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 : چكيده
گيري شاعران از آني در شعر معاصر عربي و الهامسنّت هاي و چهره سنّتال حضور فع ،

ويژه اينكه اگر  هب، نمايد موجه مياقدامي ، تر كردن آن مهمهر كوششي را در جهت روشن
چهرة حقيقي شعرشان همچنان در ، شاعران از اين زاويه مورد ارزيابي قرار نگيرد شعر آن

-كوشد شگردهاي فراخواني شخصيت گفتار حاضر مي. سايه روشن ابهام باقي خواهد ماند

يكي از شاعران نامدار  -) 1941 – 1983( را در شعر أمل دنقلآن هايي و داللتسنّت هاي
از  .مورد بررسي قرار دهد –و شعر مصري به وجه خاص شعر معاصر عربي به وجه عام 

ي در شعر وي از بسامد بااليي برخوردار است و شاعر سنّت هايروي كه حضور شخصيتآن
در فراخواني  .گيرد نيز با هنرنمايي خاص در القاي مفاهيم مورد نظر از آنها الهام مي

نقش و گفتار ، ) لقب ،كنيه ،اسم( شاعر سعي كرده تا از سه تكنيك علم، يسنّت هايشخصيت
 .ممتد و محوري در بستر شعري خود حضور دهد، بهره جويد وآنها را به سه شكل جزئي

و متكلم صورت گرفته و  مخاطب، بيغا ةهاي فراخواني شاعر نيز از طريق هر سه صيغ شيوه
نه اينكه آنها را  ،ها تغيير و تبديل ايجاد كند تمركز وي بر اين بوده تا بيشتر در اصل آن چهره
گيري شاعر از موارد  كه البته چگونگي بهره، بصورت دست نخورده در شعرش دخالت دهد

همان چيزي است كه ما در اينجا ، يسنّتياد شده و سهم آنها در داللت بخشيدن به شخصيت 
 . پردازيم به آن مي

 
  .يمدلول شعر، يسنّت هايشخصيت، فراخواني، أمل دنقل: ي كليديها واژه
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 : مقدمه
، از جمله عوامل ماندگاري صداي يك شاعر معاصر در ميان صداي صدها متشاعر

كه در الهام گيري و بكارگيري هنرمندانه آن در اثر جديد  ،نه در وانهادن ميراث گذشته
، واكاوي شعرِ شاعران نوگراي معاصر عربي همچون بدرشاكرالسياب .ستا ادبي

كه ما از آنان بعنوان  -خليل حاوي و أدونيس ، بدالصبورصالح ع، اتياب البيعبدالوه
بر چنين اصلي گواهي  - كنيم شاعران نوگراي نسل اول شعر معاصر عربي ياد مي

ي بيش از هر زمان ديگر در دفترهاي شعريِ سنّتهاي  و چهره سنّتدهد كه امروزه  مي
هاي  سازة اصلي سروده ايه ومبن، مختلف هايحضور دارد و به گونه، اين شاعرانِ بنام

سازد كه  چنين اصلي ما را به پذيرفتن اين امر رهنمون مي .دهد فعال آنان را تشكيل مي
سخت در پيوند است و اصالت آن  ،ست كه با ميراث گذشتها شعري، شعر معاصر عربي

نيز در نحوة  رو هنر يك شاعر معاص است در گرو همان پيوند با گذشته نهفته شده
  .خورد ي رقم ميسنّتهاي  و چهره سنّتبا تعامل وي 

كه تاريخ آن با ظهور محمود  –شاعرانِ معاصر عربي از همان دورة نهضت ادبي
ي با ديدة احترام نگريستند و به سنّتهاي  و چهره سنّتبه  –شود  البارودي آغاز مي سامي

باط با گذشته و ارت سنّتشعر معاصر عربي تنها با پيوند با « چنين دريافتي رسيدند كه
) 45 ص ،2006 ،زايد( ».تش را تحقق بخشدالتثبيت و اص خواهد توانست وجود خود را

سياسي و ، فرهنگي، تحت تأثير عوامل گوناگوني از جمله عوامل هنري بنابراين
ي بها دادند و در شعر خود آنها را حضور دادند تا به سنّتهاي  و چهره سنّتاجتماعي به 

  .پيوند برقرار كنند گذشته سنّتنوعي با 
ه آن شاعران به اي كه در اينجا نبايد به سادگي از كنار آن گذشت اين است ك نكته

تنها  -...حافظ ابراهيم و، احمد شوقي، رصافي، همچون بارودي -» سنّت گرا«اصطالح 
ي را با سنّتهاي  به تدوين و بازنويسي ميراث گذشته در آثار خود بسنده كردند و چهره

در شعر خود حضور دادند و كمتر به خود اجازه ، شان هاي كهنِ ها و ويژگي مؤلفههمان 
اما شاعرانِ نوگرا و  .تغيير و تبديل ايجاد نمايندها دادند تا در چهرة آن شخصيت

» بكارگيريِ«ها به مرحلة  چهره» فراخوانيِ«  اين فرصت را يافتند تا از مرحلة، پيشگام
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هاي كهن با تغيير و  چهره ،در پي آن .ويسي ساده اكتفا نكنندآنان برسند و تنها به بازن
 ،خود ةگذشت هايشدند و در كنار ِويژگي تبديل هنرمندانه در شعرشان بكار گرفته مي

 ) 24 – 26صص ، همان( .يافتند معاصر و نو مي هايويژگي
، شكه در كنار شاعراني همچون محمود دروي) 1941 – 1983( در اين ميان أمل دنقل

در شمار شاعرانِ نوگراي نسل  ...عبدالمعطي الحجازي و، محمد عمران، ممدوح عدوان
-آفريند كه از مهم هايي مي گذارد و سروده پا به عرصة ادبي مي، آيد دوم به حساب مي

ي در آن است و به نوعي سرشناسيِ سنّتهاي  و چهره سنّتآنها حضور  هايترين ويژگي
  .بخشد گراييِ هنرمندانه تضمين مي طريق همان ميراثادبي از  ةخود را در عرص

اين است كه أمل دنقل به ميراث گذشته  ،آنچه در اينجا بيانش خالي از فايده نيست
كه بعنوان يك ارزش و الهام ، از ياد رفته هاينه به عنوان وقايع گذشته و شخصيت

ها  خواسته، ت رؤياهابه ثب، نگرد و برآنست تا با كمك آن منبع بخش شعر و شاعري مي
خوانندة شعر أمل دنقل با نوعي احساس وابستگي اين  .خود بپردازد هايبينيو پيش

تر درخواهد يافت كه تر و محققانهخورد و با نگاهي دقيق كهن بر مي سنّتشاعر به 
و همين امر سبب ، ي بنا نهاده شده استسنّت هايو شخصيت سنّت ةبنيان شعر او بر پاي

شعر وي رنگ اصالت به خود گيرد و از او شاعري بسازد اصيل و آگاه به  گشته تا
  .ميراث گذشته

ي به شعر اين شاعر بنگريم و روند سنّتهاي  و چهره سنّتاگر بخواهيم از نظرگاه 
نتيجه چنين خواهد شد كه شاعر در ، شعري او را از اين زاويه مورد وارسي قرار دهيم

كوتاه  هايهاي لفظي و عبارت تنها اشاره، »مقتل القمر«اولين دفتر شعري خود يعني 
شخصي بر آن حكمفرماست و بيانگر آنست  هايي گنجانده و ساية سنگين گرايشسنّت

اما با گذر زمان و با  .راهي دراز در پيش دارد سنّتگيري هنرمندانه از كه وي تا بهره
 ،2006 ،الرويني: ك.ر( دمتعد هايگيري شخصيت شعري أمل دنقل و مطالعة كتابشكل
 و باال گرفتن قضاياي سياسي و اجتماعي مصر و كشورهاي عربي پيوند محكمي) 72 ص

هاي دهة شصت وي را تشكيل  اصلي سروده ةمايگردد كه بن برقرار مي سنّتبين او و  
 »ق علي ما حدثتعلي«و » ةماميزرقاء ال البكاء بين يدي«دهد و مطالعة دفتر شعريِ  مي
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ناگفته نماند كه  .اين حقيقت است كه شاعر نبض كار را در دست گرفته است گوياي
گرايي شاعر در اين دوره همراه با اندوهي عميق و آميخته با بغض و كينة يك سنّت

  .شخصيت انقالبي است
خورد كه حاصل آن  رقم مي 1974 – 1975گرايي شاعر از سال سنّتمرحلة دوم 
وي در آن دفتر  .گرد آمده است» يالعهد اآلت«فتر شعري اي است كه در دهشت سروده

افزايد  ي بر انتقادهاي سياسي و اجتماعي خود ميسنّتهاي  و چهره سنّتگيري از با الهام
سركش و ناپذيرا ظاهر ، تلخ هايدر برابر واقعيت، و در عين كاستنِ لحن خطابي

 هايرين ويژگيتمهم .ستدر همان حال كه به فرداهاي روشن اميد بسته ا، گردد مي
اي آن ه هاي اين دفتر آنست كه شاعر به بكارگيري تاريخ قديم عربي و اسطوره سروده

گيري از آن به تبيين مسائل سياسي معاصر بپردازد و كوشد تا به بهره دارد و ميگرايش 
 . را از پيامد ناميمون صلح با اسرائيل غاصب آگاه كندها عرب

هم در آن، يابيم مي »ةأوراق الغرف«گرايي شاعر را در دفتر  سنّتآخرين مرحله از 
خطاب غير تاريخي علي «، »مع ابن نوح ةخاص مقابلة« ،»««هايي همچون  سروده

 هايها بازگشت به همان گرايش بقية سروده ،»لصقر قريش ««و » قبر صالح الدين
كند  تالش مي ها اين سرودهشاعر در  .نخستين شخصي و ترسيم احساس كودكانه است

متناقض «گيري از فن و با بهره اسالمي  –هاي عربي  و چهره سنّتتا با الهام گيري از 
تراژدي انسان شكست خوردة عربي را براي مخاطب ترسيم نمايد » نماد پردازي«و » نما

– 177صص ، 1987 ،قميحه: ك .ر( .به مويه وادارد» تمدن از دست رفته«و او را در عزايِ 
 ) 211 -212صص ، 1994 ،و مجلي 174

آنچه را كه در اينجا نبايد از ياد برد اين است كه أمل دنقل قبل از هر چيز در 
ست؛ تم و درون ماية ا اجتماعي -يك شاعر كامالَ سياسي ،سنّترويكرد خود نسبت به 

هاي وي همگي به نحوي به موضوعات سياسي و اجتماعي گره اصلي بيشتر سروده
و تمام القابي كه ، ست ژرف و تيزبينانها ورده است و نگاه وي به اين مسائل نگاهيخ
عازفاً علي أوتار «، »شاعراً علي خطوط النار«از جمله -اندقدان شعر وي بر وي نهادهتمن

 –) 114ص ، 1994، مساويلا(...و »ةموجعـال ةيالرؤشاعر «، »ر شعراء الرفضيأم«، »الغضب
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است كه شعر او پيوند ناگسستني با سياست و جامعه دارد و شاعر  همگي گواه بر اين
با برخورداري از همين درك  .نيز از درك سياسي و اجتماعي بااليي برخوردار است

كنند كه شكست  باالي سياسي و اجتماعي بوده كه از او بعنوان نخستين شاعري ياد مي
شعرش پيش بيني كرده و از آن در تلخ اعراب از اسرائيل را يكسال قبل از وقوع آن در 

از ) 11ص ، 1994، مجلي( .سخن گفته است »والجرح الّذي الينفتح ....األرض« سرودة
كه شعرش  تدانست؛ از آن جهها طرف ديگر أمل دنقل را بايد شاعر دوران نابساماني

در دهة شصت  ،مصر و ديگر كشورهاي عربي هايبازتاب دهندة نابساماني و ناهمگوني
هايش از  ست كه در سرودها كه او تنها شاعري تتوان گف به جرأت مي .هفتاد استو 

و مشكالت فرهنگي و سياسي و اجتماعي آن دو دهه به خوبي سخن گفته و ها مصيبت
لذا بايد به ، در برابر وضع آشفتة آن دوره كامالً ناپذيرا و سركش ظاهر گشته است

  .اندلقب داده» سلطان شاعرانِ ناپذيرا« شعر وي حق داد كه أمل دنقل را نمنتقدا
آنچه براي ما در اين نوشتار مهم است و قصد تشريح آن را داريم نه بهره گيري 

ي و شگردهاي دخالت دادن آن سنّتهاي  گيري وي از چهره كه بهره، سنّتشاعر از 
چند تذكر  هپيش از پرداخت به اين مسأل .هاي آنهاست ها و همچنين بيان داللت چهره

نخست آنكه شاعر در كارهاي نخستين خود تحت تأثير شاعران  .نكته ضرورت دارد
ايِ  اسطوره هايهاي كهن غربي و از جمله شخصيت نوگراي نسل اول به شخصيت

و فرعوني گرايش نشان داده و آنها را در شعر خود فراخوانده و سعي   رومي، يوناني
اما پس از ، غربي پيوند زند سنّترا با  شعر خود، نمود تا همچون ديگر شاعران مي

 روي آورد اسالمي  –ي عربي سنّتهاي  چندي دست از آن آبشخور برداشته و به چهره
هنوز آنچنان ها غربي در ميان عرب سنّتبا اين استدالل كه  )153ص ، 1994، مساويال(

ها ف ديگر عرباز طر، ريشه ندوانيده تا بتواند عهده دار القاي مفاهيم گوناگون باشد
و خالد بن وليد ) ع( و قهرمانشان امام حسيناند هسرشته شد اسالمي –عربي سنّتبا 

) 73ص ، 2006، الرويني( .»أوزوريس«يا » أحمس «همچون  هاييهستند و نه شخصيت
غيرعربي و  سنّتالبته پذيرفتن اين نكته لزوماً بدين معنا نيست كه شاعر تماماً از 
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عربي  سنّتبلكه مراد اين است كه وي احساس وابستگي به ، دان شدرويگر غيراسالمي 
  .غربي در شعرش الهام بگيرد هايكوشد تا از شخصيت دارد و كمتر مي و اسالمي 

، كه از قرآن كريم هستندهايي  ي شعر او عموماً چهرهسنّت هايديگر اينكه شخصيت
و اند هبرخاست  مردمي سنّتو تاريخ اروپايي ،  اسالمي –تاريخ عربي، تورات و انجيل
 هفراخواند هايشخصيت .انداي و فولكلوريكاسطوره، تاريخي، ادبي، داراي ابعاد ديني

، زليخا، يوحنّا، سليمان، يوسف، مريم، يهودا، مسيح: شدة ديني شعر شاعر عبارتند از
ي ادب هايشخصيت .)ع( بي طالبأبن  و جعفر )ع( امام حسين، ابن نوح، نوح، عزيز

ترين مهم .ابونواس، خنساء، زباء، عنتره، حضور يافته در شعر او نيز عبارتند از متنبي
بن  خالد :سياسي نيز دارند عبارتند از ةتاريخي شعر او كه به وجهي چهر هايشخصيت

زياد ، عبدالرحمن الداخل، ابن زياد، حجاج، اسكندر، هانيبال، صالح الدين ايوبي، وليد
ترين مهم .و هارون الرشيد، سيف الدوله، كافور، معاويه، ن عفّانعثمان ب، بن ابيه

، زرقاء اسطوري وفولكلوريك شعر او نيز در مواردي همچون  هايشخصيت
  .گردند خالصه مي و ادهم الشرقاوي، هركول، اسپارتاكوس، أوزوريس

) ص( دهم چهرة مبارك حضرت محم ناگفته پيداست كه أمل دنقل حتي براي يكبار
عالوه ! را بصورت مستقيم يا غير مستقيم در دفترهاي شعري خود حضور نداده است

، آيد هاي ادبي شعر وي به چشم نمي بر آن هيچ چهرة ادبيِ غربي نيز در ميان چهره
كند كه شاعر شناختي به زبان غربي  چنين امري ما را به پذيرفتن اين مسأله نزديك مي

  .اكتفا نموده است ني تنها به فراخواني ادباي عربي و اسالمي نداشته و در فرايند فراخوا
در شعر شاعر با شگرد و ترفندي خاص  ،ها اي از آن چهرههر چه كه باشد هر چهره

تالش ما نيز در اين راستا اين است كه .استاي ويژه فراخوانده شده و عهده دار تجربه
ديدشان  آنها را فرا هايييم و داللتهنر شاعر را در اين مجال براي مخاطب ترسيم نما

نظر گرفتن اين اصل كه داللت يك شخصيت از يك سروده تا  درقرار دهيم؛ البته با 
يك شخصيت  هاينمايد و تنها معيار تشخيص داللت يا داللت سرودة ديگر متفاوت مي

  .است» سياق شعري«همان 
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 : يسنّت هايفراخواني شخصيت هايتكنيك-1
نقش ، علَم: دهد ي را در شعرش حضور ميسنّتسه طريق يك شخصيت  أمل دنقل از

 . پردازيممي كه در زير به تشريح هريك از آنها، و گفتار
1-1- لَم را به سه دستة اسم: ملَعاندو گفته هكنيه و لقب تقسيم كرد، نحويان ع :

از كنيه چيزي و مراد ، مانند زيد و عمرو، مراد از اسم آنست كه كنيه و لقب نباشد«
اما مراد از لقب ، عبداهللا و أم الخير وأب: درآيد مانند) أم( يا) أب( است كه بر سرش واژة

،1373 ،عقيلابن( .» مانند زين العابدين و أنف  آنست كه مفيد معناي مدح يا ذم باشد
 ) 119ص ، 1ج 

ت كه به نحوي از كهني اس هايها و لقبكنيه،  شعر معاصر عربي سرشار از اسامي
ولي اين لزوماً بدان معني نيست كه چون مخاطب آنها را ، حافظة تاريخي برخورداند

بلكه اين سياق است كه مشخص ! داند داللتشان را نيز در شعر جديد مي، شناسد مي
؛ لذا بايد سياق را است  يا كنيه و يا لقب مشتمل بر چه مفهوم يا مفاهيمي، كند اسم مي

اين مسأله در  .در تشخيص داللت شخصيت مورد نظر به حساب آورد  معيار مهمي
هاي پيشين  و مؤلفهها ي با تمام ويژگيسنّتيابد كه يك شخصيت  جايي اهميت بيشتر مي

 . خود دو داللت كامالً مختلف و گاه متناقض به خود بگيرد
گيرد كه  هاي خود از هر سه نوعِ علَم بهره مي أمل دنقل در سروده: اسم -1-1-1

 : گويد بعنوان مثال در جايي مي .يكي از انواع مهم و پركاربرد آنست» اسم«
»و إن رأ﹪﹁ ﹜︐  ﹅︣︴﹛رو﹝︀«ا﹡︐︷︣︑﹥ ﹝︡یٍ ︻﹙﹩ أ︋﹢اب  ﹁︃︠︊︣وه أ﹡﹠﹪/ »︊︀ل﹨︀﹡﹫«ا «
و﹡︧﹢ة ا﹜︣و﹝︀ن ︋﹫﹟ / ﹇︀﹨︣ ا﹔︋︴︀ل  ︣ ️ ﹇﹢س ا﹜﹠︭︣ ︑َ ﹝︀ و أ﹡︐︷︣ت ︫﹫﹢خ رو﹝︀ / ﹞︖︡ةـا﹜

ةـذوی ا﹜︣ؤوس ا﹔︵﹙︧﹫﹤ ا﹜/ . . ︖﹠﹢دـ﹙﹟ًـ ﹠︐︷︣نًـ ﹝﹆︡م ا﹜︸َ﹙/ ﹞︺︣︋︡ةـا﹜︤﹠﹤ ا﹜ ﹜﹊﹟َـ / ﹞︖︺َ︡ـ
 »!﹜﹊﹠ّ﹥ ﹜﹛ ︃ت/  . .ا﹡︐︷︣︑﹥ . .﹡︐︷︣︑﹥﹁︃︠︊︣وه أ﹡﹠﹪ ا/ ﹞︖﹠ّ︡ةـ﹝︀︗︀ءت ︗﹠﹢ده ا﹜» ﹨︀﹡﹫︊︀ل«
  )152ص ، لقدن(

قوس «، »روما«در داخل گيومه و با در پي آوردنِ  »هانيبال«شاعر با قرار دادن نام 
به او و نيز به انتظار نشستن » بطالقاهر األ«و اعطاي صفت   نود الج«، »النصر
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انگيزد و سعي  توجه مخاطب را نسبت به اين نام بر مي، براي وي شيوخ و زنان رومي 
بخشي است يهانيبال در نظرش نماد منجيِ رهاي دارد با اين بسترسازي به او بفهماند كه 

رسد؛ هموكه در تاريخ در برابر ظلم و تجاوز  دگان ميكه به فرياد بيچارگان و ستمدي
ها پاسخ سختي داد  ها ايستادگي كرد و قرطاجه را فتح نمود و به تجاوزهاي رومي رومي

صص ، العبادي: ك.ر( .و به اسطورة پايداري و فتوحات زياد در تاريخ شهره گشته است
ازنويسي تاريخ را ندارد چرا كه شاعر قصد ب، اما اين يك روي سكه است) 112 – 121

بلكه بر آنست تا بصورت غير مستقيم با فراخواني اين شخصيت از وضعيت نابسامان 
ساليانِ سال چشم در ، بردارد كه چگونه مردمان تيره بخت مصر و كشورهاي عربي پرده

شان شده نجات دهد و كه دامنگير هاييتا آنان را از بدبختياند هراه يك منجي بود
، ند و هانيبالي از راه نرسيدداما راه به جايي نبر، ب را سرجايش بنشانددشمن غاص
به وقوع ) شيوخ روم( توسط صاحب نفوذان، هيچ دموكراسي اي از درون، گذشته از آن

 ) 154ص ، 2005، بني عامر( .نپيوست
برآنست كه ، هم از طريق نام ويي هانيبال و آنسنّت ةشاعر با فراخواني چهر بنابراين

تجربه معاصر حمل نمايد و از طريقِ نام او و با بستر سازي ، ي خودسنّت ةچهر بر
مناسب دلشوريدگي انسان عربي را به تصوير بكشاند و به مخاطب چنين القا كند كه 

  .آنان در كارشان شكست خورده و دچار سرخوردگي شده اند
ي بجاي اسم از تسنّ تأمل دنقل بنا به نيتي گاه در فراخواني شخصي: لقب -1-1-2

، تنها بر ذات داللت دارد و لقب اسم«بهره گرفته البته با شناخت به اين اصل كه » لقب«
ما نيز ) 120ص ، 1ج ،1373،ابن عقيل( »كند و هم بر صفت مدح و ذم هم بر ذات داللت مي

تر است و توصيف و تعيين را همزمان در  واضح» اسم«نسبت به » لقب«پذيريم كه  مي
 هايبينيم نامِ برخي از شخصيت با عنايت به همين اصل است كه مي .كند مع مييكجا ج

» خنساء«بدون ذكر لقب براي مخاطب گنگ و ناآشنا خواهد بود به عنوان مثال ، مهم
است و يا  »بن الحارث بن شريد تماضر بنت عمرو«براي مخاطب بسي آشناتر از 

سيف «است و يا » ب بن شاديبن أيو يوسف«تر و آشكارتر از بسي آشنا» صالح الدين«
  .است» علي بن عبداهللا بن حمدان التغلبي الربيعي«بسي واضح تر از » الدوله
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هاي خويش بجاي فراخواني آن  با توجه به همين اصل است كه أمل دنقل در سروده
و لقبِ صالح » ال وقت للبكاء«از لقبِ خنساء در سرودة » نام«از طريق ها شخصيت
و لقبِ سيف الدوله در » خطاب غير تاريخي علي قبر صالح الدين« ةسرود الدين در
آشنايي و  ألةگذشته از در نظر گرفتن مس .گيرد كمك مي» من مذكرات المتنبي«سرودة 

بعنوان مثال  .اغراض ديگري نيز ممكن است مورد توجه باشد، ناآشنايي در اين مجال
» بن هشام بن عبدالملك بن مروان  بن عبدالرحمن «بجاي اينكه از نام ، شاعر

 : بهره گرفته است» الداخل«استفاده كند از لقب 
﹜﹛ ︊﹅ ا﹐ّ ...!/ا﹜︡م ﹡ ︣︊︺︣/ »ا﹜︡ا︠﹏»  ﹜﹛ ︊﹅ ا﹐ّ/ ﹞︡ا︠﹏ـ﹝︀︑﹢ا ︻﹙﹩ ا﹜/ ا﹔﹝︣اء ا﹜︭﹛َـ

/ ﹞︡ا︠﹏ـ﹝︀︑﹢ا ︻﹙﹩ ا﹜.../﹞︡ا︠﹏ ـ﹝︀︑﹢ا ︻﹙﹩ ا﹜/ ﹝︣اء ا﹜︭﹛َـا﹔و!/ ا﹜︡م ﹡ ︣︊︺︣/ »ا﹜︡ا︠﹏«
 ) 167 1 168︬︮ ، د﹡﹆﹏( »ا﹜︡ا︠﹏ «︊﹅ إ﹐ّ  ﹜﹛

با آوردن  اينكه ثانياًهماهنگي ايجاد كرده باشد و » داخل«و » مداخل« ةبين واژ اوالًتا 
داند  اين لقب به مخاطب القا كند كه او از تاريخ پر عزت مسلمانان با خبر است و مي

. ر( »د اندلس شده استشخصيتي است كه از ميان پادشاهان اموي وار نخستيناو «كه 
ست كه در حسرت ا و در پي آن به مخاطب بفهماند كه او شاعري) 23ص ، ضيف: ك

و از اين ، استگذشته مانده و عزّت خود را از دست داده و دچار نوعي ذلّت شده
از نامِ ، لقبده بردارد كه البته اگر بجايِ پر» گراييگذشته«يا  »نوستالژي«طريق از نوعي 

گشت و يا دير حاصل  كرد چنين غرضي حاصل نمي استفاده مي» من بن معاويهعبدالرح«
  .شد مي

» كنيه«ي از تكنيك سنّت هايأمل دنقل در فرايند فراخواني شخصيت: كنيه 1-1-3
كنيه آنست كه بر «: توضيح اينكه نحويان در تعريف كنيه گفته اند .نيز بهره گرفته است

) 119ص ، 1ج، 1373 ،ابن عقيل( .»أم الخير، عبداهللا وبأنند بيايد ما) أم( يا) أب( سرش واژة
، أخت، أخ، بنت، هايي همچون ابن را كه بر سر آن واژه هاييعالوه بر آن نحويان اسم

 .ر( .ابن المطلب: مانند ،اندهدر آمده در شمار كنيه به حساب آورد و خال و ،  ، عم
 ) 555ص ، 1383، يعقوب: ك
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ي شعري خود بنا به اغراض هنري و سياسي از نوع دوم كنيه در شاعر در دفترها
بعنوان مثال وي براي فراخواني  .ي بهره گرفته استسنّت هايجهت فراخواني شخصيت

: أ︀ ا﹜︧︀دة«: گويد گيرد و مي از عنصر كنيه بهره مي) بي سفيانأبن  (( شخصيت
/ » ا︋﹟ ﹨﹠︡« ا﹜﹢ا﹜﹪ و﹇︴︺﹠︀ ︫︺︣ة/ ︻︊︡﹇︡ ﹝﹠︺﹠︀ ︗︤﹤ ا﹜︭﹞️ ﹜ٌ﹞﹞﹙﹢ک و / ﹜﹛ ︊﹅ًـ ا﹡︐︷︀ر

︬︮ ، د﹡﹆﹏( »!و ﹝﹟ ︻︀ر ﹜︺︀ر/ ..︨﹢ی ا﹜﹆﹞ ﹟﹞ ﹥﹚︣﹩ إ﹜﹩ ﹝﹆.. /﹩︧︣ه ا﹒ن﹡َ ﹜﹫︦ ﹝︀
309 3 308 ( 

بهره » ابن هند«سربازده و از كنيه » معاويه«دنقل با پيش انديشي از بكارگيري واژة 
را به ها اد رفتگي عزت عربو بر ب» خوارشدگي عاطفي«خواهد  از آنروي كه مي ،فتهرگ

او با  .بيند لذا دخالت دادن اين واژه را در اين بستر شعري مناسب مي، تصوير بكشد
وجود مستقلي براي ، گويا آن شخصيت«: ست تا بگويدا خواندنِ معاويه بر آن» ابن هند«

ين ا، افزون بر آن .]و هنوز هم فرزند كسي است[نهد خود ندارد تا بتواند برخود نامي
تر ديگر نيز در خود نهفته دارد و آن اينكه شخصيت مورد نظر بجاي واژه داللت گزنده
بودنِ نسبت » غير شرعي«به مادر نسبت داده شده تا از اين طريق ، نسبت دادن به پدر

به چنگ خويش  وي و همچنين غير شرعي بودن خالفت وي را كه با مكر و حيله آنرا
در همان حال كه منسوب كردن وي به يك زنِ ، نمايددر آورده براي مخاطب ترسيم 

 نكتة) 51ص   ،1998، مجاهد( ». داللت ديگري نيز دارد، »هند«سنگدل و جگرخوار يعني 
الوالي   وقطعنا «ديگري كه شاعر در بستر شعري خود گنجانده اين است كه با ذكر 

، ا﹜﹠︀س ︫︺︣ة ﹝︀ ا﹡﹆︴︺️ أ︋︡اً ﹟﹜﹢أن ︋﹫﹠﹪ و ︋﹫«با گفتار تاريخيِ معاويه يعني » ابن هند«
بينامتني برقرار ) 25ص، 1ج ،1940، بن عبدربها( »و ان أر︠﹢ا ︫︡دتﹳ، ️ﹳ﹛ إن ََ︫︡ـوا أر︠﹫﹔﹡ّ

پيشة عرب را با شخصيت ست تا شخصيت رهبران خيانتا آن كرده و از اين طريق بر
مملكت  معاويه منطبق سازد؛ همان شخصيتي كه نماد فريب و نفاق بوده و سياستش در

شود و به هنگام  به مدارا متوسل مي، داري اينگونه بوده كه در تمرد و ناسازگاريِ مردم
كرد و اين سياستي است كه امروزه رهبران بزدل  استبداد پيشه مي، سستي و ضعف مردم
 !اندعرب در پيش گرفته
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» ابن هند«ديگري كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت اين است كه واژة  ةنكت
جزو اصواتي است كه به ، در خود گنجانده و اين واج» نون «يعني   همخوانِ خيشومي
غالباً صدايي شبيه به ، بنابراين اين واج .شود هوا از راه بيني خارج مي، هنگام تلفظ آنها
يعني در واقع اصواتي ناشي از ناخشنودي و عدم رضايت را براي ، نق نقِ آهسته

اعر نيز با زيركي خواسته از اين طريق ناخشنودي خود را و ش، كند مخاطب تداعي مي
كه البته همة اين اغراض هنري و سياسي تنها ، خود اعالن دارد ةزمان هاي»ابن هند«از

  .ميسر گشته است» كنيه«با بكارگيري 
هاي بكار گرفته شده در فرايند فراخواني  يكي ديگر از تكنيك: رفتار -1-2

ي سنّت هايشخصيت» كردارِ«يا » رفتار«ي أمل دنقل تكنيك ي از سوسنّت هايشخصيت
تواند از اين فن بهره گيرد كه آن  پژوهش نشان از آن دارد كه شاعر زماني مي .است

وگرنه شعر ، مردم از صفت ماندگاري برخوردار باشد ةمعروف و در حافظ، شخصيت
ز از هدف خود در اين شاعر براي مخاطبان مبهم و پيچيده جلوه خواهد نمود و شاعر ني

ي از اين فن سنّتأمل دنقل گاه بجاي تصريح به نام شخصيت  .فرايند باز خواهد ماند
بهره گرفته و از اين طريق كوشيده تا مخاطب شعري خود را به بازنگري و ژرفنگري وا 

او را در هر اثر خود دخالت دهد تا به فهم قابل قبولي از شعر وي ، دارد و در پي آن
گونه اين» يعقوب«و » يوسف«بعنوان نمونه او بجاي تصريح به نام حضرت  .ابددست ي
 : گفته
أ︗﹞﹏ !/ ︖︉ـا﹜ ︐﹆﹙︉ ﹁﹪︤ ( /﹠﹤ـذوا﹜︺﹫﹢ن ا﹜( و أ︮︽︣ إ︠﹢︑︀︻ /﹜︡ون؛«
﹜︑﹢︠د ...إ﹢︺﹐ !ا﹜︣أس ︫﹫︊︀( و ︻︖﹢ز ﹨﹪ ا﹜﹆︡س ﹏︺︐︪ ( /︬﹫﹝﹆﹛ا ﹜︪︑.  ︰﹫︊︐﹁

إن ﹜﹛  ن أرض ﹋﹠︺︀ن / ︻﹟ ﹁︐︀﹨︀ ا﹜︊︺﹫︡ء ﹜﹪︖︃︊﹡ ︀ًـ﹙︹ ا﹜︓﹢ب ︐﹩ و﹐ ︑َ/ ، أ︻﹫﹠︀ ︋︀﹜︊﹊︀ء
︀﹫﹁ ️﹡342ص ، د﹡﹆﹏( »!﹝︣اع ﹝﹟ ا﹜︪﹢ک -︑﹊﹟ أ ( 

يدن يبو، صاحب عزا بودن يك كهنسال ،روياين نمونه عدم بازگشت برادر زيبادر 
همه و همه رفتار و كردارهايي ...چشم در راه فرزند بودن و، سفيد گشتن چشم، پيراهن

 به حضرت يوسف و پدر وي حضرت يعقوب عليهما السالم است است كه متعلق
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كه شاعر بدون تصريح به نام و بصورت غير مستقيم آنها را ) يوسف سورة، قرآن كريم: ك.ر(
هنر ديگري كه شاعر در اين بستر شعري از خود  .ه استبراي مخاطب فراخواني كرد

يعقوب بر از دست رفتن  ست كه بجاي به تصوير كشيدن اندوه حضرتا نشان داده اين
با يك جابجايي ، عاطفي آن قضيه ةو تأكيد بر جنب –آنچنانكه در قرآن آمده  –فرزندش 

لذا  .نشاند دهد و آنرا بجاي نامِ حضرت يوسف مي را در اين متن دخالت مي» قدس«
گردد؛ گمگشته در آنجا يوسف و در اينجا  كامالً عاطفي به قضية سياسي مبدل مي ةقضي

، عرب هستند نستم پيشگان در آنجا برادران يوسف و در اينجا سياستمدارا، استقدس 
أمل دنقل : خواهيم بگوييم مي .دلشكسته در آنجا حضرت يعقوب و در اينجا شاعر است

آنان را با كمك ، موردنظر خود نمايد هايبي آنكه در اينجا تصريح به اسم شخصيت
به ، ا يك آشنايي زدايي و حمل تجربة جديددر شعرش دخالت داده و ب» رفتار«تكنيك 

سبب ، سنّتكنايي بودن و هنري بودن اثر خود افزوده و در پي برداشت جديد از 
  .است هپويايي آن گرديد

أمل دنقل در فرايند فراخواني  ةمورد استفاد هاييكي ديگر از تكنيك: گفتار -1-3
شاعر گفتار مهم و ماندگار كه  گونهبدين  .است» گفتار«ي تكنيك سنّت هايشخصيت

دهد بي آنكه تصريح به نام  صورت بينامتني در متن شعري خود جاي ميهاي را بچهره
لزوماً به فراخوانده ، هر بينامتني با گفتار: البته به اصرار بايد گفت .ي نمايدسنّت ةچهر

رفته در  اينگونه نيست كه هر گفتار بكار«و اساساً ، انجامد شدنِ صاحب آن گفتار نمي
بلكه اين  ...داخل يك سروده وسيله اي براي فراخواني شخصيت صاحب آن باشد

مسأله بسته به نياز متن به آن شخصيت و همچنين بسته به ميزان دخالت آن شخصيت 
به هر تقدير أمل دنقل در ) 160ص ، 1998، مجاهد( ». در شكل گيري داللت متن دارد

از اين تكنيك نيز بهره جسته و با جاي دادن گفتار  يسنّت هايفرايند فراخواني شخصيت
به عنوان  .ها در اثر ادبي خود گشته است كهن سبب فراخواني آن چهره هايشخصيت

سناتور آمريكايي  هموكه -»  سرحان «فلسطيني  زنمونه در جايي از زبان مبار
 : گويد چنين مي –روبرت كندي را ترور كرد 
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︲︀﹇️ / ﹙ّ️ ︨﹫﹢ر ا﹜︺︣︋﹤ ـوا﹡/ ، ﹞︣ ﹝﹟ ا﹖︻﹫︀ءـ︨﹆︳ ا﹜/ إ︠︐﹫︀ر﹜﹛ ︊﹅ : أ︀ ا﹜︧︀دة«
 أ﹝﹢ت ﹁﹪«...!/︖︡ارـا﹜: ا﹜︷︣و ﹁﹪/ ، ︮︡ر﹡︀ ﹙﹞︧﹥ ا﹜︧﹫︿/ ا﹜︡ا︣ة ا﹜︧﹢داء ﹢ل ا﹜︣﹇︊﹤

: ا﹜︪︀رع أ﹝﹢ت ﹁﹪/ . . د﹝︪﹅ ︡قَـ ﹁﹪/ . . وا﹜﹠﹀﹫︣، أ﹝﹢ت/ »﹞﹢ت ا﹜︺﹫︣﹝︓﹙﹞︀ ︑َ . .ا﹜﹀︣اشِ
﹐ّ و ﹝﹢︲︹ إ  ︖︧﹞﹪و ﹝︀ ︋ِ«؟ .﹅ـ︑︡وس و︗﹥ ا﹜/ ︻︡اءوا﹔، أ﹝﹢ت/ا﹜︺︴﹢ر وا﹔ز︀ء  ﹁﹪

﹞︣︋ ﹥﹠︺︵ ﹤﹫﹁«/. . 314و  308ص ،د﹡﹆﹏(.»︖︊﹠︀ءـ﹁﹑ ﹡︀﹝️ ︻﹫﹢ن ا﹜«/ إذن / ، إ﹐ّ و ﹁﹫﹥ ︗︣ح ( 
ا﹜︧﹫« عبارت ﹤︧﹝﹚ ︀﹡و ﹁﹪، ︿︮︡ر ︣︷﹛طارق «شكل تغيير يافته كالم  »︖︡ارـا﹜: ا
، ﹞﹀︣؟ ا﹜︊︣ ﹝﹟ ورا﹊﹛ و ا﹜︺︡وَـ أ﹝︀﹝﹊﹛ـا﹜ أ﹟! أ︀ ا﹜﹠︀س«: است آنجا كه گفته» بن زياد

 . .ا﹜﹀︣اش ﹝﹢ت ﹁﹪أ« هايو عبارت) 17ص  ،ضيف(»».ا﹜︭︡ق و ا﹜︭︊︣ ︦ ﹜﹊﹛ وا﹜﹙ّ﹥ٌ إ﹐ّ﹁﹙﹫
 »︖︊﹠︀ءـ﹁﹑ ﹡︀﹝️ ︻﹫﹢ن ا﹜«و » و ﹁﹫﹥ ︵︺﹠﹤ ︋︣﹝ ﹐ّ﹝﹢︲︹ إ  ︖︧﹞﹪﹝︀ ︋ِ«، »﹞﹢ت ا﹜︺﹫︣﹝︓﹙﹞︀ ︑َ

، ﹜﹆︡ ﹜﹆﹫️ﹳ ﹋︢ا و ﹋︢ا ز﹀︀ً«: نجا كه گفتهبينامتني دارد آ» بن الوليد خالد«با گفتار معروف 
 ذا أ﹝﹢ت ︻﹙﹩ ﹁︣ا︫﹪﹨︀ أ﹡︀  ︔﹛ُـ، ﹐ّ و ﹁﹫﹥ ︲︣︋﹤ أو ︵︺﹠﹤ أو ر﹝﹫﹤﹝﹢︲︹ ︫︊︣ إ ︖︧﹞﹩و ﹝︀ ︋ِ
خواهيم  مي) 139ص ، 1ج ، 1940، دابن عبد(»︖︊﹠︀ءـ﹁﹑ ﹡︀﹝️ ︻﹫﹢ن ا﹜، ﹞﹢ت ا﹜︺﹫︣﹋﹞︀ ًـ

با بهره ) بن الوليد خالد( سمبگوييم كه شاعر بصورت غير مستقيم و بدون تصريح به ا
ي را در شعرش فراخوانده تا تناقض موجود بين سنّت ةاين چهر» گفتار«گيري از تكنيك 

، شود لگدكوب مي ،و زمان حاضرشان را ترسيم نمايد؛ اينكه اكنون حقها گذشتة عرب
گي دگردد و او در كوچه و بازار به بيهو هرگونه اختيار از انسان عربي سلب مي

حال آنكه روزگاري پر عزّت ! دهد ردازد و در اوج ذلت تن به مرگ و نيستي ميپ مي
يافت گرچه اين  بوده و براي دفاع از حقوق خود و ديگران در ميدان نبرد حضور مي

هر چه كه ) 202 – 203صص ، 1987، (( !انجاميد به از دست دادن جانش مي، حضور
ي اين سنّتدو شخصيت  ز است و فراخواني اينباشد زبان شاعر در اينجا زبان طعنه آمي

فرصت را به او داده تا او به روزگار نابسامان خود با ديده تمسخر نگاه كند و در همان 
  .حال از حسرت خود نسبت به گذشته پرده بردارد
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 : يسنّت هايميزان حضور شخصيت -2
به سه گونة  ي در شعر أمل دنقلسنّتدر يك نگاه كلّي ميزان حضور يك شخصيت 

-مي كه در اينجا به بيان هريك از آنها، ممتد و محوري، جزئي: شود مختلف ترسيم مي
 . پردازيم

، ي بايد گفت كه آن چهرهسنّتدربارة حضور جزئي يك چهره : حضور جزئي -2-1
ديگر هايشود و به بخشتنها در يك بخش حضور داده مي، در يك سرودة چند بخشي

به ديگر  .شود سروده به نحوي به فراموشي سپرده مي ةاداميابد و در  راه نمي
يا در ، ي به شكل جزئي از يك اشاره گذرا به آن اسمسنّتبكارگيري شخصيت «تعبير

، مساويال( ». بهترين حالت اختصاص دادن يك بند از سروده به آن فراتر نخواهد رفت

را به سه بخش تقسم نموده » .  .كانت هنا « «به عنوان مثال دنقل سرودة ) 158، 1994
 ﹀︀ن ﹝﹙︡ان ﹁﹪︮﹫/ ︤﹠﹤ ؟ـا﹜ ︊︐﹪أ﹟ أ﹡️ٌ  ︀︊﹫» ︋﹠﹙﹢ب «: و در يك بخش آن گفته

/ . ﹫︣ة ا﹜﹙﹫︉︋ﹳ ﹁﹪ ﹠﹫﹟ـ︽︐︧﹏ ا﹜ ﹋﹪، أ︻﹢د/ . . ﹋﹆︊︱﹤ ﹝﹟ ا﹜︺﹀﹢﹡﹤/ ︀︵︣ ا﹔﹝﹢اجـ﹝
و ! ء﹪︱و ︔﹆︉ ︋︀ب ﹜﹛  ︡︺، و و︣︾ ﹥﹫︪︊﹤/ ︋︴︀﹇﹤ ﹋︀﹡️ ﹨﹠︀/ . . »︋﹠﹙﹢ب«﹜﹊﹠ّ﹞︀ 

 ) 198 – 199صص ، دنقل(»!︖﹥ ا﹜︭﹢﹁﹪َـ﹡︧﹫ ﹥ ﹁﹢ق ر﹋﹠﹥  ﹛َـ︻﹠﹊︊﹢ت ﹇︡ أ︑﹛َـ 
اين سروده حضور  ةتنها در يك جزء از اجزاء سه گان 1»پنه لوپه«چهرة اسطوريِ 
و اين خود حكايت از آن دارد ، بعدي ديگر نشاني از آن نيست هاييافته و در قسمت

و نقش آن در رساندن  نبودهمهم   ر پيغاميكه اين چهره در اين بستر شعري عهده دا
  .اغراض شاعر كم رنگ و سطحي است

حضوريست ، ي در شعر شاعرسنّتنوع ديگر حضور شخصيت : حضور ممتد -2-2
مورد نظر در يك سروده در خالل بيش از يك  ةو آن بدين شكل است كه چهر، ممتد

سروده حضور داشته  هايشبخ  يابد ولي اينگونه نيست كه در تمامي حركت امتداد مي
عموماً اين نوع فراخواني از اين ويژگي برخوردار  .باشد و كانون توجه شاعر قرار گيرد

 .گيرد اي قرار ميو يا انديشه رويدادياست كه محور كمك كننده براي شخصيتي يا 
، بسامد اين نوع حضور در شعر أمل دنقل بسيار زياد است) 255ص ، 1998، مجاهد(
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موسي  حضور ابو» بي موسي األشعريأحديث خاص مع « ةمثال در سرودبعنوان 
بر آنست تا اين انديشه را ، شاعر در سراسر اين سروده .األشعري از همين نمونه است

به مخاطب القا كند كه انسان در امور جاري از خود اختياري ندارد و هر كاري كه از او 
وي اسير امور از پيش تعيين شده  ن رواز همي،شود تنها از روي اجبار است ناشي مي

  .است
توانست اين انديشه را تقويت كند و برهاني براي اثبات  اي كه ميترين چهرهمناسب

از آنروي كه وي در اعتراض به ياران ، است» موسي اشعري ابو«ي سنّتآن باشد چهرة 
 و اهللاِ ال أمامهحاذيت خطو «نسبت به داوري در قضية حكميت گفته بوده ) ع( امام علي
در  .و از اين طريق توانسته خود را تبرئه كند) 338ص ، 2ج  ،1940،ابن عبدربه( »ال خلفه

ناميد و » بي موسي األشعريأحديث خاص مع «همين راستا شاعر عنوان سرودة خود را 
و آن شخصيت ، وي را بدون هيچ تغييري تكرار نمود سخنسرودة خود همين  آغازدر 

گرچه خود ، حاكم بر سروده باشد ةانديش ةاي حضور داد كه تقويت كنندرا به گونه
، شخصيت براي شاعر اهميت چنداني ندارد و تنها در خدمت آن انديشه در آمده است

 : گويد بعنوان نمونه مي
/ ︡﹞︪︀﹨︡ ا﹜﹢﹫ـ﹋﹠️ أ﹡︀ ا﹜!!/ و ﹜﹛ ︐﹛َـ . .︨︀ر!/ إ︵︀ر ︨﹫︀ر︑﹥ ﹝﹙﹢َـث ︋︀﹜َ︡ـم  ...«
/ . ..﹇︊﹏ ا﹜︣︗︀ل ﹝﹟ ︋︺﹫︡أو ﹫﹟ / ﹤ا﹜﹫﹢﹝﹫َـ ︡︑﹪﹞﹙﹆﹩ ︗︣ـ︖︧︡ ا﹜ـا﹜ ﹁︫︣️ ﹁﹢ق ...﹜﹊﹠﹠﹪

  »!!﹝︀ ﹁︐️ ا﹜﹀﹛ ...و ︨︣ت ︻﹠﹛/ ور﹆﹤ ﹝︴﹢﹤ ـ﹞﹊︐﹢ب ﹁﹪﹝︤﹇️ ﹨︢ا ا﹜︣﹇﹛ ا﹜
كند  به كار ابوموسي استدالل مي، ه بخشي به عملكرد خوديشاعر در پي توج، باري

 :ديگو و مي
︧︐︣دَـ  ﹋﹪/ ﹝﹠﹞︀ ︠﹙︺️ ﹋﹑ً/ ﹝︐ّ﹞︀ً . .﹝﹠﹞︀ و ︻﹠︡﹝︀ رأ /ً﹑﹋ ️﹞ ِ︋︣︀︀ر︋️ ﹁﹪«
 ) 229 2 236︬︮ ، د﹡﹆﹏( »!﹤︡︻ـ﹜﹊﹠ّ﹛ ﹜﹛ ︡ر﹋﹢ا ا﹜ . ./﹤و ا﹜︊﹫︺ ـ﹞﹣﹝﹠﹢ن ا﹜︣أيا﹜

ي سنّتديگر اين سروده با دخالت دادن چهرة  هايو به همين منوال شاعر در بخش
ند كه البته آوردن ك كارهاي روزمرة خود را توجيه مي، موسي و امتداد بخشي به آنابو
  .در اينجا ممكن نيستها آن بخش ةهم
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ي در شعر سنّت هايگونة ديگري از حضور دادن شخصيت: حضور محوري-2-3
ها ي در تمام بخشسنّتشخصيت ، در حضور محوري .حضور محوريست، أمل دنقل

محوري قرار ، كه آن شخصيت ايگونهحضوري فعال دارد و كانون توجه شاعر است به 
ص،1998، و مجاهد 233ص ، 2006، زايد: ك.ر( .چرخد گيرد كه كل سروده به دور آن مي مي
البته نبايد فراموش كنيم كه ممكن است شاعر به نيت پربار كردن تجربة شعري ) 255
ديگري را نيز در كنار شخصيت اصلي سروده دخالت دهد كه بي  هايشخصيت، خود

گيرند و نقش كمك كننده به شخصيت اصلي را  در حاشيه قرار ميها شك آن شخصيت
ها را اساس و محور چند سروده  اش برخي از چهرهشاعر در دفترهاي شعري .دارند

اسپارتاكوس ، »من مذكّرات المتنبي في مصر«معروف خود قرار داده كه متنبي در سرودة 
از » نواسيبأمن أوراق «دة و ابونواس در سرو» س كلمات سبارتكوس «در سرودة 

  .آن جمله است كه هر يك بنا به اغراضي در شعر شاعر فراخوانده شدند
با فراخواني متنبي و محور » من مذكرات المتنبي في مصر«به عنوان مثال شاعر در 

-خورده تضعيف و شكس هايست تا از حقيقت برخي از دولتا آنبر«قرار دادن وي 

سلطه بر مردم در داخل و ناكام گذاشتن تالش و كوشند با اعمال  اي پرده بردارد كه مي
حقيقي و همچنين با متوسل شدن به جعل  هايمقاومت آنان در جهت ايجاد عظمت

بر ضعف و ناتواني خود در برابر دشمن سرپوش ، دروغين از زبان شاعران هايعظمت
اخواني شاعر بر آن است تا با فر، به تعبير دقيق تر )139ص  ،2006 ،زايد( .»بگذارند

دل ، ستايش ناخواستة وي از كافور، و برجسته كردن سفر اجباري او به مصر» متنبي«
به زبان رمزي به مخاطب القا كند كه دل خوش ...بستن بيهودة وي به بخشش كافور و

 هايو عظمتها و ستايش از بزرگي) جمال عبدالناصر( كردن به حاكم وقت مصر
توان دفاع ، ز آنروي كه اين حاكم پوشالين صفتا! ست بس بيهودها دروغين وي كاري

هاي ناكارآمد در قبال دشمن حماسه سرايي  از خود را ندارد و بي سبب از دور با سروده
نادرست وي و ديگر  هايسياست آن نتيجة طبيعي 1967شكست  از اين رو، كند مي

صص ، 1998، دو مجاه 174 -178صص ، 1994، مساويال: ك.ر( دولتمردان عربي بوده است
كه البته اين مفاهيم بصورت سمبوليك و تنها با محور قرار دادن شخصيت ) 274 -283
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متنبي و بينامتني با ابياتي از او و همچنين دخالت دادن شخصيت كافور و سيف الدوله 
 : گويد آنجا كه از زبان متنبي مي، حاصل گشته است

﹝﹠︢ أ︑﹫️ ﹨︢ه  ﹔﹡﹠﹪/ . !ا︨︐︪﹀︀ء ...أد﹝ًـ﹠︐︀ ﹜﹊﹠﹠﹪/ ا﹜﹆﹠ّ﹫﹠﹤ ـ﹞︣ ﹁﹪أ﹋︣ه ﹜﹢ن ا﹜«
 ︡يا﹜︱ ﹟﹫︋ ﹩ ﹤أ﹝︓﹏ ︨︀︻!!/ ︻︣﹁️ ﹁﹫︀ ا﹜︡اء/ : !ا﹜﹆︭﹢ر ︋︊︽︀ء و ︮︣ت ﹁﹪/ ﹤﹞︡﹠ـا﹜

أ︋︭︣ ︑﹙﹉ ! / ﹐︐︣ک ا﹜︧︖﹟ و ﹐ ︴﹫︣/ ﹞︃︨﹢رـ﹜﹫︴﹞﹟ ﹇﹙︊﹥؛ ﹁﹞︀︤ال ︵﹫︣ه ا﹜/ ﹋︀﹁﹢ر
؛ ﹢﹝!/ ﹤﹩ ا﹜︺︣و︋︻﹙ أ︋﹊﹪ .../﹞︧﹙﹢︋﹤ـ﹞︧﹢دَـ و ا﹜︣︗﹢﹜﹤ ا﹜ـو و︗﹥ ا﹜/ ﹞︓﹆﹢︋﹤ـا﹜︪﹀﹤ ا﹜

﹪﹡︪︡﹠︐︧ : ︡ه ﹀﹥ ﹁﹪و ︨﹫/ أ﹡︪︡ه ︻﹟ ︨﹫﹀﹥ ا﹜︪︖︀ع﹝︾... د﹡﹆﹏(»...!︃﹋﹙﹥ ا﹜︭︡أ،  ︬︮
238 2 237 ( 

شاعر براي اينكه بتواند چهرة متنبي را تا پايان سرودة نسبتاً طوالني خود در ذهن 
رساند و  يبه پايان م» متنبي«مخاطب حاضر نگه دارد شعرش را با بينامتني با دو بيتي از 

 : گويد كه اينچنين مي
» ...︡﹫︻ ︀ ︀ل ︻︡ت ﹥︃︋ ︡﹫︻ /ِ︋﹪︲؟ أم ﹔ر﹩︱﹞ ︀﹝ ︡؟﹢︑ ﹉﹫﹁ /» ︣﹫︵ا﹢﹡ ️﹞︀﹡
/ ـ﹞﹫︀ه د﹝︀ً︖︣ي ا﹜﹡︀د ️︀ ﹡﹫﹏ ﹨﹏ ︑َ!/ و ︀ر︋️ ︋︡﹐ً ﹝﹠︀ ا﹔﹡︀︫﹫︡/ ︻﹟ ︻︧︀﹋︣﹨︀» ﹝︭︣
 ) 242ص ، همان(  ﹥︃︋︀ل ︻︡ت ︀ ︻﹫︡؟ ︻﹫َ︡«/ و ︭﹢ ا﹔﹨﹏ إن ﹡﹢دوا؟، ︑﹀﹫︰ ﹜﹊﹪

 : اي از اين دو بيت متنبي استمتن شعري پيشين شكل تغيير يافته كه
︻﹫َ︡ َ︃ِ︋ُـ﹤ٌ ︀لٍ ︻ﹳ︡تًـ ︀ ︻﹫︡ﹳ  

 
 ︀ِ︊ٌ﹛︀︺َ︔ ﹟ًـ︻ ٍ︣  ﹡︀﹝ًـ️ ﹡َ﹢ا︵﹫︣ﹳ ﹝ٌ︭

 

 ︋ِ﹞︀ ﹝ًـ︱﹩ أَم ︋ِ︃َ﹝ٍ︣ ﹁﹫﹈ًـ ︑َ︖︡︡ﹳ 
 )393، ص 1، ج﹞︐﹠︊﹪ـا﹜(                      

 ︑َ﹀﹠﹩ ا﹜︺ًـ﹠︀﹇﹫︡ﹳ﹁َ﹆َ︡ ︋ًـٌ︪﹞﹟ًـ وًـ﹝︀ 
 )396ص ، 1ج﹨﹞︀ن، (                            

اين است ، آنچه سبب شده تا شخصيت متنبي در اين سروده محوريت داشته باشد
كند و خاطرات تلخ  از زبان متنبي صحبت مي، كه شاعر از ابتدا تا انتهاي سرودة خود

دهد كه همگي  ر كنار او حضور ميرا د هاييديگر اينكه شخصيت .نمايد وي را مرور مي
گيري از بينامتني در محوريت افزون اينكه بهره، با وي در ارتباط بوده اند ايگونهبه 

  .يافتن آن چهره بي تأثير نبوده است
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مالً متفاوت دخالت در اينجا در دو موقعيت كا» متنبي«ي سنّتهر چه كه باشد چهرة 
ست از حكومت شكست خورده و اكه رمزي«يكي در نزد كافور أخشيدي  :داده شده

كه » سيف الدوله«و ديگري در نزد ) 123ص ، 1994، مجلي( »واپس زده در برابر دشمنان
كه البته اينك تنها خاطره اي از ! ست از مجد و بزرگي دوران شكوهمند عرب هاا رمزي

االيق و اكنون دوران حكومت حاكمان ن .نيستها آن بجاي مانده و خبري از آن بزرگي
و اند هسكوت اختيار كرد» يهودي سازي«ي كه در برابر سياست ياهپوشالين است همان

 : از اين روست كه بايد گفت، نابكار درمانده اندلدر برابر اسرائي
 ﹢︡؟﹁﹫﹉ ︑َ ﹞︀ ﹝︱﹩؟ أم ﹔ر︲﹪︻﹫︡  ﹥︃︋︀ل ︻︡تًـ ︀ ︻﹫︡؟ ︋ِ

 : يسنّت هايهاي فراخواني شخصيت شيوه -3
ي را حضور داده سنّت هايشخصيت، فترهاي شعري خود به سه شيوهأمل دنقل در د

 هاي معاصر خود را بر آنان حمل كند و آن تجربه شيوه،و سعي كرده از همان سه 
 . »ممتكلّ«و » مخاطب«، »بغاي«هاي  بارتند از بكارگيري صيغهع هاشيوه
بهره » بياغ«شاعر زماني در فرايند فراخواني شخصيت كهن از صيغة : بيغا -3-1
در اين نوع فراخواني عموماً  .گيرد كه دربارة آن شخصيت در شعر خود سخن بگويد مي

گويد و مخاطب نيز در  از آن شخصيت سخن مي )monologe(شاعر بصورت تك گويي
  .ي راسنّتشنود و نه صداي شخصيت  شعر او تنها صداي شاعر را به گوش مي

بعنوان نمونه  .ز بسامد بااليي برخوردار استبكارگيري اين شيوه در شعر اين شاعر ا
بن  ««ي سنّتب چهرة با كمك صيغه غاي» يليق بقطر النديالحداد «او در سرودة 

همان كه در تاريخ از او بعنوان يكي از پادشاهان  –خواند  را فرا مي» أحمد بن طولون
ه هيچگاه دست از گويند كه او دلير مردي بوده ك كنند و چنين مي طولوني ياد مي

گفتني است كه وي  .داشت يعني هم اهل رزم بوده و هم اهل بزم خوشگذراني بر نمي
در آورد و سرانجام در دمشق در بستر » معتضد عباسي«را به عقد » قطر الندي«دخترش 

، ابن خلّكان: ك. ر( خواب توسط غالم خود كشته شد و تابوتش به مصر انتقال داده شد
 : گويد كه گونه ميو اين -) 249-251صص ، 2ج، 1977



 
 35/هاي آن در شعر أمل دنقلي و بيان داللتسنّتهاي شگردهاي فراخواني شخصيت

 

︴︃ن / ﹢رـ﹞︽﹠ّ﹫︀ت و ا﹜︊﹠︀ت ا﹜ـو ﹋︀﹡️ ا﹜/ ﹫︣ة ا﹜︤︊﹅را﹇︡اً ︻﹙﹩ ︋ﹳ» ︠﹞︀رو﹤«﹋︀ن 
﹠︐︷︣ون ا﹜ّ︢﹨︉ / ﹞︽﹙﹅ـو ا﹜﹀﹆︣اء وا﹜︡راو︩ أ﹝︀م ﹇︭︣ه ا﹜/ ﹞︧﹙﹉ و ا﹜﹊︀﹁﹢رـ﹁﹢ق ا﹜

) 254 2 255صص ، دنقل( ﹝﹟ ﹡﹢ر ...﹠︐︷︣ون ﹀﹠﹤ ︮︽﹫︣ة/ ﹞︊︡ورـا﹜
شاعر به صورت داستان وار دربارة شخصيت ، آيدمي شعري بر ةان كه از نمونهمچن

كند و با او به  گويد و فاصلة بين خود و آن شخصيت را رعايت ميسخن مي» ««
هم در اين بستر شعري ي و آنسنّتبهره گيري از اين شخصيت  .رسد مرز يكي شدن نمي

والن و رمزي قرار دهد براي مسؤ» «ز«اين فرصت را به او داده است تا از
اند و هيچ توجهي به از دست تمداران عرب كه غرق در مستي و خوشگذرانيسسيا

أمل دنقل مصر را معادل ، به ديگر بيان .ندارند) سرزمين مصر( زمانه »قطرالنديِ«رفتن 
و همچنان ، لياقتي حاكمان به تاراج رفته استت بيكه به علّ ،كهن قرار داده »قطرالندايِ«

غيرتي وخوشگذرانيِ پدر موجبِ از دست رفتن اين دختر در تاريخ بي، لياقتيكه بي
  .از دست رفتن اين كشور نيز به دنبال بي لياقتي حاكمان به وقوع پيوست، شده

ي سنّت هايديگري كه أمل دنقل در فراخواني شخصيت ةشيو: مخاطب صيغة -3-2
ي خود سنّتبدين شكل كه شاعر با چهرة  .است» اطبمخ«گيري از صيغة بهره، برگزيده

به عنوان  .گويد نشيند و با خطاب قرار دادن وي از آرزو و آمال خود مي به سخن مي
» صالح الدين«با فراخواني » خطاب غير تاريخي علي قبر صالح الدين«نمونه در سرودة 

: چنين گفته
 ︀ ا﹜︊︴﹏ ا﹜︊︡ا﹪َـ ا﹜︢ي︀ أَـ/ . ﹟︡︀ ︮﹑ح ا﹜/ . . ﹁﹢دا︻︀ً/ . . أ︠﹫︣اً أ﹡️ ︑︧︐︣︠﹪

﹜﹙︺︣ب ا﹜︽︣﹇﹩ ا﹜︐︐ّ︐︫ ﹟ّ︢﹛ / ︀ ﹇︀رب ا﹜﹀﹙ّ﹫﹟/ . ﹞︖﹠﹢نـ︻﹙﹩ إ﹆︀︻﹥ ا﹜/ ﹞﹢︑﹩ـ︑︣ا﹇︬ ا﹜
/ »︴﹫﹟«︮︀رت ﹜﹛ / . ..︋︺︡ ︨﹠﹤ ...﹤و ︨﹠/ و أدر﹋︐﹛ ﹜︺﹠﹤ ا﹜﹀︣ا︻﹠﹤/ ︨﹀﹟ ا﹜﹆︣ا︮﹠﹤

 )!و︨﹆﹩ اً ︔︣ا﹡︀ ا﹔︗﹠︊﹪ /) ︀﹫ـ︗︊﹏ ا﹜︐﹢︋︀د ﹫︀ک ا﹜( /و إ﹋︧﹫︣ ا﹜︽︡ ا﹜︺﹠﹫﹟ ، ﹞﹫﹞﹤ ا﹜︴﹀﹏︑َ
  ) 470ص ، د﹡﹆﹏(

اين امكان را يافته تا از حسرت خود ، كهن صالح الدين ةشاعر با بكارگيري چهر
نسبت به گذشته و روزگار پر عزّت خود پرده بردارد و به مخاطب بفهماند كه او داراي 
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ين در نزد شاعر صالح الد .است و از ذلت و زبوني امروزه در عذاب است» نوستالژي«
كه اكنون وداع با او يعني وداع با تمام مجد و ، ست از عظمت و عزّت گذشتها نمادي

و چون چنين است نابجا نخواهد ! بزرگي و در همان حال تن دادن به خفت و خواري
 ! بود كه آرزو كنيم تا خداوند سرزمين بيگانة ما را سيراب كند

ي و سنّتبجايِ شخصيت  ،در سرودة خوددر اين سبك شاعر : متكلم صيغة -3 -3
-البته نبايد فراموش كرد كه چنين امري تنها از طريق بهره .گويد از زبان وي سخن مي

دهد  تكنيك يادشده به شاعر اين امكان را مي .گردد ممكن مي» نقاب«گيري از تكنيك 
نقل  از زبان وي به، ي و پنهان شدن در پسِ چهرة اوسنّتتا ضمن حلول در شخصيت 

اش را براي آنكه بخواهد چهرة اصليبي، هاي معاصر خود بپردازد ايده و افكار و تجربه
گري و صراحت در گفتار و ابراز با اين ترفند شاعر توانسته از غنائي .مخاطب بنماياند

هاي خود پرهيز كند و به اثرش بعد سمبوليك و رمزي اعطا نمايد در همان  مستقيم ايده
 ) 63-97صص ، 2003، كندي: ك.ر( .رسد ي به مرز يكي شدن ميسنّتشخصيت حال كه با آن 

گيرد و  بهره ميبسيار گفتني است كه أمل دنقل در دفترهاي شعري خود از اين شيوه 
، ) ع( حضرت مسيح، زباء ،عنتره، ابونواس ،متنبي، همچون اسپارتاكوس هاييبر چهره

آنان سخن گفته و از كانالِ آن و كليب نقاب زده و از زبان ) ع( حضرت يوسف
هاي معاصر خود را به مخاطب انتقال داده  بصورت غير مستقيم تجربه، شخصيت ها

را بر چهرة خود ) ع( نقاب حضرت مسيح» عشاء«بعنوان مثال وي در سرودة  .است
 : گويد زند و از زبان او مي مي

و ...!/﹞︧︀ء ـ﹫﹤ ا﹜﹠﹛ ︑َو ﹜﹛ ︣د وا︡ ﹝/ ،︋︣﹨﹤ ︑︴︀﹜︺﹢ا ﹜﹪/ ﹇︭︡︑﹛ ﹁﹪ ﹝﹢︻︡ ا﹜︺︪︀ء
: ﹨︐﹀️: ا﹜﹢︻︀ء ﹡︷︣ت ﹁﹪.../︧︀ءـ︵︊﹅ ا﹜ ﹁﹪/ ة︣﹞﹑︻﹅ ا﹜︭︽﹫ـ︻︀دت ا﹔︡ي ︑︣اوح ا﹜

﹞﹑︻﹅ ـ︑︣اوح ا﹜ ︡يو ︸﹙ّ️ ا﹔︋︃ ﹜﹛ /!﹢ا .../»﹁︀﹡︐︊﹢ا ... ﹨︢ا د﹝﹪/  د﹝﹪ ...﹊﹛و ًـ«
)59ص  ،دنقل(!و ︸﹙️ ا﹜︪﹀︀ه ︑︺﹙﹅ ا﹜︡﹝︀ء/ ا﹜︭︽﹫︣ة

به شاعر اين فرصت را داده تا هم زمان از چند فن در اين ي سنّتفراخواني شخصيت 
توانسته بجاي حضرت » نقاب«نخست اينكه او با كمك تكنيك  .سروده بهره گيرد
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سخن  كسي كهو از زبان او سخن بگويد بي آنكه مخاطب متوجه شود ) ع(مسيح 
ودن اثر به سمبوليك ب، در نتيجه اين فن .يسنّت ةگويد شاعر معاصر است يا چهر مي

دوم اينكه شاعر در  .كمك كرده و آنرا از گزارشي و خطابي بودن دور نگه داشته است
را در اثر خود ) ع(بهره گرفته و گفتار حضرت مسيح » بينامتني«فرايند فراخواني از 

را به جاي داده؛ آنجايي كه حضرت پياله را بر گرفت و شكر خداي نمود و سپس آن
همة شما از اين بنوشيد؛ زيرا كه اين است خون من در عهد « :شاگردان خود داد و گفت

) 27 – 28، انجيل متي( »شود جديد كه در راه بسياري به جهت آمرزش گناهان ريخته مي
: دارد تا همچون منتقدان ادبي به اين حقيقت تن در دهيم كه چنين فرايندي ما را وا مي

تكنيك نقاب وجود بينامتني نيز در  گيري ازي و بهرهسنّتبه هنگام فراخواني شخصيت 
و زبان خاص خود  واژگاني سنّتزيرا به ناچار آن شخصيت ، آن اثر دور از انتظار نيست

كند و وي نيز چاره اي جز بينامتني با گفتار و كردار و  را بر صاحب اثر تحميل مي
است كه او سومين هنر شاعر در اين ) 370و  366ص ، 2003، كندي( .هاي او ندارد انديشه

را به معناي خاص و ويژه تبديل كرده و   معناي مشترك و عمومي، در اين بستر شعري
 28( روي كه با استناد به متن انجيل متيزده است؛ از آن» آشنايي زدايي«دست به نوعي 

شخصي را كه حضرت را تسليم دشمن كرده و نيز كساني ، ) ع( حضرت مسيح) 27 –
و از گناهشان در گذشته و با رضايت كامل خونش را به  هخشيدكه او را انكار نموده ب

ولي آنچه در اينجا شاهديم اين است كه شاعر آن جانفشاني را نپذيرفته ، است آنها داده
، و يحكم«و نسبت به خيانت يارانش به شدت از خود كراهت نشان داده كه كلمات 

در متن گواه بر صحت اين و بكارگيري پياپيِ عالمت تعجب » لم يأبهوا، فانتبهوا
  .ادعاست

 : يسنّتهاي  نسبت تغيير و تبديل در چهره -4
نسبت به اصل تاريخي يا  ،هاي كهني كه در شعر أمل دنقل حضور دارند چهره
، اي خود از سه حالت خارج نيستند؛ يا آن چهره نسبت به اصل خود همسوستاسطوره

و تبديل ايجاد شده و يا اينكه آن چهره يا اندكي در آن چهره نسبت به اصل خود تغيير 
 . نسبت به اصل خود كامالً معكوس و وارونه شده است
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هاي همسويِ شعر أمل دنقل بايد بگوييم  دربارة شخصيت: شخصيت همسو -1 -4
با شناخت به اين مسأله كه ، كه شاعر گرايش چنداني به بكارگيري اين چهره ندارد

مدلول آن بدون هيچ درنگي ، انديچ تغييري نكردهبت به اصل خود ههايي كه نس چهره
تواند عهده دار رمز بخشي به اثر باشد و شاعر تنها  شود و نمي براي مخاطب آشكار مي

ها در شعر وي  بسامد حضور اين چهره از اين رو، كند مي» فراخواني«آن را در شعر 
 : گويد مي) ع( بعنوان مثال در جايي از زبان حضرت يوسف .بسيار اندك است

 . .﹜﹛ أ﹋﹟ أ﹝﹙﹉ ا﹐ّ/ ︻﹠︡﹝︀ ︗️ إ﹜﹩ ﹇︭︣ ا﹜︺︤︤/ »ز﹜﹫»︀︊﹢ب ﹝ًـ» ﹢︨︿«و أ﹡︀ 
︻﹟ ﹋﹏َـ / . َ︣ـاسـأ︠﹀﹫﹥ ︻﹟ أ︻﹫﹟ ا﹜ و﹜﹊﹛ ︗︀﹨︡ت ﹋﹪/ ) ﹝︡﹁︃ه ﹇﹞︣اً ﹋︀ن ﹜﹆﹙︊﹪( /﹇﹞︣ا

﹥︭︡﹛︀ن ﹁﹪ .../ا﹜︺﹫﹢ن ا﹋  ﹏﹫﹚﹛ءا﹪︱ /!﹤﹀︵أ ﹩︐ ﹟︖︧﹚﹛ ﹤︺﹞ ﹪﹡﹢﹚﹝ /﹪﹡﹢﹋︣︑  ً︀︺︀︗
) 226ص ، دنقل(...︗︀︺︀ً ︑︣﹋﹢﹡﹪/ . ..︋︱︹ ﹜﹫︀ل

بدون هيچ ) ع( آيد چهرة اصلي حضرت يوسف همچنانكه از اين متن شعري بر مي
به قصر عزيز مصر راه ، تغييري در اينجا رخ برآورده است؛ چرا كه محبوب زليخا بودن

همه و ، ...به زندان افتادن و، دچار عذاب و سختي شدن، چهره درخشان داشتن، يافتن
بريم كه صرف بازنويسي سرگذشت  مه در اصل تاريخي آن وجود داشته و گمان نميه

اين : گرچه باز به اصرار بايد گفت، آن چهره براي شاعر توفيقي به همراه داشته است
 . نوع حضور دهي در نزد شاعر بسيار اندك است

 گرايش، هاي كهن أمل دنقل در فرايند فراخواني چهره: شخصيت متغير -2 -4
كهنِ  هايبدين نحو كه در كنار مدلول .اي به تغيير و تبديل در اصل آنها داردويژه

افزايد كه البته  جديد ديگري نيز به آن مي هايمدلول، تاريخي و يا اسطوري يك چهره
 .اين مدلول جديد يا در راستاي همان ويژگي قبلي يك چهره است و يا متفاوت با آن

 2»اوديپ«با دخالت دادن چهرة اسطوريِ » العار الّذي نتّقيه«بعنوان مثال وي در سرودة 
 : گويد چنين مي

︖︊﹠︀ه ـ﹫﹟ أ﹡/ . . أ﹡︀ و أ﹡️/ و ﹝﹟ أ︋﹢ه، ﹥﹜﹛ ﹝﹟ أ﹝َـ ﹇﹢﹜﹪/ ﹥︖︀د﹜﹢ن ﹁﹫ﹳ ﹨︢ا ا﹜ّ︢ي
︖︐︣ئ أن ﹜﹛ ﹡َ/ ︻︀د إ﹜﹫﹠︀ ︻﹠﹀﹢ان ذ﹋︣︀ت/ ﹥ ﹝︀ ﹝︀ت﹜﹊﹠ّ!/ ﹞﹢تًـ ـ︖︊︀ل ﹋﹪أ﹜﹆﹫﹠︀ه ﹁﹢ق ﹇﹞﹛ ا﹜
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/ ﹨︀ ︵﹀﹙﹠︀ أ﹝︀﹝﹠︀ ︾︣︉/ ﹞﹞﹫️ـ﹢ ︻︀ر﹡︀ ا﹜﹡َ/ ︖︐︣یء أن ﹡︣﹁︹ ا﹜︺﹫﹢ن﹜﹛ ﹡َ/ ه﹢﹡︣﹁︹ ا﹜︺﹫﹢ن ﹡َ
︀ُو ﹡َ/ ︑︫︣﹆﹥ ا﹜︺﹫﹢ن و ا﹜︷﹠﹢ن ︋︀زدرا﹡﹐ ﹟︉﹫︖ /»︉أود «ِ﹟ّ︢﹚﹛ا ﹟︻ ︀︓︀︋ أ﹜﹆﹫︀ه  ︻︀د

 ﹇﹢﹜﹪/ ﹥﹡︀د/ و ﹜﹟ ﹡︐︣﹋﹥ ︐﹢ه/ ﹞︣ة ﹜﹟ ﹡︱﹫︺﹥ـو ﹨︢ه ا﹜/ أ﹜﹆﹫︀ه ﹜﹙︣دی ﹟ ا﹜﹙ّ︢انِ﹡َ/ ﹜﹙︣دی
 /)﹨﹏ ﹆︐﹙﹠﹩؟( /أ︋﹢ه ﹇﹢﹜﹪ ﹜﹥ إ﹡﹪/ ︉﹙﹫ـو ︋︀﹜︊︧﹞﹤ و ا﹜/ ︲﹠️ ︻﹙﹫﹥ ︋︀﹜︡ف ︐﹪﹥ ا﹜إ﹡﹉ أ﹝َـ
﹝﹟ ︵﹀﹙﹠︀ / ︉︊﹫ـ﹝﹟ ︵﹀﹙﹠︀ ا﹜/ ﹞﹢ت دون ︲﹞﹥أن ﹡َ: ا﹜︺︀ر/ ﹝︀ ︻︀د ︻︀راً ﹡︐﹆﹫﹥/ أ﹡︀ أ︋﹢ه

»︉116 - 118صص ، دنقل(  »أود (
 رساند كه شاعر در چهرة اسطوريِ دقت در اين نمونة شعري ما را به اين مسأله مي

به ديگر  .جديدي نيز افزوده است هايمدلول، تغيير ايجاد كرده و به اصل آن» اوديپ«
كهن اوديپ را به فراموشي نسپرده و در اثر دخالت  ةشاعر در عين اينكه چهر، تعبير
، مساويال: ك. ر( .نمايد بعد معاصر نيز به آن بخشيده كه از لحاظ ادبي قابل توجه مي، داده

: ي اوست از اين قرار استسنّتآنچه متعلق به چهرة كهن و ) 180 – 181صص ، 1994
احساس وجود ، مطرود بودن فرزند از سوي پدر و مادر، سنگدل بودن پدر و مادر وي

اما در اين بستر  .رها گشتن بر باالي كوه به قصد نيستي و نابودي، شر داشتن براي آندو
گيرد از  جديد نيز به خود مي هايويژگي، گذشته و كهن هايشعري عالوه بر ويژگي

، سعي در قتل فرزند خود به سببجمله احساس پشيماني و شرمساري پدر و مادر 
و ديگر تأكيد بر بينوايي و شوربختي اين ، ترحم بر فرزند سرگردان و حيران خود

متفاوت از يك  ةچهربدست دادن قديم و  هايجديد با مدلول هايتلفيق مدلول .فرزند
طلبد و سبب پويايي ميراث و برداشت جديد  ست كه زبدگي ميا ي كاريسنّتشخصيت 
  .گردد كه ما در اينجا از شاعر ديده ايم از آن مي

 ةشاعر در فرايند فراخواني از آن بهر كهديگري  ةشيو: شخصيت وارونه -4-3
ه ي را كامالً معكوس و وارونسنّت هاياين است كه چهرة برخي از شخصيت، بسيار برده

مثالً  .استبه ميزاني كه مدلول جديد آن كامالً متناقض با مدلول گذشته ، دهد مي جلوه
، بقره: ك.ر(كه يك شخصيت كامالً مطرود و رانده شده از درگاه خداوند بوده » ابليس«

مورد لعن و ها انسان ةو از سوي هم) 36 ،155، 175و آل عمران  14، 36، 102، 208، 275، 268
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مدلول كامالً متناقض با مدلول » س كلمات سبارتكوس «ر سرودة د استنكوهش 
آنجا  .روبروست» وارونگي شخصيت«كه خواننده با نوعي يتا جاي، گيرد پيشين خود مي

 : كه گفته
﹝﹟ ︻﹙ّ﹛ / » ﹡︺﹛ «و︗﹥ ﹝﹟ ﹇︀﹜﹢ا  ﹁﹪» ﹐«﹝﹟ ﹇︀ل / ︀ح﹝︺︊﹢د ا﹜︣ . .﹞︖︡ ﹜﹙︪﹫︴︀نـا﹜

)147ص ، دنقل(!و ︸﹏َـ رو︀ً أ︡︋﹤ ا﹔﹜﹛/ ﹞️؛﹁﹙﹛ ًـ» ﹐«﹝﹟ ﹇︀ل / ﹞︤﹅ ا﹜︺︡م ا﹐﹡︧︀ن ︑َ
و » مجد و بزرگي از آن خداوند است«: مخاطب عادت كرده بود كه بخواند و بگويد

 »خدا را در اعلي عليين بزرگي و بر زمين سالمتي و در ميان مردم رضامندي باد« يا 
بيند كامالً بر عكس است و مجد و  اما آنچه در اينجا مي )14شماره ، 2اصحاح ، انجيل لوقا(

گرچه برخي از منتقدانِ شعر أمل دنقل بر اين ، گردد بزرگي از آنِ ابليس مطرود مي
است و مجد و بزرگي در اينجا نه از » اسپارتاكوس«باورند كه مراد شاعر از ابليس همان 

كه در كه از آنِ مبارزان سركش و آزاديخواهي همچون اسپارتاكوس است ، آنِ ابليس
ص ، 1997 ،و فخري  136 – 139صص ، 2005، بني عامر( .گويند مي» نه«ها برابر بيدادگري

هر چه كه باشد از آنروي شخصيت ابليس در اينجا وارونه شده و مورد ستايش ) 117
ناپذيرايي  .قرار گرفته كه نزد شاعر نماد عصيان و سركشي در برابر شرايط موجود است

اينها همه ، چه كه هست و همچنين عذاب جانكاه را به جان خريدنو تن در ندادن به آن
بيند و در جهت ترسيم بخشي به ايدة  است كه شاعر در شخصيت ابليس مي هاييمدلول

و حاكمان سست ها گيرد و برآنست تا از طريق وي به عرب سياسي خود از آن الهام مي
در برابر رژيم غاصب صهيونيستي  بنيان زمان بگويد كه تن به هر ذلت و زبوني ندهند و

مقاومت را به مستي و سستي نفروشند؛ چرا كه  هايارادة آهنين داشته باشد و سختي
البته نبايد از ياد برد كه  .عزّت در ناپذيرايي شرايط ناهمساز و ناهمگون موجود است

اين مفاهيم و معاني به ذهن محصول هنر شاعر در بكارگيري شخصيت  ةتداعي هم
 . ي استتسنّ

» سيزيف«ناگفته نماند كه شاعر در بخش ديگري از همين سروده در چهرة اسطوري 
آنجا كه ، دهد آشنايي زدايي ايجاد كرده و شخصيت وي را كامالً وارونه نشان مي
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/ ︀دع ا﹜︣﹇﹫﹅﹝ًـ ﹢﹜︡ون ﹁﹪﹞﹙︀ ا﹜ ﹟ًّ︢ـ/ ﹜﹛ ︑︺︡ ︻﹙﹩ أ﹋︐︀﹁﹥ ا﹜︭︣ة» ︨﹫︤︿«: گويد مي
︣︊﹛︣اء ...و ا︭﹛︀﹋... ﹐لﹳ﹝ًـ ﹔نُـ/ ا﹜︺︴︩ ︣وي﹢﹆ ﹟ »﹐ «ي إ﹐ّ ﹝﹟ ا﹜︡﹝﹢ع﹢︑︣﹐ /!

 ) 148ص ، دنقل( ︾︡اً ...﹁︧﹢ف ︑﹠︐﹢ن ﹝︓﹙﹥/ ﹞︪﹠﹢قـ﹁﹙︐︣﹁︺﹢ا ︻﹫﹢﹡﹊﹛ ا﹜︓︀︣ ا﹜
به خدايِ  ها به علت بي احترامي كه در اسطوره –ي سيزيف سنّتدنقل در چهرة 

عميق در عالم مردگان تا  اي از گودالمحكوم به مجازات حمل صخره، زئوس، خدايان
دهد تا شايد زماني آن صخره را بر باالي  كوه است و اين كار تا بي نهايت انجام مي ةقلّ

ديكسون ( تواند و بدين خاطر همواره در عذاب است كوه قرار دهد كه هرگز هم نمي
از آنروي كه سيزيف در بستر ، آشنايي زدايي ايجاد كرده است –) 273ص  ،1385 ،كندي

كه متعلق به ، عري وي كامال آزاد ترسيم شده و اين كوشش بي ثمر نه متعلق به اوش
اين آشنايي زدايي نشان از آن دارد كه دنقل در عين ! باشد برده صفت مي هايانسان

خواهان انقالبي است كه شرافت و ، و عذاب انسان معاصر عربي تاعتراف به شكس
اگر فرجام زندگيِ با ذلت و «و بنا به قولي  عزّت از دست رفته را به آنان برگرداند

افتخاري براي ، بسيار بجاست تا انقالب و مبارزه طلبي، مرگ و نيستي است، زبوني
  )68ص ، 1994، مجلي( ». انسان و راهي به سوي عذاب هميشگي وي باشد

دهد شخصيت  شخصيت ديگري كه أمل دنقل با اين سبك در شعر خود حضور مي
شود اين است كه وي يك شخصيت  آنچه از قرآن كريم دريافت مي .است» پسر نوح«

كسي كه  .بود) ع( پروردگار و حضرت نوح هايسركش و نافرمان در برابر دستور
فرمان پيامبر خدا را ناديده گرفت و به او كفر ورزيد و حاضر نشد تا سوار بر كشتي 

همين  سببفرجام به  و به هنگام طوفان به باالي كوه رفت و در، حضرت نوح گردد
اما آنچه را كه در شعر أمل ) 42 – 46، هود( .عصيان و نافرماني در طوفان غرق گرديد

: ك. ر( .شويم تماماً بر عكس سيماي كهن آن شخصيت است دنقل با آن روبرو مي
 : آنجا كه آمده) 231و ص  186 – 187صص ، 1987 ،قميحه

/ »!﹜﹛ ︑︺︡ ﹁﹫﹥ روح ...ا﹡︕ ﹝﹟ ︋﹙︡« /: ﹠﹤﹇︊﹏ ﹙﹢ل ا﹜︧﹊﹫ ﹉ ︮︀ح ︋﹪ ︨﹫︡ ا﹜﹀﹙﹉ 
!/ ﹞﹟ ـ﹢م ا﹜/ و أداروا ﹜﹥ ا﹜︷︣/ ا﹜︤﹝︀ن ا﹜︧﹟ ﹁﹪/ . ..﹞﹟ ︵︺﹞﹢ا ︠︊︤ه︵﹢︋﹩ ﹜ٌ/ : ﹇﹙️
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إ﹜﹩  و ﹡︃وي/ ﹡︐︡ی ا﹜︡﹝︀ر/ ) و ﹇︡ ︵﹞︦ اً أ︨﹞︀ء﹡︀( /﹟ ا﹜︢﹟ و﹇﹀﹠︀﹡َ ︡ ﹞︖︡ ـو ﹜﹠︀ ا﹜
﹡︧︖︐﹥  ︊﹪ ا﹜ّ︢ي﹋︀ن ﹇﹙/ ﹠︤وحو ﹡︃︋﹩ ا﹜/  ...﹡︃︋﹩ ا﹜﹀︣ار) !︧﹞﹢﹡﹥ ا﹜︪︺︉( /﹞﹢ت︗︊﹏ ﹐ًـ

وردة ﹝﹟ / ﹞︡﹠﹤ـ︋﹆︀︀ ا﹜ ﹁﹢ق ن ا﹒ن ︡ ︣﹇︡ / ﹜︺﹠︐﹥ ا﹜︪︣وح ﹋︀ن ﹇﹙︊﹪ ا﹜ّ︢ي/ ـ︖︣وحا﹜
﹟︴︻ /ً︀ا﹜﹢︵﹟ .../﹜﹙︧﹀﹫﹠﹤» ﹐«︋︺︡ أن ﹇︀ل /  . .﹨︀د ︉467 4 469صص ، دنقل(.و أ(

ي آنچه در اينجا بايستة امعان نظر است اين است كه پسر نوح در اين بستر شعر
كه به وقت آسايش در وطن شخصيتي مثبت و درستكار فرض شده است؛ او همچنان

مانده به هنگام سختي نيز حاضر نيست آنجا را ترك كند و بر آنست تا در همانجا بماند 
و از آن دفاع كند؛ زيرا ترك وطن به هنگام سختي در نزد وي خيانت پيشگي به حساب 

بگويد و » نه«كند تا او به كشتي  و شهامت حكم مي منطق وفا و غيرت بنابراين .آيد مي
مراد اين است كه پسر نوح ديگر نه شخصيتي مطرود و  .خطرات ديگر را به جان بخرد

و متعهدي است كه از سر ميهن خواهي و  پرستميهن، كه شخصيتي با غيرت، گناهكار
كه در  –خود  دهد و در پي آن و بر عكس چهرة كهنِ تعهد قرار را بر فرار ترجيح مي

اين  به سبب داشتناو را بايد  از اين رو، رسد به آرامش كامل مي -طوفان غرق شده
  .صفات كريمه ستود و ستايش كرد

از طرف ديگر شاعر با هنر نمايي باال قضية ديني را به قضية سياسي تبديل كرده و 
اينكه ، م كندبالي زميني را براي مخاطب ترسي، جاي بالي آسماني هب كند تالش مي

سرزمينشان را نشانه گرفته و قصد ، هاطوفانِ سهمگين زمانه اينك از سوي صهيونيست
هالكت آنها را دارد؛ اما در برابر اين طوفان نبايد پا به فرار گذاشت بلكه بايد ايستادگي 

نماد مبارز ميهن  ،پسر نوح در اين بستر شعري: خواهيم بگوييم مي، و مقاومت نمود
ست كه حاضر است جانش را در راه وطن خود فدا كند ولي ننگ ترك وطن خواهي ا

 . برايش باقي نماند
 : نتيجه

حضور ، يسنّتهاي توان به اين نتيجه رسيد كه شخصيتاز آنچه گفته شد مي
ها در اشعار وي  چشمگيري در شعر أمل دنقل دارند و ما با رستاخير انبوهي از آن چهره
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شاعر  .دهند هاي وي را تشكيل ميسازة اصلي سروده، هالبته همانشويم كه ارويا رو مي
هاي زباني  انديشي باال تالش نموده تا از تمامي قابليت در دفترهاي شعري خود با پيش
ها با سه  هاي كهن بهره گيرد؛ دخالت دادن آن شخصيت در جهت فراخواني شخصيت

، دادن آنها به سه شكلِ جزئينقش و گفتار و حضور ) لقب، كنيه، اسم( تكنيك علَم
، سو آن هم با سه حالت هم، مخاطب و متكلم، بيو به سه صيغة غا، ممتد و محوري
، نشان از آن دارد كه شاعر در القايِ مفاهيم مورد نظر خود به مخاطب، متفاوت و وارونه

 براي چنين سبك و اسلوبي اهميت فراوان قائل شده و خواننده نيز براي فهم شعر وي
  .تواند آنرا ناديده بگيرد نمي

و » آشنايي«اصل را بر ، نماياند كه أمل دنقل در فرايند فراخواني بر ما مي پژوهش
هاي آشنا و  تواند از چهره جا كه مي ها گذاشته و سعي كرد تا آن چهره» ناآشنايي«

اين  در دفترهاي شعر او گواه بر صحت» ملَع«معروف بهره گيرد كه البته حضور انواع 
شخصيت ، توجه به اين اصل سبب شده تا وي بهتر بتواند در متن شعريِ خود، ادعاست

و از طرف ديگر مانع از آن شده كه مخاطب در پي شناسايي ، مورد نظر را بپروراند
 . گردد »سكت ادبي«از مقصود بازماند و دچار نوعي  و لذّتي از شعر وي نبرد، چهرة گمنام

 سياسي و اجتماعي، انگيزة هنري، يسنّتهاي  راخواني چهرهاصلي شاعر از ف ةانگيز
تر  تر و در نتيجه ادبيانه كنايي، تر پوشيده، خواهد با بيان غير مستقيم مي سوست؛ از يك ا

دور باشد و خواننده را نه يك  و هنري تر سخن بگويد و از لحن خطابي و گزارشي به
از سوي ، ادلة شعري خود قرار دهدمصرف كنندة ساده كه طرف فعال و كارساز در مع

قضاياي سياسي و اجتماعي زمان خود را به ، كوشد با برخورداري از درك باال ديگر مي
ست كه شاعر ا  راست آن .دهد بدستچالش بكشاند و براي برون رفت از آن راه كار 

هاي غير عربي و غير اسالمي گرايش نشان  خود به شخصيت هاي نخستين در سروده
آن روي آورد و به  هاياسالمي و شخصيت –عربي  سنّتاما پس از چندي به ، داد

هر چند كه به اصرار بايد ، نوعي بازگشت به فرهنگ خويشتن را در شعرش تجربه نمود
اسالميِ شعرش  –هاي عربي  هاي غربيِ شعر او با اهداف چهره گفت همان اندك چهره

  .همسويي دارند
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اند و در برهة  ناآرام و بي آسايش، گي پر حاشيهشعر أمل دنقل هم هايشخصيت
اكنون نيز اند و  برند و به نوعي مسأله ساز و مسأله دار بوده حساسي از تاريخ به سر مي

يعني در ، كنند اند و زمان شكست و شوربختي را تجربه مي»خوارشدگي عاطفي«دچار 
 ثالمبه عنوان  .نالند يبرند و از دردي مشترك م به سر مي» تراژديك«موقعيت كامالً 

آن » متنبي«، به دار آويخته شده و خبري از او نيست، آن قهرمان كهن» اسپارتاكوس«
ديگر دورانِ با عزّت خود را نزد سيف الدوله تجربه ، شاعر پر غرور و مدعيِ پيامبري

آن دلير مرد » عنتره«، كند و در نزد كافور إخشيدي تن به ذلت و خواري داده نمي
اينك كور و نابينا ، آن پيشگوي زيرك» زرقاء يمامه«، گريزد از ميدان نبرد مي، دهجنگن

عبدالرحمن الداخل و ، خالد بن وليد، ديگر از قهرماناني همچون هانيبال، آري...شده و
حسادت ، موسي اشعري اينك سايه سنگين فريبكاري ابو! خبري نيست...صالح الدين و
بر همه جا  ...خيانت پيشگي ياران مسيح و، يهبي غيرتي خمارو، برادران يوسف
 اينك ابن هندها با هزاران مكر و حيله بر سر حكومتند و قطرالندي! حكمفرماست

هيچ ) قدس( را به تاراج دادند و در فراق يوسف گمگشتة خود) سرزمين مادري خود(
 ! دهند اقدامي انجام نمي

از سوي » لحظة شكست«سازي البته نبايد از ياد برد كه علت گزينش و برجسته 
از ها پي در پي عرب تناشي از همان احساس حقارتي است كه به دنبال شكس، شاعر

كوشد تا در مخاطب  و شاعر از اين طريق مي، سالنش دست دادهن اسرائيل به او و هم
در پايان اين نيز ياد كردني است كه  .دارد ايجاد انگيزش كند و او را به مقاومت وا

هاي او از سوي حاكمان نااليق  اسرائيلِ غاصب و تسليم در برابر خواسته سازش با
سخت بر أمل دنقل تأثير گذاشته و او را وا داشته تا در اين فرايند از ، عرب

، هاي تسليم ناپذير و سركش به بزرگي ياد كند و زبان به ستايش آنان بگشايد شخصيت
 ! قلمداد گردند ها منفور و مطرود گرچه از منظر دين آن شخصيت

 : هانوشتپي

اهل اسپارت است كه  lcariusدختر شاه ايكاروس ، هاي يونان در اسطوره Penelopeپنه لوپه  – 1
هنگامي كه عوليس پس  .تصوير شده است خوش رفتارشخصيتي واال و  به صورت دختري بسيار زيبا و
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شود  مجبور مي، گردد ازدواج با وي ميموفق به  ،odysseusبا اوديسئوس  از برنده شدن در مسابقة دو
بازگشت از جنگ ترووا برايش بيست سال به طول  .به علت شركت در جنگ ترووا او را ترك كند

پنه لوپه وفادارانه لحظه لحظه اين بيست سال را به انتظار او نشست و به رغم خواستگاران  .انجاميد
ديكسون . ك.ر( .ه رسيد و به مرادش دست يافتتن به ازدواج نداد تا سرانجام مسافرش از را، زياد
 ) 170 – 171صص ، كندي
پادشاه تب است و ، چنين است كه اليوس odeipusخالصة اسطورة اوديپ يا اوديپوس – 2

پدر را به ، اين پسر، دو گفته كه اگر آنان صاحب فرزند شوند ي به آنيپيشگو .همسرش يوكاسته نام دارد
يوكاسته براي فرار از سرنوشت پسرش را ، اوديپ متولد شد .كندمي جاازدو رساند و با مادرش قتل مي

دلسوزي چوپان سبب  .سپارد تا دست و پا بسته در دامنة كوه رهايش كند كه بميرد به چوپاني مي
شود كه اين كودك پس از ماجراهاي زياد به دربار پادشاه كورينتوس راه يابد و پادشاه او را به  مي

سرنوشت او را كه پدركشي است با ، شود   پيشگوي دلفي بعدها كه اوديپ بزرگ مي .كند فرزندي قبول
گذارد و اوديپ به تصور اين كه پادشاه كورينتوس پدر واقعي اوست تصميم به فرار  وي در ميان مي

سكه درگيريِ سختي ميان او و پيرمردي كه بر كال، در راه فرار .گيرد تا از سرنوشت شوم خود بگريزد مي
، همان اليوس، بي آن كه بداند مقتول، دكش پيرمرد و نوكرش را مي ،دهد و اوديپ سوار است رخ مي
در آنجا معماي اسفينكس  .شود وي پس از مدتي سرگرداني به شهر تب كشيده مي .پدر واقعي اوست

چون ، نجات داد و مردم شهر را از مرگ، يا ابوالهول را كه به دريدن زنان و مردان مشغول بود حل كرد
دانست كه خود  نشست و شرط وارد شوندگان آن را حل معماهايي ميمي ابوالهول بر سر دروازه شهر

معماي خود  هايابوالهول با شنيدن پاسخ .تكش كرد و هر كس را كه از حل آن ناتوان بود مي طرح مي
اوديپ به پاس  .يابدمي و نجاتخويشتن را به اقيانوس پرتاب كرد و شهر تب از بالي ا، از زبان اوديب

نه  .كند شود و ندانسته با مادر خود يوكاسته ازدواج ميمي اين خدمت بزرگ به پادشاهي تب برگزيده
به خوشي سپري شد تا اين كه شهر دچار ها سال .دانستند كه رابطه شان چيست مادر و نه پسر نمي

پدركشي : هي است براي جنايت دو گانة ويگويد كه طاعون تنبي غيبگويي به اوديپ مي .طاعون گشت
اوديپ كه با تمام قوا سعي كرده بود از تحقّق اين واقعه پرهيز كند وقتي خود را با آن ! و زناي با محارم

صص ، همان: ك.ر( .زند كند و يوكاسته نيز دست به خودكشي مي بيند چشمان خود را كور مي مواجه مي
123 - 122 ( 

 : منابع
 .قرآن كريم

، تحقيق احسان عباس، بيروت، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمانبن خلّكان، ابوالعباس شمس الدين، ا
 . م1977دارصادر، 



 1391 ، پاييز4، سال 3 ادب عربي، شمارة/ 46

 . م1940و النشر،  ، العقد الفريدابن عبدربه، أبوعمر أحمد بن محمد، 
محيي الدين عبدالحميد، قم، انتشارات ناصر  محمد: ، التحقيقشرح ابن عقيلابن عقيل، بهاء الدين، 

 . ش1373خسرو، الطبع العاشر، 
 ، عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع، التضاد في شعر أمل دنقل بني عامر، عاصم محمد أمين، 

 . م2005االولي، 
 . ت. ، د ، بيروت، دار األعمال دنقل، أمل، 

، ترجمة رقيه بهزادي، تهران، انتشارات طهوري، دانشنامة اساطير يونان و رومايك، ديكسون كندي، م
 . ش 1385

. م2006، ، دمشق، دارممدوح عدوان للنشر و التوزيع، الجنوبي، الرويني، 
 ، دارغريب، ، في الشعرالعربي المعاصر استدعاء الشخصيات زايد، علي عشري، 

 . م2006األولي، 
، دار المعارف، تاريخ األدب العربي عصر الدول و اإلمارات، األندلس، ضيف، شوقي، 

 . ت. ، د
 . ت. إخوان، د  ، بيروت، محاضرات في التاريخ الرومانيالعبادي، مصطفي، 

 . م1997األولي،  ، مصر، داراألمين، لاستلهام القرآن الكريم في شعر أمل دنق،  فخري، 
االولي،  عين شمس  ، مصر، التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل، جابر، 

 . م1987
 .كتاب مقدس

، لبنان، دارالكتاب الجديد الرمز والقناع في الشعر العربي الحديثكندي، محمد علي، 

 . ت. دار األرقم بن أبي األرقم، د ،، بشرح عبدالرحمن البرقوقي، بيروت، يوانالدالمتنبي، ابوالطيب، 
 . م1998للكتاب،  ر، مصراشكال التناص الشعريمجاهد، أحمد، 
 .م1994ولي، اال للكتاب،  ، مصر، أمير شعراء الرفضمجلي، نسيم، 

األولي،  ، دمشق، اتحاد الكتّاب العرب، في شعر أمل دنقل البنيات المساوي، عبدالسالم، 
 . م1994

، ، قم، انتشارات استقالل، النحو و الصرف و اإلعراب يعقوب، اميل بديع، 
 . ش1383


