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چکیده
قرآن کررم تأثیرگذارتررن کتاب بر زنیگی و ادبیات مسلمانان است که الفاظ ،مضامین و اسلوبهای آن بده صدورتهدای
مختلف در تألیفات ادربان مسلمان متجلی شیه است .أرمدن العتدوم نورسدنیه و شداعر اردندی در نوشدتههدای خدود بده
صورتهای مختلف از قرآن کررم بهره میگیرد .تا آنجا که حتی اسم رمانهای او همه برگرفته از قدرآن هسدتنی .رمدان
«رموس الشیاطین» رکی از تألیفات اوست که دربارهی شخصیت نابغهای سخن میگوری که از کودکی در افکدار مختلدف
سرگردان بوده وسرانجام ارن افکار را از ذهن خود پاا میسازد وانسان خوبی میگردد .بدهکدارگیری قدرآن در آثدار وی
اساسار سرچشمه در ارتباط معنوی همهی مسلمانان با قرآن کررم دارد وباری گفت که بررسی و تحلیدل کداربرد قدرآن در
آثار ادربان مسلمان از آنجا که به شناخت حیود تأثیرگذاری قرآن در ادبیات مسلمانان میانجامی ،حدائز اهمیدت اسدت.
ارن تحقیق که در نظر دارد تا شیوهی نورسنیه ی مذکور را در به کار بردن قرآن تحلیل و بررسی کنی ،با روش توصدیفی
تحلیلی صورت گرفته است ونشان میدهی که وی در رمان مذکور به سه شیوه از قرآن کررم بهره گرفته اسدت :اول نقدل
قول مستقیم از قرآن ،دوم کاربرد بینامتنی از عبارات قرآنی و سوم ذکر هیفمنی نام قرآن در میان کتب شدناختهشدیهی
ادبی ،فلسفی و غیره.
کلید واژهها :قرآن ،بینامتنیت ،رمان «رموس الشیاطین» ،أرمن العتوم.

امللخص

جتلي القرآن ِف رواية رؤوس الشياطني ألمین العتول

صيش يأ ي لقرآ ي لکرمیيأكربيمؤثريو ري ييعريجبةيوأ بي سري ي ييعري يي ري يأل جبهريهيومسجبنعريهيوأسريجبلعبهينيآاثقيومؤل ريجبتي
أل ا ي ماسإمع يأض ي لس يملمي لكجبتب و لشريجبوري ألق يني سري جب يمري ي لقريرآ ي لكريرمیيب ريملقيت رينينيآاثقهيي ريحميأ ي سري ي
بسري يقو ايتريريهيمق ريريبسيمنريريه يقو ريريني«ق وسي لشريريعجبط »ي يري ىي ريريهي لري يتب ري يهريريکهي ل ق سريرينيوري يي ري ي لقريريرآ ي عهريريجب ي
ثي لكجبتبي عهجبيو يشخ عنيقجليوبقرييوجبشيم ف يمنکييبجبهيبري ي أل كريجبقي خ رينيمکبريکايبري يهريکهيو ت ري ي
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122يض مليت ي هلمل جسيم يا كرتهيو في نسجبانييجب جبيفبريملايبري ي لنريجبس ي ي بجبسريهيو جب تريهيمري ي لقريرآ ي لكريرمیيني
وأخف
آاثقهي رجريعيو نبريعيأسجبسريجبيمري ي لسإ ريني سنمل ريني لري يض كهريجبيمجعريعي سري ي ييريجبهي لقريرآ ي لكريرمی ي نبغري يو عنريجبيأ ينشريفيأ ي
ق سني س خ مي لقرآ ينيآاثقي أل ا ي ماسريإمع يهلريجبيأةع هريجبييعري يأ ريجبيتريؤ يي لريحميمسر رينينسريبني ثريفي لقريرآ يو ريحميأ بي
ملضريخيو ري قسيأسريجبلعبي لكجبتريبي خ ريني
سري ي ي سريسحميهريک ي لب ري يمسري ع يمري ي رينهجي لمليري ي ل ع ري يي ريحمي ّ
هيريرينيمري ي لقريريرآ ي لكريريرمیيمبعنريريجبيأنريريهينيقو ريريني«يق وسي لشريريعجبط »ي سري جب يمنريريهينشريريكجبلي خ ريريني مريريجبيب ريريملقةيمبجبشريريرةيو مريريجبي
ب ملقةي ل نجبصيو مجبياكري س ي لقرآ ي لكرمیيم سي يب ي لك بي سرو نيأ بعجبيو س عجبيورفهجب ي
الكلمات الرِيسة:ي لقرآ ي ل نجبص ييقو ني"ق وسي لشعجبط " يأض ي لس ملم ي
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بی شک قرآن کررم بزرگتررن و تأثیرگذارتررن کتاب بر زنیگی و ادبیات مسدلمانان اسدت کده هدم
الفاظ و هم معانی آن در تألیفات نورسنیگان مسلمان به صدورتهدای مختلدف تجلدی رافتده اسدت.
نورسنیگان مسلمان را شیوه بر ارن بوده است که در نوشتههارشان با نقل قول مستقیم از قرآن را با
جملهسازی با الفاظ و معانی قرآنی ،ارتباطشان را با کتاب آسمانی خورش حفظ کرده و نیدز بدا اردن
کار به تألیفات خود ارزش و زرباری ادبی و معنوی بیشتری دادهانی .در ردک شدیوهی معمدول ،نقدل
ی مدی نظد ِر قدرآن بده کدار
قول مستقیم از آرات قرآن به منظور تأکیی را گوشزد کردن همدان معدان ِ
میرود .گرچه در رمانها کمتر با چنین رورکردی مواجه هستیم ،اما باری دانست که در رمانهدا نیدز
ارن روش به کلی متروا نیست .از جمله رمانهای دکتر نجیب گیالنی و دکتر أرمن العتدوم از اردن
روش بهره بردهانی .اما شیوه ی درگر که در عصر ما بیشتر در معرض پدژوهشهدای ادبدی قدرار دارد،
تنا صّ را همان بینامتنیت است ،که مصادرق آن در ادبیات بده مراتدب بدیش از روش اول بده چشدم
می خورد و نیز اهمیت زرادی نزد پژوهشگران دارد .البته در بخشهای آتی بیشدتر بده اردن موضدوع
پرداخته خواهی شی .بررسی کاربردهای قرآنی در آثار رک نورسنیه در شناسانین گرارشهای فکدری
او مؤثر است و به تبع آن حیاقل رکی از امور مهم در درا نوشتههای او را برای خوانندیگان فدراهم
می سازد .همچنین باری دانست که بررسی شیوههای کاربرد قرآن در کتب نورسنیگان مسلمان بیش
از پیش رسوخ قرآن را در ادبیات مسمانان نماران میسازد و زوارای پنهدان آن را بدر همگدان بدرمال
میکنی.
رمان «رؤوس الشـياطني» اثر أرمن العتوم از زنیگی رک شخصیت نابغهی تخیلی سخن میگوردی
که از بیو تولی میان انیرشهها و برداشتهای مختلف که درگران از او دارنی ،دچار سردرگمی شدیه و
نمی توانی خود را بیابی .از جانبی انیرشههای کمونیستی و شرابخدواری و فلسدفههدای پدیرش و از
جانب درگر نصیحتهای مادرش به او برای بازگشت به خیا و از جانبی هم چنی دردیگاه و حادثدهی
مختلف که در میان جامعه برای او رخ می دهی ،هرردک او را بده سدوری مدیکشدنی و او نمدیتواندی
شخصیت حقیقی خود را میان ارن همه تصورات که از او دارنی ،پییا کنی؛ تا جاری که متناسب با هر
کیام از برداشت های درگران از شخصیت او ،رک اسم جیری برارش انتخاب میکنندی .بدیرن ترتیدب
تعیاد نامهای او به شش اسم میرسی :مارک  ،صالح ،نیرم ،حافظ ،ابنعباس و ابوندواس .او ابتدیا در
مسیر پیر گام نهاده و به فلسفه و ادبیات روی میآورد و همچون پیرش به شرابخدواری و شدیرهی
خشخاش وابستگی پییا می کنی و شراب و شیره را حکمتبخش مدیداندی و نصدیحتهدای مدادر را
خرافات رک پیرزن تلقی می کنی .او پ از مرگ پیر و مادر ،راهی پارتخت کشورش اردن میشود و
با توهمهای خود زنیگی فالکتبارش را همراه رک قورباغه در اتاقی از رک هتل ارزانقیمت و کثیف
ادامه می دهی و هیچ مونسی جز همان قورباغده ندیارد .او کده پزشدک حداذقی اسدت ،در نهاردت بدا
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شکست دادن تکتک شخصیتهای القا شیه ،خود را باز میرابی و با تشکیل خانواده و سر و سدامان
دادن به زنیگی از درد و رنجهاری که تمام عمر گرربدانگیرش بدود ،رهداری مدیرابدی و بده شخصدی
محبوب تبیرل میشود و در روستای خود مطبی بنا کرده و به معارنه و درمان بیمداران مدیپدردازد.
ااهرار نورسنیه می خواهی ارن موضوع را در رمان خود متذکر شدود کده هدرفدرد فقدط بدا تکیده بدر
شخصیت حقیقی خود میتوانی درست زنیگی کنی و کسانی که به هر دلیلی شخصیتهداری غیدر از
شخصیت واقعی خود را برای سبک زنیگی کردن انتخاب میکنندی ،دچدار سدردرگمی مدیشدونی و
نمیتواننی زنیگی صحیحی داشته باشنی.
 -1-1پرسشهای پژوهش
پرسشهای ارن پژوهش از قرار ذرل است:
 )1تجلی قرآن در رمان «رموس الشیاطین» به چه صورتهاری است؟
 )2کیام رابطهی بینامتنی در ارن رمان بیشتر به چشم میخورد؟
با توجه به پرسشهای عنوان شیه ،اهیاف مقاله عبارتنی از :بیان چگونگی تجلی قدرآن در رمدان
مذکور و کشف روابط بینامتنی آرات قرآنی در ارن رمدان .اردن پدژوهش بدا روش توصدیفی تحلیلدی
صورت گرفته است و گرچه قسم اعظم آن را بررسی روابط بینامتنی تشکیل میدهدی ،امدا دو مدورد
درگر از کاربردهای قرآنی -غیر از کاربرد بینامتنی -بررسی شیه تا شیوهی نورسنیه در بدهکدارگیری
قرآن در رمانش به صورت کاملتر و واضحتری بررسی و شناخته شود .بیرن منظور گزریههاری برای
هر رک از شیوههای تجلی قرآن در رمان انتخاب شیه و سپ بررسیهای الزم و مقارسده بدا آردات
قرآنی مربوطه صورت گرفته است.
 -2-1پیشینهی پژوهش
در مورد آثار أرمن العتوم پژوهشهای زرادی صورت نگرفته است .برخی از انیا پژوهشهای انجدام
شیه چنین است:

عباس ریاللهی فارسانی ( )1398در مقالهی« :اإلنزايْ الـدالِل ِف شـعر أمیـن العتـول ،ديوانـه "خـنين
إلی املسـجد األقصـی" منوذجـاْ» ،مجلهی ادب عربی ،نشان داده است که العتوم از آشناریزداری بدرای
بیان انیرشههای قومی و آزادیخواهی بهره برده است.

ارن نورسنیه ( )1397در مقاله ی درگری بدا عندوان« :األمنـا الرتاثيـة ِف شـعر أمیـن العتـول (ديـوان
خنين إلی املسجد األقصی منوذجـاْ)» ،مجلهی آداب الکوفه ،میرا تاررخی و درنی و ادبی را در شدعر
أرمن العتوم بررسی کرده است.
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کواری علی ( )2019در مقالدهی« :مظـاُر أدب املقاومـة ِف ديـوان نبـو ات اجلـاِعني ألمیـن العتـول»
مجلهی الباحث ،ضمن بیان گوشههار ی از زنیگی و آثدار شدعری أرمدن العتدوم ،بده تحلیدل مظداهر
مقاومت در ارن دروان پرداخته است.

فیصل غوادره ( )2015در مقالهی« :صورة األقصـی ِف شـعر أمیـن العتـول مـن خـالل قصـاِده (خـنين
إلــی املســجد األقصــی ،اي قلــب أمتنــا ،ملحمــة األقصــی) ديوانُــه (خــنين إلــی املســجد األقصــی) منوذج ـاْ»،
مجلهی الجامعة اإلسالمیة للبحو اإلنسانیة ،صورت تاررخی و درنی مسجی األقصی و جارگداه آن را
نزد مسلمانان بررسی کرده و اصلیتررن رنج های مسجی األقصی را در شعر أرمن العتدوم بده تصدورر
کشییه است.
طبق بررسیهای انجام شیه که ذکدر قسدمتی از آن در پیشدینه گذشدت ،تدا کندون پدژوهش
مستقلی در زمینهی کاربردهای قرآنی در رمان «رموس الشیاطین» صورت نگرفته است .لذا پژوهش
پیش رو در ارن مورد به بحث و بررسی میپردازد تا شدیوههدای کداربرد قرآندی را در رمدان مدذکور
شناساری کرده و روابط بینامتنی آرات قرآنی را مورد دقت و بررسی قرار دهی.
 -2چارچوب نظری
 -1-2بینامتنیت
دو صورت از کاربرد قرآن در رک اثر ادبی متصور است؛ رکی نقدل قدول مسدتقیم از آردات قرآندی و
درگری ساختن جمالت و عبارات دلخواه با استفاده از الفاظ و معدانی قرآندی .در حالدت اول آنچده
انتظار می رود ارن است که کسی که به نقل آرات میپردازد ،همان معانی مورد نظر در قرآن را تکرار
و تأکیی کنی .البته نورسنیه می توانی در خالل ارن کار اهیافی را دنبال کنی کده بسدته بده خواسدت
نورسنیه ارن اهیاف با هم تفاوت دارنی .منجمله میتوانی برای نشان دادن برداشدت خدود از مطلدب
منقول ،آن را در سبک و سیاقی که خود میخواهی جای دهی و بیرن ترتیب به صدورت نامحسدوس
آرای خود را در خالل ارن نقل قول القا کنی.
اما در حالت دوم نورسنیه از عبارات و معانی قرآنی بهره مدیگیدرد و پیکدرهی کدالم خدود را بدا
استفاده از ارن اصطالحات و معانی میسازد .ارن امر همان بینامتنیت اسدت کده ژولیدا کررسدتوا بده
عنوان مطرحکننیه ی ارن نظرره ،آن را امری الرنفک از تمام متنهدا مدیداندی و «از دردیگاه او هدر
متنی رک مجموعهی معرقکاری است که از نقل قولها ساخته میشود .هر متنی به منزلهی تغییدر
رافتهی متنهای درگر است» (ورکلی« .)5 :1381 ،بینامتنیت به معنی تشکیل شین رک متن جیری از
متون گذشته را معاصر است ،به گونهای که متن جیری خالصهی تعیادی از متدونی اسدت کده مدرز
بین آن ها از بین رفته است ،و چنان بازسازی شیه که از متون قبلی فقط مادهی آنهدا بداقی ماندیه
است و اصل آن مخفی شیه و فقط متخصصان و اهل فن آن را تشخیص میدهنی» (عزام.)29 :2001 ،
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گفته می شود که اصطالح بینامتنیت برای نخسدین بدار توسدط ژولیدا کررسدتوا در سدال  1966و
 1967در مجلههای « »Tel-quelو « »critiqueمطرح شی» (انجینو .)10 :1987 ،او اردن اصدطالح را
پ از بررسی انیرشههای باختین مطرح کرد (مکاررک .)72 :1385 ،علمای قیرم بالغت هم در تعررف
تعیادی از اصطالحات بالغی مفاهیمی نزدرک به مفهوم بینامتنیت را ذکر کرده انی .مثالر در تعرردف
اقتباس گفتهانی « :اقتباس به معنی اشتمال کالم بر چیزی از قدرآن و حدیرث اسدت» (حلبدی:1980 ،
 .)323با توجه به ارنکه بینامتنیت سه رکن دارد :متن پنهان (غائب) ،متن حاضر و روابط بیندامتنی،
و ارن که گذار از متن غائب به متن حاضر توسط روابط بینامتنی تبیین میشود (میرزاری،)305 :1388 ،
« باری دانست که بازسازی متن غائب را حضور آن در متن حاضر توسط سده قدانون بده ندام قدوانین
سهگانهی بینامتنی صورت میگیرد که عبارتنی از :قانون اجترار (نفی جزئی) ،قانون امتصداص (نفدی
متوازی) و قانون حوار (نفی کلی)» (موسی« .)56 :2000 ،اجترار را نفی جزئی آن است که نورسنیه در
متن حاضر قسمتی از متن غارب را ذکر میکنی و سپ آن را در مدتن حاضدر ادامده مدیدهدی .در
اجترار ابیاع کمتر است» (عزام« .)116 :2005 ،امتصاص را نفی متوازی که از اجترار برتر است ،عبارت
است از ارن که نورسنیه متن پنهان را پذررفته و طوری به کار مدیبدرد کده جدوهرهی آن دگرگدون
نشود» (موسی .)56 :2000 ،اما در حوار را نفی کلی که مهمتدررن رابطدهی بیندامتنی اسدت ،نورسدنیه
متن غارب را کامالر بازسازی میکنی و آن را در خالف معنای متن غارب بهکدار مدیگیدرد .اردن کدار
غالبار ناخودآگاه رخ میدهی (وعیاهلل.)37 :2005 ،
 -2-2گذری کوتاه بر زندگی أیمن العتوم
دکتر «أرمن علی حسین العتوم» از شعرای بزرگ در ادبیات معاصر اردن است که سدال 1972م در
اردن در خانوادهای مسلمان و فرهنگی دریه به جهان گشود .پیرش استاد زبان عربی و رکی از افراد
وابسته به جنبش اسالمی در اردن بود که تاثیر بسزاری بر شخصیت ،گرارشات سیاسی ،اجتماعی ،و
ادبی وی داشته است .وی در دانشگاه اردن در سال 2007م به کسب میرا دکترا در گدروه زبدان و
ادبیات عربی نارل آمی .او «دستاوردهای ادبی ارزنیهای دارد که بیشتر آنها پیونی راسدخی دارندی بدا
انیرشه ی پاریاری و مقاومت و ترسیم حواد سرزمینهای اسالمی  -بهورژه فلسدطین اشدغالی  -از
جمله بالرا و انقالب ها و کشتارهای وحشیانه در ارن سرزمینها» (ردیاللهی فارسدانی509 - 508 :1440 ،؛
غوادرة .)30 :2015 ،دکتر أرمن العتوم دربارهی مسئولیت ادبیات میگوردی« :رسدالت ادبیدات مقاومدت
است ،و باری هر تحصیلکرده ای ارن رسالت را حمل کرده و بر عهیه بگیرد .فرهنگیان عرب موافنی
که قصاری و نوشتههارشان در مسیر ضی اشغال و ضی عادیسازی روابدط بدا اشدغالگران و همگدام بدا
مقاومت و رسالت مقاومدت باشدی» (موقدع المرکدز الفلسدطینی لالعدالم ،2008 ،فلسدطین) .وی نورسدنیه و
شاعری توانمنی است که آثار نظم و نثر بسیاری تألیف نموده است .نام رمانهای او همگدی مقتدب
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از آرات قرآن کررم است؛ از جمله« :رؤوس الشـياطني»« ،تسـعة عشـر»« ،أَّن يوسـف»« ،اْسـه ألـد»
«أرض ال»« ،اي صاييب السـجن» و . ...از دروانهای شعری او هدم مدیتدوان «الزَّنبـق»« ،خـنين إلـی
املسجد األقصی»« ،نبو ات اجلاِعني» و«قليب عليك يبيبَ» و ...را نام برد.
 -3تحلیل
 -1-3عنوان کتاب و روابط بینامتنی در آن
همان طور که پییاسدت ،ندام اردن رمدان مقتدب

وس
از اردن آردهی کررمده اسدت﴿ :طَل ُْع َهـا َكأَناـهُ ُرُ ُ

شـي ِ
اط ِ
ني﴾ (صافات« .)65 /شکوفه و میوهی آن انگار کلنههای شیاطین است» (خرمدل .)940 :1389 ،ارن
ال ا َ
آره درخت زقوم را توصیف کرده و شکوفهها و میوههای آن را به کلههدای شدیاطین تشدبیه نمدوده
است .رموس الشیاطین در ارن آره نماد نهارت زشتی قیافه است (همان) .ارن آره برای توصیف زشتی
آن درخت از واژه ای استفاده نموده است که معنی آن برای همه مبهم است ،چراکه کسدی سدرهای
شیاطین را نیریه تا شکل آن را تصور کنی .ارن امر بیرن خاطر است تا آردهی کررمده ،تصوررسدازی
آن درخت را به خواننیه واگذار کنی ،چرا که وصف کلههای شیاطین در ذهدن همگدان ردک تصدورر
بسیار زشت ارجاد میکنی و هرک آنچه را که در ذهن خود زشت میشمارد ،برای فهدم اردن آرده
تصور میکنی.
اما در مورد علت نامگذاری رمان به «رؤوس الشـياطني» باری گفدت کده نورسدنیه در فصدل نهدم
رمان ،اوضاع و احوال شخصیت اصلی داستان را بعی از وفات مادرش بیان میکنی (قبالر بیان شی کده
شخصیت اصلی در ارن رمان شش اسم دارد)؛ چنین توصیف مینماری که بعی از مدرگ مدادرش بده

اتاق او رفت و او را آنجا نیافت ،سپ مدیگوردی« :ونظـر إلـی النافِـنةِ فـرأی رؤوسـاْ کثـْيةْ تتسـلا ُق علـی
ني ،وأسـنااُا تلمـع علـی ـو النج ِ
رؤوس الشـياط ِ
الزجاج ،متفغورةَ األفواهِ ،متفتويةَ األعـ ِ
ني ،وميا َـز
ـول ،کأاـا
ُ
ُ
َُ
ُ
ِ
ِ
و ،وتلعـ ُـن ،وصــرو ُــو ب ـ َدوِره :اريلـ َـن أيتهــا
ـث الــَ کــان يس ـ ِرقُها ،کانــت تســتغ ُ
مــن بينهــا اجلُثَـ َ
يث ،وتصـ ُـر ُ
الع ِتفنَـةُ ( »...العتوم ،بیتا .)97 :ترجمه :به پنجره نگاه کرد ،سرهای زرادی را دری کده از شیشده
الرؤوس َ
ُ

باال می رفتنی ،دهان و چشمهارشان باز بود و دنیانهارشان جلوی تابش ستارگان برق مدیزد ،گدوری
سرهای شیاطین بودنی .سرها و جسیهاری را که داشدت مدیدزدردی ،شناسداری کدرد ،آنهدا کمدک
می خواستنی ،داد میزدنی و نفررن میکردنی ،او نیز به نوبهی خود فرراد زد :گم شدوری ای سدرهدای
متعفن .نورسنیه در چنی جای درگر از کتاب همین تصورر را تکرار میکنی.
با توجه به آنچه بیان شی ،مقصود نورسنیه از رموس الشیاطین معناری است کده خدودش آن را
توصیف می کنی و تصورری از آن را برای خواننیگان ارائه میدهی .در حالیکه در آرهی قرآندی هدیچ
توصیفی برای آن ذکر نشیه و صدرف را مقصدود قدرآن از اردن عبدارت نهاردت زشدتی درخدت زقدوم و

128

تجلی قرآن در رمان «رموس الشیاطین» اثر أرمن العتوم

128های آن است .بنابرارن أرمن العتوم همان معنای قرآنی را (نهارت زشتی) مدی نظدر داشدته و از
میوه
جانب خودش نیز تصوررسازیها و توصیفهای بیشتری به معنای عبارت مذکور افزوده اسدت .پد
میتوان گفت در نامگذاری رمان ،رابطهی بینامتنی نفی متوازی (امتصاص) است.
مطلب درگری که در رابطه با وجه تسمیهی کتاب بده ذهدن مدیرسدی ،آناسدت کده نورسدنیه
میخواهی بگوری اگر انسان شخصیت هاری غیر از شخصیت حقیقی خود را اتخاذ کنی و انتظار داشته
باشی که تواناریهای درگران در وی تجلی رابی ،همین امر از حیدث زشدتی مانندی رموس الشدیاطین
است و ارن شخصیتهای غیر حقیقی ماننی چهرههای زشت کلههای شیاطین برای انسان ناپسدنی و
قبیح است.
 -2-3ذکر هدفدار نام قرآن در بین کتب مشهور ادبی و فلسفی و غیره
رکی از صور تجلی قرآن ،ذکر هیفدار نام قرآن ،در ارن رمدان اسدت .نورسدنیه بده طدور عامیانده و
هیفمنی گاهی در رمان خود ،نام قرآن را در همراه با کتابهای فلسفی و ادبی و غیره ذکر میکندی .او
به طور مشخص از ارن کار هیفی را پیگیری مینماری .با نگاهی کوتاه به شیوهی نامگدذاری رمدان و
صبغهی اسالمی نوشتههای مؤلف مشخص می شود که هیف او از ارن کار چیزی جز ارن نیست کده
خواننیگان متأثر از افکار و فلسفه های غیر اسالمی را به اهمیت قرآن گوشزد کنی .او بیون ارنکه به
صراحت از قرآن تمجیی کنی ،فقط با ذکر نام قرآن در میان کتب شناخته شیهی ادبی و فلسدفی و...
به صورت غیر صررح حسن قرآن را به خواننیه القان مینماری .ارن روش در تشورق خواننیگان رمدان
برای خوانین قرآن رک شیوهی خالقانه است و در عین حال نکتهای را هم بهطور ضمنی در بر دارد
که عبارت است از تشورق به تأمل در قرآن .چیزی که بیشتر ارن امر را تأکیی میکنی تصررح مؤلدف
است بر ذم کسانی که قرآن را نمیفهمنی .او دربارهی شخصیت اصلی رمان -بعی از ارن که او خانه و

ـيش أُلُهـا
همه چیز خود را به آتش میکشی -میگوری« :وُا ُو قد َ
غاد َر القريةَ املنسيةَ؛ قريتـه الـَ يع ُ
ِ
ـدمن ـا ،ومـن اَك ِ
ِ
خارج الزم ِن كما كان يعتق ُد ،تُ ِ
ـاايت اخلَرقـا ِ الـَ
عاين من التخلُّف ،ومن
َ
األوُال الـَ تُ ُ
ِ
ِ
ـروف الق ِ
ِ
ـل أُلُهـا يـ َد الش ِ
ـيخ ألنـه يعل ُمهـم ي َ
ـرآن دو َن أن يتف َقهـوا شـيئاْ
حت ُك ُم طريقةَ عيشها ،القرية الـَ يُقب ُ
( »...همان .)123 :ترجمه :او اآلن روستای فراموش شیه را ترا کرده است؛ روستاری کده سداکنانش
به گمان او ،خارج از زمان زنیگی میکردنی ،روستاری که از عقب افتادگی رنج مدی بدرد و مدردم آن
بهخاطر توهماتی که به آن ارمان داشتنی و داستانهای ابلهانهای که بر روش زنیگیشان حاکم بدود،
در رنج بودنی؛ روستاری که مردمش دست شیخ را میبوسیینی به خاطر ارنکه به آنها حروف قدرآن
را میآموخت ،بیون ارن که چیزی از آن بفهمنی. ...
مالحظه می شود که نورسنیه چگونه خوانین بیون تأمدل قدرآن را از طرردق بیدان انیرشدههدای
شخصیت اصلی داستان نکوهش می کنی .او همچنین گام به گام مقدیمات را در رمدان خدود فدراهم
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شخصدیت
می کنی تا جاری برای ذکر قرآن در رمانش باز کنی؛ بیرن منظور ابتیا اختالف پیر و مدادر
اصلی داستان را در شیوهی تربیت او بیان میکنی و میگوری پیر او به شرابخواری اعتیاد داشدت و
کتب فلسفی را مطالعه میکرد و خواهان ارن بود که فرزنیش هم همینطور زنیگی کنی .در مقابدل،
مادرش او را در همان کودکی نزد شیخی برد تا قرآن را به او بیاموزد .هنگدامی کده شدیخ اسدتعیاد
شگرف او را در حفظ قرآن میبینی ،به او میگوری ...« :وسـأُ ِْسيك ابنعبـاس» (همدان .)11 :از اردنجدا

نام ابن عباس هم به نامهای شخصیت اصلی رمان اضافه میشود .در ادامه میگوردی« :بعـ َد َسـنة كـان

ـيخ أكثـر
الصيب قد يتف َ
ظ القرآ َن كامالْ وبعد سنة أُخری كان قد يتفظ عدداْ مـن التتفاسـْي ،واسـتوقَ َ
ف الش َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
ِمن مرة عند
هل ال َتف ِ
ـل عـر َ
األرقال الَ تنتثر ِف القرآن َ
انتثار ورود الربي ِع ِف َ
سيح ،وسأله :ملـاذا «ُيم ُ
ِ
ـرقم ابلــنات؟ وســأله :ملــاذا «بعثنــا مــنهم اثـ َـِن
ربــك فــوقهم يومئــن َثانيــة»؟ َّلَ َّل يكونــوا عشــرْة؟ ملــاذا ُــنا الـ ُ
يب به عن أسئلتِه» (همدان.)13 - 12 :
عشر نَقيباْ»؟ َّلَ َّل يكونوا عشرين؟  ...وَّل َّللد
ُ
الشيخ جواابْ شافياْ َُّلل ُ
ترجمه :بعی از رک سال کودا تمام قرآن را حفظ کرد و رک سدال بعدی هدم تعدیادی از تفاسدیر را
حفظ نمود .او شیخ را چنی بار برای ارقامی که در قرآن به سانِ گلهای بهاری  -که در دشت وسیع

ِ
ل عر َ ربِـك فـوقَهم يومئـن َثانيـة»؟ چدرا ده
پراکنیه شیهانی – متوقف ساخته و از او پرسیی :چرا «ُيم ُ
نفر نبودنی؟ چرا دقیقا ارن عید؟ همچنین از او پرسیی :چرا «بعثنا منهم اثِن عشر نَقيباْ»؟ چرا بیسدت
نفر نبودنی؟  ...و شیخ جواب قانعکننیهای برای سؤاالتش نیاشت.
در ارن جا نورسنیه مشخصار دارد فضاری را ارجاد میکنی که به او اجازه دهی تا از قرآن در رمدان
خود راد کنی .او در ابتیا چنین صحنهپردازی مینماری وآن کودا را نابغدهای معرفدی مدیکندی کده
قرآن را حفظ کرده و تفاسیر مختلف قرآن را فرا میگیرد .امدا در ادامدهی داسدتان راه پدیرش را در
شرابخواری و ادبیات و فلسفه پی میگیرد .لکن در نهارت داستان پ از تحمل مشقتهای فراوان
که در زنیگی او پیش می آری ،باالخره دوباره به همان مسجی می رود که در آن قدرآن را فدرا گرفتده
است و دوباره قرآن را تالوت میکنی.
نورسنیه با ارن مقیمهسازیها میخواهی آرام آرام زمینه را فراهم کندی تدا گهگداهی از قدرآن در
رمان خود نام ببرد؛ همانطور که ذکر نام ابنعباس هم برای همین منظور است .چون همانطور که
میدانیم در میان راران پیامبر ،ابنعباس به عنوان مفسری برجسته مطرح است .در ادامدهی همدین

ِ
ـيس واملعلق ِ
ظ ديوا َن امـرئ الق ِ
ـات وديـوا َن
عشر يتی كا َن ُيتف ُ
مبحث میگوری« :وَّل يَلج الول ُد َ
عامه الر َ
ابع َ
ـيوعي وألتفيـةَ ابـن مالـك والقـرآ َن الكـرمی و»...
العتاُية والبيا َن ال ُ
املتنيب والبُ ُ
ش ا
حرتي وأيبمتال وأيبنُواس وأيب َ

(همان . )17 :ترجمه :هنوز چهارده سالش نشیه بود که دروان امرمالقی و معلقات و دردوان متنبدی و
بحتری و ابوتمام و ابونواس و ابوالعتاهیه و مانیفست حزب کمونیست و الفیهی ابنمالک و قرآن و ...
را حفظ کرد.
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130نورسنیه در ارن جا با آوردن نام قرآن در میان ارن کتابها که هرکیام دربردارندیهی انیرشدههدای
مختلف و حتی گاهی متضاد با قرآن هستنی ،سعی دارد تا مطالعه ی قرآن را بدرای خوانندیه ،عدادی
جلوه دهی .الزم به ذکر است که نورس نیه در چنی جای درگر از رمان ،همین روش را تکرار میکندی.
او گاهی نیز اسامی برخی سورههای قرآن را در رمان ذکر مینماری که ارن امر نیدز بده نوبدهی خدود
حضور محسوستری به قرآن در ارن رمان میدهی.
 -3-3نقل قولهای مستقیم قرآنی در رمان
نورسنیه در جایجای رمان خود آرات قرآنی را مستقیمار نقل میکنی .به ارن دلیدل نقدل قدولهدای
مستقیم قرآنی نورسنیه هم در ارن پژوهش بیان شیه تا تجلی قرآن در رمان او به شکل کامدلتدری
بررسی شود .شاران ذکر است که نقل قول های مستقیم از قرآن تحت قانون اجترار قرار نمدیگیدرد؛
چرا که تعیاد زرادی از تعاررفِ بینامتنیت به ارن امر اشاره دارنی که حضور متن غارب در متن حاضر
باری به صورت پنهان بوده و مرز میان متن غارب و متن حاضر از بین رفته باشی .بندابرارن اگدر مدرز
میان متن حاضر و متن غارب از میان نرفته باشی ،نمی توان ادعا کرد که بینامتنیدت رخ داده اسدت.
ارن در حالی است که ما می دانیم در نقل قول مستقیم ،خود نورسنیه به مدرز میدان مدتن غاردب و
متن حاضر اشاره می کنی و ارن امر باعث جیا شین مرزهای ارن دو متن می شود .از جملده تعداررف
بینامتنیت که ارن امر را بیان میکنی ،میتوان به ارن دو مورد اشاره کرد« -1 :هدر متندی زاریدیهای
است از متون گذشته را معاصر آن متن؛ به گونه ای که متن تازه خالصه ای از متون متعدیدی اسدت
که مرزهای آن ها از میان رفته و سبک و سیاق تازه ای پییا کرده و چیزی جز ماده ی اولیه از متدون
گذشته باقی نمانیه است .ارن درهم تنییگی به گونه ای است که متن اصدلی درمدتن جیردی پنهدان
شیه و تنها اهل فن قادر به دررافت آن خواهنی بود» (عزام -2 .)29 :2001 ،رمانی نیز بر همدین نکتده
تأکیی کرده و بینامتنی را «مجموعه ای از متون پنهان در متن حاضر می دانی که به طور پنهان باعث
ارجاد متن حاضر شیهانی» (الرمانی .)48 :1988 ،بندابرارن در بینامتنیدت حضدور مدتن غاردب در مدتن
حاضر باری به صورت مخفی باشی.
از مواردی که نورسنیه مستقیمار از قرآن نقل قول میکنی ارنها است :همانطور که بیدان شدی،
در فصل اول رمان ،نورسنیه اختالف پیر و مادر شخصیت اصلی داستان را در تربیت او بیان میکنی.
مادرش او را نزد شیخ می فرستی تا به او قرآن بیاموزد و شیخ با اسدتعیاد خدارق العدادهی او مواجده

ـيخ أكثـر ِمـن مـرة عنـد
می شود و از پاسخ به سؤاالت وی درباره قدرآن عداجز مدیماندی« :إس َ
ـتوقف الش َ
القرآن انتثار و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـل عـر َ ربِـك فـوقهم
رود الربي ِع ِف
األرقال الَ تنتثِ ُر ِف
السهل ال َتف ِ
َُ
سيح ،وسأله :ملـاذا «ُيم ُ
ِ
ِ
الرقم ِابلنات؟ وسألَه :ملاذا «بعثنـا مـنهم اث َـِن عشـر نقيبـاْ»؟ َّلَ
يومئن َثانية»؟ َّلَ َّل يكونوا عشرةْ؟ ملاذا ُنا ُ
يب به عن أسـئلتِه» (العتدوم ،بدیتدا 12 :و  .)13ترجمده
َّل يكونوا عشرين؟  ...وَّل ََِّللد
ُ
الشيخ جواابْ شافياْ َُّلل ُ

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 131 1401
131
اره
ارن قسمت در شماره  6گذشت .مالحظه می شود که در ارن متن به نقدل مطالدب از قدرآن اشد
شیه است .چون خود نورسنیه تصررح میکنی که ارن مطالب در قرآن آمیه است.
هیف نورسنیه از ارن نقل قول نشان دادن رک نوع از سؤاالت اررادگیرانه از قرآن است .او تعمیار
ارن را مطرح میکنی تا همان طور که گفته شی ،با فراهم آوردن فضاری مطابق میل مخالفدان قدرآن،
آنها را جذب مطلب نموده و سپ به مرور زمان در ادامه ی داستان ،قرآن را به صورتی محبدوب و
در مواضع تأکیی بر بازگشت به خورشتن ،ذکر کنی .ارن روش برای جذب چنین مخاطبانی است.
در قسمتی درگر از رمان ،صالح (همان شخصیت اصلی رمان) و مادرش درحال بگو مگو هستنی.
مادرش که از شرابخواری و پیروی او از انیرشههای پیرش نگران اسدت ،او را بده درسهدای شدیخ

نتفسـك مثلمـا فعـل أبـوَ؟
رادآوری میکندی ...« :وتبكـي أ ُُّمـه :لـيس ِل اب ْـن سـواَ؛ فهـل تريـد أن ُسلـك َ
ـل نتفــس ِبــا كســبت َرُينــة﴾.
ـت مــن الشــيخ﴿ :كـ ُّ
فـ َـْيُُّد وُــو يَصـََنِ ُع ســخريةْ ِف غــْي مو ـ ِـعها :لقــد تعلامـ ُ
وتلوذُ ُّأمه ابلص ِ
ودموعها تتقاطَُر علی خـديها َسـخينةْ» (همان .)61 :ترجمه :مادرش گررهکنان گفدت:
مت
ُ
َ

پسری جز تو نیارم؛ آرا می خواهی خودت را مثدل پدیرت هدالا کندی؟ بدا تمسدخری سداختگی و

ـل نتفـس ِبـا كسـبت َرُينـة﴾ (هدرک
بی موقع جواب داد :از شیخ راد گرفتم کده﴿ :ك ُّ

در گدرو اعمدال

خودش است) .و مادرش سکوت میکنی در حالی که قطرههای سوزان اشک بر گوندههدارش جداری
است.

ـل نتفـس ِبـا كسـبت
ارن جا نورسنیه مستقیمار اردن آرده را نقدل مدیکندی﴿ :ك ُّ

َرُينـة﴾ (مدیثر)38 /

«هرکسی در گرو کاری است که کرده» (خرمدل .)1236 :1389 ،از آنجا که شیخ قرآن را به شخصیت

ـل نتفـس ِبـا كسـبت رُينـة﴾
اصلی داستان آموخته است ،خواننیه میدانی که مقصود نورسدنیه از ﴿ك ُّ
آره ی قرآن است نه کالم خود شیخ ،بنابرارن آرهی فوق را به عنوان رکی از نقل قدولهدای مسدتقیم
ذکر نمودرم .البته اررادی هم نیارد از ارن جهت که آره در ارتبداط تنگاتندگ بدا مکالمدهی صدالح و
مادرش است ،و درعین حال هم تغییری در آره داده نشیه ،ارن کار را اجترار دانست.
أرمن العتوم در جاری درگر از رمان ارنگونه توصیف میکنی که صالح روی قبر مادرش میرود و

ِ
ـوات
املتداخلَـةَ
صیای او را می شنود که او را به بازگشت به خیاونی فدرا مدیخواندی ...« :ولكـن األص َ
ـوت أ ُِمـه ،كانـت تقـول لـه« :الـنين أسـرفوا علـی ِ
أنتفسـهم ال تَقنََُـوا
بدأت تصتفو شيئاْ فشيئاْ ،يتی ميا َـز ص َ
ِ
ـار بــه ِمــن ال َتفريـ ِـة» (العتددوم ،بددیتددا.)114 :
ـب الشـ ُ
ـيخ منــه أن يَتلُوُــا يـ َ
مــن رلــة ال» .وتــن اك َر يـ َ
ـول طـ َ
ـول طلـ َ

ترجمه :ولی صیاهای درهم ،آرامآرام صاف شی ،تا ارنکه توانست صدیای مدادرش را از میدان آنهدا

تشخیص دهی که به او میگفت« :الـنين أسـرفوا علـی ِ
أنتفسـهم التَقنََـوا ِمـن رل ِـة ال» ،و روزی را بده
راد آورد که شیخ از او خواست تدا اردن آرده را تدالوت کندی ،همدان روزی کده شدیخ بدهخداطر او از

ـاد ا ِ
ِ ِ
َس َـرفُوا َعلَـى أَنْـ ُتف ِسـ ِه ْم
ين أ ْ
ي الـن َ
خوشحالی بال در آورد .مؤلف ارن آره را نقل کرده اسدت﴿ :قُ ْـل َاي عبَ َ
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ِ
َُ132وا ِمن ر ْل ِة اِ
الننُ َ ِ ِ
الَ يَـغْ ِتف ُر ُّ
ال إِ ان ا
يم﴾ (زمر« .)53 /بگدو :ای بندیگانم!
ْ ََ
َال تَـ ْقنَ
وب َمج ْيعا إناهُ ُُ َو الْغَ ُتف ُ
ور ال اري ُ

ای آنان که در معاصی زرادهروی کردهاری! از لطف و مرحمت خیا مأروس و ندا امیدی نگردردی ،قطعدار
خیاونی همهی گناهان را می آمرزد چرا که او بسیار آمرزگدار و بد مهربدان اسدت» (خدرمدل:1389 ،
 .)983مالحظه میشود که مؤلف خود به ارن مطلب اشاره میکندی کده جملدهی مدذکور برگرفتده از
قرآن است .چونکه میگوری « :روزی که شیخ از او خواست تا آن را تالوت کنی» .ارن موضوع باعدث
می شود تا خواننیه بیانی که نورسنیه مستقیمار از قرآن نقل قول میکنی و ارن کدالم از مدادر صدالح
نیست.
با توجه به مطالب فوق ،واضح است که نورسنیه به دو صورت نقل قولهدای مسدتقیم قرآندی را
وارد رمان کرده است .اول :در جاهاری که برداشتهای غیر متعدارف از قدرآن را مدی نظدر دارد .دوم:
جاهاری که آرات مربوط به بازگشت به خیاونی را نقل میکنی .که در حالت دوم با پیام رمان ارتبداط
مستقیم دارد ،چون رمان بر بازگشدت بده شخصدیت واقعدی تأکیدی دارد و بازگشدت بده خیاوندی در
البهالی رمان در راستای همین مفهوم است.
 -4-3بینامتنیت قرآنی در رمان رؤوس الشیاطین
کاربرد بینامتنی آرات قرآن ،صورت مهمتر تجلی قرآن در ارن رمان است .نورسنیه که تاثیرپذرری او
از قرآن به وضوح از شیوهی نامگذاری رمانهارش پییاست ،هنرمنیانه در البدهالی کدالم خدورش از
قرآن استفاده نموده است .اهمیت کاربردهای بینامتنی نزد پژوهشگران بسیار زرداد اسدت و در اردن
زمینه کارهای ارزنیه ی زرادی صورت گرفته است .در ادامه به بررسی بیشتر اردن موضدوع در رمدان
«رؤوس الشياطني» پرداخته خواهی شی.
 -1-4-3بینامتنی مفاهیم قرآنی در رمان رؤوس الشیاطین
از جمله کاربردهای قرآنی در رمان «رؤوس الشـياطني» استفاده از مفاهیم قرآنی است .ارن امر دور از
انتظار هم نیست ،چون نورسنیه پیونیهای زرادی با موضوعات قرآنی در رمان برقرار نموده اسدت .از
ارن رو انتظار میرود که نورس نیه مفاهیمی از قرآن را که درنظر داشته است ،در رمان خود بده کدار
ببرد .تعیادی از مفاهیم قرآنی موجود در ارن رمان در ذرل آمیه است:
الف -بازداشتن از راه خدا توسط شیطان
در فصل رازدهم رمان صالح به زرارت قبر مادر می رود و با او در قبدرش سدخن مدیگوردی .مدادرش

ف الَ أكثر َّا أع ِرفُه أَّن ،ولك ان الشيَا َن قع َد لـه ِف الَري ِـق
میگوری« :كا َن أبوَ يع ِر ُ

( »...العتوم ،بدیتدا:

 .)114ترجمه :پیرت بیشتر از من خیا را می شناخت ،ولی شیطان در راه او کمین کرد . ...در ارنجدا
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صـراطَك الْمسـت ِقيم﴾ (األعراف133 (« )16 /
ِ
متن غارب ارن آره است﴿ :قَ َ ِ
اهررمن)
ال فَب َما أَ ْغ َويْـتَ ِِن َألَقـْعُ َد ان ََلُ ْم َ َ ُ ْ َ َ

گفت :بیان سبب که مرا گمراه داشتی من بر سر راه مستقیم تدو در کمدین آندان مدینشدینم (و بدا
هرگونه وسائل ممکن در گمراهی ارشان میکوشدم)( ».خدرمدل .)284 :1389 ،مالحظده مدیشدود کده
نورسنیه بازداشتن از مسیر الهی را توسط شیطان ،بیان میکنی و دقیقار همین معنا در قدرآن وجدود
دارد .اما نورسنیه همین معنا را با انیکی تفداوت و بده روش خدودش تکدرار کدرده اسدت .بندابرارن،
رابطهی بینامتنی موجود در ارن قسمت نفی متوازی است.

ب -رحمت خداوند به بندگان و راهگشایی برای ایشان
باز هم در فصل رازدهم صالح در گفت و گو با قبر مادرش میگوری :همهی راههداری کده پشدت سدر

گذاشتهام ،نابود شیه انی و راه بازگشتی وجود نیارد .مادرش او را نصیحت میکندی و مدیگوردی« :إن
روب املسروقةَ ،فال تَيـأَس» (العتدوم ،بدیتدا .)115 :ترجمده :رحمدت خیاوندی همدهی
رلتَه تُعي ُد إليك ال ُد َ
فرصتهای از دست رفته را به تو باز میگردانی ،پ

نا امیی نباش .ارن عبارات مفاهیم مشدترکی بدا

قرآن دارنی؛ از جمله با اردن آرداتَ ...﴿ :وَمـن يَـتا ِـق ا
الَ ََّلل َعـل لَـهُ َُم َر ْجـا﴾ (طدالق« .)2 /هدرک

از خدیا

را برای او فراهم میسدازد» (خدرمدل:1389 ،

بترسی و پرهیزگاری کنی ،خیا راه نجات (از هر تنگناری)
 .)1191همان طور که مشخص است ارن آره به موضوع راهگشاری برای متقیان اشاره دارد و با نصدارح

ل قَ ِري ِ
ـت ا اِ
ِ
ني﴾ (أعدراف« .)56 /بدیگمدان
مادر صالح در رمان همخدوانی دارد﴿ .إِ ان َر ْلَ َ
ـب م َـن ال ُْم ْحسـنِ َ
ْ

رحمت رزدان به نیکوکاران نزدرک است» (خرمدل .)295 :1389 ،ارن آرهی شررفه و آراتی درگر از ارن
دست که داللت بر رحمت پروردگار دارنی ،همگی به نوعی در ارن کالم نورسنیه تجلی رافتدهاندی .بدا
توجه به تلفیقی که مؤلف بین آرات دال بر رحمت خیاونی با آرهی دال بر رهگشداری بدرای متقیدان،
انجام داده است ،و نیز با توجه به ارن که با روش خورش ارن موضوعات را بیان داشته است ،میتوان
گفت که رابطهی متن غارب با متن حاضر در ارنجا نفی متوازی است.
ج -پذیرفتن توبهی کسانی که در گناه افراط کردهاند
در فصل پنجم ،گفتوگوری میان صالح و مادرش دربارهی پیر او رخ میدهی ،صدالح مدیگوردی« :إن
اهللَ الذی تعرفینه را أمی ،غیر اهلل الدذی رعرِفده» (العتدوم ،بدیتدا .)63 :ترجمده :مدادر ،خدیاری کده تدو

ـِن ،وُـو
میشناسی با خیاری که او میشناسی ،فرق دارد .مادرش جدواب مدیدهدی« :ال ُـو ال اي ب ا

قبل التاِبني وإن أس َـرفوا» (همان) .ترجمه :پسرم! خیا همدان خیاسدت و او (توبدهی) توبدهکداران را -
يَ ُ
حتی اگر در گناه زرادهروی کرده باشنی  -می بخشی .ارن سخن دقیقدار دربردارندیهی همدان مفهدوم

ِ
ادي الا ِنين أَسـرفُوا علَـى أَنْـ ُتف ِسـ ِهم َال تَـ ْقنَُـوا ِمـن ر ْل ِـة اِ
ال إِ ان
ْ ََ
َ
آرهی قرآنی است که میفرماری﴿ :قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
ْ
ِ
ِ
الَ يَـغْ ِتف ُر ُّ
ا
يم﴾ (زمر .)53 /واضح است که نورسنیه عدین همدان مفهدوم
الننُ َ
وب َمج ْيعا إِناهُ ُُ َو الْغَ ُتف ُ
ور ال اري ُ
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قرآنی را می نظر دارد .اما با توجه به انیا تغییری که در جمالت و شیوهی بیان موضوع داده است،
رابطهی بینامتنی نفی متوازی خواهی بود.
د -کسانی که از یاد خداوند غافلند ،زندگی سختی دارند
در فصل بیست و سوم رمان ،شخصیت داستان در توهم خود پیرش را با شدیخی کده بده وی قدرآن
آموخته بود ،میبینی که با هم جر و بحث میکننی و هر رک میخواهی او را به سمت خدود بکشدی و

ِ
يش َمن َّل يكـن الُ ِف
هررک علت صحت رأی خود را میگوری ،شیخ میگوری« :إنه ال يَع ُ

بیتا .)228 :ترجمه :هرک

قلبـه» (العتوم،

که خیاونی در قلبش نباشی ،نمیتوانی زنیگی کنی .اردن مفهدوم در قدرآن

شـةْ َ ـ ْن ْكا ( ﴾...طده« .)124 /و
ض َع ْـن ِذ ْكـ ِري فَـِإ ان لَـهُ َم ِعي َ
﴿وَم ْـن أَ ْع َـر َ
کررم بیرن صدورت آمدیه اسدتَ :
هرکه از راد من روی بگردانی (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گزرنی )،زنیگی تنگ (و سدخت و
گرفتهای) خواهی داشت ( »...خدرمدل .)651 :1389 ،مالحظه میشود که نورسنیه همین معنای قرآندی
را در رمان خود بیان میکنی ،اما در شیوه ی بیان آن انیکی تغییر داده و به روش خود به تعبیر معنا
پرداخته است .پ رابطه ی بینامتنی در ارن جا نفی متوازی است .آرهی زرر را نیز میتوان در رابطه

با ارن مورد ،ذکر کرد﴿ .ايأَيُّـها الا ِنين آمنوا ِ ِ ِ
ل ولِل ار ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُُْييِي ُك ْم﴾ (األنفال.)24 /
َ َ
َ َُ ْ
استَجيبُوا ا َ

 -2-4-3بینامتنی الفاظ و تعابیر قرآنی در رمان
کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی در رمان بسیار زراد است .نورسنیه در جاهاری که استعمال تعابیر قرآندی
را برای آراستن کالم خود مناسب رافته و ارن آرات را الهدامگدر معدانی واال دانسدته اسدت ،از آنهدا
استفاده نموده و توصیفات و توضیحات خود را با آن تعابیر آراسدته اسدت .قطعدار هدر خوانندیهای بدا
مطالعه ی رمان در اولین نگاه با کاربردهای مختلف تعابیر قرآنی در متن کتاب مواجده مدیشدود کده
ارن امر تقیس و نیز اهمیت ادبی قرآن را در نظر نورسنیهی رمان نشان میدهی .وی که در توصیف
تصاورر می نظر خود بسیار بارع است ،از اصطالحات زربدا و بدهخصدوص اصدطالحات قرآندی بهدرهی
فراوان گرفته است .در ادامه کاربرد تعابیر قرآنی را در دو سطح جمالت و ترکیبهای قرآنی بررسدی
مینماریم.
الف -کاربرد جمالت قرآنی در رمان
در جاری از رمان در وصف کتابخانهی شخصی صالح میگوری« :ضَداقَت غرفدةُ المکتبدةِ علیهمدا بمدا
رحُبَت» (العتوم ،بیتا .)41 :ترجمه :اتاق کتابخانه با تمام وسعتش برارشان تنگ شیه بود .در قرآن هدم

ِ اِ
ت َعلَ ْـي ِه ُم
ين ُخلِ ُتفـوا َي اـَّت إِ َذا َ ـاقَ ْ
﴿و َعلَـى الث َاالثَـة الـن َ
ارن کلمات به همین صورت به کار رفتده اسدتَ :
سـ ُه ْم ( ﴾...توبده« .)118 /خیاوندی توبدهی آن سده نفدری را هدم
ـت َو َ ـاقَ ْ
ض ِِبَا َر ُيبَ ْ
ْاأل َْر ُ
ت َعلَ ْـي ِه ْم أَنْـ ُتف ُ
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135بدا
می پذررد که (بی هیچ حکمی به آرنیه) واگذار شیه انی (و پیغمبر و مؤمنان و خانوادهی خودشان
ارشان سخن نگفتنی و از آنان دوری جستنی) تا بیان جا که (ناراحتی ارشدان بده حدیی رسدیی کده)
زمین با همه ی فراخی ،بر آنان تنگ شی و دلشان به هم آمدی ( »...خدرمدل .)338 :1389 ،معندای اردن
آره ی قرآنی معنای حسی و ااهری عبارت نیست ،بلکه منظور سخت شین شرارط برای آن سه نفر
است ،در حالی که أرمن العتوم دقیقار معنای حسی و ااهری را از ارن عبارت می نظر دارد .همچندین
با توجه به ارن که وی عبارت قرآنی را با تغییری در لفظ و سیاق برای توصیف کتابخانه بهکدار بدرده،
مشخص می شود که العتوم به کلی متن غارب را برای منظور خود در رمان تغییر داده است .بنابرارن
رابطهی بینامتنی نفی کلی خواهی بود.

ُور اخلشـخا ِ ُـنه
ور َ
ايت ُز ُ
در توصیف رشی گلهای خشخاش در قسمتی از رمان آمیه استَ « :
ِ
لحــظ أي ـ ْد أن أمــوااتْ حتتَهــا يَرقــدون بِســاللُ وكانــت الســايةُ بَديع ـةَ
نمــو علــی القبــوِر مــن جديــد ،فلــم يَ َ
تَ ُ
املنظـ ِرُ ،مســت ِويةَ يتــی ال تكــاد تَــری فيهــا ِع َوجـاْ وال أمتــاُ» (العتددوم ،بددیتددا .)87 :ترجمدده :ارددن گددلهددای

خشخاش دوباره شروع نمودنی به رشی کردن روی قبرها ،به طوری که کسی متوجده نمدیشدی کده
مردگانی در زرر آنها به سالمت خوابییهانی .منظرهی حیاط به قیری بیرع و رکیست شیه بدود کده
تقرربا هیچ پستی و بلنیی در آن نمیدریی! درقرآن کررم نیز جملهای به همین شکل آمیه اسدت:

ِ
يها ِع َو ْجا َوَال أَ ْمتْا﴾ (طده« .)107 /در
َ
﴿ال تَـ َر ف َ
 .)648 :1389در آره ی شررفه سخن از زمانی است که خیاونی متعال کوهها را از میان میبرد و آثاری
از آنها باقی نمی گذارد ،به طوری که هیچ آثار پستی و بلنیی بر جای نمیمانی .اما در رمان ،هدیف
نورسنیه مخفی شین پستی و بلنیی داخل حیاط خانه در زرر گلهای خشخاش است .هم در آرهی
آن هیچ گونده پسدتی و بلندیی نمدیبیندی» (خدرمدل،

مذکور و هم در رمان ،عبارت «ال تَری فيها ِع َوجا وال أمتـا» برای رک معنی به کار رفته است ،بدا اردن

تفاوت که در رمان انیکی در جمله تغییر داده شیه و آن را برای منظور خود در سیاقی درگدر بیدان
کرده است .بنابرارن رابطهی بینامتنی در ارنجا نفی متوازی است.
ب -کاربرد ترکیبهای قرآنی در رمان
در فصل هفتم از رمان آمیه است« :صَعیَ إلی الجبل ،سار بخطٍ مستقیم إلدی الکهدفِ ،الکهدف الدذی
مرَّت علی لیالیه الثَال ِ مع أبیه خم ُ سَنَواتٍ عِجافٍ ( »...العتوم ،بیتا .)74 :ترجمه :از کوه باال رفدت و
در رک خط مستقیم به طرف غار حرکت کرد؛ همان غاری که بر سه شب همراهی با پدیرش در آن

ـف أَيُّـ َهـا ِ
يق
وس ُ
الص ِـد ُ
غار ،پنج سال بی حاصل گذشته بود .در قرآن ارن الفاظ بیرن صورت آمیهانی﴿ :يُ ُ
ـاف ( ﴾...روسدف« .)46 /ای روسدف! ای بسدیار راسدتگو! از
أَفْتِنَا ِِف َس ْب ِع بَـ َق َرات ِْسَان ََيْ ُكلُ ُه ان َس ْـب ْع ِع َج ْ
ت عبیر خواب ما را آگاه کن (که شاه دریه است ):هفت گاو الغدر ،هفدت گداو چداق را خدوردهاندی »...
(خرمدل .)465 :1389 ،مالحظه میشود که در آرهی شررفه وصف «عجاف» برای «سبع بقرات» به کار
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 136اما در رمان ارن وصف برای «خم سنوات» به کار رفته است .رعندی دقیقدار بدرعک قدرآن،
رفته،
العتوم ارن تعبیر را نه برای «هفت گاو» بلکه برای «سال» به کار برده است .در ضدمن نورسدنیه آن
مفاهیم فلسفی و حتی متضاد با قرآن را که صالح از پیرش فراگرفته است ،از دریگاه صالح توصدیف
میکنی و آنها را مطلوب نشان میدهی و سالهدای از دسدت رفدتن پدیر و دوری از غدار را عجداف
مینامی .بنابرارن نورسنیه بهکلی ،هم تعبیر قرآنی را تغییر داده است و هدم معندای مدی نظدر آن را.
پ رابطه ی بینامتنی در ارن قسمت نفی کلی را همان حوار است .واضح است که «بَقَدراتٍ سِدمان»
در قرآن رک ترکیب وصفی و «خم سنوات عجاف» در رمان ترکیبی متشکل از موصوف و مضاف
الیه و صفت است.
نورسنیه در فصل بیست و سوم رمان ،دربارهی درخت زرتونی که در حیاط خاندهی صدالح بدود،

میگوری« :کأمنا ي ِ
آخـر» (العتدوم ،بدیتدا .)233 :ترجمده :گدوری خیاوندی اردن درخدت را
نشئها الُ َخلقـاْ َ
ُ
آفررنش تازهای بخشییه است .مشخص است که ارن کلمات از آرده زردر برگرفتده شدیه و در سدیاق

ـار ََ
تازه ای با انیکی تغییر تکرار شیه است .خیاونی متعال مدیفرماردیْ...﴿ :ثُا أَنْ َ
شـأ ََّْنهُ َخ ْل ْقـا َ
آخ َـر فَـتَبَ َ
ال أَيسن ْ ِِ
ني﴾ (مؤمنون ...« .)704 /و از آن پ  ،او را آفررنش تازهای بخشییه و (با دمیین جدان
اخلَالق َ
اُ ْ َ ُ

به کالبیش) پیریه ی درگری خواهیم کرد ،واال مقام و مبارا است ردزدان ،کده بهتدررن سدازنیگان
است» (خرمدل .)704 :1389 ،بنابرارن رابطهی بینامتنی در ارنجا نفی متوازی است.
 -4نتیجهگیری
أرمن العتوم نورسنیه و شاعر اردنی در نوشتههای خود بسیار از قرآن کررم تدأثیر پذررفتده اسدت .او
اسم رمان هارش را از قرآن کررم اقتباس نموده و همین مطلب سرنخ واضحی برای وجود کاربردهای
مختلف قرآن در نوشتههای وی است .رمان رموس الشیاطین رکی از کتابهای اوسدت کده در آن از
زنیگی رک نابغهی خیالی سخن می گوری و هیف او در ارن رمان ارن است که انسانها را به اتکا بده
شخصیت حقیقی خود فرا خوانی و از شخصیتهای غیر حقیقی که ممکدن اسدت افدراد جامعده بده
ارشان القا کننی ،بر حذر دارد.
نورسنیه در ارن رمان به صورتهای مختلفی از قرآن بهره گرفته و در سه شدیوه اردن کاربردهدا
تجلی رافتهانی -1 :او نام قرآن را به صورت هیفمنی در جایجای رمان در بین کتب فلسدفی و ادبدی
و غیره ذکر می کنی و هیف اصلی او از ارن کار عادی سازی مطالعهی قرآن برای کسدانی اسدت کده
متأثر از انیرشه های فلسفی و غیره هستنی و ارتباطی با قرآن کررم نیارنی .ارن شدیوه در ندوع خدود
خالقیتی زربا به حساب میآری -2 .همچنین نورسنیه در رمان خود گاهی آرات قرآندی را مسدتقیمار
نقل میکنی و خودش هم به ارن مطلب اشاره میکنی که ارن منقوالت از قرآن برگرفته شدیهاندی .او
در ارن نقل قولها دو انیرشهی متضاد را ترسیم مدیکندی .رکدی انیرشدهی بازگشدت بده خیاوندی و
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درگری برداشت های انحرافی از قرآن که مورد اول با مفهوم رمان ارتباط مستقیم دارد؛ چراکه 137
رمدان
در نهارت می خواهی به خواننیه بازگشت به شخصیت اصلی خود را گوشزد کنی که در حقیقدت اردن
امر در پیونی با بازگشت به خیاونی است و به ارن وسیله است که امکدان عملدی شدین مدیرابدی-3 .
آخررن مورد از شیوهی تجلی قرآن در رمان رموس الشیاطین کاربردهای بینامتنی تعابیر و جمدالت
قرآنی است .که در ارن مورد نورسنیه گاهی مفاهیم قرآنی را در رمان خود جای داده و گاهی هدم از
الفاظ و تعابیر قرآنی استفاده کرده است .در کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی ،وی به دو صورت بهره برده
است :اول کاربرد جمالت قرآنی و دوم کاربرد ترکیبها و کلمات قرآنی .روابدط بیندامتنی قرآندی در
رمان هم بیشتر به صورت نفی متوازی و نفی کلی است چون نورسنیه کوشییه است بیشتر در قالب
سخنان خود و با روش خاص خود مفاهیم و عبارات قرآنی را بیان کنی .همین امر اقتضا میکنی کده
بینامتنی قرآنی حیاقل به صورت نفی متوازی باشی .چرا که در اجتدرار نورسدنیه تغییدری در مدتن
غارب نمی دهی .نهارتار مطالبی که تاکنون گذشت نشان میدهی که أرمن العتوم گرارشهدای قرآندی
بسیاری دارد و مسلم است که دانستن ارن موضوع در فهم آثار او کمک شارانی مینماری.
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