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02/28/1316تاریخ دریافت:  02/21/1311تاریخ پذیرش:    

 چکیده
گونا   اماا ایان   ،های یک شاعر دربند استزندان سروده، در ماهیت خویش شرح رنج و اندوه و دلتنگی

ابراهیم مقادمه شاعر، مبارز و شهید فلسطینی همچون دیگر روشانکرران ایان دیاار ساوای از      نزد غنایی

ندوه، شعری انگیزاننده است که با برانگیختن شور مبارزه و مقاومات در وجاود انساان    انعراس رنج و ا

ق روشان آزادی و پیاروزی رهنماون    گشااید و باه افا   ای از امید به روی او میمظلوم فلسطینی دریچه

ایان شااعر    هاای ساروده زندانتحلیلی به خوانش  -اروشی توصیکیسازد. در پژوهش حاضر برآنیم بمی

یم تا به این مهم دست یابیم که ابراهیم مقادماه  ای بپردازشناختی الیههای سبکبر اساس مؤلکهپایداری 

طلبی ههای زبانی در راستای القای مکهوم مبارزچگونه از ماهیت و توانمندی الیهمتعهد  یشاعر عنوانبه

هاای  مادی مؤلکاه  بار کارآ شاناختی اشاعار اباراهیم مقادماه،     سابک تحلیل  و ایستادگی بهره برده است؟

گااارد  بادین   معنا در متون ادبای صاحه مای    های زیریندرک بهتر الیهجهت ای در شناختی الیهسبک

و مالیم و فراهم ساختن فضایی  خکیفکه کاربرد فراوان بحر رمل نشانگر توجه شاعر به اوزان صورت

تساوی واژگان حسی و انتزاعی و آرام است که آرامشی درونی را به خواننده القاء کند. در الی  واژگانی 

سویی جمالت خبری و انشاایی، میال باه تجسام واقعیات و در عاین حاا  القاای         در الی  نحوی، هم

های حسی به حسی بایش از هار   سازند. در الی  بالغی تصویرپردازیاحساسات یک مبارز را آشرار می

اند و در الی  ایدئولوژیری، اشعار مقادمه ابزاری بازنمود رنج و اندوه یک اسیر فلسطینی را برعهده گرفته

 ایمان راسخ یک مبارز دربند، به ثمربخش بودن پایداری و پیروزی نهایی حق را به تصویر کشیده است.
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 مقدمه

آیاد.  شمار میشود، زیرشاخ  ادبیات غنایی بهنامیده میسرایی نیز سروده که حبسیهزندان

این نوع شعر شرح حا  دلتنگی، رنج و اندوه و شروۀ شاعرانی اسات کاه بناباه دالیال     

هاای دردنااک   ظهاند و به ثبت لحمختلف سیاسی، دینی و یا اجتماعی اسارت را چشیده

نوع شعر نسابت باه شااعران    اما این  (77: ش1931پور،)کوشری و داراب اندخویش پرداخته

پایداری، دغدغه و رنجی شخصی که از آن شروه کنند و نوحه سر دهند، نیست چرا که 

ناپاایری خاویش   شاعران فلسطینی زندان را نبردگاهی دیگر برای اثبات مقاومت و ظلام 

هاای مردماان ساتمدیده سرزمینشاان و     اند  این شااعران ضامن بیاان مصایبت    قرار داده

ها، ساتایش آزادی و آزادگای، ساتایش شاهیدان راه     بیدادگری صهیونیستها و ددمنشی

 ایمان به ایثار جان و ماا  و قادرت مباارزات مردمای،     آزادی و مبارزان و اسیران وطن،

ای روشن که با دستان کودکان سنگ محقق خواهد شد را در د  مردم زنده امید به آینده

خاویش آناان را باه مباارزه و      هاای ساروده  های زنادان باا  دارند و از پشت میلهنگه می

های شاعران مقاومت اشاعاری  سرودهخوانند. بنابرین باید گکت زندانجویی فرا میستیزه

مای  آن را ایدئولوژی و نگرش این شاعران گرند که بنخواه و روشنانسان محور، آرمان

-بهتار زنادان  ر باه منظاور درک   در ایان جساتا   دهد.نسبت به وطن و ایمان تشریل می

ای الیاه ی شناسا هاای سابک  از مؤلکاه  ،های سردار شهید فلسطینی ابراهیم مقادمهسروده

تا به این مهم دست یابیم که این شاعر مبارز حاا  کاه در بناد اساارت     کنیم استکاده می

چگوناه   حضور در میدان نبرد از او سلب گشاته، است و توان به دست گرفتن سالح و 

باه   کوشاد نیاز مای   د وبناد کاار مای  تای دفاع از انسان فلسطینی باه سالح بیان را در راس

 های زیر پاسخ دهد: پرسش

های سرودههای )آوایی، واژگانی و نحوی و بالغی( در زندانهای الیهترین مؤلکهمهم .1

   ابراهیم مقادمه چیست؟

  های ابراهیم مقادمه چیست؟سرودهایدئولوژی مسلط بر سبک زندان .2
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 وهشپژ یپیشینه

سرایی شاعرانی که تجرب  تلخ حضور در زنادان را  یا حبسییه سرودهنقد و بررسی زندان

اناد، هماواره ماورد توجاه     با خود داشته و در آن برهه به ثبت تجربیات خاود پرداختاه  

ناماه باه   پژوهشگران بوده و در این زمینه آثار گرانقدری در قالب کتااب، مقالاه و پایاان   

 کنییم: که به ذکر چند مورد از آنها بسنده میرشته تحریر درآمده 

، االسار و  (م1331) های السجون و اثرها فی االدب العربی تالیف واضح الصمدکتاب

، )د.ت( السجن فی الشعر العرب تالیف مختار البرزه، ادباء السجون از عبدالعزیز الحلکای 

و شعر  (م2112)حورتجرب  السجن فی الشعر المعاصر تالیف محمد  القبض علی الجمر:

( کاه باه   ق1222السجون فی االدب العربی الحدیث و المعاصر تاألیف ساالم المعاوش)   

بررسی مهمترین مضامین  شعر زندان و بیاان تجاارب شاعری شااعران معاصار عارب       

 اند.  اند که طعم زندان را چشیدهپرداخته

العراقای   شاعر الساجون فای االدب   »ای باا عناوان   ( در رسااله م2112زارع برمی ) -

درباارۀ اشاعار   . و اماا  های حسن السانید را تحلیال کارده اسات    زندان سروده« المعاصر

 در قالب مقاله صورت گرفته که بدین شرح است: ابراهیم مقادمه نیز چند پژوهش

اثار   «المقادمةة فی شعر اباراهیم   االسالمیةو  الجهادیةتوظیف التراث و الشخصیات » 

اثار محماد مصاطکی کاالب     « المقادمةفی شعر ابراهیم  لبطولةا»، م( 2117صالح النعامی )

 .م(2112)

 شااد و همرااران  روان علای اصا ر   اثار  «بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادماه »و 

ی حاضر این است -شایان ذکر است که تکاوت اساسی مقاالت فوق با مقاله. ش(1932)

ح و تحلیال اشاعاری کاه    که پدیدآورندگان آن مقاالت بیشتر همّت خود را صار  شار  

اند. حا  آن که در این مقالاه بایش از هار چیاز     ی فلسطین سروده، نمودهشاعر در زمینه

هایی که مقادمه در زندان به نظم کشیده مورد بحث و بررسی قرار گرفتاه اسات،   سروده

هر چند که تم و درون مای  اصلی همین اشعار ارتبااطی تنگاتناگ باا شاعر مقاومات و      

پس تا توجه به پیشین  ذکر شده، نویسندگان این پژوهش برآنند  لسطین دارد. باانتکاض  ف
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های علمی و سیاسای اباراهیم مقادماه شااعر و     از درنگی کوتاه دربارۀ زندگی و فعالیت

 های وی بپردازند.سرودهگان  زندانهای پنجسردار شهید فلسطینی به بررسی الیه

 

 ادبیات نظری پژوهش

   شناسیدانش سبک

های سبری است کاه  ای از عناصر و شاخصهسبک یک متن یا اثر ادبی همواره مجموعه»

هاایی  اند و در پیوند مشخص و بارز یردیگر قرار دارناد. سابک رابطاه   معر  کلی متن

. (15ش: 1972)عبادیاان،  « شاود این اجزاء با کل سخن حاصال مای  های است که از نسبت

گزینش و عدو  از  ان، سبک را حاصل نگرش خاص،پردازهمه یا غریب به اتکاق نظریه

شیوۀ آکادمیک و امروزی آن، شناختی بهدانش سبک .(17ش: 1971)شمیسا، دانند هنجار می

هاای بسایاری را   های اخیار شایوه  نظران این دانش در دههدانشی نوظهور است. صاحب

و نقد ادبی تلقی  شناسیشناسی را دانشی میان زباناند. برخی چون سوسور سبکآزموده

گااری مطرح است و هم تریاه  شناختی و ارزشهایی زیباییکنند که در آن هم بحثمی

های زبانی دارد. برخی از پیروان مرتب نقشگرا باه تبعیات از هلیادی تریاه بار      بر یافته

هاا باا اصاالت    شناختی تعیاین کردناد، هرمنوتیاک   گان  زبان را هد  سبکهای سهنقش

شاناختی تااثری و سااختارگرایان باه تااثیر از      ی خوانناده، ناوعی سابک   بخشیدن به تلق

زدایاای و ادبیاات مااتن را ابااداع و نااوعی هااا مکاااهیم هنجااارگریزی، آشااناییفرمالیسات 

هاای  توان تحلیال بنابرین نمی   .(95ش: 1931)حری،  شناسی ساختارگرا را بنا نهادندکسب

های ود کرد زیرا هر یک از چارچوبشناسانه را به رعایت مرز و حدی معین محدسبک

ل ماتن ادبای کارآماد و مکیدناد      شناسای باه ناوعی در تحلیا    ارائه شده درزمیناه سابک  

های اخیر نیاز  ای یری از چندین روش عملی و کارآمدست که در سا شناسی الیهسبک

هاای  در این پژوهش، عناصر و شاخصاه  بارها مورد توجه پژوهشگران واقع شده است.

های ابراهیم مقادمه در پنج سطح آوایی، بالغای، واژگاانی، نحاوی و    سرودهدانسبری زن

 گیرد.ایدئولوژیری مورد بررسی قرار می
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 شناسی در اشعار ابراهیم مقادمههای سبکبررسی الیه

 الیه آوایی

کهاوم  م باا حارو    آهناگ و  وزن ارتباا  باین  هماهنگی و  به بررسی میزان، الی  آوایی

تاا آنجاا اهمیات دارد کاه، برخای از      این الیه از زباان  ، پردازدمی مکالشده در  منعرس

وظیک  خاص شعر، به عنوان چیزی غیار از موسایقی،   »معتقدند پردازان حوزۀ شعر نظریه

: ش1971)الرناس پارین،    «معنی یا تجربه از طریق آواهاست نه انتقا  وزن و آوا که، انتقا 

جلوگاه احساسات درونی اسات و ایان    بر همگان واضح و مبرهن است که صوت .(37

شود. گاهی به صورت مد است گااهی باه   انکعاالت طبیعتا سبب تنوع صوت و صدا می

 (.113: 1337)الرافعی، صورت غنه و گاهی هم نرم و گاهی هم شدید

ایجاد موسیقی در کالم و در عین حا  ایجاد هماهنگی معنایی، از شگردهای خاصی 

قاء سطح کیکی یک شعر نقاش ماؤثری ایکاا کناد. از هماین رو      تواند در ارتاست که می

تواناد باه   های موسیقیایی زبان در شعر و به خصاوص در شاعر معاصار مای    بهبود جنبه

بررسای  در . ساز به شامار آیاد  سبک یصرعن و های هنری شاعرعنوان یری از شاخصه

سایقی درونای   موضمن توضیح مختصری در باب الی  آوایی زبان شعری ابراهیم مقادمه 

هاای  کاربستن توانمندیپردازیم تا توانایی شاعر در بهاشعار وی میبه واکاوی و بیرونی 

را باه   طلبای آوا در بازنمود نگرش، عواطف، احساسات و انتقا  مکهوم پایداری و مبارزه

 خواننده بنمایانیم.

از نظم وزن عروضی است و وزن عبارتست قافیه و همان  ،منظور از موسیقی بیرونی

هااو یاا ترکیاب    خاصی که در یک مجموعه آوایی، باه لحااک کوتااه و بلنادی مصاوت     

هایی است کاه  موسیقی درونی مجموعه هماهنگی اماها وجود دارد. ها و مصوتصامت

لماات یاک شاعر پدیاد     هاا در ک ها و مصوتاز رهگار وحدت، تشابه، یا تضاد صامت

زاید معتقدند: موسیقی در شعر فقاط زینتای   . عشری (932: ش1971)شکیعی کدکنی، آید می

و احساسات درونای  کالم  تااست بخش تری ابزار الهامخارجی نیست بلره یری از قوی

 در ضمن کالم آهنگین به مخاطاب القاا نمایاد   بیان آن عاجز است،  انسان را  که زبان از
   (.112: م2115زاید،عشری )
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ایان  سات و  او، تحات تاأثیر احساساات    زبان شاعر و گوینده خودآگاه یا ناخودآگاه

که انتخاب اوزان عروضای نیاز   ، همچنانگاارداحساسات بر انتخاب آواهای او تأثیر می

شاادی، غام و انادوه،    . و هوای شااعر باشاد  باید متناسب و هماهنگ با مضمون و حا 

باا   هاا نیاز  طلبناد. وا  های متناسب خویش را میحسرت، آرامش و خشم هر یک وزن

یابناد، برخای   خاصای مای   و باالطبع معاانی   به نحوه و جایگاه تولیدشان، ویژگای توجه 

س، ش،  ، ن،  ...( »شوند، مانند حارو   می تر و با فشار و استرس کمتری بیانراحت

و بعضی دیگر با ایجاد انقباا  بیشاتری در انادام     کنندی را افاده میمعنای نرم و روانو 

ب، ». برای مثا  حارو   دهندرا انتقا  می و سخت معنای خشنو  شوندگکتار تلکظ می

اناد  حروفی هستند که منسوب به معانی سخت و خشن« خ، ق،  ،  ،  ، ک، صک، 

ای پر بسامد باشند طبعاا  معناای موجاود در آن قصااید     اگر چنین حروفی در قصیده»و 

گویناده در   بناابرین بایاد گکات کاه هار      .(259: م1335)غنیم، « روان نیستندمعنایی نرم و 

-چناین الهاام  »، های مختلکی تمایل نشان دهدوا  اوزان و حاالت مختلف، به استکاده از

« انگیازد پایری نتیج  پژواک دریافت ما از احساسی است که آواهاا در وجودماان برمای   

باین   ،با موسیقی بیرونی سو، موسیقی درونی همدمهمقا در تمام اشعار. (95م: 1335عباس،)

، رواننارم و  های وا ها و وزن، از هنگام آرامش  کنداهنگی برقرار میهم وزن و محتوا

هااای وا  هااای ساانگین و وزن بیشااتر اسااتکاده کنااد و هنگااام غاام و عصاابانیت، از   

و در د کنا خلاق مای  ای زیباشناساانه  ها، زمینهاین وا  موسیقی حاصل از تررار.یانقباض

ددمنشای  ، چنانراه در ماواردی   ایجاد کند تأثیر خاصی در خوانندهتواند، غالب موارد می

طلبای را در جاان مباارزان تقویات     مبارزه روحیه گیرد ودشمن را تحقیر و به سخره می

 کند:می

)المقادما ،   وعاّذ  يففااا ىا  وهاّد  يففااا ىا    أوجا/   لا وسّد منافذ األنفاا    ئيتا/   

 جادیت  پار جنابش اسات و   که وزنای شاورانگیز، پویاا و     را بحر هز  شاعر (1: م2119

 در تناساب باا   ،(273م: 1323)قدّاما  بان جعکار،     کناد را به شنونده منتقل مای وشوق تررار 

 هاای وا  و ترارار گازینش  . در ایان ابیاات   محتوای ادبیات پایاداری قارار داده اسات   

 جوییستیزهی متناسب با محتوا کوبنده ورا  وزن و آهنگ، کالم «ک»، «ق»، «د» انکجاری
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و « هاات »ترارار  تاوان از  را مای  شااعردربند فلساطینی   شدت و تندی کالم. تکرده اس

بحر کامل نیز » .کندهای دشمن را تحقیر میکه تهدید و شرنجه حس کرد «کیکما تهوی»

ران نوگرای عرب به وفور شاعیری از پرکاربردترین بحرهای غنایی شعر عربی است که 

: م1337)عبدالرضاا،   «اندری خویش بهره بردهی تجارب شعاز ایقاع و حالوت آن برای القا

کوبنده و  جدی، ریتمخوبی انتخاب بحر کامل بهی است که یری از قصائد« عیاش» .(11

 :رساندمی را به گوش شنوندهآن خشمسرشار از آهنگ 

ااان   ااات  لاااد  ب  روا ب  ش  اااّل ط   خااااا  و  ف   ا ش  ح  ااار  يا   ل     را   ال  اااإّّل  م  فااااا    ااا را   نا ال   د  ق ااا  فاااا   ثّ الب   ح  ف ااال   تا  ل  ف 
  غااز  ال   /  ناب  ق    ه  ع  ض  ئ  أ  

 
 با   ا    و   ع  م  د  ال

 (99: م2119)المقادم ،  سا   ال   و   راءة  ق  ال   م  ل  ع   ع  م   د  ق  ال     ه  ا  ل  ع   د  ق  

باا احاوا    و  شود، که حرفی انکجاری استباء ختم میدر این قصیده به حر  قافیه 

، خشمی و اعتراضی نیز سرون آن دارد. ، مطابقتز وضع کنونی استشاعر که ناراضی ا

کند که در پی به شهادت رسایدن مباارزان فلساطینی    همراه با اندوه و حسرتی را القا می

 تمام وجود شاعر را احاطه کرده است.

هاای  های موجود در آواها برای القای معنای مورد نظر، از ویژگای استکاده از ظرفیت

اناد.  هاای فاراوان بارده   چنان که شاعران، از این بساتر اساتکاده   عربی است  معاصرشعر 

معنای واژه برگرفتاه از شارل    »بسیاری از منتقدان در حوزۀ زبان عربی بر این باورند که 

رونی پدید آمده از ترارار  ددر اشعار مقادمه، موسیقی  .(91م: 1335)عباس، «آن است آوایی

شااعر   :افزایاد کند و بر زیبایی بخشی اثار وی مای  یبیش از اوزان عروضی خودنمایی م

سعی دارد با زبان و بیانی شاعرانه تکررات و تخیالت درونی خود را باه قلام برشاد و    

شود که این کار را به بهترین و زیباترین وجه ممران  گیری از این عنصر موجب میبهره

 :انجام دهد و در نتیجه تأثیر بیشتری روی مخاطب بگاارد

ب   ا نات  ا أ  هذ    أ  ئ     الص   ق  ت   ؟ ت    نت  ا أ  هذ  ؟ أ   نت  ا أ  هذ   .. أ   فب  ح   طاائق   م   أ  كل اا  لاب  ال  ق      ذ  ؟ ت 
ئت  حااد  و   ناات  ا أ  هااذ   اا أحااد   ياا   ؟ أ   حااد  أ   ياا   ؟ أ      حااد  و   ج   عااد  ب  ب  ع اال  تا    أ  لااب  ت  ق  ؟  طااائق  .. هف   
اا  م  ف ااال   اا ؟  طااائق  .. أحااد   ون         م  اا  م  ف ااال   عااد  ب  ب  ع اال  تا    أ  لااب  ت ق  هف    اات  ؟   أ   حااد  أ   ون         م  ااأي      /  م 
 (21: م2119، المقادمة) ؟حد  أ   ون            م  ر  ش  ت  ؟  أ   حد  أ   ون     
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شاعرحزن و اندوه خود را  با تررار جمل  پرسشی أهاا انات؟؟ باه خوانناده منتقال     

ا تررارجمالت پرسش باه کاالم بخشایده ترارار     عالوه بر ریتم موسیقیایی که ب ،کندمی

. دهاد همزۀ استکهام نزدیری عاطکی شاعر با شخصی که خطاب قرار گرفته را نشان مای 

اند. نرته مهم این است که در گکتمان استکهامی خود را مطابق با مقتضای حا  القا نموده

)ابان   شاود مای  هایی، کنش یا فعالیت دیگری از طریق پرسیدن سوا  انجامچنین پرسش

)هماهنگی  شناسی مدرنروشن است که، این نظریه زبان(. 7: 1931الرسو  و همرااران، 

هاای کالسایک بالغات عربای کاامال       سخن مقتضی با حا  مخاطاب( باا نظریاه   

همخوانی دارد  به عنوان نمونه، تکتازانی بر آن است که: مساائل روبنایی)سااختار   

الغت( ت ییراتی متناسب با مقتضیات حاا  و  )ب ظاهری کالم( در مسائل زیربنایی

نیز بر اندوه باری فضاا  « هاء»شایان ذکر است که تررار  (.211)تقتازانی،بی تا:  یابدمیمقام 

(. 911-912: 2111)بشار،  آوای حلقی فرسایشی مهموس اسات « هاء»  چرا که افزوده است

و سااختار و نباود   ی کشش و لطافات در آهناگ   معموال در کالم نشان دهنده« ه»حر  

 رسااند هاای روانای یاا فیزکای معینای را مای      وات حرو  است و حالت تنافر در اص
 (.211: 1335)عباس،

کنند در برخای از اشاعار و   در کنار آواهایی که بر رنج و اندوه و خشونت داللت می

شاویم کاه از   از امیاد مواجاه مای    بخاش و پار  با ناوعی ریاتم آرام   وییا مقاطع شعری 

  شود:  حاصل می« ش»و « س»های یی وا گراهم

     َ ا سلم  ل   ل   الل   ف/  ب   س       عفد  الس    م  ف  ل  ل   سلم  ل   ل    فال  ط  األ    د  ش  ن  يا   د    ّل  سالم  ال    ر  ص ان  نا    نار  س 
 (5: ش2119، المقادمة) بفد  ع  ى ال  ش  ن   

تأکیاد  و شاوق  ، و شاور  حرکات عالوه بر آن کاه بار    «س» بیت وجود وا  این رد

س شادی و آرامش ح امید به کودکان فلسطینی و القایمعنای در راستای تداعی کند، می

از حرو  صاکیری اسات کاه ناوعی احسااس      « س»  چرا که کنندایکای نقش می شاعر

حروفی که لثوی و دندانی هستند به هنگام تلکظ (. 111: 1335)عباس، کندصوتی را القا می

، «ش»از ارزش موسیقائی بیشتری برخاور دارناد، نظیار حارو :      طنین بیشتری دارند و

در این قصیده نیز از بحر رمل است کاه  کار رفته های بهتکعیله (.71: 1917)مالح،و... « س»
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« اسالم»ۀ واژۀ سه بار تررارست. او در عین حا  سنگین  آور و نشا  انگیزوزنی هیجان

پدید آمده، بحار رمال باه وزنای جویبااری و      « م»و « ن»ی واجها ای که از تررارو ن مه

 کند.ای نرم و لطیف را تداعی مین مهمالیم تبدیل شده که 

ر واقع نیمای  د ،کار رفته در اشعار مقادمه استبحر رمل پرکاربردترین وزن شعری به

وا  ترارار  . دربیت زیر بار هماین وزن،   از اشعار وی بر همین سبک سروده شده است

دت را شاها کاه  شود گر امید و آرزوی شاعر میحرفی نرم و رقیق القا به عنوان« »روان 

داند و در این مسیر از پروردگاار طلاب مسااعدت    راه نجات و سعادت خود و ملت می

 دارد: 

ااا    باااا   ّل ي   ااا      ااا حفاااا ا ياااا إ  أ   ة  ن ااا   ل  ناااا ل  أ    مااااه      ت  ساااال     ل   ق  ال  ااا بف/   س  اااب  اق  ف   ق  ال  ااا /  بف   س   ن  ض 
 (11همان:) يد  د  ال    ف/     ل  ا ل   ز  ع  ل  ل    ا  ب  ع   م  ن  م   لء  ش  األ    /  ع  اج  و    فدا  ه  ش  

باار   21در کناار ترارار   « ح،  ، ش، ن»حرو  نرم شود تررار همانگونه که مشاهده می

 شاده  احساساات شااعر   و عواطاف  ۀانعراس دهناد ده که موسیقی مالیمی خلق کر«  »

 .است

 

 الیةواژگانی

آیاد  زیارا ناوع    زبانی در یک اثر ادبی باه شامار مای   الی  واژگانی از سطوح موثر و مهم

ای کند، باه گوناه  گزینش واژگان و الکاک گوینده نقش مهمی در تعیین سبک وی ایکا می

که تنوع سبک در متون ادبی بستگی به واژگان و کاربردهای زبانی آنها در کالم شااعر و  

هاا، تعاابیر و عباارات اسات.     محصو  گزینش خاصای از واژه سبک نویسنده دارد.  کی

هاا و  نویسندگان مختلف برای بیان یک معناای واحاد تعاابیر مختلاف دارناد و از واژه     

دین ترتیب سابک آنهاا اخاتال  دارد. و باه تعبیار      کنند و بعبارات گوناگون استکاده می

: ش1931)فتوحی،  هنگی دارندند و بار عاطکی و فرها جاندار و پویا هستواژهدکتر فتوحی 

 ، جادی، بنابر نوع الکاک گویناده و میازان اساتکاده وی ازواژگاان رسامی، عامیاناه       (213

گیارد. بررسای هار یاک از     کنایی و.. گون  خاصای از یاک سابک شارل مای     تشبیهی، 

ر نگارش متون ادبی های ذکر شده در یک اثر، ساختار واژگانی و زبانی مؤلف را دمؤلکه
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: هماان ) ها و جهانبینی نویسنده خواهد باود سازد و مهمتر اینره روشنگر اندیشهتعیین می

217). 

 

 واژگان حسی و انتزاعی

از آنان تحت عنوان شکا  و تیاره نیاز یااد     ، واژگانی هستند کهواژگان حسی یا انتزاعی

 11مشخص شاد کاه   های ابراهیم مقادمه سروده زندان شود. در بررسی الی  واژگانیمی

درصد انتزاعی هستند. فزونی واژگان حسی در اشعار مقادماه   21صد واژگان حسی ودر

انساان فلساطینی   توجه زیاد به مران و محیط پیراماون  اسارت طوالنی ایشان و به سبب 

هایی از قبیل زندان و سجن و واژگان مارتبط باا آن مانناد    مران بسامد نسبتا زیاداست. 

ان، فوالذ، منافا، باب، درب، قضابان، رساائل....   قید، شرک، شبک، حدید، سلسا ، جدر

گااارد کاه   نماایش مای  هایی شکا  از اساارت انساان فلساطینی را باه    تصاویر و صحنه

 رساند:را در تجسم اوضاع یاری می مخاطب

ااق  إ  د  ت اا ديااد  ال    ضاابان  ق  و    /  ف ااق  ا  نااا ال  باب   ق  ر  ط اافاا/  ي  ل   ال  ت  أ  ي ااو   اا باا ا   وأ    فناف  س   م   ف اا    ض  ب  ر  تا اا  ّلذ  ف اال  ا    م 
اااال   ااا ا س  ا هاااات   ض   نااااب  لاااب  وق    /  خ  د  ا  ااا  وي   مك  ل  نااااب   ا ق  م ا هاااات  ك  ق  ناااا    ا ب  هاااات    مك  ل  لس  ا ف اااه   فااا/  ل    ال  ض 
اا ّل ت   يا/  الر   ا هاا    ر   الض ا   هاا    م   الن ا/   ل اق  م   م  ر  اح  ا و   دئان  ى ال   ل    ع  ن  ب  ل  ص  ا   ك  ون       /  ي ا  و  /  بخ 
 (1: م2119، لمقادمة)ا /     ّل ت   ا ا و  ب  ر  ج   عذيب  الت   /  سايت  و  

آه، عبارتند از: حب، شاوق،   این مجموعه بیشترین کارکرد واژگان تیره یا انتزاعی در

صبر، ظلم، حق، ثورۀ، ثق ، هد ، عزیم ، ایمان، ثأر، سلم، حقد، ذ ، هاوان،  آالم، اسقام، 

باه   شاعر مقادماه  در که بیانگر چند نرتا  کلیادی   عز، عار، عزم و...مجد، رشد، شجاع ، 

 هستند:  عنوان یک شاعر پایداری 

جاویی و ظلام   انتقام -رنج و عااب انسان فلسطینی -توزی و ظلم و ستم دشمنانکینه -

 ها:صبر و ایمان وی در تحمل سختیشجاعت، -ناپایری

    فإن  شتع/  ي   اليان  ا ب    نائ  زي/  ع  و  -
 
 الي  لل  ا يا بلل  ... ب  يا أئذل   العائ   ب ل  ق      م   أه ن       ال

ن  (1: م2119 المقادمة،) ها وّل أَف/    أحفظ  البطش   تّدي .   ئوسا      ع ل ا 
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حايا ا بالفتاامىا   بالض ارياق  الط   شا اق  أا ب   بااألذ  العاذ   راح  ال ا بأن اا    العاز  مفارو     ئ    إن   -
   تبعث  القل      مفت      اليان   /ىي  نفحة  وت   العزم   ال/ تست لد   العاناة    ب  العذا    كاىل  بزنازي   والث  

 (3همان: ) العنفد   لثأئ  ل   الصرائ  

 (2)همان:  ظلاة  اللك      ا بالنصر   مهاا استبد    على ققة    بالق   ن  نّف/ ا ي  ب   أ -

گیاری  جهات  ،عنوان یک عنصر تاکیدیه ی این واژگان بکارگیرنسبتا باالی بهبسامد 

دهد، بدین صورت که غالب واژگان انتزاعی نیاز در راساتای   میفرری نویسنده را نشان 

  انسان فلسطینی با ایمان به پروردگارش رنج و اندوه زنادان  اندکار رفتهواژگان حسی به

پایرد و مار  در راه خادا   یکند اما ظلم دشمن را نمهای دشمن را تحمل میو شرنجه

 داند.تر از قبو  خواری و حقارت میرا پسندیده

 

 واژگان صریح و ضمنی

هر واژه به طور بالقوه دارای بار معنایی صریح یا ضامنی اسات کاه شااعر متناساب باا       

یاا   گیارد. معناای صاریح   کار میکند آن معانی را بهشرایطی که در ساختار متن ایجاد می

معناای  شاود و ها در مقابل هر واژه نوشته مای معادلی است که در فرهنگمعنای حقیقی، 

هر واژه عالوه بر معنای قاموسی دارای معنای دیگری است که ضمنی یا تلویحی ضمنی 

:  ش1957)عمرانپور، و اجتماعی استهای عاطکی، فرهنگی مبتنی بر جنبه و شودنامیده می

گرا و علمای هساتند کاه در    اسب با متون عینتعبیری دیگر واژگان صریح در تنبه .(177

: ش1959)گیرو،  های صریح نقش مسلط دارند و واژگان ضمنی متعلق به هنرندآنها داللت

دارند که بسط آنان مربو  به   -کنایی، تشبیهی و استعاری-و ابعادی زیبایی شناختی ،(27

 کند:ن بسنده میذکر هنری و صریح بودن واژگا به الی  بالغی است و در این الیه
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داللااات 

 واژگانی

 نوع واژه

 
 صکت سبک     نمونه

 صریح علمی 

علم غاب،  ،لیث عیون، تردد، حزن، صبر، حق،

، تصدیر الطماطم ،والحساب، غاز وبنزین لقراءةا

 قنابل ال ااز المدمّع،، فرحقنابل، شوک

 گراعین

 ضمنی هنری

زهارۀ  ساود،  ، أدرب العزِّ، نورَ العیون، حبَّ َ القلب

غربتاای ، نیااا  قلباای ، عقااارب الاازمن ، الحااقِّ

شاا ا  ، مرتاااح الضامیر  ، الخطةوة ثق او،الساوداء 

، لبان اإلباء، أحکاد اإلباء، مقلتی، ربیع القلب،القلب

، درب التکااو  والراااب  حماس ترعی شابلها،  

 ، فرح مجنحشوک الصعاب

 استعاریکنایی، تشبیهی،

 

 دارواژگان نشان

شناس در الی  واژگانی به کار های دیگر است که سبکنیز از مشخصه داری واژگاننشان

اناد و حااوی دیادگاه    متون ادبی و سخنان اعتقادی اساسا ارزشای و شخصای  »گیرد. می

« دار باشاند هاای نشاان  رشاار از واژه شخصی گوینده هستند  بنابرین طبیعی است کاه س 
 .(19: ش1959)یارمحمدی، 

ر اشعار مقادمه وابساتگی باه دو حاوزۀ دیان و وطان را      دار دکاربست واژگان نشان

القاگر مقاومت و پایاداری، میاارزه و   های حوزۀ وطن تمام واژگان کند، که دا تأیید می

شود های دشمن را شامل میگریوطنان و توصیف وحشیانتقام و حتی رنج و اندوه هم

عار مقادماه ارزشای و نشاان    کار رفته در اشکه با این توضیح باید گکت غالب واژگان به

 دارند.  
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داللاااات 

 واژگانی
 نوع واژه

 نمونه                                

 

 

 دارینشان

تأییدکنناااااده 

 عقائد دینی

 محماد،  ،، الارحمن ، حسین، الاه، رساو   مجیب الدعاء، الحمداهلل، رب، 

 ، آیات الرتاب، اسالم، جحیم، جنان الخلدشهید جهاد، ایمان،

وطااااااااان، 

مقاوماااات و 

 طلبیمبارزه

، براصا ، قبیا   ، شااتیال  ، قسام، عیاش، شراتح، نسال البواسال،   دیر یاسین

لیث، اسود، مجاهد، شهداء، ابریاء، فدائی، اباء، عزیم ، عاز،،   شبل،،شمس

 البرکان، صمود ، ثورۀ، فتی ، ثأر، بواسلصبر، شجاع 

 ، ظلم، ط یان،سکک،قتل،کالب،ذئاب،قاتل،عقاربالزمن،رزائلذ قاتل،لص،  دشمن

حسااااارت و 

 اندوه

دماع،   ساجین، آه،  سالسال،  شوق، الم، اوجاع، اسقام، قید، زنزان، فوالذ،

آهات، أسف، لهف، یتم، غرب ، شجون، جرح،عااب، ثرل، براء، ثاکالت، 

 یتامی، مرلوم، معاناۀ، أشالء

 

 الیة بالغی

آمیازی،  یرپردازی، حاس در این سطح صور بیانی و بدیعی از قبیل تشبیه، استعاره، تصاو 

در ماتن ماورد بررسای قارار     عنوان عوامل تاثیرگاار تشخیص و حتی نمادپردازی نیز به

کناد،  گیرند، چرا که یک سبک بالغی در کاربرد زبان از روش یرنواختی استکاده نمیمی

شاگرد شااعر در    .(31م: 2111)فارکال ،  گیرد های مختلف بهره میی از روشابلره آمیزه

اش، ناوعی دیگار از   ن باه ساروده  ده از ایان هنرهاا در راساتای شاعریت بخشاید     استکا

بررسی الی  بالغی اشعار مقادمه حاکی از ایان   دهد.شناختی اثر وی را به دست میسبک

اساتکاده  بار خوانناده   یرگاااری بیشاتر   برای تاثاست که این شاعر از شگردهای مختلکی 

در اشاعار اباراهیم مقادماه تشابه حسای باه        کار رفتهاز مجموع تشبیهات بهکرده است. 

درصد و حسای باه عقلای     21خود اختصاص داده، عقلی به حسیدرصد را به 71حسی

خود اختصاص داده است. تشبیه حسای باه حسای از پرکااربردترین     درصد را به 1تنها 

تشبیهات مقادمه است که از ذهنیت حسی و بازتاب محسوسات در ذهن شاعر حرایات  

 دارد:
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  ئ  الن   أنت   عّفا    -(1: 2119 المقادمة،)رج/  يال    القلب   ي فإن  ا   صدئ    يان ن  ا     الثلج   ب  وص -
 وتقفااز   - (92: همااان) الكاال        ساا   ت     زماا    اللفااث   أناات   عفااا     الضاابا    لت  ساارب     نفااا ت  

 (2)همان:  ر   على ش   احنّطت   يالعصف ئة  
کار رفته تاا  تشبیه عقلی به حسی با بسامد کمتری بهاما پس از تشبه حسی به حسی، 

 بارای ی به ساادگی  حسرا با همانندسازی خویش  انتزاعی ذهنیتشاعر با استکاده از آن 

هاای محساوس   باه و به تعبیری دیگر با استکاده از مشابه  ترسیم کندخواننده یا مخاطب 

و باعث تاثیر بیشاتر مکااهیم و    را به سادگی به تصویر برشدهای عقالنی تواند پدیدهمی

 :معانی مورد نظر گردد

 (1)همان:  /  يالط    وع  بائ   وئ    يشتع/   با اليان   وعزي/ نائ   -

در واساط  آن عیااش   کار رفتاه کاه باه   تنها در دو مورد بهتشببیه حسی به عقلی نیز 

نها روشانگر  و هر کس غیر او دروغی هستند که تساز است اسطورهمشرالت  مواجهه با

 سرابند:  

 السااارا    ه سنكتشااا   نلحق ااا حااا    زيااا    وسااا ا     الصاااعا    تعااات    حقاااا  حااا    الرماااز   أنااات   عفّاااا   
 (99همان:)

ی تر، دیگر صنعت ادبی است کاه در اشاعار مقادماه از بساامد نسابتا چشامگیر      استعاره

 :برخوردارست

 (3)همان:  الراح   بأن ا    العز  مفرو     ئ    ن  إ -
سازند که باا آه  آستان و بارگاهی همانند میزت، آن را به بخشی عبرای تجسم شاعر

و رنج و حسرت فرش شده اسات، تاا بادین صاورت دساتیابی باه عازت را در گارو         

های مسیر معرفی کناد  مباارزانی کاه سار     فشانی مبارزان و تحمل سختیفداکاری، جان

 آورند:های دشمن فرود نمیتسلیم در برابر شرنجه

 (17)همان:  رضعا  لنا م   ويان النقاء    معا   الباء   نا لبان  ضع  ئ  
ناپایری مبارز فلسطینی این است کاه  به تعبیر ابراهیم مقادمه، راز سرسختی و تسلیم 

او را رماز  « حماس»شیر  اباء خورده است و پاکی مادر او بوده است و اینک در جوانی 

 غیرت و زینت جوانان جهان ساخته است:
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دو   ئمزا  للح   فغدو    ها عزم   ك  بروح   َرست   إذ   ا   وح-  (92)همان:  زينا  للشبا    اى َو
دۀ حماس در عمق جان جوانان فلساطینی،  م و ارازع دنینه شدشاعر برای ترسیم نها

، چرا که کاشتن درخت عازم باا عجاین شادن و ریشاه      گیردکاشتن عزم را به عاریه می

 ه خواهد بود.دوانیدن او در خاک فلسطین همرا

هاای  هاای زیباساازی و ویژگای   کاربست نماد در متن ادبی یری دیگار از شاخصاه  

نماد یا رمز در شعر معاصرابزاری اساسی برای القای معانی مورد آید. به شمار می سبری

)بسیساو،   ویال و تکسایرهای مختلکای را داراسات    نظر توسط شاعران است که قابلیت تأ

 .(299: م1333
و احساساات شخصای خاود و باا      ین شاخصه در راستای القاای نگارش  از ا مقادمه

 :گیردبهره میفلسطینی  کنونی انسان توجه به واقعیت

اا  علفااه البااا    ق  ل ااَأ    ناي شااعب  بأيااد   القفااد   ع  ضااو   ذا  الااذي نااا أم  أأ  شااعب  ق تااا   نااا أحاارم  أ -  م  لّ س 
 (97: م2119، المقادمة) ي  ص  القلل   الفتاح  

و زنده شدن خاطرات خوش زندگی در در این ابیات نماد امید بازگشت به وطن  «کلید»

های خاائنی  نماد رژیم صهیونیستی است. شاعر با لحنی اعتراضی عرب« دزد»و فلسطین 

کنند بلراه امیاد   تنها برای آزادی انسان فلسطینی تالش نمیدهد که نهرا خطاب قرار می

 ند.ابازگشتی نیز برایش باقی نگااشته

آن را نمادی نو « ال تسرقوا الشمس منا»دیگریست که شاعر در قصیدۀ  واژۀ خورشید

 برای وطن و آزادی و آزادگی قرار داده است:

ذوا  خ ا … لكا    خاذوا الانف      … لكا    ذوا القااح  خ اا   منّا وّل تسرق ا الشاس   شئ   ذوا ي/  خ  
 (11)همان:  امنّ  ّل تسرق ا الشاس   ّل بأ    الروح  

ترین سارمای   واژۀ کلیدی و با ارزش ررار چندین بارۀ خورشید در کل قصیده آن را بهت

های دیگر از نکت تا گندم و حتی جان شاعر تبدیل کرده است به نحوی که تمام سرمایه

 ارزشند.آدمی در مقابل آن بی

 طلبی است:مبارزهرمز مقاومت و  های مقادمهسرودهدر زندان« بال »

 هام/ للشاس   وأئفع    ها وّل أَف/  أحفظ     ئوسا    تّدي البطش  ن   عّلا   بلل  الي   لل  ا ياب



   نقد ادب معاصر عربی  60

 بطااا ّل     اآلت للغااد   أصااانع    العاازّلء   ّمااا/أ   ئشااد  أل     ي الشاااع/    يااد   ساااأخر     الزنااازي    ظلااام   وماا   
 (1: م2119، المقادمة)

تاا  باا دشامن را بیااموزد    د به وی درس ایساتادگی و مباارزه   خواهبال  می زشاعر ا

هاای زنادان رهاایی یاباد،     های بال ، شاعر از ظلم و شرنجهاینگونه با از بر کردن آموزه

 .ای روشن بیافریندمشعل هدایت به دست گیرد و برای امتش اسطورۀ قهرمانی و آینده

پاایر  بخشی به مکاهیمی کاه در کناار هام نامأنوساند و یاا رناگ      آمیزی و رنگحس

سازی سخن تهبا هد  برجس ابراهیم مقادمه است که ی دیر از شگردهای ادبییر،نیستند

 است: از آن بهره برده

 (2)همان:  أعذ   األلان   ب/  ففعزف  صايتحا  أ     يهت   الرنّان   ه  ص ت   واجه  الش بك  ا أ   على-
 این حواس با یردیگر جاییجابهبا بهره گرفتن از حواس انسانی ودر این بیت شاعر 

است اماا   حس شنوایی، لحن و آهنگ مربو  به زدایی دست یافته استبه نوعی آشنایی

بودن که حسی چشایی است را جایگزین شنیداری ساخن  شاعر با آشنایی زدایی شیرین

یاا باه تعبیاری    آدمی  ضمیر ناخودآگاه کند. عواطف انسانی موضع دیگریست که تنهامی

حدی با ارزش است که تنها با برای شاعر بهاست اما این عواطف قابل درک حس ششم 

 :حس شیرینی و حالوت توانسته آن را وصف کند

 (12: م2119)المقادم ،  الكثّفة   الع اط    ما أعذ   ها  بغي   ا ّل تلا    ...أو قلث    قفقت   
زدایای  پایر نیستند، یری دیگر از مصادیق آشناییبخشیدن به مکاهیم ذهنی که رنگرنگ

 ر مقادمه است:در شع

 (91)همان:  عايتاد   نايا َرب/ الس  اء  ق      م   عاايتد  -
رنگی سیاه بخشایده  تنهایی و وحشت خویش  تبعیدگاه، غربت ، بهر این بیتدعر شا

ای کاه  هاما نرتا  کند.انگیزی را به مخاطب القا میبار و غمکه به خوبی فضای اندوه است

هایی اینچنین جدای از بدیع ت و تصویرپردازیتخیال این است که نباید از قلم انداخت،

گوینده خواهد ی که در اختیار واژگانقلمرو توسع   ده، درو نو ساختن سخن برای خوانن

 سزایی دارد.بهنقش بود، 
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 الیة نحوی

و همااهنگی آن باا   سااختمان جملاه    ،عنوان یک ویژگی سابری به الی  نحویبررسی در

، فعلیه بودن جمله، معلوم و مجهو  بودن و زماان افعاا   ، اسمیه یا الگوی متعار  زبانی

، بدین صورت گازینش هار   حائز اهمیت است نقش معنایی آنان )خبر، امر، پرسش و..(

اندیش  خاصی خواهد بود کاه نویسانده    باور، ایدئولوژی و ختارها دا  برسایک از این 

بری بر ثبوت و خ -مبتداآید. استکاده از جمالت اسمیه و ساخت در سدد انتقا  آن برمی

 هاا داللات دارد  جمالت فعلیه بر ت ییر و حادث شدن در یری از زمانپایگانی یک امر، 

دهنادۀ میازان   ، نشانگاشته، حا  یا آینده هایهر یک از این زمانو  (113)التکتازانی، د.ت: 

او را  فاصل  گوینده با موضوع است. ت ییر فاصل  گوینده با واقعیت، زاویه دیاد و ذهان  

بر روایتگاری و گازارش   جمالت خبری  راربستگاشته بر ایندهد. تحت تاثیر قرار می

 ،، دعایی، پرسشای وجوه تمناییجمالت انشایی:  اقعیات توسط گوینده حرایت دارد وو

: ش1931)فتاوحی،   تسلط افرار و نگرش گوینده بار ماتن اسات    بر دا ، امر، نهی و شر 

231). 
باار، حاا    112زمان افعا  بسامد زمان گاشاته   ز منظراادمه خوانش اشعار ابراهیم مق

، حاکی از این اسات کاه وی بار واقاع     کند و این امربار را تأیید می 12بار و آینده  221

ای دارد  لاا بسامد نسبتا چشمگیر زماان حاا ، حضاور    حا  انسان فلسطینی تاکید ویژه

ه اکناون دربناد اساارت اسات، درد     . مقادما دهدا واقعیت نشان میواسط  گوینده را ببی

رود )حضور گسترده زمان حا ( و نتیج  خرد اما زیر یوغ دشمن نمیشرنجه به جان می

 :این ایستادگی فردایی روشن و پیروزی حق خواهد بود )آینده(

  يقفاد      .. قفاد   باللفا/   وأساهر    مشدو ا  إىل الايت   ا كف   ققا  يفّ م   وتسهر    النام   منها هدوء   أحرم  
ا ياا حسا    حسا   .. نعام     وتصاد  .. أصااد  .. ّل فارق   العا   إَفااءة   تارفض      باا  ان  ّل ترتض 

ا  الغاد   ف ار   باال     نصانع    .. باال     بالكسار   ّل باأ     الفد  ئفاع  الفاد   ترفض    الذل      زنزاناة     وم 
 ستزهر      الّساحة   الشهداء   نا ا وق اف/  اح  جر  وعب   العتق   فرحة   ست لد    جع  مبستشفىأو و   الس    
 (17: م2119، المقادمة) الق   زهرة  
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فلساطینی را سسات و    جاوان مباارز   و شارنجه، مقادمه بر این باور است که زنادان  

و خاواری   گیارد مای او راه موالیش امام حسین )ع( را در پیش سازد، تسلیم دشمن نمی

 های حق شروفا خواهد شد   ها و دردهای اسارت گلپایرد  چرا که از د  این زخمنمی

باه   با فعال ماضای  ها رااز اعما  ددمنشان  صهیونیست خودعمق تاثیرپایری و اما شاعر 

جاا  از سرزمین شااعر چیازی باه   تا بیان کند که دیر زمانیست که دشمن کشد تصویر می

به بازگویی مااجرا و   ها ساختند  لاا تمایلنگااشته و پستی و رذالت را جایگزین بزرگی

شود که شاعر از فراینادهای  ترسیم آنچه بر فلسطین و انسان فلسطینی گاشت، سبب می

 بهرۀ بیشتری ببرد:  در قالب زمان گاشته فعلی و جمالت فعلیه 

را   فاا    م  إّّل ا  ت نا ال  ال  تا ل ف ال  ران ش روا ب ب لد  ح  ب الثّفاا    ق اد  أ ئ ض اع  ه      ل   يا ر ح   ا ش ف خاا  و  ّل ط ف 
ااد  م ااع  ع ل اام  ال ق ااراءة  و ال  سااا    اا ه  ال  ق  م ع  و ا   بااا     ق ااد  ع ل ا   ااد 

أَلقاا ا   ا الرذايتاا/  َرس اا  ق ناب اا/  ال غااااز  ال
 (99)همان:  با    ي/    الفضفلة   وجه  
هاای  گزاره ی آرایش کلمات را در جمالت ومجموعه قواعدی است که شیوه« نحو»

هاا باه   دهند کاه چگوناه واژه  کند. در واقع الگوهای نحوی زبان نشان میزبان تعیین می

هاای  خورند. در نتیجه، رعایت قواعد نحاوی منجار باه تولیاد جملاه     یردیگر پیوند می

شوند، هر چند که بر مبنای قواعد بنیادینی که ساختار نحوی هر زبان می« ساختخوش»

پایر اسات. چامساری   نهایت ترکیب متکاوت کلمات امرانعمال بیکنند، را مشخص می

هاای متکااوت،   توانند با ترکیب کلماات باه شایوه   با توجه به این واقعیت که کودکان می

ها توانش دساتوری مشاترکی   ای بسازند، بر این باور است که تمامی انسانجمالت تازه

باه نقال    211: 1957ویک،)پیتر سج تهاسهای فرهنگی و اجتماعی آندارند که ورای تکاوت

 (.119: 1931از امیری و نورالدین پروین، 
های زبانی خار  از چارچوب و قواعد دستوری زبان، در حرام واحادهای   صورت

تار باه ناام جملاه،     نشینی در ساختی بازر  زبانی منکردی هستند که بدون ترکیب و هم

تار نحوی جمالت در پیدایی سبک فردی قابلیت انتقا  مکاهیم را ندارند  از این رو ساخ

ای دارد. درصد واژگان به کار رفتاه در یاک ماتن، بلنادی و کوتااهی      نقش تعیین کننده

های مختلکی از سبک را ی ارتباطشان با یردیگر و... گونهها و نحوهعبارات، پیوند جمله
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هاا در  االی آنهای یاد شده به هماراه بساامد با   آورد. کارکرد هر یک از مولکهبوجود می

یاک نویسانده و یاا گویناده را شارل      « نحو نشاندار»یک اثر ادبی، سبک یا به اصطالح 

هاای  گیارد و مقصاود از آن سااخت   دهد. نحو نشاندار در مقابل نحو معیار قرار مای می

دستوری و نگارشی خاص هر سخنگوی زبان است. هر اندازه که سااختمان جماالت و   

)امیاری و   شاود سبک اثر وی به نشانداری و فردیت نزدیک مای عبارات خود به کار بَرد، 

. از جملاه مباحاث اساسای کاه نقاش مهمای در صادای        (112-119: 1931نورالدین پروین،

ی ادیب و بازتاب افرارش دارد، بررسی خبری یا انشائی بودن جمالت در متاون  دستور

ز عمار خاویش را در   های زیاادی ا سا اشعار مقادمه از آن رو که وی  ادبی است که در

راوی رناج و انادوه   های زنادان ساپری کارده و    میدان نبرد با دشمن و یا در پشت میله

جماالت خباری مواجاه هساتیم.      با حضور گستردۀکشیدۀ سرزمینش است مردمان رنج

چشامگیر   ضمن اینره وی از کاارکرد هناری جماالت انشاایی غافال نباوده و بساامد       

انع رکاود و ایساتایی کاالم شاده     وی قابل توجه و ما  در اشعار کارگیری این جمالتبه

ی را یافت که تنها به یری از جمالت اتوان قصیدهمیدر اشعار مقادمه نطوریره ، بهاست

خبری یا انشایی اکتکا کرده باشد و این مهم، یری از شگردهای شعری این شاعر متعهاد  

 است:

ا ناا القفا/  باب   يطارق   اللفا/  وياأت   نرح/   ا ل    كم ا هفها   لبطش   نستك    ل     ا هف اا   اللفا/    ويض 
  أها    أن   صابف/ ا هفهاا         وعاذ  ها النزل  ف ق     واهدم  أسرت ما شئت   وشّر   كم جسدي    ون  

 (1: 2119، المقادمة) يبته/   وقلب عامر  بالذير  
نظاور  ، باه م در این قصیده شاعر به تنااوب از جماالت خباری و انشاایی تاا پایاان      

توصیکی شرایطی که دشمن برای عااب انسان فلسطینی فاراهم آورده و واکانش انساان    

تا سیاهی و ظلمت زندان و شرنجه را  استکاده کرده استفلسطینی در بربر این اقدامات 

بساامد کااربرد جماالت     در مقابل ارادۀ محرم جوانان وطن کوچک و نااچیز بشامارد.  

 شود:ر قالب جدو  ذیل ارائه میهای انشایی دخبری و انواع جمله
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قطعیت              

 انشایی -خبری

 خبری

 انشایی                                  

 دعا تمنی استکهام ندا امر و نهی

 13 1 12 72 53 211 بسامد

 

 الیة ایدئولوژیک

نگارش و زاویاه دیاد یاک گاروه       نظامی از باورها و عقاید است که بیانگر ایدئولوژی،

ماتن شارل صاوری ذهنیات و شخصایت      »اجتماعی نسبت به مسائل مختلف اسات و  

هاای وی  هاا، باورهاا، احساساات و داوری   ارزش عنوان جزئی از اجتماع وبه نویسنده،

ای رابطاه  و نگااه وی های فراری و وضاعیت اجتمااعی    با ویژگی ۀ امور است کهدربار

کناد و بار هماه    و چگونه نوشتن همه را ایدئولوژی تعیین مای  تنگاتنگ دارد. چه گکتن

 .(921: ش1931)فتوحی، « واژگان و نحو سیطره دارد های کالم، آواها،الیه

پیشین، درک الی  ایادئولوژیری  های های ابراهیم مقادمه در الیهسرودهبررسی زندان 

هاای آوایای، بالغای،    چرا که بررسی هر یاک از الیاه   سازد،ی وی را آشرار میشرو نگ

روشنگر نگرش حاکم بر این مجموع  شعریسات واز همااهنگی ایان     واژگانی و نحوی

لاا هر آنچه که در الیاه ایادئولوژیری    های شاعر حرایت دارد ها با افرار و اندیشهالیه

شاود در حقیقات از مقولا  ترارار مراررات      مای  نگرشی اشعار وی ذکر میعنوان بنبه

دربند اساارت  فعا ِ رنج و اندوه یک مبارز صِر  شعار نیست بلره  ادمهاشعار مقاست. 

اناد،  نالاد، او را باه صالیب کشایده    است که از دغدغ  و درد جمعی مردم سارزمین مای  

کند اما هنوز ایستاده و جوانان وطنش را باه ایساتادن و مقاومات و    ها تحمل میشرنجه

 کند:مبارزه تشویق می

اام   سأصااب   اا و تعااذيب   َئ اام   وأ صااب     آّلم   فاال قلااب   ماا    اآلهااا    ا تصااعد  ولّاا     وأ سااقام  أوجاااع   َئ
 للرح    ه  اآل   وإن    يا أئذل   العائ   قب ل   م    أه ن   ال     فإن    ها لتثبف/  أئسل   للرح    اآله   فتلك    تع /  
 (1: م2119، المقادمة) النظ/   لذعة   تطفىء   اآلّلم   وطأة   ف   ت    هاأطلق  
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ها ایادئولوژی و نگارش   ناپایری، تسلیم نشدن در برابر دشمن و تحمل شرنجهظلم

هاای راساتینش در   اساسی مقادمه است  چرا که وی ایمانی راسخ به پروردگاار و وعاده  

 های ظلم دارد.باب پیروزی حق و ناپایداری پایه

ياا أبا/ » دهاد. پادر  موضوع تمام اشعار او را فلسطین و انسان فلسطینی تشاریل مای  
يااا ئ    األم   ئفقااا  بقلااب  » مااادر (9: م2119، المقادمةةة) «ا اادف   يشاارف   األذ  إن   : صاابا  ا يهاا ن  

أو  وما  زنزاناة    السا    » أسایر  و شاهید  ، (22هماان:  ) «هااقلب   ك  بفضال   وائب      يا ئاحا  السااء  
 ،(17)همااان: «  الّساااحة   هداء  الشاا نااا ا وق افاا/  جراح   العتااق   عااب   فرحااة   وجااع  مبستشاافى  ساات لد  

ا   إذ أنات  ح  جمانّ  ويام فارح   يم حازن  » فلسطینی فدایی مبارز و  وسا ف   رحات  ك قاد ج  ن  بأن اب  ت 
االاذي  ع   ياا ذا الفادايت     »(21هماان:  ) «اهادا  جم   لللاه   ك    إن  نذئت  ح  ر  ت    «فاانو الت   الشا اعة   ق  ش 

 ينشاد       َاد  الدياد     بالفصا/  ياا أبتااه   األطفاال   يفرح   َد    » این دیارتا کودکان  ،(11)همان: 
موضوع شعر مقادمه هساتند  ی این مطالب همه (8: هماان ) «السعفد   للف م     للسلم  األطفال  

هاای  هاا و فاداکاری  فشاانی زیرا که با وجود جان ،شاعر به آنان چشم امید بسته است و

 :کن خواهد شدهای ظلم ریشهآنان پایه

  ...  يااا زايتاا/   كم فااالظلم   ا لاافل  كم وأحف ااخاا ت  إ    ص  نااا ا قاتاا/   للظلااااء   هااذا اللفااا/    يااا باادئ  يااا إخاا ت  
م  ا جاابوى  اااارهب    ّل ت  يم صااف  ا الكتايتااب   ا جهااااا     أحف ااالرايتااب   كاام وساا    ا  ئب  شااق   اليااان   عصاابة  
 (91)همان:  خايتاب   فالكفر  

 

 جینتا

شناسای  عباارتی سابک  سااز و باه  های سبکسروده از منظر مؤلکه در خوانش این زندان

ای این نتیجه حاصال شاد اباراهیم مقادماه در اشاعارش، زنادان را سانگری بارای         الیه

ناپایری و اثبات هر چه بیشتر مقاومت قرار داده است. و ایشان با توجاه باه ایماان    ظلم

بایی نداشتند  لاا ایشاان باا   راسخی که به هد  خویش دارد از بیان ایدئولوژی خویش ا

بر بیان افرار خویش، راوی رنج و اندوه های مختلف عالوهاختیار سبک شخصی در الیه

 به این صورت که:کشیدۀ سرزمینش است، مردمان رنج
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ها و کلمات متناساب  شاعر در الی  آوایی با انتخاب اوزان عروضی، قافیه و تررار وا  -

سو برای بازتااب  تیزی، از کارکرد صدامعنایی حرو  از یکسبا مکاهیم ایستادگی و ظلم

رنج و اندوه و از سوی دیگر برای برانگیختن شاوق مباارزه در وجاود ماردم و روشان      

کااربرد بحار رمال نشاانگر عالقاه و       در وجود آنان بهره برده است. کردن امید به آینده

لب است که ابراهیم مقادمه توجه شاعر به اوزان جویباری و مالیم است و بیانگر این مط

های زندان نگشته بلره در آرامشای معناوی و   های دشمن و سختینه تنها تسلیم شرنجه

درونی به سرودن اشعارش دست یازیده است  چرا که باه پیاروزی نهاایی حاق ایماان      

 راستین دارد.

گیری از هرههای ابراهیم مقادمه، بسرودهی واژگانی زندان های الیهترین ویژگیاز مهم -

واژگان در بیان ایدئولوژی شاعر است  چرا که شاعر با به کارگیری واژگان حسی مانناد  

، شرک، شبک، حدیاد، سلساا ، جادران    زندان و سجن و واژگان مرتبط با آن مانند قید

گااارد کاه   نماایش مای  هایی شکا  از اسارت انسان فلسطینی را بهتصاویر و صحنهو... 

جاویی و ظلام   ، انتقامتوزیکم بر جامعه مبنی بر کینهایدئولوژی حامخاطب را در تجسم 

-رساند. در واقع شاعر با استکاده از واژگان نشانهناپایری، شجاعت، ایمان و..  یاری می

دار )تصویرساز( و نمادهای آزادی و امید و خورشید در قالبی سبری متاوازن سایاهی و   

محرم جوانان وطان کوچاک و نااچیز نشاان     ظلمت زندان و شرنجه را در مقابل ارادۀ 

 دهد.می

با استکاده از تشبیهات و اساتعارات حسای و قابال درک بارای عاماه       ابراهیم مقادمه

جامعه ارتبا  بیشتری با مردم برقرار نموده و ایدئولوژی حاکم بر جامعاه باه آناان القاا     

عزت و...، که نتیجه شاعر پایداری با درک درست، ایدئولوژی دستیابی به آزادی،  کردند.

هاای دشامن   هاای مسایر و تسالیم شارنجه    فشانی مبارزان، تحمل سختیفداکاری، جان

زباانی باا ماردم از    اند که در ایان مسایر در راساتای هام    نشدن، را به جامعه منتقل کرده

استعارات و تشبیهات حسی مانند کاشتن درخت عزم و اراده در عمق جان جوانان بهاره  

 اند.برده
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بار تبیاین تحسار     شان در بخش دستوری با تریه بر استکهام انراری توبیخی عاالوه ای -

خویش، صهوینیست را به شدّت مورد مالمت قرار داده و مردم را باه تکرار در اوضااع    

 کند.طلبی را در جان مبارزان تقویت میزمانه  فرا خوانده و روحیه مبارزه

 نماود  قلماداد  هاا الیاه  سایر بازتاب آن را توانمی ایدئولوژیری که الیه با ارتبا  در

پویاایی،   از ماوجى  رودمى بشمار انگیر شور اوزان از که هز  بحر کاربرد گکت توانمی

 بااالى  روحیه و انگیزه از بازتابى که بخشیده مقادمه هاىسروده به حا  و شور و تحرک

 در آن نقاش  و نحوی الیه خصوص در. باشدمی خود اهدا  بسوی نهادن گام در شاعر

 دعاا،  ، اساتکهام  جملاه  از إنشاائی  شاعر، برارگیری جماالت  لوژی ایدئو به دهی شرل

 از وی جداشادن  و افتاادن  دور از مقادماه  انادوه  و تحسار  عمق بیانگر...  و نهى تمنى،

 انتکاضاه  مسایر  در او پویاایی  و حا  و شور و سو یک از احمد ویژه به انقالبی دوستان

 و بالغای  اغارا   خاوبی  باه  کهان  و کالسایک  بالغات  در که است ذکر شایان. است

 و آرزومنادی  یاا  و نااراحتی  و تحسار  آنهاا  جملاه  از کاه  انشاایی  جمالت زیباشناختی

 در که محسوس به محسوس تشبیهات از شاعر استکاده اما. است گردیده مطرح تمناست

 محادود  و بساته  محایط  تااثیر  یادآور داده اختصاص خود به را باالئى بسامد بالغى الیه

 معقاو   یاا  محسوس به محسوس تشبیه این بر افزون. است شاعر روان و روح بر زندان

 اذهاان  به دشوار و پیچیده مکاهیم ساختن نزدیک براى مناسبی ابزار همواره محسوس به

 باه  المقادس  بیت و فلسطین سازى آزاد براى فراوان امید شاعر که است مردم هاىتوده

 حرایات  دارد، بارزی نمود مقادمه اشعار در که هم نماد و رمز ربستکا. است بسته آنها

 شااعر  تخیال  پرواز بلند پرنده نتوانسته هرگز زندان تاریک و تنگ محیط که دارد این از

 شااعران  دیگار  همچون نماد و رمز منتهایبی هایظرفیت از مقادمه. دارد باز پرواز از را

 در را آزادگای  و عازت  و یرادلی  و وحدت کاضه،آزادی، انت امید، مکاهیم و جسته بهره

 نرتاه . است کشیده تصویر به مسلمان و عرب مردم برای آشنا نمادهایی و هاسمبل قالب

 او ایماان  و امیاد  نتوانست هرگز زندان و حبس که است این مقادمه مورد در توجه قابل
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 باه  شااعر  اپاایر ن سساتی  و محرام  ایماان . بردارد میان از گرفته پیش در که راهی به را

 .شودمی دیده مقادمه بخش انگیزه و آفرین امید کلمات البالی از روشنی
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 تهران: فردوس.شناسی، چام چهارمش(،  کلیات سبک1951) شمیسا، محمود ، 

 ش(، موسیقی شعر، تهران آگه.1971) کدکنی، محمدرضاشکیعی 

 شناسی ادبیات، چام دوم، تهران: آوای نور.ش(، درآمدی بر سبک1972) عبادیان، محمود 

 و معانیها، دمشق: اتحاد الرتاب العرب العربیة خصائص الحرو ، م(1335) عباس، حسن. 

 شعر العربی قدیمه و حدیثه  دارس  و تطبیق فی شعر الشاطرین  م(، موسیقی ال1337) علی، عبدالرضا

 و الشعر الحر، الطبع  االولی، عمن: دارالشروق.

 مابولی. القاهرة: مکتبة، 1م(، عناصر االبداع الکنی فی شعر احمد مطر،  1335) غنیم، کما  احمد 

 سخن. ها، تهران:ها، روششناسی، رویرردها، نظریهش(، سبک1931) فتوحی، محمود 

 ش( ، دستور مکصل امروز، تهران: سخن.1952) فرشیدورد، خسرو 
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 ش( ، تحلیل انتقادی گکتمان، ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهاران،  1973) فرکال ، نورمن

 ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 م(، نقد الشعر، تحقیق کما  مصطکی، مطبع  أنصار، بیروت.1323، بن جعکر )قدامة 

 شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: آگه.ش(،  نشانه1951یر)یرو، پیگ 

 ه.ش(: پیوند موسیقی و شعر، تهران: فضا.1917) مالح، حسینعلی 

 الجامعة االسالمیةم(، ال تسرقوا الشمس، فلسطین: مجلس طالب 2119) ، ابراهیمالمقادمة. 

 ،چام او ، تهران: هرمس شناسی رایج و انتقادی،، گکتمانش(1959) اهلللطف یارمحمدی. 

 ه.ش(: معانی غیار مساتقیم   1931احمر)خانی و احسان گلابن الرسو ، سیدمحمدرضا  مرضیه قربان

هاای زباان و ادبیاات    جمالت پرسشی از دیدگاه کاربردشناسی زبان و بالغت عربی، فصلنامه پاژوهش 

 .21-1،صص1931(، سا :11)پیاپی9،ش9تطبیقی،د

 م2112شناسی ادبیات داستانی پائو  سیمپساون،  معرفی کتاب سبک»ش(، 1931) حری، ابوالکضل» ،

 .179پیاپی  13کتاب ماه ادبیات، ش

 ش(، بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه، نشریه ادبیاات  1932) شاد، علی اص ر و همرارانروان

 .32-17، صص19، ش7پایداری، سا 

 السجون فی االدب العراقی المعاصار  شعر» م(،2112) عسرری، محمدصالح و زارع برمی، مرتضی» ،

 .121-33، صص2، العدد21دراسات فی العلوم االنسانی . سن  

 های ساختاری واژه در گازینش واژگاان   اهمیت عناصر و ویژگی»ش(،  1957) عمرانپور، محمدرضا

 .151-119، نشریه علمی پژوهشی گوهر گویا، صص «شعر

 هاای  ساروده وصف زندان و احوا  درونی در زنادان ش(، 1931) پور، عیسیکوشری، علی و داراب

 (.35-79، صص11، ش3نامه ادب غنایی، سا ، پژوهش«فارسی و عربی

 ( عن بناء 2115عشری زاید، علی .)الطبعة الخامسة، مرتب  اآلداب، القاهرة، القصیدة العربیة الحدیثة. 

  ،فی ذکری استشاهاده،   المقادمة اهیمالمکرر االسالمی الدکتور ابر حیاةعن  نبذةشبر  فلسطین للحوار
(www.paldf.net) 

  

- Robinson‚ D. (2006). Introducing Performative Pragmatics. London & New 

York:Routledge. 
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 دراسة لسجنيات ابراهيم مقادمة في ضوء بحث مستوياتها اللغوية
 

 
 جهانگیر امیری1 
 شیوا صادقی2

 نورالدین پروین9

 
 

 الملخص
يكننا اعتبائ الس نفا  او أ   الس   حماولة للشاعر الس   للتنففس ع  يروبه و آّلمه و أحزانه .اّل ان هاذا 
الل ن م  الشعر لفس عند الشاعر الفلسطفن الناض/ إبراهفم مقا مة أ اة للتعبي ع  ا ا م و اآلّلم فحساب ابا/ 

سااتنها  ا ااام و تااأجفج  فااب الاااا  و الثاا ئة للنسااان الفلسااطفن الضااطهد و نفاا  ئوح التفااا ل انااه وساافلة ّل
مبستقبله األفض/   نفسه ايضا. يرم  هذا البحث واعتاا ا على النهج ال صاف  و التحلفلا  اىل  ئاساة سا نفا  

 الجابة ع  هذا الساال:يف  وظ  ابراهفم مقا مة و   ض ء استخدام تقنفة حبث مست ياىا اللغ يةا وص ّل إىل
شااااعرنا اللتااازم بااااأل   القااااوم السااات يا  اللغ ياااة لنشااار معاااان الصاااا   و القاوماااة ؟ لقاااد أفاااا    ئاساااتنا هاااذه ان 
لبحااث الساات يا  اللغ يااة  وئه و تاااقيه   إعطاااء الخاطااب القاادئة علااى اسااتفعا  أيثاار و أعاااق لبطاا ن العااان و 

ذاته ان ّلستخدام اباراهفم مقا ماة لااوزان الفففاة يالرما/ علاى سابف/ الثاال و ّل الصار اقارا   خباياها. و  السفاق
يباايا لغاار  مشاااعر ا اادوء و الطاأنفنااة   قلااب الخاطااب. ز  علااى ذلااك ان ت ظفاا  الشاااعر للافاار ا    ياال 

بياااة و اّلنشاااايتفة سااا يا مااا  النطااااق  اسس ساااة و َاااي اسس ساااة  علاااى السااات   اللفظااا ا و اساااتعااله لل اااا/ ال
باااة الشااااعر لتصااا ير ال اقاااع و التعباااي عااا  أحاسفساااه يشااااعر مناضااا/ قااا ئي. يااااا ان الصااا ئ  شاااا اا ان اسااادا َئ
اسس سة الا/ ئههاا الشااعر علاى السات   البلَا  تصا ئ أفضا/ ما  ساايتر التقنفاا  امعانااة اّلسار  الفلساطفنف  

ي ل ج  تسااد سا نفا  الشاااعر آمالاه لبلا م القاومااة و الصاا   م ئبااا و علاى ائ  ال اقاع. و علااى السات   اّلياد
 ق على الباط/    اية الش ائ.مثائها و تقفق انتصائ ال
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