
 

های ادبی و هنری، نوع پایداری یا مقاومت است. در این میان، شاعران و هنرمندان  یکی از انواع شاخه

اند. مصطفی وهبی التل از شاعرانی است که این سبک ادبی را برگزیده  بسیاری این گونه را برگزیده

شود. این پژوهش به دنبال  میها نیز دیده است. این نوع ادبی و هنری، در پوسترها مربوط به جنگ 

روش تحقیق توصیفی  بررسی عناصر بالغی در شعر پایداری وهبی و پوسترهای دفاع مقدس است.  

نشان داد شاعر با استفاده از ترفند پارادوکس،    ها ای است. بررسیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

عیات تلخ ملت و وطنش بپردازد. در رابطه با  سازی واق توانسته دست به بازآفرینی مفاهیم و برجسته

تر تشبیهات وی، از نوع مبتذل  توان گفت که بیششاعر در مجموع می  ۀ نوع تشبیهات مورد استفاد

محسوس   و سطحی هستند؛ چراکه طرفین تشبیه و ادات و حتی در مواردی وجه شبه در آن کامالً

ی استفاده از عنصر ادبی تلمیح، چندان در  ینهتوان گفت که شاعر در زم بوده و آورده شده است. می

گونه تلمیحات در شعر وی نیاز به کوشش چندانی ندارد.  عمق حرکت نکرده و درک و دریافت این 

ی قابل تأمل در رابطه با انتخاب اوزان عروضی این شاعر، استفاده از اوزان عروضی مختص به  نکته

مت است. شاید بتوان گفت که قبل از بررسی هرگونه خمریه و یا غزل جهت طرح مسائل ادبیات مقاو

توان این تناقض مضمونی مضمون ادب مقاومت در اشعار این شاعر و نیز تناقضات موجود در آن، می

عطف تحلیلی اشعار وی، در    ۀثقل و نقط  ۀادبی متمایز اشعار عرار و نیز نقطۀ  و ساختاری را دید. نکت
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 مقدمه  

معاصر بسیار گسترش داشته است. البته ادب پایداری    دورۀویژه در  جهان و به  و هنر  امروزه مفهوم پایداری در ادبیات

د،  های خاص خود را داراز سایر انواع متفاوت است و ویژگی  و هنری  این نوع ادبیاست.  دور نیز وجود داشته    ۀ در گذشت

: 1335)آدمیّت،    وجو کردمذهبی در ادبیات پایداری را نیز باید در دوران مشروطیت جست  -و سرچشمه گرایشات ملی 

پذیرد و بسان روح، پیوسته  ادبیات پایداری، ادبیات توفنده و پرتالطمی است که آلودگی به یأس و سکون را نمی(.  264

ادبیات مقاومت ادبیاتی ماندگار، پویا و فعال   هنر و  .)91:  1387بصیری،  شود )در کالبد خمود ادبیات هر عصر دمیده می

شود. هدف این ادبیات رشد و تعالی جامعه و برپایی عدالت  های جغرافیایی و زمان خاصی محدود نمیکه به مرز  است

شود که تحت تأثیر شرایطی چون فشار، ظلم و ستم و عدم  . عنوان ادبیات پایداری و مقاومت به آثاری اطالق میاست

های تاریخی بر  هایی است که در برههکه بیانگر درد و رنج جا. »ادبیات مقاومت از آناستهای فردی و اجتماعی آزادی

پیوسته نمایشگر اضداد است، مرگ را در برابر حیات و آزادی را در مقابل    از این روگذرد؛  ها میها و یا بخشی از آنملت

بخشی از   د باشد.تواند تأثیرگذار باشد که هدفمنمی  این ادبیات وقتی   (.4:  1388نیا،  )محسنی  کند« اسارت مطرح می

گیرد. ادبیّات مقاومت اردن، شاعران و نویسندگان بزرگی را در خود پرورش داده  ادبیّات اردن را ادبیات مقاومت دربر می

ترین شاعران،  م( از بزرگ1899-1949آنان مصطفی وهبی التل است. مصطفی وهبی التل معروف به عرار )  ۀاست. ازجمل

. وی شخصیّتی  استستیز اردن و جهان عرب و از سرآمدان ادب پایداری در عصر خود  نویسندگان و ناقدان استعمار  

خواهانه و ضدّ استعماری،  های دولتی مهمی منصوب شد، امّا به سبب رویکرد آزادیهایی به پستسیاسی داشت و در دوره

گرانه از اوضاع جهان عرب را در خدمت  ها از کار برکنار و رنج تبعید و زندان را متحمّل شد. وی آگاهی عمیق و ژرف نبار

پایداری و مقاومت پرداخت.    قدرت عربی خود در شعر و نثر قرار داد، و به دفاع از ملّت استعمار شده و نیز تشویق روحیّه

.  استی شعر او  های برجستهسادگی و سلیس بودن عبارات و مضامین، التزام و تعهّد، به کارگیری رمز در شعر از ویژگی

به رشته تحریر درآورده است که در روزنامه  او بر دیوان بزرگ شعری، مقاالت متعدّدی  از جمله:  عالوه  های مختلف 

 الجزیره و مجالت الناقد، منیرفااللبنانیۀ، الجامعۀ اإلسالمیّۀ، السیاسۀ األسبوعیّۀ به چاپ رسیده است.

الش کرد با بیانی هنرمندانه در شعر و نثر درمورد  وهبی التل که شاهد اشغال فلسطین و تحوّالت جهان عرب بود، ت 

بزن به روشنگری  بر جهان عرب دست  ادبیات پایداری، زادد.  شرایط حاکم  شرایطی چون اختناق و استبداد    ۀاگرچه 

های  های فاسد و نامشروع قدرت و دفاع از سرزمین و سرمایههای فردی و اجتماعی، مقابله با پایگاهداخلی، فقدان آزادی

ملی آن است، اما این ادیب است که با ابزاری ادبی، به نبرد با چنین شرایطی شتافته و نوع انسان را نسبت به واکنش  

م(، ازجمله ادبای  1949-1899)  کند. مصطفی وهبی التل، معروف به عرارها، دعوت میها و نابرابری در مقابل تجاوز

و با کاربست ابزار شعر و ادب، در پی احقاق حقوق ملی و وطنی  کرده  زنی  که در همین راستا، قلم  استاردن    ۀجامع

. اگرچه مفاهیم  استاش  آزاد فطری و انسانی  رۀخود و هم میهنانش و نیز بازگشت انسان ستمدیده و مظلوم به جوه

خواهی  ستیزی، عدالتپرستی، ظلموطن  کار برده شده توسط عرار، موضوعات و مفاهیم عمومی ادب مقاومت همچونهب

موجبات تمایز اشعار و آثار منثور وی را در زمینه ادب مقاومت به وجود آورده، سبک ادبی    چهآنبوده است، اما   ...و

توان در عناصری همچون پارادوکس، سخریه و  که بارزترین نمود چنین اسلوبی را می استمنحصر بفرد و شخصی وی 

هایی  . ادبیات پایداری بیانگر تالش ادیبان مبارزی است که قلم خود را چون سالحی برای راهده کردمش  تزاحم تصویری

به خدمت گرفته از چنگال تجاوزگران و ستمگران  فرهنگ و هویّت خود  ادبیاتسرزمین،  ها و  نمود درد  ها آن  اند، و 

ها  ادبیّات مقاومت امروز از جایگاه خاصّی در بین ملّتای از تاریخ بر ملّتی سایه افکنده است.  هایی است که در برههرنج

های بالغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل  برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی اسلوب
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  ود، شوجودی و ماهیت متمایز و تأثیرگذار آن محسوب می  ۀبخشد و جوهرکه به ادب حیات می چهآن  طبیعتاً  د.  بپرداز

هایی چون علم معانی، بیان و بدیع، قابل بحث  مجموعهای داشته و در زیراسالیب بالغی هستند که انواع گسترده همان

گانه بالغت، به  های ادبی و سهبایست بدین نکته اشاره نمود که کاربرد گسترده از دانشباشند. البته میو بررسی می

زند، استفاده از  موفقیت ادیب )شاعر یا نویسنده( را در این حوزه رقم می  چهآنمعنای موفقیت اثر ادبی نبوده، بلکه  

. در این  استو انتقال احساسی و عاطفی پیام مورد نظر، به مخاطب  تر  بیشعناصر بالغی جهت تأثیرگذاری هر چه  

انتقال پیام مقاومتی    میان، عرار نیز از جمله ادبایی است که به نحوی چشمگیر و شایان توجه، عناصر بالغی را جهت

ترین این  اردن، در بعدی وسیع به کار بسته است که در ادامه به شرح و بسط مهم  ۀخود و نیز تصویر و ترسیم جامع

شده  ها، هنر از نوع پایداری نیز تداوم داشته است. هنر منعکسدر دورۀ معاصر و با تداوم جنگ   .پردازیمعناصر بالغی می

های بازتاب هنر پایداری و مقاومت است. در این میان، پوسترهای مربوط به مدافعان حرم  گاهوهدر پوسترها، یکی از جل

شود. مطالعه پیشینۀ پژوهش حاکی  نیز قابل بررسی است. لذا در این پژوهش مقاومت در این پوسترها نیز بررسی می

به رشتۀ تحریر درنیامده  این عنوان  با  اثر مستقلی  این است که تاکنون  به روش    از  تا  بر آن است  نگارنده  لذا  است 

 ای به بررسی این موضوع بپردازد. های منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 هاپوستر در  هنر پایداری .1

 هنر مقاومت با مفاهیم دفاع، ایستادگی و معنویت درهم تنیده و نمایشگر هویت و استقامت مردم یک سرزمین در برابر 

های هنری جدید برای تببین  ابعاد نوین این هنر، استفاده از رسانهئۀ  ها و نیاز به ارااستبداد است. با گسترش رسانه

های متنوع اجرا، اهمیت مفهوم، محتوا و  مندی از شیوهیابد. هنر مفهومی، با بهرهمفاهیم اصیل مقاومت ضرورت می

قابلیت به مخاطب،  برای تجتوجه  نوینی را  اراهای  نوین،  با   ه کرده است. هنر مفهومیئلی مفاهیم مقاومت در بستری 

مقاومت هنر  مبانی  در  مشترک  عناصر  بهره داشتن  مفهوم،  و  محتوا  ارجحیت  نشانهنظیر  از  هنر  گیری  نمادین،  های 

برای عرضتواند زمینهایدئولوژیک و مخاطب محوری(، می را  د  فراهم آور مقاومتثیرگذار مفاهیم هنر  أت  ۀ ای مناسب 

 .(1: 1394)فاطمی، توحیدی، 

که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود،    نزدیکی   آخر قرن نوزدهم میالدی بر اثر تحوالت مصورسازی و پیوند  ۀدر سه ده

گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و  ی موسوم به پوستر بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره اپدیده تازه

ی از  اشوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخهی از هنر گرافیک نوین شناخته میاهای کامالً پیشرفتهنمونه  ۀمنزلهکاسی، بع

درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این    های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.گرافیک است، ولی با سایر رشته

پوستر یک وسیله ارتباطی تصویری است    .اندتأثیرات متقابل و تبادل امکانات بودههنر و سایر هنرهای تجمسی دارای  

گیریم برای جلب تماشاچی و رساندن پیام  پس نتیجه می  ؛شود نه برای خواندنن طراحی میداول برای دی   ۀو در مرحل

کردن هدف  وستر در نهایت دقیقکننده بهره بگیرد. نقش پعناصر تصویری گیرا و جلب  موردنظر، پوستر باید از عوامل و

ب نوشته  به  پیام آن است و طراح  و  ترکیبه تصویر  برای  عناصر تصویری  از  نگاه میعنوان یکی  اثر خود  و  بندی  کند 

  های جذابی باشند. بر سادگی باید دارای رنگ پوسترها عالوه  .درنتیجه این هماهنگی به توانایی هنری طراح بستگی دارد 

تمامی اجزا و عناصر    با نوشته در پوستر رعایت شود و تعادل آن حفظ گردد. وقتی تعادل ایجاد شودبندی تصویر  ترکیب

بیند و بسهولت در صفحه گردش کنند. هر شوند که چشم بیننده همه آنها را با هم میبندی میموجود طوری تقسیم

  ۀ درج  ها را باید از نظرکنند بنابراین آنمی  یک از عناصر موجود در پوستر دارای نیرویی هستند که در پوستر خودنمایی

بندی کنیم و در جای مناسب قرار دهیم. زمینه پوستر باید دارای رنگ مالیم و یا طرحی ساده باشد  اهمیتشان تقسیم

سازند  نمایان  زیبایی  شکل  به  را  خود  عناصر  بقیه   .تا 
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ها به این نتیجه رسیده که جهان از طریق زبان هنری  نشانههنرمند امروز با درک معانی ارتباطات و تحت تأثیر علم  

ها با عناصر  دریافت شدنی است و هنر به نقش فرهنگی خود آگاهی دارد پس هنرمند باید با درک این موارد و تلفیق آن

باشد و  اشکال مناسب و ترکیب رنگ آثار بیاد ماندنی خلق کند که در پوسترهای فرهنگی نمایانگر فرهنگ او    بصری و

 .یکنوع خودشناسی را نیز نشان دهد

های  تواند طرحی زیبا بیافریند طراحان باید با استفاده از عکسدر بیشتر پوسترها ارائه عکس مناسب با ترکیب نوشته می

آن  توانند در تحرک ها میها و عکساستفاده از رنگ  .زیبا و ترکیب آن با سایر عناصر بتوانند تصاویر زیبایی خلق کنند

های خالص و گرم و پرتحرک  این پوسترها باید سعی شود از رنگ   درنتیجه در   .کمک کند و باعث جلب توجه شود

ای است برای انواع اهداف  العادهبرنده و فوقپوستر وسیله پیش  .ای که با روحیه مکان هماهنگ باشد گونههاستفاده شود ب

)پوستر در    یله ارتباطی برای تبلیغات باید اهمیت خود را حفظ کند ترین وسعنوان اصلیهشناسانه پس پوستر بزیبایی

   .(1: 1399ایران، 

 

 ایع بالغی در شعر پایداری وهبی التل و تشبیه در پوسترهای مدافعین حرم صن .2

 عت جمعصن .2.1

، در یک چیز یا یک شخص،  معناهای ادبی است که در پی استفاده از آن، چند صفت یا حکم یا  جمع، یکی از آرایه

 (. 330:  1389گردد )هاشمی،  شود. به عبارتی دیگر در صنعت جمع، میان دو یا چند چیز، همانندی برقرار میجمع می

وجیشه    \ "بیک "  \ وأنا وأنت علی اختالف قبیلنا/ فی عرف  /ن قومی و قومک فی الصغار و جهلهم/ معنی الحمیۀ کفتا میزا 

 (.2: 2004)وهبی التل،   سیان

من و تو با اختالف   قوم من و قوم تو در امور ساده و نادانی، در داشتن بزرگ منشی و تعصب مساوی هستند   ترجمه:

شاعر ابیات فوق را خطاب به  م.  یکدیگر نداریقبائلی که داریم در نگاه قانون و استعمارگر مساوی هستیم و تفاوتی با  

ادبیات عصر جاهلی،    ویژهبهخطاب در ادب قدیم عرب،    گونهاین ی تاریخی  أخت سلمی میسراید؛ در واقع عالوه بر پیشینه

  گونه داشته، بدین صورت که از نظرگاه وی، مرد میدانای نمادین و تعریضباید گفت که هدف شاعر از این کاربرد، جنبه

؛ دقیقاً به همین دلیل است که به  کندرا بازگو    خویش  شود تا فجایع وارد آمده بر وطن و ملت ای دیده نمیو مبارزه

 .دهد اش را برای وی سر میپرستانههای وطنو نالهاست متوسل شده  "\ اخت سلمی "\شخصیت خیالی 

ست. در توضیح این آرایه باید گفت که شاعر قوم  عالوه بر موارد مذکور، کاربرد صنعت جمع در بیت فوق قابل مشاهده ا

کند و بر این  را در ویژگی حقارت و جهل و نادانی، یکجا جمع می "اخت سلمی"خود و قوم شخصیت خیالی و نمادین  

ی ترازو هستند که علی  ی تساوی در جهل و حقارت، مانند دو کفه باور است که تمامی قوم و قبایل اردنی، در زمینه 

ی خاص، همگی آنان در صفاتی همچون جهل و حقارت و تسلیم و سکوت و رکود در برابر تساب به قوم و قبیله رغم ان

، برابر و مساوی هستند. موجی از سخریه و استهزاء، در این تشبیه شاعر هویدا است؛ چراکه  ترازو )المیزان(،  "بیک"سپاه  

مندی  انسان است، امّا شاعر، حق و حقوق و میزان بهره  نماد تساوی رعایت جوانب انصاف در حق و حقوق مسلم نوع

انسانی نه در حقوق  را  اردنی  اخالقی خالصه می شهروند  بلکه در رذائل  از دو ضمیر  اش،  استفاده  با  البته شاعر  کند. 

 ابتدا صنعت تفریق را رقم زده و سپس از صنعت جمع استفاده کرده است.   "أنت"و  " انا"منفصل مرفوعی  
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ای پنهان،  از ضمایر منفصل نیز خود به نوعی دیگر، تاکیدی است ساختاری بر صنعت تفریق. همچنین سخریه استفاده

ظریف و تلخ در کاربرد این دو ضمیر منفصل وجود دارد که در توضیح آن بایستی گفت که دو ضمیر مذکور، جزو ضمایر  

 ی کار هستند.  ی نقش فاعل گونه و کنندهمرفوعی هستند که اصوالً در بردارنده

اندرکاران در کارهای  توان به بیت زیر اشاره کرد که در آن، شاعر خود و باقی دستهای صنعت جمع، میاز دیگر نمونه

 داند:  تر از میخ طویله میحکومتی را پست

 (.10: 2004و أنا و أنت أذل من وتد و من/ عیر باسطبل الهوان مقیم)وهبی التل، 

بر صن  ترجمه:  به  »عالوه  را  ادارات حکومتی  بدین صورت که  نیز هستیم؛  تشبیه ضمنی  از  نوعی  عت جمع، شاهد 

 اند« نماهای به واقع چهارپا، در آن اقامت گزیده و بسته شدهکند که انساناسطبلی تشبیه می

 (.2004:11باعوا البالد و حضرتی و جنابکم/ لکن بال ثمن الی »حاییم« )وهبی التل،            

بیت مذکور، شاعر عالوه بر استفاده از صنعت جمع )جمع کردن خود و مخاطب و کشورش در صفت قابلیت فروش و  

س نیز استفاده کرده که این پارادوکس،  واگذاری به بیگانگان(، ضمن استفاده از صنعت تشبیه و کنایه، از صنعت پارادوک

نمود پیدا کرده است. به بیانی بهتر، در عرف همگانی و اصلی مشترک،    " و بال ثمن  "باعوا"ی  با به کارگیری دو واژه

ی طبیعی چنین اقدامی است؛ این در حالی است که شاعر، اقدام  تعیین بها و ارزش کاال، مترتب بر عمل فروش و نتیجه

استفاده کرده    " لکن"ی  ا بدون در نظر گرفتن قیمت ذکر کرده و جهت القای مضمون پارادوکس، از کلمه به فروش ر

 است. 

به لحاظ مضمونی، استدراک ) جبران مافات(    " لکن " ی  در رابطه با کاربرد  کلمه   شدهی کلی و پذیرفته اگرچه قاعده 

ای که عالوه  ی مضمونی از این کلمه زده، به گونهی استفادهزمینهاست، اما شاعر در این بیت، دست به هنجارشکنی در  

فروشی در اردن قرار نگرفته، بلکه بر این نوع از اقدامات  فروشی و وطنی آدم در پی جبران حادثه  " لکن"ی  بر اینکه کلمه

ارکردی را در اصل بالغی ذم شبیه  ی چنین کخائنانه دامن زده و این اقدامان را مورد تایید و تایید قرار داده است. نمونه

 توان دید.  به مدح، می

 صنعت تقسیم  .2.2

محور شاعر ) به دلیل مسائل  تقسیم است که ذهنیت منطق  ۀهای مورد استفاده شاعر در ضمن دیوانش، ارایاز دیگر آرایه

 استفاده قابل توجه از این آرایه را در اشعار وی، فراهم کرده است:   ۀ شغلی و وطنی(، زمین

 فالناس إنسانان من همه/ إن یرتوی ذال وإن یلعبا         

 (.16: 2004وآخر تأبی علیه الحجا/ إلّا بأن یشقی وإن یتعبا) وهبی التل،         

 ها این است که ذلیل و بازیچه باشند  دو نوع هستند. یک نوع هم و درد آن ها ترجمه: انسان 

 بدبخت و خسته و مانده هستند.  هاییکمت محروم هستند و انسانهستند که از عقل و ح  هایی و نوع دوم انسان 

را در دو  ها  آنها زده و  های اخالقی آنبندی نوع بشر بر اساس خصائل و ویژگیشاعر در ابیات فوق، دست به تقسیم

استفاده کرده    "انسانان" مثنای    ۀ رغم اینکه شاعر در بیت نخست، از کلمدهد. علیپذیر و بازیچه قرار میذلت  ۀدست

پذیری و بازیچه  ی خود )ذلت خردی(، به تقسیمات دوگانهبندی دیگری )شقاوت و کماست، اما در بیت بعد نیز تقسیم

هم زده. کاربرد تقسیم در این شعر شاعر،  ی مثنی را به لحاظ اطالق بر دو چیز، برنوعی کارکرد کلمهشدن(، افزوده و به

نمودی واضح و ملموس به خود گرفته و مخاطب جهت درک و دریافت آن،    " انسانان"مثنای    ۀ برد کلمبه دلیل کار

رسد که استفاده از این آرایه، به صورتی مبتذل  چنین به نظر می نیازی به تفکر و تأمل ندارد. بنابراین در نگاه نخست، این



های بالغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل بررسی اسلوب 210   

 طاهره سادات سید حسینی ، ناهده فوزی ، سیمین ولوی 

توان دریافت که  تر میاسته است، اما با نگاهی عمیقو سطحی صورت گرفته و از عمق کاربردی و تفسیری این آرایه، ک

رغم کاربرد  شود؛ چراکه شاعر علیی مباحث صرفی محسوب میچنین کاربردی، از سویی نوعی هنجارشکنی در حوزه

های خود اضافه کرده و مجموع اوصاف نوع  بندیمثنا، در بیت بعدی، دو صفت شقاوت و خستگی را نیز به تقسیم  ۀ کلم

 رساند.  به چهار عدد می بشر را

ی تقسیم، متبلور  زند. به بیانی بهتر، هدف از کاربرد آرایهای دیگر از هنجارشکنی بالغی میاز سویی دیگر، دست به گونه

های منحصربفرد موضوعات و مفاهیم مربوط به یک مجموعه است، یعنی تفاوت در عین تشابه؛  ها و یژگینمودن تفاوت

هایی شده که هر کدام معلول  بندی شاعر از نوع بشر، تنها محدود و محصور در ویژگیتقسیم  این در حالی است که

 توان به بیت ذیل اشاره نمود:  های تقسیم در اشعار وهبی التل، میدیگری است. از دیگر نمونه

 (.43: 2004فدع الشیخ علی منبره/ یعظ الناس وینهاهم ویلحو )وهبی التل،              

های ما را  ه: حرف بیهوده و غیرمنطقی را رها کن و یک خبر را به اطالع مردم برسانیم آیا کسی هست که آهنگ ترجم 

 ما همانا تقوا و پرهیزکاری ماست.  هایبخرد. آهنگ 

شاعر در بیت فوق، شخصیت شیخ را مورد تعریض قرار داده و اعمال وی را در مقام شیخوخیت، در قالب وعظ و نهی و  

بندی از اقوال شیخ مورد نظر شاعر، تعریضی است بر عدم اقدامات عملی وی و  کند. چنین تقسیمالصه میتاکید، خ

ویژگی نمایش درآوردن  به  تقسیم جهت  نیز صنعت  نمونه  این  بدون عمل. در  عالم  یعنی همان  اقوال؛  به  های  اکتفا 

زند که از هم جدا نیست  هایی می بیان رذالت  صورت که شاعر در کاربرد تقسیم، دست بهمتفاوت و تخصیص نبوده، بدین 

ی تقسیم زده است.  و هر کدام، معلول دیگری است. و با استفاده از چنین کاربردی، دست به هنجارشکنی کاربردی آرایه

 ی تقسیم کاسته است.  ای، تا حدود بسیار زیادی از ابتذال آرایه استفاده از مبالغه و تاکید در کنار چنین هنجارشکنی

 پارادوکس  .2.3

پارادوکس در لغت به معنای با هم ضد و نقیض بودن، ناهمتایی و ناسازگاری است. تناقض ظاهری در سخنی مصداق  

دارد که به ظاهر متناقض و ناسازگار آید اما حقیقت پنهان در پس این ظاهر متناقض، سبب سازگاری میان طرفین  

 (.168: 1375شود )داد، ناسازگار می

ی پارادوکس است. یکی از دالیل  شعری مورد استفاده توسط عرار در ضمن اشعارش، آرایه  ۀ تکرارترین آرایبارزترین و پر

گردد. به بیانی دیگر،  می  بسیار مهم چنین کاربردی، به مقام و منصب و نیز شغل عرار در منصاب حکومتی اردن باز 

ای از  فرهنگ و تاریخ قدیم عرب و نیز حجم گسترده، اطالع گسترده از  شاعر به اقتضای شغل و مکانت شغلی و سیاسی

ای منطقی، بالغی، تصویری، فرهنگی، اجتماعی و.... از اوضاع کنونی اردن با تاریخ  اطالعات سیاسی، دست به مقایسه

پارادوکس، در ضمن اشعار وی چه در ساختار شعری و چه    ۀهاست که آرایی همین مقایسهقدیم آن زده و در نتیجه 

های احساسی و ناامیدی شاعر و نیز پاشیدگی و فساد اجتماعی  آورد و مخاطب را با آشفتگیتر مضمون، سربرمیدر بس 

ی پارادوکس در اشعار عرار محسوب  کند؛ بنابراین عنصر مقایسه، زیربنای زمینهو سیاسی موجود در اردن، مواجه می 

شود، فضایی ماالمال از اندوه، تحسر، یاس، بدبینی،  شود و تصاویر و فضای شعری که از طریق پارادوکس خلق میمی

 توان در بیت زیر مشاهده کرد:  گونه مضامین را میی بارز این سخریه، ریشخند، حیرت و شگفتی است که نمونه

 (.45: 2004موطنی األردن لکنی به/ »کلما داویت جرحاً سال جرح« )وهبی التل،              

 سرزمینم اردن است ولی در این وطن هرگاه که زخمی را درمان کردم، زخمی دیگر پدیدار شد. : وطن و ترجمه 
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آفریند، ولی او این خیال  شناسی میخیال زیبایی  "موطنی االردن"گوید  در اینجا عرار برای خوانندگان وقتی که می 

ما داویت جرحا سال جرح«. به بیانی دیگر،  گوید: »کل کند و برای اصالح میزیبا را به هنگام تکمیل سخن خود نابود می

را دارند، ولی شاعر با ایجاد   "موطنی األردن " خوانندگان در حالت معمول، انتظار ستایش  وطن بعد از ترکیب حماسی 

آفریند. مصراع دوم این بیت، از جمله اشعار ابن نحاس  ناهماهنگی بین فضای جمله اول و جمله دوم، پارادوکس می

 گویی در شعر این شاعر، کاربرد بیت ذیل است: های بارز پارادوکس و نقیضهاز جمله نمونهحلبی است. 

 (.157: 2004إنّی وإن کنت حراً ذا محافظۀ/  عبد العیون التی فی شکلها دعج )وهبی التل،        

 ترجمه: هر چند من آزاد هستم اما زیر نظر و مراقبت چشمانی سیاه و بزرگ )جاسوسان( هستم.

 (.157: 2004إنّا نیام وأنتم مغمضون علی/ قذی فماذا عسی یأتی به الفرج )وهبی التل،        

 اید، پس چه امیدی به رهایی و گشایش است؟!! بسته هاما در خوابیم و شما چشمانتان را بر پلیدی ترجمه:

کند، اما این توصیف چندان به  ی، خود را شخصیتی آزاد معرفی م "حر"  ۀدر نخستین مصراع، شاعر با استفاده از واژ

  ۀ ، تمامی تصور مخاطب را در مورد کلم"ذا محافظۀ   "ی  بدون وقفه و فاصله از واژه  ۀانجامد؛ چراکه استفاد طول نمی

و سردرگمی می  "حر" ابهام  دچار  را  وی  و  ریخته  که در عین  به هم  است  باور  این  بر  دیگر، شاعر  عبارتی  به  کند. 

تحت نظارت و مراقبت جاسوسانی است که حتی در امر جاسوسی نیز دچار ضعف و ناتوانی هستند.  برخورداری از آزادی،  

خورد،  ، نوعی تضاد تصویری نیز توسط شاعر، رقم می"عبد"و    "حر"  ۀبر تضاد واژگانی میان دو کلماز سویی دیگر، عالوه

جاسوس بوده و این نوع از شخصیت،   عین(، مجاز جزء از کل شخصیت  ۀ)جمع کلم  "عیون"ی  به این صورت که واژه

 گری، اشراف بر اوضاع و اشخاص،  تیزبینی و دقت است.گر حیلهتداعی 

، کنایه از تجاهل و اغماض  "مغمضون علی قذی "  ۀدر بیت دوم، کنایه از جهل سیاسی مردمان اردن و واژ  "نیام "  ۀنیز واژ

رویدادهای کشور با  مواجهه  در  این کشور،  منفصل    سردمداران حکومتی  دو ضمیر  از  استفاده  است. همچنین  اردن 

بر استفاده از صنعت تقسیم در قالب ضمایر مرفوعی، بیانگر مضمون پنهان اوج تفرقه و  ، عالوه"انتم"و    "إنا"مرفوعی  

طورکه مشاهده شد، شاعر تنها در ضمن دو بیت، چنین حجم  اختالف و فاصله، میان دولت و ملت اردن است. همان

برد. حقیقت برآمده از این نوع از کاربرد  کار میهای ادبی را جهت بیان مفهوم مورد نظر خویش، بهی از آرایهاگسترده

 اش است.   ها، نشانگر محوریت مضمون و محتوا در مقایسه با ساختار صوری و ظاهری ابیات مقاومتیآرایه

 ذم شبیه به مدح  .2.4

ای مطرح سازد که شنونده نخست  نکوهش و مذمت باشد اما آن را به گونهذم شبیه به مدح آن است که مقصود گوینده  

گمان برد که قصد مدح و ستایش است، اما در ادامه گوینده مذمت دیگری یاد کند و نکوهش گذشته را تاکید کند  

 (. 90-89: 1419و الشین،   241: 2000( )مطلوب، 55-51/ 3: 1377)زرکشی، 

 (. 63: 2004باضرار )وهبی التل،  إلّاادت مودتهم/ علی الوفی لهم والناس کالکأس ما ع          

رسانند و جواب  مردم به مردم ضرر می  هایو وفاداری  هاو مردم مانند جام شراب هستند که در مقابل خوبی  ترجمه: 

 دهند.خوبی را به بدی می

گی مذموم عدم وفاداری مردم و نیز عدم  گونه گفت که شاعر در بیت نخست، به ویژتوان ایندر توضیح مطلب سابق می

کند. این در حالی است که با کاربرد حرف استثنای  توزی نسبت به وفاداران وطنی اشاره میمهر آنان یا همان کینه

گیرد، اما شاعر با استفاده از  ، ذهنیت مخاطب در موقعیت انتظار ویژگی و خصوصیت مثبتی از نوع انسان قرار می "إال"
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بر عدم طرح تصویری مثبت از نوع شبیه به مدح، با انتظارات قراردادی وی در این زمینه بازی کرده و عالوه  ذم  آرایه

 کند.  توزی نسبت به وفاداران، طرح می انسان، صفت مذموم ضرررسانی را نیز به صفت کینه

 سخریه .2.5

ها  آندادن  این عناصر یا بزرگ جلوه   سخریه، طلب رسیدن به یک چیز، شخص یا اتفاقی، با بکارگیری ابزارهای تحقیر

ناظران شود، خواه با  ۀکه باعث خندنحویبه  ؛دادن به عیوب دیگری استتوجه ،کردنمسخره ،است. بنا بر تعریف غزالی

 (. 140: 1406سخن باشد خواه با اشاره یا انجام کارهای دیگر )غزالی، 

 گوید: عرار در قصیده استقالل می 

 یا هبر استقاللنا الکرتونی! / اخرجنی، کما تری عن دینی!           

 فدرت بین الناس کالمجنون/ أسالهم عنه فما دلونی             

 (.79: 2004ۀِ. )وهبی التل، ی قعوار والخمارلَا عَإلّ          

بینی  گونه که میشکننده شده( / همان  : ای هبر! استقالل کارتونی ما )منظور این است که استقالل ما سست وترجمه 

 مرا از دینم خارج کرد/  

از   به سوی  مرا راهنمایی    هاسوال کردم ولی آنها  آنمن مانند مجنون بین مردم چرخیدم/ درباره آن  نکردند/ مگر 

 »قعوار« و »میکده« 

های معنایی که میان  ها و تنشو تقابل  شودمی   های مربوط به آمیزش ناسازها ایجاد هایی که در بحث یکی از زمینه

های پیرامون است که در این ابیات، عرار موضع  ، رویکرد آرمانی شاعر به زندگی و پدیدهشودمی  واژگان مختلف منجر

کند؛ او این استقالل  ، با روشی تمسخر آمیز بیان می استاش  گونه که شایستهبه استقالل کشور آنرا نسبتسیاسی خود  

شاعر    است و آمیز و تحقیرآمیزی است که در ذهن عرار  معنای طعنه  ۀ کند که این توصیف دربردارندرا کاغذی وصف می

وار بین مردم به پرس  کند و این امر باعث شد، او دیوانه گیری میخاطر شدت نارضایتی از استقالل از دین خود کنارهبه

اش رهنمون کردند، با این امید که اینها  فروشیو جو بپردازد. سرانجام وی را فقط به سوى قعوار ساقی شراب و شراب

 برای شاعر قرارگاهی از این استقالل باشد که در شعرها به دنبال رسیدن به آن است.

این   به توصیفعرار در  راه نمیمی  ناسازواری  ناسزا، سستی و فحش  او در سخریات خود  تنها تصویر پردازد،  و  دهد 

گرایشی است که در این گفتار سیاسی به    ، دهد؛ رفتن به سمت شراب فروشیمی  مسخره کردنش را مورد احترام قرار

 . شودمی روهبا آن روب  ،شاعردنبال آن است و این پارادوکسی است که پناهگاهش فرار از مشکلی است که 

ها را در  کند؛ او بدون توجه به نتایج، این گرایشباخبر می  ویهای سیاسی و مقاومت طلبانه  این ابیات ما را از گرایش

پارادوکس    ؛ از این رو های زندگی متفاوت استدانست که گرایش سیاسی با دیگر گرایشمی   نمود، او می  شعر خود بیان 

کرد. این پارادوکس در شعر  می  ترمندی و عدم افراط در متناقض نما، عقالنیه سیاسی با هدف قانونخود را در زمین

 :"توبۀ عن التوبۀ"، مثل این گفته او در قصیدۀ شودمی  جاها نمایانتر بیشعرار در 

 فدع عنک الهراء و قم / نذع للناس اعالنا           

 (. 21: 2004حان تقوانا)وهبی التل، اال من یشتری بالحان / و االل           

 حرف بیهوده و غیرمنطقی را رها کن و یک خبر را به اطالع مردم برسانیم  ترجمه: 

 ما همانا تقوا و پرهیزکاری ماست.  هایما را بخرد.آهنگ  هایآیا کسی هست که آهنگ 
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کند  عر، توبه خود از گناهان را اعالم می در نوع خود پارادوکس دارد؛ بدیهی است که شا  "توبه از توبه  " عنوان این قصیده  

 . سازدمی  هایی مطرحها و تقابلسازد و پارادوکسمی ولی بعد، این توبه را لغو کرده و آن را نامفهوم 

عرار در سخریه، الگوی خود را )شیخ عبود النجار( که پیشوای دینی در قصر عبداهلل بن حسین و دوست شاعر بود،  

های  (. این ویژگی 158:1987نامید به نام وی گذاشت)أبو مطر،  " عبودیات" رین قصاید خود را که تقرارداد. و عرار ناب

پارادوکس به مجموعه  توجه  با  را  عبود  بررسیشخصیتی  این شخصیت،  به  منتسب  در  می  های  عبود  بسا  کنیم. چه 

. عرار در قصیده  شودمی  به کار گرفتهاز قصاید عرار به عنوان ابزاری برای ساختن پارادوکسی توسط شاعر  ای  هقصید

 گوید: می "بین الخرابیش  "

 صاحب من بنی  النجار عمته/ کانما هی )باراشوت( طیار          

 (.61و60: 2004یری مواعظه وقفا علی اذنی/ و ان راس التقی زجری و انذاری)التل،           

 ویی چتر نجات خلبان است. او گ ی هبنی نجار که عمام ی هو دوستی از قبیل ترجمه: 

 داند. می پندارد مواعظش در کنار گوشم ایستاده است و اینکه حد نهایت تقوا را پیش راندن و هشدار دادن من می

اش به دلیل شدت ضخامت آن و مشابهت  کند؛ عمامهشاعر عبود را که شریکش است با چنین شکل شمایلش توصیف می

تمسخر آمیز است و این شریک به عنوان روحانی دینی، عرار  و  خلبان است؛ این توصیفی نابآن با چتر همانند )چتر( 

گاه تقوا، توبیخ و هشدار  ها به شاعر اختصاص یافته است و معتقد است که پناهکند، گویی که این موعظهرا موعظه می

   گوید:  می کند و دادن به این شاعر است؛ شاعر از این سخن تعجب می

 (.61و60: 2004)التل،   یری یحج إلى حانوت خمار/ غ  عمان لم تعرف أخا طرب  نّأک           

 گویی شهر امان انسان خوشگذرانی غیر از من ندیده است که به دکان شراب فروشی برود.    ترجمه: 

از خالل سخریه،    شودمی  ها و مواعظ این روحانی با آن روبروبنابراین عرار با سبک شمردن عبود و افراطی که در نصیحت

ها  گوید: وی در شادیمی اش در کاهش سخن و مقبولیت بخشیدن به آن موفق است. پس برای کم کردن حالت مستی

برد در نتیجه  می  کند و به مغازه شراب فروشیو نوشیدن شراب تنها نیست و کسی مثل یک برادر او را همراهی می

بخشد و با به کار بردن  می  فتنش را به میخانه با وجود شیخ عبود مشروعیت نیازی ندارد که تنها به این مکان رود و ر 

 را در بردارد. ای هکند ولی معنایی گستردأخا طرب و حانوت خمار و ... سخن خود را کوتاه می

 تشبیه .2.6

مانندگی مبتنی  تشبیه در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است. تشبیه مانندکردن چیزی به چیزی، مشروط بر اینکه  

عبارت است از مانند    ،( و در علم بیان16:  1317بر کذب یا حداقل دروغ نما باشد، یعنی با اغراق همراه باشد )تقوی،  

کردن چیز است به چیز دیگر. دو چیز را که به یکدیگر شبیه نیستند و یا الاقل شباهتی آشکارا ندارند، را به هم مانند  

 (. 147:  1350کنیم )شفیعی کدکنی، 

های  پرده و مستقیم از طرفین تشبیهات و نیز وجه شبهوهبی التل، الگوگیری بی   بارزترین ویژگی تشبیهات شاعرانه

 توان در ابیات زیر مشاهده کرد:  ی آن را میویژه اشعار جاهلی است که نمونهموجود در میراث ادب قدیم عرب، به

 بعضه فی شبه دیوان قالوا لشعرک عشاق بودّهم / إن یجمعوا        

 عمری فی کلّ میدان ها  نّفقلتُ شعری أشالء مبعثرۀ/ کأ        

 و یوم یأزف میعاد النّشور وما/ یقضی به الموت من جهر وإعالن        

 (.226: 2004لسوف یسمع حتی الصم من غرری/ آیات تلفظها أفواه خرسان )وهبی التل،         
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 رانی )دوستدارانی( دارد که خواهان گردآوری آن در شبه دیوان هستند.گفتند که شعر تو طرفدا  ترجمه: 

اند گویا عمر من است که در هر میدان پراکنده است و  گفتم شعر من اعضایی است که قطعه قطعه و از هم جدا شده

 در هرجهت و سمت و سو است.

مورد  ها  آنگیرند و کارهای آشکار و پنهان  می رسد و مردم در جایگاه محاکمه قرار  هنگامی که روز میعاد قیامت فرا می

 گیرد.حسابرسی قرار می

 شود.آنگاه از زبان افراد الل از ترس در معرض هالک قرار گرفتن آیات قرآن شنیده می

مبارزات وطنی گذاشته و    یهکند که پا به عرصدر اولین بیت، شاعر شعر خود را به انسانی جنگاور و شجاع تشبیه می

با دشمن و آگاهفرسایی و ذوق ادبیبا قلم نبرد ادبی  به یاری وطن شتافته و در کشاکش  سازی مردم، همچون  اش، 

ایست پنهان بر اندوه و حزن شاعر از عدم  اشاره  "أشالء مبعثرۀ"جان تکه تکه شده که خود ترکیب وصفی  پیکری بی

چنان با صالبت و  ، شاعر علی رغم چنین اندوهی، همی ابیاتهای ادبی شاعر. در ادامهتاثیرپذیری مردم اردن از تالش 

کند و بر این باور است که حتی در  لحنی حاکی از اطمینان قلبی و ضرس قاطع، با لحنی حماسی از اشعار خود یاد می

  روز قیامت و حتی افراد گنگ )کر( نیز اشعار وی را خواهند شنید، چراکه اشعاری قدرتمند و گیرا سروده است. همچنین 

اغراق توسط شاعر به کار گرفته شده است. اغراق عبارت است از اینکه هنگامی که    ۀدر این قسمت )بیت آخر(، آرای 

ای برجسته و بزرگنمایی کند که مطابق عرف و عادت جاری، پذیرفته نیست  شاعر یا نویسنده، صفتی را در فرد و پدیده

طور که در این بیت مشاهده  وجود ندارد یا بسیار بعید است. همانو در عالم واقع نیز امکان دستیابی به آن صفت،  

شود، شاعر بر این باور است که اشعار وی آنچنان گیرا و قدرتمند و موثر هستند که حتی اشخاص ناشنوا نیز قادر  می

موجب خیال اغراقی  آن هستند. چنین  ابیات  تلفظ  به  قادر  نیز  افراد گنگ  و  بوده  آن  و  انگیز شبه شنیدن  دن شعر 

 تر آن شده است. تاثیربخشی بیش

 

 
 پوستر مدافعین حرم، دورۀ معاصر. منبع: )نگارنده( -1تصویر



 1401  آذر، 47، شماره 19دوره  215 

205  -  224  

اند. از سوی دیگر، کاربست  ، طراحان از رنگ سبز برای تشبیه  و نمادی برای مقاومت استفاده کرده1در پوستر شمارۀ  

 ست. توان نوعی تشبیه  به تاریکی دانرنگ سیاه در زمینۀ را می

بخشی یا همان تشخیص است؛ بدین صورت که شاعر شعر خود را  جان  ۀآرای  ۀابیات مذکور عالوه بر تشبیه، در بردارند

همچون انسان جنگاوری دانسته که قدم در میدان مبارزه نهاده و در راه وطن، تکه تکه شده است. آخرین بیت نیز  

حماسی  به و  فخری  مضامین  از  است  اقتباسی  کامل،  از  طور  استفاده  عرب.  جاهلی  اشعار  در  شده  استفاده  پرتکرار 

در تصویر شمارۀ دو  تصویرسازی است.    ۀتصویرسازی قرآن در رابطه با روز قیامت نیز از دیگر اقتباسات شاعر در زمین

حرم    عنوان تشبیهی برای تقدسنیز طراح با کاربست رنگ قرمز در پوستر و رنگ زرد به عنوان نور، از این نمادها به

 اهل بیت و مبارزه خونین بهره جسته است. 

 

 
 پوستر مدافعین حرم، دورۀ معاصر. منبع: )نگارنده(   -2تصویر

 

های  توان به این نتیجه رسید که شاعر با تمام قدرت و با استمساک به هر نوعی از آرایهبا توجه به توضیحات فوق، می

توان ابیات مذکور را  اش در قبال مخاطب است. بنابراین میپرستانههای وطن ادبی، در پی طرح عقیده و نظر و تالش

با یکدیگر قلمداد کرد. چنین کاربرد  ها  آنهای مختلف و نیز مونتاژ  ترین اشعار عرار، از جهت کاربرد آرایهای از غنینمونه

 ن و اشعار جاهلی است.  قدرتمندی، از دیگر سو نشانگر عمق اطالعات و مطالعات و آشنایی وی با ادب عربی، قرآ

این دیوان می به تشبیهات مورد استفاده شاعر در  ابتذال  توان گفت که بیشبا نگاهی کلی  تر تشبیهات شاعر، دچار 

پردازی و تصویرسازی مخاطب را تحریک نکرده و ادات تشبیه و وجه شبه نیز به صورتی  هستند، چراکه قدرت خیال 

ی هرگونه طرح شده است؛ بنابراین شاعر با چنین کاربستی سطحی از تشبیه، زمینهکامال آشکار در ضمن این تشبیهات،  

 پردازی را از مخاطب، سلب کرده است.  تفکر ادبی و به تبع آن التذاذ ادبی و نیز خیال 

 های تشبیه در شعر عرار است:   ابیات ذیل، از دیگر نمونه

 نعیم ولکن غیر مضمون وفی )یا حمزۀ العربی( الناس فی سعۀ /         

 ماذا علی من األسعار فی »حلب«/ ومن ثراء تجار فی »فلسطین«         

 (.168: 2004ومن تطاحن أحزاب »شامیۀ«/ علی عناوین بئست من عناوین )وهبی التل،         

 کن این گشایش و رفاه بدون تضمین است.ای حمزه مردم در رفاه و نعمت هستند و ل  ترجمه: 
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 شود.  در حلب به من چه ارتباطی دارد؟ و نیز ثروتمندی تجار فلسطین هم به من مربوط نمی ها قیمت

 کنند هم به من ربطی ندارد. و اینکه احزاب در شام بر سر عناوین پست یکدیگر را نابود می 

است. در واقع شاعر در این بیت،    "یا حمزۀ العربی "منادای  ی ثقل مضمونی چهار بیت مذکور، در حرف ندا و  نقطه

ی مضمون سخریه  کند و اگرچه تشبیه در بردارندهشخصیت شیخ را به شخصیت دینی و تاریخی حمزه )ع(، تشبیه می 

اما می را میاست،  تشبیه  تشبیهی  تلمیحی،  آورد. »تشبیه  به حساب  تلمیحی  تشبیهات  انواع  از  را  آن  به  توان  توان 

 اساطیری، تاریخی، دینی، عاشقانه، فرهنگی، علمی و ... تقسیم کرد.

 

 
 پوستر مدافعین حرم، دورۀ معاصر. منبع: )نگارنده(   -3تصویر

 

  های سرخ تشبیه کرده است که در حال دفاع از حرم حضرت زینب، طراح مدافعین حرم را به الله3در تصویر شمارۀ  

 )س( هستند.

ای از تاریخ کنونی و کلی عرب با تاریخ و فرهنگ قدیم عربی، از طریق سخریه و  عالوه بر مقایسهشاعر در این قصیده  

تعریض نشات گرفته از سبک استفهامی ابیات، مخاطب را نسبت به عمق فجایع وارد آمده بر عرب، به ویژه به لحاظ  

شاعر در این قصیده اگرچه تمسخرآمیز  کند. بیان  فرهنگی و فروکش شدن روح حماسی در این نژاد انسانی، آگاه می

توان  است، اما در عین حال بسیار تلخ و اندوهناک است. افق دید گسترده و دوردست شاعر در زمینه ادب مقاومت را می

گونه  در کاربرد واژگانی چون حلب، فلسطین، شام و... در این شعر مشاهده کرد. به بیانی دیگر، افکار و احساسات مقاومت

ی آن نیز مورد  جغرافیایی وطنش اردن نبوده، بلکه فرهنگ و تاریخ عریق و پردامنه و گسترده  ۀ تنها شامل حوزشاعر،  
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توان در ضمن اشعار تعریضی ذیل در ضمن  توجه و اهتمام شاعر است. نمود واضح چنین اندیشه و دیدگاهی را می

 استفاده از اسامی شهرها و کشورهای عربی مشاهده کرد.

 

 
 پوستر مدافعین حرم. دورۀ معاصر. منبع: )نگارنده(   :4تصویر

 

 ها اشاره کند. کردن مدافعان حرم بر گرد حرم به نقش حمایتی آندر این تصویر، هنرمند کوشیده تا به تشبیه

 استعاره .2.7

معنای  کردن چیزی به عاریت است و در اصطالح، لفظی است که استعمال شود در غیر  استعاره در لغت به معنای طلب

اصلی که موضوع له باشد به عالقه مشابهتی که بین معنای اصلی و معنای مستعمل فیه است با بودن قرینۀ مانع از  

 (. 180: 1392ی معنای اصلی )رجایی، اراده

به وصف دلتنگی و حنین نسبت به وطنش پرداخته است.    "من لیالی الشوبک المحمیۀ"ای تحت عنوان شاعر در قصیده

ی آغازین غزل خود نیز با مضمونی عاشقانه و کالسیک  و حتی نقطه کند  میوی اگرچه از قالب شعری غزل استفاده  

 دهد:  نسبت بدان، سوق می شود، اما در ادامه سخن را به سمت و سوی ستایش وطن و ابراز اشتیاق شروع می

 زموا القلوص فما للبین تفنید /  و ال لجرح نکأه الضیم تضمید       

 زموا القلوص فما أدری أوجهتهم/ عمان أم أنهم من دونها نودوا      

 یا معشر الصحب بی وجد أکاد جوی/ أذوب ما أضرمته االعین السود       

 (.70: 2004فی جبین الشرک توحید )وهبی التل،  فهاتها من صمیم الدن مترعۀ /کأنّها      

زمام شتران را بستند و برای این جدایی نپذیرفتنی وجود ندارد و برای این درد و زخم و جراحت ظلم وستم    ترجمه: 

 هیچگونه مرهمی وجود ندارد. 

امان است؟ و یا جایی غیر از  ها  آندانم به کدام مقصد خواهند رفت آیا مقصد  را بستند نمی ها  آناین شترانی که زمام  

 دهند. آن، ایشان را ندا می 
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ور کرد که دارم ذوب  ای گروه یاران درون من شوق وحبی وجود دارد که آن چشمان سیاه آتشی در وجود من شعله

 شوم.می

 آید.می  پس بیاورید آن را از درون خمره لبالب شراب/ که گویا این جام شراب در پیشانی شرک یک نوع توحید به شمار 

های معشوق و نیز استفاده از قالب شعری  شاعر در ضمن بکارگیری مضامین قدیم شعری عرب مبنی بر ستایش زیبایی

قالب مضامین شعری زده و ستایش وطن را جایگزین ستایش محبوب و   به هنجارشکنی در  به غزل، دست  مختص 

اطب آشنا و آگاه به ادبیات جاهلی عرب، بازی کرده است.  معشوق انسانی کرده و از این طریق، با انتظارات قراردادی مخ

کند که  به عبارتی دیگر عرار، شور و شوق خود را در قبال وطن و دیدار مجدد آن، به شور و شوق عاشقانی تشبیه می

گیری  چنین نتیجه توان اینچشم، در حال ذوب و آب شدن است. بنابراین میدر فراق زیبارویان سیه  هاروح و جان آن

ی مضمون و محتوا نیز رخ داده. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که استفاده  کرد که هنجارشکنی شاعر، در حیطه

موجبات مبتذل نمودن این تشبیه شده است؛ چراکه در تشبیه مذکور ارکان تشبیه خیلی سریع    " کأنها" از ادات تشبیه  

یبا و به نوعی پارادوکس نما و متناقض، شرک را به انسانی تشبیه کرده  شوند، اما شاعر در اقدامی جالب و ز فهمیده می

و چشمان محبوب )یعنی همان وطن/عمان( نمادی از توحید در دل این شرک و کفر است. درک و دریافت این نوع از  

نوعی تعقید و پیچیدگی تشبیهی در بیت فوق استفاده از  نیازمند تفکر و تأمل است؛ چراکه شاعر  کرده که    تشبیه، 

توان آن را تشبیه در استعاره نامید. در تعریف چنین کاربردی باید گفت: »گاهی شاعری همزمان یک ترکیب تشبیهی  می

شود که به این  گیرد که باعث ایجاد صور بیانی مضاعف تشبیه در استعاره میرا با کاربرد استعاره در خدمت شعرش می 

 ( .277: 1398توان گفت« )شهسواری و کریمی، از تشبیه هم مینوع از صور بیانی مضاعف، استعاره بعد 

کند که از اشتیاق دیدار آن، دچار تمنا و تحسر شده و  بدین صورت که ابتدا عمان را به محبوبی زیباروی تشبیه می 

بودن شخص، چشمانش حکایت از  شود که در عین مشرکسپس این چشمان را در صورت انسانی مشرک متصور می

ابتذال دور کرده و بدان    ۀو ایمان دارد. درواقع شاعر با چنین ترفندی، تشبیه را تا حدود بسیار زیادی از ورط  توحید

را نیز استعاره در نظر    "جبین الشرک"توان ترکیب اضافی  رنگ و رونقی قابل قبول و نوین، بخشیده است. البته می

 شود.  دیده می  "توحید "و  "شرک"ی یان دو واژهی تضاد نیز مگرفت. عالوه بر تشبیه و استعاره، آرایه

 صور بیانی مضاعف و تزاحم تصاویر .2.8

های مورد  کار رفته در بخشهای بهتر مثالصور بیانی مضاعف و تزاحم تصاویر، در بیش  ۀ بحث و بررسی در رابطه با پدید

اما نمود   قابل بحث و بررسی است،  و...  توان در  واضح چنین آفرینش ادبی را میبررسی چون تلمیح، تضاد، تقسیم 

ها، به منظور جلوگیری  های ذکر شده در بخش تشبیه و استعاره در پژوهش حاضر دید و عدم ذکر مجدد این مثالنمونه

 ی کالم و تکرار مکررات است. از اطاله

های بخش تشبیه و استعاره  ثالهای به کار رفته در پژوهش حاضر، به ویژه شاهد مدر یک توضیح کلی رد رابطه با نمونه

سرایش شعر، استفاده از صور بیانی مضاعف    ۀهای سبکی برجسته و پربسامد عرار در زمینباید گفت که ازجمله ویژگی

تصویر در ادبیات و تبیینی از    ۀ ی تعریفی از پدیدتر موضوع، ابتدا به ارائهو تزاحم تصاویر است. جهت وضوح هرچه بیش

های مورد استفاده از این دو آرایه که در بخش  مثالپردازیم و سپس به شرح و توضیح شاهد  می   ی مذکور دو آرایه

 اند، خواهیم پرداخت.  استعاره و تشبیه آمده

شود.«  ایست کلی و جامع و شامل هر نوع تشبیه، هر نوع استعاره، هر نوع سمبل، و هر نوع اسطوره می»تصویر، کلمه

  همواره   و   دارد  عربی  ادب  تاریخ  در   ریشه   ادبی،  تخیالت  تودرتویی  و  ایماژها   فشردگی  که  این   (. با76:  1347)براهنی،  

طور قطع، در  نظران، به گرفته است و بدین جهت است که هنوز صاحب  مورد توجه قرار  ، شعر و ادبیاتهمراه    بیش  و  کم
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ها،  نآ  بر  مناسبی  عنوان  نهادن   نام   در  حتی  و  اندنرسیده  مانعی   و   جامع  تعریف  به  ها،آن  وکیفجایگاه و کاربرد و کم  

  تصاویر،   تضاعف  مضاعف،  ۀ یبیانی مضاعف، تزاحم تصویرها، آرا  گذاری با عناوینی چون صور اختالف نظر دارند. در این نام

  این  با  کنیم، می  برخورد...    و   ایماژ  وحدت   در   کثرت   تصویر،  در  تزاحم  بدون  ابداع  تصویرها،  هنری  تزاحم   تصاویر،  تعدد

 .ها نیستیمنیاز از تعریف آن، بیمقوله  دو  این رویکرد  به توجه با  حال

داند و در بررسی  سبب ایجاد »تزاحم تصویر« می ،شاعران به لزوم تزیین تصویرها را در کنار هم ۀ عالق  ، شفیعی کدکنی

آوری به جمعتر  یشبتزیینی تصویرها سبب شده است که کوشش شاعران هرچه    ۀگوید: »جنبمی  هماهنگی تصویرها

و در کنار هم چیدن تصویرها منجر شود و آزمندی بر تزیین شعر از این رهگذر، مسأله تزاحم صورخیال را بوجود آورده  

ای  بیانی مضاعف، گونه  : »صوردر تعریف دیگری از صور بیانی مضاعف آمده است  .(199:  1350شفیعی کدکنی،  )  «است

رت بیانی با یک صورت بیانی دیگر و یا با یک آرایه بدیعی ترکیب شده و تشکیل  از صور خیال است که در آن، یک صو

عبارت دیگر، اگر »تزاحم تصویرها« نه در یک بیت، بلکه در یک واژه یا ترکیب  به  ؛دهدیک صورت بیانی مضاعف را می 

 .( 110: 1398شهسواری و کریمی، )  آورد«می صورت گیرد، یک صورت بیانی مضاعف به وجود

»تزاحم    صورت درنظر گرفته شده است: ی بدینبیانی مضاعف« و »تزاحم تصویرها« تفاوت  بین »صور   البته در این تعریف،

در یک ترکیب دو  تر  بیشهای بیانی،  در کمتر از یک بیت یا مصراع قابل بررسی نیست، ولی تضاعف صورت،  تصویرها

  یکند و چند ایماژ و آرایهیک واژه یا ترکیب، نهایت استفاده را میاز    شاعر  از این قرار،  پیوندد.می  به وقوع  ایکلمه

(. در ادامه برای هر کدام از »تزاحم تصویر« و »صور  111:  1398شهسواری و کریمی،  ) «  گنجاند.بدیعی را در آن می

 . کنیم تا به بیان و روشنی مسئله کمک کند، یک نمونه ذکر میدیوان عراربیانی مضاعف« در 

 (.77: 2004العلم کالجهل أنی قد شططت و قد / نسیت أن  فی فمی من راتبی ماء)وهبی التل،  و      

 ام که در دهانم از حقوقم آب است. روی و افراط کردم وفراموش کردهعلم مانند جهل است من زیاده ترجمه: 

تشبیه و تضاد،    دو آرایه   ۀ ندبیت فوق که در بخش تشبیه به صورتی مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در بردار

مربوط به بیان و بدیع    ۀهای حوزای علم و جهل است. در واقع شاعر در ضمن همین یک بیت، آرایهدر ترکیب دو کلمه

ای روشن و ملموس از صور بیانی  بندد که همین نوع از کاربرد، نمونهکار میرا جهت القای مفهوم مورد نظر خود، به

 است.  مضاعف در شعر عرار 

توان گفت که این آرایه، در ضمن اکثر قصاید و اشعار وی، قابل مشاهده  در رابطه با تزاحم تصاویر در شعر عرار نیز می

ای مرتبط به مردم و وطنش را انتخاب کرده و به منظور شرح و بسط ادبی  است؛ بدین صورت که شاعر، معضل یا پدیده

ای واحد با موضوعی واحد )دارای وحوت  آن معضل زده و در ضمن قصیدهاین معضل، دست به خلق تصاویر متعددی از  

 آفریند. موضوع(، چندین تصویر از همان موضوع واحد، می

 تضاد .2.9

بارز چنین کارکردی را    ۀتوجهی در ساخت معنا برعهده دارد که نمونبر زیباسازی بیانی، نقش قابلصنعت تضاد عالوه

 پردازیم: بدیعی می ۀهایی از این آرایوفور مشاهده کرد که در ادامه به ذکر نمونهتوان در دیوان عرار، به می

 (.65: 2004)وهبی التل، إدبار و إقبالالیوم خمر فال تحفل بامر غد / و ال بوسواس          

 (. 26: همانذ قومی عراۀ غیر ما نسجت یدیه )إو لبست          

 (.27همان:  و القلب ماتنفک تمأل ساحه خطرات میۀ/ دنف تطارده العجوز وال تهادنه الصبیۀ )         

 (.78: همانوالحق البد من اشراق طلعته/ مهما استطالت علی أهلیه ظلماء )         
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 (.3همان: أهلوک قد جعلوا جمالک سلعۀ/ تشری وباع بنو أبی أوطانی )         

 وإذ نوب الحیاۀ أغانی   نعمی/  األسیوإذا  جنۀ جهنم فاذا          

 (. 4: همان) سَجانی حارسیو ذووک قد منعوک کلّ کرامۀ/ وأنا کذلک           

پس زمانی که جهنم همان بهشت است و اندوه بسیار نعمت من است و بال و مصیبت زندگی مراحل خوش و   ترجمه: 

 شادمان زندگی است

 و بستگانت هر کرامتی را از تو گرفتند و من همچنین  نگهبان من زندانبان من است. 

های ذکر شده باید گفت،  ین نمونهبایست در توضیح و تبی چه که میاند، اما آنوجوه تضاد در ابیات فوق مشخص شده

ی تفاوت میان دو  ی پارادوکس بر تضادهای موجود است. به عبارتی دیگر، اگرچه تضاد، در بردارندهی سیطرهمسئله

ی  و عقال پذیرفته شده هستند و مخاطب، در درک تضادهای عمومی موجود در حوزه  ها عرفاًچیز بوده و این تفاوت

کار برده شده توسط عرار،  هتر تضادهای بشود. این در حالی است که بیشت، با مشکلی مواجه نمیزندگی و به ویژه ادبیا

ی درک و  های تصویری شعر وی افزوده و تا حدود زیادی، تخیل مخاطب را در زمینهدچار تعقید بوده و بر ناسازواری 

 کند.  کار برده شده، با مشکل مواجه می دریافت تضاد به

گر، تضادهای عرار، تنها من باب آرایش ظاهری و ساختاری اشعار نبوده، بلکه کارکردی ابزاری جهت وصول  عبارتی دیبه

پارادوکس ساختار  جامعهبه  از  مضمونگونه  در  آن،  کاربرد  از  غایی  هدف  و  یافته  مردمانش  و  اردن  و  ی  آفرینی 

کار رفته توسط شاعر،  هدریافت تضادهای بشود. البته سختی و صعوبت درک و  های پارادوکسی خالصه میتصویرسازی

  ۀعنوان نمونه در نخستین بیت فوق، شاهد کاربرد دو کلمی اسنادی و تشبیهی کلمات متضاد است؛ بهمربوط به جنبه

چه  آید، اما آننظر میمتضاد بهشت و جهنم هستیم. اگرچه تضاد موجود، به ظاهر بسیار سطحی و واضح و ملموس به

عبارتی دیگر، نوعی  اسناد جهنم به بهشت است. به   ۀکند، جنببرانگیز میمتضاد مشهور و آشنا را چالشاین دو مفهوم  

پندارد. اگرچه چنین  ای که شاعر، جهنم را همان بهشت میشود، به گونهتشبیه پنهان در دل تضاد بکار رفته دیده می

-ی درک و دریافت چنین مضمونکند. پشتوانهرا ذکر میتشبیهی عقال محال است، اما عرار در ادامه امکان وقوع تشبیه  

ی تضاد، جهت درک  بر آرایهتر موارد عالوهای، ساختار مضمونی کل قصیده است؛ یعنی در بیشسازی و تصویرپردازی

  بایست با جو مضمونی قصیده و ساختار معنایی آن، اشراف و آشنایی کافی وهای شعری عرار، میو دریافت دیگر آرایه

های بدیعی به کار  تر آرایهتوان به ضرس قاطع ادعا کرد که بیشوافی داشت. دقیقا به دلیل همین مسئله است که می

طور عام و خلق تصاویر  تزئینی کالمی صرف نداشته و در خدمت وحدت موضوعی به  ۀ رفته در دیوان این شاعر، جنب

   طور خاص قرار گرفته است.گونه بهناسازوار و پارادوکس 

توان گفت که اگرچه تضادهای عرار، در قالب واژگان منفرد نمود پیدا کرده، اما دیدگاه جامع  بنابر توضیحات فوق می

تر  آن است که تضاد در سطحی عمیق ۀدهندنسبت به مضامین موردنظر و نیز سبک و اسلوب طرح این مضامین، نشان 

 عی از تضاد میان تصاویر و تعابیر شده است. مورد استفاده قرارگرفته و درنتیجه منجر به ایجاد نو

 

 

 تضاد پنهان  .2.10

های درونی سخن حضور دارد و  نوع دیگر از صنعت طباق آن است که در الیه»  در تعریف تضاد پنهان باید گفت که: 

غنای سخن  تر شود، بر لطف و  تر و پیچیدهاین تضاد، هر قدر درونی  چراکهشود؛  بهترین مصداق صنعت طباق نامیده می



 1401  آذر، 47، شماره 19دوره  221 

205  -  224  

ترین وجوه اعجاز ادبی  توان آن را از مهممی  که  شودافزاید. از این نوع صنعت طباق به وفور در بیان قرآنی یافت میمی

 (. مانند: 52: 1389« )هاشمی، قرآن دانست

 إخوانا هم / من کنت تحسبهم للعربیخدعمن کان یحسب أن العرب           

 ا  وما رغبوا أمّا الرزایا فقد کانت عطایانا /  قد أعطی الناس ما شاءو          

 (.16: 2004وإن أسهبا )وهبی التل، عزۀ النفس له أثلۀ/ من   الرزءال ینحت           

تضاد پنهان وجود دارد؛ چراکه کلمه اخوان به    "اخوان"و    "یخدع"  ۀ در توضیح اولین بیت باید گفت که میان دو واژ

به معنای نیرنگ و فریب است.   " یخدع"که فعل ی وفاداری و صداقت است و حال آن ی معناصورت ضمنی، دربردارنده

تضاد پنهان وجود دارد؛ چراکه منظور و معنای ضمنی عطیه )بخشش(،    "العطایا"و    "الرزایا"  ۀدر بیت دوم نیز میان دو واژ

ها( برداشت  ن و عدم از رزایا )مصیبتنفع است، این در حالی است که چیزی جز اندوه و فقدادربردارنده امور مثبت و ذی

تضاد موجود است، چراکه عدم عزت نفس از پیامدها    "عزۀ النفس"و    "الرزء"ی  شود. در بیت سوم نیز میان دو کلمهنمی

 و تبعات مصیبت و فاجعه است. 

 آراییواج .2.11

ها  ها و مصوتتضاد صامت  هایی است که از رهگذر وحدت یا تشابه یاموسیقی درونی در شعر شامل »مجموعه هماهنگی

از مهم254:  1384« )شفیعی کدکنی،  دآیدر کلمات یک شعر پدید می باعث  (. یکی  که  تکرار  ترین مصادیق روش 

شود، تکرار صامت و مصوت است. از عواملی که منجر به غنای موسیقایی شعر عرار شده،  افزایش موسیقی زبان شاعر می 

پذیرد، موسیقی حروف  می  تکرار حروف و تناسب آن با موضوع شعر صورت   اثرحروف در  موسیقی حروف است. موسیقی  

 گویند.  می ( و به آن توازن واجی127 :1396)ثمره،  افتد«می شامل »تکرارهای آوایی است که درون یک هجا اتفاق

ها و  به وجود آورد. شمیسا صنعت حاصل از تکرار صامت  معناعرار از این طریق توانسته پیوند جدانشدنی بین لفظ و  

ها را هم حروفی خوانده است »وی برای این شگرد دو گونه منظم و پنهان قائل است و بر این باور است که هم  مصوت

در    " واج آرایی"(.  57:  1388)شمیسا،    دهد«می  کلمات رخ  حروفی منظم در آغاز کلمات و هم حروفی پنهان در میان

 شاهدی بر این مدعاست:   "متى "که ابیاتی از قصیده  شود می ابیات فراوانی از وهبی التل به وضوح دیده 

 وال أرقاء فی ازیاء أحرار  /بین الخرابیش ال عبد وال أمۀ           

 (. 87-88: 1388 أخاذ بالثار)شمیسا، دم زکی وال   /وال جناۀ وال أرض یضرجها           

ای وجود دارد، و نه برده و بندگانی در لباس آزادگان نه و نه جنایتکارانی و نه  بین خرابیش نه کنیز و نه برده ترجمه: 

 سرزمینی که خون پاک آن را آغشته کند و نه کسی که به خونخواهی به پاخیزد.

بسیار    معنا ی( موسیقی خاصی ایجاد کرده که در القای   -  و  -   ها )ا و مصوت  هاشاعر در این ابیات به کمک تکرار صامت

حروفی هم  طریق  از  گاهی  او  شعر  در  آرایی  واج  است.  رهگذر  Allibration)  " مؤثر  از  گاهی  و  صدایی "(    " هم 

(Assonanو گاهی از اشتراک هر دوی اینها شکل )  مرتبه    5  و   "آ "مرتبه مصوت    16گیرد. شاعر در ابیات فوق  می

به کار رفته است و استفاده از این صامت و مصوتها نوعی کشش و شور و حال را    "راز"مرتبه صامت    7و    "ای  "مصوت

که حرف  یی ، همچنین ازآنجاشودمی  ها موجب نوعی موسیقی درونیها و مصوتکند و تکرار صامتبه مخاطب القا می

هنگام تلفظ است، از نظر صفات شدت و رخوت، در حد وسط قرار  دارای ویژگی جهر؛ یعنی وضوح و بلندی صوت  " ر"

 .(283 - 281: 2002دارد )صالح، 

 مشهود است.   که این موضوع در شعر عرار کامالً .(119: 1383شعر نوعی موسیقی درونی پدید آید )شمیسا، 
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 طاهره سادات سید حسینی ، ناهده فوزی ، سیمین ولوی 

 تلمیح  .2.12

 توان در این بیت از شاعر دید:واضح تلمیح به ادبیات حماسی قدیم عرب را می ۀنمون

 (.68: 2004)وهبی التل،  65 دباروإ إقبالالیوم خمر فال تحفل بأمر غد/ وال بوسواس         

چه  آید و آنه میچبه کار امروز اهتمام بورز و آن را به اتمام برسان برای امورات فردا اهمیت نده و نسبت به آن  ترجمه: 

 سپری شده است دغدغه و وسواس نداشته باش  

مشهور امروالقیس است که آن را به هنگام شنیدن   برداری ساختاری و مضمونی از یکی از ابیات معلقهشعر فوق، نمونه

 خبر مرگ پدرش سرود. 

 یا رب إن بلفور أنفذ وعده/ کم مسلم یبقی وکم نصرانی؟       

 قریتی من ذا الذی/ یبقی علیه إذا أزیل کیانی؟  وکیان مسجد       

 وکنیسۀ العذراء أین مکانها/ سیکون إن بعث الیهود مکانی؟       

 ماند؟ای خدا! اگر  بالفور وعده خود را عملی کند/ چقدر مسلمان و  مسیحی باقی می ترجمه: 

 و زمانی که کشور و هستی من نابود گردد چه کسی در مسجد روستای من باقی خواهد ماند؟  

 و کلیسای عذرا مکانش کجاست؟/ اگر که یهود به جای من فرستاده شود چه خواهد شد؟ 

  اشاره تاریخی به عهدنامه بالفور و تخریب مسجد االقصی توسط یهود در ابیات زیر قابل درک و دریافت است و هدف 

ای، تحذیر و هشداری است پنهان بر حوادث و فجایعی که در صورت عدم رسیدگی بر اوضاع موجود،  شاعر از چنین اشاره

بر کشور اردن و جغرافیای آن وارد خواهد آمد. در واقع ابیات فوق، در بردارنده تشبیهی ضمنی میان حوادث وارد آمده  

رت که در صورت عدم اقدامات جدی مقاومتی، اردن نیز به سرنوشتی  بر فلسطین و حوادث احتمالی اردن دارد؛ بدین صو

گونه نتیجه  توان این توان گفت با توجه به توضیحات فوق میهمچون سرنوشت فلسطین دچار خواهد شد؛ از این رو می

ن ترس و تردید  گیری کرد که استفهام در ابیات فوق، از کاربرد اصلی و واقعی خود تجاوز کرده و با القای احساساتی چو

 اردن، کارکردی بالغی یافته است.  و سرگردانی فکری شاعر نسبت به حوادث آینده 

بنابراین شاعر تنها از طریق بیان مفاهیم هنری و مضمونی، دست به بیان مقاومتی نزده، بلکه اهتمام وی به ادب مقاومت  

گونه استنتاج کرد که حضور و بروز توان اینخورد پس میو وطن، حتی در ساختار ظاهری قصاید وی نیز به چشم می

ادب مقاومت در اشعار وی، تمام و کمال بوده و هم در مضمون و هم در ساختار، بروز پیدا کرده است. که همین مسئله،  

 نشانگر اوج اهتمام شاعر به مبحث وطن است.  

 گیری نتیجه 

و تشبیه در مقاومت در پوسترهای    صطفی وهبی التلهای بالغی در شعر پایداری مبررسی اسلوبهدف از پژوهش حاضر  

ترین عناصر شعری عرار محسوب  . پارادوکس یا ناسازواری هنری از هنجارگریزی معنایی و یکی از مهممدافعین حرم بود

های مهم نقد ادبی شعر وی  پارادوکس به دلیل حضور پررنگ و کاربرد گسترده در شعر شاعر، یکی از مقوله  شود.می

عبارتی دیگر، شاعر با استفاده  ترین اهداف این پژوهش بوده است. بهو بررسی الگوی اشعار دارای پارادوکس، از مهماست  

ی آن است که پارادوکس در دیوان  دهنده سازی سخن خویش را فراهم آورده و نیز نشاناز پارادوکس، موجبات برجسته 

-گونه متناقض ی مفاهیم متناقض هست و شاعر در ایندهنده شانآفرینی ادبی ساخته نشده و نوی، تنها جهت زیبایی

 دهد. نماها، واقعیت را ارائه می
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سازی واقعیات تلخ ملت و وطنش  شاعر با  استفاده از ترفند پارادوکس، توانسته دست به بازآفرینی مفاهیم و برجسته

وجود، مخاطب شاهد جمع اضداد ابزار ادبی شاعر  های مبپردازد. کاربرد مفاهیم ناسازوار در شعر شاعر و نیز پارادوکس 

گونه برداشت کرد که تناقض و پارادوکس نه تنها  توان اینیعنی عقل و احساس در بستر ادبیات است. از این مسئله می

هایی عمیق حضور داشته است و ادبیات،  ی شخصیتی وی نیز در الیهدر آثار ادبی شاعر، بلکه در روح و جان و جوهره

 ا ابزاری جهت به نمایش درآوردن و محسوس و ملموس نمودن این ویژگی و خصوصیت انسانی شاعر بوده است. تنه

تر تشبیهات وی از نوع مبتذل و سطحی  توان گفت که بیششاعر در مجموع می  ۀدر رابطه با نوع تشبیهات مورد استفاد

آن کامال محسوس بوده و آورده شده است. از  هستند؛ چراکه طرفین تشبیه و ادات و حتی در مواردی وجه شبه در  

در   شاعر  بنابراین  است.  به محسوس  محسوس  تشبیهات  از  پرتکرار  استفاده  شاعر،  تشبیهات  در  ابتذال  عوامل  دیگر 

کند، اما به لحاظ مضمونی، در خدمت مضمون و  ادبی تشبیه، در سطح حرکت می  ۀی استفاده ساختاری از آرایزمینه

های ادبی همچون پارادوکس قرار گرفته و انسجامی قدرتمند  آفرینیسازی دیگر مضموند و برجتهوحدت موضوعی قصای 

ی استفاده از عنصر ادبی تلمیح، چندان در عمق حرکت  توان گفت که شاعر در زمینه می  به اشعار وی، بخشیده است.

ندارد یکی از دالیل این سطحی بودن    گونه تلمیحات در شعر وی، نیاز به کوشش چندانی نکرده و درک و دریافت این

تلمیحات، استفاده مکرر و پربسامد از آن دسته اماکن جغرافیایی است که هرکدام در تاریخ سیاسی و مقاومتی عرب،  

ی شهرت این اماکن جغرافیایی را فراهم کرده است. در عین  ای بزرگ در دل خود داشته که همین حوادث، زمینهحادثه

بیش  ل،حا بود که ادب مقاومت وی،  نیز معترف  نکته  این  به  را داشته و تنها  تر صبغهباید  فرهنگی عرب  ی بومی و 

ببرند و به عبارتی دیگر،  توانند به کنه این نوع از ادب پیپژوهان ادب و تاریخ عربی، میزبانان و نیز محققان و دانشعرب

توان نمودهای ادب  سازی این نوع از ادبیات حرکت کرده و کمتر میتر در بستر بومیادبیات مقاومت این شاعر، بیش 

 مقاومت مشترک جهانی را در آن مشاهده کرد. 

مل در رابطه با انتخاب اوزان عروضی این شاعر، استفاده از اوزان عروضی مختص به خمریه و  یا غزل جهت  أتقابل ۀنکت

بل از بررسی هرگونه مضمون ادب مقاومت در اشعار این شاعر  طرح مسائل ادبیات مقاومت است. شاید بتوان گفت که ق

عبارت دیگر طرح مضامین مقاومتی در  و نیز تناقضات موجود در آن، بتوان این تناقض مضمونی و ساختاری را دید؛ به

مودن  قالب شعری غزل و نیز استفاده از بستر مفاهیم عاشقانه و کالسیک ادب عرب تا حدود بسیاری منجر به فروکش ن

گونه اشعار شده است.  آن، در ضمن این  ۀعنوان یکی از عناصر اصلی شعر مقاومت و نیز جوهرشور و شوق حماسی به

توجهی از اشعار شاعر نشان چندانی از جوش و خروش کلمات و احساسات  به همین دلیل است که در بخش قابل  دقیقاً 

 د.  شوو تشویق و تهییج مخاطب در ضمن اشعار، مشاهده نمی 

صور بیانی مضاعف و تزاحم    ۀ عطف تحلیلی اشعار وی، در پدید  ۀ ثقل و نقط  ۀ ادبی متمایز اشعار عرار و نیز نقط  ۀنکت

تنها موجب تعقید  های علم بالغت، نهکه، استفاده تنگاتنگ و پربسامد از انواع آرایهصورتتصاویر رقم خورده است؛ بدین

ها، در ارتباطی علت و معلولی   نشده است، بلکه چنین حجم انبوهی از آرایه  و غموض اشعار عرار و سنگینی فضای قصاید

ارتباطی منسجم و مضمونبا خروجی تصاویر شاعرانه ناسازوار، مور کاربرد قرار گرفته و  ایجاد  ی پارادوکسی و  محور 

شبیه، تشبیه، استعاره، تشبیه  کنایه و مجاز در ت  ی مختلف صور بیانی مضاعف مانند تشبیه در تشبیه،هاهاند. گوننموده

  ۀشوند که مورد استفاددر ایهام، تلمیح  در تشبیه، تلمیح تشبیهی دینی و ... ازجمله این صور بیانی مضاعف محسوب می

این تشبیه موجود در نوع ادبی پایداری در هنر پایداری و به خصوص پوسترهای دفاع مقدس    اند.شاعر قرار گرفته  ۀهنرمندان

  ها نمود یافته است.ها و کنشو در قالب رنگ وجود دارد
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