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Abstract 
From the formalists' viewpoint, verbal repetitions and the way they are used in 

the structure of artistic and aesthetic poetic texts have a great effect on the 

prominence of words. In literary texts, choosing the right words, the type of 

arrangement in the sentence, how words relate to each other in word structure, 

Pay attention to the sounds and music hidden in the letters that make up them it 

is effective in creating music and creating a harmonious atmosphere in literary 

texts. Repetition in new Arabic poetry has its particular form and structure and it 

is displayed at different levels of speech including the repetition of letters, 

vocabulary, sentences. The way these repetitions are placed in the texture of an 

ode shapes different forms in the structure of repetitions in the architecture of 

the ode which the  has a strong relationship  with the content of poetry and the 

poetic experience of the poet and is considered as an important foundation in 

appearing phonemic balance and melody of speech. This article aims at 

scrutinizing geometric repetitions in the poetry of Amal Donqol via analytic. 

Descriptive method. In Donqol's poem one can encounter different kinds of 

scholarly technical and with certain objectives. In a way that syntactic semantic 

cohesion of Donqol's odes is to a great extent. Based on geometric repetitions. 

Repetition in Donqol's poems aims at developing meaning, emphasis and 

stabilizing the message in the mind of the addressee, picturing and high lighting 

the concepts meant by the poet. 
 

Keywords: Parallelism of Vocabulary, geometric repetitions, new Arabic 

poetry, Amal Donqol. 
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 حسن مقیاسی
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 30/05/1401تاریخ پذیرش مقاله:    30/02/1399:  هتاریخ دریافت مقال
 پژوهشی -علمی

 چکیده
عری شناسیک متون شفرم هنری و زیبایی ،گرایان تکرارهای کالمی و نحوه حضور آنها در ساختمان شعرصورت باوربه 

در متون ادبی انتخاب واژگان مناسب، نوع چینش آنها به سزایی دارد.  تأثیرسازی کالم آورد که در برجستهرا به وجود می
در ساختمان جمله، چگونگی ارتباط واژگان با یکدیگر در ساختار کالم، توجه به آواها و موسیقی نهفته در حروف 

ی و خلق فضای آهنگین در متون ادبی تأثیرگذار باشد. تکرار در شعر نو عربی تواند در ایجاد موسیق آنها می ۀدهند تشکیل
فرم و ساختار خاص خود را داراست و در سطوح مختلف کالمی از جمله تکرار حروف، واژگان، جمالت و مقاطع نمود 

 ی از ساختارهای تکرارکال مختلفحضور و چگونگی قرار گرفتن این گونه از تکرارها در بافت قصیده اش نحوۀیافته است. 
آورد که ارتباط محکمی با مضمون شعر و تجربه شعری شاعر در معماری قصیده به وجود می راموسوم به تکرار هندسی 

 -روش توصیفی حاضر با مقاله آید. دربه حساب میکالم  نظم آهنگآوایی و  رکن مهمی در پیدایی توازندارد و 
 کالمی هایتکرارانواع در شعر دنقل . ه استشدپرداخته ندسی در شعر أمل دنقل تحلیلی به بررسی انواع تکرارهای ه

های ای که انسجام ساختاری و معنایی قصیدهبه گونه مشخصی از سوی شاعر صورت گرفتهو با اغراض  ، فنیآگاهانه
ید و تثبیت پیام در تکرار در شعر دنقل با هدف گسترش معنا، تأکدنقل تا حد زیادی مرهون تکرارهای هندسی است. 

 ذهن مخاطب، تصویرسازی و برجسته کردن مفاهیم مورد نظر شاعر صورت گرفته است.
 

 أمل دنقل.شعر نو عربی، تکرارهای هندسی، توازن آوایی، توازن واژگانی،  :کلیدی هایهواژ
 

 مقدمه.1
دارند. ارزش  ایدر ایجاد هارمونی و خلق فضای آهنگین کالم نقش عمده یزبانواژگان و الفاظ 

ود ـهای آوایی نمیقی درونی در متون شعری در قالب نظامـموسیقایی حروف جهت خلق موس
یابد که متأثر از حاالت درونی و عاطفی شاعر است که متناسب با تجربه شعری خود از می

های آوایی نهفته در حروف و نغمات حاصل از توالی آنها در ساختار ایقاعی کالم بهره ظرفیت
نهد. عنصر اصلی هر کالمی سو با سایر عناصر آوایی، موسیقی شعر خود را بنا میبرد و همیم

است  یواژگان ستند. هر جمله متشکل از مجموعۀه یا غیر موزون واژگان و الفاظاعم از موزون 
ای های صرفی و نحوی صورتی از ساختارهقوانین زبان معیار در نظام بر اساسنشینی آنها که هم

پیام و تصویرگر حاالت، احساسات و عواطف گوینده آن  دهند که دربردارندۀستوری را شکل مید
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نشینی است. در ساختار هر واژه حروف دارای کارکردهای آوایی و معنایی خاصی هستند که هم
های دستوری در ساخت که یهنگامبخشد و آنها در ساختمان کلمه، به آن کلمه هویت می

های زبانی و معنا و القاگر پیام رند متناسب با اغراض کالم رسانندۀگیمله قرار مینظیر ج تر بزرگ
متون  یسنگ بنامایه و شاعران که جان ژهیو بهعاطفی گوینده هستند. در این میان کاربران زبان 

و برند می های آوایی واژگان زبان بهرهشعری آنان بر واژگان و الفاظ زبان استوار است از قابلیت
های روحی و روانی در شعر خود به ریتم و آهنگ نهفته جهت ترسیم فضاهای عاطفی و خلجان

 کنند. در هر یک از حروف توجه می
در متون ادبی انتخاب واژگان مناسب، نوع چینش آنها در ساختمان جمله، چگونگی ارتباط 

دهنده آنها ر حروف تشکیلواژگان با یکدیگر در ساختار کالم، توجه به آواها و موسیقی نهفته د
تواند در ایجاد موسیقی و خلق فضای آهنگین در متون ادبی تأثیرگذار باشد. الیوت معتقد است می

تواند خوب یا بد باشد؛ این جای کلمات است که می ،که کلمه خوب یا بد در شعر وجود ندارد
دهند وگرنه یبا نشان مییعنی این در ترکیب و نسج و یا نظام شعر است که کلمات خود را ناز

، یکدکن یعیشف) ند زیباترین جلوه را خواهند داشتهمان الفاظ نازیبا اگر به جای خود نشسته باش

واژگان، زبان گویای احساسات و  چراکهگزینش الفاظ در شعر اهمیت باالیی دارد؛  .(272: 1380
های شخصی و درونی عواطف گوینده خود هستند و تصویرگر عوالم خیال و روایتگر اندیشه

آفرینی در ساختار آوایی کالم به رو در شمار ارکان اصلی زیبایی ینا سخنگویان زبان هستند؛ از
روند. در شعر نو الفاظ کارکردهای متفاوتی دارند از جمله ایجاد توازن و ایقاع در بافت شمار می

شان با سایر اجزاء جمله و تکرار نشینیشعر؛ بدین معنا که جایگاه قرار گرفتن آنها در جمله و هم
آورد که بر بار های متعددی از انواع توازن را به وجود میهای مختلف، گونهآنها به صورت

افزاید. تکرار در سطح واژگان زبان اگر به صورت آگاهانه و از روی اختیار موسیقیایی شعر می
دو چندانی  تأثیرا معنا داشته باشد صورت پذیرد و در جایگاه خود به کار رود و ارتباط محکمی ب

در شعر معاصر موسیقی ای برخوردار خواهد بود. شناسی ویژهخواهد داشت و ارزش ادبی و زیبایی
درونی شعر با عناصر اصلی آن از جمله مضمون، عاطفه و تخیل پیوند دارد؛ بدین معنا که 

فاظ با یکدیگر متأثر از موسیقی چگونگی انتخاب واژگان، نحوه چینش و ترکیب آنها و ارتباط ال
ها و توان با به کارگیری ترکیبات نرم و خشن، گونه مختلف صامتمی چراکهاست؛  درونی

چنین موسیقی ها و دیگر صنایع لفظی ارتباط میان مضمون و واژگان را حفظ کرد. هممصوت
تواند ند. شاعر مینگیختن احساسات و عواطف مخاطبان ایفا کاتواند نقش مهمی در بردرونی می

فته در شعر را به خواننده القا کند همندی از آهنگ حروف و ترکیب واژگان احساسات نبا بهره
  .(114: 1391وحانی، )ر
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از دیدگاه فرمالیستی شکل تکرارها در ساختمان قصیده در اثر نحوه چینش و قرار گرفتن هر 
آید که از یک ده به وجود مییک از سطوح مختلف تکرارهای کالمی در بافت روایی قصی

های مختلفی از تکرارهای کند و در نهایت موجب پیدایی گونهمعماری و نظم خاصی تبعیت می
شود. این شکل از تکرارها به جهت هندسه خاصی که دارند در انسجام آوایی و هندسی می

هنری و مگیری دارند و موجب برجسته شدن کالم شده و با ابعاد ـمعنایی کالم نقش چش
و به ایجاد توازن در ساختارهای آوایی شعر کمک شایانی  کندشناختی اثر پیوند برقرار میزیبایی

توازن، فهم و درک و دریافت و داشتن یک شمّ و بصیرت، برای ساخت و »کند. در حقیقت می
تعادل  ها و اجزای جمله است که در نهایتهای موسیقایی در پارهها و آهنگپیدایی انواع حالت

 .(143: 1380)محبتی، « معنوی و موسیقیایی و لفظی در کالم پدیدار گردد

های مختلفی از جمله ای دارد و در قالبدر شعر أمل دنقل تکرار حضور پررنگ و برجسته 
تکرار در سطح حروف، واژگان و الفاظ زبان و نیز تکرار جمالت و مقاطع نمود یافته است. تکرار 

شعری اوست. در اکثر  های ویژۀای دارد و یکی از مشخصهبارز و برجسته در شعر دنقل نمود
های دنقل تکرار کارکرد یافته است و به یکی از عناصر بالغی و آوایی مهم قریب به اتفاق قصیده

در شعر وی بدل گشته است. در شعر دنقل تکرار در خدمت معنا و اغراض شعری شاعر قرار 
بر پایه تکرارهای صورت گرفته در کالم وی استوار  عمدتاًیت قصیده ای که محورگونهگرفته به

 است. 
 پژوهش پیشینۀ.1-1

ها أمل دنقل از جمله شاعران برجسته معاصر عرب است که به دلیل شخصیت ادبی و نیز شاخصه
های و از شعر وی جنبه شده واقعهای خاص شعری خود، مورد توجه پژوهشگران و ویژگی

های باالیی دارد که زمینه را برای رزیابی قرار گرفته است. شعر دنقل پتانسیلمختلفی مورد ا
بررسی اشعار او از زوایای مختلف فراهم نموده است. با این همه در خصوص تکرار در شعر أمل 

ظاهرة التکرار في »ای با عنوان دنقل تاکنون پژوهش مستقلی در ایران صورت نگرفته است. مقاله
به چاپ رسیده  1985ششم مجله ابداع در سال  ۀنوشته حسین عید در شمار «شعر أمل دنقل

های مختلفی از حیات شعری دنقل است که نویسنده در آن به بررسی اسلوب تکرار در دوره
های هایی از انواع تکرار از جمله تکرار واژگان، جمالت و مقاطع در قصیدهپرداخته و به نمونه
های نموده است. در خصوص کارکرد تکرار در شعر عربی پژوهش ای گذراشعری دنقل اشاره

های صورت گرفته به کارکرد انواع تکرار در قالب تکرار بسیاری انجام شده است. اغلب پژوهش
 های شعری شاعران پرداخته است از جمله:حروف، واژگان، جمالت و مقاطع در قصیده

که نویسندگان در آن به بررسی ( 1393 مانی،رح)« شناسی تکرار در شعر توفیق زیادزیبایی» 
پردازند و بسامد انواع انواع تکرار در قالب تکرارهای صوتی، لفظی و تکرار عبارت در شعر زیاد می
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هایی از انواع تکرار ازجمله تکرار بدایت، هرمی، تکرار متون شعری زیاد بررسی نموده و به گونه
کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در »مقاله  اند.یاد پرداختهی و.. در شعر زالزمه قبلی و بعدی، رأس

که به بررسی تکرار حرف  (1395 ،زارعی کفایت)« یاب(ـشاکر س رژوهی شعر بدـپ شعر نو )مورد
های مشهور سیاب آرایی(، تکرار واژه، تکرار بیش از یک واژه و جمله در برخی از قصیده)واج

که « د لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صالحیکارکر»مقاله  .ستاشده  پرداخته
ع تکرار لفظی و معنوی در شعر دو شاعر یاد شده در قالب تکرار لفظ، انگارنده در آن به کارکرد انو

بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در »تکرار واژگان متوازن و تکرار عبارت پرداخته است. مقاله 
که نویسندگان مقاله به کارکرد پنج نوع تکرار استهاللی، هرمی،  (1398 بهروزی،)« بقره ۀسور

شعر  التکرار الهندسی في»مقاله  اند.بقره اشاره کرده ۀای و تراکمی در آیات سورختامی، دایره
در آن به  دگاننرگااز دیگر مقاالتی است که ن( 1396و شیرازی، شیرازی رعف)« عبدالرحیم محمود

ای، الزمه، هرمی و نواع تکرار هندسی از جمله استهاللی، تراکمی، دایرهکارکرد پنج نوع از ا
 اند. هشعری عبدالرحیم محمود پرداخت هایتراکمی در قصیده

شود، بیش از همه بر فرم و ساختار تکرارهای کالمی در آنچه در این مقاله بدان پرداخته می
شناسی و ی نمود یافته و با ابعاد زیباییشعر أمل دنقل تکیه دارد که در قالب انواع تکرار هندس

اعم از کالمی تبیین تکرارهای  درصددپژوهش حاضر  .محتوایی شعر شاعر پیوند خورده است
های دنقل به منظور دستیابی ی در ساختار قصیدهمختلف زبان هایها و گروهتکرار واژگان، عبارت

چگونگی و نحوه ر اوست. بر این اساس های هندسی به کار رفته در ساختمان اشعابه فرم و شکل
گیرد تا پاسخی به این سؤاالت توزیع و پراکندگی تکرارها در بافت شعر مورد ارزیابی قرار می

های آوایی و باشد که تکرارهای به کار رفته در بافت کالم دنقل چه تأثیری در خلق داللت
های محوری و اساسی متن ا اندیشهسطوح مختلف تکرار تا چه میزان بمعنایی در شعر وی دارد و 

هدفی را  خود چه و تجربه شعری شاعر در ارتباط است و دنقل از به کارگیری انواع تکرار در شعر
  کند.دنبال می

 توازن واژگانی.2
است و هر چه توانایی شاعر و استعداد شاعرانگی « رستاخیز کلمات» یکدکن یعیشفشعر به تعبیر 

های نهفته در واژگان و گیری از ظرفیتمیزان توانایی او در بهرهوی بیشتر باشد به همان 
فراخوانی الفاظ متناسب با اغراض شعری خود بیشتر خواهد بود. در نوع ادبی شعر به ویژه شعر نو 

های آوایی واژگان زبان نمود بیشتری دارد. از آنجا که موسیقی شعر توجه به این جنبه از ظرفیت
کالم نمود  نظام مندن عروضی و قافیه نیست نقش کلمات در ایجاد فضای نو تنها منحصر به وز

در کالم الفاظ  ینینظم آفربیشتری دارد. در واقع شاعران با افزودن قواعدی بر زبان معیار جهت 
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کار آنها خلق انواع توازن در سطوح مختلف زبان گیرد. حاصل ن زبان را به خدمت میو واژگا
در شعر معاصر . های آوایی، واژگانی و نحوی استای کالمی در حوزهاست که ناشی از تکراره

فنی در ساختار متن شعری به  یهاروشهای بیانی و از عربی از جمله شعر نو تکرار یکی از شیوه
های مختلف شناختی بوده و دربردارنده داللتشناسانه و زیباییرود که دارای ابعاد سبکشمار می

های متفاوتی در متن شعری دارد که متناسب با فضای کلی قصیده و معنایی است و کارکرد
طع و عبارت تجلی ـتجربه شعری شاعر در ساختمان قصیده در قالب تکرار واژگان، جمله، مق

یابد. نقشی که تکرار در شعر نو دارد فراتر از کارکرد آن در شعر کالسیک است. تکرار در شعر می
های ساختاری و گردد و دارای پتانسیلکه موجب انسجام متن میمعاصر عنصر پویا و فعالی است 

دهنده افکار مسلط بر متن و روابط میان اجزاء سازنده کالم چون ویترینی نشانمداللی است و ه
نگاهی بالغی به تکرار  «بناء االسلوب فی شعر الحداثة»است. عبدالمطلب در کتاب خود با نام 

اینده آن ساختار ژرفی است که بر چگونگی کارکرد معنا در انواع دارد و معتقد است که تکرار نم
کند و تنها راه کشف این حقیقت تتبع مفردات بدیعی در شکل سطحی و مختلف بدیع حکم می

در شعر نو الفاظ کارکردهای متفاوتی  .(109: 1995)عبدالمطلب،  سپس ارتباط آن با حرکت معناست
اع در بافت شعر؛ بدین معنا که جایگاه قرار گرفتن آنها در جمله و دارند از جمله ایجاد توازن و ایق

های متعددی از انواع های مختلف، گونهشان با سایر اجزاء جمله و تکرار آنها به صورتنشینیهم
افزاید. تکرار در سطح واژگان زبان اگر به آورد که بر بار موسیقیایی شعر میتوازن را به وجود می

و از روی اختیار صورت پذیرد و در جایگاه خود به کار رود و ارتباط محکمی با صورت آگاهانه 
ای برخوردار شناسی ویژهارزش ادبی و زیباییاز چندانی خواهد داشت و ود تأثیر ،معنا داشته باشد

تکرار در خدمت نظام درونی متن ادبی است و در تشکیل آن مشارکت دارد زیرا » خواهد بود.
توازن  (.54: 1396مقدسی، )امین« در است برخی تصاویر شعری خویش را از نو بسازدشاعر با آن قا

ای از تکرارهایی است که در سطوح مختلف زبان از جمله واژه، گروه و واژگانی شامل مجموعه
یابد. تکرار از عناصر موسیقی درونی در شعر نو بوده و به عنوان هسته اصلی و پایه جمله نمود می

ناقدان و ادیبان عرب با توجه به  آید.ن نوع از ایقاعات لغوی )زبانی( به شمار میاساسی ای
چگونگی حضور تکرار در شعر شاعران نوپرداز انواع و سطوح مختلفی برای این عنصر برجسته در 

منحصر به  عمدتاًآنچه که در بالغت قدیم در خصوص تکرار آمده اند. شعر معاصر در نظر گرفته
است و ناظر به اغراض مجازی و نقش تکرار در معنای کالم است؛ حال آنکه تکرار در تکرار لفظ 

تر از گذشته دارد و به عنوان ابزاری جهت خلق موسیقی و بالغت معاصر نقشی فراتر و مهم
شناسی متون شعری در ارتباط رود و با ابعاد آوایی و زیباییرسیدن به توازن در کالم به کار می

های گوناگون در شعر به کار رفته تکرار اگرچه از نخستین ادوار شعر عربی به صورتپدیده » است
های بیان، صورت و ماهیت مشخصی به خود است؛ اما در عصر حاضر به عنوان یکی از شیوه
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 «ی ابداع و نوآوری معرفی شده استهاگرفته و حتی در برخی موارد به عنوان یکی از شاخصه
محمد صابر عبید در کتاب پژوهشگران و ناقدان معاصر عرب از جمله  .(230: 1962، ة)المالئک

حرکیة »و حسن الغرفی در کتاب  «القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة االیقاعیة»
به پدیده تکرار و کارکرد آن در متون شعری معاصر از منظر  «المعاصر يالشعر العرب االیقاع في

تکرار واژه اعم از تکرار مختلف نظر به اینکه سطوح ی و ساختاری توجه نموده و های آوایداللت
انواع مختلفی  باشد گرفته)اسم یا فعل(، عبارت و مقطع در کدام قسمت از ساختمان قصیده جای 

را معرفی و...  ، تکرار پایانی، تکرار الزمه، تکرار پلکانیکرار هندسی از جمله تکرار آغازیناز ت
اشاره  هر یک از این انواع در شعر امل دنقلکارکرد که در ادامه به  (93-81: 2001)الغرفی،  دانکرده

 خواهد شد.    
 تکرار آغازین  .2-1

های اسمی و یا قیدی و حتی در این نوع از تکرار سطوح مختلف زبانی از جمله واژگان، گروه
شود و عدادی از مقاطع تکرار میدر یک مقطع یا تدر آغاز هر سطر شعری به طور منظم جمالت 

یابد. این نوع از تکرارهای هندسی بر پایه شکل خارجی و مود میندر دو سطح ایقاعی و معنایی 
ظاهری متن استوار است که شاعر با استفاده از آن در قالب تکرار کلمه یا عبارتی خاص، مفاهیم 

های شخصی خود که قصد القای آن یشهو اند وانهاده شده در بافت روایی شعر را به سمت دیدگاه
کند. ای که مد نظر دارد تأکید میدهد و یا بر آن موضوع و سوژهبه مخاطبان را دارد سوق می
مان قصیده ـسته شدن کالم و ایجاد حالت زبانی خاص در ساختـچنین عملکردی موجب برج

ارها هدفمند و آگاهانه از سوی این نوع از تکر معموالًشود که دارای ابعاد فنی و روانی است. می
های معنایی متن شعری در ارتباط است و اغراضی فراتر از گیرد و با الیهشاعران صورت می

در  .است وع تکرار هندسی در شعر دنقلاقی از این ندمص «الخاتمة» قصیدهکند. تأکید را دنبال می
خود را .« ارع في آخر اللیل . . آه . الشو» قصیده توازن واژگانی در قالب تکرار جمله و عبارتاین 

خوانی داشتن با عنوان دهد که محوریت قصیده بر آن استوار است و افزون بر همنشان می
تناسب مو  لقای آن را به مخاطب دارد هماهنگقصیده با مضمون کالم و پیامی که شاعر قصد ا

خاموشی و جمودی که . در این قصیده شاعر تصویری از سکوت، عدم پویایی و تحرک، است
گذارد. سه عبارتی که در ابتدا، میانه و شود را به نمایش میها حاکم میهنگام در خیابانشب

چتری است که بر فضای معنایی کل قصیده سایه  همچونشود مقطع پایانی قصیده تکرار می
 شده انیبمفاهیم ای که افکنده و بر مفاهیمی که به دنبال آنها آورده شده هیمنه دارد؛ به گونه

کننده آن است. این نوع از تکرار در شعر دنقل با و به نوعی تکمیل منطبق با عبارت کلیدی متن
 هدف گسترش معنا و تصویرسازی کارکرد یافته است. با تأمل در ساختار قصیده حاضر و
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اند فتهرار عبارت در شعر دنقل نمود یاـدهای زبانی که در قالب تکـونگی قرار گرفتن واحـچگ
 توان فرم و ساختار قصیده را بر مبنای شکل زیر چنین ترسیم نمود:می

 
تکرار به کار رفته در  است.« اآلخرون.. دائما»دیگر از این نوع تکرار در شعر دنقل قصیده  نمونۀ

این شعر از نوع تکرار عبارت است که دنقل به طور منظم در سطرهای ابتدایی قصیده آن را تکرار 
کیدی أهای به کار رفته در کالم تنشینی با سایر عبارتمدر ه« لست أنا الذي...»عبارت د. کنمی

بر نفی صفات و رفتارهای غیراخالقی از سوی شاعر است و غرض از آن آگاه نمودن جامعه از 
 که از سوی دشمنان متوجه فرهنگ و نسل آینده جامعه است. وجود خطراتی است 

 
 تامی(تکرار پایانی )خ .2-2

های شعری شاعران نوپرداز عرب شاهد نوع از دیگری از تکرار هندسی که در بسیاری از قصیده
آن هستیم تکرار پایانی یا ختامی است؛ بدین معنا که سطوح مختلف زبانی اعم از واژگان، 

های حاکم بر آن و معماری سایر ها و جمالت به فراخور فضای کلی قصیده و اندیشهعبارت
شود. این نوع از تکرار اگر در راستای ترسیم تجربه شعری شاعر در پایان قصیده تکرار می مقاطع،

تکرار ختامی به  متناسب با عنوان شعر باشد از ارزش و غنای معنایی بیشتری برخوردار است.
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های کلیدی شعر را ثیرگذاری کالم، شاعر الفاظ یا عبارتأنوعی حسن ختام کار است و به جهت ت
مفهوم کلی وانهاده  کنندۀگر عواطف و احساسات و ترسیمکند که در واقع بیانهم تکرار می از پی

در شعر در قصیده است. در این نوع از تکرار، عنوان قصیده یا کلمات و یا مفهوم آن در بیت یا 
جاد ـاین نوع از تکرار نقش فنی مهمی را در بافت شعر ای»شود. ابیات پایانی قصیده تکرار می

گیرد ای است که عقاید و احساساتی را که از وجود شاعر نشأت میکند و در نوع خود، آرایهمی
و روانی آنها بر عاطفی  تأثیرکند تا در این نوع تکرار بعضی کلمات را با توجه به دهی میسازمان

شعر أمل  در ای از تکرار ختامینمونه «المطر»قصیده  .(182-181: 2011)شرتح،  «خودش تکرار کند
آن هنگام که در عالم رؤیا بر  ؛کشددنقل در این قصیده خیال محبوب را به تصویر می .است دنقل

و بارش باران در حقیقت بارش خاطرات گذشته و رویای عاشقانه شاعر را به  شوداو وارد می
که کشد باریدن باران را به تصویر می ۀدر سطرهای ابتدایی قصیده دنقل صحن .همراه دارد

رویاهای گذشته را  ۀهم شوید وباران همه چیز حتی فراموشی و خاطرات غبارگرفته را می تقطرا
بیانگر تغییر « یرحل»با فعل « مطر»نشینی واژه در مقطع دوم همسازد. در خیال شاعر عیان می

و طراوت  ،محبوب است که با رفتن خود« مطر»است. مقصود شاعر از « مطر»کارکرد معنایی واژه 
در سطرهای پایانی قصیده  زندگی را از وجود شاعر گرفته و او را افسرده و غمگین ساخته است.

که در مقطع اول تصویری از بارش « مطر»شاعر میان حال و گذشته خود در رفت و آمد است. 
است. در حقیقت  عشق حاکم بر عاشق و معشوق حضور کنندۀر انتهای قصیده ترسیمباران است د

دو بعد معنایی متفاوتی در شعر « یرحل المطر»و « ینزل المطر»مطر در قالب دو عبارت  اژۀتکرار و
اول آغاز رؤیای شاعر و حضور محبوب در خیال شاعرانه اوست و در  عبارتدر « مطر»دنقل دارد. 

ها در پایان قصیده به نوعی حالت دارد که تکرار آن عشقه به کوچ کردن و رفتن عبارت دوم اشار
خاطرات شاعر و  یادآوربارش باران در حقیقت  سازد.در پی قطرات باران را تجسم می رش پیبا

تجسم باران در نگاه شاعر کشد. محبوب وی است که پیوسته انتظار وصال او را می کنندۀتداعی
 روزهای تلخ و شیرین است.  و عاطفی به همراه بازآفرینی احساسیفضاهای 
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است که در آن دنقل های شعری یکی دیگر از ماندگارترین قصیده «خیرةکلمات اسپارتاکوس األ»

اسپارتاکوس  -خواند از زبان اسپارتاکوس، به مقاومت و پایداری در برابر حاکمان استبداد فرامی
رو و از فرمانبرداری او سر باز زد از این رابر قیصر روم شورش نمودرهبر بردگان رومی بود که در ب

دنقل در این قصیده، از زبان اسپارتاکوس  ن معاصر رمز سرکشی و عصیان است.در شعر شاعرا
دار، آخرین سخنان خود را خطاب به مردم بیان داشته و  در پای چوبه که آنگاهگوید سخن می

در  سرکشی و مقاومت دار نتیجه اند. از نظر او چوبهخوآنان را به مبارزه علیه قیصر روم فرا می
 و زورگویان عصر است و مرگ وی در حقیقت، مرگ در راه آزادی و آزادگی است. برابر ظالمان

شود و شاعر در پایان قصیده های مختلف قصیده تکرار میعبارت محوری و کلیدی که در بخش
  است.« موه االنحناءعلِّ»جمله کند آن را سه بار تکرار می

 
خرین کلماتی است که اسپارتاکوس در پای این جمله متناسب با عنوان قصیده بوده و در واقع آ

کند که به آورد. اسپارتاکوس در این قصیده به دشمنان خود توصیه میچوبۀ دار به زبان می
فرزندانشان سر فرود آوردن )االنحناء( در برابر ظالمان را بیاموزند تا زنده بمانند؛ چراکه فرجام 

 هایدر بخش« علِّموه االنحناء»است. عبارت خواهی قهرمانان و مبارزه با ظالمان مرگ آزادی
مختلف قصیده نیز متناسب با مقصود شاعر و تجربه شعری وی تکرار شده است. بیان این جمله 
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در کالم ایجاد کرده است؛ عبارت مذکور دو وجه دارد که متضاد از زبان اسپارتاکوس فضایی 
م و جور است؛ اما در پس معنای اولیه معنای اولیه آن فرمانبرداری و سر خم کردن در برابر ظل

منظور اصلی اسپارتاکوس طعن و تحقیر بزدالنی است که آزادی و آزادگی خود را فدای تن دادن 
حضور اسپارتاکوس در شعر دنقل نقابی است که  کنند.به بردگی و اطاعت از حاکمان ناالیق می

صراحت در گفتار دوری جسته و گری و شاعر توانسته است ضمن حلول در شخصیت او از غنائی
بدین شیوه بعدی نمادین و رمزی به اثر خود ببخشد و با شخصیت حاضر در شعر خویش به مرز 

 (.  36: 1391ایوکی، )نجفییکی شدن برسد 
  تکرار پلکانی .2-3 

ار تکر هایلشکاند، نوعی دیگر از گفته« التکرار المتدرج»که در ادبیات عربی به آن تکرار پلکانی 
تر است. این شکل از تکرار تر و پیچیدههندسی در شعر نو است که نسبت به سایر انواع تکرار فنی

گردد و افزون بر به دلیل ساختار ویژه خود، موجب انسجام در شکل ظاهری و معماری قصیده می
ود. تکرار هرمی مهارت فنی باالیی را ـشصیده میـآن موجب گسترش معنا در بافت روایی ق

پای طلبد و متناسب با تجربه شعری شاعر در راستای نیل به درجات ایقاعی و موسیقایی هممی
خاصی است که از تجربه  تکرار هرمی تابع هندسهگیرد. های معنایی در کالم شکل میداللت

هندسی  که این ساختار گیردهای تکرار شده در قصیده نشأت میشعری وانهاده در شعر و ساخت
در ادامه به  .(274: 2003)قرانیا، و هماهنگی دارد  ناسبقصیده ت فرد منحصربههای با ویژگی غالباً

 «تعلیق علی ما حدث في مخیم الوحدات»قصیده : ز این نوع تکرار اشاره خواهد شدای انمونه
ست بدان دچار شده را بازگو ـیأس و حزنی که در اثر شک ار روایی دارد که دنقل در آنـساخت
داللت بر « قلت»گویی کرده بود. کارکرد فعل ماضی تر آن را پیشد. شکستی که خود پیشکنمی

ست شاهد آن است دور از ذهن ـنون پس از شکـاک ،عهـاین دارد که شاعر وقایعی را که جام
انگیز و و بارها نسبت بدان هشدار داده بود. فضای حاکم بر قصیده فضایی حزنانسته دنمی

کند که در اثر های تلخ جامعه خود را بیان میواقعیتدر هر مقطع ه شاعر ناامیدانه است ک
نان را از پای در آورد مردم را ـای که باید دشمگلوله ،های غلطاستـناکارآمدی حکومت و سی

دافع وطن باشد مزدوری است که به هنگام جنگ از میدان ـتی مـکشد و سربازی که بایسمی
 گریزد. می

نخست و به نوعی در رأس  ۀه حاضر ترسیم دوراندیشی دنقل است. در پلدر حقیقت قصید
في »و شبه جمله « و کثیراً مراراً»آمده که در سه مقطع با واژگانی چون « قلت لکم»هرم عبارت 
نشین شده و بیانگر این است که شاعر بارها خطر چنین شکستی را احساس هم« السنة البعیدة

آگاه کرده بود. با حرکت از رأس هرم به سوی سطرهای بعدی در  کرده و مردم را نسبت بدان
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شود و تا پایان قصیده پله پله وی را تا مقاطع چهارگانه، مخاطب با تجربه شعری شاعر همراه می
رسد. گویی جنگ است میکند تا به نتیجه نهایی که همان ترسیم پیشآخرین سطر همراهی می

توجهی به هشدار جنگ است که بی نتیجه پله آخر دربردارندۀ مقطع به عنوانسطرهای پایانی هر 
و « حاصر»های در مقطع اول، کارکرد فعل« تقتلنا»کند. تکرار فعل شاعر با حسرت از آن یاد می

 ۀعمق فاجعه و شکست سختی است که جامع دهندۀنشان« فاضت»نیز تکرار فعل  و« اغتصب»
سنگین و دردآور از هر کس دیگری برای دنقل شاعر متحمل آن شده است. شکستی که بیش 

 توان به صورت زیر نمایش داد:حاضر را می است. ساختار قصیدۀ

 
 

 ایتکرار دایره .2-4
ها به صورت گونه که از نامش پیداست تعدادی از واژگان و عبارتدر این نوع از تکرار همان

شوند. در این شیوه از تکرار یک یا چند ر میوار در ابتدا و انتهای قصیده به طور متوالی تکرادایره
آید. الزم به ذکر است که ممکن است سطرهای تکرار سطر شعری در ابتدا و انتهای قصیده می

ایان قصیده به طور صد در صد مطابق با سطرهای آغازین نباشد؛ اما در عین حال شده در پ
ای از آن بوده و متناسب با اصل تکرار است و در راستای تقویت بار هماهنگ با بخش عمده

ر د دنقلای از این نوع تکرار است که نمونه «زهور»قصیده  .(202: 2001)عبید، معنایی قصیده است 
تجربه شعری خود را  له و نیز واژگان به کار رفته در مقطع آغازین و پایانی قصیدهقالب تکرار جم

در أمل دنقل این قصیده را در بیمارستان و در دوران پایانی عمر خود سروده است.  کند.بازگو می
تجربه ها پیوند ظریف و لطیفی را برقرار ساخته است. گلزندگی و مرگ خود و میان این قصیده 
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پیرامونش نگاهی عمیق و فلسفی باشد. مرگ و نیستی موجب شده تا نگاه دنقل به جهان  بیماری
کائنات و موجودات عالم ماده است و در این میان  در نظر دنقل حکمی است که شامل همۀ

بیهوشی و  در حالتدنقل عواطف و احساسات درونی نیست.  گل دستهتفاوتی میان انسان و یک 
کنندگان از وی در کنار تخت او قرار دادند که عیادت یگل دسته با )مرگ و زندگی( هشیاری

کند که در آن واحد تجربه مشترکی با ها همزاد پنداری میشود و میان خود و گلبرانگیخته می
های معنایی واژگان به کار رفته با تغییر در داللتقصیده  پایانیدر سطرهای دنقل یکدیگر دارند. 

از عمق دارد. نگاهی که برخاسته  گل دستهنگاهی متفاوت به  دهنخست قصی یدر سطرها
 شاعردر حقیقت  و متفاوت از نگاه انسانی است که از اندیشه مرگ فاصله دارد. احساس شاعر

 کشد و چون او رو به مرگ )پژمردگی(های آخر خود را میداند که نفسرا شبیه خود می گل دسته
صیده ـواژگان به کار رفته در آن با عنوان ق و یدهـپایانی قص. سطرهای ابتدایی و دو زوال دار

 ای قصیده را به وجود آورده است.خوانی دارد و ساختار دایرههم
 پایان آغاز

 

  
در  .که رنگ و بویی رمانتیک دارد است «العینان خضراوان»نمونه دیگری از این نوع تکرار قصیده 

شود و دنقل با بیانی های آن در هیئت زن زیبارویی مجسم مینگاه دنقل شهر اسکندریه و زیبایی
کند. عنوان قصیده، سطرهای آغازین و رمزگونه احساس خود را نسبت به اسکندریه ابراز می

پایانی آن از مصادیق تکرار اسم است که از نظر ایقاعی با سایر واژگان به کار رفته در بافت کلی 
هایی با حرف روی مشترک بر آهنگ و موسیقی کالم قافیه در قالب وخوانی دارد قصیده هم

از نظر معنایی نیز تکرارهای به کار رفته در ابتدا و انتهای قصیده، تکرار اندیشه  افزوده است.
های محوری و اصلی شعر است. در قصیده حاضر محور کالم شاعر توصیف اسکندریه و زیبایی

کننده عشق و عالقه شاعر به شهر انتهای قصیده تداعی و تکرار عبارت کلیدی در ابتدا وآن است 
اسکندریه و بیانگر نوع نگاهی است که بدان دارد و گویای این حقیقت است که با وجود همه 

 بسته و عالقمند به آن است. مشکالت این شهر باز هم در نظر وی زیباست و دل
 آغاز

 
 پایان

 العینان خضراوان و العینان خضراوان 

 7مروحتان  روحتانم 
 (130تا: )دنقل، بی
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 تکرار الزمه . 2-5
در این نوع از تکرار جمله یا عبارت شعری در مقاطع مختلف متناسب با ساختار و سطوح ایقاعی و 

و بنای کلی  نشود و به عنوان محور اساسی و مرکزی قصیده در ساختماداللی قصیده تکرار می
ی، کوتاهی و بلندی آن و چگونگی توزیع آن در بافت قصیده یابد. تکرار سطر شعرشعر تجلی می

گیرد. این نوع از تکرار در قالب فواصل مکانی مختلف با توجه به تجربه شعری شاعر صورت می
ها در مقاطع حضور آن ۀهای اسمی و جمالت است که پراکندگی و نحوبیشتر شامل تکرار گروه

شود. تکرار الزمه به دو نوع تکرار الزمه قبلی و م میساز بعد موسیقایی کالمختلف قصیده زمینه
شود. تکرار الزمه قبلی تکرار یک جمله یا عبارت واحد در آغاز هر تکرار الزمه بعدی تقسیم می

های معنایی و آوایی هر مقطع است که استمرار آن در ابتدای مقاطع راهگشای ورود به داللت
بارت در پایان هر مقطع را شامل ـدی تکرار جمله یا عرار الزمه بعـبخش است. در مقابل، تک

و عنصر محوری قصیده  اتکا ۀشود که عالوه بر خلق تناسب آوایی و موسیقایی به عنوان نقطمی
این نوع از تکرار در شعر شاعران نوپرداز از بسامد باالیی  .(208 - 207: 2001)عبید:  رودبه شمار می

 هایی از آن اشاره خواهد شد.نمونهبرخوردار است که در ادامه به 
 نمونه تکرار الزمه قبلی .2-5-1

 است که الزمه قبلیاز نوع تکرار « البکاء بین یدي زرقاء الیمامة»تکرار به کار رفته در قصیده 
عبارتی کلیدی برای ورود به هر مقطع شعری دنقل است.  جمله« ایتها العرافة المقدسة» عبارت

دارد که با  ةیمامگویی کند اشاره به داستان پیشمقطع آن را تکرار می که دنقل در ابتدای هر
ها دید و به قوم خود هشدار داد؛ اما کسی بدان ن را از دوردستچشمان تیزبین خود سپاه دشم

 جهان عرب را پس از شکست ژوئن نابساماننمادین، اوضاع  دنقل در این سرودۀ توجه نکرد.
فتن صورت گرفته در قصیده حاضر به نوعی تأکیدی بر نادیده گر تکراردهد. ( نشان می1967)

در شعر  ةزرقاء الیمام آنان در قبال سرنوشت میهن است. دغدغه دهندۀروشنفکران جامعه و نشان
توجهی دیگران واقع است که مورد بی دوراندیشیهای آگاه و رمز خود شاعر و نیز انسان»دنقل 

زرقاء  چراکه دهد؛ را خطاب قرار مي ةدر این گفتگو شاعر، زرقاء الیمامگشته و همواره در انزوایند. 
تنها کسي است که غم و اندوه شاعر را از دیرباز در وجود خود نهفته دارد. در حقیقت دنقل 

 .(436-435 :2002)البحراوي،  «دهد معاصر پیوند مي  و درد جامعهدردهاي تاریخي یمامة را با غم 
دربردانده معنایی کنایی و اعتراضی از سوی شاعر است و « العرافة المقدسة ایتها»تکرار عبارت 

بینی پیشتر پیش آن شده بیانگر این مطلب است که شکستی که جامعه معاصر عرب متحمل
 .آن اهمال صورت گرفته است شده و در خصوص آن هشدار داده شده بود؛ اما جهت مقابله با

 
 
 

 (163-159تا: )دنقل، بی

 مقدسة. .أیتها النبیة ال آغاز مقطع اول 

 أیتها العرافة المقدسة. . آغاز مقطع دوم

 . .8أیتها النبیة المقدسة آغاز مقطع سوم
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 نمونه تکرار الزمه بعدی. 2-5-2

 فرمانده شهیدی است که تا پای جان و تا آخرین« مازن ابوجودت»در رثای « لیلیة ةبکائی»قصیده 
متشکل از دو مقطع است  ادشدهی ها مقاومت و ایستادگی نمود. قصیدۀئیلیاگلوله در مقابل اسر

آورد و الی در پایان مقاطع شعری خود میؤکه شاعر یک عبارت کلیدی را در به صورت جمله س
عبارت مذکور با  اگرچهدهد؛ در قالب تکرار الزمه پایانی ساختار موسیقایی قصیده را شکل می

اما از نظر معنایی و داللی منطبق با جمله پایانی  ،وم آمده استاندکی تغییر در پایان مقطع د
از کلمات محوری قصیده است که عالوه بر اینکه در قالب تکرار « ةرصاص»مقطع اول است. 

در طول قصیده نیز کمک شایانی به ایجاد ایقاع درونی  بار( چهار) الزمه ذکر شده است، تکرار آن
ابومازن تا آخرین گلوله  همچونگر این مطلب است که یداعشعر دنقل کرده است و به نوعی ت

های مختلف صیغه هب« یبکی»افزون بر این فعل  در برابر دشمن بایستی مقاومت و پایداری نمود.
خود را  درونی شاعر اندوه»بار در قصیده تکرار شده است.  دووطن نیز  ۀ)أبکی، نبکی، تبکی( و واژ

است و  منعکس نموده مؤنثمفرد  و الغیرغائب، متکلم وحده و مع یرادر قالب ضم« بکاء»با فعل 
تأکید دارد که خود این  -آمده شیپبه جهت وضع  -حاضران و غایبان بر گریستن بدین شیوه 

گیرد که قرار میرصاصه  واژۀدرونی و منفی دنقل است که در تضاد با حالت  ۀکنندترسیم مسئله
بین سلب و ایجاب پدید آورده  توازن دقیقیرهای حاضر در شعر کارکرد مثبتی در شعر دارد. تکرا

   .(30: 1985)عید،  «است
 
 
 

  
 (145-144تا: )دنقل، بی

 تکرار تراکمی .2-6

در این نوع از توازن واژگانی الفاظ زبان اعم از اسم یا فعل یا حرف به صورت غیر منظم و بدون 
شوند. کارکرد پیروی از الگوی خاصی در سراسر قصیده هر جا ضرورت کالم ایجاب کند تکرار می
بنا بر ساختار  این نوع تکرار نیز در دو سطح ایقاعی و داللی قابل بررسی است. تکرار تراکمی

قصیده رخ دهد  موسیقایی شعر، ممکن است در مقدمۀ قصیده و با توجه به سایر ارکان دستوری و
گردد که ناشی از تجمع واحدهای آوایی زبان است و که موجب تنوع آوایی و موسیقایی شعر می

مضمون و ممکن است به فراخور یا ممکن است در میانه و یا انتهای قصیده متجلی شود و نیز 
واژگان و الفاظ زبان  .(213 - 212: 2001)عبید،  ر در کل فضای قصیده پراکنده باشدمایه شعدرون

سازند. در هایی هستند که ساختمان یک قصیده را میخواه فعل یا اسم یا حرف در حکم خشت

 نسألها: أین خطوط النار؟ پایان مقطع اول
 وهل تری الرصاصة االولی هناک.. أم هنا؟

 أسأل إن کانت هنا الرصاصة االولی؟ پایان مقطع دوم
 ؟؟9أم أنها هناک
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کلی در ها در یک بخش از قصیده یا به طور تکرار تراکمی کثرت واژگان تکرار شده و تراکم آن
 گردد. تکرارهایی که هدفمند بوده و همسراسر بنای شعر موجب استحکام ساختاری قصیده می

های فکری و عاطفی از سوی شاعر در سراسر بافت زمینهمایه و فحوای شعر و پسسو با درون
 ثیرگذاری هر چهأشود تا افزون بر القای پیام بر بار موسیقیایی کالم جهت تقصیده پراکنده می

گذشته و   است که شاعر، در قالب آن به مقایسه هایی از قصیده« الخیول»قصیدۀ  بیشتر بیفزاید.
اش بیان  یپردازد و حسرت و اندوه خود را در قالب جمالت و عبارات شعرعرب می  ۀحال جامع

جایگاهی مهم، « خیل: اسب»عرب،   گذشته های قهرمانی میراث حماسی و داستاندارد. در  می
)الخولی، است.  رمز قدرت، شجاعت و جنگاوری یدر میدان جنگ داشته و در شعر عرب ژهیو به

میان گذشته و حال  ، تقابلی«العادیات«  ساختار سوره دنقل در این قصیده با تغییر در (666: 2013
د. نخست آنکه شاعر از دهدر این قصیده دو چیز را نشان می اهمیت زمان»کند.  ار میها برقر عرب

اباروی و ن ناکارآمدی  ا دوران معاصر که دورهپر افتخار سواران )رمز( ب  میان گذشته ظر محتوایین
سازد و این حالت را با انسان عربی معاصر )مدلول( که در شرایط هاست ارتباط برقرار می آن

بار و پر  کند و دیگر آنکه از نظر زبانی تقابلی میان گذشتۀ ضعیف و ناتوان است مقایسه می کنونی
از « خیل و خیول»بر این اساس، واژه (. 192: 2007)سلیمان، « سازددوران تلخ معاصر برقرار می

 جربۀپربسامدترین الفاظ به کار رفته در ساختار قصیده است که به فراخور محتوا و هماهنگ با ت
ه حاضر شده ساز موسیقی و ایقاع درونی قصیدشعری شاعر در کنار سایر واژگان پر تکرار زمینه

جهت برجسته کردن « خیل»تکرار به کار رفته در بافت کالم با توجه به داللت معنایی واژه  است.
میان دوران شکوه و اقتدار  اریخی است که دنقل آن را در قالب مقایسۀساختن شکاف ت و نمایان

تکرار همچنین دارد. در اثر شکستی که بدان دچار شدند بیان میآنها ملت عرب و وضعیت کنونی 
رنوشت خود و جامعه اشاره دارد و تکرار ـافراد ملت در تعیین س به نقش سازندۀ« الناس»واژه 
به منظور  -رفتهبا توجه به بافتی که این افعال در آن به کار  -« صیري»و « ارکضي»های فعل

ند و از ثر آن متحمل شکست شدنکوهش عملکرد مردم و انتقاد از سستی و رخوتی است که در ا
 اند.  پر افتخار خود فاصله گرفته گذشتۀ
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از جمله قصایدی است که دنقل آزادانه به بیان مواضع سیاسی « أغنیة الکعکة الحجریة» قصیدۀ

در اعتراض به  1972پردازد. دنقل این قصیده را در پی تظاهرات دانشجویان در سال خود می
ه آشفتگی و دگرگونی اوضاع جامعه و کشتار های انور سادات سرود. وی در این قصیدسیاست

کشد و برای تحریک مردم و ها را به قتلگاه به تصویر میها و زندانگناه و تبدیل خانهمردم بی
. با کندرسیدن به پیروزی آنان را به مبارزه و قیام دعوت می برانگیختن روحیه مبارزه در آنان و

کند تکرارهای به کار رفته در بافت ه دنبال میتوجه به هدفی که دنقل از سرودن این قصید
های ناکارآمد سردمداران قصیده به منظور بیدار کردن روحیه انقالبی و پایداری در برابر سیاست

تکرار فعل و اسم و نیز تکرار جمله است. تکرار یده از نوع جامعه است. تکرارهای موجود در قص
دقت الساعة »، «دقت الساعة المتعبة»های ر عبارتتکراو  «الرصاص»، «: قبرهاأضرحة» واژگان
 بُعدی حماسی و انقالبی ،طع مختلف قصیده پراکنده شدهکه در مقا« سلحةألفارفعوا ا»و « القاسیة

موجب شده تا های تکرار شده از ابتدا تا انتهای قصیده و حضور الفاظ و عبارتبه قصیده بخشیده 
 ت یکنواخت و متوازن در ساختمان کلی قصیده توزیع شود.ابعاد معنایی و ایقاعی تکرار به صور

متعبة و »نشینی با صفات مختلفی چون بار در هم دوازدهبه طور کلی « ت الساعةدقّ»عبارت 
آمده است که موجب شده است تا عبارت مذکور در بافت روایی قصیده کارکرد متفاوتی  «قاسیة

گذرد و او را خسته کرده است و به کندی میطن و داشته باشد. به تعبیر دنقل زمان برای مام
 هاساعتطوالنی شده و این سپری کردن  کشد بیش از حدآزادی و گشایشی که انتظارش را می

عبارت مذکور بخشیده و به را جدیدی  معنای« قاسیة»صفت شاعر  آور شده است. در ادامهمالل
ای دارد که از سوی نظام رحمانهدی بیدادهای اقتصاارقر مصر و اریخاشاره به حوادث سیاسی ت

  .(185-184: 1995، غاليابو ي)علحاکم وضع شده بود 
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تکرار یکی از صنایع پر کاربرد در شعر أمل دنقل است که شاعر به فراخور تجربه شعری خود و 
نقل کمتر برد. تکرار در شعر دنیز متناسب با ساختار محتوایی و موسیقایی کالم از آن بهره می

های شعری خود و هماهنگ با نظم و ایقاع به تصادفی بوده و شاعر آگاهانه و متناسب با اندیشه
برد. هنگ کالم آن را به کار میآبا نغم سوقصیده جهت ادای پیام خود و همکار رفته در معماری 

د که با هندسه دهتکرار در شعر دنقل بیش از همه در قالب تکرار لفظ و عبارت خود را نشان می
جایی و یا حذف هر یک از ای جابهخاصی در سطرهای شعری توزیع و پراکنده شده است؛ به گونه

موسیقی و ایقاع درونی آن  ،برد و افزون بر خلل در معناآنها انسجام ساختاری قصیده را از بین می
و شاعر متناسب با ای سیاسی اجتماعی دارد مایهریزد. شعر امل دنقل درونبه هم میرا نیز 

در ذهن مخاطب، گسترش  های خویشر جهت تأکید و تثبیت پیاماغراض شعری خود از تکرا
برد. کارکرد تکرارهای هندسی در شعر دنقل بیانگر این است که معنا، تصویرسازی و ... بهره می

ند. کهای دنقل فنی و هدفمند است و از الگوی خاصی تبعیت میتکرارهای کالمی در قصیده
ناختی شعر و تأثیرگذاری آن بر مخاطب را دو چندان ـشچنین عملکردی از تکرار درجه زیبایی

 سازد.   می
 نوشتپی
 هابر سر خانه -زنان بر دوش خود وشاح انداخته و در آستانه مرگ )قبرها(ها در پایان شب...آه/ بیوهخیابان.1

ها در پایان هایی از تار عنکبوت/ خیابانن شب...آه/ رشتهها در پایاکشند/ خیابانفریاد می )صاحبان مکنت(
 اند. هایی که در نور ماه آرام و خاموش به خواب رفتهشب...آه/ افعی

من آن کسی نیستم که قدرت باروری را در وجود کودکانتان نابود و آنان را نابارور کردم/ من آن کسی نیستم که .2
 مبستر شوم/ من آن کسی نیستم که شبانه نزد معشوقه پادشاه بروم.نبش قبر کرده تا با اجساد مردگان ه

دارد/ از ی پرده برمیـکند/ و فراموشگین میـسبز را از میوه سن یها و شاخهشوید/ را می و درختبارد/ می .3
کند/ درخت خشک و های مهربانی/ از خاطرات عشقی که زمان آن را گم کرده است/..../ باران کوچ میقصه

شوند/ و ها محو میبارند/ رنگمی ها فروپوشاند/ غمها و تصویرها را در خود میشود/ و غبار، نقشژمرده میپ
بم ـبوب من! قلـکند/ و ای محباران کوچ می بارد/باران می کند/بارد/ باران کوچ میها.../.../ باران میقلب
 کشد..ظار میـچنان انتـهم
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گفتند/ « آری»گفت در برابر کسانی که « نه»او که معبود بادهاست/ آن کس که  عظمت از آن شیطان است.... 4
ام )سرم( با را آموخت/ .../ من بر چوبه دار صبح آویزانم/ و پیشانی« عدم»کسی که به انسان نابودی و از بین بردن 

یصر بزرگ: من خطا کردم مرگ خم شده است/ زیرا من..به گاه زنده بودن سر )در بربر کسی( خم نکردم /.../ ای ق
که بر گردنم پیچیده  بوسم میبگذار بر روی چوبه دارم دستت را ببوسم/ من اکنون ریسمانی را  /کنم میاعتراف 

گذرید/ در پایان عصر/ رویای جهان خوشبخت را نداشته کنان میشده است/.../ ای برادرانم که از میدان تعظیم
 تعظیم کردن را به او بیاموزید. یاموزید/ تعظیم کردن را به او بیاموزید/باشید.../.../تعظیم کردن را به او ب

هایی که در صحراها به سوی مرزها به صف در گذرند/ توپعید فطر می ۀهایی که در رژبه شما گفتم/ گردان. 5
شایند/ دشمنان را گسازند/ آتش نمیپردازیم/ پیروزی نمیآن را ما میدرمان ای که بهای شکستن و آیند/ گلولهمی

از کسی  کشند.../.../ به شما گفتم/ از خطر سرباز../کشند/ ولیکن/ آن گاه که صدایمان را باال ببریم/ ما را مینمی
گریزد/..../ به شما گفتم/ اما/ اگر مرگ فرا رسد/ از میدان می کند/پردازد حراست میکه به وی حقوق ماهیانه می
اندازد.../ زیرا شود/ سالحش را بر زمین میر شود/ خسته و درمانده.. بدانجا وارد میاگر یکی از شما وارد این شه

و  ها زبانه کشید/سازد..../ به شما گفتم/ اما شما/ نشنیدید/ پس آتش بر اردوگاهآن/ شادی کودکان را استوار نمی
 ها بسیار گشت...جسدها... فراوان شد/ و کالهخودها و زره

ه آن در کارتی نوشته شده بینم/ و روی هر دستۀ گل/ اسم آورندرا/ میان خواب و بیداری میسبدی از گل  و. 6
اش با کشد/ و بر روی سینه/ میان خواب و بیداری/ مانند من ثانیه به ثانیه با سختی نفس میگل دسته/ هر است

 کند/ اسم قاتلش را که بر روی کارت نوشته شده است.رضایت حمل می

 سبز/ )همچون( صحراست.  دو چشمان. 7

 آور مقدس.آور مقدس/ ای پیشگوی مقدس/ ای پیامای پیام.8

پرسم گلوله نخستین یا اینجا؟/ می..به نظرت نخستین گلوله آنجاست پرسیم: خطوط آتش کجاست؟ / ومی .9
 اینجا بود یا آنجا؟

 منابع
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