
  
The Relationship between Language and Reality in Analyzing the 

Concept of Exile in the Poetic Language of Izz al-Din al-

Monaserah 
 

Mohammad Yaaghobi* 
Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University 

Rasul Zare 
Ph.D. Graduate in Arabic Language and Literature, Kharazmi University 

 
Received: April 22, 2020; Accepted: November 10, 2020 

 

Abstract 
Exile is a concept that appears in the language of the poet, after 

experience of lack of freedom and lack of physical connection with 

the homeland. Izz al-Din al-Monaserah is a poet whose exile gave a 

special structure to his poetic language. Exile in an invisible dialectic 

intensifies the poet’s language and it is this fact that leads to the 

production of a particular language. This article tries to determine the 

number of Monaserah’s poems that have exile as their thematic 

element. Our Statistical data and diagrams proved that the use of the 

concept of exile in his poetry is the most frequent when genocide and 

the massacre of Palestinian refugees take place in Tal Zatar and Al-

Qarnatina. Here, a significant relationship between poetic language 

and reality is proved. The metaphysics of Palestine in exile has 

replaced its physics and the poet’s mental-spiritual living place. 

Homeland is not just a concept, but a formidable metaphysics of ideas 

and concepts that completely dominates the poet’s mind. He is not 

merely in physical exile, but his essence his thought are forced into 

exile too. Exile is part of the life of Palestinian poets, and and this 

concept is represented in Monaserah’s poetry through imagery. To 

determine how this concept appears in the poetic language of 

Monaserah is a necessity since the comprehension of his poetry 

depends on it. Rebellion against occupation and fighting for a 

dignified life are among the causes of the poet’s exile. Living as in 

exile in one’s homeland and living in exile with love and sorrow of 

the homeland give birth to the poetic language that we see in his 

literature of exile. 
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 مناصرةالعزالدین  زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری ۀرابط
 

 *محمد یعقوبی
 ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان زبان وگروه استادیار 

 رسول زارع
 یدانشگاه خوارزم ادبیات عربی زبان و ۀدانش آموخت

 
 (175تا ص  155)از ص 

 20/08/1399، تاريخ پذيرش: 03/02/1399تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
فقدان آزادی و نداشتن  و احساس نزيست ۀتجرب پس ازتبعیدگاه مفهومی است که پديداری آن در ذهن و زبان شاعر، 

 هتجرب ؛ساختاری ويژه داد اش یشعربه زبان است که تبعید  یشاعر مناصرة شود. یمارتباط فیزيکی با وطن حاصل 
تبعیدگاه در ديالکتیکی نامرئی زبان شاعر  اصلی اين مقاله آن است که ۀهست .نشانی بر پیشانی شعر اوستپناهندگی 
با بار مناصرة  سرودهچند  همقال ۀگستر .شود یمواقع است که منجر به تولید زبانی خاص  و امر بخشد یمرا حّدت 
ثابت  تبعیدگاهو نمودارهای آمارِی بسامد  ها داده. ذکر شده است آنکمیت  دول آماریدر جکه  تبعید است محتوايی

آوارگان فلسطینی در تل زعتر و  کشتاربا زبان شاعر زمانی است که ژينوسايد و  تبعیدگاهکه اوج درهم تنیدگی  کردند
در فلسطین  متافیزيک. شود یمت اثبات معناداری بین زبان شعری و واقعی ۀرابط ينجااکه در  افتد یمالکرنتینا اتفاق 

 ،فیزيک نیستمفهوم يا  وطن فقط يک روحی شاعر شده است.-فیزيک آن و مکان زيست ذهنی جايگزين یدگاهتبع
تبعیدی  تنهابرای شاعر  تبعید و مفاهیم است که بر ذهن شاعر تسلط تام دارد. ها يشهاندین از سهمگ متافیزيکی

حیات شاعران بخشی از  رفته است. خواستهنااو هم هست که به تبعیدی  ۀيشاند شاعر و ذاتمکانی نیست، اين 
نمايانده تابلوهای رنگین شعری  باتصاوير و  درفلسطین پناهندگی و تبعید است و اين مفهوم در شعر مناصرة 

شاعر  عرفهم شدر زبان شعری، ضرورتی عقالنی است که  اش يافتگیتبیین اين مفهوم و چگونگی جلوه  .شود یم
طغیان در برابر اشغالگری و حرمت ذاتی برای حیاتی شرافتمندانه، از عوامل تبعید  .کند یمآن را ايجاب  یفلسطین

خواهی، به مصاف اشغالگران رفتن با شعر، در وطن پدری تبعیدوارانه زيستن  آزادی شاعر هستند. در تعامل مقاومت،
ن، زايشی در زبان شعری پديد می آورد که طفل مولودش، ادبیات های وطن سر کرد و در تبعید با حب درونی و غم

 شعری تبعید است.
 

 واقعیت. زبان و زبان شعری،، ، فلسطینتبعیدگاه ،الدين المناصرةعز :کلیدی یها واژه
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 مقدمه. 1
 آن و ضرورت مسئلهبیان  .1-1

 عاد وجودی شاعر شکلط و زبان و ابزبان تبعیدگاه، زبان خاص پديدار آن است که در تعامل محی
 ۀشیو و مسلط های گفتمان محیط، با ارتباط بی و  گرفته است. زبان شعری امری مجرد و انتزاعی

بلکه آن را زندگی اجتماعی ما و يا  داند ینمويتگنشتاين بنیان زبان را واقعیت . نیست شاعر زيست
اجتماعی ماست. زبان و  . زبان بخشی از زندگیکند یمدرون جهان معرفی  یها سوژهبه تعبیری 

. جهان ما جهان پديداری است که زبان در اختیار ما قرار داده است. اند یناگسستنعمل يک کل 
 عزالدين. (144-143 :1393حسین زاده يزدی، )شود  یمواقعیت اين جهان و ابعاد آن از زبان ناشی 

 تاريخ و میراث ملت خود، با (عنب الخلیلیا )ديوانش  يدقصااولین  سرودن  زماناز  مناصرةال
 هم هويتی و با میراث ملت فلسطین او ،داشتدرونی و پیوندی فکری و فرهنگی -ارتباطی وجدانی

رويکردهای  رزی و در همان حالو انديشیدن و فلسفهاين امر ناشی از  است، پیدا کرده همانی ينا
ی را جاودانگها راهی است که تن و متأثر از اين انديشه بود که ادغام شدن با میراث ملت، سیاسی

سیاسی، اجتماعی،  های يدهپدبا شاعری است که در تبعید،  مناصرة .دارد پیدر  نام او برای
چارچوبی را برای  ها يدهپدروبرو شده است که بعدها اين  متکثری فرهنگی، اقتصادی و حقوقی

، بلکه ی برای زيستن نداردجاي ها يدهپداين . شاعر تبعیدی، بیرون از شکل دادند شاعرسبک شعری 
گاه در  صورت به که ينجاستا. کنند یمهم معین  را عادی او زندگی ۀنحوچارچوب حتی  ناخودآ

به پناهگاهی  ليبدت، اش یشعرزبان  در یکودکزيستگاه مکان مادری و  قبال اين وضعیت نوين،
ادبیات گفتاری و د. ش زنده بمانتا اين هستی اصیل آورد یماو به شعر روی  .شوند یمبرای او 

و هژمونیک  یگسترفراکه به دلیل  ستا عنصر وطن و سرزمین پدری ۀیطرس تحت اش ینوشتار
 ،برای او هو اين واژ استاو فلسطینی  چراکه ؛خود گفتمان شده است گشتن امر مکان بر ذهن وی،

در شعر  قطبی مکانی و حساس عنوان بهاز ديگر داليلی که وطن  .شود یمش وجود ينفکالبخش 
تبعید  معرض اين است که آنان در گیرد یم قرار المناصرة عزالدين يژهو بهشاعران فلسطینی و 

 ،در اين امر که انفصال از وطن بوده است. سنگینمحنتی  و و پر از رنج اجباری تبعیدی  ،اند بوده
اين  .آمیزد یدرموطن  عناصر يرسا با شاعرروح  .شود یمزاده  وطن یفضابه  و پرواز روح کشش

 ،پناهنده وطن برای شاعر تبعیدی .آمیختگی روح با عناصر وطن بذری نوين برای آيندگان است
جان کالم  .نوردد یدرمکه ذهن و زبانش را  یا لهأمس، شود یم مسئله ،پروبلماتیزه و به زبان ديگر

همی، نمود اين دو را اگر بخواهی واقعیت تبعیدگاه و در همان حال نگاه تبعیدی را به وطن بف که ينا
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همی تنها در زبان است که اين هر طور بخواهی بف کهی نحو به خواهی يافت گر جلوهدر زبان شعری 
 متافیزيکاز  یا و هاله چیرگی دارد گسترفرای مابها تبعیدی یها انسان زندگی بر .شود یمفهم میسر 

اين ابهام  کردنتالش بر آشکار  زباندر  شاعر با سرودن و نوشتناما  ،پوشاند یمآن را  زماندر طول 
. فلسطین که شعريت روح شاعر است عريان کردنشعر سرودن  ، به زبان ديگردارد خود یاتو درون

 و شايد متن شود یمدر جهان متن برای همیشه جاودان  ،شود یمبازتولید و در زبان شعر  يابد یم
اگر بستر اجباری تبعیدگاه برای  .کند یمتنها جايی است که امکان مرگ فلسطین را مستحیل  شعری

متافیزيک  توان درنورديدن ساحات اين مفاهیم را نداشت. اش یشعرشاعر نبود، شايد زبان 
تبعیدگاه در . روحی شاعر شده است-فیزيک آن و مکان زيست ذهنی جايگزين فلسطین

را مضاعف  اش یشعرو علیرغم اسیر کردنش توان  بخشد یمديالکتیکی نامرئی زبان شاعر را حّدت 
و  شدبعیدی شهروندی و آزادی از شاعر تسبب سلب ر ستم، عاملی بود که طغیان در براب. کند یم

از آن را برای  یدشدگیتبع يامعطوف به آزادی هست که معیار بودن در وطن  ۀاراددر مقابل، اين 
ديدارهای نوين پ. کند یم فکری و کالمی . شاعر طغیان زبانی و کنش ورزیزند یمشاعر رقم 

ياهای شاعر، گفتمانی نوين را در زبان شعری او شکل دگاه در مجاورت خاطرات پیشین و روتبعی
 یها متنشاعر در اين  کنیم. یگذار نامآن را تحت عنوان وطن/تبعیدگاه،  توانیم یمکه  دهد یم

ن فلسطینی تا اما نه برای کنشگری سیاسی که برای بیان درد و رنج آوارگا ؛شود یمشعری سوژه 
 حیات انسانی را به وادی نسیان نسپارد. المنظر يهکراين وجه تاريک و  ،بشريت تاريخ

 

 پژوهش یها پرسش .2-1
 تواند یمبه لحاظ نظری  یا رابطهذهنی چه  یها تراوش ۀمثاب بهحیات شاعر و شعر او  یتواقعبین . 1

 وجود داشته باشد؟
در برابر وطن  و خیال او را شود که شاعر از وطن بريده یمچرا تبعیدگاه به ديالکتیکی بدل  .2

 ؟سازد یم تر وابسته
معناداری به لحاظ آماری بین تکرار تبعیدگاه و واقعیت حیات اجتماعی شاعر وجود  ۀرابطچه  .3

 دارد؟
 

 تحقیق ۀینیشپ .3-1
شعریه  از وانت یم اند پرداخته مناصرةتبعیدگاه در شعر  ۀیقضتا حدی به  که يیها کتابدر میان 

خالصه به انعکاس تأثیر سفر و  صورت بهنام برد که در سه صفحه از کتابش  ولید بوعديله األمکنه
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 شعر عزالدين يتجلیات جفرا ف» ۀ. در مقالپردازد یم مناصرةو تأثیر آن بر روحیات  یدگاهتبع
 مناصرةی به نگرش نگاه ،کاود یمکه مفاهیم شعری جفرا را   حسام التمیمی از (2001) «ةالمناصر

 فتحیه ،(2008) «یالنص الشعر مکانیه یف هالمکان قراء بالغه» . دردارد هم به جفرا در تبعید
م اين دو و سعدی يوسف و تطبیق کال مناصرةشعر  مطالبی در مورد وطن و تبعیدگاه در کحلوش

 کتابنگاه اين دو شاعر به وطن و تبعیدگاه را بررسی کرده است.  ۀشاعر دارد و شیو
در مورد  محمد بودويک از (2006) یبنیاته، إبداالته وبعده الرعو المناصره شعرعزالدین

 هايی یلتحل مناصرةزبان شعری  از ،دياسپورای فلسطینی و ستمی که بر تبعیديان فلسطینی رفته
 فالحتیاز  (1393) «هصرمتعددش در شعر منا یها داللتمکان کنعان و  يریمحتوا پذ» ۀقالدارد. م

 یا مقالهرستم پور در  .ستپرداخته ا هکنعان در زبان شعری مناصر مکان به تعدد معانی ديگرانو 
را در شعر وی  ها مکان (1389) «تجلّیات المکان فی شعر عزالدين المناصرة»تحت عنوان 

از فرهنگ نیا و ديگران به  (1436) «اإلغتراب هظاهر»هم تحت عنوان  یا مقالهبررسی کرده است. 
اين نوشتار را از ساير مطالب  آنچه اما پرداخته است. مناصرةدر زبان شعری اغتراب  ۀيدپدررسی ب

بین زبان و واقعیت در شعر تبعیدگاه  ۀبررسی رابط ،کند یممتفاوت  مناصرةمرتبط با تبعید در شعر 
 مناصرةار از اشع کدام یچهتحلیل کیفی و کمی و آماری اين پديده هست که بررسی اين رابطه در  و

و  آماری-، کمیتوصیفی-تحلیلی روش اين تحقیق،. است نشده انجام کسی یچهتوسط 
 .است یا کتابخانه

 

 تحلیلی-. بخش نظری2
یای وطنتفکر در زبان رابطه بین عین و ذهن و . 1-2  نوستالوژ

حول در ت»روابطی ديالکتیکی وجود دارد.  یوزندگو ذهن، انسان و جهان، تفکر  واقعیتبین  درواقع
تفکر ما را  ی نحوهو تحول در زندگی، سوبژگی و  دهد یمتفکر، عینیت واقعی زندگی ما را تغییر 

: امر گويد یمدر مورد زبان  ای يهنظرتگنشتاين در وي(. 190: 1397عبدالکريمی، ) «کند یمدگرگون 
: 1385القی، خاست )زبان تصوير امر واقع  ديگری عبارت به؛ دهد یمواقع است که به زبان شکل 

و شناخت واقعیت، موجوديتی مستقل از يکديگر ندارند. البته اين بدان معنی نیست که  زبان. (85
تا  ها يدهپدبلکه نوع شناخت اين  ،اشیاء، اعمال و تجارب انسانی موجوديتی مستقل از زبان ندارند

نیست و در ساختن  أثیرت یببنابراين زبان در بیان واقعیت ؛ حد زيادی متأثر از نظام زبانی است
 های یتفعالبین زبان و  ۀويتگنشتاين به رابط. (1: 1383عموزاده مهديرجی، )دارد واقعیت نقش بسزايی 
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کید دارد که منظورش از بازی زبانی، شامل زبان و اعمالی  پردازد یمروزمره زندگی  و بر اين نکته تأ
 که یطور به ،وجود دارد ناپذير یکتفک پیوندی یوزندگاست. بین زبان  شده بافتهاست که در آن 

 های یبازبیرون از  یا نقطهتأکید کند هیچ  خواهد یمزبانی نوعی رفتار انسانی هستند.  های یباز
نسبت بین زبان و واقعیت را ارزيابی کنیم، تنها درون زبان است که  ازآنجازبانی نیست که بتوانیم 

 هرچنداشیاء و تجارب،  ،از قبیل اعمال ها يتموجود» .(100: 1385خالقی، ) یمکنفکر  توانیم یم
که زبان در شناخت و  گردد یمدر قالب زبان موجب  ها آنبیان  اما وجودی مستقل از زبان دارند،

و چگونگی  ها یتواقعنقش بسزايی ايفا کند. نظام زبانی و نوع کاربرد زبان در ساخت  ها آننمود 
 ی سازنده، بخشی از واقعیت، واحد درآنبنابراين زبان  هست، یرگذارتأثاستدالل و تعقل خیلی 

 مناصرةعینیت زندگی  در .(8: 1383 ی،عموزاده مهديرج) «استبرای واقعیت  یا استعارهواقعیت و 
. وی از سکونت در منزل پدری محروم و باری نوين از تفکرات در غربت بر دهد یمرخدادی روی 

 یبستگ دلو احساس  شود یمری، همه جای وطن زيباتر در غیاب سرزمین ماد. شود یمسرش آوار 
آب و چشمه،  و و درخت وطنان همو  رود یمبه فراسوهای تاريخ  اش يشهردرونی به سرزمین، 

است،  هدف یبه غم غربتی تبعیدگا چراکه؛ گیرند یمرا در غربت به خود  یديگر مفهوم و معانی
 چنین يناو  گذارد یمعین را در انتظار تبعیدی ماجبار که افقی مبهم و سرنوشتی نااز سر  غربتی

َتَتصاعُد أغنیتی عبَر سهوٍب زرقاء، َتَتشاَبُه أياُم المنفی، ِکدُت » رود یمباال  اش یشعر ی ناله
أقول: تتشابُه غاباُت الذبح، هنا، وهناک. تتصاعُد أغنیتی: زرقاء و حمراء: األخضُر ُيوَلُد من 

از فراز  يمها ترانه) (7: 2006، ةالمناصر) «احة ُتوَلُد من نزف الجرحیدمع الشهداء علی األحیاء، الو
 ينجاا، اند همکشتار چون  یها جنگلبگويم:  که چنان، اند هم، روزگاران تبعید چون رنگ یآب گیرند یماوج  يیها دشت

از خون شهیدان تولد  انزار سبزهو  زندگانشهیدان برای  از اشک: آبی و قرمز: سبز گیرند یموج . آوازهايم اآنجاو 
و زبان واقعیت، تبعیدگاه مکان دفن و کشتار انسان تبعیدی  شود یمواقعیت زبان  جا ينا. .(يابند یم

 ۀجلو. واقعیت همان است که در زبان جلوه يافته و زبان کند یماست و اين واقعیت را زبان برجسته 
وطن  یزچ همهدر چنین حالتی است. و تصاوير زبانی  در قالب واژه یتواقع اما ديگر واقعیت،

 یساز برجستهرانی و  حاشیه ینوع بهو  کند یمرا برجسته تبعید  های یزشتو شاعر  شود یمزيباتر 
گاه و  سازد یمرا برجسته  ها آن ندرت بهو  بیند یمتبعیدگاه را  های يبايیز؛ کمتر شود یممبتال  ناخودآ

کردن  تر برجستهاما در  ،کند یماو تبعید را انکار  .ندرا یمذهن خود  ۀیحاشرا به  ها آن یرمستقیمغ
و به پديدارهای وطن  گذارد یممايه  اش یشعراز وجود  تواند یمدر وطن است تا  آنچهوطن و هر 

قالت: فی الدير مرابُعنا، والمنفی من َحَجِر الصّوان، هیِه هیِه هیِه »: بخشد یمشعريتی خاص 
کَرُه َقمَح المنفیأنا أعشُق زّواَن بالدی.  و هیه و  هاست صومعهگفت: کاباره هايمان در ) (33همان: ) «أ
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غربت . .(یدگاهمتبعبیزار از گندم خودمم.  ینسرزممن عاشق تلخک  .هیه هیه هیتبعیدگاه از سنگ آتش زنه است، ه
م من تلخک مملکتم را از نان گند گويد یمتمام  صراحت بهکه  سازد یمو تبعید چنان وضعیتی را بر 

به زبان ديگر تلخ زيستن در وطن را بر رفاه در غربت ارجحیت  دارم یمشما بیشتر دوست 
زياد  ها آننوشتن شاعرانه برای ملتی چون فلسطین که ترس از نابودی  ۀتجرب درواقع. بخشد یم

برای ممانعت از  یا پروژه، مناصرهکه اين دفاع در متن اشعار  دفاعی واقعی است گمان یبهست، 
للسّیدة الحاملة األسرار،  ،ألشجار العاشقة ُأغّنیلِ » .دی هويت فلسطینی و تبار اوستنابو

رموزًا فی سلة تین. ترُکُض عبَرالجسِر الممنوِع علینا، تحِمُل أشواَق المنفّیین سُأغّنی. لرفاٍق 
که  يیبانورای برای درختان عاشق، ب خوانم یمآواز )( 9همان: ) «فی الّسجن أغّنی، لرفاق فی القبر أغّنی

اشتیاق تبعیديان را با خود دارد آواز  و ما می جهد ۀممنوعآبستن رازهاست، رمزهايی در سبد انجیر. از خالل پل 
  .(خواندخواهم خواند، برای همرهان زندان آواز سر خواهم داد، برای دوستانی مرده آواز خواهم 

 

 افته در زبان شعریدر تبعید جلوه ی و خلجانات روحیوجودی  یها حالت .2-2
با  ازجملهو  ها انسانبا ما  یدهتن درهمامری انسانی و  يخیو تارجهان به لحاظ وجودی، اجتماعی »

و تبعیدی  نینش آلونکانسان اگر در موقعیت انسان . (242: 1397)عبدالکريمی،  «است يمانها رسانه
 یها حالت (.14: 1388سل، مار)شود  یمروحی خاصی برايش پديدار  یها حالتو  ها پرسشباشد، 

 ديگر های ینسرزمسفرهای زيادی به ة عزالدين المناصر. شود یموجودی در زبان شعری ثبت 
 خاطرات و رويکرد،، بلکه حافظه، ن سفرها فقط سرزمین را عوض نکردهدر اي او ت.داشته اس
 سفر و روايت شده است. متأثر وداشته  تغییر ها ینسرزم يندر ا محورشارزش  یها خصلت
و در تصريحات  مناصرةکه  يیها واکنش ،خاک و نوشتن برای وطن و ها يیماجراجو و تبعیدگاه

نقطه جمع دريک  ،است ارائه داده هبا تبعیدگا اش یشعر-امل روزانهپیرامون سفرها و تع، اعترافاتش
و نه روزا در مسائل مشارکت و ها ینیفلسطتاريخ  وابستگی به زمین و اصل هم و آن شوند یم

ترحلی، موتی هناک کوردٍة بیضاَء، موتی ال» .(29-28: 2009 ،بوعديله)است اجباری  یها کوچ
)همان:  «و أنا أجیئک کالّرُعود، أو ُجّثٌة آتیِک، کی تعلَو زغاريُد النساء هناک کنجمة فی الدار

و من همچون  خانهدر  یا ستارهچون  آنجاست، مرگ من گلی سپید سان به آنجاستمکن، مرگ من کوچ ( )116
 ادگاهممیان ز اجباريم، یها کوچ» .(بانوان اوج گیرد ی هلهلهتا  آيم یمغرش ابر، يا چون جسدی نزدت 

اجباری فلسطینی از وطن به تبعیدگاه  یها کوچنمونۀ کوچکی از  ،حتی در تلمسان فلسطین و
و  اجباری متوقف شدن و دور گشتن و یدنکوچ یها عذابکه در  کنم ینممن احساس  است.
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 ها آنبا  ها يدندرنج  اينکل و در  داشته باشم ها آنتفاوتی با ملتم در مقايسه با  ،شکنجه شدن
 .(319-318 :2000، مناصرةال) «.يکمشر

وار روحش را به  هويتی هر دو بوده است. او فاوست برای حفظ وجود فیزيکی و ها کوچاين 
 کوچیدن،نالیدن از  باشد. کرده یداپدش را تا شناسنامه و هويت ملت و خو فروشد یمتاريخ 

درونی  ۀنالکوچی است که به  آن، و ترکبلکه فراق فلسطین ، مصیبتی درونی و شخصی نیست
منتقل  تصويری سخنانش را به خاطرات و چه بسیار شاعر، دلیلبه همین  ،شود یمگروهی بدل 

تقولون: قد شّرقوا، غّربوا، شّموا رياح بکینا طوياًل، و لم يبِک أعداؤنا مّرًة واحدًة!! » .کند یم
الشمال، وکانت کغربتنا الباردة، مواويُل أمی علی َتّلٍة موحشٍة، ُتعاِنُد قسوة ما حدث 

نگريستند!! گويند: سوی شرق و غرب رفتند  یا لحظهما بسی گريستیم و دشمنانمان ) (77)المناصرة:  «البارحة
علیه خشونتی بود که ، متروکه یا تپهسرد ما بود، آوازهای شعری مادرم بر و بادهای شمالی را بويیدند و چون غربت 

، قرين شدهبه کمبود  و احساسدر متن شعری مناصره با فريادهای رنج  ها کوچ» .(بود داده رخديشب 
 غبطهيی مورد ها کوچاند،  مسافر يافته اش کجاوهفريادهايی که متوجه تمام کسانی است که او را در 

 (.93: 2005)وعدالله،  «ا با طعم فتنهام و حسد
 به شناخت تحوالت بزرگ فکری شاعر شاعر، وجود در ها کوچتأثیرات جوهری  انديشیدن در مورد

خود  که چنان .کند یمکمک  داشته است، اش یزندگو انحرافات وامتداداتی که  معايببا تمامی 
 :گويد یم

اما در ؛ اين کشورها مشارکت کردم فرهنگی تيسزدر  .تأثیری گذاشتم ،در هر کشوری که زيستم»
قاهره  گرايی یو ملدربارۀ دموکراسی بیروت  ؛صايدم را در تبعیدگاه نگاشتمق يباترينز ،مورد قصايد

خواندن  حین ،مقرطاجی بودن تونس نوشت تلمسان و بودن یو اندلسطنجه  يیگرا جهانی و
 ،نوشتارم روح که يناغم رعلی ،فهمیدشعريم را خواهد  یها جهانخوانشگر ، ام یشعرکارهای 

 (.319-318: 2000، ناصرةمال) «.شامی است -کنعانی ،يمبگو تر یحصح يا فلسطینی،
ابداع هنری وجود  ۀمثاب بهشعری  توانش و مناصرةچه پیوندی میان در تبعید بودگی  یراست به

 تولدو فراق باعث  شود یمديدار وطن  ۀعاطفانسان در تبعید آبستن  پاسخ اين باشددارد؟ شايد 
 ،ها کوچاين سفر و ديگر  ای يهزاو. از گیرند یمکه در اوج زيبايی، شعر تبعید نام  شود یماشعاری 

چرا که  شود یماين پرسش مطرح  زيرا ؛هستنشان از نوعی تسلیم به تقدير تاريخی فلسطینیان 
رأسی للحاّلق، ال تترکنی  ُخذ»؟ ترجیح داد ماندنشاعر به دفاع جانانه برنخاست و سفر را بر 

أبدا، أبدًا، أبدًا، أبدًا، فی منفی الطین، ال تترکنی فی هذی الصحراء، خذ جسدی لفلسطین، 
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مرا پیش پیرايشگرم ببر، ) (63-62: 1981 ،ةالمناصر) «خذ جسدی لفلسطین، خذ جسدی لفلسطین

 ..(مکن، جسدم را به فلسطین ببرهرگز رهايم مکن، هرگز، هرگز، در تبعیدگاه گل، در اين بیابان رهايم 
آن  برمدارشاعر  یها حسرتآرزوها و  ۀهمآلی است که  ايده ۀابژوطن آن کل بزرگ و  ينجاا

 .يابد یماو معنی  آرامشی در آزادی هرگونهو  چرخد یم
 

 در هستی زبانی شعر سخت ۀهستدال اصلی و  تبعید .3-2
 ،؛ انگار که اگر رخداد پناهندگی نبودچرخد یمتبعید  برمداربنیادين شعرش  ۀهستدال مرکزی و 

 :افتادند ینماتفاق اين اشعار  شايددر زبان است،  رخدادگويند شعر حدوث  که چنان
فیه  ل  غَ ن  يَ / مفتوٌح  المنفی ياجفرا قبٌر / المنفی خشٌب و مسامیر/ ٌب و مسامیُر َش المنفی َخ »

 المنفی شجٌر / خلوعٌ مَ  ذٌر المنفی ِج / وعٌ أو ج المنفی خوٌف / دودٌ و ُح  المنفی توقیٌف / ودُ الد  
و چوب  یدگاهتبعاست/  ها یخو ماز چوب  یا سازهتبعیدگاه ) (17 :2006، ةمناصرال)« المنفی يا جفرا/ مقطوعٌ 

/ تبعیدگاه يعنی بازداشت و لولند یمدر آن  ها کرماست/ جفرا تبعیدگاه همچون قبری سرگشاده است/ که  ها یخم
/ تبعیدگاه هستاز جا کنده  ی يشهراست/ تبعیدگاه  یو گرسنگ/ تبعیدگاه مکان ترس اصاشخاجرای احکام بر 

شاعر در تبعیدگاه در توصیفات و تشبیهاتش خود را به » است/ ای جفرا تبعیدگاه...( يدهسربردرخت 
یمه خپیچد و در مدار باد  یمکند، بر خودش  یمو عجز و تسلیم خود را اعالم  زند یمسرگردانی 

سازد و از سرزمین  یم، سرزمین اش را بر متنشبرای وطن است و از  یتنگ دلافد، سرشار از ب یم
 .(181: 2006بودويک،) «یچدبپ، مأوايی برای خود تا حلزون وار در آن خود را اش یمتن

که هر  بیند یمبرکنده از خاک خود  ای يشهر ۀمثاب بهو او خود را  دهد یمتبعیدگاه آزارش 
، او درختی از تنه بريده هست که امیدی به ثمرش نمانده است، کند یبرمزمین  بادی او را از

و به عبارتی  فروبردهدر خود بیش نیست که تبعیدگاه هم چون قبری دهان گشاده وی را  یا مرده
در مورد زادگاهش هر آن اندازه که شاعر تبعیدی شده است.  پناهندگانگورستان  ،تبعیدگاه

گاهی بیشتری دارد،  مادری،معرفت مکان  ؛يابد یمفزونی  و دردشبه همان اندازه رنج  آ
گاهی در مورد  ضرورتاً  شرايطی برای  ،شود ینم هايش یبتمصباعث شناخت بدبختی و آ

که پیامد  آن رنج عقلی است ينتر و مهم اولیه هست؛ مکانحساسیت به نسبت  یریگ شکل
 نه بازکاوی زيبايی شناسانه و ونمونه تبعید عملی از وطن  عنوان به ،رنج عملی است

 رنجزيرا ؛ شود یمسبب ايجاد آن نوع شناخت واقعی  ،ساختگی برای وطن و وبرق پرزرق
. کند یمحال ساده را تولید درهمان  و وبرق پرزرق تنها ابداعی ،وطن عقلی بدون هجر-یذهن
با مهاجری که از  یاو جغرافاز سرزمین و خاطره  شده راندهمیان  یریگ موضعکه  جاست ينااز 
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تار ساخ ،از ساختار مکانی ةمناصر .شود یمتفاوت م ،رفته است نش با اختیار خودسرزمی
، یوأعرف أن الَمنافِ  /یالُمنحنِ زيتوَنُه  و یأعرف َمسقَط رأس» .وجدانی قرار داده است-فرهنگی

 ها یدگاهتبعکه  دانم یمرا/ و  اش یدهخم ونیز زيتون شناسم یمزادگاهم را ) (515 :همان) «الَکَفنَتبیُع ُقّماَش 

الُيؤِمُن جانُبه حتی / المنفی کلٌب َمسعوٌر فالمنفی قهٌرشاِسٌع » ..(ها کفنمحلی است برای عرضه 
است/  فرا گسترتبعیدگاه خشونتی  رو ينازات/ اس ای يوانهد سگ هار و بسان)تبعیدگاه  (251 همان:) «َقتیالنرديه 

 ..(عد از مرگ و کشته شدنشبمگر  نیست یدر جوار آن امنیت
متذکر  ينجاا .کند یمو توصیفی از زيتون زادگاهش  شناسد یمکه زادگاهش را  گويد یماو 

و  هست شو معايب محاسن ۀبا هم یزندگ و، نماد آشتی که سرزمین او، سرزمین زيتونشود  یم
و مکانی برای  دگیر یمرا گاز  انسانیپای  هرلحظهکه  است هار سگی ضد زندگی است، تبعیدگاه،

و شاعر زندگی در تبعید را مرگی حتمی  چراکهکفن کنند،  زنده تا زندگان را زنده فروشی است کفن
 .پندارد یمتقديری محتوم 

 
 در عینیتی نوین قتخیل خال ۀمثاب بهتبعید  .4-2

، فیزيک شود یم وطن یباست. وقتی شاعر  مناصرةدگاه، تمرکز گفتمانی اشعار وطن/تبعی ۀدوگان
از زبان  که یا هاله؛ کند یمپیدا  تر گستردهبس  یا هاله؛ اما متافیزيک وطن، دورگشتهوطن از شاعر 

و  شود یمزبانی و احساسی شاعر  وجودِ  متافیزيکی، درونِی  ۀهالنیست. اين  پذير يیجداشعری 
که وجود وطن درونی  یزمان» .کند یماو عمل  ۀعاطفتخیل و  درحرکتکاتالیزوری  ۀمثاب به
يک مکان  و کند یم ظهور و خاطرهرؤيا  متعددی از و سطوح کند یمفعال  را خیالحرکت  ،شود یم

تاريخی يا  یها زمانبه  آسمانش يرززمان زندگی  و شود یممتعددی پراکنده  یها مکاندر 
 فی/ ةٍ لّ قبرًا علی تَ  اآلَن  ما أطلُب » (.7: 1988، )عثمان «يابد یمدگرگونی  یا اسطورهشخصیتی يا 

  الذی مات فی سالِف  بحرّی  ُل قابِ أُ / نةٍ زمِ مُ  دالیةٍ  تحَت / موتصاری أَ النّ  روِم أعالی کُ 
َ
/  نةزمِ األ

فقط قبری است روی  خواهم یماکنون  آنچه هر)( 311 :2006 ،ةمناصرال)« الوريَد  عندما وصل فیه السم  
که در  بشتابم دريانوردی/ و به ديدار پارمس جانمسیحیان تا زير چرخ آب قديمی  یها تاکستان های یبلند/ بر یا تپه

 .د.(ش وارد شسم به شاهرگ که یهنگام/ است گذشته مرده یها زمان
و او را بر  آيد یدرمخیالش به پرواز  ،دهد یمشاعر مرگ در وطن را به حیات در تبعید ترجیح 

که از سرزمینش به  يیها آدرسمو و  یها تاکجزئیاتی که شاعر از  .آورد یمفراز وطن به سفر درونی 
، میزانی از عاطفه اش یشعر، در بستر اند بودهو به اين واژگان که زمانی فاقد شعريت  دهد یمدست 
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ديالکتیک تبعیدگاه در امر شعر سازی برای  ۀیغتدو  ۀلبگر همان که نشان کند یمو احساسات تزريق 
 فراقتجربۀ  که چنان آن» .دهد یم را شکلوطن گمشده خود ساختار زبانی خاصی تبعیديان است. 

و آن را تعريفی خاص  خصوصیتی خاص را به مکان ،ینشانسرزمتبعید اجباری فلسطینیان از  و
 و کند یمسخت وابسته  وطنشفلسطینی را به ، هم علیرغم تعدد تبعیدگاه ،خاطره رؤيا و ،دبخش یم

به نقش  نسان فلسطینی وا یشناس رواندر حقیقت به  ،ها مکانارتباط نفرت يا کینه يا عشق به 
 ری رأِس فی ذُ / لکیمِ  ضاعَ » (.14: 1997 عوده،) «گردد یبرمدر زندگی و حیات او  ها مکان

نابود  ام یدارائ)( 345: 2006، ةالمناصر) «َأَتعّثُر ی، مِش ، أَ وِم ضاع ملکی و أنا فی بالد الّر / رِم ی  َج الُم 

 ..(لغزدو پايم می زنم یممن در کشور روم قدم  که یرحالدبر باد رفت  ام یدارائشد/ بر فراز منطقه المجیمر/ 
تا در تبعید بفهماند که هنوز رگ حیاتش متصل  آورد یمرا به خاطر همه  شان بربادرفتهاو ملک 

اهمیت دهند که  یبه زيبايی مکان فقطنیستند  يیها نوشته ،ها نوشتهاين ». به سرزمینش هست
است که وطن را از خالل زندگی  یا نوشتهبلکه  است، سرزمین جغرافیايی چهارچوب وابسته به

و / کبأشجارِ  األشجارِ  ل  کُ  هُ شبِ أُ َس » (.147 :2008 )کحلوش، «کند یمزندگی  روزانه در تبعیدگاه
شبه و أُ / کزارِ إِ  میِل َج أبیاتی بِ  هُ بِ ش  أُ / ةّر الُذ  ِل ق  فی ِح  ختالةُ ک الُم تُ یَ ش  ، مِ قافیتی الموزونةَ  هُ بِ ش  أُ 

 أشبه/ المنفی حاناِت  أشبه /المنفی ةَ َف رِص أشبه أَ  نفیالَم  أشبه أحجاَر / ٍک حالِ  بلیٍل ک ی  عینَ 
، ةالمناصر) «یهِ التِ  ِن مَ فی َز  ُخ صَر و أَ  نادی فی الناِس و أُ / المنفی أشبه أسواَر / لمنفیا ةَ َح ضرِ أَ 

در مزرعه  ات متکبرانهموزونم را به راه رفتن  های یهقاف درختان را به درختان تو تشبیه خواهم کرد/ ی همه) (83 :2006
/ کنم یمتشبیه  به شب تاريک وضعیت توچشمانت را / کنم یم/ ابیاتم را به زيبايی روسری تو تشبیه کنم یمذرت تشبیه 

یه تبعیدگاه را تشب های یکدهم/ کنم یمتبعیدگاه را تشبیه  فرش سنگ و جاده/ کنم یمتبعیدگاه را تشبیه  یها سنگو نیز 
در عالم و  دهم یم/ بین مردم ندا کنم یموارهای تبعیدگاه را تشبیه / ديکنم یمتبعیدگاه را تشبیه  یها آرامگاه/ کنم یم

با  ،جوهر انسان ؛است یجوهر انسانانحراف از  وطن، زادگاه و غربت از .(آورم یبرمگمراهی فرياد 
با يی که زيبا یها خاطره و ت داشتهکه دوس يیها مکاناقامت در  خاک وطن و ۀذر ذرهبه  اتصالش

 يابد. یتحقق م زيسته، ینشغمگ و رخدادهای شاد
 

 واژه دلآن در  حضورغیاب وطن و دیالکتیک  .5-2
در . آورد یبرم، اما در چشم واژگان زيباتر از گذشته سر شود یموطن از نظرهای پناهندگان غايب 

 آنجابه  تواند ینم از وطنش خارج شده وپشیمان است که  سخت «فی الّرد علی األّحبه» یدۀقص
 یها تاکنگهبان  عنوان بهيا  ردپا يا شکلی در سرزمینش عنوان بهکه کاش  کند یمآرزو  و برگردد

 از حجم و را )مادری( او منزل هويتش را در تبعید گم نکند. و تا خود ماند یم انگور در الخلیل
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جر، الّش  جید و مات ناطوُر ک الُم و ماَت فارُس ل» .داده بودنماد روح تغییر  هندسه به سمبل و
اگر سوارکار ) (10: 1968ة، المناصر) «جبل الخلیل رمتنا، علیظامی يا حبیبی تحت کفادفن عِ 

الخلیل زادگاه . »(یلالخلماهرت مرد و نگهبان درخت مرد، دوست خوبم استخوانم را زير تاکمان دفن کن، بر کوه 
 «.گیرد یمدر آغوش  جا همه، او را یو مکانرغم ُبعد زمانی مکان عاطفی اوست که علی مادرش

 (33 :2009 )بوعديله،
 مسلط در یو اجتماعسیاسی  نظم بايا  عربی عادت کند های یدگاهتبعکه به برايش سخت بود 

 خشک تبعیدگاه،» .داشت ها آنو سیاه به  تلخکه نگاهی  طوری هماهنگ شود، ،ها یدگاهتبعآن 
که آن را برای خودش  ای یزندگ بزيد، آنجادر  تواند ینمانسان فلسطینی  و دهش گذاری ینماست و 

 از او را يتشو هوکه جوهر  کشاند یم يگرید یدتبعرا به  او ،یدگاهتبعکه  دانست یم و پسنديد ینم
/ رجعُت من المنفیو أنا » .(242: 2002 ،التمیمی) «.دزديد یمرا  اش یوزندگعمر  و کرد یمسلب 

 :2007 ،ةلمناصرا) «الُخّفینوا منی قُ َر َس / إلی المنفی الثانی وصلُت  حیَن / ی ُحنینف  ُخ  فی َکّفی
 را يمها کفشبه تبعیدگاه دوم رسیدم/  که آنگاهناامید بودم/  و یخال دست که یدرحال)از تبعیدگاه بازگشتم ( 142

ک/ المنفی طاراِت سأکون وحیدا ً فی ُشُرفات مَ » :گويد یم و دزديدند.( َتموُت  أخیرأ، حیَن  وُن سأ
آرزوها  که آنگاه، تبعیدگاه تنها خواهم شد/ و آخرين نفر خواهم شد یها فرودگاه)در ايوان  (131 همان:) «األشواُق 

 ..(میرند یم
بلکه  ،است یخال دست تنها نه اما ،وطنش را باخته و سخت در تکاپوی ساخت آن است شاعر

 .تا وطنش را بر سازد برد یمبه زبان شعری و واژگان پناه ، ولی پای رفتن را هم از دست داده است
 سال هرچند گويد یمخواننده  شاعر به که ينايکی  برداشت کرد: شعریاز متن  توان یمنکته را  دو
 تبعیدگاه با که يراز ؛شخصیت وااليت دستاوردی نخواهی داشت وجود با ،باشی درتبعید که

که  زديده شدن کفش به شکلی غیرمستقیم اشاره به اين داردد که ينادوم  ندارد. یسر آشتتبعیدی 
شاعر ناچار است وطنی  تبعیدی گرفته است. را از آينده یسو بهحرکت  نای راه رفتن و پا و تبعیدگاه

انسان هر  يتاً نها. جويد یمسکونتی را  آنجاو در  برد یمبیابد اما در غیاب وطن به سرزمین واژه پناه 
جز پناه بردن به  یا چارهش فتناما اين بار برای يا ؛رود یمال اندکی آرامش جا که باشد به دنب
حتی انسان ماندن را برايش و  کند یمسازگاری  آواره را وادار به سازش و تبعید، .سرزمین واژه ندارد

 رفته ازدستشايد امید به وصال وطن  ،گذارد یمتنها چیزی که در وی باقی  و کند یم ناممکن
 .بخشد یم ی که حرارت و گرماامید است،
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 برای خوانش تبعید مفهومی ،اسطوره .6-2
که از  آفريند یمبزرگ رمانتیسیسمی اجتماعی را  یها قدرتعصیان و مقاومت شاعر در برابر 

استفاده  اش یانقالبايماژهای طبیعت برای اظهار اراده و آرزوی  طور ینهمو  یا اسطوره های يتروا
نقطٍة واحدة  ی/ فی/ ومَع هذا، فنحُن نلتقمسافات ضوئّیة« وسايکار» بینی و بین» .کند یم

 ِب ش  الُع  باءةِ َع بِ  ُد ِح ت  هو يَ / نی المنفیذوبُ یَ و أنا َس / هِ شمِس بِ  ُق ترِ ح  یَ هو َس / )...( ِمَن العالِم 
/ يا إيکاروُس  خطیِط التّ  دِم َع  یئةُ ِش تلک مَ / ةِ يّ رِ خ  المنافی الص   راِب فی تُ  ل  َح ن  و أنا أَ / ی  ماوِ الس  

نامحدود  یا فاصلهبین من وايکاروس )( 99-2/98: 2006، ةالمناصر) «؟نی اآلن أيها المرحومُ قُ د  َص هل تُ 
خودش خواهد سوخت/  خورشیداو با ، کنیم یماز جهان مالقات  مشترک یا نقطهما يکديگر را در  وجود ينباااست، 

 های یدگاهتبعمن در خاک  که یدرحال/ شود یمآسمانی يکی  یها سبزه ردای با تبعیدگاه ذوب خواهد کرد/ او و مرا
نیست/ ای مرحوم  یمرزبنداست که قائل به  یا ارادهايکاروس آن خواست و  یا /ام گشتهرنجور  الغر و یا صخره

اشعارش نمايان  در عمق اين وضعیت بحرانی، سه روند اصلی در کلیت. (؟کنی یماکنون مرا باور 
با تغییراتی  مناصرةجمعی و رومانتیسیسم سیاه و راديکال. زندگی یسم فردی، : رمانتیسشود یم

 خورده شکستناکام و  شان يخیتار ی یفهوظتاريخی در فلسطین گره خورد که در به انجام رساندن 
وضعیتی بحرانی را در حیات شاعر ايجاد کرد که او را به سمت  ها شکستاين  ۀیجنتماندند و 

به کار  ها اسطورهبا کاربست را  اش یزباناوج توان  شاعر .دادو راديکال سوق رمانتیسیسمی سیاه 
است از  ناگزير ،بنابراين؛ حدی ملموس کند برای خوانندگان تا تبعید را ی فاجعهتا  گیرد یم
ماننده  یا قبر گشودهبه  ،یدگاهتبع زبان چیزهايی را بیرون کشد که زمانی معنايی داشتند. یها رانهيو

فاسد  میکروبیروحشان را بسان  جسم و تبعیدی است و یها زندهدر کمین  لحظه هره است ک
 ايکاروس ۀاسطور با کاربستتخیل شاعرانه در اين ابیات افزون بر آن،  .کشاند یمبه تباهی  کننده،

و کاربست اسطوره را مکانیسمی برای تحلیل  است نماياندر اسلوب ديالوگ بین شاعر و ايکاروس 
 .کند یمت خود از وضعی

. او خود را با اين اسطوره رسد یماز هم ذات پنداری با اسطوره ايکاروس  ینوع به ينجااشاعر در »
و به هم رسیدن با ايکاروس را، همان وحدت خود و او در سرنوشتی مشابه دانسته  کند یميکی 

 شود یمتباه  کم کماو در تبعیدگاه  و عمرتقدير هر دو ذوب شدن است، وجود شاعر  چراکهاست، 
 و شاعر شود یمو برای همیشه در فضا پراکنده  شده ذوبيونانی توسط خورشید  ی الههوايکاروس 

 یلو دلدفن شود  اش یاجدادغیر از خاک  یو خاکنیز در سرزمینی غیر از سرزمین مادری 
 .(302 :1393، يگرانو د)فالحتی  «مرتبط ساخته است. برنامگی یببدبختی هر دو را به 
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واقعیت را به جهانی ديگر پیوند و به خودش  ينو ا ش شايد مشروعیت دادهاو با ايکاروس به واقعیت
از  اش یمند بهرهموجب )بینی و بین ايکاروس(  گويد یم که آنگاهنگاهی از نوع تقدس بخشی دارد 

 صور مثال فوق طبیعی شده است.
 

ینش زبانی خاص آنروانی خألبحران روحی و  .7-2  ، آفر
. او سخت آزرده است و در میان پايداری و شود یمتبعید سبب خلق بحران  یها ستمراق وطن و ف

رُب » تا تسلیم نشود: سرايد یمتسلیم  َظ  سّیاِن / فِضی إلی القتلتُ  هذه الد  ی أن َتکتِوَی بالل 
ِهیِل  لَوَجِع الُمزِمِن ی افِضی إلهذه الدرُب، تُ / الُهوّية، ُقرَب الخلیِل  ِشعاَر  َت ع  فَ إذا ما َر / والص 

که با زبانه آتش  کند ینم/ فرقی شود یماين راه به هالکت منتهی ) (308 :2006، ةلمناصرا) «فینا الهارِب 
ی مزمن و شعار هويت سر دادی/ اين راه باريک به درد و عذاب نزديک الخلیل که آنگاه/ اسبان ی یههشبسوزی يا با 

ُموه  أری/ أُشم  رائحةً  أری، ماال ُيری/ وسّیدی إنی يا » ..(گردد یممنتهی  گريزنده در ما ُسمًا َشهّیًا َقد 
( 262: 2006 ،ةمناصرال) «.ِک مالِ الَم أری الخلیَل حبیبتی َنهبا ً لُتّجاِر  و/ / هو فی طعامکناقتلِ لِ 

را  يذیو لذ طعم خوش/ من سم کنم یم/ و بوی خوشی را استشمام بینم یم)ای دوست من، آنچه ديدنی نیست من 
که به دست سوداگران  نگرم یم/ آن در غذای توست/ و عشقم شهر الخلیل را اند آوردهکه برای کشتن ما  بینم یم

را بینايی  خودو  بیند یم خودشبه قتل  یو منتهرا بسته  ها راه ۀهماعر ش. کشورها به تاراج رفته است.(
. منابع دهد یم، اند شده همینش که آوارجديد برای قربانیان سرز یها فاجعهکه خبر از  کند یمفرض 

قد صار » .اند مشغولآن  غارتبه  کشورهاکه تاجران ساير  بیند یمطبیعی سرزمینش را تاراج گشته 
 داخَل  عُ وِ ع  َو يُ  طفٌل / العربی   فی المغرِب / لی منفی و لی غرفةٌ / العربی   فی المشرِق / رفةٌ لی ُغ 

 ل  تَ خ  مُ  ، والعقُل ختومٌ مَ  ، والقلُب مهدومٌ  البیُت / کنعاَن  هُ تُ ی  م  َس / فةِ رالُغ  خارَج  ُن خ  دَ أنا أُ  و رفةِ الُغ 
 درآمده)اتاقکی در مشرق عربی به نام من ( 232: 2006 ،ةالمناصر) «ةٌ ل  تَ ح  مُ  ، واألرُض ل  تَ ع  مُ  عُل و الفِ 

من بیرون خانه سیگار  که یدرحال کند یماست/ تبعیدگاهی دارم و اتاقکی در مغرب عربی/ کودکی در اتاق گريه 
و سرزمین اشغال گشته  بريدهو کار  شوريده و عقلدل پايان را کنعان نامیدم/ زيرا خانه ويران و تپش او / کشم یم

 .است.(
، کند یمتصور  یدگاهتبعرا برای خود  جا همه و رسد یمبحران روحی و التهاب کالمی او به 

 .نديکشر ینوع بهوا داشته شده که بر آنان ر یا فاجعهشرق و غرب عربی در اين 
جز جستجوی  یا چارهتبعیديان  و آنان است گاه شکنجه ، سرزمین مرگ تبعیديان ویدگاهتبع

دالالن  ،کنند یماو تجارت  ینسرزمبا خون  ،تبعید یندر سرزم ذلت ندارند.نپذيرفتن  هويت و
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 او او راحت شوند. از دستتا  نهند یم ها و دام ها یلهحبرايش  را غارت کرده و اش معشوقهعرب 
 .کینه دارد عرب فروش وطنتاجران به  و نسبتبرايش ناخوشايند است  تبعید و است بیزارسخت 

 

 بخش تحلیل آماری .3
 یدگاهتبعویری زبان تص .1-3
 که تصاوير وطن، آنجا وجه ديگری از وجوه دوگانۀ وطن / تبعیدگاه در متن مناصره وجود دارد،»

علیرغم تکثرشان به هم شبیه  تصاوير تبعیدگاه، که چنان آن، شوند یمهم مانند  علیرغم تعددشان به
واسطه برای تعبیر از تعلق شاعر به که  )لو( اادات تمن ی یلهوس بهوطن در سطحی نحوی  .شوند یم

/ لوأننی قمٌر فی الشاِم ُمرَتِحٌل » .(164 :2008)کحلوش،  «کند یمآرزوها هستند ارتباط پیدا  ی رشته
لوأننی  جٌر لوأننی َح  ٌر َم لوأننی قَ / ٌر َج لوأننی َح / لوأننی حجٌر فی الشام ُمنَغِرس/ وأننی قمٌر ل

 کاش یاماه بودم/  کاش یامن ماه مهاجری در شام بودم/  کاش یا) (21: 2006، ةالمناصر)« ُسُفنلوأننی / حبٌل 
ريسمان  کاش یاسنگ بودم،  کاش یام، ماه بود کاش یاسنگ بودم/  کاش یادر شام بودم/  یا شدهمن سنگ کاشته 

را توصیف  يکتراژوضعیتی پوچ و  مناصرةنیهیلیسم ادبی  .در حال سفر بودم.( های یکشت کاش یابودم، 
 های یناکارآمدمیان انسان و جهان و آرزوهای انسان و  یپر ناشدنهرگز  ی فاصلهکه در آن  کند یم

که در ژست  مناصرة. قهرمان تراژيک کند یمخأل تولید ، پوچی و ها رزوآدنیا در پاسخ به آن امید و 
را  يکتراژ، سرنوشت گذارد یماينکه در بستر شکست و آزار قدم  رغم یعل، شود یمديده سیزيف 

ايست که صدای حقوق بشر به اوج ، آرزوهای شاعر در زمانه نمايد یم دردآوربسی  آنچه .پذيرد یم
نی خودش، آرزوهای حقوق انسا ترين يیابتدابه شاعری در پی رسیدن  ينجاافلک رسیده و 

 .کند یمرمانتیک 
 رؤياهای مکانی اوست ی وابستهکه  بخشد یمبه آرزوهای رمانتیکی تجسم  آغازينۀ اين قصیده،»
نا و  یرممکنغاقامتی  ،انسان وارانه ی یوهشبه اقامت  چراکه وطن شام است، رؤياها سمبل آن و

طناب(  -کشتی  -سنگ  -ماه) یاءاشکه همچون  کند یمآرزو  در خواب حتی شاعر ،است مقدور
اشتیاقی است  و آن آنجاستاجدادش  اصالتجايی است که  آرزوی حضور در ،اين آرزو باشد و

رؤياهايش از  تر دل سنگ ،زمان حال او چراکه ؛کند یمآن  ی ادامهو به تکرار که شاعر را وادار 
 اين رؤياها در خالل دهنده است و و عذاب آور جرنکه  محصورشدهی « لکن» ادات با و شده

 .(164:2008)کحلوش،  «کند یماندوهش را ممارست شاعر  و شود یمظاهر  یدگاهتبع
وِم ُمنَزِرع» من در  اما) (21: 2006، ةالمناصر) «الوطُن أبِکی علی وطٍن قد خاَنُه / لکننی فی بالِد الر 

جسمش از . .(اند کردهبه آن خیانت  عربی یها وطناهل که  ريمگ یم/ و به حال میهنی نشانده شدمکشور روم 
اين روابط ريشه در زندگی انسان  هست. یرابطدر فیزيک جسم و فیزيک مکان دور است،  وطن
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وضعیت روانی  ،که مکان باشدفیزيکی زندگی  بسترو  دارند و از روابط میان افراد، هويت جسمانی
به وی انسانیتش را  تواند یمتنها محیطی است که  انهخ در زندگی شاعر. شود یمخاصی زاده 
شايد که  ،تا بماند کند یممقاومت اما  ؛کند یممدام بوی خیانت را استشمام در تبعید، برگرداند. او 

 .وطن پیدا شود ۀدوبارراهی برای ساختن 
 

 1جدول 

 
 
 
 

مجموع 
 بسامد

 در قصائد (تبعیدگاه) «منفیال» ۀبسامد کلم
یخ عنوان دیوان ) تار

 چاپ اول(

12 
مطار  -( 2مقهی ريش ) -( 5ُفروتا طائرًا أخضر ) -( 2فی الّرد علی األحّبة )

 (3قلنديا )
 (1968) ياعنب الخلیل

9 
محاورات الباب  -( 1أضاعونی ) -( 5توقیعات ) -( 1الخروج من البحر المّیت )

 (2العالی )
 الخروج من البحر

 (1969) المّیت

11 
ال  -( 1غافلتک و شربت کأس الخلیل ) -( 2مدينة حدائق )و هل بقیت فی ال

 -( 1األرجوانّیة ) -( 1نشید الکنعانیات ) -( 5تغازلوا األشجار حتی تعود )
 (1مذبحة البحر )

 مذّکرات البحرالمّیت
(1969) 

28 
دادا ترقص علی ضّفة النهر -( 1الحّب لون أخضر ) -( 1قمر جرش کان حزينا )

ُتقبل  -( 9کنعان صابر لن يستنکر ) - (1حفل الّتدشین )توقیعات فی  -( 2)
 (4ال يؤمن جانبه ) -( 7القبائل ) -( 3التعازی ی أی منفی )

 قمرجرش کان حزينا
(1974) 

8 
 -( 1ظّل يرکض حتی الّرصاصة ) -( 1سراج العّشاق ) -( 2دموع الکنعانیات )

 (3راهب العزلة ) -( 1مجّرد وصف )
 (1976) باألخضّرکّفّناه

18 
کیف  -( 11جفرا ال تؤاخذينا ) -( 2جفرا أرسلت لی دالیة و حجارة کريمة )

 (1وصّیة ) -( 1الّطالع من وادی الّتفاح األشقر) -( 3رقصت أم علی )
 (1981) جفرا

6 
و سقطت سهوا فی محّبتکم  -( 1فی حفل عائلّی بهیج ) -( 2تشّمع کبد إيکار )
 (1)للیقظة خذ جرعة  -( 1أّول الکالم ) -( 1)

 (1983) کنعانیاذا

 (1990)حیزّية  (1حصار قرطاج ) -( 2فندق ) -( 4نّص الوحشة ) 7

 (1قبر فی لندن ) -( 1تشکیالت رعدّية ) 2
 رعوّيات کنعانّیة

(1992) 

 (1عاصفة عصافیر تلمسانّیة ) -( 2الیمام اّلذی غّربا ) 3
 الأثق طائرالوقواق

(2000) 
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 1نمودار 

   

 2نمودار 

 
 

 بین زبان و تبعیدگاه بر مبنای جدول و نمودارهای تکنیکال ۀرابط .2-3
پژوهش نگريستیم  ۀکنند یلتکم ۀمثاب بهرا نیز  «المنفی» ی واژهدر اين تحقیق دفعات و کمیت تکرار 

شعری او که در  یها مجموعهشعری شاعر با توجه به  های يواندرا در تمام  «المنفی» ۀکلمو 
و بسامد تبعیدگاه به  فرود و فراز. يمقراردادمورد شمارش  ،اند شدهمشخصی سروده  یها مهروموم
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عجیب  یها دادهو  متفاوت حیات شاعر نتايج یها سالو جداول آماری، در  ها دادهکمیت و  لحاظ
امر واقع است که به » گويد یمدر مورد زبان  ای يهنظرتگنشتاين در و معناداری را آشکار نمود. وي

اين  یا گزارهمنطقی چنین  یتال ت.زبان تصوير امر واقع اس ديگری عبارت به؛ دهد یمزبان شکل 
 ها زبان ويتگنشتاين بوده به يااست که زبان نه تصوير اشیاء، بلکه تصوير ترکیب اشیاء،  گیری یجهنت

اثبات شد و ارتباط معناداری بین  الً کامدر اين تحلیل آماری اين نظريه . (85: 1385 خالقی،) «است
در  1984تا  1974 یها سالپناهندگان فلسطینی پیدا شد. او در  عام قتلو کشتار و  «المنفی»تکرار 

را  «المنفی» ۀواژعمر شاعر بیشترين تکرار  یها سال ينتر سختلبنان پناهنده و تبعیدی بوده است. 
که شاعر دشوارترين لحظات حیات را  يابد یمی تام بر زبان شاعر استیال تبعیدگاه آنگاهداراست. 

که  شود یمنمودارهای تکنیکال را بنگريم، روشن  يا تبعیدگاه. اگر جدول تکرار کند یمتجربه 
در دو  تبعیدگاههستند که بیشترين تکرار  يیها مهروموم 1984-1981و  1976-1974 یها سال

سال  ۀدسرو جفرا ۀمجموعو  1976-1974سال  ۀسرود کان حزینا   قمر جرشمجموعه شعری 
فلسطینیان  یکش نسلکه  در لبنان بود یا پناهنده 1974سال  مناصرة. است داده رخ 1981-1983

کتائب نمور ال»که میلیشیاهای  یا حملهو در  افتد یماتفاق الکرنتینا(  عام قتل) یناالکرنت در منطقة
 کنند یممنطقه الکرنتینا کمپ آوارگان فلسطینی به پناهندگان فلسطینی در  «األحرار و حراس األرز

 یکش نسل 1976در سال  ینهمچن ؛ وشوند یماين حمله کشته  اثر برفلسطینی و لبنانی  آواره انهزار
دو هزار فلسطینی توسط الکتائب  عام قتلو در اين  افتد یمتل زعتر اتفاق  عام قتلفلسطینیان در 

نیز اوج بحران تحريم و حصار  1981و  1980 یها سال .ندشو یمالیمین اللبنانی المسیحی کشته 
؛ بر بیروت بود که زندگی کمپ نشینی، عريان شدن رنج و مصیبت بر پناهندگان فلسطینی بود

تکنیکال بسیار مبرهن است که چرا شاخص تکرار  ینمودارهادر يک نگاه به جدول و  ،بنابراين
عسرت و مرگ و  یها سالاين  شده اشارهمتن نیز  در که چنانباالست.  ها سالدر اين  تبعیدگاه

به همان اندازه که میزان سختی حیات و مرگ  فهمیم یماست. از جدول و نمودار  یدر دربه
 ۀرابط ،بنابراين؛ نیز زياد شده است تبعیدگاه ۀی در تبعید بیشتر شده، تکرار واژپناهندگان فلسطین

 .کنیم یمدرک  ينجااعی در معناداری را بین زبان شعری و واقعیت اجتما
 

 نتیجه. 4
انسان تبعیدی است و اين  ۀزندمکان دفن  ،و زبان واقعیت، تبعیدگاه شود یمواقعیت زبان  ينجاا

 .کشد یمواقعیت را زبان شعری برجسته و به تصوير 
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زبان  از راه اش ینیفلسطبرای بقا و حفظ هويت او  ۀمبارز ر به تبعیدگاه تسلیم نشده؛شاع
وضعیتی بحرانی را در حیات شاعر ايجاد کرد که او  ها شکست ۀیجنت. گیرد یمانه صورت شاعر

 را به سمت رمانتیسیسمی سیاه و راديکال سوق داد.
 ها سالنشان از آن داشت که اين  1981و  1974 یها سالدر  تبعیدگاهبسامد بسیار باالی 

برای پناهندگان فلسطینی بوده است  واره نوسايد فلسطینیان و سال زيست مرگو ژي عام قتلسال 
 .دهد یمکه اين امر ارتباط بنیادين بین زبان و امر واقع را نشان 

شود و فراق باعث  یمديدار وطن  ۀعاطفکه آبستن  شود یمحالت وجودی تبعیدی چنان 
در ديالکتیک غربت و  گیرند. یمشود که در اوج زيبايی، شعر تبعید نام  یمزايش اشعاری 

 .شود یمبازگشت، زبان شعری تبعیدی زاده اشتیاق 
 برمدارو آرزوهای شاعر  ها حسرت ۀهمايده آلی است که  ۀابژوطن آن کل و مای جمعی و 

 های یتوضع اعر دراز معانی است که ش یانباشت تبعیدگاه يک مفهوم نیست، .چرخد یمآن 
زبان و  شود یم گر جلوه اش یشعررنج شاعر در زبان . کند یموت اين معانی جديد را خلق متفا

 .شود یمکه شاعر را توان اقامت در آن میسر  شود یمتنها مکانی 
يعنی  ؛شوند یمک حق ايجاب استعدادهايی است که در سلبیت آن حق ايجاد سلب ي

و  شوند یمکه تنها در تبعید شکوفا  شود یمسلب حق اقامت در وطن باعث خلق استعدادهايی 
 ۀشدزيسته  ۀتجربمقدور است که شاعر  ای ینهزمط در بستر و اين مضامین تبعیدی فق خلق

 تبعیدگاه داشته باشد.
 یزیانگ شگفتمعنادار و  ۀرابطبر ما روشن شد که  «المنفی» ۀدر بررسی کمی و آماری واژ

اوج گرفته،  «المنفی»بین زبان شاعر و واقعیت اجتماعی او وجود دارد. هر آن اندازه که تکرار 
 پناهندگان شدت زيادی داشته است. یدوش به خانهو  یکش لنسژينوسايد و 
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 ، عمان: دارقراءات فی شعراللهجی فی الجلیل الفلسطینی :الجفرا والمحاورات(، 2000، عزالدين )ةالمناصر
 الکرمل.

 .مجدالوی دار :عمان، هاألعمال الشعری(، 2006) ، عزالدينةالمناصر
 .یمجدالو دار :عمان ،التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصره(، 2005) لیديا الله،وعد
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