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 25/11/1396 يرش:، تاريخ پذ06/10/1395تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
 هايیتعريف به توجه با. است کرده پیدا فراوانی کاربرد عرب معاصر شعر در که است تکنیکی بینامتنیت

 که گفت بايد اندداده آن از عرب ناقدان از بسیاری و کريستیوا و بارت جمله از نظريه اين سردمداران که

 ثریتأ و ثیرتأ هیچ آن در که اندآورده شمار به ساختاری و اسلوبی ایپديده عنوانبه را نظريه اين آنها

 و نیست گونه اين که حالی در. شوندنمی قائل مبدأ متن به خواننده ارجاع نیز و مقصد و مبدأ متن میان

 مقصد متن در ابزاری ةوظیف يک نوعی به اش،ساختاری نقش بر عالوه عرب معاصر شعر در پديده اين

 با شاعران که ترتیب بدين. شودمی مقصد و مبدأ متن دو میان ثرأت و ثیرأت ةرابط يک ايجاد باعث و ايفا

 در ابزاری عنوانبه را شده ابداع( مبدأ) پیشین متن در که معنايی و تصوير بینامتن، يک بکارگیری

 تا شديم از اين حیث برآن.  گیرندمی بکار خواننده بر بیشتر چه هر ثیرأت و خويش مقصود يیدأت راستای

 يیدأت بر عالوه القیسی محمد شعر در قرآنی بینامتنیت يعنی بینامتنیت، انواع پرکاربردترين بررسی با

 به کنونی متن بر پیشین متن ثیرأت نیز و( آن بودن ساختاری از جدای) بینامتنیت بودن ابزاری نظريه

 بر تحقیق هایيافته از. ردازيمبپ خويش هدف راستای در قرآنی تصاوير از شاعر استفاده چگونگی بیان

تکنیک آيات قرآن و تصاوير حاصل از آنها را در چهار محور اصلی بکار اين با استفاده از  شاعر که آيدمی

، يجاد رابطه عکس و استفاده از تصاوير قرآنی در معنای متناقض برای بیان عمق فاجعها .1 گرفته است:

امید و امداد الهی هستند برای امید بخشی به ملت و مبارزان  استفاده از تصاوير قرآنی که بیانگر .2

استفاده از تصاوير   .4 ،باشنداستفاده از تصاوير قرآنی که در وصف ستمگران و کافران می .3، فلسطینی

 قرآنی بیانگر بیدارسازی و انذار برای بیدارسازی ملت فلسطین.
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 مقدمه. 1

بار توسط جولیا کريستیوا فیلسوف و اصطالحی است نقدی که برای نخستینبینامتنیت 

ادبیات و زبانشناسی  ةوارد عرص (Intertextuality) منتقد فرانسوی با عنوان انگلیسی

پرداز ائیل باختین نظريهة نظريات میخمطالعاتش دربار ةشد. او که اين نظريه را در نتیج

 Tel) از نظريات زبانشناسی اعضای حلقه تل کل بسیار متأثر ،و منتقد روسی نوشته

Quel) توان گفت اين نظريه قبل از اينکه و از آن جمله روالن بارت بود. هرچند که می

های ها و عنوانتوسط کريستیوا ابداع شود در ادبیات و بالغت قديم عربی به شکل

 همان در ادبیات معاصر عرب با، ی همچون اقتباس، تلمیح و تضمین وجود داشتهمختلف

عنوان تکنیک شعری جديد کاربرد فراوانی يافته هو ب (Intertextuality) «التناص»نام 

 است. 

اين  پیشگامانعنوان هبه همین دلیل برآن شديم تا با بررسی نظر بارت و کريستیوا ب

و نیز تطبیق آن در  اندن نظريه از آنها تبعیت کردهر تعريف اينظريه و ناقدان عربی که د

به نقد و بررسی اين نظرات و تعاريف بپردازيم. در اين بین  ،شعر يکی از شاعران معاصر

محمد قیسی شاعر فلسطینی به علت کاربرد فراوان واژگان و ترکیبهای قرآنی در شعرش 

با بررسی شعر او پاسخی برای  تا ف باشدخوبی در راستای تحقق اين هد ةتواند نمونمی

 های زير بیابیم:سشپر

هايی که ناقدان غربی چون بینامتنیت در شعر معاصر عرب نسبت به تعريف ةنظري .1

 اند چه تفاوتی کرده است؟بارت و کريستیوا از آن داده

وير تصا ،بینامتنیت کاربردی ةمحمد قیسی چگونه توانسته است با استفاده از نظري .2

 قرآنی را در راستای اهداف خود بکار گیرد؟

توصیفی پاسخی برای  ـ ند تا با روشی تحلیلیاکوشیده در اين جستار نگارندگان

را از نظر لغوی و  بینامتنیت ةسواالت تحقیق بیابند. بدين ترتیب که نخست واژ

نقد و ت بینامتنیدر رابطه با را  ديگر ناقداناصطالحی شرح داده سپس آرای بارت و 

به  کاربردیبندی بینامتنیت به دو قسم ساختاری و ند. در ادامه با تقسیمابررسی کرده

عالوه بر مقاطع  پردازند.میقرآن در اشعار محمد قیسی  کاربردیبررسی بینامتنیت 

تصاوير کلیدی قصايدی که  رفته بسیاری از که در آنها بینامتنیت قرآنی بکارشعری 

میان آنها و تصوير قرآنی آشکار  ةتا رابط انددهند، شرح داده شمل اين مقاطع هستشا

بینامتنیت  ةبه دلیل طوالنی شدن بحث تنها مقطع شعری که با قرآن رابط اما د.گرد
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تنها به شرح تصاوير بدون متن شعری بسنده  قصیده داشته، ذکر شد و در مقاطع ديگر

 کرديم.

پژوهشهای متعددی صورت ب تاکنون بینامتنیت در شعر شاعران معاصر عر ةدربار

کنیم. ازجمله اين هايی از آنها بسنده میتنها به بیان نمونه که در اينجاگرفته است 

 شيشعر حممود درو  يف يخيو التار  ينيالتناص الدای با عنوان لهتوان به رساها میپژوهش
 ح القاسميشعر مس ات التناص يفيلجتعنوان  با مقالهدو ابتسام موسی عبدالکريم و  نوشتة

 یویه علیسام نوشتة ح القاسميشعر مس يف يالتناص االسطور و  یناهده احمد الکسوان نوشتة

 يسيشعر حممد ق  التناص يفنوان  با ع یاز رسالهین یسیرابطه با محمد ق دراشاره کرد. 
نوشته  نابلس یوطنال النجاحدر دانشگاه  2012درسال  لیوسف اسماعي ینداء عل توسط

از  یبرخ وپرداخته  یسیانواع تناص در شعر محمد قان یبسنده به يکه در آن نو هشد

سه يدر مقان مقاله ياما تفاوت بارز ااست. برشمرده  وارفهرستشاعر را  یقرآن یتناص ها

و ل یتحلبه  ینقد یکردينگارندگان با رواست که انجام شده در آن  یهاپژوهشبا 

 ،جاد کرده استيت اینامتنیکه در آنها با قرآن بد شاعر يقصا یر شعريتصاور یتفس

 اند.دهن کرییرا تبنامتن یات بير آير با تصاوين تصاويا یخوانزان همیو ماند پرداخته
 

                                  بینامتنیت .2

                                       نصص گرفته شده که در فرهنگ واژگان تاج العروس         مادة از یدر زبان عرب تناص کلمة

 توشة یعني «نص املتاع» که داردیان میداند وبیانباشته شدن م یآن را به معنا یدیزب

 : 1979، يديالزب) داندیز میازدحام ن ینکه آنرا به معنايهم متراکم کرد. کما ا یخود را رو

سابق و  یهابیترکمعنا و  وا آنرا نقلیستيا کریجول یاما از لحاظ اصطالح .(1/440

ز ده شده ایب منظم و چیک ترکياز  یهر متن»کند: یان میداند و بیهمزمان م

گر يد یهاافته متنير ییقع تغدر وا یشود و هر متنیگر ساخته ميد یاقتباسات متنها

 یهامقتبس از متن ینکه هر متنيوا از ایستياما منظور کر .(13 :1985 ،ي)الغذام «است

ک ي یهر متن»کند که یان میب ن سواليا به پاسخ در روالن بارت ست؟یاست، چگر يد

در  يیش قابل شناسایکما ب يیهار و با شکلیگر متون در سطوح متغيتن است، و دنامیب

بارت، ) «رامونیپ یهافرهنگ یهان و متنیشیپ یهافرهنگ یهاآن حضور دارند؛ متن

 کيچ یرا که هيز ؛ک و مشابه به هم استيوا نزدیتسين نظر بارت و کريبنابرا .(42: 1998

 د:يگوین باره ميستند. بارت در ایگر نيک متن بر متن دير ثّر و تأیتأث یدر جستجو
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باه گرفته شود. تواند با خاستگاه متن اشتیرد، نمیگینامتن که تمام متن را فرا میب»

. نقل شودیم یندشاويخو ت اسطورةيموجب رضا ک اثريرات یثمنابع و تأ یجستجو

اند، ناشناخته و تر خوانده شدهشین که پيدهند، با وجود ایرا شکل مکه متن  يیقولها

  .(62: 1373بارت، ) «یومه هستندبدون گ يیل نقل قولهاین دلیرند. به هميناپذ يیجدا

تواند یک متن مي»کند که یان میبنامتن است( یک بيهرمتن )ی خود ن مدعاییتباو در 

تنبل با فراغ بال در کنار  یاز همچون سوژهیاشد و خواننده آن نب یرود جار همچون

ند متکثر و یبیان باشد. آنچه او ميدر جردر کف آن دره ن رود يزند و ایقدم م یادره

 «خته استینامتجانس و از هم گس یآن سطوح و مواد ةر است؛ و سرچشميل ناپذیتقل

داند. در واقع ینامتن میح و مواد نامتجانس را همان بن سطوينجا بارت ايدر ا .(61 :همان)

ر ی)تأثخاستگاه  منبع و ید در جستجويگر نبايه دين نظريوا و بارت در ایستيطبق نظر کر

ک يو تنها  است یاز متن کنون یگر جزئيتن دن ميچرا که ا ؛میمتن سابق باشر( ثّو تأ

سندگان و ياز نو یاریکه بس یانکته ؛کندیفا ميا یدر متن کنون را یفه ساختاریوظ

ف ياز آن جمله عبدالملک مرتاض است که در تعرکنند. یز بدان اذعان میناقدان عرب ن

قرار  یتیدر وضع ،ديسنده و مبدع متن جدينو یعنيت ینامتنیب» :ديگویمت ینامتنیب

 ةرا که در زمان گذشته از منابع مختلف فراگرفته و در حافظ یرد که الفاظ و افکاریگ

رد تا متن یصورت ناخودآگاه بکار گهخود ب یناخودآگاهش جمع شده را در متن کنون

د أيیت یف مرتاض خود به نوعين تعريا .(84-83: 1996 ،یموس ر.ک:) «د کامل شوديجد

و  ان دو متن مبدأیثر میر وتأثأه و تخاستگا یدر موضوع نف وایستينظرات بارت و کر

 یبه نوع تینامتنیب»: ز آشکار استیت نینامتنیب ازف يتعرن ياکه در  یامرمقصد است. 

ل به يتبد یکه متن کنون یاگونهه، با معاصرياز متون سابق و است  یديمتن جد

ن برده و ساختار آنها یان خود از بیشود که تمام مرزها را م يیهااز متن یامجموعه

 یباق یزیچ یلفظ ةکه از آنها جز ماد یطورهه باشد. بشد یبازنگر یديصورت جدهب

ن راستا نوشته يکه در ا یگريف ديف و تعارين تعاريآنچه در ا .(13: 2001 ،عزام) «نماند

است. منظور  یاکتسابت متن اثر و زبان و فرهنگ یموضوع مالک ،ت استیشده حائز اهم

نش کلمات هماهنگ و یز چبا استفاده ا یاسندهين است که اگر نويمتن اثر ا تیاز مالک

 و عواطف خود یبا و متناسب با احساس درونيک قالب زيرا در  یمتن ،همر باسازگا

ب ین ترتيابداع کند تا بد ال خودیخ د را با قوةيجد یريتصو ،ن متنيا لةیبوسو  نديافریب

ب ین ترتيبد بردارد. پرده و از عواطف و احساسات خود مقصود خود را به خواننده برساند

ا ي عبارت یگريد سندةيا نويشاعر رد. حال اگر یگیقرار مت او یمالک ةطین متن در حيا
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رات ییجاد تغي)ا ک به آنينزد یزیا چينش و نظم کلمات ین اثر را با همان چياز ا یبیترک

را درون متن اثر خود با هدف ارجاع خواننده به  د(يبا متن جد یهمخوان یدر راستا یجزئ

مقصودش است بکار  یاق کلیو ستن م یکه در راستا نیشیمتن پ یر ابداعيهمان تصو

ر ین تفسيجاد کرده است. با ايا تینامتنین و متن آن رابطه بیشیاو با آن اثر پ رد،یگ

ند، مالزم و همراه کیخود رد م يةدر نظر که بارت یثرأر و تیثأان گفت که تتویم

ن یهم ،ودشیت مینامتنیب ةرابط یریاعث شکل گکه ب یامر ت است و اساسا  ینامتنیب

ن يا یمتن مبدأ و مقصد وجود دارد. نکته بعد ان دویاست که م یثرر و تأیرابطة تأث

فه یک وظيداشته باشد،  یش از آنکه نقش ساختاریف پين تعريت در اینامتنیاست که ب

 ین در راستایشین مقصد از متن پمت سندةيب که نوین ترتيدارد. بد یکاربردو نقش 

ش و ين متن خویک تعامل خالق را بيکند و یاده مش استفيح مقصود خوید و توضيیتأ

و اقدامات  یاست که ابعاد هنر یادهيت پدینامتنیب» در واقع کند.یجاد ميمتن سابق ا

 و انواع مختلف آن پرده بر ینامتنیق از تعامالت بين طريرا در بردارد و از ا یاسلوب

آن بر اساس  یخيو تار ی، شعرینيها با انواع متعدد دمتن یکه فراخوان یادارد، بگونهیم

، بعة)ربا «دهدیان گذشته و حال نشان میرد که تعامل خالق را میگیانجام م یافهیوظ

بلکه  ،ستین یت در متن کنونینامتنیب ینقش ساختار ینف ین امر به معنايا .(8:  2000

آن  یبردکار فةیوظ ،ینقش اصلدارد. اما  ینقش فعال ینوده در ساختار متن کنين پديا

ن بهره یشیجاد تعامل فعال با متن پيا یاز آن برا یمتن کنون سندةيکه نویاگونههب ؛است

 یاسندهيا نوين است که اگر شاعر و يا یاکتسابرد. منظور از زبان و فرهنگ یگیم

را در اثر  یبیا ترکيکلمه و  خود یفاده از فرهنگ اکتسابو با است ناخودآگاهصورت هب

ر يواهد خواننده را به تصاوآنکه بخ یرا بوجود آورد ب یديرد و متن جدیگبکار  یکنون

 یفين صورت همان تعريدهد، در ان ارجاع یشیمتن پ یو قالب و نظم واژگان یابداع

ت اطالق کرد، ینامتنیب توان بر آن واژةیاند و نمشود که بارت و هم قطارانش دادهیم

خود  یسنده از فرهنگ اکتسابيهستند که نو یها مواد خامبین کلمات و ترکياکه چرا 

 گر رابطةيل دین دلیبه همرد. یاثر خود بهره گ یر ساختار کلبرگرفته تا از آنها تنها د

 رد.یگیبه عهده م یساختار فةیتنها وظ یندارد و در متن کنون ر در آن معناثّر و تأیتأث

و  که چاپ نشدخود  ةالدر مقل يلمن  نوین امر بود که باعث شد جان بيدر واقع ا 

 یریاز بکارگ ،ارائه داد 1979در سال ا یت در دانشگاه کلمبینامتنیآنرا در کنفرانس ب

وا و بارت بکار یستيا کریکه جول یفين تعريبر ا (Intertextuality) تینامتنیعنوان ب
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: 1998 ،يالبقاعي خ) نهادرا  (avant - tex)متن کرد و بر آن نام ماقبل  یخودداررند، یگیم

 ینکه هرمتني)در رابطه با ادارند یان میدانش بيؤن اگر آنچه را که بارت و ميبنابرا ؛(60

را  ید ابداع و نوآوريم بایقبول کن ،گر است(ياجتماع متون د ةجینت ینامتن است و هر متنیب

 تکرار کنندةسنده فقط يشاعر و نو» م که یان کنیات آنها بيفراموش کرده و طبق نظر

متعلق آن آثار متعلق به خودشان باشد و چه  هستند. چه یاز آزاد یاطهیگر در حيد آثار

ت سه عنصر مهم ینامتنیب ةيبنابر آنچه گذشت در نظر (.124: 1992 ،مفتاح) «گرانيبه د

 وجود دارد:
ت شخص یتحت مالک یر ابداعيونش کلمات و تصیابداع در چ ةجیکه در نت)ن یشیت اثر پیمالک .1 

 .(ديآیدر م

 د.يآین بدست میشیاع خواننده به متن پارج ةجیکه در نت یثرأر و تیثأت .2 

ن سه ي.  با توجه به ایآن در متن کنون یعالوه بر نقش ساختار یکاربردنقش  یفايا .3 

 نگونه نشان داد:يف را ايتعر ن دويتوان تفاوت ای، معنصر

 

 
 

 یسیقرآن در شعر محمد ق یکاربردت ینامتنیب. 3

از اشغال  پسده به جهان گشود. يکفرعانه د یدر روستا 1944در سال یسیمحمد ق

ن نقل یگر در فلسطيد یبه روستا يیاش از روستابا خانواده 1948در سال  نیفلسط

در اردوگاه سرانجام نکه يتا ا دیو غربت را چش یطعم آوارگنگونه يکرد؛ و ایممکان 
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 یروهاینکه پدرش توسط نيقر شد. بعد از امست اردنرود  یباختر جلزون در کرانة

ن يخود ادامه داد. و ا یدر کنار مادرش به زندگ د،یبه شهادت رس یسیاستعمارگر انگل

ز یخاطر خود و ن یتسلّ یبرا او (.556: 2000، )صدوق امر آغاز حزن و اندوه شاعر بود

 یزمان»د. آور یرو یسندگيش شعر و نويم درد و رنج خود و هم وطنانش به سرایترس

 ،آثار ین فراوانيگمان کنم راز ا داد:پاسخ  ست؟یچ تآثار یفراوان ازرال شد: که از او سؤ

، و نوشتن است که تنها درمان آن یاپیپ یهاشکستاندوه و و  دردسرشار از  ین زندگيا

از جمله  یسیق .(7-6: 2012علی يوسف، ) «باشد دهیقص ،آناز  يیتنها پناه و راه رها

ل ین دلیبه همبود. راب شده یس یر قرآنيم و تصاویکه از مفاهاست  ینیفلسطشاعران 

رو به قرآن  یژه در مسائل مليوهش بيخو ید عواطف و احساسات درونيین و تأییتب یبرا

( یحائيو ا یا، اشارهی)اقتباس در سه شکل یقرآنت ینامتنیک بیآورد و با استفاده از تکن

 :  دریگیمکار هشعر خود ب را در یر قرآنياز تصاو یاریبس

 ی، استشهادیاقتباس تینامتنیب. 1-3

چه  صورت آشکار وهچه ب یگريرا درون متن د یمتن یحضور کنون بینامتنیت ةدياگر پد

ن متن است، ياز ا يیواال انگر درجةينما (Citation)صورت پنهان نشان دهد، استشهاد هب

 کند.یبه طور آشکار اعالم م یکنون حضور خود را در متن ،بيکه متن غايطورهب

ک يل به يکند و تبدیم یکياست که آنها را با هم  يیان دو متن تا جاین حضور ميا 

به  یسیدر شعر ق تینامتنیبن نوع يا (.79-78: 2011، اهلل واصل)حفظ شوندیمتن واحد م

 شود:یدار ميدو شکل پد

 یاقتباس کامل متن. 1-1-3
صورت کامل هو ب یرییچ تغیک جمله را بدون هيشتر از یا بيو  ک جملهيدر آن شاعر  

ه يک آياز  یا بخشيه و يک آيتواند در ین جمله ميرد و ایگیخود بکار م یدر متن شعر

َخَ نفَ ي» مشاهده کرد: حممد الثاين دةیر از قصيات زیبتوان در این نوع اقتباس را ميباشد. ا
 :1986 ،یسیق) 1«الکتابَ ،ََوید،َالمَ َالساحليضَ يبهذاَهوَاألَ/حرَ منَالبَ َشبَ عَ َعَ طلَ ي،َورَ الصَ َفي

َونُِفَخ يِف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يِف السََّماَواِت َوَمْن » ةيده شاعر با اقتباس از آین قصيا در (275 /1
َونُِفَخ » ةيز آینو  (68 :)زمر «ظُُرونَ يف اْْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه ُُثَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَ نْ 

 با قرآن رابطة یبه نوع (،51 :سي) «يف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْْلَْجَداِث ِإََل َرِّبهِْم يَ ْنِسُلونَ 

که را  یريتصو الصور( نفخ يفي) کند. او با استفاده از عبارتیجاد ميا یت اقتباسینامتنیب

دهند، در ذهن خواننده  یدوباره مردگان بدست م یزیگامت و برانیات از روز قين آيا
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ن یفلسطن یسرزمو  یعرب یر به وصف اوضاع کشورهاين تصاويکرده و از خالل ا یتداع

ب که شاعر ین ترتيانگر است، بپردازد. بدينماده یقص یجا یدر جا «سارا» که در واژة

ن( ی)فلسط باره است به سارانجا نماد تولد دويرا که در ا ید محمد ثانیابتدا در عنوان شه

مردگان است،  ةدوبارختن یکه ناظر بر برانگ یقرآن ةيو سپس با استفاده از آ زندیوند میپ

شود و پا یخته میا برانگيان دریاز م یاهیگصورت هدوباره ب یدارد که محمد ثانیان میب

  .است یو بدبخت یکه پر از گرسنگگذارد یمن یکشورش فلسط به عرصة

 افتهير ییاقتباس تغ .2-1-3

ا ير، حذف یم، تأخيق تقديد از طريمتناسب ساختن متن اقتباس شده با متن جد یعني 

داشته  یخوانده همیاق قصیکه با چارچوب و س یامتن سابق، بگونه یهاذکر عبارت

 بماند. یسابق در ذهن خواننده باقاز متن  يیباشد و پرتوها

اشاره « ليسعف النخ ل يفيثبت العو » دةیاز قص یاتیتوان به ابین نوع ميجمله ا از

 کرد:

ََالتيونَ ياَعَ يَ/آه،َآهَ/لَ يالعَوَدوييفَ َ/لَ يخالنَ َوعَ ذَ جَ َهزَ أَوَ/يقائصدَ َبالَأئاَ يفشَئاَ يشَلَ وَأذبَ »
َمَ يلَىجَ شَ َتنيرَ أمطَ  َمن  نيکه روشن است در ا یهمانطور .(173 :همان ،یسیق) 2«ىجرتَ س

غة یل صيدر آن همچون تبد یراتییجاد تغيو اقرآن  ةياز آ یمقطع شاعر با اقتباس جزئ

در متن  «ليالنخ» ةه به واژيدر آ« ََنلة» ةو واژ «أهز»به فعل مضارع  «يهز  »مر فعل أ

 بینامتنیت (،25 :مي)مر «َوُهزهي إِلَْيِك ِِبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا» ةيآبا  یشعر

ن است که آاق ین سيان ذکر در ايشا کند. نکتةیجاد ميافته اير ییع تغنواز  یاقتباس

ن يرد. بدیگیعکس بکار م یدر معنا ،کندیم میقرآن ترس ةيرا که آ یريشاعر تصو

از رنج و مشقت شده حال  يیش و رهايد و گشایاز ام یل به رمزيه تبدين آيب که ایترت

 یف اندوه ناشیان به توصين دوستان و آشنااد آوردين مقطع پس از به يآنکه شاعر در ا

 ،ردیگیم کاره ن اندوه بيان ایب یاته را در راسيبا آ تینامتنیبپردازد و یاز غربت م

از آن  یدیسف و ناامتأ یش، صدايگشا یادن نخل خرما بجاکه بعد از تکان د یطورهب

َعيَ:آهَ:آه» زدیخیبر م  دةیکه در قص یامر .«ىجَ رتَ نَمَ مَ َسَ يلَ/ىجَ شَ َتنيرَ مطَ َالتيَأونَ يا

َنَمنَالدهشةَ يهمسَ َ/المطعونةَ َالساعاتَ ََفيلَ وَ جَ تَ ت َ » ان است:يز نماین« حنلة ال عاصفة ينکأ»

 .(317 :همان :یسیق) «يالعربَدمَ منَالرَ َعَ ينابيوََأزهارَ َنهضَ ت َل ََ/رضَ األَ َرَ صدَ ََفيوسوسَ ن ََ/عبَ وَالرَ 

چون اردن با  يیخود در کشورها یوارگو آ تف غربین مقطع شاعر پس از توصيدر ا 

 :)ناس «الَِّذي يُ َوْسِوُس يف ُصُدوِر النَّاسِ » ةيبا آ «صدر اْلرض نوسوس يف»استفاده از عبارت 
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 یمعنا یعنيمتضاد آن  یه را در معنايجاد کرده و آيافته اير ییتغ یاقتباس تینامتنیب (،5

 مثبت بکار گرفته است.

َصَ نَ » عبارتطور که از  همان  َفي َاأل رضَ دوسوس  ََ/ر  َو َأزهار  َينابيل ت نهض  َالر دم  َمن ع 
که در  طان داردیش یهادر واقع متن قرآن اشاره به وسوسهد. يآینگونه برميا «يالعرب

ب یترغ یشاعر به معنا حال آنکه وسوسة ؛کشاندیو ضاللت م یجه انسان را به گمراهینت

 است. يیو رها یمردم به آزاد

 بینامتنیت) یاقتباس بینامتنیتجاد دو نوع يکه شاعر در آن دست به ا یگريد دةیقص

 «ة البحريحاش يف رسالة النيب» دةیزده، قص افته(ير ییتغ یاقتباس بینامتنیتکامل و  یاقتباس
 یاقتباس بینامتنیتک يب که در مقطع هفتم شاهد ین ترتياست. بد (311 :1986 ،یسی)ق

افته با ير ییغت یاقتباس بینامتنیتمقطع هشتم شاهد سوره زلزله و در  1 ةيکامل با آ

قتل عام آوارگان  یده به ماجراین قصيم. او در ایهست )س(ميمر سورة 4 ةياز آ یجزئ

ان یز بیده نیقص یپردازد همانگونه که در ابتدایروت میاردوگاه تل الزعتر در ب ینیفلسط

َالعاد»داردیم َي م شَ يو َالز عت رَ ات  َمن  َت ال   َالعادَ/طن  َيو  َنَ يات  َب رق وق  َز هر هَ يج ر دن  َم ن و  3«سان 
( و ینیقتل عام آوارگان فلسط) کنندیم یتل الزعتر را از آوارگان پاکسازها( ستي)فاالنژاسبان 

کشتار کودکان ) دنديرا سر بر یبهار یهاوهیم یهاشکوفهها( ستي)فاالنژ ن اسبانيا

 .(ینیفلسط

ان زدند ینیکه دست به کشتار فلسط يیهاینماد مارون« ايدر ر:بح»شاعر در ادامه به  

است که با  یاآواره مبارز ینینماد انسان فلسط ینبدارد: یان میکند. سپس بیاشاره م

آوارگان را دعوت به مبارزه با  «احملاصر باملوج ب النيبيجيال »موج محاصره شده است 

روت و یب یهایهمچون مارون) یعرب یامانانشان در کشورهیسم و هم پیونیدشمنان صه

َ»چون  يیکند همانگونه که در عبارتهایم( آنها یحام یعرب یحکومتها َعصافير  َيا ي أ خر ج 
َس م هَ وَ َ/أ خر جيَياَد مائ يَ/ج رحي َش اه ر  منَخ يم ة ََ/أ خر جيَم نَح د وديَالج د يدةَ َ/َقاتليَم خل ب 

ََويم نَج حَ/االنک سارَ  َالم ه از ل  ن مقاطع موج و يشاعر در ا»د. يآیمگونه بر نيا 4«األقنعةَ م 

توان موج را نماد دشمن یکه م (19: 2011 )مها داوود، «داندیا را نماد دشمنان ميدر

کند یان میب یا را نماد قاتالن آوارگان در اردوگاه تل الزعتر بشمار آورد. وياشغالگر و در

 امابرپاکرده است.  ینیخون يیگردهماان( ینیسط)فل ین سرنوشت نبییتع ین موج برايکه ا

آنها  یو زخمها ینیدان فلسطیتوانند نماد شهیکه م (اتيشجار الداماْل)ن یدرختان خون

اه یس یاند. شاعر رو به ابرهاستادهين دشمن ايباشد، راست قامت و استوار در مقابل ا
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 یان کمک کنند و عذابینیبه فلسطخواهد که یکند و از آنها میم( یوم = نماد عذاب الهی)الغ

نقاب از چهره  ايدرن را از شر آنها پاک گرداند. اما ین دشمنان فرود آورند و زميرا بر ا

َيج يء َسائ ح ا َفيَي»: سازدیان را روان مینیدارد و خون فلسطیبرم َو  َم نَث وب ه  َالب حر  خر ج 
اردوگاه تل الزعتر  ینیرگان فلسطانماد آوان( ی)ماهسمک  نجا واژةيادر  «.د ميَالمضيءَ 

نة دو ياند، با قردهیو به شهادت رس ا مورد کشت و کشتار قرار گرفتهيتوسط امواج و در

َ» جملة لَ يَ هذاَالس م ک  َالب  ل د يج  َالط ل ق اتَ ت ج ل ل هَ َ/ل ه َالز عت  ر  َو  و  «.اهلل َد رب اَ َیَإلقَ شَ يَ/َف رق ة َالنار 
جاد يکشد و با ایاوج مبارزه را به وصف م 7شاعر در مقطع ر ياق و تصاوین سيبا ا

که  (1 :الزلزلة) «ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلزَاََلَا»ه ير آيتصو ،افتهير ییکامل تغ یاقتباس بینامتنیت

وصف  یعنيهدف خود  یکشد در راستایر مين را به تصویزم یامت و نابودیق يیبرپا

حزن  یف فضایبه توص 8در ادامه در مقطع  یسیرد. قیگیکار م هان بینیکشتار فلسط

آمده ان در اردوگاه تل الزعتر بوجود ینیقتل عام فلسط جةیپردازد که در نتیم یآلود

نماد مقاومت و شهادت  «خون»ن و ینماد فلسط «زعتر» ن مقطع را با واژةياست. او ا

همراه با خون  (زعتر)شن يآو یان شام دستهيآخر یدارد که برایان میکند و بیآغاز م

 ةآماد)دشمن( ا يمانده است و بنفشه که نماد مرگ است همراه و مالزم در یشهادت باق

گر با يافتة دير ییتغ یت اقتباسینامتنیک بيجاد ينجا با ايک است. شاعر در ایوند دراماتیپ

 (،4 :مي)مر « َشْيًبا وَلَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربه َشِقيًّاقَاَل َربه ِإينه َوَهَن اْلَعْظُم ِمينه َواْشتَ َعَل الرَّْأسُ » ةيآ

ه ب یدیاق سرشار از ناامین سيکند، در ایه خلق مين آيرا که ا یو حسرت یر ناتوانيتصو

عت یطب یدارد که حتیان میو ب« با و عز  التواصلياشتعل القلب شو »: ردیگیکار م

)جهاز را در قلبها  )صرخة ابنائها و شهقة امساکها(ن یفرزندان فلسط یادهاين شد و فریاندوهگ
ان و روشنفکران ینیان حزن و اندوه فلسطیگونه به ب نيکند و ایانداز منیطن الضلوع(

و حزن و اندوه آوارگان  اْلمهات(يئات و ا املضيالصبا)کودکان مادران و (حزن النيب) ینیفلسط

 پردازد. یم م و السروة الدامعة(ي)حزن املخ

در  است؛« يميمتمت تعالأوم يلأ» دةیقص ،گنجدیاق مین سيکه در ا یگريد دةیصق

کار ه ب یبیکشور ل یبرا یعنوان نمادها را بیدر اسپان غرناطهده شاعر شهر ین قصيا

 رد.یگیم

ان يپردازد که در حق دانشجویم یر حزن و اندوهيان تصویده به بین قصياو در ا 

 یهاشم یدش مصطفیدوست شه یده را در رثاین قصيروا شده و ا یدانشگاه بنغاز

با غم و اندوه و رعب و وحشت  يیاید. او غرناطه را که در اشعار لورکا شاعر اسپانيسرایم
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کتاتور ين شهر توسط فرانکو ديکه ا یهمانطور ديبگورد تا یگیکار مه ار بیگره خورده بس

دچار رنج و عذاب شده  یقذاف ز توسط معمرین یبیا مورد ظلم و ستم واقع شد لیاسپان

 )غرناطُة احلُزِن، غرناَطُة الَوحَشُة َوُحُقوُل اجَلوِع َواحلُنَطُة(چون  يیهابیرا با ترک یبیاست. او ل

ده ین قصيرا که در حق آن شده به خواننده القا کند. او در ا یخواند تا شدت ظلمیفرام

ت کامل ینامتنیات قرآن بيه از آيد و با سه آيگویسخن م یهاشم ید مصطفیاز زبان شه

َالي»کند: یجاد ميمحور ا َم اع ون ييم ن  ع ون  َعليَ/وم  َالَیح ض ون  َالطال بييق تل  َيالَ/سار  ل َيست حيوم 
َوَالح نط ةَ يآهََ/يالر جم َب هذاَال َز َالج وع  گران را از اطعام ي)ظالمان د: (347: 1986، یسیق) «اَح ق ول 

 یآه ا :ر ممکن استین ظاهر غيامروز سنگسار با ا :کنندیان امر ميشتار دانشجوو بر ک :کنندیم یمن نه

در  (وم ماعوينينعون المي)عبارت  یرین مقطع شاعر با بکارگيدر ا و گندم(  یگرسنگ یخرمنها

ماعون  ةکه سوررا  یريکند بلکه تمام تصاویجاد نميات ینامتنیه از قرآن بيک آيواقع با 

ان یکند. او بیم یکند در ذهن خواننده تداعیم میستمگران ترسراجع به کافران و 

کنند، یب نمیان ترغينوایهستند که به اطعام ب یهمان کسان یبیدارد که ستمگران لیم

م یم اوضاع وخیرانند. سپس با ترسیم یم را به سختیتيشمارند و یروز جزاء را دروغ م

َوَ ي»دهد: ی، ادامه ماندن ستمگران بوجود آوردهيکه ا یبیجامعه ل َالج وع  الح نط ة َاح ق ول 
،َو أقرأَم اَخ ل قاإقرأَبَ َ/الع ام َالد راسيَفماَن قر أَ َئَ هات يَالک ت ب اَب دَ  مَهذاَالجوع  َم نََ/س  َاإلنسان  خ ل ق 

َك بِاْسِم َربه  اقْ َرأْ » اتيبا آز همانگونه که واضح است شاعر ین مقطع نيدر ا «ف قٍرَو ج وٍعَو ع ر ق
ْنَساَن ِمْن َعَلق   *الَِّذي َخَلقَ  جاد يا یاقتباس تینامتنیب (،3-1 :)علق «اقْ رَْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرمُ  *َخَلَق اْْلِ

ان یعکس آن عالوه بر ب یه در معناين آير ايتصو یریکارگهکند با بیم یکند. او سعیم

ر آن یثو تأ ین شعرمت یشتر معنایهرچه ب یبر غنا یبیشدت ظلم و ستم دولتمردان ل

د: يفرمایامبر میقرآن خداوند متعال به پ ةيب که در آین ترتيد.  بديافزایب بر خواننده

ک يدال بر کرم اوست که انسان را از  یه عالوه برقدرت الهين آيا «إقرأ و ربک اْلکرم»

و فقر و  یبر گرسنگ یکه متن شعر یآورد. در حال یبه هست یستینطفه از عدم و ن

ن یسه بين مقايجاد ايکند. در واقع شاعر با ایمقابل کرم داللت م ةدر نقط یعني ،مشقت

ان یب یبرد در متن شعریکه انسان از آن رنج م یه و فقر و مشقتيدر آ یکرم  اله

داد اما  یدارد که خداوند با کرم خود ما را خلق کرد و با کرم خود به ما نعمتها ارزانیم

کردند. در ادامه  یود ما را دچار رنج مشقت و فقر و گرسنگن دولتمردان با ظلم خيا

 کند.یجاد ميکامل محور ا تینامتنیب یضح سورة 3-2ات يآ یعنيگر يد ةيآ شاعر با دو
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 يیچ دانشجویگر هين ظلمت ديدارد که با خروج مردم از ایان میب بین ترتيبد 

 که روشن یهمانطور «الرملماَودعَالطالبَظل َالنخلَوَ»چشد: یطعم رنج و عذاب را نم

َعَك رَبَُّك َوَما َما َودَّ  *َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى» یضح سورة 3و2ة ين عبارت با دو آياست شاعر در ا
ت ینامتنیب و غم نازل شده اند رابطة یناراحت او از يیامبر و رهایآرامش پ یکه برا «قَ َلى

ه يگر سايان ديدانشجو یعني ،هيآ یخود را در همان معنا یمتن شعر و کندیجاد ميا

 شوند.یباشد، دور نم یآرامش و راحت یبرا یتواند نمادینخل که م

ات ير آياز تصاو یت ابزارینامتنین نوع بيا لةیکه شاعر در آن بوس یگرية ددیقص

َکَ نَتَ اَمَ يفَ »است:  «الرقص یلإجادة  دعوة» دةی، قصقرآن بهره گرفته َ/رنذَ ،َماَتَ رَ ثَ دَ المَ َاسَ رَ قرأ

َخلَ النَ َدَ يجَرکَ ََلَ جَ رَ ،َوَ محَ کالرَ ََةَ أَ مرَ َإلَ دخَ ت ََ/لَ صهَ يالََکَ ادَ وَ جَ ،َوَ ساءَ مَ َةَ عَ ابَ الرَ َنَ مَ َبَ رَ قتَ ت ََاعةَ فالسَ 
 1، 1986 :یسیق) «ةَ ياندَ َوساَ مَ شَ َحنَ الصَ َاضَ يبَوقَ فَ َمَ رسَ ت ََ/ک،امَ أمَ َةَ يالزاَوَالنَ حتَ يَ/ئ،الظامَ 

:320). 
اردن در اردوگاه  تختيا به هنگام حضور در عمان پار ده که شاعر آنین قصيدر ا 

و  ینیفلسط یهان گروهیاه که بیجنگ سپتامبر س یادآوريان نوشت، پس از ینیفلسط

ن جنگ از آنها ياز ا یریگان به عبرتینیدعوت فلسطارتش اردن درگرفت، ضمن 

 نباشند و خود در یعرب یگر کشورهايگر فکر کمک گرفتن از ديخواهد که دیم

 «ا من تقرأ کراس املدثر، ما تنذري»که در عبارت  یامروطن گام بردارند.  یآزاد یجستجو
 (،2 -1 :)مدثر «ُقْم فَأَْنِذرْ  *ث هرُ يَا أَي َُّها اْلُمدَّ »ات ين عبارت با آيشود. او در ایم یمتجل

 اتين آيب که خداوند در این ترتيکند. بدیجاد ميافته اير ییتغ یاقتباس تینامتنیب

شود یده میکه در صور دم یدهد تا مردم را از روزیرا مورد خطاب قرار م )ص(رسول اکرم

که با  یاگونههدر آن ب یراتییجاد تغيه و اين دو آيا یریکارگهز با بیانذار کند. شاعر ن

سپتامبر که شاهد جنگ  ینیداشته باشد از آوارگان فلسط یخوانده همیقص یساختار کل

ن يار کنند. او پس از اانذ ین روزیچنان را از ینیگر فلسطيخواهد تا دیماند بودهاه یس

ََرَ نفَ يَمَ دَ َهلَ َاألنَ ياککَ سَ َعدَ ب ََلي» :پردازدین باره ميسف و افسوس خوردن در امعنا به تأ
َجٍَيلَ خَ وَ َحَ جرَ يَطٍَيحمَ َنَ يماَبَ َةَ دَ متَ المَ َفاتَ رَ هاَالشَ ت َيح،َأو َلَ ت َ َلَ ينادَ مَ َوَ َیخَرَأَ ساحاتَ َليَ/لَ دوَ کالجَ 

رد که آنها یگیخرده مفارس ج یخل یها به کشورهان عبارتياشاعر در  5«اءَ ياإلعَيفَ َمَ نعَ ي

خود را در پشت ما فرو بردند. در ادامه  یبلکه چاقو ،نه تنها به ما کمک نکردند

مقابلشان راه که هنوز در ؛ چراکندیخود را به صبر و استقامت دعوت م وطنانهم

)اشاره به جنگ ه ما هستند ین راه بر عليز در ایشاوندان نيخو یکه حت وجود دارد یطوالن
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با توجه  «.کَ أهلَ َکَ امَ مَ أ،َوَ َلٍَبَ نَجَ مَ َرَ کث َ َأکَ امَ ل،َأمَ جَ رَ ت َ َمَ اآلال ََذيهَ َدَ ياَسيف»: اه(یسسپتامبر 

 یلفضا ک یدر راستا را کامال  ر آنية قرآن و تصويم که شاعر آینیبیر مين تصاويبه ا

 دةیر از قصيگر همچون مقطع زيد ديکه در قصا یرد. امریگیده بکار میحاکم بر قص

َتَ »شود: یم یز متجلین کتاب حمده َالَ عبَ أورا َفي َوَ کَ تر َت ََوَ َ/،ريحَ ر َفَ أ ََ/يحدَ ني َاضَ ورا
َالکَ هاَ ن ََنَ يتَبَ رَ شَ انتَ وَ َ/قاتَ رَ تَفيَالطَ رَ شَ انتَ فَ َ/يوجدَ هاََ بَ  َجَ َ/اتَ مَ لَ ر َثلَ تَمَ لَ طَ هَ َ/لَ ياللَ َاءَ فإذا

آمده است که ر یدر اساط .(2/138 :1986، یسیق)6«لَ يجَ نَسَ مَ َارٍَجَ حَ ينيَبَ رمَ ت ََ/لَ يباباألَورَ يطَ 

نکه در آن يا ازپس  .دیتروا جنگ یمصر بود که در کنار اهال یاقهرمان اسطوره «نممنُ»

 گاهانصبح ب هرین ترتيبد .به مصر ساخته شدیس او در شهر طيتند کشته شد،جنگ 

ن ي. براساس ااستخیاز آن برم يیهاها و نغمهترانه ست،نشیقطرات شبنم بر آن م که

ه خاطر حزن و اندوه بر او مادر اوست که ب «اورا» یهان قطرات شبنم اشکياسطوره ا

ان داستان برعکس يجر یسیمحمد ق یاما در متن شعر .(11: 1985ل، جی)فرزند يریمفرو

ده ین قصيزد. در واقع در ايرین بر او اشک مو ممن ردیمیکه م ستن اوراياست و ا

ا وطن ينماد مادر شاعر و  «اورا»و  ینیخود شاعر و آوارگان فلسط تواند نمادیم «نممن»

از باد گذر کرد  ینیل کرد: فلسطيوگونه تأ نيتوان مقطع باال را ایب مین ترتياو باشد. بد

د. جا منتشر ش و در همه ین وطن جاريمن به ا که عشق یدر حال ،و مرا تنها گذاشت

ل که ین وطن همچون پرندگان ابابياز ا ید غم دوريآیکه شب به سراغم م یاما هنگام

ل یرا بر دلم تحم یاز درد گداختهین غم نيزند، ايریم از جهنم فرو یاگداخته یسنگها

که در غم  یا بر شدت دردخواند تینجا فراميل را در ایاز سوره ف یاتيآ یسیکند. قیم

 * َعَلْيِهْم َطْيًا أَبَابِيلَ َوأَْرَسلَ » سورهن ياات يو با آ د کندیککشد، تأیا وطن مياز مادر  یدور
 کند.یجاد ميا رمحو یت اقتباسینامتنیب (،4 -3 :لی)ف «تَ ْرِميِهْم ِِبَِجاَرة  ِمْن ِسجهيل  

 

 یاحال بینامتنیت .2-3

آن متن  یلفظ یساختن خواننده به متن سابق، بدون فراخوان ونرهنم یعني« إحاله»

 کلمه خواننده را به متن شناخته ا دويک ي لةیهرگاه بتوان بوس یت. به طور کلاس

 95 :2011 ،)حفظ اهلل واصل شودیجاد ميدر ذهن او ا یشتریت بیکرد، فعال رهنمون یاشده

شود با یده میز نامین یااشارهت ینامتنیبکه  تینامتنیبن نوع يدر واقع شاعر در ا (.96-

 افت متن سابق وايخود، ذهن خواننده را به در یا دو لفظ در متن ابداعيک ياستفاده از 

 «:تامهايإناء ْلزهار سارا زعرت ْل» دةیر از مقطع دوم قصيات زیچون  ابهم .داردیم
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َفياآلَهي» ،َفَ لَ يخَ لنَ ل ََةَ ارَ جَ َ/اهَ أسرَ َن   7«أمان،َوَ حاَ اضَ ن ََلحاَ ب ََ/هاجرَ حَ َيفَ َلَ ياللَطَ اقَ سَ ي،َتهز 

آغاز  (الصور ونفخ يف) ین مقطع را با همان عبارت قرآنيشاعر ا .(280 :1986، یسیق)

َ/فَ يرَ الخَ ب ََةَ دَ دَ هَ مَ َبالدَ )شده است  ید به نابودين تهدیدارد فلسطیان میکند و بیم
استفاده ن ینماد کشورش فلسطعنوان به «مأ»از واژه ن مقطع ياو در ا (فَ يغَ الرَ ب ََة َرَ حاصَ مَ 

و اسارت به سر  یاب و افسردگیکه در غ یخورد، مادریکه بر آن افسوس م کندیم

 ،ن امريدن ایر کشيبه تصو یرسد. او برایر به سر ميناگز ین اوضاع سختيبرد، اما ایم

، ي)َنکلمات رد و با یگیکار مهند را بيآفریم )س(ميمر سورة 25ة يکه آ را یريتصو ل، هتز 
 یااشاره تینامتنیبا آن ب سازد ویم ه رهنمونين آي، خواننده را به اات فوقیدر ابساقط( ي

 یعرب یت وطن که در جهان تنها مانده و کشورهایان وضعیم یتا به نوع کندیجاد ميا

قوم خود رانده شده است به  یکه از سو )س(ميت حضرت مریآن را رها کرده اند و وضع

که خداوند آن حضرت را فراموش  یدارد همانطوریان میجاد کند و بيت ایسنخ یوعن

قرار  یت الهيز مورد لطف و عنایداشت، وطنش ن یکرانش را به او ارزانینکرد و نعمت ب

 حجرها بلحاً  ساقط يفي)که در عبارت  یامر ،شودیت میرد و سرشار از نعمت و امنیگیم
ت ینامتنین نوع از بيکه شاعر در آن به ا یگريد یقطع شعرم آشکار است. و امان( ناضحاً 

است که آن را به  «نقوش داکنة من رأس الناقورة» دةیر از قصيپردازد مقطع زیم یکاربرد

نَمَ َرَ کث َ أ ََ/،قييدَ صَ َجهَ وَ هذاَ» کند:یم ميرشاد ابو شاور تقدمبارز  ینیس فلسطيداستان نو
َوَ هَ َ/لَ نقَ يَحٍَرَ ف َ َةَ معَ نَدَ مَ َأکثرَ َ/لَ حمَ يَزنٍَحَ َشارةَ  َاالَ طفَ لَأَ اسَ نَ ت َ يَ/زنَ الحَ اَوَ يرَؤالَ ب ََجَ هَ وَ ت َ يَکَ جهَ ذا

ده ین قصيدر ا (262 :1986 ،یسیق) 8«اَ ارَ مَ ث َوَ َاَ ارَ أزهَ َلَ اسَ نَ ت َ يَ/کَ ائَ أرَ وَ َنٍَبَ نَلَ مَ َارٍَأنهَ ب ََنَ يودوعَ مَ 

مربوط  یجزئ یهارياز وطن با استفاده ازتمام تصو یق دوریات دقیان جزئیشاعر پس از ب

جه یکه در نترا  یاز درد درون یکل یريکند، تصویه میبه وطن که آنرا به مادر تشب

که  یط سختيبه شرا کند سپس در مقطع  باالیم میاز وطن به او دست داده ترس یدور

ن وطن يدارد که ایان میاشاره کرده و ب رو هستندهد با آن روبیدر تبع ینیآوارگان فلسط

أهنار، لنب، »چون  يیاو با استفاده از واژه ها .به بار خواهد آورد یبهشت ینسل تيدر نها
در ذهن خواننده  دهدیاز بهشت بدست م )ص(محمد ةسور ةيرا که آ یريتصو «أرائک

اٌر ِمْن َلنَب  ََلْ يَ تَ َغيَّْ َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن ِفيَها َأهْنَاٌر ِمْن َماء  َغْيِ آِسن  َوأهنَْ » :کندیم یتداع
اِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َطْعُمُه َوَأهْنَاٌر ِمْن ََخْر  َلذَّة  لِلشَّارِِبنَي َوأهَْنَاٌر ِمْن َعَسل  ُمَصفًّى َوََلُْم ِفيَها ِمْن ُكله الثََّمرَ 

يًما فَ َقطَّ  باشد بر  یديیتا تأ (5 :)محمد «َع أَْمَعاَءُهمْ َرِّبهِْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد يِف النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحَِ
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کودکان  وعدة دهیر کشيه به تصوين آيرا که خداوند در ا ین بهشتيشاعر که ا یمدعا

ر يکل تصو ،قرآن ةيب شاعر با سه واژه از آین ترتيداست. و ب ینیفلسط ةدیکش یسخت

 رد.یگیکار مه ه را در شعر خود بيآ
 

 یحائيا تینامتنیب. 3-3

که  یعملکرد افتيدر یدارد و برا یگر انواع خود وضوح کمترياز د تینامتنیبن نوع يا 

 یشتریق و فهم بیاز به درک عمیکنند، نیبدان اشاره م تینامتنیب یرهایر متغيناگز

 یرا به کل آن يیمعنا و یبیکند، ساختار ترکیک میرا متن سابق را از هم تفکيز؛ دارد

ن تالش به يخواننده با کمتر ن همهيشود. با ایننده پنهان مد خواياز د سازد ویران ميو

جمله  از  .(109:  2011)حفظ اهلل واصل، بردیم یپ یان متن سابق و متن ابداعیم رابطة

ده ین قصيدر ا اشاره کرد. «عبداهلل المزمار» ةدیتوان به قصین نوع ميبارز ا یهانمونه

را نماد آه و ناله ( ی)نا خود شاعر و مزمار يآواره و  ینیشاعر عبداهلل را نماد فلسط

َنَ يأ» ان عبارتیب او در مقطع اول با بین ترتيداند. بدیده میدردو رنج کش ینیفلسط
َالمَ ذَ هَ ل ََفَ يکَ ََ/...هَ لَ شعَ مَ َئَ طفَ يأوََئَ بَ خَ يَفَ يکَ وََ َ/هَ اللَ عبدَ َیرَ ت َ  ان یب «تَ صمَ ينَأ ََ/يدَ لَ الب َ َارَ زمَ ا

خود را به گوش  ةنال ینند و صداییتوانند ساکت بنشیه مان چگونینید که فلسطکنیم

نَکالسعفَيعبداهللَحَزَ/عبداهللَبالملکوت» چون يیهااو در ادامه با عبارت .ان نرسانندیجهان
َکالعربَالرحلَوَوحيحَزَ/يالعرب د کرده و از آنها یکأان تینیفلسط يیو تنها یبر آوارگ «دين

 یستادگيکنار هم ا ن حزن و اندوه دريدر برابر اخواهد تا در کنار هم جمع شوند و یم

 یآزاد یوطن خود ندا یبسازند، حال آنکه عبداهلل تنها برا یگهخود منزل یو برا کنند

ل ین دلیگره خورده به هم)سارا( ک زن يده با نام ین قصيکه در ا یوطن ؛دهدیسر م

خود  یو را به سوا که یرا تنها منزلگهيز ؛کندیفکر م)وطن(  عبداهلل تنها به سارا

ََفيشَ الموحَ َيابب ََقَ طرَ يالََ/اارَ سَ َیَوسَ َيلَإلَ ياللَ َادَ وَ سَ َبرَ عَ َرَ حضَ يال» :وطن است ،خواندیفرام
َ/حدثيحدث،َيشئَماَ»کند: یان میسپس در مقطع آخر ب .«اارَ سَ َعَ ابَ صَ َأرَ يغَ َةَ يَرالبَ َذيهَ 

َ َايآه َعبداهلل ََريا َخطاک َتقود َالمنفين َحتأتجمَیحتَتنثرنيَ/؟یاح َتکسرني فألم ََ/أتوجعَیع،
 .(394: 1986 ،یسیق) 9«ومياألمسَبهَوَالَهذاَماَأنبأنيَ/هايمنَأطرافَاألرضَوَأنفخَفَعظامي

ْنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع ِعظَاَمهُ » امتیق ةسور 3 ةيآ یعني ،هين مقطع با دو آيشاعر در ا  «َأََيَْسُب اْْلِ
ت ینامتنیک بي ،«َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ  فَِإَذا َسوَّيْ ُتهُ »حجر  ةسور 29و 

را  کند و آن یه را در ذهن خواننده تداعين دو آير ايکند تا تصویجاد ميمرکب ا یحائيا
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ة اول در مورد خلقت دوبارة يب که آین ترتيرد. بدیکارگهش بيمقصود خو یدر راستا

 ؛ديگویخلقت انسان سخن م یراجع به چگونگدوم  ةيانسان پس از مرگ است و آ

در  یانگر قدرت الهیدوم ب ةيمردگان و آ یایز پروردگار در احانگر اعجایاول ب ةين آيبنابرا

دست ه ات بين آيکه ارا  یرين دو معنا تصويز با توجه به ایخلقت انسان است. شاعر ن

ن و بازگشت آوارگان یفلسطملت  ختنیرد تا بر برانگیگیکار مهدر شعر خود ب ،دهندیم

 د کند.یبه وطن تاک
 

 جهینت. 4

فهین و وظیشیت فقط ناظر بر الفاظ و واژگان متن پینامتنیکه در بخالف نظر بارت بر

متون مبدأ  یهابارتم که واژگان و عینیبیهستند، م یآنها در متن کنون یساختار

شده در ر خلقيتصو یاخوانفر یبرا ،خود در شعر معاصر عرب یساختار فةیعالوه بر وظ

 یسیدر شعر محمد ق. شوندمیاستفاده  نیز متن مقصدشتر یهرچه ب ین متون و غنايا

غم و اندوه و  ،د شاعريحاکم بر قصا یاق کلیب که سین ترتيبد است؛گونه  نيز این

ز حوادث و یاز وطن و ن یو دور یآوارگ ةجیاست که در نت یدیحسرت و ناام

چون  یحوادث ؛است وستهیشاعر به وقوع پ یکه در زندگ است یتلخ یهابتیمص

از مام وطن و  ی، فوت خواهر، دوریسیاستعمارگر انگل یروهایدست نه شهادت پدر ب

و عدم  يیتنهاز یوطنان و ناز هم یاریو شهادت بس یستیونیم صهيسط رژاشغال آن تو

 یامر ؛آن یسوه ل بيو صلح با دشمن و تما یعرب یهاحکومت ین از سویفلسط یاري

عمق فاجعه  یايکه گو یريز تصاویسرشار از غم و اندوه شاعر و ن یکه در فرهنگ واژگان

 یکل ین فضايتوان گفت شاعر با توجه به ایم ،نيبنابراان است؛ يبه وضوح نماهستند، 

 شود:یمند مبهره یر قرآنير از تصاويز یهاشکلبه  ،دشيحاکم بر قصا

 یریکارگهمتناقض همچون ب یدر معنا یر قرآنيتفاده از تصاواسعکس و  ةجاد رابطيا .1

 ان عمق فاجعه.یب یو تأسف برا یدیمسرشار از ناا يیدر فضا ید و زندگیانگر امیر بيتصاو

د یام ینمادها یاست که حت یبت و فاجعه به حدیکند مصیان میب او بین ترتيبد

 یکه بار منف یر قرآنيتصاو یریکارگهب ،عکسبرا ياند. و بدل گشته یدیبخش به ناام

توان گفت که شاعر بدون توجه به بار یرد ماگونه مو نيمثبت که در ا یدارند در معنا

 آن را مد نظر داشته است.  یر و قدرت وصفيتنها تصو ،اتين آيا یواژگان يیمعنا
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انگر یبکه  یريز تصاویدوباره مردگان و ن یزیانگر برانگیکه ب یر قرآنياستفاده از تصاو .2

ب آنها به یو ترغ ینیبه ملت و مبارزان فلسط یخش دیام یبرا ،هستند ید و امداد الهیام

 در برابر دشمنان. یستادگيا

ف یتوص یبرا ،باشندیکه در وصف ستمگران و کافران م یر قرآنياستفاده از تصاو .3

ز ین و ننها وستمگران در قرآان آیجاد شباهت ميق ايطرت آنها از یدشمنان و محکوم

 یعرب یهان دشمنان و حکومتيدادن امیب یبرا یانگر عذاب الهیر بياز تصاو یریگبهره

  اند.ن را تنها رها کردهیو فلسط ل شدهيکه به سمت آنها متما

ن و یملت فلسط یدارسازیب یو انذار برا یسازداریانگر بیب یر قرآنيده از تصاواستفا .4 

 یخاطر کوتاهه استغفار از خداوند ب یاير گويه از تصاوز استفادیو ن یعرب یهاگر ملتيد

ان افسوس یب برایاز آنها  یریگر همراه است و بهرهبا تحسّ غالبا  ن او کهیدر انجام فرام

 شان و وطن. يدر حق خو یشاعر به علت کوتاه
 

 نوشتپی
)نماد امید(،  ساحلی رويد/ اين همان گیاه سفیدشود، و گیاهی از درون دريا میدر صور دمیده می. 1

 افق و کتاب است.

دهم/ اما صدای آه وناله شوم/ وتنه درخخت خرما را تکان میتدريج پژمرده میه و بدون دوستان ب. 2

 اند هیچ امیدی نیست.افسوس/ ای چشمانی که مرا سرشار از اندوه کرده شود/ آه وانداز میطنین

های بهاری را ازبین های میوهکنند/ و شکوفهپاکسازی می. اسبان تیزتک تل الزعتر را )از آوارگان( 3

 برند.می

های زخم من خارج شويد، ای خون من نمايان شو/ درحالی که قاتل من چنگالی است که ای پرنده.  4

های بیهوده زهر خود را نمايان کرده، از مرزهای جديدم خارج شويد، از خیمه شکست، از جهنم نمايش

 ويد.ها خارج شنقاب و

های ديگری خونم جاری همچون رودی جاری شد/ عرصه ،. بعد از خنجرهايی که از خويشان خوردم5

خلیجی که سرشار از  کند وهايی که میان اقیانوسی که مرا زخمی میبرايم وجود دارند، ای کنگره

 اند.ناکارآمدی قرار گرفته خستگی و

ها منتشر ارد/ شوق من به أرا، لبريز شد/ پس در میان راهگذمرا تنها می کند/ و. اُورا، از باد گذر می6

آن هنگام که شب فرا رسد/ همچون پرندگان سجیل  شد/ و در میان روز کلمات منتشر شد/ و

 دهد.های سجیل مورد حمله قرار میمرا با سنگ ريزد/ وفرومی

د، که شب در دامانش/ دهرا تکان می . او هم اکنون در اسارت خود/ در همسايگی نخل است و آن7

 ريزد.صدف اسمزی و امنیت فرومی
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کند، اين دوستم است،/ که بیشتر از يک نشانه حزن، و بیشتر از اشک شوق حمل می ة. اين چهر8

هايی از شیر و شوند که به جویتابد/ و کودکانی از آن متولد میات است که در رؤيا و حزن میچهره

 شود.هايی متولد میها وثمرهاند/ و از آن شکوفهداده شده هايی وعدهها و اريکهگاهتکیه

چیز جز انگشتان سارا درب تنهايی آيد/ و هیچکس جز سارا در اين سیاهی شب پیش من نمی. هیچ9

هايت را به کدامین سو سوق گام ،ای عبداهلل بادهای تبعید ،کوبد./ اتفاقی در حال وقوع است/ آهمرا نمی

هايم را شکند تا درد بکشم/ پس من استخوانپراکند تا دوباره جمع شوم، مرا درهم میمیدهند؟/ مرا می

 .دمم/ اين چیزی است که )روزگار( مرا از آن با خبر ساختکنم و در آنها میاز گوشه و کنار جمع می
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