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Introduction: Resistance discourse is considered as one of the most important 

recent literary enterprises in the Arab world. This discourse can be considered an 

ingredient of human beings because, since the beginning of human life, there has 

been a battle between human and nature for survival under the shadow of which 

human beings have grown and followed the path of redemption. The poets and 

authors of Arab resistance who were observers of their country situation since the 

beginning of shaping their personalities, along with the courageous people of their 

own territory, have experience the pain and torture and consequently proposed 

resistance thoughts in their poems. Indeed, they have been preachers of resistance. 

Samih al-Qasem, poet of Palestinian resistance who has regarded resistance as an 

epigraph in writing his poets, depicts the conflicting space between the tyranny of 

Zionist regime and the resistance movement in Palestine. Samih has created an ode 

based on five symbolic characters who express their thoughts using conversation 

elements. Some of the characters are responsible for teaching resistance, and some 

others have usurping attitudes. Investigating how each of the characters behaves and 

what techniques they use to achieve their discourse and influence the readers 

requires psychological analysis. In fact, each of the characters in most situations 

utilizes emotional intelligence to achieve his or her goals. Emotional intelligence is a 

technique used in psychological analysis for the diagnosis of the external behavior 

of individuals. 

This research aims to analyze different aspects of emotional intelligence in creation 

of resistance discourse. for each of the characters from a psychological perspective. 

The main question of this research is as follows. In order to run their discourse and 

to impress the readers more, how characters of the ode Hevariat al-Ar have used the 

Goldman model and what aspect of emotional intelligence have they used? The 

proposed hypothesis for this question is based on the discourse structure of the ode, 

It seems that the activators in this ode do the discourse not only to utilize self-

awareness and self-management but also pay attention to the managing of others’ 

behavior. 

Methodology: The main approach of this research is descriptive-analytic, and its 

theoretical approach is based on psychological emotional intelligence. In this 

research, at first, different steps of creating discourse by the characters of the ode are 

investigated. Afterwards, in each step, various aspects of emotional intelligence are 
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analyzed based on the Goldman model. The ode Hevariat al-Ar” is chosen as the 

subject of this research due to its specific discourse structure. 

Results and Discussion: Discourse in the ode Hevariat al-Ar shows that it is 

comprised of five characters (including servant, slave, oziris, governor and poet), 

who use their particular emotional intelligence to accomplish the poet’s goal. Self-

awareness is the recognition of the excitements that an individual senses and their 

reasons. The discourse between the characters of the ode Hevariat al-Ar is 

illustrative of each character’s awareness of his emotions and the resulting behavior 

of those emotions. Self-management is the ability to confront the negative attitudes 

and to create opportunities for making decisions and alter those attitudes to positive 

ones. Samih al-Qasem uses complete inhibition to revive the sense of trust and 

responsibility among his readers and creates contextual innovation. In other words, 

he establishes resistance discourse against the dominated regime. Inherent 

motivation is the redirecting and navigating of emotions and excitements towards 

the goal. The most important inherent motivations that force the actors in the ode to 

divulge external behavior is the motivation for “resistance and seeking martyrdom” 

among people of resistance in Palestine and the motivation of “oppression and 

tyranny” among people in the class of tyranny. Social awareness means being 

sensitive to others’ feelings and interests and tolerating their points of view. The 

management of relationships with people is also the ability to recognize people and 

sympathize with them. Each of the characters in this ode, in addition to controlling 

their own behavior, pays attention to sympathizing with others and managing their 

relationships with others (empathy). The poet navigates his emotions oriented 

towards his Palestinian compatriots and finds himself very close to them. 

Conclusion: According to the discourse conversations between the characters in the 

ode Hevariat al-Ar”, we can conclude that all the characters follow four steps 

including meaning ableism, qualitative ableism, flavorist ableism and action. 

Moreover, they utilize five dimensions of emotional intelligence proposed by 

Goldman including self-awareness, self-management, self-motivation, sociability 

and management of interacting with others. Therefore, before the characters enter 

the level of managing the emotions of their readers, they first control their emotions. 

Afterwards, with different inherent motivations, they enter the level of discourse and 

finally declare their awareness of their surroundings and control the interaction 

between themselves and the readers. Some characters, like Khadem and Hakem, 

convey the discourse of the tyrants and make the reader hate this class of people. 

Some others like poet Osiris and the slave depict the discourse of the oppressed 

people in Palestine, preach resistance, and actually reveal the discourse of a 

permanent battle between Authoritarians and the resistance movement. 
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 چکیده

عِد شخصیت در پنج ب   یتحلیل روانشناسانهو بررسی به  ،ل گلمناساس مدبر ، اصطالحی است کههوش عاطفی
گاهی، خود مديريتی، انگیزش، آگاهی خود برای  ،اديب يا خالق يک اثر ادبیپردازد. يريت روابط میو مد اجتماعیآ

جا که گیرد. از آناز ابعاد مختلف هوش عاطفی خويش بهره میکند که در آنها خود مراحلی را طی می خلق گفتماِن 
ها و گفتمان يک ملت در سطح جهانی نمای انديشهی تمامآيینهطور خاص، به مقاومت اتطور عام، و ادبیبه ادبیات

را برگزيند که در انتقال گفتمانی خوانان، نیاز گفتهدر نظر گرفتن  يد ضمنبا گفتمان ادبیيک  یآورندهاست، پديد
قاسم شاعر مقاومت فسطینی، در قصايد خويش به خلق گفتمان سمیح ال های آن متن مفید واقع گردد.انديشه

با خلق چندين  ،«حوارية العار» یمقاومت و مبارزه با رژيم غاصب صهیونیستی گرويده است. وی در قصیده
گذار، جدال همیشگی بین جنبش مقاومت فلسطین و نیروهای غاصب رژيم صهیونیستی را شخصیت نمادين و اثر

به  ،سانهشناروان رويکردیبا و  تحلیلی-تا ضمن استفاده از روش توصیفی کوشدیين جستار ممطرح نموده است. ا
خی از برهای موجود در اين قصیده بپردازد. در گفتمان هر يک از شخصیت ،لمنگ دنیل ابعاد هوش عاطفی واکاوی

هوش  تمامی ابعاداز ش، مراحل تحقق گفتمان خوي تمامیهای قصیده در شخصیتد که داهای پژوهش نشانيافته
گاهی کامل از عواطف کطوریبهد؛ انهاستفاده کرد خويش خواناندر مواجه با گفته لمنمد نظر گ عاطفی ه ضمن آ

های متفاوت برای بروز رفتار، به همدلی با ديگران داشتن انگیزه و خاص خويشهای مديريت آن به روش، خود
گاهی اجتماعی( و مديريت روابط خود با  اند.ديگران )يکدلی( توجه داشته )آ

 
 .حوارية العار یقصیده هوش عاطفی، سمیح القاسم،نقد روانشناسی، مدل گلمن، : هاکلیدواژه
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 مقدمه 
اين . شودچند سال اخیِر دنیای عرب تلقی می ادبی هایرين گفتمانتيکی از مهم گفتمان مقاومت

زيرا از همان آغاز  ؛ی وجود انسان دانستدههای تشکیل دهنتوان يکی از مؤلفهگفتمان را می
اين  یگردد و در سايهحفظ و ادامه زندگی آغاز می بین انسان و طبیعت برای بقا،زندگی، مبارزه 
عرب، که از مقاومت شاعران و نويسندگان کند. انسان مسیر تعالی و رشد را طی میمبارزه است که 

 قاومهمراه و همگام با م ،انداع کشور خويش بودهگر اوضشان نظارهگیری شخصیتابتدای شکل
های مقاومت در و در نتیجه به طرح انديشه ش، طعم درد و شکنجه را چشیدهسرزمین خوي مرداِن 

 منادی گفتمان مقاومت باشند.گونه ايناند تا اشعار و آثار خويش پرداخته
ی خود از ی انگیزهلوحهررا سآموز مقاومت درسکه  فلسطینیشاعر مقاومت  سمیح القاسم

بین به ترسیم فضای متعارض  ،«حوارية العار» یسرودن اشعارش قرار داده است، در قصیده
ی بر ناين قصیده را مبت پردازد. سمیح،یستی و جنبش مقاومت در فلسطین میرژيم صهیوناستبداد 

های به بیان انديشه ،تگوها با استفاده از عنصر گفکدام از آنکه هرداده قرارنمادين پنج شخصیت 
و  آموز مقاومت هستندر اجرای درسمومأ ،یدهقص هایشخصیتبرخی از  .پردازندخويش می
بررسی اينکه . ی غصب و تجاوز به سرزمین مردم فلسطین را در سر دارندانگیزه ،برخی ديگر

 ری در گفتهگذانی برای تحقق گفتمان خود و تأثیرچگونه و از چه فنو هايک از اين شخصیتهر
يک از در حقیقت هراست. شناسانه کنند، نیازمند مطالعه دقیق روانخوانان استفاده می

يازند. هوش به اهداف خود دست می ابعاد هوش هیجانیدر اکثر مواقع با استفاده از  هاشخصیت
تلقی رفتارهای بیرونی هر فرد  شناسانه برای تشخیصعاطفی يا هیجانی يکی از فنون تحلیل روان

در  طفیابعاد هوش عا واکاوی به ،سانهشناروان با رويکردیجستار حاضر بر آن است تا . شودمی
و به اين سؤال نیز پاسخی  ای موجود در اين قصیده بپردازدهيک از شخصیتخلق گفتمان هر

 شايسته ارائه دهد:
تأثیرگذاری  منظور خلق گفتمان خود وبه «حوارية العار» یقصیده های موجود درشخصیت
بهره  موجود در مدل گلمن از کدام ابعاد هوش عاطفی چگونه و خوانان خويش،بیشتر در گفته

 اند؟گرفته
شناسی روان رويکرد تحلیلی و رويکرد نظری آن مبتنی بر-یفیپژوهش توص خاص اين روش

 هایشخصیتابتدا مراحل خلق گفتمان  ،منظور انجام اين پژوهشبه هوش عاطفی است.
ابعاد  به واکاوی ،يک از اين مراحلدر هر سپس و گرددمیبررسی  «حوارية العار» یصیدهق

علت انتخاب  .شودمی پرداخته شده توسط گلمنبر اساس مدل معرفی مختلف هوش عاطفی
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است که اين قصیده ساختاری  اين نیز پژوهش یعنوان مادهبه «حوارية العار» یقصیده
 محور دارد.گفتگو
 

 پژوهش یپیشینه
متعددی در ايران و های پژوهش یمقاومت فلسطینشاعر  ،سمیح القاسم بررسی اشعار یزمینهدر 

  توان به اين موارد اشاره داشت:که میانجام شده  خارج از ايران
تحلیل عناصر مقاومت در اشعار سمیح »عنوان  خود با ینامهپايان در زارع برمی مرتضی 

ضمن بررسی گفتمان مقاومت سمیح  ،(9831) «و قیصر امین پورالقاسم، سید حسن حسینی 
، سیدحسن حسینی دو تن از شاعران پر آوازه ايرانیگفتماِن اين گفتمان با  یبه مقايسه ،القاسم

  .پرداخته است پورو قیصر امین
بازخوانی اسطوره »تحت عنوان  ی خوددر مقالهصدری اعظم نجفی ايوکی و علی 

)نقد ادب معاصر عربی،  «سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبلاوزيريس در شعر 
سمیح اوزيريس در شعر  یاز خالل بررسی کیفیت حضور شخصیت اسطوره (،9811: 98ش

اند که سمیح شاعری متعهد به سرزمین مادری است که با بیانی نمادين، اسطوره القاسم دريافته
 ه است. اوزيريس را همانند انگاری و بازآفرينی کرد

سیمیائیة المکان فی »رحیمی خويگانی در پژوهشی با عنوان محمد کرمی و عسکر علی
شناسی از خالل نشانه (،9381: 83)آداب الکوفة، العدد «قصیدة أشّد من الماء حزنًا لسمیح

اند که اين قصیده به اين نتیجه رسیده ،سمیح القاسم از« أشّد من الماء حزناً » یمکان قصیده
آغاز و با مکان بسته  ،«، األرضكالیابسةء خلف الشبابی»آمیخته با اندوه و نا امیدی  کاِن با م

 پايان يافته است. « القبر السجن»، «البیت»
اإلحساس بالجمال فی قصیدة لیست جمیلة للشاعر سمیح القاسم »ای با عنوان در مقاله

ی مجله 19ی تشرشده در شماره، منأبو جحجوعبه قلم خضر محمد  «)دراسة تحلیلیة أسلوبیة(
بازنمايی نگاه سمیح القاسم به ارزش زيبايی  اب ،(0202جیل الدراسات األدبیة والفکرية )

« لیست جمیلة» یبه تحلیل سبک شناسی قصیده ،انسانی مربوط به احساس پاک انسان
  است.شدهپرداخته

ست نقد روانشناسی در کارب یهايی نیز در حوزهپژوهش ر،مذکوهای بر پژوهشعالوه 
  به عنوان مثال: ؛اشعار سمیح القاسم انجام شده است



  نقد ادب معاصر عربي  166

ی محسن پیشوايی علوی و گالله نوشته «نوستالژی در شعر سمیح القاسم»ای با عنوان مقالهدر 
با نويسندگان  (،9810ی نقد ادب عربی )پژوهشنامه 13حسین پناهی، منتشرشده در شماره 

نوستالژيک است و  ، شعریکه شعر سمیح القاسماند اثبات نمودهی، از نقد روانشناساستفاده 
نوستالژی اشعار او مولود عوامل مختلف فردی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی 

 است. 
تحلیل شخصیة سمیح » خود با عنوان یمقاله زاده درانسیه طالبی و عباس طالب همچنین

به بررسی  ،(0293: 92)بحوث في اللغة العربیة، ش «نفسيالقاسم وفقا الختبار ماکس لوشر ال
و  لوشر پرداخته است روانشناسی مکس نشخصیت سمیح القاسم بر اساس آزمو یروانشناسانه

که سمیح القاسم در اشعار خود به ترتیب از دو رنگ قرمز به دلیل گرايش شاعر به  هدادنشان نتايج
تصويرکشیدن مظلومیت ملت دلیل بهبه ،گ سیاهو رن رهبری ملت فلسطین در مسیر مقاومت

  فلسطین در مقابل ظلم و ستم رژيم صهیونیستی بیشترين بهره را گرفته است.
های علوم تربیتی، روانشناسی و های مختلفی در رشتهدر خصوص هوش عاطفی نیز پژوهش

هوش عاطفی  های اندکی درباره کاربستهای خارجی نگاشته شده است ولی پژوهشآموزش زبان
  عنوان نمونه:؛ بهاست انجام شدهدر متون ادبی 

 ادبی: درك و هیجانی هوش میان رابطه»خود با عنوان  ینامهدوست در پاياناعلمیهانیه 
کشف اثرگذاری هوش و به بررسی  ،(1931) «ادبیات انگلیسی در ايران دانشجويان موردکاوي

 دادهنتايج اين تحقیق نشان. ت انگلیسی پرداخته استته ادبیاهیجانی در درک ادبی دانشجويان رش
 که بین هوش هیجانی و درک ادبی همبستگی مثبتی وجود دارد. 

ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان »پژوهشی با عنوان در همکاران محمدرضايی و علیرضا 
ن مقامات قهرما به بررسی ابعاد هوش عاطفی (،1931: 61)نقد ادب عربی، ش «مقامات همدانی

گاهی و خود   .اندمديريتی پرداختههمدانی، يعنی خودآ
 «های شقشقیه و جهادعلی )ع( و مديريت عواطف در خطبه امام»در جستاری با عنوان 

شده بیان (،1931ی علوی )پژوهشنامه 1ی ی نوذر عباسی و همکاران، منتشرشده در شمارهنوشته
بعاد هوش عاطفی، در مديريت هیجانات خويش و کنترل گیری از اهرهکه امام علی )ع( با باست 

 صحیح آنها موفق بوده است. 
های در ادب عرفانی با تکیه بر انديشههوش معنوی »با عنوان  خود اسدی در پژوهشزهرا 

که توجه به  يافتهبه اين نتیجه دست( 1931: 11ی تخصصی ادبیات فارسی، ش)فصلنامه« موالنا
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است که  ای مشترکیهاز ويژگی ،ق، ايثار، مدارا و تساهل و تسامحدوستی، عشهمدلی، نوع
 موالنا مطرح شده است.  یهای بارز هوش معنوی در ادبیات عرفانی و انديشهعنوان مؤلفهبه

ها به اين پژوهشدر  اگرچه اين است که ،آيددست میهاين پیشینه ب یآنچه که از مطالعه
 سمیح القاسم راشعااردی اندک به نقد روانشناسی و در مو رساختا مايه،و تحلیل درون بررسی

. نشده است وی آثار ابعاد هوش عاطفی در یبه تحلیل جنبهتوجهی  اما ،شده است پرداخته
ويژه ابعاد هوش به ،شناسانهنظريات مبتنی بر رويکردهای روان توجه به کاربستبنابراين 

صدد تحقق که اين جستار در باشدمیيدی موضوع جد ،سمیح القاسمشعر در  گلمن عاطفی
  آن برآمده است. 

 
 9عاطفی هوش

پیتر  ؛شده است نظرات مختلفی مطرحو  تعاريف يا هیجانی هوش عاطفیاصطالح در مورد 
تعريفی علمی از هوش عاطفی پرداخته  یپردازی است که به ارائه( اولین نظريه9112) 0سالوی

داند که شامل ردازش اطالعات عاطفی )هیجانی( میهوش عاطفی را نوعی از پ»است. وی 
ارزيابی درست هیجان و احساس در خود و ديگران، بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی 

 (.33: 9831، مؤمنی)بابائی زکلیکی و  «ای که سطح زندگی بهبود يابدالبته به شیوه ؛احساسات است
يی اهوش عاطفی را توان»آنها  ؛ا بهبود بخشیدنداران اين تعريف رو همک 8ماير 9111البته در سال 

ل و حل مسائل بر مبنای آنها می الدمفهوم عواطف و روابط آنها و استدانند که به شناخت می
هوش عاطفی شامل ظرفیت درک عواطف، تلفیق احساسات مربوط به عواطف، درک  پردازد.

بابائی  :نقل در 1: 0229گاس و ماير، یاروچی، فورس) «باشدیاطالعات اين عواطف و مديريت آنها م
 (33: 9831زکلیکی و مؤمنی، 

(، اين اصطالح 9111) 3لمنگ نیلاتوسط د «هوش عاطفی» زمان با انتشار کتابهماما 
انگیخت. های زيادی را برآمد و بحثه درمّر صورت بخشی از زبان روزبهو  ای گستردهگونهبه
هوش »کند: گونه تعريف میهوش عاطفی را اين ،(9111) 1ای با جان انیلطی مصاحبهلمن گ

عاطفی نوع ديگری از هوش است. اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و 
مطلوب خلق و  یاستفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانايی اداره

-ناشی از دست هنگام شکسِت هخوی و وضع روانی و کنترل تنش هاست. عاملی است که ب

گاهی از احساسات هداف، در شخص ايجاد انگیزه و امید می کند. همانیافتن به  حسی يعنی آ
های پیرامون شماست. مهارت اجتماعی يعنی خوب تاکردن با مردم و کنترل هیجان افراد
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ن مااو در ه» .(10: 9839)جاللی،  «خويش در رابطه با ديگران و توانايی تشويق و هدايت آنان است
های زندگی درصد از موفقیت 02در بهترين حالت خود تنها عامل  1هوشی یمصاحبه گفت: بهره

ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در درصد موفقیت 32است و 
هوش »معتقد است  وی .(18 :همان) «دهديی است که هوش عاطفی را تشکیل میهاگرو مهارت

ظرفیت يا توانايی سازماندهی احساسات و عواطف خود و ديگران، برای برانگیختن خود و  عاطفی
 893-893: 9113گلمن، ) باشدمی «کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آنها در رابطه با ديگران

 (. 900: 9833، همکارانيعقوبی و  :نقل در
احساسات فرد، دانستن »داند: ثر میه را در تشکیل هوش عاطفی مؤگلمن چهار عامل يا مؤلف

« انگیختن خود، درک احساسات در ديگران و ايجاد روابط و هدايت آنمديريت احساسات، بر
تواند ن میآ یمهارتی است که دارنده»هوش عاطفی  ویاز نظر  .(33: 9831، مؤمنی)بابائی زکلیکی و 

گاهی، روحیات خود را  بخشد، از ود مديريتی آن را بهبود ، از طريق خدکنترل کن از طريق خودآ
 یای رفتار کند که روحیهرا درک کند و از طريق مديريت روابط به شیوه طريق همدلی، تأثیر آنها
 (. 13: 9810، همکارانو  عسکری :نقل در 0222گلمن، ) «خود و ديگران را باال ببرد

 
 ابعاد هوش عاطفی

ل هوش دپژوهشگران م برخی از ؛اندکردهرا مطرح پردازان برای هوش عاطفی ابعاد مختلفی نظريه
 د زير معرفی کرده اند: ععاطفی را با چهار ب  

ف و برداشت و اظهار هیجانی: توانايی درک و ابراز عاطفی، که شامل ارزيابی درست عواط .9
 هیجانات در خود و ديگران است.

کارگیری در به ه از هوش هیجانی(: توانايیهیجان )استفاد یوسیلهتسهیل تفکر به .0
 هیجانات برای تسهیل افکار. 

ها، درک گذر از يک ل تجزيه و تحلیل هیجانات به قسمتفهم يا درک هیجانی: شام .8
 .ده در شرايط پیچیدهدرک احساسات پیچی ساس به حس ديگر واح

کیاروچی، فورگاس و )مديريت يا تنظیم هیجانی: توانايی مديريت احساسات خود و ديگران  .3
  (.33: 9831بابائی زکلیکی و ديگران، نقل در:  90-92: 0229ماير، 

مسائل  مدير، متخصص 122بررسی  که به ایطی يک مطالعه ،0229در سال  منلاما گ
زير معرفی  ابعاددر قالب  را تریمدل کامل ،ه استپرداخت های ارشدسازمانی و دانشجويان دوره

 : کرد
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گاهی: بدين معنی که آيا فرد میخو .9 ور صحیح و در طند احساسات خود را بهتوادآ
 زمان که بخواهد بروز دهد. هر

د مديريتی: يعنی توانايی سوق احساسات خود به سمت نتائج مثبت. همانند خود وخ .0
 توفیق طلبی، ابتکار عمل.  یکنترلی عاطفی، سازگاری و انگیزه

گاهی اجتماعی: يعنی توانايی تشخ .8 رودرويی یص صحیح احساسات ديگران در هنگام آ
گاهی سازمانی.  با آنها. مانند احساس همدلی، خدمت محوری، و آ

های اجتماعی(: توانايی مديريت ارتباطات فرد با ديگران و مديريت روابط )مهارت .3
مانند پرورش ديگران، نفوذ ارتباطات، مديريت تعارض، تصوير »سازماندهی آن ارتباطات. 

و  يعقوبینقل در:  0: 0228گری وسی و براد بری، )« سازی، تحلیل تغییر، همکاری و کار تیمی
 (. 903: 9833، همکاران

قوی برای  یعالقه و اشتیاق فراوان به کار و داشتن توان و ارادهيعنی : یانگیزشخود  .1
گلمن، بوياتزيس و )ت داشتن حرفه سدو و مندی از محل کار مناسبمانند بهره ؛تحقق اهداف

  (.31: 9819ن و ديگران، ملکی آوارسینقل در:  9111ری، 
 

 3«حوارية العار» یدرنگی بر قصیده

-مخالف در دار و دو سويه را بین دو جناح کامالً جهت ای کامالً در اين قصیده رويه سمیح القاسم

از  انديشه چندينبین  موجود به قصیده، گويی شاعر گفتگوی نخستگرفته است. در نگاه پیش
برده )العبید(، اوزيروس، و  خادم )السادن(، ین/ حاکم(، انديشهقدرت )السلطا یانديشهجمله: 

الی اين هکه شاعر از الب قابل درک استکند. ولی با اندکی تأمل در قصیده، را مطرح می شاعر
طلبان مستبد رژيم يعنی جدال دائم بین قدرت ،ی کلی يا اصلی قصیدهها، انديشهانديشهخرده

طلبان و زير دستاِن آنها کند. از طرفی قدرتمی تبیینت فلسطینی را صهیونیستی و نیروهای مقاوم
ردم عادی دارند با تمامی تدابیر و ترفندهای خويش سعی در تسلط و ايجاد رعب و وحشت میان م

)السادن/  بنابراينها دارند. فلسطینی سعی در مقابله با اين قدرت مرداِن  مقاوم، و از طرف ديگر
آنها هستند و در  مستبد و زيردستاِن  طلباِن نماد قدرت ،ه( و )السلطان/ پادشاه(خادم(، )عبید/ برد

 فشانی در راه وطن هستند. و جان نماد مقاومت، ايستادگی ،)شاعر( و )أوزيريس( ،ی مخالفجبهه
از  ،«تعدد األصوات»در ذيل شرح مبحث « عن بناء القصیدة العربیة الحديثة»در کتاب 

 ةای چندصدايی )متعددرا قصیده آننويسنده و شده گرفتهبهره  «لعارحوارية ا» یقصیده
ی خويش از شکل هشاعر برای بیان انديش که او معتقد است .کند( معرفی میاألصوات
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از شکل  ،آنها طلبان مستبد و زيردستاِن های قدرتجسته و برای بیان انديشهعروضی قديم بهره
 (. 931: 0220زايد،  يعشر)استفاده نموده است  یعروضی جديد

 
 «حوارية العار» یگفتمان قصیدهمراحل تحقق 

رويی و درونی  یمعتقدند که يک متن يا اثر ادبی دارای دو اليهادبی  شناسیپردازان علم نشانهنظريه
خوبی مورد بايد هر دو اليه را به آن، های موجود درآن متن برای کشف انديشه که ناقدِ  است،

های موجود بین دو اليه را کشف نموده سپس متن را مورد بررسی دهد؛ ناقد بايد ارتباط بررسی قرار
های بیانی و تأثیری جنبه شناسان ادبی بر اين باورند که در تحلیلهمین راستا نشانهدر  قرار دهد.

اهم ه را فرانی و نیروی عاطفی آنها که موجبات تأثر خوانندبز یبايست به عناصر زنجیرهمتن می
اين سخن نشان . (39: 9813نقل در: نظری و نجفی ايوکی،  99: 0223منقور، )شود کنند نیز توجهمی
ع که دهدمی ای عنوان واسطهبه و شناسی يک اثر بر عهده داردنقشی مهم در نشانه ،د عاطفیب 

  سازد.می آن را آشکارهای بیرونی تأثیرگذار در تحقق گفتمان يک اثر، داللت
پردازد، میيک گفتمان و موفقیت آن  گیریچگونگی شکللم معناشناسی که به بررسی اما ع

 کند که اين چهار مرحله به ترتیب عبارتند از: چهار مرحله را معرفی میبرای تحقق يک گفتمان 
 واز فکر خوب بايست میپرداز در اين مرحله گفته که «توانش معنايی»، اول یحلهمر

 مند باشد. تولید اثر بهرهطالعات کافی برای ا
پرداز، میل به تولید يعنی گفته ؛«توانش کیفی» یبالقوه يا مرحله یدوم مرحله یمرحله

کارگیری تجربه و دانش کافی ، توانايی به«بايستن»امر تولید  ، اجبار يا ضرورت در«خواستن»
  شته باشد.را دا« توانستن»و بهره مندی از ابزار کافی در امر تولید « دانستن»

 ،توانش سودايیمنظور از  ؛است« توانش سودايی»صمیم قاطع يا ت یسوم، مرحله یمرحله
 گردد. پرداز میهحرکت در گفت یی برخاسته از عشق است که انگیزههمان میل شديد يا نیرو

بالفعل يا تحقق  یاست که در واقع مرحله« توانش قطعی يا کنش» یمرحله ،آخر یاما مرحله
 . (19-31: 9839)شعیری،  فتمان شکل گرفته استگ

گذار در خلق يک های درونی تأثیريکی از اليه ،گرتوان نتیجه گرفت که عواطف کنشلذا می
گر يا )عامل فاعلی( ناگزير است به تنهايی عامل تحقق يک گفتمان نخواهد بود و کنشکه اثر است 

 د را شکل دهد. گفتمان خو ،مذکور یتا با عبور از چهار مرحله
 یگر اصلی در قصیدهسمیح القاسم شاعر مقاومت فلسطینی، به عنوان )عامل فاعلی( يا کنش

و با خلق  هر چهار مرحله را طی نموده ،خود یگیری از عواطف شاعرانهبا بهره ،«حوارية العار»
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را محقق  ، گفتمان خودباشدمیای از قصیده گر انديشهکدام نشانچندين شخصیت پويا که هر
 یوارد مرحله ،«توانش معنايی» برخورداری ازبا  وامل فاعلی اين قصیدهع ساخته است.

 ،«السادن»و « السلطان»در اين مرحله برخی از عوامل فاعلی مثل  ؛شوندمی« توانش کیفی»
و « الشاعر»برند و برخی ديگر همچون گفتمان خود را با اجبار و زورگويی پیش می

 زنند. در برخی از مقاطِع به خلق گفتمان خويش دست می ،مقاومت و ايثاربا  ،«أوزيريس»
سازد. گفتمان خود را محقق می ،خواهیادهبا میل به خواستن و در واقع زي« سلطان» ،قصیده

-پردازی روی میبه گفته ،«السلطان»نیز با میل به کسب درآمد و مال اندوزی نزد « السادن»

 آورد.  
شوند ولی سخنوری می یای وارد عرصهکدام به شیوهای اين قصیده هرهين شخصیتابنابر

به خوبی « ستندان» یها در مرحلهدارند. در حقیقت، شخصیت« دانستن»برای اين کار نیاز به 
 یمرحله ،«دانستن» یها را با تجربه و دانش خود دارند. بعد از مرحلهدادهاستفاده از توانايی 

گفتمان خود را رقم  ،ها و ابزارهای مناسبها با استفاده از روشیتاست که شخص« توانستن»
طور ها بههنوز گفتمان شخصیت ،کیفی یدوم يعنی مرحله یزنند. با اين حال بعد از مرحلهمی

 دارد. « توانش سودايی» يعنیو نیاز به توانش ديگری  نشدهکامل خلق
ها اغلب شود. شخصیتتر مشاهده میخوان بیشدر گفته« توانش سودايی»ين قصیده در ا

آورند وجود میهخوان بايی شديدی در گفتهکارگیری هوش عاطفی باالی خود، توانش سودبهبا 
که رويگردانی از طوریبه ؛شوندخوان میخاصی در وجود گفته وضع روحیايجاد که منجر به 

ها( در قصیده با استفاده از تپردازان )شخصیپذير نیست. گفتهط برای او امکانارتبا یادامه
 یوارد مرحله« یبی اعتناي» یخوان را از مرحلهبعاد مختلف هوش عاطفی خويش، گفتها

 کنند.می« توانش سودايی»
و « دانستن»يعنی در مراحل  ،خودشان« انش کیفیتو»های قصیده در اينکه شخصیت

فاعل  یدر مرحله ،تر از آنمهمکنند و سوی خلق گفتمان خود حرکت میچگونه به ،«توانستن»
انگیزند و آنان را از خوانان خود بر میرا در گفته« توانش سودايی»قاطع يا مصمم چگونه 

ها از کنند، به استفاده شخصیتمی« توانش سودايی» یوارد مرحله« اعتنايیبی» یمرحله
گیری چگونگی بهرهیل تحل ،آيدآنچه که در ادامه میمربوط است.  ابعاد هوش عاطفی خودشان

 است.  «حوارية العار» یشاعر از هوش عاطفی در خلق قصیده
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 « حوارية العار» یعاطفی در قصیدههوش ابعاد نمود 
گیری از هوش دهد خالق اين گفتمان با بهرهکه نشان می خلق گرديدهای گفتمان اين قصیده به گونه

کار گرفته است. قصیده متشکل از حقق گفتمان را بهرحله از مراحل تعاطفی بسیار باال هر چهار م
« / حاکمالسلطان»، و «أوزيريس« »/ بردهالعبید»، «/ خادمالسادن») شخصیتگفتمان پنج 

شاعر را خود، هدف مورد نظر  یگیری از هوش عاطفی ويژهکدام با بهرهاست که هر («الشاعر»و
  باشد:بدين صورت میمن گلمدنظر  عد هوش عاطفیپنج ب   قصیده از لحاظسازند. محقق می

 
گاهی خود  آ

گاهیودخ خود  .دارد یمشخص کرده و دلیلآن را احساسفرد هايی است که شناختن هیجان ،آ
گاه گاهی به معنای آ شهرابی فراهانی و ) آن حالت است یبودن از حالت روانی خود و نیز تفکر دربارهآ

گاهی را همانگلمن خود. (31: 9819بخش، فرح داند؛ فرد به حاالت درونی خود می توجه مستمر آ
گاهی خود که وی معتقد است  خويشتن فائق گردد،روان شود تا فرد بر باعث میاول  یدر مرحلهآ

در  .کشف کند يا جزئی را در خودبا هر موضوع کلی  هچگونگی مواجهو  شودرفتار خود را متصور
های مثبت و منفی شخصیت يابد، جنبهافزايش  قدرت تحلیل فرد شود تاباعث می ،بعد یمرحله

)الهّواري،  های مختلف غلبه نمايداز راهر رفتارهای خود بتواند بو در نهايت  يازدخود را دست 
0223 : ،01.) 

ضمن خلق چهار شخصیت  ،«حوارية العار» یقصیده یعنوان پديدآورندهسمیح القاسم به
« افتتاحیة»عنوان را با  ی قصیدهآستانهه در قصیده هستند، های نهفتپويا که هرکدام رمزگان انديشه

/ أطباق  / وعلی أکفِّ إمائهيذرع بهوه الفخَم الرهیب –أرضي أمِس  –سلطان  »سرايد: گونه میاين
آغاز  ینقطهتوان اين بخش از قصیده را می(. 133 :9133 )القاسم، «وإبريز وفضة!« ألماس»

بر  .اصلی قصیده دانست یپیدايش انديشه ها و در حقیقتگیری گفتگوی میان شخصیتشکل
است که در ادامه نیز به آن پرداخته خواهد « السادن/ خادم»همان گفتمان  ،اساس قرائن اين مقطع

 شد.
تا در  شودآغاز می« سلطان/ حاکم» یشود؛ ابتدای مصرع با واژههمانطور که مالحظه می

را  حیات مادی حاکم« خادم»سپس  ،خوبی آشکار گردد به ی ظالم و مستبدحقیقت رمز طبقه
گ نمايدترسیم می . خوانان را متوجه اوضاع نمايداهی خويش از اوضاع پیرامون، گفتهتا ضمن آ

ضمن توجه وی به حوادث  «خادم»رفتار بیرونی آيد اين است که دست میت بهآنچه که از اين ابیا
 وخود غلبه نمايد  عواطفبر  نتوانسته ،غافلگیری شده، گويی که دچار پیرامونش شکل گرفته است
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مستبد ظالم و  یبه ترسیم ظواهر مادی طبقهبا اعتماد به نفس بسیار باال  صادقانه و از ابتدا
فراهم در نزد مردم فلسطین مقاومت های بروز قابلیت یبرا پردازد و بدين ترتیب زمینه رامی
 نمايد. می

اکاوی شخصیتی نمود پرتو اين مقطع از قصیده و دررا « خادم»ن تواته پیداست که نمیناگف
طبق توان گفت که واکنش وی بلکه می ؛که او شخصیتی تند مزاج دارد به اين نتیجه رسیدو 

همچنین وی  ؛خفقان، بسیار منطقی و معقول استآمیخته با ظلم و ستم و اوضاع کشوری 
گاه بوده استبه  در برخی از مواردشناسان، فرد روان آراءبر اساس  زيرا ؛خوبی از روان خود آ

خاطر شرايط راب و سرخوردگی بهامیدی، اضطثیر حاالت مختلفی همچون ناأتحت ت
گاهی و وجود عاطفهگر خود دهد که نشانفتارهايی از خود بروز میر ،مطلوبنا  سرشار او یآ

 است.
، ظالم و قدرتمندان است اکمانح یدست نشاندهی ی طبقهکه نماينده« خادمالسادن/ »

گاهی بسیار باالسخن خود را  بار ديگر يمتثل الجمیع/  يموال»کند: آغاز می گونهاين يیبا آ
يبیحه، ان شاء أرَضه/ و.. والدموع/ والعبد عن کرم، يبیح السید المعبود الخزي.. والدم

تمام  ،انبر حاکم استنشانده و فرمخادم که در حقیقت دست(. 131-133 :همان) «ِعرَضه؟...
صادقاته به شرح تمامی  ای کامالً و با عاطفها .دهدادت خود را نسبت به حاکم نشان میار

گاهی خود را پردازد. خادممی حاکم به ويژه شخِص  ،حاکم یطبقه جالل و جبروت اموال، ، آ
و  رل احساساتکنتتوانايی در دلیل عدم شايد اين نیز بهکه  کندهای حاکم ابراز میاز داشته

ش به وصف که وی بر خالف میل باطنی خويگويی .باشد مقابل عظمت حاکمدر عواطف وی 
اين طبقه گرايش  زيرا او نیز از بطن مردم و چه بسا به اجبار به ؛پردازدهای او میحاکم و داشته

گاه از وضع حاکخوان )مخاطب( خويش پیدا کرده باشد. بدين ترتیب، خادم، گفته م را ناآ
خوانان را نیز درونی و بیرونی شخصیت حاکم، گفتهو در حقیقت با توصیف حاالت  دانسته
  کند.میمنتبه 

 یطبقه یفرودست تحت سیطره یطبقه ینماينده ،قصیده یدر ادامه« العبید: برده»اما 
 راهی جز ،دشنودم را در مورد حاکم مستبد شهر میظالم است. برده پس از اينکه سخنان خا

المجد : »گويدمیآورد و سر تسلیم فرو می ،ای بزندآنکه چانهبیند و بیتسلیم در برابر او نمی
خواِن خويش گفته آِن  وشبختی و بزرگی را ازتمام خگونه، اينو  (112 :همان)!« ك! المجد لكل

گاهی تمام عیار برده از شخصیت را می داند. اين گفتمانيعنی خادم می خويش توان ناشی از آ
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و در  ناگزير تسلیم عواطف خود گشته ،داندنست؛ او که اوضاع را نابسامان میو وضع موجود دا
 آورد که از روی میل نیست.گفتمانی روی میحقیقت به 

سخنوری  یوارد عرصه «برده»پس از گفتمان کوتاه  ،«و مقاومت ايثار یاسطورهوزيريس: أ»
گاهی خود را از وضعیت  و شودمی عبر القرون »: کندمی ابرازگونه اينفلسطین در  موجودآ

 .(نهما) «لخیانة، والشقاء/ عبر الکوارث والمخاطراعبر طوفان الماء/ عبر المذلة، والدامسات، و
 ،هافلسطین در خواریور بودن مردم غوطه کند، حاکی ازاوزيريس ترسیم می ای کهجامعه
  است.ها ها و بدبختیخیانت

پس از دريافت ؛ عواطف او کندسخنوری می« شاعر»بار ديگر  ،یدهقص در بخش بعدی
غیر »دهد: رسد و ناخواسته ندای مقاومت سر میبه اوج می« و أوزيريس خادم، برده»های انديشه

بغیر وحي ولغیر قدس الشعب لسنا ننحني/ و جراحنا ال نقسم/ ّك بغیر صاللواء الحّر ال نترّسم/ و
(. 119 :همان) «...الرايات نخَب جراحنا/ کأسا يفیض علی جوانبها الدم!الشعب ال نتکلم/ فلتشرب 

گاهی خود را از شاعر  جز دلخون است و راهی  کند؛بیان میزخمی که بر دل مردم شهر است آ
 بیند. روی خود نمیپیشارزه و برافراشتن پرچم مقاومت مب

گونه آغاز ان خود را ايناين قصیده است که گفتم ديگر شخصیت پويای ،«/ حاکمالسلطان»
لیصلب المتمردون علی مشیئتي للصوِت الغريب علی فنائي/ و طَع ي، أعدو الن  باسِم »کند: می

اين (. 110 :همان) «عّدة الموت المريدة!..../ والجوع المذّل../ وكاألسالالوحیدة! / ولتحشد 
گاهی و علم حاکم زورگو نسبت به جنبش مقابل   یخويش است؛ او جنبهگفتمان نیز نشان از آ

 یساس آن وارد عرصهابر ،دادهرا تشخیص  يعنی ظلم و ستم به مردم فلسطین ،منفی رفتار خويش
را از  هستندخويش که همان مردم فلسطین  خواناِن شود و بدين ترتیب گفتهسخنوری می

گاه میشرارت که  قصیده گويای اين است هایبنابراين گفتمان شخصیت .سازدطلبی خويش آ
گاه هرکدام از آنها   دارند. یی کاملبر عواطف خود و در نتیجه رفتار برخاسته از آن عواطف آ

 
 مديريتیخود 

ايجاد به معنی توانايی برخورد با رفتارهای منفی و تعريف کلی خود مديريتی يا خود تنظیمی در 
خود  ،ريف ديگردر تع به رفتارهای مثبت است. رفتارها گیری و تغییر آنبرای تصمیم فرصت

و تالش برای انجام  مديريتی به معنی توانايی کنترل احساساتی همچون خشم، اضطراب، افسردگی
کامل توانايی کنترل احساسات به معنی منع  های مختلف در زندگی اجتماعی است؛ اماتمهار

 زندگی بدون احساس، همچون جسم و دارد ومیا هر احساسی ارزش و مفهزير ؛احساسات نیست
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و تبديل آنها به احسات  تالش برای عدم بروز احساسات منفی مقصود در اينجا بدون روح است.
 (. 92: 9133)عثمان و رزق،  مثبت است که کلید سالمتی عاطفی محسوب می شود

درونی همچون خشم، اضطراب، و افسردگی احساسات برخی از بروز  مطابق نظر گلمن،
ايد اين سه تسلط و کنترل آنها بسیار دشوار است، لذا فرد بکه  هستندهای روانی بدترين حالت

 عواطف خود در مسیرِ کنترل نمايد تا بتواند از منطقی و معقول  ای کامالً نوع احساس را به شیوه
برای دوری از خشم،  عتقد است بهترين و مؤثرترين روشوی م درست استفاده نمايد.

يان اد»همچنان که . (901: 0223)جولمان،  است «و پرهیز از تک گويیگفتگوی بیرونی »
تغییر نگاه به عوامل ايجاد افسردگی و اضطراب،  ،های شکستمعتقد است يکی از راه «3تايس

زيرا در  ؛حل مشکالت آنها استو تالش برای کمک به با ديگران  ارتباط، اضطراب و افسردگی
اسات و عواطف ديگران احسشده و با مضطرب و افسرده از درون خود خارجاين صورت فرد 

 (.980: 0221)الکردي، شود شريک می
ترلی )خويشتن داری(، قابل کنهای مهمی از جمله: خودمديريتی دارای مؤلفه خود

اين قصیده آوری است. گفتمان ناسی )وجدان کاری(، سازگاری و نوشبودن، وظیفهاعتماد
و در حقیقت آنها را  ايجادشدهها شخصیت اکثرها در نهاد اين مؤلفهکه  گرفتهای شکلگونهبه

 در مديريت هیجانی کمک کرده است. 
با  سمیح القاسم توان مشاهده نمود که، می«حوارية العار» یدر نگاه کلی به قصیده

زنده  خوانانگفته نزدرا  خود قابل اعتماد بودن و وظیفه شناسی داری کامل، حسخويشتن
 زند.میمقاومت در برابر نظام سلطه  گفتماِن يعنی  ،ی مضمونیکند و دست به ابداع و نوآورمی

 راب يا افسردگی بروز دهد،عواطف خود را همراه با خشم، اضط خواهدکه نمیسمیح 
هايی همچون ترتیب شخصیت کند و بدينرا انتخاب می «گفتگو»دانه عنصر هوشمن

تواند روحیات و عواطف خود را کند تا با وارد گفتمان خود میاوزيريس، برده، خادم، حاکم ر
 بهبود بخشد. کنترل و 

. کنندعواطف خود را مديريت می ایگونهاين قصیده هرکدام به هایاما شخصیت
مام حس قابل ردستی تبَ با زِ  -کنترلی گفته شدچنان که در بخش خودآن -« خادم»شخصیت 

ن ترتیب سعی در اغوا و فريفت دهد و بدينشناسی خود را به حاکم نشان میبودن و وظیفهاعتماد
مظلوم مذموم  یگرچه اين شیوه از خود مديريتی در نگاه طبقهدارد. يعنی مردم  ،مظلوم یطبقه
داشتن در اين گفتمان، سعی در راضی نگه که شخصیت خادمدارد ولی اين واقعیت  ،است

ی هويدا است: خوبطلب در اين مقطع از قصیده نیز بهحاکم داشته است و نه مردم. اين م
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 )القاسم، «لعنات جاحمة وبیله.. .. فإنني سوٌط، ومقصلٌة، وسٌف/ و إذا أمرَت..فإننيوإذا أمرَت »
9133: 118.) 
خنثی  صورت کامالً خود را به عواطفدر دو مقطعی که در قصیده حضور دارد، « العبید: برده»

داند او می گی را برای خادم و حاکِم بزرخوشبختی و  تمام کند. او در مقطع اولو مأيوسانه کنترل می
بدين ترتیب  (همان)« لك/ ما شئت ما شئت لك: »کندعرفی میمو در مقطع بعدی خادم را مختار 

آوردن مقابل ود مديريتی را در سکوت و سر فرودبرده هیچ اختیاری از خود ندارد و بهترين راه خ
 داند. ظالم می یطبقه

تنقعات الصمت للديدان.. فلیقنع بصمته/ َمن باع للشیطان مس»يا در اين بخش از قصیده: 
که از حضور « اوزيريس»( 113 :)همان «جذوته، وخان عهود بیته/ مستنقعات الصمت للديدان

بسیار  روشبرای مديريت عواطف خود،  ،خويش ناراحت است یظالم در جامعه یطبقه
حاکم ظالم را جايز بخشد؛ او سکوت علیه یخود را بهبود م یهگزيند و روحیای را بر میعالمانه

  گزيند.و مقاومت و ايثار را بر میداند نمی
 
  یانگیزشخود 

ها به سمت و سوی هدف، دادن و هدايت عواطف و هیجانبه معنای جهتخود انگیزشی 
، انهمکارزاده و )ايران هاستها و بازداری تالشانداختن خواستهیجانی و به تأخیرداری هخويشتن

 عالوه بربايد زندگی خود رد اهداف ب  برای پیشمعتقد است که انسان موفق گلمن  .(901: 9810
کند. وی  نیز مراجعه دهای ذاتی خودیمنبه توان ،های خارجی پیرامون خويشانگیزه مراجعه به
در را نقش مهمی  ،)عواطف( های داخلی هر فردهای ذاتی يا همان انگیزهوانمندیکه ت عقیده دارد

آموختن و  حّب مندی از موقعیت اجتماعی خوب، بهرهکند. اش ايفا میدگینکامیابی وی در ز
در را فرد  شود،یمحسوب م های ذاتی هر فردترين انگیزهمهم که از مسائلی از اين دست

ند مافراد بهرهبنابراين . نمايداش کامیاب میهای بیرونیو واکنش ، رسیدن به هدفهایگیرتصمیم
: 0220)الخضر،  قرار بگیرندها و موانع زندگی سختی با هتوانند در مواجهی ذاتی، بهتر میاز انگیزه

03).  
کند، وادار می قصیده را به بروز رفتار بیرونی گرهای اينکه کنشذاتی ای هترين انگیزهمهم

ظلم و » یانگیزه و مقاومت فلسطین ینزد طبقه «طلبی در راه وطنمقاومت و شهادت» یانگیزه
يش را دفاع ذاتی خو یگر اصلی، تمام انگیزهعنوان کنششاعر به. استظالم  ینزد طبقه« استبداد

در او  .کند تا آنها را از يوغ بردگی و استبداد برهاندداند و تالش میمی از وطن و هموطنان خويش
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حتی به زنده  دارد، گی در وطنشبینی تمام، امید به احیاء و سرزندبا خوشمقطع پايانی قصیده 
ی زمان ها امید دارد و فريادهای مردم را دگرگون کنندهشدن اجسام بی جان همچون ويرانه

 :9133 )القاسم، «تهدم  و ماَن ي الز  ة تبنِ حَو َص / وبِ م  لنا تتکلّ  أبطال  قسمًا بِ »داند: کنونی فلسطین می
 مخود را تحريک و تهییج عواطف مرد اصلی یانگیزه ،نیز همچون شاعر« اوزيريس» (.113

ت می داند؛ در مقطعی از قصیده، مقاوم بینی به موفقیت در راهخوش یو ايجاد روحیه فلسطین
ها را روشنی و موفقیت در مسیر خونی، خواری و خیانت و سختیهای توأم با دلپايان تمام سال

ملء ./ عدنا واء/ عبر المذلة و.الدمعبر طوفان عبر القرون الدامسات، و»داند: مقاومت می
 (.112 :همان) «ا/ تسبیحة األفق المکبل للضیاء..ملء شفاهن،/ وهج النبّوة و الفداء/ عدنا وقلوبنا

ی ذاتی انگیزه« خادم»و « حاکم»ظالم(، يعنی  یمخالف )طبقه یهای جبههاما شخصیت
غرور و اعتماد به نفسی باال، ، در مقطعی از قصیده با «حاکم»دانند. طلبی میخويش را قدرت

را  کند و خودخواهی است را توجیه میزياده  يابی به قدرت وذاتی خويش که دست یانگیزه
أنا صانع التاريِخ کیف أشاء/ حّر في »کند: ی امور معرفی میدار همهمرد تاريخ و زمامبزرگ

 (. 110 :)همان «عبیدي، في إمائي!!
که گفتمانش تنها در )المجد لك( و )ما شئت لك(  «برده»شخصیت ی ذاتی انگیزه

ترس و عدم اعتماد به نفس نیست. او در دو مقطعی که  چیزی جزگردد، در حقیقت خالصه می
کند و بدين ترتیب با میل گوش حاکم معرفی میحضور دارد، خود را غالم حلقه به در قصیده

 داند. خواهی از سلطان میصد سهمبرداری به قی ذاتی خود را فرمانيا اکراه انگیزه
 

گاهی   و مديريت روابط با ديگران اجتماعیآ
بت به عاليق و احساسات معنای حساسیت نسبه ،حسی و همدلی با ديگرانگاهی اجتماعی يا همآ

با احساسات  های موجود بین مردم در رابطههای آنان و بها دادن به تفاوتحمل ديدگاه، تديگران
شدن به حريم احساسات ديگران همدلی به معنای ديگر، وارد مور است.شیا و أخود نسبت به ا

 (.11- 13: 9831)سرافرازی و معمار زاده،  است
يگران، برقراری ارتباط مؤثر، توانايی شناخت و همدلی با د ،با ديگران روابطمديريت 

 از اجزای ،نکردیگری و مذاکرهدادن عمیق، پرسیدن سؤاالت مهم، تشريک مساعی، مربگوش
گاهی و شناخت نسبت به هیجانات و احساسات ديگران، است. به «همدلی» مهارِت  عبارتی آ

هیجان و احساسات هستند و مهارت گوش دادن به احساسات ديگران در زمانی که افراد دچار 
 (.)همانباشد می« همدلی»های آنان گوش داده شود، به حرف تا ندرنیاز دا
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گرهای و کنش سمیح القاسمتوان دريافت که می ،شدمديريتی گفته خود بخشدر  آنچهمطابق 
کدام مهم اينکه هر یکار گرفتند. اما نکتهخود بهرفتار تمامی تالش خود را جهت مديريت  ،قصیده

گاهی اجتماعی( و به ،ا عالوه بر مديريت رفتار خودهشخصیتاز  ت يمدير همدلی با ديگران )آ
ل هموطنان عواطف خود را در مقاب «شاعر» .نیز توجه دارند دلی(ک)ي روابط خود با ديگران

تکرار يابد؛ آنها را به خود نزديک میکند و جهت دار هدايت می کامالً صورتی بهاش فلسطینی
همدلی شاعر با مردم فلسطین  یدهندهنشان ،هاقافیهالی ابیات و هالبدر  الغیرضمائر متلکم مع

همچنین . «، نقسم، لسنا ننحني، نتکلم، نخب جراحنا، أطالل لنا، نتّرسمنتّرسم»ت؛ از جمله اس
قدس الشعب، وحي الشعب، جراحنا، الدم، أطالل، شهقة منهم، میدان »واژگانی همچون: کاربرد 

و مديريت هیجانات خود در مقابل دلیل همدلی شاعر با مردم فلسطین ، «الفداء، أعراس الجراح
وطن را بین  داند،اش، مردم را مخاطب اصلی خود میول سخنوریشاعر در بخش ااست. آنها 

کید می نموده،خود و آنها تقسیم  تنها  وکند که مقابل ظالمان سر تعظیم خم نخواهند کرد سپس تأ
. ، حتی اگر در اين راه جان خود را بدهندخاضعانه احترام خواهند گذاشتدر مقابل قدس شريف 

و فلسطین ما يملک های فلسطین را ی خويش، حتی ويرانهدر مقطع پايانی سخنورهمچنین 
آيد اين است که سمیح القاسم مردم ات بر میبنابراين آنچه که از اين توصیف داند.میمردمش 

جان در بسان و آنها را  رشد را در آنها تقويت نموده است ، بالندگی و اعتقاد بهدرک کردهوطنش را 
 جان خود را گرفته است. گويی  ،از خود جدا کند که اگر آنها را داندمیبدن خود 
ا و افراد پیرامون خويش هرکدام به شکلی روابط خود را با فض ،اين قصیده هایشخصیتديگر 
بااليی خود را متعلق بسیار با اعتماد به نفس اش در بخش اول سخنوری «أوزيريس»کنند. حفظ می

دنا.. للضیاءعدنا..»دهد: میبه جامعه دانسته و ندای مقاومت و مبارزه سر  دنا.. / فإّما ../ ع  / ع 
کن.. يا َشعِبي! وللّزوا واء!!يا الدُّ  استفاده از ضمیراست که او نیز با دپی (. 119 :9133 )القاسم، «إّما للِّ

درد و ها خويش و مردم فلسطین از سال گذرِ  و شودی سخنوری میمتلکم مع الغیر، وارد عرصه
 داند. برای خويش و مردم فلسطین می ی روشناها و آيندهامیابیبخش کرنج را نويد

کردن قدرت خويش و در پی نهادينه ،طلبیفلسطین و قدرتتجاوز به  یانگیزه، با «حاکم»اما 
مردم مثبت با برای همدلی و برقراری ارتباط  جايیهیچ  ؛مظلوم است یتحمیل زورگويی به طبقه

برد: قلمرو خود نام می ز آنها به عنوان سرکشان و اخاللگراِن ا گذارد وجای نمیبه فلسطین
سولیصلب المتمردون علی مشیئتي الوحیدة!/ »  (.110: )همان .«حق األوباش، أوباش العقیدة.ولی 

که تحت تأثیر تحريک  )ع(ای به داستان تصلیب عیسی مسیحاشاره ،«لیصلب...»عبارت  البته
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برای مخالفان  حاکم در ادامه انجام شده بود نیز دارد. رومیان روحانیون وقت يهود به دست
شد ولتح: »خواهدمیآورنده و مرگ از پا در گرسنگِی  ،گیر موانع دست و پا خويش،

گاهی (. همان) «عّدة الموت المريدةاألسالك.../ والجوع المذل.. و بنابراين واضح است که آ
منفی  یتعامل رهبر مآبانه فلسطین،برخود و تعامل وی با مردم  یاجتماعی سلطان و نحوه

 است.  شده ورزی و تجاوزکینه ،آمیخته با بغض است که
گ با ديگران، متفاوت از سايرين ، «السادن/ خادم»مديريت روابط  یاهی اجتماعی و نحوهآ
ین را به بدترين شکل ممکن مردم فلسطداند و او کنش خويش را وابسته به سلطان می است؛

خويش  یسفره یماندهخواهد تا از باقیو از سلطان می «تهافت الخصیان..» کند:توصیف می
هايشان داند که کفنمردگانی می بسانبه آنها ببخشايد و آنها را مورد عفو قرار دهد. آنها را 

های پر ِگل گشته است: چون خندقهمو قبرهای آنها  های پاره پاره شدهچون پرچممه
البیارق/  هم ِمَزق  ی درب الرياح العائدة/ أکفان  اغفر لمن ماتوا علَ ة/ والمائد م فتاَت حه  فامنَ »

همچنین در بخشی ديگر از « خادم»(. 131 :همان) «هم وحل الخنادق/ إغفر لهم!...وقبور  
کند که فقط معرفی می «اآلبقون التافهون»مردم پیرامون خويش را ترسوهای نابخرد  ،قصیده

داند که حسرت تبعیدگاه و ن مقاومت؛ در حقیقت آنها را افرادی میتوازبان مقاومت دارند و نه 
آنها  خواهد که يا آنها را رهايی بخشد و يااز حاکم می و انگیخته استبر آنها را ،دردهای زندان

م اآلبقون التافهون..فٌم يصیح.. وال ذراع/ أّلب علیه: »دکنرا به بدترين شکل ممکن شکنجه 
 كبقدرت طین/ واضرباجعل ضماد جراحهم ِملحا وکبريتا وسجون. وأوباء الحسرة المنفی و

از آنچه در مورد  بنابراين(. 118 :همان) ..«، خاشعة ذلیلةكجباههم علی نعلی الجلیلة/ لنری
گاهی اجتماعی و مديريت تالشی  هچوی آيد که با ديگران گفته شد، بر می« خادم»روابط  آ

رضايت او  ؛شودارد تعامل میردم ندارد بلکه با حاکم وآمیز با مجهت برقرای ارتباط مسالمت
 انگیزد تا مردم فلسطین را نابود کند.  بر میکند و او را را جلب می

بنابراين هیچ تعاملی با  ؛شودپويا و خنثی تلقی میغیر شخصیتی ،در اين قصیده «برده»
وی متناسب با آنها رقم بزند.  اش راهای بیرونیبخواهد کنشجامعه و افراد پیرامونش ندارد تا 

شود تمامی عزت و جبروت فلسطین و مردم ی سخنوری میای که وارد عرصهدر هر دو مرتبه
  کند. تقديم به حاکم و خادمش میآنجا را 
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 گیرینتیجه
توان می ،«حوارية العار» یشده در قصیدههای خلقگرفته میان شخصیتگوی شکلبا توجه به گفت

 گفت: 
توانش معنايی، توانش کیفی،  یها برای تحقق گفتمان خويش، چهار مرحلهی شخصیتتمام

يعنی  ،لمنهوش عاطفی مد نظر گ یگانهکنند و از ابعاد پنجتوانش سودايی و کنش را طی می
گاهی، خود گاهی اجتماعی و مديريت روابط با ديگرانخودآ استفاده  مديريتی، خودانگیزشی، آ

خوانان مديريت عواطف گفته یکه وارد مرحلهها قبل از اينشخصیتکه  بدين ترتیب؛ کنندمی
های ذاتی سپس با انگیزه ،کنندیجانات خود را کنترل و مديريت میخويش شوند، ابتدا عواطف و ه

گاهی خويش را از شرايط پیرامون ابراز میوارد مرحله گفتگو می یمختلف د و کننشوند و در نهايت آ
)خادم و  ها از جملهکنند. برخی از شخصیتخوانان را مديريت میبرخورد با گفتهتعامل و  ینحوه

 برخی ديگر  مثل کنند؛خوانان خويش منتقل مین طبقه منفور و مستبد را به گفته(، گفتماحاکم
دهند و در ین و ندای مقاومت را نشان میطسمظلوم فل یگفتمان طبقه ،يس و برده()شاعر، أوزير
 کنند.آشکار میرا در فلسطین جريان مقاومت با  طلبانان جدال همیشگی قدرتحقیقت گفتم
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 و مآخذ منابع

هوش هیجانی مديران با عملکرد آنان در  یرابطه(. »9810زادگان، )ی و مريم مشاطزاده، سلیمان، اسداله خديوايران
 .901-933 :03 ی، سال هفتم، شمارهوریمجله مديريت بهره، «9810گروه صنعتی بهمن در سال 

هوش عاطفی مديران و جو  یرابطه یپژوهشی درباره(. »9831بابايی زکلیکی، محمد علی و نونا مؤمنی، )
 .10-81 :0 یشماره ،اول یدوره ،فصلنامه علوم مديريت ايران، «نیسازما

 .31-928 :11 ی، شمارهفصلنامه تعلیم و تربیت، «هوش هیجانی» ،(9839جاللی، سید احمد، )
 ، ترجمة هشام الحناوي، القاهرة: هال للنشر و التوزيع. ذکاء المشاعر ،(0223) جولمان، دانیل،



 111  گلمن مدل اساس بر القاسم سمیح «العار حوارية» یقصیده در عاطفی هوش ابعاد واکاوی

، رابطة مجلة دراسات نفسیة، «الذکاء الوجداني: هل هو مفهوم جديد؟» ،(0220الخضر، عثمان حمود، )
 .39 – 1 :90األخصائیین النفسیین المصرية، ر 

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد » ،(9831زاده، )معمارسرافرازی، مهرزاد و غالمرضا 
-شماره ،پژوهشنامه مديريت هوش هیجانی ،«موردی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس یمديران مطالعه

 . 902-11: 13ی
 تهران: سمت. ،مبانی معناشناسی نوين ،(9839شعیری، حمید رضا، )

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش (. »1931بخش، )شهرابی فراهانی، لیال و کیومرث فرح
، ريزی در نظام های آموزشیه مديريت و برنامهدوفصلنام، «آموزش و پرورش شهر تهران 11آموزان دختر منطقه 

 .11-61 :1 ی، شماره1 یدوره
امام علی )ع( و مديريت عواطف در خطبه » ،(9813ی و مسّیب يارمحمدی واصل، )عباسی، نوذر، مرتضی قائم

 .19-32 :ال ششم، شماره اولس نامه علوی،پژوهش، «های شقشقیه و جهاد
کلیة التربیة مجلة ، «الذکاء االنفعالي مفهومه وقیاسه»(. 9113د السمیع رزق، )عثمان، فاروق السید و محمد عب

 . 89-0: 83المجلد  ،بالمنصورة

آن با هوش  یاستراتژی مديريت استعداد و رابطه(. »1931)عسکری، محبوبه، علی شائمی و سیدمحسن عالمه، 
 .11-11 :11ی ، شماره11 یهدور ،فصلنامه مطالعات مديريت )بهبود و تحول( ،«عاطفی کارکنان

القاهرة: مکتبة ابن سینا للطباعة الطبعة الرابعة، عن بناء القصیدة العربیة الحديثة، ، (0220عشری زائد، علی، )
 والنشر.

 ديوان سمیح القاسم، بیروت: دار العودة. ، (9133لقاسم، سمیح، )ا
نفعالي لدی عینة من مدمنات االنترنت دراسة االکتئاب والذکاء اال(. »0221الکردي، سمیرة بنت عبدالله، )

 . 911 -909 :91خصائیین النفسیین المصرية، ر ، رابطة األمجلة دراسات نفسیة، «وصفیة
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک » ،(9819نسب و محمد وفاجو، )حسینی آوارسین، صادق، سّیدداوودملکی

نشريه علمی آموزش و ارزشیابی  ،«دانشگاه آزاد اسالمی 98منطقه  های آموزشیرهبری تحول آفرين مديران گروه
 .10-39 :93ی، شماره 1سال )فصلنامه(، 

محمود درويش با تکیه بر « قصیدة األرض»نشانه شناسی سروده »، (9813راضیه و علی نجفی ايوکی، ) نظری،
 .33-13 :01 یره، سال هفتم، شماهای ادبی و بالغیژوهشپ ،«شناسی گريماسه نشانهنظري

. اإلسکندرية: المکتبات الفرق بین أن تکون مديرًا وأن تکون قائدا: ودور الذکاء الوجداني ،(0223الهّواري، سّید، )
 الکبری.

ش عاطفی و بین هو یبررسی رابطه» ،(9833رعی يزدانی و مجید مقدمی، )يعقوبی، نورممحمد، بدرالدين او
 .991-933 :88 ی، شماره9 ی. دورهمديريت اجرايی یهپژوهشنام، «سبک رهبری تحول آفرين

 



 

 
 ولمانتحلیل أبعاد الذکاء العاطفي في قصیدة "حوارية العار" لسمیح القاسم علی ضوء نموذج ج

 
 

 1سجاد اسماعیلي
 

ص َلخ   الم 
الذکاء العاطفي هو مصطلح يفحص التحلیل النفسي للشخصیة في خمسة أبعاد وهي الوعي 

 مؤلفوالتحفیز الذاتي، والوعي االجتماعي وإدارة العالقات. إّن األديب أو  واطف،العرة الذاتي وإدا
العمل األدبي يمّر بمراحل لیبتکر خطابه الخاص الذي يستخدم فیه األبعاد المختلفة لذکائه 
العاطفي. بما أن األدب هو مرآة تنعکس أفکار األمة وخطابها علی النطاق العالمي، فینبغي علی 

ف النص األدبي أن يعتمد علی خطاب يصلح في نقل أفکار ذلك النص، مع مراعاة حاجات مؤل
اتّجه شاعر المقاومة الفلسطیني سمیح القاسم في قصائده إلی ابداع خطاب المقاومة  .المتلّقین

لعار" الصراع الدائم في قصیدة "حوارية اوالنضال ضد النظام الصهیوني الغاصب، حیث إّنه عالج 
کة المقاومة الفلسطینیة وقوات االحتالل التابعة للنظام الصهیوني، من خالل خلق العديد من بین حر

ذج جولمان للذکاء نموبمن خالل االلتزام الشخصیات الرمزية والمؤثرة. لذلك تهدف هذه الدراسة 
في خلق خطاب  أبعاد الذکاء العاطفي تحلیلإلی التحلیلي، -واستخدام المنهج الوصفي العاطفي

. وأظهرت بعض النتائج أن األشخاص الواردة في القصیدة القصیدة تلك في المتمثلةالشخصیات 
 نجاز خطابهم.إفي جمیع مراحل متلّقیهم وقاموا باستخدام جمیع أبعاد الذکاء العاطفي عند مواجهة 

الوعي و التحفیز الذاتيب التحّلی ، باإلضافة إلیيتمتعون بالوعي الذاتي وإدارة العواطفهم فإنّ 
 مع اآلخرين. العالقاتاالجتماعي وإدارة 

 
حوارية  قصیدة في، سمیح القاسم،طالذکاء العا النقد النفسي، نموذج جولمان،: الکلمات الدلیلیة

 العار.
 

 

                                                           
 اذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة اإلمام الخمیني )ره( الدولیةأست -1


