
 

 

 ل نقُل دُمَاَمعنایي قرآن در شعر  یزیهنجار گر

 *ابراهيم اناری بزچلوئي

 گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه اراك دانشیار

 سميرا فراهاني

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربي دانشگاه تهران
(23-42) 

 1/12/1392: رشیپذ خی، تار06/1392/ 13: افتیدر خیتار

 چکيده
پردازان فرمالیست روسي در  توسط نظریه بار نینخستزدایي است که  های آشنایي  از روش یزیهنجار گر

 ،شناساان  آااار  های زیباایي به متون ادبي و توجه به جنبهم مطرح شد. نگرش ساختارگرایانه 1917سال 

 آورند. در میاان اناوا   های هنری به شمار ها، زبان ادبي را عامل اصلي آفرینشموجب شد تا فرمالیست

داده، باا  مای  کالم را تحت تأایر خاود رارار   درون ،معنایي بیش از همه یزیهنجار گر، ها یزیهنجار گر

 کند.زایي در ادبیت آاار ایفا مينقش بس و داشتهپیوند ناگسستني های علم بیان آرایه

اعران برد. وی برخالف ش أمل دنقل از جمله شاعراني است که در شعر خود از ررآن بهرة فراوان مي

پیرایه از متن ررآن اکتفا نكارده و پیوساته در شاعر خاویش، مفااهیم        های ساده و بي گذشته، به ارتباس

جوید؛  سود مي ،های متن ررآن برای بیان معنای مورد نظر خویش کند و از رابلیت ررآني را بازآفریني مي

عاصار باا مفااهیم ررآناي     رو تفاوت وی با شاعران گذشته در ایان اسات کاه برخاورد شااعر م       از این

برخوردی مبتني بر ابتكار و نوآوری است. دنقل، گاه معنایي متفااوت باا معناای اصالي رارآن بدسات       

های  کند و با توجه به مؤلفه های شعر خود مي های ررآني را جایگزین شخصیت دهد و گاه شخصیت مي

برای  ررآن معنایي یزیهنجار گر زهد و انمي بناتعریف شده در هر یك از آنان، ساختار شعری خود را 

 برد.  های جامع  معاصر خود بهره مي بیان وارعیت

 .معنایي ررآن، تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه، أمل دنقل یزیهنجار گر: های کليدیواژه

                                                 

      i-anari@araku.ac.ir :مسؤول نویسندة الکترونيك پست*
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 مقدمه -1

یكاي   م(1936)زدایي است که نخستین بار توسط لیچ  های آشنایي  از روش یزیهنجار گر

 ،زبان ادبي وها میان زبان هنجار  زان فرمالیست روسي مطرح شد. فرمالیستپردا از نظریه

پردازناد.   شناختي و عناصر ادبي به نقد متون ماي  تمایز رائل شده و از منظر رواعد زیبایي

معنایي بیش از همه در ادبیات آااار نقاش     یزیهنجار گر، ها یزیهنجار گراز میان انوا  

بیشاتر بار درونا  زباان اسات و شاامل کلیا          یزیا ر گرهنجادارد. عملكرد این نو  از 

رو حاوزة  دهاد؛ از ایان   عناصری است که معنای کلي کالم را تحت تأایر خود ررار ماي 

 گیارد.   مباحا  علام بیاان را در بار ماي      ،معناایي بایش از هماه    یزیا هنجار گرکارکرد 

هاای   پاردازی  شاناختي مانناد عنصار خیاال، وزن و تصاویر      به کارگیری عناصر زیباایي 

بخشاد؛ باه    گردد و به زباان شااعر نشااي ماي     شدن کالم مي ساز برجسته شاعرانه، زمینه

یعني دشوار کردن  ؛زدایي استهمین آشنایي ،شگرد هنر»توان گفت که  همین جهت مي

ادراك بیان. به گفت  مشهور شكلوفسكي، هدف افازودن باه مادت زماان ادراك حساي      

پا  بایاد    ؛شناسي استهدف و غایت زیبایي ،است، چون فراشد ادراك حسي در خود

 .(309: 1385)احمدی،  «طوالني و دشوار شود

« افزایاي   راعاده »و « کااهي   راعاده »از طریق دو فرآیند  یزیهنجار گر« لیچ»به اعتقاد 

کاهي، در حقیقت انحراف از رواعد حاکم بر زبان هنجاار اسات کاه     آید. راعدهپدید مي

آورد؛ از با کاستن از رواعد زبان خودکار، شعر خود را پدید ماي  شاعر با استفاده از آن و

 : 1383)ر.ك: صافوی،  آیاد ابزار آفرینش زبان ادباي باه حسااي ماي     یزیهنجار گررو  این

گان  زبان، نقش ادبي را عامال اصالي پیادایي     های شش یاکوبسن از میان نقش .(2/37-38

های مجاازی و اساتعاری    سور، بح  رطبداند. وی با توجه به آراء سو زبان شاعرانه مي

کند؛ بدین معنا که عملكرد زبان ادبي، از طریق دو رطاب یااد شاده اسات.      را مطرح مي

رطب مجازی بر پای  ترکیب است و گرایش به محور همنشیني دارد، حال آنكه عملكرد 

 ماهیات خاود باه محاور جانشایني       بناا بار  رطب استعاری بار مبناای انتخااي باوده و     

توان گفت عملكرد برخي از صنایع ادبي علم بیاان   این نظریه مي بر اساسدارد.  گرایش

 ای را  شااعر نشاانه   ،مشابه با رطب استعاری است؛ چرا کاه در آن  ،مانند استعاره و کنایه
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گرداناد. در مقابال    ی دیگر در ساختار کالم ماي   ا بر اساس اصل مشابهت، جانشین نشانه

در ترکیاب و همنشایني باا     ه در آن دو رکن اصلي کاالم صنایعي چون مجاز و تشبیه ک

 گردند.   در بح  محور همنشیني مطرح مي ،گیرند یكدیگر ررار مي

ها و ساختار شعری منحصر به فرد  ست که مشخصهنوگرا شاعرانه أمل دنقل از جمل

وی، او را در زمرة شاعران برجست  معاصر مصری ررار داده است. شاعر وی بازتاابي از   

آن را عرضاه   ،اجتماعي مصر است که با زباني ادبي و سااختاری بادیع   -  سیاسياوضا

های ذاتي أمل، این امكان را برای وی فراهم نموده تاا در شاعر خاود،     توانایي» دارد. مي

ای کاه   انسان عربي معاصر را به تصویر کشد و نیازهای روحي و جسامي او را در دوره 

تاوان أمال را    ای که ماي  رفته، مجسم سازد. به گونهشیوة نویني از پیشرفت را در پیش گ

شاعر نوگرای عربي دانست که در کنار کساني چون محمود درویش و سعدی یوساف،  

 «نهادناد  -که بدر شاکر السیاي آغازگر آن بود ردم در راهي تازه در شعر عربي معاصر
  .(438 تا: )البحراوی، بي

و پا  از آن، تاأایری    «م1960»ای ها  اجتماعي مصر در خاالل ساال   -اوضا  سیاسي

 «م1967»هاا از اسارائیل در ساال     عمیق بر روحی  شاعر و شعر وی نهاد. شكست عاري 

تحوالت سیاسي منطقه، ناکارآمدی حكام و سردمداران نااالیق، عظمات از دسات رفتا      

له فلسطین از جملاه  أدوران جمال عبدالناصر، ناکامي در برابر رژیم اشغالگر ردس و مس

ها پرداخته و از رهگاذر رماز و اساطوره و     عاتي است که دنقل در شعر خود بدانموضو

باور داشات کاه شاعر     ،أمل. »استنقاي )رنا (، حقایق روز جامعه را به تصویر کشیده 

های خواهان تغییار   سازد و وجدان ملت کن مي همچون طوفاني است که سستي را ریشه

راهاي   ،دارد. أمال  باه جنابش وا ماي    ،اند یدهرا که در بستر گمراهي و تزویر و ترس آرم

خوردة ملات، آتاش     شایسته برگزید؛ راهي که در ضمیر شكست حال نیعدشوار و در 

دنقال در پایاان دها  شصات و در عصار       .(79 م:2009)هاالل،   «افروخت مي مبارزه را بر

آیاد. از   های پي در پي عري زیست. شعر وی به نوعي نقد ذاتي باه شامار ماي             شكست

های سیاسي نازار ربااني نزدیاك اسات و از جهات       جهت موضوعات شعری به رصیده

هاای سیاساي در    پیرو راستین صالح عبدالصبور است و از نظر گرایش ،شكل و ساختار
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 .(440م:2007)ر.ك:المناصره، دهد شعر، احمد عبدالمعطي الحجازی را سرمشق خود ررار مي

 پيشينة پژوهش -1-1

آید کاه باه دلیال    های برجسته در شعر معاصر مصر به شمار ميشخصیت دنقل از جمله

هاای   جنبههای سیاسي و روحی  پایداری، برخي از پژوهشگران به بررسي  داشتن گرایش

هایي در خصاو  جایگااه و عملكارد     نامه ها و پایان و مقاله  از شعر او پرداختهمتعددی 

هاای: نمادهاای پایاداری در شاعر     به مقاله توانکه از این میان مي اند نگاشتهوی شعری 

نشاری  ادبیاات    -دیر)مطالع  مورد پژوهانه: أمل دنقل( )علي سلیمي، اکرم چقازمعاصر مصر 

شاعر محماود    بر اسااس در شعر معاصر عربي  متنارض نما، (1388شماره اول،  -پایداری

دبیاات عرباي،   )روح اهلل صایادی ناژاد، مجلا  زباان و ا    درویش، أمل دنقل و سعدی یوسف 

ای تاریاك؛ پاژوهش تطبیقاي دو شاعر از     ای روشن و آیندهو گذشته (1389شمارة دوم، 

 (1386، 33)علي اکبر احمدی، فصلنام  زباان و ادي، شامارة   « منوچهر آتشي»و « أمل دنقل»

های: نمادپردازی در دیوان أمال دنقال    نامه های یاد شده، پایاناشاره نمود. افزون بر مقاله

، دانشگاه کردستان( -روامي زروان )ژیال

 -)علاي نجفاي ایاوکي    «»

دانشاگاه رازی   -)علاي سالیمي  ، نمادهای ادي مقاومت در شعر أمل دنقال  (کاشاندانشگاه 

های شعری دنقل اسات.  های انجام شده در خصو  ویژگيپژوهش از جمله کرمانشااه( 

از ررآن و مفاهیم ارزندة آن یكي از موضوعاتي است کاه پژوهشاگران    دنقلتأایرپذیری 

بدان پرداختاه   «»در کتاي  «عبدالعاطي کیوان»عري از جمله 

را از دریچ  نظریا  بیناامتني و رواعاد آن    و در مطالعات خود تأایرپذیری شاعر از ررآن  

 .ستا  سنجیده

 معنایي قرآن در شعر أمل دنقل یزیهنجار گر -2

هاای ادباي   های مهم در آفارینش های ادبي به کار رفته در آن از سرچشمهزیبایي ررآن و

متون دیني در شاعر دنقال باه دو     ،. در حقیقتاستشاعران و ادیبان از جمله أمل دنقل 

 ،استعاره و یا آهنگي را که در متون دیني است وی یابد. نخست آنكه کرد ميصورت کار

های شعری معاصر با لحناي   ها را در رالب معاني و اندیشه سازد و آن وارد شعر خود مي
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دارد. دیگر آنكه با موسایقي دروناي شاعر     بیان مي -با هدف نقد جامع  معاصر –صریح

نمایاد و در  در شعر ترسیم ماي  -ا بیاني ویژهب -صورتي متفاوت ،خویش، از آیات الهي

برد که به دو عنصر تضااد و جنااس تكیاه     ساختار رصیده از متون دیني منثوری بهره مي

 دنقل در پیوناد زدن میاان کاالم خاود باا کاالم خداوناد،         .(64 م:2009 )ر.ك: الغرفي، دارد

ات بالغاي ررآناي، در   زند و از بافت روایي آیات و نك به نوعي دست به ابتكار عمل مي

ای معنایي ررآناي در شاعر وی باه گوناه     یزیهنجار گرآفریند. شعر خود صورتي نو مي

اعتقاد رلبي وی را به رداست و درك معاني واالی ررآن و نیز شناخت مفااهیم  »است که 

ای درسات در شاعر خاود باه      سازد. وی هر یك از این مفاهیم را به شیوه آن آشكار مي

هاایي کاه    های ررآن و نیز زوایای پنهان شخصیت . دنقل از محتوای رصهکشد تصویر مي

وی از رارآن باه    یریا الهاام گ رو  گوید، آگاهي کامل دارد؛ از این ها سخن مي ن از رالب آ

بخشد که در سایر ارتباساات وی از جملاه ارتباساات تااریخي و یاا       شعرش اعتباری مي

 .(55-54 م:1997)عماره،  «ای شاهد آن نیستیم اسطوره

نظر دارد و شعر وی در اغلاب   ،دنقل اگرچه در شعر خویش به ورایع و اوضا  مصر

از عناصاار ادبااي و  در عااین حااال ؛ امااادارداجتماااعي  -مااوارد رویكااردی سیاسااي 

معناایي،   یزیا هنجاار گر شناختي خالي نیست. نگاهي نو به شعر دنقل از رهگذر  زیبایي

گشااید و رادرت تأایرگاذاری     ا روی خواننده ميای تازه از مفاهیم ناي شعری فر دریچه

أمل به این حقیقت دست یافته بود که »سازد.  کالم وی و ماندگاری شعر او را آشكار مي

های اجتماعي او جادا نیسات. وی خاود     شناسي یك شاعر از دیدگاه های زیبایي دیدگاه

  محادود  احسااس کاردم و از دایارة     گوید: هنگامي کاه حضاور خاود را در جامعاه     مي

خویشتن خویش به دامن  گستردة جامعه روی آوردم، اولین چیزی که تماام زنادگیم را   

های هنری بود تا بواسط  آنها احساس خویش را بیاان دارم و   در برگرفت، گزینش شیوه

 .(158-157 م:2004 )الدوسری، «های جامعه دفا  نمایم یا از دغدغه

 محور جانشيني -3

 استعاره -الف

هاای  ادبیات، شاعران، گاه با تكیه بر رطاب اساتعاری کاالم و برگزیادن داللات     در عرص  
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های ادبي خویش، به محاور جانشایني گارایش     ضمني و معاني اانوی واژگان، در نوآوری

هاای  خود را در رالب تصاویرپردازی  مورد نظرمندی از صنایع ادبي، مفاهیم یافته و با بهره

دهند. استعاره از جمل  این صانایع ادباي اسات کاه باه      بدیع به مخاطبان خویش انتقال مي

 بخشد.  های نهفته در واحدهای زباني را مي توانایي استفاده از ظرفیت ،شاعر

از  یریا الهاام گ بارد و باا   دنقل نیز در شعر خود از این صنعت ادبي بهره فراوان ماي 

دهاد و در  پیوند ماي  های به کار رفته در آن را به کالم خودآیات و مفاهیم ررآن، زیبایي

زیار گاواه    هاای نموناه ساازد.  های ررآني را در شعر خود زنده مياستعاره ،اغلب موارد

تأایرپذیری فراوان دنقل از الفاظ و آیات ررآني و بیانگر رادرت تصاویرپردازی و ابادا     

 معاني تازه در شعر وی است که در رالب استعاره نمود یافته است:

   ههای استعار نمونه

اجتمااعي آن، نگااهي آکناده از نومیادی      -اه شاعر به جامع  مصر و اوضاا  سیاساي  نگ

متأار از روحی  سرکشي و نیز غرور و عازت نفا  خاود، باا زباان شاعر،        ،است. دنقل

گرفتاار طوفااني    ،کشد. مصار در ایان دوره   اوضا  آشفت  سیاسي جامعه را به تصویر مي

ای ناکارآمد آنان، عظمت گذشات  خاود را   هکفایتي حاکمان و سیاستاست که در اار بي

های از جمله رصیده« »از دست داده و رو به نابودی دارد. رصیدة 

از داستان طوفان نوح، ساختار کلي رصیدة خاود را بناا    یریالهام گدنقل است که وی با 

گذارد. دنقل مایش مياوضا  مملكت خویش را به ن ،ساخته و در آن با تقابلي هنرمندانه

 -که همانا پاکي زمین از وجود ناپاکان است - در رصیدة خود، حقیقت داستان طوفان را

خوانان، سیاستمداران، رباخواران، راضیان و...   دهد. به تعبیر وی حاکمان، آوازه تغییر مي

از  در صدد القای این مفهوم اسات کاه پا     ،شوند. دنقل با این تعبیر سوار بر کشتي مي

 م:2009)ر.ك: ابوغاالي،  پایان طوفان، بااز هام فسااد باه دنیاای جدیاد وارد خواهاد شاد         

دارد.  ) ( ماهیتي کاامال متفااوت از اصال ررآناي داساتان ناوح       ،رصیدة دنقل .(408-410

 هاای جامعا  معاصار مصار اسات.      مقصود اصلي شاعر از طوفان، در حقیقت نابسااماني 

برند و تنهاا   سوار شده و از مهلكه جان سالم به در مي در شعر وی افراد ناالیق بر کشتي

 پسر نوح )کنعان( که در اینجا نمادی از خود شاعر اسات باه دلیال عشاق باه وطان از       
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مقاومات کناد. فضاای     ،کوشد در برابر طوفانسوار شدن بر کشتي خودداری کرده و مي

ت کاه در رارآن بادان    کلي رصیده، و واژگان به کار رفته در آن، یادآور داستان نوح اسا 

 اشاره شده است:

..

                                 
 (468-467تا: بال )دنقل،

« رد طَمَا  اهلل أساماءنا  »خورد. عبارت واژگان ررآني به چشم مي ،در این بند از رصیده

﴿فرمایاد  مي است که «نساء»سورة  47ته از آی  برگرف

در لغت به معنای محو آاار چیزی و یاا شای ي   « طم »واژة ﴾

 هاای معناایي   رو در زباان معیاار از مؤلفاه     ؛ از ایان (524م:1996)الراغاب اصصافهاني،   است

در رارآن و باه تباع آن در شاعر دنقال دارای اساتعارة       « طما  »جسم( اسات. واژة   )+

 هاسات   این آیه مقصود از طم  )محاو کاردن( مساه چهاره     در»تصریحیه تبعیه است. 

های آن به کلي زایل شود و نقش صورت از بین رود، مانناد صافح     ای که نشانه به گونه

های آن نااممكن   کاغذ که در اار کهنگي، خواندن آن دشوار و تشخیص سطرها و نوشته

 .(181ق: 1407)الشریف الرضي،  «گردد

گرداناد.   ماي « اسام »را همنشاین واژة  « طما  »واژة  ،ات الهاي دنقل نیز با الهام از آی

جسم( اسات   -معنایي) همنشیني این واژه با کلم  اسم که در زبان معیار دارای مشخص  

رسد شود. به نظر ميمي به خلق مفهومي استعاری برای آنچه که شاعر در نظر دارد منجر

ا الهام از کاالم الهاي و باار معناایي     دنقل برای بیان مفهوم انتزاعي نابودی و فراموشي، ب

 دهد.  نهفته در واژة )طم ( تصویری ملموس و مجسم را در کالم خود، بدست مي

هایي است که یكي از رصیده« الدین علي قبر صالح خطاب غير »رصیدة 

های صالیبي  از جمله رهرمانان عري که در جنگ الدین أیوبي، داستان صالحدر آن دنقل

و با ایستادن در کنار ربر وی، باا او  یادآور شده های فراواني از خود نشان داد را رشادت



 1394 زمستان و پایيز، 7 سال، 2 شمارة، عربي ادب/ 30

 

الادین ایان گوناه     گوید. در بند پایاني این رصایده، دنقال خطااي باه صاالح     سخن مي

 سراید: مي

 (472 تا:بال )دنقل،

 اشاره به آیا : « »عبارت 

 « »در تفسیرهای ادبي و بالغي عباارت  دارد.

ر راه خویش را به رار   خداوند، انفاق د»استعارة تصریحی  تبعیه آمده است.  به عنوان

باه را جاایگزین آن    دادن بندگان به خود تشبیه نموده و سپ  مشابه را حاذف و مشابه   

نیز متأار از آی  ررآني به خیر و نیكي که دارای دنقل  .(146 م:1991 )الرصافي، «ساخته است

در ساازد و   بخشد و مانند آی  ررآن از آن استعاره مي جسم( است بُعد مادی مي -مؤلف  )

 .   خواهان استرا و نیكي خیر الدین  رالب این تعبیر از خداوند برای صالح

 هاای زیباای دنقال اسات.     یكاي دیگار از رصایده   « »

 جاواني فلساطیني اسات کاه ساناتور امریكاایي        «»این رصیده در وصاف  

این رصایده، باا تشابیه سارحان باه یوساف و        کند. دنقل دررا ترور مي« رابرت کندی»

ساازد  ، میان داستان یوسف و این وارعه همانندی برررار مي) ( سرزمین ردس به یعقوي

 سراید:و چنین مي

  (344تا: بال )دنقل،                                                                                         

برد، اشاره به داساتان  قل در این بند از رصیده خود به کار ميواژگان و عباراتي که دن

أر  کنعاان:  »، «أجمال خخاوتهم: زیبااترین برادرشاان    »، «الجبّ: چاه»دارد.  ) ( یوسف

تشامّ القمایص: بوییادن    »و « یشتعل الرأس شایبا: ساپید شادن ماوی    »، «سرزمین کنعان

اسات. در ایان    ) (عقوي و جدایي وی از ی ) ( ، همگي یادآور ماجرای یوسف«پیراهن

گرداند که در این برهه از زمان از یوسف مي ) ( ردس را جانشین یعقوي ،رصیده، دنقل
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کشد. دنقال باا    انتظار بازگشت او را مي ،خود )سرحان( به دور افتاده و همچون یعقوي

 انساان( را   هاای معناایي )+  مؤلفاه  ،، به سارزمین رادس  یانسان پنداراستفاده از صنعت 

رود. گرداند که در زبان معیار برای انسان به کار ميي مين واژگانهد و آن را همنشیدمي

آورد که در عین آنكه تناسب کاملي با ساختار کالم عبارتي را مي ،وی در توصیف ردس

یشتعل الارأس  »شاعر دارد، در خود متن ررآن نیز خالي از ظرایف بالغي نیست. عبارت 

بارد.   ی زیبایي است که خداوناد در ساورة ماریم باه کاار ماي      ها از جمله استعاره« شیبا

رود و مقصاود از آن کثارت ساپیدی     ور شدن در زبان معیار برای آتش به کار مي  شعله»

هاای   دهد و همچاون شاعله   موی سر است؛ اما این کثرت یكباره و با سرعت روی نمي

موی سر، حرکتي چاون  در این استعاره، برای بیان سپیدی کند.  کم پیشروی مي کم ،آتش

 پیشروی آتش در علفزاری خشك تجسم شده که هم دارای ردرت تصویرپردازی راوی 

  .(63 م:1995 )عبدالتواي،« شود هم پویایي و زیبایي در آن دیده مي است و

ساروده اسات، باا    « جماال عبدالناصار  »را که در راای « ال ورت للبكاء»دنقل رصیدة 

کاه خااطرة   کند و با تغییر در ساختار و بافت سورهميآغاز « تین»آیات ابتدایي سورة 

را « المحازون »واژة  -پروراناد  را در ذهان ماي  م( 1843-1896)های عباداهلل نادیم    نوشته

ساازد. معناایي کاه     گرداند و از آن تصویری جدید ماي مي« األمین»جایگزین واژة ررآني 

ة اندوهناك مصر و نیز صدد القای آن به مخاطب خویش است، نشان دادن چهر دنقل در

بار آن در اار درگذشت عبدالناصر، رئای  جمهاور مصار و رهبار اتحادیا       اوضا  اسف

خواناد تاا غباار     دنقل در این رصیده، مردم خویش را به خیازش فارا ماي   »عري است. 

شكساات گذشااته را از وجااود خااویش بزداینااد و جنبشااي تااازه باارای آزادی خااود و  

 دنقاال در بناادی از ایاان رصاایده  .(112-111 م:2007 ان،)ساالیم«سرزمینشااان آغاااز نماینااد

 سراید: اشاره کرده و چنین مي م(1970)در سپتامبر به درگذشت عبدالناصر 

 (320 بالتا: )دنقل،                                           
های تعریف شده در خصو  انسان است و معموال در اندوه در زبان معیار از مؤلفه

انساان( باشاد.    گیرد که در زبان ارجااعي دارای مشخصا  )+   آیي با واژگاني ررار ميهم
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کند که اندوهگین از ، مصر را به انساني مانند ميیانسان پندارت دنقل با استفاده از صنع

 بسامان کنوني خویش است.  شرایط نا

های شعری اوست کاه  یكي دیگر از ماندگارترین رصیده« »

. خوانااد يفاارا ماادر آن از زبااان اسااپارتاکوس، بااه مقاوماات در براباار حاکمااان مسااتبد 

بردگان رومي بود که در برابر ریصر روم شورش نموده و از اطاعات  رهبر  ،اسپارتاکوس

رماز عصایان اسات. دنقال در بنادهای       ،رو در شعر شاعران معاصراو سر باز زد؛ از این

گوید، آن گاه کاه در پاای چوبا  دار،    آغازین این رصیده، از زبان اسپارتاکوس سخن مي

 آنان را باه مباارزه علیاه ریصار روم     آخرین سخنان خود را خطاي به مردم بیان داشته و 

ای روح شااعر را  تنفر از سازش، خواری و تشویق به سرکشي باه گوناه  »خواند. فرا مي

تسخیر خود نموده است که گاهي برای خلق روحی  پایداری، از حالات اعتادال خاار     

وی تاا بادان جاا     .(84: 1388)سالیمي،  « گشااید شده، زبان به ستایش هر گونه عصیان مي

ساتاید و راناده شادن شایطان از     رود که تمرّد شیطان در برابار خداوناد را ماي   پیش مي

 داند:بهشت را مانند مرگ خویش، پیامد عصیان مي

 (149تا: بال )دنقل،                                         

های پایاني این بند، شاعر باز هم متأار از ررآن و ظرایف بالغاي موجاود در   در بیت

﴿ :آن است. این بیت یادآور این آیه اسات 

داناد کاه در    در این آیه، خداوند زمین را میراث بندگان خاود ماي  (128 /اعراف)﴾

گیرناد.   توشاه برماي   ،گردند و برای آخرت خود مند مي دوران زندگي خویش از آن بهره

دهاد و آن را همچاون ماالي     مشخص  معنایي اروت را ماي  ،زمینخداوند در این آیه به 

استعارة به کار رفتاه در   ،داند که در نهایت به بازماندگان به ارث خواهد رسید. شاعر مي

دهد و در این نمونه، همان مفهوم به کار رفته در آیاات  این آیه را به کالم خود پیوند مي

 کند.  الهي را اراده مي

 کنایه -ب

رسمت نیز شاعر واژگان ررآني را جانشین غر  اصلي خود، در بافات شاعری    در این
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هایي، که دنقل متأار از آیات الهي است، فضای کلي شعر و واژگان  گرداند. در رصیدهمي

گان  کنایاه از صافت،   و عبارات آن هماهنگ با کلیت آیات ررآن است. از میان انوا  سه

یي از دو نو  کنایه از صفت و موصاوف در شاعر   هاتوان به نمونهموصوف و نسبت، مي

ساازد و  پوشیده ماي  ،شاعر اشاره نمود که دنقل غر  اصلي خود را در ورای این آیات

 کند.ریزی مي ساختار سخن خود را بر مبنای ررآن پي

 کنایه    های نمونه

 ، یعقوي باا بوییادن پیاراهن یوساف، ناور چشامان نابیناای خاویش را        ) ( در داستان یوسف

 یابد؛ اما در شعر دنقل، ردس با بوییدن پیراهن یوسف )که در اینجا نمااد سرارحان اسات(    بازمي

رسد دنقل باا ایان   دهد. به نظر مي از شدت گریه و اندوه، نور چشمانش را از دست مي

پایان مردم فلسطین را به بازگشت سرحان و رنج و درد بي تعبیر، بر آن است تا رفتن بي

کنایه از شدت اندوه است که در بافت روایي « »ارت تصویر کشد. عب

 سورة یوسف نیز شاهد آنیم. 

  (344تا: بال )دنقل،                                 
 ،کناد  و ماي درد و اندوه دروني خویش را باازگ  ،شاعر« »در رصیدة 

بیند و شكست در برابار اسارائیل را عامال     هنگامي که عظمت مصر را از دست رفته مي

گاردد. در نظار او مصار     اصلي تباهي مصر دانسته و در شعر خویش به دنبال مصار ماي  

)ر.ك: کیاوان،   یاباد  ای است که مانند آن را در شاهرهای دیگار نماي    همچون مدین  فاضله

 کند: گونه توصیف مي ن رصیده مصر را ایندنقل در ای .(114 م:1998

 (290-289)دنقل، بالتا:                                              

آورد آنجاا کاه    را در تعبیر مصر مي« خرم ذات العماد»شاعر در شعر خود، عبارت ررآني 

 ﴿فرماید:  مي« فجر»خداوند در سورة 

ه به گذشت  تاریخي پر بار مصر کاه اکناون   شاعر با بكار بردن این عبارت ررآني، با اشار
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گرداناد. ایان کنایا      بیند، شُكوه مصر را در خاطر خود دوباره زنده ماي  نشاني از آن نمي

 شاعر از منظر رواعد بالغي، کنایه از نو  موصوف است.

گیاری از   باز هم متأار از اوضا  آشفت  کشور، باا الهاام  « »دنقل در رصیدة 

کناد.   مایا  کاالم خاود را بناا ماي      و با لحني آمیخته به تمسخر و تهكم، بان آیات ررآني 

بندهای پایاني این رصیده برگرفته از ساختار آیات ررآني و الفاظ و واژگاان آن اسات و   

 کناد. تصاویری کاه در آن،     دنقل با تغییر در محتوای آیات، مقصود خویش را بازگو ماي 

 ازد:س باز هم تلخي شكستر ژوئن را زنده مي

 (390تا: بال )دنقل،                      

تباسي مستقیم از آی  چهل و ششم سورة حجر است که به آیا   ، اربیت پایاني رصیده

بر دري ورودی فرودگاه ، این آیه اشاره دارد (87)یوسف/ 

گردد که خداوناد آن را   راهره نوشته شده است. ضمیر )هاء( در این آیه به بهشت بازمي

ر شعر با تغییر در مرجع ضمیر، محتوای به بندگان شایست  خود وعده داده است. دنقل د

ساازد. در شاعر وی مرجاع ضامیر، مصار اسات و ضامیر )واو( در         آیه را دگرگون مي

دنقل به اسارائیل   یيآمد گو خوشاین » خطاي به اشغالگران اسرائیلي است.« فادخلوها»

 با شرایط و اوضا  مصر در دورة شاعر همخواني دارد. این تعبیر وی با شاعاری کاه بار   

تضااد تمساخرآمیزی دارد و در آن از روحیا      ،دري فرودگاه راهره نوشاته شاده اسات   

بر این اساس کنای  ماذکور از   .(403م: 2009 ،) «مبارزه و دفا  از وطن خبری نیست

 گیرد. های تعریضي جای مي در شمار کنایه ده ووبنو  موصوف 

 ناي در آن نماود باارزی دارد    های شعری دنقل که الفااظ و آیاات ررآ   نمونه دیگر از

اشاره کرد. بناد دوم ایان رصایده سااختاری کاامال مشاابه باا        « »توان به رصیدة مي

هاا،  ساختار و بافت آیات ررآن دارد. واژگان، نحوة چینش کلمات و نظم موجاود در آن 

ای است که متن شعری وی را باه سااختار و   رعایت فاصله و آهنگ کالم دنقل، به گونه

 گرداند: ت روایي آیات ررآن نزدیك ميباف
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 (326تا: بال )دنقل،                            

های ررآن به ویاژه ساورة   با نظم سوره ،واژگان و آهنگ موجود در این بند از رصیده

ه در شعر دنقل در رالبي متفاوت عرضه همخواني دارد؛ هرچند حضور این سور« العصر»

« یسار»در آیات ررآن به نیكوکاران اطالق شده و در مقابل واژة « یمین»شده است. کلم  

 ة یماین باا عباارت    آیاي واژ رود. هام که در توصیف بدکاران و کافران است به کار ماي 

تنارض با آیاات  رسد که در که عبارتي ررآني است، در نگاه اول به نظر مي« لفي الخسر»

ررآن است؛ اما همانگونه که پیشتر گفته شد، شعر دنقل نیازمند تأویل و خاوانش عمیاق   

توان به درك مقصود مورد نظر های اولی  شعر او نمياست و در بسیاری از موارد از الیه

وی دست یافت. حقیقت آن است که منظور شاعر از واژة یمین، معنای به کاار رفتاه در   

های جامع  مصر با هما   های دنقل تصویری از سیاستوکاران( نیست. رصیدهررآن )نیك

و « یماین »های خا  خود اسات. در ایان رسامت مقصاود شااعر از واژگاان       مشخصه

هاای   های سیاسي جامعه است. دنقال کاه خاود متاأار از گارایش     ، اشاره به گروه«یسار»

ف طرفداران جبه  مخاالف  گرا( است، این گونه به توصی)چپيستیو کمونسوسیالیستي 

کنایاه از فضاای    ،کناد. ایان عباارتر شااعر     کار معرفي ميپردازد و آنان را زیانخود مي

 .(385م: 2009 ،)ر.ك:  سیاسي حاکم بر جامعه است

 محور همنشيني    -4

 تشبيه -الف

باا  هاا  در بح  تشبیه نیز شاهد استفادة دنقل از واژگان و عبارات رارآن و همنشایني آن  

های شعری دنقل، شاعر گاه یكاي از طارفین   های خود شاعریم. در نمونهالفاظ و اندیشه

گیارد و مقصاود نهاایي خاود را در     مي از ررآن بر - به استکه معموال مشبهتشبیه را 

آیي با واژگان و عبارات ررآني، در رالب تشبیهات دلنشین و زیبا در برابر خوانندگان  هم

با این همه، این بح  از محور همنشیني در شاهدهای شعری دنقال   کشد.به تصویر مي

های محور جانشیني از بساامد کمتاری برخاوردار اسات؛ از ایان رو      در مقایسه با نمونه

 های تأایرپذیری شاعر از ررآن اشاره خواهد شد.    ضمن تحلیل شعر وی، به جنبه
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 های تشبيه نمونه

ارتباي نزدیك وی با رارآن و مفااهیم سرشاار آن،    بندی دنقل به معتقدات اسالمي و پای

 شاود تاا دنقال    که از کودکي با اندیشا  شاعری وی گاره خاورده اسات، موجاب ماي       

خواه ناخواه در سرودن اشعار خود متأار از کالم الهي باشد. در دیوان وی کمتار شااهد   

نقال در  های مستقیم و کامل وی از آیات الهي هستیم؛ اما رناگ و باوی اشاعار د   ارتباس

 باارای تشاابیه « مقتاال القماار»اغلااب مااوارد برگرفتااه از راارآن اساات. دنقاال در رصاایدة 

گیرد و اشاك بارادران یوساف در مقابال      الهام مي ) ( اشك دروغین، از داستان یوسف

کشد. در این رصیده، دنقل با هنرمندی  یعقوي را، بار دیگر در رصیدة خود به تصویر مي

 آفریند. این تشبیه شاعر از نو  تشبیه بلیغویری بالغي مياز آیات الهي در شعر خود تص

 گیارد.  مجمل( است و به اعتبار وجه شبه در شمار تشابیهات عامیاه جاای ماي     -)مؤکد

 سراید: دنقل در این رصیده چنین مي

                      
 (99 بالتا: )دنقل،                                                                               

را در جامعا  معاصار    ) ( ، داستان طوفاان ناوح  «»در رصیدة 

 داند که حاضار باه ساوار شادن      چون پسر نوح مي شد و خود را همک مصر به تصویر مي

سار بااز زده و در نهایات بارای      ،بر کشتي نشد و از اطاعت فرمان الهي و خواست پدر

 سراید:   برد. دنقل در این رصیده چنین مي نجات خویش به کوهي پناه مي

 (                    468-467تا: بال )دنقل،        

دهد و آناان را  م( را ميجس مشخص  معنایي )+ ،شاعر در این رسمت، به افراد ملت

بارد. ایان تشابیه    کند که وی در هنگام طوفان بدان پناه ماي  به کوهي مستحكم تشبیه مي

یادآور عملكرد کنعان فرزند نوح، در مقابله با طوفان و عذاي الهي است. با این تفااوت  

قات  بارد، در حقی که طوفاني که شاعر به مقابله با آن برخاسته و کوهي که بدان پناه ماي 

 مبارزه با ظلم و استبداد و دعوت به اتحاد و همدلي میان افراد ملت است.
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 مجاز -ب

عقلي(، عملكردی مشابه  -گونه که پیشتر اشاره شد، بح  مجاز و انوا  آن )مرسل همان

با محور همنشیني دارد. در این صنعت ادبي، سخنگوی زبان، اگرچه از ذکار لفاو و یاا    

هاایي را در کاالم بار جاای      کند؛ اما نشانهها را اراده نمينعبارت خود، معنای حقیقي آ

. ساازد  يمنهد که دستیابي مخاطب را به مقصود نهایي وی، با سهولت بیشتری همراه مي

شاعر با همنشین کردن واحدهای زباني، به همراه ذکار عالراه و رریناه، مخاطاب را در     

هاایي از مجااز    ، شااهد نموناه  رساند. در شاعر دنقال  دریافت معنای مورد نظر یاری مي

 ،وی های ررآني جای گرفتاه در ذهان  نشیني الفاظ شاعر با آموزههم  در نتیج هستیم که

های استفادة شاعر از مجازهای ررآناي چنادان   در این رسمت نیز نمونه پدید آمده است.

 گسترده نیست.

 های مجاز   نمونه

هاای شاعری دنقال اسات کاه مضاموني        از رصایده « »رصیدة 

یكاي از رهرماناان   « »صحن  گفتگوی  ،تاریخي دارد و شاعر در آن

های تاریخي عاري باه تیزبیناي شاهره اسات باه       که در افسانه« »را با  عري

باا   سازد و برررار مي أمل در این رصیده، پیوند کاملي با شخصیت »کشد.  تصویر مي

رنج برده و از طبقات فرودست  ،شود. هر دو از مرگ و فقر و محرومیت صدا مي وی هم

کند که ایان امار گویاای     اند. وی در شعرش نوزده بار از ضمیر متكلم استفاده مي جامعه

دنقال در ایان سارودة نماادین،      .(126 م:2009 )هالل، «است یكي شدن با شخصیت 

دهاد. در ایان   نشاان ماي   م(1967)ا پ  از شكست ژوئن اوضا  نابسامان جهان عري ر

گیرد رمز انساني شجا  است که تنها به هنگام کارزار مورد توجه ررار مي «» ةرصید

تاوجهي دیگاران   های روشنفكر جامعه است که مورد باي نیز رمز انسان «»و 

را که رمز ساربازی    در این گفتگو شاعر،»وارع گشته و همواره در انزوایند. 

های او )زرراء( به همراه اندوه خویش، خطاي  خورده است با هم  دردها و غم  شكست

باز در وجاود خاود    دهد؛ چرا که زرراء تنها کسي است که اندوه شاعر را از دیر ررار مي

هاا را باا    آنکناد؛ بلكاه    را نفي نمي نهفته دارد. با این همه دنقل دردهای تاریخي 
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در یكي از بندهای رصیده، دنقال   .(7 م:2009 )البحاراوی،  «دهد درد جامع  معاصر پیوند مي

 « گوی مقادس پیش»که در این شعر از وی با عنوان خطاي به  از زبان 

 سراید:چنین مي ،کندیاد مي

«»«

 (163-162 تا:بال )دنقل،                                                             «

فرمایاد:  اسات کاه ماي   « بقاره »ساورة   125یاادآور آیا    « السّجود»و « الرّکّع»کلمات 

مقصاود  ،«»

در حقیقت نمازگزارانند. رکو  و سجده دو رکن از « السّجود»و « الرّکّع»خداوند از واژة 

حرکات عبادی نماز »لهي است. دهندة خضو  بندگان در برابر ذات ا ارکان نماز و نشان

آیند. رکو ، ساجده، ریاام و تسابیحات نمااز در      در حقیقت جزئي از نماز به حساي مي

  .(400ق: 1413،) «روند ررآن مجازا به معنای خود نماز به کار مي

تواند اشاره به همین معناای  حضور این واژگان در بافت شعری دنقل، از یك سو مي

توان گفت کاه شااعر بار آن    زگزاران( داشته باشد و از سویي دیگر نیز ميررآني آن )نما

بوده است تا از بار معنایي نهفته در این واژگان، برای بیان مقصود اصالي خاویش بهاره    

ببرد. رکو  و سجده که نشان  فروتني در برابر خداست، در شاعر دنقال نشاان  عجاز و     

ه باا اسالوي فناي خاا  خاود، در      . ایان رصاید  استخضو  در برابر صاحبان ردرت 

 م.1967حقیقت اعترا  شاعر به کساني است که موجبات شكسات مصار را در جناگ    

 .(238 م:1992)ر.ك: النقّاش،  ررم زدند

تاوان یافات.   های مسیحیت را نیاز ماي  پای اندیشه رد ،های دنقلدر برخي از رصیده

ای  ي از میاراث اساطوره  دنقل به کتاي مقدس و عهد جدید و ردیم آن به عنوان بخشا »

نگرد؛ بلكه نگاهي  ای از اصول شرعي نمي نظر دارد. وی به متون دیني همچون مجموعه

بخشد. حواداي که شااعر   بدانها دارد که زبان شعری و حوادث جامعه بدان ژرفا مي ادبي

، ) «دارد های رایج میان دو ملت کنعاني و آرامي بیان ميها را در رالب اسطوره آن

 .(79 م:2004
 هاای دیان مسایح شاباهت دارد؛     های وی، با اینكه باه آماوزه  مضامین برخي رصیده
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 توان الفااظ و عباارات ررآناي را مشااهده کارد. رصایدة       باز هم در خالل بندهای آن مي

هاست که شاعر آن را در رالب پنج فصل )اصصحاح(  از جمل  این رصیده« سفر التكوین»

 ها و اعتقادات مسیحیان اشااره دارد؛ اماا دنقال    این رصیده به آموزهسراید. فصل اول  مي

 آمیزد:نظیر خود، مضامین ررآني را در بندهای مختلف رصیده در هم ميبا مهارت بي

 (334-333 تا:بال )دنقل،                                                                      

« نحال » ةاز ساور  31  بیت پایاني این بند از رصیده، ساختار و مضموني مشابه با آیا 

 دارد:

در رواعد علم بیان، مجاز عقلاي باا    «األنهار»به  «تجری»اسناد فعل  ،در این آیه

آنچه کاه بار زماین جااری      و های جاری است عالر  مكانیت است. نهر بستر اابت آي

آي نهر است. در این آیه، مسندالیه حقیقاي کاه آي اسات حاذف      در حقیقت ،شود مي

 بااه مكااان جاااری شاادن آي نساابت داده شااده اساات      « تجااری»شااده و فعاال  

 .(425ق: 1413،)ر،ك:

را به نهر اساناد  « ینساي: جاری شدن»دنقل نیز متأار از ررآن؛ اما با الفاظ خود، فعل 

دارد. وی خاون را باه نهاری از     یت بیان ميمكان  دهد و در رالب مجاز عقلي با عالر مي

 هاای درختاان بهشاتي روان اسات.      ( که در زیر شاخهیپندار الیس) کند عسل تشبیه مي

 اشااره نماوده    ،های بر زمین ریخته شاده  رسد شاعر با این تعبیر به پاکي خون به نظر مي

 داند. ها ميو بهشت را جایگاه وارعي صاحبان این خون

 نتيجه -5

بوده و در اغلاب   همراهعمدتا با نوآوری  ،معنایي ررآن در شعر أمل دنقل یزیگر هنجار

هنرمنداناه   ،کند. دنقل های بالغي یاد شده، شاعر، از واژگان ررآني تصویرسازی مي نمونه

 کناد و در رالاب    ارتبااي بررارار ماي    ،های معنوی ررآن میان مفاهیم شعری خود و آموزه

هاای خاود،    کند. أمال در ساروده   اصلي خویش را بازگو ميها، غر   ن هر یك از داستا
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هاای   هاای شخصایت  های ررآن اسات و از باار معناایي و ویژگاي    اغلب متأار از داستان

های شاعری  برد. در نمونهررآني، برای بازگو کردن اوضا  و ورایع معاصر مصر بهره مي

ات بالغاي رارآن اساتفاده    ها مستقیما از آیا خوریم که شاعر در آنوی گاه به آیاتي برمي

نموده و همان صنایع ادبي ررآن را در شعر خود مانعك  سااخته اسات. در ایان میاان      

آفریناد و در  ها بالغتي نو ميهایي نیز وجود دارد که دنقل با هنرمندی، خود از آننمونه

مندی از آیات الهي به ابتكار دست زده و در برخاي ماوارد باا تغییار در ماهیات و       بهره

دهد. تغییر مي هدف خویش مطابق با را های ررآن آیات و داستان به نوعي، آیات، امینمض

تار   تر و هنرمندانه عملكرد شاعر در بح  محور جانشیني گسترده ،های یاد شده در نمونه

رو نحوة تعامل شاعر با ماتن رارآن و اساتفاده از     یابد؛ از این از محور همنشیني نمود مي

 تار   ساوتر و هماهناگ   ات در صنایعي چاون اساتعاره و کنایاه هام    های بالغي آی ظرفیت

 با آیات الهي است.  
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