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چکيده
«طنز ناسازوار» ویژگی بارز شعرسیاسی امل دنقل ،شاعر برجستة مصری است که با بهررهمنردی بجرا و
هنرمندانه از آیات و مضامین قرآنی ،آن را در شعر خود برجستهسازی کرده است .وی این ساز و کرار
ادبی را با رندی تمام و زیبایی خیرهکنندهای ،برای نشان دادن شرایط نابسامان اجتماعی و سیاسی حاکم
برمصر بهکار میبرد تا تفاوت خندهآور اوضاع نابسامان کنونی را با وضعیت آرمانی نشان دهرد .زیبرایی
این ناسازاوریِ طنزگونة سیاسی ،در بهرهبرداری و فراخوانی از قرآن بررای اهردا

سیاسری اسرت کره

بهصورت شگفتآوری موجب آشنایی زدایی متن شعری شده است؛ بهگونهای که چنین تصور میشود
که شاعر قرآن را بر خال

اهدا

آن بهکار میبرد؛ اما چنین نیست .با تحلیرل روابرط بینرامتنی روشرن

میشود که شاعرِ سرکش مصری توانسته با نقدی گزنده ،مخاطبان خود را به وضعیت تلخ سیاسی حاکم
آشنا سازد .این مقاله به منظور تبیین متن شعری و پرهیز از برداشتهای ناصواب ،با روش تحلیل محتوا
بر اساس تحلیل روابط بینامتنی ،ارزش ادبی شعر این شاعر را دراستفاده از آیات ومضامین قرآنی روشن
میسازد و میکوشد شبهة بهرهبرداری ناصواب از قران را برطر

نماید.

واژههاي کليدي :قرآن ،امل دنقل ،بینامتنی ،ناسازواری.
 این مقاله برگرفته از پایاننامة رضا تواضعی است که با هزینة دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و به راهنمایی
دکتر سید رضا موسوی و مشاورت دکتر فرامرز میرزایی به انجام رسیده است.
 پست الکترونيك نویسندة مسؤولmirzaeifaramarz@yahoo.com :
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 -1طرح مسأله
رویكرد شاعران معاصر عرب به میراث دینی و فكری گذشته ،شعر امروزی را دگرگرون
کرده است .آنان توانستند «رمزهای جدید بیافرینند و اسطوره های گذشته را احیرا کننرد
و سرزمینهای ناشناخته را درنوردند و زبان دینی را به عاریت گرفته و معرانی دینری را
با زبان سنتی و سبک همسان آن ،برازآفرینی نماینرد ،هرچنرد کره بره پرای آن نرسرند».
(جیرده )67 :1980 ،بیتردید هیچ اثر دینی به مانند قرآن بر شعر معاصر عرب اثر نگذاشرته
است و این منبع وحیانی جاودان ،منبع الهام شاعران امروز عرب گشته است.
ارزیابان ادبی ،این نوع بهرهمنردی از دیگرر مترون را «بینرامتنی» نرام نهرادهانرد و برا
به کارگیری آن در خروانش مرتن ادبری ،ارزش زیبرایی شناسرانة آن را بررای خواننرد
امروزی آشكار میسازند .به نظر میآید شاعران برجستة امروز دنیای عررب ،از بینرامتنی
به مثابة ابزاری هنری برای بیان معانی عمیق ادبی خود اسرتفاده کرردهانرد و گراه چنران
زیرکانه و هنرمندانه این ابزار هنری را به کار بردهاند که خواننده تصرور مریکنرد شراعر
قصد تمسخر متون مقدسی مانند قرآن را دارد و از این رو ،این گونه استفاده از قررآن را
ناصواب پنداشتهاند .شاعرانی مانند احمد مطر ،شاعر پرآواز عراقی ،و امل دنقل ،شراعر
برجستة مصری ،از این دسته شاعرانند که شكل استفاد آنران از قررآن کرریم در مظران
اتهام قرار گرفته است ( معرو  .)133 -125 :1390 ،اشكال اساسی این گونه برداشتهرای
ناصواب ،همسان پنداشتن نظریة بینامتنی با نظریة وامگیری در نقد بالغری قردیم اسرت
(همان) .حال آنكه بینامتنی در برجستهترین شكل آن ،که «گفتگو» یا «نفی کلی» نرام دارد
(میرزایی ،)66 :1384 ،نوعی حرکت معنی در جهت مخالفِ متنِ پنهان است و وامگیری در
بهترین شكل ،که آن را «حسن اقتباس» نام نهادهاند ،حرکت در راستای متن پنهان است.
بهرهمندی امل دنقل از قرآن به منظور بیان تفاوت عمیق شرایط مطلوب ،یعنی همان
معنایی که از قرآن فهمیده میشود ،با شرایط کنونی ،یعنی همان معنایی که از شعر او
فهمیده میشود ،رابطة بینامتنی شعر وی را با قرآن پیچیده مینماید .از این رو ،برخی او را
«شاعر گمراه و حیران» نامیدهاند زیرا پنداشتهاند که امل دنقل برخال

مضامین قرآنی،
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شیطان را ستوده و به خداوند نیشخند زده است
(کریم:

(www.shareah.com/index.php?/default/staticpages/sp/action/view/item id/1/

این نوع استفاده از قرآن به استعار تهكمیه در بالغت سنتی شباهت دارد که ارزیابان
» نامیدهاند و معادل «ایرونی (»)irony

ادبی دنیای عرب آن را «
انگلیسی و «طنز ناسازوار» فارسی است.

از این رو تالش این مقاله ،رد بدفهمی متن شعری امل دنقل و تبیرین آن برا تحلیرل
بینامتنی است تا این فرضیه روشن گردد که امل دنقرل برا اسرتفاده از آیرات و مضرامین
قرآنی به شكل «نفی کلی» یا «گفتگو» ،توانسته است مقصود خود را به زیبایی بیان کنرد.
اثبات این فرضیه ،هم ارزش قرآن را به عنوان یک منبرع الهرام بخرش در شرعر معاصرر
عرب ،بهویژه شعر سیاسی،نشان میدهد و هم قدرت شعری شاعری مانند امل دنقل را.
 -2ماهيت متن ادبي و بينامتني
زبان ،ابزار مهمِ ناقد در کشف ماهیت و کارکرد متن ادبی به شرمار مریرود؛ زیررا مرتن
ادبی «قطعة بزرگ زبانی» (مكاریک )256 : 1384 ،و «مستقر در زبان» (بارت )59 :1383،است.
شیوههای نقد جدید با رویكرد زبانشناختی به ادبیات ،تنها به مرتن ادبری ،و نره مسرا ل
پیرامونی آن توجه دارد که این شیوهها را نقدِ «متن محور» نامیردهانرد .در ایرن رویكررد،
متن ادبی یک واحد باز است که با دیگر مترون تعامرل دارد .در حقیقرت ،هرر متنری«برا
ترکیبی زیبا از نقل قولها» ساخته می شود .هر متنی به منزلرة جرذب و دگرگرونسرازی
متنی دیگر است» (کریستوا .)44 :1381 ،این مسأله همان «تناص» یرا« بینرامتنی» اسرت کره
ژولیا کریستوا آن را در مطالعات خود مطرح کرده بود .به نظر وی« ،یک متن ،جایگشتی
از متون و بینامتنی در فضای یک متن مفروض است که در آن گفتههرای متعرددی اخرذ
شده از دیگر متون  ،با هم مصاد

شده و یكدیگر را خنثی میکنند» (آلرن .)53 :1380 ،از

اینرو« ،درهم تنیدگی متون» ،که از آن به نظریة بینامتنی( )intertextualitیراد مریشرود،
حاصل رویكرد زبانشناختی به ادبیات و نقد متنمحور است و چنان مورد توجه ناقردان
قرار گرفته است که آن را امری اجتناب ناپذیر درشكلگیری هر متن ادبی دانستهاند.
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با توجه به تعریف بینامتنی ،به نظر میآید که هر متن حاصل یک فرایند تبدیل از
متون دیگر است (موسی2000 ،م .)52-51 :در تحلیل بینامتنی ،سه اصطالح «متن حاضر»،
«متن پنهان» و «عملیات بینامتنی» باید روشن گردد .چرا که در نظریة بینامتنی ،از نظر
کریستوا ،متن ادبی به وسیلة دیگر متون ادبی تفسیر میگردد و بینامتنی بدون متن پنهان
و متن پنهان بدون بینامتنی وجود ندارد(همان .)52 :کشف متون پنهان عامل اصلی فهم
متن حاضر است .در حقیقت «بینامتنی (تناص) همان چیزی است که به متن معنا و
ارزش میبخشد .بینامتنی نه تنها نظام اشارهای و بستة متن را باز میکند بلكه افقهای
جدیدی در فهم متن به خواننده میگشاید و همانگونه که خود از متون گذشته تغذیه
کرده است ،به نوبة خود تبدیل به مادهای میشود که متون آینده از آن بهره ببرند»
(حافظ)58 - 57 :1996 ،؛ بنابراین متون پنهان بهمثابة کلیدهایی هستند که با یاری آنها
درهای بستة متن جدید باز میشود.
چگونگی بازآفرینی متن پنهان در متن حاضر ،نكتة مهم بینامتنی است که به سه
صورت با عنوان قانونهای سهگانة بینامتنی انجام میگیرد« :قانون «اجترار» یا نفی
جز ی؛ قانون «امتصاص» یا نفی متوازی و قانون «حوار» یا نفی کلی»( .میرزایی:1388 ،

 )306این قوانین سهگانه روابط بین متن حاضر و متن غایب را تفسیر میکند  .از این
سه ،رابطة نفی کلی یا گفتگو باالترین درجة بینامتنی است و کشف آن نیاز به خوانشی
آگاهانه و عمیق دارد تا بتوان متن پنهان را به زیرکی درك کرد؛ زیرا شاعر در این نوع
بینامتنی ،متن پنهان را بهطور کامل بازآفرینی میکند؛ بهگونهای که در خال

معنای

متن پنهان ،آن را به کار میبرد( .همان) درك این نوع روابط بینامتنی نیاز به تالش
فكری زیادی دارد تا الیههای زیرین متن کشف گردد و ناگفتههای آن روشن شود.
ضمن اینکه دست یابی به معنای درست و بهتر متن ،نیاز به فراخوانی متن پنهان دارد
تا معنای متن کنونی کامل گردد؛ وگرنه خوانند متن حاضر ،معنای ناقصی از آن
دریافت میکند ویا آن را مبهم و گنگ مییابد و از آن لذت نمیبرد وحتی ممكن است
متن ادبی را بیارزش بیابد.
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 -3پيشينه و اهميت تحقيق
در زمینة بینامتنی قرآن و شعر معاصر عرب پژوهشهای درخورتروجهی انجرام گرفتره
» کره نویسرنده در فصرلی از

است؛ مانند :کتاب ارزشرمند «

کتاب ،به بینامتنی شعر امل دنقل برا میرراث گذشرته عربری از جملره قررآن مریپرردازد
(المساوي .)199-39 :1994،کتاب ارزشمند « استدعاء الشخصیاا التاایایف یي الشیرا الرا یي

المراصا» هم به یكی از موضوعات مهم بینامتنی یعنی فراخوانی شخصیتهای تراریخی
در شعر معاصر عرب پرداخته است؛ به همین دلیل یكری از کترابهرای مرجرع در ایرن
زمینه به شمار میرود و به شخصیتهایی که امل دنقل در دیروان شرعرش از آنهرا یراد
کرده ،اشاره شده است (زاید.)186-75 :1997 ،
در ایران نیز چندی است که موضوع بینامتنی قررآن برا ادب معاصرر ،سرخت مرورد
توجه پژوهشگران دانشگاهی قرار گرفته است؛ بهطوری که در همرایش قررآن وادب در
دانشگاه کردستان بیش ار  20مقاله در این باره ارا ره شرده برود .امرا بره نظرر مریآیرد
مقالههای زیر در خور توجه باشد :مقالة « التناص القاآني ي شیرا حممی د دیو ی »،
(فصلنامة انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ،شمار  ،3پاییز1384هر .سال اول) از خانم رقیره رسرتم
پور و « استدعاء الشخصاا

القاآناف ي د ان یدوي الجبی »( ،همران ،شرمار  ،11بهرار و

تابستان1388هر .سال پرنجم) از عبدالغنی ایروانی زاده و احمد نهیرات کره در هرر دو مقالره
بیشتر به شخصیتهای قرآن در شعر این دو شاعر پرداخته شده اسرت و مقالره «روابط

بينامتني نهج البالغه با آثار امين ریحاني» .از ابوالحسن امین مقدسری و همكراران ،در دو
فصلنامة پژوهشنامة نقد ادب عربي.1389 ،شرمار اول ،پیراپی 59/6اسرت کره در ایرن
مقاله ضمن بیان اثرپذیری مثبت ریحانی از نهجالبالغه ،به انواع تناص لفظی و مضمونی
پرداختهاند ونفی جز ی در روابط بینامتنیت را عنصر غالب در بین متن غایرب و حاضرر
میدانند (امینمقدسی )5 :1389 ،و مقالة «رواب بينامتني قطرآن بطا اشطعار ا مطد م طر»،
(میرزایی ،واحدی.1388 ،ش.25پیاپی ،)22چرا

شرده در نشرریة دانشركده ادبیرات و علروم

انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان که روابط بینامتنی قرآن و اشعار احمد مطر را تحلیل
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کرده و آن را عامل مهم زیرمتنی شعر این شاعر دانسرته اسرت .دربرار امرل دنقرل هرم
میتوان به مقالرة «نمادهاي پایداري در شعر معاصر مصر ،م العه مورد پژوهانه :امطل
دنقل» نوشتة علی سلیمی و اکرم چقازردی ،چا

شده در مجلة ادبيات پایداري ،اشاره

کرد که نگارندگان در آن به تحلیل ظرفیت هنری زبان شاعر «در خلق تصاویری سرشار
از عاطفه انسانی و بسیار ساده و دلنشین با الهام از میراث گذشته و اسطوره های عربری
وغیر عربی» پرداختهاند (سلیمی )71 :1388 ،در مجموعة مقاالت همایش ملی قررآن کرریم
و زبان وادبیات عربی ،مقالهای با عنوان «بينامتني دیوان امل دنقل بطا قطرآن کطری » از
فتحی دهكردی و قوامی زوران به چا

رسریده اسرت کره در حقیقرت تكررار مطالرب

کترراب البنیررات الدالییف  ...عبدالسررالم مسرراوی اسررت و فقررط برره عنرروان موضرروعات و
شخصیتهای قرآنی که در شعر امل دنقل آمده است بسنده کررده و نتیجره گرفتره کره
بینامتنی امل دنقل با قرآن غالبا آگاهانه و از نوع نفی کلری (حروار) اسرت و بررای بیران
مقاصد شاعر به کار رفته است (فتحی ،قوامی)373 :1390 ،

اگرچه موضوع بینامتنی و شعر امل دنقل مورد توجه ناقدان بوده است ،در این مقالره
مشخصا در پی تبیین زیباییشناسانة شیوه بهرهگیری امل دنقرل از ایرن ابرزار هنرری در
ناسازواری شعری است که تقریبا ناقردان از آن غافرل مانردهانرد و همرین امرر موجرب
پرسشهای بسیاری در شریو اسرتفاد وی از مرتن قررآن گردیرده اسرت؛ از همرین رو
پژوهش در این مورد ضروری به نظر میرسد تا شبهة تمسخر قرآن از سوی این شراعر
برجستة ادبیات پایداری عربی برطر

گردد .روش تحقیق در ایرن مقالره ،بره صرورت

پژوهشی -توصیفی است که میکوشد با تكیه بر سازوکار بینرامتنی ،بره تحلیرل روابرط
بینامتنی قرآن در ناسازواری شعری امل دنقل بپردازد تا ژر ساخت شرعری وی را کره
با استفاده از قرآن شكل گرفته ،نشان دهد.
 -4تجربة نوگرایي در شعر پایداري أمل دُنقُل
محمد اَمل فهیم ابوالقاسم محارب دنقل ( )1983 -1940شاعر پرآواز مصری است کره
سالیان کوتاه زندگیش همزمان با بدترین شرایط سیاسی -اجتماعی کشورهای عربی بود؛
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شرایطی مانند :جنگ جهانی دوم ،اشغال فلسطین ،شكستهرای پریدرپری عرربهرا از
اسرا یل ،انقالبهای ناکام مردمی ،تسلط حاکمان مستبد سازشكار سرزمینهای عربری و
درگیریهای داخلی .امل دنقل خود را قریشی میداند و همرین امرر در نظرر او وظیفرة
شعریش را در برابر هموطنانش بیشتر میکند(.بلحاج .)59 :2001 ،ترا ده سرالگی در دامرن
پدر روحانیش ،که از علمای أزهر بود ،بزرگ شد و بعد از فروت پردر ،کتابخانرة پرر از
کتابهای شعری دینی و ادبی او را به ارث برد (الدوساي.)16 :2004 ،
ناکامیهرای پریدرپری کشرورهای عربری ،بره ویرژه ترراژدی فلسرطین ،آبشرخوری
الهام بخش برای شعر وی در فنون مختلف گردید( .آل بویه ،اسرمعیلی1390 ،ش،)44-43/5 :

و زمینة ظهور ادب پایداری را فراهم آورد و آن را به «زبان مبارزه و تحریک» نزدیرک
کرد( .جیده .)30 :1980 ،دنقل گرایشی واقعگرایانة سوسیالیسرتی داشرت و از شریوههرای
پیش پا افتاد شعری روی گردانید و از شگردهای نوین زبانی ،از جمله کراربرد میرراث
دینی ،برای مبارزه با حكومت سازشكار بهره برد.
تمرد سیاسی و طنز تلخ ،دو محور اساسی شعرهای دنقل به شرمار مریرود .وی برا
بهرهگیری آگاهانه از ابزار هنری امروزی ،مانند فراخوانی ناسازوارگونه از مترون مقردس
(قرآن و عهد عتیق) ،توانست به مفاهیم برگرفته از آنها ،جنبة امروزی بدهد و آنهرا را از
شكل موروثیشان خارج سازد ،تا بتواند شرایط تلخ سیاسی دنیای امرروز عررب را نقرد
کند .اهمیت شعر وی «درخروج از اسطور یونانی و غربی و فراخوانی نمادهای میراث
کهنِ عربی است تا بر هویت ملری تاکیرد کنرد» (غرراب ،بریترا)2:؛ از ایرن رو بایرد او را
پرچمدار شعر متعهدی دانست که بیش از آنكه به اسطورههای یونانی اهمیت بدهد ،بره
میراث گذشتة مردم خود روی آورده و از آن بهره برده است.
 -5ناسازواري و بافت شعري امل دنقل
ارزیابان ادبی ،طنز ناسازوار( )ironyیا تناقضنمایی را بارزترین ویژگی شعر امرل دنقرل
میدانند ( صرال .)124 :1996 ،،البته این ناسازواری« ،نوعی ادای هنری مبتنی بر طنرز تلرخ
است» (المساوي )169 :1994 ،و به نظر میآید که هد

دنقل از کاربرد ایرن هنرر شرعری،
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«تحریک مخاطبانش به انجام اصالحات» است (عثمان .)227 :1983 ،اما امل دنقرل چگونره
این هنر شعری را در رژ ساخت شعری خود بهکرار مریبررد عامرل اساسری زیبرایی
کاربرد این هنر شعری چیست
تجربة شعری امل دنقل نشان میدهد که وی راه رهایی از رنج و بردبختی سیاسری
حاکم بر مصر را در بازنمایی خاطرات تاریخی و میراث باشكوه گذشتة مردم کشرورش
میداند .وی دریافته است که احساس ملی مردم از نظر هنری ،برا فراخروانی و بازیرابی
میراث ملی دینی -به ویژه برای کسانی که از گذشته و تاریخشان بری اطالعنرد و عرر
ملی ندارند -بالنده میشود (المساوي .)143:1994 ،از ایرن رو ارزیرابی میرراث گذشرته را
مرهمی برای رهایی از عذاب انسانی میداند ( یدوي .)200 :1981،البته دنقرل برا گزینشری
معنادار به میرراث گذشرته روی مریآورد و از ظرفیرتهرای عربری و اسرالمی و دینری
بهره میبرد.
این رویكرد امل دنقل به میراث دینی و ادبری را بایرد مردیون تربیرت دینری و پردر
روحانی و کتابخانة دینی بجا ماندهاش دانست( .الاو ني ،بیتا .)89 :وی معتقد بود که حتی
«میراث فرعونی در وجدان مردم جایی نردارد»( .المسیاوي .)143 :1994 ،برراین اسراس از
میراث اسالمی -عربی و دینی ،بهویژه قرآن ،به عنوان منبعی اساسری بهرره مریبررد بره
شكلی که در بافت و زبان شعری امرل دنقرل ،گرزینش مضرامین وعبرارات و آیرههرا،
بهخوبی نشانگر در هم تنیدگی متن با میراث دینی شاعر است.
آزمندی دنقل در گنجاندن گنجینههای فكری گذشته در میان شعر امروزی ،خواست
درونی او در خلق آبشخوری نوین و تازه برای توانمندسازی زبران شرعری و گسرترش
دایر آن بود .وی در این راه از دو عنصر سازوکار بینامتنی و زبان ناسرازوار بهرره بررد.
در واقع وی به بازنمایی صر

میرراث گذشرته بسرنده نكررد؛ بلكره آن را بره گونرهای

به کار برد که بیانگر شرایط اسفناك کنونی دنیای عرب باشد ،تا شرایط تلخ و رقرتبرار
کنونی با شرایط آرمانی و باشكوه گذشته سنجیده شود.
از میان میراثهای فراخوانده شده در بافت شعری امل دنقل به شكل «مرتن پنهران»،
متون دینی بهویژه قرآن به سبب ناسازواریش ،چشمها را خیره میکند و ذهرنهرا را بره
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درنگ وا میدارد .زیرا «متون دینی ،بهسبب ویژگی ذاتی آن در پیوند با شعر ،مرثثرترین
ابزار ادبی بهشمار میرود .از این روی کاربرد متون دینی در شعر  -خصوصاً چیزی کره
مرتبط با نظام شعر باشد -پیوند قوی با شاعریت دارد و موجب مانردگاری در حافظره
میشود» (فضل .)230 :1980 ،همین امر باعث شده است تا شعر امل دنقل از همران آغراز
مورد توجه ناقدان قرار گیرد و خوانندگان فراوانی در دنیای ماتم زد عرب بیابد.
 -6تحليل بينامتني ناسازواري شعري امل دنقل
امل دنقل متن قرآنی را در شعر خود بهگونهای هنجارشكنانه بازیرابی مریکنرد و در آن
دست به آشناییزدایی میزند تا خواننده را شگفتزده و زیبرایی مرتن شرعری خرود را
نمایان سازد .همین امر ،توهم خروج از متن قرآنی و ضدیت با آن را ایجاد میکند .ایرن
گونه برداشتها بسبب ناآشنایی با شیو کاربرد بینامتنی در شرعر امرل دنقرل اسرت کره
ناسازواری خندهآور زیرساخت این شیوه است.
شكل کاربرد بینامتنی دنقل تفاوت شگفتانگیزی با دیگران دارد؛ بهویژه آنجا کره در
بهکارگیری رموز تاریخی از معنای تقلیدی و تكراری خارج میشود و طرح ترازهای در
تولید معنا میریزد؛ اما این تغییرر معنرا منفعالنره نیسرت و از واقعیرت تراریخی خرارج
نمیشود؛ بلكه در بردارند همان نتیجة تاریخی اسرت(عثمران )225 :1983 ،دنقرل در ایرن
کاربرد ،ابتدا آن ذهنیت همیشگی و عادتگونه را که خواننردگان از داسرتانهرای قررآن
دارند ،نفی میکند .این امر برای مدت کوتاهی ارتباط وی را برا گذشرته قطرع مریکنرد
(سلیمان )148 :2007 ،اما با دقت در هد

کاربرد قرآنی در شعر دنقل ،خواننده درمییابرد

که منظور وی همان منظور قرآنی یعنری ایسرتادگی در برابرر سرتم اسرت .ناقردان بایرد
میدانستندکه سرکشی سیاسی در برابر ستم ،محور اصرلی شرعر اوسرت؛ از ایرن رو در
بازآفرینی شخصیت متمرد قرآنی تعمد داشته است (همان.)149 :

کاربرد بینامتنی قرآنی در شعر امل دنقل همواره برا عنصرر ناسرازواری ادبری همرراه
است؛ بدین صورت که روند تنیدگی با متون فراخوان شده ،با سلب مرجعیرت کلمره از
شكل واقعیت بیرونی آغاز میشود و با دگرگونی در کاربرد کلمه برهصرورت واژگونره،
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به شكلی متناقض و ناسازوار در داخل متن حاضر به پایان میرسرد(الجرزار.)266 :2004 ،
این امر ضمن بهرهمندی از ظرفیت معنایی قرآن ،زمینه را فراهم مریسرازد ترا شراعر برا
زبانی طنز و نقدی تلخ ،معنایی خال

توقع خواننده ایجادکند و شكل مألو

وجامد را

بشكند و با بازخوانی معنایی قران ،آن را متناسب با شرایط امروزی بازآفرینی کند.
 .1-6شي ان مقدس!
شیطان در قرآن و متون مقدس ،کارکردی فریبنده و وسوسهگر دارد که میکوشد انسران
را از مسیر الهی باز دارد .مثمنان نیز او را چهرهای خطرناك مریداننرد و از گزنردش بره
خدا پناه میبرند؛ اما امل دنقل ،بر خال

تصور همگرانی ،او را مریسرتاید و از داسرتان

آفرینش آدم در قرآن بهگونهای ناآشنا بهره میبرد .وی در آغاز قصرید «آخررین سرخنان
اسپارتاکوس »1شكوه وعظمت را از آن شیطان میداند!:
(دنقل ،بیتا)147 :

(شكوه از آن شیطان است ، ...معبود بادها /او که در برابر «بلهقربان»گویان « ،نه» گفت/کسی که
به انسان یاد داد چگونه از نیستی بیرون آیرد /کسری کره «نره» گفرت ..و نمررد /و بره روحری
جاودانهدرد بدل گشت).

این مقطع از قصیده با آیات
( .بقره )34/2 ،زمانی که به فرشرتگان امرر کرردیم کره بره آدم
سجده کنند .پس همه سجده کردند مگر ابلیس که سررباز زد و مغررور گشرت و جرزو
کافران گردید .و نيز آیات
،)11/7

( اعررا ،
(الحجر)31/15 ،

( .ص )76-73/38 ،و آیات مشابهی که در آنها داستان آفررینش آدم و تمّررد شریطان
بیان شدهاست ،به گونههای مختلف ارتباط دارد.
تحلیل بینامتنی قصید فو به ما کمک میکند تا زیبایی این کاربرد را بیابیم .در نگاه
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اول چنین به نظر میرسد که شاعر ،شیطان را برخال
بخش از قصیده با هد

نگاه قرآنی سرتوده اسرت و ایرن

قرآنی در تضاد است .اما چنین نیسرت بلكره شراعر برا شرگرد

«آشنایی زدایی» از داستان آفرینش آدم و نتیجة آن در قرآن ،برداشت دیگری میکند کره
با هد

شعری وی سازگار باشد.

دنقررل در ایررن قصرریده دو شخصرریت را فراخوانررده اسررت؛ نخسررت اسررپارتاکوس،
شخصیت انقالبی رومانیاالصل ،که او را ناسازوارانه برای ایجاد معنایی امروزین به کار
میبرد و عبارت «المجد للشي ان» را بهجای عبارت «

» به کار بررد

که بعد از شكست انقالب بردگان روم به سال  71م آمده است و بیانگر لحظة پیرروزی
سزار بر بردگان و اوج عظمت وی برود(صرال .)101 :2006 ،،و شخصریت دوم ،شریطان
است که در متون مقدس نماد عصیان است .دنقل در پری نمرادی برود کره تمررد را بره
بهترین شكل نشان دهد و «گویا جز شیطان ،مانندی برای نشان دادن سرکشری در برابرر
سرفرودآوردن نمییابد»( .المساوي )167 :1994 ،شاعر ،اسرپارتاکوس را از جنبرة سرکشری
به شیطان پیوند میدهد تا مفهوم آخرین سخنان او را روشن گرداند.
بازیگران صحنة این شعر سیاسی؛ اسپارتاکوس ،زندانی سیاسی ،سزار ،قیصرر روم و
عبدالناصر ،ر یس جمهور مصرند .دنقل ،اسپارتاکوس را نماد شورش سیاسی انسران در
برابر حكومتِ سزارگونهای (نابلسی )49 :1986 ،میداند که ادعای خدایی دارد؛ از ایرن رو
او را شخصیت متمردی معرفی میکند که در راه آزادی ،سنگینترین بها را مریپرردازد:
(دنقل ،بیترا:

 )147بنابراین برای تحریک مردمان عرب علیه سرفرودآوردن محرض در برابرر حاکمران
سازشكار ،هرگونه نماد تمرد را میستاید ،مردم عرب در زمانة وی ،ترن بره سرازش برا
ستمگران داده بودند؛ پس شاعر ناگزیراسرت بررای فررار از سرازش و تسرلیم« ،اسرباب
سقوطی که به هد

سلب کرامت مردم نهاده شده ،از میان بردارد و «الیی» کره شریطان

متمردانه به جهت عدم سجده موجروداتِ بره نظرر او کمترر از خرود ،گفرت ،بسرتاید».

(المساوي .)260 :1994،دنقل از قابلیت هنرری ایرن حكایرت بررای نقرد نظرام سررکوبگر
عبدالناصر بهره میبرد و از مهلتی که خداوند به شریطان داد و او را ترا روز قیامرت آزاد
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گذاشت ،ناسازوارانه بهره میبرد تا نشان دهد هر کس که «نه» بگوید جاودانه مریمانرد،
هرچند که از بهشت حاکمیتِ ستمگران بیرون رانده شود.
شاعر دراین قصیده بهطور مستقیم از متن پنهان استفاده نكرده است ،بلكه از اسم خاص
شیطان ،که گویای حكایتی در قرآن کریم است ،بهره میجوید .وی از تمررد شریطان برا
لفظ «ال» سخن گفته و در نقطة مقابل آن ،خضوع و کرنش را با لفظ «نعم» آورده اسرت.
کلمة «ال» که برگرفته از معنای استكباری قرآن در داستان آفررینش آدم اسرت ،در آنجرا
بیانگر سرکشی شیطان در برابر خداوند است که در نهایت بررای او ،جراودانگی مرالزم
اندوه را درپی داشت؛ زیرا خداوند تا قیامت به او مهلرت داد« :
»( .اعرا 14 /7 ،و)15

شاعر از رابطة «نفی کلی» در آمیختگی متون استفاده کردهاست؛ به طوری که متن
پنهان در متن حاضر دگرگون شده و در معنای مورد نظر وی بهکار رفته است .شیطان
عنصر طغیان در قرآن و کتاب مقدس ،به شكلی ناسازوارگونه ،مورد ستایش قرار
میگیرد .کاربرد هنرمندانة بینامتنی با ویژگی ناسازواری از قرآن و تورات در کنار هم،
نوعی طنز ناآشنا را ایجاد میکند که حاکی از تمجیدِ سرکشی در حكومت استبدادی
حاکم بر مصر است؛ حكومتی که همگان در برابرش تسلیم شده و آن را تقدیس
میکنند و فریب مقبولیت مردمی آن را خوردهاند .از این رو تمردی شیطانگونه
ضروری مینماید تا با علم به عذاب و شكنجة ناشی از این تمرد ،از انجام آن نهراسد.
ژر

ساخت این قصیده نشان میدهد که شیطان امل دنقرل برا شریطان قررآن یكری

نیست .این ،نكتة زیبای بهکارگیری مفهوم قرآنی در این قصیده اسرت؛ زیررا شریطان در
اینجا معبود «باد» ،نماد سرکشی و بلندپروازی است و «نه» را در برابر کسانی مریگویرد
که بله قربانگو شدهاند ،نه در برابر آفریدگار ،تا به انسان بیراموزد چگونره نیسرتی را از
بین ببرد و جاودانه گردد .با آنكه معنای مفهوم برگشته و با مألو

آن ناآشنا مرینمایرد،

اما بدون در نظر داشتن زیرساخت قرآنی آن ،قابل درك نیست.
 .2-6پسر نوح
پسر نوح در داستان طوفان نوح ،درخواست پدرش را نپذیرفت و سوار کشرتی نشرد و
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غر گردید .امل دنقل در قصید «حقا لف خاصف حع ا ن ن ح» با فراخوانی این شخصیت،
او را بهگونهای آشنازدایانه بهکار میبرد:
الجُبَناء
المياهِ الجَموح

المَطد
المياهَ
الحَضطا

الحِجا

ل

-

دنقل ،بیتا)467 :

(گردباد نوح آمد؛ اینک آنها همان ترسویانند که به سمت کشتی فرار میکنند؛ جایی که من
بودم ...جوانان شهر اسب سرکش آب را لگام میزنند؛ آب را بر شانههاشان میکشند و از زمان
پیشی میگیرند .میکوشند سدهای سنگی بسازند تا شاید بستر عشق و تمدن را نجرات دهنرد؛
تا شاید وطن را ..نجات دهند .قبل از آرامش گردباد ،کشتیبان صدایم زد :خود را از وطنری کره
در آن جانی نمانده است ،بِرَهان)

این بخش از قصیده با آیات زیر تداخل دارد:

ا مِطل

آ
کَالجِبالِ

ێ

المَوْجُ
المُغرَقِينَ (هرود( )43-40/11 ،تا اینكه حكم و فرمان قهر ما فرارسید .به نوح گفتیم :با

خود از هرحیوانی یک جفت و اهل خانوادهات جز آنكه وعده هالکرش در علرم ازلری آمرده،
همه را در کشتی همراه بر و گرویدگان به نوح اندك بودند .و دستور داد کره شرما مومنران بره
کشتی درآیید تا به نام خدا کشتی هم روان شود و هم به ساحل نجات رسد؛ البتره خردای مرن
آمرزنده است .و آن کشتی به دریا با امواجی مانند کوه در گردش بود کره در آن حرال نروح از
راه شفقت فرزندش را خواند؛ ای پسرم تو هم به این کشرتی درآی و برا کرافران مبراش .پسرر
گفت :من بر فراز کوهی روم که از خطر ایمن باشم ،نوح گفت :ای پسر امروز هیچ کس از قهر
خدا جز به لطف او در پناه نیست .این را گفت و موجی میران آنهرا جردایی افكنرد و پسرر برا
کافران غر شد).

در نگاه نخست چنین به نظر میرسد که دنقرل در ایرن قصریده از اهردا

داسرتان
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قرآن دور شده است و هد

دیگری را دنبال میکند .اما چنین نیسرت؛ شرروع قصریده

نشان میدهد که منظور از طوفان ،هجوم وحشیانة فرهنگی -سیاسی (از سوی حكومرت
علیه روشنفكران) و منظور از کشتی ،پناهگاهی است که خیانتکاران بدان پناه بردهانرد؛
بخشی از این قصیده چنین است« :طوفران نروح رخ داد و شرهر آرام آرام غرر شرد و
گنجشكان فرار کردند و آب باال آمد ،خانههرا ،دکرانهرا و سراختمان پسرت ،بانرکهرا،
مجسمهها (نیاکان جادوانهمان) معابد ،سریلوهرا ،زایشرگاههرا ،درِ زنردان ،مقرحكومرت،
راهروهای سربازخانهها  ..همه را فراگرفت ...وقتی طوفان نوح آمد« ،حكماء!» به طرر
کشتی فرار کردند :رامشگران ،سرلشكران ،قاضی قضات و بردهاش ،جالد امیر ،رامشرگر
معبد ،مالیات بگیر ،واردکنندگان اسلحه و معشوقة شاهزاده خانم ( » ..دنقل ،بریترا  465:و

 .)466در این بخش ،دنقل تنها دست پروردگان حكومت را در حال فرار به کشتی نشان
میدهد و برای آنان با نیشخند واژ «حكما» را باژگونره برهکرار مریبررد کره منظرورش
سازشكاران و عافیت طلبان سودپرست است؛ زیرا این طوفان ،طوفان سیاسری امرروزی
است و شاعر ،همه را ،با صدای بلند ،به سرکشری و تمررد در برابرر ایرن شررایط فررا
میخواند (سلیمان .)222-221 :2007 ،بنابراین دنقل برای بیان موضع سیاسی خود ،با تغییر
در متن پنهان بهدنبال یک داستان ناسازوار با داستان قرآن اسرت ترا وارونگری زمانره را
نشرران دهررد .طوفرران نرروح ،در اینجررا ،یعنرری شورشرری فراگیررر کرره زمینررة نررابودی
سیاسی -اجتماعی حاکمیت را فراهم میسرازد و کشرتی یعنری لنگرگراه حاکمیرت کره
ستمكاران بدان پناه میبرند.
چنین تحلیلی نشان میدهد که بینامتنی ابزاری است هنری در نزد شاعری مانند دنقرل
که با استفاده از شگرد ناسازواری رابطهای از نوع نفی کلی(حِوار ،یا گفتگرو) برین مرتن
قرآنی ومتن حاضر پدید آورده است .البته در نگاه نخست به نظر میرسد که وی بهطور
کلی از مقاصد سوره دور شده وآن را در یک موضع سیاسی گنجانده است؛ اما دقت در
معنای قصیده نشان میدهد که وی معنای اصلی قصة قرآنی را میپرذیرد و برا پرردازش
ساختمان قصید سیاسی خرود ،آن را در راسرتای هرد

معنرایی داسرتان قرآنری قررار

میدهد؛ با دگرگونی در متن پنهان ،فضایی دگرگونه در بافت متن حاضر ایجاد مریکنرد
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بیآنكه اختال

معنایی بهوجود آورد (جزار )259 :2006 ،و هنرمندانه از معنرای عرادی و

تقلیدی این پدیده تاریخی خارج میشود .این تغییر معنایی باعث آفرینش نروعی درهرم
آمیختگی بین تاریخ و واقعیت شده است (عثمان.)225 /4 :1983 ،

 .3-6قصاص
قصاص از جمله احكام الهی است که قرآن آن را مایة زندگی میداند .امل دنقل برا بره
کارگیری این قانون به همراه یک حادثه تاریخی آن را در قصیده «من مرذکرات المتنبیي
ي مصر» به گونهای ناسازوار و خنده آور به کار میبررد ترا تفراوت خنردهآور شررایط
آرمانی را با واقعیت موجود نشان دهد:
«
»
»

«
(دنقل ،بیتا)240 :

(کافور از اندوهم جویا شد؛ گفتم اکنون در بیزانس همچون گربهای آواره است و فریاد میزند:
کافور مرا دریاب .کافور فریادکشان به غالمش گفت که :کنیزی رومی بخرد و شالقش زند تا که
او فریاد زند :ای روم به فریادم برس ..تا چشم در عوض چشم باشد و دندان در عوض دندان)

این بخش از قصیده با آیة قصاص ،بینامتنی دارد« :
»
(ما ده( )45 / 5 ،و در تورات بر بنیاسرا یل حكم کردیم که جان در مقابل جران قصراص
کنند و چشم در عوض چشم و بینی در برابرر بینری و دنردان در عروض دنردان و هرر
زخمی را قصاص کنند)
دنقل در این مقطع از دو بنیامتنی بهره میبرد؛ اولی ،حكایت «خوله» در زمان معتصم
عباسی است که قبل از «

» أسیر رومیان شده بود و معتصرم بررای آزادیرش

عموریه را نابود کرد و نجاتش داد .دنقل شرایط حاکمیتی امرروزه مصرر را ماننرد زمران
کافور میداند که نماد ناالیقی ،بیکفایتی و ستمگری برود( ،محسرنی نیرا1388 ،ش)153/1 :؛

کافور بردهای بود که توانست در زمان سیف الدوله ،حكومت مصر را ناجوانمردانره بره
دست گیرد و شاعر ،با فراخوانی تاریخی وی ،به عنوان نماد حراکمی ناشایسرت کره برا
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بدفهمی از معنای قصاص ،در برابر فریاد «کافوراه» دستور میدهرد کره کنیزکری رومری
بخرند و شالقش بزنند تا او هم ندای «وا روماه» سردهد و روم قصاص شود؛ در اینجا،
جملة «وا کافوراه» به جای «وا معتصماه» و«جای ف یوحاف» به جای «فتح عموریه» عصر
معتصم است؛ اما کل معانی در این بخش از قصیده با داللتهای امروزینش تضراد دارد
و رابطة متن پنهان با متن حاضر از آنجایی که کل معنا در متن حاضر تغییر کرده اسرت،
از نوع نفی کلی است که دنقرل آگاهانره آنهرا را بره کرار بررده ترا هردفش را کره بیران
بیتدبیری و بی کفایتی سیاست داخلری و خرارجیِ شكسرت 1967م در برابرر اسررا یل
است ،نشان دهد .این بینامتنی با ناسازواری تلخ و بهصرورت همسرو ،از طرفری موضرع
حاکم مقتدر عباسی و ماندن حكومت در کنار مردم و احقا حق آنان و از طرفی دیگر
موضع حاکم کنونی مصر را در پذیرفتن شكست و زبونی ،بیان میکند.
در بخش دوم که بینامتنی قرآنی است ،دنقل به خوبی توانسته است با تغییرر معرانی
در کنار بخش آغازین قصیده ،ارتباطی بین این دو ایجاد کند .متن پنهان در متن حاضرر
پذیرفته شده است و با ابتكاری در کاربرد بجا؛ ادامة متن حاضر است .رابطة بینرامتنی از
نوع نفی متوازی است ،یعنی در همان معنای قصاص بهکار رفته است ،اما با این تفراوت
که قصاص قرآنی کجا ،که احیاء کننده اسرت ،و ایرن قصراص کجرا ،کره میراننرد روح
وشر

انسانی و مضحكة قدرت نمایی پوچ است .در اینجا با بیانی ناسازوار طنز تلخی

را به وجود می آورد که بیانگر ناتوانی و عجز حاکمان کنونی در گرفتن انتقرام واقعری و
پس گرفتن حقو مردم از غاصبان خارجی است.
 .4-6فرزند آدم
داستان اختال

فرزندان آدم در قرآن که در نهایت منجر به قتل یكی به دسرت دیگرری

شد ،بیانگر جریان درگیری حق و باطل است که در آغاز تاریخ بشر شكل گرفت .دنقرل
در قصید «سفرالتكوین» آن را برای بیان شرایط ناهجنار کنونی به کار میبرد:
المُتَ طاول

یجنُّ
یخبئُ
واسطمَه

الموت
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(دنقل :بیتا331 :و .)332

(فرزند آدم را دیدم که دیوانهوار درختان بلند را میکَنْد و آب دهانش را در چاه میانرداخت و
روغن را بر سط ِ،آبِ رودخانه میریخت؛ سپس در پاشنة در ،بمب مرگ را پنهان میساخت و
عقربها (کینه) را در گرمای سینهاش پنراه مریداد و وام ،نرام و پیرراهن فتنرههرایش را بررای
فرزندانش به ارث میگذاشت .عقل ،آواره شد و گدایی میکرد و کودکان او را سنگ میزدنرد
و سربازی در مرز او را بازداشت میکررد و دولرت شناسرنامهاش را باطرل مریکررد و او را در
لیست دشمنان میهن قرارمیداد .گفتم :عقل باید در زمین باشد؛ اما نبود .عقل واندیشه در زندان
افتاد و تبعید شد)

این مقطع از قصیده با سوره ما ده آیات  27تا  30بینرامتنی دارد:
المَتقطينَ

بطالحق

العالمين
إثمِكَ

الظطالمين
الخاسرین ( ما ده( .)30-27/ 5 ،بخوان برر آنهرا بره حقیقرت و

راستی حكایت دو پسر آدم را که تقرب به قربانی جستند و از یكی پذیرفتره شرد و از دیگرری
پذیرفته نشد .گفت من تو را خواهم کشت ،هابیل گفت که خداوند قربرانی متقیران را خواهرد
پذیرفت .اگر تو به کشتن من دست آوری من هرگز برای کشتن تو دسرت دراز نخرواهم کررد
من از خدایم میترسم .من می خواهم که گناه کشتن مرن و گنراه مخالفرت ترو هرر دو بره ترو
بازگردد تا تو اهل آتش جهنم شوی که آن آتش جرزای سرتمكاران اسرت .آنگراه پرس از ایرن
گفتگو ،نفس او (قابیل) را برر کشرتن بررادرش ترغیرب نمرود ترا او را بكشرد بردین سربب از
زیانكاران گردید).

امل دنقل در این مقطع ،از یک جریان تاریخی سخن میگوید کره در دوران معاصرر
تبدیل به فرهنگ عمومی حاکمان گشته است .سرسلسرله جنبران ایرن جریران تراریخی
قابیل فرزند آدم (ع) است؛ سپس قابیلیران ،فرهنرگ ویرانگرری ،اسرلحهکشری در برابرر
بشریت و فتنهانگیزی در میان مسلمانان را پیشة خود ساختند تا حكومت را به دسرت
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گیرند و انسانها را تباه سازند.
واژههای بهکار رفته در این قصیده نشران از روابرط بینرامتنی آن برا دو حادثره دارد؛
اولی ،قرآنی و داستان قتل هابیل به دست قابیل است و دومی داستان غم انگیرز پیرراهن
عثمان .دنقل در ژر

ساخت این قصیده این دو را به هرم مررتبط مریسرازد ترا ادامره

جریان فتنهگری ،کشتار انسانهای بیگناه ،شرارت و توطئه قابیلیان را نشران دهرد .وی،
با پذیرش اصل داستان در متن پنهان (قرآن) ،در متن حاضرر عناصرر حكایرت را تغییرر
میدهد و با دگرگونی واژهها ،واژههای نویی مانند

الموت ،العقارب،الفتن،الجنطد،

الحکومات میسازد تا پیامدهای فزاینده و خطرناك آن را هم بیران کنرد و برا ترکیرب
اضافی قميص الفتن ،داستان قابیل وهابیل را بره جریران سروء اسرتفاده معاویره از قترل
خلیفة سوم پیوند میدهد؛ زیرا شاعر میکوشد اینِ جریانِ شرارت برار معاویره را ادامرة
همان جریان آغازین درگیری بین حق وباطل نشان دهد؛ برا ایرن تفراوت کره قابیرل در
دنیای امروزه دیگر ناچار نیست که جسد مقتول پنهان کند؛ بلكره آن را برر دوش مرردم
سادهلوح حمل میکند تا به خاکش بسپارندو با به دست گرفتن پیراهن خرونین مقترول،
به خونخواهی وی برخاسته تا خلیفة برحق را نابود کند .رابطة متن پنهان و متن حاضرر
از نوع نفی متوازی است که دو واژ ابن آدم و قمیص الفتن زمینة فراخوانی متن پنهران
را در متن حاضر فراهم میکند و سپس شراعر برا آوردن فعرل مضرارع ،اسرتمرار ایرن
جریان نابودگر را نشان میدهد .تصاویر حاصل از تعابیری مانند «یبصق في البئر» ،کره
منظور فاسد کردن طبیعت« ،العقارب» ،که استعاره برای انسانهای کینه تروز اسرت ،بره
ویژه تعبیر «قميصالفتن» در شكل گیری معنای جدید و استمرار فتنره و اخرتال

برین

مسلمانان نقش اصلی دارد.
 .5-6زیانکاري
در قرآن غیر از بندگان صال ،خدا همه زیانكارند ،همچنرین آسرایش در سرختی نهفتره
است .امل دنقل این مضمون قرآنری را برا آهنگری زیبرا و برگرفتره از قررآن در قصریده
«

» در غیر معنای آن بهکار میبرد تا نشان دهد که در حكومت خودکامگان بره جرز
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همراهان حاکم ،همگان زیان میبینند و فقط حاکم در آسایش و امنیت است:
یماشطونَ
یحشَون
دنقل ،بیتا.)326 :

(تنها تو در رفاه وآسایشی؛ بیشک راست در زیان است .اما چر

(منتقرد) در سرختی اسرت.

مگر کسانی که دمخور شدند؛ مگر کسانی که زندگی میکنند و روزنامههای خرودفروش را پرر
از جاسوس میکنند ...پس زنده میمانند .مگر سخن چینان ....مگر کسانی که یقههای خود را با
بستن کراوات سازش زیبا میکنند)

این قصیده از حیث ساختار و آهنگ جملهها با دو سور «عصر» و «شرح» ارتبراط دارد:
(العصر )3-1/103 ،و

(الشرح5 /94 ،و)6

دنقل در این قصیده ،با الهام از فضای قرآنی و ساختار آیات ،حكومت انور السرادات
را نقد میکند که در آن تنها حاکمان از نعمت آسایش بهرمندند.
در این قصیده ،بینامتنی ،ابزاری هنری است در دست شاعر تا با آن ،تصویری زیبا و
آهنگین بیافریند و فضایی ناسازوار با آنچه که در قرآن اسرت ،بره وجرود آورد و نشران
دهد در حال حاضر به جز حراکم همره در زیران و سرختی هسرتند؛ مگرر آنران کره برا
حكومت دمسازند و کراوات سكوت سازش زدهاند! لذا رابطة بینامنتنی ایرن قصریده برا
قرآن نفی کلی است  .در ایجاد این تصویر استهزاء آمیرز و فضرای ناسرازوار خنردهآور،
همآوایی واژههای متن حاضر با متن پنهان ،که ازآن به بینامتنی موسیقیایی یاد میشرود،
بیشترین نقش را دارد .زیبایی اینگونه بینامتنی ناشی از استفاد شاعر از برخی دادههرای
بالغی و موسیقیایی متن پنهان است که متن هنری جدیدی را میسرازد ،بره شركلی کره
جنبة آهنگین کالم در متن حاضر ،معنای مرورد نظرر شراعر را بره خواننرده مریرسراند
(المساوي .)195 :1994 ،دنقل با دگرگونی کلی متن پنهان بهصورت متناقض ،لفظ انسان را
حذ

مینماید و با کاربرد ناسرازوار اسرتثناء در مرتن حاضرر ،سازشركاران را در کنرار

انورسادات ،تنها بهرهمندان از آسایش و آرامش میداند؛ اما روشنفكران منتقد از چ

و
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راست در این حكومت خودکامه زیانكار و در رنجند.
 .6-6سرزمين امن
«البلد االمین» از واژههای قرآنی و نام شهر مكه است که با خود آرامرش و امنیرت دارد
اما دنقل در قصید «ال وقت للبكاء» آن را در معنای غم واندوه به کار میبرد:

( دنقل ،بیتا)319 :

(قسم به انجیر و زیتون ،قسم به طور سینا و قسم به این سرزمین اندوهناك .بیشک در آن روز
دیدم :کشتیهای بیگانگان زیر موج آب غوطه میخورد و شاه فرنگ زیر زین اسب بود...اینرک
من در فردای پنهان ،تابستانی سوزان و شهرهایی لرزان و کشتیهایی غر شده میبینم)

این مقطع با سور مبارکه «التین» بینرامتنی دارد:
( .التین)4-1 /95 :

این مقطع از قصیده ،درباره زمان اشغال مصر توسط فرانسویها سروده شده اسرت،
و منظور از بلد محزون ،قاهره است که به سبب حضور اشغالگران اندوهگین است .امل
دنقل همان ضربآهنگهای تند متن پنهان را به کار میبرد تا برا بینرامتینی موسریقیایی،
متنی نو بیافریند؛ اما با تغییرات جز ی تا معنای موجود در متن پنهان را دگرگرون نمایرد
و با ناسازواری خندهآوری در متن حاضر بازآفرینی کند .لذا «بلرد االمرین» را بره «البلرد
المحزون» تبدیل میکند و با بهرهگیری از آهنگ درونی متن پنهان و برازآفرینی معنرایی
آن در متن حاضر ،برترین نوع تداخل متنی یعنی رابطة نفیکلی (حوار) را ایجاد کنرد و
خند تلخی بر لب خوانندگانش نشاند .در این قصیده بررای تكمیرل معنرا برین گذشرتة
باشكوه مصر و شرایط اسفناك کنونی مقایسه میکند.
 .7-6آمرزش گناهان
آمرزش گناهان در قرآن به معنای خشنودی خداونرد اسرت از بنردهاش؛ امرا دنقرل در
قصید «سرحان الیتسلم مفاتی ،القدس» آن را به منظور دیگری به کار میبرد:
(دنقل ،بیترا(. )349 :گلوله بایرد
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گناهان آینده تو را بیامرزد  /ای کسینجر گلوله باید بیامرزد)
این مقطع پایانی از قصید «سرحان الیتسلم مفاتی ،القدس» با آیة دوم سوره مبارکرة
فت ،بینرامتنی دارد
( .فرت1/48 :،و )2الزم بره ذکرر اسرت کره واژ
«الذنب» در اینجا به معنای گناه نیست؛ بلكه منظرور از آن پیامردهای سرهمگین دعروت
پیامبر(ص) در جامعه است (مكارم شیرازی :1373 ،تفسیر سور الفت.)،

قصید «سرحان الیتسلم مفاتی ،القدس» هفت مقطع دارد که در شش مقطع آن ،آثرار
ویرانگر سیاستهای امریكا در خاورمیانره را نشران مریدهرد .کسرینجر نماینرده ایالرت
متحده ،مجری طرحهای استراتژیک منطقة خاورمیانه در دهة هفتاد میالدی برود کره در
نهایت منجر به پیمان کم

دیوید و سازش با اسرا یل شد .لذا شاعر در مقطع پایرانی از

قصیده ،دیگر شعارهای سیاسی را کارآمد نمریدانرد .و تنهرا راه براقی مانرده را شرلیک
گلولهای میداند که زندگی کسینجر را پایان دهد و مانع از انجام جنایتهای دیگرر وی
در آینده شود .این مطلب را با استفاده از آیة قرآنی به شكلی شگفتآور بیان میکند.
دنقل با پذیرش جوهر معنای متن پنهان ،لفظ الرصاص را بهجای اهلل میآورد وفقط بره
ذکر «ما تأخر» بسنده میکند تا متن حاضر را متفاوت وابتكراری نشران دهرد؛ زیررا در
اینجا گناهان «ما تقدم» کسینجر هرگز بخشودنی نیست و فقط برا کشرتن وی مریتروان
مانع جنایتهای بعدی وی گشت .بنابراین دنقل معنا را بهطور کلری تغییرر مریدهرد و
خطاب به کسینجر میگوید« :گناهان آینرد ترو را گلولره خواهرد بخشرید» امرا گناهران
گذشتة تو که پر از خطوط سیاه و فتنه در خاورمیانه است ،خداوند قضاوت خواهد کرد.
نتيجه
امل دنقل شاعر سیاسی ،متعهد و سرکش ،از همة ابزارهای زبرانی بررای نقرد حاکمیرت
شكست خورد سیاسی ناصری و ساداتی ،بهره میبرد .او در این مسیر ،بیش از هر چیز
از ویژگی ناسازواری به همراه بینامتنی ،به مثابة ابزاری برای بیان مقصود خرود اسرتفاده
میکند .این ویژگی ،زبان شعری وی را برای بیان شرایط نامطلوب کنرونی گزنردهترر و
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طنز تلخ وی را مثثرتر نشان میدهد .وی در کاربرد ایرن ابرزار هنرری ،توانرایی شرعری
خود را با شگرد آشنا زدایی ،نشان میدهرد و تلخری تجربرة شكسرتهرای پری درپری
عربها از اسرا یل و تحقیر و بدبختی انسان مصری و عرب را به تصرویر مریکشرد .او
این کار را استفاده از بزرگترین پشتوانة فكری عربها یعنی قرآن انجام میدهد .زیبرایی
ادبی این شگرد هنری فقط با تحلیل بینامتنی و آشكار نمودن ارتباط بین مرتن حاضرر و
متن پنهان روشن میشود .میتوان در چند سطر کوتاه نتیجه گرفت که:
 -1بنیان طنز ناسازوار امل دنقل ،بینامتنی قرآنی است و بدون تحلیل بینرامتنی قررآن کره
مبتنی بر نفی کلی و دگرگونی متن پنهان در متن حاضراست ،زیبایی این بهرهبررداری از
قرآن قابل فهم نیست .بلكه بدون در نظر گرفتن ابزار هنری بینامتنی ممكن است از ایرن
ابیات سوء برداشت بشود.
 -2علت رویكرد شاعر به زبانِ ناسازوارِ خندهآور و بهرهگیرری از قررآن ،نقرد شررایط
دردناك سیاسی کشورهای عربی ،به ویژه ،مصر در دوران عبدالناصرر و سرادات اسرت؛
زیرا شاعر میبیندکه مردم ،ستمپذیر شدهاند و گذشتة باشكوه خود را فراموش کرردهانرد
و علی رغم داشتههای فرهنگی ارزشمند در زندگی روزمره خود از آنها بهره نمریبرنرد
و حتی خال

آن عمل میکنند .و زبان طنز ناسازوار ،ابزار ادبی مناسبی برای بیران ایرن

دوگانگی خندهآور است و برای رسایی این هنر زبانی به بینامتنی قرآنی روی میآورد و
با باز آفرینی متن پنهان قرآنی به گونة ناسازوار ،توانسته است متن شعری خود را پربرار
و مثثر کند.
پينوشت
اسپارتاکوس ،رهبر شورش بردگانی بود که علیه روم مرکزی قیام کردند .این قیام ،بزرگترین شورشری
بود که قبل از میالد رخ داد و در آن؛ وی دوسال در برابر لشكر نظامی مقاومت کرد و سرانجام بهسرال
. 71م به دست کراسوس کشته شد.
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