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 چكيده

 دو از تركيبـي  حقيقت درها  هنشان، اين دپرداز يم زباني هاي هنشان بررسي به كه است علمي شناسي نشانه

دهد و  يسطح نخستين، جانب بيروني زبان را شكل م؛ باشد مي )مدلول( معنا و )دال(آوايي صوت بخش
 كلمات( ةسرود تا كوشد حاضر مي جستار .اي است كه زبان در بر دارد سطح ديگر، القاگرِ معنا و انديشه

 دو در ناسيش هنشان اصول اساس بر را) 1983 -1940(شاعر معاصر مصر دنقل ملأ )االخيرة تاكوسرسبا

 .نقد و تحليل نمايد عمودي و افقي محور

 يـوغ  زيـر  كـه را  اييهـ  نانسـا  ،اسـپارتاكوس شخصيت  نقاب از رهگذر شاعر كه شود چنين استنباط مي

 در تضـادي  اينكـه  ديگـر . خواند مي فرا پايداري و انقالب و شورش به اند شده واقع ظلم مورد ستمگران

 واقعيـت  در كـه  آنچـه  و كشـد  مـي  تصـوير  به كه آنچه بين تناقضي ؛دارد جريان سروده ايه شبخ تمام

 معـاني  و ها داللت از سرشار شناسي از نظرگاه نشانه شده ياد شعري متن ه از آن،گذشت .نمايد مي مشاهده

  .داد ارائه آن براي متعددي هاي تاويل و ها خوانش توان مي كه است گوناگوني
  
 

  .داللت ،ارتاكوسپاس نقل،د ملأ، شناسي نشانه: هاواژه كليد
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 :همقدم

 بـه logos و نشانه معني به semeion يوناني كلمه از سيميولوژيشناسي برابر نهادة  نشانه

 شناسـي  نشـانه  معنـي  بـه  semiologie كلمـه  دليل همين به و، شده تهگرف خطاب معني

 نامگـذاري  »شـارات اإل علم« يا »السيميائية« عربي زبان در كه همانگونه شود، مي شناخته

 نوپا علمياين دانش  .)12 – 11 ، صص2010؛ االحمر، 336 :2004بركات واآلخرون، ( است شده

 »پيـرس «او بـا  همزمـان  و )Saussure( »سوسـور « نظرات با بيستم قرن اوايل از كه است
)peirce( سيميوتيك« و »سيميولوژي« عنوان با« )semiotic( طوري به است، گرفته شكل 

 بـا  .انـد  هكـرد  تأسـي  انآن از خود شناسانه نشانه نظريات ارائه در متأخر، شناسان ن زبا كه

 بهبا اختصار،  تا است هبايست نظر مورد متن تحليل در آن نقش و موضوع اهميت به توجه

  .شود اشاره شده مطرح شناسان زبان اين جانب از كه گوناگوني تعاريف
 هـا  نرمزگـا  هـا،  نزبـا  نظيـر  اي هنشان هاي نظام ةمطالع به كه است علمي شناسي نشانه

)code(، از بخشـي  زبـان  تعريـف،  ايـن  اسـاس  بـر  .پـردازد  مي غيره و عالمتي ايه منظا 

 وضـعيتي  زبـان  اي نشانه هاي منظا ميان در كه شده پذيرفته عموماً اما است، شناسي نشانه

 علمي مقام در را شناسي نشانه تا دهد مي امكان ما به اين و دارد مستقل و فرد به منحصر

  .)13ص ،1380،گيرو( مكني تعريف نشيند مي زباني غير اي نشانه هاي منظا ةمطالع به كه
 معنايي داللت هاي نظام پژوهش علم شناسي، نشانه كه است معتقد »سوسور فرديناد«

 از نظـامي  زبـان  كـه  اسـت  بـاور  ايـن  بـر  وي. هاسـت  نظـام  ايـن  از يكي زبان كه است

 الفبـاي  نگـارش،  نظـام  بـا  قيـاس  قابل رو اين از و كند مي بيان را عقايد كه هاست نشانه

 زبان، .است غيره و نظامي هاي عالمت مؤدبانه، رفتار قواعد نمادين، هاي آيين ناشنوايان،

 .)174 ، ص1377، وي مقـدم ؛ علـ 13 – 12 ، صـص 1375، مـدي اح( هاست نظام اين ترين مهم اما
 .است صورت آن مفهوم و صوتي تصور ميان انتزاعي و ذهني اي رابطه وي نظر در نشانه

 يعنـي  ،زباني نشانه و نامد يم »مدلول« را آن از حاصل مفهوم و »دال« را صوتي تصور او

 دليـل  هـيچ  كـه  معني اين به خواند؛ مي اختيار ،زبان در را مدلول و دال ميان ذهني رابطه

 هرابطـ  يعبـارت  بـه  و ندارد وجود خاص مفهوم به صوتي تصور يك اطالق براي طبيعي
 و اسـت  اي هاشـار  نظام ،زبان .)27 ، ص1383،صـفوي (ت اس قراردادي »مدلول و دال« ميان
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 آن بـراي  ذهنـي  مـدلول  ايـن  كه انگيزد مي بر را ليمدلو ذهن در كه است اي اشاره كلمه

ـ  ناميده داللت سير اين و دارد عينيت خارج، جهان در كه است چيزي  لغـذامي، ا( شـود  يم

  .)17 ، ص2006
 

  :شناسي نشانه پيشينه و قلمرو
 رشد به آن پيشينه و دارد طوالني عمري شود دانسته پديدارها بررسي روش اگر اين علم

گفتني  .)7 ، ص1375احمدي، ( رسد يم باستان هند و يونان در منطقي و فيفلس هاي انديشه
 سـال  صـد  حـدود  در كند، مطرح را شناسي نشانه اصطالح »سوسور« آنكه از پيشاست 

ـ  سـندرس  چارلز« امريكايي، پراگماتيست فيلسوف پيش، را  semiosis اصـطالح  »رسپي
 نخسـتين  »سوسور« اما .)181 ، ص1377ي مقدم، علو( كرد استفاده شناسي نشانه دانش براي

 اسـت  سـاخته  او نيـز  را شناسي نشانه اصطالح و كرد تأكيد آن اهميت بر كه است فردي
 .)12 ، ص1375؛ احمدي، 26 ، ص1383 ،صفوي(

 را شناسـي  زبـان  و خواند مي »سيميولوژي« را علم اين »سوسور«كه  است ذكر شايان

ـ  .آورد مـي  حسـاب  بـه  آن ةمجموع زير  آن بـراي  را »سـيميوتيك « عنـوان  »يـرس پ« ا ام

 بركـات ( شـمارد  مـي  بـر  شناسـي  زبـان  از اي شـاخه را  آن سوسور خالف بر و گزيند  يمرب

 وي ديـدگاه  ايـن  بود، باور اين بر »تبار روالن«ه ك گونه همان .)339 ، ص2004واآلخرون، 

 زيبـايي  احثمب و ادبي هاي هنظري شناسي، نشانه بعدي مهم هايپژوهش در بسزايي تأثير

  .)42 ، ص2010االحمر، ؛183 ، ص1377،علوي مقدم( گذاشت جاي بر شناسي
 بـه  تنهـا اين علم،  »تبار روالن« داعتقا به :شناسي نيز بايد گفت دربارة قلمرو نشانه

 آشـپزي،  جملـه  از آدمي فعاليت هاي حوزه تمامي بلكه شود نمي ادبي مباحثمحدود به 

 نيز برخي .دكر بررسي شناسي نشانه قالب در توان مي را ...و كشتي و تبليغ رسوم، و آداب

 نظيـر  اجتمـاعي  ارتبـاط  از هايي لشك به را رمزگان و نشانه مفهوم سوسور، از پيروي به

 اعتقـاد  ديگر برخي نهايت در و دهند مي گسترش غيره و معاشرت آداب مراسم، ها، آيين

 اي نشـانه  هـاي  نظـام  كـاربرد  بـر  كـه  هسـتند  ارتباط از هايي گونه ادبيات و هنر كه دارند

بركـات  (است  برخاسته ها نشانه باب در عمومي نظريه يك از خود كه هايي نظام د؛استوارن

  .)466-465 ، صص1383،؛ داد341-340 ، صص2003 ،اآلخرونو
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 شـناختي  نشـانه  تحليـل  گيـرد  مي قرار بررسي مورد جستار اين در آنچه به هر روي،

 كلمـات « بـه نـامِ   -عربـي  معاصـر  شـعر  نامـدار  شاعران از يكي-ل دنق ملأاي از سروده

 دو در ييانـ مع و زبـاني  نظـر  از كـه  است )89-83 ، ص2010 دنقـل، ( »هخيراأل سبارتاكوس

 تحـول از نظر منتقدان ادبي الزم به ذكر است كه  .شود مي ارزيابي عمودي و افقي سطح

 به كه به وقوع پيوست 1962 آوريل در سرودهبا سرودن اين  شاعر اين زندگي در واقعي

ـ  شاعر ادبي زندگي در عطفي نقطه نوعي  .)126 ، ص2005عـامر،   بنـي ( يـد آ مـي  حسـاب ه ب
 حـوادث  و جامعـه  بيمـار  واقعيـت  با هايي درگيري دامان در سروده اينگفتني است كه 

ـ  مـي  و بـرآورد  سر داد رخ مصر مردم زندگي در كه بزرگي  از گويـا  بازتـابي  را آن وانت

  .)25-24 ، صص1994، ؛ مجلي126: همان( ناميد حوادث اين به نسبت شاعر احساس

  

  :پيشينة تحقيق
هايي كه در كشورهاي عربـي در خصـوص أمـل دنقـل صـورت       صرف نظر از پژوهش

تـرين   مهـم  -و البتـه سـعي شـده در ايـن جسـتار از آنهـا بهـره گرفتـه شـود          –پذيرفته
شگردهاي «: جام گرفته از قرار زير استهايي كه دربارة اين شاعر در كشورمان ان بررسي

از علـي نجفـي   » هاي آن در شعر أمل دنقـل  هاي سنتي و بيان داللت فراخواني شخصيت
از سيد رضـا موسـوي و رضـا تواضـعي،     » ناسازواري هنري در شعر أمل دنقل«ايوكي، 

از صـادق  » هاي نمادين شكوه و اقتدار گذشتة جهان عـرب در شـعر أمـل دنقـل     جلوه«
از » شورش در شـعر أمـل دنقـل و نصـرت رحمـاني     «دهكردي و ژيال قوامي، و فتحي 

اي تاريك، پژوهش تطبيقي دو شعر از أمل دنقل  اي روشن و آينده گذشته«فرهاد رجبي، 
نمادهـاي پايـداري در شـعر معاصـر عـرب،      «از علي اكبر أحمدي، و » و منوچهر آتشي

واكـاوي عنـاوين و   . اكـرم چقـازردي   از علي سليمي و» أمل دنقل: مطالعة مورد پژوهانه
وار و گذرا بـه   هاي يادشده نشان از آن دارد كه پژوهندگان گرامي اشاره محتواي بررسي

سته و شايسته است مـورد ارزيـابي   اند و آنچنان كه باي اين سرودة معروف شاعر پرداخته
د نظـر  كوشد سرودة مور ؛ لذا همچنانكه در پيش گفته شد جستار حاضر ميقرار نگرفت

  . قرار دهد تحليلشناسي مورد نقد و  را براي نخستين بار از نظرگاه نشانه
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   موسيقيايي سطح به افقي محور شناسي نشانه اصول براساس :متن افقي محور :الف
بـر  نيز در اينجـا  كه ما  پردازد مي آن تركيبي سطح و واژگاني سطح بديعي، صور ،سروده

 .پردازيم مبناي آن به نقد متن مي

 موسيقيايي سطح- 1

 كه است شعر وزن عروضي جانب شعر، بيروني موسيقي از رادم: بيروني موسيقي -الف

: 1384،كـدكني شـفيعي  (سـت  ا تطبيق قابل اند هشد سروده وزن يك در كه شعرهايي ةهم بر

خـارج   شـعر از شمار  وزن، يب متنِ و است شعر جوهر وزنبنابر نظر منتقدان ادبي،  .)39
 ،گذشتگان خاطر مينه به. نمايد مي جدا نثر از را شعر محدوده كه است وزن اين .است
 موسيقي و وزن ارزش القاگر تعريف اين و اند نموده تعريف »يمقفّ موزون كالم« را شعر

 در ايـم  برآمدهآن  شناسي نشانه صدد در ما كه اي هسرود .)16 ، ص1998 عيسي،( است شعر

 كار به انقالب و شورش و آفريني حماسه براي بحر اين كه البته شده سروده »رجز« بحر

 مبـارزه  و خشم روح از سرشاركه  دنقل شعرماية اصلي  كاربست اين بحر با بن .رود مي

 در مصـر  نابسامان شرايط به توجه با .است همخواني دارد تسليم و ترس و ظلم و طلبي

ـ  و شـورش  بـه  را مـردم  برآنست تا در ايـن سـروده   شاعر زمان، آن  انقـالب  و داريپاي

 كنـد  القـاء  بـه مخـاطبين   را مفـاهيم  اين ستتوان مي كه بحري بهترين بنابراين .دخوانبفرا
 هر در كه داندنمي اين به مقيد را خود شاعر الزم به ذكر است كه .است رجز بحر همان

 در سـر دارد  كه پيامي و مفهوم اقتضاي به بلكه بياورد يكسان تعداد به را ها تفعيله ،شطر

 شـرايط  بر دالي تواند مي خود ها تفعيله شدن زياد و كم البته كه است نوسان در تعدادش

  .دباش جامعه ناآرام و آشفته
 بلكـه  يـد آ نمـي  پديـد  تفعيلـه  و وزن از تنها يك سروده، موسيقيِ :دروني موسيقي -ب

 كنـد  مـي  ايجـاد  را موسـيقي  از ديگـري  نـوع  خـود  ،واژگـان  و اصـوات  فيزيكي طبيعت
 است استوار تكرار و تنوع بر )كلمه عام معني( يموسيق مدار كه آنجا از )4:2000،سـم البري(

 )عروضي( بيروني موسيقي مقوله از كه آواها نظام در تكرار و تنوع هاي جلوه از كدام هر
 مجموعـه  يعنـي  گيـرد؛  مـي  قـرار  موسيقي اين مفهومي ةحوز در نباشد، )قافيه( كناري و

 كلمـات  در ها مصوت و ها صامت تضاد يا تشابه يا وحدت ررهگذ از كه هايي هماهنگي
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 شده شناخته انواع از بخواهيم اگر و است موسيقي اين هاي جلوه ،آيد مي پديد شعر يك

 موسيقي قلمرو اين كه شد يادآور بايد نيز ؛اشاره كرد بايد ها جناس انواع به ببريم نام آن

 بسياري شناسي جمال مباني و انسجام و استواري و است موسيقي قلمرو ترين مهم شعر،

 .)392 ، ص1385كـدكني،  شـفيعي  ( است نهفته موسيقي از نوع همين در ادبي شاهكارهاي از
  .آيد كه سرودة حاضر از اين نظرگاه مورد ارزيابي قرار گيرد لذا الزم مي

 نيز لفظي هاي داللت و حروف تركيب چگونگي نيز و حرف و كلمه جمله، تكرار :تكرار

 حـروف  چيدمان و جناس تكرار، به ديگر بيان .ددارن جاي شعر موسيقي از قسم اين در

بنيـاد جهـان و حيـات    «بنا به باور پژوهنـدگان  . دارند داخلي موسيقي در اي ويژه جايگاه
در نسبت خاصي از اين تنـوع و تكرارهاسـت كـه     انسان همواره بر تنوع و تكرار است؛

ب يك اثـر هنـري   هايي از تكرار در تركي ثير گونهأت ...ابدي موسيقي مفهوم خود را باز مي
 394 ، صـص همـان ( »گيرد است كه در مركز خالقيت يك گوينده قرار ميگاه تا به آن پايه 

  .)408و

اي در سرودة دنقل دارد و وي به اين تكنيك اهتمام خاصي  اين شگرد ادبي جايگاه ويژه
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دارد كه شعر شاعر از يك نوع وحدت ارگانيك و يكپـارچگي درونـي برخـوردار     آناز 

 دفهـ  .است و مخاطب با دست به دست شدن چند موضوع و تعدد آن روبرو نيسـت 

 در كه است اي انديشه انهم تكرار ،سطرهاي شعري و عبارات و واژگان تكرار از شاعر

 و معنـا  دريافت به خود ميل براز رهگذر تكرار  خواهد مي او؛ دارد جريان سروده بافت
نمايـد   جـايگزين  خواننـده  ذهـن  در را آن و ورزد تأكيد خواننده توسط سروده احساس

زبـان و دو   سـازي  بكارگيري ايـن تكنيـك سـبب برجسـته     .)282 ، ص1997، فخري عماره(
شعريت متن و افزودن نوعي موسيقي خاص به منظور جلب توجه خواننده چندان شدن 

شده است، در همان حال كه نمايانگر تأكيد و عالقة صاحب متن نسبت به موضوع نيـز  
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 نحوي معـين  ساختشاعر گاهي اوقات به تكرار جمالتي دست زده كه از يك  .هست

و تـوازن آن كمـك شـاياني     كه بكارگيري اين تكنيك بـه انسـجام مـتن    كنند تبعيت مي
شـك از رهگـذر برقـراري     بـي  .انجامـد  كند و به يادمانايي پيام و خاطرپذيري آن مي مي

 پديـد  گوشنواز و دلنشـيني  موسيقيِ نوعي تعادل بين ساخت نحوي كالم و تركيب آن،

 :به عنوان نمونه آورده. ندك از آن احساس لذت ميمتن  كه دريافت كنندة ديآ مي

• FK R�! � H 3"# FK ��1�! �	�/ FK ��
 ������ ,YZ[ \C	1� 
• FK R�! � H 3"# FK ��1�! �	�/ FK R�! "�.." ��� A& 
• =�>� ?' �!(@ A�B� �!(@ ,C"C/ # =�E ?' (_�` AB� 
• �, �!(@ �a	1��/ ,� �!(@ �;@1�9 

 هم و توازن تا آوردهيكديگر با موسيقيايي تعامل در را شعرها روي آناز شاعرباري، 

 تكـرار برآمـده از    اي  گونه به قرار گرفتن اين ساختار توالي در كه البته كند ايجاد وزني

» كـوهن  جـان « كـه  همانگونه است، شعري هاي نشانه ترين مهم از يكي خود اين و است
، 2000،يالموس: نقل از(ت اس بودن معنايي برهم طبيعي دليل دو آوايي هم و وزني هم :فتهگ

  .)20 ص
  

 :اسجن و سجع

يا در سـطح  ) يك جمله(آفرينش موسيقي و هماهنگي در سطح دو يا چند كلمه : سجع
مـوزون و موسـيقايي سـخن    تـر   به عبارت ساده. سجع نام دارد) كالم(دو يا چند جمله 

 يـا  وير حرف يا وزن در ها قرينه آخر كلمات در اين شگرد ادبي. گفتن را سجع گويند

م در نثـر  هـ  سـجع  كـه  اسـت  ذكـر  شايان .)57 ، ص1339،ييهما(هم هستند  موافق دو هر
 آن مفـردات  كه نيكوست آنگاه سجع )295 ، ص1388 تفتازاني،( كاربرد دارد و هم در شعر

راسـتاي برجسـته    در دنقـل  مـل أ .)299 ، صهمان( باشد معاني خدمت در آن الفاظ و زيبا
شاياني كرده كـه  به اين تكنيك در بافت متن توجه نمودن كالم و افزودن شعريت متن، 


��O* �\C«دهــيِ  دخالــت ����	� /�3�����b 3����c / �de���
 ���� /�(>��f ���(��K /!(1���� (:1� �[��,[ / �6�g# �hg(��1�
از اين دست تـوازن   -كه تا پايان متن چنين حالتي بين واژگان جريان دارد-» ...#/ 6�+5

» افزايـي  قافيه«عي ها در انتهاي كلمات نو به بيان ديگر تكرار واج .آوايي و واژگاني است
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شود كه در بعد آوايي منجر به نظم آفرينـي و تناسـب موسـيقايي در كـالم      محسوب مي
  .شاعر شده است

هائي كه در سطح واژگان يا جمالت هماهنگي و موسيقي به  يكي ديگر از روش :جناس
اين  .سازي است دهد جناس يا همجنس را افزايش مي آورد و يا موسيقي كالم وجود مي

اي كه كلمات، نسـبت بـه هـم     هاست به گونه د مبتني بر نزديكي هر چه بيشتر واكشگر
، 1381شميسـا، (شـود   ها به ذهن متبادر مـي  ودن آنآيند و يا همجنس ب همجنس به نظر مي

اس هم اغلب با داللت روبرو هستيم و جن ،ما در زبانمنتقدان بر اين باورند كه  .)53 ص
 :داللت يك دال بر دو مدلول متفاوت يا بهتـر بگـوييم  ؛ در واقع چيزي جز داللت نيست

ــت دو دالّ ــدلول متجــا  دالل ــر دو م ــاحقي( نسمتجــانس ب ــر  .)178 ، ص1388 ،ي ــه تعبي ب
 شـود  جناس نوعي جادوي مجاورت است كه باعث زيبـايي كـالم مـي    »كدكني شفيعي«
/ ��R !����1!�«واژگـانِ   بـين  اين همـاهنگي و تـوازن را    در متن حاضر،شاعر  . )23: 1377(

	P�C" �C,C /��i ��i / jk jk ��C��C	�  jk�C��«    برقرار ساخته و سبب برجستگي كـالم شـده و
  .سازد مخاطب را متوجه نحوة بيان خود مي

 ها صامت موسيقي ،1آمده پي نوشت در كه حروفي خاصيت به توجه با: حروف چيدمان

» م، ن، ل« حـروف  :اول بخـش . كرد بررسي چنين توان مي را سروده اين هاي مصوت و
 در كه برخوردارند ديگر حروف به نسبت باالتري تكرار بسامد از سروده از بخش اين در

. باشد مي روند اين ادامه و شورش به مردم دعوت گستردگي بر »ميم« حرف داللت اينجا
 بـر  دال »نـون « حرف و كند مي خويش عقيده به نسبت وي تعهد و التزام بر داللت» الم«

 و آينده به نسبت معاصر سارتاكوپاس بيم و هراس حاصل كه است تشويشي و اباضطر
 .دباش مي فتدبي اتفاق خواهد مي كه آنچه

 و صـالبت  هنشان كه دارد نمود بقيه از بيش» ق«و » ع« حروف بخش اين در :دوم بخش
 از معاصـر  اسـبارتاكوس  .دارد وجـود  مـردم  بـه  خطـاب  سـخنانش  در كـه  است شدتي

 نآنا با كه است ناگزير و آيد مي تنگ به جامعه نابسامان اوضاع به نسبت مردم تفاوتي بي
 شده ذكر حروف تكرار در توان مي را حالت اين بازتاب .بگويد سخن غضب و خشم به

  .نمود مشاهده
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 حـروف  چهـارم  بخـش  در و »ق، غ، ص« حـروف  سوم بخش در :چهارم و سوم بخش
 هماننـد  و دارد تنـدي  و شـدت  بر دال كه شود مي شنيده حروف ةبقي از بيش »ز، ذ، ظ«

 هايي كه در آرايه به طوركلي تمامي حروف و .است شاعر خشمگرِ  تداعي پيشين، بخش
نـوعي   پيـدايش و موجب   نوازي ايجاد كرده طنين گوش ،اند خدمت موسيقي اين سروده

  .است گشته هارموني
 زبـاني  هـاي  عالمـت  و ها رهاشا از اي مجموعه واژگاني سطح از مقصود: واژگاني سطح

 و دهـد  مـي  تشـكيل  ديگـر  هـاي  مـتن  از متمـايز  صورتي به را متني هر ساختار كه است
 و دارند ارتباط يكديگر با داللت لحاظ از كه است واژگاني مجموعه از معيني چارچوب

 چـارچوب  از كوچكي ساختار مجموعه اين كه دهيم قرار دسته يك در را آنها توانيم مي

 بـر  بتـوانيم  بايـد  بشناسـيم  درسـتي  بـه  را سـروده  يـك  بخـواهيم  اگر. است نمت اصلي

 از و اسـت  جـاري  آن كلمات و اركان بين كه رابطي و باشيم داشته تسلط آن هاي داللت

 بـه  و نمايد مي رخ گاهي متن يك در داللت .كنيم شناسايي ماند مي پنهان خواننده چشم

 حركت اين و كند نمي اشاره اصلي مضمون به صريح طور به ولي ،گردد مي پنهان سرعت

 ويژگـي  ايـن  .اسـت  معـاني  از سرشـار  و بـاز  متن هاي نشانه از يكي آشكار و پنهان بين

 سخن آنچه از و نمايد حاضر است غائب متن در اًظاهر آنچه تا دارد مي آن بر را خواننده

 تحقـق  را دخـو  بـودن  شـعر  وقتي سروده يك كلي، طور به .بگويد سخن نيامده ميان به

ـ  كشـف  را آن بتواند خواننده و باشد كم متن درون در آن هاي داللت كه بخشد مي . دنماي
 .گيرد بر اساس آنچه گفته شد سروده دنقل از اين زاويه مورد ارزيابي قرار مي

اين است كه در يـك مـتن،    دارداهميت  شناسي يكي از مسائلي كه در علم نشانه :افعال
اگر بخواهيم سرودة مـورد نظـر   . كند ميرد و بر چه امري داللت چه تعداد فعل وجود دا

كه افعال از حيـث زمـان داراي تنـوع     بينيم ميمورد واكاوي قرار دهيم  را از اين نظرگاه
 15 مضـارع،  فعل 51 ماضي، فعل 37: است شده تشكيل فعل 103 از سروده اين. هستند
 ؛است تجدد و حدوث معناي به البأغ سروده زمان .مفعولاسم و فاعل اسم 12 و امر فعل
از بسـامد بيشـتري    انـواع آن  ديگـر  نسـبت بـه   كننـد  مي اشاره آينده به كه افعالي كه چرا

  توان به سه دسته تقسيم  هاي حاضر در متن را مي فعل ،از لحاظ داللت. است برخوردار
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  :نمود
   هاي فعل نخست :شوند مي تقسيم دسته سه بهكه  ارندد آيندهبر  دال كه هايي فعل :الف

 انـد  گرفته قرار شرط موضع دركه  هايي فعل چه ،دارند خود در آينده معناي كه مضارعي
ـ  كـه  امري هاي فعلدوم  .شوند مي برداشت جمله سياق از كه ييآنها چه و  معنـاي  اًتمام

 .دگرفتن قرار شرط موضع در كه ماضي هاي فعلسوم . دارند آينده

 معادله در كه اي ماضي هاي فعل نخست :شوند مي تقسيم دسته دو به ماضي هاي فعل :ب

 ماضي معناي در و اند آمده اسم همراه به كه مضارعي هاي فعلدوم  .اند نگرفته قرار شرط

 .اند گرفته قرار

 فاعل اسم يعني نمايند؛ مي تجدد بر داللت و دارند حدوث معناي كه مشتقي هاي اسم :ج

 از آنهـا  كه البته كنند مي عمل فعل مانند و باشند يم صريح مشتقات از كهي مفعول اسم و

 نزديك جامد اسم به و شوند مي دور فعل از و نندك يم ثبوت بر داللت كه مشتقاتي ساير

   .هستندمجزا  شوند مي
اي  هـاي ماضـي   با احتساب فعل -هاي حاضر در متن  فعل% 75 آماري خوانش اساس بر

 و دارند نظر گذشته به آنها، %25 تنها و دارند آينده ردال ب -اند كه در معناي استقبال آمده
 به چشم عزتش، پر ةگذشت به گذرا نگاهي با معاصر ارتاكوسپاس كه است آن بيانگر اين

  :نمودار زير گوياي همين مطلب است .است آن ساختن پي در و دوخته آينده

44%

32%

13%

11%

Sales

مضارع

ماضي

امر

شبه فعل
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 كنشانه پس و اكتشافي خوانش

(riffaterre) »رريفات«
 ايجـاد  تمايز  شعر قرائت نوع دو بين آمريكايي معاصر شناس زبان 

 سـطر  از( پايين به باال از اكتشافي قرائت .خواند مي كنشانه پس و اكتشافي را آنها و كرده

 شـعر  اجزاي همنشيني زنجيره از آن، در و گيرد مي صورت) آن سطر آخرين تا شعر اول

 در را شـعر  معنـاي  خـود  زباني توانش به اتكا با خواننده رحله،م اين در .شود مي پيروي

 داراي مـدلولِ  بـر  كـه  شـمارد  مي دالي را اي واژه هر وي )PERRON ،2005: 855( يابد مي

 بديع صنايع تا دهد مي امكان خواننده به زباني توانش همين. دارد داللت خارجي مصداق

 كـه  اسـت  نكتـه  اين به وقوف ماحصل تشخيص اين .شناسد باز را شعر در رفته كار به

) مجـازي  غير( حقيقي معناي واجد توان نمي را شعر در رفته كار به هاي عبارت يا ها واژه
 او تـا  شـود  مـي  باعـث  مرحلـه  اين در خواننده زبانيِ توانش گفت توان مي پس .دانست

  .بيابد شعر متن در را دستوري غير عناصر
 نيـز  »تـاويلي « را آن »ريفـاتر « كـه  شـعر،  قرائت ةكنشان پس مرحله يا دوم مرحله در

 بـه  شـروع  بـود،  خوانـده  اكتشـافي  مرحلـه  در هآنچ آوردن ياد به ضمن خواننده ،ناميده

را  » همقايسـ  و نظر تجديد بازنگري،« حكم كنشانه پس قرائت .كند مي متن از رمزگشايي
 متن ابتداي به آخر از آن جهت اكتشافي، قرائت برخالف كه )Riffaterre ،1978 :5-6(دارد 

 ايجاد محور ود آن، واژگاني به نسبت سروده اين كنشانة وپس اكتشافي خوانش از .است

  :است دارا را خود به مخصوص عبارات از اي مجموعه ها آن از كدام هر كه شود مي
 نقـاب  كـه  شـاعر  قصـد  و نيـت  از صـريح  و آشـكار  طـور  بـه  كه سروده اول محور

 تشـكيل  را سـروده  اصـلي  قطب نوعي به و دارد مي بر پرده زده چهره بر را ارتاكوسپسا

 همـان  واقع در كند مي دعوت شدن تسليم و خضوع به اًظاهر كه دوم محور اما .دهد مي

 دريافت چنين آن ةكنشان پس خوانش از ديگر عبارت به .نمايد مي القا را اول محور معاني

 نيامـده  كوتـاه  خـود اصـلي   وضعم از اتنه نه أمل دنقل،/ معاصر اسپارتاكوس كه شود مي

 بـا  تـا  گرفتـه  پي را خود اوليه اهداف همان »آيروني« و »طعن« تكنيك از استفاده با بلكه

 صورت به دوم محور هاي آيتم لذا. دنماي ايراد را خود ةخواست تر برجسته اما ديگر زباني

   و ظلم ناپذيرايي به ار مخاطب و كند مي تأكيد و تأييد را اول معناي مستقيم غير و رمزي
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 .دنماي مي دعوت نامطلوب عنصر برابر در پايداري
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 مفـاهيمي  بيان براي ،ندارند سابقه كه واژهايي روزمره زبان در: واژه نو و واژه كهنه

 گونـه  ايـن  ادبيات در نو هاي واژه كاربرد اما هنبود شناخته اين از بيش كه روند مي كار به

 از رفـتن  فرا براي تالش واقع، در .است زبان قواعد از گريز نوعي بيانگراً اساس و تنيس

 از و هاست آن به بخشيدن فعاليت و زبان بالقوه هاي ظرفيت براي تالش دستوري، قواعد

 هـا  آن از آگاهانـه  خواننـده  كـه  شـود  مـي  سـبب  و اسـت  تأثيرگـذار  و گير چشم رو اين

 مـتن  شناسـيِ  نشانه در كه اين به عنايت با .)26 ، صRiffaterre، 1978( كند رمزگشايي

 نسـبت  و شـود  داده نشان بايد نظر مورد متن واژگان كهن و نوواژگان كه آنست بر تأكيد

 در ما لذا د،كن مي كمك متن صاحب مقصود و مطلب فهم در خواننده به يك هر حضور

  . داريم مي بيان را نظر مورد متن كهنِ و نو واژگان اينجا
� �C�n :هـا  نـوواژه �:��m�1 �[���mK w� �@1� �6�+5 6�+57�8 �g�� 	K w��,(1� �3�;� #̀ ��(�x-1� �y�(�z 

h��;1�� 4�Kg C���m1� �=��@1� (�:{�� |��a1� h+���1� �C��P Ci���m1� ���}� 1� �!��@( 9�;�@1� �(�J 1�# 
�(J@1�' �6g�~ [�!(1� � (1� ��# ��M���. �C	n� �M�,Y1� C8(	I�� ���! (@�1�.  
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 دنقـل  أمـل  شـعر  واژگان نكه و واژگانون يكسانِ نسبتاً حضور نسبت ازبه هر روي 

 را خود ةگذشت كه قدر همان ارتاكوسپاس نقاب پس در شاعر كه شود مي دريافت چنين

 آنست پي در و دارد نظر نيز آينده به نسبت همان به ستايد، مي را آن عزت و نهد مي ارج

؛ لذا او نسبت بـه آينـده كشـورش تعهـد، و بـرايش      گرداند باز را رفته دست از عزت تا
  .برنامه دارد

موضـوع   از .اسـت  سروده بالغي و نحوي تركيب تركيبي، سطح از منظور: تركيبي سطح
 زدايـي  آشـنايي  و پيچيـدگي  از ها تركيباً عموم كه چرا ؛گذشت توان مي نحوي تركيب

 رايـج  هـاي  شيوه اساس بر شعري هاي ضرورت استثناي به ها جمله .است دور به نحوي

» نـا أ« مـتكلم  ميرض بر نكره خبر كه »...��4
 *��� K	�]« تعبار بجز، است شده آورده نحو
 با كه» علي« مخصوصش جر حرف و» معلق« بين كه اي فاصله و است موخر يمبتدا كه
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 در شـاعر توضيح اينكـه   .آيد نمي چشم به ديگري نحوي جديد تركيب شده، ايجاد» أنا«

 بـر  را اليه مسند تا است آن صدد در و گرفته هناديد را نحوي قواعد تأخير، و تقديم اين

 و نيسـت  ديگـري  شخص من جز شده آويخته دار به آنكه بگويد و سازد منحصر مسند
 ، ص1388 ،تفتـازاني (اشـد  ب مـي  مسـنداليه  بر مسند تقديم بالغي اغراض از يكي خود اين

 بحراني و سخت شرايط و كند القاء مخاطب به را پيامي تا آنست پي در تقديم اين .)101

 و» معلـق « فعـل  شـبه  بين همچنين. شدبك تصوير به را ارتاكوسپسا شدن آويخته دار به
 اضـافه  اعـدام  ايـن  زمان و وسيله به »علي« تا انداخته فاصله آن به مخصوص جر حرف

 بـه  زيبـايي  بـه  ارتاكوسپاسـ  گرفتن قرار حصار در و بودن دربند ،تركيب اين با كه شود

  .شد گذاشته نمايش
 تـوجهي  قابل زيبايي كه خوريم مي بر متعددي ادبي هاي آرايه به بالغي تركيب در اما

، زدايـي آشـنايي  آيرونـي،  تكنيـك  گيريركـا ب جملـه  از. اسـت  بخشيده سروده اين به را
 كه به تفصيل حضور يافته سروده اين جاي جاي در كه است سجع و جناس ،پارادوكس

 اين در وانتمي كه ادبي هاي آرايه ديگر .پرداخت خواهيم آن به سروده عمودي محور در

 تشنگي ناكارآمدي در فرونشاندن علت به دريا كه نجاآ ؛است بيهشت پرداخت آن به ورمح

 ايـن  در نيـز  طباق .»العطش روييال كالصحرا والبحر« :شده گفته و شده تشبيه صحرا به

�� ?i# e�h(j« :آمده كه آنجا سروده حضور داردJ�K"g��"�1� "�'/ e ���� "g��"�1�"«  بـين  كـه 

 و ضاءيالب« و »الظالل و الصحرا« و »فيالص و عيالرب« ودر اين جمله  »تسلبني و ينتحمن«
همان عبارت در گرچه در نگاه كلي  وجود دارد،طباق در جمالت ديگر سروده  »الدجي

نما برقرار شده  پارادوكس يا متناقض »بخشيدي تا زندگي را از من بگيري به من زندگي«
  .است

 @�)!� �,�( :آنجـا كـه آمـده    گرفته نيز كمك ندا اسلوب از هاارب شاعردر ديگر سوي، 
�a	1��� ,� ���!/� �,� ��P dC... ��,� �!(�@(. حـرف  كه ن استاي ،است ذكر شايان اينجا در آنچه 

 در كـه  را قيصـر  ،معاصـر  رتاكوسِپااسـ  كـه اين دليـل  و است دور به اشاره براي »اي« ندا

 وي كـه سـت  دين سـبب ا ب دهد، مي قرار خطاب مورد ندا حرفاين  با اوست نزديكي

 چـون  را او ت واسـ  قيصـر  بـا  خـود  اجتمـاعي  و طبقاتي فاصله ساختن نمايان خواهان
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مفهوم ذهني خود را بـه واسـطه واژگـان بـه      با اين شگرد،و  كند مي تصور دور مخاطبي
علـت  : كند تا در تفسـير ديگـر گفتـه شـود     بافت و سياق متن حكم مي. كشد تصوير مي

را  حرف ندا در اينجا ريشه در ريشخندي دارد كـه شـاعر بـا هنـر بـاال، آن     كاربست اين 
  .نمايد مسئولين ميمتوجه 

 .تاسـ  طبيعي هطحي به شاعر گرايش، است ذكر قابل سروده اين در نكتة ديگري كه
 عناصـر  بين زيبايي تناسب )��9 �(�s1� �6#(-1� R7�a1��Sm1� �6#0<� 8(1)�( رييكارگ به با وي

 پديـدآوردن  بـا  مقابـل  در. فرض نمـود  خود وجود بر دالي را آنها و كرده ادايج طبيعت

 را آنهـا  )"J@1� �ST�U� �R��K(1� |��a1�  +���1�2� �1�C4)��� �}:)� =��1@ "��6( بين ديگر تناسبي

 در را اول گـروه  بـا زيركـي   و قـرار داده  و پيامـد زمامـداري وي   قيصـر  وجود بر دالّي

در پـي  . ته اسآورد حساب به )الصقيع عالم( شمار در را دوم گروه و) الربيع عالم(شمار
بين واژگان دخالت داده شده نـوعي تناسـب و هـارموني پيـدا     گيري از اين شگرد،  بهره

  .از جملة آن است» مراعات نظير«شده كه 
  
 :متن محور عمودي- ب

بـه   اساسـي  و مهـم  عنصرييك سروده، در نقد ادبيِ معاصر  عنوان: عنوان شناسي نشانه
 معـاني  عصـاره  نـوعي  بـه  زيرا؛ گذشت آن كنار از سادگي به توان نميو  آيد حساب مي

 لمـات ك«اين سروده كه عنـوانِ  . گردد و كليد فهم آن تلقي مي است سروده كل در نهفته
 در را فراوانـي  معاني ولي از سه كلمه تشكيل شده را با خود دارد »االخيرة سبارتاكوس

 بـين  از چـرا  كـه  اين كند؛ ذهن تداعي مي بهگوناگوني را هاي  پرسشد و دارنهفته  خود

آن شخصيت در  شده، برگزيده» ارتاكوسپسا« تاريخي -ياسطور ، شخصيتها شخصيت
بـه ميـان    سـخن  »كلمات« از چراتواند گفته باشد؟  هاي عمر خود، چه مي واپسين لحظه

 هـر  ذهـن  كه است هايي پرسش اينها... و ؟شده افزوده آن به »االخيرة« صفت چرا ؟آمده

  سروده  موضوع،كه براي دريافت دارد  و او را وا مي كند مي متوجه خود به را اي خواننده
  .را تا پايان بخواند



  نقد ادب معاصر عربي 186

 »سـپارتاكوس ا«بـه نـامِ    اسطوري -تاريخي شخصيت يك از عنوان انتخاب در دنقل
گيـري از   بهـره . تاسـ  زده چهـره  بـر  را او نقاب، با حلول در شخصيت وي و برده بهره

 از سـنتي  شخصـيت  و معاصـر  شخصيت بين دوگانگيتا  شود مي سبب يادشده تكنيك

 يكي مرز به و بگيرند قرار سو يك در هايشان تجربه همراه به دو آن و شود برداشته ميان

 برود بين از حال و گذشته بين زماني مرز كهشود  مي سبب حال همان در و برسند شدن

بـه هـر روي    .)69: 2004، ؛ ابوهيـف 135: 2003كنـدي،  (دد گـر  زمـاني  وحـدت  موجـب  و
 قـوي  و تنومند اي برده شخصيتي كه شاعر در وي حلول كرده و نقابش را بر چهره زده،

 بـه  و به راه انداخته »قيصر« حاكم نظام ضد بر جنبشي ،رومقديم  امپراطوري در كه بوده

 از اين شـگرد،  از گيري بهره با شاعر .شود مي برگزيده آن شورشيان سوي از رهبر عنوان

 شاعر كه روي آن از ؛آمده گرد يكجا در او با و گفته سخن ارتاكوسپسا شخصيت وراي

 برابـر  در شـورش  بـه  مردم دعوت يعني مشترك هدف يك راستاي در شخصيت اين و

 و امنيـت  در بتوانند مردم تا دارند گام برمي وطن به بازگشت و پايداري و ظالم حكومت
  .دكنن زندگي لكام آزادي

 و آزاد فضـاي  يـك  در آغازيـدن  و شدن آشكار بر داللت كلي طور به »كلمات« واژه
 از پـر  اي جامعـه  كه- سروده عنوان در واژه اين كاربست اما ،دارد محدوديتي هيچ بدون

 ،2005عـامر،   بنـي (ست ا آشكار تناقضي خود -كشد مي تصوير به را رواني و فكري خفقان

 آوردن با دنقلديگر اينكه  .انديشي بكارگرفته است شاعر آن را با پيش كه البته .)156ص

 باشـد  مهمـي  سـخنان  سخنان، اين بايد كهكند  چنين القا مي مخاطب به »هاالخير« صفت

 مـتن  ايـن  بـه  را مخاطـب  توجـه  ،عنـوان  ايـن  گـزينش  با الذ ؛است سخن آخرين ازير

 آخـرين  كـه  كسـي  فرجـام  ابـد دري خواهد مي مخاطب ،سوي ديگر در .است برانگيخته

  .دباش تواند مي چه آورده زبان بر را هايش خواسته
 زندگي فرجام در چشمگير تغييري دنقل أمل كه است اين باشد مي توجه شايان آنچه

 ؛آيـد  به حساب مي »زدايي آشنايي« نوعي خود اين كه كرده ايجاد تاريخي شخصيتاين 
كشـته شـده و كسـي بـر      روم ركلشـ  سـط تو چهرة تاريخي خـود،  در ارتاكوسپاس زيرا

و در  شـده  وي به صليب كشيدهجسدش دست نيافت، اما در اين صحنه ما شاهديم كه 
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 .سازد همان حالت كه در حال جان سپردن است، آخرين سخنانش را بر زبان جاري مي
ـ  تر و دردنـاك  اش بسي عميق گمان كسي كه ذره ذره بر صليب جان سپرد فاجعه بي ر از ت

در ايـن بـازآفريني،    بـه هـر روي   .)234 ، ص1987قميحـه،  (ادن در ميدان نبرد است جان د
 لحظـات  آخـرين  در تا شده كشيده صليب به كه دبين  مي زنده اسيري همچون را او دنقل

 و قيصر، با چه باشد، خود با چه حال، آورد ميان به سخن خواهد، مي آنچه از اش زندگي
چرخـه  شـاعر   .دارد سنتي و كهن شخصيت يك پذيري طافانع از نشان اين و ،مردم با يا

  :آغازد چنين مينخستين سروده خود را 
Cn� 1�m��: ��)�(..g� 	K  (1�,w�/ FK R�! "�" H 3"# FK ��1�! " ��	�/" FK  ��
� ������  YZ,[  �\C	1�/ FK 
R�! "� "..��� A �&/ ?�# c#+ �� C8�,M  �O��! 

 تصـورات  تمـام  زيرا ؛دارد همراه به خود درون در »يزداي آشنايي« نوعي سروده آغاز

 هـم  بـه  اسـت  كـريم  قـرآن   و مقـدس اب كت از گرفتهرب كه را شيطان مورد در مخاطب

 و آورد مـي  يكديگر كنار مجد با -است و سركشي بدي تجسم كه- را شيطان و ريزد مي
نشـان از آن   پـژوهش  .)113 ، ص2003؛ الموسـي،  64، ص 1994مجلي، (د كن مي ستايش را او

علـي األرض   المجد هللا فـي األعـالي و  «وارونه عبارت » المجد للشيطان«عبارت دارد كه 
در  .)1168 ، ص14اإلصـحاح الثـاني، عـدد   (باشـد   نجيل لوقا ميإ متن »ةالسالم و بالناس مسر

سرا، آيه سوره إ 61-65سوره أعراف،آيه  13سوره حجر،آيه  35تا 32نيز آيه كريم قرآن 
 عبـارتي  به. سوره طه ناظر بر لعنت بر شيطان است120و117و116كهف، آيه سوره  50

 به »المجد« اينجا ولي است شيطان به »اللعنة« هضافا شده پذيرفته همگان بين آنچه ديگر

 موجـب گشـته   را شرعي -و ناسازوارگي عرفي پارادوكس نوعي كه شده اضافه شيطان

  .است
 »للشيطان المجد« عبارت »الحمد هللا«يا  »مجدهللال« جاي به شاعر اينكه دليل گمان، بي

كـه  جـايي  ،بـرد  مـي  سـر  بـه  آن در شاعر كه دارد اي جامعه واقعيت در ريشه آورد مي را
 سعيشاعر  لذا ،ندارد خود از اي اراده و شده سلب انآن از آزادي و اند درمانده مان آندمر

امتني بـا آن، بـه حركـت و اعتـراض     گيري از ميراث ديني و بين با بهره را مردم تا كند مي
 »نه«در برابر حاكمان نااليق و دشمنان خون آشام  سالن ويهمناو بر آن است تا  .وادارد
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 شخصـيت  رمز را شيطان وي بنابراين. زند رقم خود براي را بهتري سرنوشت بگويند و

 از .كند مي پرداخت را سنگيني بهاي آزادي به رسيدن براي كه داند مي مبارز و آزاديخواه

ايـن   .نمايـد  او مي نثارشكوه و بزرگي را  و كند مي ستايش را وي سرپيچي كه اينجاست
شـود و   ديني خود خارج مي -است كه شخصيت شيطان در اينجا از دايرة محدود سنتي

كند و  علم مي گردد كه در برابر دشمنان خود قد خواهي مي نماد شخصيت مبارز و ميهن
  .)157-158 ، صص1987قميحه،: ك.ر(دهد  تن به ذلت نمي
با يـك نـوع بينـامتني وارونـه يـا      » "نعم"في وجه من قالوا  "ال"من قال «در عبارت 

آنجا كه حضرت حـق بـا اشـاره بـه داسـتان عـدم       معكوس با قرآن كريم روبرو هستيم، 
� �� ��:سجده ابلـيس در برابـر آدم بفرمـود   ��	v* ����� M��_7I� CS����K ����, �* �* ����8 9
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  .تضاد نيز وجود دارد» نعم«و » ال«ضمن اينكه بين دو واژة  )30-35حجر
 و »لقـا « فعـل  در )هـو ( مستتر ضمير دو دادن قرار هم كنار با شاعرنكتة ديگر اينكه 

 به مخاطب شده غياب و حضور بين دوگانگيموجب القاي » قالوا« در )واو( زبار ضمير

 يـك وي  غيبت كهاين و دهد خبر را سركشي ناپذيرايِ هر موقت غيبتاز رهگذر آن،  تا

 حضور گفتند »آري« كه كساني مقابل، در .است رحاض آن روح ولي است فيزيكي غيبت

 اشـاره  »قالوا« در  )واو( بارز ضمير اينجا در باري،. بندئغا در حقيقت ولي دارند فيزيكي

 و گيرد مي قرار »الق« ل فع در )هو(مستتر ضمير مقابل در كه دارد آنان فيزيكي حضور به
 از گروهي با مقابله توانايي »اكوسارتپسا« نفر يك آن كه دارد آن از نشان رويارويي اين

 تصـوير  بـه  را اي حادثه ماضي ةيغص با فعل دو اين كاربستديگر  سوي از .دارد را افراد

  .)139 ، ص2005عامر،  بني(يم بگير عبرت آن از كه ماست بر و افتاده اتفاق اًقطع كه شدك مي
كـه ايـن نمونـة     »العـدم  تمزيـق  االنسان علم من« :گفته شده كه آنجاست ديگر مثال

 �0�1�2:تواند ناظر بر آيه چهارم و پنچم سورة مبارك علق باشد، آنجا كه آمده شعري مي
���	, O ��K ������ ���
 ���;1�8 ���
 و عشـق  انسان به كه نيست كسي شيطان كه آنجا از اما �

 بـه  خداونـد  كـه  اسـت  هايي توانايي از يكي انديشه و تفكر بلكه ،وزدبيام آگاهي و تفكر
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 توجه قابل نكته .مخاطب در اينجا با نوعي بينامتني وارونه روبروست بخشيده، لذا انسان
 فعل گيريكار به شود؛ مي ديده »العدم تمزيق« تركيب در كه است پارادوكسي ديگر متن،

كـه در عـرف عـام     نيسـتي  يعني »عدم« و باشد داشته وجود كه است چيزي براي »مزق«
 پـذير  توجيـه  را آن تـوان  مي اما! گردد، نيست وپاره پاره توان چيزي كه نيست است نمي

در نظر گرفتـه   هستي به نيستي از رفت برون براي» العدم تمزيق« كه بدين شكل دانست
  .نما و برجسته تعبيريست متناقض» نيستيِ نيستي«به هر روي تعبيرِ  .شود

ـ   زير ساخت شعر دنقل نشان از آن دارد كه شـيطانِ وي  باري،  ردة شورشـيِ همـان ب
تا از رهگذر ايـن   شدهاسطوري يعني اسپارتاكوس است كه در شعر فراخواني  -تاريخي

مرگ با عزت بسي بهتر از زندگي با ذلت است،  شود كهچنين القا  شخصيت به مخاطب
گردد، گرچـه بـه    براي عزت خود و ديگر همنسالنش دچار عذاب و شكنجه مي هو آنك

 آخر در كه تعجبي عالمتناگفته نماند  .يابد جاودانگي مي ميرد، اما در حقيقت ظاهر مي

است كـه در ظـاهر و بـاطنِ مـرگ      يگر همين تناقض تداعي دخالت داده شده بخش اين
  .يك انسان پايدار و سلحشور در جريان است

  
  :دوم چرخه

 jK[�	 ��* 4�
  dK[��m  � @1� �w/  )� "#u  �I�8Bu �b �� �3/ e�� O ���c* .. c �� �3! 
 و گويد مي سخن او زبان از و زند مي چهره بر را ارتاكوسپسا نقاب شاعر دوم، بخش در

 اول سـطر  در وي. رود مـي  مـتكلم  بـه  غايـب  ةصـيغ  از»التفات«گيري از تكنيك  با بهره

 و طلـوع  بـر  داللـت  كه صبح كلمه به -است نابودي و مرگ نشانه كه- را دار هاي چوبه
در صبحگاهان اتفـاق   محكومان آويختن دار به كه دليلين به ا؛ كند مي اضافه دارد تحرك

 برداشـت  اينگونـه  كـرد  مي اضافه »ليل« به را »مشانق« شاعر اگر ،در تفسير ديگر. افتد يم

 است مطلب اين گوياي صباح به مشانق اضافه ولي است زندگي پايان او مرگ كه شد مي

ـ  زنـدگي  بـراي  آغـازي  مرگ، اين ولي ميرد  مي ظاهر در گرچه ارتاكوسپسا كه  ةجاودان
هـاي دار   از اينكه شاعر براي القـاي مفهـوم ذهنـي خـود، از چوبـه      نماند ناگفته .اوست

 ارتاكوسپاس ديگر عبارتي به يا و را خود تنها او بهره گرفته بدين سبب بوده كه) مشانق(
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 قـرن  رد روم بردگان و بيستم قرن در مصر مردم همه بلكه ،داند نمي صليب بر آويخته را

 نيسـت  فـردي  مشـكل  شاعر مشكل تر، به بيانِ ساده بيند؛ مي اينگونه را ميالد از قبل اول

تـوان اينگونـه تفسـير     بنابراين مي .)67 ، ص1994مجلي، ( نالد مي مشترك دردياز  او بلكه
برنـد و   رهاب بسر مياز إرعاب و إپر شاعر و همنسالن وي همگي در محيطي : كرد كه

 آن كه دارد آن از كنايه »پيشاني« بردن كار به اما .عربي نيست معاصر ساناوضاع به نفع ان

 »همحني« كلمه با را خضوع حالت شاعر و دارد قرار صدر در و است انسان عضو باالترين
ـ  .افتـد  مـي  اتفاق مرگ طريق از تنها كه خضوعي كند؛ مي ابراز است مشدد آخرش كه ه ب

ي اختيار وطلـب شـهادت و پـايين آوردن آن از روي    باال بردن پيشاني از رو ،ديگر بيان
  .)380 ، ص1994المساوي، (دارد مرگ حكايت از ، بيزاري
اي كه در اينجا نبايد به سادگي از كنارش گذشت اين است كه دنقـل در بافـت    نكته

يكي متعلق به كساني است كـه سـر   : كند كالم خود دو مرگ را براي مخاطب ترسيم مي
رغم اينكه جـاني در   ، كه اينان بهد و به شرايط نابسامان رضايت دادندتسليم فرود آوردن

مرگ ديگر متعلق بـه كسـاني اسـت كـه تـن بـه زبـوني و        . بدن دارند اما مرده متحركند
خواري ندادند و دست به انقالب و شورش زدند، كه اينان هم اگر به ظاهر كشته شوند، 

اين اسـت كـه شـاعر عبـارت     . پي دارداي است كه زندگي جاودان در  مرگشان به گونه
�(«متناقض نمايِ  "# –B�I�8u �b ��M /e�� M���c ���c* O «  را آورده تا نشاني باشد از اينكـه

 .»زندة مرده«و » مرده متحرك«پس فرق است بين  .او اهل زبوني و خفت نبوده و نيست

,� �D�E ,01�F ,�#G	 H I����C !(:K ��/  +CJ�K,F H �L,M  ����I�/ H 6+�z ��+C�P �� �G':/ 
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 و ناپـذيرايي  بـه  را مـردم  خـود  آميـز  أمل دنقل با زبـان طعنـه   /ساسپارتاكو در اينجا

، هماناني كه با سرافكندگي هر چه تمام تر روزشان را كند مي تشويق پايداري و شورش
شـاعر بـا   . آورنـد  كنند و در برابر سلطه حاكم سـر تسـليم و تعظـيم فـرود مـي      شب مي

ونه –در حقيقت  يابند آنكه در مي گويد كه اگر خوب بنگرند مي »طعن« كاربست تكنيك
لذا مـراد شـاعر از اينكـه از آنهـا     ! شاعربه دار آويخته شده، همانان هستند نه  -در ظاهر
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خواهد تا براي يكبار هم كه شده در طول زنـدگي، سرشـان را بـاال بگيرنـد و بـه او       مي
ـ  قرار دادن  آن اينكه با الگو وگردد؛ در اينجا هويدا مي ،بنگرند ار هـم كـه   وي، بـراي يكب

شده دست به اعتراض و قيام بزنند، باشد كه موجب خرسـندي ايـن سلحشـور بـه دار     
  !آويخته گردند

 »رفـع « و »طـراق إ« بين شاعر كه است معنوي تضاد افزايد مي بند اين زيبايي به آنچه
 لحـاظ  از كـه  سـبب  بدين گرفت نظر در لفظي تضاد را آن توان نمي كه البته كرده ايجاد

 .است »وضع« متعلقات از »اطراق« و گيرد مي قرار »خفض و وضع« مقابل در »رفع« لفظي
 و ذلـت  بـا  كـه  اتفاقـاتي  تمـام  كـه  است اين شود مي مشاهده اينجا در كه ديگري تضاد

 بـا  را »مقدوني اسكندر« منا كه پيوندد مي وقوع به خياباني در است همراه مردم خواري

بنـي  ( بـود  جهـان  امپراطـوري  بزرگترين الكم يگانه زماني كه كسي ،كشد يم يدك خود

ت را در بافـ اسم تر آن  لذا شاعر با پيش انديشي هر چه تمام .)142-141 ، صص2005، عامر
 .شعرش دخالت داده تا به نوعي به آنان طعنه زند
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خصيت اسـطوري سـيزيف   آيد شاعر در بستر شعري خود ش همچنانكه از متن بر مي
 »زئـوس « خـدايان  خـداي  بـه  احترامـي  بـي  علت به ها اسطوره در، همو كه را فراخوانده

 كـوه  قلـه  تـا  مردگـان  عالم در عميق گودال از عظيم اي صخره حمل مجازات به محكوم

 كوه باالي در را صخره آن زماني شايد تا دهد مي انجام نهايت يب تا را كار اين و گردد مي

، ديكسـون كنـدي  ( اسـت  عذاب در همواره خاطر بدين و تواند نمي هم هرگز كه دهد قرار

سـيزيف را آزاد   -برخالف اصل اسـطوري –در بستر متن خود اما شاعر  .)273 ، ص1385
دهد كه برده صفت هسـتند و از   ترسيم نموده و اين بيهوده كاري را به كساني نسبت مي

لـذا  . گذارند هاي آينده خود نيز به جا مي خود اختياري ندارند و اين زبوني را براي نسل
زدايـي در   برو هسـتيم كـه از آشـنايي   اسطوري رو اينجا با يك نوع بينامتني وارونة ما در

 بخشش و خير نماد كه را دريا شاعردر ديگر سوي،  .چهره سيزيف به دست آمده است
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 را دو آن و است قحطي و خشكسالي از نمادي كه دهد مي قرار صحرا با توازن در است

شـاعر، بـا   / اسـپارتاكوس  اينجـا  در .كنـد  مي جمع جا يك در هم با واقعي تضاد عين در
) زندگي خـوش (ياي دريا ؤر ،زهي خيال باطل كه بدون اعتراض و قيام: گويد صرار ميا

ياييد تـا ديـر نشـده در برابـر     پس ب. بريد پرورانيد؛ چرا كه ره به جايي نمي را در سر مي
بگوييد و از اشكتان بنوشيد و سيراب گرديـد، زيـرا در نهايـت بـه بـاور مـن       » نه« ظالم

 بيـانش  كـه  اي نكتـه  .ن فرجام من، نصيبتان خواهد شدخواهيد رسيد و فرجامي همچو

 شده تكرار مرتبه سه »عيونكم فلترفعوا« عبارت بخش اين در كه است اين دارد ضرورت

 .وادارد مقاومت و تكاپو به ستم و ظلم مقابل در را مخاطبين كه علت بدان
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 چنـين  اند شده بونيز پذيراي و اند داده ذلت به تن كه مردماني به دنقل/ اسپارتاكوس

 بـه  وي هسـتيم؛  روبـرو  »آيرونـي « نـوعي  با ما اينجا در »زوجاتكم لواقب« كه كند مي امر

 طعنـه  بـه  انـد  و ذليـل شـده   خـوار  و اند كرده بيرون سر از را شورش انديشه كه كساني

كه فردايـي تلـخ در انتظارتـان    خوشي و مستي بپردازيد  به و برويد زنانتان نزد :گويد مي
 را پايداري و شورش آتش كه است اين خواستار شگرد بياني، اين از استفاده با او !است

 بـه  .»بـالوداع  زوجتـي  تركـت  نـي إ«: ويدگ مي خودش زيرا ؛كند ور شعله آنها وجود در

امـا هـر    ،كـرده  فدا داشته كه را آنچه تمام هايش خواسته و انقالب راه در او ديگر عبارت
آميز آنان را به تكاپو و اعتراض وادارد، ره به جايي نمي برد؛  چه تالش دارد با زبان طعنه

  !تار تنيد دور گردنشاناند كه عنكبوت  انگيزه بيتحرك و  آنان آنقدر بي
هـا   اسـت بـه تـرك خوشـي    شاعر از آنجايي كه اهل مقاومت و سـتيز  / اسپارتاكوس

همسـر خـويش   پرداخته و آنقدر دستيابي به هدف برايش مهم بوده كه فرصت نكرده با 
با اينهمه براي آينده فرزنـدش نگـران   ! خداحافظي كند و يا فرزندش را در آغوش گيرد

است؛ زيرا در ميان مردماني زندگي خواهد كرد كه جـز زبـوني و خـواري و سرتسـليم     
بر اين اساس و با علم به اينكه ايـن مرمـان چيـزي    . دانند فرود آوردن، چيز ديگري نمي
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نـدش سرتسـليم   كند كه به فرز باز با زبان طعن به آنان خطاب ميدانند،  جز خواري نمي
گرچه در وراي اين دستور باز هم دغدغة شورش و پايداري دارد ! فرود آوردن بياموزند

اي تعجب نيز به ذهن ه و مرادش ناپذيرايي است، كه البته اين مفهوم از كاربست عالمت
    .)177 ، ص2007 سليمان،(شود  تداعي مي

 پديـد  يعنـي  »ينسـج «در اينجا بيانش خالي از فايده نيست، اين است كه واژه آنچه 

 تركيـب  يك خود است، »بودن« مخالف كه »ردي« به آن اضافه و نيست كه آنچه آوردن

 و ركود و سستي نماد كه- عنكبوت كنار در گرفتن قرار و استو ناسازواره  پارادوكسي
در ديگـر سـوي،    .)97 ، صهمـان ( اسـت  ردهآو پديد را زيبايي تناسب -است تحركي كم

 ؛است كرده استفاده آيروني يا طعن تكنيك از ديگر بار »االنحناء موهعلّ« جمله در متكلم
 مفـاهيمي  بـراي  آمـوختن  آموخـت؛  كسـي  بـه  بتـوان  كه نيست چيزي شدن تسليم زيرا

 ظـاهر  رد البتـه  كـه  او اوليـه  ايهـ  خواسـته  با شاعر خواسته اين مقايسة ؛ لذا ازواالست

 را مخاطبينش بتواند تا جسته مدد شگرد دوپهلو اين از وي كه يابيم ميدر دارد ناهمسويي
 ادعا اينبر صحت  گواه ،آمده جمله اين پايان در كه تعجبي عالمت و وادارد شورش به

 .است
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در ميـان سـخن   بـه يكبـاره    flash backدنقل با يك جهش به گذشته  /اسپارتاكوس

جـاي دادن  . كند كه به علت نافرماني، خداوند از او درنگذشت شيطان ياد مي خويش از
المجـد  «اين سخن در اينجا و مدنظر قراردادن بند نخست سروده حاضر كه در آن آمده 

خواهي است  وطن رساند كه مراد متكلم از شيطان، مبارزِ ما را به اين نتيجه مي» للشيطان
بـا ايـن تفسـير، مجـد و     . زند كند و دست به قيام مي ميكه در برابر نيروي برتر قد علم 

خـواهي اسـت كـه زبـوني و تسـليم       از آنِ مبارزِ ميهننه از آنِ شيطان قرآني، كه بزرگي 
  . زند دست به شورش و قيام مي خود و همنسالنششناسد و براي آزادي  مين
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 »المـدي  نهايـة  في األرض يرثون الذين هم الطيبون الودعاء« از توان يم كه برداشتي
 سـتم  و ظلـم  مـورد  خفقـان  از پر و ناهمساز زمانِ اين در كه كساني كه است اين داشت

 مالك را زمين تمام و آنهاست آن از پيروزي نهايت در نندك مي مقاومت و وندش مي واقع

او بـود كـه همسـر     دنقل نيز يكي از آنـان اسـت؛ زيـرا   / ، كه البته اسپارتاكوسگردند مي
كه بشارت متكلم به آينـده درخشـان، بـا    اين ديگراي  نكته .رها كرد» وداعبال«را خويش 
اين نـوع پيونـد    افزون بر اينكهو بشارت قرآني بينامتني دارد،  الزمانرآخ در منجي ظهور

تـر   برجسـته  »مفـر  مـن  ثـم  ليس«و  »الشيطان خطيئة يغفر لم اهللا«هايي همچون  با عبارت
  .گرديده است

كنـد، در مقابـل بـر     براي مبارزان ترسـيم مـي  آينده درخشان در همان حال كه  شاعر
گر دست به اعتراض و شـورش نزنيـد ره بـه    : گويد گيرد و مي اراده خرده مي زبونان بي

جايي نخواهيد برد و بيهوده خود را به فرداهاي روشن دلخوش مسازيد؛ چـرا كـه اگـر    
ظالمي ديگـر اسـت، و   همتي شما ادامه يابد در پس مرگ هر حاكم ستمگري، حاكم  بي

  !  هاي بيهوده روان است ثمر و اشك هاي بي اي اندوه در پس مرگ هر انقالبي
  
  :سوم چرخه

�,� !�(�@ �a	1���: C�! * jB��:E..  �%� *���
/ e�
g u 4��
 ;��mK)u..  * js�1� �,Cp/ �0��*�i *�¥ !? ?� o� 
�1�02 H  j
 j��;/ , �=���/ ���� �,�Cp� # ��i �kCp 0�1�2 q���G �* C� 	�p/ e�
g  j*��-'( F�
 :E�)�r/ 

J�K*tu C	8 K��)u )�Sv/  j¦�@� ���K 1t |' ��P 18�(mt ;1� �h� 
بهـره گرفتـه و در   » حديث نفس«و يا » گويي تك«اگر متكلم در چرخه اول از سبك 

با مردم به سخن نشسته، در اين » گفتگو«يا » ديالوگ«دوم با بهره گيري از سبك  چرخه
 -كه البته وي را قيصر نام نهاده-يك اخير با حاكم زمان خود گيري از تكن چرخه با بهره

شاعر در اين مرحله به ظاهر از كار خـويش  / اسپارتاكوس. شود وارد گفتگو و سخن مي
شود و اقدام به پوزش خواهي  هاي حاكم بوده، پشيمان مي كه همان اعتراض به سياست

كه البته اليه زيرين متن چيـز   !ستنام نهاده ا» قيصر بزرگوار«كند كه وي را  از كسي مي
گيري از طعن، شدت ظلم حاكم و در همـان   تر متكلم با بهره به بيان ساده. ديگري است
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يـك حـاكم چقـدر    كند؛ اينكه  ميحال شدت ترس مردم از وي را براي مخاطب ترسيم 
ـ  بايد زورگو و بي ه رحم باشد كه اسيري با طناب پيچيده بر گردنش، تمام توان خود را ب

ايـن افتخـار را   كـه  خواهـد  ب اودست وي بوسه زنـد و بـا اصـرار از    بر بندد كه  كار مي
   !اش جام شرابي براي حاكم بسازند نصيبش كند تا از جمجمه

 :لحن بيان متكلم و واژگان مورد استفادة وي در اين بافت نشـان از چنـد چيـز دارد   
تاكيد الذم بمـا يشـبه   «نوعي  تواند به براي قيصر مي» عظيم«اول اينكه بكارگيري صفت 

دوم اينكه . باشد، بدين شكل كه فاصله طبقاتي مردم و حاكم را به تصوير بكشد» المدح
داد،  خبر از بي تحركي مردمان و تنيدن تار عنكبوت بـر دور گـردن مـي    ،متكلم در پيش

پيچيده، لذا وي در شمار آنان نيست و سرنوشـتش از  » طناب دار«اينك بر دور گردنش 
كرده بود و در اينجـا آن  » خطيئة الشيطان«صحبت از  ،سوم اينكه در پيش. آنان جداست

را به خود نسبت داده است، و اين تاكيدي است بر اينكه مراد شاعر از شـيطان  » خطيئه«
چهارم اينكه متكلم خواستار  .در بستر اين متن، از همان آغاز شخصيت مبارز بوده است

است تا از آن جامي برايش بسازند؛ نياز يك حاكم به جام  ه خود به حاكمماعطاي جمج
كه البته همه ! دارد ويلياقتي  نشان از ميگسار بودن و هرزه بودن و در نهايت بي شراب،

   .دوش مياينها به صورت رمزگونه و نمادين به مخاطب القا 
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 حاكم(ر قيص با آميزش سخن طعنه به ارتاكوسپسا چهره به زدن نقاب با دنقلباري، 

 او شاعر تر، عميق نگاه در. خواند برمي ميراننده و وجودبخش را او و دهد مي ادامه )وقت

 صفات اعطاي و باشد مي قادر خداوند آن از تنها صفت دو اين زيرا گيرد مي سخره به را

 .نيست پارادوكس جز چيزي قيصر، براي آن سلب و وجودبخشي

�,� ����!/: %�  j&J-�f ��
t../ H M�aJ�1� )�1�  d&c��P� �iC�	8  �e�K:/  j&c��P� ��Kt! /e��1.. 
f#*�t �� |m� �z[ �<�� �9 /�* �c(� (Sm1�!/ 9�:;�� 6#0�<� �'/ �� �@�� �;���mK/ 9�:;�� 6#0�<�/ 
 ��(�� ,D| 8(1��9/ #"�	1�\  j\�
 6�"" /F�� �m� H 6#(-1�. ..  dM�� (��s1�/! # � ��+� �A §( H ���g78 �@1�� j= 



  نقد ادب معاصر عربي 196

 d{� �: �(/ 9�:;�� ��(J�@1�.  ���sc�8 F�
 R7�a1� /h(��7� h��P ��STU # R��K(1� # �ST�U # R��K(1�/ |��a1�# 
 +��1�2 H 6��}1�/! ,� P�C m1�i��C  1����} H 4"C1�/.. ,� !�(@ ;@1�� �9!  

 بـه  گونه كسوپاراد نصيحتي با اش، هاي زندگي در آخرين لحظه معاصر ارتاكوسپاس

 ،كم و دست كند رحم درختان به آويزد دار به رامردم  همه خواهد مي اگر :گويد مي قيصر
 دسـت  و زدن طعنـه  جـز  چيـزي  نصـيحت،  اين بيان البته كه !را قطع نكندهايشان  ساقه

 رحم كوچكترين مردم با مواجه در كه كسي است ممكن چگونه زيرا باشد؛ نمي انداختن

 بـه  نسـبت  تري پايين منزلت و شأن از كه درختاني براي دهد نمي نشان خود از تيمرو و

دليلـي اسـت بـر     ،تعجب عالمت كارگيريكه البته ب !شود قائل ارزشي برخودارند انسان
 گرفتـه  كـار  به دار چوبه عنوان به درختان تنه كه آنجا از تعبير ديگر به. صحت اين مدعا

 لـذا  ،اسـت  درختـان  بـر  كـردن  رحم شا  الزمه ها،انسان نشدن آويخته دار به و شوند مي

 كشـيدن  صـليب  به از كه خواهد مي قيصر از مستقيم غير طور به ماة سرود ارتاكوسِپاس

دنقل از حـاكم  / توان گفت كه اسپارتاكوس در تفسيري ديگر، مي .كند نظر صرف آدميان
خواهد اگر بر آنست كه همه مردم را به دار آويزد، دسـت كـم بـر خردسـاالن      وقت مي

  .شدمحتاج رحم كند شايد روزي ورق برگشت و او به آنان 
 را قيصر تلخ، اي سخريه كارگيري به با ارتاكوسپاس زبان از شاعر بخش اين پايان در

اي چـون قتـل و    صـاحب معجـزه   كـه  آنـروي  از ؛كند مي خطاب» البيضاء الشواهد سيد«
كنند و نام مردگان را بـر   اين برداشت با پالكاردهايي كه بر قبرها نصب مي !غارت است

اد نمـ  مـي » الشـواهد البيضـاء  «هـا را  نويسند همخواني دارد؛ زيـرا عـرب آن   روي آنان مي
م مـرگ و نيسـتي اسـت     .)160 ، ص1987قميحه،( منتقـدي   .با اين تفسير حاكم ظالم تجسـ

 داللـت  كنـد  عمـل  گـذارتر  تأثير وي سخريهشاعر  اينكه بخاطرديگر بر اين باور است 

 قـرار  معنـوي  تضـادي  در تـاريكي  مقابـل  در را سـفيد  رنگ و كند مي وارونه را ها رنگ

 .دارد زنـدگي  بـر  دال سفيد رنگ كه حالي در نمايد، يم مرگ از تعبير سفيد از و دهد مي
 يابـد و آنـرا   مـي  كند مي تحميل مردم بر قيصر آنچه از تعبيري را تاريكي ،سوي ديگر در

 .)152 ، ص2005عامر،  يبن( شمارد برمي زندگي از نمادي
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 سردسـته  قيصر كه دهد مي ويراني و تخريب از نشان قيصر به »الصقيع« صفت اضافه

 جايگـاه  تـا  است آن پي در و كند نمي درك را مردم مشكالت و مسائل اينكه و است آن

 پرسش اين اسـت  حال .)160 ، ص1987قميحه،( دبخش استحكام را آن و كند فظح را خود
 را او پايـان  در اما داده خطاب» العظيم قيصر« را او معاصر، ارتاكوسپاس ابتدا در چرا كه

 را خـود  آيروني تكنيك از گيري بهره با وي ن است كهاي پاسخ نامد؟ مي »الصقيع قيصر«

 بتوانـد  تـا  كند مي اعتراف نداده انجام كه خطاهايي به و دهد مي قرار اتهاماتي تيررس در

 قيصـر ساحت  به را »عظيم« صفت كه است اينگونه و كند هايش جنايت متوجه را قيصر

 آن از اسـت  بـديهي  كـه  تيصـفا  دادن نسبت با رود مي پيش كه هرچه اما كند، تقديم مي

 و ويراني جز كه يابد مي فردي را او فرجام، در و گيرد مي هيسخر باد به را او نيست قيصر
 هدف .داند مي او شايسته را »قيعص« صفت و ندارد مردم براي ديگري ارمغان روزي سيه

 حـاكم  نمايـد  القـاء  مخاطـب  به كه است اين داشته صفت جابجايي از شاعر كه ديگري

 به مردم و  داده نشان خوب را خود ابتدا در كه است مكاري و گر حيله حاكمي او، توق

 بـه  پـي  مـردم  و شـد  آشـكار  همه براي وي اصلي طينت زمان گذر با اما بستند، اميد آن

بـه هـر روي شـاعر بـا كاربسـت ايـن صـفت در اينجـا دسـت بـه           . دبردن او ستمگري
  .زند مي» گشايي گره«

 

 :چهارم چرخه
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دنقل با رويگرداني از حاكم، دوبـاره بـه مـردم روي    / در آخرين چرخه اسپارتاكوس
اي كـه در پـيش    با شيوه دهد كه اند يقين مي آورد و باز به آناني كه به خواري تن داده مي

در بكـار رفتـه   » مطرقينِ«اينكه متكلم به جاي واژه . اند وضعشان بهتر نخواهد شد گرفته
دارد كه با گذر زمان، ذلـت   آنكند، نشان از  استفاده مي» انحناء«از  ، در اينجاچرخه دوم

ن در آل، اآوردنـد  و زبوني مردمان بيشتر شده، و اگر در قبل در برابر حاكم، سر فرود مـي 
شـاعر صـورت   انديشـي   باري، اين محور جانشيني، با پـيش ! كنند برابر وي كمر خم مي
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نظـر خـود، بـه      نكته ديگر اينكه گرچه شاعر در راستاي تاكيد مفهوم مورد. گرفته است
فـي شـارع   «رت هاي پيشين پرداخته است، اما در اين ميـان از تكـرار عبـا    تكرار عبارت

آن : ز زده است؛ از آنروي كه قصد داشت تا به مخاطب القـا كنـد  باسر» اإلسكندر األكبر
اند كه حتي نـام اشـخاص تـاريخ سـاز را بـه       جماعت آنقدر زبون و سست عنصر گشته

 ! اند، چه برسد به اينكه بخواهند با قيام، سرنوشتشان را تغيير دهند فراموشي سپرده
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وقتي از قيام خودجـوش و درونـي مـردم كشـورش نااميـد شـد        دنقل/ اسپارتاكوس
 در هانيبـال  نـام  دادن قرار باشاعر . گشت »هانيبال«متوسل به منجي خارجي و از جمله 

 صـفت  اعطـاي  و  »هدالمجنّ الجنود النصر، قوس، روما،« نآورد پي در با و گيومه داخل

 را مخاطـب  توجه وي، براي رومي زنان و شيوخ انتظار ا بيانب نيز و او به »بطالاأل قاهر«

 در هانيبـال  كه بفهماند او به سازيربست اين با دارد سعي و انگيزد مي بر نام اين به نسبت

 همو ؛رسد مي ديدگان ستم و بيچارگان فرياد به كه است بخشي رهايي منجي نماد نظرش

 بـه  و نمـود  فتح را قرطاجه و كرد ايستادگي ها ميرو تجاوز و ظلم برابر در تاريخ در كه

 هشـهر  تـاريخ  در زياد فتوحات و پايداري اسطوره به و داد سختي پاسخ ها رومي تجاوز
 .)121-112 ، صتابيالعبادي، ( گشت

 بلكـه  ،نـدارد  را تـاريخ  بازنويسـي  قصـد  شاعر كه چرا ؛است سكه روي يك اين اما

 و مصر نابسامان وضعيت از شخصيت اين فراخواني با مستقيم غير صورت به تا برآنست
 يك راه در چشم سال ساليانِ بخت، تيره مردمان چگونه كه بردارد پرده عربي كشورهاي

 غاصب دشمن و دهد نجات شده دامنگيرشان كه هايي بدبختي از را آنان تا ندا بوده منجي

 هـيچ  اينكـه  كمـا  رسـيد ن راه از هانيبـالي  و نبرنـد  جـايي  بـه  هر امـا  بنشاند سرجايش را

عـامر،   بنـي (وسـت  نپي وقـوع  بـه  )روم شيوخ( آن نفوذ صاحب توسط درون، از دموكراسي

 برآنسـت  وي، نام طريق از آنهم و هانيبال سنتي چهره فراخواني با شاعر لذا .)154: 2005

 بسترسـازي  بـا  و او نـام  طريـق  از و نمايـد  حمل معاصر تجربه خود، سنتية چهر بر كه
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 آنان كه كند القا چنين مخاطب به و دبكش تصوير به را عربي انسان وريدگيدلش مناسب

  .دان شده سرخوردگي دچار و خورده شكست كارشان در
e�*#  j3�(a���.. B��I� R� c H j&����� 4�c /hC�I� H#" : �3�"�.(! " �Q��N +���1�8" /M�"�.(! " &���'
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يافت رسيد كه دليرمـردي وجـود نـدارد كـه     زماني كه به اين در ،دنقل/ اسپارتاكوس
هاي زنـدگي خـود چشـم در راه منجـي      دست به اعتراض و قيام بزند، تا واپسين لحظه

د بربادرفتگي عزت كشـورش  او به چشم خويش شاه. ا ره به جايي نبردماند، ام بيروني
؛ قرطاجه كه زماني در دست مسلمين بود و نماد عظمت و قدرت آنان به حسـاب  است

سـوزد و زانـوي تسـليم بـر زمـين زده، حـال آنكـه مردمـان          ميدشمن آمد در آتش  يم
چون چنين است بـاز  ! غيرت نه به فكر خروش، كه به فكر عيش و نوش خود هستند بي

گيـرد و خطـاب بـه زبونـانِ سرمسـت و       آميز خود را به كار مـي  شاعر زبان تلخ و طعنه
بياموزيد كـه چگونـه   هاي آينده خود نيز  سلبه مستي بپردازيد و به ن :گويد دغدغه مي بي

  !م فرود آورنددر برابر قيصرهاي روزگار سر تسلي
» عنكبـوت بـر دوش مـردان نشسـته    «: ناگفته نماند علت اينكه شاعر بار ديگر آورده

آنـان   :و رمزگونـه بـه مخاطـب القـا نمايـد     بدين خاطر است كه به صورت غير مستقيم 
اند و به رغم اصرار شاعر براي قيام و نبرد، دسـت بـه    اراده تحرك و بي همچون پيش بي
 تكـرار از  انديشـي  اند، اين است كه شاعر با پيش و به ذلت تن داده اند هيچ كوششي نزده

تحركي و خمودي آن مردان،  اش به فضل بي خانهروي كه  ؛ از آنسرباز زده» ينسج« واژة
  !سالم باقي مانده و نيازي به تار تنيدن مجدد نيست

    

  گيري نتيجه
روي كـه   يافـت كـه شـاعر از آن   به اين نتيجه دست  نتوا شناسي متن حاضر مي از نشانه

قصد داشته مردم كشور خود را به وجه خاص، و مردم كشورهاي عربي را به وجه عـام  
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استفاده كرده كه يك بحر حماسي و انقالبي » رجز«به اعتراض و انقالب وادارد، از بحر 
هاي آن بحر، بر آن بوده تا شرايط آشفته و  ل با كم و زياد كردن تفعلهدر همان حا. است

از طرف ديگر توجه  .را به مخاطب القا نمايد ناآرام كشور خود و ديگر كشورهاي عربي
شاعر به موسيقي دروني و از جملـه عنصـر تكـرار، سـجع، جنـاس، چيـدمان حـروف،        

وجـه  ارموني در مـتن شـده و ت  سبب آفرينش نوعي ه... ها و ها و مصوت تناسب صامت
  .مخاطب به متن را دوچندان ساخته است

ــه بهــره ــري از گون ــه    گي ــت كــالم و از جمل ــاني در باف هــاي متعــدد شــگردهاي بي
پويـا و  شعر شاعر را بسيار ... زدايي، آيروني، پارادوكس، تشبيه، بينامتني، نقاب و آشنايي
ي از تكنيك نقاب، سبب شده تـا بعـد   گير به عنوان مثال بهره. پذير قرار داده استتفسير

هـا و صـداهاي متعـددي در بسـتر سـروده سـر        نمايشي سروده اوج گيرد و شخصـيت 
هاي پيشين در بافت كالم، سبب اصالت بخشي به اثر ادبـي   و يا استفاده از متن. برآورند

در  باشد،شناخت داشته بايد به انواع شگردهاي بياني  خواننده اين است كه .گشته است
ماند و مخاطب از دريافت مفهوم  غير اينصورت شعر شاعر در سايه روشن ابهام باقي مي

    .ماندهاي متن دور خواهد  و زيبايي
% 25هاي حاضر در متن داللت بر آينده دارنـد و   فعل% 75بر اساس خوانش آماري، 

يـا  نشانگر اين اسـت كـه اسـپارتاكوس معاصـر      موضوع يادشده اند؛ آنها ناظر بر گذشته
سـاخت  به آينده چشم دوخته و بـراي   نگاهي به گذشتة با عزت، همان أمل دنقل، با نيم

يد همـين  هاي بكارگرفته شده در متن نيز مؤ ها و كهن واژه هنسبت نوواژ. آن، برنامه دارد
حكايت از اين دارد كه محور  ،در ديگر سوي، خوانش اكتشافي متن مورد نظر. امر است

دعـوت بـه اعتـراض و انقـالب اسـت، و محـور دوم سـروده         اصلي و پررنگ سـروده، 
كنشـانه، چنـين    امـا در خـوانش پـس   . فراخواني به تسليم و پذيرش ظلم و ستم حـاكم 

شود كه اسپارتاكوس معاصر، نه تنها از موضـع اصـلي و اوليـه خـود كوتـاه       دريافت مي
، تا ي گرفته استگيري از فن آيروني، همان هدف نخستين خود را پ نيامده، بلكه با بهره

  .اش دست يابد تر به خواسته با زباني ديگر، اما برجسته
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هاي شعري در پي  هاي متفاوتي از تكنيك گيري گونه فرجام سخن اينكه شاعر با بهره
عربـي   همنسـالن آنست تا بر اين امر تاكيد كند كه اوضاع كنوني بـه نفـع وي و ديگـر    

بـرد؛ محيطـي كـه مردمـانش      به سـر مـي   رهابنيست، و او در محيطي پر از إرعاب و إ
انـد و حاضـر نيسـتند     تسليم و زبونند و به بيرحمي و سنگدلي حاكم عربي رضايت داده

شاعر ما، شاعريسـت سـرخورده    بنابراين. ترين اعتراضي به وضع موجود نمايند كوچك
ها  قهرماني كه در عصر بي ، با اين احساسدر رنج است خوارشدگي عاطفي كه از نوعي

  !اش را از دست داده و فريادرسي هم در ميان نيست عزت گذشتهد و بر ه سر ميب
  
   نوشت پي
 صـاق، تال التـزام،  :ل .محبت اح،تفان هضم، مكش، امتداد، و گستردن نبستن، و كردن جمع :م. 1

 جاري بطن، استقرار، و رقت انسانيت، و صميميت :ن .كثرت خوردن، تماسك، نرمي، مالكيت،

 و جسـمي  عيوب صالبت، علو، احاطه، عيانيت، :ع .احاطه عيب، بدون ضعف اضطراب، شدن،
 شـدت،  :ص. خشـكي  شـدت،  صـوت،  صـالبت،  :ق. انساني احساسات صوت، رقت، روحي،

 و وجـدانيات  تغيبـت،  بعثـرت،  تخلـيط،  اضطراب، شدت، :غ. شيريني پاكيزگي، و صفا صوت،
 تحريـك  انـدك،  اضـطراب  :ذ .قسـاوت  شـدت،  فخامت، ظهور، زيبايي، احتكاك، :ظ. عواطف
 پراكنـدن،  قطع، شدت، اضطراب، :ز. قطع شدت، تندي، مردانه، صفات خشونت، انتشار، سريع،

 .صوت
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  .و النشر
  .نشر مركز متن، تهران،هاي تصويري تا  از نشانه ،)ش1375( بابك مدي،اح-
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u ،ــدكني ــفيعي ك ــا  ش ــد رض ــاورت « ،)ش1377( محم ــادوي مج ــماره دوم  ،»ج ــارا، ش ــه بخ u .مجل

  .آگاه، تهران، موسيقي شعر ،)ش1358(ــــــــــــــــــــــــ 
  .، تهران، انتشارات فردوسهاردهم ، چاپ چنگاهي تازه به بديع ،)ش1381(شميسا، سيروس  -
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u ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،تشريح النص ،)م2006( عبداهللا محمد الغذامي.  
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    .للكتابالهيئة المصرية العامة ، ةالقاهر، عراء الرفضامير الش ،)م1994( نسيم مجلي، -
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