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البکاء «هاي معنایی قصیده بررسی داللت
أمَل دُنقُل بر پایه نقد » بین یدي زرقاء الیمامۀ
شناسانهسبک

2طبابنیشیرین، 1عزت مال ابراهیمی

چکیده
هاي از جمله سروده» البکاء بین یدي زرقاء التمامۀ«سروده 

م)، شاعر 1983-1940انتقادي و تأثیرگذار أمل دنقل (
نامدار معاصر مصري است که با زبانی ساده و در عین حال 
مبهم، به بازنمایی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهاي 

م 1967شناسی علل شکست جنگ ژوئن در عربی و آسیب
ختصاص یافته است. شاعر همچنین در این قصیده از ا

مواضع سازشکارانه سیاستمداران جهان عرب که شکست 
هاي خود تحمیل کردند، به سختی و ناکامی را بر ملت

کند. پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی انتقاد می
کوشد از رهگذر کاوش در سبکی این قصیده بپردازد و می

و فکري اثر، به ارزیابی و نقد سه سطح زبانی، ادبی 
هاي معنایی آن را شناسانه آن اقدام نماید و داللتسبک

هاي سبکی این متن شکستن استخراج کند. از جمله جلوه
گرایی و به کارگیري میراث هاي سنتی شعر، باستانقالب

گذشتگان و حاکمیت روابط بینامتنی و کاربرد انواع تناص 
خی است. همچنین شاعر براي چون تناص دینی و یا تاری

بیان اندیشه مورد نظر خود در سطح زبانی و ادبی به شکل 
مناسبی از ابزارهاي زبانی بهره گرفته است. هر چند وي به 

ها ظاهر در سطح فکري قصیده تصویر آشکاري از خواسته
دهد، اما در واقع مردم را به همدلی و آرزوهایش ارائه نمی

اند.خوو خیزش جمعی فرا می

شناسی، أمل دنقل، شعر عربی، قصیده سبکها:کلیدواژه
البکاء بین یدي زرقاء الیمامه.
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The Study of the Semantic
Implications of Amal Donghol’s ode

"Al-Baqa'a Beyne Yidi Zarqa
Alyamameh" Based on a Stylistic

Critique
Ezat. MolaEbrahimi1 , Noushin Banitaba2

Abstract
The "Al-Baqa'a beyne Yidi Zarqa
alyamameh" is the one of Amal donghol’s
(1940-1983) Critical and influential poems.
He is a famous Egyptian poet that In a
simple, yet ambiguous language, describes
the political and social conditions of the Arab
countries and the pathology of the reasons
for the June War defeated in 1967.in this ode،
The poet also hardly criticizes the
Compromisable positions of the Arab
politicians in who impose failure on their
nations. The present study will deals with the
style of this ode And will exmine and
criticize the ode by three levels of this
poem( linguistic, literary and intellectualy),
and extract semantic implications . Among
the stylistic effects of this text are the
breakdown of traditional forms of poetry,
archeology, and the use of the legacy of the
ancients and the rule of intertextual relations
and the application of various types of
tensions, such as religious or historical ones.
The poet has also used linguistic tools to
express his thinking on a linguistic and
literary level. In thinling level Although he
does not appear to have a clear-cut view of
his desires, but, in fact,he calls the people for
sympathy and collective uprising.
Keywords: Stylistic, Amal Donqol, Arabic
Poetry, Qasida al-boka'a Beyne Yiddi
Zarqa al-Mama.
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مهمقد
توان عناصري را یافت که در شعر همه شاعران می

شود. اما شیوه سبب تمایز کالم از سخن عادي می
همین استفاده همه از این عناصر یکسان نیست و بر

شود. پیوند اساس گاهی شاعري صاحب سبک می
سازد. هاي یک شاعر، سبک او را میمجموعه ویژگی

اند ساز به قدري پیچیدههاي سبکبرخی از شاخصه
که یافتن آنها جز با کنکاشی عمیق و کارشناسانه 

شود که ویژه کار هنگامی دشوارتر میممکن نیست. به
کی را با بخواهیم رابطه این خصوصیات سب

هاي روحی و فکري شاعر دریابیم. باید خصلت
خاطرنشان کرد که در مطالعه سبکی، طرح همه عناصر 

هایی کالِم اثر شاعرانه ضرورت ندارد. تنها آن مصداق
از این عناصر را باید در تعیین سبک و کیفیت آن 
دخالت داد که در ابالغ پیام و ایجاد فضاي شعر داراي 

ي روحی و فکري شاعر را نشان نقش باشند و دنیا
). از جمله 168: 1393دهند (نجفی و میر احمدي، 

متنی یک اثر است هاي رایج سبک، تحلیل درونروش
که در این روش سطح ادبی، زبانی و فکري آن مورد 

هایی چون گیرد و در این مسیر دانشبررسی قرار می
شناسی نقش ویژه زباننقد ادبی، علوم بالغی و به

کنند.مهمی ایفا می
میالدي1940ژوئیه سال25محمد أمل دنقل در

کلیومتري جنوب استان 20روستاي قلعه، واقع در در
قنا دیده به جهان گشود. وي تحصیالت مقدماتی را 
در زادگاهش به پایان رساند و تحصیالت تکمیلی را 
در دانشگاه قاهره در رشته ادبیات دنبال کرد (دوسري، 

خاطربهدانشگاهدومسالاتمامازبعد). اما14: 2004
داد وانصرافتحصیلدادگستري قنا ازدراشتغال
اما دیري نپایید که آزمود.رامتعدديمشاغلسپس

و عمر خود را یکسره به شعر و ادبیات کردرهاآنها را
دریافت بهموفقم1962سالوي در. اختصاص داد

سالدروشدادبیاتوهنرعالیانجمنویژهجایزه
وشعرعالیانجمنشعرکمیتهعضویتبه1980

ازأمل دنقل ). 1/606: 1996کامبل،(درآمدفرهنگ
در،رواز این. بودبنیهکموبسیار ضعیفجسمینظر

باسالسهازبیشوشدسرطاندچارسالگیچهل
شعرکارجدیتوي با این همه با. جنگیدبیمارياین
بدرودقاهرهدرم1983درانجامسروگرفتپیرا

گفت.حیات

تعریف مسئله
برگزیدن زبان ادبی و آفرینش تصویرهاي ابداعی، شعر

هاي سبکی و زبانی أمل دنقل را عرصۀ پویایی نشانه
هاي معنایی مختلفی بدان گرداند و داللتمی
مخاطب را با خود همراه اي که بخشد. به گونهمی
یند ادراك، وي را اضمن طوالنی کردن فرسازد و می

هاي دهد. شاعر براي خلق داللتتحت تأثیر قرار می
اي دیگر اي را جانشین نشانهمعنایی متفاوت، نشانه

ساز در سطوح گیري از عناصر سبکد و با بهرهکنمی
- مختلف زبانی، ادبی و فکري، بر وسعت دامنه داللت

افزاید.معنایی شعر خود میهاي 
طور پردازان سبک را بهید گفت که برخی نظریهبا

ه کار مجازي به معنی طرز خاصی از نظم یا نثر ب
اند. در قرار دادهStyleاند و آن را معادل کلمهبرده

اصطالح ادبی سبک روشی است که شاعر یا نویسنده 
گزیند و به واسطه همین براي بیان موضوع خود برمی
ب موضوع گرفته تا نوع سبک در تمام مراحل از انتخا

کلمات، لحن و سیاق تألیف عناصر گوناگون، تأثیر 
نهد (نجفی و میراحمدي، خود را در اثر بر جاي می
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شناسی رهیافتی نقّادانه است که از ). سبک168: 1393
هاي علوم مختلف براي تحلیل متون ها و یافتهروش

). در حقیقت، 91: 1391گیرد (َبري، ادبی بهره می
شناس با مطالعه و تحلیل رفتارهاي زبانی و سبک

خواهد از یک انحراف از معیارهاي موجود متن، می
تالش ،سو به الگوي واحدي برسد و از سوي دیگر

کند تا به سطح فکرِي موجود در متن راه یابد.می
ک را تحوالت ـر سبـاه تغییـبسیاري خاستگ

به تغییر اند که اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و... دانسته
شیوه زندگی، بینش و در نهایت نحوه بیان فرد 

،انجامد. هر خوي و خصلت پنهانی در ذات ادیبمی
اي در زندگی و هر صفتی از صفات روحی هر تجربه

شود و سبکش را تغییر گر میاو در آثارش جلوه
هر سبکی ،). از سوي دیگر61: 1987دهد (شریم، می

ه شیوه تفکر و تصویر خاصی از صاحب آن است ک
کیفیت نگاه او را به اشیاء و تفسیر وي از آنها و طبیعت 

).53: 2006سازد (مسدي، را آشکار می
هاي ترین مکتبدر مکتب ساختارگرا که از مهم

آید، هیچ جزئی به تنهایی شناختی به شمار میسبک
معنادار نیست، بلکه باید هر جزء یک اثر ادبی را در 

یگر آن و در نهایت با کل سیستم در ارتباط با اجزاء د
نظر گرفت. از آنجا که شعر معاصر عربی بر وحدت 

شود، در حقیقت یک سروده متن کاملی سروده بنا می
است که تمامی اجزاي آن باید در پیوند با یکدیگر 
بررسی شوند. در غیر این صورت کارکرد اصلی خود 

ادبی دهد. بدین دلیل است که منتقدان را از دست می
اند شعر معاصر عربی بسانِ تابلوي یک نقاش گفته

اي جز نگرش کلی به تمام اجزاي آن است که چاره
نیست، هرچند که از عناصر متعددي شکل گرفته باشد 

.)170: 1393(نجفی و میراحمدي، 

روش تحقیق
شناسانه هاي سبکنگارندگان متن حاضر را طبق نظریه

فکري مورد واکاوي قرار در سه سطح زبانی، ادبی و 
دهنده متن، اند تا بتوانند ضمن اشراف به اجزاي شکلداده

ساختار آن را با توجه به روابط اجزا با یکدیگر دریابند 
هاي روشگانه آن را تبیین سازند. همچنین و سطوح سه

ها و براي گردآوري دادهنیز اي مطالعه میدانی و کتابخانه
ارندگان بوده است.نگاستفاده مورد اطالعات 

پیشینه تحقیق
هاي أمل دنقل در کشورهاي عربی و درباره سروده

هاي بسیاري انجام محافل دانشگاهی داخلی پژوهش
شده است که برخی از آنها بدین قرارند:

الرفض و التجاوز فی ): «2003رحمانی، علی (-
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایان»شعر أمل دنقل

ر بسکره، الجزایر. نویسنده به بررسی انواع محمد خیض
هنجارگریزي از جمله هنجارگریزي معنایی، 

در شعر أمل دنقل پرداخته و ...ساختاري، تصویري و
بیان داشته که شاعر چگونه عناصر ادبی را در جهت 

هاي خود به کار گرفته است. القاي اندیشه
التلقی فی شعر أمل ): «2004بخوش، علی (-
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محمد ، پایان»دنقل

خیضر بسکره، الجزایر. نویسنده شعر أمل دنقل را با 
هاي نقدي هانز روبرت یاوس مورد توجه به نظریه

ارزیابی قرار داده است.
الرمز التراثی ): «2010معاضیدي، ورقاء یحیی (-
، مجله»مةالبکاء بین یدي زرقاء الیماةفی قصیدةقراء
. 223-209، صص 1، شماره 17والعلم، سال بيةالتر

ویژه تاریخی و نویسنده انواع نمادهاي میراثی به
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اسطوري را در شعر أمل دنقل استخراج و تبیین کرده 
است.
صوت ): «2012زاده (صدقی، حامد و فؤاد عبداهللا-

أهل البیت، ه، مجل»يةأمل دنقل الشعربةالمتنبی فی تجر
. نویسندگان در این مقاله 116-104، صص 13شماره 

به فراخوانی شخصیت متنبی در شعر أمل دنقل پرداخته 
اند.و کارکردهاي معاصر آن را بیان داشته

التناص مع ): «2014(هدهلکی، رحاب لفت-
، مجله األستاذ، »فی شعر أمل دنقلثيةالشخصیات الترا

. نویسنده به 112-97ص ، مجلد اول، ص211شماره 
هاي هنگام بررسی روابط بینامتنی، از کاربست شخصیت

موروثی در شعرأمل دنقل سخن رانده است.
الموت فی ةتشکیل صور): «2015(ةساکر، نجا-

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایان»أشعار أمل دنقل
محمد بوضیاف، مسیله. نویسنده به بررسی تصویر 

مرگ در شعر أمل دنقل پرداخته است.
جمالیات التناص فی ): «2015(ية، سواعدئشةعا-

معةنامه کارشناسی ارشد، جا، پایان»شعر أمل دنقل
انواع روابط بینامتنی محمد بوضیاف، مسیله. نویسنده 

از جمله تناص قرآنی، دینی، ادبی، شعبی و ... را در 
شعر أمل دنقل مورد واکاوي قرار داده است.

شگردهاي فراخوانی ): «1391نجفی ایوکی، علی (-
هاي آن در شعر أمل هاي سنّتی و بیان داللتشخصیّت

. 46-17، صص 3، شماره 4، ادب عربی، دوره »دنقل
هاي سنّتی در شعر أمل ه فراخوانی شخصیتنویسنده ب

دنقل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که شاعر آنها
شعريبستردرمحوريوممتدجزئی،شکلسهبهرا

.داده استحضورخود
): 1391موسوي، سیدرضا و رضا توافقی (-

العلميةاجلمية، »ناسازواري هنري در شعر أمل دنقل«

، صص 22، شماره 8وآدابها، دوره بيةالعرللغة نيةاإلیرا
ها و تصاویر . نویسندگان پارادوکس189-222

نما را در شعر أمل دنقل بیان کرده است.متناقض
افسانه زرقاء ): «1392همتی، شهریار و دیگران (-
، مجله لسان »در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقلمةالیما

. نویسندگان 248-235، صص 12، شماره 4مبین، سال 
به بررسی و تطبیق کارکرد اسطوره زرقاء یمامه در شعر 

با بررسی اند.أمل دنقل و عزالدین مناصره پرداخته
هاي یادشده، مشخص گردید عناوین و محتواي پژوهش

البکاء بین یدي زرقاء «رغم اهمیت فراوان سروده که به
شناسی به این متن ، پژوهشگران از منظر سبک»مةالیما

اند. هاي معنایی آن را تبیین نکردهاند و داللتنپرداخته
تحقیق حاضر بر آن است تا با معیارهاي بنابراین،

ساز متن و تمرکز بر روساخت و زیرساخت آن، سبک
هاي آن بنا شده، مورد هایی را که این سروده بر پایهسازه

نقد و تحلیل قرار دهد.

هاي تحقیقپرسش
ها کوشند تا به این سؤالستار مینگارندگان در این ج

هاي سبکی شعر کدام پاسخ دهند که بارزترین شاخصه
ها در شعرش بهره است؟ شاعر چگونه از این شاخص

گرفته است؟ و...

ضرورت تحقیق
شاید بتوان گفت أمل دنقل در همان حال که به گواه 
منتقدان ادبی، شاعر برجسته مصري است، براي ما 

ترجمه آثار .شناترین شاعر عرب زبان استایرانیان نیز آ
هاي فراوانی که درباره وي صورت گرفته، او و پژوهش

همگی گواهی بر صحت این ادعاست. همین امر 
ویژه سازد، بهاهمیت تحقیق را دو چندان میضرورت و
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زمانی که متن مورد نظر در عین شهرت فراوان، مورد 
تواند براي د، میشناسانه قرار نگرفته باشارزیابی سبک

مخاطبان ایرانی مورد استفاده علمی قرار بگیرد.

شناختی متونروش بررسی سبک
شناسی، بررسی سبکی از نظر پژوهشگران حوزه سبک

متون ادبی نیازمند روشی است که از جمله 
ها تجزیه و تحلیل متن در سه کارآمدترین این روش

رهگذر باشد. از سطح زبانی، ادبی و فکري می
نشینی و پیوستگی این سطوِح متمایز زبانی است هم

شناسانه یک متن را سازماندهی که بررسی سبک
). در نتیجه محقق ضمن 237: 1390کند (فتوحی، می

اشراف به اجزاي آن، ساختار اثر را تحلیل و بررسی 
ساز موجود در متن دست ند و به عناصر سبککمی
گانه امه به تبیین سطوح سهیابد. نگارندگان نیز در ادمی

اند.ساز پرداختهسبک

)Lingual Levelسطح زبانی (
تر آوایی، لغوي و این سطح خود به سه سطح کوچک

شود:نحوي تقسیم می
به سطح آوایی که همان سطح آوایی:.1
شود؛ شناسی آواهاست، سطح موسیقی گفته میسبک

شناسی، متن از جهتگونه از سبکزیرا در این
گیرد. موسیقی درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می

کند و توالی وزن، موسیقی بیرونِی شعر را ایجاد می
هاي واژگان و حروف و مخارج آنها و نیز ریتم

: 2003آورد (قطب، موسیقی درونی آن را پدید می
). بنابراین موسیقی بیرونی، دربرگیرنده وزن، قافیه 78

هاي نی به واسطه آرایهو ردیف است و موسیقی درو
بدیع لفظی از قبیل انواع سجع، جناس و تکرار به 

آید؛ گرچه موسیقی دورنی موجود در شعر، وجود می
). 78: 2004تر است (ضیف، از وزن و نظم وسیع

خورد بسامد آواهایی که در یک اثر به چشم می
تواند القاکننده مفاهیم خاص و عمیقی باشد که در می

صیل بحث خواهد شد.ادامه به تف
ترین واحدهاي کلمات، کوچکسطح لغوي:.2

ا ـوي یـح لغـه در سطـد کـان هستنـدار زبیـمعن
ا از جمله ـی آنهـه بررسـان، بـاسی واژگـشنکـسب

ها، نوع گزینش ساختمان واژه و شیوه ساخت واژه
واژگان با توجه به محور جانشینی، بسامد استفاده از 

کهنه، گستردگی یا اندکی واژگان بکار لغات بیگانه یا 
رفته در متن، میزان استفاده از ترادف معنایی کلمات، 

).238: 1390شود (فتوحی، صفات و غیره پرداخته می
همچنین در این سطح ساده یا مرکب بودن، مخّفف یا 
مشّدد بودن، اسم صوت بودن و... مورد واکاوي قرار 

گیرد.می
شناسی وي یا سبکدر سطح نحسطح نحوي:.3
نشینی، اي، به بررسی جمله از نظر محور همجمله

کوتاهی و بلندي، زمان افعال مورد استفاده و نوع 
شود. ها از جهت اسمیه یا فعلیه بودن بررسی میجمله

گاه سیاق عبارات یا همان نحوه بیان مطلب به لحاظ 
کند و همین امر تا حدي به بندي جلب توجه میجمله

: 2010دهد (محمود خلیل، وجهه سبکی مینوشته 
تواند از ). نوع گزینش خاص ضمایر نیز می166-165

ساز در این سطح باشد که در هاي سبکدیگر مؤلفه
ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل سطح ادبی یک متن، مسائلی از علم بیان 
همچون تشبیه، استعاره، کنایه و مسائل بدیعی مثل ایهام، 
تناسب و مسائل علم معانی چون ایجاز، اطناب، قصر و 

). 158: 1373گیرد (شمیسا، حصر مورد بحث قرار می
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گفتنی است که بررسی خبري یا انشائی بودن جمالت، 
پردازي و اسطوره نیز از جمله مواردي کاربرد نماد و نماد

شود.است که در این سطح بررسی می

)LevelLiterary(سطح ادبی
در سطح ادبی به طور کلی زبانِ ادبی اثر و خالقیت 

گیرد. برخی ادبی موجود در آن مورد بررسی قرار می
ها اساس ادبیات را از منتقدان و از جمله فرمالیست

دانند که مقصود از آن، شیوه بیان و نحوه می»ادبیّت«
ارائه موضوع به صورت ادبی است. در واقع ادبیت 

مایه مکتب فرمالیستی است و بیانگر شگردهایی بن
سازد (برکات و دیگران، است که اثر را هنري و زیبا می

). در پرتو این مسئله آنچه در تحلیل یک 191: 2004
، بررسی متن براساس گیرداثر مورد توجه قرار می

مسائل علم بیان همچون تشبیه، استعاره، کنایه و مسائل 
بدیع از قبیل ایهام، تناسب و مسائل علم معانی از 

(شمیسا، استجمله ایجاز، اطناب، قصر و حصر 
). افزون بر آن، بررسی نوع ادبی اثر یعنی 153: 1373

هاي شعري نیز در این حماسه، تراژدي، غنا و قالب
شود.ارزیابی میسطح

)LevelPhilosophical(سطح فکري
اي است که از دو سطح سطح فکري به نوعی نتیجه

شناس در این رو که سبکشود؛ از آنپیشین حاصل می
بخش با تکیه بر دستاوردهاي خود به واسطه دقت در 

تواند به دنیاي ذهن صاحب اثر نفوذ جزئیات متن، می
کري اثر، به این نتیجه دست کند و با کنکاش در سطح ف

گرا و عینی؟ گرا و ذهنی است یا برونیابد که آیا اثر درون
گرا؟ آیا گرا؟ خردگراست یا عشقگراست یا غمشادي

نگر؟ بدبین است نگر است یا سطحیصاحب اثر عمقی

بین؟ دیدگاه او نسبت به مسائلی چون عشق و یا خوش
چگونه است؟ عقل، مرگ و زندگی، صلح و جنگ و ... 

).156(همان: 

»مةالبکاء بین یدي زرقاء الیما«معرفی قصیده 
گرا و سازش ناپذیري بود که از أمل دنقل شاعري مّلی

آمد. مخالفان پرآوازه صلح مصر و اسرائیل به شمار می
هاي تند سیاسی و گیريبه علّت همین موضع

هاي متمادي از عمر خود هاي آزاداندیشی، سالدیدگاه
). این سروده 14: 2004ا در زندان گذراند (دوسري، ر

رود هاي شعر ملی او به شمار مییکی از بهترین نمونه
که پیرامون سومین اعراب و اسرائیل سروده شده 

آغاز و به 1967ژوئن 5ها در است. این درگیري
جنگ ژوئن یا جنگ شش روزه معروف شد. این 

و در نهایت ژوئن همان سال پایان یافت10جنگ در 
به شکست کشورهاي عربی و امضاي توافق آتش بس 
با رژیم صهیونیستی انجامید. در هر حال باید گفت که 

ه ـک منطقـدر ساختار ژئوپلتی1967نتایج جنگ 
: 1390وده است (مالابراهیمی، ـذار بـرگـار تأثیـبسی
65-64.(

بند شعري 90أمل دنقل در این قصیده طوالنی که در 
کند که مرحله شده، از واقعیتی رمزگشایی میتنظیم

حزیران چیزي جز بارزترین نتایج تلخ آن نیست. این 
هاي شاعر نسبت به مسائل متن گواه تعهد و دغدغه

سیاسی و اجتماعی است. شاعر معتقد به رسالت شعري 
داند. وي است و خود را یکی از سربازان سپاه شعر می

شعر را با دستانم حمل پرچم «گوید: در این باره می
هایم برافراشته کنم و اگر دستانم را ببرّند، آن را با آرنجمی

در نگرش شاعر ).241: 1999(جَحا، » خواهم ساخت
شعر باید در پیوند با انقالب باشد و شعر خود یک نوع 
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خواهد انقالب است. نگاه شاعرانه آن نگاهی است که می
وضع موجود را دگرگون سازد؛ حتّی اگر چنین وضعی، 

). شاعر 5-6: 1998مورد قبول اکثر مردم باشد (قمیحه، 
هاي دوران جاهلی و با استفاده از میزان با استفاده از قصه

محبوبیت این فرهنگ در میان عامه مردم، آینده نابسامان 
کند. وي به علت تأثیرپذیري بینی میهان عرب را پیشج

ها و قدرت درك باالیی که داشت، اندکی بعد از واقعیت
هاي آن پی برد.از وقوع حوادث، به نهان

بررسی شعر در سطح زبانی
ترین عنصر موسیقی که از نظر منتقدان ادبی اساسی

بخش آن است، موجب ماندگاري متن شعر و روح
شود و به عنوان تواناترین هن خواننده میشعري در ذ

بخشی و قدرتمندترین آن، براي بیان وسیله براي الهام
امري است که در عمق وجود شاعر پنهان بوده و کالم 
از بیان آن عاجز است. موسیقی شعر تنها از رهگذر 

آید، بلکه پیوسته کلمات و وزن و قافیه به دست نمی
کند که از اي ایجاد مییقیهاي لفظی آنها نیز موسریتم

شود (عشري زاید، آن به عنوان موسیقی درونی یاد می
). سروده مورد نظر در قالب شعر 170، 156: 1997

آزاد (تفعیله) سروده شده است؛ شعري که قافیه نظام 
آوري ندارد و شاعر مطابق طبیعت و نگاه ثابت و الزام

کند.اش با آن برخورد میشاعرانه
بیشتر یابیم که تقریباً وزن این شعر درمیبا بررسی

گنجد و این قصیده کلمات در چارچوب بحر معینی می
سروده شده است. » رجز«بر پایه تفعیله مستفعلن، در بحر 

اش خاطر سهولت در سرایش و نزدیکیاین بحر را به«
اند. نامیده» حمار الشّعراء«یا » حمار الشّعر«به زبان نثر، 
دهد و همین امر، حاف و عّله بسیار رخ میدر این بحر ز

قهرمانی مقبل، (» کندتر میروند سرایش شعر را آسان

هاي این قصیده نیز در تفعیله،رو). از این72، 1390
هاي دو سطر اوّل بدین صورت زحاف رخ داده و تفعیله

مثخّنًا /جئُت إلیک ..سةْ المقدَّفةأیتها العرا«است: 
مفتعلن مستفعلن مفاعلن/ مفتعلن «بالطعنات والدماءْ 

ها، زحاف َطی و در این تفعلیه». مفاعلن مفتعلن مفاعلن
َخبن وجود دارد. انتخاب چنین وزن و بحري، 

اي مواجه مخاطب با قصیده«دهنده آن است که نشان
اي در آن نباشد. زیرا از وزنی است که معناي پیچیده

: 1987(بدیع یعقوب و عاصی، » ار استآسان برخورد
تر درباره شعر أمل ). البته این موضوع، با آنچه پیش297

دنقل گفته شد، تناسب کامل دارد و نزدیکی شعر وي به 
گیري از چنین وزنی خطاب مستقیم، شاید سبب بهره

شده باشد.
کند، آنچه در این سروده بیش از وزن جلوه می

ت که در سه بخش موسیقی حاصل از تکرار اس
حروف، واژگان و ترکیب قابل بررسی است. این 

ساز در شعر است و عنصر یکی از عناصر مهم سبک
آید. در ناپذیر در موسیقی به شمار میشاخص جدایی

هاي معاصر عربی تکنیک تکرار ابزار مهمی سروده
است که نقش تعبیري و بیانی قابل تأملی را بازي 

با توجه به هدف مورد نظر هاي آن کند و گونهمی
). اگر از این 58: 1997زاید، شاعر متغیر است (عشري

بینیم که منظر به قافیه سروده مورد مطالعه بنگریم، می
شوند. این قصیده اغلب به حرف (ه) و (اء) ختم می

رده، ـار بـه کـاي را که شاعر در قصیده بحروف قافیه
هاي مختوم قافیهبندي کرد: ه دستهـگوننـوان ایـتمی
، مسة، المالاملنكَّسة، سة، المکدّ سةْ مانند: المقدَّ»ه«به 

هاي مختوم به اء مانند: األعضاْء، و... قافیهكسةالمشا
زرقاْء، العذراء، الصحراء، الماء و...
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بار در 15ساکن است که » ه«پربسامدترین قافیه، 
متن قصیده تکرار شده و یادآور صداي هق هق یا ها 
کردن در هواي سرد است. گویی راوي شعر پس از 

- خواهد خود را سریعدویدن بسیار از نفس افتاده و می

تر نزد زرقاء یمامه برساند و مطلب مهمی را با او در 
طور که گفته شد این میان بگذارد. افزون بر آن همان

پایان شاعر از انگیز و اندوه بیقافیه، داللت بر آِه غم
هاي پرکاربرد دیگر رب دارد. از قافیهوقایع جهان ع
ساکن اشاره کرد که آن هم » اء«توان به این قصیده می

مرتبه آمده است. این امر موجب پیدایش آهنگ 15
خاصی شده و در همان حال به خاطر وجود واکه 

گر آه و افسوس صاحب متن در قافیه تداعی»الف«
لوگیر است.  زیرا در هنگام اداي این واکه، حالت گ

شود.شدن به ذهن متبادر می
از نظر موسیقی داخلی یا درونی که به مجموعه 

هاي یک شعر ها و مصّوتهاي میان صامتتناسب
توان به بسامد باالي هجاهاي کشیده گویند، میمی

سطر نخست قصیده، 10اشاره کرد. به طوري که در 
اند. در واقع این مرتبه هجاهاي کشیده تکرار شده24

هجاهاي بلند پیاپی، از حزن درونی شاعر حکایت 
فضایی اندوهناك و پر غصّه را ،روکند. از اینمی

تر بدان اشاره شد، آفریده که با داللت قافیه که پیش
انسجام و تناسب کامل دارد.

اگر بخواهیم این قصیده را از لحاظ موسیقی 
هایی چون مراعات الّنظیر، طباق و ... معنوي و تناسب

خوریم. هاي مختلفی از آن برمیبررسی کنیم، به گونه
توان در میان واژگانی چون النظیر را میموارد مراعات

الّطعات و الّدماء و القتلی و الجثث، األعضء و «
...» و الفرسان و ةو الّرماة، الکمايةالجبین، ساعد و را

مشاهده کرد. صنعت تضاد نیز با چینش واژگانی مانند 

ل و الّنساء، المشّوها و الصّفاء، اهللا و الشّیطان، الّرجا«
در کنار هم پدید آمده است. بدین ...» و هالماء و الیابس

پیوندي ترتیب، عناصر موسیقایی این قصیده، داراي هم
کنند و تامّ هستند. زیرا همگی بر یک مفهوم داللت می

رساند تا در فضاي قصیده قرار به مخاطب یاري می
ین موارد همگی به ایجاد فضایی موسیقایی در بگیرد. ا

انجامد؛ فضایی که داللت بر غم و شکست قصیده می
دارد.

که از نزدیک شاهد حوادث شاعر،از سوي دیگر
تواند از واژگانی پس از جنگ بوده، به سادگی نمی

گزارشگر روح و ذهنی استفاده کند و صرفاً خشک، بی
ویا او به سبب شدت ابعاد این فاجعه انسانی باشد. گ

گزینی تاثیر از حادثه شکست، توان و اختیار واژه
طرفانه را از دست داده است (همتی و دیگران، بی

کارگیري واژگانی به،رو). از این242-241: 1392
، از شدت »ها، لباس ننگ و...خاك آلوده، موش«چون 

دارد. به عبارت تأثر و روح ملتهب شاعر پرده برمی
شاعر با توجه به احساس دردمندي که در قبال ،دیگر

هاي اشغال سرزمین فلسطین دارد، واژگان و ترکیب
هاي مثبت و منفی تداعی«گزیند. زیرا نشاندار را برمی

شود که عالوه بر داللت در واژگان نشاندار سبب می
بر یک مفهوم خاص، دربردارنده معانی ضمنی و 

و طرز تلقی مفاهیم ارزشی باشند و نگرش شخصی 
(فتوحی، » ایدئولوژیک گوینده را منعکس سازند

هاي سنتی و کهنی به در این قصیده واژه).264: 1390
خورد. شاید بدان جهت که شاعر در پی چشم نمی

بیان مفاهیمی نو و معاصر بوده و بدین سبب از آوردن 
الفاظ قدیمی خودداري کرده است.

وحده یکی استفاده شاعر از ضمیر و صیغه متکلم
ساز این قصیده است. هاي سبکاز بارزترین مشخصه
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ها و ضمیرهایی که داللت بر اي واژهمرتبه50حضور 
متکلم وحده دارد، القاگر خشمی است که به موجب 
احساس حقارت بر روح شاعر مستولی شده است. از 

او به احساس و عواطف جمعی اعتماد ،سوي دیگر
ات و هویت گمشده شخص کیدش بر ذأهمه ت«ندارد و 

). از 219: 2010(معاضیدي، » محکوم به سکوت است
کلمات و ضمایر مخاطبی که مربوط به ،سوي دیگر

این قصیده اند. مرتبه ذکر شده17شود، زرقاء یمامه می
- به شکل اول شخص روایت شده و زمینه ایجاد یکسان

در انگاري راوي و شاعر را تحقق بخشیده است. 
کننده امر باید گفت که کثرت واژگان داللتتوضیح این 

گویی، نشان از تنها بودن راوي شعر دارد که بر تک
گیري از همان سرباز شکست خورده جنگ باشد. بهره

گري با تکنیک مونولوگ یا صیغه مفرد و روایت
گویی درونی، دردمندي و در عین حال زبونی و تک

شود تا کند و سبب میخواري گوینده را تداعی می
شاعر فرصت بیابد که تجربه فردي خود را بارورپذیرتر 

اش به به خواننده ارائه دهد. شاعر در طول سروده
ها و گیرد. واژهالغیر بهره میندرت از متکّلم مع

بار 4الغیر داللت دارد، فقط ضمیرهایی که بر متکلم مع
در قصیده آمده و دال بر رابطه نزدیک شاعر با افراد 

گر درد یکسان همگان شاعر روایت«است. زیرا جامعه
(معاضیدي: همانجا).» بوده است

ها از موارد قابل بررسی ها و زمان فعلنوع جمله
در این سطح است. از منظر علم بالغت، جمله اسمیه 

هاي فعلیه براي نو به نو و براي ثبوت و دوام و جمله
اند. البته گاه ممکن است برحادث شدن وضع شده

اساس قرینه سیاق کالم، گاهی اوقات از این اصل 
). واکاوي متن شعري 51: 2002عدول شود (هاشمی، 

أمل دنقل از این منظر گواه بر آن است که وي بر زمان 

هاي قصیده اي دارد. چه، بیشتر فعلکید ویژهأمضارع ت
أزحف، أسأل، أقتل، أنهار، «اند؛ مانند: از نوع مضارع

توان دلیل بسامد پس می...». م و یسقط، یُخفی، أنا
باالي حضور زمان مضارع را این گونه تحلیل کرد که 
شاعر در پی القاي این مفهوم بوده تا تصویري زنده 
پیش روِي مخاطب بگذارد. در واقع شاعر در این 

برد. زیرا کارهایی را موارد از صنعت التفات بهره می
جام شده و اکنون کند، قبالً انکه از قول آنها بازگو می

راوي در صدد روایت آنها براي زرقاء یمامه برآمده 
هاي مضارع، شاهد است. همچنین در برخی از صیغه

عدول از ماضی به مضارع هستیم. شاعر از این صنعت 
براي تصویرپردازي و تأثیر هر چه بیشتر بر مخاطبانش 

بهره برده است.

بررسی شعر در سطح ادبی
شود، تصاویر آنچه در این قصیده به وضوح دیده می

شنیداري و دیداري زنده و متحرّك است. گویا شاعر 
براي باال بردن ادبیّت اثر خود، درصدد نمایش فیلمی 
براي مخاطبانش برآمده است، نه سرایش یک قصیده. 
قصه از زمان زخمی شدن یک جنگجو و بیان 

د. در صحنه شوهاي ناشی از جنگ شروع میویرانی
کشد آغازین شاعر، حالِ سرباز زخمی را به تصویر می

رود؛ با سر خیز راه میها، سینهکه در میان انبوه کشته
و صورتی غبارآلود، دستی بریده، در کنار شمشیري 
کند و شکسته که پرچمی نیمه افراشته در دست دارد. 

گیري از نکته جالب توجّه این است که شاعر با بهره
انی کامال حّسی و ملموس از یک سو و در هم واژگ

تنیدن تصاویر دیداري و شنیداري از سوي دیگر، 
لزومی به استفاده فراوان از انواع صنایع بیانی مانند 

بنید. تشبیه، استعاره و کنایه در متن شعري خود نمی
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اما در عین حال قادر است تصاویر بدیع و جذابی را 
عن صور گوید: نمونه میبه نمایش درآورد. به عنوان 

األطفال فی الخوذات.. ملقاةً على الصحراء/ عن جارَي 
فیثقب الرصاصُ رأسَه .. /..الذي َیهُمُّ بارتشاف الماء

فی لحظۀ المالمسۀ!
کرد، در آن هنگام که [عکس فرزندش] را لمس می«

).121: 1987(دنقل، » گلوله فرق سرش را شکافت
سربازي را در حال در این یک سطر، شاعر تصویر 

دهد که در همان مشاهده عکس فرزندش، نمایش می
حال مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. شاعر با ارائه 
تصاویر دیداري و شنیداري، حالت راوي قصیده را که 
سربازي تنها و گریخته از میدان جنگ است، به زیبایی 

بین ../ عن وقفتی العزالء أسأل یا زرقاءکند: مجسم می
بین السَّبی. ةعن صرخۀ المرأالسیف .. والجدارْ/

والفرار؟/ کیف حملُت العار../ ثم مشیُت؟ دون أن أقتل 
نفسی؟! دون أن أنهار؟!

ماندنم میان پرسم .../ درباره تنها اي زرقاء! از تو می«
درباره فریاد آن زن میان اسارت و شمشیر و دیوار،/

به راه چگونهاین ننگ را چگونه تحمّل کنم؟/گریختن،/
رمق که بیو چگونه بدون اینبیافتم و خودم را نکشم؟/
).122(همان: » شوم، روي زمین بیافتم؟

در این تصویر که شاعر سکانس دیگري از فیلم 
آورد، از را در برابر دیدگان مخاطب به نمایش درمی

شان دادن تراژدي بازي هنرمندانه زرقاء یمامه براي ن
اي گیرد. وي زرقاء را نماد مرحلهفلسطین بهره می

داند که در آن دولتمردان عرب از اسرائیل شکست می
خوردند و حاصلی جز ذلت، خواري، مرگ، ویرانی، 

هاي خود به ارمغان کشتار، آوارگی و... براي ملت
). شاعر در آفرینش 228: 2009نیاوردند (طویرقی، 

هنري از آرایه بیانی بهره نبرده و تنها هاياین صحنه

به ایجاد روابط بینامتنی اسطوري در متن حاضر اکتفا 
تر هاي مضارع که پیشکرده است. ضمن آنکه فعل

بدان اشاره شد، در زنده بودن، تحرك، نوزایی و 
پویایی تصاویر او نقش به سزایی دارند. شاعر 

ن به سرخوردگی، پشیمانی و ضعف سرباز را بدینسا
کشد که حتی او در حّد یک زن تنها و تصویر می

پناه نبود تا بتواند از خود دفاع کند. باید افزود که بی
هاي این قصیده، در کنار این تصاویر و دیگر سکانس

تر به آنها اشاره شد، ها و انواع موسیقی که پیشواژه
اند تا فضاي اندوهباِر شکست دست به دست هم داده

نی کنند. در نگاه کلی این سروده، تراژدي یا را بازآفری
آید. بدان دلیل که در آن نامه روایی به شمار میسوگ

با مرگ جانگداز عّزت و اقتدار عربی مواجهه هستیم، 
مرگی که نتیجه منطقی کردار ناشایست آنهاست. شاعر 

فی أناهاگوید: در جایی دیگر از این قصیده چنین می
.. ة.. والرماةأن تخادل الکماعةساالطعان /عةسا

! أنا الذي ما ذقت لحم والفرسان / دعیت للمیدان
أنا الذي ال حول لی أو شأن / أنا الذي أقصیت الضان.. /

عن مجالس الفتیان، / أدعی إلی الموت.. ولم أدع إلی 
!! لسةالمجا
هان! این منم که در لحظه نبرد،/ در آن هنگام که «

افتند،/ به و شهسواران به خاك میدارانپهلوانان، نیزه
میدان نبرد فراخوانده شدم!/ من که مّزه گوشت 
گوسفند را نچشیده بودم،/ من که جایگاه و منزلتی 
نداشتم،/ من که از جمع جوانمردان رانده شده بودم،/ 
به سوي مرگ فراخوانده شدم. اما به همنشینی [با 

.)123-124(همان: » دوستان] دعوت نشده بودم
این تصویر نیز حّس شکست را در ذهن خواننده 

، ةالکما«توان گفت که منظور شاعر از سازد. میمتبادر می
براي هان جنگ باشد که شاعر ، فرمانده»و الفرسانةالرّما
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- خود، میان واژگان متناسب، مراعاتمتنادبیتافزایش

خوانی و همگونی پارهالنظیر برقرار کرده است تا به هم
این تصویر که ،. از سوي دیگرسخن او بیانجامدهاي 

آید، تنهایی و سَرخوردگی مانند فیلمی به نمایش درمی
دهد که این مفهوم در پایان راوي قصیده را نیز نشان می

قصیده دوباره تکرار شده است، آنجا که راوي خطاب به 
/!... عمیاءةها أنت یا زرقاء / وحیدگوید: زرقاء یمامه می

!... عمیاءةوحید
» و تو اي زرقاء!/ نابینایی و تنها / نابینایی و تنها«

).126(همان: 
توان گفت که این قصیده داراي شکلی در واقع می

شود. دَوَرانی است؛ از تنهایی شروع و به تنهایی ختم می
هاي گرایی از دیگر ویژگیهمچنین کاربست باستان

منتقدان أمل دنقل از ساز این سروده است. به گفته سبک
شاعران موفقی در این عرصه بوده و توانسته با گنجاندن 
نمادهاي اساطیري در شعرش، نگرش خود را با نگاهی 

). 212: 2010نو و منحصر به فرد بیان کند (معاضیدي، 
وجود دو مؤّلفه از سّنت در این قصیده که یکی نقش 

) دارد، اي (عنترهمحوري (زرقاء یمامه) و دیگري حاشیه
سبب شده تا أمل دنقل میان گذشته و حال پیوند برقرار 
کند؛ گویا او تاریخ خود را در واقعیت معاصر عربی 

سنتّی و ). مؤّلفه245: 2009تکرار کرده است (طویرقی، 
محوري آن، همان زرقاء یمامه است که نامش، بخشی از 

دهد. گفتنی است که زرقاء عنوان قصیده را تشکیل می
مه، زنی از قبیله جدیس بود که چشمانی بسیار تیزبین یما

ها را ببیند؛ توانست دوردستاي که میداشت. به گونه
حتی اگر مسافتی به فاصله سه روز راه باشد. بدین سبب 

بینی کند. در آن هاي دشمن را پیشتوانست حملهمی
هاي روزگار میان قبیله جدیس و قبیله َطسم، درگیري

حسّان بن ُتبَّع «طسم که داد. رئیس قبیلهیفراوانی رخ م

ها برآمد. نام داشت، درصدد حمله به جدیسی» حِمیَري
چون از قدرت چشمان زرقاء باخبر بود، دستور داد 
هریک از سربازانش، درختی را بر دوش گیرد تا زرقاء 
متوّجه حمله آنها نشود. در این هنگام زرقاء از حضور 

خود را آگاه ساخت. اما درختانی متحرك، قبیله 
اطرافیانش او را به باد تمسخر گرفتند و حرفش را باور 
نکردند. سرانجام قبیله طسم بر آنها یورش برد و قلع و 

شان ساخت. سپس حسّان، چشمان زرقاء را درآَورد قمع
: 1390تا دیگر نتواند چیزي را پیشگویی کند (حوت، 

265-264.(
مه بسیار پررنگ و در این قصیده نقش زرقاء یما

ثیرگذار دیده شده و شاعر این شخصّیت کهن عربی أت
را براي القاي مفهوم معاصر شعري به خدمت هنر 
خویش درآورده است. در واقع أمل دنقل با فراخوانی 

وي با اي سنتی، به نزد او شکایت برده است. مؤلّفه
استفاده از این افسانه، بهتر توانسته تلخی وضعیت 

جهان عرب را ترسیم کند. گویا شکست اندوهبار
1967اعراب از رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 

زخمی را در اعماق روح و جان شاعر پدید آورده که 
یابد. شاعر در این قصیده با هیچ مرهمی التیام نمی

توجهی سران عرب به ضمن بیان عوامل شکست، بی
ري آنها هاي مردم را نکوهیده و از استفاده ابزاخواسته
هاي خود به هنگام بروز خطر به تلخی یاد از ملت

کند.می
این قصیده از خطاب مستقیم و سطحی برخوردار 

هاي گوناگون است. نیست، بلکه داراي ظرفّیت تأویل
مصداق بارِز متون چندمعناست که روالن ،در واقع

داند بارت، آن را ویژگی متون مهم و طراز اوّل می
توان از منظر ). پس می278-276: 1390(مکاریک، 

دیگري به خوانش سروده پرداخت و تفسیرهاي 
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متعددي براي حضور زرقاء یمامه در متن ارائه کرد. از 
در رمزگشایی اسطوره شاید بتوان گفت که ،رواین

زرقاء، نماد شخصیت خوِد شاعر است که از هجوم 
هاي عربی را باخبر الوقوع دشمن، سرزمینقریب

بود، اما مردم سخنانش را تکذیب کردند. از ساخته 
.. / سةالمقدفةأیتها العراگوید:شاعر چنین می،رواین

؟ / قلِت لهم ما قلِت عن ئسةماذا تفید الکلمات البا
قوافل الغبار.. / فاتهموا عینیکِ یا زرقاء بالبوار! / قلت 

فاستضحکوا من قلت عن مسیرة األشجار.. /مالهم
وهمک الثرثار! / وحین فوجئوا بحّد السیف: قایضوا 

والفرار!ةبنا.. / والتمسوا النجا
اي خنان بیهوده، چه فایدهساي پیشگوي مقدّس!/«

هاي به آنها همان چیزي را گفتی که درباره قافلهدارد؟/
غبار گفته بودي/ آنها چشمانت را معیوب پنداشتند/ 

را گفتی که درباره راه رفتن به آنان همان چیزي
درختان گفته بودي/ به تّوهم تو خندیدند/ و آن هنگام 

رو گشتند، با ما معامله که به ناگاه با تیزي شمشیر روبه
» کردند/ و خود به دنبال یافتن راه نجات و فرار رفتند

).125: 1987(دنقل، 
یابیم که زرقاء، افزون الي این سطور درمیهاز الب
بینی نخست خود مبنی بر هجوم دشمن، از بر پیش

گویی دهد و آن پیشماجراي دیگري نیز خبر می
هاست. شکست کشورهاي عربی در برابر صهیونیست

تواند ادّعاي نگارندگان این موضوع به وضوح می
مبنی بر اتحاد میان زرقاء و شاعر را به اثبات رساند. 

فتن و بی رار گرـه قـتواند دلیلی بر حاشیهمچنین می
اهمیّت قلمداد شدن روشنفکران جوامع عربی باشد. 

بینی کرده بود، اما چه، شاعر با آنکه شکست را پیش
به سخنانش وقعی ننهادند. زیرا کشورهاي عربی 

بردند.تحت حاکمیت مطلق استبداد و ظلم به سر می

البکاء بین یدي «همانگونه که قبال گفته شد قصیده 
گویی نمایشی محسوب وِع تکاز ن» زرقاء الیمامۀ

که اند. ضمن آنوگو خیالیشود. زیرا دو طرف گفتمی
تنها راوي قصیده، متکلّم است و زرقاء به دالیلی که 

توان پاسخ گزیند. البّته میتر گفته شد، سکوت برمیپیش
ندادن زرقاء به راوي شعر را به شکل دیگري تفسیر کرد 

مانَد نمایشی بدان میگویی شیوه تک«و آن این است که 
ري در آن سوي خط، ـص دیگـکه شخصی تلفنی با شخ

کند. اگر کسی در این سوي خط وگو میمکالمه و گفت
هایی که وگو باشد، از نحوه جوابشاهد این گفت

هاي کالمی و دهد، یا از نوع واکنشگوینده حاضر می
گوید، رفتارِي وي نسبت به مطالبی که طرف دیگر می

(داد، » زنی کندتواند گمانهآنکه آنها را شنیده باشد، میبی 
توان گفت که شاید این تعریف، می). بنابر160: 1390

زرقاء، ساکت نبوده است. بلکه شاعر به عمد، سخنان و 
هاي زرقاء را به درك جواب او را حذف و فهم پاسخ

مخاطب موکول کرده است. درست مانند همان مکالمه 
شنویم فقط صداي یک طرف مکالمه را میتلفنی که ما 

هاي هاي این طرف مکالمه، به فحواي صحبتو از حرف
بریم.میان دو طرف پِی می

ممکن است این سؤال پیش بیاید که باالخره 
زرقاء، ساکت بوده و یا پاسخ راوي شعر را داده است؟ 
در پاسخ باید گفت هم آري و هم خیر. جواب این 

البکاء «توان داد. زیرا قصیده نمیسؤال را به درستی 
متنی است که واجد معانی » مةبین یدي زرقاء الیما

توان آن را هم متکثّر و چندگانه است. به نحوي که می
هاي عربی درنظر گرفت و هم خودِ شاعر وجدان ملّت

که راوي شعر، یک سرباز نجات یافته از جنگ و یا این
ملت عرب. بدین باشد یا اینکه نمادي باشد از کّل 

توان گفت زرقاء هم پاسخ راوي را داده و ترتیب می
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هم ساکت مانده است. البته این بستگی به برداشت 
خواننده متن دارد و این که در فرایند خوانش متن، چه 

شود.اي تولید میمعنا و یا معانی
هاي شاعر که از تضاد میان ظالم و گاه ایدئولوژي

شود، از دایره و غیره حاصل میمظلوم، خودي و بیگانه 
کند و تضاد ساده به سمت متن شعري او حرکت می

شود (موسوي و نما میمنجر به خلق تصاویر متناقض
). نمونه این ناسازواري دنقل از 202: 1391تواضعی، 

جایی که ؛ گیرداجتماع دو نقیض در عین واحد شکل می
گ در اجتماع بین لحظه گواراي نوشیدن آب و تلخی مر

: اندهمان لحظه، به صورت نقیض در کنار هم قرار گرفته
/..عن جاريَ الذي یَهُمُّ بارتشاف الماء/..أسأل یا زرقاءْ 

!مسةالمالحلظة فیثقب الرصاصُ رأسَه .. فی
اي که سعی در پرسم / از همسایهاي زرقاء از تو می«

اي در لحظه تماس نوشیدن آب دارد / و ناگهان گلوله
: 1987دنقل، (» کندبا لبانش، سرش را سوراخ میآب 
159.(

اي که در این قصیده با فرعیامّا شخصّیت سنتی و
پردازد، عنترة بن شدّاد عبسی گو میوزرقاء یمامه به گفت

شود. شاعر است که در این فراز تلویحًا به آن اشاره می
ماجراي عنتره را که ابتدا بَرده بود و سپس با دلیري و 

: 1986نگاوري، از بردگی رهایی یافت (فاخوري، ج
گنجاند. با این تفاوت )، در متن ادبی خود می204-205

اي از شجاعت و که راوي این قصیده، مانند عنتره بهره
رشادت نبرده و از سر بیم و ترس، سکوت را برگزیده 
و خود را با چرانیدن گله و ریسیدن پشم گوسفندان 

عر تنها به ذکر نام عنتره بسنده سرگرم ساخته است. شا
نکرده، بلکه با توّجه به مضمون قصیده در داستان عنتره 

.. / ال سةالمقدلنبيةاأیتها نیز دخل و تصرّف کرده است: 
األمان / فضلة.. / لکی أنال فسنةسنةتسکتی .. فقد سکتُّ 

فخرسُت .. وعمیُت .. وائتممتُ » /اخرس«قیل لی 
فی عبید (عبس) أحرس القطعان / بالخصیان! / ظللُت 

أجتزّ صوفها.. / آردُّ نوقها .. / أنام فی حظائر النسیان.
هاي من سالاي پیشگوي مقدّس/ خاموش نباش ..«

تا جانم در امان بماند/ به من گفته متمادي دَم فروبستم/ 
پس الل و کور شدم و خواجگان را ...»/ الل شو «شد 

نان برده قبیله عبس ماندم. پیشواي خود قرار دادم/ و همچ
چیدم/شان را میهايبردم/ پشمشان را به چرا میهايگلّه

دادم/ و در حصارهاي فراموشی به شان را آب میشتران
).123: 1987(دنقل، » رفتمخواب می

در یک نگاه کلی به سطح ادبی قصیده باید گفت 
هاي که شاعر براي افزایش سطح ادبیّت اثر، سازه

متعددي را در متن ادبی خود گنجانده است؛ همچون 
هاي آنها، خلق هاي سنتی و داللتفراخوانی شخصیت

گویی، ناسازوارگی و تصاویر دیداري و شنیداري، تک
النظیر. افزون بر آن از شگرد کاربست مراعات

گردانی یا التفات نیز بهره برده و جهت تنوع در شیوه
ار بسته است که انتقال روال و روند سخن آن را به ک

از خبر به انشاء و امر به نهی، استفهام و نداء در چند 
مورد از این دست است.

بررسی شعر در سطح فکري
هدف از سرایش این قصیده که در پی شکست 

روزه سروده شده، این کشورهاي عربی در جنگ شش
گشایی کند و به است که شاعر خواسته به نوعی عقده

طبق پیامدهاي ناشی از جنگ بپردازد. شناسی آسیب
آنچه در دیوان شاعر آمده تاریخ ُسرایش این قصیده، 

میالدي یعنی تنها سه روز پس از 13/6/1967در 
أمل دنقل بر آن است تا با الهام جنگ ژوئن بوده است. 

از تجربه اسطوري کهن، به ترسیم تجربه معاصر خود 
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ن شکست نتیجه بپردازد و به مخاطب القا کند که ای
تدبیري دولتمردان عربی است، نه اقتدار دشمن. بی

مفهوم سروده و لحن بیان شاعر بر این امر گواهی دارد 
که وي در این متن، شخصیتی منفعل است و بیشتر از 
سِر خشم و اندوه به شرح روایت تلخ شکست 

توان از ریخت ظاهري پردازد. این مفهوم را میمی
هاي هاي مضارع و جملهفعلکالم و تعداد حضور

انشائی حدس زد. افزون بر آن حضور راوي در برابر 
صدایی بر دیدگان مخاطب شعري، سبب گشته تا تک
گو خبري ومتن حاکم گردد و از چندصدایی یا گفت

گري شاعر در این شیوه روایت،رونباشد. از این
قصیده چندالیه و مخاطب محور است.

کید بر حقارت جوامع أت، تگمان تمرکز بر شکسبی
عربی و نارضایتی از وضعیت حاکم بر این کشورها، 

تواند القاگر این اندیشه باشد که شاعر بعد از شرح می
روایت تلخ ژوئن، خواستار خیزش و پویایی مردم بوده 

اگرچه شاعر به حقارت نسل ،است. به عبارت دیگر
به امروز عرب اذعان دارد، اما به صورت غیر مستقیم

رساند که با اتحاد و همبستگی بایستی مردم این پیام را می
از خواب غفلت بیدار شوند. این خواسته در الیه پنهان 

راوي [سرباز زخمی] از متن جاي گرفته است. آنجا که 
برد و با جسمی خسته صحنه جنگ، جان سالم به درمی

گوید. او در چنین و زخمی روایت واقعه را باز می
افتد؛ کسی که همواره به یاد زرقاء یمامه میوضعیتی 

اش، باعث نجات و سربلندي خاطر چشمان تیزبینبه
هاي دشمنان را توانست حملهشد و میقبیله خود می

به نزدت آمدم با سنگینی زخم و «بینی کند. عبارت پیش
توان گفت که رساند. مینیز همین منظور را می» خون

یدار انسان عربی است که شاعر زرقاء یمامه نماد وجدان ب
خواهد او را به سخن درآورد. چه، سران مستبد می

هاي خود کشورهاي عربی، اجازه سخن گفتن را به مّلت
راوي مدام بر سخن گفتن زرقاء، ،رودهند. از ایننمی

بیداري و خیزش او اصرار دارد؛ هرچند استبداد حاکم 
توان پناه بردن سرباز مانع تحقق این مقصود شود. پس می

جنگی به زرقاء یمامه را به مثابه پناه بردِن انسان عربی 
پس از شکست ژوئن، به وجدان خفته خویش دانست؛ 

مرگی و استبدادپذیري انسانی که پیش از این دچار روز
فقد سکتُّ شده بود و شاعر در این فراز بدان اذعان دارد: 

»..اخرس«سنۀ فسنۀ.. / قیل لی 
هاي متمادي َدم فروبستم/  به من گفته من سال«

).123: 1987(دنقل، ...» شد الل شو 

گیرينتیجهبحث و 
شناسی سطح زبانی سروده حکایت از آن دارد سبک

» اء«و » ه«هاي مختوم به گیري فراوان قافیهبهرهکه
کننده آه و ناله صاحب متن است و ناخرسندي تداعی

همچنین انتخاب کند.و نارضایتی او را بازگو می
هاي آن، هم نشان از وجود ناآرام آگاهانه بحر و زحاف

تواند بیانگر نابسامانی و پر دغدغه شاعر دارد و هم می
سیاسی جامعه صاحب متن باشد. شرایط اجتماعی و

کاربست پربسامد و مکرر برخی از ،از سوي دیگر
ها و حروف، شیوه چیدمان آنها، دخالت دادن واکه

واژگان تحسر و حضور پررنگ جمالت خبري، 
همگی نشان از آشفتگی و خشم صاحب متن در ُبعد 
فردي و اوضاع نابسامان و آشفته جامعه عربی در بُعد 
جمعی دارد. با این همه تمرکز شاعر بر زمان حال به 

فعل مضارع داللت گذشته و استفاده پر بسامد از جاي
بر عزم جدي شاعر براي تغییر و نو شدن اوضاع دارد.

هاي مختلف شگردهاي ادبی و زبانی، کاربست گونه
گویی نما، تکنظیر، التفات، متناقضالاز جمله مراعات
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و... متن را پویا ساخته و سبب شده تا مخاطب، طرف 
باشد. وانگهی باید گفت که پیوند فعّال معادله شعري او 

هاي اصلی متن است. البته با میراث اسطوري از مشخصه
ناگفته نماند که بینامتنی با آنها در راستاي همسوسازي 

،. از سوي دیگرتجربه کهن با تجربه معاصر بوده است
اي، متن را بنا نمودن سازه شعر براساس بینامتنی اسطوره

اصیل ساخته که در سطح ادبی اي محکم وداراي پشتوانه
گیرد. کاربست شناسان قرار میمورد توجه سبک

ساز این سروده هاي سبکگرایی از دیگر ویژگیباستان
است. به گفته منتقدان أمل دنقل از شاعران موفقی در این 
عرصه بوده و توانسته با گنجاندن نمادهاي اساطیري در 

صر به فرد شعرش، نگرش خود را با نگاهی نو و منح
توان به از بررسی سطح فکري سروده نیز میبیان کند.

این نتیجه دست یافت که أمل دنقل در این متن نقش 
کند که اي را بازي میسخنگوي خشمگین و سرخورده

گشاید و عملکرد اش زبان به مالمت میگراییبا برون
گیرد. اما با سیاستمداران جوامع عربی را به باد انتقاد می

ین همه شاعر شخصیتی منفعالنه دارد و براي برون رفت ا
دهد؛ شاید بتوان اي ارائه نمیاز این بحران سیاسی برنامه

نگر است نه پذیرفت که أمل دنقل شخصیتی گذشته
اندیشی، سرزنش و نگر. زیرا به جاي چارهآینده

سرکوفت را در دستور کار خود دارد. با این همه شاعر 
سل آینده عربی بر خوارشدگی عاطفی امیدوار است تا ن

خود فایق آید و با همبستگی و اتحاد انتقام خود را از 
دشمن بستاند.
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