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  چکیده
گردد به طـوري کـه وي را یکـی از     میسمیح القاسم همواره به عنوان یکی از شاعران برجسته مقاومت محسوب 

ه فلسطین داشته است اما در سـالهاي  اعضاي مثلث مقاومت محسوب میکنند که نقش مهمی در به تصویر کشیدن فاجع
بـه   توجهاخیر نظرات مختلفی در مورد تغییر رویکرد سیاسی وي از مقاومت به سازش مطرح شده است در این میان با 

اصلی انان به سادگی صـورت   اینکه شاعران و من جمله سمیح القاسم زبان خاص خود را داشته و پی بردن به رویکرد
یکی از مهمترین ابزارها در جهت . ر این میان به ابزاري در جهت کشف رویکرد فکري وي نیاز داریمنمیگیرد  بنابراین د

این رویکرد زبان شناسـی بـا    .باشد میتحلیل گفتمان  ،پی بردن به الیه پنهانی متن و فهم اصول اندیشه نویسنده و شاعر
بنابراین دو . در تبیین نظام اندیشگانی شاعر دارد بررسی فرانقش بینافردي از یک سو و زبان شناسی از سوي دیگر سعی

به عنوان یکی از رویدادهاي موثر در تغییر رویکرد سیاسی مبارزان ( م197نمونه قصیده از قبل و بعد از جنگ شش روزه
 را برگزیده واز نظر تقابل و رابطه حاکم بر حضور متکلم و مخاطب به عنوان مظاهر اصـلی سـاختار  ) و ادباي مقاومت

بینافردي مورد بررسی قرارداده و نتیجه گرفتیم که حضور متکلم و مخاطب در اشعار قبل ازجنگ بسیار قدرتمند بوده و 
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بدون  ار پس از جنگ شخص متکلم به صورت ضعیف و معموالًدر حالی که در اشع .نهی تبیین شده است فعلهاي امر و
نهی که بیانگر احساس مسئولیت شاعر در قبال  ذکر ضمیر مستقیم حضور یافته و شخص مخاطب نیز هرگز با افعال امر و

ال به این ترتیب تغییر رویکرد سمیح از قوت و اقتدار به انفعـال و ضـعف کـام    .همراه نیست ،باشد میارشاد مخاطبان 
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  مقدمه
به اینکه تحلیل گفتمان به عنوان یکی از اصول زبان شناسی مهم مطرح بوده  توجه با

ضرورت پی بردن به  به توجهو شامل فرانقش بینافردي و اصل زبان شناسی است و با 
در ابتدا به معرفی تحلیل گفتمان  ،القاسم به عنوان شاعر مقاومت فلسطینرویکرد سمیح 

و اصول کلی آن پرداخته و سپس با معرفی گذراي سمیح به تطبیق و بررسـی میـزان و   
مخاطـب بـه عنـوان نمادهـاي اصـلی فـرانقش بینـافردي         م وچگونگی حضـور مـتکلّ  

و دوره به رویکرد سـمیح القاسـم   ي غالب بر اشعار دها به ویژگی توجهپردازیم تا با  می
اي در هدایت ایـده مقاومـت    در مورد خود خویشتن به عنوان شاعري که نقش برجسته

داشته و در مورد مخاطب به عنوان عنصر اصـلی مقاومـت و پایـدار پـی ببـریم کـه در       
  .تواند بیانگر چگونگی تغییر اندیشه سیاسی وي باشد میحقیقت 

  
  تحلیل گفتمان
ی مربوط به قرن نوزدهم که در زمینه زبان شناسی صورت گرفته بود پژوهشهاي علم

چهارچوبهایی را براي تحلیل زبان شناختی متون فراهم کرد در حالی کـه هـیچ یـک از    
این چهارچوبها، قابلیت الزم براي تفکیک نثر و نظـم یـا تشـخیص جایگـاه مـتکلم و      

ادامـه داشـتن چنـین     در پـی ) 15-13م، صـص  1997یقطین، (مخاطب را نداشته است 
اي  مطـرح شـد کـه در اصـل واژه     discourse analysisپژوهشهایی، اصطالحی بـه نـام   

باشد، کلمـه   به معنی حرکت می courseبه معنی زوایاي مختلف و  disیونانی است که 
analysis   تـوان گفـت کـه تحقیـق گفتمـان       نیز مترادف واژه تحلیل است بنـابراین مـی

ه معناي کشف و بررسی نحوه جریان فکر متکلم یا مخاطب بر رویکردي زبان شناسی ب
در ایـن میـان بـا وجـود     ) 17-15، صـص 1380تاجیـک،  ( .باشد اساس متن موجود می

پژوهشهاي پراکنده موجود که از سوي زبان شناسان روسی و فرانسوي انجـام گرفـت،    
وي بـا وجـود   . گذار چهارچوب اصلی تحلیل گفتمان شناخته شد هالیدي به عنوان پایه

تبیین اصول اساسی تحلیل متون بر اساس گفتمان موجود در متون، به دلیل تاکید بسیار 
بر اصول نحوي از ساختارهاي زبان شناختی جدید دور شده و وارد محدوده نحوي شد 
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پس از وي زبـان شناسـان دیگـري همچـون فوکـو و      )22-16، صص1380 ،مک دانل(
یل گذاشته و اصـول خاصـی بـراي تحلیـل گفتمـان      نورمن فر فرکالف پا به عرصه تحل

اي از  هـاي ویـژه   هر یک از این زبان شناسان بر جنبـه . گذاري نمودند حاکم بر متن پایه
هاي  هاي تاریخی و برخی نیز جنبه گفتمان تاکید داشتند به طوري که برخی از آنان جنبه

وهشـهاي پـی در پـی در    ایـن پژ . اند اجتماعی را پایه و اساس تحلیل گفتمان قرار داده
اي در جهان عرب داشته است به طوري کـه ابتـدا اصـطالح     جهان غرب، تاثیر گسترده

مطـرح شـد کـه برگرفتـه از      discourseاي در ترادف معنایی بـا   به عنوان واژه» خطاب«
زبـان  ) ابـن منظـور، مـاده خ ط ب   (باشـد   به معنی بازتاب کالم مـی » خ، ط، ب«ریشه 

را به عنوان بازتاب درونی کالم شخص توصـیف نمودنـد   » طابخ«شناسان عرب واژه 
این رویکرد که در نیمه اول قرن بیستم در جهان عرب ) 11-10صص ،م19998شرشار (

پا به عرصه زبان شناسی گذاشته بود بر معیارهاي خاصی تاکید داشته که با وجود بهـره  
ت که داراي سازگاري گرفتن از اصول غربی سعی در ارائه اصول جدیدتري داشته  اس

عطیه (هاي زبان عربی تطابق بیشتري داشته باشد  بیشتري با زبان عربی بوده  و با ویژگی
به این ترتیب بود که زبان شناسان جدیـد عـرب همچـون    ) 8-51، صص 1994فوزي، 

اي هوشمند تعبیر  از متن به عنوان شبکه) 1959(و حسن حنفی ) 1963(محمود عکاشه 
ادي نامتناهی و بدون چهارچوب نبوده و داراي رمـوزي بـراي کشـف    نمودند که روید

باشد که تحلیل گفتمان در جهت شناسایی این  فکر و ایده حقیقی نویسنده یا متکلم می
م، 2002العیاشـی،  (دارد  رمزها و در نتیجه کشف اندیشه اصلی حاکم بر متن گام برمـی 

شناسـان برجسـته عـرب     به این ترتیب زبان )21م، ص 1999و خمري  28-25صص 
همچون محمود عکاشه و محمد عزام اصول اساسی تحلیل گفتمـان در متـون عربـی را    

. ریزي نموده و در آن از آمار گیري اسامی وفعلها و علوم  صرف و نحو بهره گرفتند پایه
به طوري که اصول اساسی تحلیل گفتمان را بر پایه اصول معجمـی، صـرفی و نحـوي    

ین شیوه، سطح معجمی در محدوده تکرار کلمات و تشخیص کلمات مطرح نمودند در ا
و علم صرف نیز بر پایه . پردازد کلیدي متن و ترادف و تضاد موجود به بررسی متن می

زمان افعال، اسامی متن موجود و ابواب فعلهاي موجود در متن به تحلیل جنبـه صـرف   
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هاي موجود از یـک   دن جملهشناختی پرداخته و سطح نحوي نیز بر خبري یا انشایی بو
و  84ص  1998فضـل  ( .کیـد دارد أسو و اسمیه یا فعلیه بـودن آنهـا از سـوي دیگـر ت    

سپس علی مهدي زیتون به عنوان زبان شناس معاصر عـالوه  ) 8م، ص  2000الطاهري، 
باشند، رویکرد بینافردي را به عنوان کامل  بر سه جنبه فوق که در اصل تحلیل زبانی می

ل تحلیل گفتمانی مطرح نمود به این ترتیب تحلیل گفتمـان بـه صـورت دو    کننده اصو
و زبان شناختی ارائه شد که رویکـرد بینـا فـردي بـر پایـه      ) تواصلی(رویکرد بنیافردي 

حضور متکلم و مخاطب در متن بوده و رویکرد زبانی نیـز بـر اسـاس اصـل، معجمـی      
زمـان افعـال، اسـامی مشـق،     (صرفی  )تکرار کلمات، کلمات کلیدي و تضاد و ترادف(

به بررسی و ) جمالت خبري یا انشایی و جمالت اسمیه و فعلیه(و نحوي ) ابواب فعلها
  )9-7صص  1998زیتون ( .پردازد تحلیل گفتمان موجود در متن می
  سمیح القاسم شاعر فلسطین

اي فلسطینی به دنیا آمده و در طول زنـدگی   در خانواده 1939سمیح القاسم در سال 
هـاي انقالبـی از    هاي ضد صهیونیستی پرداخته اسـت ایـن حرکـت    ت در زمینهالیفع به
فعت در مجله هفتگی شروع  شده و به مقاومتهاي علنی سپس زندان و تبعید منتهـی  الی

به طوري که از فعالیتهاي سیاسـی و ادبـی منـع شـده و مـورد شـکنجه نیروهـاي        . شد
علیـرغم تمـامی فشـارهاي    ) 378، ص 1997الجیوسی، (اشغالگر فلسطین  قرار گرفت 

سمیع القاسم فعالیت ادبی خود را تـرك نکـرد، و همـواره بـه عنـوان یکـی از        ،موجود
شـناخت شـد   ) سمیح القاسم، توفیـق الزیـاد، محمـود درویـش    (اعضاي مثلث مقاومت 

هاي ادبی وي به حدود سی جلد رسیده و شـامل   فعالیت) 8، ص 1م، ج 1992القاسم (
دمی علـی  ) م1964(، اغانی الدروب )م1958(عري همچون مواکب الشمس دیوانهاي ش

هـایی همچـون    و نمایشـنامه ) م200(کلمه الفقید فی مهرجان تأبینـه  .. .و) م1968(کفی 
  )89-78ص 1278تیربند، ( .باشد می) م1970(قرقاش 

تـرین شـاعران    شایان ذکر است که سمیح القاسم با اینکه به عنوان یکی از برجسـته 
گردد، اما در سالهاي اخیر شاهد حضور مفاهیم مختلف و  اومت فلسطین محسوب میمق
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آثـار   گاه متضادي همچون یأس یا امید، خوش بینی یا ناامیدي مقاومت و یا مبـارزه در 
  .باشیم وي می

م و پس 1967لذا سعی داریم تا با تحلیل گفتمان اشعار وي قبل از جنگ شش روزه 
و سپس مقایسـه تحلیـل   ) مهمترین رویدادهاي  تاریخ فلسطینبه عنوان یکی از (از آن 

گفتمان اشعار این دو دوره به میزان و چگونگی تغییر موضع سیاسی سمیع القاسـم پـی   
از اشعار پس از  قصیده 25قصیده از اشعار قبل از جنگ شش روزه و 25بنابراین  .ببریم

بـه   توجـه کرد که با  توجهباید  البته. جنگ را  را مورد تحلیل گفتمان قرار خواهیم داد
حضور متکلم (محدودیت حجم موجود، در این مجال تنها به بررسی رویکرد بینافردي 

صرف و نحوه (در اشعار دو دوره خواهیم پرداخت و بررسی رویکرد زبانی ) و مخاطب
  .را به مجال دیگري واگذار خواهیم کرد) حجم
  م1967بل از جنگ تحلیل گفتمان بینافردي در اشعار ق) الف 
بر اساس اصول گفتمانی مذکور، رویکرد بینافردي تحلیل گفتمان بر میزان و نحـوه   

قصیده مربوط به قبل از  25که در ابتدا در . حضور متکلم و مخاطب در متن تاکید دارد
  :گیرد مورد بررسی قرار می 1967جنگ 
  حضور متکلم در اشعار قبل از جنگ )1

، حضور متکلم به صورت مفرد و جمع، مستقیم و 1967ل از در قصاید مربوط به قب
در اکثر اشعار مربوط به قبل از جنگ حضور مـتکلم بـه    .خورد غیر مستقیم به چشم می

باشد که این امر در قصیده مواکب الشمس براي توصیف مقا ومـت و   صورت جمع می
  :گوید اتحاد به کار رفته است چنانکه می

  ...بتسمام الیوم طلَّاَ عوبِالشُ جرُفَ
....فسماعن آفاقنا الظلُ  نغسلَُ وف  
  )9ص  1ج  1992القاسم (نا بها و الحق رائد رناس حنُو نَ

باشـد   قصیده مذکور که در دیوان مواکب الشمس ذکر شده است شامل سه بیت می
باشد به طوري کـه ضـمیر مـتکلم مـع الغیـر       که حضور متکلم در آن بسیار برجسته می

. باشـد  مـی  توجـه بسیار قابـل  ) نغسل سرنا(و همچنین افعال متکلم مع الغیر ) نانحن، (
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بنابراین متکلم در قصیده سه بیتی مذکور به صوت شش بار تکرار شده است که این امر 
باشـد   مـی  توجـه یعنی حضور برجسته متکلم در اشعار دیگر این دوره زمانی نیز قابـل  

  :چنین آمده است )جیل الماساه(همچنان که در قصیده 
  هنا فی قرارتنا الجائعه

  .....هنا حفرت کهفها الفاجعه
  و نرفع فی االفق فجر الدماء.....

  )25، ص1992القاسم (و نلهمه شمسنا الطالعه 
هفت بار  »نا«توان نتیجه گرفت که ضمیر متکلم  با اندکی تأمل در قصیده مذکور می

) محاجرنا، رایتنا، سـلمنا، زوجنـا، شمسـنا    قرارتنا، معالمنا،(در قصیده تکرار شده است 
) نرفع، نبصق، نرد(الغیر نیز در این قصیده نقش آفرینی نموده است  سپس فعل متکلم مع

توان نتیجه گرفـت کـه در قصـیده مـذکور نیـز مـتکلم بـه صـورت کـامالً           بنابراین می
ه در اي حضور داشته و بیانگر تمایل شدید شاعر به حضور جمعـی و یکپارچـ   برجسته

البته حضور متکلم در تمامی قصـائد ایـن دوره بـه صـورت آشـکار و      . باشد قصیده می
شـود چنانکـه در    مطـرح مـی  » نا«مستقیم نبوده و گاهی به صورت تکرار ضمیر متصل 

  :کنیم مشاهده می »1948اطفال «قصیده 
  آباونا لم یغرسوا غیر االساطیر السقیمه

  والیتم و الرویا العقیمه
  لطیبین من الرثاء لنا بقیهمازال عند ا

  )2، ص 1م، ج 1992القاسم، (مازار فی تاریخنا سطر لخاتمه الروایه 
در کنار ضمیر نحن حضور داشـته و بـه کـار رفتـه      »نا« ضمیر  در برخی قصائد نیز

  :شود است چنانکه در قصیده صوت الجنه الضائعه مشاهده می
  نحن من بعدك شوق لیس یهدا

  هندو عیون سهد ترنو و ت
  عدلنا یا عیوننا المحبوب  

  عدلنا شکر و سلوا نا و رحمه
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عو صوتا لنا وجهاً د  
  )32، ص 1، ح1992القاسم (صوتی  اشباح نا غداًأ

مرتبه اسـتفاده   4 »نا«شود سمیع القاسم، از ضمیر چنانکه در قصیده فوق مشاهده می
میر نحن کامـل نمـوده   کرده و تاکید خود بر وجود و حضور متکلم را با به کاربردن ض

هاي شعري مربوط به این دوره نیز، ضمیر مـتکلم نحـن در کنـار     در برخی نمونه .است
که این امر . فعل و متکلم به کار برده شده است تا تاکیدي کامل بر حضور متکلم باشد

  .خورد در قصیده بابل به چشم می
  ن بستانناع ركزجلم نَ حنُنَ

  و لم.. .نسلحن لم َنَ... رانایا قُ
  )42، ص 1، ج1992 ،القاسم(نغد االرض التی صارت یبابا 

انا، را «البته شایان ذکر است که شاعر به این امر اکتفا نکرده و گاه ضمیر با صالبت 
حـاکم  » اصـرار «در قصـیده    در قالب ضمیر و فعل به کار برده اسـت کـه ایـن ویژگـی    

  .باشد می
  عالینا امشی الی اعالی المأ

  )10، ص 1، ج1992القاسم، ( ِمرادلالَ الدروب نیرو اُ
تاکیـدي بـر حضـور اسـتوار      »انیـر « و فعل» انا«چنانکه مشاهده کردیم وجود ضمیر

کنـد کـه در قصـیده     باشد که گاه در قالب ضمیر متصل یا دمه نمود پیـدا مـی   متکلم می
  :خورد وجه چشم می »عناد«

  کفاحی بِ
  ی النارفاتئبدما

  من جراحی
سلُّاست وف باحیص  
لُیوب الظُن نُممات  

  )11ص  1، ج 1992القاسم، (الحی و الصدر س ُۀالساح همتی
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بـه   »اسـتل « در قصیده فوق ضمیر یاء شش مرتبه تکرار شده و در کنار فعل مـتکلم 
» الشاعر السجین«این حضور برجسته در قصیده . تبیین جایگاه فرد متکلم پرداخته است

  :سراید د که شاعر چنین میباش نیز قابل مشاهده می
امضی کَسجريطلع فَی ی  

  )12ص  1م، ج  1992 ،القاسم(جد رانک لن تثنی سیري 
نیز براي تحکیم جایگاه متکلم بوسیله استفاده  »فی القرن العشرین«سپس در قصیده 

  :گوید کند چنانکه می از ضمایر و افعال تالش می
  رونٍقُ نا قبلِاَ
  د ان اکرهم اتعولَ

  کرهی ملکن
  رونٍقُ نا قبلِأ
  لحدأ نأ دم اتعولَ
  قرونٍبل ُنا قَأ

26ص  ،1، ج1992قاسم، ال( ن بابی زائرلم اطرد م(  
العاده متکلم در قصاید ایـن   ناگفته نماند که سمیع القاسم براي تاکید بر حضور فوق

 میردوره به ویژگیهاي مذکور اکتفا نکرده و سعی داشته است تا برخی قصائد را بـا ضـ  
اي بر صالبت و  شروع نماید تا حضور ضمیر انا در ابتداي قصیده تاکید بسیار ویژه» انا«

بـه چشـم    »بابـل «هاي مختلف همچون قصیده  استحکام متکلم باشد؛ این امر در قصیده
  :خورد که چنین آغاز شده است می

  ن اهللا کتابام احفظ عانا لَ
  باباق دیسٍلق م ابنِانا لَ

انا ما صلیت و ما ماصمت  
رشرِهبت نفسی لدي الح 42، ص 1، ج1992 ،القاسم(قابا ع(  

گیرد که بهترین نمونـه   انجام می »نحن«این تاکید گاهی نیز به صورت تکرار ضمیر 
  :خوردکه چنین آمده است به چشم می» رساله الی اهللا«این ویژگی در قصیده 
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  وا الصالهلُّبانا یا ابا ایتامه مأ یا
  مازلنا نصلی من سنین حنُنَ باناأ یا
  راهیاعا و عمازلنا جِ حنُبانا نَأ یا
  )15، ص1، ج1992القاسم (ئین قایا ال جِمازلنا ب حنُبانا نَأ یا

قصیده مربـوط بـه قبـل از     25هاي مذکور و در طی بررسی  بنابراین بر اساس نمونه
ت که در حدود توان نتیجه گرف جنگ شش روزه که  برخی از مصادیق آن ذکر شد، می

قصیده، حضور برجسته متکلم به صورت ضمیر مفرد یا جمع و فعـل مـتکلم دیـده     22
هاي مربوط به این دوره بـا   توان گفت که نود درصد قصیده شود به عبارت دیگر می می

دانیم حضور برجسته مـتکلم   کید بر حضور برجسته متکلم دانسته است و چنانکه میأت
  .باشد فس، صالبت و مقاومت میبیانگر نوعی اعتماد به ن

  حضور مخاطب در اشعار پیش از جنگ ) 2
دانیم یکی از مهمترین معیارهاي تحلیـل یـک مـتن، میـزان و چگـونگی       چنانکه می

باشد به طوري که سیبویه نیز بر اهمیـت و کیفیـت حضـور     حضور مخاطب در متن می
سیبویه، ( .تاکید نموده استثیر آن به عنوان یکی از مهمترین ارکان أمخاطب در متن و ت

  )54م، ص  1992
اهمهت حضور مخاطب از سوي ابن یعیش نیز مورد یوي . قـرار گرفتـه اسـت    توج

شـود بـه    به نوع مخاطبان انتخاب می توجهمعتقد است که استراتژي مناسب هر متنی با 
تن عبارت دیگر نوع و میزان اهمیت مخاطبان یکی از مهمترین عوامل بـراي تحلیـل مـ   

این امر از سوي براون یول نیز مورد ) 86، ص1992، 4ابن یعیش، ج(گردد  میمحسوب 
و تاکید فراوان قرار گرفته و به عنوان مهمترین کلید بـراي رمزگشـایی هـر متنـی      توجه

معتقدنـد کـه   نیـز  برخی زبان شناسـان   )20ص ،م1991براون ویول، (مطرح شده است 
. باشـد  میزان تاثیر آن بر روي مـتکلم مـی   ،بر متن مخاطب توجهعلت تاثیرگذاري قابل 

الجـابري،  (دهـد   به مخاطبان خود تنظیم و ارائه مـی  توجهیعنی متکلم همواره متن را با 
بنابراین در این مجال سعی داریـم تـا بـا بررسـی میـزان و چگـونگی       ) 10م، ص1992

هـن سـمیع   حضور مخاطب در اشعار پیش از جنگ، به تحلیل نحوه تفکر حـاکم بـر ذ  
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 ،کنـیم کـه سـمیع القاسـم     در بسیاري از اشعار این دوره مشاهده می .القاسم دست یابیم
شاعري » الشاعر السجین«دهد چنانکه در قصیده  شخصی خیالی را مورد خطاب قرار می

  :سراید خیالی را به عنوان مخاطب برگزیده و چنین می
سجنوك ولکن هجر؟الفَ جنوك؟ ا یشنق اشراقٌل س  
جنوك ولکن هل تَسعلی خَ درانُقوي الج12، ص 1ج ،م1992القاسم، ( عرنق الش(  

تعبیر » کلب«و سپس در همین قصیده، دشمن را مورد خطاب قرار داده و از وي به 
  :کند می

و نتف اجالدي یا کلب  
ول من اوداجِاجعبريقَ ک  

یا کلب فروحی ساعوکبده فی الم  
میح القاسم عالوه بـر نیروهـاي مقاومـت همچـون شـاعر      کرد که س توجهالبته باید 

زندانی مذکور و نیروهاي دشمن، تمایل فراوانی به حضور گسـترده مخاطـب در شـعر    
هـاي   خود داشته است به طوري که عالوه بر اسلوب منادي و فعـل امـر کـه در نمونـه    

» غیـره «یده پیشین مشاهده کردیم، از ضمایر مخاطب نیز بهره گرفته و براي مثال در قص
  :گوید چنین می

  سیممس النَن لَلیک مغار عاَ
  سیمالقَ لوجه مس النورو لَ

  لبیلیک من عینی و قَغار عأ
  )20ص ،1م، ج 1992القاسم (انا غریمی  خشی ان اکونَأ و

اي از حضـور مخاطـب را    مـوج گسـترده  » 2«بینیم تکرار ضمیر مخاطب  چنانکه می
اه به صورت ندا و گاه به صـورت ضـمیر وارد عمـل    این اسلوب گ. فراهم نموده است

خواند که در قصایدي همچون  شده و مخاطب را به نقش آفرینی برجسته و دقیق فرا می
باشـد وي در ایـن    محسـوس مـی   کـامالً » 1948االطفـال  «و  »النفیـر «و »اغانی الدروب«

  :سراید ها چنین می قصیده
منتیاتی اَن ح. ..غوارهان اَم  
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  )23ص  همان،(یا اغانی فرودي کل درب 
در قصیده فوق شاعر الحان و آوازها را نیز بـه عرصـه قصـیده فراخوانـده و مـورد       

  دهد سپس در قصیده میخطاب قرار 
  :گوید منافقین را مورد نکوهش قرار داده و می »نفیر«

  یاءعلی الض یاء النادبینَمن الض یا الهاربینُ
  )21ص  ،1م، ج1962القاسم ( ...فی البکاء ِِۀالغبی یحالتماس دمع اجعلون تَلَ

کنیم وي دشمنان منافق را نیز ترك نکرده و آنان را مخاطب کالم  چنانکه مشاهده می
اي متقابـل میـان دو فـرد     دهد و سپس با به کارگیري فعل نهـی، رابطـه   خویش قرار می

ایـن نحـوه   . کشـد  متکلم و مخاطب بوده و دو جانبه بودن یک متن را بـه تصـویر مـی   
  :خورد نیز به چشم می »اباء«مخاطب سازي در قصیده 

  فانی العهود قولی خنتال تَ
ما خان یوماً لی قلب هوداع  

یدامن فی الحب قَ یزانی لم ارم  
کیف ی21ص ،1ج ،م1912 ،القاسم( القیودا بابِالشَ رضی روح(  

بر حضـور فعـال مخاطبـان    شایان ذکر است که سمیع القلم گاهی براي تاکید بیشتر 
هاي مذکور یعنی منادا، ضمایر و فعلهاي امر را بر قالـب قصـیده    خود، ترکیبی از حالت
  :گوید حاکم کرده و چنین می

مریا اخوتی الس و یا روایتی االلیمه ةراالع  
ین الکَعنوا طیوال وارقصوا بطایاو الخَ وارث  

مریا اخوتی الس الحالمینَ الجیاع یهاببعض ر  
  )30ص همان،(قیهو یا قصیدتی الشَ یا اخواتی المتشردینَ

بینیم شاعر نیروهاي مقاومت را به عنـوان بـرادران خـود     چنانکه در قصیده فوق می
کـه  . خوانـد  مورد خطاب قرار داده و با فعلهاي امر پی در پی آنان را به شادمانی فرا می

با عنـوان یـا    »رساله الی اهللا«صیده این امر یعنی مخاطب قرار دادن برادران مجاهد در ق
  :گوید چنانکه می. خورد اصدقائی نیز به چشم می
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  نمم اَلَ -یئیا اصدقا
  ...شعاراأل مع تسامرت فقلت ماذا لو
  )35ص همان،(.. .یا اصدقائی

روي آورده و مخاطبین خود را با فعلهاي نهی پـی  » مومیا و الجیل«سپس به قصیده 
  :خواند در پی به حضور می

  الموتی  دافنُنبشوا مال تَ
  ...کريو الذ جداثاأل ۀمرحال تستبیحوا 

  )54، صهمان(...متفزعوا الصال تَ.. .یامقلقوا النال ثُ
هاي شعري ایـن دوره سـعی دارد مخاطـب     چنانکه مشاهده نمودیم شاعر در نمونه

حضور یافتن خود را با حروف ندا، سپس فعلهاي امر و نهی و گاه با ضمایر مخاطب به 
ناگفته نماند که در هر متنی ویژگیهـاي حـاکم بـر نظـام مـتکلم و      . در قصیده فراخواند

بشـیر،  (مخاطب، در حقیقت رموزي براي پی بردن به نظـام اندیشـگانی مـتکلم اسـت     
توان نتیجه گرفت که تمایل زیاد سمیع القاسم براي دعوت مخاطب  و می )1384حسن، 

ه به وسیله استعمال اسالیب مختلـف همچـون حـروف    در جهت حضور فعال در متن ک
اي مستحکم میان شاعر و  ندا و فعلهاي امر و نهی انجام گرفته است بیانگر وجود رابطه

باشد به عبارت دیگر شاعر در تالش است تا مخاطبان را به عنـوان عنصـر    مخاطبین می
د که ایـن امـر در   مهم متن خود معرفی کرده و در جهت ارشاد یا هدایت آنان تالش کن

توان گفت در اشعار دوره قبل از جنگ کـه   باشد می فعلهاي امر و نهی کامالً مشهود می
ایم حضور مخاطب معموالً به صـورت برجسـته و بـا     از دیوان مواکب الشمس برگزیده

اسالیب مذکور بوده و اندیشه سمیع القاسم در مورد حفظ رابطه متقابل با مخاطبان را به 
  .ده استتصویر کشی

  تحلیل بینا فردي در اشعار بعد از جنگ) ب
که  1967هاي شعري مربوط به دوره پس از جنگ  در این مجال سعی داریم تا نمونه

ایم از نظر حضور متکلم و مخاطـب و نحـوه جریـان     برگزیده »الاستاذن احدا«از دیوان 
  .بینافردي مورد تحلیل قرار دهیم
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  جنگ حضور متکلم در اشعار بعد از  .1
توان پی برد کـه شـاعر در اشـعار پـس از      با اندکی تامل در اشعار پس از جنگ می

جنگ تمایل زیادي به استفاده از فعلهاي متکلم داشته است یعنی بـر خـالف شـعرهاي    
روبـرو  ) انـا و نحـن  (قبل از جنگ که با حضور قدرتمند ضمیر مـتکلم مفـرد و جمـع    

کنـیم و چنانکـه    فعلهاي متکلم را مشاهده مـی ایم، در اشعار پس از جنگ استعمال  بوده
از قدرت بیانی کمتري برخوردار است این  ،دانیم فعل در مقایسه با ضمیرهاي متکلم می

تـوان بـه چنـد     خورد که از آن جمله مـی  ویژگی در شعرهاي پس از جنگ به چشم می
  :سراید چنین می »استاذن احداً«مورد اشاره نمود؛ شاعر در قصیده 

  احدا ذنُال استا
بهدوء و ریهو  
  )322، ص 3، ج 1992القاسم (و اغنی  ۀوریالج حزنی ةورد قطفاَ

  :گوید نیز به این ویژگی برجسته روي آورده و چنین می »ق ف ر«سپس در قصیده 
  رضیهاأل ةرالکُ ور حولداَ

  و الدماء النیرانِ ۀبهال مکال
  )323ص  همان،(اسقط فی جزیره صوانیه 

ز جمله قصائدي است که شاعر از فعل مـتکلم مفـرد اسـتفاده نمـوده     قصیده فوق ا
است یعنی شاعر تمایلی به ذکر متکلم مـع الغیـر نداشـته و گویـا احسـاس وحـدت و       

تر شده و نوعی انفعال جاي آن را گرفته است از سوي دیگر  یکپارچگی درونی کم رنگ
گیرد بلکه فعلهاي  بهره نمی» انا« شاعر براي حضور متکلم مفرد خود، از ضمیر قدرتمند

منفی و  برد که در این میان حتی با در نظر نگرفتن بار معنایی نسبتاً متکلمی را به کار می
توان به اسـتناد وجـود فعلهـاي مـتکلم نتیجـه       گیري یا ضعف می آمیخته به نوعی گوشه

ـ    منحـن «شاعر رو به افول گذاشته و حضور » اناي«گرفت که حضور  ه نیـز از میـان رفت
باشـد چنانکـه در    این ویژگی در قصائد بسیاري از این دوره قابـل مشـاهده مـی   . است

  :چنین آمده است» سالتمس«قصیده 
سالتمس رجسِن نَالعذر م قبرهالم  
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سالتمس من غَ العذرالغریق رغرات  
منکم و منهم و منا و منی والتمس العذر  
والتمس العذر ن نار حزنیم  

توان گفت که شاعر به نوعی رکود فکـري روي آورده   ه مذکور میبه قصید توجهبا 
که مظـاهر قـدرت   » نحن«و » انا«است زیرا وي نه تنها از مقاومت و پایداري از قدرت 

مجاهدین و مظهر اعتماد به نفس هستند، بهره نگرفته است بلکه به عذرخواهی از تمام 
گرفته و معتقد است که از تمامی  کائنات روي آورده است وي فعلهاي متوالی را به کار

طلبد که این پوزش حاکی از ارتکاب گنـاه و   کائنات و از تمامی افراد و اشیا پوزش می
گـر حزنـی عمیـق اسـت کـه گویـا مـتکلم تمـامی حـوادث و           خطا نبوده بلکه تحلیـل 

دهد زیـرا تـوان مقابلـه و تغییـر آنهـا را در خـود        رویدادهاي تلخ را به خود نسبت می
خواهد با این اقدام ایده  گیرد گویی می یند بنابراین تمام مصائب تلخ را بر عهده میب نمی

نیـز مشـاهده    »48ق « هر گونه اعتراض یا تغییر را از خود بگیرد که این امر در قصـیده 
  :شود می

  غایتی اخطات غایتی
  سقطت رایتی

  )248، ص 3ج  ،م1992القاسم، ( و الطبلُ البوقُ سقطَ
به صورت نـادر بـه   "انا"نماند که در اشعار این دوره، گاه وجود ضمیر  البته ناگفته 

اي از حیـوت و تحیـر    چشم میخورد اما این حضور، حضوري قدرتمند نبوده و در هاله
  :سراید چنین می) ر-د-ق(چنانکه در قصیده . شود ترسیم می

الجبانُ یا ایها الموت   
  نا هناأ

قدر یوم علی م328، ص 3، ج1992القاسم (باء دار ه(  
اي  در نمونه مذکور، سمیع القاسم، مرگ را مخاطب قرار داده و پس خود را در هاله

تـوان   هـاي مـذکور مـی    به نمونه توجهکند بنابراین با  در حیرت و درماندگی ترسیم می
  :نتیجه گرفت که
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تعداد قصائدي که در دوره پس از جنگ با حضـور محسـوس مـتکلم همـراه      - 1
  .باشد هستند اندك می

حضور متکلم در این دوره معموال به صورت فعلی بود، و کمتـر بـه صـورت     - 2
ضمیر متکلم مفرد یا جمع آورده است ودرنتیجه امکان الهام حالت صالبت و اقتـدار و  

 .باشد میاعتماد بر نفس فراهم ن

  
  حضور مخاطب در اشعار پس از جنگ . 2

ر وجود ندارد، یکی ار مهمترین چنانکه در بخشهاي پیشین ذکر شده ونیازي به تکرا
. باشـد  مـی میـزان وچگـونگی حضـور مخاطـب      ،معیارهاي سنجش و تحلیل یک مـتن 

بنابراین سعی داریم تا در این راستا به بررسی این امر در اشعار پس ازجنگ بپردازیم که 
وان ت میبا اندکی تامل در اشعار این دوره زمانی  .برگزیده ایم »ال استاذن احدا«از دیوان 

  :باشد میحالت  سه پی برد که حضور مخاطب در اشعار این دوره در قالب
  مرگ )3  محبوبه شاعر )2 مخاطب مجهول وناشناخته ) 1

در مـورد  . پـردازیم  میي شعري مربوط به موارد مذکور ها در این میان به ذکر نمونه
  :ن آمده استاشاره کرد که چنی »وردة الصوان«توان به قصیده  میوجود مخاطب مجهول 

   نجماً سقط فی لیلکیا التی اُ
بدیۀاألن سماء م  

  حیه ،وانِالص وردة
  دیه و نَ
  ریه و طَ

  )326ص ،3م، ج1992 ،القاسم( یا التی اعبد رجلیک
مخاطبی مجهول دارد که شاید محبوب یا  ،کنیم که شاعر میدر قصیده فوق مشاهده 

ایش به استعمال مخاطب مجهول در این امر یعنی گر ،وطن یا هر شخص دیگري باشد
توان به قصـیده   میي دیگري ا ز اشعار این دوره نیز وجود دارد که از آن جمله ها نمونه

  :اشاره کرد »ق ق ر«
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یا ایها الفضاء...  
  ونیه فس الکَبین النَ نشدها انذا اُ

  )333، صهمان(وداء غنیتی السأ
و هستیم کـه در حقیقـت نـوعی    در قصیده مذکور با مخاطب قرار گرفتن فضا روبر

شاعر است که این حالت تحیر گـاه   میخطاب مجهول بوده و بیانگر حیرت و سر در گ
 "البـرد "کند که در قصـیده   میبه صورت مخاطب قرار دادن اشیا واجسام نیز نمود پیدا 

  :قابل مشاهده است
یاللیل  طوالَ سقط الثلج  
من یکسوك ظمییا هیکلی الع  
من یدیانِالوِ اجنحۀیا  کسوك   
392، ص3م، ج1992القاسم، ( ن؟م(  

اشیا و اجسام را مورد خطاب قرار داده و بدین وسـیله آشـفتگی و    ،در قصیده فوق
شایان ذکر است  .عدم تمایل به مخاطب قرار دادن افراد جامعه را به تصویر کشیده است

باشد که در ابتدا نیز به آن  که نوع دوم مخاطبان شاعر در ابن دوره مختص به محبوبه می
  :اشاره کرد که چنین سروده است» فراقیه«توان به قصیده  میبراي مثال  ،اشاره کردیم

یا حد قلیالَ بیبی ع  
د کثیراَ ع  

لک نَ اعددتوراَ بیذاَ و زه  
لک اعددت ریراَالس  

یا حبیبی عد 337، صهمان( د قلیالَکثیراَ ع(  
حبوبه خود را مورد خطاب قرار داده و وي را بـه بازگشـت   م ،در قصیده فوق شاعر

کنیم خطاب شاعر به محبوبه خطابی عاشقانه نبوده بلکه   فرا میخواند چنانکه مشاهده می
رویکردیست مملو از حزن که محبوب را به بازگشـتی حتـی کوتـاه فـرا خوانـده و در      

نیز  »التوبه«قصیده فضایی مملو از خواهش و ضعف ترسیم شده است که این حالت در
  .به چشم میخورد
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  احبک؟ُ
  التسألینی 

  قتلینیالتَ
  جدا  قریبانِِ حنُونَ
جداً عیداًب  

  یء منا و ال شَ
  ینایء فو ال شَ
  لِن الظّم زهورٍ یء غیرُو ال شَ

الباردة ین اصابعناب   
؟ ن اینَمجئت  

  هل کنت؟
   )357، ص 1م، ج1992القاسم، (هل کنت؟ 

کنیم قصیده فوق نیز با خطاب قرار دادن محبوب و ارائه نوعی از  میه چنانکه مشاهد
حیرت یا شک و تردید در عشق و استیالي یاس و نا امیدي که شـاعر از آن تعبیـر بـه    

همانطور که در ابتداي این زیر فصل نیز ذکـر شـد    .سروده شده است ،سایه کرده است
باشـد   می »مرگ« ،از جنگ سمیحیکی از برجسته ترین انواع مخاطب در شعرهاي پس 

 »ر-د-ق«که به چند نمونه از آن اشاره خواهیم کرد براي مثال میتوان به بررسی قصیده 
  :پرداخت که چنین سروده شده است

  شالئیأ رجت علیک فیآنذا خَ
   الجبانُ یها الموتأ یا 
  ......نا هناأ

ي خود میخواندو مرگ به این ترتیب شاعر، مرگ را خطاب قرار داده و آن را به سو
دانـدگویا چنـان در انتظـار مـرگ اسـت کـه عـدم         مـی همراه  »ترسو بودن«را با صفت 

ي هـا  کند که این امر در نمونه میرویارویی مرگ با خویشتن را با تعبیر ترس مرگ بیان 
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بـه   »فشـنگ «شعري دیگر با مخاطب قرار دادن ادوات و ابزار مرتبط با مـرگ همچـون   
  :گوید میچنانکه که تصویر کشیده شده 

   همهن وم قظ القلبتو طلقۀَیا 
  حمهالطفل فی ر صرخۀَو یا 

  )348، ص3ج م،1992القاسم،( ظیۀشَی لک االن مقبلۀً فی أغنّ
مرگ را مورد خطاب  ،در دوران پس از جنگ ،همانطور که مشاهده نمودیم سمیح  

 ،یگر شـاعري کـه قبـل از جنـگ    پردازد به عبارت د میقرار داده و با آن به سخن گفتن 
براداران دینی خود یا منافقین را مورد خطاب قرار میـداد اکنـون پـس از سـپري شـدن      

گـاه مخـاطبی مجهـول و گـاه      ،بحران جنگ و تغییر بسیاري از رویکردها در گذر ایـام 
محبوبه خویش را مورد خطاب قرار داده و فضایی مملو از خواهش و التماس و ضعف 

آورد و گویی مخاطبی شایسته تر  میند و گاه به سخن گفتن با مرگ روي را ترسیم میک
  .از مرگ براي سخنان خویش نیافته است

  
   گیري نتیجه

به نتایج زیـر دسـت    1967با بررسی حضور بینا متنی در اشعار قبل و بعد از جنگ 
  :یافتیم
یشـتر  حضور متکلم در اشعار قبل از جنگ در مقایسه با اشـعار پـس از جنـگ ب    .1

به صورت ضمیر و  ،متکلم به صورت مفرد و جمع ،میباشد زیرا در اشعار قبل از جنگ
گاه فعل حضور یافته است در حالیکه در اشعار پس از جنگ تاکید کمتـري بـر مـتکلم    
وجود داشته و معموال بدون استفاده از ضمایر انجام گرفته است بنـابراین شـاهد عـدم    

باشـیم کـه بیـانگر نـوعی      میلم در اشعار پس از جنگ تمایل شاعر به ذکر مستقیم متک
 ،شاعري که قبـل از جنـگ  . کاهش اعتماد به نفس و حس عزت و غرور در شاعر است

پیوسته با استفاده از ضمایر و افعال از خود خویشتن به عنوان رکن اصلی قصاید بهـره  
تماد به نفـس  میگرفت، اکنون تمایل چندانی به این امر نداشته و گویی حس عزت و اع

  .جاي خود را به سرخوردگی و انزوا داده است
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در مورد میزان و نحوه حضور مخاطب، مشاهده کردیم که در اشعار قبل ازجنگ  .2
خطـاب بـه    مخاطبین در قالب برادران دینی یا آبا و اجداد پیشین و یا دشـمنان بـوده و  

ش بـراي تغییـر، شـکل    تـال  صورت ارائه رهنمود و امر و نهی بوده و در قالب ارشاد و
مخـاطبین شـاعر منحصـر بـه افـرادي       ،گرفته است در حالیکه در اشعار پس از جنـگ 

پس از جنگ  ،باشد به عبارت دیگر شاعر میاي سفر کرده و یا  مرگ  مجهول یا محبوبه
تالش براي تغییر است فاصله گرفتـه و بـه سـخن گفـتن بـا       از وظیفه خود که ارشاد و

ا و یا مرگ روي آورده است که بیانگر ایجاد فضاي حزن یا یـاس  افرادي مجهول یا اشی
  .باشد میو ناامیدي 

  
 منابع و مآخذ

 .دار لسان العرب ،بیروت ،لسان العرب  ،)1988( ،ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم -

 .دارالکتب العلمیۀ ،بیروت ،شرح المفصل ،)1992( ابن یعیش، -

مرکز تحقیقات دانشگاه  ،تهران ،ها تحلیل  گفتمان دریچه اي براي کشف ناگفته ،)1384( ،بشیر، حسن -
 .)ع(امام صادق 

 ،البحـث المقـدم لنیـل درجـۀ البکـاالریوس      ،سمیح القاسم شاعر فلسطین ،)1378( ،شهرزاد ،تیربند -
 .)ع(باشراف دکتورة رستم پور ملکی، جامعۀ االمام  الصادق 

 .داراالمان ،الرباط ،الخطاب العربی المعاصر  ،)1992(، الجابري، محمد -

الموسسۀ العربیۀ للدراسـات   ،بیروت ،موسوعۀ االدب الفلسطینی المعاصر ،)1997( ،، سمراءالجیوسی -
 .والنشر

 .عالم المعرفۀ ،الکویت .بنیۀ الخطاب النقدي ،)1999( ،خمري، حسین -

 .بیروت ،ادبیۀ الخطاب االسالمیۀ ،)1997( ،زیتون، علی مهدي -

 .موسسه الرسالۀ ،الجمل فی النحو  ،)1984( ،ابوالقاسم ،الزجاجی -

 .دارالکتب العلمیۀ، الکتاب ،)1992(، سیبویه، الکتاب -

منشورات اتحاد کتـاب   ،دمشق .تحلیل الخطاب االدبی و قضایا النص ،)م1998(، شرشار، عبد القادر -
 .العرب

  .دارالصفا ،الکویت ،النص بالغۀ الخطاب و علم ،)1998( ،فضل ،صالح -
 .جامعۀ الرباط ،الخطاب الدینی فی الشعر المغربی ،)2000( ،طاهري، عبدالسالم -
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  .حلب ،االسلوبیۀ و تحلیل الخطاب ،)2002( ،العیاشی، منذر -
  .موسسۀ الیمامۀ الصحفیۀ ،الریاض ،اللغۀ مفتاح الحضارة ،)1994(  ،عطیه فوزي، -
 .دارالجیل دارالهدي ،یوان سمیح القاسمد  ،)1992( ،القاسم، سمیح -

  .نشر فرهنگ ،تهران، ي گفتمانها اي بر نظریه مقدمه ،)1380(، دایان ،مک دانل -
 .دار البیضا ،بیروت، تحلیل الخطاب الروائی ،)1997(، یقطین، سعید -
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  .دارالکتب العلمیۀ ،بیروت ،تحلیل الخطاب ،)1991( ،یول، براون -
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  تحليل الخطاب التواصلی الشعار سميح القاسم
  

  ١الدکتورة رقية رستم پور ملکي
  ٢مينا پيغامي

  
  الملخص

إن مسيح القاسم احد  الشعراء الفلسطينني الذی نعده من شعراء ثالوث املقاومة وله دور هام فی جتسيد ماساة      
و کما . لفة حول تغيري اجتاهه السياسی بالنسبه إليدئولوجيا املقاومة ولکن هناک اراء حمت. فلسطني و رسم اثارها االليمة

فنحتاج الی آلية لسانيه لکشف . يعتقد االدباء، انه يستخدم اسلوبا خاصا قريبا من التعقيد لبيان ما يدور فی قلبه شاعرا
ال ميکن االشارة من اهم آ. اجتاهه السياسی دون ان نغلق االطار بالرتکيز علی آراء النقاد و االدباء ليات اللسانية فی هذا ا

الی حتليل اخلطاب و هو اسلوب لسانی جديد الذی يتطرق الی النص بالبعد التواصلی و البعد املعجمی حتی يکشف 
  .االستار عن حقيقة الفکر و االيدولوجيا عند الشاعر

ال جمموعة من االشعار لسميح القاسم التی انش      کأهم الوقائع التی أثرت فی (١٩٦٧دها قبل حرب فاخرتنا فی هذا ا
موعتني من البعد التواصلی علی اساس  .و جمموعة ألشعاره بعد احلرب) تغيري اجتاه الشعراءو االدباء و حاولنا لتحليل ا

املتکلم و راينا أن حضور .کيفيةحضور املخاطب و املتکلم حيت نصل الی رؤية الشاعر و تغيري اجتاهه قبل احلرب و بعدها 
ألن اشعاره قبل احلرب  حتتوی علی استخدامهما  بثوره قوية  ١٩٦٧و املخاطب مال الی الضعف و اخلفاء فی اشعار بعد 

اهدين و ارشادهم الی احلقيقة و  و بارزة بالضماير املتکلمة التی يوکدون علی ثقة الشاعر بالنفس و باخلطاب الخوانه ا
اهدين فی اشعار بعد احلرب و مل يستخدم االفعال الناهية أو االمرة  تشجيعهم للمقاومة و لکنه رغب عن اخلطاب الی ا

وهذا االمر يکشف عن تغيري اجتاهه من القوة الی الضعف و من الثقه . و قلما نشاهد حضوره بصورة ضمري متکلم 
  .بالنفس و احلرکة الی  اليأس و السکون

  

  .اخلطاب ،شعر فلسطني، البعد التواصلیح القاسم، حتليل يمس:  المفردات الرئيسة 

                                                        

ا ،جامعة الزهرا - ١  .، طهران)س(استاذة مساعدة ، قسم اللغة العربية وآدا
ا، جامعة الزهرا- ٢  .، طهران)س(ماجستري يف اللغة العربية وآدا


