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Abstract 

Semiotics is a text-based method of criticism, which, adopting a systematic approach, studies 

all factors involved in meaning production and interpretation of the process of signification. 

Amal Donqol, as part of the society he lives in and a poet dedicated to and concerned for his 

community, instrumentalized language for direct and indirect reactions against his time's 

empowering discourses, thus transforming his poetry into purposeful texts. Therefore, adopting 

a descriptive-analytical method, the present study assessed the qasida of 'Al-Buka' Bayna 

Yaday Zarqa' al-Yamama' in an attempt to reveal the beliefs, ideas, and thoughts of Amal 

Donqol, infused with the linguistic structure and instilled in the audience, through investigating 

the linguistic choices across different levels. Given the obscurity of Donqol's poetic language 

and the concealed intended meaning and content therein, layer semiotics can be significantly 

useful in understanding and analyzing his poems. It can, furthermore, better manifest the 

linguistic and semantic delicacies of this qasida. The present reading examines the qasida's text 

as a network of codes within a coherent framework and, adopting a layered approach, studies 

signs in the title and the phonetic layer, lexical layer, and syntactic-rhetorical layer. Through 

syntagmatic and paradigmatic axes and considering the style and atmosphere governing the 

qasida, the signs move away from their referential functions and gain sociopolitical 

signification. As a result, analyzing and assessing textual symptoms and implications takes us 

to the concealed or in-depth meaning of the qasida, i.e., the rulers' political vices, a reproach to 

the Arab nation a call to rebellion. 
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 چکيده

معنا یا  ریو تفسلید مند به مطالعه همه عواملی که در توتن محوری است که با رویکردی نظامروش نقدی می، شناسنشانه

شاعری ملتزم به  کند وای که در آن زندگی میعنوان فردی از جامعهدنقل بهامل. پردازدیملت شرکت دارند، در فرایند دال

های قدرت ساز عصر هایی مستقیم و غیرمستقیم علیه گفتمانمند است، زبان را ابزاری برای واکنشاجتماع خود که دغدغه

البکاء »تحلیلی قصیده –روش توصیفی  برهیتکجستار با اند؛ لذا این یدهخود پنداشته و اشعار وی تبدیل به متونی هدفمند گرد
های زبانی در سطوح مختلف زبانش باورها، و سعی دارد با بررسی گزینش  قرارداده مدنظرامل دنقل را « بین یدی زرقاء الیمامة

این خوانش، متن قصیده را ده را بنمایاند ار زبان ریخته و بر مخاطب خویش القا  کرهای خود که را در ساختعقاید و اندیشه

ی الیه واژگان الیه آوایی، عنوان، در سطوحرا  هانشانه یاهیالرویکردی  و با ی از رمزگان، در چارچوبی منسجماشبکهبه مثابه 

 یو فضااق توجه به سی و با ینیو جانش ینینشهمل دو محور در متن از خال هانشانه، کندیمبالغی بررسی  -نحوی هیو ال

و از خالل تحلیل  جهیو درنت رندیگیمی اجتماع -سیاسی ییهاو داللت دور شدهارجاعی خود  کارکردحاکم بر قصیده از 

و زنش ملت عربی متن به معنی پنهان یا معنی عمیق قصیده که همان هجو سیاسی حکام،  سر یهاو داللت هانشانه یبررس

 .میرسیمبه شورش علیه شرایط است  دعوت

 های زبان، داللت، گفتمان شعری، معنی عمیق، امل دنقل.الیه :هاکليدواژه
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 . مقدمه 1

شود نقش گاه هنر شعری واقع میو متمایز که ماده خام شعر یا جلوه افتهینظامای است بسیار ساختمند، پیچیده، زبان پدیده    

های صریح زبانی مبدل ساخته است و آن را از قیدوبند داللتهای ادبی زبان عرصه ادبیات را به عرصه خالقیت و آفرینش

داده و به همان زبان شعری پویا، متغیر، ناپایدار، دیریاب، عمیق و ضمنی تبدیل  رییرا تغجدا کرده و چارچوب ثابت زبان 

 نا معنی یا همان معنی عمیقآید که خواننده را در درک معهای نقد ادبی به شمار میشناسی یکی از شیوهگردیده. خوانش نشانه

شناسی بیشتر معطوف به ساختار شود. مطالعات نشانهمند منجر میکند و به درک رموز و دقایق زبان شعر به شیوه نظامیاری می

ها این است که چیزی متن و بررسی روابط موجود در متن در درون یک نظام پیچیده و منسجم است. در این نظام نقش نشانه

قرار  موردمطالعه ،معنا هستند که در یک نظام منسجم یسوبهگر ها، زمانی هدایتا بازنمایی کنند و نشانهدیگر ر

ای مختلف های نشانهکه در نظام گونهآنهای ارتباط و معنا ای است که به بررسی مقولهای چند رشتهشناسی حوزهبگیرند.نشانه

ای واحد تلقی کرد. به بیان توان آن را رشتهاهداف خود ناهمگن است که نمیها و در روش و چنانپردازد قرار دارند، می

شناسی هر چیزی ی است که رویکردهای گوناگونی در آن دخیل است. موضوع بررسی نشانهارشتهانیمی تر یک حوزهدقیق

 افتهیسازمانزگان یا فرایندهای داللتی قراردادها و رم بر اساسای مطالعه کرد نظامی که است که بتوان آن را همچون نظام نشانه

 (. 326: 1388است )مکاریک، 

و درک داللت در حوزه  لیوتحلهیتجزآید که به شناسی به شمار میهای نشانهشناسی متون ادبی، یکی از شاخهلذا نشانه

ضمنی، شناخت رمزگان و های نشینی و جانشینی بررسی داللتتحلیل متن به اعتبار روابط همپردازد. می و شعرنقد 

است  موردتوجهشناسی ادبی مواردی است که در نشانه ازجملهدهنده به متن ادبی و سایر شگردهای بالغی سازوکارهای شکل

 این روش به مطالعه متن و درک داللت شعر برسیم. برهیتکتا با 

حلیل متون ادبی خصوصاً شعر معاصر و پی ت -روشی برای بررسی عنوانبهشناسی ادبی هدف این جستار آشنایی با نشانه

 . باشدیمی ضمنی هاو داللتهای زیرین و معنی عمیق بردن به الیه

  و اهدافپژوهش، روش  یهاو پرسشپيشينه  .2

عرصه  نیدر ای و عربی غربی کشورهابسیاری در  نظرانصاحب، «سوسور و پیرس»ی شناسنشانهبعد از دوپایه گذار     

 و دربارت، گریماس، امبرتواکو، ریفاتر، لوتمان، برمون. چارلز موریس، رومن یاکوبسن، روالن ازجمله اندردهکیی فرساقلم

زبان عربی نیز رشیدبن مالک، محمد مفتاح، علی بوخاتم، محمد سرغینی، مبارک حنون و .... .مطالعات گسترده و کتب زیادی 

شناسی، نشانه»، «شناسی، دنیل چندلرنشانه« »ونشانه شناسی، سوسور ی نوینشناسزبانمبانی »نیز نگارش یافته از جمله

التحلیل السیمیائی للخطاب الشعری،عبدالملک « »دروس سیمیائیات، مبارک حنون« »شناسی کالرمبانی نشانه»، «امبرتواکو

 و غیره.«مرتاض
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حوزه بررسی مضامین صورت گرفته است  هایی در برخی قصائد و اشعار وی دراما در ارتباط با أمل دنقل تاکنون پژوهش

شورش در » ، «، صادق فتحی و ژیال قوامیگذشته جهان عرب در شعر أمل دنقل های نمادین شکوه و  اقتدارجلوه»، ازجمله

أمل دنقل »،«البنیه القصیده العربیه المعاصره،خلیل موسی» ،«شعر أمل دنقل و نصرت رحمانی، نفیسه میرگلویی و فرهاد رجبی

بررسی نماد خورشید در شعر أمل دنقل و شفیعی کدکنی، فرخنده سهرابی و یحیی »، «ر الرفض،نسیم مجلیشاع

که باتکیه برنظریه گریماس پژوهش را انجام «شناسی قصیده اسپارتاکوس االخیرۀ علی نجفی و زهرا وکیلینشانه«.»معروف

 داده اند. 

ی أمل دنقل «البکاءبین یدی زرقاء الیمامه»شناختی در قصیده نهاین پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی به خوانشی نشا

 با تکیه برفرضیات ذیل:پرداخته است و

 باشد. ی میبررسقابلعنوان، آوایی، واژگانی، بالغی از شعر  در سطوحشناسی های نشانهتحلیل -

 .کندیم شناسی در اشعارأمل دنقل به فهم داللت و معنی عمیق اشعار کمککاربست اصول نشانه -

 باشد:در پی پاسخ به این سؤاالت می

 باشد؟ی میبررسقابلشناسی در چه سطوحی از شعر های نشانهتحلیل -

 ؟ کندیمشناسی در اشعارأمل دنقل به فهم داللت و معنی عمیق اشعار کمک آیا کاربست اصول نشانه -

ای ی الیهشناسسبکاز کتاب  با الهام -ایالیه رویکردی و بامکتب خاص  برهیتکجستار حاضر  با دیدگاهی کلی و بدون 

تحلیل  .گر با متن روبرو استدر این بررسی تحلیل .پردازدمی« البکاء بین یدی زرقاء الیمامه»به بررسی قصیده  -یدکتر فتوح

اند و در تحلیل یل بودهدخ ینینشهمهای ای متفاوتی در الیههای نشانهمتنی که در خلق آن نظام؛باشد آن از نوع تحلیل متن می

ای ای متن پدیدهشناسی الیهنشانه پردازد؛ در شیوهای به تحلیل میسبک الیه و باگیرد خود از ابزاری به نام نشانه بهره می

ای( ممکن شده است. های متعدد )نظام نشانههای متفاوتی است که به واسطه عملکرد رمزگانالیه ینینشهمفیزیکی و حاصل 

کند در تعامل ای خود را از رمزگان دریافت میای از متن است و عالوه بر آنکه ارزش نشانهه در بستر یک گفتمان، الیهنشان

 (. 209: 1388آورد )سجودی، معنی گفتمانی به دست می نینشهمهای متنی با دیگر الیه

 اصطالحي تا مفهوماز معني لغوی  يشناسنشانه .3

برای فیلسوف  یازینشیپا یر یونان باستان همواره به موضوع نشانه و مسأله داللت توجه داشتند و گواز آغاز پیدایش فلسفه د

 کاررفتهبههای پارمیندس یونانی حتی در آغاز این دوره در آثار بقراط و سپس در نوشته semēion""ی شد. واژهتلقی می

ها به آراء ارسطو و طرح دیدگاهش در فن بندی نشانهنشانه و طبقه یدربارهترین آرای بازمانده از آن ایام است. یکی از مهم

شناسی ترین کاربرد آن به الگوی قابل مشاهدۀ نشانهاین اصطالح در قدیمی .(52: 1393)صفوی،  گرددیبازمخطابه 
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سیر نشانه بوده است چنین در معنای کنش خود نشانه یا تفهای خاصی هستند اشاره دارد و همفیزیولوژیک که معلول بیماری

 (.324: 1388)مکاریک، 

که به  "Logos"به معنای نشانه و  "semeion"به عصر یونان از کلمه  ""semiotiqueلذا اصل لغوی برای اصطالح 

شناسی در زبان عربی به ، از سیمیولوژی به معنی نشانه«علم»به مفهوم"Logos"ی وسیع معنای کلمه و با دامنه« خطاب»معنی 

 (.12: 2010شود، همان که سوسور آن را بیان کرد )االحمر، العالمات یاد میعلم 

شناسی علمی گوید: نشانهتوان به دو تعریف که نبستاً جامع هستند اشاره کرد، صالح فضل میدر تعریف اصطالحی آن می

 (.20: 2003ازد )عصام خلف، پردها میگر و کیفیت این داللتهای رمزگانی و اشارات داللتاست که به مطالعه نظام

 (.13: 1380پردازد )گیرو، های عالمتی و غیره میها، رمزگان، نظامای نظیر زبانشناسی به مطالعه نظام نشانهنشانه 

ای دیگر به های نشانهپردازد زبان را جدای از نظامهای مختلف میای در فرهنگهای نشانهشناسی به بررسی نظاملذانشانه

گونه که سوسور بیان کرده است: ورد مطالعه قرار می دهد؛ همانهای متعدد مای و رمزگونه با داللتک نظام نشانهعنوان ی

(.زبان وادبیات معاصر، 16: 1983)سوسور، « شناسی هیچ چیز بهتر از مطالعه زبان نیستنشانه برای نشان دادن ماهیت مسئله»

های شعر معاصر ای که غموض یکی از ویژگیرود به گونهماض و پیچیدگی میخصوصاً شعر روز به روز به سمت رازناکی اغ

اند شعر تاکنون در این حد نزدیک به روح اسطوره و رمز نبوده است و شعر از مفاهیم و ای که گفتهآید به گونهبه شمار می

ی چیزی دیگر را مورد توجه و مدنظر گوید ولاشیاء تعبیر و بیانی غیرمستقیم و مختصر دارد در حقیقت قصیده چیزی را می

داند که تمامی عناصر آن از شناسی ادبی متن ادبی را نظامی پیچیده و رمزگانی می(. از همین رو نشانه153: 1388دارد )کالر، 

طبیعی و های دیگر بر مبنای یابند و نشانهشوند و کارکردی ثانویه میگیرند و وارد نظامی جدید میهای قبلی فاصله مینظام

گیرد بنا به ارتباطش با های متعدد میگیرند. و هر نشانه در متن ادبی خاص داللتقراردادی میان دال و مدلول شکل نمیپیش

گردد، متن ادبی را بدون توجه به سیاق، و تنها از داخل مورد بررسی ها و سیاق خاص تا اینکه خاص آن متن میسایر نشانه

های ساختمند پندارد در حقیقت  به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتمتن بسته و جدا از خواننده نمی دهد و آن را یکقرار نمی

 (.29: 1387و در جستجوی معنای پنهان و ضمنی است )چندلر، 

ی بازنمود واقعیت، شود سطح محاکاتی )متن به مثابهشناسی شعر دو سطح برای متن شعری قائل میریفاتر در کتاب نشانه

شود ای( که برپایه تفسیر ساخته میی واحد معنایی یکهای از واحدهای اطالعاتی متوالی( و سطح معنایی)متن به مثابهجیرهزن

سطحی که بعضی از اجزا اگر به -ای ـ و ادبیت ـ باید از سطح محاکاتی عبور کرد، خواننده برای فهم متن در سطح نشانه

شوند متن معموال دارای الگوهای وزنی، آوایی، بالغی مهم است که  بصورت صورت ارجاعی خوانده شوند فهمیده نمی

ارجاعی قابل تفسیر نیستند این الگوها باتحمیل خود به خواننده به مثابه نشانه عمل می کنند که باید درک شوند اما درک آنها 

آید یعنی یک لحظه چیزی ا به شمار میای از بازنمودهتنها در سطحی دیگرامکان پذیر است در مرحله تقلیدی شعر زنجیره

شود ای دیگر چیزی دیگری.ـ و به سطح معنایی برسد. جایی که معنا به صورت غیرمستقیم و تلویحی بیان میگوید و لحظهمی
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خواننده برای گذر از سطح محاکاتی به سطح معنایی باید شبکه معنایی را تشخیص دهد و آن را تحت کنترل درآورد)مکاریک، 

(.لذا نشانه شناسی بستری مناسب وشیوه ای کارامد برای تحلیل شعر به شمار می آید که عالوه بر ساختارها 331-330: 1388

های پنهان و خارج متن فضای متن نیز بپردازد و برخالف تحلیل ساختارگرا به تحلیل کند به جنبهو روابط درون متن تالش می

بلکه اقدام به بکارگیری ساختارهای اصلی و به خدمت گرفتن  ؛کندو بسته است اکتفا نمی افقی متن به اعتبار آنکه نظامی زبانی

 کند تا به تبیین متن و دریافت معنای پوشیده آن دست یابد.ای میهای نشانههمه نظام

 خوانش أمل دنقل ازقصيده) البکاء بين یدی زرقاء اليمامه( . 4

میالدی 1940ژوئیه سال  25در « قنا»کیلومتری جنوبی استان 20« قلعه»قل در روستایمحمد أمل فهیم ابوالقاسم محارب دن     

، اسم پدر اوست. سال و محل «فهیم محارب»پدربزرگ وی و « محارب»نام جد بزرگ خانواده و « دنقل»دیده به جهان گشود،

که اولین سال ؛ یالدی استم 1942تا  1940های تولدش مختلف ذکر شده است چیزی که مشخص است تولد وی بین سال

ای مردم کوچه و بازار »چشم از جهان فروبست و مجالت مصری فریاد برآوردند: 1983او در سال  .اندرا بیشتر ذکر کرده

ـ البکاء بین یدی رزقاء 1(. وی دارای چند دیوان شعری است: 14، 2004الدوسری، «)قاهره أمل دنقل مرد، آخرین عّیار مرد

ـ اقوال جدیده عن حرب 5( 1975ـ العهد اآلتی )4( 1974ـ مقتل القمر )3( 1971ـ تعلیق علی ماحدث )2( 1969الیمامه )

 (1983) 8ـ اوراق الغرفة6( 1981بسوس )

آید.قصیده در نزد وی ترکیبی روانی و احساسی واحدی و ساختمانی فنی دنقل از پیشگامان شعر معاصر عربی بشمار می

ابزارها و ساختارهای متضاد و متناقض درهم آمیخته شده و همه این عناصر را در یک وحدت  ای ازاست که در آن مجموعه

ای که یک کل واحد کند به گونهها وحدت و میان متنافرها الفت ایجاد میآمیزد و میان نقیضعمیق درهم می

وی به عنوان  .ه تاریخ و میراث است(. ویژگی بارز و خاص اشعار دنقل توجه بسیار فراوان ب14: 1984گردند)اسماعیل، می

توان گفت او از خالل به کارگیری میراث به مسایل ملتش و واقعیت زندگی ای که میشود به گونهگرا ظاهر میشاعر وطن

گر انتقاد و عدم ای که ترکیب شعری منظم، تأثیرگذار تمسخرآمیز طنزگونه، تند سرشار از سختی و بیانپردازد به گونهمی

 (.167 :1987سازد )قمیحه، ش واقعیت را میپذیر

نقطه عطفی در تاریخ سیاست و ادب ملت عربی بود و تأثیرات آن در اشعار شاعران بسیاری  1967حادثه حزیران سال 

با را منتشر کرد و نام اولین دیوان خودش را هم « البکاء بین یدی رزقاء الیمامه»است امل دنقل در همین اوان قصیده  فهمقابل

که بر زبان همه جاری بود در حقیقت قصیده شجاعت و جرأت بود  70ای مشهور در ابتدای دهه . قصیدهقراردادهمین عنوان 

خویش قرار داده و در حقیقت  موردنظردار شدن روحیه و ملیت عربی است، قضیه حزیران را که در پیوند با شکست و جریحه

ان خارجی و خطاهای ناشی از داخل، ادبیات مجادله و تحّدی حزن و اندوه و ادب پایداری است پایداری در برابر دشمن

 یریکارگبهاز خالل  کوشدیم(.شاعر 12: 1987زدگی است )دنقل، در تابستان شکست و واپس شدهخرابحسرت بر شیر 

 ؛ ردیکار گهبا در تجربه معاصر ر هاآنبپردازد و 1967متعدد به ابعاد فاجعه  یهاکیتکن و کاربرد« 2وعنتره1زرقاء» تیدو شخص
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، شودیماین مصیبت است جاری  و فضاحتکه شاهدی بر زشتی  و مجروح خوردهشکستاین قصیده از زبان یکی از سربازان 

)عشری زاید، دیگریمنداشت  و ذلتجزءخواری  یو پاداشتحذیراست  و از خطر بر خبرکه رمز قوی « زرقاء»برابر  و در

جواب هایی بیگاهی با پرسشهایی مواجه است که گاهمخاطب با واگویه ،انش سطحی و لغوی قصیده(. در خو225: 1992

شود و مخاطب را با عباراتی گاه نامفهوم و استعاری در فضایی بین و سکوت و اندوهی حاکم بر فضای قصیده روبرو می

 یهاو داللتهای مختلف به معنی عمیق ها در الیهنهی نشاو بررسی شناسنشانهخوانش  کند، اما باگذشته و حال سرگردان می

ای نظریه برهیتککه گفته شد بدون  گونههمان« البکاء بین یدی زرقاء الیامه»شناختی قصیده رسید خوانش نشانه توانیمضمنی 

های عنوان، آوایی، واژگانی های رمزگانی در الیهقرار داده به بررسی نظام یموردبررسهای متنی را ، الیهیاهیالخاص با سبک 

 های متنی به معنی عمیق دست یابد.پردازد تا در ضمن بررسی الیهمی یو نحو

 تحليل نشانه شناختي در سطوح قصيده)البکاء بين یدی زرقاءاليمامه( .5

 . عنوان1. 5

باشد،عنوان شناسی جدید میات نشانهدر مطالع از مبانی اصلییکی  "La titrolagie"شناسیشناسی عنوان یا علم عنواننشانه     

ای از بسان قاعده« عنوان»آید در حقیقت ای که دارد به عنوان ابزاری اجرائی در تأویل متن به شمار میبا ارزش معنا و نشانه

ت ی لغوی نیسباشد و یک زائدهقواعد اساسی ابداع شعری در دیوان شاعر است و در قصیده جزئی از اجزای شعر معاصر می

ای زبانی و شناسی، عنوان در درجه اول نشانه(. لذا در نشانه278: 1988که بتوان آن را از بدنه متن جدا ساخت )عویس، 

 ابزاری اجرائی مفید در تحلیل متن و کلید اساسی واولیه تحلیل گر برای پی بردن به معنی عمیق است.

کشاند که محتوای قصیده ست که خواننده را به این سو میا اریساختار لفظی عنوان در این قصیده  مبتنی بر ترکیبی اخب 

را بصورت معرفه بکار برده تا نشانه ای « بکاء»آلود است.شاعرلفظ هایی در محضر زرقاء الیمامه باپیرنگی حزنبیانگر واگویه

 امری مشخص ومعین است.  ای باشد براین امر که این گریه بر

برای برقراری ارتباط بین گذشته و حال ملت عربی است پس داللت « زرقاء»تاریخی از طرفی دیگر بکار گیری شخصیت 

این شخصیت  -(1967سال)-با توجه به بافت موقعیتی و زمان سرایش شعر .پردازدبر این دارد که به مسأله قومی و ملی می

گاه تاریخ معاصر مناسب برای  این گره ( دارد عنوانی1967تاریخی باتوجه به واقعیت و شباهت تاریخی که با حادثه حزیران)

او را رمزی قوی و  ،های واقعی این شخصیت بهره گرفته و با نوعی همزاد پنداری. لذا شاعر از ویژگیرودبه شمار می عرب

 ساختنددگان جامعه معاصر قرار داده است که از علت و اسباب شکست، حکام را مطلع اپویا برای متفکرین، اندیشمندان و آز

ویژگی تیزبینی و دقتش در همین حد  برهیتکشخصیت زرقاء در شعر معاصر با  یریکارگبه درواقعها توجهی نکردند. اما آن

است که ها و در حقیقت همان بصیرت تبدیل گشته پرده کنار زدنو  امور پنهانباقی نمانده است بلکه به ماورای آن و کشف 

دراینجا ارتباط برد.ها را بکار میائق جهان معاصر بیان تحذیر و هدایت ملت، آنشاعر از خالل این شخصیت برای بیان حق

 زیرین متن نقش کلیدی دارد.  یهاهیالکه در پی بردن به  تبیین شد وضوحبهمعنایی عنوان با متن قصیده 
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 الیه آوایي .2. 5

ها در سطح فیزیکی و مادی زبان را نشان تفاوتترین واحد زبانی هستند و بارزترین آواها در گفتار و نوشتار کوچک     

های شود بلکه نظام آوایی در تغییرات معنایی جمله و آهنگدهند؛ اهمیت تغییرات آوایی به عناصر صوری زبان محدود نمیمی

وتی(، آوایی)هماهنگی صهای صوتی در سطوح وزن، قافیه، همهای کالم نیز اهمیت دارد در متن ادبی نظامنحوی و داللت

 سجع و... قابل بررسی است.که اکنون به بررسی مختصری از این مهم می پردازیم. 

اش عنصری اساسی از عناصر شعر و یکی از بارزترین ابزارهایی است که شاعر در فرایند ساخت متن شعری. وزن: 1. 2. 5

ست از پرقدرت ترین وسایل الهام و ای اکند؛ وزن در شعر فقط یک زینت خارجی نیست بلکه وسیلهاز آن استفاده می

( لذا 154: 2002چه که کالم از بیان آن ناتوان است)عشری زاید، تواناترین در تعبیر از آنچه که عمیق و پوشیده است، آن

نظران قدیم و جدید در مورد ارتباط قصیده معاصر عربی در تشکیل ساختار شعری اش مبتنی بر ایقاع و وزن است. صاحب

اند. و بسیاری از علماء و کند پرداختهاالت روحی شاعر و موضعی که در میان فرایند سرایش شعر از آن عبور میوزن با ح

اند ابراهیم انیس از جمله کسانی نقاد ارتباط میان اوزان شعری و اغراض را به خاطر احساسی بودن و عدم عمومیت رد کرده

کند کند و گرایش و نگاهی دیگر به این مسأله دارد. آنچه که به آن اشاره میاست که ارتباط میان وزن و اغراض شعر را رد می

سراید از آن حالت نفسانی و نوع ارتباط میان وزن و تجربه عاطفی شاعر است. در حقیقت آنگاه که شاعر شعرش را می

 (. 174: 1952گیرد )انیس، ای که بر او سیطره یافته کمک میعاطفه

شد وزن شعر با عاطفه شاعر تناسب دارد لکن شاعر در حالت مصیبت و تأثر و انفعاالت درونی، در موقع  گونه که اشارههمان

بکاء بین »(. درقصیده 176، همانآورد به جهت تناسب با انفعاالت درونی )فخر یا مرثیه به اوزان کوتاه تا متوسط روی می

ها کاربرد وزن رجز سروده شده  وزنی با مقاطع کوتاه که در میان عرب یابیم؛ قصیده دراین تناسب را درمی« یدی زرقاء الیمامه

جسته  و به  که دارد.امل دنقل در این قصیده از بحر رجز مدد یها و سهولتای وسیع دارد به جهت کثرت در کالم آنو گستره

 پردازد.بیان احساس حسرت،  شورش و دعوت انقالبی مردم می

ناسان معتقدند صوت اثری شنیداری است که اعضای تکلم انسان به صورت ارادی در نتیجه حرکات شزبان آوایي:. هم2. 2. 5

کنند که اساس کالم انسان هایی را ایجاد میکنند و از این اثر صوتی )شنیداری( رموز و نشانهمعینی از این اعضای تولید می

شود و این چهارعنصر صوت، کلمه، معنی و جمله اخته میدار، جمله و عبارات ساست و از این رمزگونگی آوا، کلمه معنی

(. لذا سطح آوایی زبان جامع و در برگیرنده سطوح دیگر است. آواها به تنهایی 31: 1998عناصر اساسی زبان هستند )مطر، 

ساختار متن  بیانگر هیچ چیز نیستند و ارزش موسیقیایی ندارند بلکه ویژگی موسیقایی را در نتیجه ارتباط کلمه در داخل

شناسی آوایی به معنی های نشانهکند پژوهشکند و ارزش صوتی قطعاً بنا به تغییر جایگاه آواها در کلمات تغییر میدریافت می
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اند که دارای دو بعد فکری و عاطفی هستند. ارزش بیانی و داللی برای آواها هستند و برای آواهای زبان توانایی بیانی قائل

ی در قالب هماهنگی صوتی نمود می یاید. هماهنگی آوایی در انواع متعددی یافت می شود، همصدایی)تکرار های آوایداللت

 (.200: 1394مصوت های همانند در واژه های نزدیک(، هم حروفی)تکرار صامت در واژ های نزدیک(، جناس)نورگا، 

طع اول برای وارد کردن مخاطب در فضای کلی این هماهنگی آوایی در مقاطع قصیده نمود دارد به عنوان مثال در مق 

های )آ، او،ای( استفاده کرده تا با توجه به صفت مدی و طول موجی که دارند عمق قصیده و القای نوع عاطفه خود از مصوت

 آه وحسرت خویش را به مخاطب بفهماند:

سة/عن صور األطفال في الخوذات..  عن فمِك الیاقوِت عن، نبوءة العذراء /عن ساعدي المقطوع../ … أسأل یا زرقا   وهو ما یزال ممسکًا بالرایة المنکَّ
أسأل یا  !!/عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء / ! فیثقب الرصاُص رأَسه .. في لحظة المالمسة/ ..ملقاًة علی الصحراء/عن جارَي الذي َیُهم  بارتشاف الماء

بي. والفرار  ؟/ دار  عن وقفتي العزالء بین السیف .. والج/ .. زرقاء  (121، 1987دنقل، )عن صرخة المرأة بین السَّ

از تو می پرسم ای زرقاء از دهان چون یاقوتت/ از پیشگویی صادقانه ات از نبوت یک دوشیزه /از بازوان قطع »)ترجمه( 

... افتاده در صحرا/ از شده در حالیکه همواره درفش افتاده بر زمین را گرفته است/از چهره های کودکان در کاله خود ها

همسایه ام که در صدد نوشیدن آب بود /ودر لحظه نزدیک شدن اب به دهانش گلوله سرش راسورا خ کرد/از دهان پر از 

 «.خون وماسه/ از بی سالح  ایستادنم در میان دیوار وشمشیر/از فریاد زن در زمان اسارت وفرار

توانایی بیانی که در تعبیر از انفعاالت درونی دارند برای بیان آن بغض  شاعر، حروف حلقی ـ شعوری )ع، غ، ح، خ، هـ( با

وخشم فرود خورده وسرکوب شده با حسرت واندوه بکار برده، خاصیت این حروف در درجه اول به نرمی و رقت بافت 

و انفعاالتی که در درون ا هها قادر به جذب اضطرابشود و در دستگاه تکلم هیچ بافتی بهتر از این بافتغشاء حلق مرتبط می

ها را در قالب آواهای لرزان، مضطرب بریزد ... و نزدیک حلق صداهایی را تولید جوشد نیست. تا گوینده بتواند آنفرد می

: 1998کند که در آن بهترین فرصت برای دریافت انفعاالت درونی با تمام انرژی و تنوع و زیروبمی اصواتش است )عباس، می

 (.170ـ171

پرسد به کارگیری خاصیت آوایی و داللی کند و از سکوتش میدر مقطع دوم سرباز شکست خورده با زرقاء گفتگو می

،یاس های آوایی حالت سکوتدهد در حقیقت با نشانهالفاظ مهموسه )س، خ، ت( فضای موسیقی را در راستای معنا قرار می

 کند:وخواری سیطره یافته را الهام می

/قیل لَي "اخرس  / .. ال تسکتي .. فقد َسَکت  َسَنًة َفَسَنةً / .. یة المقدسةأیتها النب   فخرسُت .. وعمیت .. وائتممُت بالخصیان!/ ".. لکي أنال فضلة األمان 
  (123، 1987دنقل،)

د مبر مقدس سکوت نکن همانا من سالهای سال سکوت کردم تا اندک امنیتی دست یابم به من گفته شای پیا»)ترجمه( 

 «سکوت کن پس سکوت کردم وکور شدم/ واز خواجه پیروی کردم
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یقیایی یابد، تجانس آوایی تنها رویکردی آوایی که صرفاً به جنبه موسکرد دیگری از هماهنگی آوایی در جناس نمود میکار

شناسی دارد که مشابهت نشود، و این مسأله تکیه بر مبدأ زبانی و زباشعر بیافزاید نیست بلکه به جنبه داللی شعر مرتبط می

که شود؛ عبدالقاهرجرجانی نیز به این مسأله در بحث لفظ و معنا اشاره کرده است، آنچه لفظی به مشابهت معنایی منجر می

گوید، چنین مییابد مگر با یاری کردن معنی و همپذیرد و تحققی نمیامری است که انجام نمی ؛جناس در آن فضیلت دارد

(.به عنوان مثال در 15: 1948یابی مگر آنکه معنی آن را طلب کند و به سمتش برود)جرجانی، د قبول نمیجناس و سجع مور

گوید، کلمات فرسان، میدان، فتیان از تجانس آوایی  وهمگرایی معنایی برخوردارند و با معاصر می« عنتره»مقطع دوم که از 

ات دمار، فرار، عار از همگرایی معنایی برخوردارندو در بیان معنی معنای کلی متن نیز در ارتباط هستند و درمقطع سوم کلم

ای دارند؛ چرا که اشاره دارد به هدف شاعر که همان شکست در نتیجه تجاهل، کنندهعمیق و الیه پنهان متن نیز نقش تعیین

 عدم توجه و تسلیم شدن در برابر واقعیتی که کاری برای آن نکردند.

/ساعَة أن تخاذل الکماُة .. والرماُة .. والفرسان  /ُدعیت للمیداوها أنا في ساعة الطع  أنا الذي ال حوَل لي أو / .. أنا الذي ما ذقُت لحَم الضأن/ !نان 
 (123-124، 1987)دنقل،أنا الذي أقصیت عن مجالس الفتیانن.../شأ

ودرا می بازند/ به میدان خوانده شدم/ و هان منم  در زمان جنگ/ زمانیکه پهلوانان وجنگجویان وسوار کاران خ»)ترجمه(:

طعم گوشت گوسفند را نچشیدم/ من کسی هست که مقام و منزلتی نداشتم/ من کسی هستم که از مجالست   من کسی هست

 .«وهمنشینی با جوانمردان دور شدم
 . الیه واژگاني3. 5

کنند و هر و وجود با هم اتحاد پیدا می شعر به نسبت مخاطب و شاعر همان تجربه وجود و زندگی است.در شعر، زبان    

ای خاص است که گردد و از این رو برای هر کلمه طعم و مزهکلمه  قطعه ای  از وجود یا وجهی ازوجوه تجربه انسانی می

دهد کلمات دیگر ندارند. چرا که درهم آمیختگی میان زبان و تجربه برای هر کلمه نهادی ویژه و منحصر از بقیه قرار می

 (.181: 1966)اسماعیل، 

سازندو درک متن و برقراری ارتباط ای از رمزگان را میشبکه وگردندتبدیل به نشانه می از آنجائیکه واژگان در متن ادبی

کننده و گردد، بررسی مجموعه واژگان های متن ادبی به عنوان عاملی توصیفها میسر میتنها از طریق شناخت نشانه

ای از کلمات در می است و در درک معنی ظاهری و عمیق متن تأثیرگذار است. در هر مقطع شعری مجموعهکننده الزامنسجم

ای و شبکه"descriptive system "چرخند که منظومه توصیفیگیرند و حول یک مفهوم مییک حوزه معنایی مشترک قرار می

ه معنایی با هم در ارتباط هستند مبنای ارتباط همان معنا از واژگان را تشکیل می دهند که حول محور یک واژه مرکزی یا هست

 (.290: 1388باشد)مکاریک، می"sememe "ایواژه هستهبن یا 
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گیرند که ای از کلمات در یک محور معنایی خاص قرار میهای مقاطع شعری این قصیده هرمجموعهدر بررسی واژه 

های پنهان هایی هستند در درک الیهر متن دارند؛ وبه عنوان کلیدواژههایی خاص و معین دجدای از معنای سطحی شان داللت

 متن یا همان داللت ضمنی.

چنین کلمات جامعه عرب اشاره دارد و هم معنابندر مقطع اول مجموعه کلمات )اطفال، مرأه، جار، زرقاء، عرافه( به 

گیرند منظومه توصیفی دیگری که معنابن قرار می)قتلی، دماء، سیف، طعنات، رصاص، خوذات، رمال( در محور داللی جنگ 

ر، مثخن، مقطوع، ملقاةآن در دریافت مقصود شاعر مؤثر است از مجموعه کلمات ) سۀ، منکسر، مغبِّ ( تشکیل می شود و به مکدِّ

 شرایط جامعه اشاره دارد:   

  
دمان متن، ابتدای قصیده، مخاطب را با های توصیفی یاد شده، نحو چیدمان کلمات در جمالت و چیبا توجه به منظومه

 فضای کلی جامعه و ملت معاصر عربی شرایط بعداز جنگ از طریق پیوند با گذشته تاریخی آشنا می کند.

در مقطع دوم مجموعه واژگان)الموت، الصمت، القیود، عبید، خرس، سکت، عمی(همگی در ذیل معنابن خفقان واختناق  

مدار ط نامساعد جامعه کنونی عرب وعدم آزادی مردم وخصوصا قشر آزاداندیش، انقالبی و فرهنگقرار می گیرند؛اشاره به شرای

 دارد:

 
مجموعه افعال)إستضحک، إتهم، فوجئ، إلتمس( به معنابن ضعف و تجاهل و عدم  یریکارگبه شاعر بادر مقطع پایانی  

عملکرد این حکام اشاره دارد مجموعه کلمات )الموت،  ؛ از خالل منظومه توصیفی دیگری به نتیجهپردازدیمتوانایی حکام 

های توصیفی الحطام، الدمار، األسر، التشرید، العار( به سرانجام و سرنوشت ملت عربی اشاره می کند. از خالل بررسی منظومه

، تجاهل، . جامعه، جنگ، شکست، خفقان و تحقیر اندیشمندان، ضعف حکاممیافتیدستبن  چندمعنادر مقاطع قصیده به 

 نابودی و ویرانی که اشاره به داللت ضمنی قصیده دارند
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حرب

رصاص

سیف

قتلی

دماء

طعنات

رمال
ظروف 
المجتمع 
واالنکسار

مکدّسة

رمنکس

مغبّر

مثخن

مقطوع

ملقاة

اختناق 
وعدم 
الحریة

الصمت

القیود

عبید

خَرسَالموت

عَمیَ

سَکتَ



 دومماره بیست و ش                           (            دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        70

       

   
 بالغي-الیه نحوی .4. 5

تر تلقی تر است یا اصلیای دیگر اصلینسبت به الیه هیالکها یا حتی گاهی یتردیدی نیست که بسته به متن برخی الیه    

: 1387شود )سجودی، در حقیقت معنا از این الیه بهتر ادراک می های متفاوت متنی حضور ثابت دارد.شود و در تجلیمی

 دودستهترکیب به آید.(.سطح ترکیبی بستر اصلی تنوع بیان و تبلور ایدئولوژی، ذهنیات پنهان و قصد، شاعر به شمار می205

را  پردازد و ترکیبمی "seman-texe"شناسی به داللت ترکیبشود، ترکیب نحوی و ترکیب بالغی مطالعات نشانهتقسیم می

 که یآنجائ(از 70: 1992کند )مفتاح، پندارد بلکه آن جزئی از معنی است  که نقش زیباشناسی را ایفا میی نمیو خنثمرده 

نشینی و جانشینی ها توسط روابط هماست و ارزش نشانه فهمقابلها مند آن با دیگر نشانهمعنای یک نشانه در روابط نظام

( در 128: 1387یابند )چندلر، ها در آن معنا میسازند که نشانهاین دو محور یک بافت ساختاری را مهیا می ددگریمتعیین 

ها و روابط میان دال و مدلول در بستر برای نشانه نیترمناسبکه  اندیبیترکی هاهیالحقیقت بافت ساختاری همان 

 صورتبهها عاری، مجاز و کنایه هستند که از طریقشان نشانهنشینی و جانشینی، از طریق جمالت نحوی، استدومحورهم

 یابند.رمزگان سازمان می

یابد این همان داللت ضمنی نشینی در ارتباط با کل متن نمود میها در محورهای همهای کنایی و نمادین نشانهداللت

(. در ابتدای 78: 1387اره دارد )سجودی، هستند که به تداعی اجتماعی ـ فرهنگی، شخصی )ایدئولوژی و عاطفی( نشانه اش

یی است که قبل از هایانسان، نماد و اطالعرمزی قوی از آگاهی  عنواناو بهی و فراخواننمادین زرقاء.  با کاربستمقطع اول 

 هاآنها را به خطری که در عمق امت انتشارمی یافت متوجه ساختند ولی کسی به وقوع خطر آن را احساس کردند و چشم

اندیشان جامعه خود  و آزاد( اشاره به روشنفکران 226: 1992ی جز خواری و آزار ندیدند)عشری زاید، و پاداشتوجه نکرد 

 را خوار شمردند: هاآن و سردمداراندارد که با بصیرت احساس خطر را درک کردند ولی حکام 

/ أزحف ر الجبین  أیها العرافة المقدسة/جئُت إلیك .. مثخنًا بالطعنات والدماء  في معاطف القتلی، وفوق الجثث المکّدسة/منکسر السیف، مغبَّ
 (121: 1987)دنقل،واألعضاء أسآل یا زرقاء
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ای پیشگوی مقدس به سوی تو آمدم در حالیکه با ضربات نیزه وخون ریزی سست وناتوان شده ام/بر لباس »)ترجمه( 

زه ها ( می خزم/ شمشیر شکسته وباچهره واعضایی خاک الود های  کشته شدگان وروی جنازه های تل انبار شده ) تل جنا

 «.از تو می پرسم ای زرقاء

اما به غرور عربی و اراده نهفته در وجدان ملت  پردازدیماش جامعه خوردهشکستدر ادامه با لحنی روایی به تبیین شرایط 

برافراشتگی مبین نوعی سرافرازی،  باحالتارد؛ پرچم در محور همنشینی خاص اشاره د «سةالمنک یةالرأ»عربی با کاربرد نمادین 

 (397: 1388برافراشتن مفاهیم متعالی است )سرلو؛  منظوربهای غرورآمیزی یا اراده

سة/عن صور األطفال في الخ/ … أسأل یا زرقا    وذات.. عن فمِك الیاقوِت عن، نبوءة العذراء /عن ساعدي المقطوع.. وهو ما یزال ممسکًا بالرایة المنکَّ
 (121: 1987دنقل،ه!)فیثقب الرصاُص رأَسه .. في لحظة المالمس/ ..ملقاًة علی الصحراء/عن جارَي الذي َیُهم  بارتشاف الماء

از تو می پرسم ای زرقاء از دهان چون یاقوتت/از نبوت یک دوشیزه (/از بازوان قطع شده در حالیکه همواره »)ترجمه( 

است/از چهره های کودکان در کاله خود ها... افتاده در صحرا/ از همسایه ام که  در صدد  درفش افتاده بر زمین را گرفته

 «.نوشیدن آب بود / ودر لحظه نزدیک شدن آب به دهانش گلوله سرش را سورا خ کرد

بودند  این شکست و مصیبت به قلب و بستر جامعه واقع شد و همه افراد جامعه در حال امید و فراغ بال به زندگی و فردا

که رمز حیات، تزکیه و زندگی « آب»دار و نمادین هایی ساده همراه با کاربرد کلمه نشانهنشینی واژهکه آن واقعه اتفاق افتاد. هم

 (داللت براین مفهوم دارد.3: 1388دوباره است )سرلو، 

نشینی و ترجیح ک ساختار همی کار گرفتنبه  کهیدرحالاندیشه گوینده است  گرانیبجمالت نحوی  یریکارگبهکیفیت 

(.کاربست جمالت پرسشی در 133: 1387آن نسبت به دیگر ساختارها در یک متن از عوامل مؤثر در تولید معناست )چندلر،

آن دعوت به  از خاللقبل خود تنها بیانگر پرسشی سطحی نیست که در انتظار جوابی باشد بلکه  با جمالت ینینشهممحور 

 است: کاررفتهبهمفاهیم سرخوردگی، شرمندگی، توبیخ و برانگیختن حس شورش  و درند کانقالب و شورش می

هَم … ودون أن یسقط لحمي .. من غبار التربة المدنسة ؟ /ثم مشیُت ؟ دون أن أقتل نفسي ؟ ! دون أن أنهار ؟/ ..کیف حملُت العار فأین أخفي وجهَي المتَّ
 (122: 1987)دنقل،!المدان ؟

آن ننگ وعیب را بر دوش کشیدم/ و چگونه قدم نهادم ؟ بدون انکه خودم را نابود کنم بدون انکه ویران  چگونه» )ترجمه(

شوم)خودم را مالمتی کنم (/ بدون انکه وجودم از غبار این خاک پلید پاک شود؟.../کجا این چهره متهم وگناهکارم را پنهان 

 «.کنم

گیریم و هم از محور نشینی بهره میاز قواعد و اصول زنجیر هم همآنتن یابد برای عینیت یافای متن تحقق میوقتی پاره

پذیر است. محور جانشینی قطب ساختار استعاره است انتخاب جانشین استعاری مبتنی بر اصل جانشینی که بسیار انعطاف

عینی ارتباط دارد)سجودی،  قعیتهای فرهنگی و بافت بنیاد است و کمتر با واتشابه یا هم ارزی است که خود مبتنی بر دریافت

کنند، هایی تشبیه کرده است که از خون او تغذیه میها و دشمنان ملت عربی را به موشصهیونیست رونیازا( 270: 1387
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کند در مصر و چین موش الهه طاعون بوده است در نمادپردازی سده میانه همراه موش نماد فرومایگی و مرگ را تداعی می

دو ترکیب استعاری  یریکارگبهشاعر با   باشدیمخون شاعر مجاز از وطن  نجایدر ا(. 747: 1388ده است )سرلو، با شیطان آم

 است: کردهاشارهضمنی  صورتبهو مجاز به شرایط حاکم بر جامعه 

ها/ .. ال تغمضي عینیِك، فالجرذان   (122: 1987)دنقل،نتکلمي ... لشدَّ ما أنا ُمها/ ! تلعق من دمي حساَءها .. وال أرد 

نبند موشها/ از خون من سوپ شان را می لیسند/ و من آنها را منع نمی کنم/ سخن بگو/چه بسیار  چشمانت را» )ترجمه(

 .«که خوار وذلیل گشتم

است که در مقطع اول و دوم آمده، تکرار کلمه « تکلّمی»در الیه ترکیبی قصیده تکرارهای نحوی فعل  موردتوجهنکته 

تواند به اشکال متفاوتی باشد، تکرار های متفاوت را دارد و مین نوع تکرار است و بیشترین کاربرد در بین قالبتریساده

(شایسته است 19: 2001هایی معین منجر شود)عبید، آغازین، تکرار پایانی، تکرار پیوسته؛ به صورتی که در بافت متن به داللت

کند و از جهت ریم از وجه موسیقیایی، در کلمه و بیت ایجاد تأثیر موسیقیایی میبه تکرار از زاویه موسیقیایی و لغوی بنگ

 (.82: 2001گر نقش کلیدی آن در تفهیم و معنا و مقصود است)غرفی، لغوی هر زمان که واژه یا عبارتی تکرار گردد بیان

/... مي أیتها النبیة المقدسة /تکلمي .. باللِه .. باللعنِة .. بالشیطان  ./فها أنا علی التراب سائٌل دمي  .. تکلمي أیتها النبیة المقدسة /تکلمي .. تکلمي تکلَّ
 (122: 1987)دنقل، وهو ظمُئ .. یطلب المزیدا/

ای پیامبر مقدس سخن بگو/سخن تو را به خدا به نفرین و به شیطان سوگند/ سخن بگو ای پیامبر مقدس/ » )ترجمه( 

 «.طلبدونم  بر خاک جاریست/ و این خاک تشنه .....که بیشتر وافزون میسخن بگو/ سخن بگو/ هان این منم که خ

شاعر با  اندرتیبصهای روشنفکر و آزاداندیشانی هستند که چون زرقاء دارای که بیان شد زرقاء نماد انسان طورهمان

 هد که راهنما و رهگشا باشند.خواها میکند و از آنها را به صورت غیرمستقیم دعوت به مبارزه میتکرار فعل تکلّمی آن

های توصیفی که ذکر کردیم اشاره به کند که با توجه به منظومهدر مقطع دوم در محور جانشینی خود را شبیه به عنتره می

شرایط بد جامعه و جو سیاسی و اجتماعی آن دارد. عنتره نماد انسان متعهد و ملتزم به حقائق فرهنگی و اصالت جامعه خویش 

شود ی مرگ دعوت میسوبهاست، عنتره در جامعه کنونی نماد فردی آگاه است که  شدهواقعمورد تحقیر و غفلت است که 

 کند:نشینی و انتخاب جمالت این مفهوم را تأکید میشاعر در محور هم

 /ةَي ، الکسرُة .. والماُء .. وبعض الثمرات الیابسأنام في حظائر النسیان /طعام/… أرد  نوقها/… ظللُت في عبید ) عبِس ( أحرس القطعان /أجتز  صوَفها
/ساعَة أن تخاذل الکماُة .. والرماُة .. والفرسان  /ُدعیت للمیدا أنا ن.../أنا الذي ال حوَل لي أو شأ/ .. أنا الذي ما ذقُت لحَم الضأن/ !نوها أنا في ساعة الطعان 

 .(123-124: 1987)دنقل،الذي أقصیت عن مجالس الفتیان

در میان بردگان قبیله عبس جای گرفتم  که از گله ای مراقبت می کردم/ پشم آنها را می چیدم/ و شتران را باز »جمه( )تر

می گردانم/ ودر آغل های فراموشی وگمنامی می خوابیدم/ غذای من تکه نان واب است/ قدری میوه ی خشک / وهان منم  

کاران خودرا می بازند/ به میدان خوانده شدم/ من کسی هست طعم  در زمان جنگ/ زمانیکه پهلوانان وجنگجویان وسوار
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گوشت گوسفند را نچشیدم/ من کسی هست که مقام و منزلتی نداشتم/ من کسی هستم که از مجالست  وهمنشینی با جوانمردان 

 .«دور شدم
ه کارگیری یک مدلول برای داللت مجاز مرسل شامل ب .گیردها را در قالب مجاز مرسل به کار میدر پایان مقطع دوم نشانه

: 1387باشد در واقع جانشینی عناصر مالزم است )چندلر، بر مدلولی دیگر است که مستقیماً وابسته به اولی یا مربوط به آن می

که با استفاده از صنعت  -بیان معلول واراده علت -های الصمت، القیود، الرکع و السجود مجاز از حکام هستند( واژه196

در نظام رمزگانی خاص در راستای بیان غرض و داللت عمیق خود قرار داده که اشاره « 3زباء»مین و بازخوانی اشعار ملکه تض

تر آنکه احساس ترس و شکی در زبا ایجاد شد را با احساس ترس و نگرانی به سهمگین بودن واقعه شکست برای مردم و مهم

 کند:د ولی با تجاهل حکام روبرو شدند همانند میکه قشر فرهیخته جامعه داشتند و ابراز کردن

ع والسجودا /أسائل / !أجنداًل یحملن أم حدیدا .. ؟ / " !ما للجمال مشُیها وئیدا .. ؟ " ،. أسائل الصمَت الذي یخنقنی ني ؟ /أسائل الرکَّ فمن ُتری یصُدق 
 (124:1987)دنقل،! دا .. ؟ما للجمال مشُیها وئی "/ "!ما للجمال مشُیها وئیدا .. ؟ "/ ، القیودا

از سکوتی که مرا خفه میکند می پرسم/ چرا حرکت شتران آرام است ؟/ ایا صخره ای بزرگ را حمل می کنند »)ترجمه( 

یا آهنی /پس چه کسی حرفم را باور می کند /از رکوع وسجود)خم وراست شدن( و زنجیر ها وقید وبندها  می پرسم/ چرا 

 «حرکت شتران آرام است ؟

کند که واقعه در مقطع آخر بعد از بازخوانی شخصیت زرقاء و همزاد پنداری با او شاعر به مقصد و هدف خود اشاره می

نشینی ریزی حکام بود که مصالح خود را بر مصالح مردم ترجیح دادند. در محور همتنها نتیجه ضعف و عدم دقت و برنامه

به جای طلب استفاده « إلتمس»ها از فعل برای توصیف حکام و تبیین ضعف آن« التمسوا النجاةوالفرار»نشانه ها در عبارت 

 کند، زیرا از نظر معنوی دارای بار معنایی خواهش و درخواست با توسل و تذلل  است: می

 .. ُفوجئوا بحدِّ السیف، قایضوا بنا وحین/ ! .../فاستضحکوا من وهمِك الثرثار !/قلِت لهم ما قلِت عن مسیرة األشجار اتهموا عینیِك، یا زرقاء، بالبوار
 (125)همان: والدمار  ../ .والحطامُ / .. لم یبق إال الموُت / ونحن جرحی القلِب ، /جرحی الروِح والفم/ ! والتمسوا النجاَة والفرار/

رختان/ پس ای زرقاء چشمان تورا متهم کردند به خرابی وتباهی/ به آنها گفتم آنچه را که تو گفتی ازحرکت د»)ترجمه( 

غافلگیر شدند/ مارا مبادله کردند/ وبه فرار ونجات متوسل شدند/ و  به خیال هذیان گوی تو خندیدند/ آنگاه که با لبه شمشیر

 «.ما زخم خوردگان دل و جان و دهان)کالم( شدیم/  چیزی جز مرگ و وخرابی ونابودی باقی نماند

کنند. شاعر حال در ارتباط مستقیم با معنا هستند و بر آن تأکید میگونه که اشاره کردیم واحدهای تکرار شونده همان 

جرحی »کیشانش را در برابر حکام با جمالت کنایی کشد و حال خود و همبه تصویر می« وحیدۀ عمیاء»زرقاء را با عبارت 

اما امل هنوز هم امید و پذیرند. در واقع هر دو شکست وحقیقت مسلط بر جامعه را می«. الفم. جرحی الروح، جرحی القلب

 : به این مفهوم داللت دارد«صبیة المشردون یعبرون آخر االنهار » کند و عبارت روحیه خیزش را حفظ می
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/ مطأطئات الرأس.. ال یملکن إال الصرخات الناع  / ونسوٌة یسقن في سالسل األسِر/ وفي ثیاب العار   ها أنت/ ! سةوصبیٌة مشّردون یعبرون آخَر األنهار 
 (125-126: 1987دنقل،( یا زرقاء  وحیدٌة ... عمیاء  

در انتهای رودها می گذرند/ و زنان در زنجیرهای اسارت به پیش رانده می شوند/ ودر لباس ننگ کودکان آواره » )ترجمه(

 «یناوعار/ سرخورده وسر فرودآوردگان اند/ که چیزی جز فریادهایی ضعیف ندارند/ هان تو ای زرقاءی تنها.. وناب

ها تداعی می کند. نشینی، امید شورش و بازگشت به عزت و مجد عربی را در آنکاربرد نمادین رود و کودک درمحور هم

های کودکی یا کودک و چون چشمه نماد روح و مبدأ زندگی درونی و نیروی معنوی و احیاء است و این نماد را با سرزمین

آید که زندگی انسان مورد فراموشی یا دانند و نیاز به این چشمه زمانی پدید میهای ناخودآگاه مرتبط میهای فرمانجایگاه

گر روح رهاند و حاصل جمع خودآگاه و ناخودآگاه است و بیانها را میوکودک نماد قهرمانی است که بدی انکار قرار گیرد

گذرند این بیانگر این مفهوم است که اگرچه می کند که کودکان آواره در انتهای رودهاأمل بیان می (.316 :1388 ،)سرلواست 

 ضعف و شکست غلبه یافته و اگرچه که خواری ذلت سایه افکنده اما هنوز راهی بر گذر از این سیاهی وجود دارد

پردازد، بیان اینکه شکست یک ها و از خالل ساختارهای متعد و متفاوت به تبیین غرض اصلی خود میشاعربا تکیه بر نشانه

داخلی بوده تا یک امر بیرونی و این به دلیل غفلت، استنکار اسرائیل و عدم اراده و ضعف حکام وتحقیر قشر فرهیخته  امر

دهد بوده است و فریادی است که شاعر حالت وجدان فردی خویش را برآورده و برای سایر ملت و فرهیختگان جامعه سر می

  .کندیی چون زرقاء، زباء، عنتره.بر هویت و ملیتشان تأکید میهاخواند و از خالل شخصیتها را فرا میو آن

 نتيجه 

نشانه شناسی یکی از روشهای کاربردی وموثر در تجزیه وتحلیل متون ادبی معاصر به شمار می آید که در دریافت الیه  .1

 های پنهان متن موثر است.

الگوهای نشانه ای بهم پیوسته در متن تولید می شود، مطالعات نشانه شناختی نشان می دهد که چگونه معنا از طریق  .2

 وموجب نظام مندتر وموشکافانه تر وعملی تر شدن نقد ادبی گردیده.

متن شعری پدیده ای فیزیکی وحاصل همنشینی الیه های عنوان، آوایی، واژگانی، وترکیبی است که بواسطه رمزگان های  .3

این الیه ها امکان دارد؛ اما اهمیت نشانه ها ونمودشان در الیه های متفاوت  متعد ممکن شده است،بررسی نشانه ها در همه

 داری شدت وضعف داللی است.

شاعر در سطح آوایی با بکارگیری وزن متناسب با عاطفه حاکم بر وجودش وتکنیک های همصدایی، همحروفی وجناس  .4

 اللت معنایی وخصوصا داللت ضمنی قصیده است.هایی معنوی داللتهای موسیقیایی ایجاد کرده که در ارتباط با د

مجموعه واژگان قصیده نظام نشانه ای خاص هستند که منظومه های توصیفی با معنابن هایی را تشکیل می دهند که  .5

 بصورت غیر مستقیم وبا توجه به قرائن حالیه ومقالیه به مفهوم اصلی قصیده اشاره می کنند.
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وانعطاف پذیرترین الیه برای کار کرد نشانه ها در متن شعری بشمار می آید؛ نشانه های بکار  بالغی مهم ترین -الیه نحوی .6

گرفته شده در جمالت وعبارات از کارکرد ارجاعی خود خارج واز خالل محور همنشینی وجانشینی در قالب جمالت پرسشی، 

 گیرد.کنایی، استعاری،ومجاز گونه در راستای تبیین هدف اصلی قصیده قرار می 

در نتیجه غفلت وبی توجهی حکام، ضعف 1967از خالل این خوانش، معنای پنهان قصیده که همان علت شکست واقعه  .7

اراده ، تحقیر فرهیختگان جامعه بود مشخص شد همچنین شاعر ازخالل این مفاهیم، اشاره به خفقان وشرایط بد جامعه عربی  

 به مجد واصالت عربی می کند.   ودر عین حال دعوت به شورش وتحول تا رسیدن
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