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 هاي قرآني در ديوان بدر شاكر السياب تصوير پردازي

  حسن مجيدي
   استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه حكيم سبزواري
  محمد مهدي روشن
   استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور استان گلستان
  راضيه مسكني

  سبزواري حكيم  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه
  نعمان أنق
  دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عربي دانشگاه حكيم سبزواري

  چكيده
شاعران ودستيابي به زواياي سايه روشن ذهن آنان، تحقيق ي  هاي آشنايي با انديشه يكي از راه

وكند وكاو در تصاوير شعري آنان است. همچنين بكار بردن تصاوير شاعرانه به شكلي تازه 
ي خالقيت و ابتكار شاعر در سرودن شعر است. در اين ميان، برخي از ها مندانه يكي از نشانهوهنر

اي متفاوت، به اين فن روي آورند ودر اشعار خود  شاعران توانسته اند با بكارگيري طريقه
ها الهام گيري از تصاوير موجود در قرآن كريم است  تصاويري زيباتر خلق كنند. يكي از اين شيوه

گيرد و به طريقي از آن در بيان مقاصد  مي شاعر با مهارت خاص خود از آن تصوير قرآني الهام كه
  افزايد. مي گيرد و از اين راه بر غناي شعر خود مي خود به مخاطب بهره

بدر شاكر السياب شاعر معاصر عرب نيز با مهارت وآگاهي فراوان از آيات قرآن وتصويرهاي 
صاويري زيبا در اشعار خويش پرداخته است و در بسياري از موارد موجود در آنها به خلق ت

تصاوير قرآني را براي القاي مفهومي غير از مفهوم موجود در آيات قرآن بكار برده است،ودر اين 
مقاله سعي بر آن است تا ديوان اين شاعر را از جهت بكارگيري تصاوير قرآني در خلق تصاويري 

م تا از ميزان موفقيت او در الهام گيري هنرمندانه وبجا از تصاوير قرآن جديد مورد بررسي قرار دهي
  و القاي بهتر مضمون به خواننده همراه با خلق فضايي قرآني پرده برداريم.

  قرآن، تصوير، شعر، بدر شاكر السياب. كليد واژگان:
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  مقدمه : -1
و به   "حكيم و عليم"جاويدان پيامبر اسالم (ص) از جانب خدايي ي  قرآن كريم معجزه

با هدف هدايت انسانها از راه وحي بر قلب پاك ايشان فرود آمد و آناز  "عربي مبين"زبان 
توانمنديهاي اين زبان ولي بصورتي برتر و فراتر از آن بهره گرفت. لذا زبان ادبي و فصيح و 

نان قرار استوار اين كتاب آسماني از همان آغاز نزول مورد توجه مسالنان و غير مسلما
ي گوناگون ادبي و بالغي آن آثار ها گرفته است بصورتي كه محققان و دانشمندان در زمينه

تحرير در آورنده اند. و يكي از اين موارد مورد بحث آنان ي  ارزشمندي به رشته
 ي اساسي اعجاز بالغي قرآن به شمارها ي موجود در قرآن بوده است كه از پايهها تصوير

  آيد.  مي
ي  است، توانايي ارائه» خيال« ي  كه برابر با آن در زبان فارسي كلمه image)( تصوير

شود. يعني  مي نوعي بيان است كه از ديد تازه و هنري شاعر از محيط پيرامون او ناشي
 دخل و تصرف ذهني شاعر در طبيعت و اشياء. دكتر شفيعي كدكني در تعريف خيال

دهد كه ميان مفاهيم و اشياء  مي اعر امكان آن راتخيل نيرويي است كه به ش« نويسد  مي
ارتباط برقرار كند ، پل بزند و چيزي را كه قبل از او ديگري در نيافته در يابد( شفيعي 

ي خالقيت و ابتكار شاعر در ها توان گفت يكي از نشانه مي ). بنابر اين89: 1383كدكني، 
  وهنرمندانه است. سرودن شعر بكار بردن تصاوير شاعرانه به شكلي تازه

اين هنر از ديرباز مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده است و آثار ارزشمندي نيز در 
اين راه از خود به جاي گذاشته اند ولي شيوه تصوير سازي با الهام گيري از آيات قرآن 
كريم در ادبيات كمتر مورد توجه بوده است و بيشتر شاعران و نويسندگان تنها به روابط 
كالمي ميان اين اشعار با آيات قرآن بدون توجه به روابط تصويري ميان آنها پرداخته اند 

  گنجد.  مي كه معموال داخل در مباحث تناص ( بينامتنيت) با قرآن كريم
  سؤاالت تحقيق 1.1
  است عبارتند از: ها سؤاالتي كه اين پژوهش در صدد يافتن پاسخي براي آن    
ي  لهام گيري شاعر از تصاوير قرآن در خلق تصاوير شاعرانه) كميت و كيفيت ا1    
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  خود چگونه است؟
  ) ميزان موفقيت و توانايي سياب در خلق تصاوير قرآني چگونه است؟ 2    
  تحقيقي  پيشينه2.1

ابعاد گوناگون نبوغ ي  جايگاه ادبي سياب به گونه اي است كه آثار فراواني درباره
ي ها در آمده است،ولي پژوهشي كه به بررسي تصوير پردازيتحرير ي  شعري وي به رشته

تأثير قرآن كريم بر اشعار ي  قرآني وي پرداخته باشد صورت نگرفته است. البته در زمينه
يي ها ي وي تحقيقاتي انجام شده است كه در زير به نمونهها سياب وهمچنين تصوير پردازي

  شود:  مي از آنها اشاره
نوشته قاسم مختاري و سجاد  »قرآني در شعر بدر شاكر سياببينامتني « ي  مقاله

به چاپ رسيده است.  همچنين مقاله  4ي  ادب عربي، شمارهي  عربي، كه در مجله
نوشته جبير صالح  »المطر) للسياب ه(أنشود هفي قصيد هللصور الفني هالدالالت النفسي«

المطر وي پرداخته است.  هودأنشي  ي سياب در قصيدهها القرغولي كه به تصويرپردازي
از يوش تا جيكور ، بررسي دو شعر افسانه از نيما يوشيج و شعر في « ي  همچنين مقاله

رمانتيسم « ي نوشته عبدالعلي آل بويه لنگرودي و مقاله »السوق القديم از بدر شاكر سياب
كدام از حسن دادخواه و محسن حيدري، كه در هيچ ي  نوشته »در شعر بدر شاكر السياب

  ي قرآني سياب پرداخته نشده است.ها اين مقاالت به موضوع تصويرپردازي
  مختصري دربارهزندگي و شعر سياب -2

م در روستاي جيكور منطقه اي در جنوب عراق به دنيا آمد. 1926سياب در سال 
تان نخل. دور تا دور اين روستا را نخلسي  يي از خشت خام و تنهها روستايي ساده با خانه

). بدر شش سال 14: ص 1991و جويهاي پر آب در بر گرفته بود( حيدر توفيق بيضون، 
بيشتر نداشت كه مادرش را از دست داد و از مهر مادري محروم شد .شاكر پدر بدر بعد از 

بدر گذاشت. ي  مرگ همسرش با زن ديگري ازدواج كرد و اين ازدواج تأثير بدي بر روحيه
ي  ). او خانه26: ص 1426به همسر جديدش معطوف شد( نعمان، زيرا توجه پدر از او 

مادربزرگ مادريش در جيكور سكونت گزيند ( ي  پدري اش را ترك كرد تا در خانه
به مدرسه اي ابتدايي در روستاي باب سليمان  1932). در سال 13، ص 1933الجندي، 
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المحمود در ابوالخصيب ابتدايي ديگري به نام ي  به مدرسه 1936فرستاده شد و در سال 
). در سال 13: ص 1991نزديك جيكور به ادامه تحصيل پرداخت( حيدر توفيق بيضون، 

زبان و ادبيات عربي مشغول به تحصيل شد ولي ي  به تربيت معلم رفت و در رشته 1945
به  1945زبان انگليسي را برگزيد. در سال ي  دو سال بعد اين رشته را رها كرد و رشته

زب كومونيست عراق در آمد و هشت سال در آن ماند و چندين بار به دليل عضويت ح
). در سال 14: ص 1978ي سياسي از شغل خود بر كنار شد ( ريتا عوض، ها انجام فعاليت

با يكي از نزديكان خود به ام السيده اقبال ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج دو  1956
  ).27 و26: 1426دختر و يك پسر بود( نعمان، 

م در پي بازداشتي كه براي بدر اتفاق افتاد صدمه اي روحي بر او وارد 1961در سال 
شد كه منجر به ضعف جسمي او شد و شروعي براي بيماري وي  شد كه تا سال وفاتش ( 

م) به طول انجاميد. پس از آن به دليل بيماريهاي مكرر از بيمارستاني به بيمارستان 1964
 24شد. تا اينكه در بيمارستان اميري كويت در  مي ندن و كويت منتقلديگر از بيروت به ل

  ).29و 28م در گذشت( همان: ص 1964دسامبر 
شعريش ي  بدر شاكر السياب در ادب معاصر عرب جايگاه ويژه اي دارد. اولين مجموعه

ه دومين مجموع 1950م به چاپ رساند. در سال 1947) را در سال هبا نام ( االزهار الذابل
شعري اوسترا ي  المطر كه نام سومين مجموعه هشعري به نام اساطير را منتشر كرد و انشود

). اشعار 399 -389، هالكامل هم منتشر كرد ( السياب، األعمال الشعري 1960در اوخر سال 
ي زيباي شاعرانه است . جدال ميان ها او داراي زبان و بياني تازه و پر از تصوير پردازي

دهد  مي ي شعرش را تشكيلها ميدي، و رنج و شادي و توانايي و ضعف ، درونمايهاميد و ناا
  ).47، ص 1961( حاوي، 

  تصوير از نظر لغت و اصطالح-3
در معاني: بدل، كپي، شبيه، مجسمه و غيره و در زبان عربي  imageدر زبان انگليسي 

ور، تصورت الشيء : جمع آن صور و صهنيز به معناي صورت و تصوير آمده است. الصور
) در لسان العرب بر ظاهر و هيعني صورت و ظاهر آن چيز را به ذهن آوردن است . (صور

) ه). در معجم الوسيط (صور85: ص 1997شكل و صفت چيزي اطالق شده ( ابن منظور،
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) ودر قاموس المحيط 525م: ص 1989به معناي شكل و تمثال جسم آمده ( الزيات، 
) ودر زبان 73هـ: ص 1344وع و صفت آمده است( الفيروز آبادي، ) به معناي نه(صور

يا تصوير پيشنهاد كرده اند( شفيعي كدكني، ص imageي  خيال را برابر كلمهي  فارسي كلمه
11.(  

يي از نوع تشبيه ، ها كالمي به شكلي  ودر اصطالح ادبي تصوير هر نوع آرايه    
ي ذهني و انگيزش ها به منظور ايجاد صورتاستعاره، مجاز، كنايه و مانند آنهاست كه 

).اصطالح تصوير يكي از اساسي ترين 1776، ص 1382رود ( انوري،  مي عاطفه به كار
نقد و ادب است كه همراه با تغيير افق جمال شناسي در هر دوره ي  اصطالحات در زمينه

تاريخ  مفهوم تصوير نيز دچار تحول شده است. وبديهي است كه تصوير خيال در طول
ادبيات تحول يافته است و از سادگي به جانب پيچيدگي و از سطح به اعماق سوق داده 

آيد چرا كه خالقيت شعري  مي ي نويني در تصوير آفريني پديدها شده است. هرروز شگرد
و شگردهاي نوين و مختلف در زبان نيست پس طبيعي است كه  ها چيزي جز طرح شيوه

به تصوير نيز مختلف باشد. اما متداول ترين مفهوم تصوير كه در ي مربوط ها تعاريف و تلقي
تصرفات بياني و مجازي ي  عرف سنتي نيز پذيرفته و مقبول است همان است كه به مجموعه

  ).6هـ: ص 1386شود( فتوحي،  مي در زبان اطالق
  
  تصاوير قرآني سياب-4

شود تا  مي قرآن سبب مضامين قرآن كريم پوشيده از تصوير است. تصويري بودن آيات
يك محتواي بسيار قوي در قالب جمالتي كوتاه، رسا، و ملموس ارائه گردد. و منظور ما از 
تصوير فني در قرآن عبارت است از ابزار با ارزش و با فضيلت در اسلوب فني قرآن و 

  ).105: ص 1988عبارت است از قانون نخستين در آن براي بيان حقايق( سيد قطب، 
كه بيان شد ديوان سياب شواهد بسيار ارزشمندي در ساخت تصاوير شعري  همانطور

دارد كه از اين ميان تصاوير مقتبس وي از قرآن كريم جلوه و بروز ويژه اي دارد. تصاويري 
بندد و ما را با آن  مي كلمه اي از كلمات قرآن كريم در ذهن نقشي  كه بالفاصله با مشاهده

 دهد و از اين طريق بر گيرايي اشعار خود مي از آن ربطفضاي قرآني و تصوير حاصل 
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  كنيم: مي يي از اين اشعار اشارهها افزايد. در زير به نمونه مي
  سرايد:  مي اينچنين»1956رؤيا في عام«شاعر در قصيده ي: 4-1

  أيها الصقر اإللهي َترَفَّق
  إنّ روحي تتمزّق

  ).430: ص 1971إّنها عادت هشيما يوم أن أمسيت ريحا(السياب،
الهي به نرمي و مهرباني رفتار كن !همانا روح من شكننده ي  : اي پرندهشعري  ترجمه

  شود. مي است آنقدر كه اگر روزي تو مثل بادي شوي و بِوزي، آن مثل خس و خاشاك
در اين ابيات، سياب براي اينكه شكنندگي روحش را بيان كند آن را به گياهي خشكيده 

گردد تشبيه كرده است.وي براي ساختن اين تصوير،  مي گيرد ونابود مي اد قراركه در برابر ب
�è�!�� Otاز تصوير موجود در آيه �A |���o  H- Ó�#N¢J Qm=�� [� o���^,5 pQm9 �!,���

 q�(��� Q:7 O9 :�� �� 0c@ ������ o�(r; qm!UK _�}8J k(a� l��,é  6©b\��*45$ 
  كمك گرفته است. 

براي آنان مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از آسمان  ه:ترجمه آي
شوند سپس خشك و پر  مي فرستيم سپس گياهان زمين از آن تنگاتنگ و تو در تو مي فرو
سازند و خدا بر هر چيزي تواناست (  مي شوند و بادها آنها را پخش و پراكنده مي پر

  ).599، ص 1389خرمدل، 
در اين آيه حقيقت زندگي دنيا را به لحاظ سرعت تحول و دگرگوني و خداوند سبحان 

در نهايت فنا و نابودي به گياه سبز و خرمي تشبيه كرده است كه پس از مدتي كوتاه و به 
  ).181گردد( الراغب ،  مي شود و نابود مي سر رسيدن سبزي و شادابي آن ، خشك و سياه

( إنّها عادت  كه مخاطب آشنا با قرآن عبارتدر اين ابيات از سياب نيز، همين     
شود و آن  مي را بخواند كل تصوير آيه در ذهنش حاضرهشيما يوم أن أمسيت ريحا)

  دهد.    مي تصوير را با آن مفهومي كه شاعر در پي القاي آن است ربط
  
 توان در قصيده ي(انكريني) مشاهده كرد. آنجا كه مي ديگر از تصاوير راي  نمونه :4-2
  گويد: مي شاعر
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  قبس من نور قلبي مشرقٌ في ناظريك    فهما مهد الهوي إن الهوي غاف لديك
  )543م: 1971( السياب، 

درخشد پس آن دو  مي : پاره اي از نور قلب من در دو چشم تو اي حبيبهترجمه شعر
  عشق اند اگر عشق نزدت بخوابد. ي  چشم گهواره

اندازد كه در  مي من النور) ما را به ياد اين آيه قرآنسياب در اين بيت با عبارت (قبس 

	 èدهند كه پرتوي از نورتان را به ما بتابانيد:  مي آن منافقان مؤمنان را مورد خطاب قرار�

 �9Q�(� �
�`(� O!G �9(
, [� ��#�, �,��¥,� �
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  ).13(الحديد/ 
گويند : نگاه مان كنيد تا  مي روزي كه مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان ترجمه آيه:

شود: به عقب  مي از نور شما فروغ و پرتوي به ما بتابد و از آن استفاده كنيم، به ايشان گفته
شود كه دري  مي د در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زدهبرگرديد و نوري بدست بياوري

  ).157دارد داخل آن رو به رحمت است و خارج آن رو به عذاب است ( خرم دل، ص 
قرآني را براي ساختن ي  در اينجا سياب توانسته است با مهارتي خاص مفهوم آن آيه

  كامال تغزلي تغيير بدهد.مفهومي جديد اقتباس كند و از يك معناي ديني به يك معناي 
  
شود به  مي ديگر از اين نوع از تصاوير سياب آنهايي است كه مربوطي  نمونه :4-3 

ي قيامت از ها صحنه.« ي روز قيامت است ها صحنهي  تصاوير مقتبس از آياتي كه القا كننده
به تنها  ها بارزترين مصاديق كاربرد تصوير در قرآن است ، قرآن كريم در اين صحنه

توصيف آنچه پس از اين عالم به بشر وعده داده شده است نپرداخته، بلكه آنها را به شكل 
ي قيامت با توجه به موضوع ها تصويري، ملموس، زنده و متحرك بيان كرده است و صحنه

ي بر انگيخته ها صحنه - 2ي هول و هراسها صحنه -1شوند: مي آنها به چهار دسته تقسيم
سيد » ( ي جدال و گفتگوها صحنه -4ها و عذاب ها ي نعمتاه صحنه -3شدن و حساب

براي القاي معناي مورد نظرش به  ها ).سياب از اين صحنه44 - 37قطب، بي تا: ص 
مخاطب بهره جسته است و آنها را آنگونه كه به رساندن اين مفهوم ذهني اش كمك كند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  مق-1393، پاييز همايش ملي بينامتنيت (التناص)، 5براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  536 

  شود: مي اشاره ها يي از اين تصوير سازيها تغيير داده است در زير به نمونه
النوي و اإلناء إنتفاء الّلهيبِ و بعد بعد لعلّ المجاهد  

  يعود إلي الدار يدفنُ تحت الغطاء
إليه الصغار جراحاً يرف  

  ترفرف أثوابها
السماء يصيحون بابا فينفطرُ قلب  

  ).240م: ص 1971( السياب، هو ماذا حملت لنا من هدي
بعد از پايان يافتن جنگ و بعد از دوري و جدايي از خانه و شايد رزمنده شعر:ي  ترجمه

ي كوچكش به سوي ها پوشاند، بچه مي سختي به خانه برگردد و زخمش را زير پارچه اي
زنند بابا، در اين هنگام قلب  مي خورد و فرياد مي دوند درحالي كه لباسهايشان تكان مي او

  آوردي؟شود. براي ما هديه چه چيزي  مي آسمان شكافته
كند در  مي ي جنگي آن را توصيفها سياب در اين قصيده كه انقالب الجزائر و صحنه

گويد كه زخمي به خانه اش بر گشته و اين درحالي  مي قسمتي از آن از مجاهدي سخن
زنند و در  مي يش از رفتن او به جنگ بي خبرند وپدر زخمي شان را صداها است كه بچه

دلخراش حتي قلب آسمان به ي  نگاه سياب از ديدن اين صحنهكنند. از  مي خواست هديه
زيبا بيان كرده است. واين ي  شود وتصوير خود را با يك استعاره مي درد آمده و منفجر

  èl�+4,� Qm=�� �F�éفرمايد: مي شود كه مي تصوير آن تصوير قرآني را يادآور
  .  )1273هـ.ش: 1389گردد ( خرمدل، مي ترجمه آيه: هنگامي كه آسمان شكافته

  سرايد : مي ودرهمين قصيده يعني ربيع الجزائر در بخش ديگري اينگونه:4-4
لو تستيطع الكالم  

  لصبت علي الظالمين
  ). 239: 1971حميماً من اللّعنات من العار من كُلّ غيظ دفين(السياب،

خشمي را كه  اگر سخن و كالم بتواند قطعاً بر ستمگران لعنتها و عيب و ترجمه شعر:
  ريخت. مي پنهان شده مثل آب گرمي بر روي سرشان

سياب داراي روحي سركش و شخصيتي معترض است همين امر باعث گرديده كه 
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ي حاكم بر جامعه نشود و اعتراض خود را در قالب شعر نشان ها هيچگاه تسليم واقعيت
نش بتواند قطعا بر روي گويد كه اگر كالم و سخ مي دهد در اينجا سيابنيز با اسلوب تمني

ريخت ومسلماً براي ساختن چنين  مي وعار و خشم ها ستمگران آب گرمي از لعنت
�] ,�)  è شريفه بهره جسته است:ي  تصويري از اين آيه L|�!� �A Z�0+BG ���49 [�r��J 

�!d�� �b'�{( R
J [� 0w1B�é  /19(الحج.(  
ي آنان از آتش بريده شده است.از باالي يي براها كساني كه كافرند جامه ترجمه آيه:

  ).684هـ.ش: ص 1389شود(خرمدل،  مي سرهايشان آب بسيار گرم و سوزان ريخته
ولبالب از  ها و دشواري ها قرآن صحنه اي است ماالمال از سختيي  تصوير اين آيه

 يي از آتش است كه بريده و دوختهها صداها و فريادها و لبريز از حركت و جنبش. جامه
شود و آنچه  مي شود. آب بسيار گرم و سوزان و جوشان است كه بر باالي سرها ريخته مي

  شوند. مي است گداخته و ذوب ها در درون
در اشعار سياب كلمات زيادي به معناي عذاب كه در قرآن نيز جلوه گر :4-5
ره.در ويه، و غيها ي جهنمي است آمده است از جمله : لظي، سعير، سقر،و جحيم،ها عذاب

  آوريم: مي زير يك نمونه از اين اشعار را
  يا خيال من نارٍ و سحاب 

قعِ سنابكك الرّعدن وم  
  و البرقُ األزرقُ في األفقِ

  ).643: ص 1971و صهيُلك صور لظي وعذابِ( السياب، 
اي اسبي كه از جنس آتش و ابر هستي، رعد و برق آبي در افق، از  شعر:ي  ترجمه
  آتش جهنم و عذاب است. ي  تو همچون شيپور شعلهي  توست. و شيهه يها كوبيدن سم

ي خود براي گريز از تنهايي و نااميدي نام روستاي محل ها سياب در سروده:4-6  
كند كه با وجود  مي تولد خود جيكور را به عنوان سمبلي براي بهشت گم شده يا جهاني ياد

). به 125: ص 1385(دادخواه،حيدري، در انتظار روشني و سرسبزي و صبح است  ها رنج
  دهد: مي بينيم كه تصوير نعمتي بهشتي را به جيكور نسبت مي همين دليل در شعر زير

  ).305م: ص 1971من نخلِ جيكور أجني داني الثَّمر( السياب، 
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  چينم. مي از نخلستان جيكور ميوه اي را كه در دسترس است ترجمه شعر:
    قرآن استفاده كرده است:ي  ن آيهدر اين قصيده شاعر از اي

è 0�` :JH !���H !,�) �bJ
+GHé 23و 22/ ه( الحاق.(  
ي آن در دسترس است( خرمدل، ها در ميان باغ باالي بهشت كه ميوهترجمه آيه :    
  ).1200:ص 1389
  
ي بهشتي در قرآن به ها يي كه براي نعمتها شاعر در جاهاي ديگر نيز از تصوير:4-7

  سرايد: مي (هل كان حباً)اينگونهي  تفاده كرده است از جمله در قصيدهكار رفته، اس
  ).101: ص 1971العيونُ الحور لو أصبحن ظالً في َشرابي( السياب، 

  چشم درشتان سياه چشم اگر سايه اي در شراب من بوديد... ترجمه شعر:
 è ه است.قرآن آوردي  حوريان درشت چشم نعمتي است بهشتي كه خداوند در اين آيه

/� (
? �é  ، 22(واقعه.(  
يش عيناً همان تصوير قرآني را ها شاعر در بعضي از تصوير سازي نكته اي ديگر؛:4-8

  با هدفي واحد در شعرش تصوير سازي كرده است از جمله در اين شعر:
  أقضي َنهاري بَغير األحاديث غيرَ المني

  و إن عسعس الليلُ نادي صدي في الرّياحِ
  ).298م: 1971بي يا أبي طاف ِبي وإنثَني ( السياب، أ

 كنم. و آنگاه كه شب به آخر مي ، بدون آرزو سپريها روزم را بدون سخن ترجمه شعر:
  زند، پدر اي پدر! دور من چرخيد و خم شد. مي رسد پژواكي در البالي باد صدا مي

����!è��=� �F@ O :قرآن گرفته استي  شاعر عبارت عسعس الليل را از اين آيهé 
  ).17(تكوير/ 

رسد ( خرم  مي كند و به آخر مي و سوگند به شب بدان گاه كه پشت ترجمه آيه:
  ).270: ص 1389دل،

داند  مي شريفه خداوند به شب شخصيتي انساني داده وآن را مثل انسانيي  در اين آيه
تاريك كردن چهره خود هرگاه زمان مناسب آن فرا رسد شروع به ي  كه با اختيار واراده
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كند تا از اين طريق آرامش و آسايش را براي همگان به  مي وپنهان شدن در پس تاريكي
ارمغان آورد. و اين شيوه يعني شخصيت دادن به عناصر بي جان در تصاوير قرآني به كثرت 

تصوير ظواهر طبيعت در قالب صفات انساني و صورتي اين چنين زنده « شود.  مي يافت
متن قرآني است چرا كه به ي  نگيختن معاني بسيار زيبا در نفس شنونده يا خوانندهسبب بر ا

را به چشم  ها شود و آن مي اين شيوه با اشياي پيرامون خود مأنوسي  واسطه
كنند چنانچه  مي جنبند و حركت مي بيند كه همچون انساني پيرامون خود مي ييها شخصيت

تعبير از تصاوير به شكل تخيلي نبود، چنين ي  هاين شيوه منحصر به فرد قرآن در طريق
  ).148م: ص 1989بود ( الخالدي، نمي احساسي نيز قابل ادراك

خواهد شروع صبح را بگويد از  مي نيز زمانيكه» المعبد الغريق « و در قصيده:4-9
  كند : مي استفاده» تنفس سحر« اصطالح 

 السحرُ ( السيي قطارٍ مرّ حينَ تنفس100م: ص 1971اب، و ليتك ف.(  
  اي كاش تو در قطاري بودي كه در زمان طلوع آفتاب گذر كرد.ترجمه شعر:

�_ @è�04�; �F قرآن استفاده كرده است:ي  كه بي شك از اين آيه     01���é  /التكوير)
18.(  

  ).1270دمد( خرمدل ،  مي و سوگند به صبح بدانگاه كه ترجمه آيه:
شخصيتي انساني داده است و آن را همانند انساني فرض  خداوند در اين آيه نيز به صبح

شود تا  مي كشد بنابراين با شنيدن اين آيه، قوه خيال آدمي تحريك مي كرده است كه نفس
نفس كشيدن صبح را در ذهن حاضر سازد به همراه نفس كشيدن صبح، سرتا سر زندگي 

كند(  مي ين و آسمان هديهكشد و نشاط و شادابي را به زندگان ، و جنبدگان زم مي نفس
  ).73: 1995سيد قطب،
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  نتايج
سياب توانسته است به نحو أحسن از تصاوير قرآني در خلق تصاوير شاعرانه اش 
استفاده كند و در اين راه موفق بوده است. وي در تأثير پذيري خود از قرآن كريم فقط به 

راي القاي معنايي ديگر كه به اقتباس نپرداخته بلكه سعي كرده است تصاوير قرآني را ب
  دنبال آن است استفاده بكار گيرد.

در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه درباره تصوير پردازي با تأثير از آيات 
قرآن، ناقدان و محققان فارسي و عربي كمتر قلم فرسايي كرده اند و اين راه براي آيندگان 

  أثير قرآن بر شعر شوند.شيرين از تي  باز است تا وارد اين عرصه
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