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1. Introduction 

Semiotics has provided researchers in the immediate past years with a 

tool for analyzing, understanding, and criticism of literary texts and 

discovery of hidden meanings. Semiotics has tried to unveil, decipher, 

and discover the deep meanings behind the structure. Amal Donqol (a 

contemporary Egyptian poet) and Siavash Kasraei (an Iranian poet) 

lived in their turbulent times. Political and social disorders intensively 

influenced the content and structure of their poems. The comparative 

semiotic study investigates meticulously and in detail the works of the 

Egyptian and Iranian poets considering hope and despair. It hopes to 

have a better and deeper understanding of the poets’ thoughts and 

spirits and their influence on their poems. Moreover, the study makes 

the ground for better presenting of the similarities and differences of 

their attitudes, as they live in rather similar conditions.  

Using the semiotics of the application of time, place, and myths, 

the study investigated the duality of despair and hope  in some poems 
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of the two poets regarding the structure and poetic language. It tried to 

answer the question that how despair and hope have been presented in 

the poems and in mentioned components and how their poetic and 

artistic manifestations are.  

 

2. Methodology 

 This descriptive-analytic study was done within the American 

framework of comparative literature.  

 

3. Discussion 

Semiology (or semiotics) is a new type of criticism that has had a 

great impact on literary studies and related research. This field of 

study interprets literary texts according to such criteria and layers as 

time, place, intertextuality, narration, character, etc. This study 

explored the place, time, and mythical characters to show the 

appearance of hope and despair in the selected poems. The 

components work as codes for the poet through which he shows his 

inner feelings and imposes positive or negative meaning upon them. 

The analysis of the signs unveils the hidden layers of meanings in a 

literary text and familiars readers with the world, thoughts, and 

feelings of its writer. 

Time and place as signs and their signified are various and wide in 

literary texts and important for reading texts. The poets have used 

many words showing place and time. In many cases, adverbs showing 

the place in Donqol and Kasraei's poems lose the characteristic of 

being adverb of place and become a signifier having specific 

signifiers. The time adverbs have also been used in this way as their 

poems shows the change many times. The words become positively or 

negatively marked as they convey the poets’ feelings.  These words 

convey meanings different from their place and time meanings, which 

engages the readership with one of the dualities of despair or hope. 

Myth is also an important component that imposes meaning on the 

meaning in works of both poets. Using and recreating the myths, the 

poets communicate their ideals and spirits to the audience.  
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4. Conclusion 

- The study investigated the duality of despair or hope in the poems of 

two poets based on the application of some components of the 

semiotics of time, place, and myths. The socio-political conditions that 

the two poets live in seem to be the same and their poems protest 

against their contemporary situation, but based on the mentioned 

examples one can say that when the poems have been composed, 

when death and despair were dominant in the mental space of poets, 

he optimistically expected a bright future, whereas death and despair 

are always dominant in Amal Danqol's poems. 

- As a result of the different views of the poets, time, place, and 

myth have a hopeful and liberating application in the poems. In 

Amal's poems, however, the place, time, and myth components 

become nightmares of fear and failure, as a result of his sad and 

desperate creations. 

- Finally, looking from semiotic analysis, it can be concluded that 

the fully optimistic and hopeful poems of Siavash Kasraei sometimes 

lack poetic fantasy and becomes similar to prose, making it a 

weakness of the poems. On the contrary, Amal Danqol's poems, 

though exaggerates in expressing darkness, they are totally strong and 

surprising sometimes regarding poetic beauties, creating new 

meanings, and linguistic deviations. 

 

Keywords: Amal Donqol, Siavash Kasraei, disappointing and hope, 

semiotics, myths. 
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ییکسرا اوشیس و دنقل أمل شعر در دیام و أسی  

 (اهاسطوره و زمان-مکان هایهمؤلف شناسینشانه لیتحل)
                     سمانه نوروزی4؛ علی سلیمی )نویسنده مسئول(2؛ ؛ مریم رحمتی4؛ فاطمه کالهچیان3         

 چکیده

شناسی بابی تازه در تحلیل، فهم و نقد متون ادبی و کشف زوایای های اخیر دانش نشانهدر سال

ل دنقل شاعر معاصر مصری و سیاوش کسرایی از جمله شاعران است. أمپنهان آن به وجود آورده

های سیاسی و اجتماعی در محتوا و اند. نابسامانیای متالطم زیستهمندی هستند که در زمانهدغدغه

تحلیلی، مضمون -است. این مقاله با روش توصیفیساختار شعر این دو به شدت تأثیر گذاشته 

های این دو شاعر را ها، در سرودهزمان و اسطوره-شناسی مکانانههای نشفهدر مؤلّ« یأس و امید»

مایه چگونه گویی به این پرسش است که این درونو درصدد پاسخ بررسی و با هم مقایسه نموده

است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، گویای آن است که شعر در شعر دو شاعر متجلی شده

هایی چون اعتراض به وضع موجود و دعوت به مایهاوان در درونهای فردو شاعر با وجود شباهت

 هایی از روشنایی و بالندگی دیدهمبارزه، بسیار با هم متفاوت است. در شعرکسرایی همواره جلوه

ها در شعر او، به منزلۀ دمیدن روح امید در های مکان، زمان و اسطورهشود. کاربست نشانهمی
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 ای آشکار از این نگاه سرشار از امیدوارینمونه« رش کمانگیرآ»هموطنان است. شعر حماسی 

های زبانی است، به شکلی عمیق است؛ اما شعر امل دنقل که سرشار از هنر شعری و هنجارگریزی

ور است؛ پی جهان عرب و در گرداب یأسی سهمگین غوطهدرهای پیمتأثر از شکست

ا در شعر وی، به شدت تیره است. شعر وی سویۀ هکه کاربرد مکان، زمان و اسطورهایگونهبه

، تصویری جامع از «البکاء بین یدی رزقاء الیمامه»تاریک حوادث را برجسته نموده است. سرودۀ 

 همۀ شعر اوست.

 ها.شناسی، اسطورهأمل دنقل، سیاوش کسرایی، یأس و امید، نشانه های کلیدی:واژه

 

 مهمقدّ .1

 . شرح و بیان مسئله1-1

شاید بتوان گفت یک رویۀ »ت آیینۀ عواطف، احساسات و آرزوهای انسان است. ادبیا

های های آدمی و رویۀ دیگر آن بیان یأسصفحۀ تاریخ، اسطوره، هنر و ادبیات انعکاس امید

ت و تمام سیر تکامل اجتماع است. این تناظرها از آغاز پیدایش بشر تا تحول مدنیّوی بوده

های هنر و ادبیات ناب، میزان رسد یکی از ویژگی. به نظر میخوردتا امروز به چشم می

( 433: 4433)قبادی، « .هاستها و یأسخوردن متن با شدّت انعکاس طبیعی امیدگره

از جمله عواطفی است که بسیاری از آثار ادبی برجستۀ ملل همواره « امید و یأس»دوگانۀ 

های اجتماعی و سیاسی ، گاهی از نابسامانیاست. این دوگانۀ همزاد انسانبا آن گره خورده

های درونی گیرد و برخی اوقات، عالوه بر شرایط بیرونی، رنجشاعر و ادیب سرچشمه می

های سطحی بخشد. گاهی بازتاب این احساسات در الیههنرمند است که آن را شدّت می

تر متن است. میقهای عمتن ادبی کمتر نمایان است و درک درست آن نیازمند تحلیل الیه

هایی دارد که از ما پنهان گر است و همواره حرفشعر پنهان»اند: زیرا چنان که گفته

کند. معنا یا معناهای پنهان شعر مواردی مادی نیستند که یک بار و برای همیشه کشف می
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ا ای راهنمایی به موارد دیگرند که چون به آنها دست یابیم، نوع موارد دیگر رشوند. گونه

 ( 223: 4424)احمدی، « .یابیممی

زیستند، حوادث سیاسی ای پرالتهاب میآنجاکه سیاوش کسرایی و امل دنقل در دورهاز      

جامعه، روح آنان را متأثّر ساخت و در شعرشان بازتاب چشمگیری یافت. حوادثی مانند 

های ایران در ترین رویداداز مهم 4432در انقالب اسالمی  نهضت ملّی نفت و پیروزی

-و درنتیجه عوامل مختلف سیاسی 4442مرداد  23عد از کودتای روزگار کسرایی بودند. ب

باری بر شعر گروه کثیری از شعرا حاکم شد و تنها اندک تماعی، یأس تلخ و مرگاج

-یاسیشاعرانی تسلیم ناامیدی نشدند که سیاوش کسرایی از جملۀ آنان است. اوضاع س

ها از به اوضاع ایران شبیه بود. شکست عرب 4232های خالل سال اجتماعی مصر نیز در

، تحوالت سیاسی منطقه، ناکارآمدی حاکمان عرب و محقّق نشدن 4232اسرائیل در سال 

ترین حوادثی بودند ، از بارزترین و اندوهبارویشکست  در پیهای جمال عبدالناصر وعده

 . گذاشتند تأثیر بارزیکه بر شعر دنقل 

یأس و »چه که دوگانۀ ه شعر این شاعران، اعتراض به وضع موجود است، اما آنچاگر

است، بیشتر از عوامل بیرونی، حس درونی را در شعر این دو به کلی متفاوت نموده« امید

در تونلی تاریک محبوس درپی، پیهای شاعران است. گویا هر دو شاعر، به سبب ناکامی

یگری سویۀ یکی روی به سوی تاریکی تونل دارد و دبا این تفاوت که اند؛ اما شده

، دوگانۀ یأس و امید، در روند حوادثبه متفاوت است. با این نگاه روشنایی آن را برگزیده

های مکان، زمان و دهد که در قالب مؤلفهجای شعر این دو شاعر خود را نشان میجای

تحلیلی  -توصیفی ن پژوهشروش ای شود.های تاریخی به بررسی آن پرداخته میشخصیت

 است. باشد و در حوزۀ ادبیات تطبیقی و در چارچوب مکتب آمریکایی نگاشته شدهمی

 پیشینۀ پژوهش .1-2
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های گوناگون، طی سالیان اخیر، شعر دنقل و کسرایی از زوایای مختلف و در پژوهش 

به شکل تطبیقی و با ها و مقاالت بسیاری در این زمینه منتشر شده است؛ اما مطالعه و کتاب

تحقیقی هیچ در شعر این دو، تا کنون « یأس و امید»شناسی دوگانۀ محوریت تحلیل نشانه

انجام نشده است. برخی از مقاالتی که به صورت مجزا انجام شده و با این موضوع قرابت 

 دارد، به شرح زیر است:

سرودۀ )کلمات شناسی نشانه»( در مقالۀ 4422علی نجفی ایوکی و زهرا وکیلی )

این قصیدۀ دنقل را از لحاظ زبانی و معنایی و در دو سطح افقی و « سبارتاکوس األخیرۀ(

 .انددادهعمودی مورد ارزیابی قرار 

« سیمیائیۀ التداخل النصی فی شعر أمل دنقل»( در مقالۀ 2242فاتح محمد ابوبکر ابوزیان  ) 

خالل سه مؤلفۀ تناص، عنوان و قناع بیان  شناسی بر شناخت شعر دنقل را ازشانهتاثیر علم ن

 . اندکرده

های آزادی و میهن پرستی در اندیشه شعرای جلوه»نامۀ ( در پایان4423خلیلی )موسی نژاد

یأس و ناامیدی از « معاصر افریقا )مطالعه موردی أمل نقل، مفدی زکریا و محمد الفیتوری(

 . اندکردههایی تحلیل آزادی و رهایی را در شعر دنقل با ذکر نمونه

شناختی با رویکردی نش نشانهخوا»( در مقالۀ 4422حسین سیدی )آزاده قادری و سید

در « ای از زبان شعر أمل دنقل مطالعۀ موردی قصیدۀ )البکاء بین یدی زرقاء الیمامۀ(الیه

 .اندکردهسطوح آوایی، واژگانی و بالغی این قصیده را بررسی و معانی پنهان آن را آشکار 

تحلیل »در مقالۀ  (4422نیا، عزت مال ابراهیمی و حسین الیاسی )علی باقر طاهری 

شناسی انتقادی قصیدۀ )العشاء األخیر( با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکالف و نشانه

های صوری، بازخوانی محتوای قصیده و به تحلیل ویژگی« روش کنش تحلیل تئوون لیون

 . اندپرداختهان تحلیل بینامتنی گفتم
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اثر النکسة فی شعر أمل دنقل »( در مقالۀ 4422ابوالحسن امین مقدسی و محمد سالمی )

میزان « مایکل ریفاتر»با استفاده از نظریۀ (« )دراسة سیمیائیة علی ضوء منهجیة مایکل ریفاتر

 . اندکردهتأثیر شکست در نگرش شاعر را بررسی 

تحلیل منظومۀ آرش »( در مقالۀ همایشی 4432) بینآذر و شبنم حقعبداهلل طلوعی

های امیدواری شاعر را هایی از جلوهنمونه« کمانگیرسیاوش کسرایی بر اساس بن مایۀ امید

  اند.دادهنشان « آرش کمانگیر»در منظومۀ 

انسان در شعر معاصر با تأکید بر شعر »( در چندین صفحه از پایان نامۀ 4432خسرو قنواتی )

از تسلط امید در شعر « ری، نادر نادرپور، سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانیسهراب سپه

  اند.گفتهکسرایی و غلبۀ آن بر ناامیدی 

« تجلی یأس و امید در شعر سیاوش کسرایی»( در مقالۀ 4422ناصر ناصری و مهری قریشی )

هایی نمونه های او را با ذکرامید و یأس در اندیشۀ سیاوش کسرایی و بازتاب آن در سروده

 اند.دادهاز اشعار این شاعر مورد بررسی قرار 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

گشایی، رمزگشایی و کشف معانی پنهان در ورای ساختار ظاهری شناسی به گرهدانش نشانه

تر شناسی، با بررسی دقیقپردازد. این پژوهش تطبیقی در حیطۀ دانش نشانهو سطحی متن می

اعر مبارز مصری و ایرانی از زاویۀ امید و ناامیدی موجب درک بهتر و های دو شسروده

شود. افزون بر هایشان میها و روحیات آنها و در نتیجه تأثیر آن بر سرودهتر اندیشهژرف

های نگرش آنها که تقریبا در شرایط ها و تفاوتاین، زمینه را برای نمایش بهتر همسانی

 ند.کزیستند فراهم میمشابهی می

مکان، زمان و های شناسی کاربست مؤلفهاساس نشانهاین مقاله سعی بر آن دارد تا بر     

های دو شاعر، از لحاظ ساختار و زبان شعری را در سروده« یأس و امید»ها، دوگانه اسطوره
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مایه یأس و امید گوید که درونکوشد به این پرسش پاسختحلیل و بررسی نماید و می

های مذکور متجلی شده و نمود شعری و هنری ر دو شاعر و در قالب مؤلفهچگونه در شع

 است.یافته

 

 و بررسی بحث. 2

 شناسی         نشانه.2-1

حقیقات و ت دانشی جدید در حوزۀ نقد است که در مطالعات )Semiology(« شناسینشانه»

برای  -ئیسیزبان شناس سو -« فردینان دوسوسور» است.ادبی تأثیر چشمگیری داشته

شناسان دیگری شناسی تأکید کرد و تقریبا همزمان با او زباننخستین بار بر اهمیت علم نشانه

شناسان تعاریف زبانآمریکایی پا به این عرصه گذاشتند. « چارلز سندرس پیرس»مانند 

نشانه گوید: شناسی میترین تعریف از نشانهمتداول» اند.دی را از این زبان ارائه کردهمتعدّ

هر چیزی جز خودش باشد، یا به عبارتی دیگر، بر چیزی  ندۀهر چیزی است که نمای

 شناسی رانشانه« یر گیروپی( »42: 4423)صفوی، « .دیگری غیر از خودش داللت کند

ها، نظام عالمتی و... ها، رمزگانای نظیر زبانهای نشانهداند که به مطالعۀ نظامعلمی می

رفته در متن ادبی مانند مکان، زمان، کارهای بههمۀ مؤلفه (44: 4432، )گیرو «پردازد.می

ای به منزلۀ رمزگانی هستند که شاعر و ادیب احساسات های تاریخی و اسطورهشخصیت

نهد و همواره بارمعنایی مثبت یا منفی به این عناصر درونی خویش را در آنها به ودیعه می

دارد و خواننده را با های پنهان متن ادبی بر میده از الیهها، پربخشد. تحلیل این نشانهمی

توان شناسی را روشن کنیم میاگر بخواهیم به زبان ساده نشانه» زند.دنیای نویسنده پیوند می

« .ها نامیدمند همۀ مجموعه عوامل مؤثر در ظهور و تأویل نشانهآن را مطالعۀ منظم و سامان

نظامی است که با پرداختن به اشارات و »شناسی شانهنحقیقت در( 2: 4434)ضیمران، 

گیری متن ادبی به دست های حاکم بر شکلهای متن، تصویر دقیقی از سیاستداللت
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پرداخت، تر نقد ادبی به بررسی معنای متون میپیش( »433: 2242)عبید، « .دهدمی

تنیده در متن همهای بهنهدهد که چگونه معنا از طریق نشاشناسی، نشان میکه نشانهدرحالی

تر و تر، موشکافانهمندشناسی موجب شده است که نقد ادبی نظامشود. نشانهتولید می

ترین منابعی است که با ویژه شعر از مهمادبیات و به( 442: 4433)مکاریک، « .تر شودعلمی

گاه ادیب و توان به افکار و نای آن میپردازش توسط این دانش و بررسی عمیق و الیه

ها و هر نشانه در یک متن ادبی، بنا به ارتباطش با سایر نشانه»شیوۀ القای پیام او پی برد. 

شناسی، متن ادبی را بدون توجه به سیاق و گیرد. نشانههای متعدد میسیاق خاص، داللت

دهد و آن را یک متن بسته و جدا از خواننده تنها از درون، مورد بررسی قرار نمی

مند و در جستجوی های ساختحقیقت به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتپندارد. درنمی

شناسی ادبی کشف ارتباط نشانه»واقع در( 22: 4432)چندلر، « .معنای پنهان و ضمنی است

شناسی ادبی یافتن مناسبت میان دیگر نشانهعبارتیبه ؛میان نویسنده، متن و خواننده است

نهایت کشف مناسبتی است میان آنچه هدفش در )مدلول( است وتصویر )دال( و تصوّر 

 ( 3: 4432)احمدی، « .استنویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده فهمیده یا تأویل کرده

 ای واژگان دال بر مکان و زمان. کاربست نشانه2-2

ی پیرس از بنددر تقسیم»ها در متن ادبی بسیار متنوع و مدلول آنها بسیار گسترده است. نشانه

شوند و دال در این گونه های زمان و مکان از انواع نمایه شمرده میها، قیدانواع نشانه

: 4432پور، )فرهنگی و یوسف« .کندها به صورت فیزیکی یا علّی بر مدلول داللت مینشانه

های زندگی بشر غیر قابل انکار است. ادبیات به حاکمیت قاطع زمان در تمام عرصه» (432

های مختلف زمان درگیر بوده است. امروزه نوان ابزاری سودمند در شناخت بشر با نمودع

هیچ  -در شعر نه صرفاً –های ادبی معاصر به طور عام در اهمیّت عنصر زمان، در جریان

اند؛ همچون آثار هایی که در این زمینه نگاشته شدهاختالفی وجود ندارد و پژوهش
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و « پروست، جیمز جویس، ویرجینیا ولف»ادبی افرادی؛ چون  و آثار« برگسون و هایدگر»

های بسیاری که دربارۀ نقش زمان در انواع مختلف ادبی نگاشته شده، همچنین پژوهش

مکان در ابداع ادبی نقش » افزون بر این( 32)عباس، بی تا: « .نشان از اهمیّت این عنصر دارد

هی است که عملیات تأثیر و تأثّر میان خبر و که مکان همان جایگاکند؛ چرامهمی را ایفا می

در متن، انسجام و هماهنگی »این عنصر (44: 2222)هالل، « .افتدجهان در آن اتفاق می

« .بنابراین مکان کلیدی از کلیدهای خوانش متن است ؛کندساختاری را تضمین می

د مکان بودن خود ( قید مکان در متن ادبی، در بسیاری از موارد ویژگی قی3: 222)حسین، 

از این ویژگی قید زمان نیز . گرددهای ویژه تبدیل میدهد و به دالی با مدلولرا از دست می

این در متون بنابراست. و متون ادبی به وفور این دگردیسی را بازتاب داده برخوردار است

از دست  ادبی، در بسیاری از اوقات، دو قید زمان و مکان، معنای فیزیکی خود را به کلی

هنرمند را در خود جای  گیرند که درون شاعر وای به خود میدهند و بار معنایی تازهمی

 دهند. می

در جای جای شعر این دو شاعر، کلماتی دال بر مکان و زمان به کار رفته است. این      

و  دار مثبت یا منفی تبدیل شدهبه کلماتی نشان احساس شاعرکلمات به سبب عاطفه و 

یأس »است که خواننده را با یکی از دوگانۀ مفهومی متفاوت از مکان و زمان فیزیکی یافته

ای برای امید به آیندۀ نماید. با این تفاوت که شعرکسرایی همواره نشانهدرگیر می« یا امید

بنابراین کاربرد  ؛آمیخته با درد و رنج است یبرتر؛ اما شعر امل دنقل پیوسته مدلول آن یأس

ای به خود گرفته، بسیار متفاوت ن و زمان در شعر این دو شاعر که غالباً جنبۀ نشانهمکا

خلق « آتشگهی دیرینه پابرجاست زندگی زیباست، !آری !آری»است. یکی سرودۀ: 

های کودکی )یادداشت« یومیات کهل صغیر السن»ای با عنوان کند و دیگری در قصیدهمی

 د:گویپیر( از پایان زندگی سخن می
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 !(دانم که دنیا در قلبم.. مرده استمی)( 424: 2242)دنقل،  !«أعرف أن العالم فی قلبی.. مات» 

های مورد عالقۀ مکان در شعر کسرایی، پیوسته رنگی از امید در خود دارد. از مکان      

کشد که با گوید، طولی نمیاست. او حتی آنجایی که از ناکامی سخن می« وطن»شاعر 

 زداید:  ای امیدآفرین، تاریکی یأس را با نور امید از شعر خود میاژهآوردن و

 (333: 4424)کسرایی، « آراییمفرداش چو بهار میخون خفته ست / امروز اگر خانه به »   

 هم  است که هر چند دشمن، امروز آن را در« گلدان بلورینی»از نگاه شاعر، این سرزمین 

 بهاری سرشار از گل و شادمانی در راه است: شکسته است؛ اما غمی نیست زیرا

با  ...بر سنگ بشکستند /  گیرم که گلدان های این گلخانه را/  گیرم که گلدان بلورین را»

رسد چون در/  پایدبه یورش او هیچ رهبندی نمی/  ترفند بیهوده است/  آنچه در راه است

 (344همان: « )آیدبا موکبش پر گل، بهار جاودان از راه می / هنگام

خالف کسرایی، در شعر امل دنقل مکان دالی است که همواره مدلولی تیره و تار با خود بر

 کند:یاد می« قاهرۀ پیر»دارد. او در وصف خاطرات تلخ گذشتۀ خود و دوستش، از 

 (32همان، ) «/ کان یبکی وطناً و کنت ابکی وطناًره العجوز..ننسی الزمانا /.....نتوه فی القاه»

 . گریستیمزدیم و بر وطن میما در قاهرۀ پیر، زمان را فراموش کرده، پرسه می جمه:تر

های دنقل از های دال بر وطن در سرودهشاید به دلیل سنگینی حزن و یأس است که واژه

کند. در سرودۀ از وطن خود یاد می« أرض»ع چندانی برخوردار نیستند و او بیشتر با واژۀ تنوّ

زن، اندوه ژرف خود را بیان نموده است. زمین -آمیختگی دوگانۀ زمینرهمزیر، شاعر با د

 در نگاه او مجروحی )زنی( است که امیدی به بهبود او نیست:

األَرْضُ مازالتْ، بأُذنیها دمٌ مِنْ قُرطها المَنزوعْ.. / قَهقهةُ اللُّصوصِ تَسوق هُودجها.. و تَترکها »

 «عطشِ المُمیتِ علی الرِّمالْ.. / تَضیعُ صرختها بِحَمحَمَةِ الخُیُولْبِال زَادْ.. / تَشدُّ أَصابِعُ ال

 (22: 2242)دنقل، 
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 ۀهایش کنده شده )ربوده شده( خون جاری است.  قهقههای زمین که گوشوارههنوز از گوش ترجمه:

ها ار برروی شنکنند. انگشتان تشنگی مرگبرانند و او را بدون توشه رها میاش را به پیش میدزدان، کجاوه

 . کنندی اسبان نابود میخورد. فریادهایش را شیههگره می

است و مدلول حقیقی این دال دوگانه و درهم « المرأه»معادل « األرض»در این سروده، واژۀ 

های عربی است که دزدان به او هجوم رمز سرزمین« أرض»تنیده، رنج و شکست است. 

زمین در شعر امل دنقل دالی است که مدلول آن ند. اهایش را ربودهآورده و گوشواره

ای است که به او تجاوز شده و از نگاه شاعر، هیچ ای به قیصرهاست، دوشیزهاعطای هدیه

 شوید:آبی این ننگ را نمی

کی تکون إذا تَفتَّحتْ « قِیْصر»تَحْمِلُهَا السفائنُ نَحو « / النّفطْ»األرْض تُطْوَی فِی بَسَاطِ » 

صارتْ  ئفْ: / رقصةً وَ هدیَّةً للنَار فی أَرض الخُطاةْ / .... / بَعد أَنْ فقدتْ بکارتها / وَاللَّفا

 «حامالً فِی عامها األلفی ْ مِن أَلْفین مِنْ عُشّاقها / ال النیلُ یغْسلُ عَارها القاسی وال ماء الفراتْ

 (24: 2242)دنقل، 

برند تا در سرزمین ها آن را برای قیصر میکشتی ای پیچیده در بساط نفت است کهزمین هدیه ترجمه:

تجاوزکاران برای آن جشن به پا کنند.... پس از آن که بکارتش را از دست داده و از هزاران متجاوز آبستن 

 کنند.(شده. آب نیل و فرات ننگ او پاک نمی

قطر »های عربی در شعر امل دنقل به منزلۀ عروس زبیاروی عصر عباسی به نام سرزمین

« معتضدالدوله»است که پدرش در ازای ماندن در قدرت، او را به خلیفۀ عباسی  4«الندی

 هدیه داد:

راقداً علی بحیرةِ الزِّئبقْ / فی نومه القِیْلولةْ / فمنْ تُری ینقذُ هذه األمیرةَ « خُمَارویةُ»کان »

)همان:  «/ أو بالحیلةْ؟! / بالس یفِ المغلولَةْ؟ / من یا تُری ینقذُها؟ / من یا تُری ینقذها؟

422) 
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اش. چه کسی این ملکۀ اسیر را نجات بر دریاچۀ جیوه خوابیده بود، در خواب نیمروزی« خمارویه» ترجمه:

دهد؟ با شمشیر یا با دهد؟ به راستی چه کسی او را نجات میدهد؟ به راستی چه کسی او را نجات میمی

 نیرنگ؟ 

چه گاهی حال شهر است. کسرایی اگر« شهر» اعر، واژۀهای مورد توجۀ دو شاز دیگر مکان

از فضای حاکم بر کشور یاد « بخت تیره»بیند و با اصطالح کنایی خود را پریشان می

 کند:می

تیره / دشمنان بخت ما چون روی بدخواهان ما ی بود / روزگار تلخ و تاری بود / روزگار»

 (423: 4424)کسرایی، « خورده هذیان داشتشهر سیلیبر جان ما چیره / 

روی »تیرگی بخت خود به  کارگیری تشبیۀکشد که با امیدواری و با بهاما طولی نمی

سیلی »داند. او با آوردن صفت عاقبت کار دشمنان را شکست و ناکامی می« بدخواهان

بار شهر و احساس ، وضعیت أسف«تلخ، تار و تیره»برای شهر و صفات ناخوشایند « خورده

پاید که مردم کند. با این وجود، به باور او، دیری نمیود را برای مخاطب تداعی میاندوه خ

 شهر متّحد خواهند شد و به این بساط پایان خواهند بخشید: 

ها گل فریادشهر از شادی شکفته / » (343)همان: « در تبسّم چراغانشهر به رقص ایستاده / »

 (344)همان: « پیاپیشود / به هوا پرتاب می/ 

 از دیدگاه امل دنقل شهر دالی است که مدلول آن پیوسته در سراشیبی سقوط است:اما 

بنایاتِها الشَّاهِقه( / سُفنٌ  أن المدینةَ فی اللیلِ.. / )أشباحَها و أشعر اآلنَ أنی وحیدٌ.. / و»

 (222: 2242)دنقل،  «غارقه / نهبتْها قراصنةُ الموتِ ثم رمتْها الى القاعِ.. منذُ سِنینْ

ای هستند که های شهر و بناهای بلندش کشتی غرق شدهکنم. کابوسمن اآلن احساس تنهایی می ترجمه:

 اند.ها پیش آن را غارت کرده و به قعر دریا انداختهدزدان مرگ از سال

 کنند:در شعر او شهرهای عربی به منزله ستارگانی هستند که یکی پس از دیگری سقوط می

 (24)همان:  «عام: نجمةٌ عربیةٌ تهوی.. / وتدخل نجمةٌ برج البرامک؟! یا سماء / أکلَّ» 
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 ؟شودای وارد برج برامکه میافتد .. و ستارهای عربی فرو میای آسمان! آیا هر سال ستاره ترجمه:

های مشترک شعر دنقل و کسرایی است. این مکان در شعر کسرایی از دیگر مکان« دریا»

قیام، حرکت و مبارزه علیه استبداد و خفقان دارد و فرجام آن های مثبتی چون مدلول

 پیروزی است:

 شنوم، آری / همواره من تنفّس دریای زنده را / ق را / از راه گوش میمن نبض خل»

خلق چون کمک در اوج آمد پچپچ خفته / کم»( 332: 4424)کسرایی، « دهمتشخیص می

 (423همان: « )به جوش آمد خروشان شدبرآشفته / بحری 

امّا مدلول دریا در شعر دنقل مرگ و نیستی است و بر آن پرچم خشم و اندوه  برافراشته 

 شده است:

 ...«.. / وکانت علی البحر رایةُ حزنٍ  وغَضَبةُ ریحٍفی البحر... / مات.. غاضصدیقی الذی »

 (424: 2242)دنقل، 
 اندوه و خشم باد برافراشته شده بود.دوستم که در دریا فرو رفت، مرد و بر دریا پرچم  ترجمه:

 هاست:در جایی دیگر دریا دالی است که مدلول آن به دام انداختن انسان

همان: ) «قلتُ لها فی اللیلة الماطرة / البحرُ عنکبوت / و أنتَ فی شراکه / فراشة تموت»

422) 

 .میردای هستی که میدریا عنکبوت است و تو در دامش پروانه :در شب بارانی به او گفتم ترجمه:

)الدوسری، « رحمی و مرگ است.بودن و دریا نماد بیعنکبوت در اینجا رمز وحشی»

2223 :243) 

در بیابان است که  رود نیل، این منشأ خیر و برکت، در شعر امل دنقل، انسانی سرگشته

 «:این کیست؟»کنند: اشغالگران دربارۀ آن سؤال می



 434 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار43سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

موالی: هذا -هْ؟ / ینام تحت الشجرِ الملتفِّ والقناطر الخیری ه؟ /  من ذلک الهائمُ فی البری »

موالی: / کنا صبیَة نَنْدسُّ فی ثیابه -أین تُری یعملُ.. أو یقیْم؟ /  -النیلُ.. / نیلُنا القدیم! / 

 (223: 2242)دنقل،  «الصیفی ه

ل است. نیل قدیم ماست! راستی خوابد کیست؟ سرورم این نیها میاین آواره که زیر درختان و پل ترجمه:

 کوبیدیم.کند و مقیم کجاست؟ سرورم ما وقتی بچه بودیم در زیر سایه سار تابستانی او پا بر زمین میچه می

که سمبل « بهار»های زمانی نیز در شعر این دو شاعر کارکردی متفاوت دارد. نشانه      

 سرایی حضوری چشمگیر دارد: هایی است که در شعر کرویش و امید است یکی از زمان

بر ما عجب رگز، شکستگی به برِ ما شگفت نیست / هبا ما سخن مگو ز شکستن! / »

های تبرهای مست را / اینک که تیغه»( 342: 4424)کسرایی، « شکفتگی اندر بهارهاست

: 4424)کسرایی، « بر سرزمین سوختگی یورش بهاربینم از فراز / میدارم به جان و تن / 

323) 

هایی که در اثر ستم ظالمان بر سرزمین و جسم و روح در هر دو نمونه، شاعر ابتدا از زخم

پاید که بهار رهایی از گوید؛ امّا از نگاه او، دیری نمیو مردم وارد شده است سخن می او

های امید بخش در شعر کسرایی است که بارها و ترین کلید واژهاز مهم« بهار»رسد. راه می

دهد؛ امّا امل دنقل، برخالف کسرایی، گویی با بهار )الربیع( به بارها مژدۀ آمدن آن را می

طنین گوید. گویا مدلول واژه خوشندرت و با تردید از آن سخن میی قهر است و بهکلّ

به قیصر روم توصیه « رتاکوساسپا»است. او در قصیدۀ بهار در شعر او دگردیسی یافته

 تری مصرف شود:باره به دار بیاویزد تا چوبۀ دار کمکند که همه را یکمی

ال تقطع الجذوع کی تنصبها / لکنّنی.. أوصیک إن تشأ شنقَ الجمیع / أن ترحم الشّجر» 

 (68-68 :2102)دنقل، « مشانقا / ال تقطع الجذوع / فرب ما یأتی الربیع / و العام عام الجوع
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کنم همه را دار بزنید که به درختان رحم کنید. درختان را قطع نکنید تا من به تو توصیه می ترجمه:

 های دار نصب کنید. شاید بهار بیاید. امسال سال گرسنگی است.چوبه

شرایط سرزمین شاعر و تیرگی غالب بر روان وی را  ،«مشانق»های دار آور چوبهواژۀ رعب

کند. گویی زمان در شعر حتی آمدن بهار را با تردید بیان می« فربّما»ا قید دهد. او بمی نشان

بار و های وقوع حوادث فاجعهاست. عناوین بیشتر قصائد او، هنگامهامل دنقل لعنت شده

بار میان مبارزان اعراب از اسرائیل و درگیری مرگ 4232شکست  2هاست.شکست

مشهور است، در « أیلول األسود»رخ داد و به  4222که در سبتامبر« اردن»فلسطینی و دولت 

 است.شعر او بازتابی دردناک یافته

شب از مفاهیم »است. « شب»های پرکاربرد در شعر کسرایی و دنقل واژۀ از دیگر زمان     

لی، )حسن «نمادینی است که در دورۀ معاصر، در شعر همۀ شاعران اجتماعی حضور دارد

( و حاکمیت فضای 223: 4423)قبادی، « وت، غم، خفقان و ظلمنماد سک» و (433: 4433

نامد و در این باره می« عصر شب»استبداد و استمرار آن است. براهنی دورۀ معاصر را 

 نویسد: می

جاگسترآلود بودنش. به ام. به دلیل ظلمانی بودنش و به ظلمی همهعصر جدید را عصر شب نامیده

هایش. به دلیل مخالفتش با روز و ها و حکومتو شبانه بودن حرکتهایش دلیل پنهانی بودن جلوه

دانم. روشنی و... من اغلب شاعران و نویسندگان نیم قرن گذشتۀ ایران را متعلق به عصر شب می

 (423: 4424)براهنی، 

ندرت دیده به« بهار»های پرکاربرد است. در دیوان او که واژه در شعر دنقل از کلمه« شب» 

 (23: 2243)سوالمیۀ و سروطی، « است. حدود پنجاه بار به کار رفته« شب»، واژۀ شودمی

 پوش نموده است: فضای شعر وی را سیاه وصف شب،
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شبحُ الفرسان مازال علی وجه المدینة / صامتاً یأتی إذا جاء المساء / صامتاً ینفض »...

: 2102)دنقل،  «فی القلوب!. غاصت / والمهامیز التی تحملها األقدام..…أطراف الرداء / 

056) 

آید. در حالی که کند. در شب در سکوت میسایۀ سوارکاران همواره بر چهرۀ شب خودنمایی می :ترجمه

ها فرورفته و مهمیزهای پای سوارکاران در قلب ....کند.ها را گردگیری میساکت است اطراف لباس

 !است

ن فضای سیاسی و فساد اجتماعی جامعه و آلود از شب برای بیان خفقااو با بیانی یأس»

 ( 2: 2242)لقطۀ، « برد.های درونی خویش بهره میتشویش و غم

أَعود مَخموراً إلی بیتی / فی اللّیل األخیر / یوقفنی الشُّرطیُّ فی الشّارعِ لِلشُّبْهةْ / یُوقفنی »

 (068)همان: « أَرشوهُ أُواصلُ المسیرْ! بُرهةْ! / وبعد أنْ

گردم. در شب آخر پلیس به خاطر شکّی که به من ام باز میدر حالی که مست هستم به خانه :ترجمه

زمانی مرا نگه داشت و بعد که به او رشوه دادم به مسیرم کرده بود، من را در خیابان متوقّف کرد، اندک

 ادامه دادم!

ندارد؛ امّا آنجا های دنقل با چنان ظلمتی شدید و عمیق همراه است که گویی پایانی شب    

که کسرایی سخن از شب گفته است در کنار تصویر تیرۀ آن، سحر و صبح امید را بشارت 

 دهد:می

« رسد بمانوین سوز و دود و هجر به سر می/  رسد بمانکشیده، سحر میای شمع شب»

 (332: 4424)کسرایی، 

فت زدگی جامعه شدّت تاریکی شب، تیرگی ستم و آ« سوز، دود و هجر»شاعر با کلمات 

 کشد؛ امّا از نگاه امیدآفرین او سحر آزادی و پیروزی در راه است. را به تصویر می

آورد و شب و داند که روشنایی را به ارمغان میکسرایی خود را چون مرغ آتشی می

 زداید: تیرگی را می
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   (434)همان: « کشم.شب را به زیر سرخ پر خویش می/  من مرغ آتشم»

مع به صبح رسیدۀ این شب یلدا / شادی و آخرین شمیر / خاتم شاعران پیشْ من / و اینک»

 (343)همان: « آورمبشارت میسحر را / 

ت شعری با تیرگی بین شاعر حتی تاریکی شب هم که معموالً در سنّدر ذهن خوش

زندگی سیاسی و اجتماعی قرین بوده است، دستخوش دگردیسی و مدلول آن نویدبخش 

 اتحاد و پیروزی مردم شده است: رهایی،

 (322: 4424)کسرایی، « .کندوقتی که تاریکی شهر را متّحد می/  شب ما چه باشکوه است»

کسرایی برخالف دنقل، پیوسته به پایان شب تیره و رسیدن صبح پیروزی، چشم دوخته 

را بهتر برای است و از نمادها به شیوۀ تقابلی استفاده کرده است تا احساسات و اندیشۀ خود 

 مخاطبان به تصویر کشد:

/  صبح است»(. 344)همان: « صبح، حتمی الوقوع است/ امّا /  بینندسحر را نمی کشتگان / »

بردریم / وز خون آفتاب کاین جامۀ سیاه غم آلوده /  برخیز ای شب آمده غمگین غمگسار

 (222)همان: « سهمی به راه توشه، بَرِ زندگان بریم/ 

نماد پایان ستم، روشنی، امید و آرامش و عالمتی بر پایان شب »شعر غالباً صبح که در 

 (، در شعر دنقل، ناگوار و آغشته به خون است:223/ 3: 4433)شوالیه، « است

فی إرهاق / مغتساًل فی مائه الرقراق / فیسقط الماُء علی یدي  کلَّ صباٍح... / افتح الصنبور  »
 (433: 2242)دنقل،  «دماً 

گشایم تا در آب زاللش شستشو دهم، آب بر دستانم به صورت صبح شیر آب را با رنج میهر  :ترجمه

 ریزد.خون می

 ها به منزلۀ یک نشانه. بازآفرینی اسطوره2-3

هاست. این دو شاعر با کاربرد نمادین اسطوره ،شناسیهای مهم در نشانهیکی از مؤلفه 

های اندیشیدند، آرمانگونه که خود میی آنها، آنها و با بازآفریناستفاده از این اسطوره
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ها در شعر دو شاعر نمودند. چون کاربرد اسطورهخود را با زبانی نمادین به مخاطب القا می

 گردد. هایی بسنده میجا به ذکر نمونهفراوان است در این

و با خلق های شعر کسرایی است. اترین اسطورهاز مشهورترین و امیدبخش« آرش کمانگیر»

تردید یکی از اهداف کسرایی از بی»این حماسه، امید، عشق و پویایی را به ارمغان آورد. 

است که حتّی خود را باززایی این اسطوره، انتقاد از وضعیت جامعه و ناامیدی حاکم بر آن 

افزون بر ( 24: 4433پور آالشتی، )حسن «.استفکران و شاعران تحمیل کردهبر روشن

ها کسرایی ظهور قهرمانی نجات بخش همچون آرش را برای رهایی از آشفتگی اعتراض،

  کشید.انتظار می

)کسرایی، « مرد آزاده...سپاهیمنم آرش / چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن / منم آرش /  »

4424 :423) 

 های سوختۀ ایرانیان است:برای دل« پیک امید»از نگاه کسرایی، آرش 

 (444)همان: « داندمرا پیک امید خویش می لب خاموش / و  هزاران چشم گویا»

سان عمو نوروز در اوج سرمای زمستان، همواره نوید فرارسیدن کسرایی به»در این قصیده 

( روایت آرش از زبان عمو نوروز، همگان 442: 4423)حیدری، « .دهدبهاران سرسبز را می

 خواند و این اوج بالندگی و امید است:را به بیداری، تکاپو، خیزش و امیدواری فرامی

گر بیفروزیش، رقص پابرجاست / زندگی آتشگهی دیرنده آری، آری، زندگی زیباست / »

)کسرایی، « ور نه، خاموش است و خاموشی گناه ماست اش در هر کران پیداست / شعله

4424 :424) 

و نماد پهلوانی آفرین شعر کسرایی بخش و پیروزیهای امیدرستم، از دیگر اسطوره

دهد و عدالتی و ظلم تن در نمیناپذیر در برابر بیدادگران است. قهرمانی که به بیخستگی

 شود:های مردمان همواره زنده میاز نبرد او، امید به رهایی و آزادی در دل
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سامان به هر کوهی چه بی ها که آوردم به میدان / چه رستمگستر / سایه بالِبه زیر شاه»

 (422)همان: « که امید بزرگم یافت ساماندم / یپر

جای دیوان او ها، دنقل است. در جاینقطۀ مقابل کسرایی در نوع بازآفرینی اسطوره      

اند. به عقیدۀ منتقدان، دنقل در استفادۀ گسترده و ای عبوس به عزا نشستهاسطورها با چهره

رع براعة کبیرة فی کل توظیفاته ب»نظیر داشته است ژرف از میراث گذشته مهارتی کم

جویی و اعتراضی خود از با روحیۀ مبارزه»( وی 224، 4232)عشری زاید،  «التراثیة.

تواند جان نماید و میهای شاعرانه میبرداریای بهرهنمادهای تاریخی، مذهبی و اسطوره

در جهان  ای به شعر مقاومت و پایداری بدهد و پیوندی عمیق میان واقعیت موجودتازه

« .های گذشتگان بزندمعاصر عرب و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی آن با اندیشه

های دوران جاهلی که امل دنقل آن را افسانه ازیکی  (23-24: 4433)سلیمی و چقازردی، 

زنی به نام  وشاعر عصر جاهلی،  ،«هعنتر»با مدلولی امروزی زنده کرد، گفتگو بین 

فسانه، ااین  ازبا استفاده « البکاء بین یدی زرقاءالیمامه»ت. شاعر در قصیدۀ اس« هزرقاءالیمام»

است. این قصیده م نمودهبار مجسّجهان عرب را به شکلی بسیار اندوه وضعیت موجودتلخی 

نظیر شهرتی بی سرود، در آن ایام،اسرائیل  اعراب از تلخ شکستکه دنقل آن را بعد از 

و لیس  ةفلیس قبلها قصید»گوید: در این مورد می« یزالمقالحعبدالعز»یافت. ناقد یمنی 

 ( 44: 4232)المقالح،  «و الذیوع. ةنالت ما نالته من الشهر ةبعدها قصید

 ای چه قبل از آن و چه پس از آن، به شهرت و شیوع این قصیده دست نیافت.هیچ قصیده :ترجمه

« زرقاء»شود و مجروح ، روایت میاین قصیده از زبان یکی از سربازان شکست خورده و » 

دهنده است، به پاداشی جز هشدارگوی دانا که رمزی برای آگاهی از بروز خطر و پیش

 (.223: 4223)عشری زاید، « یابدخواری دست نمی
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أیتها العَّرافة المقدسة .. / ماذا تفید الکلمات البائسة ؟ / قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ »

 (422-424: 2242)دنقل،  ...«عینیکِ، یا زرقاء، بالبوار .. / فاتهموا

های غبار ای دارند؟ به آنان هر چه بایست از کاروانهای بینوا چه فایدهای پیشگوی مقدس! واژه :ترجمه

 .گفتی.. ای زرقاء آنان چشمانت را به تباهی متهم کردند..

گیرد و از بین تمام ر میکارا به «اوزیریس، مسیح و یوسف»هایی همچون دنقل شخصیت

های دیگری پردازد و از ویژگیها فقط به ویژگی مرگ و نیستی آنها میابعاد این شخصیت

 گیرد.همچون رستاخیزی، پاکدامنی و... الهام نمی

های برجستۀ مصر باستان و نماد زندگی دوباره هستند. در ایزیس و اوزیریس از جملۀ اسطوره 

شود، همسرش که اوزیریس خدای باروری و نمونۀ برکت کشته می های کهن، هنگامیاسطوره

-گیرد. سرانجام موفق به زنده کردن او میایزیس تمام تالش خود را برای رستاخیزی او به کار می

گردد. بنابراین برای زنده شدن اوزیریس، وجود شود؛ در نتیجه، رونق بار دیگر به کشور باز می

ین در حالی است که در روزگار شاعر، به هیچ وجه ایزیسی به دنیا ایزیس الزم و ضروری است. ا

 ( 433: 4423آید که بخواهد اوزیریس را نجات دهد. )صدری کوپایی، نمی

در شعر دنقل که ناامیدی غالب و در همه جا پراکنده شده است، کارکرد این اسطوره نیز 

 که رستاخیزی دوبارۀ روح آن است، تغییر یافته است:

ما أحیاک یوما دمع ایزیس المقدس/  غیر أنا لم نعد ننجب إیزیس جدیدة / لم نعد ربّ»

نصغی إلی صوت نشیج / ثقلت آذاننا منذ غرقنا فی الضجیج / لم نعد نسمع..... إلّا 

 (434: 2242)دنقل،  «الطّلقات

ا به دنیا نمی شاید روزی اشک ایزیس مقدس تو را زنده کند، جز اینکه ما دیگر ایزیس جدیدی ر :ترجمه

شنویم و از زمانی که در سر و صدا و شلوغی غرق شدیم آوریم. دیگر صدای هق هق و گریه را نمی

 پذیر نیست.هایمان سنگین شده و دیگر شنیدن صدایی جز صدای تیر و شلیک برای ما امکانگوش
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در « متنبّی». بردبه کار می« کافور و سیف الدوله»را در کنار نمادهای « متنبی»دنقل، نماد 

کرد و در این پیوست و در حمالتش به روم، وی را همراهی می« سیف الدوله»جوانی به 

که از « سیف الدّوله»کرد.... او همواره به امیرانی چون ای دریغ نمیراه، از هیچ فداکاری

« متنبی»( چندی نگذشت که 333: 4432)فاخوری، « .بودامید بسته نژاد خالص عرب بودند،

که در « متنبی»دنقل آن دورۀ تلخ از زندگی به مصر رفت. « کافور اخشیدی»ه درخواست ب

که این دوره با واقعیت جامعه تناسب کند؛ چراتوصیف می ،بوده است« کافور»حضور 

 ۀبا مقایس عرشاشکست معاصر است. حاکمان مستبد و ناالیق و کافور نماد »بیشتری دارد. 

رؤیای رهایی از  با شکست معاصر تفاوت موجود بین واقعیت «الدوله سیف»و« کافور»بین 

و با بیانی  «متنبی»ن او از زبا (244: 2222)سلیمان، « .م نموده استرا تجسّ استبداد و استعمار

 :آکنده از حسرت میگوید

 الیَترک السِجن/  لِیطمئنَ قلبه، فمایَزال طَیرهُ المَأسور/  أمثل سَاعة الضُحی بین یَدی کافور»

 (082-088: 2102)دنقل،  «و الیطیرُ!

قفس اسیرش  ۀگردم تا دلش آرام گیرد که همچنان پرندصبحدم در مقابل چشمان کافور ظاهر می :ترجمه

 !کندرا ترک نکرده و پرواز نمی

 

 گیری. نتیجه3

 شناسیهای نشانهدر شعر دو شاعر براساس کاربست برخی از مؤلفه« یأس و امید»دوگانۀ  -

ها بررسی شد. اگر چه اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانۀ دو شاعر تقریباً زمان، اسطوره-مکان

های ذکر شده مایۀ شعر آنها اعتراض به وضع موجود است؛ اما از نمونهیکسان و درون

روشن شد در روزگار کسرایی که مرگ و ناامیدی بر فضای ذهنی شاعران سایه افکنده 
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های امل که بر فضای سرودهحالیکشید؛ دروشن را انتظار میبینانه فردایی ربود، او خوش

 دنقل، همواره سایۀ سنگین مرگ و یأس حاکم است. 

کسرایی، کاربردی  به تبع این نگاه متفاوت دو شاعر، مکان و زمان و اسطوره ها در شعر  -

است؛ اما در شعر امل دنقل مکان و زمان و به خود گرفتهبخش امیدآفرین و رهایی

هایی از ترس و وحشت و آلود او، به کابوسها، با بازآفرینی اندوهگینانه و یأساسطوره

 اند.ناکامی تبدیل شده

گردد که شعر شناسی، چنین استنباط میو در پایان، با نگاهی انتقادی مبتنی بر تحلیل نشانه -

ره است و بهگاهی از صور خیال شعری کمگاه سرشار از نشاط و امید سیاوش کسرایی،

چه  از ست. در مقابل، شعر امل دنقل، اگربیشتر به نثر شباهت دارد و این ضعف شعر او

ها گاهی راه افراط پیموده است، اما از نظر هنر شعری، خلق لحاظ محتوا، در بیان تاریکی

 انگیز است.های زبانی بسیار قوی و گاه شگفتمعنا و هنجارگریزی

 

 هایادداشت

گاه دست هیچ یکی از پادشاهان بنی طولون در مصر و شام بود که« طولونبن احمدبن خمارویه. »4

درآورد. )ر. ک: « معتضد عباسی»را  به عقد « قطر الندی»داشت. او دخترش از خوشگذرانی برنمی

 (234-232/ 2، 4222ابن خلکان، 

البکاء بین یدی زرقاء »و « ال تصالح»ۀ قصید ترین قصاید دنقل دربارۀ این حوادثاز برجسته. 2

به برادرش مبنی بر عدم صلح « کلیب»شاعر جاهلی  ۀگانوصیت ده« التصالح» است. قصیدۀ« الیمامۀ

نامۀ کمپ دیوید که به صلح میان مصر و اسرائیل با دشمن است. شاعر آن را پیش از موافقت

 (33: 4433انجامید سرود و با هر گونه سازش مخالفت کرد. )چقازردی، 
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 تابنامهک

تحقیق  .لد دومج .وفیات األعیان و أنباء الزمان .(4222) .الدینشمسابن خلّکان، ابوالعباس  -

 دارصادر. :بیروت س.احسان عبا

المؤتمر الدولی  .«سیمیائیۀ التداخل النصی فی شعر أمل دنقل». (2242) .ابوزیان، فاتح محمد ابوبکر -

 .جامعۀ المدینۀ العالمی :لیزیاما .الثالث للدراسات الل ّغویة واألدبیة

 مرکز. :تهران اول.چاپ  .های تصویری تا متناز نشانه (.4424. )احمدی، بابک -

 مرکز. :تهران . جلد اول. چاپ پنجم.تأویل و ساختار متن .(4432). احمدی، بابک -

سۀ سیمیائیۀ اثر النکسۀ فی شعر أمل دنقل )درا» (.4422. )امین مقدسی، ابوالحسن و سالمی، محمد -

، 44، ش 44دوره  .مجلۀ دراسۀ فی اللغۀ العربیۀ و آدابها .«علی ضوء منهجیۀ مایکل ریفاتر(

 .22-4صص 

 مؤلف. :تهران . جلد دوم.طال در مس (.4424. )براهنی، رضا -

 علی سلیمی.به راهنمایی  .«نمادهای ادب مقاومت در شعر دنقل» (.4433. )چقازردی، اکرم -

 دانشگاه رازی. زبان و ادبیات عربی. رشناسی ارشدپایان نامۀ کا

 سوره. :تهران. چاپ چهارم. ترجمۀ مهدی پارسا .شناسیمبانی نشانه (.4432. )چندلر، دانیل -

 ثالث. :تهران. چاپ دوم. های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه (.4433. )لی، کاووسحسن -

ایۀ الجدیدة )الخطاب الروائی إلدوارالخراط شعریۀ المکان فی الرو .(2222) .خالد حسین، -

 مؤسسۀ الیمامۀ الصحفیۀ. :الریاض .(نموذجاً

ای در اسطوره –ها و باورهای آیینیکاربرد نمادین نام» (.4423. )حیدری، حسن و فرزانه، فاطمه -

فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی  .«شعر سیاوش کسرایی

 .42-4، صص 22، ش 2وره د .سنندج

 دارالشروق. :مصر .الطبعۀ الثانیۀ .األعمال الکاملة .(2242) .دنقل، أمل -

القسمۀ العربیۀ  :الدوحۀ .امل دنقل شاعر علی خطوط النار .(2223) .الدوسری، احمد -

 للدراسات و النشر.
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مصر )مطالعۀ مورد نمادهای پایداری در شعر معاصر » (.4433. )اکرمسلیمی، علی و چقازردی،  -

 .33-24، صص 4، ش 4دوره  .ادبیات پایداری .«پژوهانه: أمل دنقل(

محمد  .«الحقول الداللیۀ فی شعر أمل دنقل» .(2243) .سوالمیۀ، الصافیۀ و سروطی، مروۀ -

 .الوادی -لخضر جامعۀ الشهید حمۀالصدیق معوش. رسالۀ الماجستیر فی اللغۀ العربیۀ و آدابها، 

ۀ سودابه فضایلی. ترجم . جلد چهارم.هافرهنگ نماد (. 4433. )ژان و گربران، آلنشوالیه،  -

 جیحون. :تهران چاپ اول.

بررسی و تحلیل حضور اسطوره ایزیس و اوزیریس در » .(4423) .صدری کوپایی، اعظم -

نجفی  علی «.شعر معاصر عربی )با تکیه بر شعر صالح عبدالصبور، أمل دنقل، سمیح القاسم(

 دانشگاه کاشان. زبان و ادبیات عربی. پایان نامۀ کارشناسی ارشدوکی. ای

 علمی. :تهران . چاپ دوم.شناسی ادبیاتآشنایی با نشانه .(4423) .صفوی، کورش -

 قصه. :تهران .چاپ دوم .درآمدی بر نشانه شناسی هنر(. 4434. )ضیمران، محمد -

یل نشانه شناسی انتقادی قصیدۀ )العشاء األخیر( با تحل» .(4422) .نیا، علی باقر و همکارانطاهری -

دوره  .مجله ادب عربی «.تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکالف و روش کنش تحلیل تئوون لیون

 .22-4، صص 2، ش 42

تحلیل منظومۀ آرش کمانگیرسیاوش کسرایی بر » .(4432) .طلوعی آذر، عبداهلل و حق بین، شبنم - 

مهر  23 .انجمن زبان و ادبیات فارسی ایراناراک:  .همایش کشوری افسانه«. اساس بن مایۀ امید

4432. 

 عالم المعرفۀ. :کویت .إتجاهات الشعر العربی المعاصر .تا()بی .عباس، احسان -

دار  :بیروت .فضاء الکون الشعری من التشکیل الی التدلیل .(2242) .عبید، محمد صابر -

 النینوی.

، 4العدد  .فصولالمجله  .«توظیف التراث العربی فی شعرنا المعاصر» .(4232) .عشری زاید، علی -

 . 222-224صص 
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الطبعةۀ   .استدعاء الشخصیّات التراثیۀ فی الشعر العربيی المعاصير   .م(4223) .عشری زاید، علی -

 الشرکۀ العامّۀ للنشر والتوزیع. :طرابلس .األولی

 توس. :تهران .چاپ دوم .تاریخ األدب العربی .(4432) .الفاخوری، حنا -

شناسی شعر )الفبای درد( سرودۀ قیصر نشانه(.»4432) .کاظممحمد ،پورفرهنگی، سهیال و یوسف -

 .433-434، صص 24، ش 44دوره . نامهفصلنامۀ علمی و پژوهشی کاوش«. امین پور

ای از زبان شناختی با رویکردی الیهخوانش نشانه(. »4422قادری، آزاده و سیدی، سید حسین. ) -

مجلۀ زبان و ادبیات عربی «. شعر أمل دنقل مطالعۀ موردی قصیدۀ )البکاء بین یدی زرقاء الیمامۀ(

 .23-32، صص 4، ش 42دوره  .دانشگاه فردوسی مشهد

تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات »(. 4423حسینعلی. )قبادی،  -

. علی شیخ االسالمی. رسالۀ دکتری زبان و ادبیات «لویفارسی با تأکید بر شاهنامه و آثار مو

 فارسی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

پردازی تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستان» (.4433. )قبادی، حسینعلی و کالهچیان، فاطمه -

 .423-432، صص 42، ش 3 دوره .های ادبیفصلنامۀ پژوهش «. مولوی

نسان در شعر معاصر با تأکید بر شعر سهراب سپهری، نادر نادرپور، ا» .(4432) .قنواتی، خسرو -

زبان و ادبیات  پایان نامه کارشناسی ارشدمختار ابراهیمی.  .«سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی

 دانشگاه شهید چمران.  فارسی.

 :تهران چاپ چهارم.. (مجموعه اشعار )از آوا تا هوای آفتاب (. 4424. )کسرایی، سیاوش -

 نگاه.

 آگاه. . ترجمۀ محمد نبوی. تهران:شناسینشانه (.4432. )گیرو، پیر -

 :القاهره .الطبعۀ الثالثۀ .االعمال الشعریه الکامله ألمل دنقلۀ مقدم .(4232). المقالح، عبد العزیز -

 المکتبه مدبولی.

مهاجر و محمد مهران  ترجمۀ. های ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش(. 4433) .مکاریک، ایرنا ریما -

 آگاه. :تهران نبوی.



 434 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار43سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

بهارستان «.  تجلی یأس و امید در شعر سیاوش کسرایی(. »4422) .ناصری، ناصر و مهری قریشی -

 .42-33صص ، 24، ش 2دوره . سخن

. «نشانه شناسی سرودۀ )کلمات سبارتاکوس األخیرۀ(» (.4422. )نجفی ایوکی، علی و زهرا وکیلی -

 .223-422صص  ،3 ش، 4ه دور .نقد ادب معاصر عربی

های آزادی و میهن پرستی در اندیشه شعرای معاصر جلوه» .(4423) .خلیلی، موسینژاد -

پایان نامۀ کارشناسی  .«(افریقا )مطالعه موردی أمل دنقل، مفدی زکریا و محمد الفیتوری

 ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکدۀ علوم و ادبیات انسانی.

کفرشیخ: العلم و االیمان للنشر و  .رؤیۀ العالم فی شعر امل دنقل .(2222) .هالل، عبدالناصر -

 التوزیع.



 

 

 


