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نقـد رتوریـک یـک جریـان انتقـادی اسـت کـه از دوران باسـتان در یونـان شـکل گرفـت .ایـن نقـد در یـک نـگاه وسـیع ،بـه دو دوره سـنتی
و مـدرن تقسـیم مـی شـود؛ در دوره سـنتی ،یـک روش نقـد رایـج اسـت کـه ایـن روش بـر اسـاس ارکان پنجگانـه خطابـه ارسـطو یعنـی
ابـداع ،ترتیـب ،سـبک ،حافظـه و بیـان شـکل گرفتـه اسـت و در دوره جدیـد و در قـرن بیسـتم ،از روشـی انتقـادی بـه جریانـی انتقـادی بـا
چشـماندازهای گسـترده ،تبدیـل شـده اسـت؛ نقـد ایدئولوژیـک بهعنـوان یکـی از معروفتریـن ایـن چشـماندازها ،بـا بررسـی عناصـر
آشـکار و پنهـان ایدئولوژیـک در یـک اثـر ،بـه تبییـن کارکردهـای ارتباطـی آن میپـردازد و از ایدئولـوژی هژمونیـک آن ،پـرده ب رمـیدارد .یکی
از مهـم تریـن ژانرهـا ،در ترسـیم باورهـای ایدئولوژیـک ،سـرود ملـی اسـت .سـرود ملـی بهعنـوان آواز وطنپرسـتآنهای اسـت کـه در
باورپذیـری و وحـدت یـک ملـت نقـش مهمـی ایفـا میکنـد .بـر ایـن اسـاس ،پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تا بـا روش توصیفـی ـ تحلیلی و با
رویکـرد نقـد ایدئولوژیکـی از منظـر «سـونیا فـوس» بـه نقـد و بررسـی رتوریک ِـی سـرود ملـی کشـور سـوریه ،کشـوری بـا جایـگاه اسـتراتژیک
و تاریـخ تمـدن غنـی ،بپـردازد و از رهگـذر کاوش در داد ههـای آشـکار و پنهـان زبانـی ،واژگان و موسـیقی ،عوامـل تأثیـر ایدئولوژیکـی را در
ایـن سـروده ،بررسـی کنـد .از نتایـج تحقیـق ایـن اسـت کـه در سـرود ملـی این کشـور ،طبقـات معنایی میهـن ،اسـتقالل و آزادی ،وحدت
و اتحـاد ،دیـن ،آییـن و فـدا کاری ،پـر کاربردتریـن مفاهیـم ایدئولوژیکـی اسـت که با تلفیقی برآمده از موسـیقی ،بسـامد واژهها ،مخاطب
را بـه اقنـاع ایدئولوژیکـی میرسـاند.
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نقـد ادبـی در طـول تاریـخ ،به حـدود معینی مقید نبـوده اسـت و مهواره دسـتخوش تغییر،
حتـول و تکامل شـده اسـت .یکـی از انـواع نقد که بـا گذر زمان به تکامل رسـیده اسـت،
نقـد رتوریکـی اسـت .ایـن نقد دو مرحلـه را طی کـرده اسـت؛ در مرحله سـنتی گوینده یا
نویسـنده سـعی میکنـد بـا اسـتفاده از قوانیـن خطابه ،بـر خماطب خـود تأثیر بگـذارد؛ به
گونـهای کـه خماطـب رفتـار و تفکـرش را بر مبنـای خواسـتههای او تغییر دهـد .رتوریک
در ایـن معنـا ،اعـم از بالغـت و اخـص از ارتباطـات اسـت و در جممـوع ،جامـع قوانیـن
سـخنوری و انشـا ست.
مقصـود از رتوریک در مفهوم جدید آن ،کنشـی اسـت که انسـآنها ،زمـان برقراری
ارتبـاط بـا یکدیگـر اسـتفاده میکننـد و نقـد رتوریکـی جدیـد ،جریانـی کیفـی اسـت
کـه بـرای مطالعـه و توضیـح قاعدهمنـد کنشهـا و دادههـای سـمبلیک بـه کار گرفتـه
میشـود و هـدف اصلـی آن ،ارائـه درک هبتری از فرایندهـای برقـراری ارتبـاط اسـت
(فـوس .)7-3 :2009 ،رتوریـک جدیـد ،سـبک ارتباطـیای هـدف حمور و مؤثر اسـت
کـه ارتباطـی عامدانـه و از پیـش اندیشیدهشـدهای را میـان گوینـده ،پیام و شـنونده به
وجود مـیآورد (کنـدی.)3 :1984 ،
1
در نیمـه دوم قـرن بیسـتم ،با ظهور نظریهپـردازان و حمققانی چون کنت بـرک ،ادوین
بلک ،2والرت فیرش 3و سـونیا فوس 4و انتشـار آثار برجسـته آنان درباره نقد رتوریکی ،چشم
اندازهـا و رویکردهـای انتقـادی بیشتری حتت عنوان نقـد رتوریکی پدید آمـد .با توجه به
گستردگی ایـن نقد ،از میـان نظریهپـردازان نقد رتوریک ،آنچـه در پژوهش حـارض بر آن
تأکید می شـود ،الگوی نقد ایدئولوژیکی سـونیا فوس میباشـد .سـونیا فـوس از مهمترین
نظریهپـردازان رتوریـک و نقـد رتوریکـی در عرص حارض به شمار میآید.
رتوریـک از دیـدگاه فـوس شـامل اسـتفاده از سـمبل ،در برقـراری ارتباط اسـت .او
اعتقـاد دارد کـه سـمبلها ،زندگـی انسـان را فـرا گرفتـه اسـت .واقعیـت بهعقیـده فوس،
مفهومـی ثابت و پایه نیسـت؛ بلکه مفهوم واقعیت ،متناسـب با سـمبلهای مورد اسـتفاده
انسـان ،تغییـر میکنـد .موضوع مـورد مطالعه در نقـد رتوریکـی ،کنشهـای رتوریکی 5و
آرتیفکتهـا یـا دادهها 6هسـتند .کنشهـای رتوریکی در حضـور خماطبان انجام میشـود
و آرتیفکـت رد پـا یا سـند ملموسـی از کنش رتوریکی اسـت کـه در این نقد مـورد مطالعه
قـرار میگیـرد (فـوس)6-3 :2009 ،
2 . Edwin Black
4 . Sonja foss
6 . artefact

		1 . Kenneth Burke
		3 . Walter Fisher
		5 . rhetorical act

سـونیا فـوس روشهای نقـد رتوریکـی را به انواع خمتلفـی چون نقد نو ارسـطویی،
نقـد اسـتعاری ،نقد زمینه فانتـزی ،نقد پنجگانه دراماتیسـتی ،نقد ژانر ،نقد خوشـهای،
نقـد ایدئولوژیکـی ،نقـد روایـی و نقد زایشـی تقسـیم میکنـد .بـه بـاور وی ،منتقد در
روش ایدئولوژیکـی ،در پـی کشـف باورهـا ،ارزشهـا و فرضیههایـی اسـت کـه یـک
آرتیفکـت یـا داده یـا جمموعـهای از آرتیفکتهـا را پدیـد میآورنـد (امحـدی:1397 ،
 .)212بنابرایـن «ایدئولـوژی ،هویـت ،کنشهـا ،اهـداف ،معیارهـا ،ارزشهـا و منافـع
گـروه را تبییـن و ارتبـاط آن گـروه را بـا دیگـر گروههای اجتامعـی معین میکنـد» ( ون
دایـک.)117-116 :2006 ،
شـایان ذکـر اسـت کـه در نـگاه انتقـادی« ،ایدئولوژیهـا ،یکـی از لـوازم سـازنده
هنجارهـای قـدرت اسـت کـه مناسـبات و روابـط قـدرت را بهطـور عمـوم ،از طریـق
هژمونـی (سـلطه) ایجـاد و حمافظـت میکننـد ،و نـه لزوما ً از طریق خشـونت و فشـار»
(فـرکالف .)73 :2002 ،بـه دیگر بیان ،چشـم انداز نقد ایدئولوژیکـی بر پایه این فرض
بنـا شـده اسـت کـه برخـی از ایدئولوژیهـا در فرهنگی نسـبت بـه دیگـر ایدئولوژیها
برتـری دارنـد کـه به نوعـی مناینده منافـع گروههای قدرمتندتـر در جامعه میباشـند .این
ایدئولـوژی غالـب «هژمونیـک» نـام دارد .در نقـد ایدئولوژیکـی منتقـد بـا تبییـن نقش
ارتباطـات در خلـق و تثبیـت ایدئولوژی ،عواملـی که ایدئولوژی را بـه ایدئولوژی غالب
تبدیـل میکنـد و شـیوههایی کـه ایدئولـوژی غالـب را بـه چالـش میکشـد را مـورد
بررسـی قـرار میدهـد (فـوس.)210 :2009 ،
 1-1روش تحقیق
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بـر اسـاس آنچـه گفته شـد ،مؤلفـان در ایـن حتقیق قصـد آن ندارند کـه بـا در پیش گرفنت
رویکـرد کیفـی و روش توصیفـی ـ حتلیلـی و بـا تأکیـد بر روش ارائهشـده از سـوی سـونیا
فـوس ،بـه ترشیح مفاهیم ایدئولوژیکی رسود ملی کشـور سـوریه بپردازنـد و از دید منتقد
رتوریـک نشـان دهند که مرجع پیـام ،چگونه از مفاهیم ایدئولوژیک بـرای تولید معنی هبره
گرفتـه اسـت .بـا این باور کـه رسود ملـی ،از مهمترین نشـانههای ملی کشـور اسـت که
سـهم عمـدهای در بـاروری احسـاس معنـوی مـردم و احتـاد آنـان دارد .از ایـن جهت که
«اشـعار و رسودهـای ملـی هر کشـور بهنوعـی بیانگر نظریههـای دینی و ملـی مردمان آن
کشـور در مـورد هویتشـان میباشـد و بـه مثابه گونـهای پر بـار و پر مثـر از گونههای هرن
و ادبیـات مردمـی اسـت که حامل مؤلفـه ها ،نشـانهها و کارکردهـای معنـیدار آفرینش،
نگهبانـی و عرضـه عنـارص هویـت ملـی اسـت» ( مهرپـور و دیگـران .)76 :1393 ،ایـن
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رسودهـا بیگمان باید از ریتم واژگان شـور انگیز و محاسـی برخوردار باشـند ،تا خماطب را
بـه اقناع ایدئولوژیکی برسـانند.
 2-1پیشینۀ تحقیق
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بررسـیها نشـان از آن دارد که تاکنون موضوع «رتوریک رسود ملی کشـور سوریه از چشم
انـداز نقـد ایدئولوژیک» در قالب پژوهشـی مسـتقل مورد بررسـی قرار نگرفته اسـت؛ اما
آن دسـته از پژوهشهایـی کـه با ایـن پژوهش زمینه مشترک دارند ،به رشح زیر اسـت:
« .1حتلیـل گفتامنشناسـی ،گزیـدهای از رسودهـای ملـی کشـورهای جهان» ،سـعید
مهرپـور ،حبیـب امحـدی و مرجـان نـادری ( 1393ش)؛ نویسـندگان در ایـن پژوهـش به
حتلیـل گفتامنشناسـی هفتاد کشـور جهـان پرداخته اسـت.
« .2کاوشـی در سـاختار زبانی و حمتوایی رسودهـای ملی» (مطالعه تطبیقی رسودهای
ملی کشـورهای آسـیایی و پنج عضو دائم شـورای امنیت) ،اعظم سـنجابی و نگار داوری
اردکانی ( 1393ش)؛ این پژوهش ،رسود ملی کشـورهای آسـیایی و پنج عضو دائم شورای
امنیت را از دیدگاه زبان شـناختی در چارچوب حتلیل انتقادی گفتامن بررسـی کرده اسـت.
« .3رسود ملـی اجلزائـر در آیینه نقد فرمالیسـتی» ،حسـین ابویسـانی ،الیـاس خممی و
سـامل گلسـتانه ( 1394ش)؛ مقاله حارض تالش کرده از منظر نقد فرمالیسـتی به بررسـی
رسود ملی اجلزایـر بپردازد.
« .4بررسـی مؤلفههای گفتامنمدار در مربع ایدئولوژیک رسود ملی کشـورهای عربی
حوزه شـام بر اسـاس مدل ون دایک» ،عبدالباسـط یوسـف آبادی ( 1398ش)؛ نویسـنده
در ایـن پژوهـش بهصـورت گذار به بررسـی مؤلفههای گفتامنـی در رسود ملی کشـورهای
عربـی حـوزه شـام ،براسـاس چهـار ویژگی الگـوی اجتامعـی شـناختی ون دایک بـه نام
مربع ایدئولوژیک ،پرداخته اسـت.
بررسـی عناویـن و حمتـوای مقاالت یاد شـده مشـخص میکند که تاکنـون رسود ملی
کشـور سـوریه بـه طور مسـتقل مورد نقـد رتوریکـی و ایدئولوژیکـی قرار نگرفته اسـت و
مهیـن امـر ،امهیـت حتقیـق را دو چنـدان میکند .بنابرایـن ،با توجه بـه جدیـد و کارا بودن
الگـوی مـورد نظـر ،ایـن پژوهـش قصـد دارد از نقطـه نظـر سـونیا فوس ،بـا رویکـرد نقد
ایدئولوژیکـی به نقد رتوریکی رسود ملی کشـور سـوریه بپردازد و آرتیفکتهـای رسوده را
بـا معیـار نقد ایدئولوژی حتلیـل کند .از آنجاییکـه رسود ملی در فرهنگعامه با اسـتقبال
بیشتری روبـهرو شـده اسـت و از مهمتریـن رسـانهها بـرای بررسـی ایدئولوژی حمسـوب
میشـود ،پژوهـش حـارض در حقیقت تالشـی اسـت بـرای ارائـه این رهیافـت جدید.

 1-3سؤاالت تحقیق

پرسـشهایی کـه نویسـندگان در این جسـتار به دنبال پاسـخگویی بـه آن هسـتند ،به قرار
ذیل اسـت:
ی هستند؟
 -1آرتیفکتها در رسود ملی مورد بحث ،چه مناینده چه ایدئولوژ 
 -2عواملـی کـه در متن رسوده ،یک ایدئولوژیکـی را به ایدئولوژی غالـب تبدیل کرده
کدامند؟
 -3چگونـه آرتیفکتهـا و دادههـای موجـود در متن مـورد مطالعـه ،خماطبـان را برای
پذیـرش و اقنـاع موقعیـت یـا رشایـط خاصـی در مسـائل اجتامعـی آمـاده میکند؟

 -2مراحل تحلیل رتوریکی در نقد ایدئولوژیکی

ِ
اساسـی انتخـاب آرتیفکـت و حتلیـل
سـونیا فـوس حتلیـل رتوریکـی را در دو مرحلـه
آرتیفکـت ،دسـتهبندی میکنـد کـه در ادامـه بـه بررسـی آن پرداختـه میشـود:

 2-1انتخاب آرتیفکت:

 2 -2تحلیل آرتیفکت:

بـرای کشـف ایدئولـوژی مناینده آرتیفکـت  ،فرایند حتلیـل در چهار مرحله انجام میشـود:
 .1شناسـایی عنارص آشـکار آرتیفکت .2 .شناسـایی عنارص پنهان آرتیفکت که با عنارص
آشـکار آن در ارتبـاط اسـت .3 .معرفـی ایدئولـوژی آرتیفکـت .4 .شناسـایی کارکردهـای
ایدئولوژیـک آرتیفکـت (فـوس )214 :2009 ،کـه به ترشیـح آنها پرداخته میشـود.
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زبـان در نقـد ایدئولوژیکـی ،امـری ایدئولوژیـک میباشـد و فقـط نقشـی داللتگرایانـه
رصف ندارد .متام سـمبلها نیز ایدئولوژیک هسـتند؛ زیرا در ساختاری اجتامعی و فرهنگی
ناگزیـر از ارزشهـای ایدئولوژیک ،تولیـد و خوانده میشـوند .ایدئولوژیها در هر مکانی
حضـور دارنـد و از آنجاییکـه متـام آرتیفکتهـا ،مناینـده ایدئولـوژی خاصـی میباشـند،
میتـوان از متـام آرتیفکتهـا یـا دادههـا ،برای حتلیل اسـتفاده کـرد .با حتلیـل آرتیفکتها،
از ترفندهـای ارتباطـیای پرده برداشـته میشـود که بـرای القای معانی ثانوی سـمبلها و
القـای ایدئولوژیـک هژمونیک به کار گرفته میشـوند.

 2-2-1شناسایی عناصر آشکار آرتیفکت و تحلیل آن در سروده «حماة الدیار»:

مرحله اول در حتلیل ایدئولوژیکی ،شناسـایی و بررسـی جنبههایی از آرتیفکت اسـت
که منتقد را به سـمت کشـف ایدئولـوژی آن رهنمون میسـازد .در حقیقـت در این مرحله،
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فرضیههایـی شناسـایی میشـود کـه آرتیفکـت یـا داده ،بـر مبنـای آن پدیـد آمده اسـت و
ایدئولـوژی بـه آن شـکل داده اسـت (مهـان .)216-214 :یکـی از سـادهترین روشهایی
کـه به شناسـایی ایدئولـوژی آرتیفکت کمک میکنـد ،رمزگذاری آرتیفکت بـر پایه عنارص
آشـکار و پنهان آن اسـت .به دیگر بیان ،شناسـایی عنارص آشـکار آرتیفکت عبارت اسـت
از :شناسـایی ویژگیهـای آشـکاری که در نـگاه اول توجه منتقد را بـه خود جلب می کند.
ایـن عنارص شـامل :اسـتدالل های اصلـی ،انواع شـواهد ،ایامژهـا (آرتیفکتهای برصی
چـون شـکل و رنـگ) ،اصطالحات خاص یا اسـتعاره میباشـد.
بایـد توجه داشـت که آرتیفکت ممکن اسـت مناینـده بیش از یک ایدئولوژی باشـد؛ اما
منتقـد در نقـد ایدئولوژیکـی میتوانـد بر موضوعهایـی جذاب ،مترکـز کند .منتقـد در این
نقـد ،رصفـا ً برای کشـف ایدئولـوژیای خـاص که با موضوع مشـخصی مرتبط اسـت ،از
نقـد ایدئولوژیکـی اسـتفاده میکند و رصفـا ً ایدئولوژی مرتبط بـا آن موضوع خـاص را در
آرتیفکت خود بررسـی میکنـد (امحـدی.) 252-251 :1397 ،
رسود ملی کشـور سـوریه توسـط خلیل مردم بک ( )1959 -1895رسوده شده است.
شـاعر و دیپلامتـی کـه بهعنوان وزیر خارجه سـوریه انتخاب شـد و در واپسـین سـالهای
عمـرش ،رئیـس انجمـن زبـان عربـی در دمشـق شـد .شـعر وی بـه نام «محـاة الديـار» به
سـال  1938بهعنوان رسود ملی سـوریه به رسـمیت شـناخته شـد که در چند مرحله مورد
بررسـی قـرار میگیرد؛ در مرحلـه اول ،زیر عنارص آشـکاری که بر نـوع ایدئولوژی داللت
میکند ،خط کشـیده شـده اسـت:
ُ
پاسداران رسزمین ،درود بر شام
حماة الدیار علیکم سالم
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ّ
ُ
النفوس الکرام
َأبت أن ِتذل
ُ
رین ُ
َع ُ
العروبة بیت حرام

وع ُ
َ
رش الشموس ِح ً
می ال ُیضام
ُ ُ َ
الشآم ُ
بروج العال
ربوع
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َرفیف األمانی وخفق الفؤاد

ُ
تحاکیالسماءبعالیالسناء
ٌ
الوضا
فأرض زهت بالشموس ِ
لعمرک أو ّ
ٌ
سماء ُ
کالسما

خوار نخواهند شد ،روآنهای رسبلند ما

خاک عربگرایی ،خآنهای پاک است

وبلندجایگاهستارگان،پناهگاهیرخنهناپذیر

دشتهای شام ،و دژهای افراخته

رسکشیده است به آسامن ،برفراز ابر

رسزمینی باشکوه با مهرهای تابان

که آسامنی است دیگر ،یا که چون آسامن
جنبش آرزوها و تپش دلها

َ َ
علی َعل ٍم ض ّم شمل البالد
ُّ
أما فیه من کل عین َسواد

ِّ
ومن َدم کل شهید مداد؟
ُ
ماض مجید
نفوس أباة و ٍ
و روح األضاحی َرقیب عتید

فمنا الولید و ّ
ّ
منا الرشید
ِفل َم ال نسود و ِلم ال نشید؟

بر پرچمی است که کشور را یکپارچه کرد

سیاه آن به رنگ مهه چشامن سیاه
و جوهر آن ز خون مهه شهیدان؟

روآنهای ما رسفراز است و گذشتهمان پرشکوه
چرا که روان روشندالن ،نگهبان ُپرتوان ماست

«ولید» از ماست و از ماست «رشید»

پس چرا پیروزمند نباشیم و شکوفا؟

در ایـن مرحلـه هریـک از عنـارص آشـکاری کـه بر نـوع ایدئولـوژی داللـت میکند،
مشـخص شـده اسـت .به دیگر بیـان ،هریـک از ایـن عنـارص ،رس نخیاند که بـا تدقیق
نظـر در سـاختار و معنـای بـهکار رفتـه در آنهـا میتـوان ،باورهـای ایدئولوژیـک ملـت
سـوریه را دریافت.
 2-2-2شناسایی عناصر پنهان آرتیفکت:

عناصرآشکار

بسامد

حماة /النفوس /الشموس /عین سواد

6

الدیار/عرین /عرش /ربوع /بروج /أرض /البالد

6

حـال بایـد دیـد کـه هریـک از ایـن عنـارص بر چـه چیـزی داللـت دارنـد .در شـعر مورد
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در مرحلـه ِ
دوم حتلیـل آرتیفکـت ،منتقـد بـه بررسـی اندیشـهها ،ارجاعهـا ،موضوعهـا،
تلمیحـات یـا مفاهیمی میپردازد که عنارص آشـکار آرتیفکت بـر آن داللت دارنـد .در این
مرحلـه ،در حقیقـت منتقـد در پی کشـف معنـای عنـارص آشـکار آرتیفکـت برمیآید که
اسـاس فرضیـه ایدئولوژیـک آرتیفکت را تشـکیل می دهـد .از آنجـا که معنی ،مهـواره از
طریق زبان ،که متشـکل از نظام دال و مدلول اسـت ،ظاهر میشـود ،باید «شـبکه پیچیده
دالهـا و مدلولها کشـف شـود تا ایدئولـوژی هنفتـه در ورای ظاهر طبیعی معنی ،آشـکار
گـردد» (عرب یوسـفآبادی و میـرزاده .)80 :1395 ،برای مشـخص کـردن این امر ،طبعا ً
تفسـیری کـه منتقد ارائه میدهد ،برداشـتی اسـت کـه رصفـا ً او از آرتیفکـت دارد و ممکن
اسـت شـخص دیگری برداشـت متفاوتی از این عنارص داشـته باشـد .بنابراین ،فهرسـت
عنـارص آشـکار ایـن رسود بـا توجه به بسـامد آنها بـه این صورت اسـت:
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بحـث ،هریک از عنارص آشـکار بر ایـن مفاهیم داللت دارنـد :محاة :مردم مبـارز ،جوانان
غیـور /عریـن :رسزمیـن ،خـاک /عـرش :رسزمیـن ،قـدرت /الشـموس :مـردم /علـم :مناد
وحـدت /عیـن سـواد :مردم رسزمیـن ،مبـارزان رسزمین /ربـوع و بروج :رسزمین سـوریه/
الولیـد :نـوزاد متولـد شـده ،خالد بـن ولید خمزومـی ،ولید بن عبدامللک /الرشـید :مـرد بالغ
و بـزرگ ،هـارون الرشـید /رقیب :فرشـته رقیب ،حمافـظ ،الگو /عتید :فرشـته عتیـد ،آماده.
 2-2-3معرفی ایدئولوژی آرتیفکت:
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در مرحلـه سـوم ،منتقـد ،عنـارص پنهـان آرتیفکـت را در گروههـای مشـخصی طبقهبندی
میکنـد و سـپس آنها را بهگونهای در چهارچوبی منسـجم ارائه میدهـد .این چهارچوب
ی میباشـد کـه آرتیفکت بهطور ضمنی مناینـده آن اسـت .در این مرحله،
منایانگـر ایدئولوژ 
تأکیـد اصلـی بر عنارص پنهان آرتیفکت اسـت که منتقـد در مرحله قبل آنها را شناسـایی
کـرده اسـت (امحـدی .)255 :1397 ،بـه عبـارت دیگـر بایـد به ایـن نتیجه رسـید که چه
خوانشـی از آرتیفکـت مرجـح اسـت؟ آرتیفکتها ،چـه باورها ،احساسـات و افـکاری را
در خماطبـان ایجـاد میکنـد؟ اسـتداللهایی کـه در آرتیفکت آمده اسـت چـه فرضیههایی
را اثبـات میکنـد؟ آرتیفکـت چـه ویژگیهـا ،نقشها ،کنشها یـا نگرشهایی را پیشـنهاد
میدهـد؟ آرتیفکـت ،خماطبـان را از چـه نگرشهایـی بر حـذر مـیدارد تا دربـاره صحت،
سـقم و ایدئولـوژی آرتیفکت اطمینان حاصل کـرد (فـوس.)218 :2009 ،
مهمتریـن اجزای تشـکیل دهنـده ایدئولـوژی که در بررسـی عنارص پنهـان آرتیفکت
مطرح میشـود ،عبارتنـد از:
 عضویـت :بر مبنای ایدئولوژی کشـف شـده چه کسـانی بـه آن باور دارنـد؟ این افرادچـه جایگاهـی و چه عالیقـی دارند؟ چه کسـی میتواند به این گـروه بپیوندد؟
 فعالیـت :افـرادی کـه بـه این ایدئولـوژی اعتقاد دارند چـه اهدافـی را دنبال میکنندو بـه دنبال درک چه هسـتند؟
 باور اصلی :کدام باور به هبرتین شکل جوهر اصلی ایدئولوژی را منایندگی میکند؟ حادثـه اصلـی :چـه حادثه ،اخرتاع ،دوره تاریخی ،جنبش یا رشایطی ،بیشترین تأثیررا بر شـکلگیری ایدئولوژی داشـته است؟
 متن اصلی :کدام منت یا متونی منابع اصلی ایدئولوژی به شامر میآیند؟ قـدرت اصلـی :بـر مبنـای ایدئولوژی چه کسـی یا چه چیزی باالترین قدرت حمسـوبمی شود؟
 -ارزش /هنجـار :اصلیتریـن ارزشهـای ایدئولـوژی چیسـتند؟ آنهـا کـه بـه ایـن
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ایدئولـوژی بـاور دارنـد ،چگونـه خـود و دیگـران را ارزیابـی میکننـد؟
 جایـگاه روابـط گروهـی :چـه کسـانی از منایندگان ایـن ایدئولـوژی را محایت میکنند؟چه کسـانی دشـمنان یا رقیبـان این ایدئولوژی هسـتند؟
 منابع :منایندگان این ایدئولوژی به چه منابع اجتامعی احتیاج دارند؟ (مهان)219-218،بـا توجـه بـه ایـن مرحلـه ،اگـر بخواهیـم عنـارص پنهـان ایـن رسوده را در گروههـای
موضوعـی مشـخصی طبقهبنـدی کنیـم ،بـه دو موضـوع دسـت مییابیـم:
الف -وطن :الدیار ،عرین ،عرش ،ربوع ،بروج ،أرض ،البالد.
ب -مردم :محاة ،النفوس ،الشموس ،عین سواد.
بایـد بدانیـم کـه شـاعر رسوده خـود را درباره وطـن و مـردم آن رسوده اسـت ،بنابراین
آرتیفکتهـای ایدئولوژیـک ایـن رسوده ،با حموریت وطن ،مـردم و آرمآنهـای آنها رسوده
شـده اسـت که باید با خوانشـی ایدئولوژیکی بـه ترشیح هر یک از آرتیفکتهـا پرداخت.
ایـن شـعر با آرتیفکـت «محـاة الدیار» آغاز میشـود کـه عنـوان رسوده هم قـرار گرفته
اسـت .رشوع رسوده بـا زبـان دیالـوگ ،در خطـاب قـرار دادن مـردم سـوریه بهعنـوان
«پاسـداران وطـن» ،بـه جـای واژه «هموطـن» بیانگـر چنـد ایدئولـوژی اسـت؛ اول اینکه
بیانکننده روح آزادیخواه ،عرق ملی مردم سـوریه و اوج مسـئولیت پذیریشـان در دفاع از
حریمشـان اسـت .اگرچه در ذکر واژه هموطن هم برانگیختگی وجود داشـت ولی در اینجا
برانگیختگـی را از مبـارزه رشوع کـرد ،مبـارزه ای که به اسـتقالل کشـور منجر می شـود.
دوم اینکـه این دفاع و پاسـداری ،خصیصهای موقت نیسـت؛ بلکه جزء شخصیتشـان
شـده کـه از آنهـا جتریـد و انتـزاع منیشـود؛ سـوم اینکه شـاعر با ذکـر ویژگیهـای مثبتی
تـذل» به آن اشـاره میکند،
کـه در ادامـه رسوده بـرای آنهـا بر میشمارد و قرینه «أبت أن ّ
تلاش کـرده تـا ایـن ویژگـی را در آنهـا اثبـات و صفت سـلبی ذلـت را از آنهـا نفی کند.
شـاخصهای کـه شـعار دیـن اسلام را در مبـارزه با دشـمن ،تداعـی میکنـد (هیهات من
الذلـة) و یـا ممکن اسـت هدف ،رفـع هرگونه شـبهه ،هتییج روح محاسـی مـردم در اثبات آن
صفـت ایجابـی و سـلب کـردن آن از ملتهـای دیگـر باشـد .دولتهـای مرجتـع و بزدلـی
کـه حتـت تأثیـر فشـارها و حب قـدرت ،خـود را تسـلیم خواسـتههای دشـمنان کـرده و با
انـدک فشـاری از جانب دشـمن میهـن و آرمآنهای ملـی را فراموش کرده و تن به تسـلیم
بیگانـگان دادند.
چهـارم ،اشـاره دارد به استراتژی ایـن رسزمین در تقابل مداوم با اسـتعامرهای خمتلف
فرانسـه ،عثامنـی ،انگلیـس و ارسائیل در گذشـته؛ گویی آنها مهیشـه در معرض جنگ با
دشـمناند و مهـواره بایـد بـرای دفاع آماده باشـند و رسـالتی جـز این ندارند .این مسـئله
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ممکـن اسـت به دلیل ویژگـی جغرافیایی این رسزمین و امهیت سیاسـی آن باشـد که مانند
پلـی ،آسـیا ،اروپـا و آفریقـا را به هـم پیونـد داده .اما در هنایـت این خاک پـاک ،متعلق به
نـژاد عـرب اسـت و حمال اسـت که با ذلت تسـلیم بیگانگان شـود:
النفـوس الکـرام
تـذل
أبـت أن َّ
محــا َة الدیــار علیکــم ســام
ُ
شـاعر برای بیان نفوذناپذیـری این رسزمین در برابر بیگانگان ،از چند تعبیر اسـتفاده
کـرده اسـت .ابتـدا تعبیـر اسـتعاری «عرین العروبـة» را بـه جـای «رسزمین» بـه کار برده
اسـت تـا بهطور پنهانی به شـجاعت مردان آن رسزمین اشـاره کند .رسزمینـی که مدافعان
آن باید مهچون شـیران بیشـه باشند تا کسـی جرأت ورود به حریمشـان را نداشته باشد .از
آنجا که «مهراه سـاخنت صفتهای مناسـب با اسـامی ،آشکارترین اسـتفاده از همجواری
اسـت» (بینگـر .)97 :1376 ،شـاعر بـا مهـارت خاصـی توانسـته اسـت ،همزمـان بـا دو
کلمـه ،حـس شـهامت ،دلیـری و ملیگرایی عربهـا را هتییج کند .حسـی کـه پدیدآورنده
وفاداری ،شـور و دلبسـتگی افراد به عنارص تشـکیل دهنده ملت اسـت.
در وصفـی دیگـر ،بـا تعبیـر «بیت حرام» اشـاره بـه تقـدس آن رسزمین و تشـبیه آن به
بیـت احلـرام دارد؛ چـرا کـه فرزنـد پـاک رسـول خـدا (ص) در آنجا آرمیده اسـت؛ سـپس
در اسـتعاره دیگـری مهاننـد منونههـای قبلی کـه در آرتیفکت «عرش الشـموس» منـود یافته
اسـت ،در صـدد تثبیت بـاور عموم در تبییـن ویژگی این رسزمین اسـت .با توجـه به اینکه
خورشـید در مهۀ فرهنگها منادی برجسـت ه دارد ،در این فرهنگ ،کلید واژه «شـموس» ،مناد
جوانـان غیوری اسـت کـه قهرمانانه از رسزمیـن خود دفاع میکنند؛ جوانانی که مسـتقیم
یـا غیر مسـتقیم ،رسزندگی ،شـادی و نشـاط را به ارمغـان میآورند.
بـه عبـارت دیگـر ،مهانطـور کـه خورشـید در آسمان در مقایسـه بـا دیگـر عنـارص،
نقـش اصلـی و منحصر بـه فـردی دارد ،تـک تـک ایـن جوانـان در رسزمین خـود چون
خورشـیدهای پـر فروغیانـد که بـا گرمای وجـود و حمبت خـود در جهت تعالـی و آبادانی
کشـور خـود میکوشـند .با ایـن تفاوت کـه گرمای وجودشـان برای دشـمنان سـوزاننده و
برای خودشـان حیات بخش اسـت و مانند خورشـید به حلاظ سـوق اجلیشـی در موقعیتی
واال قـرار دارنـد که برای دشـمنان دسـت نیافتنیاند ،مهچنین این منـاد ،القاگر این نگرش
اسـت کـه عنرص خورشـید در این فرهنـگ ،از تقدس و احترام خاصی برخوردار اسـت:
محی ال ُیضام
عریــن العروبــة بیــت حــرام
وعرش الشـموس ً
در ادامـه ،شـاعر بـرای برجستهسـازی جایـگاه واالی سـوریه در مقابـل دیگـر
رسزمینهـا ،مهـه عنـارص طبیعـی رسزمیـن ،ازمجله زمیـن ،آسمان ،دشـت و تپـهزار را به
کار میگیـرد و پیشانگارههایـی از جنـس اوج و تعالـی ترسـیم میکنـد (یوسـفآبادی،

کل عیــن َســواد
أمــا فیــه مــن ّ

کل شـهید مـداد؟
ومـن دم ّ
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 ،)110 :1398ایـن تصویـر دیـداری بـا تقابـل آرتیفکتهـا در «عریـن و بیـت»« ،ربوع و
«تـذل و الکـرام» بهطـور جمسـمتری مضمون را بـه منصه ظهور
بـروج»« ،أرض و سماء» و ّ
میگـذارد .مهچنیـن ترسـیم «ربـوع» ،بهعنـوان پسـتترین مـکان و «بـروج» ،بـه عنـوان
مرتفعتریـن مکان با برشـمردن مهه عنارص طبیعت بر تنوع و وسـعت ایـن رسزمین داللت
دارد؛ رسزمینـی کـه قهرمانانش چون خورشـید در آسمان میدرخشـند و ایـن رسزمین در
شـکوه و عظمتگویـی کـه خـود ،آسمانی اسـت یـا مانند آسمان به نظـر میرسـد .گفتنی
اسـت کاربسـت آرتیفکت آسمان ،القاگر مفهوم عظمت ،شـکوه ،عزت ،کرامت ،گسرتدگی
و نفوذناپذیـری بـرای ایـن کشـور اسـت و در ذهن خماطـب ،القا میکند کـه این رسزمین
بـا ویژگیهای برجسـتهای که دارد ،گویی در فضا و دنیای دیگری اسـت؛ ترسـیم این فضا
«الشـآم ،عال ،سماء ،عالی ،سـنا ،وضیا» و
با واجآرایی برخاسـته از «الف» در واژگانی چون َ
«عیـن» در «عریـن ،عرش ،ربوع ،علا ،عالی ،عمرک» ،مهچنین تکرار واژه «سماء» به اوج
خـود میرسـد و جـای تردیدی در پذیـرش ایـن ایدئولوژی بـرای خماطب باقـی منیگذارد.
در واقـع «حـرف الـف ،بر امتداد و اسـتقامت داللت دارد و شـاعر در این ابیـات پایداری
و اسـتقامت خویـش را بـا حروفی بیان کرده اسـت که بـا روح آزادی خواه مردم متناسـب
اسـت» (ابویسـانی )42 :1394 ،و حـرف عیـن نیـز از حروف حلقی اسـت کـه ادای آن،
مفاهیمـی چـون حترک ،بیـداری ،عزت ،برتـری ،پاکی و احساسـات واقعی انسـانی چون،
عشـق ،خشـوع و عزت نفس ،را به خواننده القا میکند (عباس)228 :1998 ،؛ بنابراین،
سـمفونی ایجادشـده از موسـیقی حـروف ،منسـجم اسـت و بـا مضمون مهاهنگ اسـت و
شـاعر از این بسـامد عالوهبر زیبایی موسـیقایی خود ،برای افزایش رسعـت انتقال معنا و
شـورانگیزی خماطب ،اسـتفاده کرده است:
حتاکی السماء بعالی السـناء...
الشــآم بــروج ُالعــا
ربــو ُع َ
در ادامـه ،خلیـل بـک بـا کاربسـت آرتیفکـت «علم» ،کـه مناد وحـدت و احتاد اسـت
قصـد داشـته کـه بهطور غیر مسـتقیم بـر اسـتواری و انسـجام وطن تأکیـد کنـد« ،از این
جهـت کـه پرچم ،نشـانی از مهبسـتگی در عمـل و احتاد در شـعار بوده به گونـهای که اگر
در جنگـی پرچـم از دسـت پرچـمدار میافتـاد ،نوعی شکسـت و از هم گسـیختگی برای
لشـگر بـه شمار میآمـد (هادیمنـش .)40 :1383 ،از ایـن رهگذر ،شـاعر احساسـات
خماطـب خـود را در ایـن جهـت هتییـج و هدایت کند:
َـم شـمل البلاد
رفیــف األمانــی وخفــق الفــؤاد
علـی َعل ٍَـم ض ّ
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نکتـۀ مؤثـری کـه در این منونه وجود دارد این اسـت که شـاعر با ایجاد تصویـر دیداری
و حسـن تعلیلی زیبا ،دسـت به آشـناییزدایی م یزند؛ سیاهی رنگ پرچم کشـور سوریه را
از سـیاهی چشمان مردم و رسخـی آن را بدل از جوهـر ،از رسخی خون شـهیدان میداند.
کاربـرد آرتیفکـت «عیـن» از میـان عضوهـای خمتلـف بـدن ،نشـان از بیـداری ،بصیرت و
هوشـیاری جوامنـردان اسـت و در تعلیـل رسخی خون شـهیدان بـه رسخی رنـگ پرچم در
وهله اول این طور برداشـت میشـود که شـهدا راهـی راه عزت را نایان کردنـد و جوامنردان
سـوریه هـم بایـد ایـن راه را ادامـه دهنـد .در تعقیـب ذکـر خـون شـهدا ،پـس از چشـم،
اینگونـه تبیین میشـود که مردم مهیشـه بیـدار و در صحنـه حارضنـد و در نتیجه بهخاطر
خصلـت بصیرت،حارضند با شـهادت ،خونشـان را فدا کننـد؛ دوم اینکـه در این رسزمین،
خونهای زیادی ریخته شـده و رشـادتهای زیادی در برابر دشـمن رخ داده اسـت؛ سوم
نشـان از صـدق احسـاس گوینده و باور عمیقـش به مردم این کشـور و شـهادت دارد که
از خـون شـهید بهعنوان عنصری مقدس و متربک یـاد میکند؛ عنرصی که پرچم کشـور
را مقـدس کـرده تا روح محاسـه و پایداری مـردم را به خـروش بیاورد.
بایـد متذکـر شـد کـه «در آثـاری کـه از شـیوه سـؤال و جواب اسـتفاده شـده اسـت،
فنـون و شـیوههای اقناع خود را بیشتر نشـان میدهنـد و در نتیجه حتلیـل و ارزیابی آنها
آسـانتر انجـام میشـود؛ زیـرا در ایـن گونه آثـار ،دو طرف ارتبـاط در منت حضـوری فعال
دارنـد (امحـدی.)4 :1394 ،
در دیگـر سـوی ،شـاعر از روآنهـای پـاک و بـا غیـرت و رسفـراز مـردم نـام میبرد و
با بازگشـت به گذشـته و تقویت حس نوسـتالژیک مردم ،سـوریه را کشـور اصیلی معرفی
میکنـد کـه مردم آن صاحب عـزت ،جمـد ،رشف و بزرگیاند .آنها این روحیه را از گذشـته
حمرک و
بـه ارث بردهانـد و خون شـهداء ،فـداکاری ،رشافـت و جوامنردی برای آنها چـون ّ
حمافظی در حفظ اسـتقالل و عزت و رشافت کشـور اسـت:
نفــوس أبــاة و ٍ
و روح األضاحـی رقیـب عتید
مــاض جمیــد
نکتـه دیگـری که در سـطر دوم ایـن رسود قـرار دارد ،تعبیـر «رقیب عتید» اسـت .این
تعبیـر برگرفتـه از آیه  18سـوره (ق) میباشـد( :مـا يل ِْفظُ ِمـن قَـو ٍل ِإ َّ ِ ِ
يـب َع ِت ٌيد)،
ال ل ََد ْيه َرق ٌ
َ َ
ْ ْ
رقیب و عتید ،فرشـتهای هسـتند که حمافظ اعامل انسـان هسـتند .در اینجا هم با کاربست
جمـاز عقلـی و تکرار مضمون قبل ،روح شـهیدان و فداکاران را انگیزه و حمرکـی در دفاع از
کشـور معرفـی میکند تا مفهـوم تأثیر خون شـهیدان را در حفظ آرمآنهای مردم ،برجسـته
و اثـر گذارتـر کنـد؛ از سـویی دیگر ،اسـتفاده از عبـارت «نفوس أبـاة» به جای «الشـعب
السـوری» و توصیفاتی مهچون «عرین العروبة»« ،بیت حرام»« ،عرش الشـموس» و «ربوع
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الشـام» در ابتـدای رسود ،بـرای هژمونـی رسزمیـن سـوریه ،از نـوع بارورسـازی معنایـی
اسـت کـه ایدئولـوژی حفظ قـدرت و ثبـت هویت ملی ـ فرهنگـی ملت سـوریه را ترصیح
مـی کنـد (یوسـف آبـادی)110:1398 ،؛ بنابرایـن ،این کاربسـت القاگر این تفکر اسـت
که روح مردم آزاد اسـت و در بند جسـم و لذت های دنیوی نیسـت ،در واقع شـاعر قصد
داشـته ایـن شـبهه را از اذهـان دور کنـد که با اینکه جسـم جوامنـردان فدای وطن اسـت،
روحشـان آزاد و رها سـت.
ِ
ـم ال نسـود و ِلـم ال نشـید؟
فمنّــا الولیــد و منّــا الرشــید
فل َ
در منونـه بـاال ،در تفسـیر آرتیفکتهـای «ولید» و «رشـید» از نظرگاه نقـد ایدئولوژیک
چنیـن بایـد گفـت که :مقصـود از ولید «خالد بـن ولید خمزومـی» یا خلیفه امـوی« ،ولید بن
عبدامللک» اسـت؛ زیرا دوران این دو خلیفه ،دورۀ آغاز حکومت مسـتقل اسلامی در شام
بود و مقصود از «رشـید» ،خلیفه مشـهور عباسـی «هارون الرشـید» اسـت و هر دو خلیفه،
از خلفـای صاحـب نـام بودند .دوره ولید بن عبدامللک ،شـام (سـوریه) ،نخسـتین کشـور
بزرگ اسلامی بود و در دوره هارون الرشـید ،بغداد تبدیل به بزرگرتین دولت اسلامی شـد؛
بنابرایـن در دوران خالفـت ایـن دو خلیفـه ،کشـور به اوج قـدرت و پیرشفت خـود در مهۀ
زمینههـا رسـید و حکومت اسلامی گسترش یافت .اشـاره بـه این دو شـخصیت میتواند
اشـاره به این بعد شخصیتیشـان ،یعنی شـجاعت و قدرت باشد؛ لذا شـاعر از مردم دعوت
میکند که با بازگشـت به گذشـته پر افتخارشـان ،احسـاس غرور و برتری و عزت داشـته
باشـند؛ چـون اجـداد آنهـا خالـد بن ولیـد و هـارون الرشـید ،از بـزرگان تاریخ هسـتند و
شایسـته اسـت که آنها هم احسـاس غرور داشـته باشـند و به خود ببالند.
گفتنـی اسـت که معنـای لغوی دو اسـم (نـوزاد تازه متولد شـده و مـرد بالـغ و بزرگ)
القاگـر این مسـأله اسـت که نسـلهای آینـده از کوچک گرفتـه تا بزرگ ،مهگـی متعهد و
ملتـزم به سـوریه هسـتند و مهه این افـراد ،از کوچک تا بـزرگ ،در راه دفـاع از وطن تالش
میکنند و وقتی کشـوری چنین پشـتوانههایی داشـته باشـد ،شـکوفایی کشـور ،سیادت و
رسوری حـق او سـت .بـه عبارتـی دیگـر ،داللـت لغـوی دو نـام به گذشـته پر افتخـار آن
دو دخالـت داده دارد و اشـارهای اسـت بـه آینـده درخشـان و موجب شـکلگیری هژمونی
قـدرت و شـجاعت در در ذهن خماطب میشـود که از منظر نقد ایدئولوژیـک و رتوریکی،
قابل تقدیر اسـت.
اسـتفهام مصراع آخر رسود ،بر معانـی ثانویه داللـت دارد و هـدف آن ،زدودن هرگونه
تردید اسـت .شـاعر با اسـتفاده از سـاختار پرسشـی ،قصد دارد کـه هرگونه تردیـدی را از
خماطـب بزدایـد و از او اقـرار بگیرد؛ مهچنین او را به پیروی از گذشـته پـر افتخار ،عزت و
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رسوری فـرا بخواند؛ «مجله پرسشـی بهسـبب پذیرش معانـی ثانوی و تأثیرگذاری در شـیوه
انتقال مفهوم و احسـاس به خماطب» (یوسـف )17 :2000 ،ذهن خماطب را به پاسـخی که
در آن هیـچ تردیـدی نـدارد ترغیب میکند.
دقـت در میزان کاربسـت حروف ،بیانگر تنوع قافیههـای «میم»« ،الـف» و «دال» و از
مهه مهمتر ،سـکون قافیهها و بسـامد باالی قافیه مقیده در این رسود اسـت که در انتقال
حـس امنیـت و آرامـش بـه خواننـده نقش مهمـی دارد .از سـویی دیگـر با علم بـه اینکه
مجلههـای اسـمیه بـر ثبـوت و دوام و مجلههـای فعلیـه بـر اسـتمرار و تکـرار فعـل داللت
دارنـد ،اسـتفاده دوازده مرتبـهای مجلۀ اسـمیه در مقایسـه با کاربسـت سـه مرتبـهای مجله
فعلیـه ،معنـادار اسـت و بـا توجه بـه سـیاق میتوان چنیـن برداشـت کرد که شـاعر قصد
داشـته وضعیـت کشـور را وضعیتی باثبـات و امن نشـان دهد.
 2-2-4شناسایی کارکردهای ایدئولوژی آرتیفکت:
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در مرحلـه آخـر ،منتقد نشـان میدهد کـه ایدئولوژی بازسـازی شـده ،چه کارکـردی برای
خماطبانـی دارد کـه بـا آن مواجـه میشـوند و چـه نتایجـی بـه مهـراه دارد .آیـا آرتیفکـت،
خماطبـان را ترغیـب میکند که موقعیت یا رشایـط خاصی را در مسـائل اجتامعی بپذیرند؟
(فـوس.)220: 2009 ،
چنانچـه از ایـن زاویـه بـه متن بنگریـم میتوانیـم اینطـور نتیجـه بگیریـم کـه ایـن
رسود بـه دلیـل آکنده بـودن از مفاهیم ایدئولوژیکـی مرتبط با هژمونی ملـت ،از نظرگاه نقد
رتوریکی و چشـم انداز نقد ایدئولوژیک سـتودنی اسـت .شـاعر تالش کرده با کاربسـت
آرتیفکتهـای ارزشـی برخاسـته از عـزت ،آزادی ،قـدرت ،نفـوذ ناپذیـری ،وحـدت و
مهبسـتگی ،شهادت ،گذشـته پر افتخار و استفاده از شـگردهای ادبی ،استفاده از مجالت
ایجابـی بـا انگیزه رسـیدن بـه آرمانهای نیـک ،ایجاز ،مهدلـی با خماطب ،صـدق عاطفه و
رصاحـت ،بـزرگ منایی ،تکرار و پرسـش و پاسـخ ،و ارائه منودهای عینـی و تاریخی ،ذهن
خماطـب را درگیـر و باور او را به اقناع برسـاند؛ اقناعی که به بیـداری وجدان و برانگیخنت
روح آنهـا منجر شـود.
 -3نتیجه گیری:
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از آنچـه گذشـت روشـن میشـد کـه نقـد ایدئولوژیـک ،بهعنـوان یکـی از حوزههـای
نقـد رتوریکـی بـه بررسـی عنـارص ایدئولوژیـک موجـود در یک اثـر و عواملی که سـبب
تأثیرگـذاری و اقناعکننـده ایدئولوژیکـی خماطـب ،میپـردازد .رسود ملـی کشـور سـوریه،

ژانـری سیاسـی و محاسـی و آکنده از مفاهیـم ایدئولوژیک اسـت .با عنایت بـه اینکه این
کشـور عربی بارها در معرض اسـتعامرهای گوناگون و دخالت کشورهای بیگانه قرار گرفته
اسـت ،مسـیر پر پیچ و مخی در جهت آزادی و اسـتقالل پیموده اسـت که این موضوع در
رسود ملـی آن ،منـود یافتـه و جلـب توجـه میکنـد .بررسـی نشـان میدهـد کـه رسود ملی
کشـور سـوریه ،بهعنوان کشـور در حال توسعه و مسـلامن ،به پرکاربردترین طبقات معنایی
و ایدئولوژیکـی چـون میهـن ،عزت مـردم ،اسـتقالل و آزادی ،ملیگرایی ،آییـن ،وحدت و
مهبسـتگی ،پایـداری در راه وطـن ،حتـرک و خیزش ،جهـاد و مبـارزه ،فـداکاری و از خود
گذشـتگی و دعوت به سـوی آن ،مفاهیم نوستالژیک و ترسیم وضعیت مطلوب برای کشور
و از مهـه مهمتـر بـه هویت ملـی توجه ویژه نشـان داده اسـت؛ که البتـه آرتیفکتها ،نقش
مهمـی در القـای ایدئولوژی هژمونی ملت داشـته اسـت .در این رسود ،شـاعر بیش از هر
چیز ،در پی برانگیخنت حس ناسیونالیسـتی ملت اسـت ،مهین امر سـبب شـده اسـت که
اشـاره مسـتقیمی بـه دیـن و آیین در بیـان آرمانهای وطن نداشـته باشـد؛ ولی این شـاعر
سیاسـت مدار ،ظرافتمندانه و با اشـاره ناحمسـوس به ذلت ناپذیری و فرهنگ شـهادت،
ایـن کاسـتی را جبران کـرده و بـاور به دیـن و آییـن را در خماطب تقویت کرده اسـت.
بهطـور کلـی در این رسود ،قدرت آرتیفکتهـا در بیان مفاهیم هژمونیک ایدئولوژیکی،
مهـراه بـا ریتـم و نظمآهنـگ زیبـا ،موسـیقی ،داللتهـای زبانـی و بیانـی چون اسـتعاره،
تشـخیص و تشـبیه ،صـدق عاطفـه و رصاحـت در بیـان ،خماطـب را بـه اقنـاع و پذیـرش
ایدئولوژیـک رسـانده اسـت و روح محاسـی و ناسیونالیسـتی او را در دفـاع از وطـن و
آرمآنهـای آن بـه خـروش آورده اسـت.
 -4مآخذ:
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Rhetorical critique of the Syrian national anthem
(With an ideological critique approach from the perspective of Sonia Foss)
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Abstract:
Rhetorical criticism is a critical movement developed in ancient Greece.
This criticism is broadly divided into two periods, traditional and modern.
In the traditional period it is only a method of criticism based on the five
canons of Aristotle's rhetoric of invention, arrangement, style, memory,
and delivery, and is now called the New Aristotelian criticism, but in the
new era and in the twentieth century and the advent of new theorists it
has evolved from a critical approach to a critical movement with many
perspectives, of which the New Aristotelian criticism is only one of them.
Ideological criticism, as one of the most famous of these perspectives,
examines the overt and covert ideological elements in a work to explain
its communicative functions and reveals its hegemonic ideology. One of
the most important genres in depicting Ideological beliefs is national
anthem. The national anthem, as a patriotic song that supports the
culture and represents the identity of a nation, plays an important role in
the credibility and unity of a nation. Accordingly, the present study aims
to do a rhetorical criticism of the national anthem of Syria as a country
with a strategic position and a varied and rich civilization history with
a descriptive-analytical approach from Sonja. Foss’ viewpoint so as to
investigate ideological influence factors in this anthem through overt and
covert linguistic artifacts, vocabulary, and music.
Keywords: Rhetorical Criticism, Ideological Criticism, National Anthem
Syria country, Ideal Concepts.
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