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و نصرت رحماني  شورش در شعر امل دنقل

∗فرهاد رجبي

 دانشگاه گيالن

 چكيده
و فارسي، فرآيندي است كه مي ي كوشد جايي براي بازتاب همه شعر معاصر عربي

و همه ها، ناكامي اهداف، پيروزمندي عواطف،. هاي انساني داشته باشد دغدغه ي ها

مي مسائل انساني، جايگاهي قابل توجه را در گستره ي از جملـه. باشـندي آن دارا

هايي است كه انسان را از رسيدن مسائل انساني در عصر جديد، وجود محدوديت

ها گاهي در شـكل عناصـري بـروز دارد؛ اين محدوديت به تعالي موردنظر باز مي

و انگيز خود را به زنـدگي انسـان تحميـل كـرده نند كه به شكل اعجابك مي انـد

آن شگفت مي تر اين كه انسان نيز به وجود هـاي كند اما در اين بين جـان ها عادت

و سرهاي پرشوري، ظهور مي بي گرم محابا به استقبال اين موانـع سـترگ يابند كه

آن مي و به كارزار با مي روند و نصـرت رحمـاني پردازند، امـل ها دنقـل مصـري

از اين نوشته بر آن است تا ضمن ارائه. اند از اين گروهگو پارسي ي نمـايي كلـي

ها از قبيـلي اين محدوديتي شورش در شعر دو شاعر به مصاديق برجسته پديده

و دنياي جديد پرداخته فصل مشترك رويارويي دو شاعر را با  خود، اجتماع، زمان

گ آن ي حاصله از پـژوهش نشـان از آن دارد كـه وجـود نتيجه. ذاردها به نمايش

همي دو زبان، باعث شكل هاي مشترك در حوزه انگيزه و گيري تقابل سـان دنقـل

.ها گرديده است رحماني با محدوديت

و فارسـي، شـورش، نصـرت:هاي كليدي واژه امل دنقل، انسان، شعر معاصر عربي
.رحماني

و ادبيات عربياستاديار∗  farhadrajabi133@yahoo.com زبان
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 مقدمه.1

آن.ي زندگي جديد، ارتباطي گسترده با شعر را به دنبال خود دارد تجربه  در اين ارتباط،
ي شعر است تا جايي كه شاعران گرايانه آيد، كاركرد اصالح چه بيش از همه به چشم مي

و اصالح توان از روشن معاصر را مي طلبان مسـير زنـدگي انسـان برشـمرد؛ چنـين گران
ميهاي گري به شيوه روشن آن مختلف رخ و نمايد كـه يكـي از هـا، سـرباز زدن از قيـد

. بندهاي موجود است
و نصرت رحماني در حوزه و فارسـي، بـا توجـه بـه امل دنقل ي شعر معاصر عربي

هادرك را بر اين باورند ضرورت كه عناصر مختلف زندگي جديد، مسير حركت انسان
با؛اند به سوي تعالي، مسدود كرده هـا نپـذيرفتن ايـن عناصـر، بـه مقابلـه بـا آن لذا بايد

ي چنين اقدامي، آگاهي از زواياي مختلف وجود انسـان معاصـر اسـت؛ الزمه. برخاست
مي» خود«زوايايي كه از و هر مقوله شروع مي شود .گيردي مرتبط با او را فرا

س نوشته د ال اساسي پاسخ گويد كه تمـرؤي حاضر بر آن است قبل از هر چيز به اين
مي ها در چه عرصه دو شاعر در برابر محدوديت و چه سان به تصوير كشيده شود؟ هايي

و جايگـاه شـعري شـان، ابتـدا بـه ارتبـاط به همين علت ضمن معرفي كوتاهي از آن ها
و شعر آن دو مي پردازد، شيطان را كه در نگاه دو شاعر نماد شـورش اسـت مفهوم تمرد

و پديده كند در متون شعري شان معرفي مي آنو سپس عناصر به هايي كه دو شاعر ها را
و در برابرشان راه شورش، در پيش مي ي تحليـل گيرند بـه عرصـه عنوان قيود برشمرده

و مي تـرين كـه البتـه از برجسـته ... گذارد عناصري چون خود، اجتماع، زمان، جهان نـو
.هاي موردنظر دو شاعر هستند مؤلفه

بـه دنقـل شـاعر علـي خطـوط النـار أمل در كتاب دوسريالي زبان عربي در حوزه
شـمرد؛ ديد را عامل اصلي شـورش شـاعر برمـيتري تمرد در شعر دنقل پرداخته، مقوله
.ديدي كه ممكن است از امور جزيي به كليات سرايت كرده منجر بـه انقـالب گـردد تر
أمـل دنقـل در مجموعه مقاالتي كـه تحـت عنـوان)194-189: 2009 الدوسري،.ك.ر(

و  اي از عبـدالملكه چـاپ رسـيده اسـت مقالـهبـ با همت علي ابوشادي ������اإلنجاز
و نويسـنده بـاور دارد كـه،نيز در قسمتي مرتاض به موضوع مورد بحث پرداخته است
دري اصلي دنقل در شورش انگيزه و شورشـيان هاي شعريش، خوشايند بـودن شـورش
مي عقيده مي) 207: 2009،ابوشادي.ك.ر(.باشد اش رسـد چـرا كـه كه به نظر قابل نقد

و سازنده هاي قوي عالوه بر اين، شاعر از انگيزه . تري در عصـيانش برخـوردار اسـت تر
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هاي عمـومي شـعر دنقـل نگاشـته شـدهي ويژگي هاي ارزشمند ديگري نيز درباره كتاب

آن الي مقاله است كه در البه ي اما در حـوزه. ايم بردهها بهرهي حاضر به مقتضاي نياز از
ي نصرت رحماني نگاشته شـده در مقايسـه بـا همتـاي زبان فارسي، كارهايي كه درباره

آن تري برخوردار است كه از جمله عربش از كميت كم  از نقطه تـا خـط كتابها بايدي
بهرا) 1379(محمود نيكويه و نظـر دربـاره نام برد كه عمدتاً و آثـارش نقـد ي نصـرت

و به موضوع مورد بحـث پرداختـه نشـده اسـتهپرداخت ي همـين قضـاوت دربـاره. اند
ه آوري شـده بـه شـكل جمـع) 1388(محمدهاشم اكبرياني مت مجموعه مقاالتي كه با

تـاريخ ند شمس لنگرودي در جلـد دوم كتـاب اما نقد ارزشم. تري صادق است برجسته
و عصـيان را مولفـه پروايـ هاي شعري رحمـاني كـه بـي بر مجموعهتحليلي شعر نو  يي

.شان برشمرده از اهميت وااليي برخوردار است اصلي
و چـه در چـارچوب چه از نگريستن در نوشته آن هاي مختلف چه در قالـب كتـاب

و بر اساس آيد اين است كه هيچ نوشته مقاالت، حاصل مي اي تاكنون به صورت تطبيقي
اندت در آن مسير نموده است نپرداختههايي كه نگارنده خود را ملزم به حرك بندي تقسيم

و هـاي جزيـيي حاضر را مبدأ حركتي بـراي پـژوهش توان نوشتهو از اين نظر مي تـر
. تر برشمرد منسجم

نقد آمريكايي بر ادبيات تطبيقي است كه در آن منتقـداني چـون روش كار، مبتني بر
و ديگـر با دانشمقارنه بين آثار ادبي را در اثر ارتباط» هنري ريماك« هاي علوم انسـاني

و نـژادي مـورد توجـه قـرار مـي زمينه دهنـد هاي تعابير انساني، خارج از مرزهاي قومي

به) 6:2004، ������( از تحليل دستاوردهاي شعري دو شاعر، بر پايـه لذا ي تأثيرپـذيري
و ايــران، مســتند بــه آثــار دو شــاعر جريانــات انســاني مشــترك در دو جامعــه ي مصــر

. ايم پرداخته

و شعر.2 و نصرت رحماني در گذرگاه زندگي  امل دنقل

در جنوب مصـر فرزنـدي» قنا«از توابع استان» قلعه«ميالدي در روستاي 1940در سال
پدرش از اسـاتيد دانشـگاه. به دنيا آمد كه نامش را محمد امل فهيم محارب دنقل نهادند

و داراي ذوق شعري» االزهر« (بود ي دبيرستان أمل بعد از اتمام دوره) 241:1999جحا،.
 به دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره پيوست تحصيالتش به نيمه نرسيده بود كه بـه خـاطر

موفـق بـه 1962در سـال. از تحصـيل انصـراف داد» قنـا«اشتغال به كار در دادگسـتري
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و ادبيات شد تعـدادي از قصـايد 1964در سال. دريافت جايزه ويژه انجمن عالي هنرها
ي بـه عضـويت كميتـه 1980و در سـال. به چاپ رساند» االهرام«ي خود را در روزنامه

و فرهنگ درآ (مدشعر انجمن عالي شعر ج1996كامبل،. ،1:606 (
كم» امل دنقل« و در چهـل سـالگي دچـار. بنيـه بـود از نظر جسمي، همواره ضعيف

و بيش از سه سال در برابر اين بيماري مقاومت كرد در. سرطان شد .م1983سر انجـام
(در قاهره بدرود حيات گفت مي) 251:1999جحا،. و رويارويي بـا به نظر رسد بيماري

را به زندگي بدبين كرده نـوعي مقابلـه را در برابـر آن در وجـودش برانگيختـه مرگ او
رسـيده اسـت»دارالعـوده«ي اشعار امل دنقل كه در يك مجلـد بـه نشـر مجموعه.باشد

و همـواره در تـالش بـراي حكايت از شاعري دارد كه با واقعيت هاي عصر خود زيسته
ميتقابل با اوضاع نامطلوب، برآمده است تا جاي تـوان او را شـاعري شورشـي بـري كه

.هاي موجود برشمرد ضد محدوديت
ي در تهـران پـا بـه عرصـه.م1929ش مصادف بـا.ـه1308نصرت رحماني در سال

و اهل شـاهنامه پدرش به شعر عالقه. هستي نهاد (خـواني مند بود ) 31:1388، اكبريـاني.
و مجله رحماني با نشر اشعارش در روزنامه شد ها او بعد از اتمـام. ها، به ادبيات معرفي

و تلگراف استخدام شد ولي بـه خـاطر فعاليـتي دبيرستان در اداره دوره هـايي پست
و شعري چندان در آن و در مجله تحريري از. ها شروع به كار نمود جا دوام نياورد پـس

ي ش، نصرت رحمـاني، چهـره.هـ1332مرداد28هاي ناشي از كودتايياين سرخوردگ
(ي شعر مجالت بود درخشان صفحه بـه علـت ابـتال 1366از سـال) 70:1379نيكويه،.

جـا بـدرود در همـان) 2000( 1379خردادمـاه سـالدر. گزيدسكنا رشت در بيماري به
(حيات گفت )36: 1388اكبرياني،.

مي ونيكندوكاو در دگرگ هاي فراواني براي دهد كه انگيزه هاي زندگي رحماني نشان
ي شـاعر شـايد ايـن ادعـا را گفتـه. ها وجود دارد گري شاعر در برابر محدوديت عصيان

مي تأييد نمايد؛ آن بـر مـا-مثـل خـود زنـدگي-چيز در طول زندگي همه«: گويد جا كه
و. شود تحميل مي كشـي بينش ما متغير است گردن در مقابل برخي چيزها كه با سرشت

مي مي و جبهه كم كنيم مي گيريم ولي دير يا زود و بر آن گـردن كم توان ما فرسوده شود
و بينـيم شايد به همين دليل باشد كـه مـي) 349 همان،(».نهميم مي در شـعر او از حـال

و ابهام عاطفي ي واقعيتـ شود بـهميتبديل شعرش خبري نيست بلكه،هواي لطيف شعر
(گردد خشن كه به خواننده القا مي )288: 1384زرقاني،.ك.ر.
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ي بـه وسـيله 1388ي شعر نصـرت رحمـاني كـه در يـك مجلـد در سـال مجموعه

گـر شـاعري اسـت كـه بـه شـدت بـه مقابلـه بـا انتشارات نگاه به چاپ رسيده نمايان
.نموده استها را بر خود تكليف تنگناهاي زندگي عصر جديد برخاسته مبارزه با آن

و رحماني.3  تمرد در شعر دنقل

تـرين شعر، از آغـاز تـاكنون، همـواره بـر آن بـوده اسـت تـا تصـويري گويـا از عميـق
هـاي امروز، به ويژه، با توجه به تحوالت گسترده در نگـرش. دستاوردهاي انساني باشد

و شكل زندگي نو، رسالت شعر نيـز بـه همـان انـدازه، تغي انسان به پديده و ها يـر يافتـه
مي. همگام با زندگي، حركت كرده است را/ رسد چنين ماهيتي، ادبيات به نظر از«شـعر

و برتر، واالتر قرار مي )8:1369كوب، زرين(» دهد حد سخنان عادي
هاي خاص انسان معاصر به عناصر حيات، قبول نكردن اموري است از جمله ديدگاه

اي ميل به رهـايي، صـرفا مقولـه. دارد كه او را از حركت به سمت تعالي موردنظر، بازمي
محدود در معنا نيست بلكه در ساختار شعر نيز از جايگاهي ويژه برخوردار است، چنان

ق كه مي از هـاي مقيـد سـنتي را كنـار گذاشـتند، صـرف الببينيم شاعران به تدريج نظـر
شاعر امـروز حتـي تمـايلي بـه«توانايي يا ناتواني، مسيري رها را برگزيدند تا جايي كه 

و البته اين دگرگوني هاي عميق پاي دگرگوني هاي ظاهري پابه كوشش در راه كهن ندارد
ديرين در سرزمين شـعراي كه خود ريشه)55: 1389موحد،(».گيرد ديگري صورت مي

و فارسي دوانده است .عربي
و دنقل، به وضوح درك كرده است كه تمرد، وسيع« ترين راه براي رسيدن بـه آزادي

مي. انقالب است به چنين رويكردي باعث و ميل شود او بين دستاوردهاي ادبي خويش
با) 192: 2009الدوسري،(» رهايي، آميزشي برقرار كند طغيـان عليـه بـه تالش نمايد تا

آگاهي عميق شاعر. وجود آورندگان هر نوع گجستگي، خود را از قيد شوربختي برهاند
فهـم«. شود، خود را از صـف جماعـت خـارج كنـد نسبت به اطراف خويش، باعث مي

و كشف منطق حركـت تـاريخ، موضوعي از تناقض و بر درك هايي كه بر قانون زندگي
ا و در اثر تعامل با و تفاقات عصر حاضر،حاصـل مـي حاكم است شـود، نگـاهي فراگيـر

مي قدرت عبور از واقعيت : 1980داود، يوسـف(».كنـد ها به سوي آينده را به شاعر عطا
و تجربهاو)291 اش در بسـياري مواقـع برگرفتـه از مـتني شـعري شاعر زندگي است

دي اين تجربه كه بر مبناي واقعيت جوهره. زندگي است و صرفاً ر لفـظ محـدود هاست
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مي ماند بر پايه نمي و كاركردهاي انساني شكل در. يابدي انسان چنين نگرشـي از شـعر،
مي نگاه رحماني نيز پي اي در قصيده. او براي شعر تعريفي خاص قائل است. شود گرفته

را شعر زمانش را با تعريفي ديگرگون معرفـي مـي» اين شعر نيست«با عنوان و آن كنـد
م و زنـدگي گنـگي احساس سنگ عبد، قصهآتش خاموش ها، نقـش سـراب در كـوير

مي رنگ  خواهـد در حقيقت نصرت، در اين شعر مـي)25: 1386رحماني،(.شمرد ها بر
و به سرزمين جديـدي پاگـذارد« شادخواسـت،(» خود را از سرزمين شهر كهن دور كند

و از غـم)369:1384 نگفـتن، بـه معنـاي هـا او معتقد است كه حرف زدن از اميد واهي
و در نقطه هـا پـرده برافكنـدن نيـز بـه معنـايي مقابـل، از پلشـتي تعهد در شعر نيست

هايي كـه وجـود ندارنـد شود به همين علت، بيهوده از خوشي گويي محسوب نمي هرزه
مي حرف نمي و با صراحت :گويد زند

 در خود نويسم«
ام ادوكلن نريخته

)706:1386حماني،ر(» تا شعرهاي خوشايند بسرايم

 شيطان، نماد تمرد.4

باشد يكي از منابع مهم شـاعران معاصـر بـراي القـايمي» رمز«نماد كه معادل عربي آن
و تفسـيرهاي مختلـف«اين عنصر با مفهوم مستقلش.معاني موردنظر است قابليت تأويل

اي استفاده از نمادها به گونـه در شعر شاعراني چون دنقل) 233:1999بسيسو،(» را دارد
. داننـد است كه برخي به كارگيري آن را در شعرش موجب جهشي در شـعر عربـي مـي

را چنان) 108:2007سليمان،( كه در شعر رحماني نيز استفاده از نمادها جايگـاه خاصـي
. دهد به خود اختصاص مي

و رحماني در ارتباط با ي تمـرد، نمـاد مقولهاز عناصر نمادين مشترك در شعر دنقل
شيطان است؛ شيطان در قرآن كريم، موجودي است كه از رحمـت خداونـد بـه خـاطر،

و به همـين علـت از بهشـت بـرين، طـرد تمردش در كرنش برابر انسان به دور مي افتد
مي مي و رحماني، تبديل به نمادي شود كه برخالف تصـور رايـج، شود اما در شعر دنقل

.گري، از كاركردي مطلوب برخوردار است روح عصيان در اثر برخورداري از
كلمـات«شـود از جمله قصايدي كـه در شـعر دنقـل بـا ايـن معنـا پـي گرفتـه مـي

در اين قصيده با اسناد شكوه براي شـيطان آغـاز مـي. است»	سبارتكوس األخير و شـود



و نصرت رحماني 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شورش در شعر امل دنقل
مي» آري«گفتن در برابر»نه«ادامه با ا. گردد ديگران تكميل ضـمن يـن بـين اما شاعر در

خواهـد، روحمي،اش گشته روح عصيانگري شيطان باعث ناميرايياذعان بر اين نكته كه 
و درصدد است تا روش جـاودانگي را بـه او آمـوزش  نپذيرفتن را به انسان منتقل نمايد

:دهد
���������	 ��� ..�����	� ������ 

���� ���»�«��	�� ��� �!"# $%»&���'«
�&(�) *���+����	� �)147:، التادنقل(»�01'/��� .-�,

» آري«آن كه در برابـر كسـاني كـه؛ها از آن شيطان، معبود بادهاستي عظمت همه«
در؛»نه«: گفتند، گفت ».دن نيستي را به انسان آموختيمعبودي كه از هم

رنجـي اسـت كـه گونـه از نمادكـاركرد بـه خـاطر« ستايش شيطان در شـعر دنقـل
و طغيان متحمـل مـي طرفداران  در ايـن) 227: 2009، ابوشـادي(» شـوند عقل، حكمت

و متـأثر از  اش، در بهشـت گمشـده» جـان ميلتـون«قصيده، شاعر تحت تأثير رمانتيسـم
مي) 190: 2009الدوسري،(ستايد شيطان را مي تاو و«كوشد شـيطاني جديـد بيافرينـد

و سيطره اي كه بر اجتمـاع بدين وسيله شورش مطلق خود را در برابر هر نوع سر كوب
)260: 1994المساوي،(» كندحاكم است ابراز 

در. سـتايد نگريسـته او را مـي رحماني نيز با نگاهي همسان نگاه دنقل، به شيطان او
و»و خداي ديگر«شعر  »ي خورشـيد تـن شسـته در آب چشـمه«شيطان ناپاك را رهـا

:كند معرفي مي
 خنديد به بارگاه يزداني«

ز آسمان كندهدند  ان طمع
 بندي غرور خويشتن گشته
)164: 1386رحماني،(» زانو نزده به پاي هر بنده

دهـد كـه هاي در بندي قرار مـي اي به شيطان، او را در مقابل انسان با نگاهي اسطوره
و كوچك در زنجير اسارت گرفتار آمده ترين حركتي براي رهـايي خـويش بـه عمـل اند

دررا هاي ضعيف ترين مشكل انسانرگبز نصرت،.آورند نمي در»نه«عدم توانايي گفتن
و زمامداران  ي نمـادين از شـيطان، چنـين كوشـد بـا اسـتفادهمي دانستهبرابر زورمداران

از موهبتي را در آن انسان و در همين راسـتا معتقـد اسـت گـر چـه شـيطان ها برانگيزد
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آن ديدگاه چنين سياه ها نيك در فرجام كار خويش بنگرنـد كيشاني، مطرود است اما اگر
و اسيرند . بر اين مهم ايمان خواهند آورد كه خود نيز بندگاني در بند

و رحمـاني، بـيش از هـر و تمجيـد آن در ديـدگاه دنقـل گرايش نمادين به شـيطان
آني بيروني چيزي، ستايش روح شورش در برابر سيطره وسـيله ها برآنند تا بدين است؛
و تحريك نمايند مخاطب خود را به برون رفت از محدوديت .ها تشويق

 شورش در برابر خود.5

من)Freud( از ديدگاه فرويد ،)ego ( تـرين عناصـر سـاختار يـا خـود، يكـي از اصـلي 
و اصل واقعيت مي شخصيت انسان است كه از منطق ، پيوندمن. كند ها در جامعه پيروي

و واقعيـت زمـان فرد را با جهان خارج برقرار كر ، ممكـن ده سلوك شخص را با جامعه
(سازد مي آن) 111:1386فر، شايگان. است» خود«چه مورد بحث است، شورش عليه اما

و رحمـاني، كه تبلور برجسته و به ويژه، دنقل اي در ادبيات معاصر دارد؛ شاعران معاصر
د» خود«گاهي  و محدوديت امن زننده به بحرانرا عامل ها دانسته در برابر آن، قد علم ها
و البته اين خود، از ماهيتي مشترك در دستاوردهاي ادبـي دو شـاعر برخـوردار مي كنند

بي است؛ خودي كه در شعر امل دنقل تصوير مي و سرگردان شود، خودي است :هدف
»�'2 �3	 

�4�5 �'2 
�'2 678«

يا» بال أنا«رسد عبارت به نظر مي حيراني اسـت»من«در واقع آن خود استحاله شده
كنـد شاعر، در اين شعر، خودي را معرفـي مـي. كه هويت خويش را از دست داده است

مي. اي روشن است كه فاقد مشخصه هـدف، گـام در مسـير نمايد كه بـي بنابراين طبيعي
و سرگردان از تقاطعي به تقاط :عي ديگر رسدبردارد

»9��:;�< =>���? $% �@A2 BC��5678
DE��� F�GH78 IJ �,��(�	� $K�:4�� �# 

LMNO�P�<
MO�P�)25: دنقل، التا(»>

بيند لـذا در برابـر در چنين فضايي، شاعر، خود را در بند شرايط حاكم بر زمانش مي
و بر آن است تـا بـا توسـل بـه روح خويشتن سر به شورش بر مي گـري، عصـيان دارد

و به دوردست (هايي خارج از زمان، سفر كند ديوارهاي اطراف خود را فرو ريزد : همان.
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هم) 28 و غم نوعانش را در سكوتي مرگ او خود و مي بار كشد كه كاري انگيز به تصوير

و تكرار روياها را تجربه نمي جز خيال :كنند بافي
»��'9�	� Q�-K4�	 ��	��' &�	 

�	 ,��R�' &�	S7>���T� �U�R�4
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+�WX�	 
+6YX�	...«)68،همان(

مـا فقـط. ايم تا جهان را بتكانيم؛ در ميادين نبرد به كـارزار پـردازيم ما به دنيا نيامده«
و خيالبافي ».ايم ها متولد شده براي روياپردازي

و تأسفي اسـت بـراي از دسـت رفـتن اعتراف به اين امور، شورشي است عليه خود
» تريـاك«ايـن نگـاه در شـعر. بـوده اسـت» خـود«ي آفرينش حقيقتي كه به نظر، فلسفه
مي رحماني در مقدمه. شود نصرت نيز تصوير مي شـعر زيـر«: گويد اي كوتاه بر اين شعر

اين حق بـراي البته) 48:1386رحماني،(»ي مادري از فرزند هنرمند خويش است گاليه
و در نهايـت، ياك را، شـكوه مخاطب، محفوظ است كه شعر تر ي هنرمنـد از خويشـتن
ي شـاعر اسـت؛ي مقدمه دليل چنين برداشتي، ادامه. تمرد در برابر خود به حساب آورد

گـري در پـيي آن دسته از هنرمنداني قرار داده است كه با خود ويران خود را نمونهكه
:گاه، توفيقي را رفيق راهش نخواهد يافتي كه هيچساختن جهانند؛ طرح

مي! نصرت«  كني سر اين پرتگاه ژرف چه
 كشي با پاي خويش، تن به دل خاك مي

ي تاريك زندگي اي به پهنه گمگشته
تر! نصرت ميشنيده ام كه تو )48،همان(» كشي ياك

مي شاعر بعد از آن و در شود، راهي جز عصيان در برابر كه متوجه جايگاهش خـود
بنابراين طبيعي اسـت كـه او را در شـمايل انسـاني. يابد برابر شرايط به وجود آمده نمي

و در هم شكسته ببينيم كه زبان به اعتراف گشوده مي :گويد خسته
مي«  كنم احساس

)583،همان(» ديگر سر ستيز نمانده است در مرز باورم
مي صحنه شود، تعامـل خـودي ديگري كه در شعر دو شاعر در تقابل با خود حاصل

مي دنقل، خود را خارج از عرصه.و جاودانگي است عنصري كـه؛كندي زندگي معرفي
و انگـار  چندانش با جاودانگي رابطه اي نيست، مرگ در سراسر وجـودش رخنـه يافتـه
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و عصيان در برابر اين خود، امري خورد، لذا نپذي اش به چشم نمي خيري در هستي رفتن
آن طبيعي به نظر مي مي رسد اما اعتنـايي گردد، بـي چه موجب شگفتي اين خود نفي شده

شورند بلكـه ها نه تنها بر مرگ خود نمي نوعان در برابر اضمحالل خويشتن است؛آن هم
ع اعتنا از كنار جسم به دار آويخته براي كتمان اين واقعيت، بي ميي خود :كنند بور

»Z�7���� ������T� $�% ��#[��� ���\(	� $<��GJ �� 
]�/�T� �̂ ��K�' $% ��_>���V4��... 
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بر يا در جايي ديگر، خود را موجودي بي و در برابـر دسـتاوردهايشميارزش شمرد
مي كه قبل از هرچيز خود او را از بين مي :شورد برند

»���/'1� �M��b2 �� 
c�d� �\5 �e���� $4��<

!f���:P�< $�g«)،29 همان(
مي دست! چه زيانكار است انسان« ».سازند تا او را بكشند هايش هزاران ابزار

در نصرت رحماني، چنين خود بي مي» كوير«خيري را او در ايـن. گـذارد به نمايش
ي مشـترك تبـاهي نمادين را در چهار محور» خود«شعر  بـه مخاطبـان معرفـي با نقطـه
و گور مي كـهآن شـود، بـي كه در اين شعر مجسـم مـي» خودي«.كند؛ مار، كوير، ابليس

مي تمام زيباييسودي در پي داشته باشد، موجودي است كه  :دهد ها را به نابودي سوق
 كام اي رهگذر درنگ كه چون مار تشنه«

 هاي نيمه راه خوابيده ام كنار گون
ام زنجير تن به زهر هوس آب داده

)39: 1386رحماني،(» تا پيچمت به پاي در اين دوزخ سياه
و سپيدي سياهي«تداوم اين تمرد در شعر م ايـن شاعر در قسـمت اعظـ. است»ها ها

ي درون دخمـه«اي بين او تا خاكسپاريش بيند كه فاصله شعر، خود را بر باد رفته اي مي
» هـاي تلـخ نشـين رنـجي چلـه زيـر چكمـه«يـا كوبيـده شـدن)109،همان(»ها خفاش

مي لذا از سياهي. نمانده است) 110،همان( و او را بـه ها خواهد تا اين اندك نيز بزداينـد
گري شاعري شورشين حكايتي، به نظر تابلويي است از عصيانچني. نابودي سوق دهند

در بندهاي پاياني اين شعر است كه توجـه شـاعر را بـه،نكته قابل توجه. در برابر خود
مي سمت سپيدي مي بينيم چنان كه به اميد رهايي از چنگال سياهي ها :آورد ها فرياد بر
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)110،همان(» ها مرا بردند ها بگيريدم، سياهي سپيدي«

كـاري هـا را مجـال هـيچي سياهي بر خود، چنان است كه گويـا، سـپيدي اما سيطره
و بدين و واپسين فريادها، احسـاس فنـا نيست ترتيب، ضمن توجه به چنين اعتراف تلخ

و دقيقـاً همـين احسـاس منجـر بـه» خود«شدن دو شاعر را در گرداب  شـاهد هسـتيم
. گردد شورش در برابر خود مي

 در برابر اجتماع شورش.6

شـاعر امـروز، كـه. هاي شعر معاصـر اسـت ترين شاخصه توجه به اجتماع، از اصلي
مي همراه با هم در نوعان خود در فضايي واقعي زندگي و بـاور دارد كـه اي جامعـه«كند

هـاي پويا كه به دنبال حركت به سمت تعالي است، قرار گرفته، بايد پرداختن به دغدغـه
اوو مهم) 119:1982قميحه،(»ي كارش قرار دهد وحهاجتماعي را سرل  تر از همه اين كه

به عنوان يك انسان معاصر بر اين اعتقاد است كه پرداختن به اصالحات اجتماعي كليـد
(ي مشكالت است حل همه امـا گـاهي شـكل پـرداختن بـه مسـائل)23:1989خوري،.

ا اجتماعي متفاوت مي جتمـاع يـا تأييـد حركـات گردد؛ چنان كه بـه جـاي گـرايش بـه
و شـورش در برابـر جامعـه، كـاركرد  اجتماعي، در مقابل آن ايستاده برآنند تـا بـا نفـي

و رحمـاني، بسـيار ايـن شـيوه در مجموعـه. اجتماعيشان را حفظ كنند ي اشـعار دنقـل
.كند خودنمايي مي

و متعلق به طبقات زيرين جامعه است ات او در ارتباطـ«امل دنقل، شخصيتي دردمند
و اجتماعي وقعي نمـي  و انساني خود، چندان به موانع طبقاتي ابوشـادي،(» نهـد عاطفي

مي) 214: 2009 پيو اين فرايند را اش هستيم يعني شـورش توان همان چيزي كه ما در
.هاي اجتماعي نام نهاد در برابر محدوديت

وجـو جستقابل»قالت«ي مصداق بارز عصيانگري دنقل در برابر اجتماع، در قصيده
مي. است و طبقـه او در اين قصيده . هـاي اجتمـاعي را فروريـزد بنـدي خواهد تـا موانـع

و معشوقي كه از دو طبقه» قالت« و گويي است بين عاشق از گفت ي متفاوتند؛ معشـوق
ها باال بيايد ولي عاشق مسكين را توان چنين كاري نيست لـذا بـا خواهد از پله عاشق مي

ف و عدم توانـايي از فـراز شـدن، معشـوق نـاگزير از فـرود آمـدن از وجود اصرار راوان
و بندهاي اجتماعي رخ مي . نمايد جايگاه خود شده تصويري از طغيان در برابر قيد
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ي تهكميـه، زبـان شاعر از آغاز قصيده، همگام با معنامحوري، با به كارگيري استعاره
و تمسخر را در برابر موانع اجتماعي بر او تالش خود را بـراي درهـم.گزيندمي عصيان

مي شكستن قيدها، ناكارآمد مي و گاهي نيز احساس درماندگي به او دست دهـد امـا داند
وجويي هميشگي ايستد بلكه جست در عين حال هرگز از شورش در برابر موانع باز نمي

.گيرد را براي يافتن راهي نو در پيش مي
هاي اوليه، راوي حاالت عاطفي شاعر است امـا گر چه در خوانش» قالت«ي قصيده
و حركـت در وادي هـاي نفـس رسد برون رفت از محدوديت به نظر مي گيـر اجتمـاعي

و  رهايي، محور اساسي آن باشد؛ مقوله اي كه انسان هرگز خود را بي نياز از آن ندانسته
مي تأمين آن را چون تأمين ابتدايي و الب ترين نيازهايش به حساب ته ايمان دارد كـه آورد

و جان .گزا دستيابي به چنين موهبتي سخت است
مي» ارفه«نصرت رحماني در و خويش به اين معنا رسد؛ او راهيابي به سـراي آزادي

مي رهايي از زنجيرهايي را كه اجتماع، اطرافش مي پندارد تا جـايي كـه تند، امري دشوار
يـابي بـه دنيـايي رؤياي دسـت(»بِعالَمٍ سعيدالتَحلُموا«: گويد گاهي همچون دنقل كه مي
مي) خوشبخت را در سر نپروريد :شود اعتراف كند ناگزير

 اي در سردچال روح خود هرگز يخ بسته«
 راهي نخواهد يافت

)247: 1386رحماني،(» راهي به آزادي
مي او، راه و سردرگم چون چنبر افعي بر و بـر ايـن هاي پيموده شده را، گيج شمرد

تا جايي كه دوباره بـه بطـن. ور است كه انتظار راهي براي رهايي، انتظاري عبث استبا
مي لجن :يابد زار سوق
 بدرود«

!اي خوبي
 ميعادگاه ما

)248همان،(» زار است بار دگر بطن لجن
گر چنين تلخ در گـر واقعيـت چه از طرفي واگويـه انديشي، گرايـي شـاعر اسـت، امـا
بر حقيقت، مقدمه و مهياكننده عصياناي است اي كـه شـاعر در مـتني زمينه گري شاعر

و طرحي نو دراندازد هاي نفس آن، عليه اين واقعيت در. گير بپاخيزد ايـن امـر بـه ويـژه
مي.ـه1332 مرداد28اعران پس از كودتايش و كم ديده و شكست ملي، بيش شـودش
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شـمس(».ي بعـد از كودتـا نيـز واقـع شـد خـورده فكران شكستي روشن خودشكنانه
ي هاي اجتمـاعي در سـايهي او، عبور از محدوديت البته در عقيده)77:1387لنگرودي، 

ها، تبديل بـه ضـد حفظ كرامت انساني، مقبول است زيرا در غير اين صورت آن موهبت
و ضرورتي برا دارزش شده بـا» پرواز«كه در شعر چنان؛ها وجود ندارد يابي بدانستي

مي تمثيل به روزگار پرنده مي گويد وقتي پرنده اي در قفس ف اي معتاد الي از قفس شود تا
)570همان،(.اي ابلهانه شود از معبر قفس بدر آرد طبيعي است كه پرواز تبديل به قصه

و رحماني، از ديگر جلوه طلبـي تمرد در برابر نسل عافيـت هاي تمرد اجتماعي دنقل
ي قصـيده.است كه با توسل به آسايش برآنند تا خود را از گزند حوادث در امـان دارنـد 

»�مي» خاصه مع إبن نوح ���� . گيـر گر شورشي است همه شود؛ تداعي كه با طوفان آغاز
مي در اين شعر، قضاوتي متفاوت درباره ده در شاعر او را ستو. گيردي پسر نوح صورت

مي مقابل نسلي عافيت :دهد طلب، قرار
»^4�h�/	� ��V�' ��#i��h�� j]�;�3Nk� �&�5 �5 

l�mNP	� $�b�� n ���8��NT� n @�o� 7E��G �p�q�A n ���94rNT� 
..)!Ng�N�;�� �#(

�����T� N̂ �a���> n �u��/	� NE���Y«)466: دنقل،التا(
و هاي تيمارداران اسباينك اين،حكيمان، مطربان،! هان« امير، قضـات، فرمانـدهان

»در حال گريزند)نجات(رقاصان معبدند كه به سمت كشتي 
هـاي اين عده، گرچه از طبقات اجتماعي مختلف بـوده كـه بـراي رهـايي از آسـيب

مي طوفان، خود را به گوشه تري امني و عافيترسانند اما در نگاه شاعر، در سو و طلبنـد
و ديگر جوانان شهر حضور دارنـد كـه بـه مقابلـه بـا طوفـان مقابلشاينقطه ن پسر نوح
و با شوريده سري، تمرد افزون مي تر خويش در برابر شورش طوفان قرار داده، بـر روند
مي،زمان را پيشي و ماهيـت شـكوهمند خـويش گيرند به اين اميد كه بتواننـد سـرزمين

مي«ترتيب بدين. نجات دهند ميشون تبديل به رمزي خواهند به طرفـداري از وطـند كه
و مشكالت بايستند )186:1994المساوي،(» در برابر طوفان
در شورش در برابر نسل عافيت در. يابـد رحماني نيز تبلـور مـي» تاراج ايمان«طلب

از هـيچ نشـانه نگاه او نسل امروز كه ميراث فرداييان است، نسـلي اسـت وارفتـه بـي اي
م. احترام ميلذا با لحني و نسلش، نسل فردا را مخاطب قرار داده :گويد عترض به خود
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!فرداييان«
!فرزند من، فرزندهاي ما
 فرزندهاي مردمي هستيد

مي اي ناچيز را در قلب كه سكه  كردند هاشان چال
 اما

)243: 1386رحماني،(» كردند ايمان خود را رايگان تاراج مي
و براي رحماني، نسل او، نسلي است بي بنـابراين. هيچ ايماني بـه حقيقـتبي هويت

و فريـاد هاي دروغيني كه براي خود برگزيده طبيعي است كه در برابر نقاب انـد بشـورد
بي«:زند هـاي نسـل او بـهي ايـن واكـنش همه) همان(» حرمتان هستيم ما پاسدار حرمت

خاطر در امان ماندن از طوفـان باليـايي اسـت كـه ممكـن اسـت در صـورت خيـزش، 
.نگيرشان شودگريبا

و رسد سيطره به نظر مي و تن دادن به اسـتثمار ي روح ما ديگري، گرايش به استبداد
و رحمـاني، بـه ها، باعـث شـده جامعـه هاي گسترش يافته در دل توده نااميدي ي دنقـل

در اي كه فرياد اعتراض سمت خاموشي متمايل شوند؛ خاموشي .داردپيآميز دو شاعر را

در.7  برابر زمانشورش

اي معماگونه در ادبيات معاصر است كه توجه بسياري را بـه خـود معطـوف زمان، مقوله
و پرسش بي نموده و عمدتاً جـواب دادن. جوابي را نيز به همراه داشته اسـت هاي مكرر

در واقع تالشي است براي پـي بـردن بـه مـاهيتي كـه» زمان چيست؟«به اين سئوال كه 
ي ماهيت زمـان ها درباره گفته«برخي بر اين باورند. نيافته استهنوز كسي بر آن وقوف 

)232: 2009الدوسري،(»ي كامالً ناشناخته نيست چيزي جز احساس ما از يك پديده
آنو انسان، همواره تمام تالشش را صرف جست جوي ابزاري نمـوده تـا بـه كمـك

و آفـ. بتواند، زمان را در هم نوردد ارتبـاط بـا يـافتن رينش، بـي به نظر، گرايش بـه هنـر
.راهكاري براي غلبه بر اين پديده نباشد

و اي معرفـي مـي در شعر دنقل، زمان به عنـوان پديـده شـود كـه خـاطرات شـيرين
و با فراموشي، آنات درخشـان را از بـين رخدادهاي گواراي انساني را به تباهي مي كشد

:برد مي
»���/�4	� �u�34��
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ميو چنين نگرشي به زمان، خاكستري از رنج براي رحماني هـم. گذارد اندوه بر جا

مي زمان به گونه و شود كه تمـام فضـا را در اختيـار تـاريكي قـرار مـي اي طراحي دهـد
كه تأسف بخ» فردا«بارتر اين در شي روشن از زمان مـي كه غالباً آن را به عنوان شناسـيم

:ديدگاه شاعر، پايان شب سياه نيست بلكه نهايت نابودي است
 پايد با اين همه ديري نمي«

)241: 1386رحماني،(» هاست فرداي ما پايان پايان
عصري است كه نشاني از آرامـش در آن بـه،زمان، به ويژه زمان حاضر، براي دنقل

و همواره خواهان بازگشت به دوره او اين عصر را نمي. خورد چشم نمي اي اسـت پذيرد
:هاي فعلي،خارج باشد كه آسايش در آن حكم فرما بوده، از دغدغه

»�����' $:��....]#��K��	 �����' $:��
...F&�	���	 ...Fz�4�̀ �� ... ]$�m�� 

{|��8 ������� �
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$:��...$:�����Y...�����' 
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و ميـدان چه هنگام به آرامش برمي« و درخشاني كه نه از بـوق گرديم، به دنياي رها
و نـه از مرزهـا  ي پـاك خـود بگـو كـي بـه گذشـته! محبـوب مـن. در آن خبري باشد

»گرديم بازمي
مي او در رويكردي فلسفي گيرد اما در نهايـت تر، سكوتي توام با پذيرش را در پيش

و البته نهايـت چنـين نگـرش، شورشـي)68همان،(رسد به معناي عبث بودن زمان مي
. شود است كه با انديشه در فرجام زمان حاصل مي

در.ي رحماني نيز، زمان، تلخ يا شيرين به اين سرنوشت محكوم اسـت در انديشه او
مي» ميزگرد«شعر  را ابتـدا مـي. نگرد زمان را در ارتباط با انسان كوشـد، رسـالت انسـان

آن خارج از خود محوري شـود كـه ايـن نگـاه بـه چـه باعـث مـي ها به تصوير كشد اما
سرانجام نيك خود ختم نشود، باز شدن دهليزهاي ديگري است كه به نابهنجاري زمـان، 

و شاعر را ناگزير از شورش در براب مي ميانجامد :نمايدر آن
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 اينك زمان، زمان تباني است«
و ميزگرد

)381:1386رحماني،(»ي پيوند رشته
با» داس كند«در زمان معاصر، مي» هرگز«كه آن آغاز شود، سياه قرني اسـت كـه در

(است» زخم زيستنبي«ازتر آسان» قلب زيستنبي« و البته چنـين عصـري) 468همان،.
و رنج كه تحمل زخم مي هاي ها . شود مورد اعتراض شاعر است انسان در آن غير ممكن

شود به ويژه آن جايي در شعر رحماني نيز رويكردي فلسفي گونه به زمان، اتخاذ مي
و هستي انسان قرار گرفته، او را به نگرشي دوباره به حيـات» زمان«كه  در تقابل زندگي

:دهد سوق مي
و درد«  زمان اسب بادپايي است! دريغ
و خويش گريخت مرا  به وادي حسرت، رساند

 به اين گناه كه يك لحظه زندگي كردم
)27همان،(» به چارميخ تباهي، فلك مرا آويخت

و تمرد است» گريختن«و» بادپايي« از كه از لوازم چموشي در اين شعر بـا اسـتفاده
مي فن تشبيه به مقوله و در ساحتي وسيعي زمان، اسناد داده و عميـق، شود گـر بيـان تـر

.ديدگاه شاعري شورشي در برابر ماهيت آن است
هـاييي عدم مقبوليت زمان حاضر در ديدگاه دو شـاعر را بايـد در دگرگـوني ريشه

و جو كرد كه در بستر آن  و همه) زمان(جست جا، شـكل براي انسان وامانده از هر چيز
ترها با آن چه دو شاعر در ذهن خود براي يابد؛ اين دگرگوني مي در سيم مـي زمان كننـد

و از آن و واقعيت بيرون در عرصـه تضاد است ي زمـان، تناسـبي جا كه بين دنياي درون
مي شود، شورشي عليه همه برقرار نمي .گيردي اين عناصر در

و نوگرايي.8  شورش در برابر مدنيت جديد

تحوالت دنياي جديد كه به دنبال خود، تغيير در تمامي سطوح زندگي را در پي داشـت
و محل جغرافيايي زيست نيـز تـأثير شـگرفي برجـاي نهـاد در شيوه .ي سكونت گزيدن

و رواج شـكل جديـد زنـدگي كـه از آن بـا عنـوان شكل گرفتن اجتماع بزرگ انسـاني
.همين تحوالت استبريم محصول شهرنشيني يا زندگي شهري نام مي
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كوشد همگام با تغييرات موجود، پيشرفت را فراروي خـود انسان معاصر همواره مي

داشته باشد لذا به خيال حركت به سمت تعالي با آغوش باز از مدنيت جديـد، اسـتقبال 
آن مي مي كند اما و گاهي نيز ناكامي چه حاصل هاي شود هميشه مطابق ميلش نبوده است

در. آيدميتلخي به بار  به همين علـت او بدبينانـه بـه شـكل جديـد زنـدگي نگريسـته
.دارد برابرش سر به شورش برمي

هـاي شورش در برابر شهر بـه عنـوان يكـي از دسـتاوردهاي مدرنيسـم، از ويژگـي
و رحماني است برجسته مي.ي شعر دنقل بينيم كه بيـرون از مـتن در شعر دنقل، انساني

هم هنجاريجريانات زندگي، شاهد نا را. نوعـانش اسـت هاي حاكم بر رفتار او صـدايي
مي مي و گروهـي را بـه تصـوير شنود كه خبر مرگ ماه را در شهر به اطالع همه رسـاند
مي كشد كه بعد از كشته شدن ماه، گردن مي .ربايند بند الماس از گردنش

ي پديـده(انتشـار ايـن خبـر در شـهر-هاي زيبـاي طبيعـت از جلوه-از بين بردن ماه
و تاراج طبيعت، همگـي هاي جديد براي ربودن زيباييو يورش انسان)ي بشر ساخته ها
اوج.ي مــدرن اســت هــاي جامعــه گــر سركشــي شــاعر در برابــر ايــن پذيرفتــه واگويــه

مي تصويرگري شرايط موجود، آن كوشد، سياهي حاكم بعد از مرگ ماه جاست كه شاعر
و زيباييو در ادامه، به ناديده گرفتن قداست را فراروي ديدگان مخاطب قرار دهد هـا ها

مي اشاره مي يقتُلونَه«:پرسد كند چنان كه از طرف مرد همسايه، دنقـل،(» كان قديساً، لماذا
مي)(97: التا )؟!كشندش او كه بسيار مقدس بود براي چه

به دنقل، خود را تنها حامي طبيعت مي و در مقابل مدنيت جديد كه كمر نابودي داند
آن آن بسته، مي از شورد سپس در شكل نمادين، هـايي را كـه بـه ظـاهر فريـاد حمايـت

مي طبيعت سر مي :نمايد دهند محكوم
»�!�< f]���78 !�<�(~�� 

!��4��) $��) !��4h�" ����V�A �#
e�N��>�% ��� C���� $i:�Y«)،99همان(

آن را به سرش كشيده پلك عبايش« اش هـايي را كـه تشـييع هايش را به هم آوردم تا
».كنند نبيند مي

و شـبيه اشـك بـرادران يوسـف بـر او اشك ريخته شده بر مـاه را اشـكي دروغـين
هاي پاياني قصيده، شاعر، به عنوان نمـاد انسـاني آگـاه، بـا در قسمت)همان(.شمرد مي

و پيوستن به و طرفـداران طبيعـت مـي خروج از دنياي مدرن آن روستا از خواهـد هـا را
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شـ تـأثير اغـواگري جنايت مدرنيسم، آگاه كند امـا غافـل كـه خـود، تحـت ناخت هـا از
:ها به دور مانده است واقعيت

»���N�:��N�2 �� �!P�Pk� 
���� :e����:'J 

�y�)�A �Mm78 ��	J �,��< &�	... 
$<}��)100همان،(»!...#

ميحقيقت دار: گفتم« كن: گفت. گويمد آن چه را كه پايـد ديري نمـي. اندكي درنگ
».تا بيايد

و تأثيرپـذيري به عبارتي ديگر، شاعر، در برابر پنداشت از هاي غيرحقيقـي مـردم اش
مي آن هم ها سر به شورش بر آن دارد او در اثر آن جواري با و ها، حقيقت را مثل ها ديده

ب و البته چنين ميتفسير كرده است هاي كند كه در برابر پيشرفت رخوردي شاعر را وادار
در گـري سويه معاصر جانب مقابله در پيش گيرد با شورش عليـه ويـران يك هـا، سـعي

.متوقف نمودنشان نمايد
و ــر اطــراف خــويش وقــوف يافــت ــز، انســان معاصــر كــه ب ــاور نصــرت ني در ب

تـالش خـود را صـرف هايش امكان تصرف در اشـياء را بـه او بخشـيد، تمـام پيشرفت
و ايجاد بحران نمود :تخريب طبيعت، زيبايي

 چو سنگ را شناختيم«
 ها شكافتيم ها بپاي شد چه سينه چه فتنه
 ها به كشتزارهاي دور ديد پر زدند پرنده

)587:1386رحماني،(» هاي دور دستو آهوان به دشت
و در نهايت تمـدن امـروزي لـذا شناخت سنگ يعني پيشرفت صنعتي، ساخت ابزار

تـر نمايـد او را بـه هـاي انسـان را محكـم معتقد است مدنيت جديد قبل از آن كه ريشه
و ريشه مي سمت انهدام طبيعت بـه عنـوان نمـاد» مـاه«اگر در شعر دنقـل. دهد ها سوق

و آهوان از پيامدهاي تقابـل تدريجي پرنده شود در اين جا نيز حذف زيبايي كشته مي ها
و زيبايي هستند و نزاع به خاطر زياده.مدنيت با طبيعت ور هـا، شـعله طلبي بنابراين جنگ

مي قانون. شود مي هـا، هـدفي ديگـر گردد كه گويا جز گسترش اين شـعله هايي مصوب
و انسان در اين گير و عشق را به قلوه سنگدار،وندارند مي زندگي ) همان(.بازد ها

 ترين داليل يورش گر آن است كه يكي از اصلي، نشاناين مطالبنگاهي دوباره به
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و مظـاهر دو شاعر بـه دنيـاي جديـد، ضـديت تحـوالت بـه وجـود آمـده بـا طبيعـت

مي اما عالوه بر اين، انگيزه؛هاست يباييز و اجتماعي نيز تواند از داليل ايـن هاي سياسي
كهچن؛ شورش باشد و تمـدن جديـد اتخاذ شيوه«ان و مبارزاتي در برابر شهر اي انقالبي

ايـن مهـم بـه شـكل قابـل)392:2003ابوشادي،(» از كاركردهاي اصلي شعر دنقل است
در مالحظه و الشتاء«اي مي» صفحات من كتاب الصيف ايـن عناصر اصـلي. شود تصوير
و صلحآزاد(ي سفيد پرنده) مدنيت جديد(شهر شلوغ قصيده،  ي انقـالبو مجسمه)ي

ما) مبارزه( و در همان آغاز شاهد تالقي يا تصادم اين عناصر هستيم؛ جايي كه بـه است
ي سفيد قائل نيست هرچند كه آن پرنـده، رسد فضاي حاكم، فرصتي براي پرنده نظر مي
و مبارزه بنا كرده باشد آشيانه :ي خويش در كنار نماد انقالب
»��	� $% y���A ZY]�b�m	� => 

,q�/	� ^'�4� l>�Q�A ��%�'2 #
,)�-	� �K��8 �y�� �,��< 

]��?o� ��g $% 
]�m�8 ^��� �)�-h< 

)�a� ^m� ���. $�) �'�g..
]�G�:AJ $% &��()258:، التادنقل(

ميآن« و راننـده، ديوانـه وار صـداي مهيـب گاه كه اتومبيل از خيابان شلوغ گذشـت
مي بوقش ي انقـالبي سـفيد كـه در بـاالي مجسـمه داد پرنده را در دل هر چيز رسوخ

و روياي آرامش در سر مي ».پروراند وحشت زده از جا جهيد مصر، آرميده بود
در ادامه پرنده به اميد دستيابي به آرامش در اين فضاي نـامطلوب، تالشـي گسـترده،

عرصـه بـراي جوينـدگان رهـايي وجـود كند اما گويا چيزي جز نابودي در اين آغاز مي
اي درمانـده مـورد خطـاب ندارد لذا ديگر آن پرنده نه با صفت سفيد كه با وصف خسته

:شود واقع مي
»$��:	� ^��;k� �K:��2:

^4�-k� ^4��T� e\5 ���� $�) C>#� 
�K�% y�;�	 C��'2 #..$Ao� #..�)\	� #

�`h	� +#�� �4) C�' $:Y 
$P�NT� ��Y�4�"..
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^4�3/	� ^Y�> Z%��< #«)،259همان(
و آهنـگ مـرگ، نگـون گرداگرد اين شهر غـم! اي پرنده خسته« و زده بچـرخ بختـي

و بنگـريم هاي افتاده دمان در پاي آن مجسمه، بال سرگشتگي بسرا تا سپيده ات را ببينـيم
».اي گونه به آرامش دست يافته كه اين

ها پذيرا باشد؛ او بـر تواند مدنيت جديد را در برابر سركوب آزادي رحماني نيز نمي
آن است تا با به تصوير كشيدن جنايت اين چنين تمدني فرياد اعتراضـش را بـه گـوش 

: مخاطبانش برساند
و پرهاي ريخته«  شهريست در خموشي

ي متروك، ريخته بر پشت بام كلبه
كجيخ بسته است گريه، سر  ناودان

و مردي گريخته )57:1386 رحماني،(» مردي به راه مرده
مي 1332در شهريور» شهر خاموش« و غـم سروده بـارگي شود يعنـي اوج نااميـدي

و مبارز ايران طيف روشن لذا طبيعي است كه چنين نگرشي به شهر، در پي واپـس. فكر
و بـه عبـارتي ديگـر واژه زدگي و اجتماعي باشد كـه آخـرين» گريختـه«ي هاي سياسي
عالوه بـر.ي متمدن جديد باشدي شعر است شايد آخرين چاره نيز در برابر جامعه واژه

دليرهـا مسـين،«،»دار چـوب«،»كوير محال«شهر با عناصري همچون»1هميشه«اين در 
و چوبين و مرمر . شـود قـرين مـي ...و» دالوران ربـاخوار«،»دالوران گريـزان«،»سمنتي

و ايـن همـه ذوب مـي» در ميان ميادين شـهر«ي اين شعر، استحاله شدهدالوران شـوند
مي.ي انساني خيانت شهر است به جامعه گويد از زماني كه تمدن بشري پـا بـه رحماني

و فرهنگنـد بـراي از بـين عرصه و قلم كه نماد قدرت ي وجود نهاده است حتي شمشير
(اند بردن، خود را آماده كرده )512همان،.

در بدين ترتيب شورش دو شاعر در برابر تمدن جديد، شورشي است كـه بـه ويـژه
ها ايمان دارند كه دستاوردهاي جديدآن.يابد مظاهر اين تمدن يعني در شهر گسترش مي

هـاي الهـي هسـتند چـه زيباترين عطيه نابودگرانسان بيش از آن كه در خدمت او باشند 
و رهاييا ها در قالب طبيعتي شگفت اين عطيه و چه در قالب آزادي .نگيز باشند

 گيري نتيجه.8

و رحماني با محوريت موضوع تمرد به اين نتيجه مي دو از بررسي اشعار دنقل  رسيم كه
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ي عصيان در برابـر شاعر، معتقدند رسيدن به هدف نهايي در زندگي معاصر جز در سايه

ايمان دارنـد شـورش در برابـرهاآن. شود هاي موجود،حاصل نمي بسياري از محدوديت
مي محدوديت و در همين راستا به نظر رسـد ها همواره نتايج مثبتي را در پي داشته است

ي انـد لـذا عمـده شورش در برابر تنگناهاي قالـب شـعري كهـن را نيـز در نظـر داشـته 
.دستاوردهاي ادبي شان در فرم نوين شكل يافته است

آنبا تأمل در عناصري كه دو شاعر علي انـد بـه ايـن اصـل رهنمـون ها به پا خاستهه
تـواني انساني مـي ها را در تحوالت اخير جامعهي عصيانگريي همه شويم كه ريشه مي

آن. وجو كرد جست ها برآنند تا كاروان زندگي، روي، سوي تعـالي نهـد به عبارتي ديگر
تيب از مسـيرتر تا بديناند ها كوشيده اما همواره موانعي فراروي خود ديده براي رفع آن

.رهايي به آن دست يابند
و رحماني، ايمان دارند كه ها لزوماً در راه دسـتيابي بـه پلشتي ناديده انگاشتندنقل

آن كمكشان نمي،هدف مي كند بلكه طرح در ها . حذفشـان باشـد مسـير توانـد گـام اول
د از حجاب خـود برخيزنـد يابند كه ابتدا باي بنابراين با اين هدف در خود نگريسته درمي

از اجتمـاعي مـي بـه سـپس. درهم شكسته را به حركت وادارنـد» خود«و انديشـند كـه
در. هاي ديگري نيز بدان افـزوده اسـت خودها تشكيل شده اما ماهيت جمعي، مشخصه

كنـد بـراي مـي اي بر شه پر رهايي گشته مجابشـان ها اين اجتماع تبديل به وزنه باور آن
.هاي حاكم، به سان طوفان برآشوبند زدودن سنگيني
و رحماني را در پي دارد مقوله ديگر مقوله هـاآن.ي زمان اسـت اي كه شورش دنقل

بي بر اين باورند كه زمان، پي و و رنج ندارد جهت نبايد به فردايي روشـن آمدي جز درد
مي. دل بست و به يأس انجاميـدن اميـد بـه هاي تلخ زندگي رسد تجربه به نظر دو شاعر

و مصــر در  ــران و سياســي در دو كشــور اي ــر تحــوالت اجتمــاعي فردايــي بهتــر در اث
ها وقتي تالش انسان را در همگاميآن. گيري چنين قضاوتي بسيار تأثيرگذار است شكل

و يكسره در برابر همه بينند برمي با متغيرها ناكام مي وشـي امور انساني مـي آشوبند ورند
ي هنـري تـرين مشخصـه يابد كه تبديل به اصـلي چنان اين امر در شعرشان گسترش مي

. گردد شان مي
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