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 چکيده  
و  بجرا منردی  که با بهرره است مصری  ةویژگی بارز شعرسیاسی امل دنقل، شاعر برجست« طنز ناسازوار»

کرار   و ین سازسازی کرده است. وی ادر شعر خود برجسته  آن را ،از آیات و مضامین قرآنیهنرمندانه 

برای نشان دادن شرایط نابسامان اجتماعی و سیاسی حاکم  ،ایکنندهادبی را با رندی تمام و زیبایی خیره

نابسامان کنونی را با وضعیت آرمانی نشان دهرد. زیبرایی   آور اوضاع خندهتفاوت برد تا کار میبرمصر به

 کره   اسرت  اهردا  سیاسری  بررای  انی از قرآن خوابرداری و فردر بهره ،سیاسی ةطنزگون این ناسازاوریِ

شود ای که چنین تصور میگونهبه ؛استمتن شعری شده آشنایی زدایی موجب آوری صورت شگفتبه

بینرامتنی روشرن   روابرط  با تحلیرل   .اما چنین نیست برد؛می کارر خال  اهدا  آن بهبکه شاعر قرآن را 

حاکم سیاسی  مخاطبان خود را به وضعیت تلخ گزنده،با نقدی  سرکش مصری توانسته شود که شاعرِمی

 با روش تحلیل محتوا ای ناصواب،هبیین متن شعری و پرهیز از برداشته منظور تآشنا سازد. این مقاله ب

ستفاده از آیات ومضامین قرآنی روشن درا را ارزش ادبی شعر این شاعر بر اساس تحلیل روابط بینامتنی،

 .نمایدبرداری ناصواب از قران را برطر  بهره ةشبهکوشد میو  سازدمی

 .، ناسازواریامل دنقل،  بینامتنی ،قرآن :ي کليديهاواژه

                                                
  ییو به راهنما یجانآذربا یمدن دیدانشگاه شه ةیناست که با هز یرضا تواضع ةنامیانمقاله برگرفته از پا ینا 

 است. یدهبه انجام رس یرزاییو مشاورت دکتر فرامرز م یرضا موسو یددکتر س

 :پست الکترونيك نویسندة مسؤول mirzaeifaramarz@yahoo.com 
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   لهأطرح مس -1

میراث دینی و فكری گذشته، شعر امروزی را دگرگرون   شاعران معاصر عرب بهرویكرد 

احیرا کننرد   رمزهای جدید بیافرینند و اسطوره های گذشته را »توانستند  . آناناسته کرد

های ناشناخته را درنوردند و زبان دینی را به عاریت گرفته و معرانی دینری را   و سرزمین

 «. نرسرند  رینی نماینرد، هرچنرد کره بره پرای آن     با زبان سنتی و سبک همسان آن، برازآف 

 ر نگذاشرته دید هیچ اثر دینی به مانند قرآن بر شعر معاصر عرب اثتربی (67: 1980 )جیرده، 

 منبع وحیانی جاودان، منبع الهام شاعران امروز عرب گشته است. این است و
 

 انرد و برا  نرام نهراده  « بینرامتنی »منردی از دیگرر مترون را    ارزیابان ادبی، این نوع بهره

 آن را بررای خواننرد    ةی شناسران یبه کارگیری آن در خروانش مرتن ادبری، ارزش زیبرا     

، از بینرامتنی  امروز دنیای عررب  ةبرجستشاعران  آیدبه نظر میسازند. امروزی آشكار می

انرد و گراه چنران    برای بیان معانی عمیق ادبی خود اسرتفاده کررده   ابزاری هنری ةمثاب به

شراعر   کنرد اند که خواننده تصرور مری  زیرکانه و هنرمندانه این ابزار هنری را به کار برده

گونه استفاده از قررآن را  این  ،رو از این قصد تمسخر متون مقدسی مانند قرآن را دارد و

شراعر   ،عراقی، و امل دنقل  اند. شاعرانی مانند احمد مطر، شاعر پرآوازناصواب پنداشته

آنران از  قررآن کرریم در مظران       که شكل استفاد ندمصری، از این دسته شاعران ةبرجست

هرای  اشكال اساسی این گونه برداشت .(133 -125: 1390، معرو  ) اتهام قرار گرفته است

اسرت  گیری در نقد بالغری قردیم   وام ةبینامتنی با نظری ةشتن نظریناصواب، همسان پندا

 نرام دارد « نفی کلی»یا « گفتگو»که  ،ترین شكل آن. حال آنكه بینامتنی در برجسته(همان)

گیری در و واماست پنهان  متنِ نوعی حرکت معنی در جهت مخالفِ ،(66: 1384میرزایی، )

 .استاند، حرکت در راستای متن پنهان نام نهاده« حسن اقتباس»آن را  که ،بهترین شكل
 

امل دنقل از قرآن به منظور بیان تفاوت عمیق شرایط مطلوب، یعنی همان  مندیبهره

 او شود، با شرایط کنونی، یعنی همان معنایی که از شعرمعنایی که از قرآن فهمیده می

 او را برخی ،رو از این نماید.با قرآن پیچیده می را یو بینامتنی شعر ةرابط شود،فهمیده می

، قرآنی مضامین خال بر دنقل امل که اندپنداشته زیرا اندنامیده «حیران و گمراه شاعر»
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  است نیشخند زده خداوند به و شیطان را ستوده 

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

ارزیابان تهكمیه در بالغت سنتی شباهت دارد که   این نوع استفاده از قرآن به استعار

« (irony)ایرونی »اند و معادل نامیده« »ادبی دنیای عرب آن را 

 فارسی است.  «  طنز ناسازوار»انگلیسی و 

برا تحلیرل   این مقاله، رد بدفهمی متن شعری امل دنقل و تبیرین آن   تالشرو  از این

مضرامین   روشن گردد که امل دنقرل برا اسرتفاده از آیرات و    تا این فرضیه است بینامتنی 

 ایی بیان کنرد. توانسته است مقصود خود را به زیب ،«گفتگو»یا  «نفی کلی»قرآنی به شكل 

بخرش در شرعر معاصرر     اثبات این فرضیه، هم ارزش قرآن را به عنوان یک منبرع الهرام  

 دهد و هم قدرت شعری شاعری مانند امل دنقل را.ویژه  شعر سیاسی،نشان میعرب، به

 ماهيت متن ادبي و بينامتني   -2

رود؛ زیررا مرتن   مری شرمار   کرد متن ادبی بهکار ناقد در کشف ماهیت و ابزار مهمِ ،زبان

است.  (59: 1383بارت،) «مستقر در زبان»و  (256:  1384 )مكاریک،« بزرگ زبانی قطعة»ادبی 

تن ادبری، و نره مسرا ل    شناختی به ادبیات، تنها به مر های نقد جدید با رویكرد زبانشیوه

ویكررد،  ر انرد. در ایرن  نامیرده « متن محور»را نقدِ  هاهاین شیوتوجه دارد که  پیرامونی آن

برا  »هرر متنری   ،. در حقیقرت داردتعامرل  که با دیگر مترون  است یک واحد باز  متن ادبی

سرازی  شود. هر متنی به منزلرة جرذب و دگرگرون    ساخته می «ها از نقل قول ترکیبی زیبا

اسرت کره   « بینرامتنی » یرا « تناص»ان هم مسأله این(. 44 :1381 )کریستوا،« متنی دیگر است

یک متن، جایگشتی » ،در مطالعات خود مطرح کرده بود. به نظر ویآن را  یا کریستواژول

هرای متعرددی اخرذ     است که در آن گفته و بینامتنی در فضای یک متن مفروضاز متون 

ز ا(. 53 : 1380 )آلرن، « کنند ، با هم مصاد  شده و یكدیگر را خنثی می شده از دیگر متون

 ،شرود یراد مری  ( intertextualit)بینامتنی یة، که از آن به نظر«گی متوندرهم تنید» ،رواین

مورد توجه ناقردان  و چنان  استمحور و نقد متن شناختی به ادبیاتحاصل رویكرد زبان

 ند.اههر متن ادبی دانستگیری درشكلکه آن را امری اجتناب ناپذیر  است هقرار گرفت

http://www.shareah.com/index.php?/default/staticpages/sp/action/view/item%20id/1/
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رایند تبدیل از متن حاصل یک فکه هر آید با توجه به تعریف بینامتنی، به نظر می

، «متن حاضر»سه اصطالح  ،تحلیل بینامتنی در(. 52-51 م:2000 )موسی،است متون دیگر 

از نظر  ،متنیبینا ةدر نظری چرا که .باید روشن گردد« ت بینامتنیعملیا»و « متن پنهان»

 و بینامتنی بدون متن پنهان رددگ دیگر متون ادبی تفسیر می ةمتن ادبی به وسیل ،کریستوا

. کشف متون پنهان عامل اصلی فهم (52 همان:)و متن پنهان بدون بینامتنی وجود ندارد

 بینامتنی )تناص( همان چیزی است که به متن معنا و»در حقیقت  است. متن حاضر

های کند بلكه افقة متن را باز میای و بستبخشد. بینامتنی نه تنها نظام اشارهارزش می

گونه که خود از متون گذشته تغذیه گشاید و هماننده میجدیدی در فهم متن به خوان

« شود که متون آینده از آن بهره ببرندای میخود تبدیل به ماده ةبه نوب ،کرده است

یاری آنها کلیدهایی هستند که با  ةمثابمتون پنهان بهبنابراین  ؛(58 - 57: 1996)حافظ، 

 د.شومتن جدید باز می ةبست درهای

به سه  است کهمهم بینامتنی  ةنكت ،فرینی متن پنهان در متن حاضربازآچگونگی 

یا نفی  «اجترار» قانون» :گیردانجام میبینامتنی  ةگانهای سهقانونبا عنوان صورت 

: 1388 ،میرزایی) «.یا نفی کلی «حوار» قانون یا نفی متوازی و «امتصاص» قانون جز ی؛

د . از این نکحاضر و متن غایب را تفسیر میمتن گانه روابط بین این قوانین سه (306

نیاز به خوانشی کشف آن  بینامتنی است و ةنفی کلی یا گفتگو باالترین درج ةسه، رابط

این نوع زیرا شاعر در  تا بتوان متن پنهان را به زیرکی درك کرد؛عمیق دارد  آگاهانه و

معنای   ای که در خال گونه؛ بهکندنی مییبازآفر طور کاملبه متن پنهان را بینامتنی،

به تالش همان(  درك  این نوع روابط بینامتنی نیاز برد. )، آن را به کار میمتن پنهان

ای آن روشن شود. های زیرین متن کشف گردد و ناگفتههفكری زیادی دارد تا الیه

د نیاز به فراخوانی متن پنهان دار ،و بهتر متن ه دست یابی به معنای درستکضمن این

ضر، معنای ناقصی از آن متن حا خوانند  وگرنه ؛تا معنای متن کنونی کامل گردد

 برد وحتی ممكن استآن لذت نمی یابد و ازکند ویا آن را مبهم و گنگ میدریافت می

 ارزش بیابد.متن ادبی را بی
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   تحقيقو اهميت  پيشينه  -3

انجرام گرفتره    تروجهی درخور هایپژوهشمعاصر عرب   بینامتنی قرآن و شعر ةدر زمین

در فصرلی از  کره نویسرنده    «»مانند: کتاب ارزشرمند   ؛است

پرردازد  به بینامتنی شعر امل دنقل برا میرراث گذشرته عربری از جملره قررآن مری        ،کتاب

 يالشیرا الرا ی   ياستدعاء الشخصیاا  التاایایف  ی   » کتاب ارزشمند(. 199-39 :1994،يالمساو)
های تراریخی  ی فراخوانی شخصیته یكی از موضوعات مهم بینامتنی یعنهم ب «اصاالمر

ای مرجرع در ایرن   هر است؛ به همین دلیل یكری از کتراب   در شعر معاصر عرب پرداخته

هایی که امل دنقل در دیروان شرعرش از آنهرا یراد     به شخصیت رود وزمینه به شمار می

 .(186-75 :1997)زاید، ده است شاشاره  ،کرده

سرخت مرورد    ،چندی است که موضوع بینامتنی قررآن برا ادب معاصرر   در ایران نیز 

طوری که در همرایش قررآن وادب در   ؛ بهتوجه پژوهشگران دانشگاهی قرار گرفته است

 یرد آمقاله در این باره ارا ره شرده برود. امرا  بره نظرر مری        20یش ار دانشگاه کردستان ب

، «شیرا حممی د دیو ی     يقاآني  التناص ال» ة الهای زیر در خور توجه باشد:  مقمقاله

از خانم رقیره رسرتم   .سال اول( ر ه1384پاییز ،3  انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، شمار ة)فصلنام

بهرار و   ،11  شرمار )همران،   ،«الجبی   يد  ان  یدو  ياستدعاء الشخصاا  القاآناف  »و پور 

زاده و احمد نهیرات کره در هرر دو مقالره    از عبدالغنی ایروانی .سال پرنجم(  ر ه1388تابستان

روابط   »های قرآن در شعر این دو شاعر پرداخته شده اسرت و مقالره   بیشتر به شخصیت

 ن مقدسری و همكراران، در دو  امیابوالحسن از «. بينامتني نهج البالغه با آثار امين ریحاني

کره در ایرن   ت اسر  6/59پیراپی  اول،  .شرمار 1389، نقد ادب عربي ةپژوهشنام فصلنامة

 یبه انواع تناص لفظی و مضمون ،البالغهضمن بیان اثرپذیری مثبت ریحانی از نهج مقاله

ی در روابط بینامتنیت را عنصر غالب در بین متن غایرب و حاضرر   اند ونفی جز پرداخته

 ،«رواب  بينامتني قطرآن بطا اشطعار ا مطد م طر     »ة و مقال (5: 1389 مقدسی،امین) دانندمی

دانشركده ادبیرات و علروم     ةچرا  شرده در نشرری   (، 22.پیاپی25.ش1388 واحدی، ،)میرزایی

اشعار احمد مطر را تحلیل  روابط بینامتنی قرآن ودانشگاه شهید باهنر کرمان که  ی،انسان
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 امرل دنقرل هرم      برار تنی شعر این شاعر دانسرته اسرت. در  کرده و آن را عامل مهم زیرم

م العه مورد پژوهانه: امطل   ي در شعر معاصر مصر،پایدار نمادهاي» ةتوان به مقالر می

، اشاره ادبيات پایداري ةعلی سلیمی و اکرم چقازردی، چا  شده در مجل ةنوشت« دنقل

در خلق تصاویری سرشار »در آن به تحلیل ظرفیت هنری زبان شاعر نگارندگان کرد که 

ه و اسطوره های عربری  دلنشین با الهام از میراث گذشت از عاطفه انسانی و بسیار ساده و

ی قررآن کرریم   مقاالت همایش مل ةدر مجموع( 71: 1388)سلیمی،  اندپرداخته« وغیر عربی

از « بينامتني دیوان امل دنقل بطا قطرآن کطری    » ای با عنوانو زبان وادبیات عربی، مقاله

فتحی دهكردی و قوامی زوران به چا  رسریده اسرت کره در حقیقرت تكررار مطالرب        

 عنرروان موضرروعات و برره و فقررط اسررت مسرراوی ... عبدالسررالم  الدالییفیررات نکترراب الب

نتیجره گرفتره کره     کررده و بسنده  استهای قرآنی که در شعر امل دنقل آمده شخصیت

و بررای بیران   اسرت  حروار(  البا آگاهانه و از نوع نفی کلری ) بینامتنی امل دنقل با قرآن غ

 (  373: 1390 فتحی، قوامی،)مقاصد شاعر به کار رفته است 

، در این مقالره  است شعر امل دنقل مورد توجه ناقدان بوده اگرچه موضوع بینامتنی و

گیری امل دنقرل از ایرن ابرزار هنرری در     هبهریوه ش ةانشناسییزیبا تبیینمشخصا در پی 

انرد و همرین امرر موجرب     ناسازواری شعری است که تقریبا ناقردان از آن غافرل مانرده   

ین رو ؛ از همر وی از مرتن قررآن گردیرده اسرت      اسرتفاد   یوشر  های بسیاری درپرسش

این شراعر   سویتمسخر قرآن از  ةد تا شبهرسپژوهش در این مورد ضروری به نظر می

بره صرورت    ،روش تحقیق در ایرن مقالره  برطر  گردد.  یادبیات پایداری عرب ةبرجست

روابرط  ه تحلیرل  بر  سازوکار بینرامتنی،  با تكیه بر کوشدمی توصیفی است که -پژوهشی

ساخت شرعری وی را کره   ردازد تا ژر بپآن در ناسازواری شعری امل دنقل بینامتنی قر

 .نشان دهد شكل گرفته، با استفاده از قرآن

 ل  نقُمل دُأنوگرایي در شعر پایداري  ةتجرب -4

کره  است مصری   ( شاعر پرآواز1983 -1940)مل فهیم ابوالقاسم محارب دنقل محمد اَ

 بود؛ اجتماعی کشورهای عربی -سیاسیشرایط با بدترین  همزمانه زندگیش کوتا سالیان
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هرا از  درپری عررب  هرای پری  گ جهانی دوم، اشغال فلسطین، شكستجن مانند:شرایطی 

 های عربری و سرزمینمستبد سازشكار  اکمانحتسلط های ناکام مردمی، ، انقالباسرا یل

 ةوظیفر  در نظرر او امرر  ین همر  د واندمی یقریش خود راامل دنقل  های داخلی.درگیری

ی در دامرن  گ. ترا ده سرال  (59: 2001 )بلحاج،کند.بیشتر می هموطنانششعریش را در برابر 

پرر از   ةکتابخانر  ،فروت پردر   از بعدو  بزرگ شد ،که از علمای أزهر بود ش،پدر روحانی

 .(16: 2004، يالدوسا) او را به ارث برد ادبی و های شعری دینیکتاب

 ن، آبشرخوری  ژدی فلسرطی ویرژه تررا   ، بره عربری کشرورهای  درپری  هرای پری  ناکامی

(، 44-5/43: ش1390 )آل بویه، اسرمعیلی،  بخش برای شعر وی در فنون مختلف گردید. الهام

نزدیرک  « و تحریک زبان مبارزه »ادب پایداری را  فراهم آورد و آن را به  ظهور ةزمینو 

هرای  شریوه از و  داشرت سوسیالیسرتی   ةگرایاناقعو گرایشیدنقل  .(30: 1980 )جیده، .دکر

، از جمله کراربرد میرراث   از شگردهای نوین زبانی شعری روی گردانید و فتاد پا ا پیش

 . بهره برد سازشكارحكومت ، برای مبارزه با دینی

 رود. وی برا  ی دنقل به شرمار مری  هاشعرطنز تلخ، دو محور اساسی و  مرد سیاسیت

مترون مقردس    ناسازوارگونه از خوانیافر ، مانندامروزیهنری ابزار ز اآگاهانه گیری بهره

را از  هرا امروزی بدهد و آن ة، جنبهاتوانست به مفاهیم برگرفته از آن ،(عهد عتیق و )قرآن

تا بتواند شرایط تلخ سیاسی دنیای امرروز عررب را نقرد     ،خارج سازد انششكل موروثی

یونانی و غربی و  فراخوانی نمادهای میراث   خروج از اسطوردر»اهمیت شعر وی  .ندک

بایرد او را   از ایرن رو  ؛(2:ترا غرراب، بری  ) «تا بر هویت ملری تاکیرد کنرد    عربی است نِکه

بره   ،های یونانی اهمیت بدهدی دانست که بیش از آنكه به اسطورهمتعهد پرچمدار شعر

 .ه استو از آن بهره برد همردم خود روی آورد ةمیراث گذشت

 ري و بافت شعري امل دنقل  ناسازوا   -5

نمایی را بارزترین ویژگی شعر امرل دنقرل   یا تناقض (irony)ازوارطنز ناس ،ارزیابان ادبی

نوعی ادای هنری مبتنی بر طنرز تلرخ   »، . البته این ناسازواری(124: 1996 صرال،، )  دانندمی

هنرر شرعری،    از کاربرد ایرن دنقل آید که هد  و به نظر می (169 :1994 ،يالمساو) «است
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امل دنقرل چگونره    اما .(227: 1983 عثمان،)است  «اصالحاتانجام به مخاطبانش تحریک »

بررد  عامرل اساسری زیبرایی     کرار مری  ساخت شعری خود بهاین هنر شعری را در رژ 

 کاربرد این هنر شعری چیست 

دهد که وی راه رهایی از رنج و بردبختی سیاسری    نشان می دنقل املشعری  ةتجرب 

مردم کشرورش   یراث باشكوه گذشتةو مخاطرات تاریخی بازنمایی  درحاکم بر مصر را 

و بازیرابی  خروانی  افر برا هنری، از نظر که احساس ملی مردم  دریافته استداند. وی می

عرر    و نرد اطالع تاریخشان بری  گذشته و ازکسانی که  برای ویژه به -دینی ملی میراث

میرراث گذشرته را   زیرابی  رااز ایرن رو   .(143:1994 ،يمساوال)شود بالنده می -ملی ندارند

 البته دنقرل برا گزینشری    .(200 :1981،ي یدو )داند عذاب انسانی میرهایی از مرهمی برای 

 و دینری   اسرالمی  و عربری  هرای از ظرفیرت آورد و به میرراث گذشرته روی مری   معنادار 

 برد.  بهره می

پردر   و تربیرت دینری  بایرد مردیون   را  میراث دینی و ادبری به  امل دنقل این رویكرد

 . وی معتقد بود که حتی(89 تا:بی ،يالاو ن). دانست اشجا ماندهب دینی ةو کتابخان روحانی

برراین اسراس از   . (143: 1994، مسیاوي ال)«. میراث فرعونی در وجدان مردم جایی نردارد »

بره  بررد  مری بهرره   اساسری  یمنبع به عنوان ،قرآن ویژهعربی و دینی، به -راث اسالمیمی

 هرا،  شكلی که در بافت و زبان شعری امرل دنقرل، گرزینش مضرامین  وعبرارات و آیره      

 .هم تنیدگی متن با میراث دینی شاعر است خوبی نشانگر دربه

شعر امروزی، خواست  های فكری گذشته در میانآزمندی دنقل در گنجاندن گنجینه

سازی زبران شرعری و گسرترش    انمندخلق آبشخوری نوین و تازه برای تودرونی او در 

   آن بود. وی در این راه از دو عنصر سازوکار بینامتنی و زبان ناسرازوار بهرره بررد.    دایر

 ای بلكره آن را بره گونره    ؛وی به بازنمایی صر  میرراث گذشرته بسرنده نكررد     واقع در

برار  رقرت  ، تا شرایط تلخ وباشد شرایط اسفناك کنونی دنیای عرب به کار برد که بیانگر

 کنونی با شرایط آرمانی و باشكوه گذشته سنجیده شود.

،  «مرتن پنهران  »وانده شده در بافت شعری امل دنقل به شكل های فراخاز میان میراث

هرا را بره   کند و ذهرن ها را خیره میناسازواریش، چشم سبب به ویژه قرآنمتون دینی به
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گی ذاتی آن در پیوند با شعر، مرثثرترین  ویژسبب متون دینی، به»دارد. زیرا درنگ وا می

خصوصاً چیزی کره   -رود. از این روی کاربرد متون دینی در شعر شمار میابزار ادبی به

 پیوند قوی با  شاعریت دارد و موجب مانردگاری در حافظره   -مرتبط با نظام شعر باشد

ز همران آغراز   تا شعر امل دنقل ا ه استهمین امر باعث شد .(230 :1980)فضل،  «شودمی

   عرب بیابد. زد  نیای ماتمدمورد توجه ناقدان قرار گیرد و خوانندگان فراوانی در 

 تحليل بينامتني ناسازواري شعري امل دنقل -6

و در آن کنرد  مری بازیرابی   انهای هنجارشكنگونهمتن قرآنی را در شعر خود بهامل دنقل 

ده و زیبرایی مرتن شرعری خرود را     ززند تا خواننده را شگفتزدایی میدست به آشنایی

ند. ایرن  کو ضدیت با آن را ایجاد می متن قرآنینمایان سازد. همین امر، توهم خروج از 

امرل دنقرل اسرت کره      کاربرد بینامتنی در شرعر   ناآشنایی با شیوسبب ها بگونه برداشت

 .  است آور زیرساخت این شیوهناسازواری خنده

ویژه آنجا کره در  به انگیزی با دیگران دارد؛شگفت کاربرد بینامتنی دنقل تفاوتشكل 

ای در ترازه  طرحو  دوشمیخارج و تكراری  تقلیدی معنای ازتاریخی  وزکارگیری رمهب

 خرارج   یواقعیرت تراریخ  و از یسرت  منفعالنره ن  این تغییرر معنرا  اما  ؛دریزمیتولید معنا 

دنقرل در ایرن   ( 225: 1983ن، )عثمرا تاریخی اسرت  ةهمان نتیج  در بردارندبلكه  شود؛نمی

هرای قررآن   را که خواننردگان از داسرتان   گونهد، ابتدا آن ذهنیت همیشگی و عادتکاربر

کنرد  . این امر برای مدت کوتاهی ارتباط وی را برا گذشرته قطرع مری    کنددارند، نفی می

یابرد  یمدر، خواننده در هد  کاربرد قرآنی در شعر دنقلاما با دقت  (148: 2007 )سلیمان،

 بایرد   . ناقردان اسرت که منظور وی همان منظور قرآنی یعنری ایسرتادگی در برابرر سرتم     

در از ایرن رو   ؛محور اصرلی شرعر اوسرت    ،در برابر ستم دانستندکه سرکشی سیاسیمی

  .(149 )همان: متمرد قرآنی تعمد داشته است تشخصی آفرینیباز

ادبری همرراه   عنصرر ناسرازواری    ابینامتنی قرآنی در شعر امل دنقل همواره بر  کاربرد

سلب مرجعیرت کلمره از   با  روند تنیدگی با متون فراخوان شده،بدین صورت که  ؛است

صرورت واژگونره،   بره  کاربرد کلمهدگرگونی در با  شود ومیآغاز  بیرونی یتواقع شكل
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. (266: 2004 الجرزار، )رسرد به پایان می حاضر در داخل متنبه شكلی متناقض و ناسازوار 

شراعر برا    سرازد ترا  فراهم مری  را مندی از ظرفیت معنایی قرآن، زمینهاین امر ضمن بهره

شكل مألو  وجامد را ند و کایجاد خال  توقع خوانندهی تلخ، معنایی نقد طنز و یبانز

   کند.آن را متناسب با شرایط امروزی بازآفرینی  معنایی قران، زخوانیبا با و ندشكب

 شي ان مقدس!. 6-1

انسران   کوشدکه میگر دارد وسوسهو کارکردی فریبنده  ،در قرآن و متون مقدس شیطان

از گزنردش بره    داننرد و ای خطرناك مری را از مسیر الهی باز دارد. مثمنان نیز او را چهره

سرتاید و از داسرتان   ، او را مری امل دنقل، بر خال  تصور همگرانی  اما برند؛خدا پناه می

آخررین سرخنان   » قصرید برد. وی در آغاز بهره می ای ناآشنانهگوبهآفرینش آدم در قرآن 

 داند!:  شكوه وعظمت را از آن شیطان می« 1اسپارتاکوس

  (147: تابی دنقل،)
که  /کسیگفت «نه» گویان ،«قربانبله»او که در برابر / معبود بادها ، است... از آن شیطان)شكوه 

ی روحر بره   و/ نمررد  و ..گفرت  «نره »کسری کره   بیرون آیرد/   نیستی یاد داد چگونه از انسان به 

 .(گشتبدل  دردجاودانه

با آیات از قصیده  این مقطع

امرر کرردیم کره بره آدم     فرشرتگان  زمانی که به  (2/34 ،بقره) .

و جرزو   گشرت غررور  مسررباز زد و  که پس همه سجده کردند مگر ابلیس  .سجده کنند

 ،اعررا  ) نيز آیات  و کافران گردید.

(15/31 ،الحجر) ، (7/11

 و تمّررد شریطان  آدم آفررینش  داستان  در آنها که مشابهی آیاتو  (76-38/73، ص) .

 .داردهای مختلف ارتباط ، به گونهاستهدشبیان 

در نگاه تا زیبایی این کاربرد را بیابیم. کند میبه ما کمک  فو   قصیدتحلیل بینامتنی 
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که شاعر، شیطان را برخال  نگاه قرآنی سرتوده اسرت و ایرن     رسداول چنین به نظر می

. اما چنین نیسرت بلكره شراعر برا شرگرد      استبخش از قصیده با هد  قرآنی در تضاد 

کره  کند میبرداشت دیگری  ،آن در قرآن و نتیجةاز داستان آفرینش آدم « آشنایی زدایی»

 اشد.با هد  شعری وی سازگار ب

 ،اسررپارتاکوسنخسررت در ایررن قصرریده دو شخصرریت را  فراخوانررده اسررت؛  دنقررل

کار  انه برای ایجاد معنایی امروزین بهناسازوارکه او را  ، صلاالانقالبی رومانیشخصیت 

بررد   کار به« »جای عبارت بهرا « المجد للشي ان»عبارت برد و می

پیرروزی   یانگر لحظةبو م آمده است  71سال به بردگان روم  شكست انقالب از بعدکه 

شریطان   و شخصریت دوم،   .(101: 2006)صرال،،  سزار بر بردگان و اوج عظمت وی برود 

. دنقل در پری نمرادی برود کره تمررد را بره       استمتون مقدس نماد عصیان است که در 

در برابرر  سرکشری  ادن مانندی برای نشان د ،گویا جز شیطان»بهترین شكل نشان دهد و 

سرکشری   ةرا از جنبر  اسرپارتاکوس ، شاعر( 167: 1994، مساويال)«. یابدنمیسرفرودآوردن 

 د.انگرد تا مفهوم آخرین سخنان او را روشن دهدپیوند می شیطانبه 

 روم وقیصرر  سزار، زندانی سیاسی،  ،ارتاکوسپسا ؛این شعر سیاسی ةبازیگران صحن

در  انسران نماد شورش سیاسی  را  اسپارتاکوس ،دنقل .ندر یس جمهور مصر عبدالناصر،

از ایرن رو   داند که ادعای خدایی دارد؛می (49: 1986 )نابلسی، ایگونهسزار حكومتِبرابر 

: پرردازد ترین بها را مری سنگین ،که در راه آزادیکند معرفی میشخصیت متمردی او را 

 ترا: بی )دنقل،

دآوردن محرض در برابرر حاکمران    وبرای تحریک مردمان عرب علیه سرفر بنابراین( 147

ن بره سرازش برا    وی، تر  ةعرب در زمان مردمستاید، سازشكار، هرگونه نماد تمرد را می

اسرباب  »، یمبررای فررار از سرازش و تسرل    اسرت  پس شاعر ناگزیر ستمگران داده بودند؛

کره شریطان   « الیی»از میان بردارد و  سقوطی که به هد  سلب کرامت مردم نهاده شده،

 «.دسرتای بگفرت،   ،خرود  کمترر از  بره نظرر او   عدم سجده موجروداتِ جهت متمردانه به 

 گردنقل از قابلیت هنرری ایرن حكایرت بررای نقرد نظرام سررکوب       . (260: 1994،يالمساو)

د مهلتی که خداوند به شریطان داد و او را ترا روز قیامرت آزا    از برد وبهره می عبدالناصر
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 ،مانرد گوید جاودانه مری ب« نه»برد تا نشان دهد هر کس که گذاشت، ناسازوارانه بهره می

 . دستمگران بیرون رانده شو هرچند که از بهشت حاکمیتِ

اسم خاص  زابلكه  ،است استفاده نكردهپنهان طور مستقیم از متن شاعر دراین قصیده به

از تمررد شریطان برا     وی .جویدمیبهره  ،استکه گویای حكایتی در قرآن کریم  ،شیطان

 آورده اسرت.  «نعم»خضوع و کرنش را با لفظ ، مقابل آن ةنقطدر سخن گفته و « ال»لفظ 

در آنجرا   ،که برگرفته از معنای استكباری قرآن در داستان آفررینش آدم اسرت  « ال» ةکلم

جراودانگی مرالزم    ،او رایبر در نهایت  کهاست ان در برابر خداوند سرکشی شیطبیانگر 

»د: ادخداوند تا قیامت به او مهلرت  زیرا  درپی داشت؛را  اندوه

  (15و14/ 7، اعرا ) .«

طوری که متن  هب است؛کرده در آمیختگی متون استفاده« کلینفی » ةشاعر از رابط

شیطان  رفته است.کار هبوی ی مورد نظر امعن درده و دگرگون شدر متن حاضر  پنهان

 مورد ستایش قرار  گونه،ناسازوارشكلی  بهعنصر طغیان در قرآن و کتاب مقدس، 

تورات در کنار هم،  و ویژگی ناسازواری از قرآنبا بینامتنی  کاربرد هنرمندانة .دریگمی

تمجیدِ سرکشی در حكومت استبدادی  از حاکیکه  کندمیایجاد را ناآشنا نوعی طنز 

 همگان در برابرش تسلیم شده و آن را تقدیس  است؛ حكومتی کهحاکم بر مصر 

گونه تمردی شیطاناز این رو  .اندند و فریب مقبولیت مردمی آن را خوردهکنمی

 .ناشی از این تمرد، از انجام آن نهراسد نماید تا با علم به عذاب و شكنجةضروری می

دهد که شیطان امل دنقرل برا شریطان قررآن یكری      ساخت این قصیده نشان می ژر 

زیررا شریطان در    ؛اسرت کارگیری مفهوم قرآنی در این قصیده زیبای به ةنیست. این، نكت

گویرد  یرا در برابر کسانی مر  «نه» ازی است وونماد سرکشی و بلندپر ،«باد»اینجا معبود 

تا به انسان بیراموزد چگونره نیسرتی را از     ،نه در برابر آفریدگار ،اندگو شدهقربان که بله

نمایرد،  برگشته و با مألو  آن ناآشنا مری  گردد. با آنكه معنای مفهومبین ببرد و جاودانه 

 قابل درك نیست. آن، نیآزیرساخت قردر نظر داشتن اما بدون 

 . پسر نوح  6-2

د و کشرتی نشر  و سوار  نپذیرفتخواست پدرش را درداستان طوفان نوح،  پسر نوح در
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، با فراخوانی این شخصیت «حقا لف خاصف حع ا ن ن ح». امل دنقل در قصید  گردیدغر  

 برد: کار میزدایانه بهای آشناگونهاو را به

دالمَط ناءبَالجُ

اهَيالمموحالجَ اهِيالم

ضطا الحَجاالحِ

 ( 467 :تادنقل، بیل -

 جایی که من ؛کنندبه سمت کشتی فرار میاینک آنها همان ترسویانند که  ؛مدگردباد نوح آ)

مان و از ز کشندمی هاشانشانهآب را بر زنند؛ می را لگام اسب سرکش آب شهر جوانان. ..بودم

؛ را نجرات دهنرد   و تمدنعشق  بستر تا شایدسازند سنگی ب کوشند سدهایمی .گیرندپیشی می

خود را از وطنری کره    بان صدایم زد:تیکشگردباد، قبل از آرامش  .نجات دهند ..وطن را تا شاید

 (هانرَدر آن جانی نمانده است، بِ

 مِطل ااین بخش از قصیده با آیات زیر تداخل دارد: 

آ

بالِالجِکَ

جُوْلمَاێ

فرارسید. به نوح گفتیم: با  و فرمان قهر ماتا اینكه حكم ) (43-11/40 ،هرود ) نَيقِغرَالمُ

ات جز آنكه وعده هالکرش در علرم ازلری آمرده،     خود از هرحیوانی یک جفت  و اهل خانواده

ا مومنران بره   و دستور داد کره شرم   همه را در کشتی همراه بر و گرویدگان به نوح اندك بودند.

کشتی درآیید تا به نام خدا کشتی هم روان شود و هم به ساحل نجات رسد؛ البتره خردای مرن    

و آن کشتی به دریا با امواجی مانند کوه در گردش بود کره در آن حرال نروح از     آمرزنده است.

پسرر   راه شفقت فرزندش را خواند؛ ای پسرم تو هم به این کشرتی درآی و برا کرافران مبراش.    

نوح گفت: ای پسر امروز هیچ کس از قهر  ،: من بر فراز کوهی روم که از خطر ایمن باشمتگف

این را گفت و موجی میران آنهرا جردایی افكنرد و پسرر برا        .پناه نیست در خدا جز به لطف او

   .(کافران غر  شد

داسرتان  اهردا   از  در ایرن قصریده  دنقرل  که  رسدبه نظر میدر نگاه نخست چنین 
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شرروع قصریده    ؛. اما چنین نیسرت کندمیو هد  دیگری را دنبال  شده استدور  قرآن

)از سوی حكومرت   سیاسی -فرهنگی ةوحشیان هجوم ،منظور از طوفاندهد که نشان می

انرد؛  بدان پناه بردهکاران خیانتپناهگاهی است که  ،کشتیمنظور از و علیه روشنفكران( 

و شرهر آرام آرام غرر  شرد و     خ دادطوفران نروح ر  » :بخشی از این قصیده چنین است

هرا،  هرا و سراختمان پسرت، بانرک    هرا، دکران  شكان فرار کردند و آب باال آمد، خانهگنج

  زنردان، مقرحكومرت،   هرا، درِ هرا، زایشرگاه  مان( معابد، سریلو نیاکان جادوانه) هامهمجس

به طرر   « حكماء!»ها .. همه را فراگرفت... وقتی طوفان نوح آمد، راهروهای سربازخانه

امیر، رامشرگر  جالد  اش،سرلشكران، قاضی قضات و برده : رامشگران،کشتی فرار کردند

و  465: ترا دنقل، بری ) «شاهزاده خانم ..  ردکنندگان اسلحه و معشوقةمعبد، مالیات بگیر، وا

نقل تنها دست پروردگان حكومت را در حال فرار به کشتی نشان در این بخش، د (. 466

منظرورش  کره   بررد کرار مری  بره باژگونره   را «حكما»  واژای آنان با نیشخند دهد و برمی

سیاسری امرروزی   طوفان این طوفان،  عافیت طلبان سودپرست است؛ زیراكاران و شساز

 فررا  در برابرر ایرن شررایط     تمررد ، با صدای بلند، به سرکشری و  همه را است و شاعر، 

با تغییر  ،سیاسی خود عموضبرای بیان  نقلبنابراین د .(222-221: 2007 )سلیمان، خواندمی

را وارونگری زمانره   ترا   اسرت داستان ناسازوار با داستان قرآن دنبال یک پنهان بهمتن در 

  ابودینرر ةزمینررکرره فراگیررر  یورشررش یعنرری ، در اینجررا،نرروح طوفرران دهررد.نشرران 

و کشرتی یعنری لنگرگراه حاکمیرت کره       سرازد حاکمیت را فراهم می اجتماعی -سیاسی

   .برندمكاران بدان پناه میست

 دنقرل هنری در نزد شاعری مانند  ی استدهد که بینامتنی ابزارچنین تحلیلی نشان می  

( برین مرتن   یا گفتگرو ، وارای از نوع نفی کلی)حِبطهرای ناسازوار که با استفاده از شگرد

طور هب ویکه  رسدالبته در نگاه نخست به نظر می ومتن حاضر پدید آورده است.قرآنی 

اما دقت در  ؛وآن را در یک موضع سیاسی گنجانده است کلی از مقاصد سوره دور شده

برا پرردازش    و پرذیرد یمقرآنی را  ةقص معنای اصلی وی کهدهد معنای قصیده نشان می

 قرآنری قررار    داسرتان راسرتای هرد  معنرایی    در آن را  ،خرود  سیاسی  قصیدساختمان 

کنرد  ایجاد مری  حاضر در بافت متندگرگونه ی یفضا هان،پندر متن دگرگونی با  دهد؛می
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عرادی و   یمعنرا  هنرمندانه از و (259 :2006 )جزار، وجود آوردبهاختال  معنایی  آنكهبی

آفرینش نروعی درهرم   این تغییر معنایی باعث . دوشمیخارج این پدیده تاریخی  تقلیدی

 (. 225 /4: 1983 )عثمان،بین تاریخ و واقعیت شده است  آمیختگی

 . قصاص6-3

داند. امل دنقل برا بره   زندگی می ةقصاص از جمله احكام الهی است که قرآن آن را مای 

 يالمتنبی من مرذکرات  » کارگیری این قانون به همراه یک حادثه تاریخی آن را در قصیده
آور شررایط  بررد ترا تفراوت خنرده    ی ناسازوار و خنده آور به کار میابه گونه« مصر ي 

 نی را با واقعیت موجود نشان دهد: آرما

«

»«

 ( 240: تادنقل، بی) «

زند: فریاد می ه است وآوار ایهمچون گربه گفتم اکنون در بیزانس؛ م جویا شدهاز اندوکافور )

و شالقش زند تا که  دی رومی بخرغالمش گفت که: کنیز بهان کافور فریادکش ریاب.مرا د کافور

 .. تا چشم در عوض چشم باشد و دندان در عوض دندان(او فریاد زند: ای روم به فریادم برس

»دارد:  بینامتنیقصاص،  ةاین بخش از قصیده با آی

» 

اسرا یل حكم کردیم که جان در مقابل جران قصراص   و در تورات بر بنی) (45/  5، ما ده)

کنند و چشم در عوض چشم و بینی در برابرر بینری و دنردان در عروض دنردان و هرر       

 (زخمی را قصاص کنند

معتصم در زمان « خوله»حكایت  ،اولی برد؛میدنقل در این مقطع از دو بنیامتنی بهره 

 شآزادیر بررای  أسیر رومیان شده بود و معتصرم   «»قبل از که ست اعباسی 

ماننرد زمران   مصرر را  امرروزه   شرایط حاکمیتی را نابود کرد و نجاتش داد. دنقل هعموری

 ؛(1/153: ش1388 )محسرنی نیرا،   برود،  یو ستمگر یکفایتبی ی،که نماد ناالیق داندیم کافور

بره   ناجوانمردانره سیف الدوله، حكومت مصر را  زمانتوانست در که بود ای برده کافور

برا  وی، به عنوان نماد حراکمی ناشایسرت کره    شاعر، با فراخوانی تاریخی  و دست گیرد
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کره کنیزکری رومری     دهرد دستور می« کافوراه»در برابر فریاد  ،بدفهمی از معنای قصاص

اینجا، در شود؛  و روم قصاصدهد سر« روماه وا»دای نبخرند و شالقش بزنند تا او هم 

عصر  «فتح عموریه»به جای « جای ف یوحاف»و« معتصماه وا»به جای « کافوراهوا »ة جمل

تضراد دارد   امروزینشهای با داللتبخش از قصیده اما کل معانی در این  ؛معتصم است

 اسرت،  حاضر تغییر کردهمتن با متن حاضر از آنجایی که کل معنا در  پنهانمتن  ةرابط و

 بیران  را کره  هردفش  ترا   فی کلی است که دنقرل آگاهانره آنهرا را بره کرار بررده      از نوع ن

 در برابرر اسررا یل   م1967شكسرت  و بی کفایتی سیاست داخلری و خرارجیِ   تدبیری بی

، از طرفری موضرع   صرورت همسرو  بهو  . این بینامتنی با ناسازواری تلخنشان دهد ،است

دیگر  یو از طرفو احقا  حق آنان  عباسی و ماندن حكومت در کنار مردممقتدر  حاکم 

   کند.بیان میدر پذیرفتن شكست و زبونی، را مصر  کنونیموضع حاکم 

با تغییرر معرانی    است است، دنقل به خوبی توانستهقرآنی در بخش دوم که  بینامتنی 

در متن حاضرر   پنهان. متن کندی بین این دو ایجاد ارتباط ،بخش آغازین قصیدهدر کنار 

بینرامتنی از   ةرابط .استحاضر متن  ةادام ؛در کاربرد بجا یو با ابتكار است دهپذیرفته ش

با این تفراوت   ، امااست کار رفته، یعنی در همان معنای قصاص بهنوع نفی متوازی است

روح   کره میراننرد   جرا، ایرن قصراص ک   و ،کننده اسرت  که احیاء ،که قصاص قرآنی کجا

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

آورد که بیانگر ناتوانی و عجز حاکمان کنونی در گرفتن انتقرام واقعری و   میرا به وجود 

 حقو  مردم از غاصبان خارجی است.پس گرفتن 

 . فرزند آدم 6-4

آدم در قرآن که در نهایت منجر به قتل یكی به دسرت دیگرری    انداستان اختال  فرزند

شكل گرفت. دنقرل   آغاز تاریخ بشر دربیانگر جریان درگیری حق و باطل است که  شد،

 برد: آن را برای بیان شرایط ناهجنار کنونی به کار می «سفرالتكوین»  قصیددر 

 طاول تَالمُجنُّی 

الموتخبئُی

واسطمَه 
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  (.332و 331تا: دنقل: بی) 
و  ختانردا چاه می درد و آب دهانش را نْکَمی را بلند انختدر واردیوانهرا دیدم که  فرزند آدم)

 ساخت ومرگ را پنهان می بمب ،در پاشنةدر خت؛ سپس ریمی رودخانه آبِسط،ِ را بر روغن 

را بررای   یشهرا وام، نرام و پیرراهن فتنره   داد و پنراه مری   اشسینهرا در گرمای  )کینه( هاعقرب

 نرد زدمی او را سنگ انو کودک کردی میآواره شد و گدایگذاشت. عقل، فرزندانش به ارث می

 او را درو  کررد مری را باطرل   شاشناسرنامه دولرت  و  کررد میاو را بازداشت  رزدر م یو سرباز

. عقل واندیشه در زندان . گفتم: عقل باید در زمین باشد؛ اما نبوددادمین قراریهدشمنان م لیست

   شد( تبعید افتاد و

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

نَيالمَتقط بطالحق  

نيالعالم

نيالظطالم إثمِكَ

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

راستی حكایت دو پسر آدم را که تقرب به قربانی جستند و از یكی پذیرفتره شرد و از دیگرری    

هابیل گفت که خداوند قربرانی متقیران را خواهرد     ،تو را خواهم کشتگفت من  پذیرفته نشد.

دراز نخرواهم کررد   دسرت   تو پذیرفت. اگر تو به کشتن من دست آوری من هرگز برای کشتن

خواهم که گناه کشتن مرن و گنراه مخالفرت ترو هرر دو بره ترو        من می ترسم.می من از خدایم

آنگراه پرس از ایرن     زای سرتمكاران اسرت.  تا تو اهل آتش جهنم شوی که آن آتش جر  بازگردد

كشرد بردین سربب از    را برر کشرتن بررادرش ترغیرب نمرود ترا او را ب       )قابیل( نفس او ،گفتگو

 (زیانكاران گردید.

گوید کره در دوران معاصرر   ، از یک جریان تاریخی سخن میامل دنقل در این مقطع

جریران تراریخی   سرسلسرله جنبران ایرن    تبدیل به فرهنگ عمومی حاکمان گشته است. 

در برابرر   کشری اسرلحه  ،ویرانگرری فرهنرگ   سپس قابیلیران، است؛ فرزند آدم )ع(  قابیل

حكومت را به دسرت   ند تاخود ساخت ةرا پیش در میان مسلمانان  انگیزی فتنه و بشریت
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 .ها را تباه سازندو انسان یرندگ

 برا دو حادثره دارد؛  برط بینرامتنی آن   کار رفته در این قصیده نشران از روا های بهواژه

پیرراهن  و دومی داستان غم انگیرز   است قرآنی و داستان قتل هابیل به دست قابیل ،اولی

مره  ترا ادا سرازد  مری در ژر  ساخت این قصیده این دو را به هرم مررتبط   دنقل . عثمان

، شرارت و توطئه قابیلیان را نشران دهرد. وی   ،گناههای بیگری، کشتار انسانجریان فتنه

را تغییرر   حكایرت عناصرر  رش اصل داستان در متن پنهان )قرآن(، در متن حاضرر  با پذی

، الجنطد ،الفتن،العقارب، وتمال  مانندی ینوهای ژه، واهابا دگرگونی واژهدهد و می

برا  ترکیرب   د و کنر آن را هم بیران  و خطرناك پیامدهای فزاینده سازد تا می الحکومات

بره جریران سروء اسرتفاده معاویره از قترل        ل وهابیل را، داستان قابیقميص الفتناضافی 

 ةادامر برار معاویره را    اینِ جریانِ شرارت کوشد؛ زیرا شاعر میدهدسوم پیوند می ةخلیف

در قابیرل  ا ایرن تفراوت کره    بر  آغازین درگیری بین حق وباطل نشان دهد؛همان جریان 

دوش مرردم   ركره آن را بر  بل پنهان کند؛مقتول جسد نیست که  ناچاردیگر  دنیای امروزه

 ن مقترول، و با به دست گرفتن پیراهن خرونی کند تا به خاکش بسپارندحمل میلوح ساده

و متن حاضرر  پنهان متن  ةرابطبرحق را نابود کند.  ةتا خلیفوی برخاسته به خونخواهی 

فراخوانی متن پنهران   ةزمین قمیص الفتن و مابن آد  متوازی است که دو واژ از نوع نفی

ایرن   اسرتمرار  ،فعرل مضرارع  و سپس شراعر برا آوردن    کندمیدر متن حاضر  فراهم  را

کره   ،«یبصق في البئر»ی  مانند از تعابیرویر حاصل اتص .دهدمیجریان نابودگر را نشان 

بره   اسرت، های کینه تروز  ، که استعاره برای انسان«العقارب» منظور فاسد کردن طبیعت،

استمرار فتنره و اخرتال  برین    معنای جدید و ل گیری در شك «الفتنقميص»تعبیر  ویژه

 . اصلی دارد شنقمسلمانان 

 . زیانکاري  6-5

، همچنرین آسرایش در سرختی نهفتره     زیانكارندان صال، خدا همه در قرآن غیر از بندگ

است. امل دنقل این مضمون قرآنری را برا آهنگری زیبرا و برگرفتره از قررآن در قصریده        

خودکامگان بره جرز   برد تا نشان دهد که در حكومت کار میبهدر غیر معنای آن « »



 319/ ل و بينامتني قرآنيقُنْمل دُساخت ناسازواري در شعر اَژرف 

 

 

 :استدر آسایش و امنیت  حاکم فقط بینند وزیان می همراهان حاکم، همگان

ماشطونَ ی

ونحشَی

  (.326: تادنقل، بی

 اسرت. )منتقرد( در سرختی    اما چر   است. راست در زیانشک بی؛ رفاه وآسایشیدر تنها تو )

خرودفروش را پرر   های روزنامه و کنندزندگی می کسانی که ؛ مگرخور شدندمگر کسانی که دم

های خود را با ان.... مگر کسانی که یقهسخن چینمگر  .ماننده میپس زند کنند...از جاسوس می

   (کنندزیبا میکراوات سازش بستن 

 ارتبراط دارد:  «شرح»و « عصر»  سوردو ا ها بو آهنگ جملهاین قصیده از حیث ساختار 

 (6و5/ 94، الشرح)و (3-103/1، العصر)

 انور السرادات حكومت  ساختار آیات،نی و با الهام از فضای قرآدر این قصیده،  دنقل

 .  تنها حاکمان از نعمت آسایش بهرمندنددر آن که  کندرا نقد می

، بینامتنی، ابزاری هنری است در دست شاعر تا با آن، تصویری زیبا و در این قصیده

بره وجرود آورد و نشران     ناسازوار با آنچه که در قرآن اسرت،  آهنگین بیافریند و فضایی

مگرر آنران کره برا      ؛حال حاضر به جز حراکم همره در زیران و سرختی هسرتند      دهد در

بینامنتنی ایرن قصریده برا     ةاند! لذا رابطحكومت دمسازند و کراوات سكوت سازش زده

آور،  . در ایجاد این تصویر استهزاء آمیرز و فضرای  ناسرازوار خنرده    استقرآن نفی کلی 

شرود،  ن به  بینامتنی موسیقیایی یاد میه ازآهای متن حاضر با متن پنهان، کهمآوایی واژه

هرای  داده رخیب شاعر از  ناشی از استفادبینامتنی گونه بیشترین نقش را دارد. زیبایی این

شركلی کره   بره   سرازد، که متن هنری جدیدی را می است پنهان متنی یایبالغی و موسیق

رسراند  واننرده مری  متن حاضر، معنای مرورد نظرر شراعر را بره خ     درآهنگین کالم  ةنبج

لفظ انسان را  صورت متناقض،پنهان بهمتن کلی  دگرگونیبا دنقل  .(195: 1994 ،يالمساو)

در کنرار   راسازشركاران   ،اسرتثناء در مرتن حاضرر    ناسرازوار و با کاربرد  نمایدحذ  می

چ  و داند؛ اما  روشنفكران منتقد از مندان از آسایش و آرامش میتنها بهره ،انورسادات



 1394 تابستان و بهار ،7 سال ،1 شمارة ربي،ع ادب/ 320

 .رنجند امه زیانكار و درخودکحكومت این در  استر

 . سرزمين امن6-6

 دارد آرامرش و امنیرت   های قرآنی و نام شهر مكه است که با خود از واژه «البلد االمین»

 برد: کار می را در معنای غم واندوه بهآن  «ال وقت للبكاء»  اما دنقل در قصید

  (319: تادنقل، بی ) 
شک در آن روز بی قسم به این سرزمین اندوهناك. و قسم به طور سینا ،قسم به انجیر و زیتون)

...اینرک  بود زیر زین اسب فرنگو شاه  خوردمیزیر موج آب غوطه  بیگانگانهای دیدم: کشتی

 (بینممی هایی غر  شده، تابستانی سوزان و شهرهایی لرزان و کشتیپنهاندر فردای من 

دارد:  بینرامتنی « التین»مبارکه   سور این مقطع با 

 (4-1/ 95: التین). 

سروده شده اسرت،   ها اشغال مصر توسط فرانسوی از قصیده، درباره زماناین مقطع 

امل  .حضور اشغالگران اندوهگین است سبب قاهره است که بهو منظور از بلد محزون، 

برد تا برا بینرامتینی موسریقیایی،    می کار های تند متن پنهان را بهآهنگهمان ضربدنقل 

نمایرد  معنای موجود در متن پنهان را دگرگرون   تابا تغییرات جز ی اما متنی نو بیافریند؛ 

بلرد  ال»بره  را  «بلرد االمرین  »ا . لذبازآفرینی کندآوری در متن حاضر و با ناسازواری خنده

ی یبرازآفرینی معنرا  و  پنهاندرونی متن گیری از آهنگ بهره ابکند و تبدیل می «المحزون

 و کنرد را ایجاد کلی )حوار( نفی ةرابط یعنینی تداخل مت نوعبرترین  حاضر،در متن آن 

  ةذشرت برین گ بررای تكمیرل معنرا    در این قصیده  نشاند.بر لب خوانندگانش تلخی   خند

 کند.مقایسه می باشكوه مصر و شرایط اسفناك کنونی 

 . آمرزش گناهان6-7

امرا دنقرل در    ؛اشاز بنرده  اسرت آمرزش گناهان در قرآن به معنای خشنودی خداونرد   

 برد:  کار می آن را به منظور دیگری به «یتسلم مفاتی، القدسسرحان ال»  قصید

)گلوله بایرد  . (349 :ترا دنقل، بی) 
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 ای کسینجر گلوله باید بیامرزد(/ تو را بیامرزد  آیندهگناهان 

 ةدوم سوره مبارکر  ةبا آی« حان الیتسلم مفاتی، القدسسر»  این مقطع پایانی از قصید

داردفت، بینرامتنی  

  کره واژ اسرت  الزم بره ذکرر    (2و48/1: )فرت،  .

بلكه منظرور از آن پیامردهای سرهمگین دعروت     نیست؛ گناه معنای به در اینجا  «الذنب»

  الفت،(.  تفسیر سور :1373 ی،)مكارم شیراز در جامعه است پیامبر)ص(

شش مقطع آن، آثرار   هفت مقطع دارد که در« سرحان الیتسلم مفاتی، القدس»قصید  

کسرینجر نماینرده ایالرت    دهرد.  های امریكا در خاورمیانره را نشران مری   ویرانگر سیاست

برود کره در   هفتاد میالدی  ةخاورمیانه در ده ةاستراتژیک منطقهای مجری طرح ،متحده

از لذا شاعر در مقطع پایرانی   .شدبا اسرا یل و سازش کم  دیوید ت منجر به پیمان نهای

و تنهرا راه براقی مانرده را شرلیک      دانرد. یمر دیگر شعارهای سیاسی را کارآمد ن ،قصیده

های دیگرر وی  داند که زندگی کسینجر را پایان دهد و مانع از انجام جنایتای میگلوله

 کند.آور بیان میقرآنی به شكلی شگفت ةرا با استفاده از آیدر آینده شود. این مطلب 

آورد وفقط بره  میجای اهلل هبرا  لفظ الرصاص پنهان،متن معنای   جوهرپذیرش دنقل با 

زیررا در   نشران دهرد؛  ابتكراری  متن حاضر را متفاوت و تا  کندبسنده می «تأخرما »ذکر 

تروان  نیست و فقط برا کشرتن وی مری   ودنی کسینجر هرگز بخش« ما تقدم»اینجا گناهان 

 دهرد و مری طور کلری تغییرر   همعنا را ب دنقل بنابراینهای بعدی وی گشت. مانع جنایت

امرا گناهران    «ترو را گلولره خواهرد بخشرید      آینرد گناهان » گوید:به کسینجر میخطاب 

   فتنه در خاورمیانه است، خداوند قضاوت خواهد کرد. که پر از خطوط سیاه و تو ةگذشت
 

 نتيجه

ابزارهای زبرانی بررای نقرد حاکمیرت      همةاز  ،و سرکشمتعهد  ،سیاسیامل دنقل شاعر 

بیش از هر چیز  ،او در این مسیر برد.میبهره  ،یسیاسی ناصری و سادات  شكست خورد

ابزاری برای بیان مقصود خرود اسرتفاده    ةبه مثاب بینامتنی،به همراه از ویژگی ناسازواری 

 ترر و  گزنرده شعری وی را برای بیان شرایط نامطلوب کنرونی   زبانی، کند. این ویژگمی
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وی در کاربرد ایرن ابرزار هنرری، توانرایی شرعری       .دهدتلخ وی را مثثرتر نشان میطنز 

  هرای پری درپری   شكسرت  ةتجربر و تلخری   دهرد میخود را با شگرد آشنا زدایی، نشان 

. او کشرد مری رب را به تصرویر  ها از اسرا یل و تحقیر و بدبختی انسان مصری و ععرب

زیبرایی   .ددهمیها یعنی قرآن انجام فكری عرب ةاین کار را استفاده از بزرگترین پشتوان

بین مرتن حاضرر و   و آشكار نمودن ارتباط با تحلیل بینامتنی فقط ادبی این شگرد هنری 

 توان در چند سطر کوتاه نتیجه گرفت که: . میشودروشن میپنهان متن 

و بدون تحلیل بینرامتنی قررآن کره    است دنقل، بینامتنی قرآنی امل نز ناسازوار بنیان ط -1

بررداری از  ، زیبایی این بهرهاستمبتنی بر نفی کلی و دگرگونی متن پنهان در متن حاضر

ابزار هنری بینامتنی ممكن است از ایرن  هم نیست. بلكه بدون در نظر گرفتن قرآن قابل ف

 ابیات سوء برداشت بشود. 

گیرری از قررآن، نقرد شررایط     آور و بهرهزبانِ ناسازوارِ خندهت رویكرد شاعر به عل  -2

مصر در دوران عبدالناصرر و سرادات اسرت؛    ویژه،  دردناك سیاسی کشورهای عربی، به

انرد  را فراموش کررده  باشكوه خود ةو گذشت اندشده پذیربیندکه مردم، ستمزیرا شاعر می

برنرد  از آنها بهره نمری   در زندگی روزمره خود زشمندهای فرهنگی ارو علی رغم داشته

. و زبان طنز ناسازوار، ابزار ادبی مناسبی برای بیران ایرن   کنندخال  آن عمل میو حتی 

و  آوردمیرسایی این هنر زبانی به بینامتنی قرآنی روی برای و  استآور هدوگانگی خند

متن شعری خود را پربرار  است توانسته  ناسازوار، ی به گونةآنمتن پنهان قربا باز آفرینی 

 . کندو مثثر 

 نوشتپي
 بزرگترین شورشری  این قیام، .علیه روم مرکزی قیام کردند  که بودشورش بردگانی رهبر  ،اسپارتاکوس

سرال  به و سرانجام  کردوی دوسال در برابر لشكر نظامی مقاومت  ؛در آنو  دادرخ  که قبل از میالد بود

 .سوس کشته شد .م به دست کرا71

 منابع

 .ش1369، مهدی الهی قمشه ای.قم:الهادی ةعثمان طه ترجم، «قرآن کری » 
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 .ش1380، ترجمه: پیام یزدانجو، تهران ، نشر مرکز «بينامتنيت »آلن، گراهام،.

 نقد ادب عربری،  ة،پژوهشنامرواب  بينامتني نهج البالغه با آثار امين الریحاني»ابوالحسن، مقدسی،امین

 .ش1389، 24-5،صص1389( / پاییز و زمستان 6/59پیاپی) 1شماره 

(، تهران، سرازمان  4 )ارغنون شمار د پور، نقد ادبی نو،: مراد فرهاترجمه«  از اثر به متن» بارت، روالن،

 .ش1383چا  و انتشارات  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، چا  اول،

 

 

)مطالعره موردپژوهانره: امرل    نمادهاي پایداري در شعر معاصر مصر سلیمی، علی و چقازردی، اکرم، 

ل، ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شرهید براهنر، سرال او     ادبیات پایداری، دانشكد ةدنقل(، کرمان، نشری

 .ش1388شماره اول، 

، مجموعه مقاالت «بينامتني دیوان امل دنقل با قرآن کری » فتحی دهكردی، صاد ؛ قوامی زوران،ژیال، 

 .ش1390، 374-359گاه کردستان، صص: همایش ملی قرآن کریم و زبان وادبیات عربی، سنندج، دانش

http://www.aldiwan.org/
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، به سروی پسرامدرن، پساسراختارگرایی در مطالعرات ادبری،      «رمان کالم، مکالمه، و »ژولیا،  کریستوا،

 .ش1381 ترجمه: پیام یزدانجو،

 

، سرال اول ، ادبیرات پایرداری   ةنشری، «عرب و مباني ادبيات مقاومت معاصر ایران»، محسنی نیا، ناصر

 .ش1388، 159-143صص، شماره اول

  زبان وادبیات عربری، شرمار   ةمجل« نقد وبررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر» معرو ، یحیی، 

 .ش1390، (151-123وتابستان )چهارم، بهار 

 .ش1373، االسالحافدار الكتب ، تهران، هفدهم ج، تفسير نمونه ،ناصر كاران،مكارم شیرازی و هم

محمد نبوی، تهران، نشرر آگره،    مهران مهاجر و ، ترجمة«هاي ادبي معاصر نظریه ةدانش نام» مكاریک،

 . ش1384، چا  اول

، دانشگاه براهنر کرمران  ، «رواب  بينامتني قرآن با اشعار ا مد م ر» هلل،اماشا واحدی، فرامرز، میرزایی،

 .ش1388، 322-299صص، 25شماره دوره جدید، نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی،

مجلره انجمرن ایرانری زبران و ادبیرات      ، «گفتمان کطاوي شطعر  روش»، حت ناهیدفرامرز؛ نصی میرزایی،
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