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Language is present in all areas of human societies and has long been the 
organizer of human relations at all levels of human life and the basis for the 
formation of relationships, reflecting the beliefs, views and experiences of 
human beings. Critical discourse analysis, which developed in the context of 
sociological ideas, has a social approach to language. The present article, based 
on Van Dijk's socio-cognitive Analysis Discourse method, deals with the 
discourse of exploring the poem"Al-arz,va Al-Jorh Allazi la yonfatah " by 
Amal Danqol, a poet committed to the Arab society.This research uses 
ideological square elements, a satisfied discourse ode. Considers social and 
considers it as a social structure and seeks to discover social inequality and the 
negative points of the dominant discourse and how to redefine the meanings 
and the content of the audience and explain the poet's ideology.considers the 
text of the poem as a socio-political discourse and considers it as a social 
structure that creates its own discourse through the superstructure elements of 
language and attention to the context of the dominant discourse in society. 
Redefining the meanings and contentment of the audience and explaining the 
ideology. He considers the literary work as a kind of action that is socially 
formed and instead of considering it as a kind of ideal and aesthetic harmony, 
he considers it as an example of a variable literary institution which is marked 
by words, indexing, syntactic constructions, rhetorical applications including 
metaphor and metaphor, engages in polarization and breaks the hegemony of 
the dominant discourse, thereby reflecting the unequal distribution of power in 
current society. As a result, it became clear that in this poem, the poet relies 
more on alienation to show the face of Israel and other colonialists and internal 
enemies (the Arab ruler) to the people of his society and to institutionalize the 
ideology of struggle in the minds of the audience. he tries to focus the audience 
on the reality and the world that exists, not the world that the poet wants to 
create. 
discourse analysis, language, power, society, ideology, Van Dijk 
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  های کلیدی:واژه

 
روابط میان  ۀهای زندگی جوامع بشری نمود دارد و از دیرباز در تمام سطوح زندگی بشر سامان دهند زبان در تمام عرصه

ها بوده است. تحلیل انتقادی باور، دیدگاه و تجربیات میان انسان ۀکنند گیری مناسبات، منعکس ها و زیربنای شکلانسان
یکردی اجتماعی به زبان دارد و به بررسی سازوکارهای آن شناسی تکوین یافته، روهای جامعهگفتمان که در بستر اندیشه

با تکیه بر  رو شیپپردازد و در پی آشکارسازی روابط پنهان اجتماعی است. جستار از خالل بافت سیاسی و اجتماعی می
 األرض والجرح» ۀکاوی قصیدبه گفتمان کیدا ونشناختی  -اجتماعی ۀتحلیلی و در نظر گرفتن نظری -روش توصیفی
پرداخته لذا این پژوهش با کاربست ارکان مربع ایدئولوژیک، -عرب  ۀشاعر ملتزم به جامع -أمل دنقل« الذی الینفتح

پندارد و به دنبال کشف نابرابر ای اجتماعی میگیرد و آن را سازهاجتماعی در نظر می -قصیده را گفتمانی سیاسی
 ازایدئولوژی شاعر است.  نییتب وبازتعریف معانی و اقناع مخاطب های منفی گفتمان مسلط در راستای اجتماعی و ویژگی

جای آنکه آن را نوعی هماهنگی ه گرفته است و ب طور اجتماعی شکل که به داندمیرا نوعی کنش  گفتمان شعری رو این
، یشاخص گذار، دار شاننواژگان  واسطه بهپنداشته که از نهاد ادبی متغیری  ایبداند آن را نمونه یشناخت ییبایزو آرمانی 
و هژمونی گفتمان مسلط را  زده دستبه قطبیت سازی ...و مجاز وهای نحوی، کاربردهای بالغی اعم از استعاره ساخت

نتیجه مشخص  در وکشد می به چالش و تاباند یرا بازم امعه کنونیبا این کار توزیع نابرابر قدرت در جو  شکنددرهم می
 یداخلگران و دشمنان  اسرائیل و سایر استعمار ۀکند تا چهر سازی می بر غیریت یده، بیشتر تکیهگردید که شاعر در این قص

و در تالش است مخاطب  ایدئولوژی مبارزه را در ذهن مخاطب نهادینه کند اش بنمایاند و حاکم عربی( را به مردم جامعه)
معادل  ایسروده همزاد  نیبسازد پس ا واهدخ یم عرکه شا ییایکه هست کند نه دن یو جهان تیرا معطوف به واقع

 .داده است زمان رخ نیکه در ا یحوادث یاست برا یرمزآلود
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 مقدمه .1
ای اجتماعی است که ارتباط  نیست؛ بلکه پدیده خودساخته، مستقل و ذات به قائمزبان فرایندی 

های ارزشی جامعه دارد و محیط اجتماعی در آن بازتاب  های اجتماعی و نظاما ساختتنگاتنگی ب
 برحسب تنها نهتواند بر روی زبان تأثیر داشته باشد و زبان  های جامعه نیز می یابد و ارزش می

بافت اجتماعی که  برحسباجتماعی، سن( بلکه   خصوصیات اجتماعی گوینده )نژاد، جنسیت، طبقه
 گوید: توان به سخن فاولر اشاره کرد که می می نجایاکند در  یابد نیز تغییر می آن میخود را در 

رود و  های اجتماعی به شمار می گذاری مقوله زبان مرکز فرایندی اجتماعی است و ابزاری بسیار مؤثر برای نشانه
بخشد و  ها را تبلور و استواری می  کند بلکه اندیشه صرفاً کلماتی برای مفاهیمی که از پیش وجود دارند فراهم نمی

: 1395کند، دارد )فاولر،  هایی که انسان به جهان تحمیل می ها یا تئوری ریزی افکار و اندیشه نقش اساسی در پایه

شناختی و ظهور ه پرواضح است با تکیه بر مطالعات زبانشد انیببه توضیحات  با توجه.(52-50
بالفصل قدم  طیو محعناصری فراتر از ساختار و بافت انتقادی، مطالعات این حوزه به  هینظر

عنوان  جمله به ۀدهند لیبا عناصر نحوی و لغوی تشک در تحلیل گفتمان دیگر صرفاًنهاده و 
بلکه فراتر از آن به  ؛سروکار نداریم (context)ترین مبنای تشریح معنا، یعنی زمینه متن  عمده

اجتماعی و غیره ، فرهنگیسیاسی،  (context situation) متن یعنی بافت موقعیت عوامل بیرون از
یکی از اهداف این بر این اساس تحلیل انتقادی گفتمان رواج یافته و  عنوانبا که  سروکار داریم

 رویکرد، نقد و آشکار ساختن منابع قدرت و سلطه اجتماعی از طریق استفاده از زبان

 نابرابری افشای و درکمنظور  بهاجتماعی را  قدرت مسلط توانندگران این حوزه میتحلیل است؛
پرداز نظریه کیدا ون .(187: 2019)حسن، بکشند  چالش به آن، برابر در مقاومت سپس و اجتماعی

نتقادی به مسائل اجتماعی و مشکالت ا هایبر این نظر است که پژوهش شاخص این حوزه
بر  پردازد و به شکل خاصمیجتماعی اهای قدرت و سلطه ناشی از عدم برابری اجتماعی و پدیده

سلطه و قدرت متمرکز است و در  یها دهیشده و ارتباط آن با پد نقش گفتمان و زبان به کار گرفته
: 2014،کیدا وندارد ) دیاجتماعی ناشی از سوءاستفاده از قدرت تأک یها یحقیقت به بررسی نابرابر

ها را با بافت اجتماعی و  آن ۀو رابط پردازد یهای متن و گفتار م به مطالعه استراتژیوی  (.38
آن است که این  شود یدهد آنچه از الگوی وی دریافت م مطالعه و بررسی قرار می سیاسی مورد

؛ دارد دیمثابه شرایط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمان تأک الگو بر نقش قدرت و ایدئولوژی به
بلکه گفتمان در  شوند یگفتمان بیان نم لهیوس فقط به ها یدئولوژیا :معتقد استهمچنین وی 

 ۀنظری بر دیتأک با حاضر ژوهشپلذا  (5: 1389،کیدا ون) نیز نقش دارد ها یدئولوژیبازتولید ا
 ارائه خود ایدئولوژیک مربع به توجه با که راهبردهایی براساس و کیدا ون شناختی -اجتماعی

 پرداخت. خواهد دنقل ملأ اجتماعی -سیاسی ۀقصید بررسی به داده
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 اهداف پژوهش ، ضرورت، روش ومسئله. بیان 1-1

کوشد نگرشی گفتمانی به ادبیات داشته  می ،شناختی گفتمان محور زبان یها بررسی که یآنجائاز 
در پی آن است که متون را با ارجاع به بافت فرهنگی و نظام ایدئولوژیکی آن متون و  وباشد 

 -با روش توصیفی رو شیپپژوهش کند؛ فسیر تود ما فرهنگی و نظام ایدئولوژیکی خ ۀزمین
و سازوکارهای  کیدا ونشناختی  -بافت بنیاد اجتماعی ۀای، نظریبر منابع کتابخانه اتکاتحلیلی و 

تنها  قرار داده؛ زیرا معتقد است دنقل ملموجود در این نظریه را ابزاری سودمند برای بررسی شعر أ
های زبانی  های دانش ت که ارزش و نقش مؤثر روش و یافتههای گفتمانی اس از رهگذر پژوهشی

از این رو متن شعری أمل دنقل به مثابه گفتمان در نظر  شود. و ادبی در تفسیر و نقد آشکار می
روشی راهبردی در تبیین  کیدا وندر مربع ایدئولوژیک  شده مطرحو سازوکارهای شده  گرفته

اصلی در این  مسئلهایدئولوژی نویسنده است،  میان متن و ۀرابط خواننده و میان نویسنده و ۀرابط
ایدئولوژی  بر شناخت دیتأکجستار ارائه خوانش جدیدی از شعر أمل دنقل و درک بهتر آن با 

است تا روشی جدید برای خوانش شعر معاصر و  در تالش. نگارنده استشاعر و مناسبات قدرت 
 یات عربی و دانشجویان این رشته ارائه دهد.ادب ۀمندان در حوزدرک بهتر آن برای عالقه

 ، فرضیات پژوهشسؤاالت. 1-2

 ی ذیل است:ها پرسشدر پی پاسخ به  رو شیپجستار  
قطبیت سازی و ایجاد  های زبانی موجبدهی نظام، چگونه سازمانشده انتخاب ۀدیقصدر  .1

 اند؟حاشیه رانی در این گفتمان شعری شده

 ه به قدرت مسلط چگونه در متن بازتولید شده و نمود یافته است؟ ایدئولوژی شاعر با توج .2

 چیست؟ أمل دنقل «ینفتح األرض و الجرح الذی ال» ۀدیقص درگفتمان غالب .3

 و بر فرضیات ذیل متکی است:
 راهبردهای زبانی هستند که ازجملهفرایندهای استعاره، مجاز، نماد، تکرار و... در متن قصیده  .4

شعری به بازتولید، تأیید، اثبات یا  این گفتمان و در اند نقطه حساس معنا قرار دادهتمرکز را بر 
 .اند شدهمدنظر شاعر منجر  تشکیل ایدئولوژی

های زبانی خاص اقدام به غیریت سازی گفتمانی کرده و سعی در از  أمل با استفاده از ساخت .5
 دی دارد.سازی گفتمان خو برجسته بین بردن هژمونی گفتمان رقیب و

 اجتماعی است. گفتمان غالب در شعر أمل گفتمان سیاسی و .6

 پژوهش ۀ. پیشین1-3

روث وداك و میشیل  از« مناهج التحلیل النقدى للخطاب»به آثاری چون  گفتمان لیتحل ۀدر حوز
تحلیل » صالح فضل، از« النص علم والخطاب  ةبالغ»، عماد عبد اللطیف میو تقد همایر، مراجع

و گفتمان »از سارا میلز، « گفتمان»یک، دا وناز « مطالعاتی در گفتمان» از محمد المفتاح، «الخطاب
که بیشتر مبتنی  توان اشاره کرداز فرکالف، می« تحلیل انتقادی گفتمان»یک، دا وناز « یدئولوژیا
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-الگوی نظری پژوهش می ۀنیزم درو  باشند؛ یمیین نظریات این رویکرد و تببر تعریف مفاهیم 

زهرا  ۀنوشت« کیدا تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون» ۀلمقاتوان به 
بر رویکرد تحلیل  دیکه با تأک کرده ( اشاره1393زرقانی در سال ) یدمهدیسحامدی شیروان و 

 ها تیبه بررسی داستان شغاد و روشن ساختن ایدئولوژی شخص کیدا انتقادی گفتمان و نظریه ون
و جاثلیق در موضوع نبوت بر مبنای  ع(های تمدنی در مناظره امام رضا )جلوه» ۀخته و مقالپردا

در که  (1396نوشته خانم زری انصاری نیا و انسیه خزعلی در سال )« کیدا مربع ایدئولوژیک ون
مناظره امام رضا با  کیدا تحلیلی بر پایه مربع ایدئولوژیک ون -این مقاله با رویکردی توصیفی

در  (1392صابر پور در سال )همچنین  ،اند اثلیق را تحلیل کردند و از ابزارهای زبانی مدد جستهج
بازنمایی شخصیت زنان  ۀنحو «بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من»ای با عنوان مقاله

 را بررسی کرده و از روش تحلیل انتقادی گفتمان برای بررسی متن و نظریه سیمون دوبووار در
تحلیل گفتمان انتقادی کتاب امریکن انگلیش فایل با » ۀمقالو باب جنسیت استفاده کرده است 

به بررسی  (1395زاده در سال ) کلثوم یاسمی و فردوس آقاگل ۀنوشت« کیدا استفاده از مدل ون
و بررسی  کیدا با توجه به نظریه ون این کتاب از منظر تحلیل انتقادی گفتمان یها یژگیو

 یها بررسی مؤلفه» ۀمقالهمچنین  ،لف پرداخته استمؤ هایاجتماعی گروه -های فرهنگیدیدگاه
شام بر اساس مدل  ۀهای ملی کشورهای عربی حوزهگفتمان مدار در مربع ایدئولوژیک سرود

ملی و  یها به بررسی سروده (1398در سال ) یآباد وسفیعبدالباسط  ۀنوشت «کیدا ون
 ها و میزان قدرت مسلط در جامعه توجهموجود در سروده یها گفتمان رانیو حاشیه یساز برجسته

نمادهاي پایداري در شعر » :اشاره کرد هاپژوهشتوان به این میدنقل  اما در ارتباط با أمل؛ کرده
سال چغازردی در  و اکرمعلی سلیمی  ۀنوشت(« مل دنقلأ مطالعه مورد پژوهانه:)معاصر مصر 

 ۀهمچنین مقال در شعر أمل متمرکز است. کاررفته بهد و رموز ( که بر شناخت نما1388)
( که 1391به قلم سید رضا موسوی و رضا تواضعی سال ) «مل دنقلأاسازواري، هنري در شعر ن»

مالمح التراث الدینی » نامه انیپا ؛ساختار به بررسی متناقض نماها در شعر أمل پرداخته بر هیتکبا 
میراث دینی  به شناخت( که 1390گارنده محبوبه عقیقی در سال )ن« والقومی فی شعر أمل دنقل

 ۀنوشت «مل دنقلأهایی از شناسی سرودهسبک» ۀنام یانپاو  پردازدمی مل دنقلأدر شعر  یقوم و
 درصددها بر چند قصیده و بررسی ساختار زبانی آن یهتک( که با 1393سال )در  زهرا سهرابی کیا

که بیشتر این مطالعات متمرکز بر ساختار . الزم به ذکر است استتبیین مضامین شعری أمل 
متن شعری و مطالعه موردی برخی مسائل زبانی در شعر أمل دنقل است اما تاکنون با کاربست 

األرض » ۀبر رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان پژوهشی بر روی قصید اتکاو  کیدا وننظریه 
 صورت نگرفته است. «والجرح الذی الینفتح
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 مفاهیم بنیادین.2
 تحلیل انتقادی گفتمان. 2-1 

 گفتمان چراکه استسه اصل گفتمان، جامعه و تاریخ  رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان مبتنی بر
بافت  ساختار آن مبتنی بر نوعی کنش اجتماعی و تاریخی است که به شکل خاص روش و

واسطه  به قدرت از استفادهسوء مسئله ویژه صورت به و دشدهیتول آن در که است اجتماعی
لذا در  ؛(101 :2019 )یطاوی، دارد مدنظررا  کاربردهای زبانی و امکاناتی که در گفتمان قرارگرفته

شده در جامعه یا همان شیوه بیانی از یک   بررسی زبان به کار گرفتههمان گفتمان   این رویکرد
و  استاجتماعی  یها تیفعال  امانج در اساسی عنصرا که زبان کنش اجتماعی است به این معن

 ها و اندیشه ،ها ارزش ایجاد تغییر درشناختی است که -ای از روابط اجتماعیبه مثابه شبکه
 .(18: 2014)بودرع، کندایفای نقش می های مردمآگاهی

 و وداکث دایک، رو وجود دارد رویکرد ون گفتمان سه رویکرد اساسی در تحلیل انتقادی 
ای منسجم همگن و  یا نظریه کدستیتوان همچون مکتبی  ل انتقادی را نمیتحلیلذا  فرکالف

را سرلوحه کار خود قرار  شناختی مشخص و واحدی مورد اجماع تلقی کرد که دستورالعمل روش
 :این رویکرد دارای پنج ویژگی مشترک است یطورکل داده باشد اما به

نوعی فعالیت اجتماعی مهم  –کنند یرف )دریافت و تفسیر( م)خلق( و مص دیتولرا فعالیت گفتمانی که متون آن  -1
 .کند کمک می است،ها و روابط  آید که به ساختن جهان اجتماعی که حاوی هویت به شمار می

گفتمان نوعی فعالیت اجتماعی است که هم جهان اجتماعی را  شده: گفتمان هم سازنده است و هم ساخته-2
 .های اجتماعی است سازد و هم ساخته دیگر فعالیت می

 .دارد کیگفتمان کارکردی ایدئولوژی-3
 .قرار گیرد لیوتحل هیصورت تجربی مورد تجز اش به کاربرد زبان باید در بافت اجتماعی-4

آورد که به  داند بلکه خود را رویکردی انتقادی به شمار می نمی طرف یتحلیل انتقادی خود را به لحاظ سیاسی ب-5
 (.111-114 :1389)یورگنسن و فیلیپس،  تتغییرات اجتماعی اس لحاظ سیاسی متعهد به

 (socio-cognitive Analysis Discourse) کیدا وناجتماعی  -. نظریه شناختی2-2

کند که با برقراری پیوند میان سه مفهوم گفتمان، شناخت و اجتماع مثلثی را ترسیم می کیدا ون
در تحلیل « شناخت»او براي گفتمان است.  انتقادیمبنای رویکرد مطالعاتی وی در تحلیل 

میان ساختارهای گفتمان و  :بر این باور است وی است.انتقادي گفتمان اهمیت زیادي قائل 
واسطه شناخت فردی و  ها همیشه به ساختارهای اجتماعی رابطه مستقیمی وجود ندارد و آن

و  یشناس از مطالعات زبانشوند و شناخت حلقه گمشده بسیاری  اجتماعی به یکدیگر مرتبط می
به معناي رویدادي « گفتمان»واره،  در این طرح .(23: 2014،کیدا ون) تحلیل انتقادی گفتمان است

اي، متون نوشتاري و همچنین حرکات سر و دست، است که شامل تعامالت محاورهارتباطی 
-می یشناخت نهنشاهاي چاپي، تصاویر و هرگونه داللت یا تصویرسازي هاي صورت، طرححالت

شامل شناخت فردي و شناخت اجتماعي است و بنابراین شامل عقاید، اهداف، « شناخت»شود. 
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مرکب از ساختارهاي  «جامعه»شود. بازنمودهاي ذهني مي ۀها، احساسات، رفتارها و همارزیابي
ین تک افراد اشاره دارد و دومي به روابط ب ساختارهاست. اولي به تعامالت تک خرد و کالن

 (.99- 96 :2001، کیدا ون) گروهي
و ی متضاد )ما ها یدوقطبرا در قالب  و جامعهها، افراد : که ایدئولوژیوی بر این باور است

 دهند.( یا )خودی و غیرخودی( سازمان میها آن

 یها های ایدئولوژیک یک استراتژی بسیار کلی است: درباره ما حرفگفتمان اکثر اساساً استراتژی متداول در
تری را ارائه داد که برای اینکه بتوان تحلیل ایدئولوژیک دقیق وهای منفی بزنید  اره دیگران حرفبدر/ مثبت بزنید

 یم:کنمی دیچهاراصل کلی تأکبر در دیگر ساختارهای ایدئولوژیکی گفتمان نیز قابل کاربرد باشد 
 .کنید دیبر نقاط مثبت ما تأک

 .دکنی دیبر نکات منفی دیگران تأک 
 .نکنید دیبر نکات منفی ما تأک 
 .نکنیم دیبر نکات مثبت دیگران تأک 

توان از آن در تحلیل و می مینام یمدهند که آن را مربع ایدئولوژیک  این چهار حالت یک مربع فرضی را شکل می
 (.68: 1393، کیدا ون) دتمام ساختارهای گفتمان استفاده کر

غی، تدوینِ التمهیدات ب، گزینشِ واژگانی ای متعددی چونمذکور را در راهبرده چهارگانهاصول 
را  «خودی»رفتاری  یها جست که کنشتوان میها  و سرفصلای، عناوین گزارهساختارهای 

 .(265:)همانکنند را منفی بازنمایی می «دیگری» یها مثبت و کنش

-ها، صحنهلوگ شخصیتتوان مواردي را به این مجموعه افزود مثالً تنظیم دیادر متن ادبي، مي

ا، استفاده از صفات خاص، نظام تصویرگري شاعر، هتآرایي شخصیپردازي، نورپردازي، چهره
بروز و ظهور مربع  ۀعنوان زمین تواند بهاستفاده از امکانات مربوط به موسیقي کالم مي

 (.105: 1393)حامدی و زرقانی،  شود یایدئولوژیکي مذکور معرف

ی ها ساخت: عنوان، گزینش واژگانی، تدوین لیقبرخی راهبردهای متنی از در پژوهش حاضر به ب
قبل از ورود به بحث اصلی به معرفی چند مفهوم  اما میپرداز یمبالغی  داتیو تمهای گزاره

 کنیم:بنیادین که در تحلیل انتقادی گفتمان اهمیت دارد اشاره می
 (power). قدرت 2-2-1

 به مفهوم قدرت وجود دارد:دو رویکرد متفاوت  یطورکل به

ابزاری برای به در این دیدگاه قدرت  .ابزاری انباشتی است ۀمثاب رویکرد غالب و رایجی که در آن قدرت به -1
کند و به شکل محدود در انحصار فرد یا افرادی خاص قرار داشته و  سلطه، کنترل، نظارت و سرکوب تقلیل پیدا می

 دیدگاه فوکویی نسبت به قدرت قرار دارد که موضعی کامالً ،در مقابل -2. ودش قدرت اعمال می بر فرودستان بی
قدرت ازنظر فوکو بر تمام روابط درون جامعه سایه افکنده است و  .کند متفاوت نسبت به مفهوم قدرت اتخاذ می

، رانیضم) شود می بران و فرمانداران اعمال راهبردی است که در اختیار تمامی اقشار جامعه قرار دارد و بر فرمان
1378 :160.) 
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جریان مسلط تحلیل انتقادی گفتمان با تقلیل روابط قدرت به روابط سلطه و  :توان گفت میپس 
دیدگاه مدنظر نگارنده از مفهوم قدرت در  نکهیبر ا؛ عالوه متمایل به رویکرد اول است ،کنترل

 .استنیز همین این پژوهش 
 Hegemony)) یهژمون .2-2-2

 اند:آن از منظر تحلیل انتقادی گفتمان آورده در تعریف
 طرف کیهژمونی یعنی سلطه گفتمانی یا گفتمان مسلط در تحلیل گفتمان هژمونی یعنی گفتمان غالب که از

 کند. ایدئولوژی و معنا خلق می ،غالب است و از سوی دیگر به خاطر دسترسی به منابع قدرت ،صاحب قدرت
ها و منازعات اجتماعی با یکدیگر و  های رقیب در کشمشنامعنا، طرد گفتم دیتولها همواره در جهت بازناگفتم

گفتمانی بتواند بر  که ی)مسلط( تبدیل شوند. هنگام یعیتثبیت قدرت خود هستند تا آنجا که بتوانند به گفتمان طب

 .(103 :1392آقاگل زاده،گویند ) جامعه غالب شود چنین غلبه و سلطه گفتمانی را هژمونی می
است. این مفهوم هم برای تعیین  و جامعهلذا در ادبیات ابزاری برای تحلیل روابط میان ادبیات 

جایگاه نویسندگان و روشنفکران در جامعه بکار رفته است و هم برای تحلیل نقشی که نیروهای 
 .(466: 1388مکاریک، کنند )اجتماعی در متون ادبی ایفا می

 (Ideology) یدئولوژیا .2-2-3
ها و مبنای کنش و آن را باورهای بنیادین گروه رویکردی خنثی به ایدئولوژی دارد کیدا ون

گذارد و در سطح کالن با بافت یابد و بر گفتمان اثر میداند که با گفتمان هویت میاجتماعی می
 ی معتقد است:وموقعیت، جامعه و قدرت در ارتباط است؛ 

ه هستند، در سطح توصیف نظری، بخشی از افکار هر یک از افراد جامعه وابسته به جامع ذاتاً ها یدئولوژیا
های شناختی و اجتماعی هستند که در میان افراد ی دیگر آن نمود مشترکی از ایدهسطحشوند و در محسوب می

از  ها و تعامالت اجتماعی وشوند و در سطح کالن با موقعیتمحسوب می ها آنیک گروه نشر یافته و وجه اشتراک 
: 1393،کیدا اند )ون ارتباطها، قدرت و حاکمیت در ها، جنبشها، روابط گروهی، نهادها، سازمانسوی دیگر با گروه

122.) 

 ای از جنس قلممبارزه.3
میالدی که أمل در آن رشد یافت از وی فردی  1980تا  1942های شرایط جامعه در سال

به پختگی رسید در خدمت جامعه و  که گاهآنپذیر نسبت به جامعه ساخت؛ شعر وی  مسئولیت
وطنش بود همانطورکه خودش اذعان داشته است: کشف کردم برای فرد کافی نیست که تنها 

های فکری و فرهنگی که در آن شاعر باشد و توانا بر سرایش شعر بلکه باید نسبت به جریان
اهتمام بورزم  ها آنو باید به  ای نیست زمان وجود دارد نیز توجه داشته باشد و برای من هم چاره

اند: أمل قبل از هر چیز در رویکرد خود نسبت به  در مورد او گفته حق بهلذا  .(23: 1998)صادق، 
های وی به  مایه اصلی بیشتر سرودهاجتماعی است و درون –سنت یک شاعر کامالً سیاسی

ین مسائل ژرف و تیزبینانه خورده است و نگاه وی به انحوی با موضوعات سیاسی و اجتماعی گره
 (.114: 1994)المساوی، است 
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 ههای مسلط و شیوارتباط با محیط، گفتمانزبان شعری امری مجرد و انتزاعی و بیازانجائیکه  
-ی سیاسیا سروده« األرض والجرح الذی الینفتح»  قصیده .(157: 1400)یعقوبی،  زیست شاعر نیست

کلی، به  طور میالدی سروده شده؛ به 1966شاعر در سال  اجتماعی است که در مرحله دوم زندگی
اند، اشاره دارد بیانگر وضعیت اسفناک مردم  های مختلف های عربی که در چپاول قدرت زمین سر

 .استخیانت حاکم ظالم خود قرارگرفته،  عرب که میان طمع غاصبان، متجاوزان و
 «األرض والجرح الذی الینفتح» ۀی انتقادی سرودبررس .3
 یعنوان گذار .3-1

گفتمان  ستیکلمات و جمالت ن یگفتمان محدود به معن کی یمعتقد است: معنا کیدا ون
 نیتر مهم ایلب کالم  یاگوی هاسرفصل دارد؛ را هاو سرفصل نیعناو رینظ یتر جامع یمعناها

ها  لسرفص ست؟یکه گفتمان درباره چ ندگوییطور کل به ما م گفتمان هستند و به کیاطالعات 
بر نکات خوب  میاند اگر بخواه شده هستند که به نحو احسن در گفتمان ارائه یعاتاطال رندهیدربرگ

 نیاست که چن نیا میده یکه انجام م یکار نیاول میکن دیتأک گرانینکات بد د ایخودمان و 
ت با آوردن عبار زین دهیقص نیدر ا (67: 1393ک،یدا )ون میها مطرح کن را در سرفصل ینکات

گفتمان مسلط و  یو  شکستن هژمون تیقطب جادیا یدر راستا «نفتحیال یذاألرض و الجرح ال»
 میشده است و از همان ابتدا مخاطب را با مفاه و مقاومت به کار گرفته زشیخ یدئولوژیاشاره به ا

ه ب یابیدست یاصل دیشده عنوان کل طور که گفته همان رایز کند؛ی)بحران، آشوب، وطن( مواجه م
آن است.  ریکنکاش و تفس یمتن برا یآن و ورود به ژرفا یها یژگیو شفتجربه شاعرانه و ک

و توجه ما را  کند یآن را مشخص م یمتن و محتوا تیچندگانه است که هو یها یژگیبا و یرمز
 (.34: 2002،ی)البستان کند یآن جلب م قیو عم یسطح یها دهیپد یابیبه رد

 یواژگان نشی. گز3-2

و اولین چیزی است که با  شود یاثر هنری استفاده م رعنوان ابزار بیان د کلمه بهبه اینکه  هبا توج
کشیم و شعر آن نفس میاز و  مینگر یاست که از آن م یا چهیسان در و به میشو یآن روبرو م

 در (174: 1996 )اسماعیل،و کاوش دائمی هستی از طریق کلمه است   کاوش دائمی در جهان کلمه
، برگرفته در را متن که گفتمانی میدان از واژگان فارغ از توان ینم گرید یل انتقادی شعر نیزتحل

دارای معنایی سیال هستند و در هر متن  ۀها و عوامل سازند مثابه نشانه یادی کرد زیرا واژگان به
 که ینجائآاند. از  یی یافتهمعنا تیهوهای گفتمانی،  یابند که با توجه به نیرو داللتی خاص می

خاص تجانس  های مختلف گفتمان بسته به موضوع، هدف و عوامل دیگر با انواع واژگان  گونه
 (Unmarked)نشان  و بی (Marked)دار  نشان دودستهتوان به  دارند در این مقوله واژگان را می

د تقسیم کرد. قسم اول عالوه بر اشاره به مصادیق خاص، نگرش گوینده یا نویسنده را در خو
نشان تنها نمادی از واقعیت هستند و به مصادیق ذاتی یا تجریدی  دهند ولی واژگان بی جای می

)یارمحمدی،  اند که در اختیار زبان قرار دارنداقالم واژگانی نیتر و سادهترین اشاره دارند بنیادی
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معانی ضمنی،  ۀدار عالوه بر داللت بر یک مفهوم خاص دربردارند های نشان اما واژه (؛63: 1383
بینی  گر طرز فکر، نگرش و جهان ارزش فرهنگی، اجتماعی و بار ایدئولوژیکی هستند که بیان

نشان دادن کارکرد این  نجایدر اباشند و هدف از مطرح کردن این مقوله  نویسنده یا گوینده می
مناسبات واژگان در خلق و تثبیت گفتمان خودی و تبیین هدف، نحوه و نوع ارتباط نویسنده با 

 قدرت است.
 )األرض(در ارتباط با  القیظ، القارس، ظامئة، القاسی(مثل )ی دار نشان کلمات در آغاز قصیده شاعر،

ی( و خارجداخلی دشمنان )کار برده تا ظلم وستم ه عربی است ب شده اشغالی ها نیسرزمکه نماد 
کند و  دیتأکفی دشمان من بر نکات ورا به تصویر بکشد  اند روا داشتهکه بر سرزمین عربی 

 پیوند بزند. اش یشعری گفتمان اسیو سمخاطب را با بافت اجتماعی 
معنی صَمِیمُ الصیْف و هو حاقُّ الصیف و تقیَّظَ: إشتدََّ الحر قَائِظ: ]قیظ[ صَائِف، حَارَّ، به  )القیظ(کلمه  

أَبْرَدُ الصَّقیع  به معنی )القارس(آمده و کلمه  (456: 1414/7)ابن منظور،  مُحْتَدِم، مُتَضَرِّم، مُتَوَهِّج، مُتَأَجِّج
قَاسِیَةٌ: ال   غلیظ القلب و أَرضبمعنی  )القاسی(وکلمه  (170: 1414/6 ،)همان و أَکثره و أَشدُّ البَرْد

ي اللغة ف  قَسَتْ  ؛ تأْویل قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ  قَسَتْ  تُنبت شیئاً و قال أَبو إِسحق في قوله تعالى: ثُمَ

إذا اشتدَّ به معنی ( ة)ظامئو کلمه  (181: 1414/15)همان،  الشدید  القَسِيُ: و  غَلُظت و یَبِست و عَسَت

اوج  و نقطهها وجه شدت در تمام این واژه توجه قابلاست؛ نکته  ( آمده116: 1414/1)همان،   عَطَشُه
ویژه مصر را رهای عربی بههر چیزی است که در این متن برای بیان شدت وخامت اوضاع کشو

 :کندالقا می
األرض مازالت، بأُذنیها دم مِن قرطها المنزوع/ قهقهةُ اللَّصوص تسوق هودجها ... و تترکها بال 
زاد/ تَشدُّ أصابعُ العطش الممیت على الرمال/ تضیع صرختُها بحمحمة الخیول/ األرض ملقاة على 

تسأل  /.../ و تزحف في لهیب القیظ!.. و تخرجه بال ماءالصحراء ... ظامئة / و تُلقِي الدلو مرَّات.
عن عذوبة نهرها/ و النهر سَمَّمه المغول/ و عیونُها تخبُو مِن اإلعیاء، تستسقي جذورَ الشوك/ 

 (154: 1987)دنقل،  .. یطحنها الذبول.تنتظرُ المصیرَ المرَّ 

/ قهقهه دزدان اش شده کندههای هگوشوار به خاطرچکد( خون می) شیهازمین همواره از گوش»ترجمه: 
آورد / فریادش ها فشار میکند/ و انگشتان تشنگی کشنده بر ماسهراند و او را بدون توشه رها میکجاوه او را می

اندازد و شود/ زمین در صحرا تشنه، پرت شده است/ و دلو آب را چندین بار میاسبان گم می ههی( شدر )همهمه
مغول نهر را  که یدرحالپرسد/ خزد/ و از گوارایی نهرش میآورد/ و در شدت گرما مییبدون آب آن را بیرون م

کند/ طلب آب می های خارو از ریشه شوند(برهم نهاده میشود )سمی کرده است/ و چشمانش از خستگی بسته می
 «.کند(خرد میکند )کشد/ پژمردگی او را نابود میانتظار سرنوشت تلخ را می

های بازنمایی رابطه زبان و بافت موقعیتی در درون ساختار زبان از  ارزترین شیوهیکی از ب
ها بیانگر این  گیرد. شاخص صورت می (Discourse deixis) یگفتمانهای  طریق شاخص

کنند و  چگونه مشخصات بافت موقعیت گفتمان را کدگذاری و دستوری می  اند که زبان موضوع
 درواقعبیر و تفسیر کالم وابسته به تحلیل بافت موقعیت است. دهند که تع  همچنین نشان می
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، زمان یا آیند که مقید به بافت موقعیت بوده و به مکان می حساب بهها، عناصری زبانی  شاخص
ها  این شاخص (.117: 1392زاده،  آقاگلاند ) شخص اشاره دارند که از طریق بافت موقعیت قابل درک

ریف زمان فعل، قیود مشخص زمان و مکان، برخی افعال مانند شامل ضمیر شخصی، اشاره، تص
 ستندینآمدن، رفتن، بردن، آوردن و... اند و بدون در نظر گرفتن پارامترها بافتاری قابل تفسیر 

 (.143: 1394نورگارد، )
جمالت ندایی،  )الذی(،اسم موصول  أنا، هم( و) ریضمااستفاده از  گذاری وشاخص أمل با

مرتبط تاریخی(  -فرهنگی جامعه )سیاسی، اجتماعی وها، مخاطب را با بافت موقعیتی  اسامی شخصیت
دارد  یکمهتکه معنای  دار )حارس( نشانی کرده، حاکم را با کلمه ساز تیقطببه  و اقدام کندمی

من در ذیل معنای آن آمده:  دیآ یممورد ندا قرار داده؛ زیرا گاهی کلمه حارس به معنای سارق 
أي سارق و هو ممَّا جاء على طریق التهکَّم و التعکیس و ألنَّهم   الحُرَّاسِ  من  حارسٌ  فالنالمجاز 

 فیهم السرقةُ، کما قال:  وجدوا الحرَّاس

  حارِسٌ مِنْ مِثلِه و هوَ  مُحترِسٍ و  مُحتَرِس هوَ  حارِسٍ  فواعَجَبَا من
 

رابطه  و نوعاکم عربی این شاخص گفتمانی هویت اجتماعی ح با .(121: 1971)زمخشری، 
 :گردد که شاعر در موضع مخالفت با گفتمان مسلط است یممشخص  و شاعراجتماعی میان او 
 /عصبِّني بالتاج/تشرینها القارس.../ و األموي یقعى في طریق النبع:... إنَّي أنا الحجَّاج من أنت یا حارس؟/

امل الشهداء/ و ال یَتورَّعون، یؤذنون / و بعدها یتملَّکون، یضاجعون أر"… دون الماء رأسک یا حسین
أحببتُ فیک المجد و  هل ثبَّت الثَّقفيَّ/ قناعه المهزوز/.../ !/الفجر.../ لم یتطهَّروا من رجسهم/ فالحقَّ مات

یَمشي في مدائنک الملیئة بالذباب/ یُسقي القلوب عصارة  /الشعراء/ لکنَّ الذي سرواله من عنکبوت الوهم:
 (155-156: 1987)دنقل، الخدر المنمَّق

نشیند اموی در راه چشمه می گمان من حجاج هستم/ تاج بر سرم بگذار/ای نگهبان تو کیستی/ بی»ترجمه: 
شهدا  زنان وهیبو با  شوندمالک می بعدازآن/ و ...ع( در کنار آب مواظب سرت باش) نیحس)چون سگ(: ای 

نجاستشان را از خود پاک  که یدرحالگویند گاه اذان میدر صبحکنند و و پرهیزگاری نمی و تقواشوند/ می بستر هم
 تو بزرگواری و شاعران را دوست دارم/ به خاطراند/ پس حق مرد/ آیا ثقفی نقاب لرزانش را محکم کرد/ من نکرده

عصاره ضعف و  ها دلرود/ و به اما کسی که شلوارش از عنکبوت وهم است/ در شهرهای پر از مگس تو راه می
 «.نوشاند یم شده نییتزستی م

فکنی مشکالت و  اوقات، فرا ها، جهت تثبیت موقعیت خود و یا تداوم قدرت و گاهیگفتمان
نمایند.  سازی می سازی یا غیریت مسائلی که در جامعه با آن مواجه هستند، اقدام به قطبی

و مردم به ترس  هادادن گفتمان هراسی و سپس، ارجاع سازی یا دشمن سازی یعنی: رقیب غیریت
نمودن اذهان به غیر یا دشمنی، گویا  گفتمانی و یا متوجه از دشمن جهت ایجاد وحدت درون

ه عاشورا و ظلم امویان در حق امام اشاره به واقع (.118: 1392زاده،  گل )آقاهمیشه در کمین است 
لی است در جهت ی نوعی بیان استدالبه نحو )الثقفی، الذی، انا(های ع( در کنار شاخص) نیحس
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مسلط را در نگاه مخاطب  و گفتمانی که ایجاد کرده تا گفتمان خودی را محقَّ بند قطببر  دیتأک
 بنمایاند. غاصب

 . تدوین ساختارهای نحوی3-3

خنثی  در متون، امری طبیعی و ها آنچینش  از منظر تحلیل انتقادی گفتمان جمالت، ساختار و
گیرند،  عی، قدرت و ایدئولوژی پنهان در متن شکل میهای اجتما نیست، بلکه درنتیجه کنش

غالباً ترتیب کلمات و نیز ساختارهای تبادلی جمالت ممکن است بر گفته:  کیدا ونطور که  همان
در  رض(األ) ةکلمدر این قصیده،  (.440: 1389، کیدا ون)عاملیت زیرساختی، معنایی داللت کنند 

روند صدای که در ارتباط با گفتمان خودی بکار میجمالتی  گیرد و پذیر قرار مینقش کنش
گر به این یابد تا اشارهدر گفتمان شعری هویت میها( )ریضم ۀلیوس بهدستوری منفعل دارند و 

ما( ستم ) یخودمان ـمال قدرت بر گفتـمهم باشند که گفتمان مسلط با سلطه اجتماعی و اع
 دارد:ها( داللت منفی )آن بر نکاتی به نحوکند و می

قهقهة اللَّصوص تسوق هودجها ... و تترکها بال زاد/ تشدُّ أصابعُ العطش الممیت على الرمال/ تضیعُ 
صرختها بحمحمة الخیول/ األرض ملقاة على الصحراء ... ظامئة / و تُلقِي الدلو مرَّات... و تخرجه بال 

ه المغول/ و عیونُها تخبو مِن تسأل عن عذوبة نهرها/ والنهر سَمَّم ...//و تزحف في لهیب القیظ!ماء
اإلعیاء، تستسقي جذورَ الشوك/ تنتظرُ المصیرَ المرَّ... یطحنها الذبول/ من أنت یا حارس؟/ إنَّي أنا 

/ تحملها السفائن نحو «النفط»األرض تُطوى في بساط  // تشرینها القارس... / عصَِّبني بالتاج..الحجَّاج.
 (.154-155: 1987)دنقل، رقصةً... و هدیَّةً للنار في أرض الخطاه :فکي تکونَ إذا تَفتَّحت/ اللَّفائ« قیصر»

ها کند/ و انگشتان تشنگی کشنده بر ماسهراند و او را بدون توشه رها میقهقهه دزدان کجاوه او را می» ترجمه:
و آب را شود/ زمین در صحرا تشنه، پرت شده است/ و دلآورد/ فریادش در )همهمه( شیهه اسبان گم میفشار می

پرسد/ خزد/ و از گوارایی نهرش میآورد/ و در شدت گرما میاندازد و بدون آب آن را بیرون میچندین بار می
و از  شوند(شود )برهم نهاده میته میـتگی بسـمانش از خسـمغول نهر را سمی کرده است/ و چش که یدرحال
کند(/ زمین خرد میکند )شد/ پژمردگی او را نابود میککند/ انتظار سرنوشت تلخ را میطلب آب می های خارریشه

و  گشوده شود/ شادی ها پارچه که آنگاهبرند تا ی قیصر میسو بهها آن را شود/ کشتیدر فرش نفت پیچیده می
 «.در زمین خطاکاران ی باشد برای آتشا هیهد

ال ساختارهای در ساختار نحوی یک جمله انبوهی از اشک :گفته است کیدا طور که ون همان
بر معنا استفاده کرد در یک جمله  دیاز آن برای تأک توان یممکن و جایگزین وجود دارند که م

یک جمله جمالت معلوم و  را به ابتدای جمله آورد یا با تغییر ترتیب کلمات یا کلمه توان یم
تفاده کرد ایدئولوژیک جمالت گفتمان اس یساز از آن برای برجسته توان یمجهول گرداند که م

خود را در آنچه گفتمان  تیقاطع یبا وجه اخبار یگفتمان شعر نیأمل در ا. (79: 1393، کیدا ون)
با  کند یم انیمخاطب ب یاند برا و ظلم و ستم در حق مردم مصر روا داشته انتیمسلط از خ

 .دهدیار مقر دیرا مورد تأک بیاستفاده از ناسخ )مازال( تداوم و استمرار ظلم و ستم گفتمان رق
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و ی تیکفا یببکار رفته بر رض( )األدر ارتباط با کلمه  منزوع، مصهور، محلول(مفعول )اسم 
 کند و بیانگر تجربه فردی شاعر از قدرت مسلط بر جامعه است: دیتأکی حاکم عربی قیناال

ن / و بعدها یتَملَّکون، یُضاجعو…و األموي یقعَى في طریق النبع: دون الماء رأسک یا حسین
هل ثبَّت  !/أرامل الشهداء/ و ال یتورَّعون، یَؤذنون الفجرَ... لم یتطَّهروا مِن رجسهم/ فالحق مات

بوجه العربيَّ/ أحببتُ فیک المجد و الشعراء/ لکنَّ  .../الثقفيَّ/ قناعَه المهزوز؟/ فقد مضى تموز
بَ عصارةَ الخدر یمشي في مدائنک الملیئة بالذباب/ یُسقي القلو /الذي سرواله من عنکبوت الوهم

المنمق/ و الطواویسُ التي نزعَت تقاویمَ الحوائط/ أوقفَت ساعاتِها / و تَجشَّأت بموائد 
-157: 1987)دنقل، /فوق أکابر األغوات منهم… تنتظرُ النیاشین التي یسخو بها السَّلطان...السفراء

156). 
 بعدازآن/ و ...ع() نیحسسرت باش ای  مواظبآب  در کنارچون سگ(: ) ندینش یماموی در راه چشمه »ترجمه: 

گویند گاه اذان میکنند و در صبحو پرهیزگاری نمی و تقواشوند/ می بستر همشهدا  زنان وهیبو با  شوندمالک می
/ من برای تو ...اند/ پس حق مرد/ آیا ثقفی نقاب لرزانش را محکم کرد/نجاستشان را از خود پاک نکرده که یدرحال

است/ در شهرهای پر از مگس تو راه  اما کسی که شلوارش از عنکبوت وهم اعران را دوست دارم/بزرگواری و ش
را از روی دیوار  ها میتقوهایی که و طاووسنوشاند/ می شده نییتزها عصاره ضعف و بیهوشی رود/ و به دلمی

هایی هستند که سلطان به مدال ی سفیران آروغ زدند/ و منتظرها بر سفرهرا متوقف کردند/ و  ها ساعتکندند/ و 
 «.ها آنهای بزرگ بخشد/ بر فراز داممی ها آن

کار  دهد و نکات منفی را برای دشمن به یی را شکل میها آنبا این عبارات، گفتمان ما و 
ستم روا کردند و زنان  و   پندارد که بر مردم ظلم ها می برد دشمنان را چون امویان و یا مغول می

پا داشتند. در ادامه به دشمنان داخلی )حاکم  ه کنیزی گرفتند. در حال نجاست نماز بهشهیدان را ب
 کند، کسانی که به بیگانگان تکیه کردند و امید واهی بستند. می ( اشارهطلب افراد فرصت و
 . تمهیدات بالغی3-4

اسب برای کنایه بستری من ساختارهای بیانی چون تشبیهات، استعارات، مجازها، نمادها، طنز و
 رینی، معناسازی وـآف گذاری، ارزشهای فردی، ایدئولوژی، اعمال قدرت، ارزشبیان تجربه

آفرینی نیست بلکه بسان سالحی  بخشی به تجربیات درونی فرد هستند و تنها ابزار زیباییهویت
 :گوید دایک می طور که ون در دست گوینده هستند همان

نظیر تکرار روساختی )لفظی( یا صنایع معنایی مانند استعاره ممکن ساختارهای بالغی خاص در گفتمان، »
دهد که اطالعاتی که برای ما ناخوشایند  است در مواردی تابعی از کنترل ایدئولوژیک بشوند این امر زمانی رخ می

یاری از گیرد. بس قرار می دیتأکدیگری مورد  ۀاطالعات منفی دربار حال نیدرعو  شده دادهجلوه  تیاهم یباست 
کارکرد اصلی خود  عنوان بهشناسیم دارای این تأثیر خاص  را در چارچوب بالغت کالسیک می ها آنصنایعی که 

 (.449-450: 1389دایک،  )ون« هستند

در این قصیده شاعر با استفاده از استعاره، مجاز، نماد و جمالت کنایی به مبارزه با گفتمان  
احساس مادری  رخالف اکثر شاعران نسل اول که بیشتر برآغاز قصیده ب پردازد؛ در رقیب می

کنند زمین را نماد سرزمین عربی قرار داده که چون عروسی مورد غارت و تجاوز زمین تأکید می
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 خاطر تشنگی و به داده  دست ازاش را  با اراده دزدان قرارگرفته و بعدازآنکه مردان مخلص و
حالت  آورد واین معنی به خلق تصویر زیبایی روی می حال مرگ افتاده است، برای بیان ضعف به

کند، نهر نماد باروری اش را با تبیین حس تشنگی زمین بازنمایی می فقدان افراد باهمت در جامعه
وسیله مغول که نماد دشمنان است سمی شده یعنی دشمنان   است که به روبرکتیخ و رشد و
 اند. را از بین برده -ی آزاداندیشهاانسان –های عربی های رشد سرزمین سرچشمه

)قهقهة اللَّصوص تسوق هودجها، تضیع صرختها بحمحمة  هدف صنعت مجاز در عبارت
با  دنقل با این کاربرد مجازی و خلق جمالت ادبی نیست بلکه امل آفرینی و تنها زیبایی الخیول(

در زمان حاضر را اجتماعی  -خواهد شدت وخامت شرایط بد سیاسیتوجه به گزینش واژگانی می
نسبت داده است تا هم  ضاع( )ساق وبه فعل  )قهقهه دزدان و شیهه اسبان(به تصویر کشد شاعر 

ها را برساند، دشمنان را بیان کند و هم اوج اضطرابات ناآرامی و خصومتشدت قساوت قلب 
خوبی بر  به )قهقهة وحمحمة(معنایی  درواقع این سازوکار بالغی با توجه به با خاصیت آوایی و

 کند.نکات منفی گفتمان غیر خودی تاکید می
 تاریخی اشارات که آن بر عالوه. های تاریخی است شخصیت نماد و این قصیده پر از رموز و

 آن بر درپی تاکنون پی یونان از زمان که دشمنانش و مخاطب را با تاریخ عربی دارد وجود آن در
به  معطوف را مخاطب و داخلی وقایع تا پردازد می ارجیخ وقایع به کند و مرتبط می آمدند، وارد

دنقل به دلیل وجود  بسازد؛ امل خواهد می شاعر که دنیایی نه کند می هست که جهانی و واقعیت
قدرت مسلط گفتمان رقیب با بازنمایی تاریخ در قالب این روایت شعری از زمین، به بازگردانی 

از مقتل امام  مغوالن تا عصر حاضر )زمان نفت( و تاریخ عربی از زمان سقوط بغداد به دست
گردد و با کاربرد  بازمی -زمان ابن سلول-سپس به زمان صدر اسالم حسین تا عصر برمکیان و

تباهی که بر امت عربی گذشته است را  مجازی زمین و سفر از گذشته به حاضر، حالت سقوط و
 ارزه با دشمنان جهت تحقق عدالت وتا بتواند ایدئولوژی خود که خیزش، مب کند مجسم می

بنابراین برای اشاره به ؛ بازگرداندن عزت عربی است را از خالل ساختارهای زبانی عینیت بخشد
 کند:استفاده می)حجاج( غصب حقوق مردم توسط حاکم کنونی از نماد  تجاوز، ستم و

األرض تُطوَى في  /ا القارس/ تشرینه... /عصَِّبني بالتاج..مَن أنت یا حارس؟/ إنَّي أنا الحجَّاج.
رقصةً... و هدیَّةً للنار  :کي تکونَ إذا تَفتَّحت/ اللَّفائف «قیصر»/ تحملها السفائن نحو «النفط»بساط 

و صارت حامالً في .../ في أرض الخطاه/ .../ و السیَّاف یجلدها! و ماذا؟ بعد أن فقدت بکارتَها.
یغسل عارها القاسي... و ال ماء الفرات و األموي  / ال النیلُ!عامها األلفيَّ من ألفین من عشَّاقها

 .(155-156: 1987)دنقل،  یقعَى في طریق النبع.../ دون الماء رأسک یا حسین

/ زمستان این زمین بسیار .../تاج بر سرم بگذار...من حجاج هستم گمان یبتو کیستی ای نگهبان/ » ترجمه:
ها پارچه که آنگاهبرند تا ی قیصر میسو بهها آن را ود/ کشتیشسخت و شدید است/ زمین در فرش نفت پیچیده می

زند و چگونه؟/ ای باشد برای آتش در زمین خطاکاران/ و جالد او را تازیانه میو هدیه ...گشوده شود/ شادی
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نه نیل  / و باردار شد در هزارمین سالش از دو هزارمین نفر از دلدادگانش/...اش را از دست داددوشیزگی بعدازآنکه
ع( در کنار آب ) نیحسچون سگ(: ای ) ندینشاموی در راه چشمه می /و نه آب فرات ...شوید/ننگ سنگینش را می

 «....مواظب سرت باش

کاربردهای استعاری در این قصیده نیز در ارتباط با ایدئولوژی و مناسبات قدرت 
شناخت انسان در زندگی  فهم وها با  استعاره مفهومی استعاره ۀاند زیرا در نظری شده گزینش
شیوه سخن گفتن یا  های ایدئولوژیکی هستند ومند دارای فرضدارند و متون گفتمان سروکار

مجموعه روابط قدرت است  کننده فشارهای عمیق ایدئولوژیکی و نوشتن ما درباره جهان منعکس
دئولوژی ونشان دادن تواند ابزاری مناسب جهت شناخت ایدهد میاستعاره که در زبان رخ می و

های جامعه باشد. بر این اساس استعاره تمثیلی که میان دو مفهوم زمین و  عدالتیها و بی نابرابری
 تغییر، ایجاد موجب و زبانی ابزاری است نه فکری صنعتی عنوان به گرفته دقیقاً کلئوپاترا شکل

 بیگانگان با ارتباط و کامح بداند عملکرد که گرددمی مخاطب اندیشه دگرگونی سازی و آگاهی
 داشت. نخواهد شکست جز ای نتیجه
 و آوردن دست به قیصر با ارتباط از هدفش زنی در تاریخ یونان که-أمل از ماجرای کلئوپاترا  

-اهدافش برسد به تا کرد نزدیک قیصر به و پیچید فرشی در را خودش لذا بود حکومتش تحکیم
 فرش در که هویت عربی کند می بازنمایی برعکس را حادثه این استعاری ترکیبی و بابهره برده 

 سرزمین آتش در برای باشد سرگرمی و هدیه تا شد فرستاده قیصر سوی به شد پیچیده نفت
 مهار و دارد منفی وجه آتش آمده: نمادها فرهنگ در و دارد منفی مفهوم اینجا در. آتش خطاکاران

 که است آتشی اهریمنی، آتش اهریمنی است، و اهورایی است، ابزار شیطانی عملکرد نیز آن
با این کاربرد نمادین، بهتر تجربه  (؛ و62 :1387/1)شوالیه وگرابرن،  برود تحلیل آنکه بی سوزاند می

 کند.سازی می ایدئولوژی مبارزه با دشمنان را باز مفهوم درونی و
سعی دارد « حجاج»بر خیزش است در برا که نماد نوزایی و« تموز»أمل با کاربرد اسطوره 

و صفت  برای حجاج )المهزوز(کاربرد صفت  ایدئولوژی خیزش و مبارزه را عینیت بخشد و
گفتمان رقیب را به حاشیه رانده است. گزینش  برجسته و برای تموز، گفتمان خودی را )العربی(
در ارتباط ها گرفته است زیرا اسطوره رانی گفتمان غیرخودی انجامحاشیه به خاطرها اسطوره

آیند آبشخورهای غنی برای شاعران در هر عصری بشمار می محکمی باتجربه شعری هستند و
 العاده نهفته در اسطوره، افکار و خارق گر ودستاوردهای فراوان آن و نیروهای الهام ۀواسط که به

 (.174: 1997)زاید، بخشند احساساتشان را تجسم می

و بعدها یتملََّکون، «/ دون الماء ...رأسک یا حسین...»و األموي یقعَى في طریق النبع: 
 !/یضاجعون أرامل الشهداءِ / و ال یتورََّعون، یُؤذنون الفجر... لم یتطَّهروا من رجسهم/ فالحق مات

 (155: 1987)دنقل،  !بوجه العربي .../هل ثبََّت الثقفيَّ/ قناعَه المهزوز؟/ فقد مضى تموز

 بعدازآنو  /...ع( در کنار آب مواظب سرت باش) نیحسچون سگ(: ای ) ندیشن یماموی در راه چشمه »ترجمه: 
گویند گاه اذان میکنند و در صبحشوند/ و تقوا و پرهیزگاری نمیمی بستر همشهدا  زنان وهیبو با  شوندمالک می
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کرد؟/ تموز با اند/ پس حق مرد/ آیا ثقفی نقاب لرزانش را محکم شان پاک نکردهخود را از نجاست که یدرحال
 «.ی عربی گذر کردچهره

)طواویس، ها و نمادهای منفی برای گفتمان رقیب مثل طورکلی شاعر با گزینش شخصیت به
)انصار، قریش، هایی مثبت چون  شخصیت ، اسطوره وو نماد حجاج، اموی، ابن سلول، قیصر(

رانی گفتمان رقیب  حاشیه سازی گفتمان خودی و برای گفتمان خودی به برجستهتموز، حسین( 
دشمان خارجی را بشکند و بر نکات منفی گفتمان مسلط  کند تا هژمونی حاکم عربی واقدام می

 کند. دیتأک
در عبارت کنایی )عنکبوت الوهم(  تشبیهی اضافه با استفاده از این قطبیت گفتمانی در متن

دبیر حاکم عربی و که کنایه از اعتماد بدون تفکر و ت م()الذي سرواله من عنکبوت الوه
 انگریو نمایابد سیاستمداران کنونی عرب به اسرائیل و سایر بیگانگان است بیشتر عینیت می

 ی اجتماعی است:و نابرابرقدرت مسلط 
یمشي في مدائنک  /أحببتُ فیک المجد و الشعراء/ لکنَّ الذي سرواله من عنکبوت الوهم:

المنمَّق/ و الطواویسُ التي نزعَت تقاویمَ الحوائط/  الملیئة بالذباب/ یُسقي القلوبَ عصارةَ الخدر
/فوق … /تنتظر النیاشین التي یسخو بها السَّلطان… أوقفت ساعاتِها / و تَجشَّأت بموائد السفراء

 (158- 159: 1987)دنقل،  أکابر األغوات منهم

بوت وهم است:/ در اما کسی که شلوارش از عنک من برای تو بزرگواری و شاعران را دوست دارم/»ترجمه: 
هایی که و طاووسنوشاند/ می شده نییتزها عصاره ضعف و بیهوشی دل و بهرود/ شهرهای پر از مگس تو راه می

هایی ی سفیران آروغ زدند/ و منتظر مدالها بر سفرهها را متوقف کردند/ و ها را از روی دیوار کندند/ و ساعتتقویم
 «.ها آنهای دام نیتر بزرگبر فراز بخشد/ هستند که سلطان به آنان می

 و مار میان واسطه و بهشتی پرندگان از است داشته وجود اساطیر در خلقت ابتدای از طاووس
 نماد. شد پنهان مار هاینیش میان شود، وارد بهشت به تا کرد اراده که شیطان آنگاه است شیطان

 1994عجینه،) است شیطان تصویر با نمقار و تکبر و رمز غرور. است گناه ارتکاب و معصیت کبر،

بیگانگان  اسرائیل و به اعتماد با که شده است گرفته کار به حکام با ارتباط در این نماد .(306: 1/
 را هاتقویم که اندهاییطاووس همان ایشان فراموش کردند، را مصر مردم شرافت و عربی اصالت

خوبی  این عبارات به .زدند آروغ سفره بیگانگان سر بر و کردند متوقف را هاساعت و کندند دیوار از
رقیب شده، أمل برای  گفتمان رانی حاشیه و طرد موجب کند وبافت موقعیتی جامعه را تبیین می

منافق به  طلب و فرصت افراد سودجو، اشاره به نابود شدن شرافت عربی به دست حاکمان ناالیق،
 زمان در منافقین سرآمد سلول آورد، ابنروی میو ابن سلول  نمادهایی چون عنکبوت، طاووس

 نفاق در حاکم عربی و ۀکارگیری این شخصیت تاریخی برای نشان دادن خصیص به بوده پیامبر
ی ها یژگیبر و دیو تأکوسیله سازش با اسرائیل روا داشته  خیانتی که او در حق مردم کشورش به

 ی است:رخودیغمنفی گفتمان 
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یَسري بالوقیعة فیک / و األنصار واجمة/ و  .../بین المؤمنین بوجهه القُزحيَّ «إبن سلول»أراك... و 
)دنقل،  / قد شوَّهته النار… / ملثَّماً یخطُو!/ فَمَن یَهدیک للرأي الصواب؟..کلُّ قریش واجمة.

1987 :157). 
کار در تو حرکت ـو پی اش/ با نبردتهـبا چهره آراس نیمؤمن... و ابن سلول را در میان نمیب یمتو را »ترجمه: 

ی درست هدایت رأاند.../ پس چه کسی تو را به نظر و اند/ و همه قریش سکوت کردهکند/ و انصار سکوت کردهمی
 «.کرده است هیو کردارد/ آتش )چهره( او را زشت کند/ با نقاب گام برمیمی

است که أمل اعتقاد  که در عنوان آمده کنایه از زخمی )الجرح(توان گفت: کلمه بنابراین می
ماندگی، اضطرابات، درد و رنج، خیانت وعدم بصیرت که  نکرده همان جراحت عقب دارد سرباز

خواری دیگری  ننگ و اگر چنین باقی بماند بازهم باید منتظر عیب و پاک گردد و باید باز شود و
در برابر  مقاومت و و انقالبتبیین ایدئولوژی خیزش  درصددخالل عنوان سروده نیز  و ازباشیم 

 کند.دشمنان را بیان می
گردد و دارای تکرار در شعر معاصر عنصر پویا و فعالی است که موجب انسجام متن می

دهنده افکار مسلط بر متن و روابط لی است و همچون ویترینی نشانهای ساختاری و دالپتانسیل
 در )األرض( کلمه معنوی و لفظی تکرار (6: 1401)فراهانی وهمکاران،  م استالمیان اجزاء سازنده ک

 این. است مصر سرزمین قصیده این در اصلی هدف که دارد امر این بر قصیده داللت کل
؛ کند می کمک متن کل انسجام به و دارند اشاره آن معنایی مرکزیت بر معنوی و لفظی تکرارهای

دارنده تمام  بر معاصر، در که نازک المالئکه معتقد است: تکرار در شعر عربی گونه همانزیرا 
را به مرحله اصالت برساند و این  تواند معنا را غنا ببخشد و آن های بیانی است که می توانایی

)المالئکه، تواند بر معنا سیطره کامل یابد که در محل و موضع خودش بکار گرفته شود  آنگاه می

مقاطع  ریو ساطلع آغازین قصیده در عنوان در م )األرض( ۀدر این قصیده نیز کلم(. 263: 1974
ی گفتمان خودی بکار گرفته ساز برجستهی تکرار شده است تا در گاهمبتدا نیز  در نقششعری 

 را بیان کند.« وطن» مسئلهیعنی  دنقل املهمان دغدغه اصلی  درواقعشود، 
 نتیجه .4

 ؛از خالل خوانش انتقادی گفتمان شعری أمل دنقل مشخص گردد
فرایندی اجتماعی در خدمت، تولید معناست و دارای بار  مثابه بهدنقل زبان شعری أمل 

بازخوانی  این قصیده شود. رابطه مستقیم با روابط قدرت به کار گرفته میدر ایدئولوژیکی است و 
میراث و تاریخ و متذکر شدن  اجتماعی است تا وجدان عربی را با یادآوری -سیاسی گفتمانی

شان  خود به عظمت و مجد گذشته ۀخورد شکستی و توجهِ نسل سنت بزرگان عربی و اسالم
عنوان  بهمشخص گردید که در این گفتمان شعری واژگان  انقالب تشویق کند. و به بیدار کند

مثابه  بهگیرند بلکه در متن و یک عامل زبانی/ گفتمانی در شرایطی ایستا مورد مطالعه قرار نمی
ای پیچیده و  شوند و رابطهگرفته می نظر در انجری در و پویا باز، گفتمانی محصول
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ایدئولوژی  انیب سازی گفتمانی،در جهت غیریت دار نشانو واژگان دارند  بافتپذیری با  نا بینی پیش
: استعاره، لیقبهای بالغی از  در این قصیده گزینش آرایه .اندو انگیزش انسان عربی بکار رفته
 عنوان بهو  شده خارجاز شکل مکانیکی و جنبه تزیینی خود  ...مجاز، تشبیهات، کنایات، نماد و

الیه بافت موقعیت برای اعمال یا مقابله با  باکالنسازوکاری زبانی در عرصه اجتماعی در ارتباط 
 شوند. کارگرفته میمنفی گفتمان مسلط به و نکاتبر نکات مثبت گفتمان خودی  دیتأکقدرت و 

که با  استاش در دست اوست که در خدمت ایدئولوژی یسالحدنقل چون  ملأشعر  واقع در
 پرداخته است. مسلطرانی گفتمان  ی گفتمان خودی و حاشیهساز برجستهایجاد قطبیت به 

 منابع
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