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Abstract 
Semiotics which emerged in the early twentieth century by Saussure and 
Pierce is a science that examines linguistic signs. Semiotics is a broad and 
pervasive branch of divergent and convergent schools that analyzes the signs 
of semantic production. One of the most important branches of semiotics is 
social semiotics, which is based on the linguistic role of Michael Halliday 
and emphasizes the context of the text. The present study, which is written in 
an analytical descriptive manner, seeks to analyze the context of the poem 
“Al-Asha al-akhir” which is one of the most important poems of Amal 
Donqol, a contemporary Egyptian poet (1940-1983), based on the principles 
of social semiotics. The poem is the result of the years following the Six-
Day War which was fought between Egypt, Jordan, and Syria in 1967. It 
depicts the turmoil and bitterness of the Arabs’ defeat and its consequences, 
as well as the corruption in the governments of Egypt and the other Arab 
countries. In this poem, the poet recounts the historical and mythological 
past and condemns the current situation in order to call for a change. With 
the aim of inducing his readers to act toward this change, the poet uses 
historical, religious, and mythological personalities in order to give a clear 
picture of his ideologies and of the situation in Egypt. The article argues that 
Amal Donqol, using his lingual strategies and influential power, creates an 
integrated critical discourse system against the domination of tyranny. He 
addresses social evils such as poverty, passivity, and the lack of freedom in 
the society, emphasizing the important role of the intellectuals in making 
changes in the structure of the society. In his discourse, along with the 
reflection of the unhealthy situation in Egypt and, in general, the Arab 
society, he always delegitimizes the ruling government. 
Keywords: Amal Donqol, Al-Asha al-Akhir, Social semiotics, Critical 
semiotics, Farklaf, van Leeuwen. 
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با تکیه بر روش  «العشاء األخیر» ةقصید شناسی انتقادیتحلیل نشانه

 فرامتنی فرکالف و روش کنش تحلیل تئو ون لیون متنی و
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 چکیده

های ه تحلیل نشانهگرا است که بگیر و متشکل از مکاتب واگرا و همگسترده و فرا ةشناسی شاخنشانه

پايه  است که بر انتقادیشناسی شناسی، نشانهانههای نششاخهترين از مهم پردازد.تولید معنا می

کوشد تا پژوهش حاضر می .داردتأکید  متنبافت محیطی  بر زبانشناسی نقش گرای هالیدی بناشده و

رسی الفاظ و تراکیب اجتماعی با بر شناختیبر اساس اصول نشانهرا قل از امل دن« العشاء األخیر»روده س

العشاء » ةقصید .بازخوانی کندمتن  و بینامتنی و تحلیل بافت محیطی های ساختاری متنمتنی و ويژگی

است که نابسامانی و تلخی های شکست و پیامدهای آن و  67های بعد از شکست حاصل سال «األخیر

کشد. شاعر در اين چکامه با بازخوانی ای عربی را به تصوير میانحرافات سلطه حاکم بر مصر و يا کشوره

در با هدف القای  و دهدیر سر میفرياد تغ اسطوری و با محکوم کردن اوضاع کنونی،  گذشته تاريخی و

های تاريخی، دينی و اسطوری را به خدمت گرفته نقاب گذشته را بر سر کشیده و شخصیتاين قصیده 

 تکنیک های با استفاده از وی .ترسیم کنديدئولوژی های خويش ا تصويری شفاف از اوضاع مصر وتا 

برابر سلطه استبداد خلق کرده و قدرت تأثیر گذاری آن، نظام گفتمان انتقادی يکپارچه ای را در  زبانی

جامعه، فضای با پرداختن به برخی آفات اجتماعی چون فقر و واپسگرايی و نبودن فضای آزادی در  است

اين منظور شاعر برای کند، غییرات در ساختار جامعه تأکید میفکر در ايجاد تبر نقش مهم روشن

به ، بر پويايی شعر خويش عالوهتکیه کرده تا و ريشخند و ناسازواری بینامتنیت  استراتژیبر

و همواره در گفتمانش در کنار بازتاب اوضاع  يک نوع عینیت بخشد گفتمان خويشهای يدئولوژیا

 پردازد.ه مشروعیت زدايی از سلطه حاکم مینابسامان مصر و جامعه عرب ب
 

، فرکالف، نشانه شناسی انتقادینشانه شناسی اجتماعی، امل دنقل، العشاء األخیر،  :لیدیهای کواژه

 .لیوون
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 ه. مقدم1

، تشکیل ادراک فهم وبه معنای   logosبه معنای عالمت و از semeionشناسی از نشانه

 «الدالئلیه» و «الرمزیه»، «السیمیائیه»، «علم الدالله»شده است. در زبان عربی به نام 
سويه  دو ةن است که رابطهای تحلیل متترين روشاز مهم اين دانش شود.شناخته می

را علمی  سیشنادکتر صالح فضل نشانه دهد.مدلول متن را مورد بررسی قرار میدال و 

دکتر موسی . (18، 2003)خلف کامل، کند های رمزی داللت را بررسی میداند که نظاممی

مکانیکی  شناسی نگرش به متن را به يک نگرش پويا ونشانهتحلیل » :ربابعه معتقد است

با تحلیل  در واقع و دهدکند و از هر معنی واحد معانی چندگانه به دست میتبديل می

در » .(8-7: 2011)ربابعه، « متن رسیدهای توان به عمق داللتمی هاست ک شناسینشانه

های متن، تصوير رات و داللتکه با پرداختن به اشانظامی استراتژيک است حقیقت 

 «دهددست میه بر تکوين متن ادبی است، ب ای که حاکمهای متنییقی از سیاستدق

تقسیم گشت  یمختلف هایشناسی به شاخهه. بعد از سوسور نشان(145: 2010 )صابر عبید،

شناسان اجتماعی همان نشانه است. انتقادی شناسیا نشانههترين اين شاخهکه از مهم

 مورد نقد خويش قرار دادند.صرف بر زبان،  ةبه سبب تکیکسانی بودند که آراء سوسور را 

عی بر شناسی اجتمابنیاد نشانه و شودسی اجتماعی بر بافت متن تأکید میشنادر نشانه

ن لیوون، کرس و رابرت وفرکالف،  هالیدی بناء شده است.شناسی نقش گرای پايه زبان

یان اين سه تن لیوون به از م .شناسی اجتماعی هستندنشانههای شاخص ههاج از چهر

به ويژه  -ای با تکیه بر آراء هالیدی و نظر به مباحث تحلیل انتقادی گفتمان طور ويژه

 شناسی اجتماعی را بناء نهادرويکرد خويش در نشانه - فرکالف نتقادی نورمنا رويکرد

های کالمی و بافت محیطی ر بررسی سازهدر تحلیل متن ب فرکالف (.104: 1392 )قهرمانی،

دارد که قرار داد؛ چرا که عقیده خويش آراء سوسور را مورد نقد  وی متن تأکید دارد.

متن بدون  توان تحلیل درستی از متن ارائه داد و تحلیلمینبدون توجه به بافت کالم 

در اين  .(33: 2016)سعدیة،  هیچ گاه به نتیجه نخواهد انجامید توجه به بافت اجتماعی

شناسی نشانهشاعر دردمند مصری را بر اساس اصول  ،امل دنقل ةجستار بر آنیم تا قصید

بررسی در سه سطح  کنش رفتاری تئو ون لیوون فرکالف و با استناد به نظرية انتقادی و

 و تحلیل نمائیم.

اين  سرود که در 1969را در سال  ةالبکاء بنی یدی زرقاء الیمامامل دنقل ديوان 

را به تصوير کشیده  1967ديوان، احساس خويش و احساس امت عربی از شکست ژوئن 
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است که قوم خويش را از خطر بیم داد ولی  زرقاء میامةگر تراژدی است. اين ديوان تداعی

اين ديوان از يک سو مؤکد »حاصل نشد.  یای جز ويرانی و خراباو را باور نکردند و نتیجه

ويت قومی شعر امل دنقل تاکید حال است و از سوی ديگر بر ه تشابه بین گذشته و

  .(27، 2007)البحراوی،  «ددار
 

 شپژوه . پیشینة1-1

فراوانی  مقاالتشعر امل دنقل  ةدرباراست که ذکر  به پژوهش الزم ةپیشین ةدربار

 (1392)« ةاألخی کلمات سبارتاکوس  سرودهشناسی نشانه» ست، از جملها نگاشته شده

التناص فی شعر الشاعر » ، مقالةکی، زهرا وکیلی و نفیسه میرگلويیعلی نجفی ايو ةنوشت
شعر امل  درهنری  ی،ناسازوار» ، مقالةاز علی نجفی ايوکی (1392) «املصری امل دنقل

های نمادين شکوه و جلوه»مقالة  ،تواضعیاز سید رضا موسوی و رضا  (1391) «دنقل

 ی و مقالةاز صادق فتحی و ژيال قوام (1391) «قلاقتدار گذشته عرب در شعر امل دن

کنون  تا. ابراهیم اناری و سمیرا فراهانی از (1394)« هنجارگريزی معنايی در شعر دنقل»

صورت نگرفته که  درباره شعر أمل دنقلانتقادی  شناسیپژوهش مستقلی از منظر نشانه

های پنهان متن کشف اليهدر  یانتقاد شناسینشانهروش  توجه به اهمیتبا اين جستار 

های مابین عرب در سال ةصويری دقیقی از اوضاع مصر و جامعدر پی آن است که ت

 به دست دهد. 1367تا  1362
 

 «العشاء األخیر»شناسی قصیدة تحلیل نشانه. 2

يک متن زبانی متنی دارای شفافیت در بیان معانی و يا مستقیم گويی نیست، بلکه 

های آشکار و اولیه اين که به صورت ناخودآگاه در پس داللت حامل دالالت ضمنی است

 اين در تحلیل متن بايد به آن بخشی از تلويحات وبنابر ها پنهان شده است.رمزگان

 قهرمانی،) اندهای متنی نهفتههای آشکار رمزگاناشارات توجه کرد که در پس داللت

ای طبیعی هستند شامل نظام نشانه هاپردازیعبارتواژگان و دستورها و » (.242 :1392

 مقاله نيا در (.90 :1385 آقاگل زاده،) «که بايد در تحلیل متن مورد بررسی قرار گیرند

 هستند يیمعنا بار یدارا که یمتن یهاکنش و یقیانواع موس جمله از) را دهیقص خرد سطح نخست

 :میدهیم قرار یررسب مورد (هستند داللت ةدربردارند یمتن يیهارمزگان مانند به و
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 متنگران کنش .1-2

 ةهای ارائه شده درباره نحوانگاره و گران اجتماعیکنشون لیوون در تحلیل متن به 

 معنايی توجه دارد.-ر اساس مؤلفه های جامعه شناختیگران اجتماعی ببازنمايی کنش

  گران می پردازد.جديد به بازنمايی کنش ةک انگاري ةلیوون با ارائ
از دو سازوکار معنايی -گران در قالب رويکرد اجتماعیشين انگاره برای بازنمايی کنا»

 گران در فرآيند گفتمان است.حذف کنش ،منظور از طرد گیرد.طرد و جذب بهره می

سازی شود؛ پنهانیسازی تقسیم مرنگکمسازی و پنهان فرآيند اين سازوکار به دو

سازی با رنگنامد و درکمآن را طرد افراطی میگران است که لیوون حذف کامل کنش

 «ردپايی از آنان همچنان وجود دارد ،شوندگران اجتماعی حذف میاين که کنش وجود

 .(38: 1395 )خیرآبادی،

 شود:در گفتمان بیان می وهشیدو  گر اجتماعی است که بهمنظور از جذب حضور کنش

  زدايی.بخشی و تشخصتشخص .2سازی منفعل سازی در برابرفعال .1
ر قالب معلوم است و مراد گران اجتماعی دسازی بیان کنشمنظور از فعال»

در تشخص بخشی،  گران است.عمل به سوی کنش ةسازی معطوف شدن نتیجازمنفعل

اص اسامی خ و های شخصی، ملکیاجتماعی در مقام انسان و يا ضمیرهای گرکنش

فرآيند  دهد.ايی فرآيندی عکس رخ میزدد و در فرآيند تشخصنشوبیان می

دارد که  سازیسازی و نامشخصاصلی به نام مشخص ةدو زير مجموع بخشیتشخص

شخص و بارز هستند و در فرآيند گران اجتماعی مکنش سازیدر فرآيند مشخص

رمزی بازنمايی گران اجتماعی به صورت افراد ناشناس و سازی کنشنامشخص

 (.39: 1395 )خیرآبادی، «شوندمی

گر هستیم: شاعر به عنوان عری امل دنقل ما شاهد سه نوع کنشدر گفتمان ش

گر به شکنندگان متن. حضور اين سه نوع از کندريافت و قدرت ،گفتمان ةتولیدکنند

ست. بخشی در متن شعر محقق گشته اسازی و تشخصرنگصورت فرآيند جذب و کم

 شاهد حضور ،کننده هستیمران دريافتگفرآيند جذب شاهد حضور مستقیم کنشدر 

مل نعد ننجب إیزیس »مانند:  ،کندگران را تعريف میضمیر جمع که حضور مستقیم کنش
سازی است. به رنگين حضور کمنوع ديگر ا. «ثقلت آذاننا» و« مل نعد نصغی» ،«جدیدة

ر را که سان معاصاين معنی که وجود برخی عبارات در متن شعر که بعد منفی مکان و ان

ور غیرمستقیم کشد، به حضاش فاصله گرفته را به تصوير میاز گذشته اسطوری

که به اين صورت  بخشی است.کند و نوع ديگر اين حضور تشخصگران اشاره میکنش

های اسطوری تاريخی و دينی به عنوان رمز به حضور امل دنقل با به کارگیری شخصیت
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ن ممالیک به عنوان يک رمز تاريخی در وصف سلطه در اين مت کند.گران اشاره میکنش

فکران در وصف روشن مسیح و يوسف ،و احمسو يا قدرت به کار گرفته شده است 

و العاذر به عنوان رمزی برای  (Setesh) و ستاند مبارزه با سلطه به کار گرفته شده

 مدارانی که بادهند و يا سردمت جامعه قرار نمیخود را در خد ةکه انديشفکرانی روشن

که در اين بعد  اندشدهعنوان رمز خیانت به کار گرفته به  کنندت مردم بازی میشسرنو

دنقل از امل  ةقصید گیری شخصیت صورت گرفته است.کارهگران با فرآيند بحضور کنش

مخالف است و  ةدهنداز نوع کنش گفتاری اطالع محور است ونوع کنش گفتاری مخاطب

شود که هدف اصلی تحلیل میگونه  اين لدنق ةلفت در وصف قصیدکنش گفتاری مخا

های محیطی متن است. به کنش گفتاری ابراز مخالفت با کنش شاعر از اين متن و يا

ت با کنش سکوت مردم در برابر از اين متن مخالف شاعر (intention) تعبیر ديگر نیت

همچنین اين متن جزء  حاکمه است و ابراز مخالفت با کنش صاحبان قدرت. ةسلط

کنش گفتاری اخطاری يا انذاری نیز محسوب می شود؛ به اين معنی که شاعر با وصف 

 در کنش اخطار دهد.کننده بیم میای نگرانامان مصر معاصر مردم را از آيندهاوضاع نابس

 ،نگردد دهد که اگر بازالع میو اط دگردبازهدف اين است که مخاطب از رفتار مشخصی 

 .(129: 1386 )البرزی، ولی اين مجازات از جانب گوينده نیست شود،ت میمجازا
 

 های صوری متنتحلیل ویژگی. 2-2

 موسیقی شعر. 1-2-2

ترين محورهای تحلیل متن از ديد ون لیوون بررسی انسجام و پیوستگی متن از مهم

( و 14: 1386غیاثیان،  و )آقاگل زاده کندمی است که از آن به نام فرانقش متنی ياد

 اجتماعی-های فکریمتن را تبلور ديدگاه طور که ذکر شد رويکرد لیوون هرهمان

ها و ای از عقايد، برداشتداند که بازتاب مجموعهای خاص میفرد يا طبقه )ايدئولوژی(

 ةهم» به اين ترتیب، مند جاری در يک جامعه و يا بخشی از آن است.مهای نظاارزش

زبان، خواه و يا ناخواه با نیات صاحب متن مرتبط هستند و  ةو نحو اجزای صوتی، واژگان

پس از  .(64: 1385 )يارمحمدی، «باشندمت بیان منظور و نیت خاص مؤلف میدر خد

ترين عامل و مؤثرترين نیروها و اثربخشی از آِن عاطفه که رکن معنوی شعر است، مهم

بهره برده است. رمل  «رمل»عروضی  از وزن« العشاء األخیر» ةوزن است. شاعر در قصید

. اين بحر عروضی به سبب است شتاب کردن در راه رفتن به معنی «َرملا  /یَرُملُ  /َرَملَ »از 

هولت موجب افزايش سرعت و گذاری شده است و اين سنطق به اين نام نام سهولت در
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ما »و بیان  شاعر از اين وزن برای به تصوير کشیدن .(85 :1387)معروف،  شودحرکت می

خويش مدد جسته است. شرايط نابسامان مصر و در هم شکسته شدن  «فی ضمیر

به ستوه آورده و همین امر او را به  او را های اجتماعی،و آفت مصر ةها در جامعارزش

را به نپذيرفتن احکامی  عرب ةجامعسرودن اين چکامه واداشته است، تا از اين رهگذر 

سازد، وادارد و مردم را در مقابل حاکمان نااليق به خیزش یها را پايمال مکه ارزش

چرا که  باشد؛انديشه برای القای اين وی  گرياری ةوسیلتواند میبحر رمل  دعوت کند.

د و بر آن است تا شاعر به سبب به ستوه آمدن از اوضاع موجود ديگر تاب و توان ندار

تتابع تفعیله»کند. بحر رمل به خاطر تر به مخاطب القاء ، هرچه سريعخويش را ةانديش

سازد و در واقع شود اين امکان را برای شاعر فراهم میکه موجب سرعت نطق می «ها

 :افزايدو تدوير بر اين پويايی می سازداين امر را میسر میها نوسان بین تفعیله
 

 فا فاعالتن/ فعالتن/ فاعالتن/ الَتحیاُت مساَء املوِت ای قلبی

 عالتن/ فاعالتن  التحیةَ فل تلقَ 

 ف فاعالتن/ ؟من َتری مات

 عال أان

 ف تن/ أنت

 عال أجل
 

استفاده از روی ساکن است. سکون إيقاع  های زبانی در اين قصیدهتکنیک ترينمهم از

گويد حرکت خوانش را کند می شریفة عثمان عباسطور که در اين متن شعری همان

از  ةاعر با اين سکون إيقاع، طالب وقفآورده است. گويا ش کرده و ثبات خوانش را به بار

در  .(90: 2009)عثمان عباس، ئل آيد های متن ناخواننده است تا از اين طريق به داللت

، «ء»بار روی  6، «ه»بار روی  5، «ر»بار روی  12، «ت»بار حرف روی  12متن قصیده 

روی ف ه کار گرفته شده است. حرب« ح»بار روی  4و « ب»بار روی  5، «م»بار روی  3

کارگیری آن ر انفجاری است که هدف شاعر از بهت مجهوااز اصو «ر»و  «ت» ،«ب»

تابد و در تاکید بر حالت غضب شاعر از اوضاع کنونی مصر است، که شاعر آن را برنمی

در « حاء»و ناامیدی شاعر دارد، روی  یر آن است. همزه داللت بر حالت يأسیپی تغ

خشم شاعر « ب»و « ت»نیز بر همین معنی داللت دارد و استفاده زياد از حرف  قصیده

از اصواتی که در اين  .(59 :2011)بديده،  کندعرب را تداعی می ةنابسامان جامع از اوضاع
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سین از أصوات  شین و شین و ألف است. قصیده نقش تعبیری دارد، صوت سین،

آن از شمول و گستردگی  صوت و تکرار واند که شاعر با استفاده از اين دمهوسه

دا اتنگی مخرج در هنگام  کند و همچنین اين دو صوت به خاطرسامانی تعبیر میهناب

 .(95: 2013 )ابراهیم رجب، تواند تعبیری از خفقان حاکم بر جامعه باشدکردن می
 

 موسیقی درونی. 2-2-2

منظور تحقیق بالغت در تعبیر در شعر دنقل يک ويژگی زبانی است که به  تکرار: رتکرا

عناصر شعری به هم که ماهیت عالوه بر اين تکرار با ربط  مورد استفاده قرار می گیرد.

در تحقیق انسجام متنی سهیم  ،دهده وضوح در اختیار گیرنده قرار میمتن را ب ةانديش

 .(46: 2016 )سعدیة، است
رده مانند: الجدار/ الصغار/ ريق جرس بهره بشاعر در اين قصیده گاه از تکرار از ط

اموت... اين نوع تکرار که در خدمت زيبايی کالم قرار دارد، يک نوع تنوع صوتی  /البیوت

زدايد. همچنین شاعر در متن قصیده کند و يک نواختی شعر را میدر شعر ايجاد می

غاصت ، داماملهامیز التی حتملها األق، سیوف، اعطنی القدرةبرخی از کلمات و جمالت مانند: 
، صامتا را عینا تکرار کرده است که اين تکرار تراژدی مصر را که بر اثر بی بفی القلو 

کفايتی حاکمان نااليق و سیاست های ناکارآمد آنان، عظمت گذشته خود را از دست 

شاعر در متن قصیده همچنین از تکرار حروف نیز بهره برده  کشد.، به تصوير میداده

و مبا سوف یکون  وزوریس/ واسیت القمر و تصفحت الوجوه و تنبأت مبا کاناان أاست، مانند: 
که هدف شاعر از اين نوع از تکرار اهتمام به معانی واژگان از طريق  فکسرت اخلبزو...

 ست.ا هااشتراک اصوات آن

فعل  65بینیم که شاعر می «لعشاء األخیرا»با نگاهی به قصیدة : ها و یا افعالکنش

بار از اسم فاعل استفاده کرده است. بر اساس  5فعل امر و  5عل مضارع، ف 72ماضی، 

اند و فقط يک خوانش آماری چنین بدست آمده که بیشتر جمالت اين قصیده خبری

مورد از جمالت انشائی استفاده کرده است. حال اگر افعال اين قصیده را از  5شاعر در 

بار به کارگیری فعل  65يابیم که میشناسی مورد بررسی قرار دهیم، درمنظر نشانه

ماضی داللت بر ارتباط تنگاتنگ و حنین و شوق شاعر به عظمت گذشته و يا به عبارتی 

بار فعل مضارع که اکثرا با بار منفی همراه  72نوستالژی وی دارد. از سوی ديگر کاربرد 

من الربد  نسلت، مل ننجب ایزیس جدید، اخشی السقوط، شعاع الشمس میوتاست مانند: 
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اع مصر و ديگر کشورهای داللت واضحی بر نفرت و بیزاری شاعر از اوض و... لدفء العرابت

تواند دال بر شمول فعل مضارع در اين گفتمان می ةهمچنین حضور گسترد عربی دارد.

ر فعل مضارع حدود زمانی و گستردگی اوضاع نابسامان مصر باشد؛ به اين صورت که د

ضی و نهايت آن کند و ابتدای آن در مال مضارع افاده استغراق میود و فعششکسته می

ور توان گفت که حضبر اساس اين بعد از فعل مضارع میشود و مستقبل را شامل می

گرا است که از گستردگی اوضاع نابسامان تعبیر فعل مضارع در اينجا حضوری نقش

 کند.یم
 

 تحلیل متن در سطح کالن .3

 تغريض را که عمدتا عنوان آن متن است قطه آغاز هر متنزبان شناسی نوين ن

matisation و در  .(70: 2012 )القوارة، پندارندترين اسباب تحقق انسجام متنی میو از مهم

دهد که با آن از معانی ظاهری اختی در اختیار تحلیل گر قرار میواقع يک پیشینه شن

عنوان العشاء األخیر  .(93: 2015 یاس،)ه يابدیمتن عبور کرده و به عمق معانی دست م

در بردارنده يک حادثه میتافیزيکی مشترک بین گیرنده و فرستنده است، به اين معنی 

که العشاء األخیر يک حادثه در قاموس انجیلی است که دو طرف گفتمان به آن آگاهی 

را در اختیار ها اللتعنوان با اطالعی که گیرنده از مفاد آن دارد، مجموعه از د دارد و

همچون داللت  هايیداللت کند؛دهد که او را در فهم بهتر متن ياری میگیرنده قرار می

پس ... به خاطر فدا شدن در راه مردم و فشانی، داللت خیانت، داللت زندگی ابدیجان

دهد که متن در برگیرنده نده گفتمان را به اين سمت سوق میعنوان با اين وظیفه گیر

فشانی و عدم پذيرش ظلم، زندگی و مرگ است، نزاعی که اخالص و جاننزاع بین 

 :کندیار معانی ديگری را تداعی میخیانت و بس
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نامیده « التضمین الداللی»قصیده که در اصطالح متن مالزمت داللی بین عنوان و اين 

ظور از من .شودنامیده میعنوان  کارکرد فرازبانیوظیفه  .(119: 2012)الخلیل،  شودمی

مشترک بین شاعر و گیرنده است که اين اشتراک به تفکیک و  ةحادثيک  فرازبانی

اشتراک بین . (84: 2013)الشیخ فرج،  کندتشريح و فهم رموز و داللتهای متن کمک می

تاريخی است که دو سوی گفتمان به آن آگاهی دارند و اين  ةو گیرنده يک حادث شاعر

و  کندشاعر بسیار کمک می ةقای سريع انديشو ال های متنآگاهی به فهم داللت

عنوان قصیده امل دنقل بايد ذکر کرد، آن است که اين  ةای که دربارترين نکتهمهم

عنوان بنابر  بینامتنی است و بینامتنی بودن یعنوان قصیده همانطور که ذکر شد، عنوان

و فرستنده و متن است که  بین گیرندههای ترين رابطگفته دکتر موسی ربابعه از مهمبر 

 .(46: 2011)ربابعه، کند بعد زمانی و مکانی را بازخوانی می
 

 بازخوانی قصیده .4

رَحِعنَدَما یَنَغرِ  /ِطنی الُقدرَة َحتَّی ابَتِسمأع
َ

وُت َکالُقنُفُذ فِ  /ُس اخلَنَجُر ِفی َصدِر امل
َ

ی ِظِل َو یَُدبُّ امل
َعلَِّنی  /ِمن الطُُرق َعلی ُکِل البُُیوت ُمنِهٌک قَلبی /حداِق الِصغار َخرَة الُرعِب الَحاِمل َمب /اِِلدار
وَتی أری ظلَّ الَنَدم!ِفی أع

َ
ِفی ثَناای   /یَ َنقُر الَعیَننِی َو یَعِوی /فَأری الصَّمَت َکُعصُفوٍر َصِغی /نُیِ امل

 ُکِل َفم!
 تو از وی حیادهد شاعر در بکائیة قصیده از زبان العاذر مسیح را مورد خطاب قرار می

آورد و در واقع به کارگیری شخصیت او ابتسام را به ارمغان میکه برای حیاتی طلبد؛ می

را از چهره  67است تا ننگ العاذر رمز رستاخیز و خیزش، طلب بازگشت به زندگی 

« الصغار»، سستی و رکود کشورهای عربی است و لفظ «الموت»از  شاعر مراد. بزدايد

استهزاء تمام کسانی است که چشم بر افتخارات گذشته هدفش  ست کها يک آيرونی

مراد از مسیح آحاد ملت عربی است که بايد برای رهايی بکوشند و ابتسام رمز  و اندبسته

تحرکی ديوار بی الجدار/ ةواژ وچیزی که امت عربی نیازمند آن است رهايی است؛ همان 

 کند.را ترسیم میو ناتوانی عرب معاصر  رکود و

و خیزش و رستاخیز دوباره بر ضرورت اين احیاء در اين مقطع « أعطنی»تکرار فعل 

« ظل الندم و ثناای کل فم» وتمامی کشورهای عربی است « البیوت»مراد از  و داللت دارد

ای که صدای آن در سراسر نیز بر همین گستردگی و شمول داللت دارد، گستردگی

حاکمان نااليق و سردمداران ناکارآمد مصر معاصر  «الموتی» کشورهای عربی بپیچد.
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مکان و ناتوانی گذر از  آنان را مسؤول نابودی شاعر در اين مقطع با تعبیر الموتی است.

اين ترکیب تعبیری است  گیرد.داند و با تعبیر الموتی در برابر آنان موضع میمصیبت می

بشری  نده ناامید ساخته است.تحرکی که شاعر را از آيعرب، بیسران تحرکی از بی

اری و کسانی که به خو وصفتعبیر الموتی  هالبستانی ناقد معاصر عراقی چنین گفته ک

با  گويد که تعبیر الموتی نقدی بر تمام کسانی است کهذلت تن در داده اند؛ وی می

: 2012 رتح،)ش دخیزنبینند و به پا نمین را مینابسامانی آ چشم خويش انتهاکات جامعه و

190). 

َوَوقفنا  /َحِة االجَساِد َفوَق املِشَنَقةفیِه من ارجِ  ِ /ِفی الَقبِو؛ َحتَّی َتسََتیح...الرایُح اخَتَبأت 
 /ُعُض الَبَصرا!بینما خیُل املمالیِک َتُدُق االرَض اِبخلَطِو اِلَُموح / فنَ  /ُرسُ الباُب ُو َنِمی ااَلرَوقةنَ 

  ننُ  /دَلت راَسها فی راَحَتینا ِمیَتةَوت /نن ُعداَن نِمل الُبشری هلا /یَهوینوُن َوَمَضوا و الُسنُبک اجمل
 َوِهَی َتعوِیُذان مل َنِمَها... /ُکنا َنُرس الباَب وَنِمی...

 (دار ةچوب) املشنقةو  کندمصر تعبیر می ةرفتاز آزادی ازدست )چاله( القبو درالرایح  حضور

ت و داللت بر شجاع« نغض البصر»و  جامعه داردمرگ و نیستی حاکم بر  نشان از

 .ناپذيری عرب گذشته داردظلم

اين مقطع اشتیاقی به گذشته و نوستالژی به افتخارات آن است. در واقع ضعف 

کنونی کشورهای عربی و شکستهای آنان شاعر را در دامن گذشته قرار داده تا در اين 

املدینة فی الشعر مؤلف کتاب  ضر بنشیند.زای غم و اندوه عصر حادامان پر افتخار به ع
بازی با کلمات نیست،  درتحلیل اين مقطع گفته که طباق بین ريح و القبو  العربی املعاصر

 کشد.بوديت بر آزادگی را به تصوير میعبلکه اين دو دو رمز متفاوت هستند که غلبه 

لطه سیاسی حاکم وی گفته که باد در اينجا نماد آزادگی است و منظور از ممالیک س

: 1995 )ابوغالی، کندآن را سلب می ،است که به جای اينکه پاسبان آزادی مردم باشد

وی معتقد است که در اين مقطع مردم را به خیزش و مقابله با سلطه حاکم فرا  .(170

که شرط   به مخاطب القاء می کنددر اين مقطع امل دنقل اين انديشه را  خوانده است.

و در برابر سلطه  بهای آن را بپردازندکه مردم خون در زندگی اين است آزادی تحقق 

 .حاکم به پا خیزند و ستیز کنند

َسرَّجة.!
ُ

َهاِمیُز اليت /ا ...غدا؟َصَهَلت، َهِل الُفرَساُن فرساٌن َکَما َکانوُ  /اخلیُول امل
َ

ِمُلها حتَ  َوامل
 /اَجرها النخاُس حَتِمی َهوَدَجه!َقد استف َ  /وسیوٌف ثَلَمت /الُقُلوِب! االقداُم.....َغاَصت ِف 

قاِصل ََحلتَها ِف  /َتدلی ِعنَد االسِتعراِض...وسیوٌف قَنَعت أن ت َ 
َ

وَدفَّنا  /َدایِجی اللیِل اضلُع امل
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 /دا!مَیُُد اخلَوُف فی اللیِل یَ  /املدینةِ  َشَبُح الُفرَساِن َمازاَل علی َوجهِ  /ملقهوِر ِفی َعاِم الُبکاءنُبَلها ا
 َغاَصت ف حَتِمُلها االقداُم/ میُز اليتَواملها /ََیِمُل األکفاَن أثواَب الرکوب! مَیِضی، ََیِمُل األکفاَن/

 الُقلوب!
برای  وی گويد؛سايه انداخته سخن می جامعه عربشاعر در اين مقطع از مرگی که بر 

دی باشد عینیت بخشی به همین معنا از تصاوير حسی ملموس بهره گرفته تا مهر تأکی

برای به دست  ؛نیاز کشورهای عربی به ايجاد تغیر از تعبیری اسبان ةشیه بر اين معنا.

کند که مکان همان شاعر با تعبیر صهلت اين انديشه را القاء می آوردن افتخارات گذشته،

مکان گذشته است که سرشار از افتخارات ولی آيا سردمداران اين مکان چون 

ول ئال مکان عربی و اهل آن مسکه خود را در قب سردمداران گذشته هستند

الف و الالم در الفرسان عهد حضوری است که داللت بر تحقیر وضعیت  .دانستندمی

کنونی عرب دارد و تنوين فرسانٌ، تعظیمی است برای گذشتگانی که در راه عزت وطن 

فکنده رنج هر چند که شاعر از مرگی که بر کشورهای عربی سايه ا اند.عربی کوشیده

دهد و همچنان امید به تغیر و رهايی برد؛ اما با اين وجود، ناامیدی به دل راه نمیمی

  تعبیرگر آن است. «شبح الفرسان» اين همان معنايی است که  دارد.

أنَت ال  اجل/ اان../ انَت!/ َمن تَری َمات؟/ /اَی قَلِبی/ َفل تَلَق التحیةَ « َمَساَء املوتِ »اُت الَتِحیَ 
َوالَتوی حتَّی ِلَساِنی  /احلََماَماُت َلَوت اعَناَقها /أنت ال تعرف من أنتَ  /متِلک یَوَما ان متَوت

 ابلرَّطاِن...
مستقیم ه در قاموس امل دنقل به صورت غیرکه از مفرداتی است ک «مساء»اضافه شدن 

ال ». به تصوير کشیده استاوج فاجعه را  ،«الموت»به  بر نیستی و مرگ داللت دارد،
م اختیار اشاره به عد نشانه شناسیاز نظر  (سخن گنگ، عجیب و غريب است) «متلک و الرطان

بعد از عبدالناصر و در واقع جبر حاکم بر مصر  تحت حکم سلطه داردو بی ارادگی مردم 

؛ اندوهی که او را است اه شاعرتحسر و اندوه جانک اين قصیده گواه .کشدرا به تصوير می

و مظاهر انحراف و فساد  1.دهدکه کشور را نجات می« یأحمس»داشته، آرزوی به آرزو وا

اين شخصیت در شعر امل دنقل رمز  .را از بین ببرد و چهره تاريخ معاصر را تغییر دهد

بار مصر، شاعر آرزوی حضور آن را دارد. شجاعت و دالوری است، که در فضای مرگ

صوتی را بسیار به کار گرفته که القاگر جوی -دو مقطع عناصر حرکتی شاعر در اين

 :آکنده از حزن، اندوه و شکست است
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 /ائدةحنَی أجِلسُت لراس امل /الَولیَمة کنُت َضیَفا و ُمِضیفا ِف   /َمرأان اَوُزوریُس َصاَفحُت القَ 
رَتِعدة! /...يفَ َتطَلعُت الی َوجِه اخِ  /واَحاَط احلرُس االسوُد يب

ُ
اان اوزوریس  /فَتَغاَضت عیُنه امل

 َفَکسرت اخلبَز، حنیَ  /ُت مبا کاَن و مبا َسوَف َیُکون؟و تنبا /َوتَصَفحُت الوجوه... /َواَسیُت الَقَمر
هذا َحلٌل  يَوَدمِ   /َجَسِدی فَالَتِهُموه قلُت: ای اخوُة هذا /امتلُت کاسی من اخلمِر القدمیة

 /!ظل احلداد فی ظل املسدس نینة فالطمأ /س جدیدةغیأان مل نعد ننجب إیزی /فاجَرُعوُه!
 .../!بیٍد تضغط ثقب اِلرح /دیسی

اند که جمع انبوه شخصیتها در يک قصیده چندان شايسته نیست. ناقدان بر اين عقیده

اما عبدالسالم . (35 :1987)قمیحه،  يدزداداللی میان شخصیتها را می ارتباطزيرا اين امر 

کند؛ زيرا صدق نمی« العشاء األخیر»امر بر قصیدة المساوی بر اين عقیده است که اين 

های اين قصیدة يک نوع ترابط تا حد تشابه کامل وجود دارد. وجود میان شخصیت»

بخشد و از سوی ديگر به کارگیری چندين شخصیت يوسف اين ترابط را قوت می

. (141 :1994المساوی، ) «کندشخصیت ابالغی فنی است که بار داللی قصیده را تقويت می

در اين مقطع شاعر بین شخصیت مسیح و شخصیت اوزوريس بسبب تشابه شديد، 

شام آخری  آمیختگی ايجاد کرده است. وجه تشابه مسیح و اوزوريس، شام آخر مسیح و

برادرش اوزوريس تدارک ديد که منجر به قتل وی شد. شخصیت برای  است که ست

ت. وی توسط برادرش ست به قتل اوزوريس در میراث مصری رمز عشق و تسامح اس

رسید، همانطور که برخی از شاگردان مسیح به وی خیانت کردند. اين آمیختگی به 

حدی رسیده که تفريق میان آن دو ممکن نیست. شاعر بین خیانت يهودا و خیانت ست 

درآمیخته تا از اين رهگذر، احساس دائم به خیانت را که از ازل در نفس بشری وجود را 

نااليقی  خیانت عصر شاعر (147 :1998مجاهد، )ه، در جان شنونده تثبیت کند. داشت

و  قدرتصیت مسیح، تعبیر از نزاع بین . هدف شاعر از بکارگیری شخسردمداران است

شوند. شخصیت کنند و کشته میروشنفکرانی است که بر سر عقیده جانفشانی می

رسد و شخصیت اسطوری ادت میفکری است که در راه عقیدة به شهمسیح رمز روشن

اوزوريس رمز عشق، محبت و پیکار برای صلح و آرامش است. اين دو شخصیت تعبیری 

شوند. وی از رنج و مشقتی است که روشنفکران به خاطر دفاع از عقیده متحمل آن می

گونه ناخوشايند خود آگاه سازد. همان ةبه سر کشیده تا مردم را از آيند نقاب مسیح را

فشانی برای نجات بشريت برآمد، مسیح عصر معاصر نیز اين مسیح در صدد جانکه 

يابد که اما اوزوريِس عصر کسی را نمی .(196 :2003کندی، ) پروراندانديشه را در سر می
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زندگی را به او باز گرداند؛ چرا که بوی مرگ همه جا را فرا گرفته و مصر ديگر توان به 

شاعر در اين مقطع تجربه زرقاء يمامه با اوزوريس .را ندارد.بخش بار آوردن ايزيس حیات

تا از فرجام ناگوار مصر خبر  )تنبأت مبا کان و مبا سوف یکون( آمیزدرا به هم در میاسطوری 

 دهد.

اجتماعی  آن در بعد انقالبی است بر ضد مصر و اوضاع نابسامان ،مقطع چهارم قصیده

 ةمصر، از روح عامه و از قصید ةشیدن اين چهراعر برای به تصوير کو اقتصادی آن؛ ش

وی  .(120: 1995)ابوغالی،  الهام گرفته است «أغنیة شعبیة قدمیة»بدر شاکر السیاب با عنوان 

وع الی َیمل اِل /اضواء الغروب/ تسعل الظلمة فیه و الربودة الکورنیشعندما یبتلع گويد: می
کان   ابیح شظاای قمر...واملص /لدفء العرابت ...مث تنسل من الربد /ولیده/ کلمات... العار...

 یضیء...

رين انحرافات اجتماعی را تاست که يکی از مهم هنری تصوير ةاين مقطع دربردارند

دستی در مصر و يا به تعبیری کشورهای عربی است، به تصوير میفقر و تنگ ةکه نتیج

به اين صورت  پردازد.یشناسی انحراف اجتماعی مکشد و شاعر در اين مقطع به آسیب

شکل گرفته تا اين انحراف را آسیب تنازلی به صورت ترتیب تصوير در اين مقطع  که

پديده و که الجوع سبب البرودة است و البرودة سبب السعال صورت، بدين شناسی کند.

شود که در اين تصوير می« العهر»آورد سبب رذالت و فساد الجوع با نتايجی که به بار می

منظور از الکلمات  .(121 :)همانشود. وع و نتايج حاصل از آن در الکلمات خالصه میالج

القمر در اين  که جامعه را به فساد کشانده است و إغراء است، إغرائیدر اين تصوير 

ای که در مصر از هم فرو پاشیده مقطع رمز عفت و پاکدامنی است؛ عفت و پاک دامنی

در واقع دنقل با اين تصوير سعی دارد  آن شده است. فقر و تنگدستی مردم سببو است

از تمام جنبه ها زشت جلوه دهد و آن را آن را و مرگ معنوی تا هويت معاصر عربی 

های کهن عربی عراقی نماد باروری و نکته ديگر اينکه زن در اسطوره محکوم کند.

وير کشیدن انحراف بر می آيد که أمل دنقل با به تص (73: 2012 الشرتح،) بالندگی است

اين زن در پی محکوم کردن اوضاع کنونی عرب دارد که از تمام جوانب رو به إنحطاط 

اش را و اين بار انديشه هبه سر کشید )ع(شاعر در همین مقطع نقاب يوسف  نهاده است.

 کند:از زبان يوسف بیان می
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مَل اَُکن امِلُک اال قمرا/ َقمرا کاَن لَِقلبی   ِعندَما جعت الی َقصِر الَعزیِز/ /اان یُوُسُف ََمبوُب زُلیَخا
َجائعا فَتاءی القمُر ترَُکونی َجائَعا ِبضَع اللیالی ترَُکونی  /ونی َمَعه للِسجِن َحتی اُطِفئهََحلُ  /ِمدَفأة

ة!  الشاحُب ِف   والی االَن ِِبَلِقی َما یَزال ِقطَعٌة ِمن ُحزنِه االشَیب! /َکِفیَّ َکعکَّ
صدد خاموش کردن آن است. مردم ايمان به تغیر اوضاع ندارد و در ريوسف عصر معاص

اند. اين همان معضلی است که شاعر از آن رنج خواهان تغیر نیستند و تن به زبونی داده

برد. شاعر در اين مقطع تجربه مسیح و يوسف نبی را با هم درآمیخته است. کسانی می

که به مسیح خیانت کرد، در اين مقطع رمز که با ايمان يوسف مخالفت کردند و يهودايی 

. (197: 2003)کندی، کوشند شعله زندگی و حیات را خاموش کنند. آنهايی است که می

، (flashback)بک يک چرخش و استفاده از تکنیک فلش شاعر در پايان قصیدة دوباره با

ی طلب حیات دهد و از واز زبان العاذر، مسیح را برای بار ديگر مورد خطاب قرار می

 :کندجاويدان می

مِس یَهوی َکخیوِط الَعنَکبوت/ والقنادیُل متَوتُ َفُشَعاُع ال /ِطنی الُقدرَة َحتَّی ابَتِسم...اع َعِفَن  /شَّ
وتی و اطیاُب احلُنوط

َ
ِمَن   قليبُمنِهکٌ  /َدِمی ِعرقَاا ِعرقَاا  تسری ِف  َنکهٌة َتکُسو فناَء البیتَ  /امل

 الظُلَمة برهة. .../ رمبا نوَّر فآه َلو مَل التهمه   القمر الشاحب    لو /ال اری الظُلَمة اين
ای که بر ماندگی فکری و ناخودآگاه اجتماعیدر اين قصیده واپسگرايی و عقب شاعر 

خورشید که در شعر دنقل نماد کشد. ربی سايه انداخته را به تصوير میفرهنگ معاصر ع

از اوضاع  ناسازواری ةتشبیه شده است که اين استعاربوت نور و زندگی است به تار عنک

که در سايه واپسگرايی روبه انحطاط نهاده  دهدسامان مصر و کشورهای عربی خبر میناب

داللت بر رکود، سستی و مرگ روزافزون مردم دارد، مرگی که حتی  اين ترکیب .است

در فکر  تغیر ندارد:عصر را تضعیف کرده ديگر ايمانی به ايجاد و يوسف ايمان مسیح 

ه تمسخر و تهکم و عالمات تعجب و لحن آمیخته ب ناسازواریدر اينجا  .ترک مکان است

 افزايد، مناسب با اوضاع فاجعه بارجامعه استکه يک بعد عینی درامیک به متن می

شاعر در بکائیه قصیده ترکیب منهکٌ قلبی که  ديگر اين ةنکت .(146: 2009 )عثمان عباس،

ق علی کل البیوت را به کار برده که در اين ترکیب استعاری نشانه هايی از امید من الطر

امید در نهايت قصیده به يأس و ، ولی اين شودمی شاعر ديده وجود دربه تغییر اوضاع 

اندوه و بر  ی استالقلبی من الظلمة که رنگ سیاه دمیدی مبدل گشته است و منهک انا

ی انسانی هامیدی شاعر از تحقق و برپايی ارزش، نا ا(125 :2011 )ربابعه، امیدیيأس و نا

 کشد.در مکان را به تصوير می
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 تحلیل بینامتنی گفتمان .5

راهبردهای دگر  کند. از نظر لیووننیت به فرآيند دگر سازی تعبیر میون لیوون از بینامت

 (addition) افزايش، (deletion) حذف ،(substitution) جايگزينی ةسازی به چهار دست

تقسیم می شود. لیوون متنی را که از آن بر گرفته می  (rearrangement) آرايشو باز

در در تحلیل بینامتنی در  ویشود پیشامتن و متن استفاده کننده را پسامتن می نامد.

 صدد پاسخ گويی به سؤاالتی از اين قبیل است:

 ؟ايئولوژيکی در فرآيند دگرسازی حاکم است چه مالحظات .1

 گذارند؟نشانه هايی در پسامتن به جايی میايدئولوژی های مرجع مقصد چه  .2

 (.237-236: 1386قهرمانی، )

وی با حرکت دادن متن  بینامتنیت يکی از مهمترين استراتژی های شعر دنقل است.

ضای تاريخ ارزشهای سیاسی، اجتماعی و انسانی ای را که به آن ايمان دارد را فخود در 

نشر می دهد و بر اين عقیده است که فضای تاريخ بستری مناسب برای نشر  به خوبی

 .(116: 2009)عثمان عباس،  ايدئولوژی است

های اين متن دعوت به مبارزه با سلطه و فداکاری و جانفشانی ترين ايدئولوژیمهم

 در راه وطن و محکوم کردن کسانی است که در پی خاموش کردن شعله زندگی هستند.

مسیح در راه ، ه پسامتن و پیشامتن در اين قصیده رابطه اشتراک در ايدئولوژی استرابط

بشريت فدا شد و يوسف در راه عقیده زندانی و متحمل درد و رنج شد. يهودا محکوم به 

در اين متن  خیانت و کسانی که علیه يوسف توطئه کردن دشمن زندگی بودند.

 يوسف و مسیح معاصر هستند و، کنندی وطن میروشنفکرانی که خود را فدا

های پی در پی را به آنان شکستسردمدارانی که زندگی مردم را تلخ کرده و طعم 

شاعر در  د، يهودا و ست معاصر است که اوزوريس را به تباهی کشاند.نناچشمی

رفته را رفته را بازگرداند و عظمت ازدستست تا هويت ازدستا ایجستجوی فضايی تازه

فکران را عاملی مهم در تغیر اوضاع می داند و از آن ها خواهان دنقل روشن د.احیاء کن

ايفای نقش است و با تأيید بر نقش روشنفکران در قالب شخصیت يوسف و مسیح، 

  خواهان پايان يافتن تراژدی معاصر عرب است.
 

 بافت موقعیتی گفتمان. 6

اين عقیده است که گفتمان يک  لیوون در زمینه بافت متن متأثر از فرکالف است که بر

پردازد؛ کنش اجتماعی است که به بازتولید مناسبات قدرت میان گروه های اجتماعی می
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از اين روی تحلیل صرف متن کافی نیست و در تحلیل بايد بافت محیطی مورد بررسی 

پیوند میان متن و  ةاست که تحلیل به ما بصیرتی دربارقرار گیرد و در اين صورت 

بر  (.118: 1395،فیلیپسو  يورگنسن) خشدبارها و فرآيندهای اجتماعی و فرهنگی می ساخت

فارغ از محیط موجوديتی منفرد و ايستا  ةشناسی اجتماعی متن را به مثاباين مبنا نشانه

 کند؛ بلکه با تکیه بر اين اصل که متن يک کنش اجتماعی وگفتمانی مطالعه نمی

 (.108: 1392 قهرمانی،) پردازدشناختی متون میانهت به تحلیل نشمحصول اجتماع اس

لیوون بر اين عقیده است که در تحلیل بافت محیطی متن بايد به سؤاالتی از اين قبیل 

 پاسخ داد:

 هدف اصلی نويسنده به عنوان يک کنشگر اجتماعی از متن چیست؟ .1

 نیات نويسنده در متن چگونه ساخته و برتافته شده است؟. 2

 .(111 :)همان شده است؟ نواملی موجب شکل گیری گفتماچه ع. 3

عرب  ةتماعی مصر و در يک نگاه کلی جامعاج-وضاع سیاسیال دنقل بازتابی از شعر أم

اين امکان را برای او فراهم ساخته تا در شعر خود، انسان  لهای ذاتی دنقتوانايی است،

و پس از  1960 هایسال اجتماعی مصر در خالل-وضاع سیاسیاعاصر را ترسیم کند. م

شکست عرب ها از اسرائیل در سال در  آن تأثیری عمیق بر روحیه شاعر و شعر وی نهاد.

، عظمت نااليق و سردمداران ، تحوالت سیاسی منطقه، ناکارآمدی حکام67سال 

او را متأثر  ةدوران جمال عبدالناصر همه بر شعر دنقل تأثیر داشته و روحی ةرفتازدست

وفانی است که سستی را . أمل دنقل بر اين عقیده است که شعر همچون طساخته است

ستر گمراهی و تزوير و های خواهان تغییر را که در بکند و وجدان ملتکن میريشه

( از اين رو همواره 25: 1392 فراهانی، و اناری) داردیاند را به جنبش وا مترس آرمیده

ن مشکالت آن و دعوت به خیزش در دصوير کشیشعرش را به جامعه پیوند زده و با به ت

. در اين قصیده شاعر آفت های إجتماعی اختار جامعه و برقراری توازن استپی تغییر س

وير را با بیانی شیوا به تص و... ، جبرگری، واپسگرايی، نبودن آزادی، طائفهحاکم چون فقر

بان دهد و با زاندازد بیم مینسانیت را به خاطر میا ها کهکشیده و مخاطب را از اين آفت

 کند.شعر به مقابله با آن دعوت می

های اجتماعی عصر فساد و طائفه گری آفت رايی مکان وفقر، نبود آزادی و واپسگ

ترين شکل گیری اين گفتمان است واين موضوعات از مهم شاعر از جمله عوامل

ترين مشکالت از مهمدستی فقر و تنگ .آيندهای اين گفتمان به شمار میمايهبن
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ارد و دو تمدن را از مسیر پیشرفت باز میاجتماعی است که پیامدهای آن جامعه 

سیاست هايی که  .آوردزد و انحطاط اخالقی را به بار میانداانسانیت آدمی را به خطر می

 شد، چیزی جز فقر و تضاد طبقاتی به بار نیاورد.سوی حاکمان کارآمد مصر اتخاذ می از

دنقل که خود درد مردم را داشت و در طول زندگی طعم فقر و تنگدستی را دمل 

گی جامعه را سبب می چشیده بود، همواره در شعرش فقر و تنگدستی را که مرگ فرهن

به عنوان آفت  امل دنقل بر اين عقیده است که بايد با واپسگرايی کند.شد، منعکس می

ز بین بردن اين آفت آگاهی بخشی اجتماعی فرهنگی جامعه عرب مبارزه کرد و تنها راه ا

های اين گفتمان آزادی است. از ديد از ديگر بن مايه از طريق دانش و معرفت است.

شاعر تنها با وجود حاکم بودن فضای آزادی است که إنسان احساس انسانیت خواهد کرد 

شود و وی ديشه آدمی میآزادی حقیقی باعث شعله ور شدن ان و مالک اراده خواهد بود.

کند و در از بین . و شادکامی را به جامعه هديه میرا قادر به آفرينش و ابداع خواهد کرد

بردن واپسگرايی سهیم است؛ زيرا که کشوری که در فضای آزادی به سر می برد همواره 

در فضای آفت بار جامعه عرب أمل دنقل به  محل خیر و نمو و بالندگی خواهد بود.

د کر در ايجاد تغیرات ساختاری تأکیکر انقالبی بر نقش مهم روشنفعنوان يک روشنف

عرب روشنفکر نقش مهمی در حفظ در فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه . دارد

 داند.بت به جامعه و حوادث آن مسؤول میهای انسانی دارد، زيرا که خود را نسشزار

کر از بین بردن موانعی است عرفی می کند که همواره در فم ا شخصر جابری روشنفکر

سارتر بر اين  .(25: 2000)الجابری،  کنده نظام اجتماعی بهتر را دشوار میکه راه رسیدن ب

با برداشتن نقاب از وجوه  شنفکر کسی است که با وعی و آگاهی وکه رو عقیده است

ها، در پی برقراری ساختار فرهنگی تعارضات جامعه و از بین بردن آن تناقضات و

اين نقش مهم روشنفکر در  ة. به واسط(31: 2017)مرشد محمود،  اجتماعی متوازن است

کند شنفکران را به صحنه حضور دعوت میتغیر ساختارهای جامعه أمل دنقل همواره رو

 متوازن در جامعه جانفشانی کنند. یو از آنان درخواست دارد که در راه برقراری ساختار

ه متحمل رنج و درد شده روشنفکرانی که بردر راه عقید أمل دنقل با به تصوير کشیدن

خواهد که با همدستی با و از آنان می کردهروشنگری را در وجود آنان تقويت  ةاند، روحی

نیروهای اجتماعی محرک برای ايجاد تغیرات اجتماعی و برقراری فضايی اجتماعی 

ن نااليق عربی موضع همچنین شاعر در اين قصیده در برابر حاکما ، بکوشند.مطلوب

ناکارآمد و شیوه زمامداری  یهاا زبانی تند و ريشخند گونه سیاستگیری کرده و ب
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به چالش کشیده است  ين اسباب مرگ فرهنگی جامعه استترنادرست آنان را که از مهم

 کند.زندگی هستند تعبیر می ةخائنانی که در پی خاموش کردن شعلو از آنان به عنوان 
 

 نتیجه. 7

که در ترين قصايد أمل دنقل است، که از مهمأمل دنقل آن را « العشاء األخیر» ةقصید

آن بر ضرورت احیای امت عربی تاکید دارد. وی در اين قصیده گذشته و حال را گرد هم 

آورد و با ايجاد ناسازواری میان وضعیت گذشته و اوضاع کنونی در صدد است تا می

نگیزد تا شايد از اين رهگذر تغیری حاصل آيد. شاعر در عربی را برا ةاحساسات خوانند

ی، دينی و تاريخی را به رموز اسطور يدئولوژيک،ادر کنار واژگان دارای بار  اين قصیده

شاعر در اين  .انگیزدعرب را بر ةست در پی آن است تا احساس خوانندکار گرفته ا

نظام اجتماعی متوازن تأکید در مقابله با سلطه و خلق  نفکراقصیده بر نقش مهم روشن

يدئولوژی های حاکم بر قصیده يک نوع استراتژی بینامتنیت به اگیری با به کار وی .دارد

موضوعیت و عینیت بخشیده است و کالم خويش را برجسته کرده است. در سطح کالن 

ن موج ديديم که فضای آفت بار جامعه عرب که فقر و نابودی آزادی و واپسگرايی در آ

ترين اسباب شکل گیری اين گفتمان بوده است که شاعر در آن با دعوت زند از مهممی

 جتماعی است.اهای ين آفتان بردن روشنفکران به ايفای نقش در پی از بی
 

 نوشتپی
سالگی  10سالگی پدرش را از دست داد و در سن  7احمس فرزند يکی از فراعنه مصر بود که در سن . 1

ن برادر بزرگتری نداشت خود بر تخت نشست. احمس با وجود سن کم بسیار برادرش وفات کرد. چو

 کاردان بود و توانست حکسوس را شکست دهد و سیناء، فلسطین و سرزمین نوبة را تصرف کند.

 

 عمناب
 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران ،تحلیل گفتمان انتقادی ،(1385) آقاگل زاده، فردوس

زبان و  ،«رويکردهای غالب در تحلیل گفتمان»(، 1394) ، مريم الساداتغیاثیان آقاگل زاده فردوس،
 .1ش سال سوم،  ،زبان شناسی

، 7 سال ،ادب عربی ،«هنجارگريزی معنايی در شعر امل دنقل» (،1394) اناری، ابراهیم، فراهانی، سمیه

 .2 ش

 .33 عدد، جملة اوراق اشَتاکیه، الشعر اهلزمیة و املقاومة ،(2007) البحراوی، سید

 .مؤسسة انتشارات امیرکبیر: تهران ،مبانی زبان شناسی متن(، 1387) ويزالبرزی، پر

 .، ابتنه، جامعه احلاج خلضر، اِلزائربلقیس لنزار قبانی دةالبنیات األسلوبیه فی قصی(، 2011، رشید )هبدید
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 .من منشورات احتاد الکتاب العربیبیوت: ، أدوات النص(، 2000حتربشی، َممد )

 راسات الوحدة االسلمیة.مرکز دبیوت:  ،املثقفون فی احلضارة العربیة(، 2000َممدعابد ) اِلابری،

 ، چاپ چهارم.سوره مهر :، تهرانمهدی پارسا ترجمة، شناسینشانهمبانی(، 1387) دانیل چندلر،

 .توزیعدار الفرحة للنشر و ال ،االجتاه السیمیولوژی و نقد الشعر(، 2003) خلف کامل، عصام
 .دار التموز :، دمشق2 ، طعلقات احلضور و الغیاب فی شعریة النص االدبی(، 2012) اخللیل، مسی
عدم حضور ايران در  حضور يا شیوه نام گزينی و تحلیل گفتمان انتقادی:»(، 1395) رضا خیرآبادی،

 .30 ش ،جستارهای زبانی، «1920تايم از دهه  نشريه آمريکايی مطالب

 .مکتبة مدبولی ، القاهرة:3 ، طال الشعریة الکاملةاالعم(، 1987)دنقل، امل 
 .، الکویت، دار اآلفاق1 ، طآلیات التأویل السیمیائی (، 2011) موسی راببعه،

 : داراحلوار للنشر و التوزیع.سوریة ،اسَتاتیجیة النص األمنوذجی(، 2016) نعیمة سعدیة،
 .العمان: دارغیداء ،شکیل اخلطاببنیة النص و ت یة:القصیدة السی ذات(، 2015) خلیل شکری هیاس،

 .مکتبة البصائر بیوت: )دراسة سیمیائیة(، العنوان فی الشعر العراقی احلدیث(، 2013) الشیخ فرج، َحید
 بیوت: دارالنینوی. التدلیل، فضاء الکون الشعری من التشکیل إلی(، 2012) َممدصابر عبید،

 دانشگاه خرطوم. دنقل،وات البناء الفنی فی شعر أد(، 2009) شریفة عثمان عباس،
 .مطبعة هجر ، مصر:الَتاث االنسانی فی شعر امل دنقل، (1987) قمیحة، جابر

 .ناشر: تهران ،ه و تحلیل انتقادی گفتمانترجم(، 1392) مريم قهرمانی،

 .ب اِلدیدةدار الکت لبنان: ،الرمز و القناع فی الشعر العربی احلدیث (،2003) کندی، َممد علی
 .پرسش :، آبادانمظفر قهرمان ة، ترجمیشناختآمدی بر نشانهدر (،1380) ماری دينه سن، آنه

 .اهلیئة املصریة العامة للکتاب ، القاهرة:اشکال التناص الشعری(، 1998) جماهد، اَحد
 ز.دمشق: ارالتمو  ،التابو و تشکلت السلطة فی شعر عدانن الصائغ (،2017) وسن مرشد َممود،

 .، دمشق، احتاد الکتاب العربالبنیات الدالة فی شعر امل دنقل (،1994) املساوی، عبدالسلم
 .مست هتران: ،العروض العربی البسیط (،1387) معروف، َییی

ادبیات  مجله انجمن ايرانی زبان و ،«ناسازواری هنری در شعر امل دنقل» (،2012) سیدرضا موسوی،
 .22ش  ،عربی

ات کلم شناسی سرودهنشانه (،1392) میرگلويی بیات، نفیسه وکیلی، زهرا، ی،عل نجفی ايوکی،

 .4 ش سال سوم، ،نقد ادب معاصر عربی، الخیةسبارتاکوس ا

 ،6 چ ی جلیلی،هاد رجمةت، نظريه و روش در تحلیل گفتمان(، 1395) فیلیپس، لوئیز ماريان، يورگنسن،
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