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 طوقان یو فدو ین اعتصامیهای پروبازتاب قرآن کریم در سروده
 

 ییمهرداد آقا

 ادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلیاست 

 دهیکچ

ن را در یاز فلسط« طوقان یفدو»از ایران و  «ین اعتصامیپرو»د دو شاعر معاصر به نامیقصااز  یبرخقصد آن است تا ن مقاله یادر 

منتخب از دیوان این دو اشعار  .گیردر قرا یمورد بررساز آن را  و میزان تأثیرپذیریم یرکقرآن ن یمضاماز  ییهاجلوهقالب بازتاب 

ها در آن و اشعار ارکبر اف ر قرآنیتأثشاعر به عنوان متن حاضر و آیات مبارکه قرآن کریم به عنوان متن غایب در نظر گرفته شده، و 

جوانب،  هه در همک وعی از بینامتنی قرآنی استندرج بیانگر و اشکال مختلف تأثیرپذیری اعمّ از اقتباس، تلمیح، تضمین، تحلیل 

تأثیرپذیری از قرآن کریم در ادبیات فارسی و عربی امری بدیهی و غیر  .است شعر م و زبانیرکان قرآن یتنگاتنگ م یاز ارتباط یکحا

دهنده این است که تأثیر به صورت  خود از قرآن کریم گرفته است نشانقابل انکار است، و تأثیری که پروین اعتصامی در اشعار 

پذیری از الفاظ قرآن کریم شفاف بوده، و شاعر به خوبی توانسته از الفاظ و مفاهیم آیات قرآن تأثیری بسزا بپذیرد، و نقش ملموس و

-کار گرفته است سهیم باشد؛ در حالی که در سرودهدر اشعار پروین، توانسته به همان میزانی که در مفاهیم خود از معانی قرآن به

 .ری از معانی آیات قرآن کریم سهم بیشتری را نسبت به الفاظ آن به خود اختصاص داده استهای فدوی طوقان، تأثیرپذی

 .ی، بینامتنیشعر عرب ،یشعر فارس طوقان، ی، فدوین اعتصامیپروم، یرکقرآن  :هاهدواژیلک

 

 مقدمه

فت که بعید است که بتوان یک پدیاده  توان گت میمری محتوم و ناگزیر است که به جرئپذیری در حوزه ادبیات اگذاری و تأثیرتأثیر

تر ادبیاات هار قاومی باه ایان دو      که دوام و گستردگی هر زبان و به شکل عامبه طوری. یا یک أثر ادبی را عاری از این دو اصل یافت

 (3)ن،یتضام  (1)اقتبااس،  (9)تاداخل النصاوص،   (2)ه،یالنصوصا  (4)التنااص، : لیا از قب یاصطالحات یدر زبان عرب. عامل مؤثر بستگی دارد

ع آن، یبا توجّه باه گساتره وسا   . باشدوجود دارد که هر کدام به نوعی بیانگر تأثیرپذیری متنی از متن دیگر می... و(3)تحلیل (6)ح،یتلم

ا یا د از متاون گذشاته   یا ماتن جد  کیت، به وجود آمدن ینامتنیب»:توان گفتشود؛ امّا به اختصار میف گوناگونی از آن ارائه مییتعار

-اق تاازه یو س کان رفته و سبیآنها از م ه مرزهای کای از متون متعددی است ه متن تازه، خالصهکآن متن است، به گونه ای  معاصر

د یا ه متن اصلی در متن جدکه چیزی جز ماده اوّلیّه از متون گذشته باقی نمانده، آن هم به صورتی کای رده است، به گونهکدا یای پ

 (.23: 2114عزام، )« ص آن خواهند بودیه و اهل فن قادر به تشخب است و تنها افراد خبریغا

باه   یاات تاازه یا سات و نظر کهای نقد سنّتی درهام ش ر به وجود آمد، چارچوبیه در علم نقد در چند دهه اخکاملی کشرفت و تیبا پ

رد و منجار باه   کم را متحوّل یتار نقد قده ساخکافت یرواج  یهای مختلفی در نقد ادبشیر گرایهای اخدر دهه»     عرصه نقد وارد شد؛ 

ه کا ناامتنی اسات   یه بیا ه در اواخر دهه شصت مطارح شاد نظر  کات ین نظریی از اکی. دینه گردین زمیات مختلف در ایش نظریدایپ

و  4363هاای  ن ساال یبا  یب روسا یا لساوف و اد یف« نیچ باختیلویخائیم»و  یفرانسو یلسوف و منتقد ادبیف« ستوایرکا یژول»توسط 

« شاود  مای  شاناخته « التنااصّ »باا ناام    یدر ادب عربا  کنا یده این پدیا. مطرح شده است یدر حوزه مباحث نقد ادبی و بالغ 4363

 (.161: 4931، یاحمد)

ن یا ا»رد؛ یا گاران بهاره گ  ید یات علمیش از تجربیا منثور خویسنده در خالل آثار منظوم یا نویه شاعر کنیا یعنی؛ ینامتنیا بیتناصّ 

 یارهاا یقت جزء معین مقوله در حقیه اکشود یمطرح م یسیات انگلیدر ادب «Intertextuality»به نام  یمتن ادب کیر د یوربهره

علام نقاد   . قارار داد  یرا ماورد بررسا   یمختلاف درون متنا   یهاتوان جنبهین روش میرود و با ایبه شمار م یمتن ادب کی ینقد ادب

. ر باز مورد توجّه قرار گرفته اسات یاز د یآثار ادب یگذارارزش یبرا یار بوده و به عنوان راهبرخورد ییات از ارزش واالیهمواره در ادب

 ین علام دسات  یا ه در اک یسانکات مدرن توسط صاحب نظران و یم و قبل از ادبیقد یهاه از زمانکنه تنها در دوره مدرن بل ینقد ادب
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شارفت  یر و پییا وساته در حاال تغ  یه پکا است  ین علم وابسته به علومیا. تر و تحول بوده اسییوسته در حال تغیج و پیاند، راداشته

 (.3: 2113، یحلب)« ندکت میکاب سایر علوم حرکه همواره در رکن بماند بلکتواند ساین نه تنها نمیهستند، بنابرا

ا در آثاار  ادیباان و دساتاوردهای    تأثیرپذیری از قرآن کریم در ادبیات فارسی و عربی امری بدیهی و غیر قابل انکار است، چنانچه ما 

هر صاحب سخنی در گفتار و نوشاتار خاود، بارای تازیین و     . کار رفته هستیمای از معانی و الفاظ قرآنی بهادبی شاهد حضور گسترده

دهاد، تاا   یالی سخنان خود جای ما آراستگی کالم خود، مستقیماً یا غیر مستقیم، پرتوهایی از قرآن کریم یا احادیث نبوی را در البه

 .بتواند صالبت و شیوایی کالم خود را حفظ کرده و شنونده یا خواننده را بر سر ذوق آورد

 ین اعتصامیپرو

باه تهاران    یوساف اعتصاام  یبه همراه پدرش  یکودکن در یپرو».چشم به جهان گشود یشمس 4213اسفند  23در  ین اعتصامیپرو

را نیاز در   یسیبش فرا گرفت، و زبان انگلیرا نزد پدر اد یو عرب یاو ادب فارس. ر شدن شهر ماندگایوتاه خود در اکآمد، و تا آخر عمر 

باا   4949در ساال . س مشاغول شاد  یدر هماان مدرساه باه تادر     یلیتهران آموخت، و پس از فارغ التحصا  ییاکیمدرسه دخترانه آمر

نشین رد و گوشهکوتاهش ازدواج نکان عمر یپا از شوهرش طالق گرفت، و تا یپس از دو ماه و اند یرد، ولکپدرش ازدواج  یپسرعمو

بار روح حسااس او وارد    ینیبت، ضربه سنگین مصیاز دست داد، و ا 4946ن پدرش را در سال یپرو. آورد یشد و به سرودن شعر رو

در صاحن   یرش در مقباره خاانوادگ  کا یرا وداع گفات و پ  یدار فاان  یسالتکچ سابقه یبدون ه 4921ن یفرورد 46ه در کن یآورد؛ تا ا

 (. 1: 4961، یاظمک)« سپرده شد کد قم به خایجد

و  ییباا یبوده، و از نظر انساجام و ز  ینیدهای  همانه همراه با آموزیکن عارفانه و حیمضام یو فصاحت دارا ین عالوه بر روانیاشعار پرو

در ایاران  »: ن چنین گفته استیوان پرویدر مقدمه چاپ اوّل د« الشعراء بهار کمل»مرحوم . باشدیمال و جمال مکت یدر غا ییوایش

اند، جای تعجّب نیست، اماا تااکنون شااعری از    اند که مایه حیرتکه کان سخن و فرهنگ است، اگر شاعرانی از جنس مرد پیدا شده

بساراید، از   جنس زن که دارای این قریحه و استعداد باشد، و با این توانایی و طی مقدمات تتبّع و تحقیق اشعاری چنین نغز و نیکاو 

 یبااره در عاوالم  کیا ن، خاود را  ید پرویخواننده در قصا. نوادر محسوب و جای بسی تعجّب و شایسته هزاران تمجید و تحسین است

حاافظ را در   ی، و اساتغنا ییالت سنایان ناصر خسرو را در تمثیطرز ب. ندیبیعالم مستقل درآمده باشد، م کیه به صورت کرنگارنگ 

در  یباه جاا   یسرشات، جاا   کپاا  یم و ناصاح یکا ح یعاارف، عاارف   یما یکن، به صورت حیپرو. نگردیم یدفصاحت و صراحت سع

 (.42: 4962مظفریان،)« است یگرو جلوه ییخودنما

پاروین  »: هایش در مقایسه با ساایر شااعران زن هماین نکتاه کاافی اسات کاه بگاوییم        در توصیف و تمجید از مقام پروین و سروده

زن و اظهاار   مسائله به این معنی که در جایی با ابراز عالقاه باه   . زن برجسته این عصر، هم زن است، هم مرداعتصامی به عنوان یک 

شود، و گاهی هام باه لحااظ زباان و تخیّال      های خاص خود ظاهر میعواطف مادرانه، کامالً در سیمای یک زن با مسائل و دلبستگی

هاای  تواند شعر او را از ساروده دهد، که خواننده نمیهایی عالقه نشان میینهشاعرانه و در کسوت یک معلّم اخالق به موضوعات و زم

 .   (934: 4911یاحقی، )« مردان تمییز بدهد

 ین اعتصامیتأثیر پذیری از قرآن کریم در شعر پرو

-بانیالت گرکائل و مشبه رشته نظم درآمده و مس یداستان یهاه غالباً در قالبکمت و اندرز است، کسراسر ح ین اعتصامیوان پروید

ساابقه  مضامین پروین بیشتر از دیگران وام گرفته شده است و مضمون بکر و بدیع که باه کلّای بای   ». ندکیس مکر جامعه را منعیگ

هاسات، کاه   کند شکل تصرّف در مضاامین و کیفیّات ارائاه آن   چه کار وی را متمایز و مشخص میباشد در دیوان او بسیار نیست، آن

ه در کا باشاد،  یما  یو قرآنا  ینین دیشان برگرفته از مضامیاز اشعار ا یبرخ(. 439: همان)« و نادر و مخصوص خود اوست اغلب بدیع

از  ینجاا باه ماوارد   یدر ا. ده شودیمعطّر شده برگز ین قرآنیه با مضامکن ابیات ایشان را یترن و نابیشده است بهتر ین مقاله سعیا

 :مینکیم یااشاره یر قرآنیم و تصاویاز الفاظ و مفاه یریپذرین تأثیا

 یکان زنان جهان رتبه اول را در پاا یه در مک (ع)میبه مقام و منزلت حضرت مر  «ا رایدل عبث مخور غم دن یا»ده ین در قصیپرو

 :داراست، اشاره نموده

 (.41 :4961، یاعتصام)« را م عذرایمراست  یکین              رتبت کبنام بود، ل یم بسیمر»
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زناان جهاان    یه او را بار تماام  کا  (ع)م عاذرا یاز زبان فرشتگان خطاب به مر« آل عمران»م، در سوره یرکز در قرآن یم نیکداوند حخ

( دیاد آوریبه ) و .(12)(نَیعَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِ کوَاصْطَفَا کوَطَهَّرَ کمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَایا مَرْی ةکوَإِذْ قَالَتِ الْمَالئِ: )دیفرمایده، میبخش یبرتر

 .داده است یو بر تمام زنان جهان، برتر  ساخته کده و پایخدا تو را برگز! میمر یا»: ه فرشتگان، گفتندکرا  یهنگام

از آیاه ماذکور   « طَهَّارَ »اشااره داشاته، کاه مفهاوم آن را از لفاظ       (1)«عذرا»با لفظ  (ع)پروین در بیت فوق به پاکدامنی حضرت مریم

السالم از بهشت داشته، که باه   همایده تلمیحی به داستان خارج شدن حضرت آدم و حوّا علین قصیز در همیو ن. ستبرداشت کرده ا

 :ردن به امر خداوند بوده استکخاطر توجه ن

 (.41: همان)« را آدم و حوّاراند از بهشت                  ییه خودرأکنباش یم یخودرأ»

که به اقامات حضارت آدم و همسارش در بهشات و فریاب خاوردن از       « بقره»یه کریمه از سوره ن مفهوم را از مضامین دو آیشاعر ا

ثُ یا ال مِنْهَاا رَغَاد ا حَ  کا وَ ةالْجَنَّ کنْ أَنْتَ وَزَوْجُکا آدَمُ اسْیوَقُلْنَا : )رده استکها از بهشت اشاره شده، اقتباس شیطان و رانده شدن آن

مْ لِبَعْضٍ عَادُو   کهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُیانَا فِکطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا یفَأَزَلَّهُمَا الشَّ (93)نَ یونَا مِنَ الظَّالِمِکفَتَ ةجَرَشِئْتُمَا وَال تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

 چه هر از آن،( یها نعمت) از و ن؛ک اقامت بهشت، در تهمسر با تو! آدم یا»: میگفت و. (96)(نٍیاألرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِ یمْ فِکوَلَ

 بهشات  از آنها لغزش موجب طانیش پس(93) «شد دیخواه ن،استمگر از هک د؛ینشو درخت نیا کینزد( اما) د؛یبخور گوارا خواستید

 یبعضا  هکا  یحال در !دییآ فرود( نیزم به) یهمگ» :میگفت آنها به( هنگام نیا در) و. ردک خارج بودند، آن در چه  آن از را آنان و شد؛

 .(96)« بود خواهد ،یریگ بهره لهیوس و قرارگاه ینیمع مدت تا نیزم در شما یبرا و. بود دیخواه یگرید دشمن

-وقتی که از گریبانش خارج می (ع)یرا بکار برده که به دست حضرت موس «ضاید بی»ده شاعر در بیت زیر لفظین قصیدر دنباله هم

 :ای زده استشد کنایهانی میکرد و به اذن خدا سپید و نور

 (.49: همان) «را ضاید بیو  یساحر، فسون و شعبده انگارد                  نور تجلّ»

: اش باشد ذکر شده اسات ای که دلیل بر پیامبریبه عنوان معجزه (ع)مفهوم بیت باال در خطاب به حضرت موسی« قصص»در سوره 

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِاهِ إِنَّهُامْ    کبُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّ کمِنَ الرَّهْبِ فَذَانِ کجَنَاحَ کیرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَیاءَ مِنْ غَضَیتَخْرُجْ بَ کبِیجَ یفِ کدَی کاسْلُ)

و  ،ب و نقصیو درخشنده است بدون ع یراننو گردد در حالی کهه خارج کبر،  بان خود فرویدستت را در گر. (92)(نَیانُوا قَوْم ا فَاسِقِک

 هبرهاان روشان از پروردگاارت با     (ضااء ید بیمعجزه عصا و )ن دو یا .بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود ات نهیرا بر س خود دست

 .هستند یه آنان، قوم فاسقکزیرا ان اوست؛ یفرعون و اطراف یسو

ا آن هماه عظمات در کانج قناعات     را ب( ع)گنج شایگان حضرت سلیمان« استیمیکند عارفان هنر و علم یگو»ده یپروین در قص

؛ یعنی باه مقاام بزرگتارین    (ع)النه مورچه جای داده و خواهان این است تا مورچه ضعیف را به مقامی همچون مقام حضرت سلیمان

 :پادشاهی روی زمین برساند

 (.29: همان)« شود رواست مانیسلف گرچه یضع مورنج قناعت است        کگان به یزان گنج شا»

است کاه در   ای داشتهکه به همراه لشگریانش وارد سرزمین مورچگان شده بود اشاره( ع)مانیتلویحاً به داستان حضرت سلاین بیت 

جُنُودُهُ  مَانُ وَیلَمْ سُکحْطِمَنَّیمْ الکنَکدْخُلُوا مَسَاهَا النَّمْلُ اُیا أَی ةحَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَ: )آمده است« نمل»سوره  41آیه 

 خاود  یهاا  الناه  باه ای جماعت مورها »: گفت ایمورچه دندیرس گانچمور نیسرزم به تا ردندک تکحر( آنها) .(41)(شْعُرُونَیهُمْ ال وَ

 .«نندکن مالیپاندانسته  را شما یانشرگلش ولیمان س تا دیبرو

و دیوهای جنّی که در زیر فرمان او بودند ( ع)ن حضرت سلیمانشاعر تلمیحی داشته به داستا« در خانه شحنه خفته»و در قصیده 

 :پروراندندو هر لحظه سودای طغیان در سر می

 . (13: همان)« امیچگه نفرستد تو را پیه ویدتا   برون ماارو         مانیسلز بارگاه  یچند»

استفاده کارده،  « جن»به جای کلمه « دیو»و از لفظ و دیوها اشاره نموده، ( ع)پروین در بیت فوق به بارگاه پادشاهی حضرت سلیمان

مَانَ جُنُاودُهُ مِانَ   یوَحُشِرَ لِسُلَ): برداشت کرده است« نمل» یاز سوره 43ه یتوان چنین اظهار داشت که مفهوم این بیت را از آکه می

تاا  ) ندتوقاف شاد  م گاه آنانآن ،پرندگان، نزد او جمع شدنداز جن و انس و  انملیس انیرگلش. (43)(وزَعُونَیرِ فَهُمْ یالْجِنِّ وَاإلنْسِ وَالطَّ

 (.ها، ملحق شوند نآ بهدیگران 
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 :ها اشاره زیبایی داشتهبه سرنوشت انسان« ناگونین پرده میس نشد اکپرده »ده یو در قص

 .(33: همان)« م و افزونکرد کدگر آن را نتوان ارگه قسمت              کاز  شد مقسومآنچه »

ر است که پروین مضمون بیت فوق را که درباره سرنوشت و روزی مقسوم انسان اسات، و توساط خادا در روز ازل تقسایم     شایان ذک

اللَّاهِ   ةفَلَنْ تَجِدَ لِسُانَّ : )آمده، اقتباس کرده است« فاطر»های الیتغیر الهی که در سوره شده، و کم و زیاد نخواهد شد، از مفهوم سنت

 یرییا تغ یلها ا ییهاا  سانت  یافت، و هرگز بارا ی ینخواه یلیخدا تبد یها سنت یهرگز برا. (19) (الًیاللَّهِ تَحْوِ ةلِسُنَّ وَلَنْ تَجِدَ الًیتَبْدِ

  .افتی ینخواه

اشاره تلویحی داشته و زنادانی شادن    (ع)وسفیشدن حضرت  یه زندانیبه قض« یشده سوخته آتش نفسان یا»ده ین در قصیپرو

 (ع)وساف یداند چون که زندانی شدن ایشان بنا به رحمت الهی بود و باعث شد که حضرت ها میندانیآن حضرت را متمایز از همه ز

 :در آینده عزیزِ مصر شود

 .(64: همان)« یمصر نگردد همه زندان وسفی            یکید همه تارینگشا رحمتصبح »

نَّاا  کمَ کذَلِکا وَ: )فرماوده اسات  « وساف ی»مصر در سوره  بعد از آزادی از زندان (ع)وسفیز در شأن و منزلت حضرت یخداوند منّان ن

وساف در  یماا باه    بدینساان و . (36)(نَیعُ أَجْارَ الْمُحْسِانِ  یبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَااءُ وَال نُضِا  یشَاءُ نُصِیثُ یتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیاألرْضِ  یوسُفَ فِیلِ

( میساته بادان  یو شا)م یس بخاواه کا ما رحمات خاود را باه هار     . شودستقر در آن مخواهد ه هر جا بکم، یقدرت داد( مصر)ن یسرزم

 .مینک یع نمیاران را ضاکوکیو پاداش ن رسانیم یم

ا و غارق شادن فرعاون و ساپاهیانش در     یل و گذشتن آنها از دریاسرائ یو بن (ع)یحضرت موس یده به ماجرایو در دنباله همین قص

 :دریا اشاره نموده است

 (.61 :همان)« یعمران یموسا و تو چون یدهر در ش     یمند یهو فرعونو ز  بحربگذر از »

و پیروانش تشبیه کرده که   (ع)یدر این بیت شاعر دنیا را به دریا و هوا و هوس دنیا را به فرعون و مخاطبین خود را به حضرت موس

الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ  کنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَایوْحَفَأَ:  )اقتباس کرده باشد« شعراء»سوره ة آید مضامین فوق را از آیات کریمبه نظر می

 بادنبال  و .(66)(نَیثُمَّ أَغْرَقْنَا اآلخَرِ(63)نَ ینَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِیوَأَنْجَ(61)نَ یوَأَزْلَفْنَا ثَمَّ اآلخَرِ(69)مِ یالطَّوْدِ الْعَظِکلُّ فِرْقٍ کانَ کفَ

 مچاون ه از آن یبخشا  هار  و شاد،  هافتکش هم از ایدر و( زد، ایدر به را شیعصا)« بزن ایدر به را تیعصا»: میردک یوح یموس به آن

 بودناد  او با هک را یسانک تمام و یموس و (61. )میساخت کینزد( ایدر به) زین را( فرعون رکلش) گرانید آن در و (69) بود یمیعظ وهک

    .(66) میردک غرق را( ونفرع رکلش) گرانید سسپ (63) میداد نجات

کاه ابتادا در مصارع اول باه عاروج حضارت       . امبران بازرگ پرداختاه اسات   یا ر وقایع چند تن از پکبه ذ« آرزوها»ده ین در قصیپرو

به آسمان برای رهایی از دست کافران اشاره نموده، و در مصرع دوم همین بیت به ذکر داساتان در آتاش انداختاه شادن     ( ع)عیسی

 : توسط نمرود، و گلستان شدن آتش برای ایشان تلمیح نموده است( ع)محضرت ابراهی

 (.34: همان)« در آتش گلستان داشتن میابراههمچو پر و بال بر گردون شدن       یب یسیعهمچو »

در ساوره  باشد، که همین مفهاوم  به نزد خداوند می( ع)کنایه از عروج حضرت عیسی« پر و بال بر گردون شدنبی»در این بیت لفظ 

( دیا اد آوریا به ). (33)(فَرُواکنَ یمِنَ الَّذِ کوَمُطَهِّرُ یإِلَ کوَرَافِعُ کیمُتَوَفِّ یسَى إِنِّیا عِیإِذْ قَالَ اللَّهُ : )چنین ذکر شده است« آل عمران»

افر شادند،  کا ه ک یسانکاز  و تو را برم یباال م مخود یو به سو میرانم یمدر وقت خود من تو را »: فرمود یسیه خدا به عکرا  یهنگام

 (.سازمرها می)کنم   یم کپا

و سرد شدن آتش بیان شده اسات کاه حکایات از ایان دارد کاه      ( ع)واقعه درآتش انداخته شدن حضرت ابراهیم« انبیاء»و در سوره 

بَارْد ا وَسَاالم ا عَلَاى     یونِکا ا نَاارُ  یا  قُلْنَاا : )که در آیه زیر ذکر شده، أخذ کارده اسات   «بَرْد ا وَسَالم ا»را از لفظ « گلستان»شاعر مفهوم 

 .«باش المتو س دم سریبر ابراه! آتش یا»: میگفت. (63)(مَیإِبْرَاهِ

های روزگاار  سخن به میان آورده است، که بالها و مصیبت (ع)و در بیت زیر از طوفان بزرگ تاریخ و کشتی بسیار بزرگ حضرت نوح

 :ها را به کشتی نوح تشبیه ساخته استو صبر و استقامت آن (ع)خود را به حضرت نوحرا به طوفان سهمگین آن زمان، و مخاطبین 

 (.34: همان)« داشتن طوفانده و دل فارغ از آشوب ید    نوح ندن چو کا در افین دریصبر اندر یشتک»
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نَااهُ وَمَانْ   یفَأَنْجَ: )کند (3)«درج»یت را به خوبی در یک ب« شعراء»پروین با استادی تمام توانسته مفهوم برگرفته از آیات سوره مبارکه 

پیروان حضرت  از) پر هک یشتک آن در بودند، او با هک را یسانک و او ما،(. 421()نَیثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِ(443)الْمَشْحُونِ  کالْفُلْ یمَعَهُ فِ

 .(421) میدرک غرق را هیبق سسپ (443) میدیبخش ییرها بود،( واناتیح انواع و (ع)نوح

شده، و جملگی دالّ بر این حقیقات   (41)الی ابیات باال توسط شاعر ترصیعبا زیبایی و ظرافت در البه« شعراء»الفاظ برگرفته از سوره 

چنین توانسته در جای جای دیاوانش مفااهیم قرآنای را باا ظرافات خااص در       است که پروین بر قرآن کریم تسلط وافر داشته، و این

 .ری پیاده کندهای شعقالب

که حضارت  و سخن گفتن خداوند با ایشان در کوه طور پرداخته، با بیان این( ع)شاعر در دنباله قصیده به ذکر داستان حضرت موسی

 : ها را به طور خالصه و زیبا در یک بیت گنجانده استرود، شاعر همه اینبا تجلّی ذات حقّ بر جبل از هوش می( ع)موسی

 (.32: همان)« وه و هامون داشتنکدر خدا گفتگوها با      کتابنا ینور تجلّز بودن ا یموسهمچو »

قَاالَ   کیأَنْظُرْ إِلَ یلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِکقَاتِنَا وَیوَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ: )رده استکر کن ذیاین رویداد را چن« اعراف»م در سوره یرکقرآن 

ا وَخَارَّ مُوسَاى صَاعِقًا فَلَمَّاا أَفَااقَ قَاالَ       کا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَاهُ دَ  یانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِکرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَنِ انْظُکوَلَ یلَنْ تَرَانِ

: ردکا  عارض  .گفات  ساخن  او باا  پروردگارش و ،آمد ما دیدار به یموس هک یهنگام و. (419)(نَیوَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِ کیتُبْتُ إِلَ کسُبْحَانَ

 ثابات  خاود  یجاا  در اگر بنگر، وهک به یول! دید ینخواه مرا هرگز»: خدا فرمود« نمیبب را تو تا ده، نشان من به را خودت پروردگارا»

 .افتااد  نیزما  باه  شمدهو یموس و داد قرار کخا همسان را آن رد،ک جلوه وهک بر پروردگارش هک یهنگام اما« دید یخواه مرا ماند،

 نینخسات  مان  و مبازگشات  تاو  یسو به من( نمیبب را تو چشم باکه من  ینیا از تر)  تو منزه خداوندا»: کرد عرض آمد، هوش به چون

 .«مؤمنانم

روبه صفتی که مردم را به انجام دادن کارهای درست سافارش   یاز زبان دزد خطاب به قاض« یدزد و قاض» ین فرزانه، در مثنویپرو

 :دیگوین میچنزد، اینها به کارهای خوب پشت پا میکرد، ولی خودش با انجام پلشتییم

 (.413: همان)« یخواستیم گرانیداز  یراست            یخود پشت پا بر راست یزدیم»

کارهاای خاوب دعاوت    ذکر شده، که خداوند خطاب به علمای یهود که دیگران را به « بقره»دقیقاً همین مفهوم در آیه کریمه سوره 

تَاابَ أَفَاال   کمْ وَأَنْاتُمْ تَتْلُاونَ الْ  کأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَاوْنَ أَنْفُسَا  : )فرمودهدادند، چنین کردند و خودشان خالف آن را انجام میمی

د اما خودتاان را فراماوش   نیک یدعوت م( ات آمدهارا در تورکه صفات او آشک، یامبریمان به پیو ا) یکیا مردم را به نیآ. (11)(تَعْقِلُونَ

 .د؟یشیاند یا نمی، آخوانید یرا م( یآسمان)تاب کشما  که نید؛ با اینک یم

، و زبان به اعتاراف  هه در بند اسارت گرفتار آمدکشد کیر میبختی را به تصورهیت یشاعر حال و روز زندان« نجه روحکش» یدر مثنو

 : گویدین میپروین از زبان او  چن. خود را برمال کندگشاید تا کارهای نادرست می

 .(432: همان)« ز بافتی، او ندامافت                   چو من بافتم یباز  زدشیانهفتم من و »

دامای  در بیت باال شاعر بافتن دام را به مکر و حیله تعبیر کرده و بنا به گفته خود هر دامی را کاه بافتاه، خداوناد نیاز در مقابال آن      

مضمون این بیت مطابق با گفتاه خداوناد متعاال در ساوره     . کردهایش را برآب میکه خداوند تمام نقشهبرایش بافته است؛ یعنی این

هاود و دشامنان   ی)و . (31)(نَیرِکرُ الْمَاا یرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَکرُوا وَمَکوَمَ: )ن ذکر شده استیافران یهود چنکدر جواب به مکر « آل عمران»

 انیا جو رهچاا  نیتار رد و خداوناد، به کا  ییجو رهچا (نشییحفظ او و آ ایبر)دند و خداوند یشکنش نقشه ییاو و آ ینابود یبرا (حیمس

 .است

 :    عبه معظمه چنین گفته استکبا استفاده از صنعت تشخیص، از زبان « عبه دلک» یشاعر در مثنو

 (.436: همان)« ز و نامور داشتیوندم عزبر افراشت                  خدا ل اهللیخلمرا دست »

عبه را باه ایشاان نسابت داده، در    کمعرفی کرده و برافراشتن دیوارهای « خلیل اهلل»را با لقب  (ع)پروین در این بیت حضرت ابراهیم

مُ الْقَوَاعِادَ مِانَ   یعُ إِبْارَاهِ رْفَا یوَإِذْ : )که در قرآن کریم این مهم به حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السالم اسناد داده شده استحالی

 یهاا  هیل، پایم و اسماعیه ابراهکرا  یهنگام( دیاد آوریز به ین)و . (423: بقره)(مُیعُ الْعَلِیأَنْتَ السَّمِ کلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّیتِ وَإِسْمَاعِیالْبَ

 .«ییه تو شنوا و داناکر، یا بپذاز م!  پروردگارا»:(گفتند یو م)وردند آ یرا باال م( عبهک)خانه 
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تاراود، و در  مای  (ع)یکند که از یاد بیضاای حضارت موسا    ای میابتدا سخن از نور متجلّی شده« ردارکگفتار و »ده ین در قصیپرو

 :دارد یامخصوصی بود اشاره یمصرع دوم به عصای ایشان که عصا

 (.243: همان)« عمران یموس، بُوَد صاعه داشت کنه هر           یبه نزد شمع مگو ینور تجلّث یحد»

. (13)(ونَکأْفِیا تَلْقَافُ مَاا    یفَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِ: )آمده است (ع)حضرت موسی یدرباره عصا« شعراء»و در قرآن کریم در سوره 

 .دین آنها را بلعیل دروغیند، ناگهان تمام وساکش را افیعصا یموس سسپ

را  یگاانگ یکناد، و تنهاایی و   به این حقیقتِ تلخِ تنهایی، که خودش گرفتار آن شده بود اعتراف مای « بیعیگل ب»ده یشاعر در قص

کند؛ که تنهایی او نشانه عیب و نقاص  داند نه برای بندگان خدا، ولی در بیت دوم آن را چنین توجیه مییمخصوص خداوند متعال م

 :اوست

 ...، تنهاستتقدّس و یحق تعال  ست                 ین ییتنهاسته یبنده، شا»

 (.241: همان)« خداستب یعیعلّت و بیدارد               گل ب   یبیع ، علّت و یهر گل

-علّات و بای  و مفهوم بی« أحد»تنهایی را از لفظ  یدر سوره اخالص شاهد مضامین وحدانیت خداوند هستیم، که شاعر بزرگوار معنا

ولَادْ  یلِدْ وَلَمْ یلَمْ (2)اللَّهُ الصَّمَدُ (4)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : )برداشت کرده است« فُو ا أَحَدٌکنْ لَهُ کیلَمْ »و « ولَدْیمْ لِدْ وَلَیلَمْ »عیبی را از لفظ 

ه نازاد ( هرگاز ()2)د ننا ک یازمندان قصد او میه همواره نک یخداوند (4)گانه است یتا و کیخداوند، : بگو (1)(فُو ا أَحَدٌکنْ لَهُ کیوَلَمْ (9)

 .(1)نبوده است  یو مانند  هیشب یچاو ه یو برا (9) ه استو زاده نشد است

ن باه رشاته   کا ل ممکن شا یباتریرا به ز یانات حق تعالیرده، و بکاری خلق کاثر شاه (44)،«لطفِ حق» یان در مثنوین بیرین شیپرو

ه توانساته در  کا باشاد،  یشان در مجموع اشعار دیوانش میای اهن سرودهین اثر یکی از بهتریه اکتوان گفت ینظم درآورده است، و م

این مثنوی مخصوصااً در شاأن و   . شد، و این اثر ماندگار را از خود به جای بگذاردکر بیم را به تصویرکات قرآن یآن با استادی تمام، آ

ناچاار  ری از قرآن کاریم آورد، ولای باه   توان تک تک ابیات آن را شاهد مثالی بر تأثیرپذیسروده شده، و می( ع)منزلت حضرت موسی

ات آن را که از مضامین و الفاظ قرآن کریم اقتبااس کارده   ین جا فقط برخی از ابیمجبوریم که به چند مورد از آن اکتفا کنیم، و در ا

 . مینکیر مکاست، ذ

 : کندباشد شروع میمیکه محور اصلی مثنوی ( ع)پروین طلیعه مثنوی خود را با تلمیحی زیبا به داستان حضرت موسی

 .(216 :همان)« لیربّ جلند از گفته کل                  درفِیرا به ن یموسچو  یمادر موس»

ذکار  « قصاص »او را بنا به دستور خداوند به رود نیل اناداخت، و همچناین در ساوره     (ع)در این بیت شاعربیان کرده که مادر موسی

 یهِ فِا یا هِ فَأَلْقِیا هِ فَاإِذَا خِفْاتِ عَلَ  ینَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیأَوْحَ وَ: )فرزندش را در دریا بیندازدشده که خداوند به ایشان امر فرمود تا 

 .«یندازا بیرا در در ی، ویدیه بر او ترسک یو هنگام ،ر دهیاو را ش»: هکم یردکالهام  یما به مادر موس. (3)(مِّیالْ

کند، و به او وعده با لحنی همراه با دلداری و محبّت بیان می( ع)را در خطاب به مادر حضرت موسی جا پروین، فرموده خداونددر این

 : دهداش را بعد از دوری کوتاه مدّت نوید میبازگرداندن جگرگوشه

 .(213 :همان)« م بازیباز آرم از تو، یآنچه برد   ، خود را مباز             حقّار ک یست بازین»

کند که ترس و اندوه به خود راه ندهد، چرا که بعد از زمان کوتاهی دوباره فرزندش کیم، خداوند به این شیرزن وحی میو در قرآن ح

ن مبااش،  یو نتارس و غمگا   .(3: قصص)( نَیوَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِ کیرَادُّوهُ إِلَ إِنَّا یوَالتَحْزَنِ یوَالتَخَافِ: )را به آغوشش باز خواهد گرداند

 .هیمد یقرار م پیامبرانم، و او را از یگردان یه ما او را به تو بازمک

و . آمده اسات  (42)«کلیم اهلل»و در ابیات دیگر این مثنوی نیز همچنان سخن از مهر و محبت خدا نسبت به بندگان خویش، به ویژه 

 : کشدهای خداوند را با زیبایی تمام به تصویر میها شاعر، نظام حاکم بر هستی و قوانین موجود در میان آفریدهدر یکی از این بیت

 .(211 :همان)« رودیم یارکانجام  یرود                   از پِیم یباریز جوک یاقطره»

الْبَرِّ  یعْلَمُ مَا فِیوَ وَهُ عْلَمُهَا إِالّیبِ الیوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَ: )فرماید، درباره نظم موجود در جهان چنین می«انعام»خداوند عزّوجل در سوره 

ب، تنهاا  یغ یدهایلک. (33)( نٍیتَابٍ مُبِک یفِ ابِسٍ إِالّیظُلُمَاتِ األرْضِ وَال رَطْبٍ وَال  یفِ ةالحَبَّ عْلَمُهَا وَی إِالّ ةمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ وَالْبَحْرِ وَ

از  کاه نیمگر ا افتد ینم( یاز درخت) یبرگیچ ه و ددان یاست میو در یکدر خشکه را  نچهو آ داند یآنها را نم یسکنزد اوست و جز او، 
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( تااب علام خادا   کدر ) ارکآشا  یتااب کدر  کهنیدارد، جز انوجود  یکتر و خش یچن و هیزم یها یکیدر تار یا دانه یچو ه آن آگاه است

 .ثبت است

قارآن  )به زبان شعر، در واقع تجلّی نوری از انوار خدا  های اوکند که گفتهدر مقطع این مثنوی، شاعر با تخلص به نام خود، اظهار می

 :باشد، که همان تأثیرپذیری اشعار او از آیات قرآن کریم استمی( کریم

 .(232: همان)« انوار خداستاست ز  ینورجا کهر  هواست     ینه از رو ن،ین سخن، پرویا»

أَفَمَانْ شَارَحَ اللَّاهُ    : )در سایه برخورداری از نور خدا ذکر شده اسات نیز چنین مفهومی در قالب پیروی از دین اسالم « زمر»در سوره 

قارار   یاز ناور الها   یبا کاسالم گشاده است و بر فراز مر ی، را براشا نهیه خدا سک یسکا یآ. (22)(صَدْرَهُ لِإلسْالمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

 .استگرفته 

ه یل از تأثیرپذیری از قرآن کریم را باا تشاب  کن شیه پدر بزرگوارش سروده است، آخریه در مرثک« ت پدریدر تعز»ده ین درقصیپرو

 :ه گفته استکوسف بودا حسن ختام نموده است، آنجا یا البته نام پدرش هم  (ع)وسفیپدرش به حضرت 

 من  یرانیه شد باعث وکبود  یاشهیتتو زد دست اجل          کخاه بر کشه یپدر آن ت»

 من ینعانکوسف ی یمرگ، گرگ تو شد، ادادند             گرگت و به   نهادند  نام   وسفتی
 (. 234: همان)« من یمه زندان ی، زندان تو گشت، اکخا          یشد   کخا  در   و  یبود ادب   گردون مه 

وسُفَ عِنْادَ مَتَاعِنَاا   ینَا کإِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَ ا أَبَانَایقَالُوا : )دیفرماین بیان میگناه را چنیو گرگ ب (ع)وسفیز داستان حضرت یقرآن ن

م و گارگ او را  یشات وساف را نازد اثااث خاود گذا    یم، و یم و مشغول مساابقه شاد  یما رفت! پدر یا»: گفتند. (43:وسفی)(لَهُ الذِّئْبُکفَأَ

 . «خورد

   طوقان یفدو

دوران  یفادو ». گذاشات  یپرور پا به عرصاه هسات  خانواده ادب کیاز  نیفلسط« نابلس»در شهر  4343سال در« فدوی طوقان»بانو 

بارادر بزرگتارش    کما کن در خاناه باا   یل بدهاد، بناابرا  یالت نتوانست ادامه تحصکمش یرا در نابلس گذراند و به خاطر برخ ییابتدا

ن یه توانسات اولا  کا  یرد؛ باه طاور  کا وفا کآورد و استعداد نهفته خود را شا  یبه سرودن شعر رو ه شاعر بود،ک (49)«م طوقانیابراه»

آشنا شد، ولی به خااطر   (41)«م نجایابراه»به نام  یشاعر جوان مصر کیاو با . آن روز به چاپ برساند یهاخود را در روزنامه یشعرها

سات  کن شیا ابا وجاود   یاش نتوانست با او ازدواج کند، بنابراین تصمیم گرفت تا آخر عمرش مجرّد بماند، وهای خانوادهگیریسخت

ساب  ک یبرا 4362شاعران بزرگ پرداخت، و در سال  یآثار ادب یاش باز نماند، و به مطالعه و بررسیشعر یهاتیاز ادامه فعال یروح

سفورد در رشاته  کدر دانشگاه آ 4331او در سال . دیدر آنجا اقامت گز یرد و چند سالکتجربه و افزودن معلوماتش به لندن مسافرت 

پس از آن به شهر خودش بازگشات و در  . ل شودین دانشگاه فارغ التحصیاز ا 4331رفته شد، و توانست در سال یپذ یسیات انگلیادب

در ناابلس، دار   2119با روزنامه و مجالت پرداخت، و سرانجام در سال یارکشعر و ادب و هم یهادر انجمن یادب یهاتیآنجا به فعال

محماود  »کاه  طاوری ن و ماورد احتارام خااصّ آناان اسات، باه      یشاعران پرآوازه فلسطسوت کش یطوقان پ یفدو. را وداع گفت یفان

م یاز اشعارشاان را باه او تقاد    یو بعض ردهکطوقان را به عنوان مادر خطاب  یشان فدویدر شعرها (46) ،«ح قاسمیسم»و  (43)«شیدرو

 (. 1: 4331شراره، )« اندردهک

  طوقان یتأثیر پذیری از قرآن در شعر فدو

 ییباا ین زیاشعارش مضام یالطوقان سرشار است از حماسه و شور و عشق نسبت به وطن محبوبش فلسطین، و در البه یوان فدوید

جاا باه چناد    نیا در ا. خواناد ین آن فرا میرا به مطالعه و تأمّل در مضام یند، که هر خواننده خوش ذوقکیگری مم جلوهیرکاز قرآن 

 :میپردازیهستند، م یم و الفاظ قرآنیمفاهه در بردارنده ک یدیمورد از قصا

 :دیگویمدر خطاب به پروردگار چنین  « ةیصوف ةمیتهو»ه دیشان در قصیا

 تو هستم که در روی این  (روح)ای از خدایا من قطره: تاهَت کٌ مِن ةا ربِّ قطریأنا 

              ام      زمین پر از فالکت و بدبختی گم شده :دیکفوقَ أرضِ الشَقاء و التَن

 پس کی به سرچشمه بلندم: یأهتَد یفَمَت
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 راه خواهم یافت  : یاألسم یمَنبع یإل

 کرانش ذوب خواهم شد و در میان الطاف بی : ضِه المَنشودِیف یف یو أفن

 روحِ من در این زمین از گرفتاری و اسارت به تنگ آمده      : دِیبالق، باألرضِ باألسرِ یضاقَ روح

 .. .خدایا روحم را از این گرفتاری آزاد و رها گردان: (442: 2111 طوقان،) … یودیق  کو فُ یروحفَحَرِّر 

ه دوباره باه  کند کیم  آرزوبا خود و  ،ره افتادهیت نِیزم یه روکند کیم یمعرف اواز روح  یاشاعر خطاب به پروردگار، خودش را قطره

خداوناد   .کناد ا آزاد یا د و بند دنیاز قاو را که خواهد از خدا میو ا .دا محو شودو در وجود خ ،گرددازخودش ب یعالسرچشمه اصل و 

خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ  یه إِنِّکلِلْمَالئِ کوَإِذْ قَالَ رَبُّ): دیفرمایمنش انسان یآفر یبارهدر« حجر» یسورهبلند مرتبه در

مان  »: ه پروردگارت به فرشتگان، گفات ک یهنگام( راویبه خاطر ب) و. (23)(نَیفَقَعُوا لَهُ سَاجِدِ یهِ مِنْ رُوحِیخْتُ فِتُهُ وَنَفَیفَإِذَا سَوَّ(21)

ان رسااندم، و در او از روح خاود   یار آن را به پاکه ک یهنگام (21)« آفرینممی امگرفته ییل بدبوه از گِک یا دهیکل خشرا از گِ یبشر

 .(23)د ینک  او سجده یبرا پس دم،یدم( رگسته و بزیروح شا کی)

وه و دشات و  کا  یدن کرده و تمامیشب، شروع به تاب یکیه از سمت خاور، در دلِ تارکند کیاشاره م یبه نور« الیقظة»او در قصیده 

 :ردیگیدمن را  فرا م

 خاوران یا :!أیها الشرق

 د    ین نور جدیدامک: نور جدید یأ

 دن گرفت؟یشب تاب یهایکیدر دل تار :د؟السو یعتمة اللیال یالح ف

 دیزار را پوشانوه سخت و دشت نرم و هموار و شورهک یو تمام : لفّ شمّ الجبال و السهل و الحزن

 خته شدند یدرختان خشکیده از خواب برانگ :بعث الهامدون

 ز یو من به روز رستاخ :آمنتُ بالبعث

 ..       .آشکارش ایمان آوردم یهاو به نشانه :(431: همان...)بآیاته المشهود

ن یاطیشا  یه به هنگام نازل شدن قرآن در آسمان نمایان شاد، وقتا  کم است یرکرده، همان نورِ قرآن کاد یه شاعر از آن ک ین نوریا

ده م آما یرکا قارآن  « جان »ه توصیف آن در ساوره  کرفت یها را نشانه مآن یدارشند، شهاب دنبالهکب یکخواستند به آسمان سَرَیم

جِادْ لَاهُ شِاهَاب ا    یسْاتَمِعِ اآلنَ  ینَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَانْ  کوَأَنَّا (1)د ا وَشُهُب ا یوَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَس ا شَدِ: )است

 راقبه اسات  در اطراف آسمان( نیش از ایپ)ما  و (1)م یافتیاب و شه یرا پر از محافظان قو آنم و یردکآسمان رو به ما  و. (3) (رَصَد ا

 .(3) رودکه به سوی او نشانه می دبای یخود م ینمکرا در  یند، شهابک معسراق س بخواهد استکنون هر کاما اشستیم ن یم معس

شاود اشااره    یدگیهاا رسا  حساب آنشوند تا به  می ختهیه همه مردم در آن روز برانگکامت یده، به روز قین قصین در ایهمچن یفدو

 .دویش یخته میامت برانگیدر روز ق سسپ(. 46: المؤمنون) (تُبْعَثُونَ ةامَیوْمَ الْقِیمْ کثُمَّ إِنَّ): ه در قرآن حکیم آمدهکطور نموده، همان

-ناد باه  کیدوچندان ما را  ید، وحشت شب ظلمانیه در آن رعد و برق و باد شدکند کیف میرا توص یشب تار« رقیة»او در قصیده 

 : دَرَدکه برق آذرخش و صدای حاصل از آن پرده سیاه و تاریک شب را از هم میطوری

 و در وحشت شب  : وحشة اللیل یف و

 ها ها و شب غمها و اندوهشب درد : لیل الهموم، لیل المواجد، لیل المواجع

 ردهکبه پا  یاان ابرها ولولهیه در آن باد در مک: الغیوم یو للریح ولولة ف

 غرّدیو رعد م :و للرعد خفقٌ

 آیدو پیاپی می : دراکاً یتوال

 ...دردسخت را می یکیتار یو سراپرده :(433: همان...)یَشُقّ حجابَ الظالم البهیم

اسْاتَوْقَدَ نَاار ا    یالَّاذِ  مَثَالِ کمَثَلُهُمْ : )ر شده استکذ« بقره»تر درسوره تر و دقیقز با توصیفاتی جزئیین کر خوفناین تصایچنانچه هم

بٍ مِنَ السَّامَاءِ  یصَکأَوْ (41)رْجِعُونَ یفَهُمْ ال  یمٌ عُمْکصُم  بُ(43)بْصِرُونَ یظُلُمَاتٍ ال  یهُمْ فِکفَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَ

خْطَفُ أَبْصَاارَهُمْ  یادُ الْبَرْقُ کی(43)نَ یافِرِکطٌ بِالْیآذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِ یهُمْ فِجْعَلُونَ أَصَابِعَیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یفِ

 آناان . (21)رٌ یءٍ قَادِ یلِّ شَا کا هِمْ إِنَّ اللَّاهَ عَلَاى   هِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّاهُ لَاذَهَبَ بِسَامْعِهِمْ وَأَبْصَاارِ    یهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِک
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آن را خااموش   ه آتاش اطاراف او را روشان سااخت خداوناد     کا  یهنگاام  یافروخته ولبر ار یه آتشکهستند  یسک انندهم( منافقان)

( از راه خطاا )ورانناد لاذا   ک ران، گنگهاا و کا آنها  (43) دازس یند رها مک یار نمک مچشه ک یکوحشتنا یها یکید و آنها را در تارنک یم

آنها از ترس مارگ، انگشتانشاان   . با رعد و برق و صاعقه ببارد اههمر کیه در شب تارکاز آسمان  یباران چونا همی (41)گردند  یبازنم

 کیا ق، نزدبرة نندکره یخ( یروشن) (43)افران احاطه دارد کو خداوند به  (صاعقه را نشنوند یتا صدا) برندفرو میشان یرا در گوشها

خااموش   نچاو و  روند یآن راه م یدر پرتو( یگام دچن)د کن یآنها روشن م یبرارا  هه برق راکهر زمان . دیرا بربا آنها شمنور چ است

 .  (21)تواناست  یزچیه خداوند بر هر ک چراد ریگ یآنها را  م مچشو اگر خدا بخواهد، گوش و  نندک یتوقف م شود یم

ناد باه   کپرایه باد آنهاا را ما  ک یکخش یهاسان برگآورد، که بهاز مرگ انسان سخن به میان می« جزیرةال یساعة ف»و در قصیده 

 :ریزدزمین فرو می

 مُرد  یبله تو هم خواه :یأنت قد تَنته، بلی

 ه تو هم کبه جانم قسم  :یبنفسی و تُمس

 ندکپرایرا م ه باد آنهاکشد  یخواه یکخش یهاهمانند برگ: بقایا هشیمٍ ذرتها الریاحُ

 یدر هر وزشگاه : بکلّ مَهبّ

 شودیل میتبد یسترکزد و عشقم به خایریدلم فرو م: یو یُصبح حُبّ یفیُفرغ قلب

 ...پوسدیه در قبر زمانه از هم مک: (411:همان)...رفاتاً بقبر الزمان إندثر

نَّا عِظَام اا وَرُفَاتًاا أَئِنَّاا    کوَقَالُوا أَئِذَا : )دانند، آمده استنمی ای بیشافران که خود را بعد از مرگ استخوان پوسیدهکز از زبان یدر قرآن ن

 یا نش تاازه یم، دگار باار آفار   یشاد  یا ناده کده و پرایپوس خوانه ما، استک یا هنگامیآ» :گفتند و. (13: اسراء)(د ایلَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِ

 .«افتیم یخواه

 یشود، و زنادگ یادآور میها ا و سرنوشت آنیافران را نسبت به دنکننده کدیامان پوچ و ناسخن« هباء»در قصیده  ینین شاعر فلسطیا

 :ندکیه میدر آسمان تشب یاندهکرا به غبار پرا

 مین راه طوالنیا یا برایآ :أما من نهایة

 ست؟ین یانیپا :الطویل؟ یلدرب

 ن هدف؟یدامکروم؟ به یجا مکبه  :إالم أسیر ألیة غایة

 میمایپیان ِ سال راه میسال :ینأجرّ السن

 رسمینم ییاما به جا :و ما من وصول

 م و پشت سرم و اطراف من همه غبار است و بسیش رویپ :هباء یو حول یو خلف یأمام

  یخال ین فضایو ا :و هذا الخالء

 ...غبار است و غبار یهمگ:  (414: همان...)هباء هباء

وَقَدِمْنَا إِلَاى مَاا   : )های شاعر نیز متضمن آن استبه غبار پراکنده تشبیه کرده است، که گفته اعمال بیهوده کافران را« فرقان»سوره  

ناده  کذرات غبار پرا چونرا هم آنو ( میرو یم بودند ه انجام دادهکما به سراغ اعمالشان،  و. (29)(عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء  مَنْثُور ا

 .مهید یدر هوا قرار م

به صابر   یبندیسخن گفته، و مخاطب را به اطاعت از احکام الهی و نیز پا یابتدا از قضا و قدر اله« مشیئة الملک»در قصیده  یفدو

 :خواندیمان فرا میو ا

 راند              یم مکه حکاو همان است  : قضی ولن یصیبکم یهو الذ

 داده است رسد جز آن که او فرمانو به شما نمی : قضاه یإالّ الذ

 د یر نخواهیفقط از او خ : فال تجدفوا الخیر منه وحده

 د   یبند باشیمان پایه به صبر و اکبل :فإستمسکوا بالصبر و اإلیمان

 ...            ر از او رایر از او را، نه غید نه غینکش یو ستا :(412: همان...)واحمدوا فالسواه، السواه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

451 
 

د حکام مطلاق را از   یا خواهد که تنها مطیع دستورات او باشند، چنانچه در قرآن مجها میاز آن شاعر در این قصیده، خطاب به مردم

ن یبخاش آسامان، و زما    یهست. (443:بقره)( ونُکینْ فَکقُولُ لَهُ یعُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یبَدِ: )آنِ خدا دانسته است

 . دیآ یوجود مبه  یو آن فور« موجود باش» :ویدگ یند، تنها مکرا صادر  یزچی وده فرمان وجک یاوست و هنگام

ه شاعر از مخاطبین خود خواسته که به صبر و ایمان پایبند باشند، قرآن کریم نیز از مردم خواسته کاه باه صابر و نمااز     کهمان طور

 یجاز بارا  بار، کا ن یا د و ایجوئ یاریاز صبر و نماز . (13:بقره)(نَیعَلَى الْخَاشِعِ إِالّ ةٌرَیبِکوَإِنَّهَا لَ ةنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّالیوَاسْتَعِ: )پایبند باشند

 .گران استکاری خاشعان، 

از چرخاندن قرآن توسط مادر به دور سر فرزندش، و فرستادن او به جبهه جنگ، و پناه بردن او به  «و األرض یالفدائ»او در قصیده 

 : دهدخبر می میطان رجیخداوند از شرّ ش

 یا ولدی إذهَب                                 پسرم برو

 قرآن گرفت  ( معوذتین)قرآن         و مادرش او را در حصار و پناه دو سوره  یو حوّطته أمّه بسورت

 إذهب                                                     برو   

 طان به نام خدا و قرآن پناه داد  یو او را از شرّ ش(.           419: همان.)..و عوّذته بإسم اهلل و الفرقان

 :های مختلف بیان شده استاز سوره یاتیهایی از پناه بردن به اهلل از شر شیطان رانده شده در آو در قرآن کریم نیز جلوه

 یهاا  از وسوساه ! پروردگاارا »: بگاو  و. (31: مومناون ) (حْضُرُونِیرَبِّ أَنْ  کبِ وَأَعُوذُ(33)نِ یاطِیمِنْ هَمَزَاتِ الشَّ کوَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِ) -4

 .(31) ورمآ یپروردگارم به تو پناه م یآنان، نزد من حاضر شوند ا که نیو از ا (33)« ورمآ ین به تو پناه میاطیش

طان مطرود، به خادا پنااه   یاز شر ش خوانی یه قرآن مک یهنگام. (31: نحل) (مِیجِطَانِ الرَّیفَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ) -2

 .ربب

طان متوجه تو گردد، یاز ش ییها هرگاه وسوسه و. (96: فصلت)(مُیعُ الْعَلِیطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیمِنَ الشَّ کنْزَغَنَّیوَإِمَّا ) -9

 .  ه او شنوده و داناستک از خدا پناه بخواه

هاا  آورد که با سرمستی بر درِ خاناه سخن به میان می -(ع)پسر ارشد حضرت آدم-از قابیل « ةالعرّاف ةنبوء»ه دیدر قص طوقان یفدو

 :کوبدمی
 ها قابیل بر دروازه خانه : األبوابِ یدقُّ علیلُ یقاب

 کوبدمشت می ها و دیوارها باو بالکن :الجدرانِ یعل، الشُرَفات یعل

 کشدهای شهر عربده میاو در میدان: الساحاتِ یعَربِدُ  فیلُ یقاب

 کشدجا سَرَک میشرم در همهمرگ با قابیل بی: (333 :همان)... انٍکلِّ مک یلُ األحمرُ فیالموتُ و قاب

شرمی او باوده و  یا به خاطر بی «احمر»ب لق هک، را داده« ل األحمریقاب»لقب  -ا ین قاتل دنیاول -« لیقاب»به  ،دهین قصیشاعر در ا

را  -لیهاب -گناهش یچگونه برادر بکه  م آمدهیرکدر قرآن و  خاطر خون برادرش که بر سر و رویش ریخته شده به او داده شده،یا به

 نفاس (. 91 :همائاد ()نَیأَصْابَحَ مِانَ الْخَاسِارِ   هِ فَقَتَلَاهُ فَ یا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْالَ أَخِ ) :ندکیشد و دست خود را به خون او آلوده مکیم

 .اران شدکانیشت و از زکاو را ( سرانجام) ردکب یشتن برادرش ترغکم او را به کم ک ششکسر

: دیا گویزد و ما یخیبرم انیاز مبرادرانش  از یکیکه  ،ندکیو برادرانش اشاره م (ع)وسفیبه داستان حضرت فدوی  ،دهیقص دنبالهدر 

  :دیشکها را نلیه هابکد یگویزمانه م یهالیو خطاب به قاب ،ردهکه یتشب (ع)وسفیل را به حضرت یشاعر هاب .«دیشکاو را ن»

 من رو به آنها دست التماس دراز کردم و گفتم که  :یدیمَدَدتُ نحوَهم 

 نکشید    (هابیل یا یوسف را)محبوب مرا ! ای برادران  :یبیالتَقتُلوا حب یا إخوتی

 سرِ این جوان را قطع نکنید ! ای برادران :یعنقَ الفت التقطفوا

 .. .او را نکشید! ای برادران :(333 :همان) ...التقتلوه یا إخوتی

هاا  ها هم آهنگ کشتن یوسف را داشتند، که یکی از آنآورده، که آن( ع)را در قیاس با برادران یوسف« یإخوت»جا شاعر لفظ این در

به طور مفصل ذکر شده است، که قسمتی از آن را که گفته شااعر باا   « یوسف»ود، همین قضیه در سوره شمانع از کشته شدن او می
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 یکا ی(. 41)(نَینْتُمْ فَااعِلِ کإِنْ  ةارَیلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیالْجُبِّ  ةابَیغَ یوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِیقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ال تَقْتُلُوا : )آوریمآن مطابقت دارد می

اگار  « (ببرناد  یان دورکا و با خود به م) دری، او را برگهااز قافله ییکتا  دازیدانیب هچا داخلد و او را در یشکوسف را نی»: ها گفتز آنا

 .قصد انجام کاری را دارید

 وجه اشتراک و تمایز بین پروین اعتصامی و فدوی طوقان

ای فلسطینی معاصر بوده، و هر دو به عنوان شااعر زن جایگااه ویاژه   ر یطوقان شاعر شه یبا فدو ین اعتصامیه پروکر است کان ذیشا

ایم، هم پاروین و هام   طور که در شرح حال این دو شاعر خواندههمان. انددر میان شعرای معاصر ایران و عرب به خود اختصاص داده

هاا از  کاه هار دو آن  طوریاند، بهدیرینه داشتهاند، و با شعر و شاعری الفتی پرور برخاستهدوست و ادبفدوی هردو از خانواده فرهنگ

-پروین به کمک پدر ادیبش و فدوی با راهنماایی . اندخردسالی شروع به سرودن شعر کرده، و طبع لطیف خود را با زیور شعر آراسته

ن دینای و  یمضاام  ین حااو یاشاعار پارو  . های شاعری را در عرصه شعر با موفقیت طای کنناد  های برادر بزرگش توانستند اولین گام

ای از ابهاام در هام   ولی مضامین اشاعار فادوی باا سیاسات و هالاه     . باشد، و سیاست کمتر در آن دخیل استیم یو اجتماع یاخالق

تأثیری که اشعار پروین اعتصامی از قرآن کریم گرفته به صورت ملموس و شفاف بوده، و شااعر باه خاوبی توانساته از     . آمیخته است

هاای فادوی باه شاکل غیرمساتقیم باوده و تأمّال        آلی بپذیرد، ولی تأثیرپذیری در سرودهات قرآن کریم تأثیر ایدهمفاهیم و الفاظ آی

کاار  پذیری از الفاظ قرآن کریم در اشعار پروین، به همان میزانی است که در مفاهیم خود از معاانی قارآن باه   نقش. طلبدبیشتری می

 .خوردان، تأثیرپذیری از معانی آیات قرآن کریم بیشتر از الفاظ آن به چشم میگرفته است، در حالی که در اشعار فدوی طوق

همین امر باعث شده کاه فادوی در   . باشدشعر پروین به سبک کالسیک و موزون است، ولی اشعار فدوی همگی به سبک شعر نو می

محیطی که پروین در آن بازرگ  . یه در تنگنا بماندتر عمل کند، ولی پروین همچنان در قید و بندِ وزن و قافشعر خود آزادتر و راحت

های جنگ و درگیاری باوده، و هماین شارایط موجاب      شده، آرام و امن بوده، ولی محیط زندگی فدوی همواره پر از ناآرامی و صحنه

 .  گرا باشد و اشعارش رنگ و بوی مرموزی بدهدشده تا شاعر فلسطینی ما بیشتر درون
ولی به خاطر عادم  ، کنداش با پسرعموی پدرش که یک افسر ارتشی بود ازدواج میرغم میل باطنیعلی جوانین در اوج یبانو پرو     

دهد که بقیه عمر خود را تنها بماند، که البتاه چناد ساالی    گیرد و ترجیح میتفاهم با شوهرش بعد از کمتر از سه ماه از او طالق می

شاود و  اش با یک شاعر جاوان مصاری آشانا مای    فدوی نیز در اَوان جوانی. کندداع میسالگی با دار فانی و 93کشد که در طول نمی

ساان  شاود، و باه  گردان میشود، و به طور کلی از ازدواج رویگیرد، ولی با مخالفت شدید پدرش مواجه میتصمیم به ازدواج با او می

کند، ولی برخالف پروین عمار طاوالنی   شعر خود را مشغول می گیرد که بقیه عمرش را تنها بماند، و با پرداختن بهپروین تصمیم می

 .بنددسالگی از این دنیا رخت برمی 16کند، و در می

که این دو شاعر در زندگی شخصی خاود شکسات خوردناد،    رغم اینجا وجود دارد این است که؛ علینکته قابل توجهی که در این    

هاای  ام بخشیدند، بلکه زخمیخود را الت یهاکه زخم، و با لطافت اشعارشان عالوه بر اینشعر نهاده یفشان پای در وادیولی با روح لط

عالوه بر این هر دو شاعر اقدام به فراگیری زبان انگلیسی نموده و با تاریخ و ادبیات انگلیسی آشنا بودناد، و  . جامعه را نیز التیام دادند

 .ر مشهود استتأثیر آشنایی با زبان بیگانه در آثار هر دو شاع

 یریگهجینت

هاا را در شاعر خاود    از آن یط و اوضاع اطراف خاود بازتااب  یه شاعر با توجه به شراکانسان است  یار درونکده احساسات و افییشعر زا

هاا باه   ه هار کادام از آن  کا و آثار خود  یات در زندگکاشترا یطوقان به سبب برخ ین اعتصامی و بانو فدویبانو پرو. ندکیس مکمنع

ات قارآن  یا ا اقتبااس از آ یو  یقرآن ینامتنیوجود ب. رندیگیقرار م یاند، مورد بررسم داشتهیرکهایی از قرآن در آثار خود بازتاب ینوع

 یقرآنا  یهاا از داستان یبا و جالبیار زیر بسیه شاهد تصاوک یطوربه، ده استیدم ین و فدویالبد اشعار پروکرا در  یام روح تازهیرک

م یر مساتق یا ا غیم و یا ناآگاه، مستقیا اقتباس آگاهانه یتناص . اندسط این دو شاعر در قالب نظم ساخته و پرداخته شدههستیم که تو

 یناون کتوانند بر غنا و اقتادار  یم نمیرکاز قرآن  یریو وام گ یریبدون اثرپذ یو عرب یشعر فارس. شودیده میدر اشعار همه شاعران د

ه همه شاعران عرصاه زباان   کتوان به این حقیقت اذعان داشت یبه صراحت م. ندیی خود را حفظ نماخود تکیه زده و استحکام هنر

مساتحکم   یم پلیتوان می قرآنی هستند ینامتنین بیمضام یاشعاری که دارا ییما با شناسا. م هستندیرکون قرآن یمد یو عرب یفارس
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-نیا ا کما کم، و قشر جوان را باه  ینکجاد یگی میان ادبیات و قرآن کریم اتر رابطه تنگاتنجامع ین شعر و قرآن کریم و به عبارتیماب

 .میقرآن و مفاهیم آن سوق ده یگونه اشعار به سو

 نوشتپی

 .پردازدای نوظهور است که به بررسی تأثیرات متون و آثار ادبی در یکدیگر میالتناص، یا بینامتنی پدیده -4

 .نامندگران ادب عربی تناص را به این اسم میبرخی از تحلیل باشد کهه، نام دیگر تناص مییالنصوص -2

 .شودوارد می( غایب)متن دیگری( حاضر)تداخل النصوص همان متن اندرمتن است که در داخل متن اصلی -9

ممکان  ، یعنی آوردن بخشی از آیات قرآن کریم یا حدیث نبوی در داخل نظم یا نثر به نحوی که تشخیص آن به راحتای  اقتباس -1

 (.932: 2113هاشمی، )نباشد 

ن، آوردن یک مصرع یا بیتی از شاعر دیگری بر سبیل تمثّل و عاریت در داخل شعر را گویناد، در تضامین بایاد ناام شااعر      یتضم -3

 (.39: 4934ناصری، )که آن سخن سخت مشهور باشد صاحب شعر  بازگو شود مگر این

کناد  ای    داللات مای  شود که به داستان یاا واقعاه  ه یا حدیثی در داخل شعر گفته میدر اصطالح علم بدیع به آوردن آی ،حیتلم -6

 (31: همان)

 (.936: 2113هاشمی، )شود که از نظم یا شعر دیگران گرفته شده باشد یا حلّ به نثری گفته می تحلیل -3
 .باشد که به معنی باکره استمی (ع)ء، لقب حضرت مریمذراعَ -1
ناصاری،  )کار ببرد که سخن خود را بدان رونق و کمال بخشاد  ور در نظم یا نثر، آیه یا حدیثی را چنان بهه سخن، آن است کدرج -3

4934 :63.) 
شاود کاه باه آیاات     ترصیع در لغت به معنی در زر نشاندن جواهر و امثال آن است، و در اصطالح ادبی به نثر یا نظمی گفته می -41

 (.31: انهم)قرآن کریم آراسته شده باشد 
را  (ع)های زیبای پروین اعتصامی است که در قالب مثنوی سروده، و داستان خردسالی حضرت موسای لطفِ حقّ، یکی از سروده -44

 .انگیزی به رشته نظم در آورده استبه نقل از قرآن کریم و روایات به طرز دل

 .با ایشان بدون واسطه به این لقب مزیّن شده است است که به خاطر صحبت کردن خداوند (ع)، لقب حضرت موسیکلیم اهلل -42

تار فادوی طوقاان و    داران شعر عربی و از شاعران انقالبی بوده وبرادر بازرگ ، شاعر معاصر فلسطینی، که از طالیهم طوقانیابراه -49

 .باشدمعلّم او نیز می

های پدرِ فادوی بار سار غیار باومی      ی به خاطر مخالفت، شاعر معاصر مصری بود که در نابلس با فدوی آشنا شد، ولم نجایابراه -41

.  بودن ابراهیم، او نتوانست با فدوی ازدواج کند

اش بار ضاد اشاغالگران قیاام کارده، ویکای از       ، شاعر معاصر و انقالبی فلسطینی است که با شاعرهای حماسای  شیمحمود درو -43

 .ترین شاعران مقاومت فلسطین استبرجسته

نگاری مشغول است، او نیز یکی از شاعران انتفاضاه  ر فلسطینی األصل که ساکن اردن است و به شغل روزنامه، شاعح قاسمیسم -46

 .باشدو مقاومت فلسطین می

 منابع

 میرک قرآن

 .زکنشر مر: تهران، ل متنیساختار و تأو (4931) ک، بابیاحمد

  .انتشارات افشار: ، تهرانین اعصامیوان پروید( 4961)ن ی، پرویاعتصام

 .تّابکه للیئه العامه السوریمنشورات اله: دمشقق، یه و التطبین النظریب التناص( 2113)، احمد یحلب

 . نشراحسان: ، تهرانتفسیر نور( 4916)خرمدل، مصطفی 

 .نشر فرهنگ اسالمی: ، تهرانفنون و صنایع ادبی( 4934)سادات ناصری، سید حسن 

 .دار صادر: روتیبه، یلیراسه تحلم طوقان دیابراه (4331)ف یشراره، عبداللط

 .مکتبه النهضه المصریه: ، قاهرهکیف تکتب بحثاً أو رساله(4331)شلبی، احمد 
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 .دار العوده: روتی، بطوقان یوان فدوید (2111) یطوقان، فدو

 .للمطبوعات یمؤسسه األعلم: روتیب م،یرکالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن ال (4333)، محمد فؤاد یعبدالباق

 .تّاب العربکاتحاد : دمشق ،یالشعر العرب یات التناص فیتجل (2114)زام، محمد ع

 .انتشارات افشار: تهران، ین اعتصامیوان پروید (4961)، احمد یاظمک

 .دارالثقافه: بیروتالمعجم الوجیز، ( 4331)مدکور، ابراهیم 

 .نتشارات علمیمؤسسه چاپ و ا: ، تهراندیوان پروین اعتصامی (4962)مظفریان، منوچهر 

 .دارالمعرفه: ، بیروتجواهر البالغه( 2113)هاشمی، سید احمد 

 .انتشارات جامی: تهرانها، جویبار لحظه( 4911)یاحقی، محمد جعفر 
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