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Abstract: 

This article has been compiled under the title of Developmental Structuralism of Izz al-Din al-

Mansara's short poems. Developmental structuralism is the main title of Goldman's methodology, 

which is influenced by dialectical and historical materialism. To understand this issue and the 

meaningful relationship of the literary work with the social and historical structure of the period to 

which it is related, Goldman explains the two processes of analysis and recognition of the literary 

text, which, of course, are related to each other. In fact, "this kind of critique is specific to realist 

literature in which the literary text is seen as a reflection of social relations, and the thematic and 

thematic critique when it focuses on social relations and structures is the same as sociological 

critique." Accordingly, in this article, an attempt has been made to examine these relations in the 

short poem of Izz al-Din al-Manasra, beyond Goldman's theory of structuralism, and considering 

the reasons and evidences that exist in confirming and proving the two-way connection between 

social phenomena and literature. The results of this study also show that the style of short poetry 

in Al-Mansareh focuses on the superiority and presentation of a specific idea that is directly and 

without using the free communication style of the past. 

 

Keywords: Structural Criticism, Developmental Structure, Sociological critique, Goldman, Izz al-

Din al-Mansara. 
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 چکیده

شده است. ساختارگرایی تدوین المناصرة  نیاشعار کوتاه عزالد ینیتکو یساختارگرائمقاله با عنوان این  

 است . گلدمن تاریخی و دیالکتيکی ماتریاليسم از متأثر که است گلدمن شناسی روش اصلی عنوان تکوینی

 است، مرتبط به آن دورهاي که تاریخی و اجتماعی ساختار با ادبی اثر معنادار ارتباط و موضوع این درك براي

 هم به دنبال و هم با ارتباط در دو فرآیند این البته که دهدمی توضيح را ادبی متن شناخت و تحليل فرآیند دو

 روابط از بازتابی عنوان به ادبی متن آن در که گراستواقع ادبيات خاص نقد، گونهاین» واقع، در .اندشده آورده

 اجتماعی ساختارهاي و روابط روي که وقتی ايمایهدرون و موضوعی نقد و گرددمی محسوب اجتماعی

 وراي از تا است شده کوشش نوشتار در این اساس این باشد. برمی شناختیجامعه نقد همان گردد، متمرکز

-پدیده ميان دوسویه  پيوند اثبات و تأیيد در که شواهدي و دالیل به نظریه ساختارشناسی گلدمن و با توجه

نتایج  .شود عزالدین المناصره پرداختههاي اجتماعی و ادبيات وجود دارد به بررسی این روابط در شعر کوتاه 

دهد اسلوب شعر کوتاه نزد المناصره، به برتري و تقدیم اندیشه اي خاص تمرکز این تحقيق همچنين  نشان می

 دارد که بطور مستقيم و بدون بکارگيري اسلوب ارتباطی آزاد گذشته مطرح می شود
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 مقدمه

 

 روح يفریادها شنيدن پی در «ادبيات شناسی جامعه» و است اجتماعی حقيقت و زندگی نماینده ادبيات

 مفهوم رمنظو به که است معرفت شناسی جامعه از اي شاخه ادبيات شناسی جامعه واقع در. شاعر هنرمند

 می اقتصادي و سياسی اجتماعی، ساختارهاي و ادبی اثر رابطه بررسی به جامعه و ادبی متن پيوندهاي نمودن

 قرن در و فتگر شکل ١9 قرن اواخر در که است اي رشته ميان علوم ترین پيچيده از یکی رشته این. پردازد

 پيشگامان از و فرانسوي تبار رومانی منتقد و فيلسوف «گلدمن لوسين» جمله از متفکرانی هاياندیشه با ٢0

 شناسی معهجا و فلسفه اصلی دوشاخه به گلدمن هاي اندیشه. رسيد خود اوج به ساختارگرایی مکتب برجسته

 رمان شناسی جامعه در ویژه به و ادبيات شناسی جامعه در باید را وي تاثير بيشترین اما ميشوند تقسيم ادبيات

 شناسی جامعه از عدفا در ادبی آفرینش بر اجتماعی و اقتصادي عوامل تاثير عنوان با را خود نظریه وي. دانست

 با ادبی آفرینش دپيون عنوان با را اي مقاله منتقدانش رد و خود نظریه از دفاع در و است نهاده بنا ادبيات

 به ،که کوینیت ساختارگرایی رویکرد برپایه خود نظریه ،حاصل آن دنبال به و.  داد ارائه اجتماعی زندگی

 . نمود شرمنت رمان شناسی جامعه از دفاع نام به اي مجموعه در را پردازد می هنري آفرینش جمعی خصلت

 به و بپردازد ثرا ادبی ساختار و اجتماعی ساختار بين ارتباط بررسی به ساختاري نقد اگر است، معتقد من گلد

. است تکوینی ییگرا ساخت همان یا تکوینی نقد نقد، از شيوه این آنگاه شود، منتهی دو این بين ارتباط کشف

 شکل آن در اثر که اي اجتماعی ساختار با ادبی ساختار ميان ارتباط به چگونه نقد، از شيوه این دید باید اما

 هر که است فرضيه این تکوینی گرایی ساخت خاستگاه»: گوید می باره این در گلدمن است؟ برده پی گرفته،

 دارد آن هب گرایش رهگذر، همين از و خاص وضعيتی به معنادار پاسخی دادن براي است کوششی انسان رفتار

« .کند رقرارب آدمی پيرامون جهان یعنی شود، می مربوط بدان عمل که موضوعی و عمل فاعل ميان تعادلی تا

 با رآثا ساختار که است آن پيامد ادبی آفرینش جمعی خصلت گلدمن عقيده به(. ٣١5: ١٣7١ گلدمن،)

 و مولود یسندهنو و شاعر بنابراین و گيرند می شکل ع اجتما درون ، در اجتماعی هاي گروه ذهنی ساختارهاي

 ( ١٣89)مبارکی، .اند اجتماع محصول

ين شيوه همچن و با توجه به اهميت و ضرورتی که شناخت اجزاي تشکيل دهنده متن در ارتباط و نقد اثر دارد 

شعار ا اريگزینش فرم نيز یکی از معيارهاي توفيق یا عدم توفيق خالق اثر محسوب می شود، بررسی ساخت

و  آیندگان غ راهعزالدین المناصره به عنوان یکی از شاعران پيشرو در قالب شعري شعر کوتاه، می تواند چرا

 نظریه وراي از تا است شده کوشش نوشتار دراین اساس این بر سرایندگان این شعر عربی باشد.

هاي پدیده ميان دوسویه يوندپ اثبات و تأیيد در که شواهدي و دالیل به ساختارشناسی گلدمن و با توجه

 .شود هاجتماعی و ادبيات وجود دارد به بررسی این روابط در شعر کوتاه عزالدین المناصره پرداخت
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 نظری: مبانی-1

 

 بنيانگذران از را او که گرفت شکل لوکاچ جرج سوي از ادبيات شناسیجامعه در منسجم نظام نخستين

 دیالکتيکی و نزدیک پيوند اساس بر زمينه این در را خود تحليلی دیدگاه وي. انددانسته ادبيات شناسیجامعه

 نباید هرگز را ادبيات که دارد تأکيد علمی مراجع و فکري منابع برخی پشتوانة به و نهدمی بنا جامعه و هنر

 بينیجهان وجود با نيز برلين آیزا(. ١٣7ـ١٣٢: ١٣7٣ لوکاچ، ك؛.ر) گرفت نظر در زندگی تکاملی فرایند از جدا

 بازنمایی براي است کوششی هنر تمام»: است معتقد او با همسوي تقریباً دارد، لوکاچ با که متفاوتی نسبتاً

 برخالف و( ١97: ١٣88 برلين،)«نمادها کمک با است زندگی همان که وقفهبی فعاليتی ناپذیربيان تصویر

. نشود آميخته سياسی مسائل با هنري جستارهاي که اندداشته تأکيد نکته این بر فلوبر چون افرادي

 بزرگ مسائل از خود اساسی هايپرسش در همواره تولستوي یا استاندال بالزاك، همچون هاییرئاليست

 استبسته نقش مردم کنونی دردهاي بارترینرنج آنان، ادبی تأثر حس بر و گویندمی سخن مردم کنونی زندگی

 مسائل با فشرده پيوندي که حقيقی نگريجهان و دهدمی سو و سمت آنان نفرت و عشق به دردها همين و

 هيچ. یابدنمی مناسب بيانی ادیبان آثار اشخاص، زندگی و وجود در جز دارد، مردم هايرنج و زمانه بزرگ

 در مردم قشرهاي همة براي داريسرمایه توليد به گذار که را هاییعذاب دهقانان کتاب در بالزاك همچون کس

 تحميل جامعه اقشار همة به اضطرار به تحول این که را عميقی اخالقی و معنوي تباهی و استداشته پی

 از بيش بالزاك کندمی اعتراف انگلس که بدانجاست تا مؤثر و متقابل تأثير این و استنکرده احساس نموده،

 واقعيت. استآموخته درس او به سوداگر داريسرمایه هايویژگی شناخت در آمار و اقتصاد تاریخ، عالم هر

 تشریح ظرافت با را آن و اندنگریسته اجتماعی شرایط به بينانهژرف چنان ادبی آثار برخی که است چنين نيز

 کوشدمی دووینو ژان کهچنان هستند؛ ترآگاهاننده و ترآموزنده شناختیجامعه ناب منابع از گاهگه که اندنموده

 (.٢: ١٣79 دووینو،)شدندمی شناسجامعه قطعاً بودند، زنده امروز دیکنز و بالزاك اگر کند ثابت تا

 

 ادبی نقد و ادبیات شناسیجامعه رابطة-1-2

(. ١١: ١٣78 محمدي،) «متن ارزشگذاري و ارزیابی نهایت، در و تفسير توضيح، فهم، شناخت، یعنی نقد،»

 از نيز خود شکل تریننازل در حتی یا و نيست جدا دوره آن اجتماعی محيط از دوره هر ادبی محيط شکبی

 و جامعه بر ادبيات تأثير مطالعة به «اجتماعی ناقدان» که است اصل همين به توجه با و پذیردمی تأثير اجتماع

. کندمی ایجاد را «ادبی نقد» و «ادبيات شناسیجامعه» بين ارتباط امر همين. اندپرداخته ادبی اثر بر جامعه تأثير

 ادبی، اثر تردیدبی. است اجتماعی کنشی عنوان به ادبی اثر بررسی است، نظر مورد شيوه این در آنچه» اما

 با پيوند طالب و کند زندانی را خویشتن بخواهد عزلت گوشة در که کسی براي وگرنه است، اجتماعی نمودي

 تواندمی اندیشدن، ادبی حتی ادبيات، آوردن زبان بر. بود خواهد عبث ادبيات ساختن نباشد، مردم سایر

 مخاطب به احساس تردقيق القاي سبب به هنري اندیشيدن زیرا باشد؛ ادبيات بودن اجتماعی دليل ترینمهم

 تا است آن بر اجتماعی نقد. ندارد استعاره به نيازي اجتماعی، توهمی بدون خویشتن، با ارتباط وگرنه است،

 «دارد نظر مد را خاص ادبياتی تأثير بررسی نيز و بيابد را ادبيات خاص نوع پدیدآورندة اجتماعی عوامل

 گروه یا طبقه یک نگريجهان انتقال براي ايواسطه به گلدمن، دیدگاه در نویسنده(. 56: ١٣78 فرزاد،)

 ادبی متن قبال در منتقد وظيفة بپذیریم، را گلدمن نظرگاه این اگر. شودمی تبدیل ادبی متن به اجتماعی

 ذهن که باشد اجتماعی طبقات و هاگروه جستجوي در همواره متن، تحليل جاي به باید او. شودمی دیگرگون

 گراستواقع ادبيات خاص نقد، گونهاین» واقع، در(. ١٢١: ١٣9٣ حسنلو، عسگري )اندساخته غنی را نویسنده
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 وقتی ايمایهدرون و موضوعی نقد و گرددمی محسوب اجتماعی روابط از بازتابی عنوان به ادبی متن آن در که

: ١٣78 محمدي،) «باشدمی شناختیجامعه نقد همان گردد، متمرکز اجتماعی ساختارهاي و روابط روي که

 بررسی به شيوه، این در. است ادبی مطالعات در نوین نسبتاً هايشيوه از یکی ادبيات، شناختیجامعه نقد(. ١١

 آنچه. است آن زایيدة اثر که پردازندمی ايجامعه تحوالت و ساختار با آن ارتباط و ادبی اثر محتواي و ساختار

 و ادبی اثر هنري و تخيلی جهان در جامعه تصویر انعکاس دارد، ايویژه اهميت ادبيات شناختیجامعه نقد در

 در فلسفه و ادبيات که دارد مارکسيستی دیدگاه در ریشه واقع، در نقد شيوة این. است آن مختلف هايشکل

 و فردي نه و هستند اجتماعی مسائل و اصول هابينیجهان و است بينیجهان نوعی بيان مختلف، سطوح

 به که کند تأمل اجتماعی واقعيت ساختارهاي دربارة و برود فراتر متن محتواي از باید منتقد بنابراین،. شخصی

 است.یافته راه اثر درون

 

 

 :کوینی گلدمنتساختارگرائی -2-2

 در که است اتشناسی ادبيجامعه به حوزة مربوط هاينظریه از دیگر یکی گلدمن لوسين تکوینی ساختارگرایی

 روش اصلی نعنوا ساختارگرایی تکوینی. است استفاده قابل المناصرة  آثار تحليل در ساختارگرایی ادامة

 دیدگاه لمقاب در گلدمن دیدگاه .است تاریخی و دیالکتيکی ماتریاليسم از متأثر که است گلدمن شناسی

 و دارد شها مطالع مورد به موضوعات ایستا و پویا غير نگرشی که دارد قرار تکوینی غير ساختارگرایی

 تيویسمپوزی با هم گاهی است ممکن است و متمرکز آن جزئيات و متن بر فقط اش تکيه که است راهکاري

. است فرینیساختارآ -ساختارشکنی دیالکتيک هميشگی قانون تکوینی ساختاگرایی اصلی ویژگی. بزند پهلو

 ( ٢8-٢7: ١٣8١شود.) پوینده،  استفاده ساختار ساختارآفرینی  به جاي از تا شود می باعث نگرش همين

 به آن ي کهدورها تاریخی و اجتماعی ساختار با ادبی اثر معنادار ارتباط و موضوع این درك براي گلدمن

 و هم با ارتباط رد دو فرآیند این البته که دهدمی توضيح را ادبی متن شناخت و تحليل فرآیند دو است، مرتبط

 عنیی متن دریافت .است متن اول دریافت فرآیند. تشریح و دریافت: از عبارتند که.اندشده آورده هم به دنبال

 گنجاندن یمعن به تشریح مقابل در. است ساختار اثر درونی قوانين شناخت نتيجه که اثر معنادار شناخت

 ساختار این کتيکیدیال گنجاندن پی در تشریح به عبارتی. است اجتماعی کلی تر ساختار در اثر معنادار ساختار

 (85) همان: .آیدمی به دست اجتماعی -تاریخی کليت در

 ايکلمه بدون ار متن عين است  تا آن مستلزم که متن درونی انسجامبه مربوط است ايمسئله دریافت واقع در

 برآیيم. جامع ساختاِر معنادارِ یک جستوجوي به آن درون در و بگيریم نظر در زیاد و کم

 

 

 یل اشعار کوتاه المناصره بر اساس ساختارگرائی تکوینییافته ها  : تحل-3

 جهان نگری شاعر بر اساس ساختارگرائی تکوینی :-1-3

-واژه. است شده گرفته جهان به کردن نگاه معناي در آلمانی اي ریشه از( weltanschaung) نگري جهان

 درون در است انسان موضع و مقام و جهان از کلی تصوري آن معناي که آلمان فلسفی فرهنگ در است اي

 بر تفهم از حاکی است نگاهی بينی جهان. رساند می حيات عالم به نسبت را دیدي و تفسير سان بدین آن،
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 فرد نگري جهان بررسی با توان می چگونه که است این پرسش اکنون،(. 65١:  ١٣78 بيرون،) «.هستی تمام

 .برد پی او زندگی اجتماعی وضعيت به( المناصرة اینجا در)

 جمعی، جهان نگره گيري شکل جایگاه آنکه حال است، جمعی جهاننگري از گرفته نشئت فردي نگرت جهان

 المناصرة به جهاننگري در دقت اساس این بر ؛ است یکدیگر با افراد ارتباط آن، عامل و جامعه ي عرصه

 به ما دستيابی در مناسبی راهگشاي تواند می عصر اشغال جامعه فلسطينی، ي جامعه افراد از فردي عنوان

 اشعار کوتاه عربی باشد.  اجتماعی مسائل از برخی

 داشته را متن کليت امکان توضيح که برآید ساختاري دریافت و کشف پی در باید ادبی بر این اساس منتقد

 روشی به شودمی آشکار جهان نگري نویسنده آن در که را متنی چنين از شده درك معناي سپس و باشد

 دریافت مرحلة در. دهد پيوند اثر زمانة و سياسی فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، کلی ساختارهاي به دیالکتيکی

 .کشف کرد را درونی ساختار نوعی توانمی شعر المناصرة در

 رفتن خلق به ميان با که داندمی اجتماعی و مردمی موضوعی را شعر پيداست بر این اساس المناصرة، چنانکه

را  المناصرة که است نگاه همين. باشد داشته وجود تواندمی آنها هاي دغدغه و به مشکالت و پرداختن شاعر

 خواهانه و عدالت تمایالت به علت به ویژه و کندمی ایدئولوژیک و ساختارگرایانه باورهاي و تعهدات وارد

کند، و همه آن چه را که در  یم یزندگ دهيشاعر در قصميکند.  پيدا چپ گرایش انسان، دردمندي دغدغة

 کند:  یم انيو احساسات خود را ب یکند، وجود، زندگ یم انيافتد ب یاو اتفاق م یزندگ

 عندما یتالشى اللیل

 تعوی ورائی کالب األعدقاء

 لهذا أصبحت ذئبا.

 ألننی أقلّبُ صورتی المعتمدة

 لکی تبدو شفّافة فی الماء

 (59: 2018)امناصرة، احترق قلبی من عواء القطارات.

 یم شیو تحولش را به نما يریپذ هیکند و تجز یم انياش را ب یدرون يها یژگیقطعه خود، و نیشاعر در ا

 .گذارد

 از نوعی داشتن گسترة در وي نگاه و ابتدا رویکرد از که ميدهد نشان اشعار کوتاه عزالدین المناصرة  بررسی

 که اجتماعی، وضعيت توصيف ضمن او. قرار دارد او اجتماعی مشکالت و انسان به نسبت نگرانی و دغدغه

 که مييپردازد انقالب پسا بهتر شرایط به انتقال امکانو  شرایط این نقد به دارد، قرار آن در نظرش مورد انسان

 روایت که انقالبی هم و نقد هم که است این مسئله. انسانی کاست آالم و مصائب از ميتوان صورت این در

 است : مذکور روایت کالن از وضعيت، متأثر این از عبور راهکار یعنی ميکند

 

 وددتُ لو استطیع ، أن أنقل مدینةَ الحرائقِ، 

 ألی مدینة الحدائق

 کی ترجعی بیروت.

 ال تغازلی االشجار...حتی أعود

 (49:   2006فأنا ضالعٌ فی موامرة الحنین األبدی..!! ) المناصرة،
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ن جزاي درواما ميان اهاي مستقلی هستند که با یکدیگر ارتباطی ندارند، تابلوگاه  در این اشعار کوتاه، سطرها

 ن استسطر ممکیک پاره ارتباطی دقيق و عميق است. بدین ترتيب در این شکل شعري، ساختار ذهنی یک 

 ، قوي ومنسجم است. کليت شعر؛ اما ساختار ذهنی باشد ضعيف

 ياديبن تحول و بیانقال خيزش. بود آمدنش و مشتاق ميبيند رهایی براي امکانی المناصرة  مبارزه و دگرگونی را

 قابل استار همين در مناصره شعر و است هاي  ساختارگرایانهنگاه نوع از مطلوب وضعيت به رسيدن براي

 و گرفته کار هب که زبانی بر وي تسلط از بيرونی اشعار  کوتاه المناصرة حکایت ساختار و شکل. است تحليل

 بخش رهایی ایتیرو کالن به عنوان انقالبی چپ ادبيات تابع در محتوا اما دارد، زمينه این در وي نبوغ حتی

 ميماند: باقی

 یطل قد جدیداً، تاریخاً کأنّ و»

 ، تشع أقماراً کأن و

 تدافعوا المؤمنين، کل کأن

 (5٣ همان: )« صلوا. و األقصى، إلى دخلوا

 و ز مفاهيما استفاده با جدیدي ساختار برساختن و موجود کلی ساختار شکستن براي تالش پی المناصرة در

 نسبتا رویکرد دليل به  همين و ساختارشکنی - آفرینی ساختار هميشگی دیالکتيک یعنی است بيرونی الگوهاي

 گلدمن که دارد قتعل اي المناصرة به طبقه  نظر این از. رسدمی نظر به روشن او آثار درونی انسجام و خطی

 آگاهی بيشينة و ريکنشگ از باالیی از ميزان برخورداري با که شناسدمی استثنایی توانایی با افرادي را آنها

 ميکنند: کمک توده هاي  مردم جهان نگري و آگاهی تکميل و به تکوین ممکن،

 شعبٌ عظیم  

 بقیاداتٍ تافهة

 …ما عَدا 

 (74: 2018امأل الفراغ کما تشاء .)المناصرة، 

 از ناشی امدهايپي فریاد و کشف ، روایت« گروه اجتماعی ممتاز» به عنوان  طبقه این وظيفة گلدمن به عقيدة

 این با. نيست اهآگ آنها از حال عين در درگير و آنها با معاصر انسان که است اجتماعی مختلف هايوضعيت

 دارد: قرار دهتو به بخشی آگاهی پيشاهنگی در موقعيت که ميگيرد قرار افرادي چنين زمرة در المناصرة وصف

 حنُ وهجُ القبائل نَ

 نحنُ البحار التصبُّ إلى برکة راکدة 

 (٢٢6همان: ) 

 نحن هذا الزمان اليطل عليکم 

 عرفتم خاصی از نوع واسطة وي بلکه نيست نویسنده توسط معنی برساخت معنی به پيشاهنگی این البته

 .دارد عهده به خبره آموزگاري بهعنوان را آن تبليغ تنها که است هستی به شناسی

 

 ری:بررسی ساختا-2-3

 از نيز او اثر که است بدیهی و پذیرد می تأثير آن از اجتماع افراد از فردي عنوان به هنرمند است معتقد لوکاچ  

 آینه به هنري اثر ادبيات، و هنر شناسی جامعه مباحث در شاهدیم همواره. ماند نمی کنار بر پذیري تأثير این
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 بازتاب این اوال که کند می تصریح لوکاچ. نمایاند می باز را اش پيرامونی محيط حقایق که شود می تشبيه اي

 اثر» ثانيا باشد؛ داشته خود درون در تواند می هم را ممکن واقعيت و نيست موجود واقعيت بازتاب صرفا

 محتواي ارتباط بحث به لوکاچ همچنين،(. 8٢ ١٣90 دراد، راو) «.است آن کليت در واقعيت از بازتابی هنري

 این و دهد می شکل را آن سبک که است اثر محتواي او، اعتقاد به. است پرداخته نيز آن سبک و هنري اثر

 با افراد ارتباط و اجتماعی زندگی محصول نيز جهاننگري. آید می فراهم هنرمند جهاننگري ي پایه بر محتوا

 نگري، جهان نگري؛ جهان جامعه، که دید خواهيم کنيم، نگاه قضيه به دیگر سوي از اگر حال. است یکدیگر

 جامعه و هنرمند سبک ميان تنگاتنگی ارتباط همواره است روشن پس. سازد می را اثر سبک محتوا، و محتواء

 .است برقرار و

 او که روشی. گذارند می تأثير ادبی اثر ساختار بر اجتماعی هاي ساخت است معتقد لوکاچ همچون نيز گلدمن

 نقد از اي گونه واقع، در شيوه این. دارد نام تکوینی گرایی ساخت گيرد، می پيش در ادبی آثار بررسی در

 -١: شود می تشکيل مرحله سه از ساختاري نقد ي وظيفه»: گوید می گلدمن که آنگونه. است ساختاري

 اثر ساختار در که داللتی دادن نشان - ٣ اجزا ميان موجود ارتباط کردن برقرار -٢ اثر؛ ساختار اجزاي استخراج

 (.١0: ١٣8٢ گلدمن،) «.هست

بر این اساس به شرح و بررسی ساختار اشعار کوتاه عزالدین المناصره در چارچوب نظریه گلدمن خواهيم 

خواهيم پرداخت و آن را در عناصري چون قالب و وزن، زبان، واژگان، تخيل و عاطفه و.. مورد ارزیابی قرار 

 داد:

 قالب و وزن :  -1-2-3

 یو خارج یلفظ یقيو با عنصر قافيه و موس یلياز اوزان خل يبرخوردار ليعرب به دل اتيادب کيشعر کالس

به همان منوال ادامه  یقيحاکم بود. با به وجود آمدن شعر نو و منثور، عنصر موس اتيخود، مدتها بر عرصه ادب

شود  یمحسوب م گذشتهبر همه قواعد  يکه تمرد و بعد از آن شعرکوتاه، داد. با آمدن قصيدة النثر اتيح

شاعر و  یشعر که حاصل تجربة عاطف یدرون یقياز ساحت شعر رخت بربست و موس یخارج یقيموس

با تجربه  یقيارتباط عم ی در اشعار کوتاه و بسيارکوتاه،درون یقيموس نیاحساسات اوست، اصل و اساس شد. ا

 ،سيونآد)شود.  یآن با شعر منثور است و در مبحث بعد به آن اشاره م زیوجه تما نیخص ترشاعر دارد و مش

١985 :٣٢ .) 

بوده است، در می یابيم که وجود  نوي عربیکه پس از رواج شعر  شعر بسيارکوتاهبا توجه به زمان پيدایش 

اشعار بسيارکوتاه امري اتفاقی است و از این رو نيز یکدستی در آن سراغ نداریم، در  این اشعاروزن و قافيه در 

به وزن چندان توجهی نمی شود، وزن و بی وزنی، ناخود آگاه و بر اساس اتفاق در آن شکل می  المناصرة نيز

 :گيرد و تعمدي در کار نيست

 ال شیء فی المنفی یحرّکنی

 الی عکس  الهالك

 الرمالِصفراءُ من نار 

 طَنينها خرقَ الشباك

 حَدِّق صباحاً ، ال مفر  

 و ال مفر  ، وال مفر  

 ( 97:  ٢006سوي...هناك..! ) المناصرة، 
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نوعی  اي آن ازی به جاگر چه این نوع شعر وزن ندارد؛ ولبا بررسی اشعار بسيارکوتاه المناصره در می یابيم که 

گ تابع ن آهنخوانده می شود، آن آهنگ گوش را می نوازد. ای آهنگ طبيعی در زبان برخوردار است که وقتی

ز ا لمناصرةالدین در اشعار بسيارکوتاه عزا نظام غير عروضی است، برخی راهکارهاي توليد این نظام موسيقایی

 این قرار است.

 آهنگين کردن جمله ها -

 ، ضميرها.ایجاد مکث ها، فاصله ها و سکون ها، با استفاده از قيد ها، متمّم ها -

 اي کوتاه تر، به انگيزة توليد موسيقی.هتقطيع جمله ها به بخش  -

 ي معين.تکرار واژه ها و ترکيب ها در فاصله ها -

 آورد.ن واژه هاي هم وزن و هم قافيه در جاي جاي متن که نوعی موسيقی پدید میآورد -

 ها.نآکدکنی[ واژگان و هویت موسيقایی ]تعبير از شفيعی « جادوي مجاورت»توجه فروان به واج آرایی  -

 ارها.سجع ها، تکر کاربرد انواع جناس ها، ترصيع ها، -

 استفاده از امکانات ترکيبی زبان. -

 گریز از الگوهاي کليشه اي زبان.  -

 يانع آزادن را مدلتنگ است و آ هياست که شاعر از قاف يبه گونه ا ديشعر سپ یساختار داخلباید توجه داشت 

از  يعار کوتاه و يا نثربها، خلق انبوه کلمات و شاعر با شکستن تفعيله اما در اشعار بسيارکوتاه،.دانديم شهیدان

ا بتناسب مگيري از سجع و جناس و قافيه هایی با بهره و منظم را یداخل یفقرات و قطعات مشخص، آهنگ

 :آورد یبه وجود م مفهوم و محتواي شعر

 ال تقل للنائحة

 بال دمع یفيض کيف ولولت

 الفضائحقل لها ال تنشري، هذي 

 (٢١:  همان) رائح..!کلنا للموت 

نياز به  و بودهد نگاه اول مشهوهمان است که در  اشعار بسيارکوتاهذاتی  يهايژگیاز و یدرون یقيآهنگ و موس

 تعمق ندارد:

 یا عصافیر المطر: 

 الشعاراتُ )قَع (

 …کلها کادت تقع 

 (61: 2018 فَل تقَع .)المناصرة،

اعرند شدرون  و اتيوجدان انگريحال کوتاه، که ب نيالفاظ ساده و در عو نمونه هاي دیگر آن، شعر  نیدر ا

 نموده است. جادیرا در بطن شعر ا يمعنو یقيموس ینوع

وي   که است این «قالب» نظر اشعاربسيارکوتاه المناصره از ویژگی بارزترین و از سوئی دیگر، مهمترین

سراید، اما در اشعاربسيار کوتاه، قالبی جدید و مختص خود  می شعر نو شعر قالب در که اگرچه شاعري است 

فراخی و فضاي گسترده اي که این قالب براي شعر مهيا کرده است، دست وي را در  .را فراهم می آورد

غنائی، انتقادي، وطنی و پایداري  مضمون پردازي نيز بسيار باز گذاشته، تا آنجا که شاعر مضامين عاشقانه،
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مختلفی را در اشعار خویش،  فارغ از محدودیت هاي قالب کالسيک قصيده، غزل و شعر نوي عربی بيان می 

 دارد.

 

 زبان شعر:  -2-2-3

 در عملی خود، شعر با ، شعر ي گوینده دیگر عبارت به و دهد می روي زبان در که است اي حادثه شعر     

: چِک ساختارگرایان قول به عادي  یا ي روزمره زبان و او شعري زبان ميان خواننده که دهد می انجام زبان

 کند. می احساس تمایزي -اتوماتيکی زبان

ارتباط، قائل به  ندیفرآ يزبان، برا يشش گانه نقش ها ميزبان شناس برجسته روس، در تقس اکوبسنی رومن

 اميشود و معتقد است که هرگاه پ یو موضوع م ام،يرمز، پ ،یارتباط يمخاطب، مجرا نده،یگو»شش جزء: 

 ،یهمدل ،یبيترغ ،یفعاط ياز نقش ها یکی ب،يشود، زبان به ترت یارتباط ياجزا نیاز ا کیمتوجه هر 

 (.٣٢تا  ٣4: ١٣7٣ ي،را خواهد داشت. )صفو یو ارجاع ،یادب ،یفرازبان

 براي و مبارزه اجتماعی خواسته هاي و طرح براي مناسبی ابزار سنتی شعر که داشت اعتقاد اساساً المناصرة   

 شعر حاليکه در. نداشته است مردم به حال فرقی نبودشان و بود لذا و است نبوده خواسته ها به این دستيابی

 راه ارائة و اجتماعی هايو آسيب مصائب به پرداختن براي است سازوکاري و دارد اجتماعی اساسی معاصر،

 کليدي ايتفاوته و ميپردازد معاصر وظيفة شعر به است زندگی که شعري در وي. مشکالت این از رفت برون

 شمارد:برمی پيشين شعر با را آن

 عز الدین المناصرة -أنا »

 سليل شجرة کنعان وحفيد البحر الميّت

 قبطان سفن الزجاج المحملة بالحروف

 بنی نعيم إلى کرمل الداليةأسافر فی مدن العالم کالطائر أحمل رموزًا ورسائل/من 

 هو قلبی الذي یتمدد تحت بساطير الجنود الغرباء 

 شالل دمی فی عاصمة برتقالية صهيل کالُمهر

 (٣87: ١994)المناصره، « وال أشکو فالشکوى لغير الخليل مذلة. 

 گلدمن که است مبحثی کرد، توجه آن به باید تکوینی گلدمن نيز  نقد در که اي مسئله ترین مهم تردید بی

 اجتماعی، گروه هر که دانيم می. کشد می پيش استثنایی فرد» و «ممکن آگاهی حداکثر» عنوان تحت

 از مندند؟ بهره جهاننگري این طح س باالترین از گروه اعضاي ي همه آیا اما دارد، را خود ویژه جهاننگري

 حتی گاه و معدود افرادي فقط اجتماعی، گروه هر در است معتقد او. است منفی پرسش این پاسخ گلدمن نظر

 این. گروه برخوردارند آن جهاننگري باالي درجات از نامد، می «استثنایی فرد» را ایشان وي که فرد، یک

 این تعریف در گلدمن که چنان سازد؛ می را «ممکن آگاهی حداکثر» مفهوم همان جهاننگري باالي درجات

 و است خوردار بر روانشناختی انسجام از که است اي نگري جهان ممکن، آگاهی حداکثر»: گوید می مفهوم

 گلدمن همچنين(. ٢٢5: ١٣7١گلدمن ، ) «.آید در بيان به هنري یا ادبی فلسفی، دینی، ي عرصه در است ممکن

 آن ساختار در را اثر باید نخست»: گوید می و داند می ضروري را مرحله دو گذاشتن سر پشت اثر، بررسی در

 - اقتصادي ساختار در را ساختار این باید دوم ي مرحله در. نامند می درك فرایند را مرحله این فهميد؛

 درك که است روشن(. ١١: ١٣8٢ گلدمن،) «.است گرفته نام توضيح روند مرحله این داد؛ جاي آن اجتماعی

 که است چيزي همان اثر توضيح نيز و کردیم اشاره بدان مبحث آغاز در که است آن ساختاري نقد همان اثر

 .گيرد می نام تکوینی نقد شدن، انجام از پس
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 و زبان یسادگ ت؛ باید گف« عز الدین المناصره»از این منظر در باره ي عنصر زبان در اشعار بسيار کوتاه   

 شتركم و سانیک ویژگی به عبارت دیگر.از مهمترین ویژگيهاي اشعار بسيارکوتاه وي می باشد روشنی تصاویر

 و است ویرتصا وضوح در تعابير و و زبان در سادگی بسيارکوتاه المناصره، شعرهاي اتفاق به قریب اغلب

 غالیفلسطين اش ساکن اعراب يتوده نخست درجه ي در را شعر وي مخاطبين که است آن امر این علت

 دهند:می تشکيل

 أجاب شيخ یحمل الفانوس فی یدیه

 یوزع الشمعات

 المسفوكعلی نثار دمنا 

 و حينا سلّمنا عليه

 (٢09:   ٢006بکی... و اصفرّ لونه .. و مات..! ) المناصرة،

ل رائج در زندگی وطنی و همچنين برخی از امثا و عاميانه هايواژه و ، اصطالحات عبارات کاربرد همچنين

 است: افزوده اشعار کوتاه عزالدین المناصره تأثير و بر محبوبيت روشنی، به مردم،

 خَبئْ أشعارك ليوم الفاتر»

 خَبئْ بعض رصاصاتک فی الوعر البدوي

 خَبئْ قرشک لألیام الصعبة

 الباب إذا هبت منه الریح

 إخلعه

 ( ٣١همان:)« لتکشف هروب الحراس

 تهی معناي از شارسر و پرمایه رمزي زبان و دقيق و بينانهباریک تصویرگري زبان با المناصرة در این اشعار،

 می دمی را نآ نيز دیگر هاي چشم که را افتاده پا پيش يساده چيز یا و طبيعی يساده رخداد یک نشدنی،

 نگرشی ککوچ و ساده رخداد این در و کشد می بزرگ رخدادهاي ساحت به کنند، می فراموشش زود و بينند

 کند: می ژرف

 ذهبت إلى النهر عدّة مرّات

 بحثاً عن طفل جرفة التیار

 النهر یومیاًوها أنذا أزور 

 لعلّ التیار یُعیده لی

 (16: 2018)المناصرة،  ثمَّ انهمرت دموعی، کشالّالت نیاجارا.

 

 واژگان:  -3-2-3           

 شعر در واژه و کلمه نقش و هستند ها واژه دارد، نقش زبان یک ساخت در دیگر چيز هر از بيش آن چيز که

 واژه همين پيوستگی و همنشينی از شعر و ست بري گچ در گچ و موسيقی در نت نقاشی، در رنگ نقش مثل

 را آن منتقدین از ايعده که دارد اهميت آنقدر ساختار و لفظ. شود می آفریده موسيقيایی توافق نوع یک و ها

 فيلم یک مثالَ. رفت هم دیگري هاي راه از توان می معنی انتقال براي زیرا. دانند می تر ارزش با محتوا از

 قالب و فرم بر عالوه شعر نام به اي ویژه هنر انتخاب در اما. خواند آواز یا نوشت داستان یک یا ساخت
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 کلمه همان توان می را واژه.بگيریم کار به خوبی به نيز را واژگان یعنی آن، آمد کار و اصلی ابزار باید مناسب

 که است لفظی واژه»  علمی تعریف بنابر. دارند کارکرد خاص مفهومی بيان در که دانست متعارفی و ساده ي

 (٢5 :١٣67 زمانيان،« ) .رساند می را مفهومی و معنی و شده تشکيل حرف چند مجموع از

ها زبان، آنچه در این نوع شعر برجستگی دارد، توجه فراوان به واژه هاست، در این نوع شعر واژه يهدر حوز

ها است و در انتخاب واژگان، قابليت خود را دارند و کار شاعر کشف این هویت و قابليت يههویت ویژ

تصویري، موسيقایی و رسانایی مد نظر قرار می گيرد.یکی از صورتگرایان روسی، شعر را رستاخيز کلمه ها 

ه کار می خوانده است و درست به قلب حقيقت دست یافته است... زیرا در زبان روزمره، کلمات طوري ب

اند و به هيچ روي، توجه ما را جلب نمی کنند؛ ولی در شعر و اي بسا که با مختصر روند که اعتيادي و مرده

پس و پيش شدنی، این مردگان زندگی می یابند و یک کلمه که در مرکز مصراع قرار می گيرد، سبب زندگی 

 (.٢٣6: ١٣8١)عابدي، .شودتمام کلمات دیگر می

وقيعة، به طراحی سوژه و سناریوهاي پيش ساخته، هيچ نيازي نيست؛ چرا که همه چيز به در شعر طرح و ت

اي یکدست، در خدمت ناگهان اتفاق می افتد. البته چينش واژگان به مهندسی خاصی نياز دارد تا در مجموعه

 شعر باشد.

 کلی طور ی مواجه می باشيم.بهنيز با رویکردهاي خاص زبانی و واژگان« عز الدین المناصره»در اشعار کوتاه   

 بخش و است مدرن گاه و روزآمد امروزي، واژگانی گيرد می کار به خود در اشعار کوتاه که المناصره واژگانی

 استبداد، فقر، چون هایی واژه از مکرر اند. استفادة رفته کار به خود اصلی معانی در واژگان این از اي عمده

 درونی ساختار این و پرواز به رهایی و عشق اميد، آزادي، انسان، آنها، مقابل در و خون،دشمن، شب، سياهی،

 مرحلة در و مطلوب، وضعيت ترسيم و شرایط این و نقد موجود نامطلوب شرایط توصيف یعنی دارد. اشاره

 آبشخور نوعیبه که است بيرونی ساختار با ارتباط در اثر در ارائه شده درونی پيام این که یابيمدرمی تشریح

 آید::می شماربه آن ایدئولوژیک

 کُلّما لمستْ أصابعی الکی بوردْ 

 کلما فتحتُ اإلنترنت،

 تطير حمامة السُهوب،

 وتبقى الکتابة بألوانٍ أربعة:

 )األحمر، األخضر، األسود، واألبيض ( .

 (47: ٢0١8تهزأ من األعداء.)المناصرة، 

 سطر شاید حتى. باشند وضعيت خاص اجتماعی از استعاره که باشند داشته وجود واژگانى شاید ميان این در

 تماماً که با تاثثير از مناسبات و وضعيت اجتماعی که شاعر در آن زندگی ميکند باشد داشته وجود هایى

است. حقيقتی که شاعر از آن  حقيقت سوى به بازگشت صرفاً شعر کلّيت اما (١٣9٢)محمدي، .باشند استعارى

 بازگو کردن آن در اشعار خویش می کند:رنج می کشد و به 

 ثالثة شعوب فی کأسٍ 

 تتراقص أمامی:

 ( 97:  ٢006نبيذٌ ...، جعةٌ ... و شاي..! ) المناصرة، 

عز الدین المناصره، به دالیلی چون مخاطب پذیري اجتماعی، شرح  می توان گفت شعر کوتاه کلی طور به

 ساده و روشن شعري لزوم فهم و درك آن از سوي مخاطبان،وبازگوکننده بودن مصائب و دردهاي جامعه و 
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 آن در را ممتنع و سهل ویژگی نوعی توان می حقيقت در. کالم روند در پيچيدگی هرگونه از دور به ، است

 یافت:

 الماطرة الغابة أحسد إننی»

 جرجرة فی النسر أحسد

 بسکرة فی التمر أحسد

 (٢٣4: همان« ) المقبرة فی والعشب والدود الرمل أحسد

ساسيت و ترین شکل ممکن خود استفاده می کند، با کمترین حاز زبان در سادهکوتاه خود  بسيار شاعر در شعر

در این  دارد.دستکاري در ساختار طبيعی آن، به همين دليل است که بافت شعري آن با نثر تفاوت چندانی ن

ال داژه( را وفرم )یا نحوة گفته یا نوشته شدن سوسور »یک واژه هم فرم است و هم معنا، خصوص باید گفت 

« ریندآفمی نامد و معناي واژه را مدلول، هر تغييري در دال هر قدر هم که کوچک باشد مدلول جدیديمی

به  در ارکان و عيناً با همان سادگی و صميميت در جمله بندي ها و کمترین جابه جایی(  7٣: ١٣9١)برتنس، 

 حشو و ایجاز بيش از حد و پيچيده سازي معنا.دور از هر گونه حذف و 

 غيمٌ أسود فی سماء زرقاء

 ترکت ثلج مونتریال یتغلغل فی القصائد

 (4٣: ٢0١8کأننا فی ترانزیت مطار )هيثرو( األشقر.  ) المناصرة، 

 به ار واژگان نای از اي عمده سهم شاعر که است آن اشعار بسيارکوتاه المناصره در واژگان مشخصات دیگر از

 است: داده مظاهر جامعه فلسطينی

 فبکيت فوق الجسر  بين القدس و الوادي السحيق

 و صرخت من یأسی و من طول السفر 

 لو مات فارسک المجيد و مات ناطور الشجر/ فأفن عظامی یا حبيبی 

 (٢١: ١990)المناصره، « تحت کرمتنا علی جبل العتيق... 

ر عار بسياگی اششخصيت هاي  انقالبی و مبارز می باشد از دیگر ویژ بهره گيري از واژگانی که تداعی کننده

ه اه دست بی کوتکوتاه الناصره می باشد. اما هنرنمایی المناصرة در این اشعار از آن جهت است که در مجال

ان در توره میهموا را  اشعار بسيارکوتاه المناصرةواژگانِبازآفرینی از این واژگان می زند. به عبارتی دیگر 

وده يزي که بچگاه همان اي بازسازي کرد که معنی آن تغيير کند و به دليل تفاوت بافت هيچبافتی دیگر به گونه

ة ام زنجيرن به دهاي مختلف کامالً یکسان نيست؛ و مدلول در نتيجة در افتاداست، نيست و معنی آن در بافت

 در این شعر توجه کنيد:   براي نمونه نامها تغيير خواهد کرد. متنوعی از دال

 أیقونة الثورة:

 )حَبّوبْتی کنداکة(

 أیقونةُ الثورة

 طاشتْ على المي ة

 وحيزی ة …جفرا

 والثالثا..هِي ه
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 خرجتْ من قاع النيل األزرق

 سودانية …کونداکةْ

 ظهرتْ کحوریة

 عاصفةٌ من ضوء ثلجية

 ملکة …کونداکةٌ

 .ونوبيّة …ملکةْ

 ( 6٢: ٢0١8)تدعى آالء صالح(.   ) المناصرة ، 

-نهایی نمیاي به تواژهترکيب و  هيچ  و ساختار این  اشعار،در ساختمان با بررسی این اشعار در می یابيم که 

رین کار ترجستهبترین و ها و پيام آن جمله را بيان کند، همه چيز در قفس ساختار است و مهمتواند اندیشه

اي وعهسيله مجممتن به و و ترکيب هاي هاهریک از واژهبه عبارتی تن به روابط واژگان است.ساختار پرداخ

دین تيجه چنخورند و لذا معنی آن همواره در نهاي صوري و با چندین واژة دیگر پيوند میکلی از ساخت

 .شودکنند تا حدود زیادي تعيين میمختلف که با هم عمل می يهعامل تعيين کنند

 

 تخیّل و عاطفه :  -4-2-3   

 گریز راه طلوبترینم و بهترین خيال، بالهاي کمک به فاضله مدینه نوعی به و آل ایده دنياي ساختن باز دیر از

 به ناخودآگاه، و قوهبال نيروي این از استفاده و است بوده زندگی ناخوشایند هاي پدیده و کاميها تلخ از انسان

 . است رسيده آفرینندگی و خالقيّت

 باز نوعی با که است( آنها عينی حضور بدون)  تصاویر آوردن خاطر به فرآیند روانشناسی، دیدگاه از ١تخيّل »

کننده  تعيين هاي محمول که است تصویري اندیشيدن نوعی تخيّل، است. همراه تصاویر ساختن یا آوري پدید

 یک منزله ي به و کند دگردیسی می صوري، خاص بخشی هيأت طریق از را شده تصویر هاي خصوصيت ي

 (9:  ١٣84)کریمی، «.گيرد می خود به نماي بيگانه خصلت نوعی ،( Variation) دگرواره

ي هحول یافتنيّت تاندیشه و ذه ،تخيّلبا بررسی اشعار بسيار کوتاه عزالدین المناصرة در می یابيم که عنصر 

 ا واقعيتتام ب رساند که شباهت و تطابقیمی را با تغيير و جابجائی تصاویر واقعی محيط به تصاویري شاعر

اعر اميال ش وها وموجود  محيط پيرامونی شاعر دارد و این تغيير و دگرگونی، باز سازي و ترکيبی است از آرز

 نوشتاري تخيّل می انجامد: – که با تفکر او به مکانيزم تصویري

 صين على السياجِ،تترقو

 حمامة زرقاء یأکلها الحنينْ 

 غاصتْ علی ، وقبّلتنی

 فاضت علی ، وراودتنی

 فاحتوتنی.

 یا شاطئ )سکيکدا(

 (70: ٢0١8)المناصرة،  أَعد لی خاتمی.

                                                           
1 - (Imagination ) 
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بر  دهسازن تأثيري – یآفرینندگ و خالقيت – خود فرآیند تریناساسی از استفاده در اشعار بسيار کوتاه، با تخيّل

افت و درك ي فضاسازي در جهت دریبه مرحله را او و داشته مخاطبان ذهن بر روي ساختار شعر و همچنين

 (١٣9٢ي یک اثر هنري و ادبی قادر می سازد.)محمدي، زیبایی شناسانه

بر  ي، عالوهشعار وهاي اساسی تخيل در ابا بررسی اشعار بسيار کوتاه المناصره در می یابيم که یکی از محرك

 دبياتا از صورتی ازنمائی پدیده هاي محيطی و اجتماعی، عاطفه است. در این خصوص باید گفت شعر،ب

 که عاطفه، عنصر. ددهمی ارائه را شاعر روانی جغرافياي از تصویر ماندگارترین شاید و تأثيرگذارترین که است

 از ار اي هرهچ دارد، انکارناپذیري چيرگی عناصر دیگر، در برخی از اشعار بسيارکوتاه المناصره، نسبت به

 و زیباست: شاعرانه که تاباند می باز «زده و انسان در تبيعد جنگ جهان»

 یا باب دیرنا السميک

 الهاربون خلف صخرك السميک

 (٣١:  ٢006افتح لنا نافذةً فی الروح..! ) المناصرة، 

 اساً اینت که اسالدین قابل بيان است این اسي دیگري که در رابطه با عنصر تخيل در اشعار کوتاه عز نکته

غلب اند و شاعر همانند دیگر شاعران همطراز خود، در اشعار کوتاه خویش از تخيّلی ژرف استفاده می ک

ري و ي پردازش هنهاي زیرین تصویري و عاطفی حرکت می کند و عمدهسطرها عالوه بر سطح، در الیه

ماید که نفاده می ت استق می افتد که شاعر از نمادها، استعاره ها و تشبيهاایجاد بعد خيالی در شعر، زمانی اتفا

 خورد:این امر در اشعار کوتاه المناصره عمدتا بيش از اشعار همتایانش به چشم می

 سوف أمسک شجرة الصنوبر فی مدرسة عين سارا الثانویة»

 سوف أمسکها، أعصرها 

 حتى تذوب الخليل فی کأسی 

 (406-405:  ١994)المناصره،  « أشربها دمًا فی مرارة الخروع والفراق وال أکتفی بهذا 

ین اجه داشت آن تو ي دیگري که در رابطه با عنصر خيال و عاطفه در اشعار بسيارکوتاه المناصره باید بهنکته

ل ارد شکون خود دمتناسب با نظام فکري شاعر ونگرشی که نسبت به جهان پيرام و تخيلی،هر عاطفه است 

 نی، موسيقیاز احساس هر شاعر می توان به نظام فکري او پی برد. تمهيدات زبا (١٣9٢)محمدي، می گيرد.

عر شساختار  د آن درو با شکلی هنرمندانه به بازتولي شاعر را می پوشاند يشهاندی يهوتخيل مانند نقابی چهر

 می پردازد:

 وجدوا تحت وسادته، أندلساً خضراءْ 

 سائلَ عشقٍ لم تُرسلْ ور

 للوطن الغالی، ودماءْ 

 (٣7: ٢0١8عاد من المنفى مقتوال.) المناصرة، 

و یشه زد. اند ا کنارها رباید این الیه ه و سطح تخيل المناصرة در اشعار بسيار کوتاه وي، براي دریافت اندیش

داري و ي پاییشهاز آنجا که اندو از این حيث  استشاعر نوع نگرش به عالم هستی و تکيه گاه عاطفه تخيل ، 

اثر  قلشاعر براي خ انتقادي، اندیشه ي حاکم بر اشعار المناصره ، حتی اشعار بسيارکوتاه وي است، بنابر این،

 .ی بردهنري خود از نزدیک ترین و صادق ترین زبان و عاطفه وتخيل جهت بيان اندیشه ي خود بهره م

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:-4
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 در چنانکه را اي انقالبی حرفه پيشاهنگ یک این تحقيق بيانگر ان است المناصرة  نقشیافته هاي 

 مورد( ممتاز گروه یا) به طبقة نخبگان نظر این از و ميکند ایفا به خوبی دیدیم، گلدمن تکوینی ساختارگرایی

 و موجود وضع توصيف در نظر قطبين مورد دوسوي از جامعی توضيح و طرح المناصرة. دارد تعلق وي نظر

 کلی معناي بلکه نيست، بيرون از مستقل و به ذات قائم معنی درونی ساختار این در اما. دهدمی ارئه مطلوب

به  محلی و بومی قامتی دارد سعی به شدت اگرچه وي. قرار ميگيرد سوسياليستی ادبيات کالن ساختار ذیل در

 که محتوایی بعد در و است موفق زیبایيشناسانه و فرمال و شکلی در بعد فقط زمينه این در اما بدهد آثارش

 .دارد شناختی و معرفتی وابستگی به شدت دهدمی بازتاب آثارش را جدي پيام و اصلی بنيان

دغدغه ها و اندیشه حاکم بر اشعار کوتاه عزالدین المناصره در بيشتر موارد، همين دوگانگی و فضاي تقابل را 

 هاي المناصره اشاره خواهيم کرد:ذیل به برخی از موارد دوگانه انگارينشان می دهد. در نمودار 

 
 

هاي متون ساختارگرایانه است هرکی مطابق تعلقات این دوگانه انگاري هاي معرفتی که یکی از ویژگی

 ایدولوژیک المناصرة، ارتباطی معين و یک به یک با مدلول خود دارند.

 ابعاد از بخشی شد، آورده متعهد ادبيات توانمند از نمایندگان یکی عنوان به المناصرة  مورد در آنچه

 شعر کوتاه المناصرة  که ميدهد نشان تحقيق این نتایج. داد نشان را شعر متعهد در موجود اجتماعی رویکردهاي

 دو توصيف در وي. است دیگري به نوع توصيه و تبليغ مقابل در از ایدئولوژي به نوعی اعتراض واقع در

 دیگر صورتی با را موجود جامعة انسانی بيگانگی خود از صورتی کندمی که توصيف متضادي و متباین قطب

 هنرمند آفرینندگی خالقيت و آثاري چنين در .کندمی عوض زداست انسانيت و خودبيگانه ساز از هم آن که

 آماده و پرداخت و بهمعنادادن   شکل اگرچه است، پردازي واژه و شکلی شناسيک، زیبایی بعد در بيشتر

 بعد در آفرینشگري و صورت ابتکار هر در اما ميطلبد، زیادي توانایی و ذوق شعر بهصورت آن سازي

به  و هستند ایدئولوژي و معنا ابزار آثار بيشتر این توليد در هنرمندان. است هنري اثر قالب از رقيقتر محتوایی

 صورت در پاي خود چون اما دارند ویرانگر و نقدي انقالبی حاکم و موجود معرفتشناسی از اگرچه دليل همين

 و کنندمی ابزاري استفادة فقط خواهانهآزادي هاي واژه از است دارند، بسته و استبدادي هم آن که معنا از دیگر

 دارند. مطلوب و موجود جامعة کنندة مفاهيم تبيين از ايیکه و سخت قرائت
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ي خاص ااندیشه  دهد اسلوب شعر کوتاه نزد المناصره، به برتري و تقدیمنشان مینتایج این تحقيق همچنين  

تارِشعر ن ساختمرکز دارد که بطور مستقيم و بدون بکارگيري اسلوب ارتباطی آزاد گذشته مطرح می شود. ای

جام ر به اندنی قاجدید، از نظر المناصره ساختاري ادبی است که می تواند اموري را محقق کند که قصيدة طوال

یجاز و اشعر در  ن نوعآن نيست، و به همين دليل این شعرهاي آزاد کوتاه را توقيعات می نامد. به اعتقاد او، ای

اه سيار کوتعار باختصارعبارات و در عين حال در بر داشتن معانی عميق، همچون امضاء می باشد. با بررسی اش

ر تمرکز ب دیع وبه و اهميت زبان و واژگان تازه و تصاویر المناصرة در می یابيم که استقالل و تنوع اندیش

ست که نه ایصورت شعر از مهم ترین ویژگی هاي این ساختار شعري می باشد. اشعار کوتاه المناصرة به گو

وجه  وناسنامه ائة شجامعيت و مانعيت را در خود گرد آورده است  و غالبا متکی بر عناصر طنز و کنایه براي ار

د به شدید خو قاداتسانی اش است . وي در ساختار این اشعار مضامينی انتقادي را ارائه می کند و انتتسمية ان

می  ري ادامهکل شعدستگاه ظلم و ستم رژیم صهيونيستی را با افتخار به مردمش بيان می کند و انقالب را به ش

 .ی کندروزي شان مشارکت مدهد که همراه با مردم فلسطين ایستادگی می کند و با آن ها در مسير پي
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