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   هنري در شعر امل دنقل،ناسازواري
  

  2رضا تواضعي  ،1سيدرضا موسوي

  چكيده  
 با فراخواني   غالباًاست كه» هنر ناسازواري «،ي زباني شعر امل دنقلها از جمله ويژگي

صورت متناقض  هي معاصر، بها با داللت ها   آن ديني و دگرگوني– ادبي و تاريخي ميراث
شرايط بيان اوضاع و ،  زبانيي گونه كارگيري اين هب هدف بنيادي امل دنقل از. شود بيان مي
 و نقدكشف،  دنبالاست كه شاعر با شم قوي سياسي مصر   حاكم بر شكستسياسي
تولد و نمو نشيب و ي پرفراز   ريشه در گذشتهدنقل، قض احساس تنا.است ها   آناصالح

 اين همراه رشد  سياسي وي تقارن حيات شعري،اما در كنار آن  دارد،شا سياسيناهنجار 
او با . كردكمك براي بيان مقاصد خود  اين جادوي زباني گزينش درشا فن، به پيشدستي

حاضر شكست  ي را در مقابلچنگ زدن به ميراث عربي دنبال مجالي بود كه گذشته طالي
 زبانوي . ه تا تفاوت شرايط فعلي را با وضعيت آرماني پررنگ كنددا قرار ديعرب

كار گرفت و با دگرگوني  هناسازواري را در سه سطح لفظي و جمله و خصوصاً انديشه، ب
ر در متون ديني و ادبي ميراثي و ايجاد ارتباط بينامتني بين متن غايب و متن حاضر كه بيشت

در اين  پا داشت ه بادب پايداريزباني را در قالب -است، شورشي فكري از نوع حوار
عربي - اجتماعي جامعه مصري   تأثير شرايط سياسيي  پژوهشگر به دنبال كشف دامنه،مقاله

 هدف نشان دادن ميزان توفيق هنر ناساز شاعر به عنوان ابر ساختار زبان شعر امل دنقل ب
  .  ي شصت و هفتاد قرن بيستم استها  نقد شرايط سياسي دههعنصر غالب زباني در 

  

  ، ادب پايداريطنز ناسازواري، امل دنقل، :ها  كليدواژه
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  مقدمه

وي براي پرداختن . رود  ميشمار  بارزترين ويژگي فني شعر دنقل به،ناسازواري
 ا ناسازواري دنقلي ري  ردپاي بهترين گونه. بهره جستها  به آن از تمام ظرفيت

الخصوص  عليو   خصوصاً متون ديني،ي عربي  از گنجينهويتوان در كاربرد مي
 .جستجو كرد ، كه گوياي ذهن هوشيار اوست،ها  كتاب مقدس واسطوره و قرآن

 كه  چيزي؛ي پيراموني از بدو تولد اوستها   حاصل تناقض دنقل،امل يناسازوار
؛ از شد بافت شعرش ش راه يافت و اساسا با جريانات سياسي به فضاي شعري

ي عربي، در سطح ي وي در كنار فراخواني گنجينهها   تناقضبيشترآنجايي كه 
 دنقل هدف. دش در شعرش فضاي طنز نيزباعث پيدايش انديشه بود، همين امر 

و از  مردم است ي رفته  از دستيها ياؤوطن و ربه عنوان شاعر سياسي و ملي، 
كند و التزام وي تا حدي   مي جستجوير خود را در شعي  او گمشده،اين روي

 از معشوق پردازد،  مياست كه در تجربه اول شعري خود كه به بيان زن و عشق
امل با خودش « .رسدميي امت عربي ها  از چشمان معشوق به اشك وطن وبه 

گويي   زيادهباشد تا تغيير مبارزه و، گرفتاري و درد ش بيانعهد كرد كه شعر
ي ها   بازيگر صحنهلدنق )43 ص :1986 نابلسي،(.»ون چالشبد و مشغول كننده
ي انسان عربي ها ياؤافول ركه  روي آورد زماني به شعر اجتماعي، تلخ سياسي و

را تجربه » اليوتي« كساني كه اكنون مجبورند حزن غربي و ؛را به نظاره نشست
 اين وري كهط ه ب؛پنداشتناسازواري را فن برتر آن مي امل شعر را سالح و .كنند

 دنبال ،او با چنگ زدن به ميراث عربي. دش بارزترين ويژگي شعري او تكنيك،
 قرار ي عربي حاضر شكست خورده  طاليي را در مقابلي مجالي بود كه گذشته

 از هر آنچه كه بيداري را ي با اين هدف، و. را  كشف و بيان كندها   تا تفاوتدهد
او .  آن، زبان ناسازوار وي باشدد بهترينآورد، ياري جست و شاي  ميبه ارمغان

 اگر ستدان رراهي بود كه جز نوشتن نميها اكنون شاعري ايستاده در سر چ
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 امل را به گريه ،عربي، ملتش را خنداند ي فردي وها  ناسازواري حاصل از ناكامي
 به حال انسان عربي ، او بيش از آنكه براي گذشته باشدي  چه گريه؛واداشت

 چيزي برايش باقي ،راهرها  چاز عبور  برايجز سردرگمي «:ودعصرش ب هم

	�� �����(.»نماند��� ، بعدي فكري و در مرحله -ي بيانيها  تالش زيرا )115 :

 چيزي كه او در آخرين ديوان شعري ؛ي جز شكست نداشتها نتيج عملي وي
ااميدي و به ن» الطيور«و » الخيول«خصوصاً با قصايد » )8( ����� �����«خود 

  .كند  ميي سرزمين عربي و مردم اشارهها ياؤشكسته شدن ر
  

  قپيشينه تحقي


	 ��� �����« يكييي كه در ناسازواري صورت گرفته ها  پژوهش� � ������ ��
 در بخش كاربرد ميراث به ،كه در اين كتاب است المساوي عبدالسالماز  »����

������� �������« ي اسلوب ناسازواري از قصيده� �� در سه مقطع اشاره » �

	"�!	�� �����«  دومو داشته است#�� ���� ��� �$	% &�محمد سليمان  از »�"� '

 كار ،در ايران . اشاره كرده استاوكه به ذكر مواردي از ناسازواري ادبي 
علي  از» ي پايداري در شعر معاصر مصرها نماد« ي توجهي جز مقاله قابل

ي ها ادب مقاومت وي پرداخته و در كنار نماد كه به تحليل ،سليمي
روش تحقيق در اين  .صورت نگرفته است  به طنز اشاره داشته،نهها ناخوا پايداري
ي ناسازوار و ها بندي شعر تقسيم توصيفي است كه به تحليل و- پژوهشي،مقاله

  .پردازد  ميبررسي ادب پايداري از گذر آن
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   ناسازواري

خاطر تفكيك  ه، ابتدا الزم است ب»مفارقه«  ناسازيهوم مفپيش از پرداختن به
اقتباس و سرقت و انتحال و : جايگاه اين اصطالح با مفاهيم نقدي قديم همچون

 زباني كه غالباً از گذر ي گونه گيري اين تضمين و غيره، و بخاطر روند شكل
. ختپردا» تناص«تر يعني  پذيرد، به اصطالح وسيع  ميتنيدگي متون صورت درهم

تقليد «پيوستگي متون، با فراخواني متون سابق در متون فعلي است كه شامل 

است كه اولي خود  را ] نفي كلي[ »تقليد طنزي يا نقيض«و ] نفي متوازي[ »پيرو
بعد برخالف اولي، ي  دهد و در گونه  ميدر اقتباس و تضمين و سرقت نشان

 از  قديم نيست، اين  صرف تكرارها گفتمان شعري متن غايب در آن، نه تن
دگرگوني و كاربرد طنزآگين متن غايب است كه براي رسيدن به واقعيت و جدي 

با اين ). 123 ص :65 ج .2002 الرحيلي،( .كند  مي هنرنمايي،در متن حاضر
تناص صرف تكرار و ترجيح و تسلط متن غايب بر ") تنيدگي از نوع دوم(مفهوم 

 :همان( .گويي ابداعي طنزي است  نقيضهمتن حاضر نيست بلكه مكانيزم نقد و
به گفته عشري زايد شاعر معاصر از سه تكنيك اساسي در كاربرد ميراث ).131
صورت نقيض به  هدگرگوني ب. 2صورت كامل  هكاربرد متن ب. 1 :جويد  ميبهره

 نوع ،با اين بيان.  صريحي م از متن بدون اشارهها استل. 3؛ هدف بيان ناسازوار
  . ن سهم را در آفرينش مفارقه در كنار دو نوع ديگر خواهد داشتدوم بيشتري

خاطر  هرغم وجود طباق، مقابله، تناقض، تهكم، تغاير در نقد قديم عربي، ب علي
در چارچوب اشاره و  ها   آنكاربرد محدود" يك رويكرد نقدي فراگير، كه نبود
 علل آن شمرده از  در بافت ساختار كلي متنراه نيافتني جزئي كه ها  مثال
خير متمادي، در أرغم ت اين و عليوجود   با )175ص  :2006 سليمان، (."شود مي
 ؛ در باب تضاد با رويكرد نقد نوين انجام گرفتها   پژوهش، بعدييها رعص



  ي در شعر امل دنقلهنرناسازواري،                                                                       

 

193 

 عميق و مواضع فكري جديد به آفرينش فضاي ي جايي كه سرانجام با تجربه
  .در شعر انجاميد) مفارقه( متناقض

 فلسفي صورت گرفت كه پيدايش ي در حيطه» مفارقه«مفهوم  ولرشد و تح
 تالش اب به مفهوم امروزي irony)(  مفارقه.گردد  ميالدي برمي16 آن به قرن

ي كرد ها نقد عربي نوين  نيز به آن توجه ويژ  سپس يافت ود رش، در نقدها  غربي
 آن در عربيدار كردن  يي براي ربط و ريشهها   ناقدان عرب تالشتا جايي كه

پر  كه بيشتر به هدف ها،   ضمن رد اين تالش نبيله ابراهيمانجام دادند اما ] قديم[
از شناخت بلغاي عرب واري فن ناساز «:ه اشاره دارد كگونه بود، كردن خأل اين

 تهكم ي  از دايره،همهبا اين   به منوال آن عمل كردند، گاهيهر چند ن ماند،ها پن
 ،نبيله( »خارج نشدند  و عكس آن،الذممدح شبيه ب ،زشت يها  يفهسخر و لطمو ت

1987: 140 .(  
 بين ،بازي زباني ماهرانه و هوشمند« و زباني و بالغي هنري اسازوارين

متن را به پديدآورنده، نحوي كه  آن است بهي   و خواننده پديدآورنده:طرفين
 مطابق معني  كه و با معناي تحريفيه بردپيشكند، سمتي كه خواننده را جلب مي

 :همان( »خواند  ميبه رد آن فرارا  او ،دارد  معني متضاداغلب وپوشيده است 
 تا جايي است ، احساس متفاوت خوانندهاين: كند كه  مي او در ادامه بيان.)132
 ، تا اينكه به معني مورد رضايت و قانع كنندهكردهدرگير با هم  را ها ه  واژ،كه

كه توانايي عقل » كلود «ي  با اعتقاد به نظريه مجاهد و احمد).همان( يابددست 
ي طبيعي و حوادث ها   در عالم واقعيتها  ناآگاه انسان براي درك روابط بين نقيض

اينگونه عقل نيز از قبول تناص تخالف و : كند  ميگذارد؛  بيان  ميهمسو را صحه
  .)410 : 2006 مجاهد،( بوددرك چالش نوآورانه آن عاجز نخواهد 
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  مفارقه و تناص

ي از ها شير مجموع«بعد از روشن شدن مفهوم تناص و تصديق نظريه ي 

تنيدگي متون را حتمي دانسته و به اثبات  كه حقيقت درهم» ي بلعيده استها  قوچ
تنيدگي متون براي  درهم. دشو  ميرساند؛ رابطه اين تكنيك با مفارقه نيز مطرح

كند و امكان دارد   ميرا گزينش ها   آندهنيي است كه شاعر و نويسها  هدف
 گنجاندن صرف كلمه و عبارات بدون ي گزينش متون از سوي اديب در حيطه

به  ها   آن همان تجاربي كه در نقد عربي قديم از؛هيچ ابداع معنايي صورت پذيرد
مثل [توان از دايره نقل مستقيم  هشد اما كاربردي كه ب  ميي ادبي يادها  سرقت
ي معاصر ها  خارج شده متن غايب در متن حاضر به خاطر هدف]  اوليي گونه

 ، جايي است كه هنر ناسازواري ظهورشودتوسط اديب، بازخواني و بازآفريني 
 به آزادي نويسنده در انديشه و افزايش هنرپردازي در ها  استفاده از گنجينه. كند مي

پردازش ناساز رساند و   ميفكري شاعر ياري -فنون مختلف و غنابخشي زباني
شده، به مشاركت ذهن خواننده و  در بافت متون فراخواني) تخالفي و تĤلفي(

تغيير متناقض در بافت موروثي متون و حكايات . انجامد  ميسويي وي با اديب هم
 شاعر ،يي است كه در مواقع الزمها ، از ضرورتها  رغم ارزش آن تاريخي علي

رد تا جايي كه حتي عمل باعث پويايي با بيمي ندا ها   آنعصر معاصر در انجام
چنيني در  حقيقتي اين "شود كه به گفته سوزان سونتاج  ميها   آني معاصرها داللت

 مجاهد .)389 :2006 به نقل از مجاهد،( "هنر، نقيض آن نيز حقيقي خواهد بود
نيز تخالف در كنار تألف متون حاضر و غائب را جزو احتماالت شاعر تناصي 

در حالتي كه مبدع در فراخواني  به ميراث تكيه كند امكان ": و اشاره دارددانسته 
 اش متفاوت باشد مييدارد معناي عادي روابط حاضر و غايب از شكل دا

 و با اين بيان، امكان گزينش متناقض شاعر از شكل ميراثي .)388 :2006مجاهد، (
حتي در مواقعي از با دگرگوني در ساختار و مضمون را امري طبيعي دانسته و 
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سزاوار است « :گويد  مي، ترجيح داده شده است كه»شابلون«سوي برخي از جمله 
 كند كه ها طور كلي تغيير دهد تا اينكه چيزي  از حقيقت را ر هشاعر حقيقت را ب

 به هيچ وجه جز شكل ها اكنون « )389 :همان( .»با قواعد هنرش تنافر داشته باشد
 پس امروز از پس ؛ گذشته و كهنه شده است،نكه قديمفرهنگ قديم نيست حال آ

      .)387 :همان(» آيد  ميديروز
  

  به زندگي امل دنقل نگاهي گذرا
 كيلومتري جنوبي 20 ،محمد امل فهيم ابوالقاسم محارب دنقل در روستاي قلعه

 نام جد بزرگ ،دنقل .ن گشودها ديده به ج 1940 سالژوئيه 25استان قنا در 
  اما سال و؛است  اسم پدر او؛ارب پدر بزرگ وي وفهيم محاربخانواده ومح

 تولد او بين ، چيزي كه مشخص است.محل تولد او مختلف ذكر شده است
 اند را بيشتر ذكر كرده ن سالاست كه اوليميالدي  1942 تا 1940يها سال
ي ها  زمان با بدترين اوضاع سرزمين رشد او هم تولد و .)14: 2004ي، الدوسر(

و  او ده ساله بود كه پدرش را از دست داد .ي داخلي بودها درگيري ي وعرب
خاطر طمع وارثان  هتمام دارايي پدري را ب. مسئوليت خانواده اش به دوش او افتاد

با اشاره به اين » مة بين يدي زرقاء اليماالبكاء« ي از دست داد كه در قصيده
 آش خود را از خون من ها اي زرقاء چشمانت را نبند موش« :گويد  ميموضوع
او براي  .)160 :االعمال الشعريه( »مران را نمي ها   آنمن هم زنند و  ميليس

براي كار مجبور بود   كرده وها مدتي درس را راز  اما بعد ؛تحصيل به قاهره رفت
و دوستانش او را به قاهره » ريش« ي خانه طولي نكشيد كه قهوه .به اسكندريه برود

اين نسبتش در نظر او، تكليف  د ورسان  مي»قريش« او نسبش را به .ندبازگرداند
  باالخره.)59: 2001 بلحاج،( كند  ميش را در برابر مردم و وطنش بيشترا شعري

 1983 سال ،بار شنبه غم آلود و نشيب در صبح حزن ي آتش با فراز و شاعر لبه
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دم كوچه و اي مر« :ن فروبست و مجالت مصري فرياد برآوردندهاچشم از ج
تولد دنقل  .)14: 2004 الدوسري،( » امل دنقل مرد؛ آخرين عيار مرد،بازار قاهره

ني دوم هاي آغازين جنگ جها زمان با روز ي سياسي همها پيشگوي رخداد شاعر
تالش  اجتماعي در مصر بعد از جنگ و ي سياسي وها  اوج درگيري و در بود

نيز درگيري سياسي داخلي  تعمار ايتاليا، وبراي رسيدن به استقالل از زير يوغ اس
آمدن افسران  به رهبري جمال عبدالناصر و 1952 مصر بعد از انقالب مصر سال

شكست اعراب از اسرائيل در جنگ شش روزه در عصر  .پليس رشد يافت
 چرا كه در وجود امت ؛ي رومانتيك است ي خروج او از مرحله ناصري مقدمه

زرقاء «اعتراف در پيشگاه   كه فقط با گريه وعربي زخمي را احساس كرد

نه قبل و نه بعد « :اي است كه به اندازهارزش اين قصيده  .يافت  ميالتيام» يمامهال
 :1987 المقالح،(  آن رسيده باشدهاي هست كه به شهرت و گستر آن قصيدهاز 
ز  فضاي با،ساداتانور و ظهور "م1970"  به سالفوت عبد الناصر در زمان .)11

  صلح با اسرائيلي دستاورد آن معاهده الت متحده كهايا بهوي نزديكي  سياسي و
وارد  »گريه« ي  تمرد دنقل از مرحله با اين شكست سياسي سادات،بود) م1978(

ي دنقل كه ها اي از نضال  مرحله؛شد )جنگ بسوس( »البسوس «و »تب و تاب«
علي رغم . ي داشتمواضع اجتماع ي ديني وها ريشه در تمرد او به سنت

كرد   مي چرا كه فكر؛در هيچ حزبي وارد نشد، همسويي او با جريانات انقالبي
 عمق ،اعتقاد داشت كه اين امر ،شايد به اين گفته. شود  ميش سلبا آزادي

�� �+#* () «: بخشد  ميفزوني ش راا حساسيت شعري,- .�/ 0�1���  �'/ 0�
��1'�	
دستاورد  .)713: 2001 خضراء الجيوسي،( »23"$4�5 / 6�) ��4 ��23 ��#

احساسي كه بر شخصيت  ناسازگاري از محيط پيراموني بود،  احساس،اين تناقض
  . چيره شد او
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  دنقل هنري املناسازواري

 تخالفصورت   بهاسالمي -ي عربيها  گنجينهي، با استدعا تناقضاتبياندنقل در 
ضا، اسلوب، شكل و عبارت، و م از فها با استل و توانست، بهره جست)وارونه(

از آنجا كه . به هدف نقد، گفتمان خود را بيان كند) parody( آميز تقليد مسخره
 »نوعي از بيان هنري مبتني بر طنز و تمسخر تلخ است« تناقض در اشعار دنقل

دارد كه نبايد به اشتباه بين مفارقه و تقليد   مي الصگر بيان.)169: 1994 المساوي،(
صورت  هكرد، چرا كه دومي، اساسش بر تناص است اما مفارقه بطنزي خلط 

گيرد و اين ناسازي ادامه پيدا كرده تا اينكه   ميفراگير بوده و كل قصيده را فرا
 مانند ؛ در شكل هنري  و يا موضع شعري يكي شودها تمام اجتماع بين نقيض

قوط و استحضار رموز تاريخي قديم عرب در سياق واقعيت پر از شكست و س
  .)244: 1994 الصگر،( بدبختي
كتاب مقدس و متون ادبي  قرآن و  خصوصاً، با فراخواني متون ديني وي

اي از  ، نقش تازهها ي تاريخي مرتبط با آنها   و حكايتها همراه شخصيت هب
دهد كه به   ميها   آنمتناقض به شكل موروثيصورت   به و معاني معاصرها داللت

 يي كهها ي ميراثي به شخصيتها ر فراخواني شخصيتامل د :..گفته مجاهد
 مجاهد،( كند  ميگيرند، تكيه  ميدر بافت متن قرار» تناص تخالف«صورت  به

از اول "فضاي متناقض شكل يافته است كه  اين نوع از تناص، از ).390: 2006
 عبد( "گيرد  ميقصيده تا پايان آن، اشكال و تصاوير متعدد و ناهمگون را به خود

 چنان كه ذكر شد هدف امل دنقل از بيان تناقض وار شعر، .)15: 2003 ،السالم
قرار دادن گذشته طاليي در برابر زمان كنوني شكست، به هدف نقد است كه اين 

طلبيد و ثانياً از آنجايي كه وي   مي را در شعرشها امر اوالً ضرورت كاربرد گنجينه
 در ها ل بود؛ براي گنجاندن اين  گنجينهدنبال بيان تضاد بين دو زمان گذشته و حا

كرد   ميباز خواني ها   آنمتناقض ازصورت   بهي معاصر  بايدها بافت شعر با داللت
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وضوح شعر دنقلي را در گرو پژوهش روابط "از همين جاست كه جابر عصفور 
: 2006 سليمان،( داند  مي تضاد با تناص در سطح اشارات تناصي و سطح شعري

176(.   
اي از اهداف  ز آنجا كه در پس اعمال دنقل به عنوان شاعر مردمي مجموعه ا

فرهنگي، دروني، سياسي و هنري جاي گرفته بود، وي به كاربرد مبتكرانه از 
و گفتمان نقد سياسي از  دنقل در كارزار سياسي و فرهنگي.  روي آوردها  گنجينه

ادات به هدف پرورش عملكرد حاكمان مصر در عهد عبدالناصر و خصوصاً انورس
يي عربي ها بر ميراث"ي كنوني با عهد طاليي گذشته ها حس ميهني و بيان تفاوت

 و توانست .)143 :1994 المساوي،( "كه در وجدان مردم جاي داشت، تكيه كرد
ي گنجينه اي داده تا بتوانند در حاضر ها  ابعاد معاصر را به شخصيت،با اين عمل
انقالبي، مبارز و " همين جاست كه شاعر تناصي مبدع و از زندگي كنند،و مستقبل
اعتدال عثمان با اشاره به اهداف  .است) 123 :65 ج.2002 الرحيلي، ("نقيضه گو

كشف و " عربي و خصوصاً متون ديني ي امل دنقل از گزينش ناسازوار گنجينه
، آمده را »)8( اوراق غرفه«تحريك به اصالحاتي  كه در رويكرد اجتماعي ديوان 

  .)124: 2006 صالح،( "دارد  ميبيان
تورات  - اسالمي، قرآن - ي روزافزون، از ميراث عربيها دنقل براي بيان تفاوت

و انجيل، ميراث مردمي به بازآفريني متناقض با ايجاد فضاي معكوس از اين 
ميراث، روي آورد؛ امثال بيان مغاير از زبان اسپارتاكوس شورشي تاريخي، كه 

كند و متنبي موروثي كه   مياصر به اشتباه خود در تمردش اعترافاسپارتاكوس مع
ل يبدتپرداخت، اكنون به شخصيتي منتقد   ميبه خاطر كسب مقام از امراء به مدح

 :گويد  ميي اين زبان ناساز را جزو نوگرايي وي دانستهبحراوالسيد . شده است
اسازواري طنزآلود ي اساسي نوگرايي در شعر امل دنقل، هنر نها يكي از ويژگي«

 وي .)124: 1996 ،صالح( »شود  مي، گفته)irony(است كه در ترجمه اروپايي
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و آن تا « :گويد  مياين هنر زباني در شعر دنقل، همچنين از چگونگي كاربرد
حدي، جمع بين دو چيز نقيض در آن واحد است بطوري كه طنز تلخ و فكاهي 

  .)124: 2006 ،همان( »تراژدي گونه را به همراه دارد
اي كه اساس نگاه دنقل را از شرايط سياسي  اوضاع نابسامان و درهم آميخته   

  كه همه چيز در ستيزاي بود  به گونه كرد،تناقض بنا ي بر پايه و اجتماعي،
 املمترقي  فرهنگ ، در كنارها  ي اين تناقضدار  و ريشهگيفزايند و بودنديكديگر 
مصر   و معادالت سياسيها  دنقلي از شكستعر زبان شيها   اساس پردازشدنقل،
، در ]سياسي[ دنقل زمان سلب و غارت". دهانا نبواري  بر ناسازن عربي را،هاو ج
ي تنگنايي كه زمين و آسمان در تقابل بودند،  و در باريكه ..رراهي زندگي كردهاچ

قل كاشت؛ تناقضي كه در بافت شعري امل دن  مياي را تناقضات طبيعي نمايشنامه
كرد و تار و   ميوارد شد و در كنار شرايط اجتماعي و سياسي كه در آن زندگي

 عبد السالم نيز بيان ).226، 1983  عثمان،( »پود شعريش بود، شكل گرفت
 ،»دنقل« در بسياري از قصائد ،تصويرگري جزئيصورت   بهواري ناساز..":كند مي

 اما ).12: 2003بد السالم، ع (. جريان دارد وي لحظه مرگااز زمان شروع شعر ت
اين تناقضات با باال گرفتن شرايط بد سياسي و فضاي سركوب پليسي، در 

 رسد  ميبه اوج پختگي شعري» العهد اآلتي«  در ديوانخصوصاًي بعدي ها ديوان
اوج پختگي تناقض نقدي خصوصاً در " كه اين ديوان .)69: بي تا الرويني،(

اين ديوان ) 227: 1983 عثمان،( است، نيز ي دينيها  مواضع اجتماعي و سنت
دنقل با جديت در تالش براي ايجاد ارتباط . تجلي هنر ناسازوار دنقلي است

اين تناقض، در "حقيقي بين دو زمان متناقض  گذشته و حاضر است به تعبير ي 
 »يابد  مي تجلي"العهداآلتي"فراخواني مبتكرانه از كتاب مقدس در ديوان 

   .)16: 2003عبدالسالم، (
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  ناسازواري تطبيقي در شعر امل دنقل

امل دنقل براي پديد آوردن هنر ناسازواري به هدف نقد سياسي، مواد آن را از 
نمايي در اين  اي و قالب را با هنر تناقض اسطوره- عربيي تاريخ و گنجينه

، عاريت گرفت كه تلفيق اين دو عنصر اساسي در شعر دنقلي به ها  گنجينه
 ي به گفته.  كه حاصل مشاركت خواننده بود، انجاميد، تلخندي  ناخواستهآفرينش
ي ناسازي كه نيك پندارخيز است و ارزش زيباشناختي ها  ديگر از گونه«كزازي 
تواند داشت آن است كه دو ناساز در همان هنگام كه ناسازند با هم   ميبسيار

ا همه ناسازي، سخت با بستگي داشته باشند مانند دو روي سكه كه ب پيوند و هم
 )1373: 107كزازي،( »توانند گرفت اند و از يكديگر جدايي نمي هم پيوسته

محمد نادر شريفي » زندگي پارادوكسي حافظ «ي پژوهشگر با الگوبرداري از مقاله
 �����« احمد غنيم كمال و» عناصر االبداع الفني في الشعر احمد مطر« و���� 

����� ������ ������� ��� در سه سطح ناسازواري لفظي، جمله، محمد سليمان»  �
  :  پردازد  ميها   آنبه تحليلانديشه 

  
  ناسازواري در سطح لفظ  .1

 كه در بيشتر موارد يابد  مياين نوع از ناسازواري در سطح لفظ و واژه جريان
   :انجامد  ميهمچون ناسازواري جمله و انديشه، به خلق تصوير مركب متناقض

 از طريق كلمه يا ها  تن"اين نوع ناسازواري،:  ناسازواري مستقل مفرد.1-1
 "باشد] در برابر[ ها عبارتي مفرد است بدون اينكه عمالً نيازي به تقابل عبارت

   .)165: م2006 سليمان،(
)  7� �8� �9�:;/2�) ��<=�9$ 7>�9?..) / (. �9�3;);@��– 9(�BC� D�E;�9� –�91F;� !(  

سرگرم بهشت شوم، جانم مرا از آن جاودانگي  غافل و زمينمسراز اگر من 
  . متوجه شوراي امنيت خواهد كرد
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)  ' 9��$�73�� <��;5G�8!� H���) /(;���5C� �;��	8I JK� �8�� /) (����� ��	
���: 470(  
ري تو را سر سبز دارد و خداوند خاك اجنبي ها  اي كوه توباد هماره باران ب

  .راب گرداندشده ي ما را سي
صورت طنز ناسازوار به كار برده است كه مبتني بر  ه  دنقل اين ابيات را ب

تناقض در سطح جمله است و بينامتني فكري در آن با دگرگوني معني متن غايب 
» احمد شوقي« از اشعار» نفي كلي« بينامتني ي رابطهصورت   بهدر متن حاضر

اننده، اين دو بيت به عصر صالح با توجه به شناخت خو"كند و   ميهنرنمايي
 گردد با اين تفاوت كه، آن توقعي را كه از اصل ابيات شوقي  ميالدين بر

 رفت، در اينجا شاعر براي بيان نقد طنزي از هنر ناسازواري، از بين برده است مي
از اشعار » ����L / �(�«به جاي لفظ » I	��� ���5C�« لفظ .)221 :1983 عثمان،(

در بيت اول، متن .  هر دو تغيير يافته استي ه مضمون و قافيهشوقي است ك
از شكل موروثي شعر شوقي » 2 � �=�����«به جاي لفظ » مجلس األمن«حاضر 

 ،دنقل در اين بخش با حفظ قافيه.  قرار گرفته است،به هدف بيان واقعيت كنوني
 ابيات، سياق طنز در هريك از اين"نحوي كه  هدر مضمون تغيير داده است ب

ي  وارونه كرده كه در همان لحظه به وقفه] از آنچه هست[واقعيت زندگي را 
است، منجر شده كه از ] نزد خواننده[ تاريخي كه شبيه توقف در خاطر شعري

جا، وقفه در پيوستگي تاريخي و فرهنگي هر دو با هم را به وجود آورده  همين
  .)همان( "است

ين نوع از هنر زباني دنقل، با مجاز عقلي كه ا:  ناسازواري حاصل از مجاز.1-2
پذيرد و همين اسناد غير   ميباشد، صورت  مي»غير ما وضع له«اسناد فعل به 

���MN «اين شيوه را البحراوي در كتاب . گردد  ميمستقيم، باعث تشكيل اين نوع
N31O�  P�P� ()��« مقابلة « ي  در قصيده.)228: 2007 سليمان،( آورده است

: ، دنقل به مواردي از اين ناسازواري اشاره كرده است» مع ابن نوحخاصة
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»;"9O� ;���5 80��E��9Q��8R� S�« ،»�T
�� U	F;�7� « 7«وQ/	<R� 23;E1;� VW�� ���X 0��« . اسناد
ي سركش آب است، اسنادي مجازي است و اسناد فرار به ها لگام زدن به اسب

 در عوض بافت ها   بافته شدن قلب با زخمپرندگان در عوض انسان و نيز اسناد
 يي هستند كه واقعيت خارجي ندارند و فقط در خيالها واقعي سلولي آن، اسناد

يي كه در معناي غير متعارف خود به كار رفته، اين نوع را ها گنجند و اين اسناد مي
  .پديد آورده است

 بين دو عنصر و دو اين نوع، مبتني بر تقابل صريح : ناسازواري طرفين ساده.1-3
 ي تصوير ساده است كه عموماً عقل بر درستي آن حكم نمي دهد و عمدتاً با ايده

/ : كند  ميدنقل اين نوع را ترسيم» الخيول «ي در قصيده. خواني ندارد عموم هم
<0�$��7	�� :9�� Z&�) <0�[;"��;1�� \� <��* /..'� <M;"���! )����� ��	
���، ها  ركاب)'&% :

  !به هر سوي كج شود/ شود  ميوي عدلي است كه به سمت شمشير مايلتراز
شود و نه به سمتي   مينه خم»  ميزان عدل«آنچه كه معمول و متعارف است، 

گردد؛ اما شاعر با نمايش اين ناسازواري دنبال مفهوم دگرگون شده   ميمايل
ان در عصر معاصر است كه تسليم منطق زور گشته و در چنگال حاكم» عدل«

 .قدرت افتاده است
التضاد في « صاحب كتاب ،عامر تضاد از نظر بني): تنافر(  ناسازواري اضداد.1-4

سطحي رو صورت   بهتركيب ساختاري است كه بر طرفين تنافر،"» شعر دنقل
كرده و در حال پيشروي به عمق با هدف توليد معاني شعري پربار و محكم است 

ين طرفين تضاد و ديگر عناصر متن، به قله كه با متن شعري و تكاپو در آن ب
 تضاد بين گذشته و حال و آينده، خودي .)175 :2006 سليمان،( "رسد  ميتمايز

ي دنقلي هستند ها   ايدئولوژيها و بيگانه، ظالم و مظلوم، شورشي و سازشگر، اين
كه از دايره تضاد ساده به سمت متن شعري حركت كرده و منجر به خلق تصاوير 

 ي  سامح الرواشده مفارقهي اين نوع از ناسازي كه به عقيده. قض شده اندمتنا
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 تنافر زباني دو لفظ متضاد به هم پيوندصورت   به را نيز در بر دارد،ةاضداد و فجاء

، )مةالبكاءِ بين يدي زرقاءِ اليما(ي   در قصيده.)162 :2006 سليمان،( خورند مي
يابد جايي كه اجتماع   ميواحد شكلتناقض دنقل از اجتماع دو نقيض در عين 

نقيض صورت   بهبين لحظه ي گواراي نوشيدن آب و تلخي مرگ در همان لحظه،
  :در كنار هم قرار گرفته اند

 <&��<̀"Ja�X�;@ �../.. VW�� V9��;5 ();"9a�O� b�;#9���99$ Uc7,.. /.8;�2;�`;� 7d�L;	�� 7e9�f .. �9
 9�g!;�h<O�18�!) ��� ��	
�����: (&' (  

اي زرقاء از : گويد  مي بهره برده و، وي از تناقض اضداد براي بيان ناسازواري
اي  ن گلولهها و ناگ./ ..اي كه سعي در نوشيدن آب دارد  از همسايه. ..پرسم  ميتو

  ! كند  ميسوراخ. ..در لحظه تماس آب با لبانش، سرش را 
  

  ناسازواري در سطح جمله .2

 اري و انديشه برخالف اولي در سطح جمله و عبارت است واين نوع از ناسازو
نفي «تداخل متون بوده كه اغلب اين تنيدگي و روابط متون به حوار صورت  به

 و به اين است انجامد كه بهترين نوع از روابط بينامتني نيز  ميبين آن دو» كلي
روابط متون  ناسازواري دنقلي را در كنار سطح عالي ي  بايد بهترين گونه،ترتيب

  :  است، جستجو كرد» حوار«كه همان 
تناقض بين دو صورت ممتد، با عناصر و :  ناسازواري تصويري مركب.2-1

 جابر .)237: 1998 غنيم كمال،( ي متعدد در يك تركيب درامي استها ويژگي 
صورت   بهنمايي، قميحه نظرش اين است كه بايد، يك طرف اين نوع متناقض

��/�X« ميراثي باشدT�� /` 0����T�� 0�+�  �� ��$��3O�  �iI�	� � �X / j�" �'� 0�+
	k��l	T) b�	:C� /` "m�« )،در اين مقطع، اين نوع از  ).166: 2007 سليمان
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الموت « خورد از قصيده  ميتصوير ناساز كه در چندين قصايد دنقل نيز به چشم
  :گويد  مياست كه» في الفراش

 ميرم و در دمشق شيپور نواخته  مي.بازم  مي جان  در رختخوابم همچون شتر،
ميرم حال آنكه دشمن حق   مي.ميرم  مي و مالبسها در خيابان، ميان عطر. شود مي

جاي جسمم جز زخم نيزه و جراحت نيست؛ بنابراين  در جاي /كند  ميرا لگد مال

	�� �����( !باشد كه چشم ترسويان نخوابد���: )(%(                       

  دنقل با نشان دادن دو تصوير مركب متضاد و متفاوت از يك برهه زماني يا 
 او از طرفي تصوير دهد؛ مثالً  ميدر شرايط مساوي، تصوير متناقض خود را شكل

 كه همان مرگ در ،دهد كه بخاطر نرسيدن به آرزويش  ميفرماندهي را نشان
 تصوير مردمي بيهوده و ،لد است، اندوه امانش را بريده و در مقابهاميدان ج

را بيدار نكرده  ها   آنكند كه به زندگي حرص داشته و نور حق  ميآزمند را ترسيم
  .است

قرارگرفتن دو تصوير مركب در كنار هم با اينكه متناقض :  ناسازواري تقابل.2-2
 سليمان،(  اين نوع را در تقسيمات خود گنجانده استي هناصر شبانهم هستند و 

بين دو » تقابل«ناسازي، حاصل از » ميتة عصرية«ي  درقصيده). 163: 2007
در اولي تصوير معلمي است كه در . موضعي است كه در مقابل هم هستند

 كشد، با اين همه ختم به خير و سعادت ميي كالس، دست از درس ها  نيمه
 در وطن "عنصر فرح، امنيت" ها و بلبل  "عنصر عطاء و خير" ها شود و سنبل  مي

مانند كه اين تصوير غرق در خوشبيني است و در تصوير طرف مقابل جاودانه مي
ي خردسالي است  كه با ها نقيض تصوير قبلي بوده، مربوط به بچه صورت   بهكه

نويسند، كه حاصل آن، استمرار آتش و   ميتمام صدق و فرمانبرداري از حقيقت
  .شود  ميبمب
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 / باقي خواهند ماندها سنبل  /كند  ميها ري ساعت ها   درس را در نيمه، معلم..
/.. .. .. در سرزمين ما به وقت وداع آواز خواهند خواند / باقي خواهند ماندها بلبل
 باقي ها بمب  /نويسند  مي با صداقت و فرمان برداري كامل،ها همه بچه  .. /

 ن معرفي را با راديو به بستگاها آن / باقي خواهند ماندها و نامه /خواهند ماند

	�� �����( كنيم مي���: 273 .(  

در اين ناسازواري دنقل از گرايش  : تقابل دو جريان همسو با نتيجه متفاوت-
 عصر عباسي و حكايت ابو نواس كه متهم به اين گرايش است، بهره »شعوبي«

گيرد؛ جايي كه حاكمان عرب نگاه شهواني به مادر كنيز عجمي او انداخته و او  مي
» شعوبي« اما در تصوير دنقل، ديگر اين ؛كنند  مياش تمسخر  خاطر لهجهرا به

نيست كه باعث ذلت عربي شده و ديگر اين مادر فارسي نيست كه به تمسخر 
» ي نژاد پرستانه«ي معاصر، اين گرايش ها گرفتار شده است، بلكه اكنون با داللت

 هوطن، ب /ربيرژيم صهيونيزم است كه عامل حقارت عربي شده و به كنيز ع
م از اين حكايت به صورت متناقض كه بار طنز هادنقل با ال. نگرد  ميچشم طمع

  :كند  ميبار امت عربي را بيان نيز دارد، اوضاع غم
كنند   ميسروران او، قهوه شهوت به هم تعارف /مادرم كنيزكي ايراني است

زماني /گرندن  ميحاكمان به جسم او، به شهوت /كند  ميحال آنكه او هيزم حمل
لهجه اش را به  ها   آن/گردد  ميشان شعله ور شود، آتش شهوت  ميكه او خم

	�� �����( گيرند  ميتمسخر���: 378(.  
  

  ناسازواري در سطح انديشه. 3

يي ها نمايي در برابر آرا و عقايد و سنت  اين نوع از ناسازواري، بيشتر تناقض
جامعه مورد قبول است كه امل دنقل ديني و آرماني است كه در سطح وسيع بين 

 ادر بطن جامعه و رسوبات فكري مصر اسالمي، ب ها   آنزيركانه با درك جايگاه
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به  ها   آنهدف نشان دادن گذشته طاليي عربي و بيان تفاوت با وضع كنوني
عتاً متون قرآن و كتاب مقدس در قالب يآورد و طب  ميرو ها   آنفراخواني ناسازه از

  .اند يشترين فضاء را در شعر دنقل به خود اختصاص دادهاسالمي، ب
با دگرگوني و تغيير شاعر از متن  متن ميراثي  مبتني بر تصويريناسازواري

  .است  ر قسما و چهاز بهترين انواع ترسيم ناسازواري دنقل اقتباسي
از  اين نوع،:  ناسازواري مبتني بر متن ميراثي با دگرگوني متن اقتباسي.3-1
. كار رفته است هب» الخيول«باشد كه در قصيده   ميرين انواع بيان ناسازوار دنقلبهت

تناقض دنقلي كه شكل يافته از تمرد متافيزيكي است كه عزالدين اسماعيل در 
نوعي از تمرد و موضع مخالف است كه، بين انسان و هر " :گويد  ميتعريف آن
 به كليات، جداي از واقعيت  عمدتاًزيرااندازد؛   مي جمعي، جداييي نوع ايده
گيرد   مي با تداخل متن قرآني شكل.)244: 1996 المساوي،( "پردازد  ميتاريخي،


;��« :فرمايد  ميكه��;/;"jm�;N�;n 9�� 9��<O�8;"jm�;'�8X �� 9?<O�8;�jm�;N�7L 9�� m�;
�;� 9299$ 80	8I<�8«. 
د با ها كه سواران اسالم در جييها خداوند در اين آيات به اسب) 1/4 :العاديات(

 يي كه از سمها خورد؛ اسب  ميكفار تاختند تا كه نفسشان به شماره افتاد قسم
 همه را غارت كرده و گرد و ،نها آتش برافروخته شد و با شبيخون، صبحگا ها  آن

 مباركه را به صورت متناقض از نوع ي دنقل شكل ميراثي آيه. غبار برانگيختند
برد وي در خطاب متناقض به   ميي معاصر به كارها  با داللتغربت در زمين،

 دهد و  ميدار طاليي را نشان  ريشهي اسبي كه واقعيت تلخ كنوني عربي و گذشته
  :گويد مي

 رسد  مييت از غيرممكن به غيرممكنها  اي اسب بتاز يا بايست؛ تمام راه
)����� ��	
���: 462.(  

 سهيم است تا جايي كه ،حساس غربت حقيقتي است كه در تعميق ا، مرگ
، احساس »الخيول «ي امل با قصيده. شود  ميزمين قبر وسيعي در چشمان شعراء
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كند و با توجه به مواضع اجتماعي و سياسي دشوار   ميبيهودگي و غربت را بيان
 ي شود اما تقسيم زمان در اين قصيده به گذشته مياست كه متهم به پوچ گرايي 

 و زمان آزاد از قيد)  عربيي گنجينه( و زمان كنوني) ان عربيانس(طاليي اسب 
اي تحت تأثير   تا اندازه..."تواند بنا به گفته اسماعيل  مي،)بساط علي الريح(

احساس به ظلم تاريخي باشد كه بر اين اساس اين قسم از شعرا، بيرون از تاريخ 
 اسبي كه در .)244ص :1994 المساوي،( "گردند  ميدنبال توجيه وجود تاريخي

گذشته براي فتح بود، اكنون اسباب  تفريح و بازي شده است و شاعر با نااميدي 
ي   كن، در گوشهها پشت باش و پيروزي را ر سان الك هب: گويد  ميو غربت،

اي باش تا الاقل به گذشته درخشانت  مجسمهصورت   به و وسط ميادينها موزه
  :بنگرند
 / شوها ي سنگي ميدانها مجسمه  /ها ه پستوي موزه ب /پشتان بتاز سان الك هب  
اسب گلين / اسب شيريني جشن ميالد رسول شو /ي چوبي كودكان شوها تاب


	�� �����( كودكان تهي دست شو���: 460(.  
در كنار  گونه در نمايشنامه است و اساس اين قوام و :گونه  درامزواريناسا .3-2

گفتگوي  و »متنبيالمن مذكرات  «ي قصيده .ودش  مييداستانشعر  آن وارد ويژگي
  در جواب و اوپرسد  ميكافور از ناراحتي او با كافور است كه شاعر، /نديم
 كند  ميتو را ندا بخاطر اينكه زني از ما به اسارت برده شده و :گويد مي
دهد   ميفور براي رفع حزن او فرمانا ك،كه در جواب »...واكافوراه ...واكافوراه«

  كند، رومزنند تا طلب استغاثه از حكومتبشالقش   وبخرنديك زن رومي را كه 
تلخ به شيوه ي  دنقل در اين نمايشنامه . زايل شود)دنقل -متنبي(تا اندوه نديمش

 بينامتني از حكايت حادثه عصر معتصم عباسي كه زن در بند صدا زد
 ي واقعه« كشي، طي يك لشكر  روميانبند  نجات او ازيكه وي برا» وامعتصماه«

 ،عبدالناصر، ي شصت  اما كافور دههكند ؛ عمل ميرا آفريد و پيروز شد »عمورية
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 دوره عباسي  تناقض بين حاكمان،دنقل با اين مقطع .دنگزي ميرا بر مقابله به مثل
 با  حكام مصر معاصررفتاركشيدن تصوير  و دنبال به دهد،  مي را نشانو معاصر

اين مقطع تناقض بين  .هستند ها   آنچگونه در كنار اينكه  است وشان انمردم
  :دهد  مينشانمصر را  قرن بيستم عناصر نمايشنامه ي عصر عباسي با

 و /چرخد  مي چون گربهس در بيزانهگفتم كنيزي آوار /كافور از اندوهم جويا شد

 رومي يپس كافور به سربازش امر كرد تا كنيز /زند كافور به دادم برس  ميفرياد

دندان  تا كه چشم در عوض چشم و /شالقش زنند تا از روم طلب كمك كند /ندبخر


	�� �����( در مقابل دندان باشد���: 240(.   
 دنقل در برابر مقابله به مثل حاكم سياسي در برابر فرياد ي    گزينش مبتكرانه


+*« مائده ي سورهخواهي به كمك تناص از  كمك �+�,+�-� �./78+ �078+���0 �+  �345-6 102 �0+��� 
+���+9+���0� 09:;�+<0= +>��?� +� 0@AB��0� +@CB�� +� 05DEFG�0� -5DEG� � 0H���� +H�G� +� « ) مائده /
بينامتني مضمون در متن حاضر است صورت   بهبيطوري است كه متن غا ه ب.)45

اندن موفق اين  اما دنقل با گنج؛ب قرار دارديو متن حاضر نيز در امتداد متن غا
فهمي حاكمان و ثانياً سوء فعل  آيه در بافت متناقض حكايت، اوالً دنبال بيان كج

از مردم است و قصد دارد بگويد، در جايي كه پاي مردم،  ها   آن نكردنجانبداري
وطن و آرمان در ميان است، ديگر اين مقابله به مثل نيست كه پاسخگوي 

ب يپايان مقطع دنقل متن غا" . تدبير الزم استمطالبات مردم است، بلكه اقدام و
  . )173: 2004 الدوسري،( "قانون حمورابي است

م ياي است كه از گذر عال گونه: م نوشتارييناسازواري حاصل از عال .3-3
 به طوري كه اين عاليم ".گيرد  مي، صورت...نوشتاري امثال تعجب، پرانتز و غيره
ن به ناسازواري دارند و شاعر با كاربرد اين دو وظيفه طنز و تشكيك را در رسيد

 از .)229: 2007 سليمان،( دهد  ميعالئم، گفته خود را بين اثبات و نفي قرار
توان به مشاركت دادن ذهن خواننده در اثناي متن شعري   ميخاصيت اين عاليم
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بلكه آن  شعر را انقالب موسيقي نمي داند او گزينش عالئم در شكل. اشاره نمود
. آورد  ميرچوب موسيقي به سمت تصويري و تركيبي به شمارها خروج از چرا

  :    شود  ميبه مواردي اشاره» مقابلة خاصة مع ابن نوح« ي در قصيده

  I�+J+�+� +���0���../. � LL�+,+M /�N I00�O+��+�P�Q	/ )Q�R�+��� S+��Q	B(! )����� ��	
���: 
%UV(.  

اثبات و نفي را در عين » الشعب« جب در مقابل   دنقل با قرار دادن عالمت تع
 ها   آنجايي است كه آيندگان اين عمل» اثبات«دهد و   ميواحد به خواننده انتقال

را بخاطر وفاداري و ماندن در كنار سرزمين در حال نابودي، خواهند ستود و در 
كه، نه از اين جهت » نفي«ميرند، و  ملتي خواهند شد كه هرگز نمي ها   آننها اذ
. ستوده نمي شوند؛ بلكه كارشان تقبيح شده و فراموش خواهند شد ها   آنها تن

  . تناقض به وضوح با طنز و تشكيك همراه است
اين نوع با :  بر كتاب مقدستمرد سياسي غير مستقيم اسازواري حاصل  ن.3-4

، كند  ميدگرگوني متن ديني است به نحوي كه تابع معاني مقصودي كه شعر دنبال
بوده يا تالش براي مفاهيم الهوتي براي رسيدن به واقعيت سياسي يا تقليد از 

دنقل دراين ) 270: 1994 المساوي،(  و موسيقي استها اسلوب قرآني در تركيب
 خداوند كه از خوانش متون مقدس به دست آورده، از آسودگي ازمقطع با تمرد 

زند و اين   مي، متمردانه حرفخلقت انسان گزيد كه خداوند در روز هفتم، بعد از
پس «: ستها  آغازي براي آالم انساني در تمام قرن،در حالي است كه اين كار

از ) روز(خداوند روز هفتمين را متبرك ساخته آن را تقديس نمود؛ زيرا كه در آن 
 تك كتاب مقدس،( »...يي كه خدا آفريد و ترتيب داد، آرام گرفتها تمامي چيز

يان اين نوع از تناقض نمايي، از تمرد اجتماعي به عنوان الگوي امل براي ب) 3:2
كمك گرفته و اين  شوند،  مي ضعيفان توسط ظالمان بلعيدهپيوستهثابت هستي كه 

  :گويد  مييابد و  ميتمرد اجتماعي او، به سمت تمرد به خداوند گسترش
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هفتم خداوند در روز . كند  مي گرسنه را شكاري جز گرگ سير چه كسي بره  

	�� ����� (.آرام يافت؛ اما انسان آرام نگرفت��� :190(   

  
  ناسازواري در گنجينه و ميراث. 4

 از ها در اين نوع يك طرف از تناقض :ي ميراثيها   نمايي با دادهتناقض. 4-1
ي ها تكنيكي مبتني بر بيان تناقض بين برخي از داده «است ) ميراث(ي  گنجينه

 اين نوع از تناقضات سه )85: 1998 غنيم كمال، (."معاصرميراثي و برخي شرايط 
   ناسازواري كه يك طرف آن ميراثي و طرف ديگر معاصر باشد.1 :گونه است

 ناسازواري كه مبتني بر متن .3ميراثي باشدصورت   به ناسازواري كه دو طرف.2
  : كنيم  مي اول ذكري تراثي باشد؛ كه به عنوان نمونه اقسامي ر ا براي گونه

در اين نوع، يك : تناقض طرفين ناسازواري با طرفين ميراثي و معاصر با .4-1-1
طوري كه هر طرف، ويژگي و  ه ب؛طرف ميراثي و طرف ديگر معاصر است

  .)253: همان( استقالل خود را از ديگري، داشته باشد
 ، در اين مقطع؛وجود دارد» الخيول «ي اي از اين نوع ناسازي، در قصيده نمونه

  :دنقل اشاره به دوران پاك عرب دارد
اسب در  / دوانها در ميان دشت /اسب در آغاز همچون مردم وحشي بود  

تا  /و رام نشده بود /مالك خورشيد وگياه و ملكوت گمشده /آغاز همچون مردم
و كسب غذا  /نش ناآشنا با افسار بودها و د /ن فاتح بر آن سوار آيندها فرماند


	�� �����( ...بودبرايش نه به زحمت ���:461 (                                                                                 
ي پر افتخار و دوران طاليي  در گذشته )انسان عربي(  اسب،  در اين مقطع

است، و مالك خورشيد، گياه و ملكوت گمگشته و آزاد، كه تاخت و تاز فاتحان 
دنقل با تصوير اين گذشته طاليي . او، و غذايش بي زحمت فراهم بودبر گُرده 

كند،   ميناسازوار، تصوير مقابل نقيض آن را رسمصورت   بهانسان عرب، اكنون
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جايي كه ديگر اسب آهي در بساط ندارد و جز عرق خستگي برايش ثمري ندارد 
بندي و  ي شرطها  عربي در حلقهي كه دينار طاليي جيب دوستداران سالله

مقطع اشاره به زمان . شود، گشته است  ميسرگرمي زنان خارجي كه بر آن سوار
  :افول خورشيد بخت انسان عرب دارد

ي طالي جيب ها كه دينار /جز عرق خستگي /چه؟ /اكنون چه برايت مانده
ي شرط بندي در گردش ها در حلقه /شوند  ميدوستداران سالله ي عربي ات

در سرگرمي زنان خارجي كه در سايه سار ابوالهول /نگردانها ي جها كاروان

	�� ����� (...شوند  ميسوارت���:464.(  

   زماني كه ناسازواري دنقل از شكستن چيز مورد انتظار حاصل شده باشد، تلخ 
اوج تلخي و تمسخر و احساس تناقض، جايي كه پشت . و گزنده خواهد بود

حان پيروز عرب بوده و اكنون تاب گاه فاتزماني نشيمن ،)انسان عرب(اسب 
 بيان گذشته. نگردان و زنان خارجي شده استهاچوبي كودكان و سرگرمي ج

 و عكس آن زمان حال» ...كانت الخيل«فعل ماضي در صورت   به)طاليي(
با فعل مضارع، به جو حزن آلود از طرفي و گذشته طاليي حسرت  )شكست(

�@ �W«كند و  ميآميز اشاره ��X��� 5N� Y���	
 /Z�[� ��8�� 0\��]�. �Z�^� /*
 ��� S
�[�. S�=�� @� Y���_�� `��� I_��� a�b� � /Z�[� /�� O�*. I_�� /Z�[� ��8�� S�c /�� S*	

	?� @�d�� e�E.S� ,B���� �خورشيد ( زمان گذشته. )10: 2005 جميل قط،( »
عرق ( زمان حال و ها   آنو اندوه از دست رفتن) وعلف وتوشه دشت و آزادي
در كنار . گيرد  ميكه آن را به تمسخر) ي سنگي ريزان زنان گردشگر و مجسمه

ماضي و حال، دنقل از آينده شوم  كه امت عربي، همت و مقاومت را از دست 
  .دهد كه حرفي به ميان نياورد  مي نااميد شده وترجيح،خواهند داد
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  :ا ذكر ويژگي يك طرف بمعاصر و راثيمي ينبا طرفواري ناساز .2- 4-1

ويژگي طرف ميراثي شاعر در ناسازواري با طرفين ميراثي و معاصر با . 2-1- 4-1
كند بدون اينكه ويژگي آن را ذكر   ميآن خواننده را متوجه تناقض طرف ميراثي

كند، با توجه به اينكه اعتقاد دارد در ضمير خواننده آن ويژگي وجود دارد و 
  .)255: 1998 غنيم كمال،(دهد   ميرف معاصرجاي آن ويژگي را به ط هب

 دنقل خطاب  به عبدالناصر است كه از وي "تمرد اجتماعي "ي  نمونه .الف
او بايد تمام اسباب سقوطي را . خواهد  مي راها سياسينكردن دمكراسي و اعدام 

يي »ال«ست، از بين ببرد و ناچار بايد ها كه بر دوش مردم به قصد سلب كرامت آن
 شيطان گفت، ستايش كند و با اين عبارات ايدئولوژي آزادي را در آن  را كه
او دنبال تحريك مردم براي رسيدن به آزادي است و با نشان دادن اولين . بدمد

تمرد نسبت به خداوند كه جاوداني نصيبش شد، با مزج بين آالم خاص انسان 
  :گويد  ميوآالم عمومي هستي

او /گفت» نه«او كه در برابر آري گويان  /ستها معبود باد   مجد از آن شيطان،
كسي كه نه گفت و نمرد؟ و مالزم روح  /كه به انسان شكستن نيستي را آموخت


	�� ����� (ابدي گشت���: 148(.  
متناقض صورت   بهم مصر عليه عبدالناصر،1962   دنقل در ترسيم روشنفكران 

  براي) ايتاليا عليه كراسوسم.ق 71رهبر انقالب ( ي اسپارتاكوسها از گفته 
وي با تمجيد ناسازوار شيطان كه در متون .  فراخواني كردهدف سياسي معاصر

ديني نماد عصيان است؛ آن را بهترين نماد براي بيان عدم كرنش اسپارتاكوس 
يافته كه با اين كار، دنبال ايجاد پيوند معنوي بين آن دو است و اسپارتاكوس خود 

شخصيت پوشيده شيطان با شخصيت اسپارتاكوس گوياي « .شيطان شده است
دهد كه معني مقصود   ميهنر وارونه نمايي است و اين فن به شاعر اين امكان را

را تا حد عصيان  ها   آناين نافرماني شاعر .)168: 1994 المساوي،( »را بيان كند
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 اعتقاد به ي تمرد او را باها آسماني شيطان در برابر خداوند باال برده و ويژگي
خاطره انسان از داستان كرنش و تعظيم در برابر خداوند، به طرف معاصر يعني 

  .دهد  ميشاعر و روشنفكران در برابر عبدالناصر
ناسازوار با اسپارتاكوس صورت   به   در مقطع پايين اسپارتاكوس خيالي

 اين اختالف با بيان.  متفاوت است، كه به موقف تمردش مشهور است،تاريخي
 جايي كه ؛سازد  ميمتفاوت كلماتي است كه شاعر بر زبان وي جاري

 خود پشيمان است و به اشتباه خود در نزد ي اسپارتاكوس معاصر دنقلي، از كرده
  :كند  ميعبدالناصر اعتراف
تـا   يم كـن،  هـا   ي دار ر   از چوبه / كنم كه خطا كردم     مي اعتراف: اي سزار بزرگ  

 حال آنكـه    ،زنم  مي  به گردنم پيچيده را بوسه     اينك طنابي كه   /بوس تو باشم   دست
درنـگ   /واين طناب مجد توست كه، ما را به كـرنش وا داشـته           /آن دستان توست  


	�� ����� (...كن تا از كرده ام پوزش طلبم���: 150(  
 نخـست كـساني كـه از نـان آن            :70 ي   نمونه اوضاع حاكمان مصر دهه     .ب

كساني كـه  ) ها روشنفكر( كردند و گروه دوميش ها  ش ر ا خوردند در ايام گرفتاري   
 نكـرده و قـصد داشـتند،        هـا   ، ر هـا    خاك وطن را پاس داشته و وطن را در سختي         

بـار سياسـي، در ابتـدا       » الصكر«به گفته   . خاطر وطن و مردم آن باشد      هشان ب  مرگ
 از طوفان بوده كـساني كـه در         ها  چيزي است كه در پس فرار فضاحت بار فراري        

 »...كردند اما كساني كه مجروح و ملعون ماندند وفادار به مـيهن بودنـد      شهر فساد   
دنقل از زبان تمرد و طنز براي تعميق تناقض، بهره گرفته           ). 221 :2006 سليمان،(
                                                :                                                                                                           گويد  ميو

و به وقت گرفتاري  /به خوشي.. .خوشا به حال كساني كه از نانش خوردند...

	�� �����(  به او پشت كردند���: 467(.  
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گراف محكوميت مستقيم كساني است كه ااين پار" حاتم الصكري   به گفته
] ها  فرهنگي عليه روشنفكري هجمه[ انسوار كشتي شده و شهر را به امان طوف

ي طنزي دنقل وحشت و تلخي را به هم آميخته كه ها  كردند و عبارتها ر
   .)221ص :2006 سليمان،( "كنند  ميناسازواري را خلق

مغاير ) منانؤم - عقيده -نوح( صورتي است كه ه اين تصوير متناقض دنقلي ب
نيز متفاوت از  )كافران -تمرد -نوحفرزند (از متون ديني، بعد منفي را گرفته و 

امل با اين  تغيير هنري ناسازوار در محتواي . اين متون بعد مثبت را دارند
  .    ديني، توانست به عمق ابعاد معنوي معاصر مقصود دست يابدي اسطوره

اين : ويژگي طرف معاصر ناسازواري با طرفين ميراثي و معاصر با .4-1-2-2
 طرف معاصر بدون اينكه ويژگي آن ذكر ، اين مقطعدر. روش عكس قبلي است

غنيم ( شود  ميشود، بيان شده و ويژگي به طرف تراثي به صورت منفي داده
  .)256: 1998 كمال،
 /كند ديگر به دوشش آن تخته سنگ را حمل نمي) دردمند ابدي(سيزيف ...  


	�� �( / محكوم به حملند،شوند  ميي بردگي زادهها كساني كه در گهواره�
������: 148(.  

شود علت آن   ميسيزيف بيشترين شخصيتي است كه در شعر نوين فراخواني
 "عذاب ابدي و تالش مأيوسانه انسان براي رسيدن به قله اميال" به قصه
 در اين مقطع، تناقض جايي است كه .)182 :1994 المساوي،( گردد برمي

ه و بار سنگي را كنار گذاشته دنقل، از بعد تقليدي اسطوره اي درآمد» سيزيف«
را ) عذاب( هستند كه سنگ) ملت عربي(است و ديگر، اين فرزندان بردگان ترسو

  گاهي"المساويدنقل با استفاده از تكنيك بينامتني كه به گفته . حمل خواهند كرد
 :همان ("گونه شكل وارونه و گاهي همسو اما طنزآگين و يا چيزي بين آن دو هب
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ل ناسازواري متافيزيكي نقيضه از شكل موروثي اين اسطوره را بوده، شك) 178
  .سياسي خود را بيان كرده است -آفريده و به كمك آن، مقاصد اجتماعي

  
  يجهتن

براي بيان شرايط بد  ي،مصر دردمند  وو مبارز سياسيبرجسته   شاعر،امل دنقل
فيق متناقض گيري از تكنيك بينامتني و تل اجتماعي مردم مصر، با بهره - سياسي

اي  ش را خلق كرد و با ايجاد رابطها متن غايب و متن حاضر، هنر ناسازوار زباني
 ي ي معاصر، خوانندهها با داللت» حوار« روابط بينامتني يعني ي از بهترين گونه

ي عصر طاليي و عصر كنوني شكست، آگاه ساخت كه ها بين را به تفاوت ژرف
 ي ي ناخواستهها  دنقلي است كه تلخنداين مشاركت خواننده در شعر متناقض

امل دنقل با گزينش زبان ناسازوار و خلق . دهد  ميشاعر را به وي انتقال
 ي ادبي در شعر، توانست تفاوت دوره -ي دينيها ي متناقض از گنجينهها تصوير

ي از دست ها آرماني خود و مردمش را در سطوح سياسي و اجتماعي با دوره
فراخواني ميراثي و بازآفريني از فضاي آن اولين و . يان كند روشن عربي، بي رفته

 بعد، كاربرد ي بيشترين سهم را در ايجاد زبان ناسازوار دنقلي داشته كه در مرحله
 به ترتيب سهم بعدي را به خود اختصاص ها اسلوب و كلمه و عبارت اين گنجينه

 الاقل ،اش نداشت زده ، سودي براي مردم غفلتها هرچند كه بيان آن. اند داده
انگشت تهمت را از روشنفكران زدود و با اين شيوه خصوصاً در ديوان اوراق 

 . راه پايداري و مقاومت را ترسيم كند،ي آيندهها  توانست براي نسل) 8(الغرفة
 اين ي لفظ و جمله و تنيدگي ناسازوارانهصورت   بهفراخواني او از ميراث گاه

 بيشتر موارد به تصاوير متناقض در سطح متون، به هدف نقد حاكميت، در
گويي دنقلي است،   ديني كه اوج بلوغ زبان تناقضي  خصوصاً انديشه،انديشه

خاصيت  نقد گزنده را در برگرفت و ي ي برجستهها  منجر شد كه نمونه
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م سرآغاز شروع تناقضات 1967 جريان سياسي شكست. را پديد آوردتبسمي  شبه
ي ها درپي سياسي حاكمان مصر باعث تندي نقد يي پها دنقلي شد كه شكست

ي ديني ها  و باورها بخاطر بيان متناقض از سنت» �2���f�g « كه ديوان شدهدفدار 
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