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ديني در شعر هاي  بينامتنيت با شخصيتهاي  ابزار و شيوه

  معاصر عربي
  محمد جواد حصاوي              

  استاديار گروه عربي دانشگاه خليج فارس
  چكيده
اين امر باعث شده تا  . سماني استعربي خاستگاه سه دين بزرگ آهاي  سرزمين       
ديني يك حضور ريشه دار در تاريخ ملّت عرب داشته باشد و بخش بزرگي از هاي  سنت

فرهيختگان و اديبان اين ملّت را به خود اختصاص بدهد وشاعران مصادر هاي  انديشه
نيست كه اي  اين موضوع، امر ساده . ديني را در اختيار داشته باشندهاي  گوناگوني از سنت

با وجود چنين بستر مناسب و سر شار از محتوي و غناي  . شاعران به آساني از آن بگذرند
مهم  . شوند فنّي، گروه بي شماري از شاعران معاصر عربي به اين سمت وسو كشانده مي

بينامتنيت ايجاد نمود ند قرآن، تورات، ي  ترين مصادر ديني كه اين شاعران، با آنها رابطه
اي  تجارب و موضوعات ارزندهي  از آنجا كه مصادر ياد شده در برگيرنده . است انجيل و

توانند شاعران را در گسترش انديشه و استوار ساختن ساختار فنّي قصايد شان  هستند مي
نهفته در اين مصادر، هاي  كمك شاياني بنمايد؛ لذا  آنها براي بهره برداري بهينه از داللت

موجود براي به سخن در آوردن هاي  ا به كار گرفتند تا از همه ظرفيتگوناگوني رهاي  ابزار
فراخواني به وسيله اسم،  : سه گونه استها  اين ابزار . متون ديني استفاده كرده باشند

بينامتني با سخنان آنها يا ي  فراخواني به وسيله رويداد، فراخواني از طريق ايجاد رابطه
باال را بر هاي  شود شيوه در اين جستار تالش مي . متون ديني مرتبط با آنها است

  . يي از آثار شعري شاعران تطبيق گرددها نمونه
  فراخوانيهاي  داستان ديني، شعر معاصر عربي، بينامتنيت، شيوه ها:  كليد واژه
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  مقدمه

اين بستر مناسب و سرشار از محتوا  . ي ديني، متعدد و فراوان مي باشدها منابع سنّت
مهم ترين مصادر الهام  . فنّي، گروه بي شماري از شاعران را به سوي خود كشاند و غناي

ي ها قرآن، تورات، انجيل، حديث شريف، سروده : پذيري شاعران در اين زمينه، عبارتنداز
، ها اين سنّت . ي ديني؛ از جمله تفّكر صوفيانهها ديني و تفّكرات برخي از طوايف و نحله

تواند شاعران را در بسط و  ت آماده و ارزنده اي هستند كه ميحاوي تجارب و موضوعا
لذا براي بهره وري  . و استحكام ساختار فنّي قصايد خود، كمك نمايدها  گسترش انديشه
ي نهفته در اين مصادر، ابزارهاي متعددي را به كار گرفتند و از همه ي ها بهينه از داللت

ي موجود در ها حوادث، محتوا، اقوال، الفاظ و داللت ،ها ، از متون گرفته تا شخصيتها سازه
  . آنها استفاده كردند

به همين دليل، شاعران  . ي ديني، از بار رمزي بسيار بااليي برخوردار هستندها سنّت
ي موجود در آن، جهت به سخن در آوردن آنها استفاده ها تالش كردند تا از همه ي ظرفيت

ي آن اكتفا ها تن قرآني، به رونويسي آيات، واژگان و داستانكنند براي مثال در الهام از م
نكردند بلكه خون جديدي را به آنها تزريق نمودند تا در شريان قصيده ديگر عناصر آن  
جريان پيدا كند و چنان با سياق قصيده آميخته گردد كه با بينش و واقعيت نوين سازگار در 

  . آيد
به كار گيري مضامين و مفاهيم  ديني، متّصف از جمله شگردهاي فنّي شاعران در 

به شماري از صفات اخالقي و ديني است كه در متون ديني، به ويژه ها  كردن  شخصيت
ها  برخي از اين شخصيت . قرآن، از آنها به عنوان صفات پسنديده يا ناپسند ياد شده است

اين  . خود اوست باشد و اختراع نمادهاي شخصي خود شاعر است كه منحصر به وي مي
يي هستند كه ملتزم به اديان ها گونه ي نخست، شخصيت : دو گونه هستندها  شخصيت

اين افراد در رفتار خويش با ديگران، مطابق تعاليم آسماني برخورد مي  . آسماني مي باشند
جر ها بيل، حضرتها مثل . نهند ي اجتماعي جامعه را ارج ميها كنند و هنجارها و ارزش

اين افراد برخالف  . گونه ي دوم، افراد متمرّد و عصيانگر هستند. . . . مريم و حضرت
ي گونه ي نخست، تعاليم ديني را پاس نمي دارند و هنجارهاي اخالقي و ها شخصيت
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گاه اتفاق مي افتد  . اجتماعي جامعه را زير پا مي گذارند؛ مثل العازر، شمعون، فرعون
ي ديني مرتبط است به ها ه به نوعي با حوادث يا شخصيتشاعر از عنصر زمان يا مكان ك

عنوان يك سازه مرتبط با يكي از تلميحات ديني، در اشعار خود استفاده نمايد؛ مثل، شام 
  . آخر، معبد سليمان، ليلة االسراء و هجرت پيامبر
در شعر حضور مي يابند، جزئي از ساختار ، به هرحال، وقتي هر يك از عناصر ديني

روند و از لحاظ ساختاري و معنايي با متن شعر تنيده مي شوند به اين  شعر به شمار ميمتن 
ترتيب اين فرايند يك فرايند اقتباسي صرف نيست بلكه فرايندي است در جهت آزاد كردن 

ي اين عناصر است كه شاعران يكي پس از ديگري آنها را كشف مي نمايند و هر ها توانايي
تجربه و بينش شعري خويش، قرائتي متفاوت با قرائت ديگران ارائه  كدام از آنها بر اساس

      . مي كند
ديني، در شعر عربي معاصر هاي  ي فراخواني شخصيتها به طور كلي شيوه  

به واسطه ها  اين گوناگوني به نـوع ابزاري بـر مـي گـردد كه اين شخصيت . گوناگون است
 : ) كه عبارتند از87 : 1998گونه است (مجاهد،اين ابزار سه  . آن فراخوانده مي شوند

فراخواني به وسيله ي اسم، فراخواني به وسيله ي رويداد و فراخواني به وسيله برقراري 
البته ممكن است كه يك شاعر . رابطه ي بينامتني با سخنان آنها يا متون ديني مرتبط با آنها

با يك ديگر تلفيق نمايد و آنها را  برخي از موارد ياد شده را، براي استدعاي يك شخصيت
ي باال  بر برخي از ها در اين مقاله، تالش مي شود تا شيوه . در يك قصيده با هم جمع كند

  . آثار شعري شاعران، تطبيق گردد
  فراخواني به وسيله ي اسم 

چنين شيوه  . شخصيت به شمار مي رود اسم علم، نخستين وسيله براي فراخواني يك
امروزه، بسياري از شاعران با اسم علم  . ات كالسيك، بسيار مرسوم بوده استاي در ادبي

كنند و از آن، جهت انتقال يك انديشه بهره مي برند، زيرا  به عنوان يك واژه بر خورد مي
وجود چنين توانايي در  . اسم علم، گاهي در نزد مخاطب بر معنايي خاص داللت مي كند

ي معاصري كه ها ي تاريخي و حتي نام برخي از شخصيتها اسم علم سبب مي شود تا اسم
ي تاريخي در ها به مرز پختگي رسيده اند، از ارزش خاصي بر خوردار شوند؛ زيرا نام

روند كه در بسياري از موارد، ما را به  خودآگاه جمعي، يك گنجينه ي ارزشمند به شمار مي
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اين اطالعات  . ت، راهنمايي مي كندمجموعه ي گرانبهايي از اطالعات  مرتبط با آن شخصي
    . )رود(همان به شمار ميها  داللت معنايي آن اسم براي افراد ي معين و گاه براي همه انسان

اين سه قسم  . نكته ي ديگر آن كه علماي نحو، اسم را بر سه نوع تقسيم مي كنند  
خاصي را به مخاطب  هريك از اين انواع، داللت . اسم خاص، كنيه و لقب مي باشد : شامل

كند؛ در صـــــورتي كه لقب، عـالوه بر  كند؛ چنانكه اسم، تنها بر ذات داللت مي القا مي
اين تفاوت،  . كنـد ذات، بر مّتصف بودن ذات به صفـتي از صفات خوب يا بد داللت مي

هر  براي شاعران بسيار مهم و ارزشمند است؛ زيرا اين امر، مي تواند در كنار كاركردي كه
 عبدالصبور صالحي ويژه اي بيافريند؛ براي مثال، ها يك از انواع اسم با متن دارند، داللت

او اين  . به هنگام فراخواني شخصيت حضرت عيسي، واژه ي عيسي را به كار مي گيرد

 ���©  : واژه را در سياقي به كار مي گمارد كه بر توانمندي و آفرينش داللت دارد�2RD

 ;���� =-4C ,	�Q4#� �Q�S �/d�# \�#�����&�# 5��#��N�M#� �1957 : 103(  
، زماني كه در فراخواني شخصيت حضرت عيسي از واژه ي مسيح، استفاده حجازيو 

 : مي كند؛ اين واژه را در فضايي پر از حزن و اندوه و مفهوم فداكاري  دهي، قرار مي دهد
k��] !�-�����]���#� ��l � N��4!� �-����  ��QV�� ,Þ�38#� � ,���#� Ø�

����<S،1993 :352( 
به هر حال، اسم يك شخصيت، ممكن است به صورت يكي از انواع بيان شده،   

كنند؛  فراخوانده شود؛ اما شاعران، براي رسيدن به هدف خويش، به اين تنوع بسنده نمي
شده، را  ي فراخواندهها ي ديگر متوسل مي شوند تا زواياي پنهان شخصيتها بلكه به شيوه

  : را بيان مي كنيمها  در اينجا، چند مورد از اين اسلوب . براي مخاطب آشكار نمايند
   : استفاده از نام شخصيت در عنوان- الف

، نام آنها را در عنوان قصيده ذكر مي كند ها گاه شاعر، در به كار گيري شخصيت  
ه اي نوين و ساختاري جديد، منتقل كننده ي ي اوليه، اما به شيو تا به عنوان يك ماده

شاعر در اين شيوه، به آوردن جزئيات اسطوره يا نماد توجهي  . تجربه و انديشه وي باشد
نمي كند؛ بلكه با اعتماد بر هوشياري مخاطب، تنها به نام آنها در عنوان، به عنوان يك 

فته شده از سوي شاعر به گونه عامل پشتيباني كننده بسنده مي كند؛ زيرا سياق به كار گر
اي است كه ديگر خواننده، نيازي به داشتن اشراف كامل نسبت به اين نمادها ندارد و اندك 
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ي اين نمادها مي تواند او را به بينش و تجربه ي شاعر ها آگاهي از بن مايه
ود به اين ترتيب، حضور نام شخصيت در  عنوان، ما را به خ . )265 : 199برساند(راضي،

يك عنوان به «شخصيت و همچنين داللت كه شاعر از آن دنبال مي كند، مي رساند؛ زيرا 
منزله ي يك جزء جدا نشدني از ساختار يك اثر ادبي به شمار مي رود و آن به مثابه ي 

اين     . )89 : 1997(عيسي،» نمايد نخستين پيامي است كه شاعر به خواننده منتقل مي
قصيده را به عنوان قصيده، وابسته مي كند و در صورتي كه شاعر، رابطه ي ژرف، كل متن 

اين رابطه را با ايجاد تجانس ميان محتواي قصيده و عنوان آن، قرين كند، نماد از اعتبار 
 . بااليي برخوردار مي گردد و عنوان قصيده، به نيرومند ترين انواع نمادها  بدل مي شود

اما  . سيار گسترده اي را به خود اختصاص مي دهدچنين كاركردي از نمادها، حوزه ي ب
المسيح بعد «؛ سيابتوان به چكامه ي بلند  آنچه با دامنه اين پژوهش مرتبط است، مي

قالوا «و »سفر ايوب«قصايد ديگر از اين دست، فراوان هستند؛ مثل  . ، اشاره كرد»الصلب
از » نوح الجديد«و » اعيلاسم«، دنقل املاز » مقابلة مع ابن نوح«سياب، از » اليوب

و » من مفكرة ايوب«، »مزمور احفاد اشعياء«، القاضي حسيباز » اربعاء ايوب«، ادونيس
مقتطفات من «، و درويش محموداز » انا يوسف يا ابي«، القاسم سميحاز » يهوشع مات«

از عبد » من عذابات محمد«و » من حوليات يوسف في السجن«، »خطاب نوح بعد الطوفان
ليك به دليل تنگي مجال، تنها به  البياتي؛از » المسيح الذي أعيد صلبه« و المقالح زيزالع

ذكر نام آنها بسنده مي شود؛ زيرا  در خالل بحث، بسياري از آنها مورد بررسي قرار خواهد 
، از همان ابتدا و »المسيح بعد الصلب« در قصيده ي سياب،چنان كه اشاره گرديد  . گرفت

اين قصيده  . ده به فراخواني شخصيت حضرت مسيح(ع) مبادرت مي ورزددر عنوان قصي
هر يك از مقاطع اين قصيده، به بعدي از ابعاد شخصيتي مسيح اشاره  . در شش مقطع است

مي كند كه هر كدام با كمك عناصر زايشي به كار گرفته شده از سوي شاعر، به گونه اي 
با تأثير پذيري از  سيابر عهده دارند؛ براي مثال نوين، وظيفه ي انتقال انديشه شاعر را ب

انديشه ي فداكاري وارد شده در انجيل، موضوع ايثار گري و تحمل درد و رنج در راه 
�� A�#�%	�>\  : تعالي افراد جامعه را اين چنين بيان مي كند�/��� ���-A Ù2R $� "�� 9m

� `Z��� ���/ $��] \<�,	�m] `ZA� ��%l `Q�� E�4� E/�� \<�,	��4#� ?�I
,N���#�S n#p� \� � `-�� 	��#� 9"3<�v��� �<�� $�Z�� ,`<��2012 ،2 : 109( 
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البته گاهي اوقات، شاعران از نام يك شخصيت معاصر را بر شخصيت تاريخي   
يكي از مبارزان فلسطيني، را به جاي نام سرحان؛  نامامل دنقل، كنند؛ چنان كه  اطالق مي

گيرد، شاعر اين كار را با كمك شگرد استعاره مكنيه انجام مي  ه كار ميحضرت يوسف ب
دهد؛ او سرحان را به يوسف تشبيه مي كند و مشبه به را كه يوسف است از صورت تشبيه 

از  . نمايد اما در متن، به لوازمي اشاره مي كند كه متعّلق به حضرت يوسف است حذف مي
بر اتّحاد دو طرف استعاره است شاعر همه ي لوازم آنجا كه در استعاره ي مكنيه، بنا 

كند تا بر اتّحاد و يكپارچگي اين دو شخصيت  مستعار منه را براي مستعار له، اثبات مي
تاريخي و معاصر در تجربه و انديشه مد نظر شاعر، تأكيد كند، و به اين ترتيب  سرحان 

� _��9s �� �#�� : همان يوسف  خواهد بود��D� (����� � ��*�/�n-/Y�� (�
9s��_ >0D�, "�V� : : : : : "98C��Q�� 
D�#� >��8/ 
�*#� `H ���� ��!]��/ x

���Q#� �H��� .� �QR �o áì ©"�< N��#� =�â x��k�&Q#�� ��-��D ��Q�� ,��Z*#�  ،دنقل)
1987 :237-238(    

اين الفت   .شاعر ميان عبارات متن خويش و عبارات قرآني الفت ايجاد مي كند  
اما از نظر تاريخي؛ شاعر جزئيات رويداد  . از دو جهت تاريخي و لغوي صورت مي پذيرد

از نظر لغوي نيز، از  . به چاه انداختن حضرت يوسف را مطابق با روايت قرآن نقل مي كند
همان الفاظ و تعابيري استفاده مي كند كه در قرآن براي نقل اين رويداد به كار گرفته شده 

اين الفت تاريخي/لغوي، مخاطب را از ذكر مستقيم نام شخصيت يوسف در متن بي  . است
پيوند بينامتني قصيده با متن قرآن به اندازه اي ژرف است كه شاعر به جا ي  . نياز مي كند

   . ، استفاده مي كندسرحاننام حضرت يوسف، از نام معادل واقعي او؛ 
 : رويدادي از داستان اوفراخواني نام شخصيت به همراه  -ب

چنين شگردي، از دو جهت اهميت دارد؛ نخست آن كه؛ بيان يك رويداد به همراه   
ي قصيده اشتباه نكند و ها اسم شخصيت سبب مي گردد تا ذهن مخاطب در تحليل داده

ي اشخاص به يك ها متوجه شخصيت ديگر نگردد، دوم؛ خود حوادث، در بار گذاري نام
ت داللت معين، نقش ارزنده اي دارند؛ زيرا هر رخداد، بر بعد خاصي از ابعاد آن شخصي

داللت مي كند و شاعر مي تواند با بهره گيري مناسب از آن، آن بعد را بر يكي از تجارب 
البته در اين حالت،  . خويش منطبق نمايد و داللت مد نظر خود را به آن اسم منتقل كند
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كانون اصلي اين نوع ها  مي كند؛ به عبارت ديگر، رويدادشاعر بر خود رويداد تأكيد 
نقش معيني در قصيده سپرده مي شود  تا با  ها  فراخواني را تشكيل مي دهند و به شخصيت

حضور خويش، در باز آفريني داستان و شكوفايي انديشه ي شاعر شريك باشند و در اين 
يهوشع «سميح القاسم، در قصيده ي   .)255 : 1998راه، شاعر را ياري برسانند (مجاهد؛ 

رد «ضمن استحضار اين پيامبر به وسيله ي ذكر نام او، فكر خود را بر رويداد » مات
متمركز مي كند و از اين رويداد جهت بار گذاري نام حضرت يوشع بن نون  i»الشمس

�����N	 D	Ì : استفاده مي كند�#� ����Z��C x� WZ8#� ��2l���C ���$�� =�� �
 ���^D�9&l%�D � ,��C �� (��Á�9&�/� �/ 9&�/� �/���f� ¥_ 9&��� � À���

X�	 =���N���#� : : : ,9��*#�SN�²/ .#�1996،2 : 364(  
زيرا شاعر او  . براساس اين رويداد، يوشع پيامبر چهره ي منفي به خود مي گيرد  

سراسر وجودشان را فرا  را نماد اشغالگران صهيونيسم معرفي مي كند كه خوي يغماگري
گرفته است؛ به گونه اي كه حتي عناصر طبيعت را به نفع خود و براي نابودي بشر به كار  

به يوشع/ اسرائيليان، » لن يؤوب«و » راح«، »مات«اما شاعر با اسناد واژگان  . مي گيرند
ي به وسيله ي عصر معجزات را پايان يافته معرفي كند لذا با استفاده از اسلوب نهي، پيروز

معجزات را امري بعيد قلمداد مي كند؛ زيرا در باور او روح مقاومت كه يك نيروي خود 
   . جوش است امروزه به مراتب برتر از  نيروهاي خارق العاده است

  ها:  فراخواني نام شخصيت به همراه نام ديگر شخصيت-ج
ه ي انتقال تجربه گاهي اوقات ذهن شاعر، متوجه يك شخصيت مي گردد و وظيف  

و انديشه ي خود را  فقط به او محول مي كند؛ لذا تمام تالش خود را به كار مي بندد كه 
همه ي ابعاد و زواياي اين شخصيت را در نظر گيرد  و چيزي را از قلم نياندازد تا بتواند 

اما گاهي اين كار را با كمك  . داللت و مفهوم مد نظر خويش را منعكس نمايد
ي ها اين امر خارج از اين دو حالت نيست؛ يا شخصيت . انجام مي دهدها  يگرشخصيتد

فراخوانده شده، با  هم، هم عرض هستند كه در اين صورت فراخواني آنها با همديگر و به 
طور همزمان در جهت تأكيد داللت مد نظر شاعر خواهد بود، يا آن كه يكي از اين 

، فرعي هستند و به منزله ي شاخ و ها و ديگر شخصيت ، شخصيت محور استها شخصيت
برگي هستند كه در جهت شكوفايي شخصيت اصلي، فراخوانده مي شوند و هيچ گونه 
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ارزش فنّي اين كار در اين است كه شخصيت اصلي يكّه  . رقابتي با شخصيت اصلي ندارند
نمايد و سهم ديگران  ل مي، تجربه ي شاعر را منتقها و تنها و بدون دخالت ديگر شخصيت

از اين كار، يا آشكار كردن زواياي مختلف اين تجربه، يا بزرگ نمايي و برجسته نمودن آن 
  . مي باشد

و نمادها با يكديگر معروف است(علي، ها  اين روند، كه به تركيب و تلفيق اسطوره
وگرا قرار )، به عنوان يك تكنيك ويژه، مورد توجه بسياري از شاعران ن134 : 1984
ي مختلف، در ها آنها در اين عرصه هنرنمايي كردند و نمادهاي گوناگون فرهنگ . گرفت

در نخستين حركت خويش، تموز و مسيح  سياببه عنوان نمونه،  . يك داللت جمع نمودند
ي خود، ها وي در چكامه . را در يك درون مايه جاي داد و اين كار را بارها تكرار نمود

من «ي ا بدون توجه به نوع آنها، با يك ديگر جمع نمود؛ چنان كه در قصيدهرموز بيشتري ر
ي مختلف را با ها ، جهت بزرگ نمايي در معاني و مفاهيم خويش، عناصر نماد»رؤيا فوكاي

چيني را به سخن در آورد سپس از » كونگاي«وي در  ابتدا، اسطوره  . هـم در آميخت
حضور  . ، چنگيزخان، مسيح، يحيي و أريل استفاده كردبيلها نمادهايي؛ مثل تموز، قابيل و

 متراكم اين نمادها، همه در جهت به ترسيم كشيدن چهره ي قهرمان نويسنده ي فراماسونري
)Freemasonry(  فوكاييسوعيان؛i ii ii ii iبنابراين همه اين نمادها معادل  . باشد ، مي

  . )188 : 1971الطه، موضوعي اين چهره معاصر است كه قرباني قواي شر گرديده است(ب
چنانچه فراخواني متراكم نمادها، دقيق باشد نه تنها نقص نيست؛ بلكه زمينه ساز 

اما گاهي  . تصوير پردازي خوب، نيز مي باشد و قدرت تلقّي مخاطب را افزايش مي دهد
اوقات شاعر در يافتن حلقه ي اتّصال مناسب ناتوان نشان مي دهد يا آن كه تصوير پردازي 

 عيسي . اين امر سبب مي شود تا فراخواني انبوه، با موفقيت همراه نباشد . نابجاستاو 
 : را  مثال مي زند سياب» شناشيل ابنة الچلبي«به عنوان نمونه، مقطعي از  قصيده ي بالطه

��2C `H� «�*2#� E4l��C��2�� �� >A �3| >IC e�< >� -#� E¢� : : :  n"R_
 k�	b�#� �/ � ¡l��C����#� 	��Rf� ±��# � ��CS k���2#� �� -#� «b����2o � Ys `H �

 v "�H ���� w*#� ;	��l .� e�Q/ ��`Z�f� ðw��  ,./��Ó� "�< n-� ��4���P�Hb#� x
,N���#�S ���#�2012 ،2 : 346(  
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در اين  سيابتالش  . قطعه ي باال، بر زندگي دوباره و حاصلخيزي داللت مي كند
اين سه نماد شامل يك نماد  . با كمك سه نماد مختلف منتقل كند است كه اين مفهوم را

شاعر در پيوند دو  . طبيعي(نخل) و دو نماد ديني؛ حضرت مريم و حضرت عيسي(ع) است
اما در مورد نماد سوم، شاعر به  . كند نماد نخستين؛ نخل و حضرت مريم، موفق عمل مي

ي حضرت عيسي(ع) فراهم گرديده است، اين باور مي رسد كه مناسبت الزم براي فراخوان
لذا با استفاده از صنعت استطراد، به داستان آن حضرت، گريزي مي زند و مسيح را  فرا 

با آن كه اين شخصيت خود نماد زندگي و رستاخيز دوباره است اما پيوند آن با  . خواند مي
       . دو نماد قبلي به محكمي پيوند آن دو نماد با يكديگر نيست(پيشين)

        
را به هم پيوند ها  آنچه كه در اين فرايند جاي درنگ دارد، رابطه اي است كه اين نام

مي دهد و ميان آنها سازگاري ايجاد مي كند؛ رابطه اي كه از اجزاي تلميحات مختلف، به 
در اهميت رابطه ي ميان اشياء مختلف، همين بس كه مورد  . وحدت و يكپارچگي مي رسد

«  : به گفته ي اريك نيوتن . ياري فرهيختگان عرصه ي دانش قرار گرفته استتوجه بس
شك نيست كه اگر مغز انسان عطشي دارد، آن عطش براي درك حقايق و ايجاد رابطه ميان 

اين شگرد كه راز زيباييش در ايجاد هماهنگي بين اشياء  . ) 64 : 1343نيوتن، »(آنهاست
زيبايي اين شگرد به گستردگي معلومات و  . ميده مي شودنهفته است، تداعي يا همخواني نا

گنجينه ي فرهنگي شاعر و همچنين ميزان توانايي و خّلاقيت قوه ي خيال پرداز او بستگي 
دارد؛ زيرا هرچه اندوخته ي فرهنگي شاعر غني تر و قوه ي خيال پرداز او مقتدر تر باشد 

و در واقع مي توان گفت كه فرايند  . يردبه همان ميزان تداعي او دل انگيزتر صورت مي پذ
گرچه اين عمليات به تداعي معنايي  . توليد يك اثر ادبي، با موفيقت انجام شده است

كلمات مي ماند؛ اما غير از آن است؛ زيرا تداعي در صور شعري،  كه به ذهن خلّاق شاعر 
رؤيا عام «يده ي در قص سياب)؛ براي مثال، 94 : 1984مي رسد، پي در پي است(علي، 

� �. EZ� � �!�D  : چهار نماد را به صورت پي در پي فرا مي خواند» 1956*-!� � "D
`<�	 ����	�k%�#� 5�Q�f `<�	 ����	�k��!�− `-�� �Q#����Ì�� ���Z-q −���| : 

,N���#�S 5YZ�C `<�	 "(_�É��C `op� �*4#� � "D������2012 ،2 : 84(  
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و تنسيق ميان آنها يك ها  فراخواني متراكم نمادها و اسطوره اما همان طور كه  
ي يك اثر ادبي را ها مزيت به شمار مي رود همان طور نيز اين فراخواني مي تواند زيبايي

به  سياب، از أحمد عثمانبه چالش بكشاند و شاعر  را در معرض انتقاد قرار دهد چنان كه 
 . كند و بر او خرده مي گيرد در شعرش، انتقاد مي دليل انباشتگي بيش از حد اسطوره و نماد

  . )45 : 1983(عثمان،  . وي اين امر را موجب پراكندگي در افكار مخاطب مي پندارد
به هر حال انباشتگي فراوان نمادها در يك مقطع كوتاه شعري، مي تواند آنها را از 

ر نمي تواند داللت آنها را و شع . حركت بازدارد و در كنش آنها با شعر سستي ايجاد نمايد
دچار تغيير و دگرگوني نمايد و در يك كالم، شاعر با اين كار فضاي تنفس را از نمادها مي 

در يك مقطع كوتاه شعري  عمران محمدستاند و از تراوش هنري آنها مي كاهد؛ براي مثال، 
شامل؛ شداد، اين رموز  . طلبد ي ديني را باهم يك جا به حضور ميها بسياري از شخصيت

اوديب، قيدر، حضرت يوسف(ع)، زليخا، بلقيس، دخترحضرت شعيب(ع)، حضرت 
�[ �. ��[ /N���f� 9<Y  : موسي(ع)، بابل و سدوم  مي باشد "�� ±���]%�#� $�� ?	_

���#� É-8/�nQ�� ;��� Ø� �/]�D ,¨	f� (���2/�]�Q� .� �8<� :  �*�/�	��l �bH�
�l�-#� : l .� ª���/�}��/ �bH ª�# W�*�� \l��#� }8&C�� �#� Ð}A � .��� ��Z

� ">I#� ¥_ X�C�/� ,�#�#� =��/ ©������FQ#� Ø� À�8#� �-���Xc#��±���/ 7D�� �bH
 ,(��Z�S ?��� �bH ! >���1972 : 14−15P  

به طور كلي شاعران در استفاده از ترفند همخواني در ارتباط با پيامبران، به سه گونه 
   :عمل كرده اند

؛ در اين شيوه شاعر، عالوه بر به فراخواني نام پيامبر به همراه اعالم داستان او- 1
سخن در آوردن نام پيامبر، تالش مي كند تا ديگر اعالم داستان را نيز به كار گيرد و از 

ها جهت انعكاس انديشه ي خويش، استفاده مناسب  رابطه ي موجود ميان اين شخصيت
وقتي مسيح را نماد و ايثار قرار مي دهد در مقابل يهودا را  درويش محمودببرد؛ براي مثال 

نماد خيانت معرفي مي كند، به طور يقين، با قرار دادن يهودا در مقابل مسيح، مفهوم ايثار و 
�/� : مظلوميت، نمايان تر مي گردد#� Ø� "�ZR : : : : :  ®	²� �"-�� ,���� �-�� ,���!� �"-�

,�/�	]S �-��<	D1994 ،2 : 372(  
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، دو شخصيت حضرت محمد (ص) و ابوجهل  را كه حمدان محمددر مثالي ديگر،   
هر يك از  . از يك دوره هستند و دو سازه ي يك تلميح به شمار مي روند، فرا مي خواند

اين دو شخصيت، داللت ويژه اي را منتقل مي كنند و حضور همزمان آنها در اين مقطع در 
شاعر شخصيت حضرت محمد(ص) را بر  . ماد مقابل بي تأثير نيستانعكاس داللت ن

و هنجارهاي اخالقي و واالي انساني منطبق مي كند؛ چيزي كه امروزه در جهان ها  ارزش
 . غير اسالمي داده استهاي  ي نفتي، جاي خود را به ارزشها عرب، با سرازير شدن دالر

برد؛  ند تاريخي زمان پيامبر؛ ابو جهل نام مياز شخصيت ثروتمها  او در تعبير از ناهنجاري
كسي كه در دشمني با پيامبر و شريعت آسماني او، لحظه اي از پاي ننشست و در 

بنابراين ابوجهل در نظر شاعر بر  . در مقابل نهضت پيامبر، يد طواليي داشتها  كارشنكي
به اروپا مي  يي داللت مي كند كه براي ارضاي شهوات نفساني خويش، چشمها انساني

دوزند و دالرهاي نفتي خويش را صرف خوشگذراني با زنان هرزه مي نمايند و همچون 
ي ننگ خود از به تعالي رسيدن هنجارهاي  اسالمي ها تصوير مثالي خويش(ابوجهل) با كار

�< : ممانعت به عمل مي آورند� ��D �bH : : : : : ��-���# ;�2�� ����� ]�*/��/�V� �Z����
���	 ��-�# `&�/�#�� ¡2-#� (�{/�*/�É���#� E�Q#� ��4l	 �Z/ X�����k�-�� � W

 «� � k�Áp� ��$��Z�#�� 
�*�# n� ªÁD �Zi N	 ��ªÁD .� (��Q����*�#�
 ,(�� S N�Q{#� (�� � ���#� ��R�?��#� 	�Q&#�1993 : 84 -85(    

به » شاء االخيرالع«، در يكي از مقاطع قصيده ي دنقل امليا آن كه، وقتي   
پردازد، دو شخصيت ديگر اين داستان، زليخا و عزيز مصر، را  فراخواني حضرت يوسف مي

با آن كه فراخواني اين دو شخصيت در قالب يك تصوير جزئي است؛  . نيز فرا مي خواند
اما در  برجسته كردن مفهومي كه اين مقطع شعري، از فراخواني شخصيت حضرت يوسف 

حضور زليخا در اين مقطع شعري، ياد آور يك رابطه ي . ند، تأثير گذار استدنبال مي ك
اين » قمرا كان لقلبي مدفأة«و » محبوب«عاشقانه است كه شاعر به واسطه ي تعابيري؛ مثل 

از سوي ديگر با  . دهد را نماد اين رابطه قرار مي» قمرا«رابطه را تبين مي كند و واژه ي
به زليخا، اين عشق را از جانب زليخا معرفي مي كند كه با  »محبوب«اضافه كردن واژه ي

عندما «: ورود يوسف به قصر شروع مي گردد؛ چنان كه خود شاعر به اين امر تصريح دارد
، با اين عبارت، شاعر گام سوم را  بر مي »قمرا. . .  . جئت قصر العزيز لم أكن املك اال
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ه كه بر حزن و مرگ و نيستي داللت مي كند، دارد و اين مقطع از قصيده را به محور قصيد
او در عبارت ياد شده از تعابيري استفاده مي كند كه همگي بر حزن و مرگ  . ربط مي دهد

، »تركوني جائعا«، »حملوني معه الي السجن«و نيستي داللت مي كنند اين تعابير شامل؛ 
تعابير ياد شده،  . باشد ميو غيره » ما الذي آكل اآلن« ، »تراءي لي القمر الشاحب كعكة«

حلقه ي اتّصال اين مقطع از قصيده با ديگر مقاطع مي باشد كه حضور نام زليخا و عزيز 
مصر در شكل گيري داللت اين مقطع  و پيوند خوردن آن با محور قصيده، نقش اساسي 

 : : : �-��� � �#��� "x_ ¦��D .AD ¯�Y/Y�#� cl ¥_ EF��RD ��}��/ � N�Qi�  : دارد
 (���#� >A .��
���� \�D .� n�2�D `A $�H�� 9&# ��;���� `Q�*# (�A ��Zl���Zl
 ={� ����� ��A�C�nF2�D `A (����# n�� ��� �á{/ >��#� � (�A�n��4#�

�<�8#� �Z*#� � �k�M�����# : :�&�A `2A �  ،177 : 1987(دنقل(  
؛ در اين نوع فراخوانده شدهفراخواني ديگر پيامبران، به همراه نام پيامبر - 2

فراخواني، شاعر يكي از پيامبران را جهت انتقال تجربه ي خويش بر مي گزيند سپس به 
جهت تناسب در ويژگي شخصيتي و ابعاد تاريخي با ديگر پيامبران، سايرين را نيز به كار 

باشند، يي را كه در ايده با يكديگر همسو مي ها در اين شيوه، شاعر شخصيت . مي گيرد
جمع مي كند و با استفاده از اساليب بياني، آنها را در تصاوير جزئي هم سان قرار مي دهد؛ 


 ���© 4C-= ����; �  : مثل�2RD�N�*�/ `��*� \� ��Z*#�A É�l�#� ¦��3�
�/d�# \�#�����&�# 5��#��N�M#� ،همان طور كه مالحظه )103 : 1957(عبد الصبور

خواني هر يك از دو پيامبر در عبارات باال محدود است و در قالب مي نمائيد دامنه ي فرا
يك تشبيه مي باشد و تصوير حاصل از اين تشبيه، تصوير ديگري را در ذهن مخاطب زنده 

  . ي ديگر استها مي كند كه زمينه ساز فراخواني شخصيت
مي  ي خودها اما گاهي اوقات شاعر در فراخواني خويش، فضاي بيشتري به شخصيت

اين مسأله باعث مي شود تا شكل  . ي كنش آنها با متن را وسيع تر مي نمايد دهد و دامنه
ي فراخوانده شده، يك يا دو مقطع از ها  فراخواني نيز تغيير كند و هر يك از شخصيت

پيامبران سه شريعت » نشيد االنبياء «در  القاسم سميحقصيده را  اشغال نمايند؛ براي مثال 
ني؛ حضرت محمد(ص)، حضرت موسي(ع) و حضرت عيسي(ع) را براي يك بزرگ آسما

ي آسماني ياد شده ها براساس ايده ي حاكم بر اين قصيده، شريعت . منظور فرا مي خواند
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 . براي رهايي بشر است اما هر كدام از آنها، به نوعي در رسيدن به اين مهم باز مي مانند
دام از اين پيامبران يك مقطع اختصاص مي دهد؛ شاعر در بازگو كردن اين بينش، به هر ك

براي مثال او در ابتدا  اين نازايي و ستروني را با فراخواني شخصيت حضرت موسي(ع) 
وي در اين قصيده حضرت موسي را نماد انسان مكتبي و متشرعي مي  . ترسيم مي كند

مي بازد و فاقد ي مادي رنگ ها ي اعتقادي او در اثر طغيان ارزشها پندارد كه ارزش
كارآيي الزم مي گردد به گونه اي كه در نجات دادن او از اين منجالب ناتوان نشان 

>�� 93�/�2&#� =� ���� ��!��*8#� ±�	 �D �3�C������� ,`Q�#� >���#��R¦  : دهد مي
 }3y >#�!� >��#� � Y/��p� ��(��/�#� � >Z-#� ���C ��Ó� ¦<��#D���Q�#�

�R BE�R)�	�4�f� �/�°� $�� E�Z� ?E�Z� ���� >l�! BE�Z� "9m !k�-�� $D "�� �	
��� : : : :>��#� �-� E¢ �R��l ����!�/w#� � §Q� : : : $�� 	��¦��2� �

 ��q ��v "�8� (�A .� k�H�8#� �-A�#� ]�bC�,n���C ¦�2A � W/�*#� >�8!� ��v�
 `��C � e/	�i ���N���� .� n/�# �� ��� >A ¦Q�/ �����N��b#� \� �� ;�8#�

S «�c#� �Z���  (��Rp� e�Q�� ��N��b#�� ��/]�#� ;�8#� ¦�2��??(�&/ ،1996القاسم ،
4 : 23(  

شاعر در مقطع بعدي، همين ستروني را به دين مسيحيت و پيروان آن نسبت مي دهد و 
ر در جبلت و تعاليم خويش، تغييها  در اين ادعا   بيان مي كند كه هدف مسيح از آموزه

انسان و دور كردن او از جنگ و خونريزي بود؛ در صورتي كه امروزه از اين تعاليم، چيزي 
به جز يك شعار نمانده و گويي كه  دنياي مسيحت بويي از تعاليم نبرده است و همه 

�� �lx���#� ������4#� � �m��#� 9�R�k  : ي اين پيامبر به هدر رفته استها تالش
#� $��A�Y#��{�� 9&{�� ��Q<x� ��� X��V� .� $����- : : � ���� 9AYQ� �bH ��

 (��Rf� 9��/ ¯��F�3@� .� ,�@� � �Q�!� ���;�!� 
�-#� � ���	�V� `�] 9A�¬
�@� `-�� : : : 
�3� W/�*#� ¦#��	 ��X��2#� 9H� .� n�Q#� \���3#� ;�Y�#� .�/ ¯�

b�Z�C .� W����9/�*#� ����# ]�� �/ ¦<��� 9<	���X��!� ��� W�#�,]���!� ±
S !!�/�V� N�#� .��`&¢ �/�&< �q (��Rx� � $�� �24 : پيشين������P  
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 ها  ي اسالمي و جايگزين شدن ضد ارزشها شاعر، در مقطع سوم نيز،  نابودي ارزش
شدن آنها  و اصولي  كه پيامبر اسالمي براي برپاها  به جاي آنها را ياد آور مي شود؛ ارزش

ها طول كشيد تا شاهد ريشه دوانيدن آنها باشد و امروزه توسط  خون دل خوردند  و سال
�$  ���¦ �#�[/��?�H< ��2¦  : حكّام عرب پايمال گشته است�H >H !k��<D

 	�2&#� ¦��-� E¢  X����!9/�&#� ±b�x (��D �/�l E×] >H!k��<D�?$�Q&-�#�
��� � P`-�S $]���!?$�Z/ �	�b���]����o : : : :  $bâ� �Q�&#� ��!�C � EQC%�

 ��8��� ��!��&#� x � k��QRx� x ,9o�� X�0 .� �Q&/ °� x�,�	��� ���# �H���-�
	�4Rf� : : : :  ��!\l	�!� ,�4�# ����!� E�� ��,9��-/�� $	�T_ ��wA� °� !�

� �A	���!\����#� ®��!� $�/�2R ��*�3C�k���� �-&#���C ��!�Zi �/ ±�� :  : : � �
S !!�Q�� WZ8#25 : پيشين�(  

،) محمود درويش درويش» (نشيد الرجال«نظير همين فراخواني، در قصيده ي 
اين شاعر همچون هم ميهن خويش، حضرت  . )139پذيرد (مراجعه شودبه ص  صورت مي

مي خواند و هر را فرا  -يكي از پيامبران يهود-محمد(ص)، حضرت عيسي(ع) و حقبوق 
  . كدام را در مقطعي جداگانه به كار مي گمارد

(اين اعالم ممكن است اسطوره  ي پيامبرانها فراخواني ديگر نمادها به همراه نام- 2
، مسيح، »مرحي غيالن«در قصيده ي  سياببراي مثال  . اي، تاريخي يا معاصر باشند)

يه تلقّي مي كند  و خود را با آنان را از يك درونما )نماد شخصي سياببعل و بويب(، تموز
�� 0 (�A��d#� � 9�wC ©C�!� 9/� �|�� ��[ : همزاد مي پندارد��� ���!� �/ "(�A ����

����� �/	 >A e���C ��Q-� >&� : : : : : .��n#��	 .� Ý��� � �l	� �/�� 	��l � �R������
� `A ���-/�n#x� � `l��� � ?�#� � ,	�3�!� n-��  >�� �RD�>� -#� 5���� >&# ;����

 ">4/ ,�/�@�� WZ k�!� ��	%�#� � `<�	 $�l	�#� � UeRD ,v��!�  ���>��V� � �3�D
�	��l � �l	D � `<�� � N��D �/�� �RD ��	��!�� ��< ،شاعر 10 : 2012،2(السياب (

نمايد و آنها  را نماد در اين قطعه، شخصيت مسيح را با چهار نماد اسطوره اي جمع مي 
وجود  سياباين تلفيق در بسياري از قصايد  . زندگي دوباره و رستاخيز، قرار مي دهد

و در خصوص . در مصاديق است سيابي تشابه جوهري نمادهاي  اين امر نتيجه . دارد
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 البكاء بين يدي«ي ديگر اعالم تاريخي، مي توان به  قصيده يها جمع ميان نام پيامبر با نام
   . اشاره كرد دنقل امل» زرقاء اليمامه

ي معاصر، در كنار نام پيامبران استفاده مي ها گاهي اوقات، شاعر از نام شخصيت  
كند البته به شرطي كه آن شخصيت به مرز پختگي رسيده باشد و شايستگي آن را داشته 

يي چون ها تشخصي . باشد كه به عنوان يك تصوير مثالي و نماد در شعر حضور پيدا كند
عمر مختار، پاتريس لومومبا، جمال عبد الناصر، محمد الدرة، جميله بوحيرد و گاندي، 

و شاعران آنها را به عنوان يك اند  ي معاصري هستند كه به مرز پختگي رسيدهها شخصيت
و در بسياري از موارد، از آنها جهت انتقال تجربه ي خويش، اند  تصوير مثالي پذيرفته

، در چهار چوب رنج »الي جميله بوحيرد«در قصيده ي  سيابچنان كه  . نموده انداستفاده 
/� -��D� ��Q8!>� : ي جميله بوحيرد را با تجربه ي مسيح(ع) جمع مي كند و مصيبت، تجربه

 `�#� ERD����!� ERD \*�C �� É�/ ¯�n�� \&Q/ � `Q�l � (�3*/������#� ¦����D���A�Q#�
 �/�V� X�� ./�2C  ,N���#�S2012،2 : 48(  

iكنفاني غسانرا   محمد، حضرت القاسم سميحدر مثالي ديگر،  i i در يك داللت ،
��2 �!�²�;, � ���l= : جمع مي كند� � ����R E�#�¦# �H²� E�# !�]��#� $�!� ��

 ,9&C��&2� � 9���� >H�N��#� ��Zl �����°��Q� .� �Zi ;]�� �����«���#�
�2-A (��q 9�f�S � ،128 : 4، ج1996القاسم(  

در يك حركت بسيار زيبا، از سميح القاسم؛ شاعر مقاومت  المقالح العزيز عبداما 
فلسطين، يك تصوير مثالي مي سازد و او را با شخصيت حضرت مسيح(ع) پيوند مي دهد 

&� ���4#�� }l ö ¦R����/ ~� P��Z�S �� #�  ��± � : و او را همزاد اين پيامبر مي پندارد
 �����!� N�b� ��]��D ¦�� �� ����V� ��4C (D� ±�8#��Ø� �|ö ¦-� ��Q�� �# ��

 ��� !� 9��à >A � ,�#�*!�S1983 : 649P  
مورد خطاب قرار دادن يك شاعر فلسطيني كه خود در جبهه ي جنگ، ضد 

از او  اشغالگران مشاركت داشته است، داللتي ديگر به نام حضرت مسيح (ع) مي دهد و
 . يك انسان مقاوم و بزرگ منش مي سازد كه از تحمل هر گونه خواري سر باز مي زند

اندكي تأمل در موارد ياد شده، حداقل ما را به وجود دو رابطه در اين همخواني رهنمون 
  : مي سازد
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اين رابطه  . اين رابطه بيشتر در مورد اول صدق مي كند : رابطه ي تاريخي - الف
در جهت ممانعت از به التباس افتادن مخاطب ايجاد مي شود يا در جهت بزرگ اصوال يا 

ي هر يك از اشخاص فراخوانده شده مي باشد؛ زيرا در بسياري از اين ها نمايي داللت
يك رابطه ي دوگانه حاكم است كه افراد را در برابر يك ديگر قرار مي دهد؛ ها  داستان

شناس هم عصر آن  از كفار و منافقين سر مانند رابطه ي حضرت محمد(ص) و برخي
موسي و فرعون، نوح و فرزندش، ايوب و قومش، ، بيل و قابيلها بزرگوار، آدم و حوا،

مسيح و لعازر، مسيح و يهودا، يوسف و يعقوب، يوسف و زليخا، يوسف و برادران آن 
م خاصي مي گوياي يك مفهوها  هر يك از اين رابطه  . حضرت، اسماعيل و ابراهيم وهاجر

براي مثال رابطه ي  . باشد و مي تواند شاعر را در رسيدن به هدف خويش ياري برساند
ميان مسيح و يهودا رابطه اي است كه اساس آن ظلم و خيانت است؛ امري كه يك طرف 

  . اين رابطه را مقهور و طرف ديگر آن را خيانتكار قرار مي دهد
ميان اشخاصي وجود دارد كه از يك دوره ي اين رابطه، بيشتر  : رابطه ي موضوعي- ب

تاريخي نيستند و تنها تناسبي كه سبب همخواني آنها از سوي يكديگر مي گردد تناسب 
اين امر مستلزم برخورداري شاعر از دانش باال نسبت قضاياي تاريخي  . موضوعي است

ي برخوردار مي باشد؛ عالوه بر اين آگاهي كالن، شاعر بايد از يك ذهن روشنگر و خالق
اين تصاوير  . ي تاريخي، تصاوير بسيار شگفت انگيز بيافريندها باشد تا بتواند از ميان داده

ي  با آن كه در ظاهر گوناگون هستند اما قوه ي خيال پرداز شاعر در پردازش آنها به گونه
نمونه ي چنين  . شگفت انگيزي عمل مي كند و آنها را در يك بن مايه جمع مي نمايد

اين شاعر در ابتدا مسيح را  . مي باشد الخال يوسف»الحوار االزلي«مخواني در قصيده يه
او سپس در يك ابتكار هنري و از طريق تداعي، اين  . با درون مايه رهايي، فرا مي خواند

مفهوم را به ديگر رموز انجيل منتقل مي كند و  پيامبراني چون حضرت عيسي، موسي، آدم 
�;  : )270 : 2003م رهايي جمع مي نمايد (مورية،و ايوب را در مفهو 4#� b� ?(�83�D

 ��D � ����#� ��.!� ±��� «�V� ¦{� ��D ��w*#� .� ����<] ?�Z��#� �D��az� �
 �����#� � ��
�-#� .� n�2y � 9mf��M�/ k�]	 \�#� 5	� .� b ���R�/�� E�6

�2��� �� ��� =�s x � N�/��w� w4C �w&#� ����	 ���«���� °� ���� ,§#��>
�H�#� :   
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  ها فراخواني به وسيله ي رويداد
شاعر با  . ، دومين ابزار در فراخواني يك شخصيت به شمار مي رودها رويداد  

، برخي از حوادث موجود در داستان آنها را به دقّت زير نظر ها مراجعه به داستان شخصيت
را به نتايجي مي رساند كه مي تواند در شكل گيري و اين بررسي دقيق، او  . مي گيرد

 . انتقال بينش وي مؤّثر واقع شود؛ زيرا هر رويدادي خود در بر گيرنده يك داللت است
اين داللت، از نوع رفتار و موضع شخصيت نسبت به رويدادها، كه يك فاكتور مهم در 

؛ زيرا در بسياري موارد تكوين ابعاد شخصيتي فرد به شمار مي رود، به دست مي آيد
مشاهده مي شود كه شاعران تنها با در نظر گرفتن يك رويداد، به فراخواني يك شخصيت 

ي زيادي وجود دارد كه توجه شاعران ها ي پيامبران، رويدادها در ميان داستان . مي پردازند
 : حضرت مسيحدر داستان  ها  مهمترين ترين اين رويداد . نوگرا را به خود جلب نموده است

رويداد به صالبه كشيدن  آن حضرت، شام آخر، حضور مسيح در مجلس قاناي الجليل(در 
باور مسيحيت)و معجزات آن حضرت مي باشد و در داستان حضرت محمد(ص)؛ هجرت 

ي پيامبر، و بعثت آن حضرت (ص)  مورد توجه است، اما از ها پيامبر، معراج پيامبر، جنگ
 . ويداد طوفان و گفتگوي اين پيامبر با فرزند خويش مهم مي باشدداستان حضرت نوح؛ ر

حوادثي؛ چون هبوط حضرت آدم، اقدام حضرت ابراهيم در قرباني كردن فرزند خويش، 
فرار حضرت يونس از قوم خويش و به چاه انداختن حضرت يوسف نيز از سوي شاعران 

موارد شبيه به آن، در خالل بحث بسياري از اين موارد و  . فراوان، به سخن در آمده اند
  . مطرح خواهد شد لذا تنها به بررسي چند مورد اكتفا مي كنيم

هجرت پيامبر از مكه به مدينه از مهم ترين رويدادهايي است كه شاعران به آن   
 احمد حجازياز جمله كساني كه به بازخواني اين حادثه همت گمارد  . توجه فراوان نمودند

شخصيت حضرت » مرثية للعمر الجميل«و » الرحلة ابتدأت«ر قصيده ياو د . مي باشد
جمال عبد الناصر، محور اصلي هر دو  . محمد را از طريق جريان هجرت فرا مي خواند

قصيده به شمار مي رود و شاعر در هر دو قصيده، تالش مي كند تا ابعاد شخصيتي آن 
را » الخروج«اختصار، تنها قصيده  حضرت را بر جمال عبد الناصر منطبق نمايد كه جهت

اين مفهوم بر  . پيامبر در اين قصيده، به عنوان يك منجي ظاهر مي شود . بررسي مي كنيم
�. : ابيات آغازين قصيده با اين داللت آغاز مي شود. همه ي فضاي قصيده سايه مي اندازد
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�D ¯ � ,]�� ��2#���-�� 5�8��# N�d!� ���!� ��� k�� `Q�Q< �/ v��� ����D (���� �
�-/� )357 : 1993(حجازي،  �#���

جهت تجسد  . شاعر در ابيات مياني قصيده كه مقطع دوم آن را تشكيل مي دهند
مفهوم در رهايي، متوجه رويداد هجرت پيامبر مي شود و شخصيت حضرت محمد(ص) را 

بر نمي برد، اما گرچه شاعر نامي از پيام . معادل موضوعي تجربه ي خويش قرار مي دهد
اي آشكار است كه مخاطب را به راحتي به اصل  ي اصلي داستان هجرت به اندازهها سازه

طلع البدر علينا «داستان هدايت مي كند از آن جمله، رابطه ي بينا متني كه شعر با سرود 
< /��*"a (�]�Y�/ ����# >�ZV� 9��� É�,�� /-��	�) � �#�� : دارد» من ثنيات الوداع

 E¢ 	����#� �4� `*�JC�,������ ±��Z�/ (D 9H	�] >���� �� (��"I-�/�>/�3#�
 $��-m .� �-��� 5§/ ¯ >��#� 	�� ".&#�>�<�#� ��C 9H�-� ��| ��,���/ 9H	���

P\8�¿S !«�R v��R ��«�]�#�  
 . البته در اين بينامتني، چنان كه مالحظه مي شود، متن شاعر مخالف متن مرجع است

زيرا او اين شخصيت را بسان پيامبر، منجي و  . اين امر مرگ جمال عبد الناصر است دليل
راهبر مي داند؛ اما با مرگ او، اميد رهايي در نظر ملّت عرب رو به  افول مي گرايد و غم 

/���F&#� �]���� EZ4#� 5YZ ��  : گردد ي عربي سايه گستر ميها در سراسر سرزمين
#� ���R	�3l 	���R� �TD >�*m 9H �-<��ì��-/�!� ������ �Q��-� �Z/ �H � >��

 "��/ Xw/ ¯ $�!� �� (�A�(�&/ �� >*mD >��#� ������#� ��� `��QR ��%��,E�Ml_
�-�&�#� � ���&#� ���,./]��f� n�<�-��   (پيشين)  

الموت «و » الخروج«، »الحلم و االغنية«نيز در سه قصيده؛  عبدالصبور صالح 
اين شاعر در هر كدام از اين قصايد،  . اين جريان سترگ را باز پروري مي كند» نهمابي

اين » الخروج«دهد؛ براي مثال او در قصيده ي  داللت جديدي را مورد توجه قرار مي
iجريان را، بر يكي از تجارب شخصي v بر حسب پـردازش شاعر،  . خود منطبق مي نمايد

ق انسان معـاصر به خـروج از واقعيت تلخ و ورود او به اين جـريان، نمايانــگر اشتيـا
در مورد زواياي  عبدالصبور صالحواقعيت شيرين و افق روشن است؛ چيزي كه خود 

زواياي هجرت پيامبر از مدينه به مكه به كار گرفتم و آن را در سايه ي «: هجرت مي گويد
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از برخوردار گشت؛ يك چشم قصيده پنهان نمودم به گونه اي كه قصيده از دو چشم اند
در چشم . انداز مستقيم و آن تجربه ي شخصي است و ديگر چشم انداز غير مسقيم است

انداز غير مستقيم تجربه شخصي به تجربه عيني و عام تبديل مي گردد و آن رغبت انسان به 
ين ، االفيا عجب المنعم عبد)144 : 1981عبد الصبور، »(آزادي و زندگي در شهر نور است 

قصيده را عالي ترين نمونه ي بينامتني مي پندارد؛ زيرا به اعتقاد او شاعر در فراخواني 
خود، نه تنها به اقتباس يا تضمين متن بسنده نكرد بلكه به فراخواني يك حادثه و جرياني 

�� �. ��/-�` �. )13 : 2003(عجب الفيا، . پرداخت كه همه ي قصيده را بر مي گيرد�D
9/�*#� `-���  �a�Q� n�-�]� ªÁ E�  �l N��#� E¢� �����9�#f� ��� ��*m� �<�3��

 Ø� Ea�8C �# ©�< ,>�#�#� .�) x�>��� �a�� E¢ >�RD�?��-#� � k%�#�� E�Z��� 9m
 �� >&� ,n�2-� `-/�2/ ©&#�N��4#� .� ��<�� �â� ¯� 9���#�A ���D� k���4#� ����

���*�#� Ù2R >�l �/	D 235 : 1972: بور(عبد الص( .  
  فراخواني به وسيله ي رابطه ي بينامتني

هدف شاعر  . ، استفاده از سخنان آنها استها سومين شيوه در فراخواني شخصيت  
ي نهفته در سخنان آنان مي ها و استفاده از داللتها  از اين كار، فراخواني خود شخصيت

صيت تاريخي را براي فراخواني بر باشد؛ به عبارت ديگر، شاعر در اين شيوه، سخنان شخ
ي نهفته در اين سخنان بسيار دقيق مي شود و اين ها او در باز پروري داللت . مي گزيند

اين نوع فراخواني اصطالحا بينامتني گفته مي شود  . كار را با ظرافت بااليي انجام مي دهد
قديمي و ديگري جديد، و آن عبارت از؛ ايجاد يك رابطه با كنش متقابل ميان دو متن يكي 

اما بينامتني انواعي دارد  . )75 : 1991به منظور آفرينش يك متن جديد مي باشد(مرتاض، 
  : باشد كه به شرح زير مي

  : بينامتني كه اساس آن اقتباس باشد كه خود بر چند گونه است - الف
طور  ؛ شاعر در اين شيوه، يك متن مستقل را بهبينامتني اقتباسي كامل وآشكار- 1

خواند وبدون هيچ گونه تغييري، آن را در البال ي عبارات شعري خويش مي  كامل فرا مي
خالصه سخن، بينامتني اقتباسي كامل  . گنجاند؛ چه درون عالمت ويرگول باشد چه نباشد

 . وآشكار، براساس اقتباس يك جمله يا جمالتي كه از لحاظ معني كامل هستند پايدار است
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تي به خودي خود، يك متن مستقل را تشكيل مي دهد چه اين متن نثر اين جمله يا جمال
  ) 5 : (پيشين . باشد چه شعر

پس از آن كه شخصيت مسيح را از طريق » العشاء االخير«در قصيده ي  دنقل امل
اين رابطه در  . رويداد شام آخر فرا مي خواند، با متن انجيل رابطه ي بينامتني ايجاد مي كند

به دو شيوه ي متفاوت ايجاد مي شود؛ رابطه ي غير مستقيم و به طور اشاره  دو مرحله و
ي اصلي رويداد شام ها در مرحله ي نخست، شاعر از سازه . وار، و ديگر رابطه ي مستقيم

اين كار، مقدمه ي  . آخر كه جريان آن در متن انجيل وارد شده است، استفاده مي كند
شاعر  . باشد و همزاد شدن شاعر با شخصيت او ميمرحله دوم است و جهت حضور مسيح 

استفاده مي كند تا ذهن مخاطب را به اين رويداد » عشاء«در اين مقدمه چيني، از واژه ي 
را در » موعد«و » قصدت«او  سپس در گام بعدي خود، واژگان  . مشهور معطوف نمايد

ا متن اصلي را مستحكم ي پيوند مخاطب ب گمارد تا رشته ميان عبارات خويش به كار مي
كند؛  اين واژگان بر رابطه ي عميق شاعر با دوستانش و اعتماد او به آنها اشاره مي . تر كند

دهد كه انتخاب موعد شام با اختيار صورت  گرفته است و  نشان مي» قصدت«زيرا فعل 
را اين رابطه مخاطب  . محفل، يك محفل دوستانه است و رابطه ي دوستي برآن حاكم است

  . «8�#� ���� � 9s�4l�k« : به ياد رابطه ي مسيح با دوستانش  در شام آخر مي اندازد
شاعر سپس قضيه ي انكار عيسي از سوي پيروانش را بر دوستان خود منطبق مي   

اين امر بيش از پيش مخاطب را به متن اصلي رويداد شام آخر پيوند مي دهد؛ چه  . نمايد
دان مسيح از يهودا گرفته تا بطرس او را در شام آخر انكار بر اساس متن انجيل، شاگر

آن گاه عيسي بديشان گفت همه ي شما امشب درباره ي من لغزش مي خوريد « : كردند
 : 26متي»( شوند چنان كه مكتوب است كه شبان را مي زنم و گوسفندان گله پراكنده مي

�����3C ��¢ 9 : )دوستان شاعر نيز در پي انكار او بر آمدند31-� �<�� ]�/ ¯ ��,�H�� �
�k��!� : : :k���� ÉQ� ��;��4#� É��!� X���C ��/f� $]�� �  ،361 : 1987(دنقل (

همان طور كه مالحظه مي شود؛ بينامتني صورت گرفته در عبارات باال، از نوع تأثير 
شاعر با انجام   . تپذيري و الهام است و شاعر به تأثير از متن مرجع آن را انجام داده اس

اين اتّحاد به  . اين عمليات، زمينه را براي اتّحاد خود با شخصيت مسيح فراهم مي نمايد
شاعر اين شخصيت را  نقاب  . پيوندد وسيله ي مرحله ي دوم رابطه ي بينامتني به وقوع مي
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�$ � : ، را بر زبان جاري مي كند»هذا دمي«خود قرار مي دهد و از زبان او، سخن او؛IR
k���#� :E2�H� : �9&Ì� : : : :`�] �bH�`�] : : : :���Q�R���� : : : : E�^����a�/ ¯

k���#� É��C ;�28#� E�^��;��4#� É��!� X���C ��/x� K#�©I  
و رابطه  . اما به محض همزاد شدن با شخصيت مسيح، اين اتّحاد از هم مي پاشد  

تبديل مي گردد؛ زيرا بر اساس متن انجيل حضرت  ي بينامتني به يك رابطه ي مخالف
و چون « : عيسي از گناه كساني كه او را انكار كردند و به او خيانت نمودند در مي گذرد

ايشان غذا مي خوردند عيسي نان را گرفته بركت داد و پاره كرد به شاگردانش داد و 
نمود و بديشان داده  گفت بگيريد و بخوريد اين است بدن من*و پياله را گرفته شكر

گفت همه ي شما از اين بنوشيد* زيرا كه اينست خون من در عهد جديد كه در راه 
) در صورتي كه 29- 26 : 26(متي. »بسياري به جهت آمرزش گناهان ريخته مي شود 

 . شاعر از چنين روحيه اي برخوردار نيست و خيانت دوستان خود را زشت بر مي شمرد
     . نمايان است» لم يأبهوا« و» فانتبهوا«، »ويحكم«يها واژه بازتاب اين عمل در

؛ در اين شيوه نيز همچون شيوه ي قبل شاعر بينامتني اقتباسي كامل تعديل شده -2
يك متن مستقل را از سياق خويش جدا مي نمايد و در درون بافت شعري خود حل مي 

نده شده، تغييراتي انجام مي دهد كند؛ با اين تفاوت كه شاعر در ساختار اصلي متن فراخوا
شاعر با اين تغييرات  . حذف، اضافه، تقديم يا تأخير يك مطلب  است : اين تغييرات شامل

سميح القاسم  . ي خويش باشد به متن انعطاف الزم مي دهد تا در خدمت افكار و انديشه
اين قصيده ي او در  . از اين شيوه استفاده مي كند» مزمور احفا اشعياء«در قصيده ي 

اين   . طوالني، در موارد متعدد ي با متن كتاب مقدس رابطه ي بينامتني ايجاد مي كند
براي مثال شاعر، در يكي از مقاطع اين قصيده،  . رابطه، سازگار و موافق با متن مرجع است

را  تالش مي كند تا با فراخواني اشعيا پيامبر، از طريق ارتباط با متن توراتي، شخصيت او
بر اساس متن  . رنگ و لعابي تازه ببخشد و در داللت آن تغيير و دگرگوني ايجاد نمايد

 . تورات، قوم يهود در زمان اين پيامبر به ضاللت و گمراهي و فساد شديد روي مي آورند
و كنار گذاشتن شر، آنها را به خير و نيكي و آرامش ها  اين پيامبر نيز، براي برپايي ارزش

چنين  . ند و از قتل و غارت و خونريزي و هرگونه شرارت بر حذر مي دارددعوت مي ك
موضعي از اشعيا به دليل سازگاري با تجربه ي شاعر، نزد او خوشايند است؛ لذا به سراغ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص) ،2براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  1220  

اين تصوير مثالي مي رود و آن را در درون انسان فلسطيني متجسد مي كند تا بار ديگر به 
ي يهوديان كه از حد گذشته است، انقالب و شورش عنوان يك مصلح بر فساد و سر كش

��R� �  : نمايدl `2qD �b#� k����D �/�\8�� ���{q n/]�-R�k����D ]�2<D .�R
n/�*#� vbH $	�� }�A�!(��l : : : : : � ,�H�R�HD�$	�� ���{� �q����R�� $	��

?>��	f� º��] 9��"�QCx }�A�k%� ����H� �¬D ��8q��-!� k����، 1996(القاسم،. �</� �
  )276  : 1ج

چون در اين ابيات نيك بنگريم، شاعر، اشعيا را نماد يك شخصيت انقالبي و   
اين داللت، نتيجه ي رابطه اي است كه  . سركوب كننده ي ظلم و شرارت انگاشته است

شهر امين چگونه زانيه شده است*آن كه « : نمايد ي اين پيامبر برقرار ميها شاعر با گفته
از انصاف مملو مي بود و عدالت در وي سكونت مي داشت اما حال قاتالن* نقره ي تو 
مبدل شده*و شراب تو از آب ممزوج گشته است*سروران تو متمرّد شده و رفيق دزدان 

گرديده هر يك از ايشان رشوه را دوست مي دارند و در پي هدايا مي روند* يتيمان را  
عهد عتيق، اشعيا، »(. . . . . ه زنان نزد ايشان نمي رسددادرسي نمي نمائيد و دعوي بيو

با اندكي تغيير و تنها با يك جابجايي مختصر و همچنين ها  اين گفته . )25- 21 : 1باب 
استفاده از اسلوب استفهام، در بافت شعري شاعر تنيده مي شود تا وظيفه اي را كه بر عهده 

  . آنهاست به انجام برسانند
سه رويداد از داستان حضرت موسي را به دو شيوه ي » كذب السحر«ي سميح در قصيده 

هر سه رويداد نيز مطابق با  . بينامتني اقتباسي تعديلي و بينامتني اشاره اي، فرا مي خواند
اين سه رويداد شامل؛ جريان عبور آن حضرت از دريا به اتفاق قوم بني  . متن قرآن است

به ي عصاي موسي، دوم، جريان حضور موسي در برابر اسرائيل و شكافته شدن دريا با ضر
فرعون و جادوگران و تبديل شدن عصاي آن حضرت به اژدها و تسليم شدن جادوگران و 
سرانجام جريان حضور موسي در وادي طور و متجلّي شدن خداوند براي او در آن مكان 

�	OnO�H́B�O� B * . مقدس B� B� B> B�Bf́� © B�� J� ÷ BøBl Ê% B� B�  ��J� J&�́� OnO�H́B Of B�� Bl � ~	� BR O	�U3#� O�OR� B� .́ O� BWBR)
 BH� BCBD Ê%B� B�* B(�J�B34́BC 9́ J&Ê� B�B# O	�Ê-#� B. O� t; B�b́ B� �́BD t Bw B O� � B�-́ O� 9́ J&�OC) Í� B�B# � ~	� BR JE�́BR) Í�O_ .́ O� B�O]�JR �

�BQJ´!� O� B�*́JQ#́� O� O. BZ/́Bf́� O]� B�#́� OáO�� B� B\O B!� B�#́� UN B	 JÊ°� � BR BD Í�O_ ÷© B�� J� � B/ (́BD O; B� B� Ê8#� B. O� O� BA B	 .
  )30-29(القصص

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص) ،2براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  1221  

 D] v�4� ?�*#� � `*#����Q#� É8R����/���#� v�4�� ���4#� ��Q#�
 x�>��ì °� $���;��� � 	�R�`��C � �2C � ����C�`��� $	�4�

;��� ±b��C ،522 : 1996،2(القاسم(  
دو رويداد اول و دوم، شاعر با استفاده از بينامتني اقتباسي تعديلي با متن قرآن  در  

او  . اما در رويداد سوم به شيوه ي بينامتني اشاره اي عمل مي كند . كند ارتباط برقرار مي
�ي*     در اقتباس نخستين خويش از قرآن، آيه  B4B�O� Ń Oź� O(BD ÷© B�� J� ÷ B¥O_ �B-�́ B<�́B� B� B��́BQ#́� B± ◌ۖ 

 O9�OI B�#́� O]�́Ê3#� BA t5�́O� U> JA B(� B&B� BÉ B� B2Ŕ� B� )*/ا اين اقتباس  )63الشعراءرا اقتباس مي كند ام
از فعل ماضي » اضرب«همراه با يك سري تغيير و تعديل است؛ براي مثال، به جاي فعل امر
را »  انشق«نمايد و فعل استفاده مي كند يا آن كه ضمير مخاطب را به ضمير غايب تبديل مي

��#*` �4�v   *اما  اقتباس دوم تلفيقي از دو آيه ي  . به كار مي برد» انفلق«به جاي فعل 
S*\Q� (�Q�m `H ����/107 اعراف©B��́BC r�Ê� B< B̀ OH � B�OG B� � BH� B*#́B� B�* P ½4[I*20 Kمي باشد . 

» تفح«و » تتلوي«، »تصار«، »في القوم«با توجه آيات ياد شده شاعر الفاظي چون 
  . از واژه ي افعي استفاده مي كند» حيه«يا » ثعبان«اضافه مي كند و به جاي 

خواه نثر –؛ در اين شيوه شاعر يك جزء ناقص از يك متن   بينامتني اقتباسي جزئي- 3
البته گاهي اين  اقتباس، في البداهه  . را در بافت  شعر ي خود، مي گنجاند-خواه شعر

سرحان «نمونه چنين بينامتني در شعر  . رد و داللت معيني را دنبال نمي كندصورت مي گي
اين شاعر براي تعبير از حالت رقّت بار و اسف  . است دنقل املاز » اليتسلم مفاتيح القدس

: مي گردد» و اشتعل الرأس شيبا«سوره مريم؛ 4انگيز  شهر قدس متوجه بخشي از آيه ي 
 * BH B� Í�O_ ÍN B	 B�� Bl�å� O* B� ÍN B	 B¦O�� B� J�O� .́ JABD ´ B̄ B� �~Q�́ B� J
D́ Ê�#� B> B�B��́� B� `Í- O� J9Í B�#́� B. * شاعر از

اين متن اقتباسي جهت تشبيه حالت قدس به حضرت زكريا و مقارنه ي ميان آن دو، بهره 
� �����) � �� . مي برد و از اين راه مخاطب را نسبت به وضعيت اين شهر آگاه مي نمايد�

9s��D >0��,�V� � ��*�/�n-/Y�� (���#� �� 9s��D : : : : : `H ���� ��!]��/ x
 `�< N��#� =�â x ��k�&Q#�� ��-��� ��Q�� ,��Z*#� 98C��Q�� 
D�#� >���_ 
�*#�

,>*R]S ���Q#� �H��� .� �QR �o áì1987 :237-238 (  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص) ،2براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  1222  

من مقامات «در قصيده ي ؛ شاعر عماني معاصر، الحجري ابرهيمو از آن جمله   
يك گفتگوي صوفيانه ميان من شاعر و من ديگر(الذات االخري) كه ظاهرا گفتگوي » السر

او در خالل گفتگوي خويش به متن قرآن  . ذات شاعر با ذات الهي است را شروع مي كند
گريزي مي زند و بخشي از گفتگوي  حضرت خضر(ع) و موسي (ع) را در متن شعري 

اين اقتباس جزئي، در راستاي تأييد ديدگاه شاعر در خصوص  . مي گماردخود به كار 
� �����E��F�o� E3l �.  : لزوم تناسب ميان دو امر جهت اتّصال و اتّحاد آنها مي باشد

�/�] Em�<D ���o "�� �HS�`���^ n-� E&3��� ��¦-�� � `-�� 5��� �bH ±	b<D ¯��P
���C `�< >�2Cx ،192 : 1999(الحجري(   

و آن عبارت از فراخواني اشاره وار يك متن، خواه  بينامتنيي بر اساس اشاره؛  -ب
اين فراخواني هدفمند و  . نثر خواه شعر خواه اسطوره و خواه حادثه ي تاريخي معين باشد

مشخص است؛ چنان كه با اين اشاره متن به طور كامل فراخوانده مي شود گرچه لفظ يا 
 . اين نوع فراخواني غالبا بر يك يا دو لفظ بر پاست . ان آورده نشودجزئي از آن متن به مي
والديمير « . ) يك داستان هستند45 : 1386(شميسا،» واحد روايي«اين الفاظ جزيي از 

ي ها به اين نقش . )Functionي ويژه مي گويد(ها اديب روسي، نيز به آنها نقش پروپ؛
هاي ويژه  كب از تعدادي از اين نقشهر داستان مر . ويژه، سازه هم مي گويند

همان)كه در داستان به شكل عبارات و جمالت است؛ اما در فراخواني شاعر، در »(است
، پايه ي يك داستان نهاده ها قالب يك يا دو كلمه است و با قرار گرفتن در كنار ديگر سازه

كه در هرحالت اين اجزاء مي توانند معروف يا غير معروف باشند   . )46شود(همان مي
طلبند تا از طريق ايجاد تناسب ميان اين اجزاي  فطانت و زيركي شاعر و مخاطب را مي

فراخوانده شده، اساس يك تلميح را بنا نهند و به داللتي كه حاصل اين فراخواني است، 
» الصخرة« ، با اعتماد بر سازه ي»سفر الفقر و الثورة«در قصيده ي البياتيچنان كه  . برسند

± ����, � تنهايي، به فراخواني آيه ي به�4�� Nz� �-�*� ,n��*# ©��� ©*���� �_�
°� 5�	 .� ������ ���A ,9 Ba§� t
�RD U>A 9�� �l ,~�-�� ;§� ��-m� n-� $��2R�� : : : �

I /به اين ترتيب، همين يك لفظ خواننده را به اصل داستان  . ورزد ) مبادرت مي60بقره
و او را در جريان به فالكت رسيدن بني اسرائيل و سپس دست يابي آنها به منتقل مي كند 

�;?�� : دهد نعمت فراوان در نتيجه دعاي حضرت موسي(ع)، قرار مي 4#� vbH É3-CD
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;�H� ��l�� EQ-C ��;�3l ~;�3l ��-� Jk�!� ��ì ���H�� �q � ��2C : S،2، 1990البياتي : 
48(  

استفاده از همين سازه(الصخرة)، به داللت مورد نظر جالب توجه است كه شاعر با   
چنان كه آن را  نماد انقالب و دگرگوني قرار مي دهد كه به واسطه ي آن  . خويش مي رسد

در مثالي ديگر، خليل حاوي دو شخصيت . مي توان به زندگي و فراواني نعمت رسيد
به شيوه » ي ثمودمن صالح ال«حضرت محمد (ص) و حضرت عيسي (ع) را در قصيده ي 

رابطه ي بينامتنيي كه اين شاعر با سخنان آن دو بزرگوار برقرار مي  . ي باال فرامي خواند
كند چنان ظريف است كه وي حتي عين  الفاظ آنها را به كار نمي گيرد؛ بلكه از الفاظ 
 مترادف با آنها استفاده مي كند و آنها را در عبارات خويش به گونه اي حل مي كند كه

خليل حاوي نخست با به كار گيري سخنان  . كشف آن نياز به دقّت و ژرف نگري دارد
و أضاء في «: مسيح، او را فرا مي خواند و از زبان من شاعر/ مسيح به سخن در مي آيد

اين تعبير ما را به ياد موضعي مي اندازد كه  حضرت  . »عينيه/ ينبوع المحبة و الغضب
او چون اين تجار را مشغول داد و  . ن معبد سليمان اتخاذ كردندمسيح(ع)در برابر بازرگانا

گمان مبريد كه آمده ام صلح و «: ستد در هيكل سليمان ديد، بر آنان لعنت فرستاد و گفت
 . )34 : 10متي»(آرامش را بر زمين برقرار سازم نه من آمده ام تا شمشير را برقرار نمايم

ت و قاطعيت حضرت محمد در مقابل پيشنهاد اين موضع گيري قاطع حضرت مسيح، صالب
قريش را در ذهن شاعر تداعي مي كند لذا بالفاصله رابطه ي ديگري را با سخنان پيامبر 

بطل يخّلي النيرين/لمن «: اكرم (ص) برقرار مي كند و از زبان ايشان به سخن در مي آيد
يامبر در مقابل پيشنهاد اين كلمات با اين دو سخن پ . »وهب/ و غدا تطيب الجنة الخضراء

لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في شمالي علي آن « : مشركين قريش پيوند دارد
  . »إن الجنة تحت ظالل السيوف«و » اتخلي عن هذا االمر ما تخليت عنه

 "� Jy r>3���́{�#� � �Q�!� B«�Q-/�On�B-�� � Bk��D ���́��#� � B5�D }��#D
��,�H� .!� O./�-#� 	�28#� �� >��C WZ� ��k�d@� J�-V� ��3C ��q 

  )  169 : 1979(حاوي، 
خليل حاوي با اين فراخواني اشاره وار، حضرت محمد (ص) و حضرت عيسي   

(ع) را نماد انسان با صالبت  مي انگارد؛ كسي كه در عين برخورداري از روحيه ي رأفت، 
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ا قاطعيت حمايل خود را به شمشير در پاسداري از حق و حقيقت و عقيده ي خويش، ب
 : 1983(عوض، . دفاع از آرمان، آراسته مي كند و تا به پيروزي نرسد از پاي نمي نشيند

82( .     
؛ در اين شيوه، متن اصلي حضور لفظي و ظاهري بينامتني بر اساس الهام پذيري  -ج

ي متن توجه مي ندارد؛ بلكه شاعر در مراجعه ي خود به متن، تنها به مضمون و محتوا
نمونه  . نمايد تا از فكر اصلي آن الهام  پذيرد و آن را با انديشه و تجربه خويش در آميزد

�� : لبياتيا»الحجر«ي اين فراخواني در قصيده ي ��� �H ��(��Y#� ���� Ø� (%��� �4�
9��	 ~���� ����� ,
��#� �H� -/�(�I*/ ,á&�� ,9��R .  ،البياتي)81 : 1990،2 - 

6�J  î*سوره ي  14)شاعر در اين عبارات از آيه ي82 MË M� Õ+L Ê& M� � M� M� Õ/MÕd� P4Õ� M9 M� �M�Õ� M�M� Ê�M9 Mj
 L� LGÕ6 M� P� Õ.M ÕB� L� Ê � M� Ê~Ph P4P� Õ/ M�  L4 M�M6 MF� P�   ◌ۖ  �/LkP� M� � M� MfÕ� MR Õ�� M#/ L�M9 Õ2 M! �/L5� MG Õ/ Ê� #M* ¼Y PÕm� P£M�Ê�M� M� Ê
 MA Ê�M9 Mj

 Õ�� P� P� P̂ LÕd� PD� M% M2 *اين آيه از مرگ حضرت سليمان(ع) سخن مي گويد كه  . پذيرد الهام مي
چگونه مرگ به سراغ وي آمد و به مدت يك سال كسي از مرگ او آگاه نگشت تا اين كه 
موريانه چوب دستي او را فرو ريخت و در هم شكست و آن حضرت از روي عصا بر 

با آن كه عبارات  . م بود كه همگان از مرگ او آگاه شدندزمين سرنگون شد و در اين هنگا
شاعر، جريان ياد شده را به حضور مي خواند؛ اما فراخواني براساس اسلوب قرآني در به 

بلكه او مرگ را به گونه اي ديگر و متناسب  . تصوير كشيدن مرگ حضرت سليمان نيست
از واپسگرايي و جمود فكري شاعر در مقطع قبلي  . روح شعري خويش، ترسيم مي كند

 . سخن مي راند و آن را مرگي مي داند كه به طول انجاميده و به آساني از بين نمي رود
شاعر استمرار اين حالت را  از چهار زاويه، به تصوير مي كشد؛ اول غربت خود شاعر،دوم 

رگ حضرت مرگ سندباد(نماد رهايي)،  سوم غرق شدن ارم العماد(مدينه فاضله)و چهارم م
��Ń, : سليمان B�����?�I#� � ¡l� Ê�/ B��� O��v�"�	 �/ , B¦J�/]�R 9Ê� U�#� >2�D .� :  : :

`&QC ;� 4#� Ø� ��Q#� J��Í-�� :  ����#� w� El�q��!v��	 `���q É#�� Jv� "�	�]���-� $��
(��Y#� ���� Ø� (%��� �4��P]%�#� J?	_S : : :?�Ê�@� D "�s� : : S81 : 2، 1990اتي،البي-

82(  
 : تحت تأثير اين قول مسيح قرار مي گيرد» الجسر«خليل حاوي نيز در قصيده ي 

هر كس پدر يا مادر را بيش از من دوست بدارد اليق من نباشد و هر كه پسر يا دختر را «
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از من زياده دوست دارد اليق من نباشد* هر كه جان خود را در يابد آن را هالك سازد و 
-37 : باب دهم : متي»(ه جان خود را به خاطر من هالك كرد آن را  خواهد دريافتهر ك
شاعر الهام پذيري از اين سخنان، تفّكر مسيح را در درون شعر خويش به اين  . )38

��	�	Q�A�7D ,`�D .� É8RD `�� 7`,  : صورت در مي آميزد-#� ����	��-#� ���
 �� $�| ��¢�`�#� ¦�C .� � ,`�����	�I�R�  174 : 1972(حاوي  (  

چنان كه مالحظه مي شود، شاعر مضمون سخنان مسيح را در ال به ال ي اين   
اين سخنان با انديشه و تفكّر او  . عبارات مي گنجاند و با بافت شعري خود حل مي كند

و تحّقق رؤياها بايد ها  سازگار است زيرا شاعر بر اين باور است كه براي رسيدن به آرمان
  )   189 : 1384(الضاوي،. از دوستان و كسان بريد و همچون مسيح، بايد فداكاري كند

؛ اصطالحا به اين نوع بينامتني براساس فراخواني يك شخصيت و همزاد شدن با  آن-د
گاه شاعر چند قصيده و حتي ممكن است يك ديوان را به  . فراخواني قناع گفته مي شود

، در دوران آخر عمر خويش، با شخصيت سيابمثال نقاب خود اختصاص دهد؛ براي 
اين شخصيت ديني به عنوان  نقاب بر فضاي شعري وي در اين  . ايوب همزاد مي گردد

   . مي باشد» قالوا اليوب«و » سفر ايوب«ي ها مدت سايه مي افكند كه حاصل آن، سروده
ايوب، شاعر فلسطيني، يك ديوان كامل را به نقاب خويش؛ القاضي،  حسيب

نام اين ديوان از  . اين ديوان شامل يك قصيده بسيار طوالني است . اختصاص مي دهد
ناميده مي » اربعة ايوب«يك داستان فولكلور برگرفته شده است كه در نزد فلسطينيان 

اين شخصيت  . شخصيت ايوب در اين ديوان، معادل موضوعي انسان فلسطيني است . شود
است؛  يعني سالي كه 1985بار فلسطينيان از زمان آوارگي تا سال بازگو كننده تراژدي غم

  . در آن رخ داد الشط حمامكشتار خونين 
ي تاريخي، فكري و روحي با  ها شخصيت ايوب شخصيتي است كه از نظر مؤّلفه

اين امر، كار شاعر را در گزينش شخصيت  . شخصيت انسان فلسطيني  سازگاري دارد
ي موجود در شخصيت ايوب، ها زيرا توانايي . نقاب، بسيار آسان مي كند نامبرده، به عنوان

شاعر نيز به دليل وجود همين  . ي شاعر مناسب استها براي تحمل افكار و انديشه
ي بالقوه، ايوب را از ال بالي حوادث، زمان، مكان و داللت سنّتي و تاريخي، كه ها توانايي

ون مي كشد و او را در لباس يك انسان فلسطيني اين شخصيت در ذهن مخاطب دارد بير
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معاصر در مي آورد و او را معادل تجربه ي خود از آغاز آوارگي تا حوادث بيروت در سال 
) نكته ي ديگر آن كه، درام داستان ايوب در قرآن،  1 : 2009(نايف،. قرار مي دهد 1985

كه بخواهد به انعطاف در آورد؛ تورات، به شاعر كمك شاياني مي كند تا داستان را هر طور 
ي سنّتي داستان اين پيامبر دست مي برد و آن را ها چنان كه در برخي از عناصر،و داللت

در پس اين  حسيب . ي آن را واژگون مي كندها دگرگون مي نمايد و احيانا برخي از داللت
او و ديگر هموطنان  كه در اثر آوارگي، گريبانگير   تصوير مثالي نهان مي گردد تا از حرمان،

خواهد به اين محنت پايان  او ايوب وار از خداي خود مي . وي گشته است سخن بگويد
���< #�< �!-2` : تصويري ارائه شده از ايوب در اين مقطع، مطابق متن قرآني است . دهد

 �� ��AD ��3/ x�¦C�&�� � n���#� N�/�����C � `-�Z�C `o� N�#� ERD��cl N	 �/
�Cù�`3�H x� n# }��A �� d� °� ¦��Z/ (_ �?��Rx�S ú : 17،القاضي)(40: 1983-

41(  
البته در اين مقطع، شاعر به بيان تفاصيل و جزئيات واقعيت زمان خويش مي   

ي خود ها پردازد و نقاب خود را شفافيت مي دهد تا از ال به الي آن، چهره ي زمان و رنج
. حاد و يكپارچگي ميان نقاب و شخصيت تاريخي را از بين مي برداين مسأله، اّت . را ببيند
بر انسان ها  هاي تلخي است كه در اين سال ) اين جزئيات شامل جريان17 : 1978(عباس،

ي ناشي از غربت و ها فلسطيني، گذشته است؛ از آن جمله، مبارزه براي بازگشت، رنج
نان عربي بر او تحميل كردند، و خروج يي كه همگها آوارگي و تهيه ي مدارك سفر، رنج

و در واقع مي توان گفت شاعر به اين  . مقاومت از اردن در برابر ديدگان سربازان اردني
باور كامل رسيده است كه ايوب پيامبر، الگوي تمام عيار هر انسان فلسطيني رنج ديده 

رام استفاده مي براي انطباق ايوب تاريخي با ايوب فلسطيني، از اسلوب د حسيب . است
كند؛ زيرا اسلوب درام، به او امكان مي دهد كه فاصله الزم را براي پنهان كردن ذات 
خويش استحكام دهد و قصيده را بيشتر موضوعيت ببخشد؛ براي مثال شاعر پس از 
آوارگي، ابتدا از ايوب فلسطيني مي خواهد تا در غربت فرياد بزند؛ اما بالفاصله سخن خود 

6D®  : گيرد و به او مي گويد كه اين فرياد در ديار غربت بي حاصل است را پس مي
S ¦JQ� Jì B�<D x�± B�<�¿����،1983 : 6(  
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به برخي از نمادها كه در باز پروري نقاب وي ، در اين قصيده هرازگاهي حسيب  
 مؤثّر هستند، اشاره مي كند؛ براي مثال، زماني كه از اشغال اريحا توسط دشمن سخن مي

D	Ì�  : و خيانت او به فلسطينيان در برابر ذهنش تداعي مي كند vگويد، قضيه ي رحاب
 ������,�H O�/ .� J�"�{2#� Jk��Rf� O$�m�-C ����w� �_ ~%� J< "§*C ��!��5�	�D � ~�Z��R ER�A

 ~��]� ~�	�Qq �#�#� J���� : Ç�*#� S1983 : 8Pني او پس از اين اشغال، بار ديگر با متن قرآ
B̀  *: آورد انبياء را مي 83ي  پيوند ايجاد مي كند و بخشي از آيه O- Ê� B� Í�BD Jn Ê� B	 ÷ªB]� BR �́O_ BN�U/BD B�

 B\O O � Ê�#� J9 B<	́BD BEŔBD B� U Ud#�* .  حسيب در بيان همين مقطع بينامتني ديگري با متن تورات
*(عهد قديم، سفر را آرام نباشداي زمين خون مرا مپوشان و استغاثه ي مايجاد مي كند *

�o_ N¦ : )19 : 16ايوب، #� ª]�-C� : ./D�¥�x� 	�2�f� O�o¾A B(�/���d#� `-�� �D�
S�æZ�� ./D�;�H�� �D ©2-� ���n/�/ \� n��� J>���� �bH �/�?æZ�� x J̈ 	D �/

`��c# r(�&� .́&/ x� `�] `3�C ,Ç�*#� S P1983 : 4 P حساب نيست؛ اين بينامتني بي
زيرا در باور شاعر رنج انسان فلسطيني، همان رنج ايوب پيامبر است و اين دو، در فقر، 

ي ها شاعر چون به همه ويژگي . بدبختي، بيماري و فقدان عزيزان با يكديگر شريك هستند
 . گردد مشترك نظر مي كند، بيش از پيش با معادل موضوعي خويش؛ ايوب پيامبر همزاد مي

او در گريزي  . تأكيد اين مطلب هر چند وقت يكبار به سراغ متون ديني مي رودوي جهت 
�  : �6D® : به داستان قرآني ايوب خود را با ايوب پيامبر پيوند مي دهدA	� N�/D

�¦����−��A	� ¦�����N�b�� r�4R `-�� �l− � t�#�� t>���� �q >H �
 ?`-�Z�CD ,�A	�� ¦/]�RD�!?N��،55 : 1983(القاضي(  

شاعر به هنگام تكرار عبارت اقتباس شده از قرآن، در آن تعديل مي كند و جار 
تا نشان دهد كه متكلم(من شاعر) در توانايي ايوب بر  . كند مجرور را بر فعل مقدم مي

دويدن دچار شك شده است و به منظور حصول اطمينان اين تقديم و تأخير را انجام مي 
به » مالح«آيه انجام مي دهد استفاده از كلمه ي   عناصر تغيير ديگري كه شاعر در . دهد

اين تغيير از سوي طرف  . باشد آن هم به گونه ي استفهام انكاري است مي» بارد«جاي 
به اين ترتيب  . دوم اين گفتگو(ايوب فلسطيني) است و در جهت رفع شبهه ي متكلم است

زخمي او از راه رفتن ناتوان است و  طرف دوم اين گفتگو،  به من شاعر مي فهماند كه پاي
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بنابراين ايوب فلسطيني  . آبي كه براي رهايي از اين بيماري در اختيار دارد آب شور است
شاعر باز  . از آب سرد بي بهره است و حال وضع ايوب تاريخي بسي بهتر از او مي باشد

او بر لحظه  . آورد قضيه ي ديگري را به سخن در ميدر راستاي تبيين اين وضعيت ناگوار، 
ي بازگشت ايوب به همسر خويش و جريان مجازات او دست مي گذارد وبا اين آيه 

در اين قضيه،  . . . . . . . ����� ±��� b�� ~�e-¢ x� n� Nz*  : كند بينامتنيت ايجاد مي
ايوب فلسطيني بر خالف ايوب قرآن، خوار و سفيد موي به سوي همسر خويش باز مي 

ي انتظار او ها ين برخالف انتظار همسر اوست؛ لذا در را به روي او مي بندد و سالگردد و ا

 : به هدر مي رود�V� Ø� ¦�Q�G� E3�� \<��/���#� N�Q#� \� � �I-C ER�A

�~�m�m−����#� ��Q���F�o� �	� ,(Ó� n� k�� ���� ª�C�? N�/D : ER�A ¦��D .� >H�?
©aD E���D ERD ¦��D .�� �I�-C  ��-#� Þ��� }�� ;������Z�#� $����

�/�< (�Q{l ����#� }*� Ø���&��8�!� :  ERD �H�(��!� .2V� N�Q#� \� ¥_ ���C��?
9��#� Ø� ±�3� �HN��� �D �o W�#���F�D ]]�/ ��� �� ����#� ��Q#� �/�H���3� :  :

e-¢ x� n� Nz�� ~���� ±��� b�� S�… ,Ç�*#�S P·¹êë :ëî−  ëèP  
ي عارفي نمايان مي كند كه عذاب الهي  سيب يك بار، ايوب فلسطيني را در جامهح 

داند؛  بلكه عالوه بر عقوبت، آن را براي تذهيب نفس و  فقط نشانه ي عقوبت نمي، را
امتحان مي داند؛ لذا همچون ايوب قرآن، دست به دعا بر مي دارد و خداي خود را بر 

�J��V� �b  : ت شكر مي نمايدمشيتي كه براي او در نظر گرفته اس����*R N	 �/ ¦# ~��&�
 ��~��&� �-2�H ��©��*#� ��� 9�^� Ề -�3#� B�Z�#� �-�{� ��~��&� �-�l� , Jv�-�Q# JX��*!�

±�R�  ��n��f����-*��m� 5�	�D Ø� BÉ4Q#� �-� "Z¢ � ©���/ $x�4#� � �-2l� :  :  �-�l�
�×� B¦�#_ "N	 �/ �-��3C \< ��~��&��- :  "9��#� ° ~��Z���¦�F�8� ¦�C E��] ��

S�~��&�� O$� B� B% Ê�#� O� J�Ź B�́� JnB# B� Ö 	́Bf́� B�  OEÍ�B´!� B. O� Ề B�́� J� O�´ Jy� B(� J� O�́IJC B\ O< B� �å� O8 B� B�
 J� O�´ Jy B�  � B Os�́ B� B��́ B� B̈ 	́Bf́� `O�´ JÌ B� Í̀ B�́� B. O�� BEÍ�B´!� ◌ۚ  B� ´ Jâ B¦O# ÷Bb BA B� B(� J�?��#�SP·í−·ê S P

 ,Ç�*#�·¹êë : éè−éçP  
اين قرائت بر  . در مقابل اين قرائت، شاعر قرائت ديگري از  صبر ايوب ارائه مي دهد

شاعــر در يكي از مقاطع آغازين قصيده، اين درد و رنج را با  . اساس متن تورات است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص) ،2براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  1229  

وب پيامبر، بالهاي وارد بر اساس متن تورات، اي . كند رجــوع به متـن تورات بازگو مي
شده بر خود را از عدل نمي داند لذا صبر و شكيبايي خود را از دست مي دهد و به 

پس بدانيد كه خدا دعاي مرا منحرف ساخته و به دام خود مرا احاطه * : اعتراض مي گويد
نموده است*اينك از ظلم تضرّ مينمايم و مستجاب نمي شوم و استغاثه مي كنم و 

�J�Z�C `o_ UN-`,  : )8-7 : 19(عهد قديم، سفر ايوب، . ستدادرسي ني#� BERD
ª	f ���������C� :S� �H 9&< W�#� ����]D� N����JD �� ~%�^ ®6D �_  S P

,Ç�*#�·¹êë : èP  
اين اعتراض در مقاطع بعدي قصيده، گونه اي ديگر به خود مي گيرد به طوري كه   

ي ها د و رنج ايوب فلسطيني، به سراغ داستانشاعر جهت كشف زواياي گوناگون در
حضرت آدم(ع) و حضرت اسماعيل(ع) مي رود و آن دو را  همزاد ايوب فلسطيني مي 

ي اين دو پيامبر ها به واسطه ي اين اتّحاد شاعر بعد اعتراض و شكايت را به ويژگي . نمايد
برابر خداي خويش  به اين ترتيب هر دو پيامبر همچون ايوب نبي، در . اضافه مي كند

سكوت را مي شكنند و زبان شكوه مي گشايند و با استفاده از ادوات استفهام علت اين همه 
/ `-���C� 	�D N�? ���±, ¯  : عذاب و آوارگي را از پروردگار خويش جويا مي شوند

 (�# .� �H�-�� �]�[ \< .&#����D ¦# ³�D x� ��b�# ���D (D ����C�? ���! ¦#��D
� `H N	 �/ ER�A�! ? ���! N	�/ ���D (D x_ ¦��D x�¡QH� � (x�*C��º��%

 5	� .� N��A `H��©2 ���� ���3�!� n�<�2C ©*#D�N	�o� El�#� Xx �_���Z�#�
 S ��l� .��#� ������������#� � `-/��-���¥�f� `�%�D�n� EI2< (��/Y#�

,Ç�*#�·¹êë : ëç−ëí P  
اين قصيده ايوب پيامبر است؛ اما چنان كه مالحظه نموديد، با آن كه محور اصلي 

ي ديني قرآن و تورات را به سخن در مي آورد و ها شاعر در اين ديوان  بسياري از داستان
ميان شخصيت ايوب پيامبر با ديگر پيامبران، به دليل سنخيت در تجربه، وحدت ايجاد مي 

نمادهاي ديگر از جمله بعل و سيزيف، توسط  البته گاهي اين اتّحاد و يكپارچي با . كند
براي مثال شاعر در ابتداي ديوان، ايوب پيامبر را با حضرت آدم  . شاعر برقرار مي گردد

بنا بر باور  . در مي آميزد و حضرت آدم را معادل موضوعي انسان فلسطيني قرار مي دهد
ق جالي وطن شاعر، انسان فلسطيني چون حضرت آدم است كه به سبب غفلت مستح
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گرديد و لخت و عريان از سرزمين خويش رانده شد و اينك به دنبال كسي است كه او را 
به حضرت مريم،  عناتبه مسيح و  بعلبه بهشت خود/فلسطين، باز گرداند و در مقطع دهم، 

مسيح در اين مقطع، يك شخص فدا پيشه و نماد مظلوميت و رنج ديدگي  . تبديل مي گردد
كسي كه براي رهايي بشريت و بخشيدن زندگي دوباره به آنها، از جان  . و رهايي است

به جان خريد  و حتي ها  خويش دريغ نورزيد(بنا بر باور مسيحيت)و در اين راه  سختي
آنچه كه  . نزديك ترين افرادش به او رحم نكردند و او را به مكر و خيانت مقهور نمودند

دهد، اشتراك در خطوط اصلي درون مايه ي رستاخيز دو نماد  را به يك ديگر پيوند مي 
ي بعل در قالب رستاخيز ساليانه ي طبيعت نمود دارد و در داستان  است كه در اسطوره

در بخشي از اين مقطع، شاعر يك . مسيح،  در قالب تفكّر رهايي و فداكاري جلوه گر است
فتگو جريان مرگ مسيح و اين گ . گفتگو ميان مريم/ عنات و مسيح/بعل بر قرار مي كند

او در بازخواني اين جريان به  . و حوادث پس از تدفين را  به تصوير مي كشد viتدفين او
دو بانويي اشاره مي كند كه بر سر قبر مسيح به گفتگو مي نشينند و با يك ديگر در مورد 

روزنه اي  آنگاه شاعر از ال به الي اين منظر، . وجود او در درون قبر به جدل مي پردازند
اين تداعي ناشي  . ايجاد مي كند كه مخاطب را با خود به سوي داستان ليلة المبيت مي برد

از تشابهي است كه شاعر در سنخيت اين گفتگو با گفتگوي كفار قريش در ليلة المبيت مي 
در آن شب نيز، كفار در مورد وجود پيامبر در بستر خويش به جدل مي پردازند اما  . يابد

-H W�#−  �H�� l :  :����D : −?$ : يابند از آن كه به خانه هجوم مي آورند او را نميپس 
�.&/ ¯ vwl ��−�n��� � ?�R >�− �?�l− ��H 9-/ ¯ x −�?.�− �v���l ��� v���l−  �-H

��	�� vwl −������ �D �R��/� ">^ �����−�v�q r�<D .&/ ¯−�(�_ v���l−�?}�A−
�?�l −��RD−# BERD .&C ¯ ́(D B��� :  :�− �>H−�? ©��− ./D :  ©RD :   ́9A� :   ́�D :  (�/D :  �� :  

D :   tn� : Y¢ x nQ<�4# ��*/ �_ 	��#� � �× �_ù   �( : : : : : n�-�&� °� �YR�� �-�� °� (_�
n��� :  :,Ç�*#� S ú·¹êë : ë¹−î¸P  

اين صداها در يك  حضور . در اين گفتگو، صداهاي بسياري در هم تنيده شده اند  
برخي از اين صداها در ارتباط  . نامند ) ميpolyphonicمتن را اصطالحا، چند صدايي(

با داستان حضرت مسيح است و برخي ديگر به داستان ليلة المبيت بر مي گردد و برخي 
اين درگيري درامي كه از دو متن  . ديگر از جمله صداي شاعر، مربوط به زمان حال است
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كند در جهت خدمت به ساختار  يل و قرآن به بافت شعري شاعر راه پيدا ميديني انج
واقعيت تلخي كه در ذهن او  . معنايي شعر و باز گو كردن يك واقعيت از زمان حال است

به شكل يك سؤال نقش بسته است به گونه اي كه  پيوسته از خود مي پرسد آيا  دشمنان، 
ك نمودند يا خير؟ شخص رهايي دهنده كه در متن در سرزمين فلسطين و ساكنان آن را هال

حضور دارد، در آن شب تاريك و وحشتناك حضور ندارد تا به اين سؤال » من «سيماي 
اين امر بر وحشت و تنهايي انسان  . جواب بدهد و سؤال كننده را از اين همه حيرت برهاند

به كار مي گيرد تا عمق اين  فلسطيني  مي افزايد؟ لذا سراسيمه همه ي ادوات استفهام را
اما بالفاصله از براي تسلي خاطر خود و هموطنان  . فاجعه ي غم انگيز را نشان دهد

O_ JÊ°� Jv́� خويش با آيه ي  غار رابطه ي بينامتني ايجاد مي كند *  B BcBR �́ B* B� Jv� J Jc-́BC ÊxO_
 �́O_ O\́B-ḿ� B O�� Bm �� J� B2 BA B./ ObÊ#� Jn B� B��́BD�B- B� B� BÊ°� Ê(O_ (́ BY ´ B¢ Bx OnOQ O<� B4O# J��J* B/ �́O_ O	� B�#́� O� � B J× : : : توبه)*

   . ) و به انسان فلسطيني اطمينان خاطر مي دهد كه خدا با اوست40
شاعر براي به سخن  . ايوب فلسطيني سپس به يوسف رنج كشيده تبديل مي گردد  

ي داستان حضرت يوسف در قرآن، نهايت استفاده در آوردن اين شخصيت، از ساختار درام
ي اين داستان تغيير ايجاد مي كند؛ ها البته شاعر در برخي از عناصر و سازه . را مي برد

براي مثال، يوسف/ايوب فلسطيني، در متن شاعر، توسط كاروان پيدا نمي شود و  او هر 
سيده ي خود، ريسماني روز از رنج و عذاب مي ميرد و مجبور مي گردد كه از گوشت پو

وي داستان اين پيامبر را با تمام جزئياتش، حّلاجي  . ببافد و خود را از قعر چاه بيرون كشد
ي آن را به گونه اي هنرمند انه، آن گونه كه خود مي خواهد به ها مي كند و همه ي سازه

�  : انعطاف در مي آورد تا در خدمت متن باشند "/���#� J=*Q#� ¦�C ER�A >H,�×�� \<
?¦��f ¦4�Z*� ��CDviiviiviivii B$�B� B4B� ~��#́ B] B¦# 9 JH J]	�� ¥]D ~�*< >H �� :  :?viiiviiiviiiviii B±� UÁD \< ��

9�O�{2� ±��� 	�[ B���{�ixixixix O;���# B¦ J��� ��y ����#��?~�	� " J[ ?D ~�]�H J� ~�*< ��R�A >H�
`����Dxxxx ,Ç�*#� S (�-��#� Ê��QC ©�< O����#� B���� O¦����1983 : 17− 18P  

چنان كه گذشت رابطه ي بينامتني، نقش مهمي در پشتيباني انديشه ي شاعر و 
استحكام بخشيدن به يك داللت معين يا نفي كردن يا تثبيت يك معنا دارد ؛ لذا شاعران 

ي اصلي متن را ها كه به هنگام برقراري اين رابطه، نبايد رابطهاند  خود به اين درك رسيده
ي عام ها ر يك از آنها در حد و منزله ي خويش در دگرگوني داللتناديده بگيرند؛ زيرا ه
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قصيده و نوآفريني و همچنين بازپروري نماد به گونه اي كه  با اصل تفاوت داشته باشند، 
)و به طور كلي در رابطه ي ياد شده، چند ين نكته 230 : 1995(عيد،. نقش بسزايي دارند

بر آن كه سخنان فرد را وارد يك كنش متقابل مي  نهفته است؛  نخست آنكه بينامتني، عالوه
نمايد، برخود آن فرد نيز داللت دارد؛ به بياني ديگر، يك وظيفه ي دو گانه دارد ؛ نخست 

دوم؛ هر  . ي اصلي متن دوم فراخواني شخصيت مورد نظرها داشتن كنش متقابل با رابط
يست و تنها سخناني مي توانند سخني براي ايجاد چنين رابطه ي ژرف و نمادين، مناسب ن

  . ي اين مهم بر آيند كه بتوان آنها را به سخن در آورد از عهده
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  نتيجه

به همين دليل، شاعران  . ي ديني، از بار رمزي بسيار بااليي برخوردار هستندها سنّت
ي موجود در آن، جهت به سخن در آوردن آنها استفاده ها تالش كردند تا از همه ي ظرفيت

ي آن اكتفا ها ند براي مثال در الهام از متن قرآني، به رونويسي آيات، واژگان و داستانكن
نكردند بلكه خون جديدي را به آنها تزريق نمودند تا در شريان قصيده و ديگر عناصر آن  
جريان پيدا كند و چنان با سياق قصيده آميخته گردد كه با بينش و واقعيت نوين سازگار در 

   . آيد
جمله شگردهاي فنّي شاعران در به كار گيري مضامين و مفاهيم  ديني، متّصف  از

به شماري از صفات اخالقي و ديني است كه در متون ديني، به ويژه ها  كردن  شخصيت
   . قرآن، از آنها به عنوان صفات پسنديده يا ناپسند ياد شده است

ي يابند، جزئي از ساختار در شعر حضور م، به هرحال، وقتي هر يك از عناصر ديني
روند و از لحاظ ساختاري و معنايي با متن شعر تنيده مي شوند به اين  متن شعر به شمار مي

ترتيب اين فرايند يك فرايند اقتباسي صرف نيست بلكه فرايندي است در جهت آزاد كردن 
ند و هر ي اين عناصر است كه شاعران يكي پس از ديگري آنها را كشف مي نمايها توانايي

كدام از آنها بر اساس تجربه و بينش شعري خويش، قرائتي متفاوت با قرائت ديگران ارائه 
      . مي كند

، بر صفات و ابعاد شخصيتي اين افراد و ها شاعر در بازخواني شخصيت  
اين افراد و حوادث به منزله كلماتي هستند كه  . حوادث مرتبط با آنها تكيه مي كند

ي ها سير و تحليل چند گانه اي برخوردارند و مي توانند در انتقال دادهاز قابليت تف
ذهني شاعران و واقعيت جامعه مؤّثر واقع شوند به شرطي كه فرآيند انطباق ابعاد 

در  . شخصيتي آنان با ابعاد تجربه ي شعري شاعر، به شايستگي صورت پذيرد
ويني بار گذاري مي شوند كه ي نها صورت تحّقق اين مناسبت، اين كلمات به داللت

شاعر در اين فرآيند، خود را به ذكر حوادث ريز   . مرتبط با زمان حال است
مقيد نمي كند و تنها به ابعادي توجه مي كند كه از بار رمزي برخوردار ها  داستان
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هستند و مي تواند آنها را از زمان و مكان و ذات افراد جدا كند و به آنها ساخت 
ي اصلي يك تلميح ها لذا اين ابعاد را به عنوان سازه . نسان شمولي بدهدمايه ي ا

ديني وارد متن خود مي كند سپس آنها را با ابعادي از واقعيت زمان حاضر در مي 
  . آميزد و آنها را در خدمت بينش و تفّكر خويش در مي آورد
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  پي نوشت

برحسب روايت تورات او  . س از ايشان بوديوشع بن نون غالم حضرت موسي(ع) و رهبر بني اسرائيل پ .1
يوشع در روز جمعه با فلسطينيان  . لشكريان را براي محاصره اريحا جمع نمود و به جنگ با فلسطينيان پرداخت

در جنگ شد و خورشيد رو به افول گرديد و جنگ به پايان نرسيد و چون در روز شنبه جنگ حرام بود؛يوشع 
خداوند دعا ي او را مستجاب كرد و خورشيد را  . د و او بتواند جنگ را تمام كنددعا كرد تا خورشيد افول نكن

. (عهدقديم .  . متوقف نمود يوشع نيز اين شهر را به آتش كشاند و كشتزارها و مردمان آن را نابود و ويران نمود
  . سفر يوشع بن نون،باب دهم)

 . ر بيمارستان هالل احمر معالجه گرديداين شخص در انفجار هسته اي هيرو شيما دچار جنون شده د .2

در عكا متوّلد شد و  1936او در سال  . غسان كنفاني يك داستان نويس و روزنامه نگار فلسطيني است .3
 (دائرة المعارف ويكي پيديا). ي موساد  ترور شدها به وسيله ي نيرو 1972در سال 

 . ديد با همسر دوم خود، اختيار مي كندشاعر جريان هجرت پيامبر را براي بازگو كردن آغاز زندگي ج .4

او جاسوسان يوشع بن نون را به خانه ي خود راه داد و  دروازه ي شهر  . رحاب يك زن روسپي است .5
اريحا را به روي اين پيامبر باز نمود تا او اين شهر را به اشغال خود در آورد و در ازاي آن بر خود و خانواده 

 )21- 1 : 2ر يوشع،سف. (عهد قديم. خويش ايمن گشت
 . بر اساس اعتقاد مسيحيت، پس از اين كه مسيح به دار آويخته شد و دفن گرديد  سه روز در قبر ماند .6

فرشته ي پروردگار به آنان خبر داد  . مريم مجدليه و مريم ام يعقوب به سراغ او رفتند؛ اما او را در قبرش نيافتند
(متي، سفر . يش به الجليل رفت همان گونه كه خود وعده داده بودكه وي دوباره زنده شده و قبل از شاگرد خو

28( 
7e ��4� $�/ 7D n�� Ø� v�*#�� �bH ³�Z*� ��QH��  I � ,xJ/!93K e 

8e v�#�� ¥]�� 9H]	�� ����	�� ;	��� $k���  I �,xJ/!19K e 

9e ���{� vÁD� ?�q �bH ª§� �/ ��l  I � ,xJ/!19K e 

10e  ��	D v�<��� �D }��/ ����l�9&��D n�� 9&# >y ~�  I � ,xJ/!9 K 
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