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 ي تأثير متن قرآني بر شعر معاصر عربيها بررسي شيوه

  محمد جواد حصاوي
  استاديار گروه عربي دانشگاه خليج فارس

 چكيده

ري از شاعران معاصر عربي را تحت تأثير خود قرار قرآن به عنوان زبان اعجاز، آثار بسيا
بيشترين  . ي گوناگوني را در پيش گرفتندها شاعران در تأثير پذيري از قرآن، شيوه . داد

ي خطاب قرآن،  استفاده از اسلوب و شيوه : موارد تأثير پذيري چهار شيوه است كه شامل
 ها وم فراخواني و بازخواني داستاندوم اقتباس واژگان، تركيبات و عبارات قرآني است، س

ي اين كتاب آسماني است وچهارم الهام پذيري از معاني ومضامين واالي ها و شخصيت
ي اين كتاب آسماني در ميان ها و شخصيت ها فراخواني و باز خواني داستان . قرآن است

ديگر  شاعران نوگراي معاصر؛ از جمله سياب، بياتي، احمد مطر و سميح القاسم بيش از
يي از اين سه شاعر بزرگ، ها شود تا با ذكر نمونه مي در اين جستار تالش . شاعران است

  . چهار شيوه ياد شده مورد بررسي قرار گيرد
  شعر معاصر عربي، قرآن، تأثير، بينامتني، فراخواني ها:  كليد واژه
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  مقدمه

بخش عمده تقسيم مي  ي ديني به دوها همان طور كه پيش تر بيان گرديد، مصادر سنّت
دوم،  . شود؛ نخست، مصادري كه منشأ اسالمي دارند كه شامل قرآن و حديث است

اين  . ي انجيل و تورات مي باشدها مصادري كه منشأ غير اسالمي دارند و آن شامل كتاب
دو بخش عمده، به منزله ي يك سرچشمه جوشاني هستند كه از دير باز مورد توجه 

در دوره معاصر نيز، اين دو مصدر، بخش قابل توجهي از الهام  . وده استشاعران اسالمي ب
  . را به خود اختصاص داده اند ها پذيري شاعران از سنّت

ي اسالمي را در شمار نمي آورد، عالوه بر اين، اين آمار، تنها ها البته اين آمار، شخصيت
آنان مي باشد، در صورتي كه  يها يا بازخواني داستان ها در مورد فراخواني خود شخصيت

و اقتباسات الفاظ و عبارات و اقوال در نظر گرفته شود، دامنه ي بينامتني با  ها اگر تضمين
مورد بينامتني  70، زيدان رقيهبراي مثال  . گردد كتب ديني ياد شده بسيار گسترده تر مي

مورد آن از 21كه  با كتب ديني،  آن هم به طور نمونه،  براي سميح القاسم ذكر مي كند
مورد آن از قرآن  15)، و 38: مورد آن از تورات (همان 14)، 45- 44 : 2001انجيل(زيدان
وجود دارد او در بيش از  مطر احمدنظير اين بينامتني گسترده در شعر  . )22: است(همان

مورد فقط از اصطالحات خاص قرآني در شعر خود استفاده مي كند(محمد فارس  90
اين آمار غير از آمار اشعاري است كه به فراخواني  . )170-164 : 2005سليمان، 
  . و تضمين آيات و مفاهيم و معاني قرآني پرداخته اند ها شخصيت

    : ي ديني به طور كلي بر دو نوع استها نكته پاياني، اين كه فراخواني سنّت
ي ديني ها صيتنخست، فراخواني مستقيم؛ در اين فراخواني، تضمين متون ديني يا شخ

در درون يك متن ادبي براي توجيه يك ارزش اخالقي يا رفتاري كه دين بر آن تأكيد مي 
  . گفته مي شود استشهاداصطالحا به اين فراخواني  . كند، صورت مي پذيرد

ي ديني ها دوم، فراخواني غير مستقيم؛ در اين فراخواني تضمين متون ديني يا شخصيت
صرفا براي انعكاس يك انديشه و شموليت بخشيدن به آن به عنوان  در درون يك متن ادبي

  . يك تفكّر انسان شمولي است
  قرآن كريم
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ي زبانشناختي و فّني نهفته در آن، ها زبان قرآن به عنوان زبان اعجاز به دليل جنبه
 همواره مورد توجه بوده است به گونه اي كه كمتر شاعري را مي توان يافت كه از آن تأثير

لهام پذيري از قرآن،  ا . نپذيرفته باشد و عواطف درونش به تأثير از آن دگرگون نشده باشد
توان آن را يك شيوه ي مرسوم در چنان در بين شاعران معاصر گسترش مي يابد كه مي

اين گرايش گسترده در استفاده از اين سرچشمه ي جوشان، دو  . شعر معاصر تلقّي نمود
  : دليل بسيار مهم دارد

ي فنّي و زيبا شناسي نهفته در قرآن، كه با به كار گيري ها نخست؛ به خاطر ارزش
مي تواند در آثار شاعران نمود پيدا كند و در صورت  ها آيات و الفاظ قرآن، اين ارزش
ي شاعر، او را تا مرز شهرت و معروفيت پيش مي برد و در  استفاده ي شايسته و هنرمندانه

  . قرار مي دهد زمره ي شاعران ممتاز
دوم؛ با گرايش شاعر به قرآن، پيوند و ارتباطش با مخاطب آسان تر مي گردد و به 
راحتي مي تواند بر عواطف و احساسات مخاطبان خويش چيره گردد؛ زيرا در تعابير 
قرآني، فضايي از معنويت حاكم است كه هر انساني به محض اين كه آن را  با وجود 

اين  . وي آن مي رود تا در كنار آن، به آرامش و اطمينان برسدخويش لمس  كند به س
هاي مختلف  آرامش همان گمشده ي انسان سرگشته ي معاصر است؛ انساني كه بحران

   . سياسي، اجتماعي، اقتصادي و روحي رواني، او را  تا سر حد هالك پيش برده است
ن و متعددي را در پيش ي گوناگوها شاعران در تأثير پذيري از قرآن كريم، شيوه

در بسياري از موارد مشاهده مي شود كه آنها در اقتباسات خويش از قرآن، از  . گرفتند
، آن واژگان را به ها يك واژه يا تركيب استفاده مي كنند و با انجام برخي دگرگوني

ه ي جديدي  كه متناسب با سياق شعري شاعر باشد، بارگذاري مي نمايند يا اين كها داللت
پذيري به استخدام  اين تأثيري . آنها را با همان داللت قبلي در شعر خود به كار مي گمارند

و  ها واژگان و تعابير محدود نمي شود؛ بلكه شامل اسلوب تعبير، مضمون و داستان
به طور كلي همان گونه كه بيان گرديد در اين خصوص تقسيمات  . مي گردد ها شخصيت

ست و هر يك از ناقدان به فراخور نگاه خود، از زواياي خاصي به متعددي صورت گرفته ا
لغة الشعر عند «در مقاله اي تحت عنوان مواسي فاروقبراي مثال  . اين مسأله پرداخته اند

 : 2005موارد تأثير پذيري از قرآن را پنج مورد بر مي شمارد(مواسي،» بدر شاكر السياب
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 : اين چهار شيوه شامل . اقدان است چهار شيوه استاما آنچه كه مورد اتفاق اغلب ن . )3
اول استفاده از اسلوب و شيوه ي خطاب قرآن، دوم اقتباس واژگان، تركيبات، و عبارات 

هاي اين كتاب آسماني و چهارم  و شخصيت ها قرآني، سوم فراخواني و بازخواني داستان
و  ها و بازخواني داستانالهام پذيري از معاني و مضامين واالي قرآن، فراخواني 

، البياتي، سياب : هاي اين كتاب آسماني در ميان شاعران نوگراي معاصر؛ از جمله شخصيت
  بيش از ديگر شاعران است القاسم سميحو  مطر احمد

  : به كار گيري اسلوب قرآني
اساليب بالغي گوناگوني در قرآن وجود دارد كه مورد توجه شاعران قرار گرفته است؛   

جمله ي اين اساليب، تكرار در استفهام، تكرار در نداء، تمني، ايجاز حذف، استفاده از  از
بسياري از شاعران معاصر، اين  . مي باشد . . .  . مفعول مطلق به شيوه ي قرآني و

دهند و با همان ساخت و بافت  ي قرآني را سر مشق و الگوي خويش قرار ميها ساختار
  . ي خود را به مخاطب منتقل مي كنندها هم سان و هماهنگ، انديشه

از جمله بارزترين شاعراني هستند كه كم و بيش، آثار شعري خود را احمد مطر  وسياب 
به انواع اساليب قرآني آراستند و از آنها به شيوه تأثير گذار استفاده نمودند؛ از آن جمله، 

  : كار مي گيرد؛ مثل، در موارد متعدد، اسلوب تمني را به شيوه ي قرآني به سياب
ليتني لم أكن رأيتك من قبل و لم ألق منك عطف 

  حنون
آه لو لم تعوديني على العطف و آه لو لم أكن أو 

   1. . . تكوني
  )96: 1، 2012(السياب،

يا َليتني مت َقبلَ هذا وُكنْت نَسيا در ايـن عبـارات از اسلوب آيـه ي كريمه ي* سياب
  . ) تأثير پذيرفته است23 : * (مريم1مْنسيا

از اسلوب قرآن، استفاده از اسلوب استفهام آن هم با  سيابو از ديگر موارد استفاده ي 
  : تكرار  ادات استفهام است؛ مثل

فمن يسمع الروح من يبسط الظل في الفح من هجير 
  النُّضار؟
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و من يهتدي في بحار الجليد إليها،فال يستبيح 
  )74 : ؟ (همان1السكينة

قُلْ منْ يرْزُقكُم منَ السماء واألرضِ أم منْ يملُك السمع ن تكرار برگرفته از آيه ي* اي
. . . واألبصار ومنْ يْخرِج الحي منَ الميت ويخرِج  الميت منَ الحي ومنْ يدِبرُ األمرَ

  . )مي باشد31 : يونس*(1
 . وجود دارد مطر احمد» فبأي اآلء  الشعوب تكذبان«يده ي نظير همين بينامتني در قص

از اسلوب استفهام و تكرار حاكم بر سوره ي  سيابدر اين قصيده همچون  مطر، احمد
خداوند در سوره  . هاي جامعه استفاده مي كند الرحمن جهت بيان برخي از واقعيت

به بشر ارزاني داشته، بر مي ي فراواني را كه ها با اين شيوه برخي از نعمت» الرحمن«ي
شمرد، شاعر نيز به شيوه ي تمسخر آميز بيان مي كند كه حّكام عرب نيز خود را خداي 
مّلت خويش مي پندارند؛ اما هيچ گونه خيري از آنها ديده نمي شود؛ براي مثال در مقابل 

تنها به ي عربي به راه انداختند  ها كشت و كشتار وحشيانه اي كه يهوديان در سرزمين
محكوم كردن اين عمل زشت بسنده كردند و هيچ حركتي از خود جهت رويارويي با دشمن 

  : ستمگر غاصب از خود نشان ندادند
  الحرائقغفت 

  سحب الدخان أجفانهاأسبلت 
  فان الكل

  ذي الجالل و اللجان» ربك « لم يبق الّّا وجه 
  و لقد تفجر شاجبا

  ومنددا 
  أدان لقدو 
  )151 : 1984 مطر،(1ة تكذبانفبأي اآلء الوال 

شاعر پس از اين مقطع، به تمسخر، برخي از فضايل اين حكّام را بر مي شمرد؛   
فضائلي كه از جنسي ديگر است و با ماهيت هر حاكم مستبد و ستمگر، سنخيت دارد؛ از 

دارند گرفته تا در مشغول شدن به انواع  مي  يي كه بر مّلت خود رواها عذاب و شكنجه
  : و وسايل لهو و لعب مي باشد ها گرميسر
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  و له الجوار الثائرات بكل خان
  و له القيان

  و له االذاعة
  سجن المذياع علمه البيان

  الحق يرجع بالربابة و الكمان
  (همان) 1فبأي آالء الوالة تكذبان

از آن در شعر خود، به شيوه ي قرآني آن  سياباسلوب قسم، اسلوب ديگري است كه 
شاعر با  . باشد و آن نشان از عمق الهام پذيري اين شاعر از قرآن كريم مي كند استفاده مي

شوند، اشاره  مي هايي كه با سوگند يادكردن خداوند آغاز استفاده از اين اسلوب، به سوره
نهفته  ها تا از داللتي كه در اين قسم . »الزيتون التين و   و«و » الفجر و «  : مي كند همچون
    : منعكس كردن بزرگي ضاللت دل استفاده كنداست در جهت 

 و العصر مخضوب البنان 

  و أزاهر الحقل الحسان  
  و الصبح يمأل بالندى عطرًا سالل األقحوان 

  و البدر و هو مظلة لليل يمتلك افتتاني
  1 . . . إن الفؤاد لفي ضالل

  ) 141 : 2012( السياب، 
سراغ ناگوارترين مصائب امت خويش نيز به تأثير از همين اسلوب، به  مطر احمد  

البته اين اقتباس، در  . ي قرآن، آنها را موضع قسم خود قرار مي دهد مي رود و به شيوه
  . باشد اسلوب و واژگان هر دو مي

  و الطور« 
  و المخبر المعسور 
  و الحبل و الساطور 
  و سخرنا المشنوق و المنحور 
  و الزور . . . .  . 
  و الحاكم العور 
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  شعبنا المعذور و 
  أن المنايا في بالدي دائرة 
  جائعة و ظامرة 
  تبحث عن كسرة روح 
  عن دم،  عن أدمع 
  1تبحث عن شعور 

  )106- 105: 1987(مطر، 
حتي از سبك داستان سرايي قرآن در نمي گذرد و آن  سيابو جالب تر از همه،   

شاعر در يك بينامتني  اين . ي خود از قرآن قرار مي دهدها پذيري را از جمله ي الهام
اين سه مورد شامل به  . شامل و فراگير با قرآن، اين رابطه را در سه مورد برقرار مي كند

سخن در آوردن داستان قرآني حضرت آدم، استفاده از اسلوب قرآني در بازپروري اين 
  : باشد داستان و سرانجام استفاده از تركيبات و واژگان اين كتاب كريم مي

     
  لنا نبأ الطريد فأنت راوية الزمان اروي

  أغوته حواء فمد يديه نحو األفعوان
  ذاقا فكانا ظالمين فكيف يجزى الظالمان؟
  و بدا الموارى منهما فإذا هنالك سوءتان

 1و عليهما طفقا من الورق المهدل يخصفان
  )141، 1ج : 2012(السياب،

شدن انسان از بهشت كه قرآن مجيد  هايي است به داستان بيرون رانده  اينها همه اشاره
ي بقره به آن   سوره 36و 35اعراف و آيات سوره ي  25تا 19چند جا؛ از جمله، آيات در

  . است اشاره فرموده
 به كار گيري واژگان و تركيبات قرآني

تأثير كالم خود در  شاعران براي طراوت بخشيدن به تصاوير شعري خويش و افزايش
در ميان اين شاعران،  . الفاظ و تعابير قرآن استفاده مي كنندذهن مخاطب از برخي از 

در سطح گسترده اي، از واژگان قرآن الهام  القاسم سميح، و البياتي، مطر احمد، سياب
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اند كه خود نشان از دانش باالي ديني اين شاعران و مهارت هنري و فنّي آنان مي  پذيرفته
اظ و واژگان قرآن را از داللت سّنتي شان جدا اند الف باشد؛ زيرا به شايستگي، توانسته

اين كار قطعا با قصد و هدف معين صورت  . نمايند و در سياق شعري خويش بگنجانند
گرفته است و اتفاقي نيست؛ چون كمتر قصيده اي را مي يابيم كه از الفاظ و واژگان قرآن 

به طور كامل يا در حد  اين اقتباس يا به شكل استفاده از يك آيه ي قرآن . خالي باشد
اشاره و در قالب كلمات و الفاظ قرآني است و هر چه هست، تصوير شعري شاعر را  غناء 

  . افزايد مي بخشد و بر وضوح و دّقت معنا مي
  استفاده  از اصطالحات ويژه ي قرآني

مي توان به موارد زير  ،شاعران از جمله تعابير خاص قرآني به كار گرفته از سوي اين
  : عنوان نمونه  اشاره نمود به

) از 267 : 2012،2السياب، »(و يصدي كل فج«در عبارت » كلّ فج« اقتباس تعبير -
  . سوره ي حج27آيه ي 

)از آيه ي  103 : 1همان، »(قضي األمر بالسفر«در عبارت»قضي األمر«اقتباس تعبير-
  . سوره ي غافر  78

فما دهاه اليوم حتي غدا ملحا «در عبارت» ملح اجاج و عذب فرات«اقتباس تعبير-
  . سوره ي الفرقان  53) از آيه ي111 : 1همان،  »(اجاجا بعد عذب فرات

لقد غضب األثمون االله و حق «در عبارت » حق العقاب« اقتباس تعبير-
  . ي ص سوره 14) از آيه ي 236 : 2همان، »(العقاب

را تنگ تر مي كند و آن  البته سياب، گاهي اوقات حوزه ي استفاده از واژگان قرآني
را به الفاظي هدايت مي كند كه مختص به قرآن است و هر خواننده اي كه كمترين آشنايي 

كلماتي چون،  . با قرآن داشته باشد، مي تواند حكم كند كه اين الفاظ، حوزه ي قرآني دارند
  : باشند أدب، يدثر، إجتبي و أزف از اين قبيل الفاظ مي

  همان)(1الوعدلقد أزف -
عباس عاد من الترصد بالرجال علي الوصيد(همان، -

2 : 151(  
  )66 : 2(همان،  1و ما زال جمعنا في الوصيد-
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نيز، بسياري از اين تعابير قرآني را در شعر خود جاي مي دهد؛ از آن  مطر احمد
   . در قطعه ي زير است» حبل الوتين«جمله، استفاده از تعبير 

  المدينو أبي الحافي 
  ي الغضوب من أخمص رجليهو أب

  )15 : 1989(مطر، 1إلي حبل الوتين
استفاده مي » سقر«از واژه ي قرآني » نشيد األنبياء«در قصيده ي  سميح القاسم  

  : كند
  »سقر«ما

  البد أن أمضي
  عذابي وردة
  1. . . . . و فمي حجر

  )148 : 3، ج1996(القاسم، 
ت و شاعر به گونه اي زيركانه و گاه اين الهام پذيري در الفاظ، بسيار ظريف اس  

ي قرآن را با بخشي از الفاظ آن، در ال به الي متن خود مي گنجاند  اشاره وار، مضمون آيه
مثل  . به گونه كه تنها يك خواننده ي زيرك و با هوش مي تواند اين رابطه را كشف نمايد

  : اين بينامتني كه در عبارات زير صورت گرفته است
  لليللم يبق في هذا ا

  غير كالب تعوي تضورا و جوعا
  1و راهب يحذر األخرة

  )168 : 1998(الحجري، 
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر اين متن، ناظر به قول خداوند متعال*

  )10: *(الزمر1اآلخرة و يرجو رحمة ربه
***  

  ي قرآنيها و شخصيت ها به كار گيري داستان
به حوادث زندگي پيامبران، يا ديگر » تلميحي«اشارات  گاه اتفاق مي افتد كه شاعر،

اصوال اين فراخواني بر دو گونه است يا از نوع رونويسي  . ي قرآني داشته باشدها شخصيت
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در اصطالح عربي اولي را  زايد عشرييا از نوع بازخواني و باز نويسي است كه 
هر كدام از  اين  . )13 : 2006،خواند(عشري زايد مي» التوظيف«و دومي را » التسجيل«

فراخواني نوع نخست با هدف جاودانه سازي يا  . دو مورد، هدف خاصي را دنبال مي كند
پذيرد كه در  نشخوار زندگي سپري شده ي آن شخصيت و مباهات به آن صورت مي

ي تاريخي و ديني   ها همه ي شخصيت . مي نامند» التعبير عن الموروث«اصطالح، آن را
: سط شاعران نهضت ادبي در شعر به كار گرفته شدند از اين قبيل مي باشند(همانكه تو

با كارآيي جديد مي باشد به  ها اما نوع دوم عبارت از به كارگماشتن شخصيت . )45-57
ي ها گونه اي كه با تجربه و بينش شاعر مناسبت داشته باشد به ديگر سخن، شاعر شخصيت

س با آميخته كردن برخي از ابعاد تجربه ي خود، با ابعاد سنّتي را فرا مي خواند سپ
را به روز در مي آورد و آنها  را ابزار  انتقال تفكّر خود به  ها شخصيتي آنها، اين شخصيت

اند از  ي قرآني پرداختهها ي بسياري به بازخواني شخصيتها سروده . مخاطب قرار مي دهد
المقالح  العزيز عبدسروده » وح ما بعد الطوفانمقتطفات من خطاب ن« آن جمله، قصيده ي

باشد، چنان كه از عنوان قصيده پيداست، شاعر در اين قصيده، از داستان حضرت نوح  مي
خواننده از همان آغاز قصيده، احساس مي كند كه بين زمان  . پذيرد در قرآن الهام مي

كه ساختار قصيده را اين ستيزِ ميان دو زمان،  . گذشته و حال در حال انتقال است
دراماتيك مي كند، خواننده را به اين نتيجه مي رساند كه شاعر، با استفاده از گذشته، در 
مورد واقعيت زمان خويش سخن مي گويد و اين وظيفه را بر عهده ي داستان حضرت 

حضرت نوح(ع) در اين قصيده، به منزله ي نقابي است كه شاعر در  . نوح(ع)، مي گذارد
  . نهان شده از  زبان او سخن مي گويد پس آن

  . قصيده ي ياد شده، شامل سه مقطع است كه همگي يك ايده را دنبال مي كنند  
مقطع اول، ساختن كشتي توسط شاعر/نوح و همچنين بي نتيجه بودن دعوت او را ترسيم 

ه شاعر/نوح ها، آوارگي زنان و كودكان و حزن و اندو مقطع دوم نيز، ويراني خانه . مي كند
نزاع ميان دو طرف در لحظات پيش از طوفان  را به تصوير مي كشد و مقطع سوم درباره ي 

  . مي باشد
با آن كه داستان حضرت نوح(ع) از سوي بسياري از شاعران به كار گرفته شده   

اند و از منظر  است؛ اما هر كدام از آنها، يك بعد از ابعاد اين داستان را هدف قرار داده
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را به خود المقالح آنچه كه در اين داستان، نگاه  . اصي به بازخواني آن پرداخته اندخ
اين ستيز در نگاه او،  . باشد معطوف مي دارد، درگيري و نزاع حضرت نوح(ع) با قومش مي

ستيز بين قديم و جديد است كه در يك طرف آن خمودگي و در طرف ديگر آن تغيير،  
چنين بينش و تجربه اي بار ديگر در زمان شاعر تكرار  . پويايي و زندگي وجود دارد

شود و شاعر جهت انتقال آن، به سراغ نمونه ي تاريخي آن، در داستان حضرت نوح مي  مي
به  . رود و به دليل سازگاري ميان دو تجربه، آن را بر خود و قوم خويش منطبق مي كند

وح در طرف ديگر اين قضيه قرار اين ترتيب، شاعر/نوح، در يك طرف و قوم شاعر/قوم ن
شاعر/نوح تالش مي كند كه ملّت خود را از حالت خمودگي برهاند و ديدگان  . مي گيرند

آنها را به افقي نو و پهناورتر بگشايد، اما قوم او/ قوم نوح از رها كردن زندگي سّنتي 
ا با غم و اندوه شاعر/نوح نيز، تك و تنه . خويش و پيوستن به زندگي نوين سرباز مي زنند

يش به هدر مي رود و قومش در ها و تالش ها خويش رها مي شود و همه ي زحمت
جهالت و جمود فكري خويش هالك مي شوند آن سان كه قوم نوح به سبب عناد خويش 

  : نگون بخت گشتند
  األعواد و األخشاب أجمعأنفقت عمري 

  قطعت وجه الليل و النهار 
  أقرأ في الكتاب أشد  

  را الي مسمار مسما
  لكن صوتي ضاع في الرياح

  سفينتي تاهت بها األمواج 
  1فأبحرت خالية الّا من األحزان و المالح 

  )31 : 1977(المقالح، 
با آن كه ساختار فنّي قصيده در جهت به تصوير كشيدن نزاع بين قديم و جديد يا 

يير، بهاي سنگيني بابت جمود و تحول است، اما شاعر/نوح از اين كه مخالفان تجدد و تغ
پردازند، آنها را نكوهش نمي كند؛ بلكه همواره خود را  عناد و موضع گيري اشتباه خود مي

جزئي از آنها مي پندارد و خود را مسؤول سرنوشت آنها مي داند لذا از سر حزن ناله سر 
  : مي دهد
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  بكيت شدني العذاب و األلم
  حين رأيتكم رأيت السفح و القمم 
  ة اإلعصارفي قبض 
  أحزنني أن أشهد األطفال 
  1. . . أن أشهد النساء غارقة تضرّ في ابتهال 

  )33: (همان
چنان كه مالحظه مي شود، داستان باال براي به تصوير كشيدن تاريخ و رونويسي   

كردن وقايع آن نيست؛ بلكه شاعر، به فضيلت قرآن در آن داللتي مي يابد كه مناسب تجربه 
واند خواننده را كمك نمايد تا پيام را به خوبي در يابد و او را در يك روز است و مي ت

رابطه ي پر تنش با متن قرار دهد؛ رابطه اي كه با گشودن يك روزنه به گذشته، ذهنش را 
لذا به تكاپو  . دهد در برابر تجربه اي از نوع تجربه ي معاصر اما به گونه اي ديگر، قرار مي

و مناسبت ايجاد كند و شاعر را در بارگذاري داستان حضرت نوح به مي افتد تا ميان اين د
   . داللتي نوين كمك نمايد

  
  به كار گيري معاني و مضامين قرآني

بهره گيري و تأثير پذيري از قرآن در محتوا و مضمون، كه خود به چند شكل، صورت 
آيه ي كامل را نحست آن كه شاعر ممكن است در پاره اي از ابيات خود، يك  : مي گيرد

چنين كار كردي از آيات قرآني در شعر  . براي بهره گيري از لفظ و معناي آن مي آورد
در نكوهش رفتار و كردار حكّام مستبد ي كه به  مطر احمد . معاصر بسيار معمول است
مشغول هستند و انواع جرم و جنايت را در حق ملّت خويش  ها غارت و چپاول اموال مّلت

مي رود و از مفهوم خسران كه در اين سوره بر » و العصر«ند، به سراغ سوره ي روا مي دار
او مضمون اين را به عنوان يك ايده ي همسو با  . آن تأكيد شده است، استفاده مي كند

ي خويش در سياق شعري خود مي گنجاند تا به حكّام مستبد زمانه ي خويش بفهماند  ايده
  : مگري چيز جز هالك و تباهي و خسران نيستكه سرانجام هر حاكم مستبد و ست

  و العصر
  لفي خسر االنسانإن 
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  العصر هذافي 
  اذا تنفس الصبحفاذا 

  نباح كالب القصر الطرقاتأذن في 
  الفجر أذانقبل 

و انغلقت أبواب اليتامي و أنفتحت ابواب 
  )127 : 1984(مطر،1القبر

  
و سياق شعر، آنها را با تغييرات گاه شاعر، به منظور تناسب و هماهنگي آيات با قالب 

ي عراق و باران و خير و ها از نخل سيابآورد؛ براي مثال، زماني كه  جزئي، در ابيات مي
ي خرمايي مي افتد كه ها ريزد، سخن مي گويد به ياد دانه بركـتي كه بر اين سرزمين فرو مي

تأثير از قرآن،  در لحظات تنگ بر حضرت مريم از سوي پروردگار نازل مي شود، لذا به
 : اين مضمون را در شعر خود چنين بيان مي كند

  إنه الرطب -تراقصت الفقائع وهي تفجر
  تساقط في يد العذراء و هي تهز في لهفة

  )  346 : 2، ج2012( السياب، 1بجذع النخلة 
و چون اين شاعر، از مسيح سخن مي گويد مضامين قرآني وارد شده در حق اين   

  : مان داللت به كار مي گيردشخصيت  را با ه
  فسار يبعث الحياة في الضريح

  1و يبرئ األبرص أو يجدد البصر
  )115: (همان

، براي بيان مفهوم گرفتاري و قرار گرفتن در تنگنا، از مطر احمددر مثالي ديگر از اين باب، 
 . ) الهام مي پذيرد11-10*(القيامه 1يقُولُ اْلإِنْسانُ يومئذ أَينَ الْمَفرُّ*كَلَّا َلا وزر *آيه ي 

اين آيه، به شاعر كمك مي كند  تا ابعاد گسترده ي ظلم و ستم حكّام مستبد و شدت آن  را 
  : براي مخاطب آشكار كند

  اذا شكا
  يوضع في شواية
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  قضا و قدر. . . . . 
  كال ال وزر. . . . . ال درب

  1ليس من الموت مفر
  )132 : 1984(مطر،

در اين شيوه،   : مفاهيم قرآني، بدون اشاره ي لفظي به آيه ي مربوط با آن استفاده از 
مضمون و محتواي اشعار، اشاره به آيه ي خاصي دارد هرچند از اصل آيه، هيچ ذكر به 

با سوره ي الفاتحه بر قرار مي المقادمة  ابراهيمنظير چنين شيوه اي را  . ميان نيامده است
حمد،  ستايش و اعتماد را كه اين سوره ي مباركه حاوي آن   او مفاهيم اخالص، . نمايد

  . نمايد است بر مي گيرد و آن را درون قطعه ي زير حل مي
  
  

  لك الحمد ربي عظيم الثناء
  لك الحمد ربي عجيب الدعاء

: 2003(المقادمة 1و أنت الرجاء. . . . عليك اعتمادي
41(  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص) ،2براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  1253  

 
  نتيجه

ي بينامتنيت با قرآن از سوي  رابطهي ايجاد ها به طور كلي بسامد كاركرد
  : شاعران نوگرا به شرح زير مي باشد

ي نوين مي ها بينامتنيت صورت گرفته يك بينامتنيت هدفمند و با داللت - 1
ي ها باشد كه هدفش باال بردن ارزش هنري اثر ادبي از طريق ارائه ي داللت

فّني و زيبا شناسي نهفته در  يها به خاطر ارزش . گوناگون با استفاده از  متن قرآن است
مي تواند در آثار شاعران نمود  ها قرآن، كه با به كار گيري آيات و الفاظ قرآن، اين ارزش
ي شاعر، او را تا مرز شهرت و  پيدا كند و در صورت استفاده ي شايسته و هنرمندانه

  . معروفيت پيش مي برد و در زمره ي شاعران ممتاز قرار مي دهد
  
امتنيت، صرف نظر از ارزش فنّي و ادبي در برگيرنده ي تفّكرات و اين بين- 2

  . ي مختلف سياسي،قومي،فرهنگي استها ي طيفها انديشه
متن قرآن از پشتوانه ي رمزي پربار و غني و در عين حال سازگار با واقعيت زمان - 3

  . حال برخوردار است
آسان تر مي گردد و به با گرايش شاعر به قرآن، پيوند و ارتباطش با مخاطب  - 4

راحتي مي تواند بر عواطف و احساسات مخاطبان خويش چيره گردد؛ زيرا در تعابير 
قرآني، فضايي از معنويت حاكم است كه هر انساني به محض اين كه آن را  با وجود 

اين  . خويش لمس  كند به سوي آن مي رود تا در كنار آن، به آرامش و اطمينان برسد
هاي مختلف  گمشده ي انسان سرگشته ي معاصر است؛ انساني كه بحرانآرامش همان 

   . سياسي، اجتماعي، اقتصادي و روحي رواني، او را  تا سر حد هالك پيش برده است
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  پي نوشت

اي كاش تو را قبال نمي ديدم، و از تو مهرباني و محبت نمي ديدم؛ آه، اي كاش مرا به مهرباني عادت نمي دادي،  .1
  . كاش من يا تو نمي بوديم و آه، اي

 . اي كاش من از اين پيش مرده بودم و از صفحه ي عالم بكلي نامم فراموش شده بود .2

كيست كه نداي روح را مي شنود و كيست كه سايه را در آتش سوزان گرماي سخت نقره مي گستراند؟ كيست  .3
 . كند ي يخبندان به آن راه مي يابد؛ آرامش را از بن بر نميها كه در درياي

مشركان را بگو كيست از آسمان و زمين به شما روزي مي دهد و كيست به شما چشم و گوش عطا مي كند و  .4
 . . . كيست از مرده زنده و از زنده مرده بر مي انگيزد و كيست كه فرمانش جهان آفرينش را منظم مي دارد

و تنها زنده  . د؛ همگي رو به مرگ و فنايندي او را بر نهاها به خواب رفت؛ ابرهايي از دود، پلك ها آتش سوزي .5
ي ابدي، ذات خداي منعم است؛ آن كس كه هيات و كيمته دارد؛ او به خروش آمد؛ و از (اوضاع پيش 

ي حاكمان خود را انكار ها آمده)غمگين شد و آنها را زشت شمرد و محكوم كرد؛ (اال اي) مّلت! كدامين نعمت
 مي كنيد؟

سرايي، در هيجان و طرب هستند؛ و  خنياگران دارد، راديو در اختيار اوست؛ راديوا به  كنيزكاني دارد كه در هر .6
زندان در آورده است، سخن گفتن را به او آموخته، حق با رباب و كمانچه باز پس گرفته مي شود (اال اي) مّلت! 

 ي حاكمان خود را انكار مي كنيد؟ها كدامين نعمت

ي زيباي دشت؛  و قسم به صبحي كه ها آغشته اند؛ و قسم به شكوفه قسم به عصري كه انگشتانش به خون .7
ي گل بابونه را با شبنم پر از عطر مي كند؛ و قسم به ماه كاملي كه بر شبي سايه افكنده است كه مرا مفتون ها سبد

 . . . . . خود مي كند؛ دل در گمراهي است

. . . . ر زده و سر بريده را به تسخير در آورديم؛قسم به طور سينا؛ به خبر چين سخت؛ به طناب و ساطور؛ دا .8
قسم به قدرت؛ به حاكم يك چشم؛ به مّلت بي گناه ما؛ مرگ بر باالي سرزمين من پر مي زند؛ گرسنه و الغر؛ 

 . گردد؛ به دنبال، خون، أشك و احساس مي گردد به دنبال تكه اي جان مي

نده ي زمان هستي؛ حواء او را گمراه نمود؛ دستان خويش را خبر رانده شده را براي ما روايت كن، تو روايت كن .9
به سوي مار برد؛ از (آن ميوه) چشيدند و به خود ظلم كردند، پس ظالمان چگونه به سزا مي رسند؛ شرم آنها 

 . ي فرو هشته بر دو عورت خويشها آشكار گرديد، و آن، دو عورت آنها بود؛ و شروع كردند به چسبانيدن برگ

 . يك گشتموعد نزد .10

 . عباس از دركمين نشستن مردان بر سر آستانه بازگشت؛ و گروه ما پيوسته در آستانه بود .11

 . و پدر پابرهنه و مقروض من؛ و پدر من كه از فرو رفتگي دو پايش تا رگ گردنش سراسر خشم است .12

 . . . . . . سقر چيست؟ بايد بروم، عذابم گل است؛ و دهانم سنگ .13

يي كه از شدت گرسنگي به خود مي پيچند و زوزه مي كشند؛ ها نماند، به غير از سگدر اين شب تاريك كسي  .14
 . و راهبي كه از عذاب آخرت ترسان است

آيا آن كسي كه شب را به طاعت خدا به سجود و قيام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهي اميد  .15
 . . . . وار است
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گ و كوچك سپري كردم؛ پاسي از شب و روز را به خواندن كتاب ي بزرها عمر خود را در جمع كردن چوب .16
را به يك ديگر پيوند مي دادم؛ اما افسوس كه صدايم در بادها گم شد، امواج كشتي  ها اختصاص دادم؛ و ميخ

  . مرا سرگردان نمود؛ خالي به سفر دريا رفت و تنها اندوه و كشتي بان را با خود برد

ي كوه را ديدم كه در  پنچه ي ها ا در برگرفت؛ چون شما را ديدم؛ دشت و قلهگريه كردم، درد و عذاب مر .17
  . گردباد گرفتارند؛ از اين كه كودكان و زنان رو غرق به را  در حال ابتهال مي بينم سخت اندوهگين هستم

و  ها هقسم به عصر؛ كه انسان همه در خسارت و زيان است؛ در اين دوره؛ وقتي صبح روشن، دم زند؛ در كوچ .18
ي قصر؛ قبل از اذان سپيده دمان، اذان مي گويد؛ درهاي يتيمان بسته مي شود و  ها ها صداي پارس سگ خيابان

 . گشوده مي گردد ها درهاي قبر

ي خرمايي است كه بر دستان حضرت مريم فرو ريخت آن گاه كه تنه درخت خرما را با حسرت ها آن همان دانه .19
 . تكان مي داد

   . بخشد ات مي دمد؛ و ابرص و كور را شفا ميو به مردگان حي .20

 . كجا  مفر و پناهي خواهد بود، هرگز مفري نيست .21

. . . . قضا و قدر است؛ هيچ راهي نيست. . . . . . . . . چون زبان شكايت باز كند در كباب پز نهاده مي شود؛ .22
  . هرگز گريزي نيست؛ از مرگ گريزي نيست

است،  تنها تو را حمد و سپاس مي كنيم؛ اي پروردگاري كه دعايش اي پروردگار ي كه ستايشش بزرگ  .23
 . و غير از تو ما را اميدي نيست . . . . . .  . شگفت است تنها تو را ستايش مي كنيم، تنها تكيه گاه ما، توهستي
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