
 
 

 

 

 

 دگرديسي نماد در اشعار سياسي نزار قباني
 

  *مجتبي بهروزي
 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل

 اصغر حبيبي علي
دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل

 اکبر احمدي چناريعلي
دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل 

 (121تا  101)از ص                                                                 
 26/12/1396،  تاريخ پذيرش: 04/06/1396تاريخ دريافت: 

 چکيده
های جامعه در برخي تناقض یدارشهيو ر يندگيو فزادوران معاصر  يو اجتماعسياسي  ةشرايط پيچيد

، دروني یهاشهياندشاعر برای بيان  تا شوديمهنری باعث  یهازهيانگکنار در ، کشورهای عربي
از طرف  ؛نمادين سنّتي روی آورد یهانهيگنجبه فراخواني  بخشي به اثر خود و خلق ابهام ادبياصالت

مشابه در شعر معاصر باعث  یهاداللتاز  و استفادهبرخي نمادهای ميراثي  ازحدشيب يفراخوان گريد
گزارشي و  ر لحن خطابيچنان بر خواننده ملموس گردد که شعنمادين  یهاداللتاوقات  یاپارهشده تا 

 يبخشاتيحتازگي و  یهاوهيش ازجملهاز شگرد دگرديسي نماد  یريگبهرهاز همين روی  به خود گيرد؛
از آن به  یريگبهرهبا  و آگاهکه شاعر توانا  ديآيمبه شمار  نمادها عناصر واژگاني و داللتبه 

د که دهتغيير مي یاگونهبهرا  هاآنروی آورده و  شدهشناخته یهاداللتی سازنمايي و منفيمعکوس
شاعراني است که گاه  ازجملهقباني  د. نزارشوبرخوردار مي يهاوّل باحالت ريو مغاجديد  یهاداللتنماد از 
معاصر با  جامعة عربي یهاتناقضبرای نشان دادن  یاو پارهتصاوير پويا  و خلقهنری  ينيآفرابهامجهت 
 و با آورديمکهن و برخي عناصر طبيعي روی نمادين  یهانهيگنجبه فراخواني ، ی آنانگذشته
. بر همين اساس دگرديسي نهديمرا خلقي دوباره  نمادهای سنّتي، هاداللت یانگاريو منف یسازوارونه
. جستار حاضر گردديمقباني محسوب  شعر سياسي یهاهيدستما نيترياساسيکي از  عنوانبهنماد 
 و دگرديسي نماد در اشعار سياسي شاعر را مورد ارزيابي قرار دهد یهاگونه ةدامن دينمايمتالش 
در نتايج پژوهش نشان از آن دارد که دگرديسي  قصايد وی را آشکار گرداند. ةهای پوشيدداللت
در شعر قباني از جايگاه  شجاعتو عناصر طبيعي مرتبط با مفاهيم قهرماني و  هاچهره نينماد یهاداللت

 برخوردار است. هانمونهبه نسبت ديگر  یاژهيو
 

 

 

 

 

 

 .نزار قباني، بازآفريني سنّت، نماد، یانگاروارونه، دگرديسي :هاي کليديواژه

                                                           
    mojtababehroozi@uoz.ac.ir                                                          نويسندة مسئول: رايانامة. *

 2، شمارة 10ادب عربي، سال 

 1397پاييز و زمستان 

   

mailto:mojtababehroozi@uoz.ac.ir


 قباني نزار سياسي اشعار در نماد دگرديسي /102

 مقدمه .1

اديبان و بويژه شاعران معاصر گاه جهت شرکت دادن خواننده در لذت بردن از آفرينش 

نماد بنا به های نمادين و سمبليک روی أورده، از آن روی که های ادبي به گرايش 

خصوصيت چندمعنايي عالوه بر آنکه موجب گستردگي معنا و سّيال بودن مفاهيم در 

خواننده در  ةيروحذهني و  ةسابقاين قابليّت را دارد که با توجه به ، گردديمادبيات 

نمادهای ميراثي به  .(4: 1392 ،اميد علي) معاني متفاوت بپذيرد، مختلف یهاتيموقع

گری بين شاعر و وايفای نقش ميانجي یريپذانعطافجهت برخورداری از دو ويژگي 

 دی شاعر معاصر در تعامل با نماد را فراهم آورده و شعر وی را درموجبات آزا ،خواننده

دهد و معاصر سرشار از پويايي نموده و در خدمت جامعه قرار مي ةتجرب بهتر چهبيان هر 

  .(157: 1969، عبدالصّبور) «نديگزيبرمخواهد ميراث کهن را که مي گونههمانشاعر »

سياسي و  داليل ازجملهت تأثير عوامل گوناگوني معاصر تح انبنابراين شاعر

و  هاچهره، اثر خويشهنری و ادبي و اصالت بخشي به  یهازهيانگاجتماعي در کنار 

بيش ی ريکارگبهاز طرف ديگر  ؛انددادهحضوری گسترده نمادهای سنّتي را در شعر خود 

شده تا معنا چنان  در طيّ زمان باعثمشابه  یهاداللتاز حدّ برخي نمادهای ميراثي با 

قاموسي نزديک شده و  یهامدلولبه  نمادين یهاداللت بر خواننده ملموس گردد که

در اين ميان شاعران خلّاق و شود. ضعيف مي هاآنآفريني و کارکرد تصويری معنيبُعد 

متناسب  هاآنمعاني مرسوم نمادها خارج کنند و برای  ةخود را از داير توانا قادرند

نوين بيافرينند و به دگرديسي و  یهاداللت، شعری و شرايط متفاوت ةباتجرب

 هاتيشخصبه معناهای نمادين  و در اين شگرد آورندیروخواني معناهای نمادين مخالف

را در شعر  هاآن، ادتغير عرفي بنگرند و به خالف ع یاهيزاوسنّتي از  یهانهيجگنو 

 خود به تصوير کشند. 

، استبداد ةيروحفزايندگي  ژهيوبهسياسي دنيای معاصر و  ةپيچيدشرايط 

آنان در جنگ با  يدرپيپ یهاشکست، فکری در برخي جوامع عربي یهايماندگعقب

تا به سرودن اشعار سياسي  دارديمنزار قباني را بر آن ، ماراسرائيل و مبارزه با استع

دوگانه روبروست که  یهاتقابلاز  یاسلسلهسياسي خود با  ةهمّت گمارد. شاعر در انديش

دنيای نافرجام سياسي کشورهای عربي نشأت  ژهيوبهاز تناقض بنيادين جهان هستي و 

شکني و ر بيشتر موارد به ساختد هاکشمکش. وی در پردازش اين تقابل و رديگيم

تا واکنش  آورديمميراثي روی  یهانهيگنجمتنوّع نمادها و  یهارهيزنج یسازوارونه
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خاص غفلت  طوربهبشری و  ةخفت یهاوجدانمخاطب را برانگيزد و از طريق بيداری 

مي معادالت شکست و ناکا، عربي و انگيزش خيزش در نهاد آنان یهانيسرزممردمان 

 یهانهيگنجو  هاتيشخصگاه ، نزار با دگرديسي در کارکرد نمادهارا بر هم زند.  هاعرب

تا  شوديمدمد و اين امر باعث نهد و روح و جان تازه در آن ميکهن را خلقي دوباره مي

متنوّع  یهابارنگتابلويي  که به گنجايش يابد یاگونهبهعر نمادين در شعر شا یهاداللت

شعری  ةمعادلطرّاحي شود و خواننده به يک عنصر فعّال و کارساز در  از ميراث گذشته

 وی قرار گيرد.

: به جواب سه سؤال اساسي بنيان نهاده شده است يابيدستجستار حاضر بر مبنای 

چه اهدافي را در شعر سياسي خود دنبال ، از دگرديسي نماد یريگبهرهنزار قباني با ـ 1

 بر دررا  ييهاحوزهاد در اشعار سياسي قباني چه دگرديسي نم ةگستر ـ2؟ کنديم

سازی منفيو نمايي آيا قباني توانسته است با فراخواني نمادها و معکوسـ 3 ؟گيرديم

تصاوير و مضامين نوين را در شعر خود بيافريند و خواننده را به ، هاآنسنتي  یهاداللت

 پنهان شعر خود وادارد؟ یهاهيالکنکاش 

در جنگ  ژهيوبه لياسرائاز  هاعربشکست  ـ1 :قيق بدين شرح استتح یهاهيفرض

نزار قباني به سرودن اشعار  یآوریرو سازنهيزمعوامل  نيترياصلکه  1967ژوئن 

سنتي  ینمادهاباعث شده تا وی با دگرديسي در چهره و داللت ، ديآيمسياسي به شمار 

، آزادی بيان و انديشه یهایسرکوبگرمقابله با ظلم حاکمان عرب و  اهدافي چون

تشويق به مقابله با ، هاآنجوامع عربي و انگيزش خيزش در نهاد  يماندگعقبتمسخر 

عرب را در شعر سياسي خود دنبال  اقتيليباشغال صهيونيستي و سرزنش حاکمان 

بودن معنا  تريپنهانکهن و همچنين  یهاتيشخصبا توجه به گستردگي نماد  -2نمايد. 

به ، هاعربشاعر در سرودن اشعار سياسي بعد از شکست  ةدليل انگيز و بهآن  در بافت

آوری و نمادهای جنگ ژهيوبهکهن و  یهاتيشخص شاعر از دگرديسي نماد   رسديمنظر 

تمامي نمادهای سنتي  ةکه تغيير در چهر هرچند، بيشتری برده است ةشجاعت بهر

نزار توانسته باشد با  رسديمبه نظر  -3 .ستيندر شعر شاعر دور از ذهن  هاعربمثبت 

تصاوير زيبا و معاني نويني را بيافريند و با خلق ابهام هنری ، از اين تکنيک یريگبهره

 خواننده را به کنکاش معاني پنهان وادارد.
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دگرديسي نماد را در تمامي  یهاگونه ةدامندارد تا  سر آن اين کنکاش خاطرنيهمبه

چگونگي دگرديسي در معناهای  انيب باو  باني مورد ارزيابي قرار دهداشعار سياسي نزار ق

 پوشيده قصايد وی را آشکار گرداند. یهاداللت، نمادين

تبط با آن در ادبيات دگرديسي نماد و مباحث مر ةدربارمطالبي که  ةعمدرد پای 

شته شده د که در عصر حاضر نگاو مقاالتي جستجو نمو هاکتابرا بايد در  مطرح گرديده

شاعران معاصر عربي در کاربرد  يهنجارشکن» ةنيا در مقالرخشنده ،نمونه عنوانبه .است
شاعران معاصر عرب در کاربرد  يهنجارشکن علّت «پيامبران ديني یهاداستان

اجتماعي بهنجار و  یهاارزشناتواني ، افکار عمومي توجه جلبديني را  یهاتيشخص

در  يعل ديامدر ادبيات فارسي نيز  .(162: 1391) کنديمن اوضاع نامساعد اجتماعي بيا

آثار  بر هيتکدگرديسي نماد در ادبيات فارسي با »دکتری خويش تحت عنوان  ةرسال
تحوّل معنايي نماد در شعر معاصر  سازنهيزمپس از بررسي عوامل  «شاعران معاصر

، بهار، باد، آينه، آفتاب، آتش، آب يسي نمادهای طبيعي پرکاربردی چونبه دگرد ،فارسي

، اخوان، سهراب، فروغ، شب و صبح در شعر نيما، سرما، ستاره، زمستان، خانه، چراغ

پژوهشيدرنيکیخسروو انيپورنامدار .(12-13: 1392) پردازديمشاملو و م.سرشک 

 نمادهارابَبه بررسي دگرديسي برخي  «دگرديسي نمادها در شعر معاصر»ديگر به نام 

که گستردگي  (5: 1387) پردازنديمباد و ديوار نزد شاعران معاصر ، شب، باران ،چون آب

اين پژوهش  یهايژگيواز ، نماد به عناصر طبيعي ةآماری و محدود نمودن گستر ةجامع

 است.

کتاب : صورت گرفته در شعر سياسي قباني بدين قرار است یهاپژوهش نيترمهماز 

دستاورد اين کتاب تحليل  نيترمهم الدّينة أحمد تاجنوشت نزار قباين والشعر السیاسي

شعر سياسي قباني پس از شکست ژوئن يعني مقابله با اشغالگری  ةيمادرون نيترياصل

 خود تحت عنوان ةی در مقالاداسرائيل و قيام عليه استبدادگری است. مشايخي و خداد

گريزی هشت سطح هنجار يلک طوربه «بررسي هنجار گريزی بخشي از اشعار نزار قباني»

، گريزی معناييو در بخش هنجار دهنديمقرار  يموردبررسرا در تمامي اشعار شاعر 

، تشبيه، استعاره، شعر شاعر را از راه تشخيص یهانمونهدر برخي  ييزداييآشنا

به  یااشارهو در اثر مذکور نيز  (64-69: 1391) داننديم یزيآمحسپارادوکس و 

 .گرددينماز طريق دگرديسي در اشعار قباني  ييزداييآشنا
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بديهي است که هر يک از آثار فوق اگرچه حاوی اطالعات ارزشمندی هستند؛ امّا در 

 ةمحدودی از انواع دگرديسي نماد در جامع یهانمونهفقط برخي به ، ميان اين آثار

ی و گستردگي شعر یهانمونهکه شايد همين محدويت  اندکردهاشاره یاگستردهآماری 

دگرديسي نماد را در شعر هر  ،عملي صورتبهکه  ييهاپژوهشنياز به ، مطالعه ةحوز

پژوهشي که به شکل ، در اين زمينههمچنين . گردانديممشهود  کامالً، شاعر بررسي کند

دگرديسي نماد را در اشعار نزار قباني مورد تحليل و  موضوع، نقدی مستقل و با نگاه

پژوهش حاضر کاری نو ، يافت نشده است و از اين منظر، رار داده باشدبررسي تطبيقي ق

است.

 مباني نظري پژوهش. 2

 . نماد و رمز1-2 

، اصطالح و دراست  (301 :1380، داد) «نماينده نماد و، نمود»نماد در لغت به معنای 

ه گرديده متعددی از آن ارائ یهافيتعر کرد آن در محور معنايي آثار ادبيمتناسب با عمل

که بر  يو عبارتترکيب ، کلمه، اشاره، عبارت است از هر عالمت» است. به باور برخي نماد

و  (9 :1382، کيدوچ) «کنديمداللت ، دينمايمورای آنچه ظاهر آن  يو مفهوممعني 

از وجوه  دارنقابوجهي پوشيده يا »چيزی نيست جز نماد ، عزالدين اسماعيل ازنظر

از جهان  است یزيچبدين ترتيب نماد  ؛(195 :1972، اسماعيل) «صويرت ةليوس بهبياني 

 رقابليغو تجربه از طريق حواس که به دنيای ناشناخته و  درکو قابل شدهشناخته

اينکه اين اشاره مبتني بر قرارداد  شرطبه»اشاره کند  ميرمستقيغ يميو مفاهتجربه 

: 1364، پورنامداريان) «آن تلقّي نگردد مو مسلّيگانه مفهوم قطعي ، مفهوم نيز و آننباشد 

14).  
داشته تا  بر آنرا  یاعده، اساسي نماد است یهايژگيواين پوشيدگي معنايي که از 

 کهيدرحال قرار دهند؛ در زبان عربي «الرمز»التين و  «symbole» نماد را معادل سمبول

 بنيادين وجود دارد؛ یهاتتفاو، اييدر عدم صراحت معنشباهت  وجود بابين نماد و رمز 

و اتصال دال بر مدلول بر اساس معنا يا معاني مدلول تثبيت ، که در نماد یرونيازا

، کندای معنا را مشخص ميکه وجود قرينه و مجازنند استعاره ما، است شدهمشخص

بخش متعالي مصدر معنا به وساطت اصل يا و مدلولاتصال دال »رمز در  کهيدرحال

و  شودينمتعيين  دلخواهبهعالمت ، رمز برخالف؛ بدين معنا که در نماد رديگيمصورت 

آن نهفته است. تفاوت ديگر  در، القا گردد یرسازيتصوکه بايد از راه نمايش و  ييمعنا
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 کهيدرصورت، است يکلهرگونه هستي يا وجود  و فاقدعملکردی عقالني دارد  ،نماد آنکه

اش با چيزی که نمادين شده يکي ی است که جوهرهعرفت وجودی باالتررمز بازتاب م

  .(7: 1390، اناکبری و پورنامداري) «گرديده است

توجّه  ينيآفرريتصو و ييمعناگرانماد به دليل برخورداری از دو ويژگي  یرو هر به

در شعر معاصر اين قابليت را »؛ زيرا که نمادها اعران معاصر را به خود جلب نمودهش

و های قاموسي در نظام نخستين زبان آزاد کنند خوانندگان را از مدلول دارند که درک

تعقّل خوانندگان باقي  گاه متضاد را برای تخيّل و معنايي متفاوت و یهاهيو ال ميمفاه

-از طرف ديگر کاربرد فراوان نماد با داللت .(: 1387، پورنامداريان و خسروی نيک) «گذارند

-گردد تا داللتدر سطح جهاني باعث مي يو حتّ يک قوم  دبو اهای مشابه در فرهنگ 

 و قدرتهای معنايي متفاوت ويژگي اليه، ای قاموسي نزديک شدهههای نماد به مدلول

روزمرگي منجر شود؛ بدين ترتيب دگرديسي نماد  و به دادهازدست را ينيآفرابهام

داللت از آن  یريگبهرهآيد که شگردهای هنری اديب معاصر به شمار مي ازجمله

 پي دارد.ابهام هنری را در ايي وپوي، نوين یهاينيآفر
 

 . دگرديسي2-2

زبان  در «التحوّل» اروپايي و «metamorphose» دگرديسي که معادل متامورفوز ةواژ

ناگهاني در شکل  شيکمابتغيير  :مختلف به معناهايي چون یهانامهلغتدر ، استعربي 

اهيت چيزی را عوض کردن طبيعت يا م، دگرگون کردن، دادن تغيير شکل، يا ساختمان

 يا تغيير هستي و و ساختمانتغيير شکل ظاهری »آمده است و در اصطالح به معنای 

-عده .(134: 1392، مهرنگار) «يا چيزی تحت شرايط متفاوت است قانونمند شخص تيهو

 ،رند که طبق اين الگوآوای به شمار ميروايات اسطوره یهايژگيوای دگرديسي را از 

تحول  .(81: 2008، هاوز) شوديم يردائميغخوش يک تغيير بزرگ دائمي يا موجود دست

 و دهديمرخ  (اهویم) يو درون (ظاهری) و دگرگوني در اين شگرد در دو سطح جسماني

 یکارشيخوای محدود به انجام های جسماني که در روايات اسطورهدگرديسي برخالف

و انتهاست بي نامحدود و ينوعبه، تغييرات دروني دگرديسي ماهوی ةدامن ،خود هستند

بنابراين آنچه  .(24: 2000، هرفلد) رسدينمانتها  ةنقطدر سير تکاملي خود به  گاهچيه

و گردد ديگر تبديل مي صورتبهشخص يا شئ از صورتي »مسلّم است در دگرديسي 

باشد  و محسوسظاهری ، رگوني آن صوریيابد که ممکن است دگتازه و نو مي یکريپ

ولي در  بوده ترشيپهمان است که  اگرچهنهان دچار تغييراتي بنيادی شود.  يا در نهاد و
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و های خاص نو با کنش يو شکلاست  شده جادياتازه  يراتييو تغصورت و باطن او تحوّل 

 (.34: 1379، ييفسارستگار ) «است داکردهيپ متفاوت

 و دگرديسي ييزداييآشنا. 3-2

 نيترمهماز ، عربي است «نزياحاإل»در زبان فرانسوی و  «Ecart» زدايي که معادلآشنايي

از نگاه  .(100: 2006، المسدی) ديآيمگرای روس به شمار صورت، شلوفسکي یهاافتهي

 و در دهديمرا دوباره سامان  يحسادراک ، هنر»، شلوفسکي و کساني چون ياکوبسن

 و هر کنديمواقعيت را دگرگون ماندگار  ظاهربه یو ساختارهاآشنا  یهادهقاعاين مسير 

اشي از ادراک حسي عادت که ن ةرا از سيطر زيچو همه کنديمچيز آشنا را بيگانه 

 (.47، 1378، احمدی) «رهانديم، ماست

و نو ، ابداعي یريکارگبه»ة برخي ناقدان عرب به معنای در انديش ييزداييآشنا

و آشنا  ةم از شيوکه کال ديآيمجذابيت تنها زماني به دست  نيو ا هاستواژه جذاب

در ادبيات را از آن  ييزداييآشنابرخي ضرورت  .(35: 2007، سليمان) «خارج گردد معمول

تبديل به عادت يا ، در هنجار جامعه همچون نظام نهايي هر آنچه»که  داننديمروی 

کند؛ پس جمود يا استبداد فرهنگي ميل مي ةسوي در جيتدربه، شوديمکنش فرهنگي 

، فلکي) «افتديم در یو فکرمدام با استبداد فرهنگي  يو هنجارشکنزدايي شعر با عادت

و معاني  دآورانيپدنشان از نبوغ شاعر در »اين شگرد ادبي  یريکارگبهو  (9: 1378

جان  .(198: 1996، سوي) «انجامديمبه شعريّت شعر  تيدرنهاجديد دارد و  یهاواژه

استبدالي يا  ييزداييآشنا» ةآن را به دو نمون، ييزداييآشنا یهاهيالکوهن با توجه به 

 در نگاه .(25: 1986) کنديمتقسيم  «ترکيبي يا ساختاری ييزداييآشنا»و  «جايگزيني

دوم مرتبط با ترکيب کلمات  و نوع دهديموی نوع نخست در جوهر و محتوای زبان رخ 

 .(179: همان) شناسديم «نحوی ييزداييآشنا»که آن را  استجمالت در سياق  و

جايگزيني را شکلي از تعبيرات مجازی چون  ييزداييآشناکوهن  مانندبهصالح فضل 

را به  ييزداييآشنا زين يکدکنو شفيعي  (42: 1985فضل، ) «دانديم و استعارهتشبيه 

  .(24: 1385) کنديمشي تقسيم سبکي و گوي، نوشتاری، واژگاني انواع

شاعر با ساخت ، ييزداييآشنامشخص گرديد که در فرآيند ، با توجه به آنچه گذشت

از اين طريق  زبان خود را برجسته ساخته و، خارج از قواعد زبان هنجار ييهاصورت

و برخالف دنيای زبان مألوف که در آن هر  کنديمرا به خواننده منتقل  يخاصمعنای 

، هر دال بنا به شرايط مختلف ،ييزداييآشنادر ، مشخص دارد یهامدلول، دال
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يکي  عنوانبه توانيم؛ به همين خاطر دگرديسي را رديگيممتعدد به خود  ييهامدلول

معنايي  ييزداييآشناتعبير ديگر  و به (داللي) جايگزيني ييزداييآشنا یهارمجموعهيزاز 

 یهاوهيشبه  جايگزيني ييزداييآشنا ه انحراف از نرم درفاوت کبا اين ت ؛به شمار آورد

 یهاداللتبا مفاهيم و  همسو شدهدهيآفرنوين  یهاداللتحتّي  و گاه دهديممتعدد رخ 

، داللت آفريني در دگرديسي تنها از طريق دگرگوني کهيدرحال، پيشين است

 کامالً نوين  یهامدلولو  هبود هادال شدهشناخته یهاداللتنمايي يو منف یسازوارونه

 .هاستآنمتناقض با 
 

 نزار قباني دگرديسي نمادها در شعر ةچگونگي و انگيز، گستره .3

خاص  یدادهايو رو هانامهيزندگ، هاشخصيت، هاحکايت ةواسطبهو فولکلور  ميراث کهن

منابع ها و ترين دستمايهيکي از مهم ،ایمندی از بعد اسطورهدر کنار بهره، مردمي

شاعر معاصر با فراخواني و گاه  رونيازاشود. کارکرد سنّت در ادبيات محسوب مي

پردازد و و عواطف خويش مي هابحرانبا نمادهای مردمي و کهن به بيان  یهمزادپندار

برای  و تالشش شدهواقعکند که مورد ستم خود احساس مي ةجامعزماني که شاعر در »

: 2003، موريه) «گيرداين رويکرد نزد او شّدت مي، است تههدررفاصالح وضع موجود به 

124.) 

 –به دليل نقد شرايط سياسي ميراثي نزد قباني نمادهای که دگرديسي  جهتازآن

ای و پاره هاتيشخص داللت یانگارمنفي  ايو معکوس  گاه از رهيافت بازخواني، اجتماعي

 اين بحث تحت چهار، رديپذيمرت ني صوانسانمادهای غير ةوارون از طريق فراخواني

 :گيردمورد تحليل قرار مي يکلعنوان 
 

 هاي کهنشخصيت نماد يانگارمنفيسازي و وارونه. 1-3

های خود را با کمک هنرمندانه شاعر معاصر گاه پيام فلسفي و اجتماعي و ديگر انديشه

فراخواني ) شاعرنر به اين ه .کندهای تاريخي بيان ميهای اجتماعي و شخصيتاز اسطوره

 .(90-91: 1380، شفيعي کدکني) شودگفته مي (هاتيشخص

 یهاتيشخص، های ميراثيست که با آگاهي از گنجينهاشاعراني  ازجملهنزار قباني 

 هابدانوارونه يا منفي  یهاداللتخود بازخواني نموده و  یهاسرودهکهن گوناگوني را در 

وی بدين شرح  ةفراخواني شد یهاتيشخصع ترين طيف اين نوبخشيده است. مهم

 :است
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 هاي دينيشخصيت. 1-1-3

آبشخورهای الهام  نيترمهميکي از ، هاملّتو نزد بيشتر  اشکال ةميراث ديني در هم

پيامبر  ژهيوبهنماد پيامبران الهي و ، . در ميان شاعران معاصر عربديآيمشعری به شمار 

دگرديسي  .(5: 1999، نيالدنيز) آيدی ديني به شمار مياز پرکاربردترين نمادها (ص)اعظم

 :شوديمهای سياسي قباني موارد ذيل را شامل های ديني در سرودهنمادين شخصيت
  

 (ع)مسيحالف: 

 های تجربيهايي که با بسياری از جنبهسرشاری از داللت ةواسط بهشخصيت مسيح 

. در دهديماختصاص م شاعران را به خود اهتما، (314: 1384، يالّضاو ) شاعر معاصر دارد

بعد  ةنماد رنج و عذاب است و در مرتب، مسيح بيش از هر نماد ديگری شعر معاصر عربي

 انددادهبخش قرار رستاخيز و منجي رهايي، ربرد وی را نماد فداکاریبيشترين کا
 .(314: 1389، رخشنده نيا)

اجتماعي و  ةن اشغالي در حوزفلسطي ژهيوبههای عربي و موضوع چپاول سرزمين

بدان  (ع)موضوعاتي است که قبّاني از پس فراخواني شخصيت مسيح نيترياصلسياسي از 

قباني  یهاسرودهدر برخي  (ع)نمادين شخصيت مسيح یهاجنبهدگرديسي در نظر دارد. 

 رفتن بر بادخفته و  یهاوجدانکه شاعر جهت بيدار ساختن  رديپذيمجايي صورت 

 ةدر جامع جايگاه واالی شخصيت ديني را، عربيمعاصر  ةديني در جامع یاهارزش

جزء اموال مسروقه به  یاگونهبهرا  (ع)مسيح ،با لحني نيشدار و بخشديمتنزّل  معاصر

َسَرقُتم المسیَح ِمن منزِله في : کنندهانيان اين چپاولگری را تحسين ميجآورد که شمار مي
  .(175: 1982، قباني) لُم ِللُمغامَرةَفَصفََّق العا /المناصَرة

 .«وجهان اين چپاول را تشويق کرد /در مناصره دزديديد اشخانهرا از  (ع)مسيح»

که بار ديگر از جان  است تنمرده و سرهای بي یهاجان ةاکنندياحمسيح که خود 

برخالف  ردر شعر القدس نزا .(198: 1381، نژادعلي) بارديم فروگرمای زندگي آنان نور و 

در چنگال قاتالن صهيونيست خود ، و برعکس چنين کارکردی سنّتي اصل نمادين

، قباني) َمن یُنِقُذ المسیَح ِممَّن قَ َتلوا المسیح؟: منجي برای اوست به دنبالو شاعر  گرفتارشده

، نمادين شخصيت ديني گاهيو جادر عملکرد  دگرگوني از خالل گونهنيا و (163: 1993

 .دهديم دگرديسي رخ
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 ( المالسّ هميعل) تيالباهلب: 

جهت دگرديسي نمادين  (ص)بارزترين ويژگي هنری قباني در فراخواني خاندان پيامبر

ين باور است که به دليل بينش ديني خود بر ااز آن روی که  آن است که شاعر، ايشان

 ا خويش نيستندمتضاد ب یهایبدبه  رييتغقابلهرگز  تيو هدارشد ، اين نمادهای خير

 به تصويرر نيروهای شر و ظلم در حصا را (السالمهميعل) ايشان تنها، (38: 1997، زائدعشری )

سياسي ـ  ديني تحت شرايط نابسامان اجتماعي یهاارزشجايگاه دگرگوني  تا کشانديم

 ةقداست و معنويت جامعمعاصر عربي را نشان دهد و از رهيافت تناقض ميان  ةجامع

دگرديسي رخ ، فعلي آنان ةدر جامع ييهاارزشرفتگي چنين  بر بادي و کهن عرب

با چنين نگرشي به فراخواني  «مرسوم بإقالة خالد بن الولید»ة در سرودنزار  .دهديم

لياقتي تا بي آورديمروی  (ص)اکرم امبريو پ (ع)امام علي، (س)شخصيت حضرت فاطمه

َسَرقوا فاطَمَة الّزهراء ِمن : برتر نشان دهد یاهنهيگنجدادن  بر بادسران عرب را نسبت به 
َکَشفوا في   /باعوا الُحزَن في َعیَني عليّ  /باعوا النُّسخَة األولی ِمن القرآِن الکریم ...و /بیِت النَّبي

 .(488: 1982، قباني) ُأُحٍد ظهَر َرسوّل الّله

يم را به فروش نخستين قرآن کر ةو نسخ /را از خانه پيامبر ربودند (س)زهرا ةفاطم

پشت رسول خدا را خالي  حداُو در روز  /را فروختند (ع)اندوه در چشمان علي /رساندند

 کردند.
 

  (ع)موسيج: 

 ةتا گستر دارديمنزار را بر آن ، آنان یو اشغالگراسرائيل  ژهيوو بهيهود  یهارنگين

ذهني خود به های جهت انتقال داده هاآن زا وع سازد نمادهای ديني خويش را متنو

با فراخواني  «منشورات فدائیة علی جدران اسرائیل» ةشکل نمادين بهره برد. او در سرود

را به نفع خويش  (ع)موسي، بر اين باور است که يهوديان (ع)شخصيت ديني موسي

از همين روی ، اندساخته متناقض ييهاداللتبا  اند و از او پيامبری جديدمصادره کرده

غلبه بر دشمنان به وی ارزاني  ایبر وکه از طرف خداوند  (ع)هي موسيال ةشاعر معجز

 ةدر تجربيهود  /ای که موسای جديدد؛ معجزهآوربه شمار مي رنگينو شده بود را خدعه 

تواند ديگران را گمراه به همين دليل با سحر خواني نمي معاصر از آن برخوردار نيست و

َوَلم یَ ُعد  /ألّن موسی ُکِسَرت َعصاه /م یَ ُعد یُتِقُن فنَّ الّسحرَولَ  /ألّن موسی ُقطَعت َیداه: سازد
  .(170: 1982، قباني) شقُّ میاِه البحر /ِبُوسِعه
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 /ديگر در فن ساحری مهارت نداشت /دستانش قطع شد (ع)از آن روی که موسي»

که آب دريا را  /و ديگر در توانش نبود /عصايش شکسته شد، که موسي جهتازآن

 .«دبشکاف

اشغالگری يهوديان  سازوبرگرمز شورش و  عنوانبهقباني در اين ابيات از عنصر عصا 

عصای يهود ، (ع)موسي گری عصاین روی و برخالف معجزهاز همي، کنداستفاده مي

 شود.ناکارآمد مي
 

 تاريخي و فولکلور ينمادها. 2-1-3

دازد و الگوی ديروزين پرخاص به بازآفريني شخصيت تاريخي مي يباظرافتشاعر معاصر 

ماهيت برخي جوامع معاصر عربي به دليل »، زنديمپيوند  یامروزرا با واقعيت 

حاکمان و سردمداران  ةاستعمار و سلط، مردمي یهازشيخ، هايناکام، هاشکست

های اصر عرب از شخصيتدر چگونگي استمداد شاعر مع یاکنندهنييتعنقش ، شهيپستم

 .(347: 2004، نيحسيال) «تاريخي دارد

قضايا و ، گزيند که با ماهيت افکارآناني را برمي، قباني از ميان نمادهای تاريخي

سازگار باشد؛ دردهايي که شاعر از رهيافت فراخواني  ردهای شخصي و اجتماعي وید

بر باد  خواهديم که آنگاهنزار  نمادهای تاريخي خواهان انتقال آن به خواننده است.

های عربي نسبت به تفاوتي مردمان سرزمينگذارد و بيها را به نمايش ربرفتگي عزت ع

را مورد سرزنش  اشغالگرانشکست آنان در مقابل  ژهيوبهمسائل داخلي کشورهای خود و 

از محدود  آورد. نزارتاريخي روی مي نمادهای جنگاوری  ةآفريني وارونبه باز، قرار دهد

 نيالدصالحمتفاوت به بازآفريني شخصيت  و با شکليست که با هنرمندی واال شاعراني ا

که اشغال فلسطين ـ  تي که در ميان شاعران معاصر عربآورد؛ شخصيايوبي روی مي

به  قباني .شوديمبه نيکي از او ياد ـ  دانندديان را درد مشترک خود ميتوسط يهو

ريخي و نماد اين شخصيت تا. پردازديم نيالدصالحشخصيت فراخواني معکوس نماد 

جديد  خود توسط حاکمان  ةدر تجرب، درگذشتهفلسطين  ةدهندنجاتعرب و  عزت

مجد و عظمت پيشين عرب را به  گونهنياو آنان  شوديممعاصر عرب به مزايده گذاشته 

: 1982، قباني) في المزاِد الَعَلنيّ  /باعونا جمیعا   و، كباعو  /یاصالَح الّدین: رسانندفروش مي

.«در يک مزايدة آشکارا /را فروختند تو و ما نيالدصالح ای» (488

از  ویسنتي و نزول جايگاه  ةدر نوع برخورد با چهر شاعر با دگرگوني بنابراين

 معاصران ةيشدر اند بهاکمبه کااليي نزد پيشينيان و تبديل شدن  مورداحترامشخصيتي 
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يای رنگ باختن ارزش شجاعت و پيروزی پيشين در دن، شوديمکه به فروش رسانده 

 .رديگيمخرده ، گزنده لحني بارا  هاعربکنوني 

 خالد بن»شخصيت تاريخي ديگری به نام ، نيالدصالحدر کنار دگرديسي نماد  شاعر

 /َسَرقوا ِمّنا الّطموَح الَعربي»: کند تا نکوهش را به حد اعالء رساندرا بازخواني مي «الوليد
 يخواهادهيز ةيروح» .(همان) «سّموه سفیرا  في جنیف /َزلوا خالَد في أعقاَب فتِح الّشامعَ 

و او را سفيری در  /برکنار کردند، وليد را بعد از فتح شام خالد بن /را از ما ربودند هاعرب

 .«ژنو نام نهادند

 ه نظاميخشونت و اقتدار فرماند، صالبت، شکوه یهايژگيواز رهگذر تغيير  گونهنيا

در چنين  ژهيوبهتسامح و رضايت دارد ، يپلماسيدکه نشان از  ديروز به سفير امروز

شاعر  .(21: 2006، الرواشده) دهديمدگرديسي رخ ، اندخوردهشکستشرايطي که امّتش 

های تاريخي شخصيت اصلي  یهارسالت يدگرگوناز  ،ناسازوار یهایصورتگرکه در اين 

داند؛ زيرا که خالد حتّي مسئوليت ديپلماسي بت را فراتر از آن ميمصي، دارديبرمپرده 

مشغول  يگذرانخوشاروپا به  یهاابانيخسپارد و در مي جديد خود را به فراموشي

َیمشي بیَن  /یُرغی بالفرنسّیة /والکافیار َیسَتمِتُع بالّسیجار /یلبُس الُقبّ َعَة الّسوداء: شوديم
هکذا ُتخصی الُبطوالُت لدینا یا  /أتراُهم َدّجنوا هذا األمیَر الُقرشيّ  /رقيّ و  كَکدی  /شقراوات أوروبّا

از کشيدن سيگار و خوردن  /گذارديمبه سر  يرنگاهيسکاله » .(489: 1982، قباني) بُنيّ 

ميان بور  /بسان خروس کاغذی /کنديمزبان فرانسوی را بلغور  /برديمخاويار لذت 

 /چگونه اين فرمانده قريشي را اهلي کردند؟ ينيبيمآيا  /ندزيماروپايي قدم  یبلوندها

 .«شوديمبين ما اخته  گونهنيا هايقهرمانپسرم! 

فرماندهان ، شودچون خالد به سفير مبّدل مي يفرمانده ازآنکهپسدر نگاه وی 

از کار نظامي برکنار و اقتدار و شجاعتش را به يغما  «طارق بن زياد» مقتدر ديگری چون

َسَرقوا ِمن طارٍق معطََفه : کننديموی را محاکمه ، های پيشينجرم پيروزی و به برنديم
 أدانوُه بجرِم النَّصر /أحالوه إلی محکمِة األمن /أقالوه ِمن الَجیش، أخذوا منه النیاشین /األندلسیّ 

ز سپاه او را ا و، افتخار او را گرفتند یهامدال /پالتوی اندلسي طارق را ربودند» .(همان)

و او را به جرم پيروزی محکوم  /وی را به دادگاه امنيتي تحويل دادند /اخراج کردند

 .«کردند

هايي در گاه نمادهای تاريخي را چون مجسمه، یسازوارونهقباني در راستای اين نوع 

تاريخ عرب را در ميدان نبرد   سازسرنوشتکند و سوارکاران ها ترسيم ميدکور موزه
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َتساقَط  /جمیُعهم هیاکٌل عظمیٌة في ُمتحِف الّزمان: کشديممين افکنده به تصوير امروز بر ز
هايي در آنان به مجسمه ةهم» .(28 همان:) َوُأعِلَنت ُدویلُة الخصیان /الُفرسان َعن سروِجهم

و  /شونديمبه زمين افکنده  شانيهااسباز زين ، سوارکاران /اندگشتهتاريخ بدل  موزة

 .«برپا شد، اهاخته دولت

 بحراني است که کشورهای عربي گرفتار آن شده و برخالف يکلاين همان تصوير 

 یهاو رسالتها ترين گامامروز مهم، اندقرارگرفتهنماد آن  درگذشتهمردان عرب  آنچه

 و مشغولزناني مبدّل گشته که حيض به سراغشان آمده  و بهخويش را فراموش کرده 

قهرمانان ، تيزتک آنان وضع حمل نموده یهااسب، نداشده يردهيو شباردهي 

امروزه ، شکست دادن پيشين دشمن رومي برخالفاند شمشيرهای خود را به اجاره داده

َبحوا وأص /جمیُعهم َتضخََّمت أثداُؤهم: کننديمهديه تقديم آنان  عنوانبهزنان خود را 
 /جمیُعُهم َقد َذبحوا خیوَلهم /لّرضاَعةوبا /جمیُعُهم یأتیهم الحیُض ومشغولون بالحملِ  /نسوان

هايشان سينه، گيهم» .(29 :همان) وقّدموا نساَءهم هدیة  لقائِد الّرومان /وارَتهنوا سیوَفهم

 يردهيو شبارداری  و مشغولحائض شده ، جملگي /اندشدهليتبدزنان  و به /برآمده است

 /را به اجاره دادند شانيهاريو شمش /را سر بريدند شانيهااسب، تمامي آنان /هستند

 .«وزنانشان را هديه به فرمانده رومي دادند

 یاگونهبه، انيو رومها از خالل يادآوری جدال عرب «المهرولون» ةسراينده در سرود

 : آورديمهنرمندانه به دگرديسي معنای شجاعت برخي حاکمان پيشين عربي روی 

َتصَنُع  /َلم یَ ُعد في قصرِنا جاریٌة واحدة /َعن ماذا ندافع؟في یِد الّروم ف َ  /َسَقَطت آخُر محظّیاتِنا
به  /نامشروعمان و دوستانآخرين معشوقه » .(97: همان) فَ َعن ماذا ندافع؟ /القهوَة َوالجنس

حتي يک کنيزک باقي  مانيهاکاخدر  /پس از چه چيز دفاع کنيم؟، دست روميان افتاد

 «.پس از چه چيز دفاع کنيم؟ /شود بسترمانمه وتا قهوه برايمان آماده کند  /نمانده

عصر  تيو حکازند به نوعي پلي به تاريخ عصر عباسي مي «الرّوم»شاعر با ذکر نام 

عموريه را  ةروميان با يک لشکرکشي واقع دربندرهايي زني  به خاطرمعتصم را که 

 ،و معاصراسي تناقض بين حاکمان دوره عبکند تا با بيان هنرمندانة يادآوری مي، آفريد

به دست دشمنان  ،هاآفريني و قهرمانافتخارات  همهآن باکه حّتي تاريخ  نشان دهد

 است. باختهرنگ و شجاعتسقوط کرده 

بلکه حتي ، آوردهای تاريخي روی ميبه بازآفريني معکوس شخصيت تنهانهنزار 

در ، تاريخي آنانسازی هويت بخشد و با وارونهتازه مي یاجلوهقبايل تاريخي عرب را 
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فروپاشي شکوه و اقتدار عربي را با ، نسالنشهم يتفاوتيبآميز نسبت به بياني طعنه

وبنومازَن  /وبنوتغَلب َمشغولوَن في ِنسوانِهم: کندمي یرپردازيتصوشخندهای تلخ خود ني
 .(همان) َونهودا َویَبیحوَن شفاها   /وبنوهاشم یرموَن الّسراویَل علی أقداِمها /مشغولوَن في غلمانِهم

لباس را  هاشميو بن /مازن به غلمان خودوبني /اندتغلب مشغول زنان خود گشتهو بني»

 «.اندعرضه کرده گانيرابهو ناموس خود را  /اندبه زير پای زنان انداخته

ست مردمي آن سرزمين ا یهارهيو سها منشعب از داستان، ميراث فولکلور در ادبيات

، بني هالل) های مردميسيره، شبکيهزاروهای داستان ربي از سه منبع که در ادبيات ع

 .(202: 1978، زائدعشری ) شوديمگرفته  ودمنهلهيکلو کتاب  (عنتره و سيف بن ذی يزن

شاعران معاصر  توجه موردجاهلي که همواره  ةهای دورترين شخصيتيکي از مهم

رد. فردی که نشيب و فرازهای زندگي او نام دا عنرتة بن شداد العبسي، است قرارگرفته

 توجه شاعران را به خود جلب نموده است. 

آن است تا با استفاده از شخصيت نمادين عنتره از دردهايي سخن  درصددقباني 

 ،از طريق فراخواني شخصيت وی کنديمگويد که روح جامعه را آزرده است و گاه تالش 

عربي تقويت  یهانيسرزمرا در ميان مردم  يبطلمبارزهو ميل به  يخواهیآزاد ةروحي

تصويری از ، «جرمیة شرف أمام احملاکم العربیة» ةکند. شاعر در يک بازخواني جديد در سرود

عنتره نماد کساني قرار ، دهد که با اصل خود ناسازند. در اين بازخوانيعنتره ارائه مي

َدَخلوا : رساننديمه فروش که شجاعت و جنگاوری عربي را به بهايي ناچيز ب رديگيم
کاَن عنتَرُة   /معجوٍن جدیٍد لِلحالقة وَ  /مصاٍن ُمشّجرةق و /کاَن َعنتَرُة یبیُع حصانَه بَِلفاَفتي تبغ  /َعلینا

اسبش را به دو بسته ، عنتره کهيدرحال /ور شدندبه ما حمله»( 227: همان) یَبیُع الجاهلیة

، عنتره /جديدی شير ريخم و به /لپيراهني با طرح گ و به /فروختيمسيگار 

 .«فروختيمپيشين دوران جاهلي را  یهايژگيو

گزيند و در اين نوع دگرديسي ديگر شخصيتي که قباني از ميراث مردمي آن را برمي

، بلندپروازی یالگوکهن عنوانبهشخصيت سندباد است. سندباد ، برديماز آن بهره 

با  (140: 1984، زائدعشری ) های جديدجهانگردی و ماجراجويي در کشف سرزمين

شاعران  موردتوجه یهاتيشخصيکي از ، انسان معاصر آلهديا یهاشاخصهبرخورداری از 

نزار از شخصيت  برخوردار است.و از جايگاه ويژه در شعر معاصر  ستامعاصر عربي 

سندباد  .برديمبهره ، سندباد برای آشفتگي فراگيری که بر زندگي امّت عرب حاکم است

، گردديبازمپيروزمند از سفرهايش  ایداللت اسطورهسندباد ماجراجو که در  برخالفاو 
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 /َعینا َحبیَبتي المیناءُ  /َمزَُّقه البحرُ ، إنّني السندبادُ : آورديدرمو امواج دريا وی را از پا  هاطوفان
، همانا من سندبادم» .(396: 1982، قباني) ثَ َقَبته العواصُف الهوجاء /َمَضَغ الموُج َمرکبي َوَجبیني

کشتي ، موج دريا /است بندر، اممعشوقه دو چشمان /استکه دريا وی را مجروح ساخته 

 .«در هم کوبيد هاآن، و شکنندهتندبادهای سخت  /را جويد اميشانيپو 

: آورديمديگر به فراخواني معکوس شخصيت ليلي و مجنون روی  یاسرودهقباني در 
 حّتی کالُب الحيِّ َلم تَنَبح /والیهوُد َتَسّربوا ِلفراِش لَیلی العامریّة / شعَرُه الُعذرّي قیسٌ مازاَل یکتبُ 

وارد ، يهوديان کهيدرحال /ديسرايمهنوز قيس غزل عفيف خود را » (231: 1982)قباني، 

 .«قبيله پارس نکردند یهاسگحتّي  /بستر ليلي عامری شدند

کارکردی معکوس به نماد سّنتي ، زيتمسخرآما لحني که پيداست شاعر ب گونههمان

يهوديان با شخصيت نمادين ليلي و  ندش بسترهموی در اين بازخواني از ، بخشدمي

 هاعربتفاوتي برخي تا از اين رهگذر بي دارديبرمقيس از اين امر پرده  يغفلت زدگ

 را به بوته نقد بکشد. عفتشانرفتن شرافت و  بر بادنسبت به 
 

 ميراث ادبي .3-1-3

های ادبي يکي از فنون هنری شعر است که در ميان آنان شاعران فراخواني شخصيت

، که با برخي شاعران معاصر عرب دارند يو ذوقکالسيک  گذشته به سبب نزديکي فکری 

فراز به دليل  دهند. متنبيسهم بيشتری از اين فراخواني را به خود اختصاص مي

 توجه بسياری از شاعران معاصر را به خود جلب نموده است اشیشاعردوران  یهابينش
 .(28: 2004، بوهيفأ)

گزيند و با نماد شعر خود برمي عنوانبهغرور و مناعت طبع متنبي را  ةنزار قباني جنب

از کبريايي روزگاران متنبي در ، دهد که هيچ نشاني جز غبارسازی آن نشان ميوارونه

فَ َلم أَر ِمن عّزِة  /َبحثُت طویال  َعن الُمتنّبي: ابديينمفعلي  ةدوران حاکمان شکست خورد
إاّل الّصغاِر...  /ولکّنني َلم أشاِهد بَِعصِر الَممالیک /َبَحثُت عِن الکبریاِء طویال   /إاّل الغُبار /الّنفس
 /نفسعزتامّا از  /ديرزماني به جستجوی متنّبي پرداختم» .(405: 1993، قباني) الّصغار

امّا در روزگار  /طوالني به دنبال کبريايي گشتم زمانمدت /زی جز غبار نيافتمچي

 .«نديدم ريو حقکوچک  یهاانسانکسي جز  /مماليک

متنبي و های با بازخواني شخصيت « إلی قمر بغداديّ مواویل دمشق» ةشاعر در سرود

قت برخي است تا از حقي بر آن، اين دو شخصيت افور اخشيدی و انتخاب نمادگونةک

کوشند با اعمال سلطه بر عربي پرده بردارد که مي ةخوردو شکستهای ضعيف دولت
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بر ضعف و ناتواني خود در برابر  ،های دروغينشدن به جعل عظمت مردم و متوسل

 .(120: 2004، أبوهيف) دشمن سرپوش گذارند

کند م مياوضاع دردناک کنوني مصر را ترسي، شاعر با دگرديسي شرايط زمان متنبي

که برخالف  سازديممتنبي را از اين واقعيت تلخ آگاه ، و با لحني آميخته با تمسخر

 صفتحاکماني کافور، حمداني الدولهفيسحاکمان شجاعي چون  یجابهدوران پيشين و 

َسَقَطت مصُر  /األهراما كأّن کافور فکّ  /األخباُر یا ُمتنّبي كَهل أتَت: اندنشستهبر مسند قدرت 
متنبّي! آيا اخبار به دستت » .(510: 1982، قباني) َلم َیِجد ما یَبیُع إاّل الّتراما د َقروي  ی في

واو  /مصر به دست يک دهاتي سقوط کرد /را از هم گسست اهرامکه کافور  /رسيده است

 .«چيزی برای فروختن نيافت قطارجز 
 

 دگرديسي نمادهاي طبيعي .2-3

نمادها و ، فرهنگي و اجتماعي عرب ةشدشناخته یهاتيهنذ ةشاعر گاه با خروج از داير

گيری از واژگاني بهره». کنديمهستي برداشت  ةگسترد یهاعرصهرا از  شيهاموضوع

با ابتکار در برقراری ارتباط معنايي بين اين ، تکراری که همگي در شعر کهن وجود دارد

معاصر در آفرينش نمادهای به تمايز و موفقيت شاعر ، معاصر ةواژگان و فضای جامع

 .(9: 1393، زارع صدقي و) «سياسي و اعتراضي انجاميده است، ابتکاری با ماهيتي ادبي

است که قباني با  یاشدهدهيشنواژگان  ازجمله ،جنگشمشير و ، واژگاني چون اسب

نقش مهمي در ، مشخص اين واژگان یهاداللت یسازوارونههنرمندی شاعرانه و با 

. نزار از اسامي حيواني برای تصويرسازی و کنديمشعر سياسي خود ايجاد  ينيآفرابهام

های طنزآميز اسب یرسازيتصو. وی در يک دينمايمبيان ملموس افکار خود استفاده 

جمیُعُهم : ابدييم شدهذبحامروز را  ةخورددر دنيای شکست ،پيشين سواران  چابک تيزتک 
 .«را ذبح کردند شانيهااسبهمگي » .(29: 1993، قباني) َقد َذَبحوا خیوَلهم

 های تاريخ اين مردمان را که سرشار از جنگاوری و رشادت و پيروزیشاعر کتاب

که اين همان معنای ، داندتهي از شمشير و اسب مي ،به دليل شدت ناراحتي، هاست

ال سیَف  /اریخَلم یَبَق ِفي َدفاتِر التّ : منتفي دانستن شجاعت از دنيای چنين مردماني است
از ، انگاری معنای شجاعتهديگر در راستای وارون یاسرودهو در  (30: همان) وال َحصان

  .(229: 1982، قباني) ی الحجارَةَتَحوََّلت الُخیول إل: ديسرايمقهرمانان معاصر  چوبي یهااسب

س ها را شايعه و شمشيرهای آنان را از جننزار با وصفي اندوهناک جنگاوری عرب

أن تقرأ  كَ إیّا: اندوه را در مخاطب برانگيزد، داند تا با دگرگوني معنای شجاعتچوب مي
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باش که  بر حذر» .(76: 1993، همان) َفحربُهم إشاَعٌة وسیُفهم َخَشب /حرفا  ِمن کتاباِت الَعَرب

جنگ آنان شايعه است و شمشيرهايشان  /را بخواني هاعرب یهانوشتهمبادا حرفي از 

دارد که چنين اعالم مي، همين معنا یسازوارونهو در جای ديگر در راستای  .«چوبين

 .(29: همان) وارَتهنوا سیوَفهم: اندهای معاصر شمشيرهای خود را به حراج گذاشتهعرب
  

 سازي هويت عربيوارونه. 3-3

 یهايژگيو «متحان حقوق اإلنسانإ ملاذا یسقُط متعُب بن تعبان يف» ةقباني در سرود

 ةواژ. شاعر در مقطع دوم اين سروده دينمايمموروثي عربي را از دنيای معاصر سلب 

قرار  «حجر وتد و، ناقة، خنلة»از واژگان  یامجموعهمنفي را معادل موضوعي « األحد»

را با  و صالبتثبات ، پايداری، . اين دايره واژگاني که داللت معنايي سربلندیدهديم

به شکل منفي به کار گرفته ، ر بخشي از هويت عربي استنشانگ کند وخود حمل مي

نمادهايي را از عصر چپاول  ها وچنين معادل، تا سراينده (180: 1998، فقيه) شودمي

ال َوَتٌد...  /ال نخَلٌة الناَقة /ال أحٌد یَعرفُنا في هذِه الّصحراء: سلب نمايد يو فرهنگاقتصادی 
نه  نه نخلي و /شناسدينمدر اين بيابان ما را  سکچيه» .(105: 1993، قباني) الَحجر

 «نه سنگي نه ميخ چادری و /شتری

عربي  ةنگاری هويت گذشتابا منفي «أین یذهُب موتی الوطن إلی» ةشاعر در قصيد

آنان  ةگذشت خيو تار و فرهنگ تيمعنو، عزت، که هيچ نشاني از حکمت دارديمبيان 

و حکيم  بدون (کشوری)» .(395: همان) َوال ِمن کتاب /يّ ن نبوال مِ  /َفال ِمن َحکیمٍ : نمانده است

 .«و کتاب امبريپ

و در اين ساختارشکني  آورديمسازی مفاهيم ارزشي روی وی در ادامه به وارونه

و  ارزشيب، هاارزشو  ديآيمجرم به شمار  عرب بودنکه افتخار به  ديسرايمچنين 

 /وحیُث الّدعارُة تصبُح طُهرا /حیُث العروبُة تغدو عقابا: اندشدهليتبدبه ارزش  هایناهنجار
و  /جرم است، عرب بودنجايي که افتخار به » .(396: همان) وحیُث الهزیمة تغدو انتصار

پيروزی به شمار ، و شکست /ديآيم حساببهعفت و پاکي ، و فسادکه پليدی  يمکان

 .«ديآيم
 

 ريخيمعناي نمادين شهرهاي تا يمخالف خوان. 4-3

 و بادوران طاليي تمدّن عربي و اسالمي  نيريو شنزار قباني با يادآوری نمادهای تلخ 

 یاو اسطورهعناصر تاريخي  ةيماجان، در اين فرهنگ یريظلم ناپذعنصر  بر ژهيوتأکيد 
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پايمردی  ةيروحوی نسبت به  یديو ناامگاه ناشي از يأس  ،در شعرش کاررفتهبه

، خاص يباهدف، . هنر نزار در اين است که به حوادث تاريخيگردديمهای معاصر عرب

برای ژرفا بخشيدن  «أحزان يف األندلس» ة. قباني در سرودبخشديمنمادين  حضور

آن گذشتة پرافتخار به  احساس تلخ از وضعيت فعلي کشورهای عربي و جهت بازگرداندن

شاعر در  پردازد.آن مي ةگذشت طيو شرا (کشورهای عربي) وضعيت امروزی اندلس مقايسة

و غنای  ينيافتخارآفر، در اندلس و شکوه و شوکت هاعرب ةنخست به گذشت ةوهل

عقبة » و «طارق بن زياد»های تاريخي و با فراخواني شخصيتکندفرهنگي آنان اشاره مي
بخشد که گنجايش مي هابدان یاگونهبهاميّه در اندلس و برخي اميران بني «بن نافع

هنری از ميراث  تيخالقکند و در ادامه با مي ينيبازآفرپرافتخار را  ةعاد گذشتاب ةهم

سازد که تمامي مي متنوّع و متناقض با تصويرهای فوق یهارنگ باي عربي تابلوي ةگذشت

َلم یبَق في : گردددر آن ترسيم مي يروشنبههای امروز جهان عرب ها و ناکاميشکست
 /کبیرةٍ ،  َوأعُیٍن کبیرةٍ  /بجوِف اآلنَیه /غیُر اّلذي یبقی ِمن الخمرِ  /ورِنا الّثمانَیهَوِمن ُعص /مّنا /إسبانَیه

َلم یبَق ِمن  /ةسوی دموِع المئذناِت الباکی /َلم یبَق ِمن ُقرطبةٍ  /یناُم لیُل البادیَه /مازاَل في سواِدها
همان: ) کأمرأٍة ِمن الرُّخام عاریة  /قصُرهم َلم یبَق إاّل  /إاّل ما یقوُل الّراویة /َوِمن بني األحمرِ  /َغرناطةٍ 

چيزی  /هشت قرن ما و از /جای نمانده است از ما بر زيچ چيهدر اسپانيا » .(563-561

بزرگ و  ييهاچشم جزو به /نمانده است، هاو جام هاظرفته  /شرابي ةماندته جزبه

-هد و به خواب مينهم مي بيابان چشم بر یهاشب /که همواره در سياهي آن /درشت

و  /از غرناطه /نمانده است، های گريانشک گلدستها جزبه /از قرطبه هيچ نشاني /رود

چيزی جز کاخشان  /باقي نمانده است، کنديمراوی بيان  آنچهچيزی جز  /بنوأحمر

 .«سنگي زني عريان است مجسمه سانبهکه  /نمانده

 کند.ن چنين فضايي را ترسيم مينزار است که شاعر در آ ةنام ديگر سرود «غرناطه»

کند که سير در روزگاران گذشته را آغاز مي «هغرناط» ةواژشاعر در آغاز با شنيدن  

های سرکش و لشکريان های افراشته و اسبگذرد و در آن پرچمهفت قرن از آن مي

را با  دنپرسه ز، قباني .(571: 1993قباني، ) نشينداميّه را به نظاره ميسرتاپا مسّلح بني

های درخشان مانده از شعله یجابهو خاکستر  رديگيماندلسي خود از سر  راهنمای

 التاریُخ کوُم َرماد يَوَورائ /دلیَلتي مشیُت مثَل الطّفِل خلفَ  و: گذاردتاريخ را پشت سر مي

ای پشته و تاريخ را بسان /به راه افتادم پشت سر راهنمايم، بسان طفلي» .(همان)

 .«پشت سر وانهادم، خاکستر
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 جهينت. 4

دهندة نقطه مرکزی تفکّر نزار قباني نشان ،طورکلي دگرديسي در مدلول  کالن نمادهابه

بر همين اساس رنگ  .کندذهن شاعر را بيان مي ةماياست که در پس خود هدف و درون

شاعر را ها و بر باد رفتن دوران باشکوه عربي در شرايط معاصر جوامع عربي، باختن ارزش

سازی و معکوس نمايي های مذکور به وارونهبر آن داشته تا با گزينش نمادهايي با داللت

در راستای دگرديسي داللت ها روی آورد؛ از همين روی گاه آن ةشدهای شناختهداللت

بيت  کند و اهلشده بازآفريني ميدهای ربوگونهرا به )ع(مسيحنمادهای ديني، 

کشاند تا از رهيافت ترسيم ا در حصار نيروهای شر و ظلم به تصوير ميرالسالم( )عليهم

هايي در کهن عربي و بر باد رفتگي چنين ارزش ةتناقض ميان قداست و معنويت جامع

جامعه فعلي آنان، دگرديسي را به نمايش گذارد.

تفاوتي آنان نسبت به ها و بيخواهد بر باد رفتگي عزت عربکه ميقباني آنگاه

کست  در مقابل اشغالگران را مورد سرزنش قرار دهد و رنگ باختن مفهوم شجاعت و ش

کشاند، به بازآفريني وارونة نمادهای معاصر عربي را به بوته نقد  ةجنگاوری در جامع

الدين، نماد عزت عرب، به مزايده آورد؛ از همين روی  شخصيت صالحسنتي  روی مي

رساند. خالد بن چيز به فروش ميبي را به بهايي ناشود. عنتره، شجاعت عرگذاشته مي

گردد. اقتدار فرماندهاني چون طارق بن زياد به يغما جنگاور، به سفير مبدل مي وليد  

نمايد و ساز تاريخ عرب وضع حمل ميهای تيزتک سوارکاران سرنوشترود، اسبمي

 دهند. قهرمانان شمشيرهای خود را به اجاره مي

سازی نماد دادن آشفتگي حاکم بر زندگي امّت عرب، به وارونه نزار برای نشان

ها نسبت به بر باد تفاوتي برخي عربآورد و در راستای پررنگ نمودن بيسندباد روی مي

بخشد و از تي وارونه ميدالل ،رفتن شرافت و عفتشان، به نماد ليلي و مجنون

 دارد.قيس پرده برمي ن يهوديان با شخصيت نوين ليلي و غفلت زدگيبسترشدهم

اری، کهنه و نمايد تا نمادهای تکرنزار قباني در برخي اشعار سياسي خود تالش مي

مرده را در معناهای نو به کار گيرد و با ارائه تصويرهای معکوس از نمادهای ميراثي و 

ر ها، عالوه بهای معاصر و متناقض آنآفريني بين نمادهای سنّتي و بازآفريني داللتتنش

آنکه توانسته است ابهام هنری و تصاوير و معاني نوين و زيبايي بيافريند، اين شگرد 

های حيرت مخاطب شعری وی را برانگيخته، ذهن خواننده را به کنکاش داللت ،شعری

 کند.کشف نشده آن متمايل مي
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