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Introduction: Romanticism, which is a school based on the belief in the value of 

individual experiences, fantasies, creativity and imagination, sometimes manifests 

itself in such areas as resistance. In this regard, it has found special position in 

literary contexts where the ideal are more important than the real. The mind that 

contains idealistic tendencies offers a kind of action based on conflict with the 

rational. This school is a Western literary approach that emerged in England and 

Germany in the late eighteenth century, then in France, Italy, Russia and other 

European countries in the nineteenth century, and finally dominated the European 

literature. It is very complex and chaotic and sometimes has contradictory 

principles. The romantic approach combines nature and art, poetry and prose, 

memory and prophecy, vague beliefs and vivid emotions, what is heavenly and what 

is earthly and, finally, life and death. Zarrinkoub says that this school, unlike 

classicism, which depends on reason, is based on passion, taste, feeling and 

imagination. The basis of insight and perception of romantics is a personal and 

individual element, and their ideas are mostly relative. Beauty and art is the 

superiority of feeling and emotion over other mental powers, emphasizing the unity 

and harmony of poetry and music, freeing oneself from the shackles and dealing 

with individual emotions. In the Arabic literature, romantic poets and writers 

reduced the rule of reason by making their inner feelings dominant through their 

work. They did it by taking refuge in the skirts of nature, joining the human 

conscience, and expressing romantic regret and pain within themselves.  

Romanticism in the Arabic literature was somewhat different from the European 

romanticism in terms of themes and concepts. Among the expressive features of 

Arab romantics, one can refer to the avoidance of task and art, trying to use fluent 

words, relying on music and harmony of words and phrases, and using illustrations 

based on imagination and emotions. Conceptually. when emotion and imagination 

dominate, a single spiritual atmosphere overshadows the whole poem, so that the 

poet, with the dominence of emotions and feelings enriches the pains, suffering. He 

depicts deprivations and aspirations. Then, by taking refuge in nature, he reduces 

some of his inner pain and achieves the desired peace. Of course, Mohammad 

Mandour considers this school to have extreme practices in the mere use of 

emotional emotions and painful emotional cries. Regarding the romantic view of the 

Arabic poetry, it should be added that this school sometimes gives a negative and 

sad spirit and sometimes a positive and thoughtful spirit to the poem, which is a 

lively and active look at the concepts of freedom and struggle. He has a constant 
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desire for revolution. In the contemporary Arabic literature, as in Palestine, many 

writers have turned to this style due to environmental disorders and unsuitable socio-

political conditions. One of the poets in this field in Palestine is Masad Mohammad 

Ziad. Like other contemporary poets, he turned to this school of romantic grief and 

sorrow due to the unhealthy conditions of their environment as well as the Zionist 

aggression and murders. They turned to this school and expressed their pain and 

sorrow in this form of poetry. Massad's set of sorrowful poems in Palestine express 

romantic longing for his pain and suffering and his homeland caused by the 

turbulent situation in the political, social and economic arenas as well as his constant 

sense of pain, which he has expressed to his compatriots. The social romanticism in 

his poetry is more tangible than his individual image. 

Methodology: This research has been done by descriptive-analytical method with 

reference to library and electronic library resources and thematic-content retrieval, 

and based on objective observations of the poems in question, and its adaptations to 

the theoretical foundations of the discussion to examine the effects of this school in 

Poems about the stability of this poet. 

Results and Discussion: The findings of the study indicate that components such as 

regret about disorders and pains and inappropriate environmental conditions, 

reminder of the beloved and childhood, reflection of grief and loneliness, regret of 

the crimes in the occupying regime, idealism, and freedom from restraints in Mas'ad 

Ziad's poetic speech are prominent, and thus the poet has been able to convey his 

grief to the audience in a desirable romantic processing of resistance-oriented 

themes. 

Conclusion: The poet has used linguistic and phonetic tools in some contexts to 

process his concepts concretely. It also seems that, due to the completely different 

nature of romantic feelings from revolutionary and resistance-oriented beliefs and 

spirits, the poet has been able to provide a suitable combination of these two 

relatively heterogeneous spaces to express his poetic intentions. The prominent 

aspect of romanticism in his poems is more than social romanticism. In some places, 

the poet's reliance on society and the entanglement of poetry and his personality 

with individuals in society and their pains are evident. He is an intellectual cautious 

with attacks on the Zionist regime and the Jews who have usurped the land of 

Palestine, and this credible attack, along with categories such as idealism and the 

reflection of grief and loneliness, is imperceptibly effective. In addition, with his 

own romantic style, he expresses his inner pain about his homeland, his martyred 

fellows, missing of his beloved (which is his homeland), his childhood and the 

happiness and sufferings of the society in the form of poems. He falls and, because 

of the aggression and disorder of the environment, he looks at an idealistic and 

imaginary world that is only visible in his mind. He seems to be waiting for the 

promised savior to bring humanity out from under the boots of oppression and 

tyranny. 

Keywords: Contemporary Arabic poetry, School of romanticism, Resistance 

literature, Mohammad Mes'ad Ziad. 
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 چکیده

عناصر  یپایه بر یقیت  خاّل  ت فردی، وتخّیال عتقاد به ارزشمندِی تجارب ومبنای ابر مکتبی است  رمانتیسم
کارکردهای تلفیقی  ،در این راستا و داده هدیگر همچون مقاومت جلو هایحوزهنمود خود را در گاه  که پردازانهخیال
 ملموس. های وایقعی وهدهد تا ایدادبی اهمیت می هایچارچوبهای آرمانی در به اندیشه تریافته که بیشای ویژه

مندهاِی نوعی از کنشای چنین ابزار دوسویهمّسک به با ت ،گرایانه استحاوی گرایشات آرمانذهنی که  همچنین
 ادبیات عربی عرصهرفته وارد  رفته ،این مکتب بعد از اروپادهد. می ارائههای خردورزانه را تعارض با منشمبتنی بر 

اوضاع  های محیطی وخاطر نابسامانیبه -فلسطین از جمله-رهای عربی گوناگونی و ادبیان بسیاری از کشو شد
 محمد مسعد» ،فلسطین درشاعران این حوزه  جملهز اجتماعی نامناسب، به این سبک روی آوردند که ا-سیاسی

به در شعرش را  ، رمانتیسِم اجتماعیداشته شوطنانهم در یقبال کهای است. وی به خاطر حّس دردمندِی پیوسته «زیاد
به بررسی  ،تحلیلی-با روش توصیفی. این پژوهش ی فردِی آن بروز داده استتری نسبت به وجههنحو ملموس

هایی از آن است که مؤلفهحاکی  ی پژوهشهایافته و پردازدمیهای این مکتب در اشعار پایداری این شاعر جلوه
 دوران کودکی، انعکاس غم و ناسب محیط، یادآوری معشوق وع ناماوضا و دردها ها وحسرت از نابسامانی چونهم

در گفتار مواردی از این دست،  گرایی، آزادی از یقید و بندها و، آرمانگراشغال تنهایی، حسرت از جنایات رژیم
مانتیکی ربا پردازشی نهایت اندوه خود را ترتیب شاعر توانسته بدین  شکل بارزتری نمود یافته ویاد بهزمسعد یشاعرانه

برای هایی بخشهمچنین در  .مخاطب انتقال دهد به یترمطلوب نحو محور بهمقاومتبا تکیه بر موضوعات  و
 برده که به صورت موردی در الآوایی نیز سود  از ابزارهای زبانی و ،خودمورد نظر مفاهیم  نمودن ترپردازش وملموس

 .خواهد شدالی بحث بدان اشاراتی  به
 

َعد ادبیات مقاومت، محمد شعر معاصر عرب، مکتب رمانتیسم،  :هاکلیدواژه  زیاد.ِمس 
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 مقّدمه

 ینوین در حوزه یدر هم تنیدِن ساختارهای کالسیک مکاتب ادبی با رویکردهای باورمندانه
ای بخواهد تفکرات ندهسرای البته دشوار است. اینکه شاعر و کاری دلکش و ،ادبیات مقاومت عرب

خواهانه او در که نمایشگر شعور آزادی خود یخواهانهتمایالت وطن ور انقالبی وش، ورزانهپای
همتی  ،تصویر کشدهای انگیزشِی مکتب رمانتیسم بههجلورا در یقاب  است بستر حرکتی انقالبی

انفعاالت  تخّیالت دردمندانه و اندوه و، رنج ،مستلزم آن است که شاعر طلبد ومضاعف می
 ،بر که حاکی از روح استوار سرایندگان انقالبی استست خود را با زبانی ستوده ودرونی آلود حزن

تعاریف  1مکتب رمانتیسمی ادبیات، برای در عرصه تحریر درآورد. یبرای مخاطب به رشته
نهادن در یقدم ای نیست ورمانتیسم کار چندان ساده یتعریف واژه»رو، متعددی وجود دارد؛ از این

تعریف  یدستاوردهای متفاوت آن، مانع از ارائه گستردگی این مکتب و. ار استبسیار دشوآن 
های ادبی غرب از انواع جریان ، یکیاین مکتب(. 2: 1711، جزی )جعفری« گرددن میآواحد از 

( در فرانسه، م1371لمان و سپس در یقرن نوزدهم )است که در اواخر یقرن هجدهم در انگلستان و آ
 این مکتب روپا حاکم شد.بر ادبیات ا و دیگر کشورهای اروپایی ظهور پیدا کرده ایتالیا، روسیه و

در سبک رمانتیسم طبیعت و هنر، شعر و »متضادی است.  مبانی گاهبسیار پیچیده و آشفته و دارای 
چه زمینی است و چه آسمانی و آننثر، خاطره و پیشگویی، عقاید مبهم و احساسات زنده، آن

 بارهدر اینکوب (. زرین116-111: 1731سّیدحسینی، ) .«آمیزدو مرگ به هم میباالخره زندگی 
که بر عقل تکیه دارد، متکی به شور، ذوق، احساس و  2این مکتب برعکس کالسیسم»گوید: می

عقاید آنان  ها، عنصر شخصی و فردی است وتخّیالت است و اساس بینش و ادراک رمانتیک
کید بر بودن بیشتر مشتمل بر نسبی زیبایی و هنر، برتری احساس و عاطفه بر سایر یقوای ذهنی، تأ

 «و بندها و پرداختن به عواطف فردی است وحدت و هماهنگی شعر و موسیقی، رهایی از یقید
کردن ران و نویسندگان رمانتیک با حاکمشاع»(؛ در ادبیات عرب نیز 071/ 2: 1761کوب، زرین)

بردن به دامن طبیعت و نیز پیوستن به وجدان انسانی یعنی پناه ،احساسات درونی خود بر اثر خویش
 )سلیمی و« و بیان حسرت و درد رمانتیکِی درون خود، از حاکمیت عقل در اثر هنرِی خود کاستند.

های تصویری شعر یقدما گذر کرده وعنان از یقالب» همچنین شاعران رمانتیک (.6: 1711اخترسیمین، 
کنده از بار عاطفی أتعابیر م نیز، زبان شعری یدر حوزه؛ دنداختیار را به کف خیال دا نوس خود را آ

صرفی  معجمی وساختارهای نحوی و لوف زبانی وأدر این راه از یقواعد م انگیز نموده وخیال و
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انسجام متن شعری  صالبت و بر یقدرت ون ها برای افزودبلکه از این یقالباستاندارد عدول ننموده، 
 (.212و217: 1130شراره، « )دند.فاده کرتخود اس
و حتی در  رمانتیسم در ادبیات عرب نیز باید چنین گفت که رمانتیسم در این عرصه یبارهدر

میان شعرای مهجر و شاعران مقیم کشورهای عربی نیز از نظر مضامین و مفاهیم با رمانتیسم 
این توان به های عرب میتیکهای بیانی رمانکرد. از ویژگیاروپایی تا حدودی متفاوت جلوه می

 دوری از تکلف وتصنع، سعی در استفاده از الفاظ روان، تکیه بر موسیقی و»اشاره کرد:  موارد
« احساسات تکیه دارد هایی که بر خیال واستفاده از تصویرگری هماهنگی الفاظ وعبارات، و

ویقتی که عاطفه وخیال »گفت  به لحاظ مفهومی ومحتوایی نیز باید(. 3: 1711، اخترسیمین )سلیمی و
شاعر با  ای کهگونهبه ؛افکندبر شعر حاکم باشد، یک فضای روحی واحد بر کل یقصیده سایه می

آرزوهای  ها وها، محرومیتدردها، رنج و رایی پرداختهس  احساسات، به غناییفرمانروایی عواطف و
به  کاسته و را ری از آالم درونی خودمقدا ،بردن به طبیعتکشد. سپس با پناهتصویر میخویش را به

 ی. البته محمد مندور این مکتب را در استفاده(211: 1130)شراره، « یابدآرامش مطلوب دست می
داند. ای افراطی میدارای رویه» ،احساسی یفریادهای دردمندانه ِصرف از هیجانات عاطفی و

به  را آلودنگر وحزنمکتب گاه روحی منفی درباره نگاه رمانتیکی شعر عرب نیز باید افزود که این
فعال به  که نگاهی زنده و هبه شعر هدیه کردرا اک نفرح اندیش وای مثبتگاه روحیه و هشعر بخشید

« خلیل مطران» (.211-210 همان:)« گرِی پیوسته داردخوی انقالبی طلبی ومبارزه، مفاهیم آزادی
از دیگر پیروان » رفت.شمار میعرب بهی در ادبیات از پیشگامان این مکتب ادبم(، 1312-1101)

 ،(. بعد از آن11: 1131األیوبی، « )ابوالقاسم الشابی، خلیل جبران و گروهی دیگر بودند. ،این مکتب
و یقتل و  هاشان و نیز تجاوزات صهیونیستدلیل اوضاع نابسامان محیطبه دیگر، شاعران معاصرِ 

شده و به این مکتب روی آوردند و نهایت درد و حسرت نتیکیدچار حزن و اندوهی رما ،کشتارها
های بارز مورد مطالعه در ادبیات در این باب، یکی از نمونهخود را در این یقالب شعری فرو ریختند. 

های خود مسعد محّمد زیاد است. اشعار سوزناِک او در فلسطین به خاطر درد و رنج ،معاصر عرب
های سیاسی، اجتماعی و فقر ایقتصادی، ه و نابسامان محیط در عرصهو وطنش ناشی از اوضاع آشفت

در این پژوهش سعی شده تا اشعار مقاومت این شاعر را از کنند. از حسرِت رمانتیکی حکایت می
 ی ارائه شود:این سؤاالت پاسخ رایمکتب رمانتیسم مورد بررسی یقرار گیرد تا ب هایمشّخصهنظر 

سازی نمایه مسعد محمد زیادچگونه در مجارِی شعر مقاومت  های مکتب رمانتیسمجلوه -1
  است؟ شده
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ی خود در پرتو مکتب گونهمقاومتمقاصد تر چه ملموسهر نمایِش شاعر چگونه برای  -2
 سود جسته است؟ بیانی و زبانیابزارهای ، از رمانتیسم

عناصر تأثیر چه با توجه به  اشعار این شاعر در باب ادبیات مقاومت، او بیشتر تحت  -7
 هایی از مکتب رمانتیسم یقرار گرفته است؟ومشّخصه

 
 ی پژوهشپیشینه
های تلفیقی ادبیات نیز بررسی جنبه وعربی ی مکتب ادبی رمانتیک و تأثیر آن بر شعر معاصر درباره

 : است انجام گرفتهبدین شرح هایی پژوهشکنون رمانتیسم تا مقاومت و
مجله تخصصی زبان وادبیات ) «انتیسم در شعر معاصر عربیرم» یمقالهنجمه رجایی در 

به صورت مبنایی و عاّم به بررسی  (1710: 113، شدانشکده ادبیات وعلوم انسانی مشهد
بروز و پردازش عناصر آن در نزد شاعران معاصر  ی ظهور ونحوه های اساسی این مکتب ولفهؤم

  .عرب پرداخته است
رضا ی علی سلیمی و حسیننوشته« عران عرب از مکتب رمانتیسمتأثیرپذیری شا» یمقالهدر 

به بیان موارد تاثیرگذاری اصول مکتب ( 1711: 1اخترسیمین، )نقد ادب معاصر عربی، ش
ی شعر معاصر عرب رمانتیسم و همچنین عوامل گسترش و ماندگاری این تأثیرات در حوزه

  است. شدهپرداخته
های رمانتیسم در شعر مقاومت سید حسن جلوه» خود با عنوان یمقالهالدینی در فاطمه معین

های این مکتب در اشعار مقاومت جلوه بیان به بررسی و، (1711: 13ادب غنایی، ش« )حسینی
 حسینی پرداخته است. 

صورت گرفته و فارسی  یعربمیان شعر رمانتیسم در باب مطالعات تطبیقی  یمقاالتهمچنین 
 : شودن اشاره میکه به مهمترین موارد آ

بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر مسعد »ی مقالهپیمان صالحی و پروین خلیلی در 
در آن:  های تطبیقیوهشپژ المللی ادبیات وکنفرانس بین)« محمد زیاد وسید حسن حسینی

 های نوستالژی سیاسی درجلوه ،با تکیه بر چارچوب مکتب آمریکایی در ابیات تطبیقی(، 1710
  اند.اشعار دو شاعر مذکور را مورد واکاوی یقرار داده

 است، از جمله نگارش در آمدههایی به پایان نامهنیز بحث  موضوعات مرتبط با ایندر مورد 
سیسم در ادبیات مقاومت، با تکیه بر اشعار های رمانتیبررسی شاخصه»ای با عنوان نامهپایان

زهرا ویسی  یقلم(، به 1712« )علی موسوی گرمارودی یقیصر امین پور، سید حسین حسینی وسید
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سیسم در نزد سه تن از سرآمدان مقاومت و در آن نمودارهای بارز مکتب رمانتی ، کهحبیب آباد
 رمانتیسِم ادبیات فارسی برای مخاطبان ترسیم شده است. 

ار محمد بررسی مضامین اشع» ی خود با عنواننامهدر پایانآشینه عباس عبداللهی همچنین 
مورد تحلیل و واکاوی مضامین مورد بحث در شعر شاعر را  با دیدی کّلی، (1717) «مسعد زیاد

 وبرخوردار نبوده  یمتعّین نگر وجزئی پژوهشی چارچوبضمن آنکه بررسِی مزبور از  و یقرار داده
 یمینهتحلیلی در زی دربر دارنده نگاهی کالن به مسائل مورد بحث در شعر مسعد زیاد داشته،

 . نیستاشعار مسعد زیاد در پرتو مکاتب ادبی  پردازش محتوایی
های انجام شده، در ی پژوهشخألهای موجود در زمینهبنا بر  نیز و های یادشدهضرورتبر  بنا

ن شاعر ای شعر مقاومِت  های مکتب رمانتیسم دری بروز جلوهژوهش حاضر به بررسی نحوهپ
 ر در ممزوجی شاعهنرمندانه هایی از نگاه تلفیقی وسرنخ طریقاز این  ، تاپرداخته خواهد شد

 را به دست آورد.ی پایداری های رمانتیکی حوزهگونه با انگارهساختن تفکرات مقاومت
  

 ی اوونگارش شاعرانه مسعد محّمد زیاد
غزه  رنوا وایقع در در"دیر بلح" م1101سال  دری، ی معاصر فلسطینبرجسته شاعرزیاد  مسعد مّحمد

ی در زمینه مختلفیهای زندگی کرد. او کتاب عربستان سعودیدر  م1111متولد شد و تا سال 
سرودن ی و در زمینه ههای هنرِی آن تألیف کردشعر سعودی و شاخه های صرفی و نحوی ووهشپژ

اشعارش تجاوزات  در. او ه استدرخشیدطلبی مبارزه ، حفظ سرزمین وگرایانهاشعار وطن
 .wwwزیاد:  مسعد محمد) گذاردنمایش میرا به عربمعاصر حسرت انسان و  هاستصهیونی

mosad.comD.) های گرا و اندیشههای فکری مقاومتارچوبوی تمامی این چ ،بنا بر این
 بطنشده در نهادینه وبرخاسته از شعور عمیِق شی بیدارگرانه َمن کردی رمانتیکی ورا با رویمردانه پای  

 .کندعرضه می مقاومتی-رمانتیکی های شعرِی با نگارینه و کردهمّلت فریاد
ی مسعد زیاد نیز باید گفت که او ابزارهای زبانی را در شاعرانه ی نگارش ونگرشی نحوهدرباره
های زبان شعرش را سّکوی پرتاب اندیشه بیند وی اداِت ترسیم تفکرات خود میمثابهه شعرش ب

رد که در این جستار نیز به جلوه دهدی خود یقرار مینهستیزاخواهانه وظلموطن هایی از این راهب 
مسعد زیاد در اشعارش فرآیند » :. باید چنین گفت کهخواهد شدمسعد زیاد اشاره  شعرخاّلیقانه در 

از طریق تکیه بر  یافکار عموم یکه با بیدارساز یاگونه؛ بهارزه و مقاومت را ترسیم کرده استمب
 یسالها یکه در ط یها و آالمو همچنین بیان مصیبت یو عرب یاسالم یشکوه جامعهاب یگذشته
گاه یبر ملت فلسطین رفته و بیان وضعیت آوارگان ، نوع یمتماد را نسبت به وضعیت  یاز خودآ
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 یوجود آورده و پس از مرحلههمخاطب اشعارش بی اندیشهدر  یفلسطین یموجود جامعه
گاه یبیدارساز  یصریح و مستقیم و کوبنده است و گاه یبیان خود که گاه یبا نحوه ی،بخش یو آ

در شورانیدن مردم به مبارزه و مقاومت و صبر در  یسع، احساس ینوعبا همراه صورت رمزآلود، به
 (.1: 1717عبداللهی، «. )این راه دارد

ارد که ه اذعان دهایش بدین نکتی سرودهای از نغمهشعری در چکامه ینیز با بیان شاعرخوِد 
نفوذپذیر برای ایجاد حّس رهایی  رگ وکه به عنوان ابزاری ست، بلشعر را نه برای زیبایِی صرف شعر

هیونیستی به بخش از زیر یوغ استبداد صجنبشی رهایی های مردم فلسطین، ودرونی در میان دل
کتبت  الشعر  ... ِمن ما »سراید: باره چنین میجایی از اشعارش در اینوی در»گیرد. می خدمت

أجل الشعر  ... لکّنها ثورٌة ... وانتفاضات  الشرید ...رّبة الشعر  ... ولکن  ... ِمحنة الّظلِم ... فّجَرت  
ی عرصه بیدارگر، و او شاعری است بیدار وتوان گفت که می(. بنابراین 1 و 3 همان:) «7فیَض النشید

آلود به حماسه یورشی شاعرانه و و استبدادی ه سینهشعر برای او جوالنگاهی است برای تاختن ب
 ی ستمگرِی اشغالگران صهیونیست.اریکه

 
 زیاد محّمد رمانتیسم در شعر مقاومت مسعد هایجلوه

های زیاد از منظر داللتمحّمد شعر مقاومت در نزد مسعد  هایمؤّلفهدر اینجا به مرور وتحلیل 
عواطف دخیل در  گریکنشمبنای بر هالفهؤوبروز این منحوه ظهور  و، پرداخته شده رمانتیکی

   .آن مورد بحث یقرار خواهد گرفت های تعریفیوشاخصهمکتب رمانتیسم 
 اشعار مسعد محمد زیادانه در گرایوطنحساسات اگری جلوه
مکتب  ی است کههای مهمبیگانگان از ویژگی در برابردفاع از وطن پرستی و میهندوستی و وطن
باید چنین گفت که  .رفته رفته به سوی آن میل پیدا کرد ،در سیر تدریجی تکامل خویشیسم رمانت

ی مّلی، حال و توّجه به گذشته های اجتماعی ونهضت رمانتیسم به تدریج، تحت تأثیر ضرورت»
 ،پور چافیحسیناز نظر همچنین . (01: 1717)ولک، « ای به خود گرفتپرستانههوای میهن

ن توجه شاعرادر ، ی از شعر رمانتیک فردی و عاشقانهه تمایز شعر رمانتیک اجتماعمهمترین وج»
   .(166: 1711پور چافی،)حسین باشدمی «به اجتماع، مردم، میهن و سیاست

او خود را حافظ و نگهبان  ؛زیاد با آزادی و رهایی از ستم گره خورده است وطن در شعر محمد
 خواهیارث برده است. بدین سبب شاعر در باب وطناکان خود بهداند که از نیینی میوطن و سرزم

عشق  و دادخواهی، فریاد مظلومیت سرایی زده ودست به نغمهبا سبکی رمانتیکی  خود، و سرزمین
 وطني» یهداو در سرو زند.ی خود را دردمندانه بر لوح دل مخاطبان خود نقش میاخگرزده
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شی از عدم آرامش و امنیت وطنش، عشق، محبت و دلبستگی رمانتیکی نا اندوهیبا  «...َك عشقت  
َك ق  َعِش وطني »دارد: به وطنش را چنین خطاب به وطن ابراز می في الکوِن  ت  دّر ...مذ ولدت  وغت 

اّلتي من جدوِل الشهداء  و ِعرسي/ و غدت  خمائلك... من مآتمنا كَد روحي نشی واستلهمت   نفسي/
ي/ ء من جـناِت رّبي/ فیِك القداسةَنسقي/ وطني ألنت الروضة الخضرا  فیك والطهارة إنها زادي وحبِّ

َن دربي/المحبة والب  «4المودة والرضی مغروستان بعمق یقلبي فیكساطة شمعتان یُـِنر 
(https://www.mosoah.com/career-and-education/education.)  

کمک شایانی به  و دهدر میی شاعخواهانهوطن تفّکراتی خاصی به جلوه متنآنچه که در این 
کند، استفاده از وزن عروضی مناسب ی او میپرستانهمیهن خوِی  تر ازی تصویری شّفافارائه

ی خود را در بحر خواهانهتمایالت وطن یخوبی توانسته نبض تپندهنحوی که شاعر بهبه ؛است
 و ل حرکاتش کامل نامیده شدهتکام توالی و خاطر کثرت وبه»چرا که این بحر  ؛دهد "کامل" جلوه

 که بحر کامل هم اجزایش کامل وتر است، چوناز بحر وافر نیز ]که آهنگی شبیه به آن دارد[ کامل
 آهنگ تند وضربکه بحری است  همچنین؛ (153: 1133)ابن منظور،  «حرکاتش هم پویاست و
تَ  ایکوبنده حماسی و  زند،مقاطع عروضی آن موج می ( ونل  اعِ َف که در توالِی حرکات این تفعیله )م 

 یکنندهحکایتکه  شده هاسرودهبه این  شتابنده موسیقایی پرطنین، پویا و یشاکله موجب ایجاد
رسد زند. در وایقع به نظر میوطن در درون شاعر موج می یدربارهست که ا شعوری آن شور و تمام

ح موسیقایی بحر کامل لوبی خود را بر ی انقالسرکوبگرانهمند، تصاویر که شاعر به نحوی هدف
 هایجلوه پیوستگی تنگاتنگی میان مضامین شعری و همگونی و» ؛ چرا کهنقش زده است

های جنبه در ،معنایی-صوتی افزاییای از این هموجود دارد، که یقسمت عمده آنایی موسیق
 «رساندمیر یاری عرشناسان را در فهم معانی شعش متخصصان و و شودگر میجلوهعروضی شعر 

-کند، استفادهعنصر دیگری که به بار موسیقایی معناساز این ابیات کمک می (.11-17: 1131)عتیق، 

در  ،موسیقایی حاصل از علت ترفیلاین افزایش حجم  واست  «ترفیل»ی شاعر از علت عروضی 
ی حکایت از امتداد نوعخورد، که بهبه چشم می هابندی تفعیلهپایان  در  تمام طول این یقطعه و

 ی او دارد.خواهانهفزونِی مطالبات آرمان ی شاعر نسبت به وطن، ومشاعر متعلقانه
شان که از سرزمینوطنانش هم ،«نوارس الشواطیء المسافرة» یدر سروده همچنینشاعر 

با . او چنین دردمندانه و دخوانفرا میبه بازگشت به وطن و حفظ وطن  شده اند رابیرون رانده
 گوید: های روزگار میحسرتی رمانتیکی خطاب به یقافله
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َساِفره...» ودي.../یا َنوارس الَشواطئ الم  / َفاألرض ...تنَتظر یقفي...یا یقوافل الزمن.../وع 
../ترحل  وع.../من محاجِر الدموع  .../تبحث...عن شواطِئ الوطن...الرج  /تبحث  القوافل المسافره 

.../ من داخلي.../ م .../عن هویة عن أمل  ../تبحث عن زمن  ن جوِف أحزاني الکئیبه 
.http://www )« 5أکواِم البشر../بین الوجوه الکالحه.../في کِل عین باکیه  اإلنسان.../بین

drmosad.com/book/b3/h3.html).  
های روزگار وجدان غمگینش، هویت و کرامت انسان درون و در این بخش از شعر خود،شاعر 

که برای حفظ  شانتفاوت نسبت به وطن و محیطبی های خام وهو از چهر بردمیرا زیر سؤال 
 تلفیق یکدست و ج وامتزار اینجا دکند. انتقاد مید، کننهویت و ملیت خود هیچ ایقدامی نمی

ناشی از  اندوه دردمندی و غم و یی با عنصر منعطفانهخواهوطن یگرانهپویای عنصر شورش
شورانگیز به  ، که توانسته در عین دعوت یقاطع وباشدیقابل مشاهده میاعر احساسات رمانتیکی ش

، غم ی خویششدههای مدفونجستجوی هوِیت و نهادن دوباره به خاک وطنگام بازگشت و
  زند.های روزگار نهیب حاصل از رهاماندگی سرزمینش را دردمندانه بر سر یقافله

ی خواهانهتر و پویاتر از میثاق وطنتصویری منسجمی شاعر در اینجا برای ارائه ،بنا بر این
به نیز دانش عروض  آهنگیناز عناصر  برانگیز رمانتیکی،عناصر حساستفاده از خود، عالوه بر 

های رمانتیکِی رگهتا  ،استمداد جسته خودبرای بروز استعدادهای عاطفی رسان عنوان ابزاری کمک
نماهنگی  و تصویر کشدبهبرای مخاطب تری به نحو مطلوب پرستانه خود را بدین واسطهنگاه میهن

 .عروضی در معرض دید مخاطبش بگذاردپردازی تر از عواطف خود را به واسطه این نغمهپرجاذبه
 

 انعکاس غم و تنهایی
های مشترک مکتب رمانتیک و ادبیات مقاومت، انعکاس غم و اندوه و دردهای درونی است از جنبه

گاه شاعر یا نویسنده برخواسته و دکه از ضمیر ناخ  یشاعر در سرودهشود. ر اثرش متجلی میودآ
ها و چیرگی دست تجاوزگراِن مرگ زنبقحزن و درد خود را ناشی از  «عیون السنابل يلحزن فا»

داند. او با حزنی رمانتیکی این ترسو بر خواب و رؤیاهای خود و ملتش و به هم زدن آرامش آنان می
زنًا.../»دهد: را چنین انعکاس میحزن و درد  وبإ َکفی ح  ون الَزنبق الَمصل  في  ذا ماتت عی 

زنً بلدي بناء/کفی ح  أحالمي بال َعدد/کفی نوحًا... إذا داَست َجحافل ِخزیهم  ا...إذا اغتالت ید الج 
 «6تدفن في بقایانا..حزاِن من األ ٌن ففي األعماِق أطنا. کفی ألمًا.. َعلی َجسدي.../ َیوماً 

(http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html).  
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آلود شاعر که حاکی از صدای حزنفریاد بی ، ویآن نجوای خاموش درون تمامرسد نظر میبه
ر کار رفته دهب کسی جز او بدان فهم ندارد، در یقالب اصوات مهموِس  واوست  پنهانهای تمام رنج
صداهایی هستند که در حین نطق آنها تارهای »ه ساصوات مهمو خود را بروز داده است. ،این یقطعه

سبب ارتعاش که به یایوایآهای از جلوه ، این دسته از حروفبنا بر این .شودصوتی مرتعش نمی
  )مهدی محمد، «هستند یعار ،شوندتولید می( جهرحروف  یعني)تارهای صوتی در دیگر حروف 

جزء اصوات )یقاف، طاء وهمزه( نیز »جدید  کتب آواشناسی ی ازبرخدر البته (؛ 47و 48: 1998
الف نظری راجع به مهموس یا ، که البته راجع به حرف همزه اختحروف همس دانسته شده

فونتیک آن را از در هر صورت برخی محققان علم  ولی ،بودن آن میان آواشناسان وجود داردمجهور
اصواتی هستند که  این حروفل حادر هر. (91: 1961)أنیس، «آورندشمار میاصوات مهموسه به

 وحال اندوهگین  دلی وشاعر در اینجا تصویر شکستهرو از همین ؛اندنامحسوس خاموش و
زلت از مرتبه(  41)پرتکرار  ی متوالی ودر وایقع با استفاده .رساندی خود را چنین به گوش میگزیدهع 

تمام  خود سرپوش نهاده، و یاندوه همیشگگویی بر این  ،حرف همس )بجز حرف ثاء( 11تمامی 
بر انتهای ابیات هم  صریح شاعر دررا در درون خود ریخته است. تعبیر  شی خودزدهفریاد خلوت

 ،«في بقایانا ن  فَ د  من األحزاِن ت   ٌن ففي األعماِق أطنا»گوید آنجا که می ؛گذاردله صّحه میأمس این
خوش ندارد که صدایی از آن به  به گور کرده و آمال را زنده و اندوه و دردهاگویی که کوهی از این 

در وایقع از آنجا که  !بسوزد بسازد و ور شود وغوطه ش خوددر درد خام   گونهاین د وانگوش برس
شدن از سویی حزن برآمده از لگدمال طلبد، وشاعر فریادی بلند را می یگرانهخوِی مقاومت

مالحظه ی دلش  در درون خود فروریزد، کدهلوتخ تنها در تاریکی وتواند میرؤیاهای ملت را 
آور میان سالمت ومالمت احساسات، وی را به سوی که این جنس ناسازوارگِی رنج شودمی

 دادِن صداهای مهموس در دل شعر خود سوق داده است.  برآوردن "فریادی خاموش" از طریق جلوه
خورشید و ماه را  هادت آنان، دریا،و ش در جای دیگری نیز در فقد مرداِن دالور وطنشاعر 

در  «مآیقی المآذن يالدموع ف»ی در سرودهآنجا که  ؛گذاردنشسته به نمایش میمحزون و در سوگ
َك یبکیَك شعب»سراید: ستایش شهید و بیان دردها ناشی از فقدان او با حزنی رمانتیکی چنین می

د الشهید في األیقصی ویردفه/ نوح الحمائم أدمی جفنها السهر/ و  في الشآم نساء خلت أثکلها / فق 
مس والقمر/ َسقی اإلل کتئب من هوِل فاجعة/ والبحر محزون والشَّ  ه  وتبکي سیفها مضر/ والصبح م 

لُّ َفالریاضًا أنَت ساِکنها/   (. http://drmosad.com/book/b3/h4.html« )7ر  والمط بع  غدیقها والنم  طَّ
و در عروج ملکوتی یاران، کل  ،کندها مشاهده میی پدیدههشاعر اندوه را در همدر اینجا نیز 

در نتیجه بر آالم و درد درونی شاعر  ،بیندمیشکسته وکشتینشسته ها را در سوگوطن و پدیده
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 برد تا آالم خود را در یقالب شعری فرو ریزد.و او را در اندوهی عمیق و رمانتیکی فرو می شدهافزوده 
بردن دهد، دستختار کّلی متن سیطره میسا ّس رمانتیکی شاعر را بر فضا وآنچه که در این یقطعه ح

نهادن بر این درد داد از منبع فیض الهی برای سرپوشاستم ، وبندِی سرودهپایانبه سالح دعا در 
 درازدامانی است که در تار و پود وی رخنه نموده است. 

 آزادی از یقید و بندها
ی امیدی نقطهبرآمده از  ،ریزی شدهن مقاومت طرحفکری مضامیهای اساس آنچه که در شالوده

 منتهی شود. اصوالً  گران استعماریرهایی از بند چالش وی آزادی هااست که الجرم باید به روزنه
اثربخش است که  ستیزانه زمانی پویا وترسیم آرماِن سلطه و گرایی، تشویق به وطندادخواهیفریاد 

معتقد  8سارتر پل ژانرهیدگی منجر شود.  سار امن آزادی ونی خود به سایهتالطم پایا یدر نقطه
کند. چیزی است که چیزی است که آن را ممکن می ، بلکهآزادی ماهیت وجود بشر نیست»ست ا

نیز به مانند  (. در فلسطین15: 1171سارتر، ) «.دهد تا ماهیت خود را تحقق بخشدبه بشر امکان می
به  یورشگرانبه دنبال تجاوزات  گریمطالبهمسیر  و خواهیآزادی و آزادیفریاد  ،هر سرزمین دیگری

 شروع شد. های آناننوامیس وسرزمین
دادن سوق وطنان وبه هم در یادآوری آزادی گذشته «انتفاضة الغضب»ی سرودهد زیاد در مسع

ی و حسرت ناشی از گذشتهسوی آزادی و رهایی از یقید و بندها، چنین با لحنی انتقادگونه آنان به
شجار/»سراید: شیرین ملتش می

َ
ها األ ت  هاتي ما في جوِف الماضي من یقصِص األحرار/  یقولي أیَّ

في  داد هیاکل ...من زمِن باقبالمجِد المصلوب علی األسوار/ یقصص األج یقصص األجداد تذکرني
/ هل ضاع الثأر   أم ماتت في الزمِن  ؟/النهر  ...بأرض ؟/ هل ماتت باریقة األمل المنشود عمِر الثوار 

/ یا بلد األحرار  المی ...یا ؟/...أین الثأر   ت زمر األبطال  « 9الیوم تحطم کل رهان   .. زمن األغالل   لکن 
(http://www.drmosad.com /book/b3/h3.html). برای رهایی و دوری از خواری و ذلت،  وی

در . رسانددی از یقید و بند و رهایی را به گوش مردم میخواند و آزادیگران را به ستیز و مقابله فرا می
خورد که هریک به نحوی سهم چشم میبه سازمعنیتصویری  ی صوتی ولهأاین چکامه چندین مس

نخست آنکه شاعر بندهای پایانی این  ؛اندی شاعر داشتهخواهانهی آزادیمؤثری در ترسیم چهره
به سکون  عراب آنها عدول جسته ونحوی از اظهار إیقع بهدر وااست، یقطعه را به ساکن ختم کرده 

 ؛تحقق این امر نشان دهد اییقاطعّیت و عزم جزم خود را براز این طریق، آخر اکتفا نموده تا 
دیگری  یک معنای عام که همان جزمّیت است و ؛سکون دو معنا وجود داردبرای »که چنانهم

بنا بر (؛ 11: 1113)إدریس، « معنای تسکین وجزم است به "َن کَ َس "سکون از فعل  معنای شّدت ... و



 11 «ادیمسعد محّمد ز»در اشعار مقاومت  کیمکتب رمانت یهامؤّلفه یبررس

 

رده حرکات کوتاه داللی سکون را در کتب آواشناسی نوین همپا وهم این کارکردهای صوتی و
رود، و بر این اساس ی خوانش صحیح متون به شمار میعنوان پایهکه در کنار آنها به شودمعرفی می

 و مندیظرفّیتولی دارای باری مثبت وپویا به لحاظ حرکتی سلبی به لحاظ نطقی است،  سکون»
بنا بر این شاعر در  ؛(056-051: 2111)بشر، « معهود است پای حرکات کوتاهِ کارکردی است که هم

 ایاراده ثبات، و پایداری وواژگان پایانی خود در تمامی بندها که کم هم نیستند، عزم خود را بر 
که داللت چناندهد، آننشان می سکون پر از آرامش و ناپذیر وحرکتی تزلزل ، وآراسته واستوار

جایش تکان از سر سکون هم همین است، یعنی هیچ بادی در راه تحقق این عزم او را نلرزاند و
صفت "راء" است که بارزترین ی دیگر آنکه حرف پایانی بیشتر بندهای این شعر دهد. نکتهمین

بر ی زبان کنارهکه همان وارد شدن ضربات متعدد  است،« رتکری»آن  آوایی و وجه شاخص داللی
های این بندی فقرهپایان، شودصفات مذکور که در حرف راء یافت می بنابر به هنگام نطق است. لثه

به  إعمال آن احیاناً  خواهی در وجود شاعر ور صفت آزادیتکّر  بودن وشعر با حرف راء بر همیشگی
با  منشی انقالبی و حرف راء(، و گاهی نیز با رویکرد و بر صفت تریقیق)بنا  خزنده آرام و یصورت

 کند.میداللت ایقتدار )با توجه به صفات تفخیمی حرف راء( 
ن(آنکه شعر در بحر متدارک )تکرار فاعِ ی آخر هلأمس بحر متدارک بحری است  تکوین یافته و ل 

صوتش شبیه  ،چرا که اگر مخبون شود ؛های دیگری از جمله رکض الخیل مشهور استبه نام»که 
م اسببرخورد کوبنده چرا که در  ؛بر زمین است. همچنین به ضرب النایقوس نیز اشتهار دارد انی س 

ن گونه آن(. 17: 1116)مصطفی،  «کندزدن بر نایقوس را متبادر میصدای ضربه ،همین حالت َخب 
-آزادیناپذیر تویّقفمضمون  ساختنلورمتبانتخاب این بحر نیز به درستی برای  شودمالحظه می

از  شود که شاعر تقریباً ی شعر معلوم مینکه با خواندن چندبارهجالب آ صورت گرفته است. خواهی
 یقطع و های تشعیث وعلت )زحاف خبن، وهای ممکن در بحر متدارک عّلت تمامی زحافات و

از اختیارات شاعری در  یحجم نینچعمال تغییرات صوتی وإ این استفاده نموده و تذییل( ترفیل و
ی طلبی خویش، خود را در دایرهآن دارد که شاعر بنا بر همین حّس آزادی نشان از ،سیاق یقصیده

واژگان و ارکان بر چنگ  ،گونه که تشخیص دهدهر آن و ها محصور نکردهمقاطع عروضی تفعیله
جوش بیشتری به سمع جنب و  تا معنای خود را با پیوستگی و نوازدمینازد و عروضی آن می
ن از معنای آ که در شعر بسی رایج است، وزحاف تغییری است »که چنانهم ؛مخاطب برساند

چنانکه در زحاف بیشتر با حذف حروف ساکن مقاطع  شود،به هم پیوستگی ناشی می انضمام و
شده وحالتی  عروضی مواجهیم واین اسقاط سواکن سبب به هم پیوستگی حرکات کوتاه در کنار هم

 (.102-107: 1131)الحموي، « دهدپویا وجنبشی به موسیقی بحر می



  نقد ادب معاصر عربي  14

 

 
 گراییآرمان

در »گوید: در این باره می 11لینکلیتر .گرایی استگرایی و وایقعشعررمانتیک نزاعی بین آرمان
بلکه هم بینیم، گرایی نه تنها نشانی از یقطع رابطه با سنت فکری رسمیت یافته و با سابقه نمیآرمان
گرایی وایقعگرایی و گرایی پیامد جانبی فرآیند صنعتی شدن هستند. آرمانگرایی و هم وایقعآرمان

گرایی (. آرمان7: 1185لینکلیتر، ) «زادندی فکری همر تضادند ولی در وایقع دو شیوهدبسیار با هم 
یر و تحول شرایط موجود های انقالبی وجود داشته و آنها همیشه به دنبال تغیهمیشه در روح انسان

های اجتماعی در جستجوی جهان پاکی و معصومیت، جهان رمانتیک» اند. در حقیقتبوده
گرایی در پرشورترین شکل خود در صدد یافتن یا پی اند. این آرمانعدالت، آزادی و برابری بوده

 مسعد محمدزیادگرایی در شعر (. آرمان181: 1177، جزیجعفری« )ی آرمانی بودافکندن جامعه
دور از نابسامانی و ی آرمانی به ستیزی دارد. او در جستجوی جامعهی حماسی و ظلمجنبه

 تجاوزات است:
.../ وانهتك الظلم المتعفن.../ في جوِف جبان  ..!/ واستل الحق » والیوم/ الیوم تحطمت األسوار 

.../ في وجِه الشرذمة األشرار... ما دامت أشبال  سیوف النصر  ... / .../تحمل في الکِف حجاره  اآلساد 
/.. .../تحمل غصنا من زیتون  تغرس  غرس في عمِق األرض الحبلی.../ تشعل في األحداِق شراره 

 .http://www) «11أشجار التین.../تحمل دومًا لإلنسان  ../حبًا مغروسًا في عمق القلب  

drmosad.com /book /b3/h3.html) .ی این نّیت ت پیوستهاکمیّ مشهود است که استمرار وح
الی ال به در آغاز و )ماضی ومضارع( توان از کثرت استفاده از جمالت فعلیهخواهانه را میآرمان

فعل ماضی ]برخالف[  و بر استمرار داللت دارد مضارع»که درک نمود. چنانبندهای این شعر 
کند میداللت بر تکّرر واستمرار شود، دارد که در نهایت منقطع میمقطعی داللت بر تجّددی ]که[ 

 /1 :1971الکافي،  )ابن عبد «.فقط مخصوص فعل مضارع است داللتاین  عی در آن نیست وانقطا و
که در این  «، تحمل، تشعل، تحمل، تغرس، تحملتحّطمت، انتهک، استّل » بر این افعالبنا  .(185

 آرماِن  و یافتهپایان که داردر مضامینی که داللت ب باشدمیفعل ماضی  1در یقالب  ،کار رفتهبه بخش
این  مضارعهای فعل اما ؛حاصل شده استیعنی نابودشدن دشمن و سست شدن ظلم ناشی از آن 

های زیتون مضامینی چون حمل دائمی شاخه ؛کندشعر همگی داللت بر پیوستگی مضامین آن می
های خشم انقالبی فروختگی خوشهبرارشد محبت در دل شیرمردان،  ها،ی این شاخهرشد پیوسته و

گاههای انجیرکاشتن نهال و مّلت انه در پرتو فعل مضارع نمود ؛ که شاعر این دسته از معانی را آ
در  در وایقع نمود این کارکردهای فعلی را تماماً  مشهود باشد.نیز پیوستگی آن در نزد خواننده  تا داده
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گونه است که شاعر، . اینتوان ارزیابی کردمی طلبی شاعرراستای بارورسازِی بارمعنایی آرمان
 مضارع داللت داده تا پیوستگی و با ابزار فعلِی  ،تی پاینده وپویاستخواهی را که صفآرمان

که سخن از ییجاآناز ولی  .گر کندیقومش به وضوح جلوه بایستگی این خصیصه را در نزد خود و
انتفای این مسیر  پایان و ،کارگیری فعل ماضیها بیافته است، بطغیانی زوال یافته وظلمی پایان

 دهد. سراسر ظلم را به نوعی به مخاطبش نوید می
 سانتظار ظهور وتولد منجدر ، هـ سروده1418که در سال دیگر  یادر سرودهاو همچنین 

األرض / ..فاألرض الظمأی یرویها شالل دماء  .»در سرزمینش است:  عدل و طموعود و برپایی یقس
هداء  / فاألرظمأی لن تندب أیام الماضي.../أال  الظمأی../ تنتظر  المولود اآلتي ض  و تبکي أشالَء الش 

...12» (http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html .) 

 
 بحران گریز ازو  گذر جوانیحسرت از 

ر داشته و از انتیکی خویش بدان نظهمواره شاعران در بیان تمّنیات رم های مهمی کهیکی از گذرگاه
م عنوان ابزاری کنشگر وآن به  ،اندبخشی به عواطف درونی خویش تمّسک جسته فعال در تجسُّ

نواز آن مقطع از زندگانی است. جعفری در این زمینه ی کودکانگی و تداعِی حال پاک و روحلهأمس
دارند و عصوم میدر دوران پیش رمانتیسم و ادبیات رمانتیسم، کودکی و پاکی آن را م»گوید: می

(. 91: 1177، جزی جعفری) «شودخاطرات و یادهای کودکی برای شاعران و نویسندگان تداعی می
چراکه نتوانستند  ؛علت اجتماعی داشت»های اروپایی این گریز به دوران کودکی در آثار رمانتیسم

(. این مؤلفه در اثر 111: 1178زریقانی، ) «شرایط اجتماعی تناسب ایجاد کنندهای خود وآلهبین اید
شود. این نوستالژی در وجود سیاسی در شعرش پدیدار می -شاعر به خاطر نامالیمات اجتماعی

 شود.اش زنده میشاعر با دیدن معشوق دیرین، کودکی و جوانی
خاطر آورد و این بهیاد میبه ی شیرین خود راگذشته چنین «تعالي»ی شاعر در یقصیده
او را در خود فرو برده  وها و دردهای کنونی است که محیط شاعر را فراگرفته مشکالت، ناهنجاری

فولة »است:  بنا تروی َهواِك/ لیال کم رسمنا الَوجد فیها/ حنان ط  تعالي یا منی عیني وهاِك/ یقصائد ح 
مر فیها/ ِلدت فیها ِصباك/ لیال ال یزال الع  حي و و َمعاک/لیال َبدرها للِشعر وحي/ ولید َسعادة و 

َع  مشاعري نجوی سناك/ ب  ی  / ویتلف خافقي منِك َصب   د  في هواِك فؤا ذَّ
ی یای معصومانهؤرسد رنظر میبه. (http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html)«11نؤاك

ترسیم  ،سطور پیشین بدان اشاره شدخواهی که در کودکی شاعر نیز در امتداد همان مسیر آرمان
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مقتضای حال فعلی خود را  شرایط و که شاعر نه تنها یقوای کنونی و استگویی چنین  ؛شودمی
ی شخصیت کودکانه بیند، بلکه با فراخوانیخیمان میجوی دژسیلی ویرانگر در برابر ستیزهچون 

رختی از  و هیاری طلبیدخود در آن دوران را به  ییاهای بربادرفتهؤخویش، به نحوی ر یگذشته
و وحي مشاعري »گوید کند. آنجا که به وضوح میری را بر تن وی میگانقالبی ردای مقاومت و

درون خویش،  خواهد با برکشیدن نقاب سالخوردگی از صورت کودکمیکه  گویی ؛«نجوی سناك
 حاصل از این شور انقالبی سهیم کند. وی را نیز در سرمستی

 
 گالیه از اوضاع نابسامان جامعه

، نارضایتی آن را سروده م1969که در سال « ن من مارسالعشریالحادي و»ی شاعر در سروده
دارد و حوادث وحشتناک سال خود از اوضاع نابسامان محیطش را با دردی رمانتیکی بیان می

أشالء »کند: یادآوری می مانتیکبر فلسطین را با سبکی رگر یقدس اشغالم. توسط رژیم 1969
/أزهاراً  .../ القدس العربیة  / موتی یا وتمو تضحك في حطین  ال  کلمة شعري/ت الکلمات الجوفاء 

/ ادرج "المکتب.../ أویمأل یقلمي حبًر في" .../ .../أو أفتح کشکول الورق المتعفنأیقبل أن أکتب شعراً 
/وأ .../أکتب شعراً  أیقبل أن لن وا خجاله...!/کال.../  یناً ِسکّ یقد أضحی یقلمي  خي یکتب بالرشاش 

 «41لسنان الرمح المسنون   وألصنع من عیني محبرًة ../ .../وألجعل من وریقي أکفاناً  ../
(http://www.drmosad.com/book/b3/h4.html).  شدگانکشته ی تعدادفراواناز در اینجا شاعر 

هایش را کفن شدگان و برگهجوهر یقلمش را خون کشتهگوید که می دگیسرخوربا حزن و  ،وطنش
  کرده است.پر آنان

کفاناً  ،اً نیِسکِّ ، شعراً ، حبراً  ،شعراً ، أزهاراً »که شامل ارات کلمات کلیدی در این عب « محبرةً ، أ
 .همگی به صورت نکره آمده استو کشد د نظر شاعر را به تصویر میوری معمق فاجعهشوند، می

در  مندی از داللت تنوین است که احیاناً ، بهرهرنکَّ م  شاعر از این کلمات منّون و یدلیل استفاده
آید که به نظر می (، و117-119: 1981البابرتي، )« کندکثرت می تهویل و اللت بر تعظیم ود»عربی 

های از داللت همین تنوین جستنییارجانکاه شاعر با  حسرت فراوان و عمیق و، اندوه درد جانسوز
ق الورالکلمات الجوفاء  و »مانند بیر سلبی اجالب آنکه در تع شده است.کشیده تصویربهمکّرر 

واژگان ایجابی معانی  و هاحدفاصلی میان محتوای آنشاعر برای آنکه ، «والرمح المسنون   نّف المتع
مقرون به  وصورت معرفه آنها را به و برداشته هاترکیبپیشین یقائل شود، داللت تنوین را از این 

مد نظر نداشته  مفاهیم گذشته را نماییبخشی و إفراط در بزرگچرا که عمق؛ " آورده استف والم"ال
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ی ابزاری از استفاده کا کممرز بین دو دسته از احساسات خود را ب چنین حد واین تا کردهتالش و
 ابراز کند.ای نکره-از طریق این تقابل معرفهو ی تعریف وتنکیر مقوله

 
 دلیران وطن  فقدانحسرت 

بیات رمانتیک و زندگی عدی است. ادای چند ب  های اجتماعی، پدیدهرمانتیسم از نظر گرایش
گاهی از نمی»ی آبرامز، اند که به گفتهحدی درهم آمیختهاجتماعی به توان شعر رمانتیک را بدون آ

(. 171: 1177، جزی جعفری) «تأثیری که روح انقالبی و سیاسی عصر بر جوهر و فرم آن نهاده است
شدید او  بیانگر دلبستگی کهت بارز شعر شاعر محمد زیاد از نوع رمانتیک اجتماعی اس رمانتیسم

 .باشدنیز می های محروم و مظلومدردی با تودهبه انقالب و آزادی و هم
در راه شهادت و عروج ، یاد آوردهشهیدان را به چنیناین" صرخة الشهداء"ی شاعر در سروده

سقط  إن   مُّ تجزعي یا أ ال»خواند: دهد و ملتش را به صبر و شکیبایی فرا میآنان آه حسرت سر می
لله یا أماه .. / تا اًل هلم  الجریح من الطعاِن  إن صرَخ  ت  ال تجزعي یا أخ الشهید علی الشهید مسرباًل/

لد دائم ... وجراحه ذکری الفداء مع الکفاح / ال  ال تبکی إذا سقط الشهید... مع السالح /فاألرض خ 
ررًا تنیر مع الصباح/ أنا ذ  َفِلَم ب .. أنا ذاهب وغدي سیشرق ناظرا اهتذرفي الدمع البريء ویقد غدا د 

دردی و همدلی با دیگران و این هم .(http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html) «51واح  نَّ ال
ا یقربانی نظام ها فرد ستمدیده و محروم رملت، در عصر رمانتیک رشد چشمگیری یافت. رمانتیک

زیرا  ؛شوندها برخوردار میو شفقت رمانتیک حتی جنایتکاران نیز از حمایت ؛داننداجتماعی می
 .شان شده استهای ذاتیهای اجتماعی مانع بروز فضیلتاینان خود یقربانیانی هستند که تباهی

تفسیر »ی ادبیات بر مبنای شناسانهماهیت جامعهتوان گفت که می (.114: 1191رحیمی و همکاران، )
 آن تفکراتی کنندهی است که میزبان وموّلد ومصرفدر بستر جوامع ،های ادبیمتن ادبی وپدیده

 وی تعامل میان صاحب اثرفقودهی محلقهناگفته پیداست که  (؛17: 1115غّسان،  برکات ووائل )« باشد
عملکردی شاعر در آنجا  ذیرد که میدان اطالعاتی وپای صورت میدر بستر جامعهمخاطبانش 

ر جامعه نیز عنصری فعال در تکوین آثا ی از اجتماع ودر وایقع خالق اثر عضو ؛گرفته باشدشکل 
های پیشینه و نگریستناپذیر از جامعه به ادبیات به عنوان یک عضو تفکیک» ستیست و بایوادبی ا

)اسکارپیت، « گرفتنظر نیز در لف را ؤم ادبی شخصیتگیری ثر در شکلؤاجتماعی م تاریخی و
در  خورده خود دانسته وی زخمی تن جامعهود را پارهخ ،شاعراست که بر همین اساس  (؛25: 1111

 یعنوان عضوی از پیکره، تا بهساختهرا در درون خود نهادینه  حسرت جامعه ،با این سروده حقیقت
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ال زند "آنجا که دردمندانه فریاد می آور آن باشد.مندِی رنجاجتماع خود، زبان گویای حسرت
َهّلاًل ن الطعاِن إن صرَخ الجریح م ت  تجزعي یا أخ  یر بحبوحهدرا  دخو آمیختگیبه وضوح  ،"م 

مندِی مادران داغدار را در تار و پود جان خود های حسرترشته ز داده وجامعه برو هایاگوارین
 تنیده است.

 
 گیرینتیجه

های انجام گرفته در این مقاله در باب اشعار پایداری مسعدمحمدزیاد و بررسی با توجه به بررسی
های شود که این شاعر معاصر فلسطینی، از آموزهمشخص می ،های مکتب رمانتیسم در آنجلوه

خور  دری ی خالیقیت هنری او در این زمینه جلوهمکتب رمانتیسم در اشعارش تأثیر پذیرفته و دامنه
متفاوت احساسات  ی کامالً رسد با توجه به صبغهچنین به نظر میهمداشته است.  توّجهی

محور، شاعر توانسته تلفیق مناسبی از این دو مقاومت و روحّیات انقالبی یکی از باورهای ورمانت
ی بارز رمانتیسم در وجههجهت بیان مقاصد شعری خود ارائه کند. ناهمگون را به فضای نسبتاً 

ر با خوردن شاعگره ،در بعضی نقاط اّتکای شعر او و شتر از نوع رمانتیسم اجتماعی استاشعار او بی
او  .یقابل مشاهده استنها دردهای آ افراد جامعه وشخصّیتش با آحاد  تنیدگی شعر وهم در جامعه و

فکرانه است که علیه رژیم صهیونیستی و یهودیانی که سرزمین های روشنشخصی محتاط با اندیشه
چون  در ضمن مقوالتیاین تاختِن باورمندانه را  و تازد، میاندغصب نمودهفلسطینیان را 

 یواز طرفی  .سازدمتبلور میاثربخش  تنهایی به نحوی نامحسوس و انعکاس غم و گرایی وآرمان
، دوری از شهیدش زمانرهمرا در باب وطن،  خویشآالم درونی  ،دخو ّص با سبک رمانتیک خا

و مواردی از این  هاي جامعهرنج ، دوران کودکی و شادکامی و(باشد)که همان وطن او معشوق 
گرایی به آرمان ،های محیطو نابسامانی اتبه خاطر تجاوز و ،ریزددر یقالب شعری خود می ،دست

در باشد؛ همچنین میگر و دنیایی آرمانی و خیالی چشم دوخته است که فقط در ذهن او جلوه
این  تمامدر  یو .های ظلم و استبداد برهاندانتظار منجی موعود است تا بشریت را از زیر چکمه

ی ظرافتی باورپذیر به جذبه با رندی و نیز مقاومت را ستبر یهاجلوه یبیان و یبانز هاییگاهگران
فریاد  رمانتیسم را بهدر وایقع  ،در موارد بسیاری با اتخاذ چنین رویکردی ریقیق رمانتیسم درآمیخته و

ارات زبانی چنین شاعر در ابتکهم. دردهای این بکاهداز وخامت  ،لطافت آن مقاومت رسانده تا با
هر جا که فضای متنش ایقتضا کند ابزارهای  ،چه بیشتر تصاویر رمانتیکدادن هرخود برای جلوه

ی ابرای ترسیم چهره غیره وموسیقی  صرف و های نحو واز داللت خدمت گرفته وبهزبانی را 
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یت در جهت تقو ، که این ابزارمندی صرفاً بردخود بهره می رمانتیک حساساتتر از املموس
 .بوده است هااو به منظور پردازش بهتر موضوعات مقاومتی در این یقالب های رمانتیکینمایه

 
 هانوشتپی

1. Romantisme 

2. Classicism 

من شعر را تنها برای خود شعر نسرودم .. بلکه ]شعر من[ ندای یک انقالب است .. وبه پا خاستن  .7
ولیکن .. رنج بیدادگری .. موجب شده اینگونه ترانه جوشان را  آوارگانی است .. سرآمد شعر من این است ..

 بر زبان من جاری کرده است
ر دکه متولد شدم و در این جهان وجود یافتم و جان من از زمانی دوست دارم ... ای وطن! تو را ». 4

ی مجالس در همهروح من  ز زمانیکه ا ]تو را دوست دارم[/ آواز زندگی شدخوان ي هستي نغمهعرصه
زاری ی وجود تو را الهام گرفت/ و تبدیل به سبزهام( ترانههای خوشی و ناخوشیام )لحظهسوگواری وعروسی

مین من! تو باغی سرسبز و زسراند/ خّرم و پرطراوت شد که از جوِی خون شهدایمان سیراب شده
است، و تنها توشه و عشق دکه در آن پاکی است و یق/ پروردگارم کرانهای بیای از بهشتگونهبهشت
اند که پیرایه وسادگی در وجود تو بسان دو شمع فروزانعشق بی ]وطنم![ محبت و ی من است/نهادینه

 .«تو در عمق جان و دل من کاشته شده است ندیمرهاي مهرباني و رضایتذو بکنند/ مسیرم را روشن مي
بازگشت شما را  مان،سرزمین /های مسافِر ساحلپرنده ای /و بازگردید! /های روزگار بایستید...ای یقافله». 5
 و ..وسواحل وطن  /کنندهای مسافر کوچ مییقافله /ی چشمهادر کاسهزده هها حلقاز اشک کشد/ظار میانت

روزگار  /درونمی زدهدردهای غمگین وحسرت ز درون من/ از میانا و /کنندخواهي را جستجو میآرمان
ی بشری/ به دنبال هوّیت انسانی خویش های گمگشتهاز میان انبوه هوّیتنیز  و /کندیرا جستجو م]رهایی[ 

 .«پر از حسرت... های گریان وز عمق نگاها پر از اندوه/ و تکیده و های خسته وز میان انبوه چهرهاگردد/ می
اندوه  /ه استدمردر سرزمینم  ده شدهکشیهای به صلیبچشمان زنبق اکنون کهاست!  دیگر بسحزن ». 6

زکه دست  حال !دیگر کافی است را یکی یکی نابود کرده و پرپر آرزوهایم  و هاآرمانو ترسوها  دالنب 
تازد و لگدمال رحمانه میپیکرم بی دشمن بر روي آورِ ذّلتلشکر اکنون که دیگر به کار ناید،  مویه  کند/می
ق جانهایمان به ارها اندوه وناله هست که در اعما. درد دیگر بس است! چرا که اکنون دیگر خروکند/می

 «.!...شودخاک سپرده می
تا صبح پلک بر کنان کبوتران نیز ناله و /کنداألیقصی در سوگ تو گریه می ملت تو )ای شهید( در مسجد». 7

 نشاناشهید گزنان در شام در سو و ده/ ي خون کرشان را کاسهخوابی دشمانبی تشویش وتیغ  هم ننهاده و
ضریان نیز ّرانب   هایشمشیرگویی که  /کنندمی دردمندانه مویه از هول  زاند!/ و صبح نینوا شدهبا آنان هم م 



  نقد ادب معاصر عربي  11

 

 زاریدیار وسبزهخدا  /انداندوهناکسخت چنین دریا و ماه و خورشید هم /ی پیش آمده غمگین استفاجعه
 .«آب رحمت الهی نیز بر آن ریزان بادسا و هاي بارانو شبنم وچشمه /که تو در آنی را سیراب کند

8. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

بوده، را به یاد  و پدرانتانهای دور از داستان آزادگان گذشتهدل چه در ای درختان! آنآیید  حرفبه ». 1
ر آویخته داستان شکوهمند پدرانمان برای من یادآور مجد و عظمتی است که بر فراز دیوارها به داآورید... 

ایست که در جان ی جاودانهمانده از زمانههایی برجایشده است/ داستان پیشینیان و نیاکانمان به مثابه تمثال
آیا  /؟ایداز یاد بردهجویي را خواهي و انتقامآیا حس خون مان به یادگار مانده است/فرزندان انقالب

های رود از شما رخت بربسته زمین موعود بر کرانهگیرِی سرخواهی برای بازپسآرمانهای امید و باریقه
ای  /از بین رفته است؟دان ، مرّوت پهلوانان و خوي جوانمرردهجان و می بیزمانهدر این آنکه یا است؟/ 

 .. هاها و اسارتدست بستن رِ ای روزگادیگر .. جویی]تان[ کجاست؟ و سرزمین آزادگان، حّس انتقام
و در گروی عهد و اسارت کسي دات ]مزّورانه[ را در هم خواهیم شکست ها ومعاهزشامروز همه سا

 ...!«.دنخواهیم مان
10. Andrew Linklater 

باری که در وجود بزدالن نفرو ریخت/ و ظلم تعّف دیوارهای ستمگری دشمن  .. ]آری[ امروز،امروز  و. »11
ز نیام ا دخواهانبرابر جماعت شروران وبشمشیر پیروزی را در  ،خواهانو حق ریشه دوانده بود متالشی شد/

زه وانتقام[ در دستان خود حمل نگ ]مبارس .../شیران نوخاسته این بیشه  زمانیکهتا   بر خواهند کشید/
ا خود زیتون را ب زهایي انهال]نیز تا زمانیکه[ و  کشد/زبانه  هایشاندر چشم های خشمو شعله کنند/می

س شده است/ ]آری[ ، غرهای ما که آبستن حوادث بزرگي استمینکنند/ که در اعماق سرزحمل می
ها ]ی مبارز[.../ جان انساناینچنین درختان زیتون پی در پی کاشته خواهند شد.../ وپیوسته در عمق 

 .«خواهی[ را خواهند کاشتهایي از بذر ]مقاومت وآرماندانه
کند .../ آری! این زمین تشنه هیچگاه ب میمان سیرارا آبشاری از خون شهیدان واین زمین تشنه». 12

بلکه آرمان  دهد .../ ونیز بر پیکر سرداران شهید مویه نخواهد کرد ../بخاطر حسرتهای گذشته ناله سر نمی
 «.این سرزمین آن است که../ انتظار مولود موعودی که خواهد آمد را بکشد

کند را مان که عشق تو را حکایت میدوستی ايهترانه با خود / وبه سوی من بیا ای نور چشم من!». 17
 یصومانهمع مهربانیمان نقش زدیم/ که در آن شور و سرمستی را بر لوح عشقهایی چه بسیار شب/ بیاور!

ما در آن پیوسته/ در سایه عشق و عمر لحظات هایی که  شب /بودآمیخته با عشق تو  دوران کودکی که 
هاي من آن، منبع الهام شاعرانهدر هایی که ماه شبشد یقرین سعادت بود/ می کامیابی که از دامان تو زاییده

 ِق یقلب مشتا، سرچشمه عواطف شورانگیز من/ ]وبدان که[ هاي توعاشقانهزای فجان یزمزمهو  / بود
دوری و رنج نبودنت بر درد این یقلب افزوده و  ودلی رنجور، در هوای تو در همواره در عذاب است/ شوریده

 .«منجر به هالکت آن خواهد شد
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ای  /میرندمیه روح کوکلمات خشک و بی /شکفدگلهایی که در حطین می /یقدس شریفپیکرهای ». 10
در وسط  /را ّفنکشکول متعدرون هاي یا وریقه /شعری بگویمدیگر خواهم نمیبمیرید!/ شاعرانه من  هایاژهو

شعری ز کاغذ خواهم بر فرانمیگز من هر /هرگز د!/شرمم با/ یا یقلمم را از جوهر پرکنم /خانه باز کنممکتب
نیز یقلمم را به چایقویی تبدیل کنم/  د منبا یقطرات خونش مشغول نوشتن است/ بای ،برادرمدر حالیکه  /بگویم

های استوار و بلند و ام را کفنی کنم/ و از اشک چشمم مرّکبی بسازم/ تا نیزههای سفید دفتر شعریگهو بر
 .«ز آن سیراب کنم و به تیزی ]در دل دشمن فرو روند![آبدیده ا

سماني آو  دهتابی نکن هرگاه دیدی که شهیدان یکی پس از دیگری، بر روي هم افتابی !ای مادر». 15
به و را ت /زندفریاد می گ برآورده وبلندی باناتابی نکن هرگاه دیدی که زخم خوردهای خواهر بی شوند/می

زمین  چرا که /گریه نکنه و دناله سر م دست بر زمین افتادشهیدی سالح به دیدی ی خدا ای مادر! ویقت
های رزمندگان در مسیر مبارزه ها ورشادتفشانییادآور جان ،شهایو زخم /پایدار است دانه وبهشتي جاو

صبح با دمیدن ]به زودی[ که فردا  [صبور باش]ات را نریز و پاک و معصومانه هایاشک]مادر![  /است
روم... من مي ]مبارزه[ را پیش روی ما خواهند گشود/پیروزی، گوهرهایی درخشان خواهند شد که مسیر 

 «.ناله و زاری برای چه!؟دیگر پس دمید ... و فرداي من با نور امید و تأللؤ خواهی  روممن مي
 

 ومآخذ منابع
، بتحقیق: الدکتور راح في شرح تلخیص المفتاحعروس األف(،1111ابن عبدالکافي السبکي، بهاء الدین أبو أحمد ) -

 دار الکتب العلمیة. :بیروت-خلیل إبراهیم خلیل، الجزء األّول، لبنان
، شرح وتعلیق: علي شیري، لسان العرب(، 1133ابن منظور اإلفریقي، أبوالفضل جمال الدین محّمد بن المکّرم ) -

 دار إحیاء التراث العربي. :بیروت
 ، بیروت، دار اآلداب.11، الطبعة المنهل: یقاموس فرنسي عربي(، 1113إدریس، سهیل ) -
: لبنان-، الطبعة الثالثة، بیروتسوسیولوجیا األدب، تعریب آمال أنطوان عرموني(، 1111إسکارپیت، روبیر ) -

 عویدات للنشر والطباعة.
 للمالیین. دار العلم :، بیروتمذاهب األدب، معالم و انعکاسات(، 1989األیوبي، یاسین ) -
، دراسة وتحقیق: الدکتور محّمد مصطفی صوفیة، شرح التلخیص(، 1981البابرتي، الشیخ أکمل الدین محّمد ) -

نشأة العاّمة للنشر والتوزیع واإلعالم. :طرابلس  الم 
دراسة وتحقیق: محمد عامر أحمد حسن،  الدر النضید في شرح القصید،(، 1131الحموي، محمد بن سالم ) -

 المنیا.جامعة 
 مطبعة نهضة مصر. :، الطبعة السادسة، القاهرةاألصوات اللغویة(، 1161أنیس، إبراهیم ) -
 ، القاهرة: دار غریب.علم األصوات(، 2111بشر، کمال ) -
 ، تهران، انتشارات مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا(، 1177جزی، مسعود )جعفری -
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، چاپ (1751( تا انقالب )1772ی معاصر فارسی از کودتا )های شعرجریان(، 1711پور چافی، علی )حسین -
 مؤسسه انتشارات امیر کبیر. :نهراسّوم، ت

های رمانتیسم در شعر سیمین جلوه»(، 1191)، اکبر شامیان ساروکالیی و زینب ثریا محابد، می، سیدمهدیرحی -
 .114-111: 11ی ، سال یازدهم، شمارهی ادب غناییپژوهشنامه، «بهبهانی

 ثالث. :، چاپ سوم، تهرانچشم انداز شعر معاصر ایران(، 1178زریقانی، سیدمهدی ) -
 امیرکبیر. انتشارات تهران:جلد دوم،  ،ادبی نقد (.1169) عبدالحسین کوب،زرین -
 زمان. :ترجمة نجفی ورحیمی، چاپ هفتم، تهران ادبیات چیست؟(، 1171پل )سارتر، ژان -
، «پذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیکثیرأت»(، 1711ر سیمین، )حسین رضا اخت و ، علییسلیم -

 .1-25 :، سال دوم، شماره اولنقد ادب معاصر عربی
 ، تهران، انتشارات نگاه.1، جلدهای ادبیمکتب(، 1731حسینی، سّید رضا )سید -
 ر العلم للمالیین.بیروت: دا-، لبنانأدبیة یقدیمة ومعاصرة كمعار(، 1130شرارة، عبداللطیف ) -
، دانشگاه عّزت مالابراهیمی راهنما:، «سی مضامین اشعار محمدمسعد زیادبرر»(، 1191، عباس )یعبدالله -

 تهران: دانشگاه ادبیات و علوم انسانی.
 دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر. :بیروت-، لبنانعلم العروض والقافیة(، 1131عتیق، عبدالعزیز ) -
 وزارت امور خارجه. :ی لیال سازگار، تهران، ترجمهگراییگرایی و وایقع(، آرمان1735آندور )لینکلیتر،  -
 :لبنان-، بیروتشرح وتحقیق: سعید محمد اللّحام ،أهدی السبیل إلی ِعلَمي الخلیل(، 1116مصطفی، محمود ) -

 عالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع.
 ، القاهرة: عالم الکتب.ت اللغویةعلم األصوا(، 1113مهدي محمد، مناف ) -

 النا. :، دمشقمقّدمة في المناهج النقدیة للتحلیل األدبي(، 1115وائل برکات، وائل، و السّید غّسان )
 .11-06 :2، شماره ارغنون، ترجمه امیر حسین رنجبر، «رمانتیسم در ادبّیات»(، 1717، رنه )کول-
 https://www.drmosad.com/cv.html   :مسعد محمد زیادشخصی شاعر  سایتوب -
  https://www.adab.com                                الموسوعة العالمیة للشعر العربی: -
                                 https://al-maktaba.org/book/31862/23291#p3المکتبة الشاملة الحدیثة -

      



 

 

 
رات  بحٌث عن ه   سة الرومانسیة في ضوء شعر المقاومةمالمح المدرَتَمظ 

 في یقصائد مسعد محمد زیاد( دراسةٌ )

 *1مالك عبدي
 1أفسانه جرست

 
ص َلخَّ  الم 

نشأت مدرسة الرومانسیة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرین. وکانت تعتمد هذه 
علی المدرسة  فعل   ردُّ  ، وهي في الوایقع، واإلبداع علی أساس الخیالفرديالمدرسة علی الخیال ال

یکیة ولغتها النمطیة. بعد أن ظهرت هذه المدرسة في الساحات األدبّیة األروبّیة، دخلت الکالس
ی . وأّما في األدب العربي المعاصر، وبخاصة في فلسطینعربياألدب ال مجاَل کذلک  ، فقد تبنَّ

وعدم کفایة الظروف االجتماعیة  اب هذا األسلوب بسبب اضطرابات بیئتهمتّ العدید  من الشعراء والک  
 ة لمواطنیه والبیئة غیر بسبب عاطفته الداخلی-والسیاسیة. وأما شاعرنا هذا )مسعد زیاد( 

الِشّق الرومانسّي منها إلی  عنده ذات وضوح  أکبر ت الرومانسیة االجتماعیةأصبحقد ف-المناسبة
ذه المدرسة في شعر المقاومة یکون الغرض من هذا البحث هو دراسة آثار هفس. إًذا الفردّي 

باستخدام طریقة وصفیة تحلیلیة. تشیر النتائج إلی أن الشاعر یستکشف مکونات مثل: األسف علی 
والطفولة، وانعکاس الحزن االضطرابات واآلالم ، والندم علی البیئة غیر المناسبة ، وتذکیر الحبیب 

د، والندم علی جرائم النظام، ، وبهذه القیود والحصرر من ، التحّر والمثالیة والشعور بالوحدة والتفرُّ
 إلی الجمهور. الرومانسّي  هحزنَ استطاع أن ینقَل أخیًرا الطریقة 

 سعد محمد زیاد ، الشعر المعاصر.: أدب المقاومة ، الرومانسیة ، مِ الکلمات الدلیلیة
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 بجامعة إیالم ،ة العربیة و آدابهاماجستیرة في فرع اللغ-1


