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دانشمندان و . بشر معاصر است که قدمتی به درازاي خود انسان داردانگی از جمله مسائل مهم بیگ

در دوره معاصر دو حوزه . اندهاي مختلف تعاریف متعددي از آن ارائه دادهپژوهشگران حوزه

   R.Merton » رابرت مرتُن« .تر به آن داشته استروانشناسی و جامعه شناسی رویکردي متفاوت

هاي اجتماعی جامعه شناس آمریکایی به بررسی این موضوع در قالب ناهنجاري.) م1910-2003(

با توجه به این نظریه مظفر النواب . معروف گشت» نظریه وسیله و هدف«نظریه وي به  وپرداخته 

و راه رسیدن به  خودمعاصر عراق است که تا حدود زیادي در مسیر اهداف  از جمله شاعران) م1934(

پژوهش حاضر با . خود اعم از حکومت و عامه مردم بیگانه گشته است هم عصربا جامعه ) وسیله(آنها 

ترین وسیله و ابزار شاعر به  هاي شخصیتی مرتن و مهمهدف بررسی شخصیت نواب بر اساس سنخ

 مثُ ۀٌقَلْطَ«هاي شعر او در قصیده منظور غلبه بر بیگانگی و تأثیر وسیله و اهداف شاعر بر تعابیر و واژه

الحسازد شخصیت شاعر یک ها روشن مییافته. تحلیلی انجام شده است –با روش توصیفی » ثُد

داند و با شیوه شخصیت ناهمنواست که ساختارهاي اجتماعی را ناکارآمد براي رسیدن به هدف می

ه با ابزارهایی مانند هاي حاکمه بوده کتطابق ناهمنوایانه طغیانگري در صدد قیام مسلحانه علیه دستگاه

فراوانی کاربرد دو وجه . باشندمی هابه دنبال حفظ سلطه خود و چپاول ملت... سانسور، عوام فریبی، 

عالوه بر این کلمات نشانداري چون . بندهاي این قصیده است خبري و التزامی از بارزترین ویژگی

 ، بر اندیشه ناهمنوایی شاعر»...سالمبولی و، خالد ا)ع(، النار، الصمت، الدم، الحزن، الحسین الطلقۀ«

  .ورزدمی تأکید ويبا جامعه و حکومت و افکار انقالبی  اندیشه
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  مقدمه

نظریات متعددي از آن  وسعت حوزه معنایی بیگانگی باعث شده است تا تعاریف و

تعاریف مختلف دو محور کلی مشترك در بین آنها وجود این در تمامی اما . ارائه گردد

و  )اهداف فردو ها ارزش( یکی جدایی و دور افتادن از آنچه باید نزد فرد باشد: دارد

 .)هاي جامعهاهداف و ارزش( دیگر جدایی و فاصله با آنچه هست و وجود دارد

موضوع وسیله و هدف از جمله مباحثی  در بررسی از خودبیگانگی، )55: 1392خسروي، (

 )مM. Seeman( )1918(»ملوین سیمن«تا جایی که  شود،است که بسیار به آن توجه می

حالتی از خود بیگانگی «هنجاري بی: گویددهد و میقرار می هنجاريیآن را اساس ب

ل هاي ارزنده خود نیاز به وسایکند براي رسیدن به هدفاست که فرد احساس می

مورد تأیید جامعه سازد که هایی او را به حوزه هدف نزدیک مینامشروع دارد و یا کنش

  )413: 1385کوزر و روزنبرگ، و  245: 1382ستوده، ( »نیست

»هنجاريساختار اجتماعی و بی« با انتشار مقاله نیز )م2003- 1910(» مرتن .رابرت کی«
با  1

 چگونه بداند که است این مرتن هدف. ردازدپهنجاري به بررسی بیگانگی میتکیه بر بی

 را هاآن تا کندمی وارد فشار جامعه در افراد بعضی بر اجتماعی ساختارهاي از برخی«

هنجاري، بر وي پس از تحلیلی روشن از بی .بکشاند ناهمنوا رفتاري به همنوایی بجاي

سی به هاي پذیرفتنی دسترهاي مشخص شده فرهنگی و شیوهتأثیر متفاوت هدف

از این  .)402: 1385کوزر و روزنبرگ، ( »کندهاي مختلف جامعه تأکید میاهداف در بخش

هاي اجتماعی یعنی همان اختالل بین اهداف عامل اصلی بیگانگی را ناهنجاريوي  رو

مرتن . )243: 1382ستوده، ( داندبه وسایل حصول به آن، میمورد تأیید جامعه ودسترسی 

جامعه را ترکیبی از  -هادهنین اهداف و وسایل بنا را بر اساس همکه اساس کار خود -

داند که اولی تعیین کننده عناصر ساختاري به ویژه فرهنگ وساختارهاي اجتماعی می

هاي نهادینه ومشروع راه ها واهداف و دومی تعیین کننده قواعد عمل جمعی وارزش

 الگوهاي )124-122صص: 1378 گروثرز،( )ها و نبایدهاباید( رسیدن به اهداف است

 جامعه در آنها وپیامدهاي افراد ناهمنوایانه یا همنوایانه سازگاري هايشیوه یا رفتاري

 کارکردهاي بین ناهماهنگی یا وهماهنگی گسستگی یا پیوستگی ومیزان نوع از تابعی



 121... مرتن هدف - وسیله نظریه اساس بر النواب مظفر بیگانگی بررسی

 ترکیب نحوه از حاصل شرایط به افراد پاسخ چگونگی و ساختاري عنصر دو این

ممکن  ).144: 1381عبداللهی، و  190-188: 1968مرتن، ( است ساختاري عناصر این دوکارکر

این «. ف، در هیچ کدام یا هردو به وجود بیایداهددر وسایل، در اهنجاري است بی

آورد شناسی را که ویژگی کار مرتن است به وجود میتقسیم بندي چهارگانه نوعی سنخ

مرتن از این رو   )402ص: 1385کوزر، (» گشایدحقیق میو به این ترتیب راه نوینی را در ت

» کجروها«و » بهنجارها«تحت عنوان دو گروه بزرگ از افراد را  ،جهت تبیین انحراف

نحرافات اجتماعی را بر اساس میزان تطابق افراد با اهداف و ا وي .کندتفکیک می

منوا، نوآور، منسک ه پنج سنخو دهد وسایل مورد تأیید جامعه مورد بررسی قرار می

 جامعه شرایط معلولها این گروهنماید که را مطرح می) انقالبی(گرا، واگرا و شورشی 

 هستند »شده نهادي وسایل« و »شده نهادي اهداف« یعنی ساخت دو همین برخورد و

از این میان دو  .است ساخت دو این با فردي انطباق خاص شیوه داراي کدام هر که

باشد که اشاره به آن بدیهی طغیانگران مورد بحث ما در این مقاله میگروه نوآوران و 

  :نمایدمی

هایی که اهداف را قبول دارند، اما از مسیري غیر از گروه: )innovationist( نوآوران -1

: 1986مرتن، ( .کنندآنچه که فرهنگ مسلط جامعه مشخص کرده ومجاز دانسته عبور می

  .پذیرندهدف را نمییعنی وسایل رسیدن به  )195

هدف را قبول دارند و نه این گروه افرادي هستند که نه ): Rebellionists(طغیانگران -2

ها و ها و اهداف مورد توافق جامعه، راهاینان با نفی راه )209: 1986مرتن، ( وسیله را،

» نشورشیا«یا » عصیانگران«این گروه را  مرتن .کننداهداف دیگري را جایگزین آن می

چه [–کجرو خواندن این گروه به جرم نفی نظام موجود «البته باید گفت . نامدمی

گویاي چشم انداز محافظه کارانه مرتن و نوعی پیش داوري از  -]درست و چه نادرست

تنهایی، ( »و نه شورشی خطاب کند» انقالبی«ست این گروه را توانمرتن می. سوي اوست

1387 ،206(.  

ک از اشکال کجروي لزوما معنایی ضد کارکردي نداشته و هر یاز آنجایی که 

دو نوع کجروي را بر مرتن ، )207 ،همان( توان آنان را داراي کارکردي منفی دانست نمی
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-non( »ناهمنوایی«یکی  :سازد مبناي ساخت و آثار آنها در نظام اجتماعی مشخص می

conforming behavior( انحراف«دیگري  و« )Aberrant behavior(.  از این رو مرتن

ل است که در البالي بحث به آنها اشاراتی خواهد بین ناهمنوایی و انحراف تمایزاتی قای

  .کمک نماید شخصیت مورد بحثبهتر  شد تا به تحلیل

و با تکیه بر آن به مرتن با این مقدمه در باب مبانی نظري بحث و بررسی نظریه 

 ران معاصر وانقالبی عراق خواهیم پرداختمظفر النواب یکی از شاعبیگانگی  بررسی

 »است داده تشکیل وحماسی انقالبی سیاسی، موضوعات را شعرش دیوان بیشتر« که

توان دید که سه موضوع با نگاهی کلی به قصاید نواب می .)212– 208: 2003یاسین، (

 کفایتی، ظلمفساد، بی-1 :محوریت اصلی اکثر قصاید را به خود اختصاص داده است

  ها و فجایع سکوت وسستی مردم وحکام عربی در برابر جنایت -2وکشتار حکام 

این سه مولفه یعنی حکومت، مردم و شاعر یا . انقالبیون قیام مسلحانه، انقالب و -3

باشد را در بسیاري از قصاید شاعر از جمله همان انقالبیون که اساس کار این مقاله می

توان می »..البقاع، تل الزعتر، عروس السفائن و..ابی، البقاعالمسلخ الدولی، عبداهللا اإلره«

را به عنوان نمونه » ثم الحدث طلقۀ«اما آنچه نویسنده را بر آن داشت تا قصیده . یافت

باشد که هر دو مفهوم نظریه کار انتخاب نماید عالوه بر محتواي قصیده، عنوان آن می

» الحدث«باشد و دوم دهنده ابزار و وسیله می که نشان» طلقۀ«اول . باشدمرتن را دارا می

  .شد خواهد باشد که در بخش پایانی مقاله به آن اشارهکه بیانگر هدف می

. یکی از قصایدي است که شخصیت انقالبی نواب در آن نمایان است این قصیده

که نام  )م1981( ا محور قرار دادن اقدام خالد اسالمبولی در ترور انور ساداتبوي 

 به بیان ،)87: 2006، عودة( باشدمیدرباره آن  و قصیده نیز برگرفته از این حادثه اريگذ

هاي بالد عربی وبیشتر مناطقی که دچار احوال بسیاري از شهرها وروستاي اوضاع و

گري و دعوت به از انقالبی. پردازداند میکشتار شده ظلم و ستم، استعمار و ترور و

نام انقالبیون بزرگی چون خالد اسالمبولی و عبد المنعم  انقالب سخن گفته و یاد و

ر و اندیشه و عالوه بر آن شاعر از سلب آزادي، تفکّ. داشته استرا زنده نگه 2ریاض

پیمانی با استعمارگران شکوه نموده و وطن توسط حکام عربی با همدستی و هم چپاول

. و انقالبیون سخن گفته استبه نوعی از بیگانگی سیاسی انسان عربی و غربت مبارزین 



 123... مرتن هدف - وسیله نظریه اساس بر النواب مظفر بیگانگی بررسی

به طور کلی محوري ترین بحث این قصیده همان انقالب و قیام مسلحانه است که 

  .داندت بار موجود میترین ابزار جهت از بین بردن شرایط رقّآمد شاعر آن را کار

هاي عربی از تا حدود زیادي در مسیر اهداف خود، با حکومت در این قصیده نواب

ه مردمی عربی از طرف دیگر ونظام هنجاري آن دو، به علت عدم یک طرف و جامع

هماهنگی در هدف و ابزار رسیدن به هدف، بیگانه و ناهمنوا گشته است که تمامی این 

از این رو با . باشدقابل بررسی میمرتن موارد در چارچوب نظریه وسایل و اهداف 

در مرتن  »وسایل و اهداف«ه و تحلیل آن بر اساس نظری این قصیده استفاده از ابیات

  :مسیر پاسخ گویی به سواالت زیر حرکت خواهیم نمود

هاي براساس نظریه وسایل و اهداف مرتن در کدام یک از سنخگی مظفر نواب بیگان -1

  گیرد؟شخصیتی قرار می

مهمترین وسیله و ابزار شاعر براي رسیدن به هدف مطلوب به منظور غلبه بر  -2

  وده است؟بیگانگی خود چه ب

اهداف و وسایل مطلوب شاعر به منظور غلبه بر بیگانگی چه تأثیري بر تعابیر و  -3

  واژگان شعري قصیده مذکور گذاشته است؟

  

  پیشینه بحث

حقیقات مختلفی انجام هاي شعري وي تو ویژگیدر مورد شخصیت ادبی مظفر نواب 

باقر « از )م1988(» هوشعر  نواب حياتهالمظفر « همان کتاب هامهمترین آن گرفته است که

عالوه بر زندگی فردي شاعر به بررسی و نقد جزئی و تحلیلی کلی از که است » یاسین

 که در نوع خود تحقیقی کامل بوده و نیز پرداخته وموضوعات شعري وي اشعار شاعر

ی اما در زمینه بیگانگ. اندگذاشتهفراتر ن پا دیگر تحقیقات در این زمینه نیز از این کتاب

در اشعار وي نیز کارهایی صورت گرفته است که مهمترین آنها شامل موارد زیر 

  :شود می

در مورد غربت ) م2005(» مظفر النواب سّجين الغربة واإلغتراب«در کتاب » حالم یحییا«-

 وبه اشاره کرده به صورت کلی صفحه 20وبیگانگی در فصل یازدهم کتاب در حدود 

وبیشتر بر غربت مکانی شاعر  بسنده کردهتحلیل ابیات شرح و هایی بدونذکر نمونه
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دکتري  هدر پایان نام» عدنان اشکوري«- .نسبت به وطن تمرکز یافته است وي ودلتنگی

 30در فصل ششم که حدود  )ش1388(» ظاهرة االغتراب لدی أعالم الشعر المهاجري العراقي«خود 

 و هاررسی ویژگیازد که بعد از بپردباشد به بررسی اغتراب در شعر نواب میصفحه می

دهد فقط که نزدیک به نیمی از این فصل را به خود اختصاص می شعري نواب اغراض

در مقاله » محمد عبد الحسین هویدي« - .پردازدبه ذکر مظاهر اغتراب در شعر نواب می

بعد از ) تا، بیالمثنى عۀجام ،التربیۀ کلیۀ( »"الوتريات الليلية أنموذجا" االغتراب في شعر مظفر النواب«

هاي مارکس به بررسی بیگانگی با تکیه بر اندیشه )بیگانگی(=  بررسی مفهوم اغتراب

اوضاع سیاسی در قصیده نزد شاعر پرداخته که بیشتر بر روي بیگانگی اقتصادي ناشی از 

شعر مهدی  نبرات الحزن واالغتراب في« در مقاله» دیگرانجهانگیر امیري و«- .مذکور تأکید دارد

بعد از بررسی لغوي  )ش1392، 20، العدد الدولیۀ اإلنسانیۀالعلوم  مجلۀ( »النوابمظفر و أخوان ثالث 

اند که کار بسیار به بررسی آن در شعر دو شاعر پرداخته» اغتراب«واصطالحی واژه 

اي دلتنگی نسبت به وطن واشاره مختصر بوده و از حد غربت مکانی هر دو شاعر و

   .اندبرخی از عوامل احساس اغتراب وبیگانگی نزد دو شاعر فراتر نرفته کوتاه به

با نگاهی گذرا هاي دیگري نیز انجام گرفته است اما گذشته از این موارد پژوهش

درون مایه اشعار ودر برخی موارد و توان دریافت که عمده اهتمام آنها به موضوعات می

نظریه تا به حال بیگانگی شاعر از منظر  بررسی موارد فنی اشعار شاعر بوده است و

جامعه شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است که این جستار این مورد را وجهه همت 

  .خود قرار داده است

افزاید این است که در زمینه بررسی آنچه بر اهمیت و ضروت این پژوهش می

جهی صورت شخص جامعه شناسی توپدیده بیگانگی این شاعر بر اساس یک نظریه م

و بیشتر تحقیقات در بعد غربت مکانکی و آوارگی شاعر باقی مانده است،  نگرفته است

پژوهشگران را در  دتوانمی معاصر جامعه شناسییک نظریه لذا بررسی آن بر اساس 

در این پژوهش بر اساس نظریه  از این رو .هاي شاعر بهتر کمک رساندشناخت اندیشه

مورد نظر را مورد کنکاش قرار خواهیم داد و به بررسی این وسیله و هدف مرتن قصیده 

 .پردازیممی ،شوندمیت ذیل که ارکان اصلی این نظریه محسوب اعوقصیده برپایه موض
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  )اهداف و وسایل( اجتماعی حکومت و ساختار فرهنگی

ترین راه وسیع«ها و ظلم وستم به نظر برخی پژوهشگران ادبی تمرّد در برابر کجروي

 )192: 2009به نقل از الدوسري،  47: 1391رجبی، (» ي رسیدن به آزادي و انقالب استبرا

سیاسی  مسائل همان ین موضوع شعري نوابتربرجسته همانطور که قبال اشاره شد

هاي آنان به هاي عربی و سیاستشاعر با تمرّد و عصیان در مقابل حکومتاست که 

 بیداري باال بردن سطحاتفاقات پشت پرده و آگاه کردن ملت عربی از وقایع و  دنبال

سر  معموال به عنوان یک شخصیت انقالبی وي .)208 ،2003یاسین،( ستبوده ا آنان

، از خائن و ظالم خوانده است آنان را بلکههاي عربی را نداشته سازگاري با حکومت

وشنگري شود و با کلمات آتشین خود به راین رو با شعر خود وارد میدان مبارزه می

در اشعار  در القاب وصفاتی کهاز یک سو به طور واضح  این اختالف عقیده .پردازدمی

 هاي مکررگی و زندانردر تبعید، آواو از سوي دیگر هویداست براي حکام آورده  خود

 با مبارزه و حقیقت و حق از دفاع سبب به وي به اعدام شاعر وحتی محکوم شدن

  .عراق خودکامه هاي رژیم

ایجاد  برندار از آن بهره میهاي جباز ابزارهاي مرسوم و رایج که حکومت یکی

شاعر . باشد تا مجالی براي مبازران و مخالفان نباشدسانسور می فضاي رعب، خفقان و

قی براي او خفقان موجود در جامعه که هیچ ح ي بیان ودعدم آزا در ابتداي قصیده از

عنوان یکی از ابزارهاي حکومت  این خفقان به وي در مقابل. قائل نیست گالیه دارد

گشاید و از سکوت، توجه لب به اعتراض می بر مردمخود سلطه منافع و حفظ  جهت

، سرکوب و سانسور موجود بیزاري دروغ پردازيدرگیري، اي، ات حاشیهوعبه موض

  :گویدامروز وطن است سخن میجسته و بر قیام مسلحانه که از ضروریات 

هذي /رقاءُ اخلَ  جةُ هذي الضَّ /؟متِ هذا الصَ  لُّ ماذا كُ لِ /..ارَ النّ   ألتزمُ ِين مَ علّ /ينطَ هذا وَ  هِ اللّ  بسمِ «

على  اتُ ابقَ  الرِّ وِيل ستَ وتَ  /إىل القلبِ  معُ القّ  لُ دخُ يَ ملاذا /يبُ كاذِ األَ ..راعاتُ الصّ ...اتُ شيّ اهلامِ 

 غريِ ي بِ مشِ أن أَ /؟قَ نطِ أَ  أن/؟تَ أن أسكُ  ال أملكُ  أ /تاهايت؟ومَ ..طويتوخُ ..وأوراقي /ميتصَ 

 عُ ضَ ملاذا يَ  /؟اناً جمَّ  ريانِ للنّ  والتوزيعِ  شرِ النّ  وقِ قُ ن حُ مِ  اً حقّ  أال أملكُ  ي؟بكِ ن أَ أَ /ي؟مسِ الرَّ ◌ِ  ارعِ الشّ 

   )212-211: 2009نواب، ( »؟ييقِ سوِ وتَ  فطُ النِ  هُ ثَ ن أرّ مَ / ؟يلفِ اخلَ  هِ يبِ  جَ  ِيف ِين طَ هذا وَ  دُ يّ السّ 
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عبارت و » رقاباتالقمع و الصراعات، الکاذيب، األالصمت، «چون  با دقت در کلماتی

، در واقع توان به خفقان سیاسی در جامعه شاعر پی بردمی» عدم املشي علی الشارع الرمسي«

از جمله  این موارد همان ابزارهاي حکومت براي حفظ سلطه و رسیدن به اهداف خود

صریحا به آن » النفط وتسويقي... السيد ملاذا يضع«که شاعر با عبارت  است چپاول وطن

اقدام عملی جهت  آنچه شاعر از وطن خود آموخته همان ضرورت اما. اشاره کرده است

توان فهمید که می» بالنار مُ زِ لتَ أوطين علمين «از عبارت  خروج از این اوضاع اسفبار است که

  .کندش و توبیخ میسکوت در برابر آن را نکوه واست همان قیام مسلحانه  مراد شاعر

هاي سر سپرده عربی هم دستی و هم پیمانی با کشورهاي از دیگر اقدامات حکومت

چپاولگرایانه حکام و استعمارگر از جمله آمریکا و اسرائیل است، که در پیشبرد اهداف 

. آورندروي آورده و می هاي عربی به آناستعمارگران به عنوان ابزاري کاربردي، حکومت

پیمان  و هدف یجهتو ناین هم پیمانی را بسیار شوم و نامبارك خوانده  اما نواب

و نشر فرهنگ  )تلمود( هاي یهودهآموز تزریقجز چیزي عربستان و مصر با اسرائیل را 

فرزندان و نسل عربی به جاي قرآن، در بین  )خانه فساد= ماخور(بندوباري و عیاشی بی

 فرهنگ مبارزه و قهرمانان صدر اسالم، عربی، عشق به وطن و -هاي اسالمی ارزش

  .داندنمی شهادت طلبی جهاد و

 ِيف  وراً هُ طَ / اليهوديُ  املالُ  حهُ لقّ  يالذّ  مِ حِ الرَّ  نَ مِ  ورجُ تَ  لهَ  /املهَلةُ  ِهيَ  الَسكاكنيُ «

 ساطِ األق دُ حَ أَ ) سِين حُ (و /اخاً أوسَ  ةِ ملَ باجلُ  األولُ  ثَ هلََ  ،ىوَ سِ  ،رقَ فَ  وال ،كلٌ  سٌ جنََ /؟ثِ مِ الطَّ 

 نَ مِ  ورٍ ماخُ  ألفَ  بينسيَ /يُّ ودِ عُ سُ  يٌّ ودِ هُ يَـ  صرٌ عَ  أو/؟ ةاملهلَ  يَ هِ  كاكنيُ السَ  /ثهلََ  قد فيما

 /دراً بَ  ادوُ هِ ن شَ فيمَ /..حالمِ األَ  ِيف . ِ.ارعِ الشّ  ِيف ..رآنِ القُ  ِيف ..بِّ احلُ  ِيف / ناالِ أطفَ  ِيف  ودِ لمُ التَّ 

 »ثِ ثَ واجلُ  النوايا حمكمة حىت ىلإ يستدعِ ويَ / ياحنَ  أن لٍ جَ أَ  نمِ  ادوُ شهِ واستُ  ادوُ هِ شَ  نيمَ فِ و 

  )215-214، همان(

تنها فرصت پیش آمده را قیام  )تيغ=السکاکني(با محصور کردن مبتدا  ابتداشاعر 

با در ادامه  داند وهاي عربی با اسرائیل میبراي نابودي همدستی حکومتمسلحانه 

ست را از اسرائیل و هم پیمانان آن در استفهام انکاري تمام پاکی و قدا گیري ازبهره

 سازد، که ترکیبکشورهاي عربی نفی نموده و خباثت و اهداف شوم آنان را بر مال می
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ي و، ناپاکی و آلودگی است نهایتدال بر  )لقاح در قاعدگی(=  »طمثلّقحه يف ال« کنایی

یکی کند، مخیر می موجود با استفهامی دیگر مخاطب را بین دو مهلت یا فرصت

 اشاره دارد و و راه حل شاعر که برقیام مسلحانه -از ملزومات قیام–) تیغ( »سکاکني«

هاي حکومت سیاستو پذیرفتن عواقب تن دادن به عصر و اوضاع کنونی دیگري 

  .سعودي-یهودي

شهادت طلبی یکی از جهاد و آرمانی چون  اهداف واال و ابزار و پس اعتقاد شاعر به

خواهد می شخص ناهمنوا«: کندکه مرتن از آن اینگونه یاد می بوده هاي ناهمنواییمولفه

دیگري که جایگزین مبانی اخالقی قد است، هنجارهایی را که از نظر اخالقی به آن معت

 از زیر فشار وهله اول سعی دارددر حالی که فرد منحرف در . مورد تردید اوست، سازد

از این . باشد داشته جایگزین کردن چیزيهنجارهاي موجود فرار کند، بدون اینکه قصد 

آید، نوعا به اخالقیات واالتر رو فرد ناهمنوا زمانی که پاي مجازات اجتماعی پیش می

: 1376مرتن، ( »باشداما فرد منحرف نهایتا خواستار تخفیف مجازات میگردد، متوسل می

سکوت و رضایت به  در برابر است که شاعر با تکیه بر ابزار قیام مسلحانه بدیهی .)63

هایی چون جهاد، مبارزه و شهادت طلبی به خواستار جایگزینی ارزش وضعیت موجود

  .باشدبند و باري میواهی چون عیاشی و بی هاییجاي ارزش

باشد که به آنچه در شعر نواب جالب توجه است استفاده وي از اسلوب استفهام می

کارکرد وجه پرسشی . آیداب مینوعی از خصوصیات بارز اسلوب شعري وي به حس

در اشعار نواب عالوه بر انعکاس حزن و اندوه از وضعیت موجود، اعتراض و انتقادي 

. است به خفقان، ظلم، عدم امنیت و آرامش و چپاول اموال ملت توسط حکام عربی

تحریک آنان به مبارزه و قیام بسیار بهره برده  و نواب از این اسلوب براي بیداري مردم

خواهد که لب به اعتراض گشوده و سکوتی را که جز ست و با کمک آن از مردم میا

  .کنار بگذارند بر خواري و ذلت دستاوردي ندارد،دامن زدن 

د نبرمی هاي عربی که در جهت عوام فریبی از آن بهرهاز دیگر ابزارهاي حکومت

بی و کشتار هاي مکتوب در قبال مصائب و فجایع جاري در وطن عرابراز همدردي

رد  ماند، نواب ضمنسیاسی بین سران باقی می مکاتباتها وباشد که در حد بیانهمردم می
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درد نمودن آن خواستار اقدامی عملی در برابر این همه کشتار و ظلم و غارت است و از 

ها به ستوه آمده و ضمن اعالن پیشمرگی و جانفشانی خود حکومت سکوتمستمر و 

  :داندمسلحانه میراه حل را قیام 

 طريلقى سوى املستنقع القُ يَ  وال /◌ُ  دّ تَ ميَ  رحَ اجلُ  نّ أَ  أعلنُ  أنا ها«

 ةً لَ هزَ مَ  ىفَ كَ ...  كراراً تَ  تلَ القَ  متُ ئِ سَ / اً يّ رقِ بَ  زنَ احلُ  متُ ئِ سَ /  الربيديَ  واحلزنَ ...حىت العظم

 ذاهَ  لىعَ  ربٌ حَ  يننّ أَ  أو اً حَ واضِ  راراً قَ  وينأعطُ / غدادَ بَ  ِيف  لَ قتَ أُ  أن اآلنَ  نُّ حِ أَ  إينّ / !!

..  التزَ  اومَ  فَىن نَ  دقَ / جِ رَ الدَّ  ِيف  ةٍ حدَ وَ  أو بٍ الِ سَ  دٍ موُ صُ  عىنمَ  امَ  مُ فهَ أَ  َال وَ / ميكُ دّ صَ تَ 

  )216همان، ( »ثُ دَ احلَ  ُمثَّ  ةٌ لقَ طَ / األحفادُ  ناعدَ بَ  فَىن ويُ 

هد که دست از خوادارد و از سران عربی میشاعر قاطعانه موضع خود را اعالم می

عمال اقدام نمایند زیرا این شیوه مقابله و  ها برداشته وبازيخیمه شبمضحکه و این 

 که شاعر آن را در ترکیب ها در برابر فجایع موجودمقاومت محصور و محدود در بیانیه

یحا صر» الدَّرَجِ  ِيف  َوحَدةٍ «کنایه آمیز و طنز گونه  و عبارت» َساِلبٍ  ُصمُودٍ «متناقض نماي 

 عربی ملت رحمانه را از نسل کنونیکشتار بی یوغ اسارت ونه تنها  ،کندمیگوشزد 

این بلند نظري و آینده . هاي بعد نیز خواهد رسیدبلکه دامنه آن به نسل کندبرطرف نمی

راهکارهاي  اهداف و برتر نسبت به و هدفی آرمان بینی شاعر ناشی از داشتن یک

  .یک شاعر انقالبی و شخصیتی هدفمند تبدیل نموده است باشد که او را بهموجود می

در این بخش  آنچه در اینجا جالب توجه است وجه خبري مورد استفاده شاعر

ی و مبارزه طلبی اندوه و رنج، بازنمود آزادي خواهعمق است که عالوه بر بیان  شعري

چرا  .د استکه فریاد اعتراض، خشم و نارضایتی وي آشکارا بلن شاعري انقالبی است

 فتوحی،(» با رخدادهاستباري بیانگر ارتباط نزدیک گوینده بسامد باالي وجه اخ«که 

1392 :287(.  

ها و سران عربی در قالب صفاتی که براي آنها اندیشه و عقیده شاعر درباره حکومت

شاعر در  و دیدگاهتوان به راحتی مالحظه نمود، چرا که اندیشه آورده است را نیز می

شناسی نیز قابل بررسی و کلمات و تعابیر نیز نمود یافته است که در مبحث سبک قالب

کنایه از (=  »حکومات اجلراد« براي نمونه به صفات و تعابیر کنایی چون. باشدتحلیل می
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براي عربستان که یاد آورد دوران تاریک جاهلیت و دنیا (= »یزّ القنفذ، ابن عُ «، )ترس

توان اشاره نمود که می... ،)خطاب به انورسادات(=  »ألمري اخلصيا«، )باشدپرستی آنان می

رساند که از انسانیت، تمامی این صفات به نوعی استحاله و مسخ سران عربی را می

اخلنث، الطمث، جنس، « عالوه بر آن واژگانی چون. اندفرهنگ و اصالت خود بیگانه شده

  .باشدمی وسهاي منحرد این رژیمشاعر در مو عقیدهو  بیانگر اندیشه »...و هلاث

ناهمنوایی شاعر با دستگاهاي حاکمه همان چیزي است که از آن ناخرسندي واین 

احساس نارضایتی و ناخرسندي از سران « که نمود آن در شودبه بیگانگی سیاسی یاد می

سیاسی حکومت و تمام نظام  هايرایشگسیاسی و تمایل به دوري از آنها و دوري از 

فرد این احساس را دارد که جزئی از فرایند سیاسی نبوده و  باشد ومی ...وی سیاس

 .)35: 1999عبد المختار، (» تصمیم گیرندگان سیاسی براي او اعتبار و ارزشی قائل نیستند

باشد ریشه در بیگانگی سیاسی نواب که عامل دیگر انواع بیگانگی نیز میبنابراین 

که عدالت و مساوات را از بین برده و در  داردربی حکام ع جویی دیکتاتوري و سلطه

تمامی کشورهاي عربی ریشه دوانده است، در این صورت بدیهی است که شاعر در هر 

شود این احساس انزجار وناهمنوایی وبیگانگی با سیاست کدام از بالد عربی که وارد می

وسط دستگاه حاکم به دري شاعر ت رگی و دراعالوه بر آن آو. حاکمه را خواهد داشت

مطلوب نظر خود اده است تا بتواند الگوي سیاسی وهیچ وقت این اجازه را به شاعر ند

وسایل نزد  این اختالف بین اهداف و )4تا، هویدي، بی( گذاري وتشکیل دهدرا پایه

به  »طغیانگري« باشد که شاعر را به اتخاذ تطابقهنجاري میهمان بیحکومت وشاعر 

  .هنجاري کشانده استدر مفهوم بیهاي بیگانگی نمونهعنوان یکی از 

  

  )وسیله و هدف( اجتماعی توده مردم و ساختار فرهنگی

 داردمی معطوف عربی وطن احوال و اوضاع و واقعیت به را خود اهتمام و توجه نواب

. دارد اهتمام رنج و مشقت درگیر و نشین فقیر روستاهاي و هاسرزمین و شهرها به و

 .)76ص: 2003 یاسین،(باشد می انقالب و بیماري فقر، گرسنگی، کانون که مناطقی

احساس صادقانه شاعر در قبال سرنوشت مردم باعث شده است تا با آنان یکی شده و 
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شکوه و انتقادهایی از همین  لت تبدیل شود، اما گاهی نیز گله،اي در دریاي مبه قطره

پنداري، احساس غربت و بیگانگی و تنهایی  مردم دارد و با این همه صمیمیت و همزاد

هاي شاعر تا  چرا که این ملت با اهداف وآرمان. باشدکند هر چند در میان آنان می

ت خود ادشاعر عشق و ار .اندو او را فراموش نموده حدودي بیگانه و نامأنوس است

  :کنداز آنان را اینگونه بیان میبه مردم و در عین حال گالیه 

 كراً سُ  بُ صعَ أَ  امَ /سيانُ النِّ  هُ جهَ وَ  ّطىغَ وَ  /ربُ القُ  هّذبَ عَ  إن وَ  /اسِ النّ  عَ مَ  ىبقَ يَ  نأَ بِ  لِيب قَ  مٌ غرَ مُ «

/ قادِ لرّ لِ  عماً طَ  فُ عرِ يَ  َال / اقِ شّ العُ وَ  وارِ الثُّ وَ  امِ يّ األَ  عَ مَ  لِيب قَ  رٌ دائِ / مادِ الرَّ  فِّ كَ  ِيف  ارِ النّ بِ  قاً طلَ مُ 

 إىل مرُ العُ  بَ حَ اصطَ وَ / هاتِ ربَ غُ  إىل تعادَ  َتهُ ربَـ غُ  رىأَ  ىتحَ / ةً ربَ غُ  عاِين يُ  إنسانٍ  لُّ كُ  يدودِ حُ وَ 

  )217: 2009نواب، (» هِ تِ لدَ بَ 

با  دهد عدم هماهنگی مردمرا عذاب می علیرغم شیفتگی شاعر به مردم اوآنچه 

زیرا براي شاعري که قلب او سرمست از  .هاي شاعر و فراموشی اوستافکار و اندیشه

خاموشی مردم گرفتار ست که در زیر خاکستر قالب است سخت و طاقت فرساآتش ان

 گردد،از این رو از مردمی که باهدف و به ویژه وسیله او هماهنگ نبوده بیگانه می .باشد

که  راه وطن است افرادي انقالبی و عاشق مبارزه در اما حلقه اتصال او با آنان وجود

هاي شاعر حد و مرز خود را انسان. اشدبباعث حیات و سرزندگی قلب شاعر می

غریب  میان مردم در همانند او داند کهمی وعاشق مبارزه افراد انقالبییعنی همان  غریب

 و وطن دوستی بیانگر آرمان خواهی، ایثارو صمیمیت ابراز همدردي این . اندافتاده

ز دیدگاه مرتن هاي ناهمنوایان ااین دیگر خواهی نیز یکی دیگر از مولفه. شاعر است

دانند که شخص ناهمنوا به خاطر منافع شخصی اعضاي نظام اجتماعی می«چرا که  است

 ، حال آنکه منحرف معموال به دنبال نفع شخصیندکاز هنجارهاي رایج سرپیچی نمی

  .)64: 1376مرتن، ( »باشدمی

ر ودي در برخی از اهداف شاعکه توده مردم جامعه نیز تا حدباید توجه داشت 

باشند، اما و رهایی از ظلم وستم حکام وبیزاري از آنان مشترك می خواهیآزادي چون

شاعر را شخصیت دودي متفاوتند که شاید بتوان تا حدر انتخاب مسیر و ابزار با شاعر 

زیرا مسیر مردم که همان سازش، ظلم . قرار داد نیز» راننوآو« در قبال مردم در تیپ
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انقالبیون یا عدم روحیه انقالبیگري است، از نظر شاعر به عدم یاري  پذیري، سکوت و

زي است که این همان چی .شد نه سعادت و عزتخواهد خواري و ذلت منتهی 

اصطالح بیگانگی اجتماعی « .کنندعنوان بیگانگی اجتماعی یاد می صاحبنظران از آن به

شود که احساس اغلب در تحلیل و بررسی روشنفکران و اندیشمندانی به کار برده می

در ) و عام(تنهایی و حالت عدم تلفیق و اتحاد روانی و فکري با معیارهاي مردمی 

برند و ارزش کسانی که در تنهایی و غربت به سر می. شودجامعه بر آنان غالب می

چندانی براي بسیاري از اهداف و مفاهیمی که مورد اهتمام و ارزش افراد جامعه بوده، 

  .)39: 2003خلیفه، ( »شندباقائل نمی

از آن تحت  »سیمنملوین «همان چیزي است که  اختالف عقیده شاعر با مردم این

کسانی مانند  ،با احساس انزوا بیگانه شدگانِ«: گویدو می کندیاد می »انزوا«عنوان 

است، بسیار معتبر  ها یا باورهایی که در جامعه نوعا روشنفکران هستند که براي هدف

ساختار «در مقاله نیز مرتن  .)414ص: 1385کوزر، ( »کمی قائل هستند ارزش پاداشی

را باهم به کار گرفته است تا » انزوا«و » هنجاريبی«دو معناي » هنجارياجتماعی و بی

بیان  یکدیگر هماهنگی ندارند،تطابق فرد را در وضعیتی که در آن اهداف و وسایل با 

نوع سازگاري و تطابق  تی در نظریه وياز میان سنخهاي شخصی )415، همان(. کند

و راز این  .)415، همان( نزدیک است» انزوا«بیشتر به مفهوم  »یا عصیانگري شورش«

منظور از کاربرد انزوا نبود «توان بیگانی نواب با مردم را از نوع انزوا دانست چرا که  می

ردهاي سازگاري اجتماعی یعنی اجتناب از صمیمیت، اطمینان و جدیت در برخو

بلکه مراد اختالف در اهداف و وسایل  )414 ،همان( »اجتماعی از سوي فرد نیست

  .اب با توده مردم واضح و مشخص استکه در برخورد نو باشد می

مردم جامعه  خود بیگانه نموده است، رضایت از دیگر مواردي که شاعر را از جامعه

شاعر . باشدهاي شوم آنان میتهها وخواسدر مقابل حکام و نقشهبه ظلم و سلطه پذیري 

  :داندمی و بلکه بدتر حکامرا در ردیف همان عمل ناروا و شوم این رضایت 

 فسِ نَ ..ناالزّ  فسِ ن نَ مِ  وَ هُ فَـ / نهُ مِ  اباً بَ  لُ دخُ أو يَ / ينيَ عودِ السَّ  شروعِ ى مبِ رضَ يَ  نمَ  لُّ كُ   رياً خِ أَ وَ «

  )227/ همان( »...ثِ مِ الطَ  االتِ ن ِحب لكِ / ناالزّ 
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همان همپیمانی با اسرائیل است که در  »مشروع السعوديين«اینجا مراد شاعر از  در

تر بودن این دال بر ننگین »بحاالت الطمث«هاي قبل به آن اشاره شد و آوردن قید قسمت

  .رضایت نسبت به خود عمل حکام است

مگامی را از جامعه خود بیگانه نموده است همان عدم ه نواببه طور کلی آنچه 

عدم درك شاعر و  .است یعنی قیام مسلحانه و به ویژه ابزار شاعر آرمان مردم با اندیشه،

وسستی و  ، سلطه پذیري، سکوت در برابر ظلم و بیداداز سوي مردم اهداف وي

که نواب را به بیگانگی از  است در قیام علیه باطل از مهمترین مواردي آنان کوتاهی

  .کشانده استیا همان بیگانگی اجتماعی  جامعه

  

  شاعر وسیله و اهداف

 به عنوان یک مصلح فرهنگی و اجتماعی، قبال اشاره شد هدف اصلی شاعر همانطور که

هاي عربی و آزادي از بند ت از دست رفته ملتعزّهویت و برگرداندن  بیداري ملت و

فوذ خائنانه حکام عربی و ن هاي ناکارآمد وکه در نتیجه سیاست باشدمی ظلم و اسارتی

اما با بررسی اشعار . است عربی تحمیل شده هاي مظلومو سیطره بیگانگان بر ملت

توان به راحتی دریافت که شاعر تنها راه را همان انقالب و قیام مسلحانه و نواب می

شاعري به عنوان  از این رو نام وي با انقالب گره خورده و. بس داند وبذل جان می

  .نقالبی در اذهان شناخته شده استا مبارز وشخصیتی طغیانگر و

وان هدف و ابزار تمی» ثدَ الحَ  مَّ ثُ  ۀٌلقَطَ« مورد بحث یعنی هعنوان قصید نگاهی بهبا 

انتخاب عنوان براي « پژوهشگران معتقدند چرا که .را به سادگی دریافت رسیدن به آن

ر نموده و آن خوانندة خود را شکا طهر گرایش فکري شاعر بوده و به واسقصیده بیانگ

مستقیما به حوزه فکري خود  دهد و با این کار وي رادر بازيِ خواندن شرکت می

خون انقالب،  گلوله یادآور به معناي شلیک و »طلقۀ«واژه  .)21: 2009ضرغام، ( »برد می

به معناي واقعه و » حدث« وقیام بوده که همان ابزار شاعر براي رسیدن به هدف است و

آید، یعنی همان جه قیام وانقالب به دست میزي است که در نتییرخداد نیز همان چ

   .رهاییآزادي و
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به صورت آشکار وسیله و ابزار رسیدن به هدف را بیان  شاعر در این قصیده بیشتر

 هدف و اندیشه و اعتقاد خود ،با استفاده از صنعت تشخیص ويکند، به عنوان مثال می

را از زبان  محوریت دادن آنو  ي به قیام مسلحانهسران ظلم و پایبند یعنی از بین بردن

  :کندگلوله اینگونه بیان می

 لِّ ،كُ املنزلُ  لبَ / فِ الرَّ بِ وَ  قفِ السَّ بِ  ةَ لقَ الطَّ  لوازِ تَ ختَ  الفَ / يايناخلِ  الكلُ  لَ زَ تَـ خيُ  نأَ  ةُ لقَ الطّ  تِ الَ قَ «

  ).214: 2009نواب، (» ثَ نَ اخلَ  ذاکَ  تسَ رَ حَ  دقَ  يتالّ  ابِ البَ  رةِ كَ أُ  ىتحَ / يمسِ الرَّ  املنزلِ 

محور امور باشد وحساب خائنین  مسلحانه در متن و که قیام شاعر خواهان آن است

بیان پروایی شاعر در در اینجا نشان دهنده صراحت وبی »رسمی«واژه. را با گلوله رسید

رساند که به را به جایی می پرواییبی جسارت وو. اندیشه واعتقاد انقالبی اوست

فت زن صتا پشت در اتاق حکام خنثی وخواهد گلوله یا همان قیام ت میصراح

شاعر خواستار  قبل دیده شد هايهمچنان که در قسمت. عربی پیش رود )ناکارامد(

 .تصمیم واضح وروشن ومشخص بود نه ابراز همدردي ودیگر تشریفات بی اساس

  )216، همان(» ّديُكمصَ تَ  َهذا َعلى َحربٌ  أَّنين واِضَحاً أو َقراراً  أعُطوين«

نظریه هاي ناهمنوایی در مخالفت آشکارا یکی دیگر از مولفه این صراحت گویی و

شخص ناهمنوا آشکارا مخالف خود را اعالم « :گویدوي در این باره می. مرتن است

برخالف منحرف سعی در کتمان انحراف خود از هنجارهاي اجتماعی را  دارد ومی

قدان و مصلحان فرهنگی و اجتماعی نیز از این دسته به شمار بسیاري از منت. ندارد

: 1376مرتن، (» اهداف و وسایل توجیه منطقی دارندبراي مخالفت خود با  روند زیرا می

64(.  

هاي بیان اندیشه نواب براي هايیکی از مهمترین روشعالوه بر صراحت گویی 

و الگو انقالبی دینی و ملی  هايشخصیت از استفاده و تأثیر بر مخاطب انقالبی خود

هایی که نواب در شعر خود شخصیت. باشداشعار خود میدر آنان  وسیلهسازي به 

ذاتی وشجاعت بی  باشند که داراي جرأتمبارزانی می قهرمانانی عملگرا و«آورد  می

رمان خود داده ، مبارزانی که بیشتر آنان بهاي گزاف وسنگینی در راه عقیده وآبدیل بوده

: 2003یاسین، (» انداختیار خود به سوي مرگ وشهادت شتافته و اراده بیشتر آنان به و
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از اینرو وي دو شخصیت مهم انقالبی را در این قصیده الگوي انقالبیون  .)111–110

ودیگري خالد اسالمبولی که هر دو در یکی امام حسین. دهدومردم مظلوم قرار می

جان خود را در راه  ود دست به قیام مسلحانه زده وظالم زمان خو مقابل حاکمان فاسد 

  .اندآرمان و عقیده فدا کرده

 پیوند آن با نام امام و مصر یکی از مناطق فقیر نشین» الحسین یح«شاعر با ذکر

به جنبه قیام مسلحانه و  دهد وخطاب را به سمت توده مردم قرار میروي  حسین

افراد انقالبی  خود ازطرفداري و اهتمام شته و به جانفشانی در مبارزه با ظلم اشاره دا

  :دانددشمنان و حکام را نماد کفر میپرداخته و 

 نمَ  فُّ صطَ يَ / هدِ رقَ مَ  نمِ  مِ الدَّ بِ  جاً خارِ  عليٍ  بنُ  احلسنيُ  شتاقُ يَ  /النارَ  نيِ سَ احلُ  يُّ حَ  يدِ بتَ يَ «

) حسين( هنا سوف نومَ  ريكاوأم/ فرُ الكُ  يَ هِ  أمريكا/ ةِ لقَ الطَّ وَ  يفِ السَّ  الةَ صَ  ىلّ صَ 

  )213-  212: 2009نواب، (» ينائِ اجلِ 

هاي مورد استفاده شاعر کامال داراي بار اندیشگانی بوده ترکیب در اینجا واژگان و

 الکفر يف والطلقة،النار، الدم، صالة الس«. باشدونشان دهنده هدف وباورهاي وي می

خیانت  مسلحانه براي از بین بردن ظلم و همه نشان دهنده اعتقاد شاعر به قیام »والجنائی

قالبیون را امام ان باشد، ولی الگوي مردم مبارز وبیگانگان می توسط حکام عربی و

 »السيف والطلقة صالة«معنا دار شاعر در اینجا با آوردن ترکیب . دهدقرار می حسین

واندن و عبادت نماز خ دربه طور ضمنی به این نکته اشاره دارد که ایمان واقعی گویا 

ی چون اش آمریکاست و با حکام ظالمنیست و باید عمال با کفر و استکبار که نمونه

 . پرداخت ستیز، به مبارزه وحسنی مبارك

مسلحانه  شخصیت دیگري که نواب به خاطر شجاعت و جرأت وي در قیام

به ترور انور کند، خالد اسالمبولی است که اقدام ستاید وتمجید میوانقالبیگري او را می

 توسط که داندمی وحدتی ، انقالب وقرآن ایمان، وطن، رمز را خالد شاعر. سادات نمود

به  ي مذکور است کهاین مفاهیم و ارزشهادر حقیقت ، است شده کشیده بند به دشمنان

 هايخواهد که با مال و فرزند و تمام داشتهاز مردم می اینگونه .شده است بند کشیده

   عزتشان و آرمان خود، وطن بلکه را خالد نه اینکه آمده و جهاد و ن مبارزهخود به میدا
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  .دهند نجاتاز زندان  را

 يف..القفزة يف..التخطيط يفيا عمالُق .../ اجلماد حىت أطربت قد طلقة فهذي«

 الَ زجَ واألَ / كِ أطفالَ وَ .. ايَ الشّ وَ  كِ أشجانِ  بزَ خُ  يلّ خَ وَ / يدناشِ األَ بِ  رييسِ  صرُ مِ  يا/...اإلجهاز

/  ةُ حدَ والوَ  رآنُ القُ وَ  كِ إميانُ / جنِ السّ  ذا�ِ  يناءُ سَ  /ةِ احَ السّ  ِيف ... جنالسّ  أمامَ / املتاريس جهِ وَ  ِيف 

املدفون يف  "املنعم دبع"ـب /الدامي "ببحر البقر" يهمغنّ  /...جنِ السِّ  ذا�ِ  لقاةٌ مُ  ةِ ورَ لثّ لِ  اإلعدادُ وَ 

  .)221: 2009نواب، ( »والّله أكرب.."تبيت لبي"و.."عم محزة"و../"بأيام التالمذة"/ النسيان

عم « و »بحرالبقر«مصر از جمله  شهرهاي و مناطق با ذکر بعضی قطعه این در شاعر

وکشتارهایی همچون کشتار دانش آموزان در  وجنایت تلخ حوادث شاهد که »حمزه

 به مردم که انقالبی يسرودها از برخی است و یادآوري بوده اسرائیل دست به بحر البقر

 دیگر و مصري هامیلیون  زبان بر پیوند خورده و مصر حیات دوران در مهمی حوادث با

-می فرا مبارزه به را آنان است، بوده جاري شصت و پنجاه هايدهه در عربی هايملت

بویی  رنگ و» اهللا أکبر«اما در آخر با آوردن لفظ جالله  ).101: 2003یاسین، ( خواند

» ایمان، قرآن و وحدت«هایی چون بخشد تا در کنار واژهمی به این قیام میاسال

  .خواستگاه اندیشه خود را مشخص نماید

 به اصل اش دربه علت عمل قهرمانانه خود و بخشش جان و شهادت طلبی خالد

 تا داشته آن بر را شاعر امر همین و است شده تبدیل مصر مردم تمامی براي آرمان یک

 .)121: همان( زنند انقالب و قیام به دست او آزادي براي بخواهد مصر ملت یتمام از

 توجیه هاي غایی مد نظر خود اقدام بهارزش با تمسک به اخالقیات واالتر و شاعر

هاي پردازد که همین امر یکی دیگر از مولفهمی خالداین اقدام  ومشروعیت دادن به

شخص ناهمنوا با تمسک به اخالقیات واالتر « چرا که. مرتن است ناهمنوایی از دیدگاه

هاي غایی، به جاي هنجارهاي خاص به وقایع مناسب تواند، با مطرح کردن ارزشمی

  .)64-63: 1376مرتن، ( تاریخی مشروعیت بخشد

از وجه  ويمشهود است تغییر وجه کالم  هاي شاعردیدگاه بیان سبکدر آنچه 

جهت گیري و حالت گوینده نسبت به اجراي «خبري به التزامی است، این وجه که 

در ) 287: 1392فتوحی، (» رساندعمل از نوع درخواست، توصیه، اجبار و فرمان را می
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اشعار نواب که شاعري انقالبیست کارکرد خوبی دارد، انگیزه شاعر آن است تا با 

در  مخاطب قرار دادن هموطنان و به کارگیري افعالی محکم با لحنی صریح و کوبنده

قالب امر و نهی آنان را از سکوت و پذیرش خواري و ذلت برحذر داشته و به مبارزه و 

  .قیام وادارد

داند، در جاي دیگر شاعر در یک تناقض زیبا صداي گلوله خالد را عامل حیات می

داند، زیرا رمز زندگی وحیات را همان قیام مسلحانه می گویی حتی براي جمادات و

ولی نگاه  کشتار وخرابی به دنبال دارد حشت ودي خود ترس و وصداي گلوله به خو

اي که ومعتقد است گلوله اي دیگر به آن نگریستهشاعر از زاویه وانقالبی ایدئولوژیک

ب نیست بلکه حیات بخش در راه مبارزه با ظلم وکسب آزادي شلیک شود نه تنها مخرّ

رنوشت ساز است همان اقدام سدر نگاه شاعر ، کما اینکه آنچه شادي آفرین است و

دال  در وصف کامیون حامل او »األقدار شاحنة«باشد که ترکیب عملی خالد اسالمبولی می

  :بر همین امرست

/ ؟األقدارِ  ةُ نَ احِ شَ  نمَ / ؟يذُ نفِ التّ  نمَ  ونُ الكَ  قَ هِ شَ /  مادَ اجلَ  ّىت حَ  تبَ طرَ أَ  دقَ  ةٌ لقَ طَ  يهذِ فَ «

 »رادِ اجلَ  حكوماتُ  ترّ فَـ  دقَ وَ / ارَ النّ  قُ طلِ يُ  وداً طَ  دَ خالِ  ىرَ تَـ / أجيالٌ  يبِ الغَ  حمِ رَ بِ  تاشتاقَ وَ 

  )218: 2009نواب، (

 تصویر تمسخر آمیزدر باب مبالغه در مقابل  )کوه(= »طود« توصیف خالد با لفظ

نیز نشان دهنده دیدگاه تحقیر سران عربی  در جهت تخریب و »هافرار حکومت ملخ«

صناعات معنایی چون، اغراق، تهکّم وکنایه، بزرگنمایی «را، زیباشدایدئولوژیک شاعر می

  ). 360: 1391فتوحی، (» هاي ایدئولوژیک دارندرابطه نزدیکتري با مدل... تخفیف و و

هاي شعر نواب به طور عام و این قصیده به طور خاص یکی از مهمترین ویژگی

ابزار وي در رسیدن استفاده از کلمات و ترکیباتی است که نشان دهنده هدف شاعر و 

که در برابر ظلم و خفقان و  )بار 7( »سکوت =الَصمت« مثال تکرار کلمه. به هدف است

کشتار مردم، هم حکام و هم جامعه به عنوان یک ابزار و روش اتخاذ کرده کامال 

بار در قصیده  20بیش از  »الطلقة«دیگر تکرار واژه . باشدمخالف با ابزار شاعر می

 جدا کننده و(= »الفاصل«رساند و حتی با آوردن صفت مسلحانه را میمحوریت قیام 



 137... مرتن هدف - وسیله نظریه اساس بر النواب مظفر بیگانگی بررسی

براي شلیک خالد اسالمبولی بر اهمیت قیام مسلحانه نزد شاعر تأکید ) سرنوشت ساز

 »زنالحُ «و  »راعالصّ «، )بار12( »ارالنّ «، )بار7( »مالدّ «عالوه بر آن آوردن کلماتی چون . دارد

اد وي به مگی برخاسته از اندیشه انقالبی شاعر و اعتقه به عنوان ملزومات قیام )بار9(

  .قیام مسلحانه است

  

  نتیجه

دهد که در شعر نواب به طور کلی و این قصیده به طور خاص، نتایج حاصله نشان می

در تقابل با یکدیگر قرار ) خود شاعر(سه گروه اصلی حکومت، مردم و انقالبیون 

ابزار و (و اجتماعی ) ها واهداف ارزش(رهنگی اند که هر کدام داراي ساختار فگرفته

گروه اول یعنی نظام حاکم مهمترین هدف آن حفظ . باشندخاص خود می) وسایل

پیمانی با باشد که با ابزاري چون چپاول ثروت وطن عربی، کشتار و همسلطه خود می

ی از ظلم و گروه دوم یعنی مردم نیز به دنبال آزادي و رهای. بیگانگان به دنبال آن است

اند، اما ابزار آنها نامناسب و ناکار آمد است، چرا که با سکوت و ذلت ستم موجود بوده

. اندرسند بلکه روز به روز از آن بیگانه و دورتر افتادهپذیري نه تنها به هدف خود نمی

اما شاعر با اهداف بلندي چون آزادي خواهی و رسیدن به عزّت عربی و اعتقاد کامل به 

پا به میدان مبارزه  –از دیدگاه خود  –الب و قیام مسلحانه به عنوان تنها ابزار کارامد انق

هاي عربی به دنبال جایگزین هاي دینی و ارزشگذارد و با تکیه بر الگوها و آموزهمی

همین . باشدکردن اهداف و وسایل مورد نظر خود با اهداف و وسایل موجود می

اعر را در تضاد با دو گروه دیگر قرار داده و از او شخصیتی اختالف در ابزار و وسایل ش

در مقابله با  – آن هم از نوع انقالبی و شورشی ،بیگانه با محیط اطراف خود و ناهمنوا

ساخته است که این ناهمنوایی باعث   -گاها در مقابله با مردم– و گاهی نوآور -حکام 

به کار برده است، به خوبی بازتابی از  گشته تا تعابیر، الفاظ و لحنی که در شعر خود

اي که فراوانی کاربرد دو وجه خبري و به گونه. اهداف و وسایل این سه گروه باشد

باشد که از آنها عالوه بر بیان حزن و اندوه التزامی از بارزترین ویژگی اشعار وي می

ت به اوضاع درونی ناشی از اوضاع کنونی، به ترتیب براي آگاهی و بیداري مردم نسب
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کنونی و تحریک آنان بر قیام و انقالب و همچنین تقبیح و نفی سکوت ذلت بار آنان 

عالوه بر این از اسلوب استفهام نیز براي بیان اوضاع کنونی و . استفاده نموده است

 او براي افاده معانی فوق و. توبیخ سران و حکام فاسد و ظالم عربی بهره برده است

اش از کلمات ارائه افکار انقالبی خود با جامعه وحکومت وهمچنین ناهمنوایی 

 و» ..، خالد اسالمبولی و)ع(الطلقة، النار، الدم، الصمت، الحزن، الحسين«نشانداري چون 

 »..مث، حکومات الجراد، صالة السيف والطلقة وفي الطَ  هُ حَ قَّ طلقة ثم الحدث، لَ «ترکیباتی چون 

  .کنداستفاده می

  

  ها نوشت پی

 ساختاري شرایط انواع با افراد تطابق هايشیوه انواع رابطه تحلیل دنبال به مقاله این در مرتن -1

 آشکار را اجتماعی هايآسیب و مسائل ساختاري هايریشه طریق این از تا باشدمی موجود در جامعه

یتی را مطرح کند و وضعهایی را از انواع همنوایی و کجروي را توصیف میکما اینکه سازگاري .سازد

ها هاي تعیین شده با وسایل مناسب براي رسیدن به آن هدفکند که در آن از نظر فرهنگی هدفمی

  .)215-185: 1968ك مرتون، .ر( سازگاري ندارد

مسلح مصر بود که در جبهه  نیروهاي ستاد عبد المنعم الریاض یکی از فرماندهان شجاع و رئیس -2

  .)101: 2003یاسین، (ان مصر و اسرائیل به شهادت رسید می ]جنگ هزار روزه[نیرد فرسایشی 

  

  منابع و مآخذ

  .هاي جامعه شناسی، مشهد، نشر مرندیز، نظریه)ش1387( تنهایی، حسین ابوالحسن -

 .8 چاپ هاي جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت،، نظریه)ش1380( توسلی، غالم عباس -

اله ، تحلیل مفهوم غربت و بیگانگی در داستانهاي ابراهیم جبرا، رس)ش1392( خسروي نسري، راضیه -

 .دکتري، دانشگاه فردوسی مشهد

، مجله بوستان ادب، شماره »شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی«، )ش1391(رجبی، فرهاد  -

  ).64-43، صص14چهارم، پیاپی 

 .تشارات آواي نور، چاپ هفتمن، روانشانسی، اجتماعی، تهران، ا)ش1382( ستوده، هدایت اهللا -

دوره چهارم،  یران،ا ی، مجله جامعه شناس»مرتن. یرابرت ک یادمان«، )ش1381(محمد  ی،عبد الله -

  .158 – 131، صص 2شماره 
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خن، ن، انتشارات س، تهرا)هاها، رویکردها و روشنظریه(، سبک شناسی )ش1392( فتوحی، محمود -

  .چاپ دوم

د، هاي بنیادي جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشا، نظریه)ش1385( کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ -

  .تهران، نشر نی، چاپ سوم

ات دانشگاه ، جامعه شناسی مرتون، ترجمه زهره کسایی، تهران، انتشار)ش1378( گروثرز، چارلز -

  .عالمه طباطبایی

تهران، الت اجتماعی و نظریه جامعه شناسی، ترجمه نوین تولّایی، ، مشک)ش1376( ك.، رابرتمرتن -

  .انتشارات امیر کبیر

  .الثانی ، تشرین99عدد کنعان، مجلۀ اهللا، رام ،»النواب مظفر تغییب«، )م1999(عادل  ،األسطۀ -

علوم لل ۀالعربی، فی تحلیل النص الشعري، بیروت، منشورات اإلختالف، دار )م2009( ضرغام، عادل -

  .ناشرون

و للطباعۀ ، دار غریب ةالعنف، القاهر نحو التطرف و ، االغتراب)م1999( خضر عبد المختار، محمد -

  .النشر

  .الورد ةجزیرمکتبۀ  ،عراق، الکاملۀ الشعریۀ ، األعمال)م2009( مظفر النواب، -

  .الغدیر دار شعره، قم، و حیاتۀ - النواب مظفر ،)م2003( یاسین، باقر -

 عادل.د.أ إشراف الطبعات، اختالف و النقدي التلقی :النواب ، مظفر)م2006( عبدالرؤوف ؤیدم ،ةعود-

  .فلسطین نابلس، الوطنیۀ النجاح جامعۀ ،األسطۀ

کلیۀ ، "أنموذجاًاللیلیۀ الوتریات "فی شعر مظفر النواب االغتراب ، )ت.د(هویدي، محمد عبدالحسین  -

  .)العراق( ةجامعه المثنی، السماوالتربیۀ 

Merton. Robert. K (1968). 'Social Theory and Social Structure', New York, 
Merton. Robert. K (1938.Oct). 'Social Structure and Anomie', Volume 3, p 672-682) 

  



 

  

  

  لميرتون» أهداف – أساليب«دراسُة اغتراب مظفر الّنواب ِفي َضوِء َنَظريِّة 

 »طَلَقٌة ُثّم الَحَدث«بالتحديد علی َقصيَدِة 

  

   1رضا افخمی عقدا

  2نیمحسن زما

  

  الملخص

يف  قّدم العلماءُ  كلذل .نفسه اإلنسان لقِ خَ  إلی يـَُعود تارخيه الذي املعاصرة اإلنسانية القضايا أهم من هو االغرتاب

ن يف العصر املعاصر يرجع الفضل إلی جمايل علم كول. هلذه الظاهرة العديدة والتفاسريَ املعاين خمتلف ا�االت، 

 -۱۹۱۰(» روبرت مريتون« .ثر جديّة ومتيزاً كيهتّمان إلی االغرتاب بنهٍج أالنفس وعلم االجتماع اّلذيِن 

ِة حيث ُعرفت ني يَدُرُس هذه الظاهرَة يف إطار الالِمعياريِّة االجتماعيّ كعلماء االجتماِع األمري حدأ هو) م۲۰۰۳

يني املعاصرين و الثور  هو ِمن شعراء العراق) م۱۹۳۴(إّن مظفر النواب . »واألهدافساليب األ«بنظرية  نظريُتهُ 

 كلذل. ومًة وشعبًا يف مسري أهدافه ووسائل حتقيقها خاصةكبٍري عن جمتمعه حكالذي يغرتب إلی حٍد  }و{

يستهدُف هذا املقاُل إلی ِدراَسِة شخصّيِة الّنواب علی أساس األمناِط الَوظيفّية ملريتون، َفضًال عن أَهّم وسيلِة 

معتمداً » طلقة مث احلدث«ما يعاجل مدی تأثريها علی تعابري ومفرداته يف قصيدة ك،  الّشاِعر للتَّغلُِّب علی اغرتابه

قد أوحت النتائُج إلی أنّه يـََتَمتَُّع الّنواُب ِمن شخصيٍة غري متطابقٍة َترُفُض فاعليَة . َحتليليٍ  –علی أسلوٍب وصفيٍّ 

فاح املسلح، علی األنظمة كلتمّرد مؤمناً بالينهض بنمط ا كحتقيق األهداف، فلذليف األنظمة االجتماعية وبناءها 

، الَقتل مهاويّةالدَّ الرِّقابَة، واِخلداع، : منها مة اليت تفرض سيطر�ا علی الشعب العريب بأساليب خمتلفةٍ كاحلا 

اخلرب  )وجهي( ما أّن استخدام صيغيتك. بارية لنهب ثروات هذا الشعب الُعّزلِ كوالَتحاُلف مع الدول االست

الطلقة، النار، الصمت، «ـك خاصةٍ  من أبرز خصائص هذه القصيدة، فضال علی مفردات ذات داللةٍ مها م واإللتزا

ر الشاعر ورؤيته غري متناسقة مع ا�تمع كتدّل علی ف» ...، خالد اسالمبولی و)ع(الدم، احلزن، احلسني 

  .يةو آرائه الثور ومة و كواحل

  

  .طلقة مث احلدث ،مظفر النواب ،االغرتاب ،تماعيةالالمعيارية االج ،مريتون :لمات الرئيسيةكال
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