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Abstract 

Sociological criticism of literature is one of the new methods of literary criticism, the 

systematic and scientific formation of which dates back to the beginning of the nineteenth 

century. According to the experts in the field of sociology of literature, each literary work is an 

artistic expression of the social events of its time. In this method of criticism, the structure and 

content of the literary work and its relationship with the conditions of the social and political 

environment, the worldview and attitude of the author of the work, and how the image of 

society is reflected in his fictional and artistic world are examined. Postmodernism is also one 

of the new approaches of the contemporary century, which implies a broad semantic sphere, 

including art and literature, culture, politics, and economics, and represents a new phase of 

developments in human history. This research tried to study the socio-political ode of the 

Fadhihat al-Thalab by Ibrahim Nasrallah, one of the most prominent poets and writers of the 

Palestinian resistance, and to evaluate the aspects of ideological postmodernism in it. The 

research method is descriptive and the data analysis method is qualitative. The results showed 

that although the poet has used the formalities and techniques in terms of formal and technical 

aspects that make his poetry one of the postmodernist works, but in terms of content and 

semantics, relying on his ideological attitude, he has strayed from some rules of postmodernism 

and has used them for spreading his beliefs. In this ode, Ibrahim Nasrallah has tried not to leave 

the framework of his beliefs while creating a literary work in a new form. Thus, by highlighting 

the various aspects of American arrogance, he has criticized the imperialist thinking of this 

country. 
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 چکیده 

صورت روشمند و علمی به آغاز قرن  گیری آن بههای نوین نقد ادبی است که شکلشناختی ادبیات، از شیوهنقد جامعه 

وقایع اجتماعی    ۀشناسی ادبیات، هر اثر ادبی بیان هنرمندانجامعه  ۀنظران عرصصاحب  ۀ. به عقیدگرددیبازمنوزدهم میالدی  

بینی  نقد، ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با شرایط محیط اجتماعی و سیاسی، جهان  ۀخویش است. در این شیو  ۀزمان

نیز   سمیمدرنشود. پستو نگرش پدیدآورنده اثر؛ و چگونگی انعکاس تصویر جامعه در جهان تخیلی و هنری او بررسی می

هنر و ادبیات، فرهنگ و سیاست، و اقتصاد   معنایی وسیعی؛ ازجمله  ۀیکی از رویکردهای جدید قرن معاصر است که بر حوز

بیانگر مرحل به بررسی اجتماعی  ۀداللت دارد و  سیاسی   -جدیدی از تحوالت تاریخ بشری است. این پژوهش سعی دارد 

برجسته   ۀفضیح  ۀقصید از  یکی  نصراهلل  ابراهیم  اثر  وجوه الثعلب  و  بپردازد  فلسطینی  مقاومت  نویسندگان  و  شاعران  ترین 

ها نشان پژوهش توصیفی و روش تحلیل اطالعات کیفی است. یافته  ۀایدئولوژیک را در آن ارزیابی کند. شیو  سمیمدرنپست

های صوری و تکنیکی؛ از تمهیدات و شگردهایی بهره برده است که شعر او را در زمره دهد شاعر گرچه از لحاظ جنبهمی

پست می  یستیمدرنآثار  معقرار  و  محتوایی  ازنظر  ولی  قواعد  دهد  برخی  از  خویش  ایدئولوژیک  نگرش  بر  تکیه  با  نایی 

باورهای عقیدتی خود بهره برده است. ابراهیم نصراهلل در این قصیده   ۀعدول کرده و از آن در خدمت اشاع  سمیمدرنپست

نشود   خارج  خویش  باورهای  چارچوب  از  نو،  صورتی  و  قالب  در  ادبی  اثر  یک  آفرینش  عین  در  تا  است  با و  کوشیده 

 . کندبرجسته ساختن ابعاد گوناگون ماهیت استکباری آمریکا از تفکر امپریالیستی این کشور انتقاد 
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 مقدمه .  1

پوستی« بر دنیا بود، که غرب  »اسطورۀ سفید پس از جنگ جهانی دوم، جامعۀ جهانی شاهد حوادثی چون سیطرۀ اندیشۀ  

نظریه زادگاه  و  معرفت؛  و  علم  سرچشمۀ  و  منبع  روشرا  و  میها  معرفی  انحصارها  و  دولتکرد؛  و  طلبی  آمریکایی  های 

شکل مانند  حوادثی  کنار  در  موضوع  این  داشت.  دنبال  به  را  تهاجم اروپایی  و  فلسطین  اشغال  و  رژیم صهیونیستی  گیری 

 شد.   مقاومتگیری نوعی ادبیات، با عنوان ادبیات استعماری به برخی از کشورها منجر به شکل کشورهای 

های استکبارستیزی و مبارزه با امپریالیسم جهانی به نگارش  ای از آثار این نوع ادبیات که با تکیه بر اندیشهبخش عمده

 طلبی آمریکا و ماهیت استعماری آن پرداخته است.  درآمده، به موضوع سلطه 

  به  را  او  استبداد   و  استعمار  سلطۀ  تحت  هایملت  ناگوار  سرنوشت  که پیوسته   است   عرب  ادبای   جمله   از   نصراهلل   ابراهیم

ادبیات  و  واداشته  اندیشه زمینۀ  در سطح    آثار  اجتماعی  و  انتقادی  در  ملّمهمی  از    آفریده  یفرا  یکی  او   ن یتربزرگاست. 

 شاعران   با  ساختار  و  محتوا  سبک،  نظر  از  او  شعر  دارد و  یفردمنحصربه  بسیار  شعرای مقاومت است که در این زمینه تجربه

 دارد. تفاوت خود نسلهم و پیشین

-بی  خود  زمان  فکری  هایجریان  و  تحوالت   به  نسبت   و  است   نداده  خود   شعر  به  ایستایی  اجازه   گاه چیه  ابراهیم نصراهلل 

شده و در   همراه  این قافله  با  او نیز  عرب،  مقاومت  شعر  به  سمیمدرنپست  جریان  یافتن  راه  بنابراین با   است،  نمانده  تفاوت

این جریان حرکت کرد با  ادبی، همگام  اما   آثاری بدیع دست زد،  خلق  به  نوین  شگردهای  کارگیری به   با  و  عرصۀ ساختار 

 هاآرمان  به  متعهد  ایدئولوژیک،  شعری مقاومت    خود را کنار بگذارد؛ چرا که شعرکه باورها و تعهدات ایدئولوژیکی  بدون آن

 .است   خواننده به مقاومت و مبارزه پیام انتقال  و تحقق پی در و

جامعه نقد  منظر  از  تا  دارد  سعی  پژوهش  عنوان  این  با  نصراهلل  ابراهیم  شعری  آثار  از  یکی  بررسی  به  ادبیات  شناسی 

الثعلب» شرایط ثیر  أهایی از ت شود اشاره به نمونهشناختی مطرح می عنوان نقد جامعهبه  جستار  آنچه در این  بپردازد.«  فضيحة 

ها خود را نشان داده است. های مختلفی چون باورها و اندیشهدر جنبه شاعر با آن مواجه بوده و  در شعر دارد که  اجتماعی  

پوستان، خیانت، نابرابری اقتصادی، گسترش فاصله  پوستان و سرخیاه وضعیت س  ؛نمود برخی مسائل اجتماعی در این قصیده

 در قالب یک اثر ادبی است.   ییکایآمر  ۀانعکاس اوضاع جامع  کالمکیطبقاتی، ظلم و جنایت، و در 

های ساختاری این نوعِ  مدرن تا حد امکان از شگردها و ویژگیشاعر در این قصیده با طراحی نوع خاصی از شعر پست

هم ادب ذائقه  با  جهت  این  از  و  برده  بهره  مؤلفه ی  است.  شده  همسو  خویش  قصیده عصران  این  در  پسامدرن   ؛ های 

قاعده نبودن، بیساختارشکنی،  بیمند  بینامتنیت،  تناقض،  بازیانسجامی در فرم و ساختار،  در روایت رویدادها،  های نظمی 

 است. ی های فنّزبانی، تغییر در موسیقی شعر و ویژگی
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش 1. 1

ای که بین اثر شاعر و اوضاع اجتماعی دورۀ حیات او برقرار است به  تواند با بررسی و کشف رابطۀ دوسویه این پژوهش می 

چنین تأثیر نگرش و ایدئولوژی شاعر را در چگونگی بیان ملت )یعنی آمریکا( بپردازد و هم  یک  حیات   تاریخ   از  بیان مقطعی

 اوضاع اجتماعی بازگو کند. این 

 . پرسش پژوهش 2. 1

 پاسخ دهد.  زیر تحلیلی به پرسش  -است که با شیوه توصیفیدر تالش پژوهش  این

آیا ایدئولوژی و نگرش شاعر در ساختار قصیدۀ »فضیحۀ الثعلب« تأثیرگذار بوده و در صورت اثرگذاری، نمود آن چگونه  

 است؟ 

 . فرضیة پژوهش 3. 1

گرش شاعر در ساختار قصیدۀ »فضیحۀ الثعلب« تأثیرگذار بوده و این اثرگذاری در چگونگی پرداختن به  ایدئولوژی و ن

با  سمیمدرنپستوجوه   ابراهیم نصراهلل  یافته است.  بازتاب  در   داشته،مدرن  پست  شعر  به  که  رویکردی  به  توجه  در قصیده 

  و  کوالژ  بینامتنیت،  روایت،  شکست  هنجارگریزی،  و  ساختارشکنی  چونهم  ی؛ستیمدرنپست  شگردهای   اغلب  شعر خود از

بوده مدرن  پست  ساختاری  و  تکنیکی  و  صوری  هایجنبه  به  بیشتر  اثر  این  در  او  توجه  اما  برده،  بهره  شعر،  موسیقی  در  تغییر

از  و  است، و  کرده  استفاده  به مخاطب  ایدئولوژیک خود  باورهای  انتقال  برای  موضوع  این   از  معنایی،  و  محتوایی  نظر  از 

 .  کرده است عدول   سمیمدرنپست  قواعد برخی

 پژوهش ة پیشین. 4. 1

های وی صورت گرفته  در باب ادبیات داستانی و رمان  ژهیوآثار ابراهیم نصراهلل به  ۀ های بسیاری در زمینتاکنون پژوهش

اند و موارد معدودی در این رابطه وجود چندانی از این موضوع نبرده  ۀرغم گستردگی بسیار، بهراست، اما آثار شعری او به

ازجمله:   الشعرية«  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  نامهپایاندارد؛  تجربته  و  نصرالله   دانشگاه  از(  1999)  الدویری  اکرم  از  »ابراهيم 

به  اردن،  یرموک   عنوان   با  خود  ارشد   کارشناسی  نامهپایان  در  غیاثی  زهره  .استپرداخته    او  شعر  از  هاییجنبه  بررسی  که 

.  است  کرده  بررسی  او  آثار  در  را  نوگرایانه   مظاهر  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از(  1387« )نصراهلل  ابراهیم  ادبی  آثار  در   نوگرایی»

الضوء«کتاب   به بررسی سبک2004)  اثر محمد صابر عبید  »شعرية طائر  ائد  شناسانه چند قصیده از قص( که نویسنده در آن 

  »سحر النص: من أفق الّسرد إلى أجنحة الشعر«ها را تحلیل کرده است. و کتاب  های واژگانی آنابراهیم نصراهلل پرداخته و داللت

های نصراوی و نیز سرودن اشعاری مشهور به قصیده  ۀ( که در آن نوآوری ابراهیم نصراهلل در زمین2008)   اثر همان نویسنده

قرارمان توجه  مورد  است.  نویسی  گرفته  نصرالله«   عنوان  با  دکتری  نامۀ  پایانر  ابراهيم  شعر  فى  المکان   دالل   نوشتۀ  »تجليات 



 پنجم شماره بیست و                              (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            48

شبنم از دانشگاه یرموک اردن شعر نصراهلل را از منظر تجلیات مکانی مورد مطالعه قرار داده است.  (  2014)  عنیتاوی  حسین

( از دانشگاه تهران، 1394« )األعمال الشعرية  کارشناسی ارشد خود با عنوان »بررسی مضامین دیوان  ۀابراهیمی نیز در پایان نام

نشانه و  پایداری  بمضامین  را  دیوان  این  در  طبیعی  مقال های  و  مجموعه »برجسته سازی  ۀررسی کرده است.  در  زبانی  های 

عزت مال ابراهیمی و دیگران، با تکیه   ۀ( نگاشت1398های فرا هنجاری« )شعری حطب أخضر ابراهیم نصراهلل با تکیه بر مؤلفه

-صاویر روی جلد دیوانشناختی ت »تحلیل نشانه  ۀبر فراهنجارهای زبانی به بررسی این مجموعه شعری پرداخته است. و مقال

دیوان موردی  )بررسی  نصراهلل  ابراهیم  شعری  و  های  لونه«  یسترد  »نعمان  الثعلب«های  نگاشت»فضيحة  و    ۀ(  رحمتی  مریم 

 نشانه شناسی، تصاویر روی جلد این دو مجموعه را بررسی و تحلیل کرده است.   ۀ ( بر اساس نظری1398دیگران)

 . چارچوب نظری پژوهش 2

 شناسی ادبیاتجامعه. نقد 1. 2

  جامعه  آن  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  فضای  از  شوندمی  خلق   جامعه  رخدادهای   بستر  در  و هنری  ادبی  آثار  که   آنجا  از

  چگونگی  و  مطالعه کرده  یکدیگر   به   نسبت  را  جامعه  و  ادبیات  تأثر  و  تأثیر   که   دارد   آن  سر  ادبیات  شناسی جامعه.  نیستند  جدا

 .بیان کند هنر، زبان به را پدیدارشدن آن و اثر  صاحب خیالی دنیای در جامعه تصویر انعکاس 

  به   محاکات.  گرددمیبر  افالطون  به  «محاکات»   نظریۀ  طرح  با  آن  فکری  منشأ  که  است  اصطالحی  ادبیات  شناسیجامعه  نقد

. «باشدمی  دارد،  وجود  ممکن  و  واقع   عالم  در  که   چهآنهر  به  نسبت  نوآوری  و سپس  زندگی؛  و   طبیعت  مظاهر  از  تقلید »معنی  

 (  47 -50: 1995غسان، و برکات)

[  1]   دواستال   مادام  توسط  میالدی   نوزدهم  قرن  آغاز  در  مستقل  علمیعنوان  به  ادبیات  شناسیجامعه   هایپایه  اولین

 تا   کرد  تالش  «اجتماعی  نهادهای   با  پیوندهایش  منظر  از  ادبیات»  عنوان  با  کتابی  انتشار  با  وی.  شد  نهاده  بنا (  م1817-1766)

 در(  م1893-1828[ )2]  تن  ایپولیت  او  از  پس.  دهد  نشان  هاآن  بر  را  ادبیات  تأثیر  و  ادبیات،  بر   را  قوانین  و  آداب  دین،  تأثیر

: اند عوامل  دسته  سه  تعامل  نتیجۀ  ادبی  آثار»  او  نظر  از.  کرد  تأکید  ادبیات  بر   زمان  و  محیط  نژاد،  مفهوم  سه  تأثیر  بر  اینظریه 

 (23: 1380عالئی،) «کنندمی بروز زمان در تاریخی و محیط؛ در  فرهنگی نژاد؛ در زیستی عوامل. تاریخی  و فرهنگی زیستی،

  بر   حاکم  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  بر   داللت  محیط،  مفهوم  و  است  «قومی  روح»  نظریه،  این  در  نژاد  از   تن  ایپولت  منظور

 گرایش   و  ذوق  که  است  «زمان  روح»  زمان،  از  منظور  و  است،  گذاراثر  افراد  ویژگی  در  که  دارد  اقلیمی  عناصر  و  ملت؛  یک

 ( 46: 1387 حسنلو،  عسگری. )کندمی تعیین  خاص  ایدوره در را جامعه یک مردم

  که   مارکسیسمازجمله    شد،  ارائه  دیگری  هایدیدگاه  فلسفی  و  ادبی  ی،شناخت روان  مکاتب   گیریشکل  با  بیستم  قرن  در

[ 3]  لوکاچ  جورج  نام  با  را  ادبیات  شناسیجامعه  علم  امروزه  اما.  گذاشت  و ادبی  شناختیجامعه  نظریات  روی  ایگسترده  تأثیر

 فرانسه  ساکن  رومانیایی  دانشمند(  م1913  -1970[ )4]  گلدمن  لوسین  او  از  پس  و  مجارستانی  فیلسوف(  م1885  -1971)

 .شناسندمی
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  دیدگاه   از   «صورت  و  جان»   عنوان  با   خود  کتاب  در  اروپایی  بزرگ  نویسندگان  و  شاعران  آثار   بررسی  با  لوکاچ  جورج

  جانی   هر  او  نظر  از  .پرداخت  کند می   خلق  که  هنری  اثر  صورت  و  ساختار  با  هنرمند  جان  رابطه   سنجش  به  شناسانههستی

 پوینده، . )دارد  وجود  پیوند  است  اثر  آن  آفریننده  که  ذهنی  ساختار  و  هنری  اثر  ساختار  میان  و  آفریندمی  را  خود  ویژۀ  جهانی

1378  :100 ) 

  از. کرد  تالش  اجتماعی زندگی هایجنبه ترینمهم و اثر ادبی فرم  میان  معنادار  پیوندی یافتن پی  در گلدمن لوکاچ، از  پس

 جهان   یک   و  دارد  مستقیم  ارتباطی  خود  پیرامون  اجتماعی  هایواقعیت   با  که   آفریند می  خود  تخیل  در   را  جهانی   شاعر  او  نظر 

 یک   بینیجهان  بلکه  فرد،  یک  نه  را  هنری   و  فرهنگی  هایآفرینش  فاعل   تمام  صراحت  به  او.  نیست  صرف  خیالی  و  انتزاعی 

  57:  1387  حسنلو،  عسگری. )شودمی  عرضه  ایویژه  هنری  شکل  و  انسجام   با  فرد  یک  دست  به  سرانجام  که  داندمی  جمع

 ( 56و

  یک   در  اجزا  وحدت  بر  کهاین  بر  عالوه  اصطالح  این.  است  «معنادار  ساختار »   بردمی  کار  به  گلدمن  که   دیگری   اصطالح

بازتاباندن   نحوۀ  در  اثر  درونی  ساختار  معنای  به  دهد می  نشان  را  متقابل  ایرابطه  اثر  یک  کلیت  و  اجزا   میان  و  کندمی  تأکید   اثر

 اجتماعی گروه یا  فرد یک خاص  ایدئولوژی از  ادبی اثر  نمایندگی همان واقع در بحث  این. هست نیز  آن در مستتر بینیجهان

به تعبیری اگر نویسنده و ادیب اثری بیافریند که فرم و محتوای آن متناسب با وضعیت و شرایط محیط   (57:  همان. )است

 ( 184:  1399پناه،  توان بنا بر نظر گلدمن از آن به عنوان »ساختار معنادار« یاد کرد. )خضری و عظمتخود باشد می

  خود  به  مختص  هاییویژگی  از  او  هنر  و  سبک  و  داشته  خاصی   ذائقۀ  و  شخصیت  شاعری  و  ادیب  هر  اگرچه  اینبنابر

  نشان  اثری  هر  گفت  توانمی  و  بود  او  آثار  و  ابتکارات  و  هاایده  بر  اجتماعی  محیط  تأثیر  منکر  تواننمی  ولی  است،  برخوردار

 .دارد اثر آن صاحب  ایدئولوژی و بینیجهان از

 های آن  ادبیات پست مدرن و مؤلفه .2. 2

به دنبال مجموعه   یک  ((post modernismپست مدرنیسم     ۀای از تحوالت در اواخر دهجریان مبهم و پیچیده است که 

ادبیات، اقتصاد، فرهنگ و سیاست داللت دارد. برخی   جمله هنر ومعنایی وسیعی؛ از  ۀم در غرب مطرح شده و بر حوز1960

بحران را  مدرنیسم  پیدایش پست  پیعلت  از  ناشی  در   ۀسیطر  های عصر مدرن، وشرفتهای  افراط  و  انسان،  بر  تکنولوژی 

 اند.نگرش عقالنی به امور دانسته 

جدیدی از آن    ۀمدرنیسم و مرحل  ۀو در واقع ادام  بنا نهاده شده   نظریات ساختارگرایان   پایۀ   طور عمده بر این جریان به

های  نگر و فراگیر در قالب ایدئولوژیبله با قوانین کلیشناسی عام و مقاگونه معرفتمخالفت با هرتوان گفت  و می است.  

نگرش به  احترام  و  پایه بشری؛  جمله  از  حقیقت،  و  معنا  بودن  نسبی  و  گوناگون  آن  های  فکری  )ر.ک: باشدمیهای   .

 (  125-132:  1380لیوتار، 
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باور مدرنیسم عقل از طریق آن می   ،در  اما پتقدسی دارد که  به حقیقت مطلق رسید،    این الوهیت و   سمیمدرنستتوان 

از عقل می را  بدان دستگیرد و اعالم میتقدس  یا حواس  از طریق عقل  بتوان  وجود   ،افتیکند هیچ حقیقت مطلقی که 

 ندارد. 

ادبیات،    ۀدر عرص  سمیمدرنترین تمایز میان مدرنیسم و پستایهاب حسن ناقد آمریکایی مصری االصل معتقد است مهم 

تأکید دارد و در  مدرنپستاندیشۀ    (221:  1384معنا است.)هاجری،    ۀمقول   در  معنامدرن  پست  آثار  بر فقدان معنا در متن 

  این  و  شودمی   ارائه   مخاطب  به  آن  از  پس   و  شده  پرداخته   و  ساخته   فرمالیستی  هایتکنیک  با  آنگاه  و  شودمی   پنهان  صورت

   .نیست قطعی و مطلق معنا، این  و کندمی برداشت  را معنایی  خود تجربیات  و دانش شعور، میزان  به بسته که است  مخاطب

فالسف  نظر  زبانپست  ۀاز  و  ،مدرن  اساسی  اندیشکنندهتعیین  نقش  و  تفکر  طرز  در  به  ۀای  هویت  و  دارد    ۀ لیوسانسان 

زبان و واقعیت هیچ ارتباط ذاتی و پیشینی وجود ها معتقدند میان  آن  استوار دارد.این ماهیتی ناشود، بنابر گفتمان بازنمایی می

های نقد ادبی به مرگ  در نظریه  سمیمدرن و بر این اساس است که پستدهندۀ واقعیت است  ندارد و این زبان است که شکل

بر این است که آدمی ثمر  خواندیمؤلف فرام تا وقتی که جهان   ۀچون اعتقادش  محیط و فرهنگ و زبان خویش است. و 

 یابد. های مختلف است، حقیقت نیز به همان میزان تکثر میها و آیینها ، زباناز فرهنگ مملو

واز دیگر شاخصه به ساختارشکنی و هنجارگریزی، رشد غیرمدرن میادبیات پست  های شعر  توازن،  توان  خطی، عدم 

تکرار و تسلسل، دو پهلویی    کالژ، ایهام، انتزاع،چنین  و هم  ؛ صدایینظمی زمانی و مکانی، بینامتنیت، چند عدم قطعیت، بی

تغییر در موسیقی شعر و ویژگی ؛ 377  -384:  1371های فنی اشاره کرد. )ر.ک: شمیسا،  بودن سخن و جریان سیال ذهن، 

 ( 12 -17: 1387تدینی،  

 گریزی . پست مدرنیسم و ایدئولوژی3. 2

معنای جامع و واحدی    تاکنونم( به کار برده شد اما  1789سه )اصطالح ایدئولوژی برای نخستین بار پس از انقالب فران

اندیشگانی دانست اما در مفهوم خاص »برای اشاره به هر    توان ایدئولوژی را جهاناز آن ارائه نشده است. در تعریفی عام می 

 عنوانبهاعی، یا جامعه را  های اجتماعی و سیاسی یک گروه، طبقۀ اجتمرود که نگرشنظامی از هنجارها و باورها به کار می

 (  44: 1390کند«. )مکاریک، یک کل هدایت می 

تنشدر سال  بیستم که زمان  آغازین قرن  از حرکتها و شورشهای  برخاسته  های فکری مکاتب گوناگونی چون  های 

آموزه مالزم  خود  اصطالحی  معنای  در  واژه  این  بود؛  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  مارکسیناسیونالیسم،  گرفت. های  قرار  سم 

بخشی و توجیه سلطۀ دانست که برای مشروعیتها می( مارکس ایدئولوژی را مجموعه و یا نظامی از ایده108،  1382)پین،

شد. پس از او انگلس نیز مفهومی منفی از ایدئولوژی ارائه داد و آن را مرتبط با جهل و تفکر  طبقۀ حاکم از آن استفاده می

های ایدئولوژیکی در اواخر قرن بیستم ایدئولوژی مفهوم و کاربرد ها و جریاندانست. اما با پایان یافتن تنشمجزا از واقعیت  

 دیگری یافت. 
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تأثیر    سمی مدرنپستدر این برهه جریان   ظهور کرد و تمامی وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی جامعه را تحت 

  سمیمدرنپستگونه ثبات و پایداری در تفکر و اندیشۀ بشری است. در واقع  رهای بارز این جریان نفی ه. از ویژگیقرارداد

هایی مانند ایدئولوژی که بر یک سلسله اصول و  روایتآید. فراها به شمار میروایت  نگر و فراهای کلیشناسیپایان معرفت

هایی چنین با شاخصه خوانی ندارد و همهم  مدرنیسم  گرایانه پست گرایی و شکمعیار فراگیر استوار است و با رویکرد نسبی

هنجار قطعیت،  عدم  دید،  زاویۀ  تکثر  فرجاممانند  و  روایت  شکست  تناقض،  ویژگیشکنی،  از  که  چندگانه  بارز  های  های 

 گیرد.ادبیات پست مدرنیسم است در تعارض قرار می

 . زندگی اجتماعی و ادبی ابراهیم نصرالل 3

نصراهلل   شاعرابراهیم  نصراهلل(  ابراهیم  علی  سال  روزنامه  و  نویسنده  ،)ابراهیم  در  فلسطینی  عَمّان  1954نگار  شهر  در  م 

پایان رساند و در رشته  متولد شد. به  »الوحدات«  اردوگاه  را در  ابتدایی خود  تحصیالت  از  وی  ادبیات و روانشناسی  های 

در روستاهای عربستان به کار تدریس مشغول شد و پس    دو سال   مرکز تربیت معلم عمّان فارغ التحصیل شد. ابراهیم نصراهلل

از آن به نویسندگی روی ها و مجالت مختلف به فعالیت پرداخت و پس  م در روزنامه 1996از بازگشت به اردن، تا سال  

: 2ج   1996نویسندگان اردن و کانون نویسندگان عرب درآمد )الیسوعی،  ۀو به عضویت اتحادی  ؛کرد  آنخود را وقف  آورد و  

1323).   

غیر از  داند.  هایی که در آنجا تجربه کرد میو سختیهای خود را تا حد زیادی مدیون زندگی در اردوگاه  نصراهلل موفقیت

دنیا   به نقاط مختلف  ادبای بزرگی چون نجیب محفوظ، داشت  تجربه آوارگی و ترک وطن؛ سفرهایی که  با  نیز آشنایی  و 

 ن ؛ تأثیر زیادی در مسیر ادبی او گذاشت.و برخی هنرمندا غسان کنفانی

به جایزه کارهایش  برای  بزرگیوی  مانند جایزهای    ِتیسیر »   ، جایزۀ1991  سال   در (  وحشی  نرگس  گل)  «عَرَار »  ادبی  ۀ؛ 

دست   2018ها جایزۀ »بوکر عربی« در سال  ترین آنو مهم  م 1997در سال    «العویس  سلطان»  جایزۀ   و   1994در سال    «سبول 

 داد.  قرار عرب  بزرگ شعرای نخبگان ردیف در را  اویافت که 

توان به این موارد اشاره  شعر و رمان آثار بسیاری به چاپ رسانده است؛ که از آثار شعری او می ۀ ابراهیم نصراهلل در عرص

المدينة    کرد: ق  -م 1980الخيول على مشارف  األخير  بدقائق  الحوار  العصفور  مقتل  والجنرال    -م 1984بل  النهر  عواصف    -م 1987الفتى 
أخضر    -م 1989القلب   الشعرية    -م 1991حطب  واْلبن    -م1994األعمال  األّم  الثعلب    -م 1999باسم  المالئکه   –م 1993فضيحة  مرايا 
 م. 2017ر م و الحّب الشري2012على خيط نور هنا بين ليلين  -م 2009لو أّننى كنت مايسترو  -م 1999

 به منزلة ایدئولوژی   . پست مدرنیسم4

شد  همان اشاره  که  ایدئولوژی،    سمیمدرنپستطور  کلّی  عنوان بهبا  و  جزمی  روایت  فرا  یعنی  یک  است.  تضاد  در  نگر 

نیز با رویکردی منفی   مدرنپستادبیاتی ایدئولوژیک به مفهوم نشردهندۀ یک فکر غالب نیست و شعر    مدرنپستادبیات  

به جنبه ایدئولوژیکی شکل مینسبت  یافتن جریان  های  راه  با  اما  از   سمیمدرنپستگیرد.  برخی شاعران  ادبیات مقاوت،  به 
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به با  نصراهلل  ابراهیم  سجمله  شعر،  در  نوین  شگردهای  شاخصه کارگیری  با  اثر  خلق  در  را  خود  کردند  پست عی  های 

 های ایدئولوژیک است. مدرنیستی بیازمایند؛ هرچند که ادبیات مقاومت ادبیاتی متعهد به آرمان

مقاومت در برابر سلطۀ    منظوربهها  ای که هدفش هشیار کردن ملتگرایانهحال چگونه ممکن است چنین ادبیات آرمان

 گریزی قرار گیرد؟ ، با شاخصۀ ایدئولوژیسم یمدرنپستاستعمارگران و متجاوزان است؛ در حوزۀ مکتب  

که نورمن فرکالف  پردازان تحلیل گفتمان جستجو کرد. چنانشناسان و نظریه پاسخ این سؤال را باید در کالم برخی زبان

: 1379فرکالف، . )«است  ایدئولوژی  حامل   متفاوت،  سطوح  در  و  مختلف  انحای  به  زبان»گوید:  شناس معروف میزبان[  5]

  پیش   از  واقعیتی  از  خنثی  بازتابی  و  دارد  ایدئولوژیک  بار  زبان  گفتمان،  انتقادی  تحلیل  پردازاننظریه  اعتقاد  به  عبارتی  به  و(  92

( 29:  1389لوییز،   و  یورگنسن. )دارد  نقش   آن  برساختن  در  و  کند می  خلق  واقعیت  از  بازنماهایی  صرفاً   بلکه   نیست،  موجود

های مناسب برای مفاهیم اندیشد و اندیشیدن، خود نوعی سخن گفتن است. انتخاب واژهبدین معنی »بشر در قالب زبان می

توان س می(. پ 3:  1386های بیرون از عالم ذهن وابستۀ اندیشیدن به آن مفاهیم است« )وحیدیان کامیار و عمرانی،  و پدیده

سطوح  سرشت   بیانگر  معنا،  و  صورت  حوزۀ  دو  در  یکدیگر  با  پیوند  در  زبان  بالغی  و  نحوی  واژگانی،   آوایی،  گفت 

  مفاهیم   ۀدهندانتقال   ادبی،  اثر  که  چرا   .(163:  1395دیگران،  و  بیگیرحیم)  هستند   ها ایده  از  نظامی  منزلۀ  به  متن  ایدئولوژیک 

 .  است زبان  قالب  در خویش پیرامون جهان  از آن نویسندۀ درک از  حاصل

  و  باورها  چارچوب  از   نو،  صورت   و  قالب  در  اثری   آفرینش  عین  در  تا  است   کوشیده  خود  شعر  در  نیز   نصراهلل   ابراهیم

  های صوری و تکنیکی و ساختاری اثر را وجهۀ همت خود کرده و ازاو توجه به جنبه.  نکند  عدول   خویش   اعتقادی  مدار 

کرده است، اما از نظر محتوایی و معنایی بر   استفاده  خود شعر  در یافته  تقلیل  شکلی به ولی ی؛ست یمدرنپست  شگردهای بیشتر

و   کرده  تأکید  و  تکیه  خود  باورهای  و   در  خود  گراییآرمان  خدمت  در   و  نموده  گزینش  را  واژگانشتک  تکایدئولوژی 

 امیدوار   و  هدفمند  آگاه،  شخصیتی  داده،  ارائه  خود  از  یستیمدرنپستدر آثار    او  که  شخصیتی.  است  داده  جای  سطور  یالالبه

 نامتعارف،  و  پریشروان  هاییانسان  اغلب  هایپردازتیّشخص  در  که  سمیمدرنپست  فلسفه  خالف  بر  است،  روشن  ایآینده  به

 . کندمی  ترسیم را  گراییآرمان مخالف و هدفبی

نسبی واقع  بومیدر  و  باورهای  گرایی  به  توجه  با  نصراهلل  ابراهیم  تا  است  داده  را  امکان  این  مدرنیستی  پست  گرایی 

خود،دغدغه فرهنگی  و  خردهایدئولوژیکی  شکل  به  را  خویش  منطقهروایتهای  و  بومی  ارائۀ هایی  با  و  سازد  متجلّی  ای 

رو  شدهیبومای  نمونه به  را  مدرن  پست  گریز  ایدئولوژی  روایت  مدرنیسم،  پست  بنابراز  کند.  تبدیل  ایدئولوژیک  این ایت 

ایدئولوژیکی خلق شده می با رویکرد  پرداخت که  او  از  آثاری  تحلیل  به  به پست مدرنیسم،  با رهیافتی متفاوت  اند و توان 

 « یکی از این آثار است.  فضيحة الثعلب»
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 ایدئولوژیک در فضیحة الثعلب سم یمدرنپست. وجوه 5

الثعلب    و   استعمارگران؛  ستم  و  ظلم  و  جنگ؛  نقد  حوزۀ  در  نصراهلل  ابراهیم  مشهور  شعری  هایدیوان  جمله  ازفضيحة 

 زیتون   و  ؛(   U.S.A)  الثعلب  فضیحۀ  قصیده  دو  از  دیوان  این.  است  نماد  و  نشانه  از  سرشار  و  بوده  مقاومت  و  مبارزه  به  دعوت

 .است شده تشکیل مؤجّل

  اثر   هر نام . باشدمی «روباه رسوایی» معنای به که است  آن داللتمند عنوان  کندمی  جلوه دیوان این  مورد در که چیزی اولین

 به   اشاره  عنوان  این.  است  اثر  آن  چکیدۀ  و  عصاره  بردارندۀ  در  حقیقت  در  و  بوده  آن  دنیای  به  ورود  برای  باب  نخستین

 مقصود   رساندن  برای  آن  از   شاعر   و  است   فریب   و  مکر  از   ای نشانه  و  نماد  روباه  زیرا .  دارد  آمریکا  فریبندۀ   و   دروغین  ماهیت 

 . است کرده استفاده صریح  غیر  شکلی به خود

-عرصه  در  ایگسترده   هایمداخله  به  دست  خود  سیاسی  و  اقتصادی  نظامی،  قدرت  به  اتکا  با  گذشته  دهۀ  چند  در  امریکا

 و   پوستانسرخ   تبعید  و  کشتار  و  نژادی   تبعیض  هایسیاست  کارگیری  به  با  و  است  زده  ایمنطقه  و  المللی  بین  گوناگون  های

 به  وادار   را   خواه  آزاده  شاعران  از   بسیاری   صهیونیستی،   رژیم  چون   مستبدی   و  گر سلطه  های نظام   از  حمایت   و  پوستان سیاه

 . است شاعران  این از  یکی نصراهلل ابراهیم  و است کرده ستیزی  امریکا

 یادآور   که  بسته  نقش  سیاه  ای صفحه  روی  بر  طرح  این.  است  هماهنگ  اثر  اصلی  اندیشۀ  و  محتوا  با  کتاب  جلد  روی  طرح

 خود  چهرۀ  باالی  که  است  جوانی  مرد  تصویر  آن  وسط.  است  آمریکا   مستبدانۀ  حاکمیت  از  ناشی  سیاهی  و  ظلم  از  پر  فضای

  نقاب  روی.  باشد  آمریکا  فریبندۀ  و  ریاکارانه  ظاهر  از  نمادی  تواندمی  که  است  روشن  چهره  پایین   ولی  پوشانده،  نقاب  با  را

 ستمدیده  هایملت   مورد  در  آمریکا  شوم  هاینقشه  بر  داللت  که  است  انسان  یک  به  روباهی  غافلگیرانه  حملۀ  از  تصویری

 . دارد

  از   نصراهلل  ابراهیم  ترتیب  بدین  و  یابدمی  ادامه  رمزآلود،  هایسروده  قالب  در  و  شودمی  آغاز  آمریکا  به  خطاب  با  قصیده

:  1398همکاران،  و  رحمتی. )داردبرمی  آن  فریب  ظاهر  وکننده  گمراه  برق  و  زرق  از  پرده  و  گفته   سخن  امریکا  سلطۀ  فجایع

90-  89 ) 

کنند؛ به  می  ایجاد معنایی  تشخّص و دارند خود در را ایدئولوژی  از معناداری  هایدر این قصیده نشانه او تمامی واژگان

  این سطور بنگرید:
  U.S.A /    وللطائرة العنقودية سرها/  للقنبلة  مثلما:/  األسرار/  آَلف  المظاهرة  لطفل  و   ... للقصيدة سّرها/ ولألغنية سرها/  إن  إذن:/  فلُتصدقي 

بسؤ األغنية  ترهق  َل  الرئيس/  أيها  أسرار/  األبيض  وبيته  وللرئيس  النووية سرها/  وللقنبلة  المجردة، سرها/  بأعيننا  نراها  التي  عن الخفية،  الك 
 (. 45و 46: 1993معناها/ َل تفهم الوردة/ َل ترهق الريح بسؤالک عن وجهتها / لن تعرف المستقبل )نصرالله، 

  راز  هزاران  راهپیمایی  کودک  و...    /را  خود  راز  آوازها  /دارد  را  خود  راز  قصیده  که  /کنی  باور  باید  پس!  آمریکا( »ترجمه)

 بمب   و  /را  خود   راز  بینیممی  را  آن  مسلح   غیر  چشم  با  که   پهبادی  و  /دارد  را   خود  راز   ای خوشه  بمب  کهطور  همان  /دارد

  خسته   را  هاآن  آوازها  معنای  از  پرسش  با  رئیس  ای./  را  خود  رازهای  سپیدش  کاخ  و  جمهور  رئیس  /را  خود  راز  ایهسته

 . «دانست نخواهی را آینده تو /نکن خسته را  آن باد جهت از پرسشو با  /فهمی نمی را سرخ گل تو /نکن
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بی  او   ها، زیبایی  درک  زمینۀ  در  سیاستمدارانش   تحقیر   و  آمریکا   ای هسته   های بمب  و  تسلیحاتی   قدرت  خواندن   اثر با 

 .دهدمی   نوید  را بارشذلت شکست

  شکست   صدای  او  است،  پیروزی  آن  پایان  و  نیست  قربانگاه  سمت  به  مسیری   است   در شعر خود برگزیده  او  که   مسیری 

 : کندکرده و خود را احیا می احساس را آمریکا
نحو   معك  أتراجع  لن  أخي/  يا  أكونك/  ولن  تشبهني  بالّصرخات/  الَمحُشّو  العميق  الوادي  يابن  بالبياض/  المکُسّوة  العالية  القمة  ابن  يا 

  .(28: همان) المذبحة

  تو   چون  من  ولی  هستی  من  مانند  تو  /فریادها  از  پر  عمیقدرۀ    فرزند  ای  /سفیدی  از  پوشیده  بلند  قله  فرزند  ای(: »ترجمه)

 . «گشت نخواهم باز قربانگاه  سمت به تو با  هرگز /برادر ای /بود نخواهم
أسمع خطاك خلفي/ أنا من يسير فيك.../ أسمع تهّشم روحك/ أنا من يرمم جسده على أسوار مجازرك/ و أرى َيباسك مائاًل في السحابة.  

 (  29)همان: 
 روحت  شکستن  صدای.../  کنم می  حرکت  تو  در  که  هستم  کسی   من  /شنوممی   سرم  پشت  را   تو  هایقدم  صدای( »ترجمه)

 دارد   ابرها  به  میل   که  را   تو   خشکی  و  /کندمی  بازسازی  تو  هایگاهقتل  روی  بر   را  خود  جسد  که   هستم  کسی  من  /شنوممی   را

 .«بینممی

 : او چنین است شعر  در آمریکا سرنوشتیابد و نگاه تا پایان ادامه می این و
 (.30يتشقُق اسمك تحت لسانى/ ومشهدك فى قصيدتى )همان:

 . «امقصیده  در تو  منظر و /شودمی  شکسته و نحیف زبانم زیر تو نام( »ترجمه)

 پردازیم.ایدئولوژیک در شعر او می  مدرنپستترین وجوه و اینک به مهم

 زدایی. آشنایی1. 5
آشنایی یا  هنجارگریزی  مهمساختارشکنی،  از  استزدایی  ادبی  متون  به  نسبت  فرمالیستی  رویکردهای  نفی    ترین  به  که 

 اند. برداری بسیاری کردهاز آن بهره  هاستیمدرن پست  اندیشد ومند و منطقی حاکم بر امور میهرگونه ساختار نظام

گری و درخشش ای اساسی در جلوهروری هر شعر است و قضیه زدایی شرط اساسی و ض[ آشنایی6از نظر جان کوهن ]

گوید شعر عبارت است از انحراف از معیاری که قانون زبان بوده، پس هر تصویری یک  های متون ادبی است. او میزیبایی

 . (31: 1986کند )کوهن،قاعده از قواعد زبان یا یکی از مبادی آن را خرق می

کدکنی، البته   شفیعی  تعبیر  ساختارشکنی    به  نقشاین  جهتباید  و  هدفمند  صورت  مند،  این  غیر  در  باشد.  مند 

 ( 13: 1395شود. )شفیعی کدکنی، هنجارگریزی باعث در هم ریختن نظام زبان می 

و از آن در جهت القای اندیشه و باور های گوناگون استفاده کرده  خود، از این شگرد به شیوه  ۀابراهیم نصراهلل در قصید

 از جمله: خاطب بهره برده است؛خود به م
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 معنا  در تناقض.  1. 1. 5

او را از زبان    چشمگیری   نسبتاً  بسامد  نصراهلل  ابراهیم  شعر  در  که  است  عناصری  از  پارادوکس  یا  تناقض داشته و کالم 

انگیز  کالمی شگفتگیری از این شگرد زبان عادی و فرسوده را به در حقیقت شاعر با بهره هنجار و متعارف دور کرده است.

  زداییآشنایی  راستای  در  ( و به تعبیری38ش:  1399و غریب تبدیل نموده و معنا را اعتال بخشیده است )حسینی و صدقی،  

وادارد و   پویایی   به  را   خواننده  اندیشه   و  خیال  تا  است  برده  تناقض بهره  از   هدفمند   و  آگاهانه   خود،  کالم  سازیبرجسته  و

 : مانند را به او منتقل کند؛منظور و اندیشۀ خود 
لم أعرف اسمها في الکتب/ مثلما عرفته في عيون النائمين على األرصفة/ ولم أعرف اندفاعها في الّصور/ مثلما عرفته في صرخة مکتومة 

 (.  15م: 1933قادمة من شارع مظِلم )نصرالله، 
و با    /شناختم  اندخوابیده  روهاادهی پ  در  که   سانی ک  چشمان  در  را  آن  که   طورآن  /نشدم  آشناها  کتاب  در  اسمش   با( »ترجمه)

 . «شناختم آیدمی تاریک  خیابانی از که نهفته فریادی در که طورآن /نشدم آشنا ریدر تصاو حرارتش و شور

فروخورده    فریادهای   و  هاخانمانبی  چشمان  در  نه  شود،می  حاصل  تصاویر  و  هاکتاب  طریق  از   هاآشنایی  عادت،برحسب  

 .  هاخیابان تاریکی در

النائم/ استيقظ/ واحجز مکان:  نمونه  این  و كثر ليونة/ كى َل ترّهق الرصاصة وهى   كأيها  القتلى/ ولتکن فکرتك عن الحياة أ فى صّف 
 (.   27و28تعبر جمجمتك )همان: 

»ترجمه)   زندگیدرباره    اتاندیشه   باید  و  /کن  رزرو  را  خود  جای  کشتگان  صف  در  و  شو  بیدار  رفته  خواب  به  ای ( 

 .  «گذردمی تو  جمجمۀ از که  حالی در نکنی  متهم را گلوله تا /باشد ترمالیم

  مرگبار  گلولۀ  برابر  در  باید  که   طورهمان  مردن،  برای  گرفتن  نوبت  نه  است  حیات  ادامۀ  برای  خوابیده  که  شخصی  بیداری

 . پذیرا نه بود شاکی   و ناراحت

 آمیزی حس. 2. 1. 5

.  رسندمی  همسازی   به   پنجگانه  حواس  های وابسته  آن  در  که  است  گفتاری   پارادوکس  نوعی  واقع   در  آمیزیحس

 زبان   معمول   شکل  از  خروج  راستای  در  آن  از  و  نمانده  غافل  گریزهنجار  عنصر  این  از  نصراهلل   ابراهیم(  33:  1382رضایی،)

 : مانند  است؛ برده برای انتقال اندیشه و نگرش خود به مخاطب بهره
 (   14: 1393ُخطاى حروفى اّلتي أتکّلم بها/ و رنة ضحکتي الغابرة/ قنديلي الوحيد )نصرالله:

 . «من  چراغ تنها /امبازمانده  خندۀ صدای و /گویممی  سخن  هاآن با که  است من  حروف هایم قدم( »ترجمه)

 ! روشنی برای ابزاری نه است شنیدنی  خنده صدای که طورهمان گفتن، سخن نه و رفتن راه برای هستند  ابزاری  هاقدم 

  (9و10والشمُس محتجبة خلف دٍم لم يجف/ فوق أرصفة ُيفاجئوها الماّرة بشرودهم الدائم. )همان: : نیز و
  دائمی  گریز  و  آوارگی  با  پیاده  عابران  که  روهاییپیاده  در  /است   پنهان  نشده  خشک  که  خونی  پشت  خورشید  و( »ترجمه)

 . «کنندمی غافلگیر را آن خود
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  به   تا   رهگذران  عبور   برای  است  مکانی   روپیاده  و.  زمین  بر  ریخته   خون  پشت   ونه   شودمی   پنهان   ابر   یا   کوه   پشت   خورشید 

 . کنند  گیرغافل  را آن که این  نه برسند، مقصد

 نوشتاری  زداییآشنایی. 3. 1. 5

  تکرار   با  گاهی   آید وو به اشکال گوناگون در عبارات می  است  حروف  و  کلمات  با  بازی  نوعی   واقع  در  زداییآشنایی  این

دیگران،    دور  یا  و  واژگان و  )لوئیس  ثمة«  تکرار  مانند  دهد؛می  نشان  را  خود  (77  -109:1383باطل  و  تتبعى،   این  در  »َل 

 : سطور
 ( 24م: 1933الشرطى/ ثمة قتل/ ... . )نصرالله،  َل تتبعى خطى الريح/ ثمة هاوية/ َل تتبعى خطى النهر/ ثمة ملح/ َل تتبعى خطى

  را  پاسبان  هایگام  /است  نمک  آنجا  /نکن  دنبال   را  رود  هایگام  /است  دوزخ  آنجا  /نکن  دنبال  را  باد  هایگام( »  ترجمه)

 ...«./است  کشتار  آنجا /نکن دنبال 

اسأل مکتب الدعاية/    -أيها التاجر/    -اسأل التاجر/    -العربات؟ /  أيها الشرطى كيف تسمحون للعمى بقيادة  :  باطل  دور  از  اینمونه  و
أيها    -اسأل المصرفي/    -يا صاحب المصنع/    -اسأل صاحب المصنع/    -يا ادارة التلفزيون/    -اسأل ادارة التلفزيون/    -يا مکتب الدعاية/    -

   (20أيها التاجر... )همان: -اسأل التاجر/  - أيها الشرطي/ -اسأل الشرطى/  -أيها الوزير/  -اسأل الوزير/  -المصرفي/ 
  دفتر  از  -  /تاجر  ای  -  /بپرس  تاجر  از  -  /شوند؟  چیدرشکه  که  دهیدمی  اجازه  نابینا  افراد  به   چگونه  پاسبان  ای( »ترجمه)

 -  /بپرس  کارخانه  صاحب   از   -  /تلویزیون  مدیریت  ای  -  /بپرس  تلویزیون   مدیریت   از  -  /تبلیغات  دفتر   ای  -  / بپرس  تبلیغات

  از   -  /پاسبان  ای  -  /بپرس  پاسبان  از  -  /وزیر  ای   -  /بپرس  وزیر  از  -  /بانکدار  ای  -  /بپرس  بانکدار   از  /کارخانه  صاحب  ای

 ....«.   تاجر  ای – /بپرس تاجر

 .آمریکاست در داریحکومت بیمار نظام دور باطل نشانگر این و

 واژگانی  زداییآشنایی. 4. 1. 5

  ناچیز   تغییری  با  توانمی  گاهی  اما  نشینندمی  هم  کنار  در  مألوف   عادت  حسب  بر  واژگان  روزمره  و  متعارف  زبان  در

 . بخشید زندگی هاآن به و کرده خارج  ایستایی از  را زبان مردۀ واژگان

  زبان   بر  حاکم  صورت  زدن  کنار  با  و  دارد  ی زی انگشگفت  توانایی   اضافی   و  توصیفی  ترکیبات  ساخت  در  نصراهلل  ابراهیم

تهّشم روحك )ُخرد شدن   –حديٍث ملتهب )سخنى برافروخته(    -كّفارة اَلسمنت )كفارۀ سيمان(  :  مثل.  آفریندمی  نوینی  هایواژه  مرهروز
)طلوع شکسته در چشمانت( و   كالفجر المکسور في عيني  -الدهشة البلهاء )وحشت كودن(  -تقطيع الرؤيا )تکه تکه شدن رؤيا(  –روحت(  

 پريده است( و ... الصوت شاحب )صدا رنگ
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 در سطوح بالغیزدایی . آشنایی5. 1. 5

قالب صورت در  زبان  کاربرد  بالغت میچگونگی  را  زبانی  تشکیلهای  اجزای  بالغت  در  شیوۀ  نامند.  از  دهندۀ جمله، 

شوند و یا از  می  جاجابهشناسی، یا در طول جمله  اثرگذاری بیشتر از منظر زیبایی زنند و برای  خطّی معیار رایج سر باز می

است ارتباط    مدرنپستهای ادبیات  زدایی که جزء شاخصهشوند. و از این زاویه با آشناییحیث تأکید بر معنی برجسته می

 یابند. می

-سازی مورد استفاده قرار میبیشتر از دیگر سطوح در برجستهپذیرترین سطح زبان،  عنوان انعطاف»حوزه معنی بهالبته  

   .(84:  1383گیرد« )صفوی، 

  چشم   های بدیعی که در سرتاسر قصیده بهابراهیم نصراهلل نیز از این شاخصه به بهترین وجه بهره برده است و در نمونه

اسعناصر خیال   یر یکارگبه  در  را  خود  توانایی  خوردمی و  تشبیه   اثبات  به  مبتکرانه  تصاویر  خلق  تعاره جهتانگیزی چون 

ای روشن از ماهیت پوشالی آمریکا؛ و ظلم و جنایت او ارائه داده و بدین ترتیب است. و با کمک آن تصاویر چهره  رسانده

 باور و عقیدۀ خود را برجسته کرده است. 

الُصلبة و  وحيٌد كقمٍر مذعوٍر يرى صورته في دم  گوید:  مثالً در تشبیهی بدیع چنین می  ألوانه على الجدران  متناثٌر فى  طفل/ 
 (. 30: 1993)نصرالله،  حوله البوليس

  روی  بر گوناگون هایرنگ در  /بیندمی  کودکی  خون در را خود  چهره که  زدهوحشت ماهی  همچون وتنها، یکه( »ترجمه)

 . «است پلیس او دور و شده پخش محکم و سخت دیوارهای 

 .گذاردمی نمایش به غلطیده خود خون آمریکا در پلیس  نیروی توسط  که را گناه بی کودکی از  تصویری گونهاین و

أنا من صّدق الثعلب حين قال:/ أحّب نيويورک/ دهد:  یا در این عبارات تصویری استعاری از این کشور استکباری ارائه می
نوافذ   أنيابه في  آثاُر خطواته بين العربات/ والتماع   الناطحة/ سکاكيُنك جاهزة لقتل من يرى/ وذراُعك مسنون لتقطيع الرؤيا. تلك 

 ( 9)همان: 
 میان  او  هایپنجه  آثار  آن،  /دارم   دوست  را  نیویورک :/  گفت  که  زمانی   کردم  باور  را  روباه  که  هستم  کسی  من( »ترجمه)

 و   / بکشد  ببیند   را   کس   هر  تا  است  آماده  تو   چاقوهای   /هاخراشآسمان  هایدرپنجره  هایش دندان  ودرخشش   /هاستارابه

 . «بدرد را رویا تا  است کرده تیز  دندان تو بازوی

-ملت زندگی  بر  ها آن جنایات ردّ  اما زنند می دوستی  انسان  از  دم که است  گرفته آمریکا  حاکمان برای  ایاستعاره را روباه

  کردن  نابود  و  ها آن  دریدن  برای   است  پوششی  هاانسان  روی  به  آنان  گشودۀ  ظاهر   به   آغوش.  است   نمایان  خود  ملت  حتی  ها

 . رؤیاهایشان

لفظی دارند. چرا که   صناعات   نسبت به تریپررنگ  در شعر او حضور معنایی صناعات زبان، بالغی سطح  بدین ترتیب در

نیازمند است و این بیشتر از وجوه ظاهری و لفظی    مدرنپستاو برای ارائه و اثبات اندیشه و اعتقاداتش به وجوه معنایی  

 است. بخشیده سامان  را او ایدئولوژی و شده تازه  لباسی در  او عقاید ابزار موجب نوسازی
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   شکست روایت. 2. 5 

خورد »شکست روایت«، و یا عدم حاکمیت تسلسل خطّی و روایی  مدرن به چشم مییکی از عناصری که در شعر پست

 بر داستان است. 

می آغاز  را  جدیدی  روایت  و  قطع  را  روایت  یک  گاه  نصراهلل  روایتابراهیم  شکل  کند.  زمانی  توالی  پایه  بر  که  هایی 

گری و روحیه استکباری این  یض نژادی گسترده و ظلم و بیداد در امریکا، و سلطهاند، اما موضوع فاصله طبقاتی، تبعنگرفته 

ظاهر پراکنده در خدمت به تصویر کشیدن زوایای گوناگون این  های بهکشور در مرکز ثقل روایی قرار دارد و همه روایت

دف اصلی خود یعنی رساندن و انجامد و بدین ترتیب شاعر در مسیر ه سازی آن میموضوع است و در نهایت به برجسته

 دارد:میتفهیم یک نگرش خاص به خواننده گام بر
الفجر   في  الليل/  تصمت طوال  لم  النهار/  تصمت طوال  لم  الوحيدة/  دياغو«  »سان  الشرطة/ عصافير  سيارات  الليلة/  هذه  جيدًا  أنم  لم 

القدرة على   كقد نمُت/ وتساءلُت/ من ذلک الذى يمل  كانت تمّر تحت شباكي/ لم تکن الشمس قد أشرقت/ لم أكن قد صحوُت/ لم أكن
 (  26و27القتل فى الصباح!!/ من يملك القدرة لکى يقتل على الريق؟!/ وتحسسُت عنقى. )همان: 

های گشت/ گنجشکان تنهای »سان دیگو«/ در طول روز ساکت نبودند/ هنگام  )ترجمه( »امشب خوب نخوابیدم/ ماشین

که  پرسیدم/ کیست آنگذشتند/ خورشید نتابیده بود/ من بیدار نشده بودم/ من نخوابیده بودم/ و میسپیده از زیر پنجره من می

 تواند ناشتا قتل کند/ و گردن خود را لمس کردم«. بتواند صبح دست به کشتن بزند!!/ چه کسی می 

 وس است.ها، گسست روایی و زمانی، و نیز معنایی کامالً محسدر این سطور تقدیم و تأخیر صحنه

گیرد؛  زدایی صورت میگرایی و مرکزیتدر خدمت نسبی  یی زاویه دید و نیز چندصدا  یدرپ یمدرن تغییر پدر آثار پست

ها با دو زاویه دید یعنی »دانای کل« و »اول  گیرد. روایتدید صورت نمی  ۀطور که باید تغییری در زاویاما در این قصیده آن

می بازگو  اغلب  شخص«  و  نبهشود  می   رها   کاره مهیصورت  آغاز  دیگر  ماجرایی  و  بنابراشده  موجب   ن یشود.  راوی  تغییر 

 روند.  می  شیپها همسو با هدف شاعر بهشدن است و روایت ییصداشود و میل داستان به تکشدن نمی  ییچندصدا

 کوالژ   .3. 5

طور عام، با استفاده از مصالح  ای ترسیمی بهطور خاص، و در هنرهکوالژ تکنیک یا شگردی است که هنرمند، در نقاشی به

 ۀ دهند نشان  ینوع زند. این تکنیک بهای میهای کاغذ، روزنامه، عکس و مقوا و... دست به ترسیم مبتکرانهمختلفی مانند تکه

ر نظمی جهان معاصر است و پس از جنگ جهانی دوم توسط نقاشان مکتب کوبیسم به کار گرفته شد و دسامانی و بیبی

پسجریان و  مدرنیسم  مانند  ادبی  داللت  اهای  برخی  تغییر  با  را  ماهیت خود  نمود. مدرنیسم  دنبال  و  و ساختارها حفظ  ها 

 .(74:  1398)قهرمانی و قهرمانپور،
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به این سبک روی آورده و آن را در شعر خود به کار   سمی مدرنابراهیم نصراهلل به اقتضای تأثر از جریان نوگرایی و پست

سامانی،  سر واست. قصیده فضیحۀ الثعلب جُنگی از تصویرهای پراکنده و متفاوت است که مفاهیمی چون آشفتگی، بیبسته 

 کند. تقابل و تضاد را القا می 

پوشانی  های کالم او یکدیگر را همواحدی منسجم و هماهنگ نیست. بنابر این سازه  ۀنصراهلل در این قصیده به فکر ارائ

آورند، بندهایی با خورده به هم را در ذهن خواننده پدید میهای رنگارنگ و پراکنده جوشتصویری از تکه کنند. بلکه  نمی

-چین، یک خط تیره، یک یا چند ستاره، یا بدون هیچ عالمتی از هم جدا شده اشکال گوناگون که گاهی با یک یا چند نقطه

 اند:  
العشب/   ارُتکب ضّد  عّما  اَلسمنت  وننَسى خنجر وكّفارة  بفتنتها/  ننشغل  األرصفة/ كى  قرب  أعلى    ك تعّلقينها  من  إلى ظهرنا/  المصّوب 

 (.  8: 1993 بال ذنوب )نصرالله، ِك البنايات/المقاهى الصغيرة.../ وضحکة السيدة السمراء:/ محاولتک األخيرُة أن تقولى:/ إن
به    کهنیروها ریخته شود/ تا ااشت که کنار پیاده)ترجمه( »کفاره گناهی که سیمان ضد گیاه سبز مرتکب شد/ آن را واد

کوچک    یهاخانهها/ قهوهاش سرگرم شویم/ و خنجر تو را که پشتمان را نشانه گرفته فراموش کنیم/ از باالی ساختمانفتنه

 «. یگناهی.../ و خنده بانو سمراء:/ آخرین تالشت آن است که بگویی:/ تو ب

های متعددی  در فضایی که شاعر به تصویر کشیده کامالً بارز است،گویا شعر او از تکه  های پراکنده و غیر منسجمصحنه

 تشکیل شده است. و نیز: 
أيها الممثل/ ما صعوبة دور البرلماني/ ما ثمن الحرية؟/  أيها  أّيتها المدينة/ كى تقطعى الطريق على الحلم/ : أنت.../   من يزّين وجهِك 

ِد   (.   23المدينة / أيها الثعلب ُمت فى حّبها ... )همان: الرئيس؟/ أيها المهرج َقلِّ
آراید؟/ تا راه را بر رؤیا ببندی/ : تو .../ ای نماینده پارلمان/ بهای آزادی  ات را می)ترجمه(: »ای شهر! چه کسی چهره

ا بینداز/  ی روباه در چند است؟/ ای هنرپیشه/ دشواری نقش رئیس چیست؟/ ای مرد شوخ )تلخک( به گردن شهر قالده 

 عشق آن بمیر...«. 

های ناگهانی از یک پرسوناژ به پرسوناژ دیگر، توصیف یک مفهوم از چند منظر مختلف و  جایی و تغییر صورتبه  جا

 های تصویر کوالژی این سطور است.احیانا متضاد ویژگی

 . بینامتنی  4. 5

تواند دستاورد اصیل یک  بازتابی از متون دیگر است و نمیترین تعریف بدین معنی است که هر متنی  بینامتنیت در ساده

ها و مفاهیم دهد و اندیشهمؤلف باشد. از نظر پست مدرنیسم متن پیش از بازنمایی واقعیتی بیرونی، به دیگر متون ارجاع می

 . (448: 3، ج1390)پاینده، .کندهای دیگر اشاعه یا تعدیل میمطرح در متون پیشین را به شکل

اثر    البته در  گذشته  »بازتاب  که  داشت  توجه  طعنهباید  و  انتقادی  بلکه  نیست،  نوستالوژیک  است«  جدید،  آمیز 

 . (89:  1999)هاچن،
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گیرند. ای از متن، از طریق تلفیق و تألیف متون گوناگون بهره میها از این شگرد برای دریافت معنای تازهپست مدرن

کشاند که  نشاند و مسیر را به جهتی می خود را در اثر می  ۀهای دیگر، اندیشیات و نامابراهیم نصراهلل با ارجاع به متون، روا

 خواهد: خود می
لقنديل/ كى يتعّرف على وجه   »ولنکولن« لم يکن بحاجة لمکبر الصوت/ كى ُيسِمع الحريَة صوَته / »ومارتن لوثركنغ« لم يکن بحاجة 

 (.   18: 1993قاتله )نصرالله،
لینک  »و  به چراغ  )ترجمه(  نیازی  لوترکینگ  مارتین  برساند/ و  آزادی  به گوش  را  تا صدایش  نداشته/  بلندگو  به  نیاز  لن 

 نداشته/ تا صورت قاتلش را شناسایی کند«. 

 و نیز:
و   اسمك  ترتعش حروف  »فاغنر«/ كى  إلى  بحاجة  تکوني  ولن  أو عالنيًة/  معها خلسة  تنامى  كى  التاسعة/  للسمفونية  بحاجة  تکوني  لن 

 (.  36ء )همان: تضى
)ترجمه( »تو به سمفونی نهم )بتهوون( نیاز نخواهی داشت تا با آن از روی خلسه یا آشکارا بخوابی/ ونیازی به »فاخنر«  

 اسم تورا به لرزه اندازد و روشن کند«  ،نخواهی داشت تا حروف

بزرگان علم و هنر برای رساندن    او در این سطور از بینامتنیت واژگانی و بازتاب نام برخی مشاهیر سیاست و مذهب و

   مقصود خود به خواننده بهره برده است.

 نتیجه 

 : افتی توان به نتایج ذیل دستاز آنچه گذشت می 

 و   استعمار  سلطۀ   تحت  هایملت   ناگوار  سرنوشت  سخن از  عرب است که  مقاومت  ادبای  ن یتربزرگ  از  نصراهلل  ابراهیم  -

تبدیل کرده است و پیوسته نگرش و ایدئولوژی وی در ساختار    ی فرا ملّگرا و متعهد در سطح  فردی آرمان  به  را   او  استبداد،

 « تأثیرگذار بوده است.فضيحة الثعلبساختار قصیدۀ » ازجملهآثار ادبی که خلق نموده؛ 

درون  - »تحلیل  قصیدۀ  در  عناصر  بررسی  و  الثعلبمتنی  که  فضيحة  است  آن  مبیّن  به  «  توجه  ابراهیم  با  که  رویکردی 

پست شعر  به  مدرنیستینصراهلل  پست  شگردهای  اغلب  از  داشته،  هممدرن  ساختارشکنی؛  شکست   هنجارگریزی،   و  چون 

برداری به شکلی تقلیل یافته    اما این بهره   در شعر خود بهره برده است  شعر،  موسیقی   در  تغییر  کوالژ و  بینامتنیت،  روایت،

ولی از  ؛  های صوری و تکنیکی و ساختاری پست مدرن استبیشتر به جنبهدر این اثر  عر  توجه شا  بدین ترتیب که.  است

مدرنیسم عدول کرده و گاهی در تعارض با    تنظر محتوایی و معنایی با تکیه بر باورهای ایدئولوژیک از برخی قواعد پس

 یر گذاشته است. های زبان او تأثها قرار گرفته است. در واقع عقاید و فکر او بر تمام جنبهآن

ی برگزیده است که  اگونهبهگری آمریکا دارد و او کلمات و عبارات را  محتوای اثر ارتباطی تنگاتنگ با موضوع سلطه  -

این قصیده سعی کرده است از مدار اعتقادی و ایدئولوژی خود خارج نشده و در    نشان از این مسئله دارد. ابراهیم نصراهلل در

 حاکمیت   علیه  گزنده   انتقاد  به  زبان  مبتکرانه،   و  نو  اثری  آفرینش   خویش، ضمن  مخاطب  به  مبارزه  و  مقاومت   پیام   انتقال  پی
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