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چکیده
بینامتنیت تکنیکی است که در شعر معاصر عرب کاربرد فراوانی پیدا کرده است .با توجه به تعريفهايی
که سردمداران اين نظريه از جمله بارت و کريستیوا و بسیاری از ناقدان عرب از آن دادهاند بايد گفت که
آنها اين نظريه را بهعنوان پديدهای اسلوبی و ساختاری به شمار آوردهاند که در آن هیچ تأثیر و تأثری
میان متن مبدأ و مقصد و نیز ارجاع خواننده به متن مبدأ قائل نمیشوند .در حالی که اين گونه نیست و
اين پديده در شعر معاصر عرب عالوه بر نقش ساختاریاش ،به نوعی يک وظیفة ابزاری در متن مقصد
ايفا و باعث ايجاد يک رابطة تأثیر و تأثر میان دو متن مبدأ و مقصد میشود .بدين ترتیب که شاعران با
بکارگیری يک بینامتن ،تصوير و معنايی که در متن پیشین (مبدأ) ابداع شده را بهعنوان ابزاری در
راستای تأيید مقصود خويش و تأثیر هر چه بیشتر بر خواننده بکار میگیرند .از اين حیث برآن شديم تا
با بررسی پرکاربردترين انواع بینامتنیت ،يعنی بینامتنیت قرآنی در شعر محمد القیسی عالوه بر تأيید
نظريه ابزاری بودن بینامتنیت (جدای از ساختاری بودن آن) و نیز تأثیر متن پیشین بر متن کنونی به
بیان چگونگی استفاده شاعر از تصاوير قرآنی در راستای هدف خويش بپردازيم .از يافتههای تحقیق بر
میآيد که شاعر با استفاده از اين تکنیک آيات قرآن و تصاوير حاصل از آنها را در چهار محور اصلی بکار
گرفته است .1 :ايجاد رابطه عکس و استفاده از تصاوير قرآنی در معنای متناقض برای بیان عمق فاجعه،
 .2استفاده از تصاوير قرآنی که بیانگر امید و امداد الهی هستند برای امید بخشی به ملت و مبارزان
فلسطینی .3 ،استفاده از تصاوير قرآنی که در وصف ستمگران و کافران میباشند .4 ،استفاده از تصاوير
قرآنی بیانگر بیدارسازی و انذار برای بیدارسازی ملت فلسطین.
واژههای کلیدی :بینامتنیت کاربردی ،بینامتنیت قرآنی ،کريستیوا ،بارت ،محمد قیسی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

mebrahim@ut.ac.ir

 /56بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانة اشعار محمد قیسی)

 .1مقدمه
بینامتنیت اصطالحی است نقدی که برای نخستینبار توسط جولیا کريستیوا فیلسوف و
منتقد فرانسوی با عنوان انگلیسی ( )Intertextualityوارد عرصة ادبیات و زبانشناسی
شد .او که اين نظريه را در نتیجة مطالعاتش دربارة نظريات میخائیل باختین نظريهپرداز
و منتقد روسی نوشته ،بسیار متأثر از نظريات زبانشناسی اعضای حلقه تل کل (Tel
 )Quelو از آن جمله روالن بارت بود .هرچند که میتوان گفت اين نظريه قبل از اينکه
توسط کريستیوا ابداع شود در ادبیات و بالغت قديم عربی به شکلها و عنوانهای
مختلفی همچون اقتباس ،تلمیح و تضمین وجود داشته ،در ادبیات معاصر عرب با همان
نام «التناص» ( )Intertextualityو بهعنوان تکنیک شعری جديد کاربرد فراوانی يافته
است.
به همین دلیل برآن شديم تا با بررسی نظر بارت و کريستیوا بهعنوان پیشگامان اين
نظريه و ناقدان عربی که در تعريف اين نظريه از آنها تبعیت کردهاند و نیز تطبیق آن در
شعر يکی از شاعران معاصر ،به نقد و بررسی اين نظرات و تعاريف بپردازيم .در اين بین
محمد قیسی شاعر فلسطینی به علت کاربرد فراوان واژگان و ترکیبهای قرآنی در شعرش
میتواند نمونة خوبی در راستای تحقق اين هدف باشد تا با بررسی شعر او پاسخی برای
پرسشهای زير بیابیم:
 .1نظرية بینامتنیت در شعر معاصر عرب نسبت به تعريفهايی که ناقدان غربی چون
بارت و کريستیوا از آن دادهاند چه تفاوتی کرده است؟
 .2محمد قیسی چگونه توانسته است با استفاده از نظرية بینامتنیت کاربردی ،تصاوير
قرآنی را در راستای اهداف خود بکار گیرد؟
در اين جستار نگارندگان کوشیدهاند تا با روشی تحلیلی ـ توصیفی پاسخی برای
سواالت تحقیق بیابند .بدين ترتیب که نخست واژة بینامتنیت را از نظر لغوی و
اصطالحی شرح داده سپس آرای بارت و ديگر ناقدان را در رابطه با بینامتنیت نقد و
بررسی کردهاند .در ادامه با تقسیمبندی بینامتنیت به دو قسم ساختاری و کاربردی به
بررسی بینامتنیت کاربردی قرآن در اشعار محمد قیسی میپردازند .عالوه بر مقاطع
شعری که در آنها بینامتنیت قرآنی بکار رفته بسیاری از تصاوير کلیدی قصايدی که
شامل اين مقاطع هستند ،شرح داده شدهاند تا رابطة میان آنها و تصوير قرآنی آشکار
گردد .اما به دلیل طوالنی شدن بحث تنها مقطع شعری که با قرآن رابطة بینامتنیت
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داشته ،ذکر شد و در مقاطع ديگر قصیده تنها به شرح تصاوير بدون متن شعری بسنده
کرديم.
دربارة بینامتنیت در شعر شاعران معاصر عرب تاکنون پژوهشهای متعددی صورت
گرفته است که در اينجا تنها به بیان نمونههايی از آنها بسنده میکنیم .ازجمله اين

پژوهشها میتوان به رسالهای با عنوان التناص الديين و التارخيي يف شعر حممود درويش
نوشتة ابتسام موسی عبدالکريم و دو مقاله با عنوان جتليات التناص يف شعر مسيح القاسم
نوشتة ناهده احمد الکسوانی و التناص االسطوري يف شعر مسيح القاسم نوشتة سامیه علیوی

اشاره کرد .در رابطه با محمد قیسی نیز رسالهای با عنوان التناص يف شعر حممد قيسي
توسط نداء علی يوسف اسماعیل درسال  2012در دانشگاه النجاح الوطنی نابلس نوشته
شده که در آن نويسنده به بیان انواع تناص در شعر محمد قیسی پرداخته و برخی از
تناص های قرآنی شاعر را فهرستوار برشمرده است .اما تفاوت بارز اين مقاله در مقايسه
با پژوهشهای انجام شده در آن است که نگارندگان با رويکردی نقدی به تحلیل و
تفسیر تصاوير شعری قصايد شاعر که در آنها با قرآن بینامتنیت ايجاد کرده است،
پرداختهاند و میزان همخوانی اين تصاوير با تصاوير آيات بینامتن را تبیین کردهاند.
 .2بینامتنیت
کلمة تناص در زبان عربی از مادة نصص گرفته شده که در فرهنگ واژگان تاج العروس
زبیدی آن را به معنای انباشته شدن میداند وبیان میدارد که «نص املتاع» يعنی توشة
خود را روی هم متراکم کرد .کما اينکه آنرا به معنای ازدحام نیز میداند (الزبيدي:1979 ،
 .)440/1اما از لحاظ اصطالحی جولیا کريستیوا آنرا نقل معنا و ترکیبهای سابق و
همزمان میداند و بیان میکند« :هر متنی از يک ترکیب منظم و چیده شده از
اقتباسات متنهای ديگر ساخته میشود و هر متنی در واقع تغییر يافته متنهای ديگر
است» (الغذامي .)13 :1985 ،اما منظور کريستیوا از اينکه هر متنی مقتبس از متنهای
ديگر است ،چیست؟ روالن بارت در پاسخ به اين سوال بیان میکند که «هر متنی يک
بینامتن است ،و ديگر متون در سطوح متغیر و با شکلهايی کما بیش قابل شناسايی در
آن حضور دارند؛ متنهای فرهنگهای پیشین و متنهای فرهنگهای پیرامون» (بارت،
 .)42 :1998بنابراين نظر بارت و کريستیوا نزديک و مشابه به هم است؛ زيرا که هیچ يک
در جستجوی تأثیر و تأثّر يک متن بر متن ديگر نیستند .بارت در اين باره میگويد:
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«بینامتن که تمام متن را فرا میگیرد ،نمیتواند با خاستگاه متن اشتباه گرفته شود.
جستجوی منابع و تأثیرات يک اثر موجب رضايت اسطورة خويشاوندی میشود .نقل
قولهايی که متن را شکل میدهند ،با وجود اين که پیشتر خوانده شدهاند ،ناشناخته و
جدايی ناپذيرند .به همین دلیل نقل قولهايی بدون گیومه هستند» (بارت.)62 :1373 ،

او در تبیین مدعای خود (هرمتن يک بینامتن است) بیان میکند که «يک متن میتواند
همچون رود جاری باشد و خواننده آن نیز همچون سوژهای تنبل با فراغ بال در کنار
درهای قدم میزند و اين رود در کف آن دره در جريان باشد .آنچه او میبیند متکثر و
تقلیل ناپذير است؛ و سرچشمة آن سطوح و موادی نامتجانس و از هم گسیخته است»
(همان .)61 :در اينجا بارت اين سطوح و مواد نامتجانس را همان بینامتن میداند .در واقع
طبق نظر کريستیوا و بارت در اين نظريه ديگر نبايد در جستجوی منبع و خاستگاه (تأثیر
و تأثّر) متن سابق باشیم؛ چرا که اين متن ديگر جزئی از متن کنونی است و تنها يک
وظیفه ساختاری را در متن کنونی ايفا میکند؛ نکتهای که بسیاری از نويسندگان و
ناقدان عرب نیز بدان اذعان میکنند .از آن جمله عبدالملک مرتاض است که در تعريف
بینامتنیت میگويد« :بینامتنیت يعنی نويسنده و مبدع متن جديد ،در وضعیتی قرار
گیرد که الفاظ و افکاری را که در زمان گذشته از منابع مختلف فراگرفته و در حافظة
ناخودآگاهش جمع شده را در متن کنونی خود بهصورت ناخودآگاه بکار گیرد تا متن
جديد کامل شود» (ر.ک :موسی .)84-83 :1996 ،اين تعريف مرتاض خود به نوعی تأيید
نظرات بارت و کريستیوا در موضوع نفی خاستگاه و تأثیر وتأثر میان دو متن مبدأ و
مقصد است .امری که در اين تعريف از بینامتنیت نیز آشکار است« :بینامتنیت به نوعی
متن جديدی است از متون سابق و يا معاصر ،بهگونهای که متن کنونی تبديل به
مجموعهای از متنهايی شود که تمام مرزها را میان خود از بین برده و ساختار آنها
بهصورت جديدی بازنگری شده باشد .بهطوری که از آنها جز مادة لفظی چیزی باقی
نماند» (عزام .)13 :2001 ،آنچه در اين تعاريف و تعاريف ديگری که در اين راستا نوشته
شده حائز اهمیت است ،موضوع مالکیت متن اثر و زبان و فرهنگ اکتسابی است .منظور
از مالکیت متن اثر اين است که اگر نويسندهای با استفاده از چینش کلمات هماهنگ و
سازگار باهم ،متنی را در يک قالب زيبا و متناسب با احساس درونی و عواطف خود
بیافريند و بوسیلة اين متن ،تصويری جديد را با قوة خیال خود ابداع کند تا بدين ترتیب
مقصود خود را به خواننده برساند و از عواطف و احساسات خود پرده بردارد .بدين ترتیب
اين متن در حیطة مالکیت او قرار میگیرد .حال اگر شاعر يا نويسندة ديگری عبارت يا
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ترکیبی از اين اثر را با همان چینش و نظم کلمات يا چیزی نزديک به آن (ايجاد تغییرات

جزئی در راستای همخوانی با متن جديد) را درون متن اثر خود با هدف ارجاع خواننده به
همان تصوير ابداعی متن پیشین که در راستای متن و سیاق کلی مقصودش است بکار
گیرد ،او با آن اثر پیشین و متن آن رابطه بینامتنیت ايجاد کرده است .با اين تفسیر
میتوان گفت که تأثیر و تأثری که بارت در نظرية خود رد میکند ،مالزم و همراه
بینامتنیت است و اساسا امری که باعث شکل گیری رابطة بینامتنیت میشود ،همین
رابطة تأثیر و تأثری است که میان دو متن مبدأ و مقصد وجود دارد .نکته بعدی اين
است که بینامتنیت در اين تعريف پیش از آنکه نقش ساختاری داشته باشد ،يک وظیفه
و نقش کاربردی دارد .بدين ترتیب که نويسندة متن مقصد از متن پیشین در راستای
تأيید و توضیح مقصود خويش استفاده میکند و يک تعامل خالق را بین متن خويش و
متن سابق ايجاد میکند .در واقع «بینامتنیت پديدهای است که ابعاد هنری و اقدامات
اسلوبی را در بردارد و از اين طريق از تعامالت بینامتنی و انواع مختلف آن پرده بر
میدارد ،بگونهای که فراخوانی متنها با انواع متعدد دينی ،شعری و تاريخی آن بر اساس
وظیفهای انجام میگیرد که تعامل خالق را میان گذشته و حال نشان میدهد» (ربابعة،
 .)8 : 2000اين امر به معنای نفی نقش ساختاری بینامتنیت در متن کنونی نیست ،بلکه
اين پديده در ساختار متن کنونی نقش فعالی دارد .اما نقش اصلی ،وظیفة کاربردی آن
است؛ بهگونهایکه نويسندة متن کنونی از آن برای ايجاد تعامل فعال با متن پیشین بهره
میگیرد .منظور از زبان و فرهنگ اکتسابی اين است که اگر شاعر و يا نويسندهای
بهصورت ناخودآگاه و با استفاده از فرهنگ اکتسابی خود کلمه و يا ترکیبی را در اثر
کنونی بکار گیرد و متن جديدی را بوجود آورد بی آنکه بخواهد خواننده را به تصاوير
ابداعی و قالب و نظم واژگانی متن پیشین ارجاع دهد ،در اين صورت همان تعريفی
میشود که بارت و هم قطارانش دادهاند و نمیتوان بر آن واژة بینامتنیت اطالق کرد،
چرا که اين کلمات و ترکیبها مواد خامی هستند که نويسنده از فرهنگ اکتسابی خود
برگرفته تا از آنها تنها در ساختار کلی اثر خود بهره گیرد .به همین دلیل ديگر رابطة
تأثیر و تأثّر در آن معنا ندارد و در متن کنونی تنها وظیفة ساختاری به عهده میگیرد.
در واقع اين امر بود که باعث شد جان بیلمن نويل در مقالة خود که چاپ نشد و
آنرا در کنفرانس بینامتنیت در دانشگاه کلمبیا در سال  1979ارائه داد ،از بکارگیری
عنوان بینامتنیت ( )Intertextualityبر اين تعريفی که جولیا کريستیوا و بارت بکار
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میگیرند ،خودداری کرد و بر آن نام ماقبل متن ( )avant - texرا نهاد (خيالبقاعي:1998 ،
)60؛ بنابراين اگر آنچه را که بارت و مؤيدانش بیان میدارند (در رابطه با اينکه هرمتنی

بینامتن است و هر متنی نتیجة اجتماع متون ديگر است) ،قبول کنیم بايد ابداع و نوآوری را
فراموش کرده و طبق نظريات آنها بیان کنیم که « شاعر و نويسنده فقط تکرار کنندة
آثار ديگر در حیطهای از آزادی هستند .چه آن آثار متعلق به خودشان باشد و چه متعلق
به ديگران» (مفتاح .)124 :1992 ،بنابر آنچه گذشت در نظرية بینامتنیت سه عنصر مهم
وجود دارد:
 .1مالکیت اثر پیشین (که در نتیجة ابداع در چینش کلمات و تصوير ابداعی تحت مالکیت شخص
در میآيد).
 .2تأثیر و تأثری که در نتیجة ارجاع خواننده به متن پیشین بدست میآيد.
 .3ايفای نقش کاربردی عالوه بر نقش ساختاری آن در متن کنونی .با توجه به اين سه
عنصر ،میتوان تفاوت اين دو تعريف را اينگونه نشان داد:

 .3بینامتنیت کاربردی قرآن در شعر محمد قیسی
محمد قیسی در سال 1944در روستای کفرعانه ديده به جهان گشود .پس از اشغال
فلسطین در سال  1948با خانوادهاش از روستايی به روستای ديگر در فلسطین نقل
مکان میکرد؛ و اينگونه طعم آوارگی و غربت را چشید تا اينکه سرانجام در اردوگاه
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جلزون در کرانة باختری رود اردن مستقر شد .بعد از اينکه پدرش توسط نیروهای
استعمارگر انگلیسی به شهادت رسید ،در کنار مادرش به زندگی خود ادامه داد .و اين
امر آغاز حزن و اندوه شاعر بود (صدوق .)556 :2000 ،او برای تسلّی خاطر خود و نیز
ترسیم درد و رنج خود و هم وطنانش به سرايش شعر و نويسندگی روی آورد« .زمانی
که از او سؤال شد :راز فراوانی آثارت چیست؟ پاسخ داد :گمان کنم راز اين فراوانی آثار،
اين زندگی سرشار از درد و اندوه و شکستهای پیاپی است که تنها درمان آن نوشتن ،و
تنها پناه و راه رهايی از آن ،قصیده باشد» (علی يوسف .)7-6 :2012 ،قیسی از جمله
شاعران فلسطینی است که از مفاهیم و تصاوير قرآنی سیراب شده بود .به همین دلیل
برای تبیین و تأيید عواطف و احساسات درونی خويش بهويژه در مسائل ملی رو به قرآن
آورد و با استفاده از تکنیک بینامتنیت قرآنی در سه شکل (اقتباسی ،اشارهای و ايحائی)
بسیاری از تصاوير قرآنی را در شعر خود بهکار میگیرد:
 .1-3بینامتنیت اقتباسی ،استشهادی

اگر پديدة بینامتنیت حضور کنونی متنی را درون متن ديگری چه بهصورت آشکار و چه
بهصورت پنهان نشان دهد ،استشهاد ( )Citationنمايانگر درجة وااليی از اين متن است،
بهطوريکه متن غايب ،حضور خود را در متن کنونی به طور آشکار اعالم میکند.
اين حضور میان دو متن تا جايی است که آنها را با هم يکی میکند و تبديل به يک
متن واحد میشوند (حفظاهلل واصل .)79-78 :2011 ،اين نوع بینامتنیت در شعر قیسی به
دو شکل پديدار میشود:
 .1-1-3اقتباس کامل متنی

در آن شاعر يک جمله و يا بیشتر از يک جمله را بدون هیچ تغییری و بهصورت کامل
در متن شعری خود بکار میگیرد و اين جمله میتواند در يک آيه و يا بخشی از يک آيه

باشد .اين نوع اقتباس را میتوان در ابیات زير از قصیدة حممد الثاين مشاهده کرد« :ينفَخََ

فيَالصَورََ،يطلَعََعَشبََمنَالبَحرََ/هذاَهوَاألبيضََالساحليَ،المَدیَ َ،والکتابَ»( 1قیسی:1986 ،

ِ
السماو ِ
الصوِر فَ ِ
ِ
ات َوَم ْن
 )275 /1در اين قصیده شاعر با اقتباس از آية « َونُف َخ ِيف ُّ َ
صع َق َم ْن يف َّ َ َ
ِ ِِ
ِيف ْاْل َْر ِ
ُخَرى فَإِ َذا ُه ْم قِيَ ٌام يَْنظُُرو َن» (زمر )68 :و نیز آية « َونُِف َخ
ض إَِّال َم ْن َشاءَ اللَّهُ ُُثَّ نُف َخ فيه أ ْ
الصوِر فَِإ َذا هم ِمن ْاْلَج َد ِ
اث إِ ََل َرهِّبِ ْم يَْن ِسلُو َن» (يس ،)51 :به نوعی با قرآن رابطة
ِيف ُّ
ُْ َ ْ

بینامتنیت اقتباسی ايجاد میکند .او با استفاده از عبارت (ينفخ يف الصور) تصويری را که
اين آيات از روز قیامت و برانگیزی دوباره مردگان بدست می دهند ،در ذهن خواننده

 /62بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانة اشعار محمد قیسی)

تداعی کرده و از خالل اين تصاوير به وصف اوضاع کشورهای عربی و سرزمین فلسطین
که در واژة «سارا» در جای جای قصیده نمايانگر است ،بپردازد .بدين ترتیب که شاعر
ابتدا در عنوان شهید محمد ثانی را که در اينجا نماد تولد دوباره است به سارا (فلسطین)
پیوند میزند و سپس با استفاده از آية قرآنی که ناظر بر برانگیختن دوبارة مردگان است،
بیان میدارد که محمد ثانی دوباره بهصورت گیاهی از میان دريا برانگیخته میشود و پا
به عرصة کشورش فلسطین میگذارد که پر از گرسنگی و بدبختی است.
 .2-1-3اقتباس تغییر يافته

يعنی متناسب ساختن متن اقتباس شده با متن جديد از طريق تقديم ،تأخیر ،حذف يا
ذکر عبارتهای متن سابق ،بگونهای که با چارچوب و سیاق قصیده همخوانی داشته
باشد و پرتوهايی از متن سابق در ذهن خواننده باقی بماند.
از جمله اين نوع میتوان به ابیاتی از قصیدة «ثبت العويل يف سعف النخيل» اشاره

کرد:

«وَأذبَلََشيئاََفشيئاََبالَأصدَقائيَ َ/وأهزََجَذَوعََالنَخيلََ /فَيدويَالع َويلََ/آهَ،آهَ/ياَعَيونََالتيَ

أمطََرتني َشَجَى َليس َمن َمَرتَجى»( 2قیسی ،همان .)173 :همانطوری که روشن است در اين

مقطع شاعر با اقتباس جزئی از آية قرآن و ايجاد تغییراتی در آن همچون تبديل صیغة

فعل أمر «هزي» به فعل مضارع «أهز» و واژة « ََنلة» در آيه به واژة «النخيل» در متن

ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط علَي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا» (مريم ،)25 :بینامتنیت
َْ
شعری با آية « َوُههزي إلَْيك ِب ْذ ِع الن ْ َ
اقتباسی از نوع تغییر يافته ايجاد میکند .نکتة شايان ذکر در اين سیاق آن است که
شاعر تصويری را که آية قرآن ترسیم میکند ،در معنای عکس بکار میگیرد .بدين
ترتیب که اين آيه تبديل به رمزی از امید و گشايش و رهايی از رنج و مشقت شده حال
آنکه شاعر در اين مقطع پس از به ياد آوردن دوستان و آشنايان به توصیف اندوه ناشی
از غربت میپردازد و بینامتنیت با آيه را در راستای بیان اين اندوه به کار میگیرد،
بهطوری که بعد از تکان دادن نخل خرما بجای گشايش ،صدای تأسف و ناامیدی از آن
بر میخیزد «آهَ :آهَ :ياَعيونَ َالتيَأمطََرتني َشَجَىَ /ليسَ َمَنَمَرتَجَى» .امری که در قصیدة

«کأين حنلة ال عاصفة» نیز نمايان است« :تَتَجَ َولَ َفي َالساعاتَ َالمطعونةََ /سَهمينَمنَالدهشةََ
منَالردمََالعربي» (قیسی :همان.)317 :
وَالرعبََ/نَوسوسََفيَصدَرََاألَرضََ/لَتَنهضََأزهارََوَينابيعََ َ
َ

در اين مقطع شاعر پس از توصیف غربت و آوارگی خود در کشورهايی چون اردن با

َّ ِ
ِ
ص ُدوِر الن ِ
َّاس»
س ِيف ُ
استفاده از عبارت «نوسوس يف صدر اْلرض» با آية «الذي يُ َو ْسو ُ

(ناس:
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 ،)5بینامتنیت اقتباسی تغییر يافته ايجاد کرده و آيه را در معنای متضاد آن يعنی معنای
مثبت بکار گرفته است.

همان طور که از عبارت «نَوسوس َفي َصَدر َاألرضََ /لتنهض َأزهار َو َينابيع َمن َالردمَ

العربي» اينگونه برمیآيد .در واقع متن قرآن اشاره به وسوسههای شیطان دارد که در
نتیجه انسان را به گمراهی و ضاللت میکشاند؛ حال آنکه وسوسة شاعر به معنای ترغیب
مردم به آزادی و رهايی است.
قصیدة ديگری که شاعر در آن دست به ايجاد دو نوع بینامتنیت اقتباسی (بینامتنیت
اقتباسی کامل و بینامتنیت اقتباسی تغییر يافته)

زده ،قصیدة «رسالة النيب يف حاشية البحر»

(قیسی )311 :1986 ،است .بدين ترتیب که در مقطع هفتم شاهد يک بینامتنیت اقتباسی
کامل با آية  1سوره زلزله و در مقطع هشتم شاهد بینامتنیت اقتباسی تغییر يافته با
جزئی از آية  4سورة مريم(س) هستیم .او در اين قصیده به ماجرای قتل عام آوارگان
فلسطینی اردوگاه تل الزعتر در بیروت میپردازد همانگونه که در ابتدای قصیده نیز بیان
میدارد«و َالعاديات َيمشَطن َتال َمن َالزعترََ /و َالعاديات َيجردن َبرقوق َنَيسان َمن َزهرهَ» 3و

اسبان (فاالنژيستها) تل الزعتر را از آوارگان پاکسازی میکنند (قتل عام آوارگان فلسطینی) و
اين اسبان (فاالنژيستها) شکوفههای میوههای بهاری را سر بريدند (کشتار کودکان
فلسطینی).
شاعر در ادامه به «بحر :دريا» نماد مارونیهايی که دست به کشتار فلسطینیان زدند
اشاره میکند .سپس بیان میدارد :نبی نماد انسان فلسطینی مبارز آوارهای است که با
موج محاصره شده است «ال جييب النيب احملاصر باملوج» آوارگان را دعوت به مبارزه با

دشمنان صهیونیسم و هم پیمانانشان در کشورهای عربی (همچون مارونیهای بیروت و

حکومتهای عربی حامی آنها) میکند همانگونه که در عبارتهايی چون «أخرجي َيا َعصافيرَ

جرحيَ /أخرجيَياَدمائيَ /وَ َقاتليَمخلب َشاهر َسمهََ /أخرجيَمنَحدوديَالجديدةََ /منَخيمةَ

االنکسارََ /منَجحيم َالمهازل َ َواألقنعةَ» 4اين گونه برمیآيد« .شاعر در اين مقاطع موج و
دريا را نماد دشمنان میداند» (مها داوود )19 :2011 ،که میتوان موج را نماد دشمن
اشغالگر و دري ا را نماد قاتالن آوارگان در اردوگاه تل الزعتر بشمار آورد .وی بیان میکند
که اين موج برای تعیین سرنوشت نبی (فلسطینیان) گردهمايی خونینی برپاکرده است .اما
درختان خونین (اْلشجار الداميات) که میتوانند نماد شهیدان فلسطینی و زخمهای آنها
باشد ،راست قامت و استوار در مقابل اين دشمن ايستادهاند .شاعر رو به ابرهای سیاه

 /64بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانة اشعار محمد قیسی)

(الغیوم = نماد عذاب الهی) میکند و از آنها میخواهد که به فلسطینیان کمک کنند و عذابی
را بر اين دشمنان فرود آورند و زمین را از شر آنها پاک گرداند .اما دريا نقاب از چهره

برمیدارد و خون فلسطینیان را روان میسازد« :يخرج َالبحر َمنَثوبه َو َيجيء َسائحا َفيَ

دميَالمضيءَ» .در اينجا واژة سمک (ماهیان) نماد آوارگان فلسطینی اردوگاه تل الزعتر
توسط امواج و دريا مورد کشت و کشتار قرار گرفته و به شهادت رسیدهاند ،با قرينة دو

جملة «هذاَالسمک َيَجلَله َالزعت ر َالب لديَ /تجللهَ َفرقة َالنار َو َالطلقاتََ /يشَقَ َإلی َاهلل َدرباَ» .و

با اين سیاق و تصاوير شاعر در مقطع  7اوج مبارزه را به وصف میکشد و با ايجاد

ِ
ض ِزلَْزا ََلَا» (الزلزلة )1 :که
بینامتنیت اقتباسی کامل تغییر يافته ،تصوير آيه «إِ َذا ُزلْ ِزلَت ْاْل َْر ُ
برپايی قیامت و نابودی زمین را به تصوير میکشد در راستای هدف خود يعنی وصف
کشتار فلسطینیان به کار میگیرد .قیسی در ادامه در مقطع  8به توصیف فضای حزن
آلودی میپردازد که در نتیجة قتل عام فلسطینیان در اردوگاه تل الزعتر بوجود آمده
است .او اين مقطع را با واژة «زعتر» نماد فلسطین و «خون» نماد مقاومت و شهادت
آغاز میکند و بیان میدارد که برای آخرين شام دستهای آويشن (زعتر) همراه با خون
شهادت باقی مانده است و بنفشه که نماد مرگ است همراه و مالزم دريا (دشمن) آمادة
پیوند دراماتیک است .شاعر در اينجا با ايجاد يک بینامتنیت اقتباسی تغییر يافتة ديگر با
ب َش ِقيًّا»
آية «قَ َ
ك َر ه
ال َر ه
ب إِ هين َوَه َن الْ َعظْ ُم ِم هين َوا ْشتَ َع َل َّ
ْس َشْيبًا َوََلْ أَ ُك ْن بِ ُد َعائِ َ
الرأ ُ

(مريم،)4 :

تصوير ناتوانی و حسرتی را که اين آيه خلق میکند ،در اين سیاق سرشار از ناامیدی به

کار میگیرد« :واشتعل القلب شيبا و عز التواصل» و بیان میدارد که حتی طبیعت
اندوهگین شد و فريادهای فرزندان فلسطین (صرخة ابنائها و شهقة امساکها) را در قلبها (جهاز

الضلوع) طنینانداز میکند و اين گونه به بیان حزن و اندوه فلسطینیان و روشنفکران
فلسطینی (حزن النيب) مادران و کودکان(الصبايا املضيئات و اْلمهات) و حزن و اندوه آوارگان
(حزن املخيم و السروة الدامعة) میپردازد.
قصیدة ديگری که در اين سیاق میگنجد ،قصیدة «أليوم أمتمت تعاليمي» است؛ در

اين قصیده شاعر شهر غرناطه در اسپانیا را بهعنوان نمادی برای کشور لیبی به کار
میگیرد.
او در اين قصیده به بیان تصوير حزن و اندوهی میپردازد که در حق دانشجويان
دانشگاه بنغازی روا شده و اين قصیده را در رثای دوست شهیدش مصطفی هاشمی
میسرايد .او غرناطه را که در اشعار لورکا شاعر اسپانیايی با غم و اندوه و رعب و وحشت
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گره خورده بسیار به کار میگیرد تا بگويد همانطوری که اين شهر توسط فرانکو ديکتاتور
اسپانیا مورد ظلم و ستم واقع شد لیبی نیز توسط معمر قذافی دچار رنج و عذاب شده
ِ
وع َواحلُنطَةُ)
ول اجلَ ِ
حشةُ َو ُح ُق ُ
الو َ
است .او لیبی را با ترکیبهايی چون (غرناطةُ احلُزن ،غرناطَةُ َ
فرامیخواند تا شدت ظلمی را که در حق آن شده به خواننده القا کند .او در اين قصیده
از زبان شهید مصطفی هاشمی سخن میگويد و با سه آيه از آيات قرآن بینامتنیت کامل

محور ايجاد میکند« :يمن عون َاليوم َماعونيَ /يحضون َعلی َقتل َاليسار َالطالبيَ /اليوم َيستحيلَ

الرجمَبهذاَالَزيَ/آهَياَحقولَالجوعَوَالحنط َة» (قیسی( :)347 :1986 ،ظالمان ديگران را از اطعام
من نهی میکنند :و بر کشتار دانشجويان امر میکنند :امروز سنگسار با اين ظاهر غیر ممکن است :آه ای

خرمنهای گرسنگی و گندم) در اين مقطع شاعر با بکارگیری عبارت (مينعون اليوم ماعوين) در
واقع با يک آيه از قرآن بینامتنیت ايجاد نمیکند بلکه تمام تصاويری را که سورة ماعون
راجع به کافران و ستمگران ترسیم میکند در ذهن خواننده تداعی میکند .او بیان
میدارد که ستمگران لیبی همان کسانی هستند که به اطعام بینوايان ترغیب نمیکنند،
روز جزاء را دروغ میشمارند و يتیم را به سختی میرانند .سپس با ترسیم اوضاع وخیم

َوالحنطةَ
جامعه لیبی که اين ستمگران بوجود آوردهاند ،ادامه میدهد« :ياحقول َالجوع َ

هاتيَالکتباَبدَئَ َالعام َالدراسيَفماَنقرأََ /إقرأَبَاسمَهذاَالجوعَ،وأقرأَماَخلقَ /خلق َاإلنسان َمنَ
ك
فق ٍرَوج ٍ
اس ِم َربه َ
وعَوعرق» در اين مقطع نیز همانگونه که واضح است شاعر با آيات «اقْ رأْ بِ ْ

َ

الَّ ِذي َخلَ َق* َخلَ َق ِْ
ك ْاْلَ ْكَرُم» (علق ،)3-1 :بینامتنیت اقتباسی ايجاد
اْلنْ َسا َن ِم ْن َعلَق* اقْ َرأْ َوَربُّ َ
میکند .او سعی میکند با بهکارگیری تصوير اين آيه در معنای عکس آن عالوه بر بیان
شدت ظلم و ستم دولتمردان لیبی بر غنای هرچه بیشتر معنای متن شعری و تأثیر آن
بر خواننده بیافزايد .بدين ترتیب که در آية قرآن خداوند متعال به پیامبر میفرمايد:
«إقرأ و ربک اْلکرم» اين آيه عالوه برقدرت الهی دال بر کرم اوست که انسان را از يک

نطفه از عدم و نیستی به هستی آورد .در حالی که متن شعری بر گرسنگی و فقر و
مشقت ،يعنی در نقطة مقابل کرم داللت میکند .در واقع شاعر با ايجاد اين مقايسه بین
کرم الهی در آيه و فقر و مشقتی که انسان از آن رنج میبرد در متن شعری بیان
می دارد که خداوند با کرم خود ما را خلق کرد و با کرم خود به ما نعمتها ارزانی داد اما
اين دولتمردان با ظلم خود ما را دچار رنج مشقت و فقر و گرسنگی کردند .در ادامه
شاعر با دو آية ديگر يعنی آيات  3-2سورة ضحی بینامتنیت کامل محور ايجاد میکند.
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بدين ترتیب بیان میدارد که با خروج مردم از اين ظلمت ديگر هیچ دانشجويی

طعم رنج و عذاب را نمیچشد« :ماَودعَالطالبَظلَالنخلَوَالرمل» همانطوری که روشن

ك َوَما
ك َربُّ َ
است شاعر در اين عبارت با دو آية 2و 3سورة ضحی « َواللَّْي ِل إِ َذا َس َجى* َما َوَّد َع َ
قَلَى» که برای آرامش پیامبر و رهايی او از ناراحتی و غم نازل شده اند رابطة بینامتنیت
ايجاد میکند و متن شعری خود را در همان معنای آيه ،يعنی دانشجويان ديگر سايه
نخل که میتواند نمادی برای آرامش و راحتی باشد ،دور نمیشوند.
قصیدة ديگری که شاعر در آن بوسیلة اين نوع بینامتنیت ابزاری از تصاوير آيات

قرآن بهره گرفته ،قصیدة «دعوة جادة إلی الرقص» است« :فَياَمَنَتَقرأَکََراسََالمَدَثَرََ،ماَتَنذَرَ/

َ،وَرجَلَََکَجَريدَ َالنَخلََ
کالرمحَ َ
مرأَةَََ َ
َ،وجَ َو َادکَ َالَيصهَلََ /تَدخَلَ َإ َ
الرابَعَةَ َمَساءَ َ
فالسَاعةَ َتَقتََربَ َمَنَ َ َ
الظامَئَ /،يحتَالنَ َالزا َويةَ َأمَامَکَ /،تَرسَمَ َفَوقَ َبياضَ َالصَحنَ َشَمَوساَ َدَاني َة» (قیسی1 ،1986 :

.)320:
در اين قصیده که شاعر آن را به هنگام حضور در عمان پايتخت اردن در اردوگاه
فلسطینیان نوشت ،پس از يادآوری جنگ سپتامبر سیاه که بین گروههای فلسطینی و
ارتش اردن درگرفت ،ضمن دعوت فلسطینیان به عبرتگیری از اين جنگ از آنها
میخواهد که ديگر فکر کمک گرفتن از ديگر کشورهای عربی نباشند و خود در

جستجوی آزادی وطن گام بردارند .امری که در عبارت «يا من تقرأ کراس املدثر ،ما تنذر»
متجلی میشود .او در اين عبارت با آيات «يَا أَيُّ َها الْ ُم َّدثهر* قُ ْم فَأَنْ ِذ ْر» (مدثر،)2 -1 :
ُ

بینامتنیت اقتباسی تغییر يافته ايجاد میکند .بدين ترتیب که خداوند در اين آيات
رسول اکرم(ص) را مورد خطاب قرار میدهد تا مردم را از روزی که در صور دمیده میشود
انذار کند .شاعر نیز با بهکارگیری اين دو آيه و ايجاد تغییراتی در آن بهگونهای که با
ساختار کلی قصیده همخوانی داشته باشد از آوارگان فلسطینی که شاهد جنگ سپتامبر
سیاه بودهاند میخواهد تا ديگر فلسطینیان را از چنین روزی انذار کنند .او پس از اين

معنا به تأسف و افسوس خوردن در اين باره میپردازد« :لي َبَعدَ َسَکَاکينَ َاألهلَ َدَمَ َينفَرَََ
جَ
جرحََ َوخَلَي ٍَ
ط َي َ
خریَوََمَنادَيلََتَلََوحَ،أيتَهاَالشََرفاتََالمَمتَدَةََماَبَينََمَحي ٍَ
دولََ/ليَساحاتََأَ َ
کالجَ َ

ينعَمََفَيَاإلعياءَ» 5شاعر در اين عبارتها به کشورهای خلیج فارس خرده میگیرد که آنها
نه تنها به ما کمک نکردند ،بلکه چاقوی خود را در پشت ما فرو بردند .در ادامه
هموطنان خود را به صبر و استقامت دعوت میکند؛ چراکه هنوز در مقابلشان راه
طوالنی وجود دارد که حتی خويشاوندان نیز در اين راه بر علیه ما هستند (اشاره به جنگ
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َ،وأمَامَکَ َأهلَکَ» .با توجه
سپتامبر سیاه)« :فياَسيدَ َهَذي َاآلالَمَ َتََرجَلَ،أمَامَکَ َأکثَرَ َمَنَجَبَ ٍَل َ َ
به اين تصاوير میبینیم که شاعر آية قرآن و تصوير آن را کامال در راستای فضا کلی
حاکم بر قصیده بکار میگیرد .امری که در قصايد ديگر همچون مقطع زير از قصیدة

َوحدَيَ /أَورا َفَاضََ
کتاب حمده نیز متجلی میشود« :أورا َتَعبَر َفي َالَريحََ /،وَ َتَ َترکَني َ
بَهاََوجدَيَ /فَانتَشََرتَفيَالطََرقاتََ َ /وانتَشََرتَبَينَ َنَهاَرَالکَلَمَاتََ /فإذاَجَاءَ َاللَيلََ /هَطَلَتَمَثلََ
طَيورَ َاألبابيلََ /تَرمَينيَبَحَجَا ٍَر َمَنَسَجَيلَ»(6قیسی .)138/2 :1986 ،در اساطیر آمده است که
«ممنُن» قهرمان اسطورهای مصر بود که در کنار اهالی تروا جنگید .پس از اينکه در آن
جنگ کشته شد ،تنديس او در شهر طیبه مصر ساخته شد .بدين ترتیب هر صبحگاهان
که قطرات شبنم بر آن مینشست ،ترانهها و نغمههايی از آن برمیخاست .براساس اين
اسطوره اين قطرات شبنم اشکهای «اورا» مادر اوست که به خاطر حزن و اندوه بر او
فرومیريزند (فرجیل .)11 :1985 ،اما در متن شعری محمد قیسی جريان داستان برعکس
است و اين اوراست که میمیرد و ممنن بر او اشک میريزد .در واقع در اين قصیده
«ممنن» میتواند نماد خود شاعر و آوارگان فلسطینی و «اورا» نماد مادر شاعر و يا وطن
او باشد .بدين ترتیب میتوان مقطع باال را اين گونه تأويل کرد :فلسطینی از باد گذر کرد
و مرا تنها گذاشت ،در حالی که عشق من به اين وطن جاری و در همه جا منتشر شد.
اما هنگامی که شب به سراغم میآيد غم دوری از اين وطن همچون پرندگان ابابیل که
سنگهای گداختهای از جهنم فرو میريزند ،اين غم نیز درد گداختهای را بر دلم تحمیل
میکند .قیسی آياتی از سوره فیل را در اينجا فرامیخواند تا بر شدت دردی که در غم

ِ
ِ
يل*
دوری از مادر يا وطن میکشد ،تأکید کند و با آيات اين سوره « َوأ َْر َس َل َعلَْيه ْم طَْ ًيا أَبَاب َ
جيل» (فیل ،)4 -3 :بینامتنیت اقتباسی محور ايجاد میکند.
تَ ْرِمي ِه ْم ِِِب َج َارة ِم ْن ِس ه
 .2-3بینامتنیت احالی

«إحاله» يعنی رهنمون ساختن خواننده به متن سابق ،بدون فراخوانی لفظی آن متن
است .به طور کلی هرگاه بتوان بوسیلة يک يا دو کلمه خواننده را به متن شناخته
شدهای رهنمون کرد ،فعالیت بیشتری در ذهن او ايجاد میشود (حفظ اهلل واصل95 :2011 ،
 .)96در واقع شاعر در اين نوع بینامتنیت که بینامتنیت اشارهای نیز نامیده میشود بااستفاده از يک يا دو لفظ در متن ابداعی خود ،ذهن خواننده را به دريافت متن سابق وا

میدارد .همچون ابیات زير از مقطع دوم قصیدة «إناء ْلزهار سارا زعرت ْليتامها»:
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َ،وأمان»
جرهاَ /بَلحاَ َنَاضَحاَ َ
أسرهَاَ /جَ َارةَ َلَلنَخَيلََ،تهزَ،فَيسَاقَطَ َالليلَ َفَي َحَ َ
«هي َاآلن َفي َ َ
(قیسی .)280 :1986 ،شاعر اين مقطع را با همان عبارت قرآنی (ونفخ يف الصور) آغاز
میکند و بیان میدارد فلسطین تهديد به نابودی شده است (بالدَ َمَهَدَدَةَ َبَالخََريفََ/
الرغَيفَ) او در اين مقطع از واژه «أم» بهعنوان نماد کشورش فلسطین استفاده
مَحاصََرةَ َبَ َ
میکند که بر آن افسوس میخورد ،مادری که در غیاب و افسردگی و اسارت به سر
میبرد ،اما اين اوضاع سختی ناگزير به سر میرسد .او برای به تصوير کشیدن اين امر،
تصويری را که آية  25سورة مريم(س) میآفريند را بهکار میگیرد و با کلمات (َنيل ،هتز،
يساقط) در ابیات فوق ،خواننده را به اين آيه رهنمون میسازد و با آن بینامتنیت اشارهای
ايجاد میکند تا به نوعی میان وضعیت وطن که در جهان تنها مانده و کشورهای عربی
آن را رها کرده اند و وضعیت حضرت مريم(س) که از سوی قوم خود رانده شده است به
نوعی سنخیت ايجاد کند و بیان میدارد همانطوری که خداوند آن حضرت را فراموش
نکرد و نعمت بیکرانش را به او ارزانی داشت ،وطنش نیز مورد لطف و عنايت الهی قرار
میگیرد و سرشار از نعمت و امنیت میشود ،امری که در عبارت (يساقط يف حجرها بلحاً
ناضحاً و امان) آشکار است .مقطع شعری ديگری که شاعر در آن به اين نوع از بینامتنیت

کاربردی میپردازد مقطع زير از قصیدة «نقوش داکنة من رأس الناقورة» است که آن را به

داستان نويس فلسطینی مبارز رشاد ابو شاور تقديم میکند« :هذاَ َوجهََصَدَيقيَ /،أَکثَرََمَنَ
اَوالحَزنََ /يتَنَاسَلَأَطفَاالََ
ذاَوجهَکَ َيتَ َوهَجَ َبَالَرَؤي َ
ح َينقَلََ /هَ َ
زن َيحمَلََ /أکثرَ َمَنَدَمعَةَ َفَ َر ٍَ
شارةَ َحَ ٍَ

مَوعَودينَ َبَأنهَا ٍَر َمَنَلَبَ ٍَن َ َو َأرائَکََ /يتَنَاسَلَ َأزهَ َاراَ َ َوثَمَ َاراَ»( 8قیسی )262 :1986 ،در اين قصیده
شاعر پس از بیان جزئیات دقیق دوری از وطن با استفاده ازتمام تصويرهای جزئی مربوط
به وطن که آنرا به مادر تشبیه میکند ،تصويری کلی از درد درونی را که در نتیجه
دوری از وطن به او دست داده ترسیم میکند سپس در مقطع باال به شرايط سختی که
آوارگان فلسطینی در تبعید با آن روبهرو هستند اشاره کرده و بیان میدارد که اين وطن

در نهايت نسلی بهشتی به بار خواهد آورد .او با استفاده از واژه هايی چون «أهنار ،لنب،
أرائک» تصويری را که آية سورة محمد(ص) از بهشت بدست میدهد در ذهن خواننده
اجلن َِّة الَِِّت و ِع َد الْمتَّ ُقو َن فِيها أ َْهنَار ِمن ماء َغ ِي ِ
آسن َوأ َْهنَ ٌار ِم ْن لَ َنب ََلْ يَتَ غََّْي
َ ٌ َْ ْ
تداعی میکندَ « :مثَ ُل َْ
ُ ُ
طَعمه وأ َْهنَار ِمن َخَْر لَ َّذة لِلشَّا ِربِني وأ َْهنَار ِمن عسل مصفًّى وََلم فِيها ِمن ُك هل الثَّمر ِ
ات َوَم ْغ ِفَرةٌ ِم ْن
َ َ ٌ ْ َ َ ُ َ َ ُْ َ ْ
ُُْ َ ٌ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يما فَ َقطَّ َع أ َْم َعاءَ ُه ْم» (محمد )5 :تا تأيیدی باشد بر
َرهِّب ْم َك َم ْن ُه َو َخال ٌد يف النَّار َو ُس ُقوا َماءً ََح ً
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مدعای شاعر که اين بهشتی را که خداوند در اين آيه به تصوير کشیده وعدة کودکان
سختی کشیدة فلسطینی است .و بدين ترتیب شاعر با سه واژه از آية قرآن ،کل تصوير
آيه را در شعر خود به کار میگیرد.
 .3-3بینامتنیت ايحائی
اين نوع بینامتنیت از ديگر انواع خود وضوح کمتری دارد و برای دريافت عملکردی که
ناگزير متغیرهای بینامتنیت بدان اشاره میکنند ،نیاز به درک عمیق و فهم بیشتری
دارد؛ زيرا متن سابق را از هم تفکیک میکند ،ساختار ترکیبی و معنايی آن را به کلی
ويران میسازد و از ديد خواننده پنهان میشود .با اين همه خواننده با کمترين تالش به
رابطة میان متن سابق و متن ابداعی پی میبرد (حفظ اهلل واصل .)109 : 2011،از جمله
نمونههای بارز اين نوع میتوان به قصیدة «عبداهلل المزمار» اشاره کرد .در اين قصیده
شاعر عبداهلل را نماد فلسطینی آواره و يا خود شاعر و مزمار (نی) را نماد آه و ناله

فلسطینی دردو رنج کشیده میداند .بدين ترتیب او در مقطع اول با بیان عبارت «أينََ
تََری َعبدَاللَهََ َ /وَکَيفَ َيخَبَئَ َأوَيطفَئَ َمَشعَلَهَََ/...کَيفَ َلَهَذَاَالمَزمَارَ َالبَلَدَيَ /أَنَيصمَتَ» بیان
میکند که فلسطینیان چگونه میتوانند ساکت بنشیینند و صدای نالة خود را به گوش

جهانیان نرسانند .او در ادامه با عبارتهايی چون «عبداهللَبالملکوتَ/عبداهللَحَزينَکالسعفَ

العربيَ/حَزينَکالعربَالرحلَوَوحيد» بر آوارگی و تنهايی فلسطینیان تأکید کرده و از آنها
میخواهد تا در کنار هم جمع شوند و در برابر اين حزن و اندوه در کنار هم ايستادگی
کنند و برای خود منزلگهی بسازند ،حال آنکه عبداهلل تنها برای وطن خود ندای آزادی
سر میدهد؛ وطنی که در اين قصیده با نام يک زن (سارا) گره خورده به همین دلیل
عبداهلل تنها به سارا (وطن) فکر میکند؛ زيرا تنها منزلگهی که او را به سوی خود

طرقََبَابيَالموحَشََفيَ
فرامیخواند ،وطن است« :اليحضَرََعَبرََسَ َوادََاللَيلََإليَسَ َویَسَ َاراَ/الَي َ
هَذي َالبََريةَ َغَيرَ َأصَابَعَ َسَ َارا» .سپس در مقطع آخر بیان میکند« :شئَماَيحدثَ،يحدثَ/
آه َيا َعبداهلل َاين َتقود َخطاک ََرياح َالمنفی؟َ /تنثرني َحتی َأتجمعَ ،تکسرني َحتی َأتوجعَ /فألمَ

عظامي َمنَأطرافَاألرضَوَأنفخَفيهاَ /هذاَماَأنبأني َاألمسَبهَوَاليوم»( 9قیسی.)394 :1986 ،
ََيسب ِْ
اْلنْ َسا ُن أَلَّ ْن ََْن َم َع ِعظَ َامهُ»
شاعر در اين مقطع با دو آيه ،يعنی آية  3سورة قیامت «أ َْ َ ُ
ِِ
و  29سورة حجر «فَِإذَا س َّوي ته ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين» ،يک بینامتنیت
َ ُْ ُ َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ

ايحائی مرکب ايجاد میکند تا تصوير اين دو آيه را در ذهن خواننده تداعی کند و آن را
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در راستای مقصود خويش بهکارگیرد .بدين ترتیب که آية اول در مورد خلقت دوبارة
انسان پس از مرگ است و آية دوم راجع به چگونگی خلقت انسان سخن میگويد؛
بنابراين آية اول بیانگر اعجاز پروردگار در احیای مردگان و آية دوم بیانگر قدرت الهی در
خلقت انسان است .شاعر نیز با توجه به اين دو معنا تصويری را که اين آيات به دست
میدهند ،در شعر خود بهکار میگیرد تا بر برانگیختن ملت فلسطین و بازگشت آوارگان
به وطن تاکید کند.
 .4نتیجه
برخالف نظر بارت که در بینامتنیت فقط ناظر بر الفاظ و واژگان متن پیشین و وظیفه
ساختاری آنها در متن کنونی هستند ،میبینیم که واژگان و عبارتهای متون مبدأ
عالوه بر وظیفة ساختاری خود در شعر معاصر عرب ،برای فراخوانی تصوير خلقشده در
اين متون و غنای هرچه بیشتر متن مقصد نیز استفاده میشوند .در شعر محمد قیسی
نیز اين گونه است؛ بدين ترتیب که سیاق کلی حاکم بر قصايد شاعر ،غم و اندوه و
حسرت و ناامیدی است که در نتیجة آوارگی و دوری از وطن و نیز حوادث و
مصیبتهای تلخی است که در زندگی شاعر به وقوع پیوسته است؛ حوادثی چون
شهادت پدر به دست نیروهای استعمارگر انگلیسی ،فوت خواهر ،دوری از مام وطن و
اشغال آن توسط رژيم صهیونیستی و شهادت بسیاری از هموطنان و نیز تنهايی و عدم
ياری فلسطین از سوی حکومتهای عربی و صلح با دشمن و تمايل به سوی آن؛ امری
که در فرهنگ واژگانی سرشار از غم و اندوه شاعر و نیز تصاويری که گويای عمق فاجعه
هستند ،به وضوح نمايان است؛ بنابراين ،میتوان گفت شاعر با توجه به اين فضای کلی
حاکم بر قصايدش ،به شکلهای زير از تصاوير قرآنی بهرهمند میشود:
 .1ايجاد رابطة عکس و استفاده از تصاوير قرآنی در معنای متناقض همچون بهکارگیری
تصاوير بیانگر امید و زندگی در فضايی سرشار از ناامیدی و تأسف برای بیان عمق فاجعه.
بدين ترتیب او بیان میکند مصیبت و فاجعه به حدی است که حتی نمادهای امید
بخش به ناامیدی بدل گشتهاند .و يا برعکس ،بهکارگیری تصاوير قرآنی که بار منفی
دارند در معنای مثبت که در اين گونه موارد میتوان گفت که شاعر بدون توجه به بار
معنايی واژگانی اين آيات ،تنها تصوير و قدرت وصفی آن را مد نظر داشته است.
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 .2استفاده از تصاوير قرآنی که بیانگر برانگیزی دوباره مردگان و نیز تصاويری که بیانگر
امید و امداد الهی هستند ،برای امید خشی به ملت و مبارزان فلسطینی و ترغیب آنها به
ايستادگی در برابر دشمنان.
 .3استفاده از تصاوير قرآنی که در وصف ستمگران و کافران میباشند ،برای توصیف
دشمنان و محکومیت آنها از طريق ايجاد شباهت میان آنها وستمگران در قرآن و نیز
بهرهگیری از تصاوير بیانگر عذاب الهی برای بیمدادن اين دشمنان و حکومتهای عربی
که به سمت آنها متمايل شده و فلسطین را تنها رها کردهاند.
 .4استفاده از تصاوير قرآنی بیانگر بیدارسازی و انذار برای بیدارسازی ملت فلسطین و
ديگر ملتهای عربی و نیز استفاده از تصاوير گويای استغفار از خداوند به خاطر کوتاهی
در انجام فرامین او که غالبا با تحسّر همراه است و بهرهگیری از آنها برای بیان افسوس
شاعر به علت کوتاهی در حق خويشان و وطن.
پینوشت
 .1در صور دمیده میشود ،و گیاهی از درون دريا میرويد /اين همان گیاه سفید ساحلی (نماد امید)،
افق و کتاب است.
 .2و بدون دوستان به تدريج پژمرده میشوم /وتنه درخخت خرما را تکان میدهم /اما صدای آه وناله
طنینانداز میشود /آه و افسوس /ای چشمانی که مرا سرشار از اندوه کردهاند هیچ امیدی نیست.
 .3اسبان تیزتک تل الزعتر را (از آوارگان) پاکسازی میکنند /و شکوفههای میوههای بهاری را ازبین
میبرند.
 . 4ای پرنده های زخم من خارج شويد ،ای خون من نمايان شو /درحالی که قاتل من چنگالی است که
زهر خود را نمايان کرده ،از مرزهای جديدم خارج شويد ،از خیمه شکست ،از جهنم نمايشهای بیهوده
و نقابها خارج شويد.
 .5بعد از خنجرهايی که از خويشان خوردم ،خونم جاری همچون رودی جاری شد /عرصههای ديگری
برايم وجود دارند ،ای کنگرههايی که میان اقیانوسی که مرا زخمی میکند و خلیجی که سرشار از
خستگی و ناکارآمدی قرار گرفتهاند.
 .6اُورا ،از باد گذر میکند /و مرا تنها میگذارد /شوق من به أرا ،لبريز شد /پس در میان راهها منتشر
شد /و در میان روز کلمات منتشر شد /و آن هنگام که شب فرا رسد /همچون پرندگان سجیل
فرومیريزد /و مرا با سنگهای سجیل مورد حمله قرار میدهد.
 .7او هم اکنون در اسارت خود /در همسايگی نخل است و آن را تکان میدهد ،که شب در دامانش/
صدف اسمزی و امنیت فرومیريزد.
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 .8اين چهرة دوستم است /،که بیشتر از يک نشانه حزن ،و بیشتر از اشک شوق حمل میکند ،اين
چهرهات است که در رؤيا و حزن میتابد /و کودکانی از آن متولد میشوند که به جویهايی از شیر و
تکیهگاهها و اريکههايی وعده داده شدهاند /و از آن شکوفهها وثمرههايی متولد میشود.
 .9هیچکس جز سارا در اين سیاهی شب پیش من نمیآيد /و هیچچیز جز انگشتان سارا درب تنهايی
مرا نمیکوبد /.اتفاقی در حال وقوع است /آه ،ای عبداهلل بادهای تبعید ،گامهايت را به کدامین سو سوق
میدهند؟ /مرا میپراکند تا دوباره جمع شوم ،مرا درهم میشکند تا درد بکشم /پس من استخوانهايم را
از گوشه و کنار جمع میکنم و در آنها میدمم /اين چیزی است که (روزگار) مرا از آن با خبر ساخت.
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