دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی
دوره اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1400
دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی بر اساس مجوز شماره  83508مورخ  1400/06/22مدیرر
کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ررزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه های زبان و
ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسالمی و با هیف نشر پژوهشهای مبتکرانه ،علمی و اصیل در
جهت تبیین ،تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیدات اسدالمی بده دو زبدان فارسدی و عربدی
منتشر میشود .گستره موضوعات مقاالت ارن مجله در موضوعهای زرر است:
 .1پژوهشهای اصیل در زمینه متون شعر با رورکرد اسالمی در دورههای مختلف
تاررخ ادبیات؛
 .2پژوهشهای اصیل در زمینه متون نثر با رورکرد اسالمی در دورههای مختلف تاررخ
ادبیات؛
 .3پژوهش در حوزه نقی و نظرره پیرامون مطالعات اسالمی؛
 .4پژوهش در موضوعات ادبیات تطبیقی اسالمی.
کلیه حقوق برای دانشگاه کردستان محفوظ است .درج مطالب اردن نشدرره لزومدا مدنعک
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نورسنیه(گان) است.
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صفحه آرا :جمیل جعفری
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نشانی نشریه:

سننیج ،خیابان پاسیاران ،دانشگاه کردستان ،دانشکیه زبان و ادبیات ،گروه زبان و ادبیات عربی
کد پستی66177-15175 :

شرایط پذیرش مقاله و ویژگیهای آن در مجله مطالعات ادب اسالمی
مقاله ارسالی باری دارای ورژگیهای زرر باشی:
 .1در حیطه موضوعات تعررف شیه برای محتوای نشرره مطالعات ادب اسالمی باشی.
 .2حاصل کار پژوهشی نورسنیه /نورسنیگان باشی و در حوزه ادبیات اسالمی از اصالت علمی
برخوردار باشی.
 .3در نشرره درگری چاپ نشیه و را همزمان برای سارر مجالت داخلدی ردا خدارجی ارسدال
نشیه باشی.
 .4مقاله باری دارای بخشهای زرر باشی:
چکییه (به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی)؛
مقیمه (شامل بیان مسأله ،سؤاالت تحقیق و پیشینه)؛
چارچوب نظری؛
متن اصلی؛
نتیجهگیری؛
فهرست منابع.
 .5الزم است کلیه موارد قیی شیه در فارل راهنمای نورسنیگان ،به طور کامل و بدا دقدت
رعارت شود.
 .6مقاله باری در محیط نرم افزار ورد  2010و را نسخههای بروزتر ،تارپ شیه باشی.
 .7حجم مقاله نباری از  22صفحه را از  7000کلمه بیشتر باشی.
 .8مقاله باری منحصرا از طرردق وبگداه اختصاصدی مجلده بده نشدانیhttps://jilr.uok.ac.ir :
ارسال شود.

راهنمای نویسندگان
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.10

نددوع و انددیازه خددط در مقدداالت فارسددی B Nazanin ،بددا انددیازه  12و در مقدداالت عربددی،
 Traditional Arabicبا انیازه  14است.
فاصله بین سطرها رک سانتیمتر است.
نوع کاغذ  A4انتخاب میشود و انیازه حاشیههای باال و پارین  4.5و حاشیههای راسدت و
چپ 4 ،سانتی متر است.
هر عنوان فرعی ،از متن ماقبل رک سانتی متر فاصله خواهدی داشدت؛ رعندی ،پد از هدر
پاراگراف ،رک ارنتر اضافه زده شیه ،سپ عنوان فرعی آورده میشود.
رعارت قواعی امال در نگارش فارسی (ماننی :نیم فاصله ،وررگول ،وررگدول نقطده و  )...و در
نگارش عربی (ماننی :رعارت همزههای وصل و قطع ،چسبیین واو عطف بده کلمده مابعدی،
وررگول ،وررگول نقطه و  )...الزم است.
فارل اصلی مقاله ،بیون ذکر نام نورسنیه (نورسنیگان) آورده میشود و مشخصدات کامدل
نورسنیه (نورسنیگان) با ذکر وابستگی دانشگاهی ،رارانامه ،نشانی و شماره همراه ،در فارل
درگری قیی میشود.
چکییه در حیاکثر  250کلمه آورده میشود که شامل خالصهای از بیان مسدأله ،اهدیاف،
روش تحقیق ،و نتارج است.
تعیاد واژگان کلییی ،حیاکثر  7واژه است.
اگر بنی (پاراگراف) ،بالفاصله به دنبال عنوان بیاری ،بیون تورفتگی (ارندینت) نوشدته مدی-
شود؛ اما اگر ،به دنبال بنی درگری قرار گیرد ،نیم سانتی متر به عنوان تدورفتگی در سدطر
اول ،اعمال خواهی شی.
برای تفکیک بخشهای مقاله از همدرگر ،از نظام شمارهگذاری به شرح زرر بهره برده می-
شود:
 -1مقیمه
 -1-1بیان مسأله
 -2-1سؤاالت تحقیق
 -3-1پیشینه تحقیق
 -2چارچوب نظری
 -3تحلیل
 -4نتارج

 .11نام کتاب و نام مجله ،به صورت مارل (ارتالیک) نوشته میشود .عنوان مقداالت نیدز بده دو
شکل آورده میشونی :داخل گیومه «» را بیون گیومه.
 .12برای اجتناب از اشتباه در تاررخ چاپ کتب ،بهتر است برای تاررخ قمری ،حرف ق و بدرای
تاررخ شمسی ،حرف ش ،آورده شود؛ اما تاررخ میالدی ،به دلیل عیم التباس ،بیون حدرف
م ذکر میگردد.
 .13برای نوشتن ابیات شعری ،از جیول بهره برده میشود تا به حفظ زربداری بصدری ،کمدک
شود.

شیوه نگارش ارجاعات
 .1ارجاعات مستقیم درون گیومه قرار میگیرنی.
 .2ارجاعات در ضمن مقالده ،بده صدورت درون متندی آورده مدیشدونی و از آوردن آنهدا در
پاورقی ،اجتناب میگردد .در نوشتن ارجاع درون متنی ،از پرانتز استفاده شدیه و از شدیوه
زرر پیروی میشود:
(نام خانوادگی ،سال چاپ :شماره جلی /شماره صفحه)= (ضیف)251/2 :1982 ،
(نام خانوادگی ،سال چاپ ،شماره صفحه)= (فاخوری)45 :1990 ،
در صورتی که مؤلفین  2نفر باشنی( :نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفدر دوم ،سدال
چاپ :شماره صفحه)= (حسینی و احمیی1384 ،ش)27 :
در صورتی که مؤلفین بیش از  2نفر باشنی( :نام خانوادگی نفر اول و همکاران ،سال چاپ:
شماره صفحه)= (رحمانی و همکاران1402 ،ق)47 :
 .3آرات قرآنی داخل پرانتز ورژه نگارش آرات ﴿﴾ آورده میشونی و ارجداع بده آنهدا چندین
نوشته میشود( :بقره.)145 /
 .4اقتباس بیش از  40واژه ،با فونتی کوچکتر از متن اصدلی ( 11در مدتن فارسدی و  13در
متن عربی) نوشته شیه و در بنی (پاراگرافی) جیاگانه که رک سدانتی متدر تدورفتگی دارد،
بیون عالمت نقل قول ،آورده میشونی.
برنجکار درباره انیرشه ارسطو مینورسی:
ارسطو چون به چگونگی طبیعت چشم دوخته بود ،هیچ گاه از عقدل کده محدرنا ندامتحرنا اسدت،
نتوانست پا را فراتر گذارد؛ زررا با کشف آن ،نهاریتررن علدل چگدونگی طبیعدت مکشدوف گشدته و
تبیین صیرورت و تبیّل موجودات طبیعی به رکیرگر ،ممکدن مدیگدردد (برنجکدار1374 ،ش 25 :و
.)26

 .5منابع پارانی ،بیون عید گذاری و بیون تورفتگی ،نوشته میشونی؛ اما اگدر منبدع بدیش از
رک سطر باشی ،در سطر دوم و  ،...از تورفتگی ( )Hangingبهره برده میشود.
 .6منابع پارانی بر اساس نظام ارجاع نورسی  APAنوشته میشونی کده شدیوه آن ،تلورحدار در
مثالهای زرر ،بیان شیه است:
الف .مقاله:
 .1-1یک مؤلف:
حمییی ،علی ( .)2020أثر علم الیاللة فی تفسیر القرآن الکررم .دراسات األدب اإلسالمی ،سدال اول ،شدماره
.38-20 ،2

 .2-1دو مؤلف:

حمییی ،علی؛ و أحمیی ،حسن ( .)2020أثر علم الیاللة فی تفسیر القرآن الکررم .دراسات األدب اإلسالمی،
سال اول ،شماره .38-20 ،2

 .3-1سه مؤلف:
حمییی ،علی؛ أحمیی ،حسن؛ و باقری ،سعیی ( .)2020أثر علم الیاللة فی تفسیر القدرآن الکدررم .دراسدات
األدب اإلسالمی ،سال اول ،شماره .38-20 ،2

 .4-1بیش از سه مؤلف:
حمییی ،علی؛ أحمیی ،حسن؛ باقری ،سعیی؛ و درگران ( .)2020أثر علم الیاللة فی تفسدیر القدرآن الکدررم.
دراسات األدب اإلسالمی ،سال اول ،شماره .38-20 ،2

ب .کتاب:
 .1-1یک مؤلف:
حمییی ،علی ( .)1972علم البالغة من منظور الیراسات المعاصرة (الطبعة السادسة)( .علی رونسی ،متدرجم)
بیروت :دار الفکر.

 .2-1دو مؤلف:
حمییی ،علی؛ و احمیی ،حسن ( .)1972علم البالغة من منظور الیراسات المعاصرة (الطبعة السادسة)( .علی
رونسی ،مترجم) بیروت :دار الفکر.

 .3-1سه مؤلف:
حمییی ،علی؛ أحمیی ،حسن؛ و باقری ،سعیی ( .)1972علم البالغة من منظور الیراسات المعاصرة (الطبعدة
السادسة)( .علی رونسی ،مترجم) بیروت :دار الفکر.

 .4-1بیش از سه مؤلف:
حمییی ،علی؛ أحمیی ،حسن؛ باقری ،سعیی؛ و درگران ( .)2020علم البالغة من منظور الیراسات المعاصدرة
(الطبعة السادسة)( .علی رونسی ،مترجم) بیروت :دار الفکر.

ج .پایان نامه:
صیاقت ،سالم ( .)2014التناص الیرنی فی شعر أبی العتاهیة (رسالة ماجستیر) .جامعة کردستان ،سننیج.
کرمی ،جمال ( .)202الشخصیة وأثرها فی التماسک النصی فی روارة المستنقع لحنا مینه (أطروحة دکتوراه).
جامعة طهران ،طهران.

د .سایت اینترنتی:
نام خانوادگی ،نام (سال ،ماه روز) .عنوان صفحه .بازآوری از سارت [ :....ذکر آدرس سارت]
اسیی ،محمی باقر (1400ش ،دی  .)25آموزش ساده صرف فعل ماضی و مضارع در عربی با ضمارر .بدازآوری
از سارت عربی برای همه.http://arabiforall.com/post/560/ :
************************************************
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چکیده
براساس نظرره بینامتنیت ،هر متنی ،زارش و بازخوانش متون پیش از خود را معاصر با خود است که به صورت مسدتقیم
را غیرمستقیم درآن متن دخالت دارد .استفاده از مفاهیم و تعلیمات نهجالبالغه وکلمات قصار امام علی(ع) بعی از قدرآن،
رکی از شیوههاریاست که نورسنیگان برای غنای سخن خورش از آن بهرهبردهانی .باتوجه به هیف واالی فردوسی در اثدر
خود شاهنامه ،مبنی بر پاسیاشت زبان وفرهنگ پارسی ،هیف از پژوهش حاضر شناخت و بیان میدزان بینامتنیدت کدالم
امام(ع) در الفاظ و مضامین سرودههای شاهنامه است تا میزان الگوپذرری حکیم توس را از سخنان و مفداهیم ارزشدمنی
امیرمؤمنان برجستهتر سازد .ارن پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلی به بررسی رونی بینامتنیدت در سدرودههدای شداهانه
شاهنامه (متن حاضر)وکلمات قصار امام(متن غارب) پرداختهاست و نتارج حاکی از آن است که گونههدای بیندامتنی کده
بهصورت واژگانی ،مضمونی وگزارشی میان متن حاضر و غارب صورت گرفتهاست بیانگر روابط بینامتنی میان دو متن بده
صورت نفی جزئی ،نفی متوازی ونفی کلی است وشاران ذکر است که پربسامیتررن رابطه بینامتنی نفی متوازی است کده
به شیوة مضمونی را الهامی است و تناص واژگانی به دلیل تأکیی فردوسی بر عیم کاربرد الفاظ عربی ،از کمتدررن بسدامی
برخوردار است.

کلیدواژها:

بینامتنیت ،نهج البالغه،کلمات قصار ،امام علی(ع) ،فردوسی ،شاهنامه.

عالقات تَناصيّة لکلمات االما علی(ع ) القصار يف أشعا ِر شاهنامه امللکية

املل ّخص

نص هو الوالده و اعادة القراءةِ للنُصوص التی جااءت قبلهاا او تکاون م ِ
بناء علی َّ
عاصارها ،أثارت ها ه النصاوص
أن ُّ
کل ٍّّ
ُ
ِ ِ
خداِ املفاااهي ِم و تاعااالي ِم هنااج البالغا ِاة و الکلمااات القصااار لالماااِ علاای ( ) احااد
غريمباشاارةٍّت ياعتاااخُ اساات ُ
فيااه مباشاارة او ا
الطُ ِ
بعد القار ِان منا ُمادَّةِ غاري قليلي ٍّاةت نظارا الای غار فردوسای فای کتاب ِاة
رق التی کان املؤلفون يستعملوهنا إلثراء کالمهم ا
أثااره العظااي ِم ،شاااهنامه ،علاای اساااس عنايتِااه ابللغا ِاة و الثقافا ِاة الفارسا ِ
اية اهلاادل ال ارئيذ ماان ه ا ه الدراسااة هااو املعرفااة و
ااص لکااالِ االماااِ علاای( ) فاای الفا ِ
اإلشااارة الاای ماادی التنا ِ
ااِ و مرااام ِ اشااعا ِر الفردوساای لتبيا أتثاُّار احلکاايم مبفاااهيم
 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکza_hagh@yahoo.com :
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کا 2
االِ االماااِ علاای( )ت تعااا فاای ها ه الدراسااة العمليّاةُ التناصاايّةُ ب ا قصااائد شاااهنامه امللکيّااة (الانص احلاضاار) و ب ا
الکلمااات القصااار لالماااِ (الانص الغائاب) علاای اساااس املاانهج الوصاافی -التحليلاایت يسااتنتج ماان ها ا البحا َّ
أن اناوا
التناص با الانص احلاضار و الانص الغائاب قاد کانات لفظياة و معنوياة و تقريريَّاة و متثال العالقاات التناصايّة با النصا ِ
ابالج ارتار و االمتصاااص و احل اوارت جاادير ابل ا کر َّ
أن االمتصاااص اکثاار اسااتعماال فاای الصاالة التناص ايَّ ِة التاای تکااون علاای
اقل استعماال فيها و ه ا ي ّدل علی ش ّدة اجتناب الفردوسی من استعمال األلفاِ
املعنوية و ّأما التناصيّة اللفظيَّة أ ُّ
طريقة ّ
العربية فی أثرهت
الکلمات الدليلية :التناص ،هنج البالغه،کلمات قصار ،اماِ علی( ) ،فردوسی ،شاهنامهت
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از دررباز شاعران ونورسنیگان به دلیل محتوای غنی و ارزشهای اخالقی متون درنی از اصدطالحات
و واژگان ومضامین واال و سحر انگیز آنها تأثیر میپیررفتنی؛ زررا بهرهگیری از قرآن و حیرث افزون
بر ارن که نشانه دانشمنیی و علم آموزی و روشنفکری به شمار میرفته ،خود گوندهای افتخدار بدرای
گورنیه بوده و به دلیل قیاست و حرمت مذهبی و معندوی قدرآن و حدیرث ،بده سدروده شداعر نیدز
گونهای قیاست و حرمت می بخشییه و سخن آن را برای مردمی کده بده قدرآن و حدیرث بده دردیه
حرمت می نگررستنی ارجمنیتر و پدذررفتنیتدر مدیسداخته اسدت( .راسدتگو )6 :1376 ،در اردن میدان
نهجالبالغه که بعی از قرآن «أخو القرآن» نام گرفته از جارگاه ورژهای برخورداراست.
ارن مجموعه با غنای واژگانی و عمق معانی در کنار ورژگیهای منحصر به فدرد هندری و بالغدی
رکی از ارزشمنیتررن منابع الهام نورسنیگان و شاعران است چنانکده جداحظ ،عبیالحمیدی کاتدب،
ابنمقفع و ابننباته موفقیت خود را در عرصه سخنوری مرهون خطبهها و کلمات قصار امام علی (ع)
میداننی و ارن ،همان گونه که از آغاز بر ادب عربی تأثیر گذارده بر ادب فارسدی نیدز تدأثیر فدراوان و
گسترده داشته است زررا در آثار شاعران و سخنوران فارسیزبان پیش از تألیف را همزمان را پد از
تألیف نهج البالغه انواع مختلفی از بینامتنی رافت میشود که متأثر از کالم امام علی (ع) است( .راثی،
 )16 :1383با توجه به ارن امدر کده  ،بیندامتنی گفتگدوری اسدت میدان متدون ،هدر متندی مجموعده
معرقکاری شیه نقل هاست ،و هر متنی دگرگون شیه متن درگر است( .ورلکدی )4 :1384 ،و از طرفدی
شاهنامه مجموعه ای دلپذرر از معارف ارزنیه بشری است که فردوسی شداعر پدر آوازه ارران،رکدی از
شاعرانی است که مضامین سخنان امیرمؤمنان بهگونههای مختلف،خواه درآغاز داستانها ردا تشدررح
مضمون پیامها را نامه بزرگان به رکیرگر در شعر او تجلیرافتهاست .برارن اساس درارن پژوهش ،ارن
سؤاالت به ذهن متبادر میشود:
 -1شیوههای تأثیرپذرری شاهنامه فردوسی از نهجالبالغه وکلمات قصار چگونه بوده است؟
 -2کیامرک از روابط بینامتنی میان متن حاضر (شاهنامه) متن غاردب (کدالم امدام علدی(ع))
بارزتر است؟
با توجه به ارنکه میراث درنی به دلیل جارگاه واال و تأثیرگذاری بر مخاطب ازدررباز از مهمتدررن
منابع الهامگیری شاعران در جهت بیان انیرشههارشان محسوب میشود ،و ازطرفدی شدعر فردوسدی
ازنظر فکری ،حماسی ومتضمن پنی وانیرز است و با نگاه به ارن مسأله که هیف فردوسی مبندی بدر
پاسداشت زبان پارسی است در شعر وی به لحاظ بسامی شاهی عبارات و الفداظ عربدی نیسدتیم امدا
بهرگیری از مضامین درنی صرف استفاده از الفداظ آن نیسدت بلکده اسدتفاده از مضدامین درندی در
سراسر شاهنامه از بسامی باالری برخورداراست ،و با ارن نگاه ،هیف از پژوهش حاضر ارن است تدا بدا
بیان نمونههای بینامتنی متعید و تحلیل روابط بینامتنی ،میزان بهرهگیری حکیم تدوس از سدخنان
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وکلمات قصار حضرت را مورد بررسی قرار گیرد برارن مبنا فرض را بر اردن گدرفتیم کده فردوسدی از
شیوههای گونداگون ،آشدکارا و پنهدان و بده صدورت تلمدیح ،ترجمده و تفسدیر و تأوردل از سدخنان
امیرمؤمنان بهره برده است و می توان از میان روابط بینامتنی ،شیوه مضمونی  -الهامی از ندوع نفدی
متوازی پررنگتر دری.
در ارن پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای ابتیا گونههداری از تنداصهدای متعدید را مطدرح
سپ با شیوة توصیفی  -تحلیلی به بررسی روابط بینامتنی متن حاضر و غارب پرداختدهاردم ،البتده
جهت بررسی دقیقتر ،موارد انتخابی خود را به حکمت های نهج البالغده و کلمدات قصارحضدرت از
مجموعه غررالحکم اختصاص داده ودر شاهنامه نمونه هدای خدود را مبتندی بدر سدرودههداری قدرار
دادهارم که در خالل داستانها از زبان شاهان گفتهشیهاست و موارد انتخدابی را بدر اسداس موضدوع
دستهبنیی نموده تا با نگاهی ررزبینانه به بررسی ارن دومتن بپردازرم .
 -2پیشینه پژوهش
باتوجه به ارن که فردوسی از شاعران برجسته و از مفاخر ارران است ،پژوهشهای بیشماری تاکنون
در بارة وی انجامشیه است که به مواردی از آن که در رابطه با موضوع پژوهش حاضدر اسدت ،اشداره
میگردد « :تجلی قرآن و حیرث در شعر فارسی» اثدر محمدی راسدتگو ( .)1376در اردن کتداب بده
بررسی تاثیری که قران ونهج البالغه ودرگر متون درن اسالم بر شعر شاعران پارسی داشته را مدورد
بررسی قرار داده است و در آن به شعر هاری از فردوسی نیدز اشداره نمدوده اسدت و از جملده درگدر
کارهاری انجام شیه در ارن راستا مقاله هاری است چون «حکمتهای تعلیمی مشترا در شداهنامه
فردوسی و نهجالبالغه» ،اثر عبیالعلی اورسی کهخا ( )1391که در آن با بررسی تطبیقدی بده برخدی
مفاهیم تعلیمی مشترا بین دو اثر اشاره نمودهاست وارن مقاله عرصه درگری را از تطبیدق اردن دو
اثر میّنظر قرارداده که اساسا با ارن پژوهش مرتبط نیست زررا در آن اصال به ندوع روابدط بیندامتنی
وکیفیت ارن ارتباط پرداخته نشیه است ،همچنین مقالة «بینامتنیت قرانی در شداهنامه فردوسدی»
اثر طیبه فیوی ،مسعود باوان پوری ونرگ لرستانی ( )1393که در آن ورژگی شداهنامه مبندی بدر
تاثیر پذرری از قران را مورد توجه قرار دادهاست« .روابط بینامتنی نهدجالبالغده بدا اشدعار کالسدیک
فارسی» اثر سیامک ظفریزاده و محمی خاقانی اصفهانی ()1394کده شدیوة تداثیر پدذرری شداعران
کالسیک سرای اررانی را از نهج البالغه را بر اساس روابط بینامتنی مورد بررسی قرار دادهاست و بده
نمونه هاری از شعر فردوسی نیز اشاره نمودهاست ومقالة «بررسی تطبیقدی سدخنان بدوزر جمهدر در
شاهنامه با قران وحیرث»،سیی حسین فاطمی واحسدان قبدول )1388( ،در اردن مقالده بدر مبندای
بررسی تطبیقی با توصیف وطبقه بنیی به بیان شباهتها و هم سوریهدای سدخنان بدوذرجمهر در
شاهنامه با قران وحیرث پرداختهاست.
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در ارن مقاله با ارج نهادن به تالشهای ارزشمنی گذشته ،باری در نظر داشدت کده پدژوهش 5
هدای
ادبی بر دریگاه های متعیدی استوار اسدت و مقالده حاضدر ،پژوهشدی مبندی بدر تأثیرگدذاری کدالم
امیرمومنان علی(ع) بر اشعار فردوسی است و از منظری خاص بده اردن موضدوع پرداختدهاسدت و از
جنبههای نوآورانه مقاله حاضر در مقارسه با پژوهشهای گذشته ،ارن است که با گزرنش سرودههای
شاهانه شاهنامه و وحکمتهای نهجالبالغه وکلمات قصار و تقسیمبندیی موضدوعی آن ،بدا تکیده بدر
روابط بینامتنی موجود به تجزره و تحلیدل پرداختده تدا بدیرنگونده تصدورری کلدی از تأثیرپدذرری
سروده های حکیم توس از کلمات قصار امام ارائه گردد و از ارن رهگذر ،ارتباطی که از نظر فکری بدا
کالم امام علی (ع) داشته را نشان دهیم ،چیزی که در مقاالت گذشدته بده آن پرداختدهنشدیهاسدت.
پیش ازپرداختن به بررسی و تطبیق الزم است با نگاهی به نظررة بینامتنیت ،شیوة بررسی و تطبیق
در ارن مقاله تبیین گردد.
 -3نظریه بینامتنیت
()1

بینامتنیت نظررهای است که با ورودش به حوزه نقی ادبی باعث ارجاد تحولی شگرف در ارن زمینه
گشت« .بینامتنیت را نخستینبار ژولیا کررستوا( )2در اواخر دهه
 )30 :1385وی با مطالعه در آثار فردرنان دوسوسور( )3زبدانشدناس و نیدز اسدتاد خدودش ،میخائیدل
بدداختین( )4و تلفیددق نظررددههددای ارددن دو دانشددمنی ،بدده ارددن مفهددوم دسددت رافددت ،ولددی برخددی از
نظررددهپددردازان معتقینددی مبددیع اصددلی واژه بینامتنیددت ،نظررددهپددرداز روسددی ،میخائیددل بدداختین
است(،احمیی )626 :1378 ،اما از آنجا که تالشهای کررستوا برای تلفیق نظررات سوسدور و بداختین
درباره زبان و ادبیات موجب نخستین نظررة بینامتنی در اواخر دهه شصت شی وی را مبدیع نظررده
بینامتنیت میداننی( .مقیسی و همکاران )136 :1389 ،به تعبیر وی ،بینامتنی گفتگوری است میان متون
و فصل مشترا سطوح مربوط به آن است ،هر متنی مجموعه معرقکاری شدیه نقدلهاسدت ،و هدر
متنی دگرگون شیه متن درگر است( .ورلکی)4 :1384 ،
ارن همان عقییهای است که از آن با عنوان مرگ مؤلف رداد مدیشدود کده روالن بدارت( )5آن را
مطرح نمود چنانکه متن جیری را حاصل اجتماع اجزای پیشین مدیداندی و آن را بدرای هدر متندی
حتمی و اجتنابناپذرر می شمارد از نظر وی خاستگاه مدتن ،نده ردک آگداهی متحدی مؤلفانده ،بلکده
تکثری از آواها ،از درگر واژهها ،و از درگر گفتههدا و درگدر مدتنهاسدت( ،آلدن )105 :1380 ،از اردن رو
متون گذشته در متون آرنیه همان چیزی است که ناقیان غرب با عنوان بینامتنیت راد میکننی.
بیرن ترتیب بنا به نظرره بینامتنی هیچ متن مستقلی وجود نیرد بلکه هر متنی برخاسته و شکل
گرفته از متون پیشین را معاصر با خود را خواننیگان است و هیچ مولفی خالق اثر خود نیست بلکده
اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان را معاصران اوسدت (ن.ا ،مختداری و شدانقی )198 :1389 ،و براسداس
شصت ،در فرانسه مطرح کرد» (آلن،
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ارن 6نظرره« ،میان دو را چنی متن ،رابطهای وجود دارد و ارن رابطده در چگدونگی درا مدتن ،مدؤثر
است» (مقیادی.)112 :1378 ،
ناقیان معاصر عرب اصطالح بینامتنی را بدا واژه «التنداص» ردا «النصوصدیه» ترجمده کدردهاندی
(میرزاری )300 :1388 ،و تناص به لحاظ لغوی بر وزن تفاعل و ارن باب به معندای مشدارکت و تدیاخل
است ،ازارن رو مراد از تناص ،تیاخل رک متن در متن ماقبدل ردا معاصدر خدود اسدت( .جدابر:2007 ،
 )1080در زمینه انواع تناص و سبک های گوناگون آن با تعبیرات و تعاررف گوناگونی در نقدی معاصدر
عربی رو به رو هستیم که بنا به رک دریگاه روابط بینامتنی به انواع مختلفی چدون ،تنداص داخلدی،
تناص ذاتی ،تناص خارجی تقسیم نمودهانی.
بینامتنی ذاتی همان روابطی است که آثار مختلف رک نورسدنیه بدا رکدیرگر دارندی کده از پد
زمینة ذهنی نورسنیه حکارت میکنی .بینامتنی داخلی روابط موجود بدین آثدار نورسدنیه بدا متدون
معاصر وی می پردازد ،به ورژه اگر زمینه مشترکی در میان باشی که راه را برای خلق آثدار ندو همدوار
سازد و تناص خارجی ،روابط موجود میان متون مختلف را در همه اعصار و دورهها بررسی میکنی و
به دوره ای خاص و نوع معینی از متون اختصاص نیارد بلکه آزادانه متون گوناگون را به دنبال رافتن
ارنگونه روابط میکاود و مورد بررسی قرار میدهی (حماد ،بیتا .)45-46 :البته غیر از موارد ذکدر شدیه
ناقیان اشکال درگری از تناص را هم چون تناص طبیعی را تلقائی و تنداص مضدمون (میرزائدی:1388 ،
 )307-312تناص تکرار و تنغیم (همنواری) (کیدوان .)23 :1998 ،تناص تضاد و تناقض و تناص آگاهانه و
ناآگاهانه (جابر )1084 :2007 ،و تناص تألف (هماهنگ) (مجاهی )359 :2006 ،برشمردهانی.
()7
از جمله پژوهشگران عرب که به موضوع بینامتنیت پرداختهانی ،محمی بنی ( ،)6محمی مفتاح ،
سعیی رقطین( ،)8عبیالملک مرتداض( ،)9صدبری حدافظ( )10کده عدالوه بدر جنبدههدای کداربردی بده
نظررهپردازی در ارن زمینه نیز پرداخته انی .البته از نظدر برخدی منتقدیان معاصدر عربدی ،بیندامتنی
بازخوانش و نگرشی دوباره به سرقتهای ادبی در نقی ادبی عرب است (مختداری و شدانقی-200 :1389 ،
 )199و ارن بیان معناست که میراث نقی ادبی از ارن موضوع غافل نبوده بلکه ارن دسدتاورد را تحدت
عناورنی همچون توارد الخواطر ،التولیی واالبدیاع و نیدز التضدمین و االقتبداس و السدرقة االدبیدة در
میراث ادب عربی مورد توجه قراردادهاست (جدابر .)1081 :2007 ،و نکتده مدورد توجده اردن نظررده در
رابطه با مباحثی چون اقتباس و سرقت های ادبی ،تفاوت نگداه آن بده میدراث ادبدی اسدت؛ زردرا در
ارن گونه مباحث ،بیشتر جنبه منفی آنها مورد بررسی قرار میگیدرد در حدالیکده در اردن نظررده،
جنبه مثبت آن ،مورد ارزرابی قرار میگیرد که براساس آن فهم متون بهتر و دقیدقتدر خواهدی شدی.
(قائمی.)158 :1387 ،
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 -1-3روابط بینامتنی

7
7

بینامتنی دارای سه رکن است ،متن حاضر ]متن موجود[ ،متن غارب ]متنی که در تعامدل بدا مدتن
حاضر است و روابط بینامتنی ]انتقال لفظ را معندا از مدتن غاردب بده مدتن حاضدر[ کده تبیدین آن
مهمتررن بخش نظرره بینامتنی در تفسیر متون است( .مسبوق ،بیات)29 :1391 ،
به کارگیری متون پیشین در متون آرنیه به سه صدورت انجدام مدیگیدرد کده از آن بده عندوان
قانونهای سهگانه بینامتنی نام بردهانی.
 -1-1-3نفی جزئی یا اجترار
در ارن نوع از روابط بینامتنی ،مؤلف ،جزئی از متن پنهان را در مدتن خدود مدیآورد و مدتن حاضدر
ادامه متن غارب است ،چنین تعاملی معموالر از نظر معنای الفاظ موافق با متن غاردب اسدت و کمتدر
ابتکار و نوآوری در متن دریه میشود (عزام )116 :2005 ،ارن قانون سدادهتدررن و سدطحیتدررن ندوع
روابط بینامتنی است که استفاده مؤلف از متن غارب میتوانی رک کلمه را رک جمله ردا ردک حدرف
باشی که به شکلی آگاهانه و بیون نوآوری از سوی مؤلف به کار میرود( .میرزائی)306 :1388 ،
 -2-1-3نفی متوازی یا امتصاص
در ارن نوع متن پنهان از سوی مؤلف پذررفته میشود و به گونهای در متن حاضر به کدار رفتده کده
جوهره آن تغییر نکرده ،در واقع مؤلف نوعی سازش میان متن پنهان و متن حاضر ارجاد کرده است.
(موسی )55 :2000 ،بنابرارن در ارن شکل از روابط بینامتنی ،معنای متن غارب در مدتن حاضدر تغییدر
اساسی نمی کنی و ارن بیان معنا نیست که معنای متن حاضر با معنای متن غاردب متفداوت نباشدی
بلکه میتوانی با نوعی تغییر و تنوع همراه باشی( .میرزائی)306 :1388 ،
 -3-1-3نفی کلی یا حوار
ارن نوع روابط باالتررن درجه بینامتنی است و نیاز به خوانشی عمیق و مکرر دارد زردرا مؤلدف مدتن
غارب را در متن خود به شکلی به کار میگیرد که معنای آن به کلی متفاوت میگدردد ،بده عبدارتی
درگر مؤلف ،متن غارب را بازآفررنی کرده و ابتکار و ندوآوری خدورش را بده نمدارش گذاشدته اسدت.
(همان)306-307 :

 -4نگاهی به کلمات قصار امیرمؤمنان(ع) و شاهنامه فردوسی
نهج البالغه اسمی است که شررف رضی(( )11ف  395هد.ق) برای کتابی وضدع کدرد کده گلچیندی از
سخنان امیرالمؤمنین را در آن جمعآوری نموده و آن را بر سه محور خطبهها ،نامههدا و حکمدتهدا
قراردادهاست( ،عشقآبادی )163 :1389 ،با توجه به ارنکه در ارن جستار به کلمات قصار امدام علدی(ع)
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که8در کتاب غررالحکم ودرر الکلم استناد شیه است ،الزم به ذکر است که پیری آورندیه اردن کتداب
عبی الواحی تمیمی آمیی (ف  510را )550است که کتاب خود را در نود ورک باب فهرسدت بندیی
نموده است وآن را به کمک نهج البالغه ،صی کلمه جاحظ،تحف العقول ابدن شدعبه حراندی ودسدتور
المعالم قاضی قضاعی به رشته تحررر در آورده است( .شیخ االسالمی،بی تا )28 :بنابرارن تألیف غررالحکم
بعی از نهج البالغه بوده است .حکیم توس نیز شاهنامه را بر طبق روارات رک بار نسخهای از آن را در
سال (384هد) به پاران رسانی و بار درگر در سال )400هد.ق( تحررری از آن را تمام کرد (.منتصدب
مجابی )35 :1383 ،بنابرارن آنچه امروز به عنوان مجموعهای میون بده ندام نهدجالبالغده در دسدت
ماست د ر زمان تألیف شاهنامه وجود نیاشته ،اما کالم امام علی (ع) نه به صورت مجموعهای مدیون
بلکه به صورت پراکنیه روارت و نقل میشیهاست ،چنانکه زریبن وهبالجهنی که از اصدحاب امدام
بود اولین کسی است که مجموعدهای از خطبدههدای حضدرت را بدا عندوان «خطدب امیرالمدؤمنین
علیالمنابر فیالجمع واالعیاد و غیرهما» را جمعآوری کرده است( .الحسینی الخطیب.)51-53 :1975 ،
افزون بدر اردن ،جداحظ ادردب و نورسدنیه معدروف عدرب کده در سدالهدای (255-160هدد.ق)
می زرست ،بنا به گفته ابنالعمیی ،در جای جای نوشتههدارش از خطبدههدا و دعاهدا و کلمدات امدام
بهرهبردهاست( .راثی )35-37 :1383 ،بنابرارن صی کلمه جاحظ که از منابع نهج البالغه وبه تبع آن غرر
الحکم است ،خود گورای ارن مطلب است که قرنهدا پدیش از شدررف رضدی نورسدنیگان و ادربدان
می کوشیینی تا آن سخنان را حفظ و معانی ابتکاری آن لفظها را در قالب لفظ درگر بررزنی چنانکه
عبیالحمیی کاتب درباره رسیین خود به ارن پاره از بالغت میگوری« :هفتداد خطبده از خطبدههدای
أصلع را حفظ کردم و ارن خطبهها در ذهنم چون چشمهای جوشیی( ».سییی.)202 :1365،
فردوسی( )12در شاهنامه غالبار از زبان پادشاهان و قهرمانان داستان سخن میگوری و از خالل آن،
بارها به صفات الهی ،آفررنش آسدمان وزمدین ،پیدیارش انسدان ،ناپاردیاری دنیدا ،دادگدری ،فرجدام
ستمکاری و ....اشاره داشته به طورکلی شعر فردوسی از لحاظ فکری حماسی و متضمن پندی واندیرز
ومجموعهای از دستورالعملهای اخالقی است که در زمره ادبیات تعلیمی قرار میگیرد« ،مثدل اردن
است که ارن بزرگ مرد ادب پارسی خواسته است همچون حکیمی توانا وعالمی بدا شدور واحسداس
مطالب اخالقی واجتماعی و خیاشناسی را برای عامه مردم بازگو کنی ،مطالعه دقیق کتداب و توجده
به مفاهیم ارزنیه آن ما را به ارن نتیجه می رسانی که ارن اثر نکات بسیار دقیق و مهم اسدالمی را بدا
توجه به فرمارشات پیشواران ورهبران درنی را در بر دارد همان نکاتی متضمن زنیگی نورن هر فدرد
انسانی است( ».رنجبدر )11 :1363،البته ناگفته نمانی مفاهیم مشترا میان ادران ناشدی از مبدیأ الهدی
مشترا آن هاست بحث اتخاذ رک درن از درن درگر مطرح نیست به عنوان نمونده حقدارق عقالندی
چون پاکی ،صیاقت ،بخشش ،نیکوری و ...در آرین مزدرستی ستوده میشود در همه آرینهای الهدی
مورد ستارش است زررا فردوسی با بیان حکمت هدا و پندی واندیرزها مفداهیم عدام انسدانی را مطدرح
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میکنیکه ارن حکمتها در منابع درنی اررانی قبل از اسالم میتوان پییا کرد اما باری توجده 9
داشدت
تیورن شاهنامه در قرن چهارم هجری ،مصادف است با دوران شکوه وتمین اسالمی و اردن قدرن در
عین حال ،دوران گسترش سلطه سیاسی شیعه بر اقطدار جهدان اسدالم و نیدز اوج نشداط و تحدرا
علمی ارن گروه در تاررخ است ،ضمنار دوران پیکار سهمگین فکری -اعتقادی میان شدیعیان بدا اهدل
حیرث و اشدعرران اسدت ،دوراندی کده تفکدر خردگراردی بده وضدوح درآثدار انیرشدمنیان آنزمدان
دریهمی شود با نگاهی به درباچه شاهنامه وتطبیق آن با منیرجات کالمی شیعه به روشنی میبیندیم
که فردوسی در ارن پیکار سهمگین فکری-اعتقادی شیعه سهیم بدودهاسدت( .ابوالحسدنی-228 :1383،
 ) 225زررا او ،شاعری مسلمان و شیعه مذهب اسدت ،هدمسدوری و شدباهتهدای بسدیاری از ابیدات
شاهنامه با مفاهیم کالم امام علی(ع) که در ارن جستار بده گوشدهای از آن اشداره مدیگدردد ،خدود
دلیلی است بر ارنکه حکیم توس بیتأثیر از نهجالبالغده وکلمدات قصدار امدام نبدودهاسدت ،هرچندی
فردوسی از زبان پادشاهان و قهرمانان کهن ارران سخن میگوری اما در حقیقت آفررننیه کالم آنهدا
خود اوست ،بنابرارن فردوسی بسیاری از مفاهیم مشترا میان ادران را بدا رندگ و شدمارل اسدالمی
ارائه میدهیکه در واقع نشان از اعتقاد سرارنیه آن دارد.
از سوری درگر با توجه به ارن که فردوسی بیشتر عمر خود را صرف احیای زبان فارسدی کدرده و
در اثر ارزشمنی خود به شیت از بهکارگیری کلمات و عبارات عربی اجتناب ورزریهاست اردن سدوال
ممکن است مطرح شود که اصو رال آرا فردوسدی بده زبدان عربدی آشدناری داشدته اسدت تدا بتواندی از
فرمارشات امام بهره بگیرد؟ ج واب ارن است که هرچنی در منابع مربدوط بده فردوسدی در خصدوص
آشناری وی با زبان عربی اشارهای نشیه است ولی ،خود شاهنامه بهتررن دلیل بر آن است که حکدیم
توس کامال به زبان عربی مسلط بودهاست؛ زررا باتوجه به ارنکه در روزگار فردوسی کلمات عربی بده
گونه ای با زبان فارسی درآمیختهبود که تشخیص آنها حتی برای فارسی زبانان بسیار مشدکل بدود،
بنابرارن کسی میتوانسته به فارسی سره شعر بگوری که کلمدات عربدی ومعدادل آنهدا را بده خدوبی
بشناسی .همه ارنها خود دلیلی است که حکیم توس بی بهره از کالم امام علی(ع) نبوده است.
باتوجه به فراوانی بینامتنیهای نهج البالغه وکلمات قصار امام(ع) در سرودههدای شداعر و تندوع
اشکال وشیوههای بینامتنی عالوه بر قوانین مذکور سه شیوه بینامتنی واژگانی ،مضمونی را الهدامی و
بینامتنی گزارشی نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
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 -10شکلهای تأثیرپذیری فردوسی از کلمات قصار امام علی(ع)
1-4
 -1-1-4بینامتنی واژگانی
ارن تأثیرپذرری خود به سه شیوه است :الف) وامگیری که سداختار عربدی آرده و حدیرث ،بدیهدیچ
تغییری را با انیا تغییر لفظی و معنوی همراه است .ب) ترجمده فارسدی لغدت ردا ترکیدب عبدارت
قرانی و حیرثی .ج) برآرنیسازی کلمه و ترکیب که برآرنی و فرآوردهای از آره و حیرث است.
 -2-1-4بینامتنی گزارشی
شاعر در ارن شیوه  ،مضمون آره را حیرثی را بدا اسدتفاده از ترجمده و تفسدیر بده فارسدی گدزارش
میکنی به طوریکه هماننی نقلقول مستقیم را غیرمستیم است( .راستگو)18 :1376 ،
 -3-1-4بینامتنی الهامی -مضمونی
شاعر در ارن شیوه ،ماده سخن خورش را از آره را حیرثی الهام میگیرد پ از دررافت مضمون ،آن
را با الفاظ و تعابیر خود بیان میکنی ،ارن اثرپذرری ،گاه چنان نزدرک و آشدکار اسدت کده سدخن را
ترجمه آزاد از متن غارب نشان می دهی و گاه چنان دور که پذررش متن غارب را دشدوار مدیسدازد.
(همان)47 :

 -5بینامتنی نهجالبالغه وکلمات قصار در اشعار شاهانه شاهنامه
در ارن پژوهش نهج البالغه و غررالحکم به عنوان متن غارب و اشعار شاهنامه متن حاضر اسدت ،بعدی
از ذکر متن غارب به ذکر متن حاضر و روابط بینامتنی آن میپردازرم همچندین جهدت سدهولت در
بررسی به تقسیمبنیی اشعار و حکمتها براساس مضمون میپردازرم.
 -1-5خردورزی
نگرش خرد گرارانه به هستی بر اساس مشاهیات فرد نسبت به جهان هستی و بدینبال آن تحلیدل و
تحقیق عقالنی و منطقی از جهان هستی شکل میگیرد؛ رکی از محورهای کدالم امدام علدی (ع) بدر
تفکر و خردورزی بنا شیه است و مهمتدررن ا نیرشده حداکم بدر شداهنامه خدرد و خردگراردی اسدت
طوری که وی در نخستین ابیات شاهنامه آنگاه که خیا را به فرخنیگی راد میکنی جدان و خدرد را
فرا راد میآورد( .اکبری )23-24 :1390 ،بر ارن اساس شیوه تاثیرپذرری متن حاضر از متن غارب مدورد
بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
دليل عقل الر ُج ِل قَـ ْولُهُ (شیخ اسالمی ،بدیتدا« )561 :نشدا ن خدرد مدرد سدخن اوسدت»
متن غایبُ :

ِ
ِ
ص َـم َ
ـل َ
العاق ُل َم ْن َع َق َل لسانَه (همدان« )971 :خردمنی کسی است که زبانش را در بنی کشیَ ».م ْـن َع َق َ
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ـص الکـال
ـل نَـ َق َ
(همان« )984 :کسیکه خرد ورزد سکوت کنی ».اذا ََت العق ُ

(نهدجالبالغده11 :1386 ،
)1056

(همان« )958 :هرگاه خرد کامل گردد کالم انیا شود».
متن حاضر :کی خسرو( )13به لهراسپ

()14

خردمندددددی بددددداش و بدددددیآزار بددددداش

همیشددددده زبدددددان را نگدددددهدار بددددداش
(فردوسی)358 /4 :1387،

از آنجا که مضمون متن پنهان پذررفته شیه و به صورتی در متن حاضر به کار رفته که جدوهره
آن تغییر کرده است ،لذا نوع رابطه ،نفی متوازی را امتصاص اسدت زردرا شداعر نشدانه خردمندیی را
ص َـم َ » مصیاق کاملی
نقص ال َکال ُ» و « َم ْن َع َقل َ
حفظ زبان و مراقبت از کالم میدانی «إذا ََت َ
قل َ
الع ُ

از همین مضمون است ،بنابرارن شیوه تأثیرپذرری فردوسی الهامی  -مضمونی است در توصیف رکدی
از ورژگیهای خردورزی مضمون سخن خورش را از کالم امام الهام گرفته است.
ابلع ْقل َسدده (شیخ اسدالمی ،بدیتدا« )966 :هدر کد
متن غایبَ :م ْن استعان َ

از خدرد رداری جوردی

ِ
ـل (نهجالبالغه:1386 ،حکمت « )38خرد بهتررن بدی نیدازی اسدت ».مـا
هیارت شود ».إن أ ْغنی الْغنـی اَل َْعق ُ
امرء عقالً إال استَن َق َذهُ بِ ِه يَومـاً مـا (همان ،حکمت« )407خیاونی عقل و خرد را نزد کسدی بده
ع ّ
استَ َ
ود َ
اّللُ ً
ودرعت ننهاد مگر ارنکه با همان حقیقت شررف ،روزی اورا نجات داد».
متن حاضر :کی قباد( )15به خسرو
سددددزد هددددر آنکدد د

کدددده دارد خددددرد

بددددده کدددددژی و ناراسدددددتی ننگدددددرد
(فردوسی)354 /1 :

ِ
سادَّدهُ»
اگر به مقارسده سدروده فردوسدی بدا کدالم امدام علدی (ع) بپدردازرم « امان اساتاعان ابلعق ِال ا

فردوسی با ارن کالم تعامل برقرار کرده است و به واسطه تفسیر هماننی رک نقل قدول غیرمسدتقیم،
آن را به فارسی گزارش میکنی ورا همان گونه که در حکمت  407میبینیم امیر مومنان عقل را راه
نجات آدمی میدانی و فردوسی نیز با همین نگاه خرد را راه نجات دانسته تدا بده وسدیله آن آدمدی در
ورطه کژی و نادرستی نیفتی از ارن رو می توان شیوه تأثیرپذرری او را بینامتنی گزارشی تلقی نمدود
چرا که خرد را اسباب هیارت و نگرورین به کژی و ناراستی میدانی.
رابطه بینامتنی از نوع نفی جزئی را اجترار است زررا متن حاضر ادامه متن غارب اسدت و چندین
تعامل ی معموالر از نظر معنای الفاظ موافق با متن غارب است و کمتر ندوآوری در مدتن حاضدر دردیه
میشود.
 -1-1-5رابطه خردورزی و علمآموزی

متن غایب :اَل ِْعلـُ ِ
واعـی الْ َه ْمـُ (شیخ اسالمی ،بیتا« )1000 :علم بییارکننیه فهدم و خدرد اسدتِ ».
العل ُـُ
ُ
ِ
ِ
ُّل علی الْع ْقل فَ َم ْن َعل َُ َعق َل (همدان« )992 :دانش دلیل است بر خدرد ،پد کسدی کده علدم ورزد،
يَد ُ

12

روابط بینامتنی کلمات قصار امام علی(ع) در سرودههای شاهانه شاهنامه

12
ِ ِ
ِ
ِ
صـبا
ُْ يُـ ْن ِجـ ُد الْهکْـر (همان« )1000 :علم ]آموزی[ نجاتبخدش فکدر اسدت ».الْع ْلـُ م ْ
عاقل است ».اَلعل ُ
سـ ِن ال َْع ْقـل
ال َْع ْقل و يَنبوع الْ َه ْ
ضل (همدان« )991 :علم چراغ عقدل و سرچشدمه فضدیلت اسدت ».مـن ْ
أْ َ
الْتَحلي ِابل ِْعلُْ (همان« )967 :بهتررن خرد آراستگی ]آن[ به دانش است».
متن حاضر :شیروره( )16به استاد:

بیانددددی کدددده چنددددیان نددددیاری خددددرد
بددده گفتدددار بدددیبدددر چدددو نیدددرو کندددی

کددده مغدددزت بددده داندددش خدددرد پدددرورد
روان و خدددددرد را پدددددر آهدددددو کندددددی
(فردوسی)332 / 8 :

گشتاسب( )17به اسفنیرار(:)18
نگهدددددیار تدددددن بددددداش و آن خدددددرد

کددده جدددان را بددده داندددش خدددرد پدددرورد
(همان منبع)283/5 :

بهرام گور( )19به کار دانان خود :
بددددده داندددددش روان را تدددددوانگر کنیدددددی

خددددرد را زبددددن بددددر سددددر افسددددر کنیددددی
(همان منبع)539 / 6 :

اورمزد( )20به مردم:
بدددده مددددرد خردمنددددی و فرهنددددگ و رای
دلددت زنددیه باشددی بدده فرهنددگ وهددوش
خردمنددی همچددو آب اسددت ودانددش زمددین

بددددددود تخددددددت شدددددداهی بپددددددای
بددده بدددی در جهدددان تدددا تدددوانی مکدددوش
بددیان کددین جددیا و آن جددیا نیسددت زرددن
(همان منبع)255 / 6 :

شاعر در ارن ابیات با الهام از مضامین حکمتها ،سرودههای خود را براساس آن پارهررزی کدرده
است ،زررا که مفهوم اصلی ارن ابیات ،بارور کردن خرد به علم و دانش است ،همانطور که امام ،علدم
را روشنای خرد وسرچشمه فضیلت می دانی فردوسی نیز با بهرگیری از اردن مفهدوم آن را در قالدب
تشبیهی درگر ،خرمنی را بسان آب و دانش را چون زمین دانسدته کده هدر کدیام بدیون درگدری راه
تباهی می پیماری ،بنابرارن با تأثیرپذرری ارن مضمون را از کالم امام الهام گرفتده و مفهدوم آن را بدا
الفاظ و تعابیر خود بیان نموده در حالیکه جوهره آن تغییر نکردهاست .ارتبداط بیندامتنی میدان دو
متن از نوع نفی متوازی را امتصاص است که شاعر با الهام از مضمون متن غارب ،به گونهای در متن
حاضر به کار برده و نوعی سازش میان دو متن برقرار کردهاست.
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 -2-5سنجیده سخن گفتن

حکیم توس در البهالی داستانهای شاهنامه توجه ورژه ای به بیان صفات بارز اخالقی و بازداشتن از
اخالق مذموم داشته و با زرباری هرچه تمامترآن را بیان نمودهاست که با بسیاری از کلمدات قصدار و
مفاهیم حکمتهای نهجالبالغه همسو بوده و تجلی ارن مفاهیم زرنتبخش اشعار شاهنامه است.
متن غایب :خریُ الکال ماال ُُیِ ُّل وال يَِق ُّل (شیخ االسالمی ،بیتا« )231 :بهتررن کالم آن چیزی اسدت
که سبب آزردگی نگردد و کدم و اندیا هدم نباشدی ».الْ َکـال ُ بَـ ْ ِ
ـِ َخ ْلقـی سـوء إلـا اإلواـار واإلقْـالل،

ص ٌـر (همان« )1214 :کالم محیود بدین دو چیدز اسدت ،زردادهگدوی و
واار َه َذ ٌر و اإلق ُ
ْالل َع ٌّی و َْ َ
فَ ْاإل ُ

کمگوری ،زرادهگوری باعث راوهسراری است و کمگوری باعدث گندگ بدودن ]مطلدب[ اسدت ».التُکْاِ ْـر
فَـتُ ْ ِ
سـ ُق (همان« )1224 :زرادهگوری نکن موجب آزردگی می شوی و افراط نکن کده
ضجر وال تَـ ْهـ ِر ْْ فَـتَ ْ
سقوط میکنی».

متن حاضر :لهراسپ به گشتاسب:
سدددخن را بسدددنج و بددده اندددیازه گدددوی

جدددوانی هندددوز اردددن بلندددیی مجدددوی

(فردوسی)7 / 5 :

شاپور( )21به خردمنیان:
زبددددددان را نگهددددددیار بارددددددی بددددددین
کددددده بدددددرانجمن مددد درد بسدددددیارگوی

نباردددددددی روان را بددددددده زهدددددددر آزدن
بکاهدددی بدددده گفتددددار خددددورش آبددددروی
(همان منبع)349 / 6 :

فردوسی با شیوه تناص الهامی ،مفهوم کالم امام را با الفاظ و تعابیر خود بیان نموده اسدت ،زردرا
مضمون اصلی عبارت امام (ع) و فردوسی ،تأمل در سخنگوری و سنجییه سخن گفتن است از اردن
رو ارتباط بینامتنی موجود میان دو متن از نوع نفی متوازی را امتصاص است.

القول املُصـي
أص َوب الرْمی ُ
متن غایبْ :

(شیخ االسالمی ،بیتا« )1226 :بهتررن پرتاب سخنی اسدت

جه اآلذا ُن وال يُـ ْت ِعـ ُ فَـ ْم ُمـهُ األفْمـا (همدان« )1217 :بهتدررن
که به هیف بخورد ».أْسن الکال ماال َتَُ ُّ
کالم آن است که گوشها را آزرده نگردانی و فهمیین آن موجب خستگی فهم نگردد».
متن حاضر :خاقان چین به خرداد برزرن:
بددیو گفددت خاقددان بدده شددیررن زبددان
بگدددو آن سدددخن کددده سدددود انیروسدددت

دل مدددددردم پیدددددر گدددددردد جدددددوان
سخن گفته مغدز اسدت و ناگفتده پوسدت
(فردوسی)191/ 8 :

شیوه شاعر تناص مضمونی را الهامی است که وی سروده خورش را در تعامل با مضمون عبدارت
قرار داده است ،زررا مفهوم اصلی ارن دو بیت ارن است که کالم نغز و شیررن دل پیر را هدم جدوان
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14کنی پ سخنی را باری گفت که ارزشمنی باشی ،بنابرارن فردوسی با الهدام از کدالم امدام (ع) بده
می
بازآفررنی متن پنهان میپردازد و ارتباط بینامتنی میان دو متن از نوع نفی کلی اسدت زردرا در اردن
مورد « مؤلف متن پنهان را باز آفررنی کامل می کنی و معموال ارن امدر ناخودآگداه روی مدیدهدی».
(وعی اهلل  )37: 2005،و فردوسی در ارن بیت ها به نوآوری در بیان دسدت زده و بده گوندهای مضدمون
أخذ شیه از کالم امام علی (ع) در متن حاضر به کار رفته که به سادگی قابل تشخیص نیست.
 -3-5دادگری
ل السجيّة (شیخ االسالمی ،بیتا« )977 :عیالت ]ورزی[ نیکوتررن خصلت است».
متن غایب :اَل ْْع ْد ُل أفْ َ
ضُ
متن حاضر :کیقباد به رستم

بدده رسددتم چنددین گفددت پدد

()22

کددیقبدداد

کددددده چیدددددزی نیردددددیم نکدددددوتر زداد
(فردوسی)354 / 1:

شاعر با بینامتنی واژگانی از نوع برآرنیسازی از کالم امام (ع) تأثیر پذررفته است ،بدیرنصدورت
که بیت شعر برآرنی را فرآوردهای از سخن امام است .از آنجا که فردوسی معندای واژگدانی از کدالم
امام برگرفته و ابتکار در آن جزئی است ،زررا تعامل از نظر معنای الفاظ (چیزی نیردیم نکدوتر زداد)
موافق با متن غارب است و نوع رابطه بینامتنی نفی جزئی را اجترار است.

متن غایبَ :م ْن َع َد َل َتََکن (همان« )898 :هرک کده عدیالت ورزد ،صداحب قدیرت اسدتَ ».م ْـن
َع َد َل َعظُ َـُ قَـ ْد ُرهُ (همان) «کسیکه عیالت پیشه کندی ،قدیرومنزلش بدزرگ مدیشدودَ ».م ْـن واُ َـر َع ْدلُـه
ُِ
أایمهُ (همان« )899 :کسیکه عیالتش افزون شود روزگارش نیکو باشی».
ُح َد ْ
ت ُ
متن حاضر :کیخسرو به قباد:
مگددردان زبددان زرددن سددپ جددز بدده داد
مکددددددن درددددددو را آشددددددنا بددددددا روان

کددده از داد باشدددی تدددو پیدددروز و شددداد
چددو خددواهی کدده بختددت بمانددی جددوان
(فردوسی)358 / 4 :

شاعر با دررافت مضمون به شکل الهامی مفهوم آن را بدا تعدابیر خدود بیدان نمدودهاسدت و اردن
مضمون که دادگری سبب پیروزی و کامرواری است با الهام از متن پنهان پذررفتهشیه و به صدورتی
در متن حاضر به کار رفته که جوهره آن تغییر نکرده از ارن رو ارتباط بینامتنی از نوع نفی متدوازی
است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 15 1400
15

 -4-5میانهروی و اعتدال

أخـ َذ بِ ِـه َعـ َد َل
ـار و مـن َ
صد فیاألمور فَ َم ْن َعـ َد َل عـن الْ َق ْ
متن غایب :عليک ِابل َق ْ
صـد ج َ
بیتا« )1186 :برتوست میانهروی در امور پ
به آن چنگ آورزد عادل میگردد».

(شدیخ االسدالمی،

کسیکه از میانهروی عیول کنی ستمگر شیه و کسیکه

متن حاضر :بهرام بهرام( )23به بزرگان:
زکددددددار زماندددددده میاندددددده گددددددزرن

چددو خددواهی کدده رددابی بدده داد آفددررن
(فردوسی )269 / 6 :

فردوسی طوری مضمون کالم امام (ع) را در ارن بیدت مدنعک مدیسدازد کده چندین بده نظدر
می رسی که به صورت غیر مستقیم به نقل قول سخن امام پرداختده اسدت و اردنکده بدا اسدتفاده از
ترجمه و تفسیر ،به فارسی گزارش کردهاست ،چنانکه مصرع اول بیت «زکدار زمانده میانده گدزرن»

موافق «عليا

ِابل اقصاد فیاألماور» است ،گورا دقیقا ترجمه و برگردان سخن امام(ع) است ،از ارن رو

می توان شیوه تأثیرپذرری او را تناص گزارشی تلقی نمود و رابطه بینامتنی میان دو متن از نوع نفی
جزئی را اجترار است زررا شاعر جزئی از متن پنهدان را در مدتن خدود آوردهاسدت و کمتدر ابتکدار و
نوآوری در متن حاضر وجود دارد.
 - 5-5پرهیز از حرص و آز

ِ
ـل
متن غایب :إایک أن
توجف بِ َ
َ
ک َمطاای الط َمع فَـتُوِر ُدک َمناه َ

کـة (نهدج البالغده :1386 ،نامده )31-53
ا ْهَلَ َ

«بپرهیز از آنکه مرکبهای طمع تو را براننی و به سرچشمههای هالکت برساننی ».الطاامع
ال ِّ ِل (همان ،حکمت« )226 :طعمکار در بنی ذلت است».

ِو ِ
اثق

متن حاضر :بهرام بهرام به بزرگان:
چددو خشددنود باشددی تددنآسددای شدددوی
نددده کوشدددیینی کدددوتن آرد بددده رندددج
وگدددر آز گیدددرد دسدددت را بددده چندددگ

وگددددددر آز ورزی هراسددددددان شددددددوی
روان را بپیچددددددددددانی از آز رنددددددددددج
بمانددددی روانددددت بدددده کددددام نهنددددگ
(فردوسی)264 / 6 :

فردوسی مضمون کالم امام را اساس سروده خود قرار داده ،زردرا مفهدوم ابیدات اردن اسدت کده
حرص و آز ،بنی اسارتی بر روان و موجب رنج و هالکت است ،پ شاعر در تعامل بدا اردن مضدمون

کالم امام «تُوِر ُدک م ِ
ناه َل اهَلَ َکـة» ارن مصراع را «بمانی روانت به کام نهنگ» قرار داده کده اشداره بده
َ
همان مضمون کالم امام دارد بنابرارن چون متن پنهان پذررفته شیه به گونهای در متن حاضربه کار
رفته که اساس آن تغییر نکرده از ارن رو ارتباط بینامتنی از نوع نفی متوازی است.
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 -616پرهیز از خشم و غضب
-5

ِ ِ
ِ
الصواب (شیخ االسالمی ،بیتدا« )1100 :خشدم و غضدب،
متن غایب :الغض ُ يُـ ْهس ُد األلْباب و يُـ ْبع ُد م َن َ
ک والغضـ فننّـهُ ِْی ْـریمٌ منالش ِ
ـيطان (نهدجالبالغده:1386 ،
فرد را فاسی و از راه درست دور میگردانیّ ».إای َ
َ
َ
« )1026بپرهیز از غضب زررا غضب سبک سری و از اغواهای شیطان است».
متن حاضر :قیصر به خسرو
چددددو پیددددروز بددددا او درشددددتی نمددددود

نیردددی اندددیر آن کدددار جدددز تیدددره دود
(فردوسی)98 / 8:

گشتاسب به اسفنیرار:
بددددیو گفددددت در کددددار تنددددیی مکددددن

بلندددددیی بیدددددابی نژندددددیی مکدددددن
(همان منبع)305 / 5 :

شاعر با الهام از کالم امام (ع) اساس سخن خود را بر مبنای آن پارهررزی میکنی همان طور که
امیر مؤمنان خشم وغضب را باعث نیرین راه درست و به بیراهه رفتن میدانی شاعر نیدز بدا الهدام از
ارن معنا درشتی و غضب را باعث وبانی بر باد رفتن دودمان و از دست دادن رفعت و بزرگی میداندی
و با ارن نگاه ،شیوه تأثیرپذرری از نوع تناص مضمونی است و نوع رابطه بینامتنی نفی متوازی است،
زررا نوعی سازش میان دو متن برقرار است.
 -7-5نکوهش آرزوهای بلند
متن غایبَ :م ْن َواَُر ُمناهُ َواُ َـر َعنـا هُ (شیخ االسالمی ،بیتا« )104 :کسیکه آرزوهارش زراد گردد ،رنجدش
أساء ال ََع َمل (نهجالبالغه :1386 ،حکمت « )36هدرک
افزون گرددَ » .م ْن َ
أْیال َ
األم َل َ

کده آرزو را طدوالنی

استعان ابألمـا أفْـلَـ َ (شیخ اسالمی ،بیتا « )105 :کسی که از آرزوها
کنی به بیکرداری دچار شود ».من ْ
راری جوری ،بیچاره است».
متن حاضر :بهرام گور به بزرگان:

وگددددددر برگزرنددددددی زگیتددددددی هددددددوا
چددددددو دادت بددددددیو دسددددددت ردددددداز

بمددددانی بدددده چنددددگ هددددوا بددددینددددوا
بدددیان تدددا نمدددانی بددده گدددرم و گدددیاز
(فردوسی)365 / 6 :

انوشیروان( )24به موبی:
بددده موبدددی چندددین گفدددت پیروزشددداه
کددده خدددواهش از اندددیازه بیدددرون شدددود

کدده خددواهش زرددزدان بدده انددیازه خددواه
از آن آرزو دل پدددددر از خدددددون شدددددود
(همان منبع)410 / 7 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 17 1400
شیوه تأثیرپذرری تناص مضمونی است .گورا سخن ترجمدهای خیلدی آزاد از مدتن غاردب 17
اسدت
طوری که مفهوم آن را شاعر با الفاظ و تعابیر خود بیان میکنی ،چرا که فردوسی ،انتخداب آرزوهدای
ابالَمانی أفْـلَـ َ » مطابق
استَعان ْ
بیسرانجام را در چنگال بینواری افتادن میدانی که مفهوم آن با « َمن ْ

است را دل پرخون شین از آرزوهای دور و دراز مطابق با تفسیر و ترجمهای است از کالم امدام « َم ْـن
َواَُر ُمنـاه َواُ َـر َعنـا ه» است .بنابرارن متن پنهان به گونهای در متن حاضر به کار رفته کده جدوهره ی
آن تغییر نکرده است از ارن رو رابطه بینامتنی از نوع نفی متوازی را امتصاص است.

 -8-5ظلمستیزی
ص َـمه (شیخ اسالمی ،بیتا« )850 :کسیکه بده بندیگان ظلدم ورزد.
متن غایبَ :م ْن ظَلَُ َ
العباد وا َن اّللُ َخ ْ
خیاونی دشمن اوست».

متن حاضر :انوشیروان به دستور:
جهاندددددیار نپسدددددنید از مدددددا سدددددتم

کدددده باشددددیم شددددادان و دهقددددان دژم
(فردوسی)112 / 7 :

شکل بینامتنی الهامی از مضمون کالم امام است .فردوسی با بیان ارنکه خیاونی ،ظلم و ستم را
خص َمه» دارد که ندوعی سدازش میدان مدتن پنهدان ومدتن
نمیپسنید اشاره به کالم امام «وان اّلل َ

حاضر دریه میشود گرچه کاربرد آن به نحوی است که پذررش مدتن پنهدان دشدوار ودور بده نظدر
میرسی اما از آن جا که اساس آن بر رک مضمون اشاره دارد در واقع شاعر نوعی تعامل بین دو مدتن
ارجاد کردهاست و رابطه بینامتنی از نوع نفی متوازی را امتصاص است.
 -9-5ناپایداری دنیا

متن غایب :إ ّن ّلل ملَکاً يـنَادی فی ُو ِل يو لِدوا لِلْم ِ
اْج ُعوا لِلْهناء َوابنُـوا
وت َو ْ
َ ُ
َ
ّ

لِ ْلخـراب (نهجالبالغه:1386 ،

حکمت « )132برای خیا فرشته ای است که هر روز بانگ برآورد ،بزائیی برای مردن ،بینیوزری برای فنا

ِ
أجلِ ِه (همان ،حکمت « )74نف
شین بسازری برای خراب شین ».نَـ ْه ُ املرء ُخطاهُ الی َ
الدار َم َق ّر (همان :حکمت « )133دنیا گذرگاهی اسدت نده
دار َمََّر ُ
قیمهای اوست به سوی مرگ ».ال ُدنيا ُ
کشدیین انسدان

خانه پاریار مانین» از مفاهیم و موضوعات مؤکی امام (ع) شدرح اوصداف روزگداران و ناپاردیاری و
تحذرر از فررفته شین به آن است که در بیشتر خطبه ها و نامدههدا و کلمدات قصدار ارشدان بده
عنوان نمونده حکمدت هدای  396 ،191-2خطبدههدای 145 -114 -113-111 -89-82و . ...
شاهی آن هستیم.
()25
متن حاضر :کاووس به رستم:
نبارددددی فکنددددی بددددیرن خدددداا مهددددر
همددی رفددت خواهددی بدده گددردش سددپهر
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ر 18
کددد دی زود سدددددازد و رکددد دی دررتدددددر

سددددرانجام بددددر مددددرگ باشددددی گددددذر
(فردوسی)195 / 2 :

اسکنیر به هنیوان:
چندددین اسدددت رسدددم سدددرای سدددپنج
بخدددور هرچددده داری ممدددان بددداز پددد

نمانددددی کدددده مددددانی بددددیو در مددددرنج
تدددو رنجدددی چدددرا ماندددی باردددی بددده کدد
(همان منبع )47 / 6 :

اگر نیم نگاهی به مصرع دوم از متن حاضر نخستین بینیازرم «سرانجام بر مرگ باشی گدذر» ردا
در متن حاضر دوم که رسم روزگار را نمانین و فنا شین میدانی پ نباردی از دنیدا رنجیدیه خداطر

شی ،تأثیرپذرری از کالم امام «لِدوا لِلْموت» و «نَـ ْه الْمرِء ُخطـاه الـی ِ
دارََمَ ّـر» دردیه
ُ
ُ َْ
أجلَـه» و «الـدنيا ُ
َ
می شود چنان که در کالم فردوسی گذرکردن بر مرگ را بیان میکنی که دقیقار همین مفهوم سدخن
امام(ع) است که گام ها به سوی أجل در حرکتنی و دنیا گذرگاه است ،گورا شاعر بین متن پنهدان و
متن حاضر تعامل برقرار کرده و آن گاه با پذررش متن پنهان با الفداظ و تعدابیر خدود بده بیدان اردن
مفهوم پرداخته ،بیون ارنکه جوهره کالم تغییر کنی .پ شیوه او تناص مضمونی و بینامتنی میدان
دو متن از نوع نفی متوازی را امتصاص است.
موارد ذکر شیه تنها نمونههاری است از روابط بینامتنی بین حکمتها و کلمات قصار امام (ع) با
سرودههای شاعر پارسیگوی فردوسی است و ارن نمونهها تأرییی بدر تأثیرپدذرری حکدیم تدوس از
سخنان گؤهر بار امیرمؤمنان (ع) است.
 -6نتیجه
شاهنامه ،چنانکه از نام آن دررافت می شود فقط تعررف و تمجیی از شاهان اساطیری و تاررخی ارران
نیست ،آموزه های اخالقی و حکمی آن مبتنی بر تفکر خردگراری است کده از خدالل داسدتانهدای
پادشاهان ،درمی رابیم و با توجه به هم سوری آرین های الهی همچنان کده تداثیر تعلیمدات و آمدوزه
های درنی ارران باستان در آن هوریا و آشکار است ،اما از ارن مطلب نباری غافدل بدود کده فردوسدی
تحت تاثیر آموزه های درنی خود ،در بیان مفاهیم رفیع انسانی تاثیری شگرف از کالم گوهربار امدام
علی(ع) گرفتهاست.
فردوسی به گونههای مختلفی با حکمت ها و کلمات قصار نهجالبالغه ارتباط برقرار کردهاسدت و
از بین شیوه های تأثیرپذرری که به شکل تناص واژگانی ،تناص مضمونی را الهامی و تناص گزارشدی
است ،تناص مضمونی را الهامی پربسامیتررن شیوه تأثیرپذرری است و بینامتنی واژگدانی بده دلیدل
تاکیی حکیم توس بر کاربرد زبان فارسی جهت حفظ وحراست و اعتبدار بخشدیین بده آن ،کمتدررن
بسامی را در شیوه تأثیرپذرری داشتهاست و حتی موارد به کار رفته نیز از نوع برآرنیسازی است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 19 1400
19
(شداهنامه)
رابطه بینامتنی که همان بررسی متن غارب (نهجالبالغه و غرر الحکم) و متن حاضدر
است که عبارت انی از نفی جزئی را اجترار ،نفی متوازی را امتصداص ،نفدی کلدی ردا حدوار ،کده نفدی
متوازی را امتصاص پربسامیتررن در ارن عملیات بینامتنی بودهاست ،همچنین نفی جزئی که کاربرد
جزئی از متن پنهان درمتن حاضر است به دلیل تاکیی شاعر بدر زبدان فارسدی از بسدامی اندیکی بدر
خوردار است ،بابررسی های انجام شیه شاهی رک مورد از نفی کلی بودرم ،با توجه به ارنکه در رابطه
نفی کلی را حوار ،شاعر در آن به بازآفررنی متن غارب می پدردازد طدوری کده معندا بدا مدتن اصدلی
متفاوت است و غالبا ناآگاهانه صورت میگیرد ،ارن نشان میدهی فردوسی با سدخنان امدام علدی(ع)
ارتباطی مستقیم و آگاهانه بر قرار کرده است؛ چرا که سرارنیه شاهنامه در پدی سدرارش بده دنبدال
هیفی خاصی بوده و آن بیان آموزههای اخالقی است ،بنابرارن بدا الگدو پدذرری از سدخنان امدام(ع)،
آگاهانه در مضامین خود از آن بهره برده است.
پی نوشتها
بینامتنیت را متن پنهان ،شکل گیری معنای متن توسط متون درگر است ارن میتوانی شامل استقراض و دگررسدی
متنی درگر توسط مؤلف را ارجاع دادن خواننیه به متنی درگرشود.
ژولیا کررستوا( ،متولی  24ژوئن  )1941فیلسوف ،منتقی ادبی ،روانکاو ،فمنیست و رمدان ندور بلغداری -فرانسدوی
است  ،او رکی از پیشگامان ساختار گراری ،هنگام اوج ارن نظررده در علدوم انسدانی بدود ،کارهدای وی جارگداه مهمدی در
انیرشه گسا ساختارگراری دارد.
فردرنان دوسوسور ( )1857-1913زبانشناس و نشانه شناس سورسی است ،وی با نگرش به ساختار زبان بده عندوان
اصل بنیادرن آن را شاخه عمومی ازدانش نشانه شناسی دانست ،او رکی از بنیانگذاران زبان شناسی قرن بیسدت ورکدم و
از بنیان گذاران نشانه شناسی به شمار میرود.
میخائیل میخائیلورچ باختین  ،فیلسوف و متخصص روسی ادبیات بود که آثاری در حوزه نقی و نظررده ادبدی نوشدته
که الهام بخش گروهی از ساختارگراران ،پساساختارگراران و نشانه شناسان بوده است.
روالن بارت )1915-1980( ،نورسنیه ،فیلسوف ،نظرره پرداز ادبی و نشانه شناس فرانسوی است ،مؤلفده هدای مهدم
کار اوساختارگراری ،پساساختارگراری و تحلیل نشانه شناسانه است.
محمی بنی ( ،متولی  )1948شاعر و منتقی معاصر مغربی ،وی در آثار خدود برخدی ازاصدطالحات بینامتنیدت را بدا
اصطالحات جیریی جارگزرن کرد ،بنی از اولین نظرره پردازان بینامتنی در نقی معاصر عربی است.
محمی مفتاح( ،متولی )1942از مهمتررن تالیفات وی پیرامون بینامتنیت «فی سیمیا الشعر القیرم» در سدال1982
و «مفاهیم موسعة لنظررة شعررة» در سال  2001است.
سعیی رقطدین( ،متولدی )1955منتقدی معاصدر مغربدی ،ازجملده پدژوهش هدای ادبدی وی «القدراةة و التجربدة» در
سال1985م است که در مورد تجربه کردن در گفتمان رمان جیری است «انفتاح النص الرواری» در سال 1989م کده در
باره متن وسیاق متن است و......
عبی الملک مرتاض( ،متولی )1935منتقی و نورسنیه الجزارری است کده  54کتداب از او بده چداپ رسدییه اسدت از
جمله :السبع المعلقات ،القصة فی االدب القیرم ،فن المقامه ،نظررة النص االدبی ،نظرره القراةة و....
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20صبری حافظ( ،متولی  )1962منتقی و انیرشمنی معاصرمغربی وی دارای مدیرا دکتدری در رشدته ادبیدات معاصدر
عربی در دانشکیه پژوهش های شرقی و آفررقاری دانشگاه لنین است ،وی استاد همین دانشگاه در رشته ادبیات معاصدر
عربی و ادبیات تطبیقی است.
شررف رضی ،ابوالحسن محمی بن الحسین بن موسی معرف به سیی رضی و شررف رضی ،از شاعران و فقیهدان قدرن
چهارم ،شیعه و گرداورنیه نهج البالغه است ،او نهج البالغه را حیود چهار صی سال پ از زندیگی علدی بدن ابدی طالدب
گردآوری و تیورن کرده است)https:/fa.wikipedia.org/wiki( .
ابوالقاسم فردوسی طوسدی ( 329-419ه ق) شداعر حماسده سدرای ارراندی و سدرارنیه شداهنامه،برخی فردوسدی را
بزرگتررن سرارنیه پارسی گو دانستهانی که از شهرت جهانی برخودار است و او را حکیم سخن وحکیم طوس گورنی.
کی خسرو :در اساطیر و حماسه های اررانی و شاهنامه فردوسی ،فرزنی سیاوش که از فرنگی دختر افراسدیاب زاده
شی ،کی خسرو به معنی پادشاه بلنی مرتبه و عادل است ،وی در درانت و شهامت سرآمی شاهان کیدانی اسدت( .رسدتگار
فسائی/1370،ج)815-810 :2
لهراسپ :به معنی دارنیه اسب تیز تک ،لهراسپ پسر اورنی شاه پسر کی پیشین پسر کیقباد است ،ندام اردن پادشداه
در اوستا فقط رک بار آمیه ،ارن نام از لحاظ ترکیب به اسامی قیرمی پیش از زرتشت را زمان او شبیه اسدت ،وجدود وی
بر عک بیشتر افراد خانیان کیان  ،به وجود تاررخی کمتر نزدرک است( .همان)953-954:
کی قباد :شاه ارران از نژاد فرریون ،وی نخستین شاه کیدانی و پادشداهی دادگدر و نیدک مدرد وبدرای آدمیدان مارده
آسارش بود( .همان)830:
شیروره :در سال ششم پادشاهی خسرو پرورز  ،شیروی از مررم دختر قیصر به دنیا آمی  ،ستاره شناسان پیش بیندی
کردنی که ازآمین ارن فرزنی زمین پر آشوب گشته و او از راه رزدان بگردد ،شیروره در سدی و هشدتمین سدال پادشداهی
پیربه تحررک اطرافیان با کشتن پیر موافقت کرد وپانزده تن از برادرانش را نیز در زندیان کشدت ،وی بعدی از شدش مداه
پادشاهی در گذشت( .جهانگیری)178-177 :1369 ،
گشتاسب :فرزنی لهراسپ ونبیره کیکاوس است ،در اوستا از گشتاسب بدیش از همده پادشداهان وبزرگدان ومشداهیر
ارران سخن رفته است ،او بلنی همت ،دارنیه اسبان تنی رو ،از خانیان نوذرو پیرو ودوست زرتشت پیغامبر است( .رسدتگار
فسائی/1370،ج)891-900 :2
اسفنیرار :پسر گشتاسب و کتارون ونوه لهراسپ ،شاهزاده کیدانی در تداررخ اسدطوره ای و حماسدی اردران وقهرمدان
جنگ های مقیس زرتشتی است،که بیشتر به خاطر نبر سوگ انگیزش با رستم پهلوان اررانی شناخته می شود.
بهرام گور :در هرمزد روز هفتمین سال پادشاهی رزدگرد بزهکار اورا پسری آمی که ندامش را بهدرام نامییندیو طبدق
پیش بینی ستارشناسان او پادشاهی دلیر و توانا و پارسا شی ودر  63سالگی حکومت را به پسرش سپرد تدا بده پرسدتش
خیای بپردازد و چون به خوابگاه رفت درگر بر نخاست( .همان /ج)198-204 :1
اورمزد :نام رکی از پادشاهان ساسانی است ،فرزنی شاپور اردشیر که از دختدر مهدرا شدیرزاد زاده شدی و تدا هفدت
سالگی اورا در خفا نگه داشتنی( .جهانگیری)45-46 :1369 ،
شاپور :از پادشاهان اشکانی شاهنامه است در تاررخ ارران باستان نام وی در زمدره پادشداهان اشدکانی نیسدت (از نده
پادشاه اشکانی نام برده شیه در شاهنامه پنج مورد در تاررخ ارران باستان آمیه) و در تاررخ طبری شاپور پسدر اشدکان را
دومین شاه اشکانی می دانی که شصت سال پادشاهی کرد ،وی پسر اردشیر بابکان و مادرش دختدر اردوان اشدکانی بدود.
(همان)594-595 :
رستم :نام آورتررن چهره اسطوره ای در شاهنامه و تبع آن مهمتررن چهره اسطورهای ادبیات فارسی است ،او فرزندی
زال و رودابه است و تبار پیری رستم به گرشاسب و از طررق گرشاسب به جمشیی می رسی( .همان)128-130 :
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بهرام بهرام :فرزنی بهرام اور مزد که پیرش هنگام مدرگ تداج وتخدت را بده او سدپرد او ردورش دشدمنان را در21
هدم
میشکنی و دارای بازوانی نیرومنی و تنیرستی و دلیری است و بعی از نوزده سال پادشاهی درگذشت( .جهانگیری:1369 ،
)73
انوشیروان :خسرو رکم ،فرزنی قباد رکم معروف به خسرو انو شیروان دادگر ،بیست و دومین پادشداه ساسدانی اسدت.
(همان)44-45:
کاووس :بزرگ تررن فرزنی قباد رکم ،احتماال ابتیا جانشین مقتیر تاج و تخت کیانی بوده ،امدا بدا همده گیدر شدین
کیش مزدکی ،کاووس متهم به پیروی از مزدا و کجروی شی و بیرن ترتیب از جانشدینی تداج و تخدت ساسدانی کندار
گذاشته شی( .همان)334 :
منابع
آلن ،گراهام (1385ش) ،بینامتنیت ،ترجمه :پیام رزدانجو ،تهران :نشر مرکز.
ابوالحسنی ،علی (1383ش)« ،حکمت شیعی در شاهنامه فردوسی»( ،مجله هنر دینیی) ،شدماره،19 -20
258-221
احمیی ،بابک؛ ساختار و تأویل متن ،چاپ چهارم .تهران :نشر مرکز
اکبری ،منوچهر (ش1390ش) ،دفتر اول فردوسی پژوهی (مجموعه مقاالت) ،خانه کتاب.
جابر ،ناصر (« .)2007التناص القرانی فیالشعرالعمانی» (جامعه النجاح لالبحاث ،العلوم االنسانیه) ،المجلی
 ،12شماره  ،4فلسطین.
جهانگیری ،علی ف (1369ش) ،فرهنگ نام های شاهنامه «معرفی اجمالی قهرماندان شداهنامه فردوسدی
همراه با تطبیق نام های مشترا در شاهنامه و اوستا» ،انتشارات برا.
الحسینی الخطیب ،السیی عبیالزهراة ( .)1975مصادر نهجالبالغه و اسانیده ،الجزة االول ،بیروت ،مؤسسده
االعلمی للمطبوعات.
حماد ،حسن (بیتا) .تداخل النصوص فیالروایة العربیه ،چاپ اول ،مطابع الهیئه المصرره العامه للکتاب.
راثی ،محسدن (1383ش) .تأثیر نهجالبالغه و کالم امیرالمؤمنین در شیعر فارسیی ،تهدران :انتشدارات
امیرکبیر.
راستگو ،سیی محمی (1376ش) ،تأثیر قرآن و حدیث در شعر فارسی ،تهران :سمت.
رستگار فسائی،منصور(1370ش) ،فرهنگ نام هیای شیاهنامه ،مؤسسده مطالعدات وتحقیقدات فرهنگدی،
پژوهشگاه.
رنجبر ،احمی (1363ش) ،جاذبههای فکری فردوسی ،انتششارات امیر کبیر ،تهران
سییی ،سییجعفر (1365ش) ،بهره ادبیات از سخنان امام علی (ع)( ،مجموعه مقاالت یادنامه کنگره
هزاره نهجالبالغه) ،بنیاد نهجالبالغه.
شیخ االسالمی ،سییحسین (بی ،تا) ،غررالحکم  -گفتار امیرالمؤمنین علی علیهالسالم ،انتشارات انصار.
عزام ،محمی ( ،)2005شعریه الخطاب السردی ،دمشق ،منشورات اتنحاد الکتاب العرب.
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عشقآبادی ،زهرا (1389ش)« ،بهیرهگییری از اصیول اخالقیی نهیجالبالغیه» نشدرره قدرآن ،حدیرث
و نهجالبالغه ،شماره .82
قائمی ،مرتضی (1387ش)« ،بینامتنی دروان ابوالعتاهیه با نهج البالغده»( ،انجمن ایرانی زبیان و ادبییات
عربی) ،شماره .157-178 ،9
کیوان ،عبیالعاطی ( ،)1998التناص القرانی فی شعر أمل دنقل ،بی مک ،مکتبه النهضه الحصرره.
فردوسی ،ابوالقاسم (1387ش) ،شاهنامه ،به کوشش پروانه طاهری و مونا ناصر المعمدار ،چداپ اول ،تهدران
چاپ خانه رفاه
مجاهی ،احمی ( ،)2006أشکال التناص الشعری ،مصر ،الهیئه المصرره العامه للکتاب.
مختاری ،قاسم ،شانقی ،غالمرضا (1389ش)« ،بینامتنی قرانی و رواری در شدعر سدییحمییی»( ،فصیلنامه
علمی پژوهشی لسان مبین) ،سال دوم ،شماره.197-215 ،2
مسبوق ،سییمهیی و حسین بیات (1391ش)« ،روابط بینامتنی قدرآن بدا نامده سدی و رکدم نهدجالبالغده»،
(مجله مشکوة) ،بهار  ،1391شماره .114
موسی ،خلیل ( ،)2000قراءات فی الشعرالعربی الحدیث والمعاصیر ،دمشدق ،منشدورات اتحداد الکتداب
العرب.
مقیادی ،بهرام (1378ش) ،فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر ،تهران :فکر روز.
مقیسی ،ابوالحسن؛ خلف ،حسن و همارونی ،سدعیاهلل (1389ش)« ،روابط بینامتنی نهجالبالغه بیا آثیار
امین الریحانی»( ،پژوهشنامه نقد ادب عربی) ،شماره  1پیاپی (.)59/6
میرزائی ،فرامرز و واحیی ،ماشاةاهلل (1388ش)« ،روابط بینامتنی قران با اشیعار احمید مطیر»( ،نشیر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیاهنر کرمیان) ،دوره جیردی ،بهدار  ،88شدماره 25
(پیاپی .)22
منتصددب مجددابی (1383ش) ،تییأثیر قییرآن و احادیییث در شییاهنامه فردوسییی ،انتشددارات طدداق
بستان.)1378(21.
نهجالبالغه (1386ش) ،ترجمه :محمیتقی جعفری ،قم :انتشارات فرهنگ و هنر.
وعی اهلل ،لیدیرا ( ،)2005التناص المعرفی فی الشعر عزالدین المناصره ،اردن ،دار المجدی الوی للنشدر و
التوزرع
ورلکی ،کررستین (1384ش) ،وابستگی متون ،تعامل متون ،ترجمه :طاهر آدرنه پور ،پژوهشنامه ی ادبیات
و نوجوان ،شماره .28

نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی
دوره اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1400

السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 2021

آشنایی زدایی معنای ی در شعر اسالمی معاصر
(بررسی موردی آرایه تشخی ص در شعر هارون هاشم رشید)
عبیالحمیی احمیى( 1استادرار دانشگاه زابل)
فؤاد عبیاهلل زاده (استادرار دانشگاه زابل)
سعیی نارورى (کارشناس ارشی زبان و ادبیات عربى)

اتريخ الوصول2020/06/14 :

تاریخ دریافت1399/03/25 :
تاریخ پذیرش1400/07/10 :

صفحات37-23 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/10/02 :

چکیده
تکنیک آشناری زداری رکی از مختصات سبکی در ادبیدات بده شدمار مدیآردی کده بدرای اولدین بدار توسدط فرمالیسدت
روسی"ورکتور شکلوفسکی" مطرح گردری .او کارکرد ادبیات را آشناریزداری میدانست چون که ذهن را از عادت زدگدی
دور میکنی و با ارجاد شعررت در کالم باعث لذت ادبی میشود .هارونهاشم رشیی شاعر اسالمی معاصر از آشناریزداردی
بهورژه آشناریزاداریمعناری به صورت گسترده بهره گرفته است .با توجه به اهمیت ارن مختصه در سبکشناسی ،به نظدر
میرسی ،بررسی آن در شعر هارونهاشم رشیی ،برای شناخت هر چه بهتر سبک شعری وی ،امری ضروری مینماردی .بدر
ارن اساس در پژوهش حاضر اشعار ارن شاعر به شیوهی توصیفی– تحلیلی از رهگذر تشخیص (آدمگونگی) مورد بررسدی
قرار می گیرد؛ تا میزان نقش زرباشناختی ارن تکنیک ،در ساخت سبک شعری وی مشخص گردد؛ نتارج تحقیدق بیدانگر
آن است که وی در بهکارگیری آشناریزداری معناری ،مبتنی بر تشخیص توجه خاصدی داشدته اسدت و مدیتدوان گفدت
مهمتررن ورژگی سبک شعری او به شمار میآری .تصاورری که شاعر بدا بهدرهگیدری از تشدخیص ارائده مدیدهدی بیدانگر
احساسات و عواطف صادقانه شاعر و دلبستگی شیری او نسبت به فلسطین و تراژدی مردمان آن است بهگونهای که همده
چیز با او همنوا شیه است حتی پیریه های طبیعی و امور انتزاعی و مجرد.

واژگان کلیدی:

1

شعر اسالمی معاصر ،سبکشناسی ،آشناریزداری معناری ،تشخیص ،هارون هاشم رشیی.

نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکabdolhamid_ahmadi@uoz.ac.ir :
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االنزای الداليل يف الشعر اإلسالمي املعاصر

امللخص

(تقنية التشخيص يف شعر هاشُ هارون رشيد منوذجا)

تع ا ا ّد تقنيا ااة االنا ا ايح أسا االوبية خاصا ااة للا اانص األددت وقا ااد اا ا ّد عا اان ها ا ا املصا ااطل للما اارة األولا اای الناقا ااد الروسا ااي
"فيكتورشكلوفسااكي" ،واعتااخ أ ّن وأليفااة األدب ليساات ّنال عمليااة االن ا ايح ألهنااا تن ا ى ابلعقاال عاان امل ا لول والصااي
االعتياديااة ،وتقااوِ قلااق الشااعرية الاانص ،وتبعا الشااعور ابللا ة األدبيااةت وقااد يفلّاات ألاااهرة االنا ايح شااعر الشاااعر
الفلسطيين اإلسالمي هاارونهاشام رشايد علان نطااق واساع والسايّما االنا ايح الاداليت و ابلنظار نلای أمهياة ها ه الظااهرة
األسلوبية يبدو أن دراستها شعر الشاعر ضرورية ملعرفة أسلوبه الشعريت وبناء علی ه ا ،فإ ّن ه ه الدراسة تقوِ علن
أس اااس م اان امل اانهج الوص اافي التحليل ااي مبعا ااة موع ااة م اان قص ااائد ه ااارونهاش اام رش اايدمعتمدة ذلا ا عل اای تقني ااة
لتوض ا الاادور ا مااالی هل ا ه التقنيااة صااياغة األساالوب الشااعري عنااد الشاااعرت تشاارينتااائج الدراسااة نّ أ ّن
التشااخيص ّ
أهم
اهتم اهتماما ابلغا بتوأليف االن ايح الدالي القائم علن التشخيص (االستعارة املکنية)وتُا اع ّد ه ه التقنية من ّ
الشاعر ّ
الساامات األساالوبية شااعرهت فالصااورة الاال بناهااا الشاااعر علاای أساااس ماان التشااخيص تفص ا عاان املشاااعر الصااادقة
للشاعر ومدی صلته بقريّة فلساط وم سااة أهلهاا فيتماشای معاه کال شايء حتای املظااهر الطبيعياة واألماور ار ّاردةت و
نسااتطيع القااول أن نصااوص الشاااعر مسااتقطبة حااول األيااديولوجيا اإلسااالمية ومرتکا ة بشااکل أساسااي علاای انتمائااه نلاای
ثقافة املقاومة والروح ا هادية.
الکلمات الرئيسة :الشعر اإلسالمي املعاصر ،األسلوبية ،االن ايح الدالي ،التشخيص ،هارون هاشم رشيدت

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 25 1400
 -1مقدمه
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 -1-1بیان مسئله
پیریه آشناریزداری از تکنیکهای مهم در پژوهشهای سبکشناسی و زبانشناسی میرن است کده
متون شاعرانه را بر ارن اساس که برخالف زبان معیار و آشنا هستنی ،مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار
میدهی (الشتیوی .)84:2005 ،برخی فرمالیستهای بدزرگ همچدون "ورکتدور شکلوفسدکی" (-1893
1984م) ،ناقی روسدیتبدار کده بدرای اولدین بدار اردن اصدطالح را مطدرح کدرده کدارکرد ادبیدات را
آشناریزداری میدانست (علوی مقیم.)105 :1377 ،
از آنجا که کلمات و جمالت ،مواد تشکیل دهنیه پیکره متن هستنی ،آشناریزداری مدیتواندی در
بخش های زرادی از ارن کلمات و جمالت بیاری ،به همین جهت میتدوان آن را بده دو ندوع اساسدی
تقسیم کرد که همهی انواع آشناری زداری در آن بگنجی (همان :)74 :نوع اول به جوهره زبدان مربدوط
است" ،جان کوهن" آن را «آشناری زداری معناری را جارگزرنی» نامییه است (کوهن1986 ،م5 :؛ ورد ،
1416هد.ق)60 :؛ که مصیاق بارز آن استعاره است .نوع دوم به ترکیب کلمه با کلمات درگدر در سدیاق
مربوط اسدت کده آشدناری زداردی «ترکیبدی ردا سداختاری» ندام دارد (کدوهن .)5:1986 ،اردن ندوع از
آشناری زداری از به هم خوردن ترکیب معمول زبان معیار حاصدل مدیشدود کده در تقدیرم ،تدأخیر،
التفات ،حذف و اضافه نمود پییا میکنی (رضاری و همکاران.)75 :1392 ،
با توجّه به جارگاه ارن پیریه در پژوهشهای ادبی ،ارن مقاله بر آن اسدت تدا از رهگدذر تکنیدک
تشخیص که از انواع آشناریزداری معناری به شمار میآری ،به واکداوی اشدعار هدارون هاشدم رشدیی
(1927م) ،شاعر معاصر و اسالمگرای فلسطینی بپردازد و با پرداختن به میزان نقش ارن شگرد ادبی
در ساخت سبک شعری وی به سؤاال ت ذرل پاسخ دهی:
 .1دالرل توجه هارون هاشم رشیی در تصوررگری به صنعت تشخیص کیام ها هستنی؟
 .2کاربرد صنعت تشخیص در نزد شاعر از چه ورژگی هاری برخوردار است؟
 -1-2پیشینة پژوهش
در مورد تکنیک آشناریزداری در شعر هارون هاشم رشیی هیچگونده پدژوهش مسدتقلی بده نگدارش
درنیامیه است؛ اما پژوهشهاری که بهنوعی مرتبط با موضوع تحقیق است به شرح زرر است:

شاعر هاارون

بیاری ( 2006م) در پاراننامه کارشناسی ارشی تحت عندوان «املوضاوعية والفنياة
هاشام رشايد» ابعاد موضوعی و فنی شعر شاعر را مدورد بررسدی قدرار داده اسدت؛ و بده اردن نتیجده
دست رافته است که در اشعار وی مضامینی چون دفاع از وطن ،شدهادت در راه آزادسدازی وطدن ،از
ارزش و جارگاه خاصی برخوردار است ،نیای آزادی و نپذررفتن ذلت و خواری همراه با تقوردت اراده
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روحیه مقاومت و عشق وطن دوستی در اشعار وی آشدکار اسدت ،امدا در بندا و سداختار قصدییه از
تصنعات فنی و مبالغه آمیز دوری کرده است .در تصوررپردازی شعری از مصادر متندوع بهدره گرفتده
است و به موسیقی شعر اهمیت زرادی داده ،بهطوری که تندوع اوزان شدعری در اشدعار وی نماردان

است .نصار ،ولیی ( 2010م) ،در پاراننامه دکترا تحت عنوان «تعادد األصاوات فای شاعر هاارون هاشام
رشايد» به بررسی شگرد چنی صیاری و تعید شخصیتها در شعر شاعر پرداخته است .پ از بررسی
ارن چنین نتیجه گرفته است :شاعر از ارن شگرد که در ساختار نمارشی و داستانپردازی شعر نقش
اساسی دارد ،به بهتررن شکل بهره گرفته است؛ به گونهاری کده ابعداد اردیئولوژرک ،روانشناسدانه و
احساسات درونی شاعر در قالب شخصیات متعید نمود پییاکرده است؛ و ارنکه هارون هاشدم رشدیی
در رسانین معنای ندورن شدعری ،از تکنیدکهدای ندو سدود جسدته اسدت .نامدیاری ( 1390ش) در
پاراننامه دکترا تحت عندوان «آشدناریزداردی در شدعر شداعران رمانتیدک عدرب بدا بررسدی اشدعار
خلیلمطران ،نازا المالئکه و بیر شاکر السیاب» پ از تعررف آشناری زداردی و بیدان اندواع آن ،بده
بررسی دو نوع آشناری زداری جارگزرنی و ساختاری در شعر شاعران رمانتیک مذکور پرداخته اسدت.
زارعی (1392ش) در مقالهای تحت عنوان «صورتگراری و آشناریزداری در شدعر ابوالقاسدم شدابی»
پ از ارائة آرای فرمالیستها در زمینة ادبی ،به بررسی شعر شابی پرداخته و رکدی از ورژگدیهدای

برجستهی شعر وی را آشناریزداردی دانسدته اسدت .نجیده (2013م) در مقالدهای بدا عندوان «صاورة
الالجی الفلسطيين شعر هارون هاشم رشيد ديوان "مع الغرابء"وموذجا» به بررسی اوضاع دردناا و

غم انگیز پناهنیگان و آوارگان فلسطینی از خالل اشعار پرداخته است و چدون شداعر دوران کدودکی
خود را در میان ارن قشر سپری کرده است تصورری واقعی را در اشعارش ترسیم نموده اسدت و بده
ارن نتیجه دسترافته است که مساله فلسطین و دگرگونیهدای زندیگی فلسدطینیان ،از مهدمتدررن
مضامین شعری در دفترهای شاعر است؛ و ارنکه تمام ادبیات فلسطین در ادب پناهنیگان و آوارگان
خالصهشیه است.
 -1-3ضرورت انجام پژوهش
هارون هاشم رشیی شاعر متعهی ،و اسالمگرای معاصر فلسطینی اسدت کده عصداره تجربده روحدی و
شعری او در مفهوم مقاومت و مفاهیم مدرتبط بدا آن مدیگنجدی .او توانسدته اسدت بدا بدهکدارگیری
شگردهای مختلف آشناریزداری و آفررنش تصاورری نو از تکدرار مفداهیم کلیشدهای و سداختارهای
متعارف فا صله بگیرد .بدا بررسدی دفترهدای شدعری شداعر بسدامی بداالی تکنیدک تشدخیص کده از
شگردهای آشناریزداری معناری به شمار میآری ،مشاهیه شی .از آنجاری که تکنیک آشناریزداریدر
سبکشناسیجیری از اهمیت باالری برخوردار است؛ از ارنرو ضرورت پرداختن به ارن موضوع امدری
الزم به نظر میرسی .از سوی درگر ادب اسالمی معاصر از طرف بعضی ناقیان به غلط در مظان اتهام
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خطابه گوری و توجیه کردن اخالقیات ومباحث اریلوژرک بوده ،ارن تحقیق می توانی باتبیین 27
زرباری
های هنری و ادبی ارن تکنیک ادبی در شعر ارن شاعر در جهت رفع ارن شبه نابجا از شدعر اسدالمی
معاصر گام کوچکی برداشته باشی.
 -1-4معرّفی شاعر
هارون هاشم رشیی در سال 1927م در محلة زرتون ،رکی از محلههای شهر غدزه ،دردیه بده جهدان
گشود .او از شاعران دهه پنجاه فلسطین به شدمار مدیرود کده بده «شاعراء النکباة» ردا «شاعراء املخايم»
شهرت رافتهانی؛ محور و شالوده تجربه و مفاهیم شعری وی بر مدیار "مسدأله فلسدطین" و جهداد و
مبارزه در راه آزادی آن میچرخی .پاریاری و مبارزه برای رهداری فلسدطین بدا هدیف وحدیت همده
مسلمین به دور از هرگونه مفهوم قومی گراری و ملی گراری صرف ،از بنیان های مکتب ادب اسالمی
معاصر است .به قول سلمی خضری الجیوسی ،هاشم رشیی نقطده عطفدی در تداررخ شدعر فلسدطین
است؛ چرا که او همه شعر خود را به توصیف غربت روحی و روانی فلسطینیها اختصاص داده اسدت
(الجیوسی .)245 :1997 ،ارن شاعر اسالمگرای معاصر خود بهصراحت نقطه شروع تعهی سیاسی و ادبدی
خود را به تجربه درگیریهای مبارزان فلسطینی و بررتانیاریها و به شهادت رسیین مبدارزان پدیش
چشم او در سن هفت سالگیاش پیونی میزنی (العالم وآخرون .)304 :1998 ،اولین دروان شعری وی بده
نام «ماع الغارابء» (همراه با غرربهها) است که در آن به موضوع اشغال وطن و تأثیرات فاجعده  1948و
عواقب ناخوشارنی آن بر ملت فلسطین پرداخته است و همانطوری که از نام دروانهای (حدیود 20
دفتر شعری) او بر میآری ،فلسطین و مفاهیمی چون مبارزه و بازگشت به سرزمین در بیشتر عندوان

دفترهای شعری به چشم میخورد ،وی خطاب به فلسطینیان میگوری :اِلَ ْـي ِمُ ...قَ ِ
ص ْـي ِد َ /وَمـا أَنْ ِظ ُـُ
ْ
ض َرُ (هاشم رشدیی( )7 :2005 ،من تمام سروده ها و اشعار خدودم و آنچده کده در
َو ِش ْع ِر ْ َ /وَما ِيف َد ِم ْي يُ ْ

خونم میجوشی را به مجاهیان فلسطینی تقیرم میکنم)
هاشم رشیی حوادث سیاسی و تاررخی معاصر فلسدطین را مدواد خدام تجربده روحدی خدود قدرار
میدهی و سعی دارد با پرداختی هنرمنیانه و ترکیبهای ابیاعی غمنامه معاصر فلسطینیان و جهدان
اسالم را از نو باز بنورسی .بخشی از تصورر پردازیهای شاعرانه هارون هاشم رشیی بدا بهدرهگیدری از
ظرفیتهای مختلف زبانی و با مید تکنیک آشناریزداردی بدهوردژه آشدناریزداردی معنداری صدورت
پذررفته است.
 -2آشناییزدایی معنایی در اشعار هارون هاشم رشید
پژوهشهای سبکشناختی جیری ،مقولهی آشناری زداری در زبان ادبی را ،از مقابلده بدین نظدام کلدی
زبان و کاربرد فردی آن پذررفتهاندی (الراضدی .)191 :1980 ،برخدی از پژوهشدگران برآنندی کده مفهدوم
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آشناریزداری موجب بارور شین سبک شناسی در تحلیل گشته است و در پرتو آن میتوان بسدیاری
از تحلیلهای بالغی در زبان عربی را باز توصیف نمود (المسیی.)164 :2006 ،
صور بالغی همچون کناره و تشبیه ،مجاز و استعاره ،رکدن اساسدی در تصدورر شدعری هسدتنی،
بهگونه ای که زمینه مناسبی را ارجاد میکننی تا زبان شعری از مألوف بودن و بهکدارگیری ترکیدب-
های معمولی رارج فاصله گیرد (فوغالی )81 :2012 ،و نوعی آشدناریزداردی معنداری ردا جدارگزرنی بده
وجود آری.
هنگامیکه از سطح جارگزرنی را معناری کلمات سخن به میان مدیآردی ،بدهطدور خداص باردی از
استعاره سخن گفت ،چرا که استعاره جوهری است که شعر بیون آن هدیچ پاردهای ندیارد .اسدتعاره
عبارت است از تشبیهی که رکی از طرفین (مشبه را مشبهبه) حذف شیه باشی ،به همین خاطر رکی
از بلیغتررن درجات وجوه تشبیه است .در استعاره آن انیازه که جنبدة تأثیرپدذرری (تفعدل) مدینظر
است ،جنبه جارگزرنی کلمهای بهجای کلمة درگر مینظر نیست ،چون اگر ارنگونه مدیبدود معندای
اصلی در استعاره پنهان نمیشی (ررتشاردز.)266 :2002 ،
در شعر هارون هاشم رشیی نیز رکی از روشهای تصدوررگری کده از آنجهدت بیدان احساسدات
درونی و دغیغههای فکری بهره برده شیه استعاره است .اساس استعاره بر جارگزرنی هورت مسدتعار
به جای هورت حقیقی رک شیة را مفهوم خاص است که خود در رک تقسیمبنیی کلی به دو دسته
تقسیم میگردد :استعاره تصررحیه و استعاره مکنیه که تشخیص مصیاقی از استعاره مکنیه است.
 -2-1تشخیص
دانشمنیان قیرم علم بالغت ،استعاره را از جوانب مختلف مورد بررسی قدرار دادهاندی و اصدطالحاتی
متنوع برای آن وضع نمودهانی؛ ولی "تشخیص" اصطالح نورنی است که در آثار قیما ذکری از آن به
میان نیامیه ،هر چنی در قالب "استعارهی مکنیه" به آن توجه شیه است .اصطالحات فارسدی چدون
"آدمی گونگی"" ،جانیار پنیاری" و "آنیمیسم" بر ارن نوع از استعاره نظدر دارد« .تشدخیص ندوعی
اسنادى مجازی و از مباحث فن بیان است ،در ادبیات فارسی و عربدی ،همچدون درگدر زبدانهدا ،بده
فراوانی به کار می رود .در ادبیات غرب از دررباز به آن توجه شدیه اسدت ازجملده ارسدطو در رسداله
"خطابه" ،به آن اشارهکرده و به نوعی آن را نیروی حرکت و حیات بخشیین به اشیاة خوانیه اسدت»
(میرصادقی.)70 :1376 ،
کیکنی از قول ناقیان اروپاری نقل میکنیکه تشخیص بخشیین ورژگدیهدای انسدانی ،بده غیدر
انسان ورا «بخشیین صفات انسان بهورژه احساس انسانی بده چیزهدای انتزاعدی ،اصدطالحات عدام و
موضددوعات غیرانسددانی رددا چیزهددای زنددیهی درگددر» اسددت و از آن در ادبیددات اروپدداری بددا عنددوان
 Personificationو  Vividnessتعبیر میکننی (شفیعی کیکنی150 :1378 ،و.)151

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 29 1400
شفیعی کیکنی با جستجو در آثار بالغی و نقی قیرم به ارن نتیجه دست میرابدیکده «همده29
جدا
منظور از استعاره ی بالکناره را مکنیه ،همین مسألهی تشخیص است با اردن تفداوت کده در حوضده
تشخیص از انسان به حیوان وسعت رافته است( ».همان)153 :
الزم به ذکر است استعارهی مکنیه ،زمانی مصیاق آراره تشخیص قرار میگیرد که شاعر با تکیده
بر تخیل خود ،اشیاة بیجان و امور مجرد ذهنی را بهصورت موجودی زنیه دارای حرکت و احسداس
در آورد .ارن تکنیک ادبی در میان رمانتیکها بسیار شارع بود ،چدرا کده آندان پیردیه هدای مختلدف
طبیعی را بهماننی انسانهاری فرض میکردنی که با آنان احساس همیردی و همنواری کدردهاندی ،بدا
غم و غصهی آنان ناراحت میشینی و از خوشحالی آنان شادمان میگشتنی؛ بهعبارتدرگر تشدخیص
بخشیین اوصاف زنیگی انسانی به جامیات را موجودات غیر زنیه است (عبیالنور.)67 :1984 ،
با بررسی اشعار هارونهاشمرشیی درمیرابیم که او عالوه بر جدانبخشدی بده جامدیات حسدی و
مادی ،به امور انتزاعی و مجرد هم گوشه چشمی داشته است .از درگر ورژگی های تشخیص در شعر
وی مشاهیه گستره ی عواطف انسانی به درون اشیاة و همیلی او با پیریه ها و غلبه تخیل شاعر بدر
طبیعت است .در قسمت بعیی پژوهش به نمونههاری از اشعار وی که نمارانگر مختصدات سدبکی او
در بهرهگیری از صنعت تشخیص است پرداخته می شود.
 -2-2-1تشخیص امور حسی و مادی
هارون هاشم رشیی با استفاده از نیروی تخیل خود به صورت گسترده در امور حسی و مادی تصدرف
نموده است و به آنها جلوه ای انسانی داده است و با بررسی پیریه تشخیص در شعر وی مدی بیندیم
که همه عناصر مادی و حسی بی جان طبیعت در برابر ما سرشار از زنیگی ،حرکت و حیدات اسدت؛

إل َمم ِ
ـات ال ِّـريْ ِ//
مثال شاعر در توصیف باد که رک امر مادی و محسوس است چنین میگوری :ويَ ْس َم ُع َ ْ َ
ِ ِ
اع َرَاب ْه" (هاشمرشیی( .)647/1 :2005 ،او صیای نامفهوم و آهستهی باد را میشنود /درحالیکده
"و َ
وه َي تَص ْي َُ /
(باد) فرراد برمیآورد «ای جهان عرب به دادم برسیی»).

فرراد برآوردن از ورژگدیهدای انسدان اسدت شداعر از طرردق اسدتعاره مکنیده (تشدخیص) اردن
خصوصیت انسانی را به "باد" که -شیة بیجان است -داده است .شاعر فرراد بداد را بده فررداد فدرد
مظلوم هماننی ساخته است و مستعار منه (انسان) را حذف و ورژگدی آن (فررداد بدرآوردن ،اسدتغاثه
1
نمودن) را برای مستعار له (باد) ذکر کرده است .شاعر از طررق شگرد تشدخیص ندوعی پدارادوک
نیز ارجاد کرده است؛ به ارن صورت که از رکطرف باد را انسانی با صیاری آهسته توصیف میکندی و
از طرفی فرراد زدن را به او نسبت میدهی.
در واقع شاعر با جانیار پنیاری وشگرد تشخیص در گدزارهای پارادوکسدیکالاز کداربرد معمدول
کلمات زبان عیول کرده و دست به آشناریزداری زده است؛ و با به چدالش کشدیین ذهدن مخاطدب
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 30وی را جلب نموده است و پ
نگاه
وی به ارمغان آورده است.
در ادامه ارن سطر شعری شاعر حالت کمک خواهی وراری طلبی افرادی که در زندیان و اسدارت
صهیونیستها قرارگرفتهانی و فرراد "واعرباه" برمیآورنی را به تصورر کشییه است؛ در ارنجا شاعر بدا
تلمیح به حادثهای تاررخی 1به بیان مقصود امروز خود پرداخته و در واقع بدار درگدر از بیدان هنجدار
عیول نموده است و با اشاره به واقعه تاررخی "فتح عمورره" توسط خلیفه عباسدی "معتصدم بداهلل"
که برای فررادرسی آن زن مظلوم قیام کرد ،بهصورت آگاهانه دست به آشنازداری معناری زده است.
شاعر می خواهی با تیاعی شین آن واقعه در اذهان ،ح مبدارزه طلبدی و روحیده عدزت مندیی
جامعه عرب و به ورژه حاکمان عرب را بییارکنی و فردی همچون معتصدم را بدرای فررادرسدی اردن
ملت ستم دریه و رارری طلب برانگیزد .صیای آه و ناله ارن افراد را به خاری در چشدم خفتده افدراد
جامعه تشبیه نموده است و انتظار برآشفتن و پررین از خدواب غفلدت و کداهلی و در نهاردت انتقدام
گیری توسط قهرمانی هم چون معتصم که تا انتقام آن زن مظلوم را نگرفدت ،خدواب بدر چشدمانش
از نوعی غافلگیری و دررافت معنای مقصود ،لذت ادبدی را بدرای

ننشست ،را دارد .شاعر درارنباره میگوری:
ُ
وصوت اآله /مال الشوك يف عيينه /يُغـرُ

(هاشمرشدیی:2005 ،

( .)647/1صیای آه (ناله) /همچون خاری در چشمانش ،فروبرده میشود)
شاعر با نسبت دادن "صوت" به "آه" نوعی تشخیص بوجود آورده است و با تشبیه "صوت اآله"
به "شوا" و اسناد "غرز" به "صوت" میان ح شنواری و بیناری آمیختگی ارجاد کرده و "آه" که
مربوط به ح شنواری است به ح بیناری نسبت داده است .ارن روش در علم بالغت بده تکنیدک
ح آمیزی معروف است و کاربرد موثر آن می توانی «گستره ادراا را وسعت بخشی» (فتوحی:1390 ،
 .)319در جاری درگر شاعر با بهرهگیری از قیرت تصوررگری تشخیص ،چشدم را اردنگونده توصدیف

ِ
میکنی :عِ ال َ ِ
ِ
ـلَ /،لـل ِشـ ْ ِ َِْ /ب /بِـ َد
َ ُْ
شاع ِر املَْم ُم ْو َ /سـاه َرمٌ /،فَـلَ ْـُ تَــنَ ُُُْ /تَـا ِو ُل ،أ ْن تُـ َقبّ َ

(هاشدمرشدیی،

( )645/1 :2005چشم شاعر غمدریه /بییار است /،و بسدتر خدواب بدر آن راه نیافتده /،مدیخواهدی تدا
وجببهوجب جاری که خون (شهیی) بر آن چکییه را ،بوسه زنی).
در ارن عبارت ،شاعر "چشم" را به انسانی مشتاق که جارگاه شهیی و شهادت را دانسته ،همانندی
میسازد که میخواهی بر وجببهوجب جاری که خون شدهیی بدر آن چکیدیه ،بوسده زندی .شداعر بدا
استعاره بوسه زدن چشم از طررق آدمگونگی عدالوه بدر خلدق تصدورر شدعری ،ندوعی هنجارشدکنی
معناری به وجود آورده است .از طرفی شاعر از تکنیک مجاز مرسل (کل شبر نازف بیم) بدا قررندهی
 1زمانی که رومیان شهر "زبطارة" را فتح کردنی ،بعیاز آزار و اذرت مردمانش زنی فرراد برآورد "وا معتصاماه" مدیگورندی
در ارن هنگام معتصم کاسه آبی که دستش بود را بر زمین گذاشت و دستور لشکرکشی به اردن شدهر را داد و عمورردة را
فتح کرد( .االسکنیرانی و اآلخرون )78 :1955 ،ارن عبارت (وامعتصماه) به شیوههای گوناگون و با داللدت هدای معنداری
مختلف توسط تعیادی از شاعران معاصر عرب به گار گرفته شیه است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 31 1400
محلیه (ذکر محل و مراد از آن حال) استفاده نموده است؛ زمدین را ذکدر کدرده و مدراد او 31
شدهییی
است که بر زمین افتاده و خونش میچکی ،با ذکر مجاز مرسدل بدر جنبدة برجسدتگی زبدان شدعری
افزوده شیه است .افزون بر ارن صور بالغی ،شاری بتوان نوعی هنجارگررزی جیریی در ارن مقطع از
شعر هاشم رشیی دری و آن ارن که؛ خواب نرفتن چشم شاعران را که مفهومی درررنه است و دالرلی
همچون غم رار و ...دارد با نگاهی جیری به تصورر کشییه میشود .شاعر دلیلی جیری برای نخوابیین
ذکر کرده و از معناری کلیشهای سر باز زده و میخواهی به مخاطب بگوری که مسأله فلسطین اسدت
که خواب را از چشم شاعر معاصر عرب ربوده نه چیزی درگر.
رکی از شاخص های مکتب ادبی اسالمگراری معاصدر دمیدین روح امیدی و نوردی بخشدی بعدی از
پرداختن به مفاهیم واقع گرارانه تلخ و دشوار جوامع اسالمی است.در حقیقت ارن مکتدب بعدیاز بده
تصورر کشیین شرارط بغرنج جوامع اسالمی مخاطب را در بیبینی و راس و نا امییی رها نمی کندی،
بلکه همواره می کوشی او را کنشگری مفیی در راه اصالح جامعه بیانی .هارون هاشم رشدیی در میدان
انبوهی از مشکالت که او و مردم فلسطین را فرا گرفتهاست باز هم چشم امیی به آرنیه بسته است و

ِ
ع ال ُ تُـ ِ  /يَـ ُق ْـو ُل،
الصـ ْد َ  /،يَ ْسـطُُر أ َْرَو َ
تاررخ را از آن ملت فلسطین میدانی و میگوری :هَـا قَـلَ ٌـُ َُُـ ُّ ّ /
فَـيُ ْوِمئ /التا ِريْ ُخ ََْياُْو َرالِ َع اهـُ ْد ِ
ب (هاشمرشیی( .)724/1 :2005 ،قلمی دارد که سخن راست را مینورسی و

بهتررن کتابها را به رشتهی تحررر درمیآورد ،برزبان میآورد و گاهی اشاره مدیکندی ،پد تداررخ
همچون انسانی زانو میزنی و از شرمنیگی مژگان را پارین میانیازد (رعنی چشمان خود را فرو می-
بنید).
در ارنجا شاعر ورژگی سخن گفتن و اشاره نمودن که الزمه انسان است را به قلدم نسدبت مدی-
دهی؛ به تاررخ جان انسانی میبخشی ،آن را دارای چشم و مژگان میدانی و بده انسدانی کده بدر زاندو
افتاده تشبیه میکنی تا از ارن رهگذر روح امیدی در جامعده بیمدی و بده حرکدت هموطندانش در راه
رسیین به آرمانهارشان جان تازهای بخشی .بخش عمیه تشخیصهدای موجدود در اشدعار شداعر در
ارتباط با طبیعت است و جالب توجه است که ارن تشخیصها در راستای مفداهیم پاردیاری و تعهدی
ادبی او به مسأله فلسطین به کار گرفته میشود .گورا شاعر مدیخواهدی تجربده تلدخ غصدب وطدن و
تجاوزگری دشمن عنود در بخش کدوچکی از اردن جغرافیدای وسدیع جهدان را بده کدالن رواردت و
تجربها ی انسانی تبیرل کنی و ارن مفهوم را با تصورر همیلی طبیعت و به ستوه آمین و فررادخواهی
عناصر آن ترسیم میکنی .توصیف عناصر طبیعت بر پاره میزان انفعال شاعر با طبیعدت و اثربخشدی
آن در بیان آالم درونی شاعر پیررزی میشود نه بر پارده توصدیفهدای قدائم بدهذات و مسدتقل آن
عناصر (بیاری .)38 :2006 ،بیرن ترتیب پیریههای طبیعی از ماهیت خدود فاصدله مدیگیرندی و رخدت
نمادهاری ادبی بر تن میکننی که با پوراری و حیات الهام گرفتهشدان از طبیعدت ،در شدعر هدارون و
شعر اصیل مقاومت جاودانه میشونی.
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32شاعر عالوه بر قلم ،اشیاة عینی و بیجان زرادی همچون :سنگ ،کمانچه ،مسجی ،زمدین و بداد و

َْ َجـار /،تُـ ْن ِشـ ُد ْيـی الـد ُ /...تَـتَ َعـالَی
غیره را با خود همنوا ساخته اسدت و مدیگوردی :وتُ َ ـُِّ َْـ َ األ ْ
ات( ...هاشم رشیی( .)742 /1 :2005 ،همه تکبیر میگورنی (و شدعار خودبداوری سدرمیدهندی)،
الص ْـي َح ُ
حتی سنگها هم (با درگران همنوا شیهانی) ارن شعار را سرمیدهنی( :رحیدی الدیم) زندیهبداد خدون
شهیی .پ فررادها بلنی میشود).
شاعر ،سنگ را که موجودی بیجان است ماننی خود متأثر از اوضاع سرزمینش دانسته اسدت تدا
شور و اشتیاق به ادامه ی راه شهادت و مبارزه با اشدغالگران را در درون هدر آزادهای شدعلهور سدازد.
درواقع در ارنجا با استفاده از صنعت تشخیص نوعی آمیختگی بین واقعیت تلخ امروز و بین آرندیهی
روشن ارجادشیه است و در ارن خصوص باری گفت کده امیدی بده آرندیه و آزادی خدود از مهمتدررن

اصول بنیادرن شعر هارون هاشم به شمار میآری .إِن َرَاببَِِت َش ْج َوى .../ ،تَـ ُق ْو ُل لَنَـا ُه َـو الغَـا ِ
ْ

(هاشدم-

رشیی( )642/1 :2005 ،کمانچهی من غمگین است.../به ما میگوری که او اشغالگر است)/
در ارن عبارت ،شاعر به ابزار موسیقی (کمانچه) جان بخشییه و سخن گفتن کده عملدی انسدانی
است ،را به او داده است .در واقع شاعر حالت درونی خود را به موسدیقی غمگیندی همانندی سداخته
است که با او به نجوی نشسته است و ارن بیانگر شوق و اشتیاق شاعر نسبت بده سدرزمینش اسدت،
بهطوری که با اشیاة بیجان به همزاد پنیاری پرداخته است؛ وی با ارن استعاره که ظرفیدت بداالری
در شکستن مرزهای زبانی و واقعیت دارد مرز بین انسان و طبیعدت و انیرشده و شدیة را برداشدته،
(فتوحی رود معجنی )155 :1385 ،بر تشخص زبان شعری خود افزوده و سدبب ارجداد آشدناریزداردی در
تعبیر شعری شیه است.

ـف:
ض تَـ ْمتِـ ُ
تَـ ُقـ ْـو ُل الـ ِّـريْ ُ../ي َل ْيـ َ
ـف َ ..و أَيْـ َـن ي َایي َوَُُــيِّ ُُ الصـ َـم ُُ (هاشددمرشددیی / )754/1 :2005 ،األ َْر ُ
خـ ِ لَنَـا (هاشدمرشدیی،
َم ْر َْباًَ /و تَتِْيهُ ِابل َْو ْج ِه الصـبُ ْو ِ َ / ..ایأُمنَـا انْـتَ ِظ ْـر ِ أ ََمـا َ البَْيـ ِ إِِ َعائِـ ُد ْو َنَ /مـاذَا ْیَبَ ْ

( )768/1 :2005باد میگوردی ...چگونده؟ ..و کجدا؟ ...ای  /و ناشدنواری سداره مدیافکندی و همدهجدا را
فرامیگیرد /.زمین بانگ برمیدارد و (میگوری :خوش آمیری و به خاطر (استقرار معشوق) زربا چهدره
بر آن به خود میبالی /...مادر در جلو خانه منتظر ما باش؛ داررم برمیگردرم ،چده غدذاری بدرای مدا
آماده کردهای؟)
در ارن سطرها ،همرنگی و رکیلی طبیعت با شاعر و مبدارزان ،سدردادن فررداد آزادی و گشدودن
درب انتظار توسط مادران فلسطینی کده چشدمبدهراه عزرزانشدان هسدتنی بدا بهدرهگیدری از شدگرد
تشخیص به زرباری تصورر شیه است .وی با عیول از بیدان متعدارف و بهدرهگیدری از قدیرت تخیدل
شاعرانه ،دنیای آشنای مخاطب را غررب و نگاه وی را برای دررافت معنا برانگیخته و دست به هنجار
گررزی معناری زده و تشخص و برجستگی به زبان شعری داده است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 33 1400
هنا األَقْصى احل ِزين الوجه /،م ْ لُـو  /،و م ْقمـور( ..هاشمرشیی( )653/1 :2005 ،ارن جا اقصی 33
غمگدین،
َُ
َ َ ْ ُ َ ْ َ ٌْ َ َ ُ ٌْ

زخمخورده و مورد ستم واقعشیه است).

در ارن سطور نیز "اقصـی" مستعار له" ،انسان" مستعارمنه و محذوف ،و "ْـزين الوجـه ،مکلـو و
مقمـور" قررنه و از صفات انسانی هستنی .شاعر بدا جدان بخشدیین بده مسجیاالقصدی آن را همانندی
انسانی ساخته که بر اثر حرمتشکنی صهیونیستهای غاصب و ظلمی که بر مردم آنجا روا میدارنی
غمزده و انیوهناا گشته است .در نظر شاعر انیوه مسدجی االقصدی احساسدات درگدر پیردیه هدای
طبیعی را برانگیخته و همگی رکصیا فلسطینیان و مسلمانان را جهت آزادسازی آن فرامیخوانندی.

أَيـنَما ِسرَِ تُـنَ ِ
ِ
ـال /و َشـ َذی الزْهـ ِر و ِعطْـر ال ُْتَـ َق ِ
ـال
اديْـنَا التِّ َالْ ُلَ /و الرَواِْ ِْب اخلُ ْ
َْ ْ
ض ُر تَـ ْد ُع ْو َو ا ْجبَ ُ َ
َ ُ

(هاشدمرشدیی،

( )136/1 :2005به هر سو برورم تپهها ،چمنزارهای سبز و کدوههدا و بدوی خدوش گدلهدا و رارحدهی
پرتقال ما را نیا میزننی).
شاعر در ارنجا با ذکر فعلهای" :تنادی" و "تیعو" و اسناد آن به مظاهر طبیعی همچون :تپهها،
چمنزارهای سبز ،کوهها ،بوستانها و گلستانها به همزادپنیاری 3پرداخته است .همزادپنیاری اردن
عناصر با شاعر برگرفته از احوال و اوضاع تلخ حاکم بر سرزمین اوست؛ روح شاعر در عناصر طبیعدت
نفوذ کرده و فرراد بازگشت به وطن که آرزوی درررن اوست بر لب تمام عناصر آن جداری نمدوده تدا
حیودی که ارن عاطفه انسانی شور و لذت مخاطب را برمدیانگیزاندی و «اردنگونده اسدت کده میدان
هنرمنی و دنیای خارج همیلی و همزادی پیری میآری و تصورر ،ظرف عواطف و احساسات شداعرمی
شود» (فتوحی رود معجنی )68 :1385 ،بهگونهای که آن را از زبان منارهها و زمین و ...نیز بازگو میکندی:

ِذنُـنــا ِيف ال ُق ـ ْد ِ  /و ِيف ُلـ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب َوأَيْـ َـن الـ ِّـديْ ُنَ ،وأَيْـ َـن
العـ َـر ُ
ـل فل ْســط ِْ  /...تَـنُـ ْـو ُ َ /...و تَـ ْب ـ ْـي/..أَيْ َن َ
وتَـنُـ ْـو ُ َم َ ْ
َ ْ ّ
جنو ُد َِّ
ص َال ِ ال ِّـديْ ِن (هاشمرشیی( )739/1 :2005 ،منارههای ما در قیس شدیون سدر مدی-
اّلل /،أَيْ َن ُجنُ ْو ُد َ
ُ ُْ

دهی /و در تمام سرزمین فلسطین زاری میکنی /و گرره میکندی و مدیپرسدنی :عدربهدا کجارندی؟
درنداری کجاست؟ لشکر خیا کجاست؟ سربازان صالحالیرن کجارنی؟)
در ارن سطرها شاعر با استفاده از استعاره مکنیه(تشخیص) نوحه کردن و شیون سردادن کده از
ورژگیهای انسانی است رابه مناره نسبت داده است .تصاورر زنجیدرهای آفرردیهشدیه از تکدرار فعدل
"تنوح" و به دنبال آن ذکر فعل "تبکی" ،اسناد آنها بده کلمده "مدآذن" نیدز تکدرار کلمده پرسشدی
"أرن" که از معنای معجمی خود خارجشیه ،همگی بر انیوه اجتماعی اردن شداعر اسدالمگرا داللدت
دارنی .ترسیم گذشته درخشان و مقارسه آن با اوضاع مصیبت بارکنونی کشورهای عربدی و اسدالمی
هیفی است که هارون هاشم میخواهی از طررق ارن معادلهای موضوعی برای خواننیه بیان کنی.
شاعر در جاری درگر زمین را به مثابه انسانی درنظرگرفته که از خشم تنبلی و کداهلی عدرب بده

ستوه آمیه و خطاب به ساکنان خودباخته ،دشمنان و اشغالگران سرزمینش میگوردی :فَ ِم َـى تَـل َْعـنُ ُ ُْ/
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ار ََتْ ُللُ ُم ُْ (هاشمرشیی( )733-732/1 :2005 ،سرزمین فلسطین بده شدما لعندت مدیفرسدتی و آتدش
َوالن ُ

دوزخ (دشمن) آنها را میبلعی.

 2-2-2تشخیص امور انتزاعی و مجرد
هاشم رشیی جهت به تصورر کشیین مسأله فلسطین و درد و رنج ساکنان آن در کنار تشخیص امور
عینی ،به جانبخش ی به امور انتزاعی پرداخته است .در نزد او مرگ که امری مجرد و انتزاعدی اسدت

ت
ـِت َال َم ْه ّـرَ /و َع َـو ْ
فرراد میزندی و بداد زوزه مدیکشدیَ :هتَ َ
ب وظُْه ٌـرَ /ال َم ْه ّـر ِم ْـن قَـ ْب َ
ـف املَ ْـو ُ
ت َو ُه َـو َِ ٌ
ضِْ
الرای و َهب ْ َ /ع ِ
ْةٌ َالتَِق ُر (هاشمرشیی)35/1 :2005 ،
اص َه ٌ
ص ُر ُ
تَ ْ
ات َْجُْو َ
خ ِّ ْ ُ َ

(مرگ درحالیکه سراسر چنگال و نیش بوده فرراد زد /که از دستان من هیچ راه فدراری در کدار
نیست /و باد زوزهی بلنی کشیی /و گردبادهای سرسخت که قابدلکنتدرل نبودندی شدروع بده وزردین
نمودنی).
میتوان گفت که مستعار له (مرگ) و مستعارمنه(حیوان درنیه) است که شاعر بده ذکدر قررنده
آن "ناب و ظفر" اکتفا کرده است.از طرفی درگر ،چنانچه قررنه "هتف" باشدی ،مدرگ را بده انسدانی
تشبیه شیه که فرراد میزنی .شاعر با تکیهبر تخیل شاعرانهی خود توانسته به صورتی زربدا ،در ردک
عبارت از دو استعاره جهت بیان معنای موردنظرش استفاده کنی.
در بیت دوم نیز استعاره وجود دارد ،بادها (مستعار له) مذکور و گرگ (مسدتعارمنه) محدذوف و
زوزه کشیین (عوت) از لوازمات مستعارمنه است که برای مستعار له به عارردت گرفتده شدیه اسدت.
شاعر از حجم مشکالت و زنیگی سخت مردم سخن میگوری و مرگ را به حیوان درندیهای همانندی
ساخته که دارای چنگال و ناخن است و هیچ راه فراری از چنگالهای برنیه آن نیسدت؛ و همچندین
باد را به گرگی درنیه تشبیه نموده که قبل از حمله شروع به زوزه کشیین میکنی و آمادهی حملده
و از بین بردن همهچیز میشود .شاعر درواقع حقیقت انسانهای گرگصفت و ظالم کده هدیچگونده
رحمی نیارنی را به تصورر میکشی ،اوضاع نابسامان فلسطین را بازگو میکنی که مرگ از هدر طدرف
به سراغ آنها میآری ،بهطوری که راه فراری از آن ،وجود نیارد؛ رهودران غاصدب و گدرگصدفت کده
سرزمین آنها را اشغال کردهانی همچون گرگانی هستنی که بیون رحم بر آنها حمله کرده و آنهدا
را بیخانمان و آواره کردهانی .دررافت استعارههای بهکاررفتده دراردن عبدارات کده بدر اسداس عنصدر
تشخیص بوده ،منوط به کاوش مخاطب است و در نهارت به لذت ادبی منجرمی شود.
در جاری درگر خوشبینی او به آرنیه با تکیه بر صنعت تشخیص چنین بده تصدورر کشدییه مدی
شود :فَ َما َِ َم ْ أ ََمانِْينَـا (هاشمرشیی( )727/1: :2005 ،آرزوهای ما نخوابیی رعنی همیشه آرمانگرا بودرم و
آرزو داشتیم).

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 35 1400
آرزوها به انسان امییوار هماننی شیهانی به ارن صورت که "امانینا" (مستعار لده مدذکور)35 ،
انسدان
(مستعار منه محذوف) ،خواب از مناسبات و ورژگیهای انسانی ذکرشیه است .شداعر ورژگدی خدواب
نرفتن را که ورژگی انسانی است برای آرزوها که شیة بیجانی و امری مجرند و انتزاعی است نسدبت
داده و با کمک استعاره تشخیص ،از زبان عادی گفتار عیول کدرده و سدبب برانگیختگدی و هیجدان
خواننیه شیه و وی را به تأمل و انیرشه در ارن بیان واداشته است .اگر شداعر در قالدب زبدان گفتدار
عادی می گفت :امییمان را از دست نیادرم توجه خاصی از سوی خواننیه به آن نمیشی؛ اما وقتیکه
خواب را برای آرزو و امیی آورده ،زبان هنجار را شکسته و دست به آشناریزداری معناری زده است.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت تکنیک آشناریزداری در شعر معاصر عربی در ارن پژوهش به بررسی اردن شدگرد
در اشعار هارونهاشم رشیی پرداخته شیه است .نتارج حاصل از بررسیهای انجدامشدیه از اردن قدرار
است:
از میان عناصر آشناریزداری معناری ،عنصر استعاره در قالب صنعت تشخیص ،بیشتر مورد توجه
شاعر قرارگرفته است ،شاعر عالوه بر تشخیص پیریه هدای طبیعدی و جامدیات بدیجدان ،همچدون
سنگ ،تپه ،کمانچه ،مسجی و ...به تشخیص امور انتزاعی و مجرد همچون مرگ و آرزو پرداخته و بدا
نیروی تخیل خورش بین آنها پیونی عاطفی برقرار کرده و بر قیرت تأثیرگذاری افزوده است.
شاعر در بیان شور و اشتیاقش نسبت به وطن و به تصورر کشانین گوشههداری از پیامدیهای اشدغال
آن ،با اشیاة بیجان به همزادپنیاری پرداخته و با ارن امکان صناعتی زبان درست است که الرههدای
معناری پنهان شیه و در نتیجه فرآرنی ادراا آن به تأخیر افتاده ،ولی در واقع به سبب کشف روابدط
تازه در محور همنشینی کالم موقعیت های استعاری جیریی خلق کرده و باعدث شدگفتی خوانندیه
شیه است.
هاشم رشیی به عنوان شاعر اسالمی توانسته با دخل و تصرف در حدوزه معنداری سدخن و خدارج
کردن کلمات از مواضع طبیعی و معنای قاموسی خود به دنبال بازسازی و بازتولیی مفاهیم اردیلوژی
مکتب اسالمی معاصر به طور کل و مفهوم پاریاری به شکلی ورژه است .بیرن گونه که او بدا توانداری
خود سعی در خلق چشم انیازهای تازه و عاطفی کردن قلمرو حوزه اردیلوژرک و مفهدوم کلیشدهای
پاریاری است و در ارن راستا تالش ذهنی مخاطب برای درا تجربهای نامأنوس با خود همراه کدرده
است.
پینوشتها
 -1پارادوک ( )Paradoxرا مهملنما را متناقضنما ،در اصطالح ،کالمی است کده در ظداهر حداوی مفهدومی متنداقض
است .بهطوریکه در وهلهی اول پوچ و بیمعنی به نظر میآری اما در پشت معنی ظداهری حقیقتدی نهفتده اسدت کده از
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طررق تناقض ظاهری جمله ،دقت خواننیه را شنونیه را در کشف زرباری متن بسیار باال میبدرد مانندی سدخن شدفیعی-
کیکنی :جاری که نان گرسنه شی و آب تشنه زرست .گاهی مفهوم رک جملهی پارادوکسی خالصه و فشرده مدیشدود و
بهصورت ترکیبی درمیآری که درعینحال حاوی دو مفهوم متناقض است .ارن ترکیبها اغلب تصوررهاری میسدازنی کده
درنهارت ظرافت و دقت ،از زرباری فراوان برخوردارنی و نشانهی وسعت خیال گورنیه و احسداس بیدان ناپدذرر او هسدتنی.
تصوررهاری را که از ارن ترکیبها حاصل میشود تصوررهای پارادوکسی مینامنی( .میرصادقی.)63:1388 .
 -2ح آمیزی ( )Synaesthesiaرکی از مباحث فن بیان و از انواع مجاز اسدت و آن نسدبت دادن محسوسدات رکدی از
حواس پنجگانه است به حسی درگر ،برای مثال وقتی ترکیب سکوت سدنگین را بده کدار مدیبدررم ،دو حد شدنواری و
المسه را باهم آمیختهارم ،رعنی سکوت را بهجای ارنکه با گوش ح کنیم ،با دسدت لمد کدردهاردم و آن را سدنگین
رافتهارم .شاعران مکتب معروف به نمدادگراری ازجملده دو شداعر فرانسدوی ،شدارل بدودلر و آرتدور رمبدو بدیش از همده
ح آمیزی را بهکاربردهانی .ح آمیزی رکی از راههای ارجاد موسیقی معنوی در شعر است.
...آه ،بگذار من ،چو قطرهی بارانی باشم در ارن کورر /که خاا را به مقدیم او مدژده مدیدهدی ...بدا قطدره /قطدره /قطدره
خونش /موسیقی مکرر ورکررز برف را ترجیعی ارغوانی میبخشی «شفیعیکیکنی» .در ارنجا قطرههای خون کده دردینی
است ،چون ترجیعی (که شنیینی است) ارغوانی ح شیه ،همچنانکه از برف که درینی است به موسیقی کده شدنیینی
است ،تعبیر شیه است( .میرصادقی 115:1388 .؛ داد.)197:1382 ،
 -3همزادپنیاری تجربهاری عاطفی است که بهموجب آن انسان خود را با آنچه که مشاهیه میکنی رکی میدانی و گدوری
در حواس فیزرکی موضوع مورد مشداهیه ،مخصوصدار در حدواس مربدوط بده حرکدات و حداالت آن مشدارکت مدیرابدی؛
بدهعبددارتدرگددر انسدان در تجربددهی درون حسددی از رکشدی بدیجددان رددا موجدود درگددر خددود را بدا آنرکدی مددیدانددی.
(داد)218:1382.
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چکیده:
خشونت سیاسی رعنی اعمال اراده و قیرت در راستای اهیافی غیر مشروع است و از آنجا که ادبیات آرینهی تمدام نمدای
جوامع است که گاه در آن تاررخ ملتها نمودار میشود و واقعیتهای تاررخی جوامع به صورت ادبدی تجلدی مدیرابدی از
جملهی ارن آثار ،رمان لیالی ترکستان نجیب کیالنی –نورسنیه مسلمان مصری –است که او در ارن رمانها به مشکالت
ورنج های مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب رعنی ترکستان را سین کیانگ پرداخته است ،و در آن با تصدورر سدازی
خشونت سیاسی و مفاهیم درگر چون ترور و اعدیام وشدکنجه قصدی دارد اردن مفداهیم منفدی را در معدرض دردی درگدر
مسلمانان قرار دهی .ارن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی قصی دارد با تبیین وتشررح خشونت سیاسی و درگر مشدتقات
آن ،ارن مفاهیم سیاسی وجامعه شناسی را در ارن رمان پیاده کنی و مهمتررن نتارج دست رافته حکاردت از آن دارد کده
ارن مفاهیم به صورت اشغال رک سرزمین و پارمال کردن احسات مذهبی و درنی و تبدیرل مسداجی بده مجدال لهدو و
تغییر توپوگرافی و اتنوگرافی کشور بکار رفته است.

کلید واژهها:

تصورر سازی ،نجیب کیالنی ،رمان لیالی ترکستان ،خشونت سیاسی.

دراسة صور العنف السياسي يف رواایت جني الکيالنی
امللخص:

(رواية ليالی تروستان منوذجا)

العنااف السياسااي يعااين اارسااة اإلرادة والقااوة السااعي لتحقيااق أغارا غااري مشااروعة ،ومبااا أن األدب هااو املاارآة الكاملااة
للمجتمع ااات يظه اار في اه اتري اخ األم اام ،ي ااتم يفس ايد ال اادول وواقعه ااا الت ااارخي للمجتمع ااات بص ااورة ادبي ااةت م اان ب ا ه ا ه
ه ه الرواايت مشااكل
األعمال ،كانت رواية لياي ترکستان لنجيب الكيالىن  ،الكاتب املصري املسلم ،و هو يعا
املساالم ومعاااانجم خااارج حاادود العااات العاارد أي تركسااتان أو شااينجيان ت ويوض ا فيهااا العنااف السياسااي واملفاااهيم

1

نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکs.abdi@basu.ac.ir :

40

تصورر سازی خشونت سیاسی در رمانهای نجیب کیالنى (بررسی موردی رمان لیالی ترکستان)

40ارى مثاال االغتياااالت وعمليااات اإلعااداِ يسااتهدل هل ا ه املفاااهيم الساالبية ال ای املساالم ارخ ارينت تسااتهدل ه ا ه
األخا
الدراسة ابملنهج الوصفي التحليلي ،نّ تبي و توضي ها ه املفااهيم السياساية واالجتماعياة ها ه الرواياة وتطبقهاات
تشري أهم النتائج نّ أن ه ه املفاهيم قد استُخدمت احتالل األر وقمع املشاعر الدينية والدينية ،واويل املساجد
نّ الذ ارون و الفسق وتغيري طوبوغرافيا ونثنوغرافيا للبالدت

الکلمات الرئيسة :دراسة الصورة ،جنيب الکيالين ،رواية ليالی ترکستان ،العنف السياسيت
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 -1مقدمه

41

مفهوم خشونت دارای تعابیر متعید و مختلف است از رفتار و گفتار که تهیری درآن بکار مدیرود ،ردا
ارنکه با بکارگیری خشونت طرف میخواهی به درگران ضرر وآسیب برسدانی ردا ارنکده ضدرر مدادی،
جسمی ،روانی ،فکری وعقییتی به هستی انسان برسانی را شامل میشود ،همچنانکه بکارگیری غیدر
قانونی و غیر مشروع قیرت واراده رک طرف بر طرف مقابل را نیز در بر میگیرد ارن گونده قدیرت و
فشار باعث بوجودآمین هرج و مرج می شود و نوعی روابط خصمانه را در جامعه شکل می دهی.
رکی از موضوعات مورد توجه جامعه شناسان سیاسی ،پژوهش دربارهی خشونت سیای و تبیدین
رابطه آن با رکی از مفاهیم پر کاربردآن رعنی ترور و تروررسدم اسدت؛ خشدونت سیاسدی معمدوال از
جانب گروهها ونهادها و دولتهاری سر می زنی که خواستار ارجاد هیفی خاص در جامعهای هسدتنی و
در ارن رمان کشورهای چین و روسیه تزاری درصید زدودن چهره اسالم و مبدادی آن در پدارهای از
کشورهای اسالمی ماننی ترکستان هستنی و ارن امر نوعی تغیرات ساختاری و هورتی بشمار میرود،
چه مردمی که صیها سال با ارن اصول و مبادی و آموزههدای اسدالمی نشدو و نمدا کدردهاندی باعدث
سردرگمی و اختالل می شود و نظم جامعه را به هم میزنی و چنین مردمی نمیتواننی اردن اهدیاف
استعمارگران اشغالگر را در جامعه خود پیاده کننی ،بنابرارن عوامل ارجاد اردن اهدیاف غیدر اسدالمی
روی به خشونت برای پیاده کردن اهیافشان دارنی.
بنابرارن مردم ترکستان برای کسب هوردت مدذهبی و رسدمیت بخشدیین بدیان تنهدا راه آن را
مبارزه و جهاد با چنین حکومتهاری می دانسدتنی ،چدرا کده حکومتهدای چدین و روسدیه تدزاری از
تشکیل هورت اسالمی و تقورت آن و انسجام قومی-ملی جلوگیری کردنی و خواستار ارجاد ارزشهای
ضی اسالمی و کمونیستی بودن و آن را بر جامعده اسدالمی ترکسدتان تحمیدل کردندی و مسدلمانان
ترکستانی با تمسک به تاررخ جمعی ،زبدان و فرهندگ و گذشدته مشدترا درصدید ندوعی پیوندی و
همبستگی بودنی و می خواستنی هورتی مستقل اسالمی جیا از هورت کمونیسدتی ارجداد کدرده ،در
صورتی که نظام کمونیستی چین حاکم بر ارن کشور ارن هورت را مورد تهیری قراد داده بود و برای
ارفای هورت کمونیستی وارد اقیامات خشن سیاسی شیه ،از جمله بازداشت فلهای و زندیانی کدردن
مردم مسلمان ترکستان و تجاوز به زنان و ازدواج به زور گرفته تا اعیام را شامل میشی.
ارن خشونت سیاسی مستمر و منظم با همکاری درگر نیروهای سدرکوبگر داخلدی جدیا شدیه از
مجاهیان مسلمان که به عناصر سرکوب رژردم اشدغالگر چدین تبدیرل شدیه و بدا همیسدتی درگدر
نیروهای سرکوبگر خارجی باعث ارجاد شکاف بین مردم مسلمان ترکستان ودرگر سداکنان آن شدیه
بود ارن حکومت باور داشت تنها از گذار اقیامات خشونت آمیز حصدول اهدیافش میسدر مدیشدود و
بنابرارن ارن حکومت اشغالگر چون از جامعه جیا گردریه بود بدرای حکومدت کدردن بسدوی اعمدال
قیرت عرران پیش رفته و برای مردم ارن درار انیا ارزشی قارل نبود و در نتیجده چندین وضدعیتی
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که42قیرت خود را به واسطهی سیستم نفرت آور سرکوب ومنطدق زور مشدروعیت بخشدییه و مدردم
هیچ ارادهای نه تنها بر تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و حتی بر سرنوشدت خدود نیاشدته ،اردن
استعمارگر خارجی ،شری بودنی که بر مردم تحمیل شیه و تنها راه رهاری از دست آن جهداد در راه
خیاست.
1
ارن پژوهش در راستای ارائه تصاورری است که نورسنیه توانمنی مسلمان مصری نجیب کیالنی
در رمان لیالی ترکستان 2ارائه داده است و به نوعی ادبیات اسالمی 3است و مدیخواهدی فرردادرس و
کمک کننیه مردمی مظلوم باشی که به دور از نقشه و دارره جهان اسالم میخواستنی هورت اسالمی
داشته باشنی و در ساره آموزههای پیشرفته اسدالمی بده زندیگی و معداش خدود ادامده دهندی ،ولدی
بیگانگان آنها مورد استثمار قرار داده را استعمارگران برای بهرهکشی از ارن مسلمانان بیگناه دسدت
به اعمال خشونتآمیزی میزننی که در ادبیات سیاسی امروزه به آن خشونت سیاسی را تدرور مدی-
گورنی.
اهیاف ارن پژوهش تبیین و تشررح مفاهیم خشونت سیاسی واشدتقاقات آن رعندی تروررسدم در
ساره رمان لیالی ترکستان است و ضرورت از ارن تحقیق ،شناسانین مسلمانانی کده از داردره جهدان
اسالم دور افتادهانی و دارای مشکالتی عقییتی میباشنی.
در ارن پژوهش به شیوهی توصیفی ،به واکاوی مفهوم خشونت وبررسی ابعداد آن و تطبیدق اردن
مفهوم با مستنیات تاررخی گنجانیه شیه در رمانلیالی ترکستان نجیب کیالنى پرداختدهشدیه و در
راستای جواب به ارن سوالهای تحقیق است:
 -1خشونت سیاسی و اشتقاقات آن در رمان لیالی ترکستان کیالنی چگونه به تصورر کشدییه
شیه است؟
 -2کیالنى در بیان مفاهیم خود از چه شیوههای بیانی برای ارن موضوع بهره برده است؟
پیشینه تحقیق
در مورد خشونت سیاسی میتوان به پاران نامده کارشناسدی ارشدی دانشدگاه عبدیالرحمن میدره

الجزائر تحت عنوان «يفليات العنف

الرواية ا ائرية املعاصرة رواية تيميمون لرشيد بوجدرة أوموذجا»

از فالق محمی ( ) 2016به خشونت داخلی صورت گرفته از سدوی گروههدای مختلدف در دهده ندود

الرواياة

میالدی در الجزائر در خالل از ارن رمان پرداخته اسدت ،و کتداب «صاور العناف السياساي
ا ائرية املعاصارة» نوشته سعاد عبیاهلل العنزی ( )2008از خالل رمانهای رمان نورسان مشهور ماننی

واسینی االعرج والطاهر وطار واحالم المستغانمی و عبیالملک مرتاض به مفهوم خشدونت سیاسدی و
اشکال آن پرداخته است واز مقالههای مشابه در ارن زمینه میتوان به مقالهی آقاران «جعفدر کوشدا
وپیمان نمامیان» با عنوان «جارگاه اعمال تروررست درپرتوحقوق بدین المللدى کیفدرى»)1387( ،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 43 1400
اشاره کرد که به بیان مفهوم تروررست وابعاد آن پرداخته است ،و در مورد نجیب کیالنى مى43
توان
به مقاله «نجیدب الکیالندی أول روائدی اسدالمى» از دکتدر «محمدی حلمدی القداعود» و پاردان نامده
کارشناسى ارشی خانم دکتر صیرقه زود رنج با عنوان «تحلیل و بررسی نقش وجارگاه نجیب کیالنی
در داستاننورسی اسالمی» ،در دانشگاه تربیت میرس ،تهران درسال  1380اشاره کرد.
درمورد ارن مقاله باری به ارن نکته اشاره کرد که ارن موضوع بیشدتر سیاسدى و جامعده شناسدی
است ،و بررسى ارن مفهوم در ادبیات اسالمی معاصر عربى ،پیشینهاى چنیانی نیارد و جدزو محدیود
مقاالت نگارش رافته در ارن مورد محسوب مىشود.
 -2مفاهیم پژوهش
خشونت ازنظر لغوی رعنی درشتی کردن و تنیخوری و مقابل نرمی اسدت

(عمیدی 486 :1389 ،و معدین،

 .)638 :1386در زبان عربی واژه عنف برای آن وضع شیه است و در لسان العرب رعندی «احلـز ابالمـر
و عـد الرفـ » (ابن منظور ،د.ت ،ج :13مادة ع ن ف) و از نظر اصطالحی عبارتست از هر اقدیام خطرنداکی
که در آزادی درگران دخالت کنی و خواهان محیود کدردن آزادی تفکدر ونظدر واراده اسدت
الوسیط.)655/2 :1985 ،
خشونت سیاسی عبارتست از کنشهاری اعتراضی است که شکل خصمانه و غیر نهادی به خدود
می گیرد و طرفهای درگر به صورت عامیانه ،از اجبار فیزرکی به رکیرگر را امدوال رکدیرگر اسدتفاده
مینمارنی تا تغییر سیاسی را چه در سیاست و چده در سداختار حکومدت بده وجدود آورد (فاررابندی و
روزالینی فاررابنی.)11 :1379 ،
تعررف اصطالح خشونت در سه رورکرد مطرح است:
نخست :خشونت استفاده عینی از قیرت مادی برای ضرر وآسیب رسانین به خورش را درگران و
تخررب داراریها براى تاثیرگذارى بر طرف مقابل است بر همین اساس رفتار خشونت آمیز متضدمن
قهر واجبار از سوى فاعل است و مقاومت و تسلیم از جانب طرف مقابل است.
دوم :خشونت همان استفاده از قیرت مادى را تهیری به استفاده از آن است ارن تعرردف ،مفهدوم
خشونت را گسترده ساخته و شامل تهیری بالقوه وبالفعل در گفتار و کردار میشود.
سوم :ارن رورکرد به خشدونت بده عندوان مجموعدهاى از اخدتالفهدا و تنداقضهداى پنهدان در
ساختارهاى اجتماعی و اقتصادى و سیاسی جامعه مدینگدرد و بدر همدین اسداس بدر آن ،ندام کلدی
خشونت می نهی و عوامل آن را به شرح زرر بر می شمارد :نبود تکامل کشور دارى در جامعه ،تالش
برخی گروه ها براى جیاری از دولت ،فقیان عیالت اجتماعی و محرومیت گروهی مشخص در جامعه
از برخی حقدوق سیاسدی و محرومیدت بسدیاری از شدهرونیان از نیازهداى اساسدی چدون آمدوزش،
بهیاشت ،تغذره ...و وابستگی خارجی (توفیق ابراهیم.)42 :1992 ،
(المعجدم
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44خشونت سیاسی دارای سه مولفه جنگ داخلی ،تروررسم و نابسامانی داخلی است
 )42تروررسم رکی از مفاهیم مبهم خشونت است بده عندوان عملدی کده تدرس ،احسداس حقدارت و
تقاضای اعمال تالفی جورانه را در بر میگیرد ،تعررف می شود (فاررابنی و روزالینی فاررابنی.)55 :1379 ،

(سدانیرز:1380،

 -2-2کیالنی و رمان تاریخی
رمان لیالی ترکستان رک رمان تاررخی محسوب مدیشدود .رمدان تداررخى ،زمدان ومکدان برخدى از
شخصیتها و حوادثش را از تاررخ مىگیرد ،ولی معموالر ارن نام هنگامى بر رمانى اطالق مىشود که
محیط اجتماعى و حوادثش را بىطرفانه ،دقیق وبا جزئیات زراد نوشته و بسدط داده باشدی (سدلیمانى،
 .)18:1374شخصیتهاى ارن رمان ،به دودسته تقسیم میشونی ،بعضی ازارن شخصیتها ،شخصیت-
هاى واقع هستنی که با مراجعه به منابع تاررخى صحت ارن گفتده اثبدات میشدود ،مانندی شخصدیت
خواجه نیاز ،عثمان باتور ،شررف الیرن و ...حوادثى که اتفاق مىافتی وارن شخصیتها در آن حضدور
دارنی ،بیشتر واقعى است و حوادث اصلی داستان محسدوب میشدود ،بیشدترارن شخصدیتهدا بدراى
رهارى میهن وهموطنانشان از روغ استعمار با دشمنان مبارزه کرده و دسدت آخدر بده طدرز فجیعدى
کشته شینی ،که امروزه در ادبیات سیاسى به ارن نوع کشتار وقتل ،اعمال تروررستی گفته میشدود،
البته کیالنى در توصیف برخى از حوادثى که براى ارن شخصیت ها رخ مىدهی؛ از عنصر خیال نیدز،
استفاده کرده است ،کیالنى خود مىگوری :زمانى که به نوشتن رمانهاى اسالمى که مربوط به تاررخ
معاصر کشورهاى مثل نیجرره ،ترکستان ،انیونزى واتیوپى فکر کردم ،با تمامى مشکالتى که در اردن
راه احساس مىکردم ،اما تصمیم گرفتم ،نسلهاى جیری را با مشکالت ارن کشورها آشنا کدنم ،زردرا
بسیارى از مردم ،از دنیاى اسالم که به آن وابستهانی ،بىاطالع هستنی (کیالندى )89:1985 ،بده همدین
خاطر ،ترکستان را انتخاب کردم ،جارى که در تاررخ ،تفکر وتمین اسالمى ،جارگاه شدناخته شدیهاى
دارد ،و گروههاى کمونیستى درعصر معاصر به آنجا غلبه کردنی ،وجهان اسالم با وضعیت آشفتهاى
که داشت ،نتوانست ازآن حمارت کنی ،بر خود واجب دریم که رمان «لیدالى ترکسدتان» را بنورسدم
(همان.)90:
 -3- 2شرایط اجتماعی ،سیاسی و دینی ترکستان «سین کیانگ کنونى»
ترکستان شرقى که در شمال غربى چین قرار دارد ،با وسعتى برابر  1709000کیلومتر مربدع بدیش
از پانزده میلیون نفر در آن سکونت دارنی ،مرکز ارن ارالت «اورومچى» است (گلی زواره .)54:1387 ،در
ناحیه خودمختار «سینکیانگ» و استان «شانگهای» که رک چهارم کدل سدرزمین چدین را در بدر-
میگیرد؛ اکثررت مطلق جمعیت را مسلمانان تشکیل میدهنی( .جیان پینگ )1382،بیشدتر مسدلمانان
چین در استان «سینکیانگ» (در حیود  10تا  15میلیون نفر) زنیگی میکننی (فیاری.)168 :1369،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 45 1400
سیاست چین در جهت نقشههاى خود ،بر چنی مرحله استوار است ،مرحله نخسدت ،ارجداد 45
فقدر
ومصادره دارائى مردم بود .چین در ارن رورش بىرحمانه ،مراکز صنعتى را کده در قلمدرو مسدلمانان
بود؛ به زور تصرف کرد وآنها را جزة اموال عمومى اعالم نموده ،مسلمانها را پراکنیه کرد .میلیون-
ها کتاب اسالمى سوزانیه شی که قرآن مجیی از جمله آنها بود ،ول در تمام اردن احدوال ،پیدروى از
4
«مائوتسه تونگ» ( )1975- 1893وارمان به تعالیم او ،واجب بود (شهاب /69-68:1358 ،فدیارى:1369 ،
 ،)183محتورات ارن تعالیم در نفى وجود خیا خالصه مىشود (شهاب.)72-71 :
مرحله دوم ،شامل تحکیم اصول کمونیسم درجامعه است ،در ارن مرحله ،با تمام وسارل ،با درن
مبارزه کردنی ،مثل :ممنوعیت هرگونه آموزش درنى ،بستن میارس و مساجی و مبیل ساختن آنهدا
به باشگاه ،تئاتر و ...به طورى که درگر صیاى اذان شنییه نمىشود .در چین ،زبان ترکستانى ممنوع
و در مقابل ،زبان چینى زبان رسمى اعالم گردری (همان .)70-69:تروررستها گذشته از تخررب اماکن
مذهبى که در مردم مقیس هستنی ،شعائر مذهبى آنها را لگیمال مىکننی ،حتى حقدوق ابتدیائی و
اولیه انسانها را که نیازهاى اولیهى آنهاست ،نقض مىکننی و با ارن اقیام ضی انسانی خود ،مفهدوم
انسانیت را زرر پا میگذارنی .در اعمال تروررستی ،کشتن ،ربودن ،مجروح کردن و تخررب اماکن فدى
نفسه هیف نیست ،چرا که تروررسم با خشونت و قساوت ترس وحشت ارتباط دارد (کوشدا و نمامیدان،
.)1387:233
البته پر واضح است که ،رکى از نیرنگهاى خائنانه استعمارگران ،ارن است که با اشاعة فحشاة و
رارج کردن مفاسی ،زمینة انحراف از باورهاى انسانى را فراهم کننی و در ارن میان خود بهرهبردارى -
نمارنی( .دوست محمیى )1362:25 ،استکبار جهانى بهتر از هر کسى مىدانی کده هدر چده زمیندههداى
فرهنگى جوانان با باورهاى مخرب و مبتذل پر شود ،دوام سیاسى و اقتصادى و سدیطرهاش بدر عدالم
بیشتر مىشود (فیدروزى .)105:1389 ،به همین دلیل دشمنان همواره سعى دارنی با تبلیغات گسدترده،
کارى کننی که مسلمانان در زنیگى ،خیا را فراموش کننی واز هواى نفسشان تبعیت کننی که در آن
صورت تهاجم فرهنگى به ثمر رسییه است (همان.)102 :
مرحله سوم ،هضم خلق مسلمان ترکستان درکل جمعیت انبوه چین است .نخستین کدارى کده
دولت چین براى ارن منظور کرد ،تبیرل نام ترکستان شرقى ،به نام جیری رعنى «سینکیاندگ» بده
معناى استان جیری بود ،تا از ارن راه بخش شرقى ترکسدتان را در کشدور بدزرگ چدین ،ذوب کندی
(شهاب )72:در سال 1942م .ترکستان شرقى به سینکیانگ تغییر نام رافت( .گلی زواره)97 :
 -3تحلیل
آغاز فاجعه در رمان «لیالى ترکستان» به سال  1930باز مىگردد؛ رعنى زمانى که چین ،بخدش
کومل در ترکستان را اشغال کرد و حاکم چینى ،اعالمیهاى صادر کرد مبنى بر ارنکه ،الزم است هر
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ترکستانى مسلمان ،دخترش را به عقی مرد چینى که خواهان ازدواج با اوست؛ درآورد ،بیون در نظر
گرفتن اختالف عقییه( ...السیی الیغیم /1996 ،برکه)2007،
موضوع ارن رمان بیان دردها ومشکالت مردم ستم دریه ترکستان« -سدینکیاندگ» کندونى -از
دست روسها و چینیهای کمونیست است ،حوادث آن مربوط به سالهداى  1930تدا  1950اسدت
رعنی دوره ناآرامیهای چین در زمان «مائو تسه تونگ» و مبارزه او با مخالفان اسدت؛ وی در خدالل
سالهای  1937تا  1945از مخالفان در مقابل تجاوز ژاپنیها به چین ،استفاده کدرد و درسدال هدای
 1946تا  1949شروع به سرکوب مخالفان داخلی کرد« .مصطفى مراد حضرت» به عندوان قهرمدان
رمان و راوى  -راوى اول شخص -است ،ودر البالى ارن رمان ،ماجراى عالقه «مصطفی» به «نجمده
اللیل» مطرح مى شود ،که با حوادث تاررخى گره میخورد و حوادث فرعى متعیدى را به دنبال مدى-
آورد .ماجرا از ارن قرار است که بعی از اشغال ترکستان ،توسط چینىهاى کمونیسدت ،مدردان بدراى
دفاع از جان و مال و ناموسشان به بیرون از شهر مىرونی و «مصدطفى» نیدز بده اردن گدروه ملحدق
میشود .ارن رمان در جلوه های زرر به تصورر کشییه شیه است:
 -1-3اشغال یک سرزمین و پایمال کردن احساسات وعواطف مذهبی
در ارنجا رهبر کمونیست چین امر به ازدواج زنان ترکستانی با چینیهدا بدیون هیچگونده مناسدبتی
می کنی؛ امر و دستوری که باعث سرگشتگی و دستپاچگی امیر مسلمان ترکستان کده رهبدر چیندی
مقیم آنجا قصی ازدواج با دختر وی را دارد ،شیه است:

«إن االْـتالل أمـر م قـ قـد يــزول يف يـو مـن األای واملعروـة مـع العــدو وـر وفـر ..أمـا أن يـدو العــدو
مشاعر النا و تقر شرائعمُ ،ويسخر من دينمُ فمذا أمر فو الطاقة.
أيمــا االمــری ..لقــد عزمـ علــی مصــاهرتذ أنـ ابلــذات ..شــح وجــه األمــری ،وارتعشـ أِملــه ،قــالبصوت واهن:
 «أن تعلُ أيما القائد أن هذا مستحيل» .قمقه القائد يف سخرية: «أِ ال أعرب املستحيل أيما األمری». هذا أمر اّلل.»..«الدخل لآلهة يف شئون القلوب ..لقد أْببتما»..«لقد درج الهاُتون علی اْرتا عقيدم أهل البالد املهتوْة»..«هذه خرافات ال أ من هبا»..«هذا أبشع من املوت أيما القائد»..«-األمر ُص األمریم ..إذه و أخ ها (کیالنی.)7 :2006 ،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 47 1400
 47و
گفتگوی امیر کومول با فرمانیه چینیها در مورد قانون ازدواج زنان ترکستانی با مردان چیندی

به بازرچه گرفتن دردن اسدالم و امدر مهدم ازدواج ...« :إن األمـر أيمـا القائـد املنتصـر ُـرج عـن دائـرم
تصــريف ألن دينن ــا ُین ــع ذل ــذ ،و م ــن جانـ ـ آخ ــر ف ــنن ابت ــين التهک ــر يف ال ــزواج ،وم ــن تـ ـرا خا ــعا
إلعتبارات عقائدية وانسانية ،وأن الصِ العريقة التقبل أن هتمل تقاليـد جریااـا ،وتتنکـر لعقائـدهُ أو هتـزأ
مــن مشــاعرهُ ...وصــدقين فــنن أم ـرا ومــذا قــد تکــون لــه عواق ـ وخيمــة ،تضــر ابلعالقــة التارُيــة بــِ
الشـعبِ ...وأاثر هـذا القـانون الـذ يـرغُ الرتوسـتانيات املسـلمات علـی الـزواج مـن الصـينيِ ،لوجـدِها
ابلغة اخلطورم( »..همان منبع.)12-11 :
سپ امیر کومول نامهای به فرمانیه چینی مینورسی و مهلتی را که بده او داده بدرای تامدل در
مورد قانون ازدواج دخترش با فرمانیه چینی صحبت میکنی و در ارن بین دختران ترکستانی دنبال
مردی ترکستانی مسلمانی هستنی تا با ارن مردان ترکستانی بجای رک مدرد چیندی ازدواج کنندی و
همین امر باعث هرج و مرج میشود و نظمی که در جامعه حاکم بوده بهم میررزد ،چراکده دخالدت

در امور خصوصی مردم امری ناپسنی و غیر مشدروع بشدمار مدیرود« :إن اْـتالل األرض لهـرتم مـا قـد
يکون أمرا يسمل االنتظار عليه ْتی ُتِ الهرصة للخالص ،لکـن الـدخول يف أخـص خصوصـيات النـا
هکــذا والعبــر بشــرفمُ ومعتقــداهتُ أمــر آخــر مــل يف ْیياتــه أشــد أنــواع اخلطــورم ..وعنــدما ق ـرأ الصــيين
رسالة األمری الرتوستا وون أِ الذ ُحلتما اليه ،وورها يف يده رمی هبا و بص عليما ...وشـر البليـة
مـا يضــحذ أن وـل فتــام ُتــاول جاهـدم أن تبحــر هـا عــن رجــل مسـلُ يتزوجمــا قبـل أن تســا والذبيحــة
إلی غا من الغزام الصينيِ أو مماجر من مماجريمُ( »..همان منبع.)13 :
 .2-3ایجاد فساد و فحشا و تبدیل مساجد به مجالس لهو ولعب

سربازان چینی جلوی مردان ترکسدتانی دسدت درازی بده زندان ترکسدتانی مدیکندی« :لکـن موجـة
الطغيان َتتد وتندا  ..وأصوات االستغاثة تعلو ،والسياْ تعلو و هتب و َتز األجساد العاريـة ،والنسـوم
يس ــقن إل ــی اجن ــد الغـ ـزام ..والرج ــال يش ــعرون ابخلج ــل والض ــعة واه ــوان ..واجن ــود يقمقم ــون وُیرْ ــون
ويتحسسون أجساد النساء يف نشوم ولذم .ووأمنا يهحصون ماشية معرو ة للبيع» (همان منبع.)17 :
از زبان شخصیت اول داستان رعنی مصطفی مراد حضرت نقل میشود کده مسداجی تبدیرل بده

مکان سکونت سربازان و محل تئداتر و غیدره شدیه اسدت ...« :منـر علـی املسـاجد الـِت اسـتولوا عليمـا
وأْالوهــا إلــی مســار أو أمــاون لســکنی الشــرْیة واإلدارم ،ونتمســ /يف اجــدران ونبکــي يف هــدوء ،فمــن
يبکي عالنية يعرض نهسه ملوت حمق ( »..همان منبع.)102 :
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48چینیها حتی حرمت مسجی را نگه نیاشتنی و امام مسجی و مجاهیرن را جلدوی در مسدجی بده

رگبددار بسددتنی« :حباـ عــن منصــو درغــا..لکين وجدتــه ملقــی علــی ابب املســجد ..ويــده قــد تــدل إلــی
جــواره غارقــة يف بروــة الــدماء ..واقرتب ـ منــه ..فــاذا هــو قــدمات ..و إلــی جــواره عــدد غــری قليــل َمــن
أصابتمُ الرصاصـات القاتلـة ..ووـان إمـا املسـجد اآلخـر لقـي ْتهـه وحليتـه البيضـاء مصـبوغة ابلـدماء»..
(همان منبع.)186 :
با تسلط شهر به دست چینیهای کمونیسدت ،راوی نظدارهگدر تغییدر مبدادی وآداب و رسدوم و

فرهنگ و هورات مردم شی« :ول شیء من ْولنا يتبـدل و يتغـری بسـرعة ،النـا واألشـياء و األسـلحة و
املواقف ،وخريطة العامل ،واری من أوالدِ ذابوا يف خضُ اهزُیة ،وأخذوا يلوون ألسنتمُ بکلمـات جديـدم،
وشعارات رِنة ،والبنات -ای إهي -خرجن إلی الشوارع سـافرات ..تيـار واسـ /مـن املغالطـات والهضـائ/
واإلحنرفات َيرب ول شـیء أمامـه ابسـُ التقـد  ،أال ُیکـن أن يتقـد النـا و يتحضـروا دون أن تتحـيهمُ
املظامل ،أو تسح ْرایهتُ ،وأو يساقوا سوقا وماتسا العبيد » (الکیالنی.)193 :2006 ،
در واکاوی انواع تعارضات داخلی ،تعارضات هورتی ،جزو فراگیرتدررن و خشدن تدررن اندواع ندزاع
دانسته و پژوهشگران معتقینی که هر کجا مؤلفهای قومی ،مذهبی ،عشیرهای و ردا اختالفدات زبدانی
حاکم باشی ،ارن نوع از تعارضات هورتی سر بر میآورنی.
 .3-3اتحاد کشورهای اشغالگر روسیه تزاری و چین کمونیست برای استعمار مسلمانان
کالم خواجه نیاز 5از رهبران اوائل در مبارزات علیه اشدغالگران کمونیسدت چدین و روسدیه کده

هیف استعمار چینی – روسی را نابودی اسالم می دانی و به مردم کده مدیگوردی« :شـعبنا املسـکِ-
شع تروستان -حمصورُ ،تطينا احلـراب املسـمومة ..واملـدافع ..و النـریان ..والتحـريق قـاد مـن بعيـد..
أِ أعــرب دعــام الصــليبية يف العــامل ،إاــُ ينتمــزون فرصــة ــعهنا وهواننــا و تشــدون مــن ْولنــا ..و ياــریون
نع ـرات شــعوبية وإقليميــة ..إاــُ يريــدون أ شــیء علــی أال نکــون مســلمِ ..هــل تهممــون  ...ليس ـ
لديمُ أ مة يف النساء ..لکنمُ يرون القضاء علی قيُ ومبادئ هي وْدها الِت ْهظـ اسـتقاللنا وْريتنـا
ع السنِ الطويلة» (همان منبع.)21 :
همین رهبر مردمی ،کامال از نیتهای شوم روسیه برای کمک به ترکستانیها در مبارزاتشدان را

می دانی وهیف اصلی ارن استعمارگران را غدارات نعمتهدای ترکسدتان شدمرده اسدت« :ووـان الـرو
يرقبــون األْــداث ع ــن وا ـ  ،ف ــأوعز ْــاوممُ إل ــی اتباعــه و ــي ُیــدوا ي ــد املســاعدم إلــی ثــوار تروســتان
الش ــرقية ،وأرس ــل وف ــدا ملقابل ــة خوج ــة ني ــا  ...أِ أع ــرب جي ــدا م ــا تري ــد روس ــيا إا ــُ ال يري ــدون لن ــا
االستقالل :من قدمي وهُ يريدون يابتوا أقداممُ يف دایرِ ْیمعا يف خریاهتا( »..همان منبع.)47 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 49 1400
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خوجه نیاز به مجاهیرن در مورد اهیاف سوة روسیه هشیار می دهی ومدیگوردی ..« :روسـيا ه
األخــری عــدو ،و قــد فکــرت يف مســاعدتنا ألاــا ردتنــا حنق ـ النصــر فعــال ..فمــي تنشــد مِرهبــا ألرخــص
وأقرب ْیري  ..والکهر أيما الرجـال ملـة واْـدم ..احللـف األعظـُ هـو احللـف الـذ يضـُ شـعبنا يف شـر
البالد و غرهبا ،و مشاها و جنوهبـا ..ولـن يکـون هـذا احللـف هـذا احللـف إال يف ظـل

اّلل» (الکیالندی:2006 ،

.)48

رکی از روش هاری که روس ها برای استعمار کشور درگدر بکدار مدی برندی ،بسدتن قراردادهدای
طوالنی میت با آنهاست تا از ارن طررق بتوان آنها را بسادگی غارت کرد و در ارنجا نیدز از شدررک و

همکار قیرمی خود رعنی چینیها نیز ارن ترفنی را بکار می برنی« :ومضـ الاـورم يف ْیريقتمـا ،وانتشـر
رجال نيا يف ول مکـان ،وهتـاوت القـالع الصـينية ُتـ

ـرابت الرجـال اجبـابرم ،و تراخـ قبضـة ْـاوُ

الصِ علی تروستان الشـرقية ،ووقـع يف ْـریم قاتلـة ،ووجـده الـرو يف مـأ

ْـرج ،فأخـذ يطلـ املعونـة

من الرو  ،فواف الرو بشرْ أن ت بينه وبينمُ معاهدم يکون من شروْیما أن يکون للـرو احلـ يف
إنشاء ووـاالت ااريـة يف تروسـتان و لکـل مـن مـل اجنسـية الروسـية احلـ يف التجـول يف أحنـاء الـبالد ،و
وما أنه لي

للسلطات احمللية ،احل يف التهتيش علی الواردات الروسية( »...همان منبع.)49 :

سخنان خوجه نیاز که تجربههارش را در اختیار مجاهدیرن قدرار مدی دهدی و دلیدل اول و آخدر

بیبختى ترکستان را وجود روسها می داندی و مدیگوردی« :هـا انـتُ تـرون الـرو  ،الـذين ابتـوا ابألمـ
لنجدتناُ ،یدون العون اآلن لعدوِ ..أال تعتقدون أاُ اليو سـب

نکبتنـا( » ..همان )51 :در جاری درگدر

از صحبتهارش سبب عیوات ودشمنی روسها و در راس آن کنیسه روسی را دشمنی با درن اسالم

می دانی و میگوردی« :الُتزنـوا أيمـا الرجـال ..مـن قـدمي والکنيسـة تسـعی للقضـاء عليکُ..وانـ ُتـرص
روس ــيا عل ــی غ ــزو دایرِ اإلس ــالمية ..ألن الکنس ــية مل تک ــن تنس ــی أن حماربين ــا األش ــداء س ــاعدوا تروي ــا،
وعاونوا العامل االسالمي يف احلـروب الصـليبية وبـالدِ أيمـا األبطـال هـا مـاض واتريـخ وْضـار عظيمـة ،ويف
أر ـنا تکمــن الاــروات الضـخمة ..إن هنــاك ألــف سـب وســب َيعلمــُ يطمعـون يف أر ــنا ..و أإلمــا هــو
أننا مسلمون( »..همان منبع.)51 :
همکاری روسهای تزاری با چینیهای کمونیست در دهه ی چهل مدیالدی قدرن بیسدتم بدرای
شکست انقالب مردم ترکستان برای کسی پوشییه نیست و در ارنجا کیالندی بده گوشده ای از اردن
همکاری بر سرکوب مسلمانان اشاره کرده که چگونه روسها وچینیها با سدالحهای سدنگین مانندی
توپ وتانک وهواپیما به جان مجاهیرن افتادنی که سالحهای سنگینشان همان اسلحههدای قدیرمی

بود و در مواردی حتی فشدنگ نیدز نیاشدتنی« :عقـدت اتهاقيـة جديـدم بينـه وبـِ الـرو  ،تعمـد القائـد
الصيين جبمع املواد اخلا من الرتوستان الشرقية و ارساها للرو  ،يف مقابـل مـ ّده ابلرجـال والسـال لهـذ
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احل50
صـار والقضـاء علـی اجمموريـة الوليـدم ،ويف يـو مـن األای يف شـمر ديسـم أخـذت ثالثـة ألويـة روســية

جممــزم باالثــِ ْیــائرم ،وعشــرين داببــة ومســِ ســيارم مصــهحة تتــدف عــن ْیري ـ «ايلــي» و «تشوتشــذ»
(همان منبع.)74 :

 -4-3بازداشت دسته جمعی مسلمانان و شکنجه و اعدام آنان:

مصطفی مراد حضرت رکی از قهرمانان داستان در مدورد اعدیام مدردم مدیگوردی« :وانطلقنـا يف شـتی
األحنــاء متخهــِ ،قومــول احلزينــة متشــحة ابلســواد ،الرجــال يشــنقون ألقــل الشــکوك( »..همددان منبددع.)52 :

«الاوار يذحبون يف مقاْیعـة «إيلـي» ..ويف مقاْیعـة «آقصـو» و «تشوشـذ» ..ومدينـة «شـمبار» تعـا مـن
السجن والکب واالنتقا املريع..نه

الشیء يف «ووتشار» ويف «آلتا » االستبداد يف وـل مکـان ..إن

األعداء يدبرون وُططون ..إن خ اءهُ ليسوا للمعارك والتجارم والدعاية فحس  ..بل لديمُ خـ اء يف
فن التعذي

والقتل والقضاء علی االسال املسلمِ( »..الکیالنی.)55 :2006 ،

مصطفی مراد حضرت ،سخنان رکی از همرزمان خود به اسم منصور درغا را در مدورد زندان کده

بازرچه دست چینیها شینی و خیانتکار شیه ،اشتباه میداندی و ارنگونده توجیده مدی کندی« :فشـعبنا
شع صابر مقاتل مل يستسلُ ،واخلونة فئة قليلة جدا ،قد عه نهسـما إمـا خوفـا مـن العـدو ،أو اايـارا
أما ألوان العذاب أو اخنداعا بـبعق املکاسـ املاديـة ،وهـ الء أو هـ الء عـددهُ قليـل جـدا ،أمـا النسـاء
فنن فئة من اجاهالت الغهـالت الـالال الَيـدن مـا يقتـ ،منـه ،قـد سـقطن يف شـباك الرذيلـة مـن أجـل لقمـة
العيش ،أو ر خوا للتمديد و فضلوا احليام القذرم علی املوت الشريف» (همان منبع.)56 :

اگر تهمتی به شخصی وارد میشی همین امر برای نابودی تمام خانواده و کسانی که با او ارتبداط

داشتنی کدافی بدود« :ووانـ الـتمُ تلهـ تلهيقـا ،و يکهـي أن تلصـ التممـة رْـد األبـرایء في خـذ ْجيـع
أقرابئــه بذنبــه و ــرب ْصــار شــديد علــی الــبالد ْتــی التتســرب األنب ـاء احملزنــة خارجمــا ،و عــُ الــذعر،
وانتشر اخلوب وصار اإلنسان الوْیين اليستطيع أن يتکلُ حبرية مع ولده» (همان منبع.)83 :
هنگامی که افسر همسر نجمه اللیل به دسدت خدودش کشدته مدیشدود رئدی

اداره اطالعدات

ارومچی اعتقاد دارد باری همه ترکستانی ها را از دم تیغ گذراندی و اعدیام کدرد« :الْـل سـوی العنـف
..و املزيد من العنف..لقد قل َي أن نقتل ول تروستا يشتبه يف أمـره..لکنمُ يرفضـون وجمـة نظـر
أن ْجيع الرتوستانيِ مشتبه يف أمرهُ» (همان منبع.)83 :

با کشتن افسر چینی توسط همسرش نجمة اللیل ،بازداشت بیگناهان و اعیام و شکنجه آنها بده

شیت ادامده پیدیا مدیکندی« :وقضـينا أایمـا تعسـة ،وـان رئـي

االسـتخبارات يف أروجمـي يسـو األبـرایء

املشبوهِ إلی املعتقل ،و ول يو وان يعد واْـدا أو اثتـِ حباـا عـن القاتـل ،و مـن آن آلخـر وـانوا تـون
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إلــی جنمــة الليــل و يعر ــون عليمــا بعــق الاــوار أو املشــتبه فــيمُ فتنکــر أن أْــدهُ هــو القاتــل ،و 51
ادت

عمليــات القمــع والســجن واشــتدت ْالــة الطــواریء ال يف أرورجمــی وْــدها بــل يف وــايف املــدن الک ـ ی»
(همان منبع.)124 :

در صحنهای از رمان هنگامی که مجاهیرن بر زنیانی بر جای مانیه از چینیها دست می رابندی،

تددوحش و خشددونت غیددر قابددل تحمددل را بدده زربدداری بدده نمددارش مددیگددذارد« :مــاذا يريــد منــا هــذا
العدو ..ويف يرجي خری من وراء قو فعلوا هذا الهعل البشع  ..أنظـر اهياوـل املتعانقـة..إاُ مـاتوا وهـُ
تض ــنون بعض ــمُ بعض ــا..وهناك هياو ــل ماتـ ـ ميت ــة القرفص ــاء ..الش ــذ أن الـ ـ د و ــان ش ــديدا..وانوا
يضــرعون إلــی اّلل وهــُ يف أتع ـ

األو ــاع ..ه ـ الء الــذين عاشــوا ْیلقــاء يف الغــاابت واجبــال يف بــالدِ

اجميلة ُیوتون علی هذه الصورم الرهيبة( »..همان منبع.)136 :

در بخشی درگر از رمان از زبان منصور درغا ارنگونه توحش و تروررسم دولتی چین رواردت مدی

شود« :وْبيبـِت الغجريـة ماتـ  ..ذحبوهـا ومـا تـذب /الشـام يف وليمـة فاخرم..وـانوا يتقااواـا وـالوْو ..
وان

تصرخ و تدافع ..احليواِت املهرتسة تعرب الرُحة ..أمـا هـُ( »..همان .)139 :را در جاری درگر در

همددین مددورد مددی گورددی« :ملــاذا َتــوت وجــِت وملـاذا ُیــوت العجــو أِب وت ـرا دمــاء أمــي و أخــوال
وعشریال قيل يل إاُ وانوا يتمتمون ببضع آایت من القرآن ..ووان أِب يعلـو صـوته ةيـة الکرسـي..وان
اجالدون يضحکون.ملاذا يضحکون ( »...همان منبدع .)142 :و هنگامی که مصطفی مراد حضرت او را
دلیاری می دهی از آره قرآن استفاده میکنی و ارن شیوهی بیان کیالندی اسدت کده در جدای جدای

رمانهارش و ارن رمان به آرات قدرآن پنداه مدیبدرد ﴿الـذين إذا أصـابتمُ مصـيبةٌ قـالوا إِ ّلل و إِ إليـه

راجعون﴾

قتل عام روشنفکران برای زهر چشم گرفتن ازعامده مدردم در اواخدر رمدان شدیت مدی گیدرد و
کیالنی از زبان راوی که همان قهرمان اول داستان رعنی مصطفی مدراد حضدرت رواردت مدی کندی:

«وان احلاوُ اجديد شرسا عصبيا ،و أراد أن ياب أنـه جـدير صنصـبه اجديـد لقـد اةـذ خطـة قمـع قاسـية
خبياة ،ووان أبشع ما يف هذه اخلطـة هـو أنـه أصـدر أمـرا ابلقـبق علـی الطبقـة املاقهـة يف تروسـتان وخاصـة
الکتــاب والشــعراء والعلمــاءْ ،تــی أولئــذ الــذين مل ملــوا الســال مــن قبــل ،وأقــا مذحبــة رهيبــة تــرددت
أنبا ها الهظيعة يف ول أحناء البالد( »..همان )156 :و در ادامه مصطفی مراد حضرت در مورد نقش اردن

روشنفکران که دست کم از مجاهیرن نیست صحبت مدی کندی و مدیگوردی« :إن هـ الء املاقهـِ هـُ
عــذرهُ ..شــعبنا يف وــل مکــان يف ْاجــة الــيمُ و إلــی ولمــاهتُ إاــُ يـ دون نهـ

الــدور الــذ ي ديــه ُحلــة

السال علـی سـهو اجبـال ،بـل رصـا يکـون دورهـُ أخطـر ،و هـذا تـرين عزيـزال أن العـدو الصـيين سـاقمُ
إلی املوت قبل غریهُ ..ألنه يعرب خطرهُ( »..همان منبع.)157 :
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52را در قسمتی درگر از رمان ،کشتن وقتل عدام مدردم بده بهانده هدای واهدی وقتدل عدام علمدا و
روشنفکران ،چرا که پیشتازان جامعه همانا همین انسانها هستنی وجامعهای که خالی از فکر وانیرشه
باشی به راحتی به بنی کشییه میشود وخود به خود آن انیرشه -که ارنجا اسالم است-نابود میشود

و از بین میرود« :فقد جنـ /العـدو يف أن َيعلـوا مـن نصـف البيـ الرتوسـتا جواسـي  ،و أصـب /اجـار
اليا يف جاره ،و ُتول أوار من ثالثـة أرابع وبـار مـوظهي الدولـة إلـی جواسـي  ،و نصـف رجـال اجـيش
و الطلبة و القرويون و العمال ،أصـبحوا يتقا ـون مرتبـات مـن مروـز املخـابرات العامـة ،و بعضـمُ ُیـار
التجس

ُتـ التمديـد ْتـی اليـزج بـه يف معتقـل ،و الُتطـف أْـد أبنائـه ،أو تتنـزع ابنتـه ،ووانـ الـتمُ

الــِت توجــه إلــی بعــق النــا يف غايــة الدهشــة والغرابــة ،فمــذا ْیالـ يقــبق عليــه حبجــة أنــه ينــو الاــورم،
وهـذا عامــل يسـا إلــی التحقيـ والتعــذي ألن آرائـه تضــر رمـن الــبالد ،وهـذا مهکــر يقـبق عليــه بتممــة
العمــل حلســاب دولــة أجنبيــة ...و ويــف أصــد أن مائــة ألــف يقتلــون بوســائل شــتی ،و إن ْــوايل الربــع
مليون يساقون إلی املعتقالت ،و أن علماء الـدين يعـاملون معاملـة مذريـة ْتـی املـوت ،و أن وتـ الـدين
والتاريخ َتز  ،و املساجد ُتال إلـی خمـا ن ومسـار  ..وتلهقـوا الـنشء اجديـد ليـتعلُ مـا يـدمر بـه اترُـه و
شخصيته وي يذوب يف ْیوفان الغزو» (همان منبع.)83-84 :
منصور درغا در ادامه به توحش و اعمال تروررستی چینیها درحق مسدلمانان ترکسدتان اشداره

می کنی و میگوری« :ه الء الشياْیِ ارتکبوا من املوبقات مااليصد  ..آه ای مصطهی ..قد أخـذ بعـق
رجالنــا أســری أثنــاء إْــدی املعــارك ..أتــذور ربطــوهُ يف عجــالت الــدابابت ..أتــذور وــانوا يتبــارون
بتصوي الرصاص إلی آذااُ و عيواُ ..أتذور وانوا يسخرون ويقولون :اشنقوا آخر اثئر رمعـاء آخـر
جنــد لقــد شــنقوا بعــق العلمــاء ابلاــوار فعــال رمعــاء أْــد جنراالتنــا ..أُیکــن أن تســمی هـ الء بشـرا »
(همان منبع.)171 :
برای اعیام رکی از فرمانیهان شجاع مجاهیرن ترکستانی به اسم عثمان باتور ،ندود هدزار نفدر از
مردم ترکستان را به زور به صحنه اعیام می کشاننی تا شاهی مرگ و اعیام قهرمدان جندگ هارشدان
باشنی چون دشمن خشونت طلب فکر میکنی با مرگ قهرمان ،مبارزه و جهاد در راه خدیا بده پاردان

مددیرسددی ..« :ســي اجنـرال عامــان ابتــور إلــی ســاْة اإلعــدا ..ومــا ســي تســعون ألهــا مــن الرتوســتانيِ
والصينيِ ُت

هتديد السال ليشمدوا ااية البطل ..مات البطل عامـان ابتـور( »..همان منبع .)197 :ارن

اقیامات در واقع نوعی ترورج خشونت در جامعه است و جامعه ای که ارن گونده خشدونت طلبدی در
آن رواج داشته باشی ،شکافهای اجتماعی درآن زرداد اسدت و بده صدورت بدالقوه آبسدتن شدورش و
خشونت و ناامنی است.
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کیالنی در بخشی درگر از رمان به داستان زنی اشاره می کنی به اسم خاتون و زمدانی را بده تصدورر
می کشی که مردم ترکستان ،چینیها را از منداطقی بیدرون کدرده و حداال مدردم درصدید انتقدام از
کسانی بودنی که آنها را بازرچه دست خود کرده بودنی و از آنها سدوة اسدتفاده مدی کردندی ودر اردن
میان ارن خانم نیز بازرچهی دسدت چیندیهدا شدیه وعفدت وآبدرورش لکده دارشدیه بدود و از خدیا
درخواست کمک می کنی؛ و ارنجا توکل مردمان ارن دردار و مخصوصدا زندان مسدلمان مدومن را بده

خوبی نمارش داده و رو به آن شخص چینی کده اسدمش «صدن لدی» مدی کندی و مدیگوردی« :إ
أورهــذ ..وأورهــذ ..و لــن تنــال مــين شــيئا  ..تــروتين أيمــا امللعــون عاريــة  ..أْضــرت رجالــذ الســکاری
يتهرجــون علــی ام ـرأم مســکينة عاريــة مکتوفــة اليــدين ..وون ـ أبکــي و أتطلــع إلــی الســماء وهــي َتطــر..
دعوت اّلل مـن أعمـاقي ..سـخرت مـين وقلـ يل ..اّلل لـن يسـمعذ  ..املوجـود هـو أِ  ..اآلن أيـن أنـ
ای صن يل  ...هل أن رجل أعـرب أنـذ ْقـری ةـاب املـوت ..لکنـذ أيمـا الوغـد جرْـ قلـ  ..و
جرْ

جسد ( »..همان منبع.)56 :

نجمه اللیل با فیاکردن خود وازدواج با افسر چینی ،باعث فراری دادن خانواده اش از دست آنهدا
میشود و با افسر چینی به شیوه و طررق اسالمی ازدواج می کنی رعنی افسر چیندی را مجبدور مدی

کنی هرچنی ظاهری مسلمان شود« :آن أن ترْلـوا قبـل أن تسـقطوا سـباای يف أيـد الصـينيِ ،هـذا أمـر
ي سف له ،سوب أتولی خديعة الضاب و انسـلوا أنـتُ مـن البـاب اخللهـي ،وانطلقـوا صـوب اجبـل ،العربـة
الِت أعددِها تنتظر ،والرجال رسون ْیريـ اهـروب ،وْـذار أن ُتـدث معروـة ،أيـة معروـة تنشـ سـوب
ام ــع عل ــيکُ األع ــداء ،و س ــتهقدون ْي ــاتکُ و وـ ـرامتکُ ،إ عل ــی اس ــتعداد أن أ ــحي بنهس ــي م ــن
أجــبلکُ ،التضــيعوا الوقـ

عباــا فالضــاب يف الغرفــة ،وأِ ذاهبــة اليــه( »...همددان منبددع )87 :و در ادامدده

نجمه اللیل که رکی از قهرمانان داستان و دختر امیر کومول است شرط ازدواج بدا فرماندیه چندی را

مسلمان شین او میدانیْ« :سنا ..اذا اردت أن تتزوجين ..ب..وسکت  ،بينمـا نظـر إليمـا يف دهشـة و
قال :ويف أن تکـون علـی ديـين و مادينـذ  -مسـلمة ...ولـن نلتقـي إال إذا شـمدت رن الإلـه إال اّلل
و أن حممدا رسول اّلل(ص) أل أْبذ سـأنهذ ماتريـدين( »..همدان منبدع )95 :و بده خدوبی نشدان داده
است چگونه رک زن مسلمان مومن میتوانی رک افسر چینی کمونیست را ولو به شکل ظداهری بده
اسالم جذب نماری.
درمانیگی و عجز فرمانیه چینی در مقابل نجمه اللیل و اعتدراف بده جنارتهداری کده انجدام داده:

«إنــذ امـرأم غريبــة ..لقــد أصــدرت ْکــُ اإلعــدا علــی املئــات يف هــذه املدينــة ،وَت التنهيــذ يف حلظــات..
وقتل نساء و رجاال ..الذ

ری هو أنين ال استطيع أن أفعل شيئا ْيالذ» (همان منبع.)93 :
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54راوی در صحنهای از رمان ،زن را تشبیه بده وطدن مدیکندی و از زبدان نجمده اللیدل در جدواب
مصطفی مراد حضرت نامزد قبلیاش هنگامی که از او سوال می کنی چگونه با اسدالم ظداهری ردک

شخص چینی کنار می آری ،نجمه اللیل جدواب مدی دهدی« :ويـف تعيشـِ يف ونـف رجـل الُتبينـه..
هزت وتهيما يف سخرية و قال  :وما تعيش بلد تروستان ُت

وْیـأم االْـتالل ( »..همدان منبدع.)107 :

را در صحنه ای درگر نیز از زبان قهرمان داستان ارن تشبیه را بکار می برد ..« :هأنـذا أفکـر يف جنمـة
الليل ..شـعور حنوهـا شـعور الرجـل الـذ اغتصـب أناـاه ..أصـبح جنمـة الليل..ومدينـة أسـریم اْتلمـا
العدو ،و املعنی الذاال يف العش و احل

ُتول إلی لوثة وْینية( »..همان.)109 :

 .6-3تفرقه افکنی در مجاهدین
تفرقه افکنی واختالف بین مردم از سیاست قیرم روسها بوده و در ارنجا نیز از ارن سیاست اسدتفاده

کدردهاندی« :واألدهـی مـن ذلـذ أن الـرو أخـذوا ر ـون الطبقـات بعضـما علـی بعـق ،ويوقعـون بيـنمُ
الهتنة واالشـتباك واسـتطاع السـال أن يقـو شـووة الصـينيِ ،ومـا اسـتطاع التخريـ الهکـر وأن يـوهن
القوی ،وُیز أواصر الوْدم الشـعبية الکبـریم ...وحنظـی بقسـ مـن الراْـة بعـد الضـغ الروسـي الصـيين
الرهي  ،فانسحبنا إلی اجبال» (همان منبع.)50 :
مصطفی مراد حضرت از قهرمانان اصلی رمان از زبان رکدی از خطبدای مسداجی قبدل از اشدغال
ترکستان به دست چینیها و روسها ،بیبختی رشان را در دودستگی و تفرقه مسدلمان و اتحداد کفدار

می دانی و روارت مدی کندی« :إن يف الشـر أعـداء ويف الغـرب أعـداء ،وهـُ يعتصـمون ابلقـوم والکاـرم،
وحنن نعتصُ رجمـاد قدُیـة ،و األجمـاد القدُیـة التصـمد وْـدها ،و قـال يل :ای بـين املسـلمون َمزقـون ،ترويـا
تنمکما احلـروب و املظـامل ،و العـرب ُتـ سـنابذ خيـل العـدو صـامتون ،والکهـر ملـة واْـدم ،واملسـلمون
ملل عدم وبذلذ تستطيع أن تهسر ملاذا يکون النصر ،وملاذا تکون اهزُیة»

(همان منبع.)119 :

استفاده از جیاری طلبان ترکستانی برای دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و همچنین بکدارگیری

از ارن افراد در امر بدازجوری و شدکنجه مجاهدیرن از سدوی روسهدا« :إن لـدينا جمموعـة ـخمة مـن
املنشقِ من أبناء تروستان الشرقية وحنن واثقون منمُ َتا الاقـة ،ويف إمکاننـا أن نسـتعِ هبـُ وجنعلمـُ يف
مقدمــة اجمــا اإلدار والعســکر للحــاوُ ...ونصـ أْــدهُ رئيســا للمخــابرات الــِت وانـ علــی غـرار
اجستابو األملـا  ،ولعـ أقـذر األدوار يف االنتقـا مـن الـوْینيِ والنيـل منمُ...وانـ هنـاك ْـرب أخـری
مــن نــوع رخــيص ،فبعــد أن قــبق املنشــقون علــی مــا األمــور يف إْــدی مــدن ،وأخــذِ حنــن نرتاجــع عــن
أوروجمي ،واعنا صحاومات عجيبـة اـي ،لقـد أسـر صـديقي «منصـور درغ» اسـتطاع اهـرب بعـد فـرتم و
روی لنا االعاجي » (همان منبع.)77 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 55 1400
ارن جیاری طلبان که از صفوف مجاهیرن جیا شیه بودنی و به دشمنان پیوسته بودنی و با 55
انتشار
اخبار کذب و وارونه کردن واقعیتها سدعی در جلدوه دادن انقالبیدون بده عندوان خدائن و اختالسدگر

داشتنی و وطن پرستان را خائن می شمردنی« :أيمـا الضـاب اخلونـة ،ويـف ُتـاربون يف صـهوب الرجعـي
اخلائن خوجـة نيـا  ..أال تعلمـون أنـه قـد اخـتل
بکُ ويستغلکُ وأن لديه الضياع النساء والذه

أمـوالکُ ،وأخهـی املاليـِ عـنکُ أال تعرفـون أنـه يتـاجر
أنظروا فضائحه( »..همان منبع.)77 :

در ارنجا از زبان مصطفی مراد حضرت ،تعامل خائنان وطن فروش را با وطن دوستان و تمسدخر

و استهزای آن را به تصورر کشدییه است« :آملـين أن أری أبنـاء تروسـتان الشـرقية الـذين انشـقوا و عـادوا
بکل قسوم وعبودية وعنف وسخرية ابلاوار ..وإن أقسی شیء علـی الـنه

أن أری واْـدا ب أبنـاء بلـد

مکتنــز اجســُ ــاْذ العينــِ ،عــايل الن ـ م ،ويســو أخوتــه ومــا تســا الشــاه ..ويعــاملمُ وحيــواِت»
(همان منبع.)79 :
خوجه نیاز با رکی از خائنان که او را بازداشت کرده و شکنجه می کنی صدحبت کدرده در مدورد

امر معکوس وطن دوستی و خیانت که خائنان او را خیانتکار میدانندی ،سدخن مدی گوردی« :احلقيقـة
وا ـحة ..الـذين أرادوا احملافظــة علـی ْـريتمُ وشــرفمُ ،أيـديمُ يف األغـالل ..واخلونــة واألجنـا ُیســکون
صقاليد األمور وابلسياْ و صهـاتي /السـجن الکبـری »..رئی

خائن ادارهی اطالعات که از جیاشدیگان

از مجاهیرن است در جواب خوجه نیاز می گوری تو خائنی و به عنوان مجرم جنگی اعیام می شدوی
و در جواب خوجه نیاز می گوری که من مجاهی در راه خیا هستم و فرمانیه چینی می گوردی کده بدا

نابودی اسالم ،مقاومت ومجاهدیت نیدز از بدین مدی رود« :انـ ُتـاوُ اآلن ومجـر ْـرب» شـرب أن
أْارب مـن أجـل ْیـرد الغـزام ..لسـ جمـر ْـرب ولکـين جماهـد يف سـبيل اّلل »..وقـال االقائـد« :القضـاء
علی االسال أوال ..عندئذ تته ول مقاومة( »..همان منبع.)80-81 :

فرمانیه چینی هنگامی که با نجمه اللیدل بده روش اسدالمی ازدواج مدی کندی در مدورد خیاندت
خیانتکاران ترکستانی و جنارتهاری که در حق هم نوعان و هم زبانان خود انجام می دهنی می گوردی:

« هناك الکاـریون مـن أبنـاء تروسـتا ابعـوا أنهسـمُ للشـيطان إاـُ يقتلـون ويرتکبـون أشـنع اجـرائُ ـد
مواْینيمُ» (همان منبع.)101 :
از زبان قهرمان اول داستان روارت می شود که چگونه بعضی ترکستانیهای خدائن رندگ عدوض

کرده بودنی و خیلی ساده کشورشدان را به چینی هدای اشدغالگر فروختده بودندی« :وـان للغـزام الکبـار
أماون للتجمع ..هناك يرقصون ويشربونو يسمرون ويغنون ،وون أری العج العجـاب ..مـاأوار اخلونـة
الذين ابعوا مائرهُ و دينمُ و استسلموا لرغبة الغزام ونـواایهُ ،و بـذلذ أمکـنمُ أن يستسـلموا بعـق
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املنا56ص اهامة ،وبِ عشية و حاها ُتولوا إلی نوع جديد من البشـر ..ولمـا نظـرت إلـی وجـوهمُ خيـل
إيل أاُ مل يعودوا تروستانيِ ابملرم» (همان منبع.)103 :
در مورد نفاق وقتل عام مسلمین و ارجداد نسدلی خدائن در کشدور از زبدان رکدی از فرماندیهان

ترکستانی مجاهی به اسم عثمان باتور روارت میشود« :و إمنا أردت أقول أن ُتريـر ار ـنا لـن ققـه لنـا
أْــد ،علــی أوتافنــا وْــدِ يــنمق بنــاء احلريــة ..وــذب علينــا الــرو ْينمــا عر ــوا العــو ،و وــذب علينــا
الصينيون ْينما وقوا لنا األمنيات احللوم يف احلرية و االسـتقالل ..وهـا أنـتُ تـرون بالدوـُ ُتکـُ ابحلديـد
و النار ،ويسا مئات اآلالب إلی ساْات اإلعدا  ،ويسا مئات األلـوب إلـی املعـتقالت ..لقـد أبيـدت
أسر تروستانية رسرها ..وقادتنا العظا قادم لتحرير مل يعاملوا وأسری ْـرب عنـدما وقعـوا يف أيـدی العـدو
و إمنا قتلوا أشنع قتلة ،ولوث اعتمُ وشرفمُ ،وهـُ خـری خمـدوع ـائع مـن أبنائنـا يف املقاْیعـات والقـری
واملدن ويزعمون أاُ يريدون نشر العمل والتقد ويف بالدِ» (همان منبع.)134 :
رکی از مجاهیرن به اسم منصور درغا دو بهم زنی و شارعات چینیها برای تفرقه مردم ترکستان،

بیان ارنگونه اشاره می کنی« :أمل أقل لذ ها قد فعلوهـا و فصـلوا الـوالایت الـاالث وهـُ اآلن يعياـون
يف ابقـي الــوالایت ..يبعاــرون نهــوذهُ يف واشــغر وأرورجمـي ،وقنصــلياهتُ تشــرت الرجــال ،وةطــف الرجــال،
لقـد اشـرتوا ْتــی الـذه والهضــة فارتهعـ األســعار ..أتعلـُ ذلــذ إاـُ يهســدون االقتصـاد والسياســية
والهکر والدين ..وذمُ املواْینِ أيضا( »..همان منبع.)167 :
رادرو ارومچی شروع به تبلیغات دروغین برای دشمن می کنی و افکار جوانان را مسموم می کنی:
« ..إذاعة أروجمي أيما األصدقاء تـردد األِشـيد احلماسـية لاعـداء وتسـمُ األفکـار» (همدان منبدع.)196 :
ارن امر باعث پیریهای مسئله دار به نام «گسیختگی ملی» می شود رعنی حکومدت اشدغالگر نمدی-
توانی وفاداریهای قومی و نژادی را به سطح وفاداریهای ملی ارتقا دهی و فقیان انسجام ملدی رکدی
از پیش شرطهای وقوع رفتارهای خشونت آمیز است (محمود اوغلی و اصغری نیاری.)84 :1396 ،
 -7-3ضبط و مصادره اموال و دارایی مردم از سوی اشغالگران
روسها وچینیها مال واموال مردم و خانههارشان را مصادره و خود و را درگدر چیندیهدا در آن جدا
اسکان رافته و امر عجیب ارنکه ارن اشغالگران چینی حتی به حیوانات ترکستانیها نیز رحم نکدرده
و ماده ارن حیوانات را از ترکستان خارج نموده تا زاد و ولی نکندی و مدردم نتوانندی از تولیدیات اردن

حیوانات استفاده کننی« :ويف هذه االای العصيبة ،لع العدو رروا البشر وأمـن الـبالد وثرواهتـا وعباـوا
بکل مقد وغال ،وقال منصور درغـا :تصـور ..أاـُ يسـتولون علـی إِث املواشـي يف الرتوسـتان ويبعاـون
هبا إلی بالدهُ ليقطعوا بذلذ تناسلما( »..همان منبع.)83 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 57 1400
از زبان قهرمان اول داستان روارت میشود که چگونه ثروتهای کشورشدان کدامیون کدامیون57بده

رغما میرود و کاری از دست مردم بر نمیآری« :ون أُحل علی ظمر خریات بالد مـن وـل األنـواع
وأ عما يف السيارات الضخمة والقطارات وي تشحن إلی أرض الغزام وـل األشـياء وانـ تشـحن ،معـادن
وفواوه وهبائُ ومزروعات( »..همان منبع.)103 :
ارجاد ف قر وگرسنگی مصنوعی بین مردم و ارن در حالی بود که انواع خوراکیها و غذاهای فداخر
سر میز چینیها سرو می شی و حاال از زبان قهرمان اول داستان که به قصر چیندیهدا راه پیدیاکرده
واسم خود را از مصطفی به تورسون تغییر داد ارن رفاه چینیها و بیبختی مدردم رواردت مدی شدود:

«املائــدم عــامرم رْیيـ الطعــا  ،والشــع يف اخلــارج وــل أورا الشــجر ويلــتق الهتــات ويتضــور جوعــا،
واألْیهـال املســاوِ ينظـرون بعيــون مهتوْـة علــی اآلخـر ،وإلــی اخلـریات تشــحن يف العـرابت ،أو تنقــل إلــی
بيوت الغزام( »..الکیالنی« .)115 :2006 ،علـی سـهو اجبـال رجـال يتضـورون عـذااب

وجوعـا» (همدان منبدع:

.)117
عثمان باتور رکی از فرمانیهان مجاهیرن ترکستانی در بخشی از رمان نسبت بده مصدادره امدوال

ترکستانی های مجاهی می گوری« :مـن الُیلـذ َيـود علـی مـن اليسـتح ..وأن بـالدِ مزرعـة خاصـة هـُ
( »..همان منبع.)155 :

تغییر توپوگرافی را جغرافیاری شهر و تغییر نژادی را اتندوگرافی مردمدان شدهر« :واملدينـة امـتات
بوجوه واریم مل تکن فيما من قبل نساء ورجاال وأْیهاال ،صد ما اعناه أن األعداء يقومون هبجـرم واسـعة
إلــی تروســتان ،ويف نهـ

الوقـ

خــذون مئــات األلــوب مــن أبنــاء تروســتان األصــليِ ،يــذهبون هبــُ إلــی

بعيــد ،ويســتولون علــی املنشــِت واملتــاجر واملــزراع ،ويبنــون للممــاجرين اجــدد بيــوات وم سســات ،و أمــاون
للدعارم أيضا ..قوافل الهتيات الصينيات مات البالد ابسُ احلرية و التحـرر ،والکتـ الصـغریم صختلـف
اللغات َتا املدار و األندية و الشوارع ،وأاا وتب خصيصا لبالدِ ،وهي تتحدث عـن ْـ الشـعوب
يف تقرير مصریها ،و تذور أبطاال مل نسمع هبُ ق وتصـور عامـان ابتـور وخوجـة نيـا و الـرئي

علـی خـان

بصــورم اللصــوص وقطــاع الطــر  ،و اعــل مــن احلــاوُ اجديــد التــرت املمــاجر إلــی بــالدِ ..الــذ أصــب/
مکان الرئي

علي ،والذ يتغنی صجدهُ ..اعـل منـه البطـل القـومي حمـرر الشـع  ،ور فيـ التقـد  ،وأاب

األْرار ..هذه ليس املدينة الِت أعرفما ال الرجال رجاها ،والاألْیهـال أْیهاهـا ،وهـ الء النسـاء العـارایت
الکاسيات لسن نساءها» (همان منبع.)175 :
در بخش آخر رمان هنگامی که مصطفی مراد حضرت برای پییا کردن همسرش نجمه اللیدل بده
خانه اشان میرود و مردی هیکلی که خانهرشان را غصب کرده میبیندی و از زن و بچدهاش خبدری

نیست « :وعندما فـت /البـاب وـدت أصـع  ..مـن أنـ

نظـر إيل بعينـِ وبریتـِ حمتقنتـِ ،و وجـه مکتنـز
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شـ58
ـديد احلمــرم  ،وخصــالت مــن شــعر رأســه ُالطمــا قليــل مــن الشــي  ،وبقــاای ْســاء تبــدو قطراهتــا عالقــة

بشــاربه الکــر ،وقــال أال تعــرب مــن أِ الکــل يعــرفين أِ عــيُ العمــال الــذين قبضــوا علــی وبــار الاــوار
.وان وا حا دنه جاهل اليعـرب شـيئا مـن التعلـيُ و علـی الـرغُ مـن أنـه يـتکلُ بلغـة الـبالد إال أن وجمـه
وــان غريبــا وســحنته وــذلذ ،وهــذه الغلظــة الــِت فيــه و نظــرم الکراهي ـة الــِت تطــل مــن عينيــه ..وا ــ /أنــه
اْتالل من نوع صغری» (همان منبع.)176 :
اولین کارکرد هر نظام سیاسی ،کاهش را حذف ارتکاب خشونت در زنیگی روزمره مردمان است،
ولی چینی ها در ارن رمان عامیانه خواستار ستیزه و کشمکش و ارتکاب خشونت سیاسی به صورت
سیتماتیک و خارج از کنترل بودنی و چون ابزار الزم برای رسیین بده اهیافشدان نیاشدتنی بدا تدروج
خشونت رکبار با شکنجه و اعیام و دفعة درگر با مصادره اموال به ارن کار اقیام میکردنی.
 .4نتیجه گیری
با وجود درهم تنییگی مفاهیی چون خشونت سیاسی و ترور در ارنجا ترور رکدی از مظداهر و جلدوه
های خشونت محسوب شیه و رمان لیالی ترکستان موضوع خشدونت و ترورسیاسدی را در سدرلوحة
کار خود قرار داده و واقعیت دردناا مردم ترکستان که با پیریه ترور حکدومتی و مفهدوم خشدونت
سیاسی دست وپنجه نرم کرده و ارن مفهوم خشونت سیاسی بده اشدکال و جلدوههدای اشدغال ردک
سرزمین و پارمال کردن احساسات و عواطف مدذهبی ،ارجداد فسداد و فحشدا و تبدیرل مسداجی بده
مجال لهو و لعب ،اتحداد کشدورهای اشدغالگر روسدیه تدزاری و چدین کمونیسدت بدرای اسدتعمار
مسلمانان ،بازداشت دسته جمعی مسلمانان به تهمتهای واهی و بی اسداس وشدکنجه و اعدیام آنهدا،
نقش زنان در مبارزه علیه تروررسم دولتی چین و روسیه تزاری ،تفرقه و دو دستگی و سوة اسدتفاده
از عیهای از مردمان ترکستان علیه عیهای درگر و ارجاد شارعه و تبلیغات مسدموم علیده مجاهدیرن،
ضبط و مصادره اموال و داراری مردم از سوی اشغالگران ،تغییر توپوگرافی را جغرافیاری شهر و تغییر
نژادی را اتنوگرافی مردمان شهربه تصورر کشییه شیه است.
روارت رمانها همراه با رک پیریه واقعی تاررخی و براساس تاررخ دقیق آن حوادث ،و هم چنین
گنجانین جزة به جزة واقعیتهای تاررخی در میان گفتگوی شخصیتهای داسدتان ،بیدانگر دقدت و
توجه دقیق کیالنی نسبت به متن گفتگوی شخصیتها است ،تا جزئیات دقیق آن حوادث را تشدررح
کنی ،نجیب الکیالنی در ارن رمان بیشتر از آنکه قصی هنرنمداری ادبدی داشدته باشدی ،قصدی بیدان
دردها و رنجهای مسلمانان را داشته است.
کیالنى از تعابیرى چون «إرهابیین» به معناى تروررستها و «إغتیال» -به معناى ترور -استفاده
نکرده ،ولى استفاده از واژگدانى همچدون اسدتخبارات ،الیعاردة ،رعتقلدون ،و ...کده داراى بدار منفدى
هستنی ،و همچنین ،به کار بردن عناصر و ورژگىهاى خشدونت سیاسدی هدمچدون تخرردب امدوال،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 59 1400
جررحه دار کردن احساسات عمومى ،ارجاد ترس و هراس در دل مردم براى درهم شکستن 59
مقاومت،
سربه نیست کردن بزرگان و سرانى که به نحوى مانع تحقق اهیاف تروررستهدا مدىشدونی ،همگدى
مفاهیم خشونت سیاسی را در ذهن تیاعى مىکننی.
زبان رمان با حوادث  ،ماجراهدای و موضدوع رمدان همداهنگی و انسدجام کامدل دارد ،چده ارنکده
شخصیاتهای بکار رفته در رمان ،مسلمان هستنی و ارمان به مبارزه خود با دشمنان اشغالگر دارندی،
بنابرارن کیالنی زبان اسالمی که مزرن بده آردات قدرآن و احادردث نبدوی(ص) اسدت را بدا سدخنان
شخصیتهای رمان هماهنگ و منسجم کرده است.
با وجود خشونت سیاسی و واژه های منفی دال بر خشدونت و تدرور و اعدیام و مصدادره امدوال و
تغییر نژادی و غیره شاهی نوعی عشق در رمان بین شخصیتهای اصلی رمدان رعندی مصدطفی مدراد
حضرت و نجمه اللیل هستیم و ارن شگرد رمان نورسی کیالنی را نشان می دهی.
پینوشتها
 -1نجیب کیالنی ،شاعر وادرب مصری ،درسال 1931م .در روستای «شرشابه» از استان غربدی بده دنیدا آمدی( ،عبدیی،
 )152.:1395وی در سال  1951به دانشگاه پزشکی قاهره راه پییا کرد( .الکیالندی )11:1983 ،او در سدال  1955بدرای
اولین مرتبه توسط جمال عبیالناصر به دلیل فعالیت در حزب اخوان المسلمین به زنیان افتاد( .الکیالنی )189:1984 ،و
برای بار دوم در سال 1968راهی زنیان شی تا ارن که پ از رک سدال و ندیم آزادگشدت( .الکیالندی )231:1985 ،او در
زنیان به دروان ضرب الکلیم محمی اقبال الهوری -شاعر پاکستانی -دست میرابی ،به گفته خود او ،ارن شاعر در وجدیان
وعقل او تاثیر بسیار گذاشت ،چرا که او برای اسالم و با اسالم زرست( .الکیالنى )35:1985،و همین آشدناری بدا دردیگاه
اقبال باعث شی ،او از سدال 1959م بده سدوی ادبیدات اسدالمی گدرارش رابدی( .دفدة )2003،وی مدیتی پد از آزادی
درسال1968م .مصررا به مقصی کشورهای خلیج فارس ترا گفت( .همان منبع )231:در ابتدیای امربده عندوان پزشدک
درکورت مشغول به کار شی ،سپ امارات متحیه عربی راجهت اقامت برگزری ،و در طول میت بیست و سده سدال دوری
از وطن ،در پست¬های مختلفی که مربوط به رشته پزشکی بود ،مشدغول بده کارشدی ،پد از بازنشسدتگی دد در سدال
1992م د و 23سال دوری از وطن -به مصر بازگشت .و سدرانجام در مدارس1995م .در قداهره ،دار فدانی را وداع گفدت.
(مقری ادررسی .)2002،
 -2شاران ذکر است که رمان لیالی ترکستان توسط آقای حسین علی انصاری در سال  1364بده فارسدی ترجمده شدی و
انتشارات هجرت مشهی مقیس آنرا به زرور طبع آراست.
 - 3ادب اسالمی عبارت است از ،ادبی که نشأت گرفته از مبادی ،اصول وفرهنگ اصیل اسدالمی کده در نتیجده مدولفش
زنیگی را از خالل تصورات اسالمی مینگرد و در چدارچوب ارزشهدای اسدالمی واکدنش نشدان مدی دهدی و نورسدنیه ی
مسلمان به صورت هنری الهام گر ارن ادب را بیان مینماری( .سرباز.)57 :1385 ،
Mao Tse–Tung -4
 -5فرمانیه مسلمانان در ابتیای مبارزه «خواجه نیاز» است و بعی از به شهادت رسیین وی «عثمان باتور»و «شدیخ علدی
خان» فرمانیهی را به عهیه میگیرنی ،ودر نهارت ،نیروهای «عثمان باتور» در طی جنگ وگررز بدا نیروهدای دشدمن بده
شهر ماخای  -رکی از ارالتهای «شانگهای» میرسنی ،درآنجا دشمن ازدوطرف شهر «دوخدان» و شدهر «شدرخلق» بده
آنها حمله میکننی« ،عثمان» که نیروهای خود را در آستانه شکست میبینی ،از افرادش می خواهی کسدانی کده زندیه
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ماننی ،صیای آنها را به گوش تمام ملت مسلمان در سرتاسر دنیا برسداننی«،ومدن ربقدی مدنکم حیدار فلیحمدل قصدة
جهادِنا وعذابِنا الطورلِ لألممِ المسلمةِ النائمةِ فی الجنوبِ والمشدرقِ والمغدربِ العربدی» (الکیالندى .)169:2006 ،در آخدر
رمان ،نجمه –همسر مصطفی-پیشنهاد میکنی ،برای انجام خواسته عثمان باتور به مکه برونی.
منابع
کتابها:
ابن منظور (بی تا) ،لسان

العرب ،دار صادر ،لبنان.

توفیق ابراهیم ،حسنین( ،)1992ظاهرة العنف السیاسی فی النظم العربیة ،سلسة اطروحدات الدیکتورا ،مرکدز
الیارسات الوحیة العربیة ،ط1
سانیرز ،دروری ( ،)1380الگوهای بی ثباتی سیاسی ،تهران :پژوهشکیه مطالعات راهبردی.
سلیمانی ،محسن ( ،)1374رمان چیست ،تهران ،نشر نی ،چ.3
شهاب ،محمی اسی ( ،)1358مبارزات خلق مسلمان ترکستان بر ضی استعمار سرخ شوروی وچین ،پیشوائی،
محمی (مترجم) :بینا .چ اول.
عمیی ،حسن ( ،)1389فرهنگ فارسی عمیی ،تهران :راه رشی ،چاپ اول.
فاررابنی ،ارو و روز الینی فاررابنی ( ،)1379خشونت سیاسی و ثبات سیاسی در خشونت و جامعه ،ترجمه اصغر
افتخاری ،تهران :نشر سفیر.
فیروزی ،عباس ( ،)1389مبانی جنگ نرم و ررشه رابی آن در تهاجم فرهنگی ،ناشر شکوفه راس ،قم.چ اول.
الکیالنی ،نجیب ( ،)1983لمحات من حیاتی ،القسم االول ،بیروت :موسسه الرسالة.
 ،)1984( .............................لمحات من حیاتی ،القسم الثانی ،بیروت :موسسه الرسالة.
 ،)1985( .............................رحلتی مع األدب اإلسالمی ،الطبعة األولی بیروت :موسسه الرسالة.
 ،)2006( .............................لیالی ترکستان ،طنطا :دار المؤری ودار البشیر للثقافة والعلوم ،ط. 1
کیالنی :نجیدب ،)1364(،سرگذشدت ترکسدتان ردا کارنامده سدیاه اسدتعمار روس وچدین ،انصداری ،حسدین
علی(مترجم) ،چاپخانه سعیی ،مشهی :انتشارات هجرت.
گلی زواره :غالمرضا ،)1387(.سرزمین اسالمی ،سدرزمین اسدالم [منبدع الکترونیکدی] ،شدناخت کشدورهای
اسالمی ونواحی مسلمان نشین جهان ،قم :مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان ،جلی اول .
معین ،محمی( ،)1386فرهنگ معین ،تهران :کتاب راه نور ،چ .4
معجم الوسیط( ،)1985دار عمران ،مجمع اللغة العربیة ،الجزة الثانی ،ط.3

مقاالت:
برکه ،سییمحمی ( ،)2007االدب فی خیمة الیعوة ....نجیب الکیالنی وقضدیه ترکسدتان،رابطده ادبداة الشدام،
عرض کتاب.
جیان پینگ :وانگ ،)1382 (.تاررخ فرهنگ وتمین اسالمی ،درخشش دوباره مسلمانان در شهر پکن ،رارزندی
فرهنگی ارران–پکن (مترجم) ،مجله مشکوه ،شماره ،81صص.62-42

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 61 1400
دفة ،بلقاسم،)2003(.التحلیل السیمیائی للبنى السردرة فی روارة حمامة سالم للیکتور نجیب الکیالنى61 ،
مجلة
الموقف األدبی ،شماره  ،385دمشق :اتحاد کتاب العرب .
دوست محمیی ،هادی (،)1362اشاعه فحشاة وترورج فساد رکی درگر از ابزارهای استعمار ،مجله درسهاری از
مکتب اسالم ،سال  ،23شماره  ،11صص.28-22
السیی الیغیم ،محمود ( ،)1996تکررم ذکری کاتب متنوع االنجازات) نجیب الکیالنی ،روزنامه الحیاة ،شدماره
.12239

فیاری،احمی ،)1369(،وضعیت مسلمانان چین در دوره های مختلف ،مجله مشکوه ،شدماره  ،26صدص-167
.193
کوشا ،جعفر ونمامیان ،پیمان ( ،)1387جارگاه اعمال تروررستی در پرتو حقوق بین المللی کیفری ،فصدلنامه
حقوق ،مجله دانشکیه حقوق وعلوم سیاسی ،دوره  ،38شماره ،3صص.256-233
محمود اوغلی ،رضا و رعسوب اصغری نیاری( )1396بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی مطالعه مدوردی؛
جمعیت بلوچ شعر زاهیان ،فصدلنامه پدژوهش هدای راهبدردی سیاسدت ،سدال ششدم ،شدماره،21
صص.96-73
مقری ادررسی ،ابوزری ( ،)1996نجیب الکیالنی ،سیرته بقلمه ،مجله المشکاة ،شماره .23

پایان نامه:
سرباز ،حسن ( ،)1385دراسه القصه االسالمیه فی االدب العربی المعاصر علی احمدی بداکثیر نموذجدا ،پاردان
نامه ،تهران.

نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی
دوره اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1400

السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 2021

بررسی اندیشه های کالمی مولوی کُرد
جمال احمیى( 1استادرار دانشگاه آزاد اسالمی واحی سننیج)

اتريخ الوصول2020/10/16 :

تاریخ دریافت1399/07/25 :
صفحات84-63 :

تاریخ پذیرش1400/07/30 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/10/22 :

چکیده
عبیالرنحیم تاوهگوزی ،مشهور به مولوی کرد و متخلنص به معیوم (1806-1882م) ،بدیون تردردی از بزرگتدررن شداعرانِ
کُرد زبانی است که نه تنها در هنر شاعری ،بلکه در عرفان و کالم و تفسیر و حیرث نیز از عیادِ دانشمنیان روزگدار خدود
به شمار میرفته است .تجربههای او در مییانهای شعر و کالم اسالمی ،میزان توانمنیی او را در ارن دو حدوزه بده خدوبی
روشن میکنی .او سه منظومه به زبانهای فارسی ،کردی و عربی در علمِ کالمِ اسالمی سروده اسدت .بیشدتر انیرشدههدای
وی برگرفته از کالم اشعری است که بر اساس حیرثی از پیامبر(ص) ،در تعرردف ارمدان ،احسدان و اسدالم ،در منظومده-
هارش تشررح کرده است .ارن مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای نوشته شیه ،حداکی از
انیرشههای کالمی مولوی به ورژه در منظومه عربی «الفضیله» است .نتدارج پدژوهش نشدان از آن مدیدهدی کده بیشدتر
باورهای کالمی مولوی برگرفته از کالم اشعری است و در برخی موارد ،چون :جبدر و اختیدار ،خالفدت و امامدت ،و کدالم
الهی ،دریگاههایِ تا حیودی متفاوت دارد.
کلید واژهها :مولوی کرد ،کالم اسالمی ،اشاعره ،معتزله ،امامیه.

املل ّخص

املولو الکرد وآرا ه الکالمية

ال ريااب أن الساايد عباادالرحيم اتوجااوري ،املشااهور مبولااوی واملااتخلص مبعاادوِ ( ،)ِ1806 -1882ماان فحااول الشااعراء
األکرادت وهاو فای العرفاان و الکاالِ و التفساري و احلادي  ،مان أبارِز علمااء عصاره وفرياد دهارهت أابن يفارباه مادی قُ ُدراتاه
ميادين الشعر والکالِ االسالمیت هو أنشد ثالثة دواوين نُظمت ابللسان الکردی والفارسی والعربی فی علم الکالِ

اإلساالمیت أخا أکث اار آراءه الکالمياه مان آراء األشاعری وقاد وصافها وفقاا للحادي النباوي املشاهور فای تعرياف اإلمیااان
واإلحسان واإلسالِ وتتت متت کتابة ه ه املقاله بناء علی طريقة وصفةه اليلية ابستخداِ مؤلفاات املکتبياةت ونناه مبنای
علی آراء املولوي الکالميه ،خاصة فی الفريلةت تشري نتائج البح نلی أ ّن معظم معتقدات املولوی ،مستمده مان آراء
األشعریت وفی بعض آرائه ،مثل :ا خ واالختيار ،اخلالفة واالمامة ،الکالِ االهلی و اخل ،هناک آراء خمتلفة نوعا مات
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الکلمات الرئيسة :املولوی الکرد ،الکالِ اإلسالمی ،األشاعرة ،املعت لة ،اإلماميةت
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با پیری آمین کالم اسالمی در میان مسلمانان و فرقهها و ملل و نحل ،ارن علم در دورانهای گوناگون
دستخوش تحوالت مختلف شی .صرف نظر از ارنکه فرقههاری چون :خدوارج ،مرجئده ،معتزلده ،اهدل
حیرث و حنابله ،اشاعره ،ماترریره ،امامیه و باطنیه در چنی قرن اوّل مبانی نظری انیرشههدای خدود
را تئوررزه کردنی ،خیلی به طول نیانجامیی که هررک از ارن فرقهها نیدز خدود ،بده فرقدههدای درگدر
منقسم شینی و تا اواخر قرن پنجم هجری ،بر مبنای کتابهای ملل و نحل ،بیش از هزار فرقه کالمدی
را میتوان احصا کرد .تولی ارن فرقهها در میان مسلمانان تا حیودی بنا بده دالردل تداررخی و تندوع
فکری انسانها ،اجتناب ناپذرر بود.
اگر ما در ارن نوشتار ،کاری به فرقههای کالمیِ درگر ،جز اشاعره نیاشته باشدیم ،مدیبیندیم کده
همین فرقه ،خود در طول سیهها ،تحوالت مختلفی به خود دریه است .ابوالحسن اشعری (متوفی به
سال  330هد) ،بنیانگذار مکتب اشعری ،سه دوره فکری داشته اسدت .در ابتدیا بده دلیدل قرابدت بدا
ابوعلی جباری ( 235 -303هدد) ،بده مکتدب معتزلده پیوسدت .او پد از سدالها معتزلدی بدودن ،در
مناظراتی که با ناپیری خود (جباری) داشت و نیز خوابی کده بده پیدامبر دردیه بدود (امدین )2005 ،از
اعتزال برگشت و انیرشههای حنابله را پدذررفت .کتداب «االبانده عدن اصدول الیرانده» کده در آن از
انیرشههای امام احمی بن حنبل دفاع میکنی ،مربوط به ارن دوران اسدت .ولدی خیلدی زود متوجده
اشتباهات حنابله و اهل حیرث شی و از آنان فاصله گرفته ،مکتب خود را که بعیها بده ندام خدودش
(اشعری) شهرت پییا کرد ،پیری آورد .کتاب «اللمع فی رد أهل الزرغ والبیع» اثری است کده در آن
افکار و انیرشههای جیری خود را به بحث گذاشت .ارن اثر که به نظر میرسدی ،آخدررن اثدر تدألیفی
ابوالحسن اشعری باشی ،حاوی مطالبی چون :ذات و صفات ،افعال باری ،رؤرت الهی ،کالم الهی ،قضدا
و قیر ،استطاعت و معاد و نبوت است .او در کتاب اللمدع ،غالبدار ،بدرای گدزارههدای فکدررش ،هدم از
استیاللهای نقلی بهره میگیرد و هم از استیاللهای عقلی.
نکته جالب توجهی که هست ،ارن است که پ از تئوررزه شین مکتب اشعری در جهان اسالم،
از طرفی مکتب اعتزال به شیت روی در سراشیبی نهاد و در برخی آثار کالمی تکفیر شینی .از طرف
درگر با پیری آمین شخصیتهای مهم و ذی نفوذی در ارن مکتب ،خود دستخوش تحوالتی شی.
در رک بررسی کلی ،و بر مبنای نظر نگارنیه ،مکتب اشدعری در جهدان اسدالم ،بدا پیردی آمدین
محمی بدن عبدیالوهاب ( 1703-1792م) ،در عربسدتان و بنیداد نهدادن فرقده منسدوب بده خدودش
(وهابیت) ،به دلیل مخالفت کالم و فلسفه با مبانی نظریِ ارن فرقه ،کالم اشدعری شکسدت فاحشدی
خورد .در ارران نیز ،با پیری آمین سلسله صفوره در سال 907هد ،مکتب اشدعری جارگداه خدود را از
دست داد .با وجود ارن دگرگونی های مختلف ،ارن تفکر در برخدی ندواحی هندوز پیرواندی داشدت و
آثاری در دفاع از مکتب اشعری نوشته میشی .رکی از نواحیی که هم تشیع و هم تفکدر محمدی بدن
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عبیالوهاب کمتر توانست در دورانی بر آنجا تأثیر بنهی ،کردستان به طور کلی بدود .از اردن روی ،در
کردستان ،بودنی کسانی که هنوز در فضای افکار اشعری نفد مدیکشدیینی و آثداری در دفداع از او
نوشتنی .برای مثال :احمی خانی ( ،)1650 -1706موالندا خالدی نقشدبنیی ( ،) 1193 -1242شدیخ
مهاجر ( ،) 1211 -1305شیخ احمی سلیمانی ( ،)1208-1305و مولوی کدرد( 1806 -1882م) را
میتوان نام برد.
مولوی کرد ،سه کتاب در علم کالم با نامهایِ «فوائح» بده زبدان فارسدی« ،عقیدیه مرضدیه» بده
کردی و «الفضیله» به زبان عربی ،در قالب نظم سروده است .ارن سه اثر که میتها در کردستان ،بده
طالب علوم درنی تیرر میشی ،مهمتررن آثاری هستنی کده در کدالم اشدعری در اردن جغرافیدا و
مقطع زمانی آفرریه شیهانی.
نورسنیه در ارن نوشته ،قصی دارد با خوانش کتاب الفضیله ،نگاهی توصیفی-تحلیلی به آن کرده
مهمتررن انیرشههای او را بازنماری.
 -1-1پیشینه
مولوی کرد ،از شاعران و عالمان پرآوازه کرد در دو سیه پیش است .آثاری که از او بده جدای ماندیه،
میزان توان او را در هنر شاعری و علوم اسالمی به ورژه علم کالم آشدکار مدیکندی .کسدانی کده بده
مولوی کرد و آثار او پرداختهانی ،گرچه انیکنی ،اما همان انیکها نیز بیشتر به دروان شدعر هدورامی او
پرداختهانی .و کمتر به آثار درگر او ،به ورژه منظومههای کالمی پرداختهانی .اگر ما پژوهشهداری کده
بر روی دروان هورامی مولوی کار شیه را در نظر نگیررم ،تا آنجا که نگارنیه اردن سدطور بدا اسدتقراة
جستجو کرده ،هیچ کتاب مستقلی ،جز کتاب نگارنیه اردن مقالده بدا عندوان« :انیرشدههدای کالمدی
مولوی کرد» چاپ شیه به سال  ،1391رافت نشی .محمی علی خالیران نیز در همارش بدین المللدی
ادبیات کردی دانشگاه کردستان به سدال  ،1389در شدش صدفحه فهرسدت وار بده تمدامی مسدارل
کالمی مولوی کرد پرداخته است  .همچندین احمدیی (نورسدنیه اردن مقالده) ،بده صدورت تطبیقدی
انیرشه های کالمی موالنا جالل الیرن و مولوی کرد را با هم بررسدی کدرده و آن را دوفصدلنامه ادب
نامه تطبیقی ،سال اول ،شماره اول به سال  1393چاپ و منتشر کرده است که اختصاصار به مسدأله
جبر و اختیار با نگاهی تطبیقی پرداخته است .الزم است اشاره شود که مال عبیالکررم میرس کتاب
الفضیله را شرح مبسوزی به عربی کرده و آن را تحت عنوان «الوسیله فدی شدرح الفضدیله» چداپ و
منتشر کرده است .ارن است که پژوهشهای بسیار انیکی بر روی آثدار کالمدی مولدوی کدرد صدورت
گرفته است.
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 -1-2علم کالم و موضوع آن
علم کالم ،رکی از علوم مستیل و رقین بخشی است که الهیون با تمسدک بدیان ،عقاردی و باورهدای
درنی خود را هرچه محکمتر و استوارتر میپذررنی و در برابر شبهههای معانیان و دشمنان خدود ،بدا
ارائه براهین استوار و دالرل محکم از عقییه و باور خود دفاع میکننی و به بطالن نظر مخدالف مدی-
پردازنی « .علم کالم ،در واقع ،علمی است که آدمیان با استفاده از آن به اثبات عقاری درنی خدود ،بدا
ارائه حجتها و دفع شبههها اقتیار میرابنی» (ارجی .)31 :1977 ،به عبارت درگدر و تعرردف مناسدبتدر
ارنکه« :علم کالم ،آگاه شین به اموری است که انسان بدا داشدتن آن در اثبدات عقاردی خدود بدرای
درگران و ملزم کردن آنان بیان اعتقاد ،از طررق ادله و رد شبهههاری که پیرامون آنهدا مطدرح شدیه
است ،تواناری کامل به دست میآورد» (بیوی.)40 :1374 ،
در رابطه با موضوع ارن علم ،با مطالعه کتابهای قیرم و جیری کالمی به دو رأی بدر مدیخدوررم:
عیهای قارل هستنی که علدم کدالم موضدوعهاری معدین دارد و عدیهای اساسدار علدم کدالم را علمدی
بالموضوع میداننی .تفتازانی و ارجی ،موضوع علم کالم را قضاراری معلوم میداننی کده اثبدات عقاردی
درنی بیان متعلق است (تفتدازانی9 :1376 ،؛ نیدز همدو167 :1997 ،؛ نیدز ارجدی .)31 :1997 ،در مقابدل اردن
استیاللها ،برخی از متکلمان معاصر ،علم کالم را علمی بالموضوع میداننی .به طدور خالصده ،دالردل
آنان ارن است که :چون شبهاتی که توسط معانیان در درن ارجاد میشود ،در زمانهای گونداگون بده
شکلهای مختلفی بروز و نمود دارد و از طرفی مباحث کالمی هم گاهی به نسبت ارن فراز و فرودهدا
به گونههای مختلفی ظاهر میشونی ،پ نمیتوان موضوع خاصی برای آن در نظر گرفدت (مطهدری،
 22 :1369و سروش.)65 :1377 ،
بال موضوع بودن علم کالم ،نظررده جیردیی اسدت و در میدان متکلمدان جیردی بده دلیدل ورود
دریگاهها ،رورکردها و فلسفهها و نظرره های جیردی پیردی آمدیه اسدت .وگرنده در کتابهدای قدیرمی
متکلمان گذشته مسارل علم کالم ،موضوعاتی مشخص و معین است که غالبار با تحشدیه و تعلیدق و
تبیین بیشتر ،همان مباحث پرورده میشود .مولوی کرد نیز در هر سده منظومده کالمدی خدود ،بده
موضوعهای معین علم کالم بر مبنای کتابهای کالمی کالسیک مقیدی اسدت و هدر سده کتداب را در
شرح بخشی از حیرث پیامبر(ص) به نظم درآورده است .ارن حیرث که از حضرت عمر شنییه شیه،
موضوعات مختلفی را در بر میگیرد .شخصی در کسوت آدمیزاد بر پیامبر(ص) وارد میشدود و از او
پرسشهاری میپرسی .از جمله ،تعاررف« :احسان»« ،ارمان»« ،اسدالم» و «روز قیامدت و نشدانههدای

آن» را از پیامبر سؤال میکنی .پیامبر در تعررف ارمان مدیفرماردی ..« :أن تـ من ابّلل ومالئکتـه ووتبـه
ورسله واليو اآلخر وت من ابلقـدر خـریه وشـره» .ارن بخش از حیرث ،مولوی را بیان سو مدیکشدی تدا
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تعررف ارمان را که به اخ تصار و ارجاز در حیرث آمیه ،مشبع و مفصل ذکر کنی .فصل بنیی مباحث
کالمی مطرح شیه در الفضیله ،بجز مباحث نسبتار مفصل آغاز کتاب که نصف کتاب را هدم بده خدود
اختصاص داده ،بر مبنای همان حیرث به :ارمان به خیا ،ارمان به فرشتگان ،کالم الهی ،نبوت ،معداد
و قضا و قیر پرداخته است .در بحث ارمان به خیا ،مباحث درگری چون :صفات خدیا ،افعدال الهدی،
حسن و قبح اعمال و رؤرت خیا مطرح میشود.
 -2-2ایمان به خدا
مولوی در منظومه عربیِ «الفضیله» به تفصیل به برخی مباحث فلسفی عمیق پرداخته است کده مدا
آن مباحث را نه در فوائح میبینیم و نه در عقییه المرضدیه .برخدی از اردن مباحدث طدرح شدیه در
الفضیله ،حقارق اشیاة و ثبوت آن ،تقسیم علم به تصدور و تصدیرق ،کلیدات خمد  ،اقسدام تصدور و
تصیرق ،اسباب علم ،دلیل و اقسام آن ،وجود و ماهیدت ،قدیم و حدیوث ،وحدیت و کثدرت ،علدت و
معلول ،دور و تسلسل ،مقوالت عشر و نقی بعضی از آراة فالسفه است .ارن مطالب به استثنای بحدث
وجود و ماهیت و نظررات گوناگون درباب آنها در عقییه المرضیه که تعیاد ابیدات آن از فضدیله هدم
بیشتر است وجود نیارد .به طور کلی در رک مقارسه اجمالی و مختصر ،دو منظومه فضیله و عقیدیه
المرضیه در نسبت با هم دارای نواقص و کاستیهاری هستنی .کتاب فضیله رنگ و بوی فلسدفی دارد.
و مباحث فلسفی بیشتر در استخیام مباحث کالمی قرار گرفته است.
مولوی در آثار کالمی خود پ از تحمییره و درود و سالم بر پیامبر(ص) به تعررف ارمدان مدی-
پردازد و متناسب با اعتقادات اشعری ،ارمان را تعررف مدیکندی .همدان طدور کده اشدعری ارمدان را
تصیرق و پذررش قلبی میدانی ،مولوی نیز به همان تعررف بسنیه میکنی:

ای أيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ربک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ خلقک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ ربّک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری إُی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلُی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديقنا القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و اإلذعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

لتعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوه ّ العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجره مامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره اإلابده

بک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ أن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروره بينن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

تلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماده

ـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرْ ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ /جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
(مولوی)43-45 :1972 ،

ترجمه :ای مردم پروردگار خود را عبادت کنیی .او کسی است که شما را آفرریه تا او را عبدادت
کنیی .عبادت خیا درخت پر میوهای است .اما اگر بیون ارمان و معرفت باشی ،ماره هدالا و ندابودی
است .ارمان نیز تصیرق قلبی و اذعان (اقرار) به «ما جـاء بـه النبـی» اسدت .همدان گونده کده بزرگدان
اشعری گفتهانی ،اقرار [جزو رکن ارمان نیست .بلکه] شرط آن است.
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مولوی اگرچه در تعررف ارمان ،اقرار را نیز به شرط میگیرد ،اما همان گونه کده در جدای 69
درگدر
بیان اشاره کرده ،مقصود از اذعان و اقرار ،اجرای احکام اسالمی بر مؤمن است وگرنه تعرردف ارمدان
همان تصیرق قلبی است .ارن مطلب را نیز مال عبیالکررم میرس در حاشیه همان ابیات گفته اسدت
که به شرط گرفتن اقرار ،برای ورود به اسالم و تسدلیم شدین اسدت و ارمدان همدان تصدیرق اسدت
(میرس.)45 :1972 ،
مولوی در ادامه مطالب خود در مورد ارمان به چهار مطلب درگر اشاره میکنی ،اما به نظرردههدا
نمیپردازد و به تفصیل آنها را نمیکاود .ارن نظررهها موارد ذرل هستنی:
ازدراد و نقصان ارمان ،ارمان حادث است را قیرم ،ارمان بسیط است را مرکب ،آرا لفدظ ان شداة
اهلل (استثنا) در ارمان الزم است را خیر (مولوی 48 :1988 ،و مولوی .)46 :1972 ،از نظر مولوی ارمان بده
سه شکل حاصل میشود :کشف ،استیالل و تقلیی .ارن سه شیوه کسب البته معتبر اسدت و شدخص
را مؤمن میکنی:

يکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد الهض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل والتأيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،أو بره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أو تقليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
(مولوی)45 :1988 ،

ترجمه :ارمان ،پ از فضل و تأریی الهی ،از طررق کشف ،استیالل و را تقلیی حاصل میشود.
البته مولوى ،ارمان تقلییی را آن گونه که ارمان کشفی و استیاللی میپذررد ،پذررا نیست:

ـول أوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الهح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول:
و اخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

امتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع التقلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد يف اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
(همان)54 :

ترجمه :البته بیشتر علمای بزرگ ،تقلیی را در اصول عقاری جارز نمیداننی.
 -1-2-2صفات الهی
در اصطالح علم کالم ،هر چه عرض و قائم به درگری باشی ،ماننی سفییی ،که قائم بده خدود نیسدت
بلکه قائم به جسم است ،صفت است .صفت در برابر ذات خیا است و ذات خیا چیزی است که قدائم
به نف خود باشی .ماننی :جسم (مصاحب :1387 ،ذرل صفت؛ نیز :پداکتچی .)618/1 :1377 ،اگر لفظی داللت
بر صفت تنها بکنی بیون در نظر گرفتن صفتی برای او ،اسم است .پ  ،علم ،اراده ،قیرت ،و حیدات،
صفات خیاونی هستنی و عالم و مرری و قادر و حی اسماة او .به طور کلی سده نظدر در مدورد صدفات
حق تعالی وجود دارد :نظر اشاعره ،نظر معتزله و حکمای اسدالمی .در ارنکده خیاوندی دارای صدفات
است اختالفی ما بین متکلمان ،چه اشاعره و چه معتزله وجود نیارد .اما در کیفیت اسدتحقاق بداری
تعالی به ارن صفات ،و ارتباط آنها با توحیی ،اختالف نظر و عقیدیه وجدود دارد .معتزلده مدیگورندی:
هرگاه بگوریم خیا عالم است ،ذات و صفتی را قارل شیهارم ،اگر ارن صفت را معنداری زائدی بدر ذات
خیاونی بیانیم به ارن معنی که بگوریم آن صفت ،چیدزی غیدر از ذات اسدت و در عدین حدال قدیرم
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است ،از توحیی دور شیهارم و به تعید قیما گرائییهارم (احمیران .)302 :1381 ،ارن است کده مخالفدان
معتزله گاهی آنها را معطله نامییهانی و گفتهانی که معتزله با ارن باور ،صفات خیا را تعطیل کردهانی.
اشاعره بر خالف معتزله معتقینی که صفات خیاونی قائم به ذات اوست .به ارن معنی که صدفات ،نده
ذات اوست و نه غیر او (ال هو وال غیره) (اشعری88 :1362 ،؛ نیدز :همدو113-121 :1990 ،؛ نیدز :همدو:1955 ،
 .)17-31نکته درگری که در مورد اشعره الزم است گفته شود ارن است که آنان صفات خیا را قدیرم
میداننی .حکما و فالسفه نیز از عینیت صفات و ذات سخن گفتنی (دادبه.)244 :1373 ،
مولوی نیز در منظومههای خود به تفصیل در مورد صفات خیاونی بحث کرده است .او هدم نظدر
خود را راجع به عینیت را عیم عینیت ذات و صفات گفته است و هم به تقسیم صدفات خیاوندی بده
ذات و فعل و را سلبی و ثبوتی اشاره داشته است .بر مبنای نظر مولوی ،اسماة و صفات خیا قیرمانی
و خارج از درا آفرریهها.
مولوی به برخی از صفات سلبی خیاونی اشاره میکنی .صفات سلبی ،صفاتی هستنی که ضی آنها
از خیاونی سلب میشود و شامل پنج صفت :قیرم (حادث نیست) ،وحیانیت (شررک نیارد) ،مخدالف
با حوادث (شبیه چیزی نیست) ،بقاة (عیم در او راه نیارد) ،قائم به ذات خود (جوهر و جسم و عرض
نیست):

ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيه تهصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلَما
قِدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی قدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن قولن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ااع ـ ـ ـ ـ ـ ــوا و ع ـ ـ ـ ـ ـ ــوا دليلَم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قيام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بذات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و نهس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

خالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوات

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائن احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواداثت

وْدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يف ْج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل

يف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذات و الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهات و اإلفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
(مولوی)475-477 :1972 ،

ترجمه :پنج صفت از آنها سلبی هستنی که الزم است بشنوری و آنها را به خاطر بسدپارری .قدیرم
بودن و مانیگاری و قائم به ذات خود بودن ،مخالف سارر موجودات و حوادث و سدرانجام وحدیت در
ذات و صفات و افعال.
مولوی در منظومههای خود در ادامه مباحثی مربوط به صفات خیاونی ،به مسأله صدفات ثبدوتی
میپردازد .در ارن بخش هم مولوی صفات ثبوتی خیاونی را به دو دسته صدفات ذات و فعدل تقسدیم
بنیی میکنی ،صفات ذات ،صفاتی هستنی که خیاونی به ضی آنها متصف نیست .مانندی :قدادر ،عدالم،
حی ،بصیر ،سمیع و غیره .همچنین صفات فعل ،صفاتی هستنی که خیاونی هم به آنها و هم به ضدی
آنها متصف است .ماننی :رضا و سخط ،رحمت و غضب ،اعزاز و اذالل و احیاة و اماته (جرجدانی ،ذردل
صفت) .او صفات ذات را در چنی مرحله بررسی میکنی:

و للمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعما صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهات

علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ و اراده قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
(مولوی)491 :1972 ،
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ترجمه :برای افاده معانیی قائم به خیا هفت صفت ثبوتی هست .چهار صفت از آنها ،علدم و اراده
و قیرت و حیات است.
مولوی اولین صفتی که در منظومهها از آن راد مدیکندی و آن را امدام الصدفات نامیدیه و سدبب
صفات درگری چون :علم و قیرت و ...میشود ،حیات نامییه اسدت .حیدات در مدورد خیاوندی بدیرن
معنی است که او زنیه به ذات خود است و از ارن لحاظ با همه زنیگان درگر که قدائم بده او هسدتنی
تفاوت دارد (مولوی .)519 :1972 ،پ از حیات ،به صفت علم پرداخته است .مطلب بسیار مهمدی کده
مولوی درباره علم خیا بیان میکنی ارن است که علم خیا را مبیأ انکشاف میدانی .بیرن معندی کده
علم خیا کاشف است نه موجب و تابع معلومات است رعنی خیاونی میدانی که آدمیان بدا خواسدت و
اراده و اختیار خود اعمال و افعال خود را انجام میدهنی.
سومین صفت که مولوی بیان کرده ،صفت اراده است .صفت اراده تابع علم اسدت رعندی هرچده
علم به وجود آن تعلق پییا کنی اراده نیز به آن متعلق میشود و بالفاصله بیون تخلف به وجود می-
آری .در همین بخش مولوی به بطالن رأی فالسفه راجع به قیمت ماده و تأثیر افدالا بدر سرنوشدت
آدمیان میپردازد و میگوری :مگر ممکن است که فلک بتوانی ارادهای داشته باشی (فوائح.)65 :1995 ،
چهارمین صفت از صفات حضرت حدق ،قدیرت اوسدت .صدفت قدیرت عامدل بده وجدود آوردن
موجودات است .قیرت تابع اراده است و اراده تابع علم .خالصه سخن ارنکه قیرت سرچشمه فعدل و
ترا فعل است .و هیچ چیزی نیست که انجام دادن را انجام نیادن آن بر خیاوندی واجدب باشدی .بدر
اساس سنت الهی ،خیاونی برای انجام کارها آالت و اسباب به کار میگیرد ،اما اگر بخواهی ،علی رغم
نظر برخی از فالسفه و حکما نیازی بده اسدباب و آالت ندیارد (مولدوی .)199 :1988 ،در تعلدق بسدتن
قیرت خیا به مقیورات ،حکما و متکلمان نظررات متفاوتی دارنی .حکما بر اردن باورندی کده خیاوندی
برای به وجود آوردن ممکنات ،ماده قیرمیای نیاز دارد .چرخش افالا هم در جهدت آمداده کدردن
ماده ممکنات است .او به رد نظر حکما میپردازد و بیان میکنی کده جزئیدات رکاردک حدادثاندی و
مسبوق به عیم .هر چیزی که مسبوق به عیم باشی ،بر مجموعه آن نیز قابل تعمیم اسدت .امدا نظدر
متکلمان در ارن مورد ارن است که اراده به عنوان رکی از صفات خیا به مقیورات تعلدق مدیبندید و
نیستی به هستی بیل میشود .او در همین راستا در منظومه فضیله بده رد فالسدفه مدیپدردازد کده
معتقینی خیاونی اولین چ یزی که آفرری عقل اوّل بود و عالم کثرت منبعث از عقل اول جامه هسدتی
بر خود پوشیی .او به تصررح بیان میدارد که خیا هستی را از عیم (نیستی) به عرصه وجود (هستی)
آورد:

ابجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن املوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ـدء ،و عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریِ
فعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتن ٌد للخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْکُ صقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریِ
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(مولوی)518 :1972 ،

ترجمه :خالصه ،همه موجودات وابسته به خالق معبود هستنی .نزد ما متکلمان ،خیا همه چیز را
از عیم آفرری ،اما غیر ما از فالسفه و معتزله آن را به گونه درگری بیان میکنندی پد نظدر کدن تدا
بهتررن قول را برگزرنی.
اما ارن که گفته میشود اراده تابع علم است بیرن معنا است که همان گونه که علم خیا کاشدف
الممکنات است ،اراده او نیز تابع اراده آدمیان است .بیرن معنی که تا وقتی انسانها اراده نکننی و بدر
انجام فعلی تصمیم نگیرنی ،خیاونی هم اراده آن را نمیکندی .بندابرارن انسدان در انجدام افعدال خدود
مختار است و نه مجبور .صفات پنجم و ششم و هفتم ،سمیع و بصیر و متکلم اسدت .اردن صدفات از
صفات ذات خیاونینی و از درگر صفات او چون :علدم و قدیرت و حیدات و اراده جیاسدت .آنچده کده
مولوی در ارن بخش بر آن تأکیی می کنی ،ارن است کده شدنیین و دردین و کدالم خدیا بدا آدمیدان
متفاوت است و به هیچ وجه به ماننی انسانها نیاز به گوش و چشم و زبان نیارد و اگر کسی قاردل بده
ارن ماننیگی باشی مشبهه و مجسمه است:

اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـع وـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٌ بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر و ال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری

عقـ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــبماً روصـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوری
(مولوی)521 :1972 ،

ترجمه :از درگر صفات حق تعالی سمع و بصر و کالم است .صفاتی که عقل شدبیهی بدرای آنهدا
نمیرابی و ماننی صفات بشری است.
از درگر صفاتی که مولوی اشاره داشته ،صفات فعل است .صفات فعل ،صفاتی هستنی که خیاونی
به آنها و ضی آنها متصف است .ماننی :رضا و سدخط ،رحمدت و غضدب ،اماتده و احیدا ،اذالل و اعدزاز
(جرجانی :ذرل واژه) .مولوی صفات فعل را متعلق به اراده و قیرت میدانی و آنها را قیرم نمدیداندی.
مثالر زری را امروز خلق میکننی و رزق میدهنی ،آن خلق کردن و رزق دادن قیرم نیسدتنی .امدا اگدر
بگوری خیای متعال در ازل قیرتی دارد که زری را بعی از آن خلدق مدیکندی و رزق مدیدهدی بدیرن
اعتبار قیرت ازلیه اگر قیرمشان بگوری موجه است (مولوی.)81 :1995 ،
 -2-2-2افعال الهی
مولوی در ارن بخش دو مسأله اساسی را مطرح میکنی .رکی غارتمنیی افعال الهی و درگدری نظدام
احسن .به طور کلی اشاعره بر ارن باورنی که :خیاونی در افعال خود هیچ غرضی را دنبدال نمدیکندی،
زررا اگر خیاونی دنبال غرضی بود نشان دهنیه ارن بود که ناقص است و با حصدول آن غدرض کامدل
می شود .و غارتمنی بودن افعال الهی به معنای نیاز داشدتن ذات تعدالی بده آن اغدراض اسدت (ارجدی،
 294/1 :1997و باقالنی .)50 :1987 ،ماترریی برارن باور است که کسانی که دنبدال غدرض افعدال الهدی
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هستنی ،غرض را با حکمت و مصلحت اشتباه کردهانی .از ارن رو آنان در آثار خود قارل به حکمدت
مصلحت هستنی و خیاونی در آفررنش هر آفرریهای حکمت و مصلحتی را دنبال مدیکندی (ماترردیی،
بیتا.)81 :
مولوی در منظومه فوائح در دو بیت نظرره اشاعره و ماترریی را جمع کرده و میگوری :در افعدال
الهی هیچ غرضی نیست و اگر غرض و علتی نیارد در عوض پر مصلحت و پر حکمت است:
عبددث را فرصددت و فعددل و خلددل نیسددت
در افعددالش غددرض همچددون علددل نیسددت
ولدددی پدددر مصدددلحت ،پدددر حکمدددت آمدددی
اگرچدددده جملگددددی بددددیعلددددت آمددددی
(مولوی)90 :1995 :

در الفضیله نیز میگوری:

ال ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،/ال ظل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ ،و العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ال
فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ُن در ِ
ک عقلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ابحلِک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـُ

ـل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی أفعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
مل ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـف ْکمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احلِکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـُ األعظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ
(مولوی)654-655 :1972 ،

ترجمه :افعال الهی ،نه زشت ،نه ستم ،نه علت و نه غرضی دارد .امدا ارنکده عقدل مدا حکمتهدای
افعال الهی را نمیدانی به معنی نبودن حکمت در افعال خیا نیست.
مولوی در همین ارتباط به مسأله نظام احسن اشاره دارد و آن را پذررفتده و هدیچ اعتراضدی بده
کارگاه خلقت روا نمیبینی.
در امکان نیست «ابیع» زآنچده شدی هسدت
اگدددر بدددر چشدددم دل ننهدددادهای دسدددت
کددد و از وی سدددؤال؟ اال کددده نددداک
ز نظددددم و امددددر بددددی موقددددع مقددددیس
(مولوی)90 :1995 ،

مولوی در ادامه بحث از نظام احسن به انکار شرور چون اشاعره میپردازد و هر ندوع شدری را از
هستی نفی میکنی .او میگوری :خیاری که بیون هیچ تردریی مالک الملک و حکدیم و علدیم و بدی
نقص است آنگاه که دست قیرت از آستین غیب در آورد در عالم ملک و ملکوت تصدرف مدیکندی و
اگر لطف و نعمت را عنف و نقمت از خود نشان دهی ،همگی فضل و حکمت و عیالت است و از ظلم
و جور و قبح و جهالت منزه است .مگر ممکن است فعل زشت از خیای علیم سر بزنی .بندابرارن چده
از نظر فعل و چه از نظر حکمت از زشتی و بیی دور است .هستی هم ملک اوست و هرگونه بخواهی
در آن تصرف میکنی.
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 -3-274حسن و قبح اعمال
-2
در میان فرقههای کالمی ارن نظر وجود دارد که آرا خوبی و بیی اعمال را عقل میتواندی تشدخیص
دهی را شرع را هر دو؟ به طور کلی معتزله و امامیه معتقینی که حسدن و قدبح افعدال ،امدری عقلدی
است خواه شارع به آن حکم بکنی را نکنی (توسی.)98 :2005 ،
اشاعره میگورنی که حسن و قبحی که درباره آن بحث میشود ،فقط بده وسدیله شدرع دانسدته
میشود .به ارن معنی که عقل نمیتوانی درباره خوبی و بیی حکم کنی که در نزد خیاوندی خدوب ردا
بی است بلکه هر کاری که پروردگار جهان به انجام آن امر کرده ،خوب ،و هر عملی که خیاونی از آن
نهی کرده بی است .نیز عقییه دارنی که عقدل در حدی ذات و از روی انگیدزههدای خدود در تقبدیح و
تحسین آن عمل دخالتی نیارد .اما معتزله میگورنی :فعل نزد خیاونی جهت مقبح و محسدن دارد و
ناگزرر عقل آن را درا میکنی .ماننی خوبیِ راستی که سودمنی اسدت و زشدتی دروغ کده زردان آور
است (احمیران 368 :1381 ،و تفتازانی .)282/2 :1989 ،ماترریی که دریگاههای شبیه بده اشداعره دارد در
ارن مورد ورژه بر ارن باور است که عقل بشری حسن و قبح بسیاری از امدور را مدیتواندی تشدخیص
دهی و حسن و قبح برخی درگر را نمیتوانی دررابی و باری به سمع و اخبدار (شدرع) پنداه بدرد (الدزرن،
 201 :1985و ماترریی ،بیتا.)221 :
مولوی به ارن عقییه باور دارد که عقل انسان نمیتوانی حسن و قبح اعمالی را تشخیص دهی که
انجام آن موجب میح را ذم خیاونی قرار گیرد و در آخرت هم موجب ثواب و عقاب .اما حسن و قدبح
اعمالی که صفت کمال و را نقص ،چون علم و جهل و را راستی و دروغ و غیدره ،بدرای عقدل انسدان
قابل تشخیص است .همچنین عقل میتوانی حسن و قبح اعمالی را که با هدیف و غدرض فاعدل هدم
خوانی داشته باشی ،ماننی آماده کردن اسباب رسیین به مراد و خواسته ،بیانی (تفتازانی.)282/4 ،

فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْکمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
إبن ذا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوج الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوااب

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبّ/

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو القب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي/

حبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أو ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب /لهع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
و أن ذا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوج العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااب
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن احلُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن و املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي/

(مولوی)655 :1972 ،

ترجمه :نمیتوان با توجه به دالرلی که پیشتر ذکر شدی ،عقدل عداقالن را بده عندوان تشدخیص
دهنیه اعمال حسن و قبحی دانست که فاعل با انجام آن مستوجب ثواب ردا عقداب گدردد .بندابرارن
فعل زشت و قبیح و را حسن آن است که خیاونی بر قبح را حسنش اشاره فرموده باشی.
در ادامه بحث از حسن و قبح اعمال ،مولوی به مسأله درگدری اشدارت دارد و آن عدیل و انجدام
فعل اصلح از طرف خیا است .در اصطالح معتزله هرگاه گفته شود ،خیاونی «عادل» اسدت مدراد آن
است که افعال او همه نیکو و پسنیریه است .بنابرارن او فعل قبیح انجام نمدیدهدی و از آنچده بدر او
واجب است فروگذار نمیکنی (عبیالجبار ،بیتدا .)204 :اشدعری بدا نظدر معتزلده مخدالف اسدت و آزادی
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مشیت الهی را بیون هیچ قیی و شرطی مطلق میدانی .او بر ارن اساس میگوری :خیاوندی حدق75
دارد
اطفال را در آخرت به درد و رنج گرفتار سازد و اگر چنین کندی ،عدین عدیل اسدت .او حدق دارد در
مقابل جرمی کوچک مجازاتی بینهارت دهی .نیز حق دارد برخی از موجودات زنیه را مسدخر برخدی
درگر کنی و از میان آنها تنها برخی را مورد مالمت و تقبیح قرار دهی ،هم چنین حق دارد کسانی را
بیافررنی که میدانی کافر خواهنی شی و حق دارد به کفار لطف کنی تدا ارمدان بیداورد (اشدعری 193 ،و
187؛ نیز همو .)153 :مولوی نیز در طرح مسأله عیل الهی همچون اشاعره است .او میگوری کده حکدم
هر گونه که باشی ،حکم خیاست .و بر واجب الوجود رعارت فعل اصلح واجدب نیسدت .همچندین بدر
خیا ونی واجب نیست که نسبت به بنیگانش لطف داشته باشی .و بر خیا واجدب نیسدت بده بندیگان
خود پاداش بیهی و گناهکاران را عقاب کنی .اگر پاداش به بنیگان راستین خدود داد فضدل اسدت و
اگر گناهکاران را عذاب بیهی عیل خواهی بود .خیا مدیتواندی گنداهکداران را پداداش دهدی و فرمدان
برداران را عقاب کنی .میتوانی بچههای بیگناه را آزار دهی و هیچ وقت مملوا نمیتواندی بدر مالدک
خود اعتراض کنی:

بهضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوب َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـواب

بعدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّذب َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّذاب

و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أن يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب املطيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ب الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيعا
و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أن يا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو ُ

بهضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول :ال وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریه

و جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن عاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغریه

و عدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول :ال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغریه

و أن عه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْ الکب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریه

(مولوی)658 :1972 ،

ترجمه :خیاونی بیون استحقاقِ بنیه و وجوب برخود به بنیگان پاداش میدهدی و اگدر کسدی را
هم عذاب داد عیل است .فضل او میگوری کبیرهای نیست و عیل نیز میگوری :صغیرهای نیسدت .او
میتوانی بنیه فرمانبرداری را عذاب دهی و نیز به بنیه خطاکار پداداش دهدی .و جدارز اسدت صداحب
گناهان صغیره معاقب گردد و صاحب گناهان کبیره پاداش گیرد.
 -4-2-2رؤیت الهی
رؤرت به معنی درین با چشم سر و دانستن است .در اصطالح دانش کالم ،مراد از رؤرت آن است که
با دو چشم ظاهری ،آفررننیه را توان دری را نتوان دری .اهم دریگاهها در اردن بداره دردیگاه مثبدت و
منفی است .اشعری از کسانی است که قارل به رؤرت خیاونی است .او برای اثبات نظدر خدود هدم از
استیالالت نقلی استفاده میکنی و هم عقلی (اشعری ،63 :1966 ،و باقالنی .)302 :1987 ،دردیگاه درگدری
که وجود دارد ،دریگاه معتزله و امامیه است .آنان بر ارن باورنی که هیچ گداه نمدیتدوان آفررنندیه را
دری (عبیالجبار ،بیتا 155-166 :و حلی .)84-86 :1385 ،مولوی به صراحت در ابیات آغازرن در مورد رؤرت
خیا نظر مثبتی دارد و میگوری :خیا را میتوان (ممکن است) چه در دنیا و چه در آخدرت ،چده در
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خو76اب و چه در بییاری دری و اگر رؤرت جارز نبود حضرت موسی از خیاوندی درخواسدت دردین او را
نمیکرد و خیا هم در پاسخ ،با «لن ترانی» پاسخ نمیداد:

ِ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون النعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيُ
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

تل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّذذت بوجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي
أو جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فنعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ املعامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی فطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائزم

ر يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال و نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائزم

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری ويهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو مقابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

(مولوی)680 :1972 ،

ترجمه :چشم آدمیان ،خیا را در روز آخرت میبینی و لذت خواهدی بدرد .امدا دردین او خدارج از
کیفیت و مقابله و جهت است .نزد زررکان و خردمنیان رؤرت خیاونی عقال و نقال جارز است .مولدوی
برای رؤرت خیا ،دالرلی عالوه بر دالرل اشعری ذکر میکنی (مولوی.)273 :1988 ،
 -3-2ایمان به فرشتگان
از درگر مباحث اعتقادی ،اعتقاد به فرشتگان است .فرشتگان بنیگان مکرمی هستنی که دائم بدر
اطاعت خیارنی و در شکلهای گوناگون ظاهر میشونی و کارهای مهم را بر عهیه دارنی .در میان آنهدا
مذکر و مؤنث نیست و در عصمت و فضل بر انبیا در میان بزرگان اختالف نظر هست (تفتازانی،1989 ،
 .)62/5برخی فرشتگان را دو نوع می داننی :ردک دسدته کارشدان تقدیر خیاوندی اسدت و غدرق در
عبادتنی و مکلف به خیمت بشر نیستنی .ارنان همان مالئکه مقربین را علیدون هسدتی .دسدته درگدر
کارشان خیمت به انسان و برآورد کردن نیازهای آدمیان است (السعیی.)231 :1383 ،
مولوی اصل دوم از اصول شش گانه ارمان را باور به فرشتگان میدانی .فرشتگان جسمی ندورانی
و لطیف دارنی .آنان پاا و قیسی و مطیع اوامر خیاونی هستنی .هیچ نافرمانی از آنان دریه نمیشدود
و اگر در ماجرای خلقت آدم و خلیفه شین او به ظاهر اعتراض کردنی ،پرسدش از حکمدت آفدررنش
موجود تازه بود و قصی رخنه گرفتن از فعل رب العزه نیاشتنی .در الفضیله گوری:

ـاد
هلل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز و عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
نوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاممُ لطيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ـل ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ْی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعمُ الرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ُجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
و غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری ذا مقال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيهة

ْجاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيه العرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک

اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمروا يف الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ابملالئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک
(مولوی)722 :1972 ،

ترجمه :خیاونی بلنی مرتبه بنیگانی دارد که در سرشت آنان غیر از وصول به حق چیدزی تعبیده
نشیه است .اجسامی لطیف و از نور آفرریه هستنی و غیدر از آن هدر سدخن درگدری در مدورد آندان
ضعیف است .آنان گروهی پاا هستنی که به مالئکه مشهور شیهاندی .مولدوی در ادامده بده مداجرای
هاروت و ماروت و خلقت آدم و فرشتگان اشاره دارد (همان منبع.)723 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 77 1400
77

 -4-2کالم الهی

رکی از نظرراتی که در وجه تسمیه علم کالم گفته شیه و به احتمال درست باشدی ،اردن اسدت کده
گفته میشود علم کالم از مجادالت و مناقشاتی که در دوران مأمون عباسدی بدر سدر حدیوث قدرآن
درگرفت ،نامگذاری شیه است .آنان میگورنی که چون درباره حیوث و قیم قدرآن جدیالهای فدراوان
رخ داد و بسیاری از انیرشمنیان و عالمان دچار محنت شینی و به زندیان افتادندی و مدیت طدوالنی
ادامه پییا کرد ،ارن علم را به علم کالم نامگذاری کردنی.
به طور کلی سه در یگاه در ارن باره وجدود دارد .دو دردیگاه مربدوط بده قبدل از اشدعری و ردک
دریگاه هم از آن ابوالحسن اشعری .قبل از اشعری حنابله قارل به قیمت قرآن و کالم الهدی بودندی و
معتقی بودنیکه کالم الهی قیرم است .آنان هیچ تفکیکی ما بین کدالم نفسدی و لفظدی نمدیکردندی
(امین .)34/3 :2004 ،در مقابل معتزله کالم الهی را حادث و مخلوق میدانسدتنی .آندان چدون قدرآن را
فعل خیا میدانستنی آن را حادث میگفتنی (عبیالجبار ،بیتا .)357 :ابوالحسن اشعری ،به دلیدل ارنکده
متکلم را رکی از صفات الهی میدانی از ارن رو در بحث از کالم الهی تابع نظر پیشین خود در مدورد
صفات است .و چون صفات خیا را قیرم میدانی کالم الهی را نیدز قدیرم مدیداندی .او در آثدار خدود
دالرل مختلفی بر قیمت کالم الهی ذکر میکنی (اشعری .)65-74 :1397 ،نکتدهای کده دربداره دردیگاه
اشعری در ارن باره شاران توجه است ارن است که او کالم الهی را به کدالم نفسدی و لفظدی تقسدیم
میکنی و کالم نفسی را قیرم میدانی و کالم لفظی را حادث (شهرستانی.)123 :1362 ،
مولوی مسأله کالم الهی را همچون سارر مباحث علم کالم در سه منظومه خود آورده و آن را به
بحث گذاشته است .بخش اول منظومههای مولوی ،مباحثی متفرقه و غیدر کالمدی اسدت .از جملده:
تعیاد کتابهای منزله ،نام آنها ،عیم تحررف و لزوم ارمان داشتن به آنها و غیره اسدت .بخدش بعدیی
مطالب مولوی در مورد کالم الهی ،مربوط به علم کالم ،همچون :قیرم و حدادث بدودن قدرآن ،کدالم
لفظی و نفسی و ذهنی و خطی و غیره است .مولوی در ارن بخش با اسلوب و روش خاصی مطلب را
به بحث گذاشته و اگرچه رأی و نظر درگر فرق را اشاره میکنی ،تالش مدیکندی مسدأله را از منظدر
اشاعره بررسی کرده و اثبات نماری.
مولوی در بخش اوّل فوائح به تعیاد کتابهای آسمانی اشداره مدیکندی و کتابهدای آسدمانی را در
تعیاد معیود و محیودی منحصر نمیدانی .به نظر میرسی مولوی که کالم الهی را نامحیود دانسدته،

ناظر به آره  109از سوره کهف است که فرمدود :قـل لـو وـان البحـر مـداداً لکلمـات ربـی لَنَهـ َد قبـل أن

تن َه َد ولمات ربی ولو جئنا صاله مداداً (کهف.)109 :

ارن معنی از کالم الهی در منظومه الفضیله چنین آمیه است:

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذلکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ ورقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خمتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم

َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربکُ مل يمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدء

« لنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر» عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرء
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(مولوی)734 :1972 ،

ترجمه :صفحات کمی از کتابهای آسمانی از جانب خیاونی نازل شیه است .اگدر کسدی بده اردن
تعیاد معیود آرام نمیشود آره «لنفی البحر» را بر او بخوانیی.
مولوی در ادامه همین مطالب ،به مباحثی پرداخته که غالبار ما آنهدا را در جدزو مباحدث کالمدی
ذکر نمیکنیم .برای مثال مولوی باور دارد که مطابق آره  7از سوره آل عمران «راسدخون در علدم»
معنی آرات متشابه را میداننی:

نصوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن الزواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلف فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـوض يف حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکل

مـ ـ ـ ـ ـ ــا امکـ ـ ـ ـ ـ ــن اُحلمـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ــی الظـ ـ ـ ـ ـ ــواهر
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَن خللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،و ّاول
أو فَ ّ

(مولوی)739 :1972 ،

ترجمه :نصوص قرآن همچون سنن نورانی و درخشان است و بیون هیچ دلیلی نباردی بده معندی
درگر روی آورد .اما معنی آرات متشابه را را باری مانندی سدلف بده خیاوندی واگدذار کدرد و ردا ارنکده
همچون خلف تأورل و معنی درست و صحیحی برای آن رافت.
بخش بعیی منظومههای سهگانه مولوی ،به صورت جیی و با تبیینی کامالر فنی و استیاللی بده
مسأله قیم و حیوث قرآن میپردازد .البته مولوی در بخش پیشین بده قدیمت کدالم الهدی اشداراتی
داشت ،اما در ارنجا بیشتر به تقسیم آن به کالم نفسی و لفظی اشاره میکندی و در جهدت دردیگاه و
نظررات اشعری و اشاعره به اثبات آن میپردازد.
مولوی در ابتیا کالم را رکی از صفات خیا میدانی از ارن رو آن را بر مبنای باور خود ،قیرم می-
شمارد .سپ برای روشن شین مطلب به مثالی متوسل میشود و میگوری که اگدر کسدی بخواهدی
مطلبی ،چه خبری ،چه امری و چه استفهامی بگوری؛ معناری وجیانی در ذهن دارد که آن معنا غیدر
از سارر صفات درگر چون :حیات و علم و قیرت و غیره است .معنا را هم با الفاظ خودت تعبیر مدی-
کنیی و به مخاطب هم منتقل میکنیی .ارن معنا کالم نفسی است .در ارن میان تفاوتی میدان زبانهدا
هم وجود نیارد و ارن معنای وجیانی ،بسیط و واحی و قائم به ذات تدو اسدت .مولدوی از اردن مثدال
محسوس استفاده میکنی و آن را در مورد کالم الهی نیز منطبق میداندی .اردن شدیوه اسدتیالل در
مورد کالم نفسی البته در آثار اشعری به هیچ وجه دریه نمیشود .مولوی بیدان مدیکندی کده کدالم
نفسی خیاونی به همین شکل است .صفتی جیای از درگر صفات است .غیر مخلوق است و بسدیط و
قائم به ذات حق ،نه حرف است و نه صوت و نه کثیر و نه قلیل ،نه عربدی اسدت و نده سدررانی و نده
رونانی و نه عبرانی و به طور کلی از حوادث بری است و در هیچ چیزی حلول نیارد و خیاوندی بدیان
صفات تا ابی متکلم است:

والمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه النهسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی

متصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی

واْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده قائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذات

بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي طه وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهات
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(مولوی)729 :1972 ،
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ترجمه :کالم پاا الهی ،نفسی است و قیرم است .رکی اسدت و قدائم بده ذات اسدت و همچدون
سارر صفات بسیط است.
مولوی در ادامه توضیحات خود راجع به کالم الهی ،چهار وجود را برای قرآن نام میبرد :عیندی،
ذاتی ،لفظی و خطی .مطابق ارن تعبیر ،وجود عینی همان وجود نفسی است که قدارم بده ذات حدق
تعالی است .منظور از وجود ذهنی نیز کلمات و عبارات و آراتی اسدت کده حافظدان قدرآن در ذهدن
دارنی .وجود لفظی نیز الفاظی است که قرائت میشود و وجود خطی را کتبی ،آرههای نوشدته شدیه
قرآن است (مولوی .)335 :1988 ،بیتردری بر ارن اساس حیوث قرآن به وجود ذهنی و لفظی و خطدی
بر میگردد و قیرم به وجود عینی:

صقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِ

ـقل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدء وـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِ
ُ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

(مولوی)729 :1972 ،

ترجمه :کالم الهی به مقتضای وجود ،عینی(نفسی) است و از هر عیب و نقصی بری است.
آخررن مطلبی که مولوی در مورد کالم الهی مطرح میکنی ارن است که چون کالم نفسی قابدل
شنیین نیست از ارن رو کالم لفظی بر نفسی داللت میکنی .بندابرارن شدنیین کدالم لفظدی و فهدم
کالم نفسی است .و اگر در قرآن آمیه که «ولُ اّلل موسـی تکليمـا» شیوهای مخصوص از کدالم بدوده
که بیون تردری لفظی نبوده است (مولوی.)364-366 :1988 ،
 -5-2نبوّت
نبوت از ررشه نبأ و در لغت به معنی خبر دادن ،پیدام آوری و پیدامبری اسدت و در اصدطالح داندش
کالم در دو معنی به کار میرود :الف .نبوت عامه؛ ب .نبوت خاصه.
در نبوت عامه به چنی مسأله اساسی اشاره میشود :تعرف نبی ،معجزه و وحی.
معتزله مسأله نبوت را در باب عیل بررسی میکننی .به ارن دلیل که چون خیاونی میدانی صالح
آدمیان در شررعت و شرعیات است پ ناگزرر است ما را از آن آگاه سازد تا چیزی در آنچه بر خدیا
واجب است اخالل ارجاد نکنی (عبیالجبار ،بیتا .)380 :آنان بر ارن باورنی که بعثت انبیدا لطدف خیاوندی
است و البته لطف او واجب عقلی است (همان.)386 :
اعتقاد داشتن به پیامبری پیامبر اسالم را نبوت خاصه مینامنی .آنچده در بداب معجدزه ،وحدی و
حسن بعثت گفته شیه ،معانی و ورژگیهاری است که در باب همه پیامبران صدادق اسدت .امدا آنچده
اختصاصار در نبوت خاصه مطرح میشود ،دلیلهای اثبات پیدامبری حضدرت محمدی (ص) از دردیگاه
متکلمان است .مطلب درگری که درباره انبیا مطرح است ،عصمت آنهاست .پیروان ادران بر عصدمت
انبیا در ابالغ رسالت اتفاق نظر دارنی .اما در ارنکه به صورت سهو و فراموشی خطاری از نبی سر بزنی
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اختالف هست .مثال ازارقه که فرقهای از خوارج هستنی ،معتقینی که پیامبران مدیتوانندی دروغ هدم
بگورنی (جرجانی.)415 :1997 ،
معتزله خطای عمیی را عقالر از پیامبران جارز نمیداننی ولی سهوار میپذررنی .گناهان صدغیره را
هم اکثر معتزله غیر از جباری قبول کردهانی (همانجا) .جاحظ هم صیور کبیره را قبل از بعثت جدارز
میدانی (همان.)416 :
مولوی نیز به مسأله نبوت به تفصیل پرداخته و میگوری :باری بداور داشدته باشدیی کده انبیدا بده
وسیله خیا مبعوث شیه انی تا پیام الهی را بی کو و کاست به دست مردم برساننی و راهنمدا و راهبدر
جامعه بشری باشنی .پیامبر باری راست گفتار و راسدت کدردار باشدی .متخلدق بده فضدارل اخالقدی و
محاسن رفتاری باشی .آزاد و مذکر باشی .دارای انیرشه واال و ذهنی وقاد و فکری وسیع باشی .نسدبت
به هم عصران خود کاملتر باشی .هم چنین از آغاز پیامبری باری از از بیماریهاری که باعث میشدود
مردم از او دور شونی مبرا باشی:

ب الرسـ ـ ـ ـ ـ ــول ،مـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ــوع البشـ ـ ـ ـ ـ ــر
ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر َ
ـل أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر غ ـ ـ ـ ـ ـ ــری االنبي ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

خلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،و عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ملوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ُْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِ َُ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دِءه اآلابء
و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فَـلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِرد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالءُ اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

رن ذاک جمتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ْ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ذو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالً و عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً فطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و رأایً
أو أن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهُ ،ابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوه
و عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات و اخلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارن و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صُ ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا

لنحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو يعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی

(مولوی)692 :1972 ،

مولوی در بخش بعیی اشاره به معصومیت پیامبران میکنی و میگوری که آنها از هر گناهی چده
صغیره و چه کبیره معصومنی .و اگر گاهی در قرآن دریه میشدود کده برخدی از پیدامبران از فرمدان
الهی سرباز میزننی ،و خیاونی بر آنان عتاب میکنی همچون عتاب اربابی بر بنیه و مملوکش است .و
را ماننی آن است که خیا بنیهاش را به خاطر «ترا اولی» را «خالف أولی» سرزنش میکنی:

ذو عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذنوب مطلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
إذ فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی املالئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
و ذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذی تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ـل ذا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

و ذا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل /ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُتقق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فکون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذاعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه العص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيان و العت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
و ربن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مالکن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولی
(مولوی)695 :1972 ،
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ترجمه :پیامبران کسانی هستنی که نزد محققان معصومانی و از گناه به دورندی .زردرا فضدل آندان81بدر
فرشتگان قطعی است .فرشتگانی که معصومانی .و آنچه که در قرآن راجع به عصیان و عتداب نسدبت
به پیامبران آمیه است ،بر خالف اولی حمل میشود.
 -6-2معاد
متکلمان و فیلسوفان از سه دریگاه ،مسأله امکدان معداد را مدورد توجده و بررسدی قدرار دادهاندی.1 :
دریگاه مثبت .بر مبنای ارن دریگاه ،امکان تحقق معاد را عقل و نقدل مدیدانندی .2 .دردیگاه منفدی.
دریگاه حکمای طبیعی و مادی است .امکان معاد را نفی میکننی .3 .دریگاه توقف و تردردی کده بدر
طبق آن ،دلیل قطعی بر امکان معاد و نیز برهانی استوار بر نفی معاد وجود نیارد (دادبده.)287 :1373 ،
مطلب درگری که در ارن باره ذکر شیه ارن است که معاد ،جسمانی ،روحانی و را جسمانی -روحانی
است .به طور کلی متکلمان اشعری و معتزله غالبار معاد را جسمانی روحانی میداننی (همان.)289 :
مولوی در ارن باره میگوری :آدمیان دو جهان دارنی ،جهان اول ،دنیدای مدادی اسدت کده در آن
انسانها تالش میکننی و سعی دارنی خود را پرورش دهنی .جهان درگر هم قیامت را معداد اسدت کده
منزل پاداش و سزای مؤمنان و گناهکاران است .او به نشانههای معداد هدم اشداراتی دارد .بدا آرداتی
فراوان معاد را ثابت میکنی و به رد تناسخ میپردازد .معادرا نه فقط روحانی که جسمانی نیدز مدی-
دانی و منکران معاد جسمانی را گمراه به حساب میآورد (مولوی.)589 :1988 ،
از مسارل طرح شیه در کنار معاد ،شفاعت است .او معتقی است که شفاعت برای کسی که خدیا
به او اذن بیهی وجود دارد وقتی انیوه ،همه آدمیان را در روز حشر فدرا مدیگیدرد ،پیدامبر «أمتدی،
أمتی» گوران به شفاعت کبرا میپردازد .پ از شفاعت کبرای پیامبر ،خیاونی به درگران نیدز اجدازه
شفاعت میدهی.
 -7-2قضا و قدر
مولوی در آغاز ارن بخش به تعررف قضا و قیر میپدردازد .او دو تعرردف از قضدا ارائده مدیدهدی کده
سرآغاز بحثهای اصلی و جیی وی در مسأله جبر و اختیدار مدیشدود .او قضدا و قدیر را اردن گونده
تعررف می کنی :قضا عبارت است از اراده و خواست ازلی خیاونی در ارتباط با اشیاة ،آن گونده کده در
ازل هستنی .قیر نیز ارجاد و خلق هر رک از آفرریهها در زمان معین اسدت (مولدوی ،674 :1988 ،همدو،
 .)553 :1972تعررف درگری که از قضا ارائه میدهی در واقع اساس انیرشههدای او را در بداره جبدر و
اختیار رقم میزنی .از نظر او قضا به معنی علم الهی است:

ای :ق ـ ـ ـ ـ ـ ــه ا «عل ـ ـ ـ ـ ـ ــُ احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــز ج ـ ـ ـ ـ ـ ــل

أوالً ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذی األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی األ ل»
(مولوی)674 :1988 ،
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82در بیت بعی هم قیر را ارجاد اشیاة در وقت معین متناسب با قضا (علم الهدی) در عدالم شدهادت
میدانی (همانجا) .مولوی مسأله جبر و اختیار را از طررق علم الهی حل میکنی.
خیاونی عالم به هر چیز جزئی و کلی است .همه چیدز کوچدک و بدزرگ در لدوح محفدوظ ردا ام
الکتاب نوشته شیه و علم الهی بر آن محیط است .علم الهدی بدر همده چیدز در عدالم ممکندات کده
خورشیی بر آن میتابی از دانه خردل و ذره گرفته تدا نگداههدای نهدانی و میدل بده رمدین و رسدار و
خطرات قلب و جان ،محیط است و در علم او و أم الکتاب موجود است (مولوی.)554 :1972 ،
برای انجام هر فعلی ،قیرت و اراده ای نیاز است .به همین دلیل مولوی در بحث از صفت علم ،به
صفت اراده و قیرت نیز میپردازد .او میگوری :قیرت تابع اراده است و اراده هم تابع علم .هر چیدزی
که علم به وجود آن تعلق پییا کنی ،اراده نیز بیان تعلق میرابی و بالفاصله بدیون تخلدف بده وجدود
میآری (همو.)65 :1995 ،
قیرت به عنوان چهارمین صفت از صفات ذات ،عامل موجودات است .همان طور کده اراده تدابع
علم بود ،قیرت نیز تابع اراده است .قیرت خیا به مقیورات تعلق میبنید و موجدودات آفرردیه مدی-
شونی .ارنکه گفته میشود قیرت تابع اراده است و اراده هم تابع علم ،بیرن معندی اسدت کده همدان
گونه که علم خیا کاشف الممکنات است اراده او نیز تابع اراده آدمیان است .رعنی تدا وقتدی انسدانها
اراده نکننی و بر انجام فعلی تصمیم نگیرنی خیا هم اراده نمیکندی .بندابرارن انسدان در افعدال خدود
مختار است و نه مجبور.
مبیأ انکشاف بودن علم خیا بیرن معنی است کده علدم خدیا کاشدف اسدت نده موجدب و تدابع
معلومات است .رعنی خیاونی میدانی که آدمیان با خواست و اراده و اختیار خود اعمال و افعال خدود
را انجام میدهنی .علم خیا از آن حیث که حکارت از معلومات میکنی معلوم است .بنابرارن او بر ارن
باور است که صورت علمی همان علم خیا است و صورتهای علمی به خدیا مکشدوفنی و بده تنهداری
وجود خارجی نیارنی (مولوی .)61 :1995 ،در الفضیله میگوری:

قدرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ االرادم وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

حبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ احملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأثرت صقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ْکمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فأوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ وقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

توجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ توجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی اال ل
ّ

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب املمک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل

(همو)555 :1972 ،

ترجمه :قیرت خیا مطابق اراده اوست همان طور که با علم محیط او همه چیز دانسدتنی اسدت.
قیرت خیا در هنگام ارجاد ،متناسب با علم الهی در لوح المحفوظ پ از تعلق بسدتن قدیرت او بده
اقتضای حکمت بالغه به آفرریهها تعلق میبنید و هر چیزی را در وقت معین به دررای هستی مدی-
آورد.
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مولوی اشاره کرد که خیاونی خالق و آفررننیه هستی است .اعمال و افعال انسانها نیدز بخشدی
هستی است که آفرریه اوست:

أفعالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خملوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

لکنن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذوو اختي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
(همو)561 :

از نظر مولوی دو دسته نسبت به افعال انسان ،دچار افراط و تفررط شینی :ردک دسدته جبررده و
دسته درگر قیرره (معتزله) .مولوی در میان ارن افراط و تفررط توصیه به نظرره مابین (وسط) مدی-
کنی:
کدده جبددر و کددره تفددورض اسددت و تسددلیط
بدددده مددددابین آی از افددددراط و تفددددررط
(همو)239 :1955 ،

نظرره سومی که پیشتر ابوالحسن اشعری ارائه داده بود نظرره کسب است .مولوی هم بر همین
نظرره کسب اشعری پای میفشارد و آن را موافق با مشرب خود میدانی و از آن دفاع مدیکندی و در
برابر شبهههای احتمالی به پاسخ مینشینی (همو.)632 :1988 ،
 -3نتیجهگیری
بر مبنای آنچه آمی ،می توان به ارن انجام رسیی که :مولوی رکی از متکلمان صداحب اثدر و مدؤثر در
قرن نوزدهم میالدی است .در آثاری که به زبانهای کردی ،فارسی و عربی در علم کالم آفرردیه بده
تفصیل و بسیار هنرمنیانه انیرشههای خود را عرضه کرده است .او سه منظومه :فوائح (بده فارسدی)،
عقییه المرضیه (به کردی) و الفضیله (به عربی) را در علم کالم سروده است .مبنای هر سه منظومه،
شرح بخشی از حیرث پیامبر اسالم(ص) است که موضوعات مختلفی چدون :تعرردف اسدالم ،ارمدان،
احسان ،روز قیامت و نشانههای آن را بیان میکنی .ارن شیوه بیان مباحدث کالمدی ،غالبدار در میدان
متکلمان اشعری و ماترریی و معتزلی رارج نبوده است.
بر مبنای روارت مشهور ،مولوی در شش باب و فصول گوناگون به طدرح مبداحثی چدون :ذات و
صفات خیا ،رؤرت الهی ،افعال الهی ،فرشتگان ،کتابهای آسمانی ،پیامبران و معاد و قضا و قیر اشداره
داشته است .او در بسیاری از ارن مسارل همان استیاللهای رارج متکلمدان گذشدته را بده کدار بدرده
است اما در برخی مطالب نیز ،چون :جبر و اختیار ،کالم الهی ،معراج ،خالفت و امامت ،دردیگاههای
جیریی ارائه داده است .آنچه روشن است ارن است که طرح مسارل گوناگون نشان از اشعری بدودن
و تفکر اشعری داشتن مولوی است.
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الهين يف سدوميّات خليل ْاو
الواقع الرتاثي الديين والتحوير العصر
ّ
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تاریخ دریافت1399/09/15 :
تاریخ پذیرش1400/08/05 :

صفحات103-85 :

امللخص

اتريخ الوصول2020/12/05 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/10/27 :

وردت قص ااة "س اادوِ" وأهله ااا الا ارتا ال ااديين لتبا ا ّ عاقب ااة الك ااافرين واملنحا ارف جنس اايا واستحر اارها خلي اال ح اااوي
وعصرهنا ثال قصائدت مستخدم األسلوب الوصفی -التحليلي ،لقد قمنا البح بتبي ا ور الرتاثية الدينية
لاابعض املفاصاال القصااائد ،وكيفيااة عصارنة الشاااعر للقصااة وسااقاطها علاان الاواقع االجتماااعي والسياسااي الااوطن
العرد ،وكيفية استغالهلا للتعبري عن الرؤى التشاؤمية ،مث بيان التحوير الفين فيهاات تبادو نظارة الشااعر املتشاائمة جلياة
القص ااائد ،واعتم ااد الش اااعر فيه ااا عل اان التعب ااري الرم ا ي ع اان موض ااو الس اايادة ال ااوطن الع اارد ،وع اان رس ااوابت الق ااد ،
اب ج اااِ غر اابه عل اان احلك اااِ لظلمه اام واس ااتبدادهم ،وعل اان الش ااعوب لرك ااوهنم
واألفك ااار الرجعي ااة بنظ اارة س اااخطة فص ا ّ
وانصااياعهم للمسااتبدينت النتااائج تشااري نّ أن شاااعرية الشاااعر الساادوميات ماّارت ابملراحاال التاليااة :تباادو نظرتااه القامتااة
نّ الوجود ماثلة القصيدة األوّ "سدوِ"ت فاحلرية ،والقلق ،واملوت يفثم بثقلها علن الوجود فيهات القصيدة الثانية
"عودة نّ سدوِ" يبدو تغيري ج ري نظارة الشااعر ،نذ نلماذ شايًا مان التفااؤل ،واألمال ابلبعا العاردت ولكناه أمال
ليحل حمله شؤِ جديد وه ه النظرة ابرزة القصيدة الثالثة "سدوِ للمرة الثالثة"ت
سرعان ما ي وي نظر الشاعر َّ
ال لمات الرئيسة :قصة سدوِ ،الرم ية ،التشاؤِ ،العصرنة ،الشعر العردت

بازآفرینى هنرى میراث دینى در سدومیات خلیل حاوى
چکیده
در میراث درنى ،با ذکر داستان سیوم و ساکنان آن ،به بیان عاقبت انحراف جنسی پرداخته شیه و عاقبت منحرفدان بده
تصورر کشییه شیه است .نورسنیه معاصر ،خلیل حاوى نیز ارن داستان را در قالبى ندورن و بدا بیدانی متناسدب بدا عصدر
حاضر ،در سه قصییه بیان نموده است .در ارن مقاله ،با استفاده از شیوه تحلیلى -توصیفی تدالش شدیه اسدت تدا ررشده

 1الکاتب املسؤول الخيد اإللکرتوين:

j.jafari@uok.ac.ir
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86تاررخى و درنى ارن داستان در برخی از بخش های قصاری حاوى بیان شیه و چگونگی مناسب سدازی آن بدا قالدب
های
های داستانی عصر نورن ،توضیح داده شود و نیز هیف حاوى از بیان بیبینانه در قصاری تبیدین گدردد .دردیگاه شداعر در
ارن قصییه ها کامال بیبینانه و متشائم است و شاعر با استفاده از بیان نمدادرن ،بده مسدأله حاکمیدت در سدرزمین هدای
عربی اشاره نموده و به ته مانیه های کهن گراری و افکار ارتجاعی ،با ناخرسنیی نگررسته است .وی بیان آتشین خدود را
علیه حاکمان به دلیل اِعمال استبیاد و ظلم ،و علیه مردم به سبب کرنش در مقابل جور و ستم ،گشوده اسدت .بدا توجده
به نتارج می توان بیان داشت که شاعر ،در قصاری خود سه رورکدرد متفداوت دارد :در قصدییه اول "سدیوم" دردیگاه وی
کامال بیبینانه و آمیخته با سرگشتگی ،اضطراب و مرگ است .در قصییه دوم "بازگشت بده سدیوم" در دردیگاه او تغییدر
اساسی رخ می دهی و خوش بینی و امییواری به خیزش عربی ،جای بیبینی را می گیرد .اما درری نمدی پاردی کده اردن
خوش بینی در قصییه سوم "سیوم برای بار سوم" به بیبینی بیل شیه و رأس فضای قصییه را آکنیه می سازد.
کلیدواژهها :داستان سیوم ،نماد پردازی ،بیبینى ،نوگراری ،شعر عربی
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أصاال الشااعراء يفااارهبم الشااعرية ابالسااتقاء ماان املاضااي «ن ّن األصااالة اللغااة ال تعااين ،كمااا كااان احلااال
ّ
علاان ماادى مراحاال طويلااة ،العااودة نّ املاضااي ،واالنصااهار طبيعااة أحكاااِ اللغااة ،ونومااا غاادت ماان
منظور ا دلية التارخية الرتاثية ،تتحدد أبهنا استعادة هل ا املاضي-الرتاثي للغاة ،اساتعادة جدلياة اترخياة
تراثية خالقة (مبدعة)» (بن نعمان)207 :2005 ،ت
حااا األدب (وشخصااياته) أخا نصاايبه ماان احلرااور الشااعر احلاادي لتلعااب دورهااا فيااه« :فااإ ّن
الشخصية األدبية أصبحت متثّل تمعا كما متثّل نظامه ومراتبه املختلفة» (زيرافا)11 :1986 ،ت
وكان ذلك استجابة لل وق الشعري احلدي ومتاشيا مع احلركة الشعرية ا ديدة مان أجال املساامهة
ترقيااة ارتمااع« :لقااد طالااب املث ّقااف العاارد التحااديثي ابألخا أبسااباب احلرااارة الغربيااة علمااا وفكارا
وأداة ،حا تتهيّ للمجتمع العرد القدرة علن تغيري ذاته ضمن أوماط احلرارة الغربية» (حسن:2001 ،
 ،(63وقد كان الشاعر خليل حاوي ان استعان ابملاضي لت صيل شعرهت
بلااور الشاااعر خلياال حاااوي شااعره مسااتعينا مبااا نفسااه ماان أح اوال واااوالت ومبااا اخلااارج ماان
ماؤثرات كااملؤثرات الدينيااة« :والتجرباة الشااعرية ا ديادة تارتك للشاااعر احلرياة أن خااو عاوات متباينااة
بعرها من داخل نفسه ،وارخر من خارجها فهي ل لك يفربة يفوب ارفاق وهي متدفقة عارمة اطم
ما يعوقها وترفض أن خترع للقوالب» (عشماوي)128 :1980 ،ت
وقااد كااان الشاااعر موفَّقااا وُ ياادا اختيااار القصااة الدينيااة املناساابة« :جااودة التمييا هااي الاال تعطااي
للعقاال صاابغته األخالقيااة وهااي الاال سااتع ّ الوساات الفاضاال كاال اااالت التعاااي معااا» (امليسااري
وآخاارون )260 :2003 ،والشاااعر نفادتااه كااان مبتك ارا وضاافائه شاايًا غااري قلياال ماان الرم يااة« :وايفااه
الش اااعر م اان مث نّ خل ااق ع ااات أق اارب نّ ع ااات األح ااالِ ال ا ي تق ااوِ في ااه مك ااوانت ص ااورة احلل اام ب اادور
اإلشااارة ،والرم ا وتتحااول ماان اارد الوصااف أو الداللااة الوضااعية نّ أن تكااون داللااة ننفعاليااة وصااورة
يلون كل ج ئيات الصورة أو احللم» (الورقي)40 :1984 ،ت
رم ية للعات النفسي ال ي ّ
رم يااة القصااة الدينيااة عنااد خلياال حاااوي تتفاعاال مااع الواقااع ال اراهن عااالوة علاان يف ا رها التاااريخ
ورسوخها شعور املتلق وأحاسيسهم« :ومهما تكن الرموز الل يستخدمها الشاعر ضااربة جبا ورها
التاريخ ،ومرتبطة عخ ه ا التاريخ ابلتجارب األساسية النمطية (أي بوصفها رموزا حية علن الدواِ)
فإهناا حا يساتخدمها الشااعر املعاصار ال باد أن تكاون مرتبطاة ابحلاضار ،ابلتجرباة احلالياة ،وأن تكااون
ّ
قوجا التعبريية انبعة منها» (نمساعيل)200 :2007 ،ت
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88ه ه الرم ية قد بسطت هالة من الرومنسية وك لك الغمو علن شعر خليل حاوي ،ال يستوعب
ادرب عل اان املف اااهيم الرم ي ااة وأح اااط مبعلوم ااات كث اارية موص ااولة ابلش ااعر ،م اان رم ااوز،
مفهوم ااه ّنال م اان ت ا ّ
وختاايالت ،وتتت ت «نن اعتماااد الشااعر علاان أساالوب التعبااري ماان خااالل مناجاااة األساااطري أو األشااباح،
واسااتعادة عاار املفااازات التارخيااة وبطولااة رجااال األحاادا الغااابرةتتت ،جعاال الشااعراء يتّكًااون علاان
التا ا اوج با ا املب ااادو الرومانس ااية ومع ااايري ال اادالالت الرم ي ااة خلل ااق التعب ااري التلميح ااي لص اافات الا ا ات
(عواد)129 :2006 ،ت
اإلنسانية املثقلة مبتطلبات املادية» ّ
سعن الشاعر خليل حاوي أن يرفع من املستوى اإلنساين لدى متلقي شعره ابستقائها من منابعها
األصاالية و نسااقاطها علاان الواقااع ال اراهن« :واملثقااف اليااوِ هااو ال ا ي يعااي روح العصاار ،ويناادمج
تياااره ،ويساااهم عاان طريااق الكلمااة والفكاار ماان أجاال زايدة معااارل الناااس وصااقل وجااداهنم ،وجعلهاام
ابلتاي أكثر ننسانية سواء من حي العمل أو اإلحساس» (منيف)73 :2003 ،ت
فجاء خليل حاوي بقصة سدوِ شعره فالسرد القصصاي كثاري شاائع مجياع ارداب ،أل ّن
ذلك نشباعا لرغبة أهل األدب الفطرية «وحنن ندرك أ ّن السرد القصصي يشبع لدى الكاتب والقارو
ميال فطراي نّ ت وق العراك واملآسي العالقات ب الكائنات» (شر )15 :1987 ،ت
منهج البح اعتمد علن تفحص ا ا ور الرتاثياة للقصاة منابعهاا الدينياة األصالية (مان القارآن،
والكتاب املقدس) مث مقارنتها مع ما جاء به خليل حاوي عنها قصاائده وماا أحدثاه فيهاا مان تغياري
وكشف كيفية عصرنتها شعرهت
تعود أمهية ه ا البح نّ األمور التالية:
أوال :التعرل علن كيفية بع الرتا الديين العمل الشعري املعاصر
اثنيا :التعرل علن كيفية نسقاط الرتا وصبّه علن الواقع املعاصر
اثلثا :كشف مدى أتثّر الشاعر خليل حاوي ابملرمون الديين
رابعا :كيفية الرم ابلقصة الرتاثية الدينية نّ القرااي املعاصرةت
هنااك دراسااات اعتنات بشااعر حااوي وأشاابعته حبثااا والايال لكننااا ت نعثار علاان دراساة مساتقلة عاان
سدومياته ،وج ورها الرتاثية ،ودالالجاا العصارية ،واويراتاه فيهاا  ،وماا محّلهاا مان مراام حساب رؤاه
السياسية ،واالجتماعية ،والفنية ف فردانها ه ه الدراسةت
هناك مقالة بعنوان "أشكال التناص الديين شاعر حااوي" مان أتلياف الادکتور علای جنفای أياوکی
والساايدة فاطم اه يگانااه لااة دراسااات اللغااة والعربيااة وآداهبااا الساانة الثانيااة العاادد السااادس صاايف
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سدوميات خليل حاوي ،أما شرح قصيدة "األِ احل ينة" اكتفت الدراسة ابملقارنة ب عرب األماذ
املناضل وعرب اليوِ اخلامل املتخاذل ف مهلت ما بيّنا ها ه الدراساة مان جواناب هاماة جادا
املوضو ت
توجد مقالة أخرى بعناوان "الصاور اإلشاارية (التناصاية) للماوت عناد خليال حااوی" لاة العلاوِ
اإلنس ااانية الدولي ااة -الع اادد  72-55 )4(19س اانة 1433 -ِ2012ه ا ا ق للكات ااب :عل ااي بش ااريي
وآخ ارين ،عا اات املقالااة موضااو املااوت برؤيااة ننسااانية عامااة وبتحلياال عقلااي صاارل دون أن تتوسااع
ابلبح فيما حنن فيه من دالالت قصة سدوِ شعر حاويت
هناک مقالة أخاری للکاتاب أمحاد هناريات بعناوان "نساقاط التجرباة القصصاية اإلجنيلياة علان الواقاع
السياسي العرد شعر خليل حاوي (قصيدات لعاازر  1962واألِ احل يناة وموذجاا)" وطبعات لاة
دراس ااات العل ااوِ اإلنس ااانية الدولي ااة 1436 -2015 ،ها اات ق ،الع اادد  -38-21 )2(21ص ااص
34-21ت تناول اات املقال ااة نق ااد الش اااعر للواق ااع السياس ااي ابستحر ااار قص اات م اان الا ارتا املس اايحي
الااوطن العاارد وكااان الشاااعر استحراااره القصاات
ونسااقاطهما علاان واقااع السياسااية والسياسااي
انقما علن السياسة وأهلها ،انقدا هلا جبرأة وصراحةت
للبح ا هاادفان أوال :كشااف كيفيااة استحرااار خلياال حاااوي قصااة قااوِ لااوط الدينيااة شااعره،
واثنيا :بيان كيفية عصرنة الشاعر هل ه القصة مبينا دالالجا االجتماعية والسياسية خاصةت
 -2املهاصل الرتاثية يف السدوميات وُتويراهتا العصرية يف ديوان خليل ْاو
تناول الشاعر قصة سدوِ ثال قصائد القصيدة األوّ "سدوِ" ،حيوِ الي س علن كل شايءت
الشااؤِ يباادو ماااثال بكاال وضااوح ،والشاااعر يباادو فيهااا ماقتااا للحياااة ومظاهرهااا ،ايئسااا منهااات احتااوت
القصيدة علن كثري من املفردات السلبيةت القصيدة الثانية "عودة نّ سادوِ" يبادو الشااعر متفاائال،
فيرتاءى تفاؤله من خالل أمله ومكانية عدول الشاعوب العربياة عان التخلاف والبادء مرحلاة جديادة
ماان النهااو والبعا ت القصاايدة الثالثااة القصاارية ،يناادِ الشاااعر علاان تفاؤلااه الا ي أبااداه قصاايدته
الثانية ،فيستدرك ما بدر منه من تفاؤل فيها ،فيعود نّ تعبريه املتشائم ومعتقده القامتت
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90وق ااد عك ااذ الش اااعر ه ا ه القص ااائد مفاص اال ثالث ااة م اان القص ااة ه ااي :رس ااالة الن ا ل ااوط ( )،
واحن ارال قااوِ لااوط ا نسااي ،واالنتقاااِ اإلهلااي ماانهم وقااد كااان الشاااعر مت ا ثّرا فيهااا مبااا جاااء ال ارتا
الديين من التوراة ،واإلجنيل ،والقرآنت
أما املوضو األول أي :رسالة الن لاوط ( ) ،فيستحرارها الشااعر لنقاد القياادات العربياة الراهناة
الفاشلة والل يعتخها ضعيفة ال تقدر علن القياِ بواجبات القياادة مان جارأة وحكماة فيطالاب بظهاور
قائد ف ّ حيل حملّها فيخلص الشعوب العربية اّا هم فيه من ختلّف وفشل وتتتت
اب جااِ غرابه
ّأما املوضو الثااين أي :شا وذ السادومي  ،فيستحراره الشااعر ألمارين أوال :ليص َّ
علاان الشااعوب العربيااة لركااوهنم علاان الفسااق والفجااور وانصااياعهم للفساااد املساايطر علاان أوطاااهنمت اثنيااا:
لريفااع م اان مه اام الش ااعوب العربي ااة ومعن ااوايجم ويستنهرااهم للخ ااالص م اان ختلّفه اام بتح ا يرهم م اان مغب ااة
اخل الن والقبول ابلفساد بسكوجم فيهلكون كما هلك السدوميون قبلهم بفسادهمت
أما املوضو الثال أي :الع اب اإلهلي ،فيستحرره الشااعر للتعباري باه عان رؤاه التشااؤمية و ساه
من ا ّسن الوضع الراهنت ه ا املوضو أخ السهم األوفر من سدوميات خليل حاويت
 -1-2الرسالة والسيادم

رسالة الن لوْ (ع) يف الرتاث الديين

أهم ما أ ّكد عليها القرآن وقد أشاار نليهاا مواضاع عادة ،منهاا ماا جااء
رسالة الن لوط ( ) من ّ
﴿وإِن لُوْیًا ل ِم َن ال ُْم ْر َسلِ َِ﴾ (صافات )133/وقد احتوت
سورة الصافات ،تب ّ أوجها من رسالته ( )َ :
ارية علن أدوات أتكيد كثرية لتثبيت رسالته كما تب ّ سورة الشعراء تكا يب قوماه رساالتاهَ ﴿ :لـذبَ ْ
ِ
اتماة فهاو مانهم وأخاوهم:
قَـ ْوُ لُـوْ ال ُْم ْر َسـل َِ﴾ (الشاعراء )160/فلام ينسااقوا هلاا رغام معارفتهم باه معرفاة ّ
وه ُْ لُو ٌْ أََال تَـتـ ُقو َن﴾ (الشعراء)161/ت
﴿إ ْذ قَ َ
ال َهُ ُْ أ ُ
َخ ُ
ِِ
ـاء،
سـ ً
اص زايرة املالئكااة للنا لااوط ( )« :فَ َجـ َ
ـاء ال َْمالَ َلــان إ ََ َس ـ ُدوَ َم َ
ّامااا الكتاااب املقاادس فقااد قا ّ
ْ قَا السـتِ ْقباهِِما» (اإلصاحاح الت ِ
ْ َجالِسا ِيف َاب ِ
ادل علان
ب َس ُدوَ .فَـلَما َر ُ
َّاس ااع اع اش اار) ماا ي ّ
آإلَا لُو ٌ َ ْ َ َ
ا ُ
َوَلا َن لُو ٌ ً
أ ّن لوطا ( ) كان نبيا يوحن اليه حسب رأي الكتاب املقدست
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ا انااب الرساااي والقيااادي قصااة النا لااوط ( ) صااار املنطلااق الا ي ماان خاللااه تطاارق الشاااعر نّ
قرااية الساايادة الااوطن العاارد ،صااورة العالقااة فيمااا ب ا الن ا لااوط ( ) وشااعبه أهلماات الشاااعر أبن
يتطاارق نّ القيااادات الااوطن العاارد ماان جهااة والشااعوب العربيااة ماان جهااة أخاارى لكاان الشاااعر
اسقاطه للقصة علن الواقع السياسي الراهن قد أحد تغياريا جا راي فيهاات فالقصاة الرتاثياة تقاول :كاان
هناك شعب منقاد ألمياله النفسية ال يوي األخالق أمهياة وقاد اطارط مساتنقعات الفساق والفجاور
ف رسل هللا سبحانه النا لوطاا ( ) لتخليصاهم مان الفساق ونرشاادهم ،لكان السادومي أبااوا االنصايا
لااه بينمااا الصااورة ساادوميات حاااوي تنقلااب متامااا ،نذ ت ارتاءى فيهااا شااعوب عربيااة مرااطهدة تريااد
اخلالص لكنها تعاين من قيادات تقف حجر عثارة طريقهاات نذن القصاة الرتاثياة ،شاعب م ساور
أبياادي الشاايطان وقيااادة حكيمااة غااري مطاعااة ،و قصااة خلياال حاااوي ،شااعوب عربيااة مرااطهدة تريااد
اخلالص وقيادات جبارة متنعه من ذلكت
الشعوب احمل ومة و عهمُ النهسي
االجامات الكثرية لقوِ لوط الرتا الديين صارت منطلقا ينطلق منه الشااعر لتوجياه اجاماات ااثلاة
للشعوب العربية علّه يصيبهم صميم غريجم فيستنهرهم للخروج اّا هم فيه من ركاون وركاود فبادأ
الشاعر بتحليل نفسية الشعوب العربية وبيان واقعهم امل ري لتبي مواقفه السياسيةت
املقطااع التاااي ،يبا ّ الشاااعر احلالااة النفسااية الساايًة للعاارب ابإلشااارة نّ مهاانهم الدنيًااة وأعماااهلم
الساااقطة ،فهاام ليس اوا نال بغااااي ولصوصااا ،ابتع اادوا عاان الق اايم وسااقطوا اهلاااوايت م اان بغااي وس اارقة:
ِ
ِ
بری (الديوان)151 :ت
خـلـ َهـ ْتمُ
ُ
غزوات الشر والغرب /لصوصاً وبغاای /خرقاً َمسحة يف فند الشر ال ْ
ه ه الصورة للشعوب العربية تناسب الوصف األبرز للصورة الل رمسها الرتا الديين عن قوِ لاوط
وهي صورجم الفاسقة الفاجرة امل سورة بيد االحنرال ا نسيت
احل ا وعقدهُ امل بوتة
التمهيد السابق ال ي جاء به الشاعر عن انشغال الشعوب العربية ابلصغريات من األمور يكشف عن
مدى بعدهم عن االهتماِ ابلقرااي العامة واملصريية كالقرااي السياسية وعالقتهم بقياداجمت فالشعوب
العربي ااة ،عل اان رأي الش اااعر ،ال ت ااوي قر اااايها السياس ااية اهتمام ااا كافي ااا ول اايذ هل ااا أي دور اختي ااار
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احلكاِت حيكم عليهم أمري صغري النفذ میارس ا نذ خارج نطااره الطبيعاي فيجاامع البغاااي واملتلهفاات
علی ا نذ ويعاين من ش وذ جنسي كقوِ لاوط :بنتمُ تسـتمرئ النـاب الـذ يغـر  /يف الـبق احلري ْـر /
أمری (الديوان)151 :ت
ولي ن ِب خص ِّي  /إن ي ن ِب ْ
ه ا املقطع ،يظهر أتثر الشاعر بقصة قوِ لوط من ثالثة جوانب أوال :من أ ّن الشعوب العربية
معرضاة للفاساق اثنياا :ومان
كقوِ لوط فقدت كرامتها فلام يعاد هلاا شاعور ابلكراماة الشارفية فبنااجم َّ
أ ّن احلاااكم الااوطن العاارد يعاااين ماان نقااص جنسااي كمااا كااان قااوِ لااوط يعااانون ماان مشاااكل جنسااية،
مؤهلااة للقيااادة الاال تريااد مقاادماجا رجولااة
يعا ّار الشاااعر ابلقيااادات احلاكمااة احلاليااة ويعتخهااا غااري ّ
ليست تلك القيادات ،فاألمري خصي اثلثا :ومن أ ّن التعابري سدوميات خليل حاوي صرحيةٌ
داللتها علن ا انذ بقاب فاضا  ،مثال :تساتمرو ،النااب ،يغارز ،خصاي ،كماا كانات أفعاال قاوِ لاوط
غاية القب والفريحةت
تكوناات علاان أساااس اإلمااالء،
املقطااع الياال ماابطَّن عاان عالقااة الشااعوب العربيااة حبكامهااا الاال ّ
واالستبداد ،والدكتاتورية من قبل القيادات من جهة ،والقبول ،والتمك  ،واالنصيا من قبل الشعوب
العربية من جهة أخرىت فالشعوب تنساق لكل ما میليه عليهم السلطان ونن كان اّا يتالعب بكرامتهم
ونواميسااهمت و نشااارة خلياال حاااوي نّ عقاام احلكاااِ نشااارة كنائيااة نّ ضااعف القيااادات العربيااة الاال
فقدت رجولتهات

تشو الشعوب العربية إَ بطل منقذ
فيتشوق نّ ألهور قائد فارس
اخت الشاعر قيادة الن لوط ( ) أسوة يطالب مبثيلها الوطن العردّ ،
اتم عل اان ي ااده خ ااالص الع اارب م اان ختلّفه اام مث انبع اااثهم م اان جدي اادت يتّص ااف ه ا ا الف ااارس ابلش ااجاعة
يا ّ
يعر الشاعر ابلقيادات
الفائقة ،فال يهاب األعداء (من غول وتن ) و ه ا الوصف للقائد املنتظار ّ
الراهنااة ،فيصاافها  -مكنّيااا -اب اان مواجهااة األع اداء واخلااول ماانهم :ف ــار ٌ يـمـتـشـ ـ ـ ُ ال ـ َ علــى
تعود الْم ِ
ِ
الغول /على الـتـنـّ ِ
عجزات (الديوان)158 :ت
ِ ،ماذا َه ْل ُ ُ

الشاااعر هنا،ك نااه ال يص ا ّدق ألهااور هك ا ا قائ ااد عااات الواقااع ،ألنّااه يلتج ا نّ عااا ات األس ااطورة
للتعبري عن ذلك ،ويعخ بلفظة املعج ة عن مراده وأمنيته بظهورهت
يستطرد الشاعر بعد ذلك نّ ذكر قائد ف هو السيد املسي ( ) وما حققه من نصر ،ح ذكر
هنوضه حافيا وجه الطغاة يريد الشاعر ب لك أن يرفع من معنوايت الشعوب بت كار املاضاي ارياد
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93ـ َـر
ـرب القـيص
وانتصاااراجن ،وأ ّن صاااحب احلااق سينتصاار ونن ت میلااك ماان أسااباب القااوة كثاريا :بــدو ٌّ ـ َ
ابلهــر ِ  /وْیهــل ِصــر ٌّ وْهـامْ  /رو ـوا الـوْش برومـا ،ســحـبــوا /األنــياب ِمـن ف ـ ِّ
رب مـاذا/
ذ الطـُّغــا ْمِّ /
َ
َ ُ
َ ْ َ
ْ
َ
ٌ
ات (الديوان)159 :ت
ـود امل ـعـج ـز ْ
رب ماذاَ /ه ْـل تـع ُ
ِّ

ماان ه ا ا املنطلااق البشااري ،يتاواص اال الاانظم التفاااؤي ،التعااابري التاليااة ،فيص ا ّفي الشاااعر اترخااه ماان
أرجاسااه وعتمتااه وجحاايم ذكرايتااه ،ويتغا ّان ابلصااب هنااا قااالل صااب الساادومي  ،واهلاادل ماان ذلااك،
صناعة مستقبل مشرق خصيب تتفجر ينابيعه فريم الشاعر نّ ل وِ التخلّص من األفكاار املتخلّفاة،
والرجعيااة ،وماان كاال قااد ال يتماشاان مااع املسااتجدات الراهنااةِ :ابسـ ِـُ مــا أَْرق ـ ُ ِمــن نهســي بنهســي/

ِ
ـيُ الــذلرایت /:لِيحــل
الصـ ِ
ألُصـ ّهي وجــهَ اترُــي وأمســيِ /ابسـ ِـُ هــذا ّ
ـب /يف "صــنِ" /والعتمـةُ خلهــي وجحـ ُ
الينابيع (الديوان)160 :ت
اخلص ُ َولِتَ ْج ِر
ُ

يتحقااق ذلااك النهااو بفعاال األماال الكبااري اب ياال ا ديااد املرتااوى ماان احلااب ،والبعيااد عاان الاابغض
والكااره ذلااك ا ياال الا ي ساايحقق النصاار بعملااه الاادؤوب القريااب ماان حااد اإلعجاااز :فــار ٌ يُولَـ ُد ِمـ ْـن

ِ
ِ
ات (الاديوان-160 :
ـود املعجـز ْ
ْحيا ْم /لِتِحل املعجز ْ
رب ماذاَ /ه ْل تع ُ
رب ماذاِّ /
اتِّ /
وْ ّ لل َ
ْ ّ ألَْیهايلُ /

)161ت

مؤهلة أتخ بيد العرب
املقطع داللة رم ية علن أمل كبري ابملستقبل حي تنهض قيادة حكيمة َّ
نّ الطريق الصحي ت ومیكان ذلاك النهاو ابألماور التالياة أوال :بقياادة حكيماة تعارل أصاول احلكام
كن الشاعر عن ذلك ابلفارس الشجا املعارك ال ي سيحافظ علن كيان األمة ،بعد اخلاالص
وقد ّ
من القياادات احلالياةت اثنياا :بشاعوب عربياة تتولاد مان جدياد أبفكاار جديادة ملؤهاا احلاب واحملباة ،بعاد
ختلّيها من العداء اثلثا :ابلعمل الدؤوب القريب من املعج ة ،بعد ترك الكسلت
اعتن الشاعر خليل حاوي برسالة الن لوط ( ) ودوره القيادي فيها وعالقته بشعبه ليؤّكد بشكل
األول :علن أ ّن الشعوب العربية قد فقدت ثقتها بنفسها فباتت خاضعة مقابل
رم ي علن أمور ثالثة ّ
الظل اام وا ااور ال ا ا ّارك س اااكنا الث اااين :عل اان ض ااعف القي ااادات ال ااوطن الع اارد النش ااغاهلا ابلفس ااق
والفجورت الثال  :علن حاجة الشعوب العربية نّ قائد ف ّ خلصاهم مان ختلّفهام و خا هبام نّ طرياق
الرقي والنجاحت
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 -294االحنراب اجنسي
-2

احنراب السدوميِ اجنسي يف الرتاث الديين
أشار القرآن نّ سبب االنتقاِ اإلهلي من قوِ لاوط وهاو احنارافهم ا نساي وشا وذهم املنكار العالقاة
ـال لَِقوِمـ ِـه أََتْتُــو َن الْ َه ِ
ش ـةَ
اْ َ
﴿ولُوْیًــا إِ ْذ قَـ َ ْ َ
مااع ا اانذ املا كرت ذكاار ها ا الساابب ص اراحة ساورة النماالَ :

ِ
وأَنــتُُ تُـب ِ
ِ ِ
صـ ُـرو َن ئ أَئِــن ُ ُْ لَتَـأْتُو َن ِّ
ـل أَنــتُ ُْ قَ ـ ْـوٌ َاْ َملُــو َن﴾ (النماال 54 /و)55
الر َجـ َ
َ ْ ْ
ســاء بَـ ْ
ـال َشـ ْـم َومً ّمــن ُدون النّ َ

و اريااة نشااارة صاارحية نّ علمهاام بقبحهااا وشااناعتهات كمااا ذكاار الساابب نفسااه

سااورة األع ارال:

شةَ ما سبـ َق ُ ُ ِهبـا ِمـن أ ِ
ِ
﴿ولُوْیًا إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ِ ئ إِن ُ ْـُ لَتَـأْتُو َن ِّ
الر َج َ
ـال َش ْـم َومً
َْـد ّمـن ال َْعـال َِم َ
َ ْ َ
ال ل َق ْومه أ َََتْتُو َن الْ َهاْ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِّمن ُدون النّ َساء بَ ْل أَنـتُ ُْ قَـ ْـوٌ ُّم ْسـ ِرفُو َن﴾ (األعارال 80 /و )81ارياة نشاارة صارحية نّ سابقهم العاامل

ه ا النو من االحنرال ا نسيت
اخلو
اخ
كما أشار الكتاب املقدس اإلصحاح  18نّ ه ه اخلطيًة حي قالَ « :وقَ َ
ال الر ُّ
ص َر َ
ب :إِن ُ

ورمَ قَ ْد َلاُـ َرَ ،و َخ ِطيـتُـ ُم ُْ قَ ْد َعظُ َم ْ ِجدًّا».
َس ُدوَ َو َع ُم َ

االحنراب اجنسي يف السدوميات
ادل علياه ماان
شا وذ الساادومي ا نساي ،ومااا فيهاا ماان شاناعة أخالقيااة عملياة ماان جهاة أخاارى ،وماا تا ّ
عقد سلبية نفوس أصاحاهبا مان جهاة اثنياة ،وبعادهم عان القايم اإلنساانية مان جهاة اثلثاة ك ّال ها ه
جلبت نظر الشاعر خليل حاوي فاستحررها شعره ملوافقتها عقيدته السوداويةت
تطاارق الشاااعر نّ احن ارال الساادومي ليح ا ر العاارب ماان مغبااة الولااوج املفاسااد ويقااوِ بواجبااه
اإلصالحي بررب مثل من أمثال الفاسدين وما آل اليه أمرهم من دمار وهالكت
إسقاْ شذوذ السدوميِ على الواقع االجتماعي املعاصر
يعصرن الشاعر موضو االحنرال ا نسي عند قوِ لوط ويعطيه جانبا اجتماعيا وسياسيات ففي ا انب
االجتماااعي يقااارن الشاااعر با حااال الشااعوب العربيااة ارن وأهاال ساادوِ آنا اك فالشا ّار قااد مت ّكاان ماان
القوم ِ سويّةت
السيطرة علن نفوس ا
املقطع التاي يتّهم الشاعر أهله ونخوته من العارب ابلتماادي الفسااد لسانوات طويلاة ،حبيا
تولّد نسل جديد فيقول... :أهلي ،إخوال/..نسل السباای (الیروان)150 :ت
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كما سف الشاعر هل میة أهله العرب وانكسارهم بعد غ وات األعداء عليهم ،فصار الرجال م95انهم
ـزوات الشــر ِ َوالْغَــرب /لُصوص ـاً
لصوصااا حقااارا والنساااء بغااااي رخيصااات سااوق الاادعارةَ :خلّ َه ـ ْتـ ُمُ غـ ُ
َوبغاای (الديوان)151 :ت
هب ه الكلمات يصور الشاعر مدى التخلف اإلجتمااعي واإلنفاالت اخللقاي ،وهاو تصاوير غاياة
الل والتهكم لعله يصيب العرب صميمهم فيفيقوا من سباجم ويعودوا نّ رشدهمت
عريهم ابلعقام وعادِ القادرة
القسم التاي ،يواصل الشاعر خليل حاوي اقري الشعوب العربية في ّ
اذ صاميم العارب ألناه يناّهلم مان من لاة الرجاال مثّ
علن التعامل ا نسي الطبيعاي وهاي كناياة اقريياة مت ّ
ـوت
يراايف كنايتااه لسااعا ونيالمااا أكثاار ح ا يستحراار آخ ارين باادهلم يقومااون بواجااب الرجولااة :لـ ْـن ََتـ َ

ِ
ِ
ـل َوَرّواهـا /
ُُّ /هَا بَـ ْع ٌل ٌّ
األ ُ
َرض إ ْن ُمت ْ
إهي قَد ْميْ /یالَما َْن ْ إل َْيه َع ْبـ َر ل َْي ِل ال ُْع ْق ُِ /...أُناى واهَْة /فَضما الْبَـ ْع ُ
فَـغَص ْ ِاب ِ
لرجال ْاآل ِهَة (الديوان.)153 :

إسقاْ شذوذ السدوميِ على الواقع السياسي املعاصر
تبلور نسقاط موضو االحنرال ا نسي علن الواقاع السياساي املعاصار اجااِ الشاعوب بعادِ الشاعور
ابلغاارية الناموسااية أوال و اجاااِ القيااادات ابلشا وذ ا نسااي اثنيااا والثال ا حا اجاام تلااك القيااادات
ابلعقم والرعف ا نسي ورابعا ح طالب ابستبدال تلك القياداتت
اسااتعان الشاااعر مبوضااو االحنارال ا نسااي للساادومي للتعبااري بااه عاان الوضااع السياسااي املتا ّزِ
وعخ عن الالمباالة وعدِ االهتماِ ابلسياسة عند الشعوب العربية بشكل مبطَّن وكنائي
الوطن العرد ّ
معرضاات
وذلك ح اجمهم بعدِ الغرية الناموسية وعدِ اإلحساس ابلكراماة الشارفية حا رأوا بنااجم ّ
حيركوا ساكنا :بنتمُ تستمرئ الناب الذ يغر ( ...الاديوان)151 :ت كماا اجمهام الشااعر
للفاسق فلم ّ
ـزوات
بعاادِ الغاارية الناموسااية ح ا اعتااخ نساااءهم بغااااي سااوق الاادعارة مقطااع آخاار :خـلـ َهـ ـ ْتمُ غـ ُ

الشر والغرب  /لصوصاً وبغاای (الديوان)151 :ت

ادالن
وهااتن الظاهراتن االجتماعية (تعريض البنات للفاسق وامتهاان النسااء ساوق الادعارة) ت ّ
علن عدِ نحساس الشاعوب ابملساؤولية حاا القراااي الشخصاية كالشارفية منهاا ،ماا يرتتاب عليهماا
ابألوّ عدِ اإلحساس ابملسًولية السياسية قبالة الوطن ،والسيادة ،واحلكمت
واستحراار الشاااعر االحن ارال ا نسااي للساادوم ح ا اجاام القيااادات السياسااية الااوطن العاارد
ابالحنرال ا نسي واارسة ا نذ خارج نطاره الطبيعي وذلك ح ارتبطوا ابملتلهفات للجنذت
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املرة الثالثة الل استحرر الشاعر االحنرال ا نسي للسدومي كان ح اجم القيادات ابلراعف
وّ
ا نسي والعق م نشارة كنائياة نّ أمارين ،نّ العالقاة العقيماة بيانهم وبا الشاعوب العربياة مان جهاة،
ونّ عدِ أهلية تلك القياادات للقياادة مان جهاة أخارى ،ألهناا قاد افتقادت رجولتهاا /... :ولـي ن ِب
أمری (الديوان)151 :ت
خص ِّي  /إن ي ن ِب ْ
واملرة الرابعة ،ح اندى وطالب مبنق ف خلّص الشعوب العربية ويقودهم نّ الرقيت وقاد تناولات
املوضو ابلبح ات عنوان "تشوق الشعوب العربية نّ بطل منق " آنفات

 -3-2العذاب واالنتقا اإلهي

 -1-3-2صورم العذاب يف الرتاث الديين
اب القاارآن أكثاار اهتمامااه قصااة قااوِ ساادوِ علاان مااا حا ّال هباام ماان سااوء وع ا اب نتيجااة بغاايهم
صا ّ
واحن ارافهم ا نساايت ذكاار القاارآن م اان الع ا اب :سااببه ،ووقتااه ،وع اادِ االلتفااات نّ الااوراء ،واملطاار م اان
السااماء ،ودمااار القريااة ،وهااالك الساادومي ت وقااد صا ّاور القاارآن ها ه اللحظااة ومراحلهااا تصااويرا واضااحا
للعظاة واالعتبااار كثاري ماان السااور منهاا سااورة القماار حيا قااال﴿ :إِِ ُمن ِزلُــو َن َعلَــى أ َْهـ ِـل َهـ ِـذهِ الْ َق ْريَـ ِـة
ِ
ِِ
س ُقو َن﴾ (القمر)34 /ت
ِر ْج ًزا ّم َن الس َماء صَا َلانُوا يَـ ْه ُ

املرسلا نّ الن لاوط ( ):
ّأما الكتاب املقدس فقد ه ّدد السدومي ابهلالك علن لسان املل اك
ا
اوط ...« :ا ْخـ ِ
اال الا َّارجالا ِن لِلُا ٍّ
ِ ِ
ِ
صـ َـر ُ
اخ ُم ُْ أ ََمــا َ
ـرج مـ َـن ال َْم َ ــان ،ألَنـنَــا ُم ْمل َ ــان هـ َذا ال َْم َ ــا َن ،إِ ْذ قَـ ْد َعظُـ َـُ ُ
ْ
اوقا ا ُ
اح )19ت
ب لِنُـ ْملِ َ هُ»
ب ،فَأ َْر َسلَنَا الر ُّ
الر ِّ
ا
(اإلصح ُ
 -2-3-2صورم العذاب يف السدوميات
أكثر حاوي من التطرق نّ ع اب السدومي برؤية تشاؤمية ،وفق ما جاء الرتا عنهات فقد أشار
قصيدته نّ املواضيع التالية وفق ما الرتا الديين أوال :أشار حاوي نّ زمن العقاب فقال :أب ّن
الع ا اب ح ا ّال ابلس اادومي ص ااباحا ،ل ا لك تكلّاام س اادومياته ع اان الص ااباح بنظ اارة متش ااائمة ووص اافه
أبوصال سلبية ك :الصب اللع  ،وصباحا شاحبات اثنيا :أشار الشاعر نّ السماء ،ورعدها ،وبرقها،
ومطرهااا وتكلّاام عنهااا طااويالت اثلثااا :تكلّاام الشاااعر عاان املسااخ نّ عواميااد ،ورابعااا :تكلاام الشاااعر عاان
كل ذلك وفق املنقول الديينت
حل ابلقرية من فناء ّ
املوت ،والدمار ،وما ّ
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يرفي الشااعر علان املوقاف القاامت كثاريا مان السالبيات وملاا ياراه يتماشان ماع ماا نفساه مان 97
رؤى
ّ
تشااؤمية يشااحن كالمااه الشااعري بكثااري ماان املفااردات الساالبية واملفاااهيم القامتااة فيا داد املوقااف االنتقااامي
احل ين سوداوية وح انت
املقطع التاي ،يرم الشاعر نّ الدمار الشامل ال ي حرق كل شيء بعد ن ول الع ابت النقماة
السماوية ت تُ ِبق علن شيء من سدوِ وأهلها ،كما ت ترتك هلا بقية تقوِ عليها غدهات وقد أصبحت
وخطـومٌ ُمرهقـةٌ مرهقـة /تَـ ُم ُّـُ ِيف
اْـرتا ٌ غَـد ُ /
اْـرتا ٌ َ /و ْ
تنماي نبااات :أ َْمسـي ْ
أرضها سبخة ال میكنهاا أن ّ
الظ ِّن وال تَـ ْبـتَد  /يف َس ْب َخة َحمروقَة ُْحم ِرقَة (الديوان)559 :ت
ال يبقن علن أرضها شيء مس ٍّ
اتو قاائم فاملصايبة عظيماة ال يقاومهاا شايء فيتسااقت أمااِ جخوجاا:
ظل على أر ِ ما /من غَيمة أو نَبتة ُموِرقة (الديوان)560 :ت
ال يلتقي ّ
الصورة القامتة عن املصيبة الرتا الاديين وماا حال مان دماار واحارتاق صاارت املنطلاق الا ي مناه
انطلق الشاعر ليحلّق أجواء شعرية فيعخ عن شدة االحرتاق والدمار أبسلوب شعري فيه الكثري من
كل املظاهرالطبيعية  -بعد االنتقاِ وعلان تعباري الشااعر -اتاوي علان مفااهيم تتنااقض ماع ماا
اإلبدا ت ّ
نعرفه عنهات فاالرتاب الا ي هاو مبادأ احليااة ،ارقاه الناار فتقراي علياه واحلجار الا ي هاو رما الصاالبة
تبشاار ابحلياااة ون ا ول الغي ا واملاادد ماان
والقااوة تقرااي عليااه النااار فيحاارتق أيرااا ،حااا السااحاب الاال ّ
ـرت ُ احلَ َج ـ ْـر! َْ /ـ َِ
اب! َْ /ـ َِ
ـرت ُ
السااماء تلتهمهااا النااار أيرااا فتقرااي عليهااا فااال تق ا ّدِ خ ارياَْ :ـ ـ َرت ُ التُّـ ـ َـر ْ
حاب (الديوان)559 :ت
الس ْ

الف -الصبا

صبا االنتقا يف الرتاث الديين
صورت ارايت زمن ن ول الع اب حي كان صباحا جاء
ّ

سورة القمار﴿ :إِِ أَرسلْنَا َعلَْي ِمُ ْ ِ
اصـبًا
ْ َ
َْ
آل لُوْ جن ْيـنَ ُ ِ
ستَ ِق ٌّر﴾ (القمر)38/ت
إِال َ
ْرًم َع َذ ٌ
﴿ولََق ْد َ
اب ُّم ْ
س َحر﴾ (القمرَ )34/
صب َح ُمُ بُ َ
اهُ ب َ
وقااد تطاارق الكتاااب املقاادس نّ زماان العقاااب حيا كااان صااباحاّ كا لكَ « :وَمـ َـع ُشـ ُـرو ِ الشـ ْـم ِ ،
ـورَم لِ ِْيتـ ـ ـاً ُملْتَ ِمبـ ـ ـاً َوِراً ِم ـ ـ ْـن ِعن ـ ـ ِـد ِ ِم ـ ـ َـن
ـل لُ ـ ــو ُ
ْ إَ ُ
ص ـ ــوغَ َر ُ .أمطَ ـ ـ َـر ُ َعلَ ـ ــى َسـ ـ ـ ُدوَ َو َع ُم ـ ـ َ
َد َخ ـ ـ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
األر ِ
ض» (الکتااب املقادس ،اإلصاحاح
ِ ُه َ
السالنِ َ
ناكَ ،وُل ِّل ما َمنـا ِيف ْ
السماء .فَ َدم َر ُإلا َم َع الواد ُللّهَ ،وُل ِّل ّ

)19ت
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الصبا يف السدوميات

الصاب ألااهرة طبيعياة تغ ّان هباا الشاعراء ،ابعتبااره متثايال للحيااة واالنبعاا بعاد رقادة ،وساكون ،وألاالِ
ب نَـ ْبقـى
حالكت لكنّه شعر خليل حاوي ،يتحول عن داللته اإلجيابية لي ّ
ادل علان معاان سالبيةَ :س ْـو َ
احلزين
لج
ْف مرمى /الش ْم ِ والا ِ
َخل َ
ْ

(الديوان)109 :ت

حااا أشااعة الشاامذ الاال ماان طبيعتهااا اإلانرة ،وبساات الاادلء ،واحلياااة ،وبدايااة اليقظااة تتحااول
سادوميات خلياال حاااوي نّ ضا ّدها فتصاري سااهاما متياات ،كمااا تصاري حارارة الشاامذ ابردة كااالثلج فلاام
ِ
يفمد كالثلجت
تعد تُدف حبرارجا بل ّ
ـذ
املقطاع التاااي ،يلعاان خلياال حاااوي الصاب ويتعاماال معااه بصااورة ساالبية ويقاول :هـ َـي ذلــرى ذلِـ َ
ب /اللعِ /لا َن صبحا ِ
شاْبًا /أَتْـ َع َ ِم ْن ل َْيل َْزين (الديوان)111 :ت
الص ِ
ُّ
ْ
ُْ ً
الشاعر نال نحساسا سلبيا شبيها مبا يشعر به من أمر ملعونت فالصاب
ذكرى الصباح ال تبع
يفوق اللّيل تعاسة ابشراقه ال ي قد مأل ارفاق سكوانل _ ال حركةل _ علن رأي الشاعر البتةت
بع ااد تل ااك الص ااورة القامت ااة ع اان الص ااب  ،جي ااد الش اااعر األج اواء املناس اابة للتعب ااري ع اان رؤاه املتش ااائمة
فيستحراار رمااوزا ساالبية ومشااًومة كاخلفااافي والباوِ ليراافي شااؤما أكثاار علاان شااعره :لــا َن ِيف ْاآلفــا ِ
َو ْاأل ِ
هافيشَ /د َجا ْاألفْ ُ ا ْل َه َمرا (الديوان)111 :ت
هاج ْ َخ ٌ
ومةٌَ ،
صاْ ْ بُ َ
رض ُس و ْنَ ُ /
الباوِ واخلفاافي الاال ختتفاي عااادة الصاباح تظهاار ها ا الصااباح الا ي يصااوره خليال حاااوي،
فالصباح ه ا علن غري عادته من النور واإلشعا نذ هو قاامت أساود ،لا ا تظهار فياه مظااهر الشاؤِ ها ه
ملااا تاارى لنفسااها ماان ا ال فيااهت مت احلشااد اللغااوي للتعبااري عاان الشااؤِ نمااا بصااورة صاارحية كمااا البااوِ،
واخلفاافي  ،والسااكون ،والاادجا ونماا بصااورة مقلوبااة املعاان كماا الصااب بعااد يفرياده ماان صاافة احلركااة
والنشاط واميله معن السكونت

ب -السماء

السماء يف الرتاث الديين

أشارت سورة هود نّ أ ّن السماء رمت السدومي حبجارة متتالية كقطرات املطر املتتالية﴿ :فَـلَمـا َجـاء
أ َْمــرَِ جعلْنَــا َعالِيـ َمــا ســافِلَ َما وأ َْمطَــرَِ َعلَْيـ َمــا ِْجـ ِ ِ ِ
ـذ َوَمــا ِهـ َـي ِمـ َـن
مســوَمةً ِعن ـ َد َربِّـ َ
ـجيل من ُ
ـارمً ّمــن سـ ّ
ُ ََ
َ َ
َ ْ
َ َ
ضــود ئ َ
ِ
ِ
الظــالِ ِم َِ ببَعيــد﴾ (هااود)83-82 /ت ومااا كااان ها ا املطاار ّنال اارمهم وعاادواهنم وخمااالفتهم طبيعااة اإلنسااان
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99ان
ـف َلــا َن َعاقِبَـةُ ال ُْم ْجـ ِرِم َِ﴾ (األعارال )84/وها ا املطاار ت يكا
﴿وأ َْمطَـ ْـرَِ َعلَـ ْـي ِمُ مطَـ ًـرا فَــانظُْر َل ْيـ َ
وفطرتااهَ :
ين﴾ (الشعراء)1۷3/ت
ساء َمطَُر ال ُْمن َذ ِر َ
بدون سابق نن ار وت يكن مفاج ةَ :
﴿وأ َْمطَْرَِ َعلَْي ِمُ مطًَرا فَ َ
ِ ِ ِ
ب َعلَى س ُدو و َعم ِ
ب ِم َـن
صرح الكتاب املقدس با لك« :فَأ َْمطََر الر ُّ
ورمَ ل ِْيتًا َوَِ ًرا م ْـن ع ْنـد الـر ِّ
َ ََ ُ َ
وقد ّ
الس َم ِاء» (اإلصحاح .)19
السماء يف السدوميات
تصطك مان رعادها املخياف ،وفيهاا ساحب محاراء ت متطار ّنال مجارا،
وصف الشاعر السماء أب ّن ارذان
ّ
وملحـا
اء ْـرىْ /أمطَ َـر ْ
وكخيتا ،وملحا ،ومسوماَ :و َد َو ْ
ت َجلجلـةُ الرع ِـد /فَ َ
ت ْج ًـرا ول يتًـا ً
شـق ْ ُس ُ
ـحبًا ُحـر َ

واو ( /الديوان)112 :ت

فالسحب الل متثل اخلري ،والخكة ،واإلوماء وينتظرها الناس بلهفة لتخ ّفف عنهم مشااكل احليااة
تدل ّنال علن معان سلبيةت
عات الواقع ،تتحول وتتب ّدل نّ ضدها سدوميات خليل حاوي وال ّ

ج -املسخ إَ عواميد

املسخ إَ عواميد يف الرتاث الديين
استقن الشاعر فحوى املساخ مان الارتا الاديين جااء

ساورة هاود﴿ :قَـالُوا َای لُـو ُ ِ
ـذ لَـن
ـل َربِّ َ
ْ إِ ُر ُس ُ
ِ ِ
ـذ فَأَسـ ِر ِر َْهلِ َ ِ ِ
ِ
ِ
َصــابَـ ُم ُْ﴾
َْـ ٌد إِال ْام َرأَتَـ َ
يَصـلُوا إِل َْيـ َ ْ
ـذ إِنــهُ ُمصـيبُـ َما َمــا أ َ
ـذ بِقطْــع ّمـ َـن الل ْي ِـل َوَال يَـلْتَهـ ْ مــن ُ ُْ أ َ
(لاوط)81/ت وكا لك الكتاااب املقاادَّس أشااار نّ املساخ نّ عواميااد ماان امللا « :ونظــرت امرأتــه مــن ورائــه

فصارت عمود مل( »/اإلصحاح التاسع عشر /رقم )26ت

املسخ إَ عواميد يف السدوميات
بت ا ثري ماان ه ا ا املراامون الرتاثااي قااال حاااوي :قااد اولنااا نّ عواميااد اسااوخة ماان املل ا  ،ال أمهّيّااة لنااا
ِ
السنِ( /الديوان)112 :ت
بالهات
خ من
حنن عوامي ٌد من ِ
سو ٌ
ْ
امللُ /
فنحن وخلقنا عب وبالهة :وإذا ُ
/،م ُ
وه ا الرأي غاياةٌ النظارة التحقريياة الال تطاي ابإلنساان وكياناه حا يعتاخ وجاوده فرالة ال خاري
تدل علن أسره ،وعدِ اختياره ،وعدِ قدرته
فيها ،وبالهة وغلطة مسرية اخللقت صورة اإلنسان هناّ ،
أي اجنازت
علن اقيق ّ
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100الدمار واهالك
د-

دمار القرية وهالك أهلما يف الرتاث الديين
فتخرباات متامااا﴿ :فَ َج َعلْنَــا َعالِيَـ َمــا َســافِلَ َما
وكاناات عاقبااة الساادومي انقااالب ق اريتهم رأسااا علاان عقاابّ ،
و( ﴾...احلجر ,)۷۴/و سورة هود نشاهد صورة العاقبة نفسها﴿ :فَـلَما َجاء أ َْم ُرَِ َج َعلْنَا َعالِيَـ َما َسافِلَ َما
ـذ
وضا الكتاااب املقاادَّس تلااك العاقبااة اإلصااحاح ( )19فقااالَ « :وقَـلَـ َ تِْلـ َ
و( ﴾...هااود)82/ت كمااا ّ
ان الْم ُد ِن ،ونَـب ِ
ْجيع س ِ
ِِ ِ
ات األ َْر ِ
ض».
ََ
ال ُْم ُد َنَ ،وُلل الدائ َرمَ ،و َ َ ُ
ُ

دمار القرية وهالك أهلما يف السدوميات
يبدأ الشاعر بتصوير دمار القرية ابلسيل العارِ ال ي فا ا بعد مطر غ ير ،فقرن علن مظاهر احلياة
الِ
وغادا باراك جهنميااة يغا و القرياة فيقتاال أهلهاا ومیحوهاا ماان الوجاود دون مبااالةَ :و َجــرى الس ْـي ُل بـر َ
أْ َر َ الْ َق ْريَةََ ،ع ّراهاْ /،یَوى الْ َق ْتلى َوَمرا (الديوان)112 :ت
حيُْ /
اجَ ْ
ادك القريااة
اهلااالك هب ا ه الصااورة غاي اةٌ الداللااة علاان النهايااة امل ساااوية حي ا الخاك ا ا هنميااة تا ّ
وتدمر بناايجا وتقتل أهلهات
ّ
املقطاع التاااي ،استحرار خلياال حاااوي صاورة االنتقاااِ م ّارة أخاارى وقااال أب ّن املاوت قرااي علينااا
مجيعا مات أصدقاؤان ال ين تسامران معهم طويال وذهبوا ،كما ال كرايت ا ميلة الل كانت لناا معهام
قااد ذهباات فلاام يبااق منهااا شاايء ،حااا قلوبنااا الاال كاناات عااامرة انبرااة حباابّهم اه افتااات انرهااا فلاام تناابض
ابحليويااة وت يبااق فيهااا ّنال صاامت وسااكوت :وتلَه ْتنــا إَ مطــر ِ مــا لــا َن لنــا /بي ـ ٌ  ،واــارِ ،
وذل ـرى /ف ـِنذا
ٌ
َ
ِ
ص ْح َرا (الديوان)113 :ت
ص ْم ُ صخورَ /وفراغٌ َميِّ ُ اآلفا َ ..
أ ْ لُعُنا َ
ه -االعتبار والعظة

االعتبار بقو لوْ يف الرتاث الديين

سوء عاقبة السدومي صارت ذكرى ي كرها ارخرون ،يعتخون هبا ويستخلصاون منهاا عاخا تفيادهم
﴿ولََقــد تـ َرْلنَــا ِم ْنـ َمــا آيَـةً بَـيِّنَ ـةً لَِّقـ ْـو
دنياااهم وأخ اراهمت فااآاثرهم واضااحة للعاااقل  ،جاااء سااورة القماارَ :
يَـ ْع ِقلُ ــو َن﴾ (القم اار)35/ت وه ااي آاثر عل اان طري ااق امل ااارة يفل ااب انتب اااههم لي اال ص ااباح كم ااا ج اااء س ااورة
صبِ ِح َِ ئ َوِابلل ْي ِل أَفَ َال تَـ ْع ِقلُو َن﴾ (الصافات)138 -137/ت
﴿وإِن ُ ُْ لَتَ ُم ُّرو َن َعلَْي ِمُ ُّم ْ
الصافاتَ :
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مرات وم ّارات يكشاف فيهاا عان جواناب مان ساوء السادومي
كرر القصة ّ
أما الكتاب املقدس فقد ّ

واالنتقاِ اإلهلي منهم واهلدل من ذلك كله ت كري املؤمن ليتّعظوا بعاقبة السدومي ت

االعتبار بقو لوْ يف السدوميات
میهد قلق أجواء قامتة ،فيتكلم عان املاوت مثّ
تعاطن الشاعر مع عاقبة السدومي من منظور سل  ،نذ ّ
حل ابلسدومي وكيفية صريورجم ذكرى فارغة ال خري فيهات ف كرايجم ال ت ّكره مبا يشتاق
ّ
يصور ما ّ
ِ
احلس َـرمَ/
يتحسار لاه ملاا فياه مان معااانة :ال اذّل ٌ
ـار يُل ِمـ ُ ْ
اليه ملا فيه من مرارات ،وال تشعل نفساه ماا ّ

ِ/
من ِْ حلِ ْ

(الديوان.)109 :

ي كر الشاعر كالمه املقطع السابق عن ال كرايت أبداة النفي الدالة علن اهلالك والعدميّة ،ليعبّاار
عن شؤِ ال كرايت ،والت كيد علن أهنا ختتلف عن ال كرى الوعظية احلافلة ابلرتبية واإلرشادت
ال ا ك رى ابل خلياال حاااوي ال خااري فيهااا فإهنااا ال تسااتطيع أن تثااري فيااه احليويااة والنشاااطت كيااف
تساتطيع الا كرى ذلااك وهاي ماان فاراو مياات خلاو مان مظاااهر احليااة كمااا ختلاو الصااحراء القاحلاة منهااات
بعق ذلرى /أ ُّ ِذ ْلرى ،أ ُّ ذلرىِ /م ْن
املرة ال ترتك ّنال بقااي وخملّفات من الرماد ،والسوادَ :
وال كرايت ّ

ِ
ِ
صـ ْ
فـ ـراغ َميِّـ ـ ْاآلف ــا َ ..
ـح ْ م ــا قَـ ْبـلَم ــا ُ ،ا ْ ـ َـم َحل ْ َ /خلهـ ـ ْ َم َ
سـ َ
طرْم ــا ْیَ ْع ـ َـُ رم ــا ْدَ /مط ــر َ
ـحراَ /م َ
رمادا وسوا ْد (الديوان)110:ت
الشم ِ ً

وخلَّفاات،
تكاريذ مفااردات دالااة علاان الشااؤِ ماان :احلساارة ،وفار ٍّاو ميِّاات ،ومسااحت ،واضاامحلَّت ،ا
ورماد  ،وسواد ه ه املفردات املتتالية تكشف لنا عن جانب من نظرة الشاعر القامتةت
التع ااابري التالي ااة ،يتواف ااق تعب ااري خلي اال ح اااوي م ااع التعب ااري الق اارآين م اان جهتا ا  :فه ااو يعت ااخ آاثر
السدومي علن طريق املارة كما جاء سورة الصافات﴿ :وإِن ُ ُ لَتَم ُّرو َن َعلَي ِمُ ُّم ِ
ِ﴾ (الصافات/
ْ
صبِح َ
ْ
َ ْ ُ
ّ
 )137ه ا من جهة ،وأما مان جهاة أخارى ،فقاد اعتاخ القارآن عااقبتهم آياة ينظار اليهاا النااس فيعتاخون
ِ
ـابر
كما ارياة  35مان ساورة القمار فص ّاور الشااعر عااقبتهم عظاة وتا كريا للنااس كا لك :إ ْن تُـ َذ ّل ْر ع َ
الدربِ /
ِ
تِ( /الديوان)113-112 :ت
حبال امليِّ ْ
املقطع التاي ،يرفي الشاعر علن املوقف من رؤيته املتشائمة أربعة أشياء شيًا من الفراو فهي
جوفاااء ،وشاايًا ماان عاادِ األصااالة فهااي بااال أمااذ ،وشاايًا ماان العاادِ والفناااء فهااي بااال يااوِ ،وشاايًا م ان
جوفاء /بال أم  ،بال يو وذلرى (الديوان.)113 :
تذلر،
َ
النسيان واخلمول فهي بال ذكرى :ال ُ
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102النتائج
-3
لقد استخدِ خليل حاوي قصصه الشعرية السدومية فن التناص مع الرتا الديين،ت فجااء فيهاا مباا
نقله الرتا الديين ،مستغال تلك األجواء للتعبري عان تشااؤمه لا لك جااءت القصاائد قامتاة ساوداويةت
بدأ الشاعر استحرار القصة ابلبيان السل والتعبري التشاؤمي قصيدته األوّ ،حي جااءت مليًاة
ابلي ا س ماان ختلااف العاارب املعاص ارين مث غا ّاري الشاااعر نظرتااه القصاايدة الثانيااة حي ا محّلهااا كث اريا ماان
األفكااار اإلجيابيااة وعااخ فيهااا عاان أملااه مبسااتقبل مشاارق ،لكنااه غا ّاري رأيااه ما ّارة أخاارى القصاايدة الثالثااة
القصرية حي عاد فيها نّ معتقده املتشائم األولت عصرن الشااعر قصاته الرتاثياة مبقارناة عارب األماذ
صب علن ارتمع العرد املعاصر من توبيخ كما ورد الرتا عن توبيخ السدومي ت
وعرب اليوِ ومبا ّ
فنقد ارتمع العارد وبا ّ سالبياته مان ختلاف ،وركاون ،وانصايا للمساتبدينت كماا نقاد الواقاع السياساي
وضااعف احلكاااِ العاارب وعاادِ أهليااتهم للحكاام والساايادة وكااان نقااده الذعااا كمااا تطاارق نّ العالقااة
املريرااة با الشااعوب العربيااة وحكامهااا املبتنيااة علاان االسااتبداد وا ااورت اعتمااد الشاااعر ساارد القصااة
علن التعبري الرم ي كثري من املقاطع الشعريةت فالسدوميون رما الشاعوب العربياة ورساالة النا لاوط
( ) رم ا ا للقي ا ااادات ال ا ااوطن الع ا ااردت احت ا ااوت الس ا اادوميات عل ا اان نظ ا اارة س ا االبية ورؤي ا ااة متش ا ااائمةت
استحررها الشاعر ملا القصة من أجواء ح ينة تتالءِ ومعتقده الفكري السال ت بارز تشااؤِ الشااعر
تصاويره عن املصيبة خاصة عن مرحلة مابعد االنتقاِ اإلهلي وما استخدِ من كلمات سلبيةت
املصادر
القرآن الكر ت
اإلجنيلت

نمساعياال ،ع الاادين ( ،)ِ2007الشااعر العاارد املعاصاار قراااايه وألاواهره الفنيااة واملعنويااة ،الطبعااة األوّ ،بااريوت:
دار العودةت
حاوي ،خليل ( ،)ِ1993الديوان ،الطبعة األوّ ،بريوت :دار العودةت
ش اار  ،جوزي ااف ميش ااال ( ،)ِ1987دلي اال الدراس ااات األس االوبية ،الطبع ااة الثاني ااة ،ب ااريوت :املؤسس ااة ا امعي ااة
للدراسات والنشر والتوزيعت
عشااماوي ،حممااد زكااي ( ،)ِ1980األدب وق اايم احلياااة املعاصاارة ،الطبعااة األوّ ،بااريوت :دار النهرااة العربيااة
للطباعة والنشرت
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اات
مني ااف ،عب اادالرمحن ( ،)ِ2003با ا الثقاف ااة والسياس ااة ،الطبع ااة الثالث ااة ،ب ااريوت :املؤسس ااة العربي ااة للدراس ا
والنشرت
امليسااري ،عباادالوهاب والاادكتور فتحااي الرتيكااي ( ،)ِ2003احلداثااة ومااا بعااد احلداثااة ،الطبعااة األوّ ،دمشااق:

دار الفكرت
ال ااورقي ،السااعيد ( ،)ِ1984األدب الع اارد املعاص اار ،الطبعااة األوّ ،ب ااريوت :دار النهرااة العربيااة للطباع ااة
والنشرت
بن نعمان ،امحد وآخرون ( ،)ِ2005اللغة العربية اسًلة التطور ال ايت واملستقبل ،الطبعة األوّ ،باريوت :مركا

دراسات الوحدة العربيةت
ع ا اواد ،عب ا ااد احلس ا ا ( ،)ِ2006نق ا ااد الش ا ااعر امل ا اانهج واملعيا ااار ،الطبع ا ااة الثاني ا ااة ،ب ا ااريوت :مؤسس ا ااة الع ا ااارل
للمطبوعاتت
حساان ،عليااان ( ،)ِ2001البط اال الروايااة العربيااة بااالد الشاااِ ،الطبعااة األوّ ،ب ااريوت :املؤسسااة العربيااة

للدراسات والنشرت
زيراف ااا ،ميش ااال ( ،)ِ1986األس ااطورة والرواي ااة ،ص اابحي حدي اادي ،الطبع ااة الثاني ااة ،ال اادار البير اااء :منش ااورات
عيونت

نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی
دوره اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1400

السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 2021

صدی القرآن الکرمي يف شعر حممد مهتا الهيتور
مهرداد آقائي( 1األستاذ املشارك ،جامعة احملقق األردبيلي)
غالمعباس رضايي هفتادر (األستاذ املشارك ،جامعة طهران)

تاریخ دریافت1399/09/18 :
تاریخ پذیرش1400/08/15 :

صفحات11۷-105 :

امللخص

اتريخ الوصول2020/12/08 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/11/06 :

نن القاارآن الكاار مصاادر أ ُِّ للمصااادر العربيااة ،وتتبا ّ أمهيتااه وقيمتااه عنااد موازنتااه ابلکتااب األخااری و ال شااك أن القاارآن
الكر ومرامينه العالية من أهم روافد الشعر العرد ،فاستلهم منه الشعراء الكثريون من املوضوعات و الشخصيات الل
كاناات حمااورا إلنتاجاااجم األدبيااة العظيمااة التاای اختا ت نصوصااها ماان القاارآن الکاار ت التناااص ألاااهرة جدياادة ملفهااوِ قااد
ألهاار نثاار الدراسااات اللسااانية الغاارب ،و لااه جا ور عريااق الدراسااات النقديااة القدمیااة بتسااميات و لااه مصااطلحات
خمتلفة كاالقتباس و الترم و االستشهاد و احملاكاة و ماشابه ذلك الدراسات احلديثاة كتوألياف األساطورة وغريهاات
التناص القرآين يعتخ من التناص املباشر و من أبارز مصاادر التجرباة الشاعرية الشاعر احلادي ت ها ا البحا معا اة
شعر الشاعر السودانی املعاصر«حممد مفتاح الفيتوری» للحصول و املعرفة علی أبرز أشكال التناص القرآنی فی أشعاره
انص الغائاابت و نسااتنتج ماان ه ا ا
انص احلاضاار و ارايت القرآنيااة التاای اسااتفاد الشاااعر منهااا و تسا ّامی الا ّ
التاای تسا ّامی الا ّ
البح أ ّن کل شعر عربی مت ثر من القرآن الکر مباشرا أو غري مباشار ،و لاو ندعای صااحب الشاعر أبنّاه ت خا شايًا
من القرآن و ه ا أمر مستحالت
الکلمات الرئيسة :القرآن الکر  ،الشعر العربی احلدي  ،التناص ،الفيتوری ،السودان

پژواكهاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى
چکیده
قرآن کررم به عنوان رکى از منابع اصلى براى علوم زبان عربى و سارر منابع عربى است .اهمیت و ارزش قرآن زمانى بهتدر
مشخص مى شود که با کتابهاى درگر مقارسه و برابرى شود .بیون شک قرآن کررم با مضدامین واالى خدود بده عندوان
راهبرى مهم براى شاعران عرب بوده و بیشتر شاعران عرب از موضوعات قرآنى و شخصیتهاى مذکور در آن براى غنیتر
ساختن آثار خود بهره بردهانی .پیریه بینامتنى به عنوان رک پیریه نوظهور با مفهومى قدیرمى بده دنبدال پدژوهشهداى

 1الکاتب املسؤول

الخيد اإللکرتوينalmehr55@yahoo.com :
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زبانشناسى در غرب به منصه ظهور رسیی که داراى ررشه و اصالت عمیقى در پژوهشهاى نقی ادبى قیرم زبدان عربدى بدا
نامها و اصطالحات مختلفى همچون اقتباس ،تضمین ،استتشهاد ،محاکات ،کاربست اسطوره و ندامهداى مشدابه آن بدوده
است .بینامتنى قرآنى از بارزتررن منابع نمونههای شعرى محمی مفتاح الفیتورى و از نوع بینامتنى مستقیم به شمار مدی-
آری .ارن پژوهش بر آن است که شعر محمی مفتاح فیتورى شاعر معاصر سودانى را با بررسى انواع بینامتنى قرآندى مدورد
واکاوى قرار دهی ،شعر الهام گرفته از قرآن به عنوان متن حاضر و آرات به کار رفته در آن به عندوان مدتن غاردب نامیدیه
شیه است .از ارن بحث نتیجه گرفته میشود که شعر فیتورى تحت تأثیر مستقیم و غیدر مسدتقیم مضدمامین و واژگدان
قرآن بوده است.
واژگان کلیدی :قرآن کررم ،شعر معاصرعربى ،بینامتنیت ،فیتورى ،سودان.
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 -1املقدمة

107

نن احلاادي عاان القاارآن الكاار يلقااي هيبااة وختوفااا فاای اإلنسااان ،و بقاادر ه ا ه اهليبااة والتخااول تتب ا ّ
أمهيتاه و قيمتااه و ضاارورته و ال شاك أ ن القاارآن الكاار ومراامينه العاليااة ماان أهام روافااد الشااعر العاارد،
فاسااتلهم منااه الشااعراء الكثااريون ماان املوضااوعات و الشخصاايات الاال كاناات حمااورا إلنتاجاااجم األدبيااة
العظيمااةت فاانالحظ عنااد البح ا عاان التناااص الااديين و ماادی حرااوره أعمااال الشااعراء املعاص ارين،
نساتلهاِ عادد غفاري مانهم مان القارآن و نسااتدعاءهم الشخصايات القرآنياة وذلاك للتعباري عان معاااانجم،
ألهنم وجدوا بينها وب ما جيري بلدهم متاثال فاعتمدوا علی ه ه املفاهيم علی سبيل التناص إلثاراء
نصهم الشعريت تعتمد عملية اإلبدا علی موعة مان البنياة اللغوياة الال تتسارب مان ناص نلای آخار،
عخ مراحل زمنية طويلاة ،وليسات القصايدة املعاصارة ،بعاض جوانبهاا ،نال م جياا ااا اساتقر ذاكارة
الشاعر املبد من خم وانت ثقافية معرفية خمتلفة املصادرت
 -1-1خلهية البحر
ت يتطرق الدارسون ال التناص القرآنای نلای دراساة املراام الدينياة شاعر الشااعر الفيتوری،بال
ال ي متت دراستها حلد ارن يدور موضوعه ال احلقل العاِ امثال :أتثري القرآن الشعر املعاصر
او ال اال يط اارق الي ااه الب اااحثون يتمح ااور موض ااوعه علا ای خص ااوص دراس ااة التن اااص ف اای الش ااعر الش ااعراء
املعاصرينت وومكاننا أن نشري نلای عادد مان االعماال الال قاد متات دراساتها وتارتبت ابملوضاو كماا
التاي:
 -1مقالة «التناص القرآين شعر غادة السمان» لشازاد كر عثمان و ملياء ايس مح ةت
 -2مقالااة «التناااص القاارآين الشااعر العراقااي املعاصاار» للاادکتور علاای سااليمی وعبدالصاااحب
طهماس ت
 -3مقال ا ااة«التن ا اااص الق ا اارآين ش ا ااعر مجي ا اال ص ا اادقی ال ه ا اااوی» لل ا اادکتور عل ا اایاک ا ااخ حمس ا اانی
وعبدالصاحب طهماس ت
 -4مقالة «التناص القرآنی فی شعر فدوی طوقان» للدکتور صادق سياحی و فرحان گلمغانی
زادهت
 -5مقالة «التّناص القرآين شعر مسي القاسم» عفر هباء الدين و مسيه حسن عليانت
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ش ااعر أمح ااد شا ااوقي» رمن ااه موس ااوي شا ااجري و حمم ااد حسا اان

108
ااص القا اارآين
 -6مقال ااة «التن ا ّ
معصومنت
 -7رسالة املاجستري بعنوان« :التناص القرآين

أشعار امحد مطر» للسيد ماشاءهللا واحديت

 -2البحر

 -1-2التناص لغةً
التنااص مصاطل نقادي حادي وافاد مان الغارب ،فار حراوره مال الدراساات الغربياة و العربيااة
منه ااا ما ااؤخرات و ه ااو حا اادي الوف ااادة عل ا ای املش اارق العا اارد ،و لق ااد اختلفا اات النظ ا ارايت واملفا اااهيم و
التفسريات حوله ابختالل التيارات الفكرية و املادارس النقدياة أساساا الغاربت و قبال احلادي عان
داللة التناص بعده األدد ،جيدر بنا الكشف عن املرجعية اللغوية له ،علما أن مفهوِ التناص لغاواي
ال يسعفنا التعرل نلی املعين االصطالحي بشكل حاسمت
التناااص لفظ اا يعااود نلاای ج ا ره اللغااوي (نصااص) وقااد أورد اصااحاب املعاااجم اللغويااة موعااة ماان
املعاااين تفساار ها ا ا ا ر ،فقااد جاااء لسااان العاارب أن الاانص« :رفعااك الشاايء ،نااص احلاادي ينصااه
ص،و ُو ِضع علي املنصة ،أي علي غاية الفريحة و الشهرةت و قال
نصا :رفعه وكل ما قد أُأل ِهار فقد نُ َّ
عماارو باان دينااار :مااا رأياات رجااال أنااص للحاادي ماان ال هااوي  :اي ارفااع لااه واسااند ونااص املتااا نصااا:
جع اال بعر ااه عل ااي بع ااض» (اب اان منظااور)3930/2 :2005 ،ت ال اانص و التن اااص اللغ ااة يع ااين البل ااوو و
االكتمال الغاية كما قال الفريوزآابدي« :نص احلدي رفعه و انقته استخرج ما عندها و منه فاالن
ينص أنفه غربا و هو نصاص االنف و املتاا جعال بعراه فاوق بعاض و فاالان استقصاي مسا لته عان
الشيء و العروس أقعدها علي املنصة ابلكسر و هي ما ترفع عليه فانتصت و الشايء أألهاره و الشاواء
ينص نصيصا صوت علی النار ،و القدر غلت تتت واذا بل النساء نص احلقااق او احلقاائق ،فالعصابة
أوي أي بلغن الغاياة الال عقلان فيهاا أو قادرن فيهاا علای احلقااق و هاو اخلصااِ» (الفاريوزآابدی:1996 ،
319و)320ت

 -2-2التناص اصطالْاً:
هل هناك نص أد د میكن اعتباره نصا مبتكرا خالصا ،اِ ان صاحب الانص ال باد لاه أثنااء بنااء الانص
أن يدخل ش رات من نصوص أخري نلی نصاه ،أو ان يتش ّارب نصاه روائا نصاوص أخاري فانطالقاا
من ه ا التساؤل ،قد شا نقدان العرد احلدي مصطلحا «التناص» أو «تفاعل النصوص» أو ما
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109او
شاهبهما اا يدل علی تداخل النصوص أو تعالقها معا ،لكن قد يصعب ادياد مفهاوِ التنااص و ه
كباقي املفهومات خراع للمنطلاق الفكاري لكال حمادد لاه مان النقااد و الدارسا و الا ين أمجعاوا علای
تغييب صاحب النص و االحتفال ابلنص و الشيء غري النصتو اغلب هؤالء ننطلقوا من أن التنااص
هاو حاوار النصااوص فيمااا بينهااات «و قااد نقاال حممااد مفتاااح بعااض التعاااريف هلا ا املفهااوِ منهااا -1:ننااه
فسيفساء من نصوص أخري و أد ت فيه بتقنيات خمتلفةت  -2أو ننه اتص هلا  ،جيعلها من عندايته
و بتصاايريها منسااجمة مااع فراااء بنائااه و مااع مقاصاادهت -3أو حمااول هلااا بتمطيطهااا أو تكثيفهااا بقصااد
مناقرااة خصائصااها و داللتهااا أو هباادل تعراايدهات و التناااص عمليااة ماان عمليااات االسااتما واملثاقفااة
سواء عند املبد أو عند الناقد ال ي يكشف عن ه ه الظاهرة عند اديب ما ،و هي متثّل مستوي من
مستوايت القراءة» (اريشی)56 :2000 ،ت
و جاااء فاای تعريااف آخاار منااه «فالتناااص اذن هااو تااداخل الاانص  -موضااع الدراسااة – مااع نصااوص
أخااری قدمیااة أو معاصاارة ،بطريقااة يتب ا فيهااا قصااد املبااد اإلفااادة ماان الاانص السااابقتو هااو خمتلااف
اختالفااا كب اريا عاان الساارقة ،و هااي االعتااداء عل ای نصااوص ارخ ارينت مبعن ای آخاار ،هااو التفاعاال ال ا ي
حيد ب نص و آخرت أو هو عالقة حرور مت امن لنص أو أكثر ،داخل نطار نصي واحد ،ساواء
حرفيااا و تنصيصاايا أو ابالشااارة ،كمااا االستشااهاد أو التراام  ،ك ا ن يستشااهد الكاتااب ببياات ماان
الشااعر القااد أو مايت ماان القاارآن الکاار » (اخلشاااب)15 :1994 ،ت أو ابألحااری نقااول« :ن ّن التناااص
أساسااه التفاعاال و التشااارك ،و ه ا ا يقترااي احلفااظ و املعرفااة السااابقة ابلنصااوص السااابقة ،ألن الاانص
موحاد جيمااع با احلاضاار والغائااب وينسااج بطريقااة
يعتماد علااي اوياال النصااوص السااابقة ومتثيلهااا باانص ّ
تتناسب وكل قاريء و مبد » (السعدنی)8 :1991،ت
 -3-2التناص يف األدب العربی
لااو عاادان نل ای النقااد العاارد القااد  ،لوجاادان أن ج ا ور مصااطل التناااص تراارب أعماااق امل ااوروث
العا اربي النق اادي و البالغ ااي م ااع مالحظ ااة الفا اوارق أل اارول النشا ا ة ،و الغ اااايت و االه اادال ال اال
أألهرت ه ا املصطل نلی الوجود« ،ولن نقول ن ّن النقد العرد القد قد سبق النقد الغرد املعاصر
ولكن النقد العارد القاد أشاار نلای
نستحدا ه ا املصطل و نستخدامه ،ف لك ضرب من ا هلّ ،
ع ا ّدة مصااطلحات نقديااة وبالغيااة هااي حقيقتهااا أشااكال متنوعااة ماان أشااكال التناااصت وماان ه ا ه
املصااطلحات :االقتباااس والتراام والساارقة واملعاضااة واملناقرااةت وليساات ها ه املصااطلحات نال شااكال
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110ش ااكال التن اااص ،و القاس اام املش اارتك بينه ااا و ب ا التن اااص ه ااو فك اارة ننتق ااال املعن ای أو اللف ااظ أو
م اان أ
كليهما ،أو ج ء منهما من نص نلی آخر ومن عمل أدد نلای آخار ماع اخاتالل املقصاد والغاياة»
(طعمة حل )43 :2007 ،ت
جياری التناااص فاای األدب العربای غالبااا مااا فاای الشاعر حيا «يشا ّكل التنااص شااعر احلداثااة بنيااة
فنية و مجالية عميقة الصلة بنسايج القصايدة و خيوطهاا الداللياة أببعادهاا ال اتياة و اإلنساانية و نمتا اج
أزماهنا الثالثة ،املاضي و احلاضر و املستقبل و الل كانت مبثابة وسائل اريرية أو ح ّدا فاصال ملوقف
نفس ااي يري ااد الش اااعر اقيق ااه املس ااتقبل ،فه ااي تكش ااف الواق ااع أو تس ااتعيد املاض ااي أو تس ااتبق ال ا من
احلاضر اي املستقبل كما يفعل احللم االنسااين صانع مساتقبل أفرال وأرقاي» (رساتم پاورملکی1384 ،
)18:ت

دخلت ألاهرة التناص فی األدب العربی من خاالل الکتاب املرتمجاة مان اراثر الغربياة بياد الن ّقااد و
األدابء املعاصرين« ،لقد غدا حرور أشكال شتی من املورو االنساين الشعر العرد املعاصار مساة
فنية  ،يتسابق كثاري مان الشاعراء املعاصارين نلای اساتخدامها وقاد أطلاق النقاد العارد املعاصار علای ها ه
الظاهرة مصطل «التناص» و هو مصطل نقدي جدياد ت يعرفاه النقاد العارد املعاصار حتای فای زمان
مت خر من القرن العشرينت فقد ارتبت ه ا املصطل ابملدارس النقدية االجنبية و وفد الای النقاد العارد
املعاصاار م اان خ ااالل التواص اال الثقااا واحلر اااري  ،ال ا ي اتس ااع مااؤخرا ب ا الثقاف ااة العربي ااة والثقاف ااات
االجنبي ااة  ،لك اان أل اااهرة التن اااص هل ااا جا ا ور عريق ااة تراثن ااا البالغ ااي والنق اادي الق ااد  ،نذ نن بع ااض
املصطلحات النقدية العربية القدمیة مثل :الترم و االقتباس و السرقة و املعارضة و املناقرة ،تقرتب
نلی حد كبري من مصطل التناصت ه ا املصطل قد ألهر نلی الوجود فعال علي يد «جوليا كرستيفا»
حبوثها الل كتبتها ب عامي ( 1966و  )1967ومن مثّ تبنته مجاعة "تيل كيل "1النقدية ،وانتشار
بعد ذلاك احملافال النقدياة بسارعة كبارية» (طعماة حلا )5 :2007 ،ت التنااص نذن عناد كرساتيفا« ،هاو
عالقة ب اخلطاب النص و ب خطاابت حميطة و مالزمة ،أكثر منه عالقة ب مجل معينة تقتبذ
مج اال اخ ااري مس اااوية او مقارب ااة ،ن ااص آخ اار و منا ا ان اطلق اات كرس ااتيفا
او تنح اال او تع ااار
املصطل شا استخداِ تعبري «التناص» حتی صار موضة فرنسا علی حد تعبري مارك اجنينو ال ي
أرخ مقال شامل ملفهوِ التناص حتی مطلع الثمانينات» (اخلشاب)11 :1994 ،ت

 1مجاعة "تيل كيل" الفرنسية نش ت

الستينيات وأصدرت لة هلا ب

ات االسم.
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 -4-2التناص الديين

111

التناص الديين يعين تداخل نصوص دينيّة خمتارة عن طريق االقتباس أو الترم من القرآن أو احلدي
الشاريف أو اخلطااب أو االخبااار الدينيااة مااع الاانص األصاالي حبيا تنسااجم ها ه النصااوص مااع السااياق
الشااعري وتااؤدي غرضااا فك اراي أو فنيااا أو كليهم ااا معااات «ن ّن عمليااة نسااتلهاِ القاارآن الكاار الش ااعر
املعاصر ليست عملية نقتباس لنص من الرتا  ،و نوما هي عملية تفجري لطاقات كامنة ه ا النص،
يوض ا لنااا أن ق اراءة
يستكشاافها شاااعر بعااد آخاار ،كاالع حسااب موقفااه الشااعوري ال اراهنت ولعا ّال ه ا ا ّ
الشعراء املعاصرين للقرآن الكر و تفاعلهم معه ،الوقت ال ي تؤكد فياه ارتبااطهم الصاميم ابلارتا ،
تفهمااه
توضا لناا كا لك نوعياة ها ه العالقاة ،ومتيّ هااا عان النظارة التقليدياة اي الانص القارآين و طريقاة ّ
والتفاعل معهت نهنا قراءة أقل ما يقال فيها نهنا أكثر عمقا و تدبرا وأصالةت ولعلّها القراءة الساليمة الال
يفعال نصااوص القاارآن حيّااة انبرااة الراامائر علااي الاادواِ ،ال اارد أصاوات وكلمااات مقيّاادة الداللااة»
(امساعيل)32 :2007،ت
 -5-2حممد مهتا الهيتور
ُولد الفيتاوری عااِ ِ1930ت مان أِ مصارية وأب ساوداين ،عاا .مديناة اإلساکندرية و ترعار
ربوعهات حفظ القرآن الکر الکتاّاب و دخل األزهر الشريف ،کان مهّه الفقر ،فعاا .صارا ماع
الطبقة الخجوازية ،فقد کان من الشعراء ال ين متيّ وا ابلرؤياة اإلنساانية املمتا ّدة ،وابلع میاة والتحا ّدي ،لا ا
کاناات قصااائدة تناشااد املساااواة واحلريااة ميااع شااعوب األر  ،ونسااتهدفت اخلااري للجميااع ،و رفااض
العبودية و اإلستعمار (الباوی)103 :2005 ،ت
ترك الفيتوري ا امعة قبل أن ينهي دارسته من راتبة فيها وايفه حنو العمل الصحفي هااراب الادروس
وقاوان وقيااود ا امعااة واحلقيقااة أن عملااه الصااحافة أماان لااه لقمااة العااي وهااو مااا كااان يبحا عنااهت
مارس الفيتوري أثناء نقامته القاهرة العمل الصحفي وكتب الكثاري مان الدراساات األدبياة والسياساية
واملقاابالت صااحيفة ا مهورية,وبعااد انتقالااه اّ السااودان عااِ ِ1958ت تارأس ارياار أكثاار ماان لااة
وجري اادة وم اان أبرزه ااا ل ااة «اإلذاع ااة والتلف ي ااون الس ااودانية» و لبن ااان عم اال حم ااررا ل ااة «األس اابو
األدبی» وحمررا فی جريدة بريوت وشارك فای نصادار لاة «الاداير» كماا أساند نلياه مهااِ رئايذ اريار
لة «الثقافة العربية» الليبياة (الفيتاوری)12 :2013،ت و عااِ ِ1948ت کتاب أولای يفارباه الشاعرية و
هااي قصاايدة «نلاای وجااه أباايض» و نشاار ديوانااه األول «أغاااين نفريقيااا» عاااِ  ِ1955ت و ماان أعمالااه
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112رية  :أغاين نفريقيا ،عاشق من نفريقيا ،أذکرينی اي نفريقيا ،أح ان نفريقيا ،مع وفة دروي  ،متجول،
الشع
سااوالرا ،البطاال والثااورة واملشاانقةت يباادو أنااه کااان يعاااين ماان أت نفسااي بساابب لااون بشارته ودمامااة خلقتااه
وفقره ال ي أضال نليها طابع البوس والشقاء (الباوی)103 :2005 ،ت
 -6-2صدی القرآن الکرمي يف شعر الهيتور
اتم فيااه ابلقاارآن
أنشااد حممااد مفتاااح شااعره لاادين حيتااواين أشااعارا وطني اة ونااری خااالل شااعره مااا نها ّ
واملرااام القرآنيااة ،وهااو کااان ماان ح ّف ااِ القاارآن ،ونسااج أشااعاره علاای نطااار ارايت القرآنيااة متراامنة
ألفاألها ومعانيهات و ن کر عددا من قصائده الل وجدان فيها أضواء من القرآن اريدت الشعر املترامن
لآلايت القرآنية مسّی ابلنص احلاضر وارية القرآنية الدالّة عليه مسّيت ابلنص الغائبت قال الفيتاوری
قصيدة «حنو الصباح »:

النص احلا ر :اي جنّةا اخللد
فَت العيوان
وحوله تا ا ُّ
ن ّان عدمناک ُمشتاهينا
کما نشتهيناک ُمعدميناتتت (الفيتوری)186/1 :1979 ،ت
يشري الفيتوري ه ه القصيدة نلی ا نّة الال اُخارج منهاا أباواان آدِ وحاواء عليهماا الساالِ ألجال
وخينااا أن
أکلهمااا ماان الشااجرة املمنوعااة ،ويقااول الشاااعر عاان لسااان آدِ وح اواء :حناان فقاادان ا نااة ملااا تا ّ
توخيناا الرجاو نليهاات وجااء
أنکل من الفاکهة املمنوعة و عندما خرجنا من ا نة وأصبحنا معدم
ّ
ال کر احلکيم ما يشري نلی نفذ القول:
اك ا انَّاةا اوُكاال ِمنا اهاا ار اغادا احيا ُ ِشاًاتُ اما اوال تااق اارااب
ات اوازو ُج ا
النص الغائ  ﴿ :اوقُالناا ااي ا
آد ُِ اس ُكن أان ا
ِِ
وان ِم ان الظَّالِ ِم ا ﴾ (البقرة )35:
َّجاراة فااتا ُك ا
اه ه الش ا
وقال قصيدة «نلی عين غريبت »:
مداه

ارخر فوق الري
النص احلا ر :مری اإلنسا ُن ُ
حيمل صلبا ان املوت علی کتفيه مثل مسي
من أجل الرعف أموت
بل من أجل القوة (املصدر نفسه)413 :
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أشار الفيتوري شعره ه ا نلی قرية املسي ( ) و وفاتاه ،کماا يظان بعاض النااس أناه ِ
113و
ب
ُ
ّ
صال ا
لکناه ما ِ
ب کما جاء القرآن احلکيم :
ُ
ّ
صل ا
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالابُوهُ اولاكان
يسن اب ان امراا ار ُس ا
اول َّ
اهلل اواماا قااتاالُاوهُ اواماا ا
النص الغائ  ﴿ :اوقااوهلم ن َّان قااتاالناا ال امسي ا ع ا
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
اك ِمنااهُ امااا اهلاُام بِا ِاه ِماان ِعلا ٍّام نِال اتِّباااا ا الظَّا ِّن اوامااا قااتاالُااوهُ ياِقينااا﴾
ين اختاالا ُفاوا فيا ِاه لافااي اشا ٍّّ
ُشابّها اهلاُام اون َّن ال ا ا
(النساء )157 :

ويقول

حاج نلی بيت هللا احلراِ»:
قصيدة «يوميات ّ

النص احلا ر :میوج وسم هللا
احلمد ل
ُ
الشکر ل
ُ
ارد ل
و ُ
واملل ُ ل
اهب النعيمة اي ملي ا کل من مل !
اي و ا
لبيّ ا ال شري ا ل
لبيّ ال شري ل تتت (نفذ املصدر)487 :
أشاار الفيتاوري هناا نلای موسام احلاج ومناساکه ،نذ احلجاااج يهتفاون ب ا «لبّيـک اللم ّـُ لـک لبّيــک ال
شريک لک لبيّک» ،وجاء ال کر احلکيم:
ِ
ك المل ِ
اك ِاَّان تا اشااءُ اوتُعِاُّ امان
ك امن تا اشااءُ اوتاانا ِ ُ ال ُمل ا
ك تُاؤِيت ال ُمل ا
النص الغائ ﴿ :قُ ِل اللَّ ُه َّم امال ا ُ
ِ
ِ
شي ٍّء قا ِد ٌير﴾ (آل عمران )26:
َّك اعلان ُك ِّل ا
تا اشاءُ اوتُ ُّل امن تا اشاءُ بِياد اك اخلاياُر نِن ا
وقال قصيدة «کتابة منسيّة »:
املوت ح عق و احلياةا ابطلة
أعلم أ ّن ا
النص احلا رُ :
واملرء ال يعي مهما عا .نالّ ليموت
السکوت
مصب هنرها
وکل صرخة
ُّ
ُ
وأرو ُ النجوِ هاتي الل
درب القافلةتتت (نفذ املصدر)541 :
تُریءُ ا
تکلاّم الشاعر قصيدته عن املوت واحلياة ومسرية اإلنسان ال ب ّد نلی املوت ،ويُ عن أ ّن آخر کل
شيء نلی املوت نال هللا تبارک وتعالی ،وجاء ال کر الکر :
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ِ ِ
114لـنص الغائـ ُ ﴿ :ك ُّال نااف ٍّ ِ
ِ ِ
ِح اعا ِن النَّاا ِر
ا
اذ ذاائ اقاةُ ال اماوت اونَّومااا تاُ اوفَّااو ان أ ُ
اورُكم ياااواِ القيا ااماة فا امان ُزحا ا
ُج ا
اوأُد ِخ ال ا انَّةا فاا اقد فا ااز اواما احلايااةُ ُّ
الدناياا نِال امتاا ُ الغُُروِر﴾ (آل عمران )185:
وقال الشاعر قصيدة مسّاها ب ا «الدروي »:
النص احلا ر :الدروي کان يقول هللا رد

حي المیوت
هللا ّ
ب هللاا کان يتاّقيه
کان ُحي ّ
نفسه و ذويه
وکان خشاه و يستحييه
موالي!
أبصرت جالل هللا
لو أن
ا
بال من خلف واملياهت (املصدر نفسه)550 :
لسارت ا ُ
اب هللا ويتاّقيه
يا کر الشاااعر صاافات املااؤمن
صاورة درويا هااو أومااوذج للماؤمن املتاّقي ،ألنااه حيا ّ
وخشااه ويساتحيي منااه وقاال هنايااة القصايدة  :لوأصااحبت ماع هللا تسااري ا باال واملياااه خلفا  ،کمااا
القهار ،وجاء ال کر احلکيم:
کان ش ن داود ( ) مع ا بال والطيور عند تسبيحه هلل الواحد ّ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ين اخ اشااو ان ارباَّ ُهاام
الــنص الغائ ـ  ﴿ :اولا اقااد آتااياناااا ُم ا
وساان اواها ُ
اارو ان ال ُفرقاااا ان اوضاايااء اوذكاارا لل ُمتَّق ا ا الا ا
ِابلغاي ِ
اع ِة ُمش ِف ُقو ان﴾ (األنبياء48 :و) 49
ب اوُهم ِم ان َّ
الس ا
ِ
يد﴾ (سب )10 :
النص الغائ  ﴿ :اولا اقد آتااياناا اد ُاواد ِمنَّا فارال ااي ِجبا ُ
ال أاِّوِد ام اعهُ اوالطَّياار اوأالانَّا لاهُ احلاد ا
ِ
اب نِ َّان اس َّخراان ا ِبا ا
النص الغائ ﴿ :اصِخ اعلان اما ياا ُقولُو ان اواذ ُكر اعب اد اان اد ُاواد اذا األيد نِنَّهُ أ َّاو ٌ
ال ام اعهُ
يسبِحن ِابلع ِش ِي واإلشر ِ
اق﴾ (ص17 :و)18
ُ اّ ا ا ّ ا ا
و قال قصيدة امسها «ارن اي شيخي»:
النص احلا ر :ارن اي شيخي حنن نثنان
أنت وأان
الدروب خلفنا
ا
اي ويلتا أغلا اقت الري ُ
وننقسم اإلنسا ُن اشطرينِ
کما ت يش اإلنسان تتت (املصدر نفسه)575 :
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،115
أراد الشاااعر مان لفظااة «شااطرين» الشاااکر والکااافر ،أو احلااق والباطاال ،مشاريا نلاای نبنای آدِ ( )
حي ا صااار قابياال ابطااال بقتاال أخيااه هابياال حقااا و ه ا ا ماان ساانن احلياااة ،أبن يکااون احلااق والباطاال
متخاصم ِ دائما کل األزمنةت و قد جاء ال کر ا ليل:
النص الغائ ﴿ :نِ َّان اه اديانااهُ َّ ِ
شاكِرا اونِ َّما اك ُفورا﴾ (اإلنسان )3 :
يل نِ َّما ا
السب ا
و قال الفيتوری قصيدة «الوصااي القدمیة» :
النص احلا ر :نرجعي اي بالدي نرجعي
دمهم

نهنم حيملون ا نائ واملوت
يکتبون الوصااي القدمیة
فجوات العيون
نهنم ميّاتونتتت (املصدر نفسه)138/2 :
ّ
أشااار شاااعر ماارة أخااری نلاای املااوت ال ا ی ال مفا ّار للناااس من اه أينمااا کااانوات کمااا خاطااب هللا تعااالی
وجل:
رسوله من را ابملوت و قال عّ ّ
اك ميِاات ونِناَّهاام ميِتُااو ان ُمثَّ نِنَّ ُكاام ي ااوِ ال ِقياما ِاة ِعنا ااد ربِ ُكاام اختتا ِ
صا ُامو ان﴾ (ال ماار:
اّ
الــنص الغائ ـ ﴿ :نِناَّ ا ا ّ ٌ ا ُ ا ّ
ا ا اا

31و)31

وقال

قصيدة «ثورة عمر املختار» :

النص احلا ر :نمسعوا أيها القوِ

ن ّن الصالة فريرة
حقا ه ا صحي ولکن
أيها املسلمون
ا هاد فريرة
يبق نالّ ا هاد
أشهد ت ا
وقال تعالی
ِ
القتال
ب عليکم ُ
اي أيها ال ين آمنوا کاُت ا
ِ
ب علی ال ين من قبلکم
کما ُکت ا
صدق هللا ،هللا اکخ
وقال تعالی
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116وال تاُلقوا أبنفسکم نلی التهلکةتتت (املصدر نفسه)327/2 :

وفراله علای الصاالة ،وقاال
تکلم الشاعر عن الصاالة وا هااد سابيل هللا ،ولکناه أوجاب ا هااد ّ
«صحي أبن ا هاد فر ولکن ال تاُلقوا أبيديکم نلی التهلکة» ،ه ا عجيب جا ّدا ،البداياة يقاول
شيًا و النهاية يُنکره ،کالمه عجيب جا ّدا جا ّدات أراد الشااعر مان قولاه تبيا حااالت املسالم أبهنام
يقولااون مااا اليفعلونااه وقااد ترک اوا الصااالة وا هاااد ويهتفااون دائمااا آذان ارخ ارين :الصااالةا الصااالةا،
جل جالله:
هاد ا ا
ا ا
هاد ،وقد غلب النوِ علی أنفسهم وهم غافلونت وقال هللا ّ
ات و َّ ِ
النص الغائ ﴿ :حافِظُوا علان َّ ِ
وموا َِّهللِ قاانِتِ ا ﴾ (البقرة )238 :
ا
الصالة ال ُوسطان اوقُ ُ
ا
الصلا او ا
ِ
اال اوُها ااو ُكاارهٌ لا ُكاام او اع اساان أان تاكارُه اوا اش اياًا اوُها ااو اخي ا ٌار لا ُكاام
اب اعلاااي ُك ُم ال ِقتاا ُ
الــنص الغائ ـ ُ ﴿ :كتا ا
اهللُ يااعلا ُم اوأاناتُم ال تااعلا ُمو ان﴾ (البقرة )216 :
او اع اسن أان ُِابُّوا اشياًا اوُه او اشعر لا ُكم او َّ
لقاد أخطا شااعران احلاافظ ها ه القصايدة وقاال مان قاول هللا تعاالی« :اي أيهاا الا ين آمناوا کتااب
علاايکم القتااال کمااا کتااب علاای الا ين ماان قاابلکم» واحلااال لاايذ القاارآن آيااة مثاال ها ه اريااة ،ولکاان
هناک آية أخری تاُشبهها وهي:
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِماان قااابلِ ُكم
اب اعلاااي ُك ُم ّ
اب اعلااان ال ا ا
الــنص الغائ ـ  ﴿ :ااي أاياُّ اهااا ال ا ا
الصاايا ُاِ اك امااا ُكتا ا
ين اآمنُاوا ُكتا ا
كم تااتَّا ُقو ان﴾ (البقرة)183:
لا اعلَّ ُ
علی الشاعر أن يدقاّق قوله وما ينشده وعليه أن اليقع اخلط الکالمی ابلنسبة نلی کالِ هللا
تعاالی ماان ارايت التای يسااتن ّد هباات و قااال شااعر ختاااِ قصايدته «ال تاُلقوا أبنفساکم نلاای التهلکااة»
ونقتبذ ه ه ارية من سورة البقرة:
اب
اهللِ اوال تُال ُقا اوا ِأباي ا ِادي ُكم نِ اّ التاَّهلُ اك ا ِاة اوأاح ِس اانُوا نِ َّن َّ
ال ــنص الغائ ـ ـ  ﴿ :اوأان ِف ُقا اوا ِ اسا ابِ ِيل َّ
اهللا ُِحي ا ُّ
ال ُمح ِسنِ ا ﴾ (البقرة)195 :
الفيتوري شاعر کبري من قارة کبرية ،ولکنه ت يستطع أن يلقی ما ضمريه من األفکار وارراء الل
کاناات ت ارتبت مااع عقيدت ااه ،ص ااحي أبنااّه مس االم وتربّاای أس اارة ديني ااة ،ولکنااه أتث ااّر ماان بيًت ااه امللّوث ااة
ابخلرافات ،و ت يقدر أن يُنج آماله طريق الشعرت هناک للشاعر بعض الن عات واألفکار والعقائد
الشخصية الل ختتلف عن الفکرة اإلسالميةت
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 -4االستنتاج

117

نستنتج من ها ا البحا أ ّن الشاعر العارد حيتاوي با دفتياه مراام القارآن الکار و نس ّاميها التنااص
القرآنیت و هناک رجال ي ّدعون ّأهنم ت يت ثروا من القرآن الکر واحلقيقاة غاري ذلا  ،أل ّن القارآن ضاوء
يتسرب با ضالو الکلام واألقاوال ملان کاان صااحب فکارة
من أضواء الرمحن و جيري کل اراری و ّ
أو کالِ يُلقيه ابللغة العربيةت فإذن میکن القول ن ّن فی کل کالِ عربی أو کل شعر عرد قد قيل بعد
ن ول القرآن الکر ش ر ٍّ
ات من القرآن الکر لفظا أو معنیت
املصادر

القرآن الكر
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چکیده
ادبیات ملتزم رورکردی است که در نقطه ی مقابل مکتب هنر برای هنر قرار دارد .ارن مکتب در قرن نوزدهم و به دنبدال
شکوفاری مکتبهای ادبی گوناگون در اروپا شکل گرفت .منظور از التدزام مشدارکت آگاهاندهی انیرشده ،احسداس و هندر
نورسنیه را شاعر در مسائل انسانی ،ملی و قومی است .از ارن رو به بکارگیری هنر و ادبیات برای تصورر اوضداع و احدوال
اجتماعی و بیان درد و رنج های مردم التزام گفته می شود .احمدی مطدر از معدیود شداعرانی اسدت کده شدعر خدود را در
خیمت درن ،اخالق ،سیاست ،و مردم قرار داده است ،به گونهای که زنیگی خود را وقف قوم عرب کرده است .مهدمتدررن
ارمغانِ مطر برای شعر معاصر ،تعهی در ادبیات است .موضوعات شعری او به وضوح گواه ارن میعاست .پژوهش حاضدر بدر
آن است تا با شیوهی توصیفی تحلیلی به بررسی انواع التزام در شعر احمی مطر بپردازد و میزان بسامی هدر ردک را بیدان
کنی .رافتهها نشان می دهی که التزام سیاسی نسبت به سارر انواع التدزام از بسدامی بداالتری برخدوردار اسدت و حملده بده
مظاهر ظلم و بی عیالتی حاکمان در جهان عرب بخش قابل توجهی از محتوای شعر او را به خدود اختصداص داده اسدت.
علت ارن امر پرورش رافتن شاعر در اوضاع خفقان بار سیاسی است.
کلید واژهها :شعر معاصر عربی ،ادبیات ملتزم ،احمی مطر.

امللخص

صدی أنواع االلتزا يف شعر أُحد مطر

األدب امللت ِ هو املنهج ال ي يقابل منهج الفن للفنت ألهرت بوادره القرن التاساع عشار بعاد ازدهاار املادارس األدبياة
املختلف ااة أوروابت واملقص ااود ما اان "االلت ا ا اِ" ها ااو املش ااارکة الواعي ااة لفك اار الكات ااب أو الش اااعر ومش اااعرمها القر ااااي
اإلنسانية والوطنية والقوميةت ومن هنا يُطلق االلت اِ علی استخداِ الفن واألدب خدمة الناس للتعبري عن مشاکلهم و
أوضااا اتمعهم ومعاااانجمت يعتااخ أمحااد مطاار ماان الشااعراء الا ين جعل اوا شااعرهم خدمااة الاادين و األخااالق والسياسااة
واإلجتمااا میکاان القااول ننااه كاارس حياتااه للشااعب العاارد ونن ماان أهاام اجنازاتااه الشااعر املعاصاار هااو االلتا اِ األدب
1
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عاصاره مان الشاعراءت وننتاجاتاه الشاعرية أحسان شااهد لقولناا ها ات ها ه الدراساة
األمر ال ي قلّما جند مثله شعر مان ا
ااااول نلقاااء الرااوء علاای أناوا االلتا اِ شااعر أمحااد مطاار وتکشااف عاان ماادی تااردد کاال منهااا قولااهت و تشااري النتااائج
علاای أن االلتا اِ السياساای هااو أكثاار تاواترا ابلنساابة نلاای غريهااا وأن اهلجمااة علاان مظاااهر أللاام احلكاااِ و جااورهم العااات
الع اارد ق ااد احت ا ّال ج ا ءا كب ااريا م اان مر ااام أش ااعارهت و يرج ااع ذل ااك نل اای نش ا ة الش اااعر بيً ااة يس ااودها الظل اام والقم ااع
السياسيت
ال لمات الرئيسة :الشعر العرد املعاصر ،األدب امللت ِ ،أمحد مطرت

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 121 1400
 -1مقدمه

121

رکی از چالش برانگیزتررن مباحثی که توجه بسیاری از ناقیان و صاحب نظران را از دررباز بده خدود
مشغول ساخته و بستری برای پژوهش هنری و ادبی فراهم کرده است ،مسئلهی التدزام اسدت .اردن
رورکرد دربردارنیه ی طیف وسیعی از معانی و مفاهیم است که همواره رو به گسترش و فزوندی دارد
و در رونی خود دستخوش تغییر و تحوالت بسیاری است .تاررخچهی التزام به قرن نوزدهم مدیالدی
برمی گردد .اولین کسی که در عصر حاضر ارن اصطالح را به صورت رسمی در حوزهی ادبیات و هنر
به کار برد ژان پل سارتر ( 1950-1980م) بود .او ارن رورکرد را «رکی از شاخههدای مکتدب واقدع-
گراری در اروپا دانست؛ مکتبی که نقطهی مقابل مکتب هنر برای هنر بود( ».غنیمی هالل.)310:1997 ،
اگر چه در تاررخ ادبیات رگههاری از التزام ادبی در ادبیات ملتهای مختلف از جملده ادبیدات عربدی
قابل مشاهیه است ،اما در گذشته ارن مسئله به صورت رک رورکرد را رک طرز تفکر ادبی با ورژگی-
ها و سازوکار معین در نیامیه بود .علت آن کاخ نشین بدودن ادبیدات و هندر در بسدیاری از مراحدل
تاررخی و اجتماعی بوده است.
برخی التزام در ادبیات را تنها مختص نثر دانستهانی اما امروزه شدعر نیدز راه تعهدی را پیمدوده و
دوشادوش ادبیات داستانی و سارر هنرها خود را ملتدزم و متعهدی مدیداندی .شداعر ملتدزم رسدول و
هنرش ،رسال تی است که در قبال آن مسئول است تا در مسائل و حوادثی کده گرربدانگیدر جامعده
است مشارکت داشته باشی .انیرشهی التزام و تعهی دو رورکرد متقابل دارد :رورکرد اول و مورد نظدر
نگارنیگان ،متعلقِ آن تفکری است که محور اصلیاش پاربنیی بده فرهندگ اصدیل مردمدی ،دردن و
اجتماع و دفاع از سیاستها و عملکردهاری است که در راستای حقوق مدردم ،ارزشهدای اجتمداعی
آن ها و حفظ هورت ملی و مردمی است .اردن رورکدرد شدور و شدوق خودبداوری و نقدش آفررندی را
تشورق و به مبارزه علیه هر آنچه که موجودرت و اصالت سنتها و اعتقادات درندی مدردم را تهیردی
میکنی را به آن آسیب میرسانی دعوت میکنی و غارت آن رشدی و تعدالی انسدان و آزادی از قیدی و
بنیهای تحمیلی و گشودن راه به سوی افقهای تازه اسدت .درگدری متعلدق آن تفکدری اسدت کده
پاربنیی به فرهنگ تاررخی مردم در آن را وجود نیارد و را کمرنگ است؛ در خیمت غاصبان حقدوق
مردم است و نقش آنها را در تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسدی نادردیه مدیگیدرد و بده توجیده
عملکردهای حاکمان ناالرق و طرز تفکر و سیاست آنها میپدردازد و حقدوق اقلیتدی را بدر اکثرردت
مردم ترجیح میدهی و به عنوان رک بلنیگو در خیمت چنین جررانی است .بنابرارن «میزان التدزام
در ادب با میزان توجه شاعر به جامعه و نظر او در رابطه با مسائل مردمی و ملدی قیداس مدیشدود»
(ضیف.)13:1388 ،
از آن جا که بحث التزام ،به تعهیِ هنرمنی در مقابل جامعه و بشررت میپردازد از ارن رو در خور
اهتمام و توجه بسیاری است و در هنر نیز از آن به ادبیاتی مستقل تحت عنوان ادبیدات ملتدزم رداد
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شود که خود به شاخههای متعیدی از جمله سیاسی ،اجتماعی ،درنی ،فرهنگی و ...غیره تقسدیم
می
میشود .از میان هنرمنیان می توان شاعران را اولین هنرمنیانی دانست که بدا قدیرت بیدان و سدحر
کالم ،راه ستیز با ناهنجاریها و ناراستیها را به کار گرفتنی .ظهور واژهی التزام و تعهی به عنوان رک
رورکرد و طرز تفکر ادبی از اواسط دههی پنجاه قرن بیستم جای خود را در شعر نورن عربی گشدود
و تجلی واقعی آن به بعی از سال  1967برمدیگدردد کده در اردن سدال عدربهدا در نبدرد بدا رژردم
صهیونستی شکست خوردنی.
رکی از شاعران متعهی معاصر احمی مطر است .او دورهای از زنیگانی خود را در زمدان حکومدت
درکتاتوری صیّام و حزب بعث بر عراق گذرانیه است؛ حزبی که از ورژگی های بارز آن «از بین بردن
روحیّهی درنی ،مبارزهی اریئولوژرک با شیعیان ،اختصاص دادن  80درصی کل مطبوعات بده برنامده
های سیاسی-اریئولوژرک حزب بعث ،منع ورود افراد غیر بعثی به مؤسسدات فرهنگدی ،اذردت و آزار
بسیاری از مردم بی گناه با تکیه بر شعار هر که با ما نیست دشمن ماست ،گسترش روحیده ی رفداه
طلبی و مصرف گراری در میان مردم و ...بود» (حییرران شهری .)78:1393 ،از ارن جهت شداعر خدود را
ملزم به انعکاس رنجها ،بیعیالتیها ،مشقتها ،بیکفارتیها ،ظلدم و تعدییهدای حداکم بدر جامعده
دانست .شعرش را در خیمت اهیاف واالی انسانی به کار گرفدت و از آن همچدون سدالحی در برابدر
استبیاد داخلی و خارجی بهره برد و اباری از ترسیم فضای هراسآمیز حاکم بر جامعده بده خدود راه
نیاد .او در التزام خود شیوهی منحصر به فردی دارد؛ ابتیا با اقتباس و وامگیری از آرات قرآن فضاری
روحانی و معنوی برای مخاطب ارجاد میکنی و بیرن طررق ذهن مخاطب را برای بیان افکار و اریه-
های سیاسی خود به کار میگیرد ،ارن بیان معناست که او التزام درندی را بده عندوان پدیش درآمدی
ورود به انیرشههای خود قرار میدهی و در کنار فضارل درنی و دفاع از اسالم به موضدوعاتی اهتمدام
میورزد که در خیمت خیر و صالح جامعهی بشری و باألخص مسلمین است .او ملقدب بده «شداعر
کلمه»« ،شاعر تبعیی»« ،شاعر آزادی» و به ورژه «شاعر پالکاردها» است  ،چرا که مبارزه ی خدود را
در راه آزادی جامعه با «شمشیر قلم آغاز میکنی» (مشارخی )195:1394 ،و با«شعرش به جنگ ظلدم و
ستم میرود» (مجییی .)506:1390 ،مطر شاعری واقع گراست و رسدالت خدود را «روشدنگری و رسدوا
کردن حاکمان فاسی و خودکامه و شورانین مردم عرب» (خزلی )11:1390 ،علیه رژردمهدای مدزدوری
میدانی که سیّ راه عیالت و آزادی هستنی .تأثیرگذاری احمی مطر در رونی شعر آزاد و پیونی خوردن
هستی شعر او با التزام ،آزادی ،انقالب و دفاع از درن و مردم ،نگارنیگان را بر آن داشت تدا مجموعده
اشعار الفتات  /پالکاردهای او را به عنوان جامعهی آماری انتخاب و نحوهی کاربست التزام و تعهی را
در ارن مجموعه با روشی توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهنی.
 -1-1سؤاالت پژوهش
 -1نحوه بروز و ظهور التزام و انواع آن در شعر احمی مطر چگونه است؟
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 -1-2پیشینه
پدژوهشهای متعیدی در مورد احمدی مطدر انجام شیه است که در زردر به مهدمتدررن آنهدا اشاره
میشود:
ابراهیمی و همکاران ( )1395در مقالهی «تحلیل مسألهی فقر در شعر أحمد مطر از منظیر
جامعهشناسی ادبیات» با تکیه بدر نظرردات و مندابع جامعده شدناختی بده تبیدین مسدئلهی فقدر
اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی در شعر أحمی مطر پرداخته است.
حییرران شهری ( )1393در مقالهای به عندوان «پژوهشی در اندیشههای سیاسیی اشیعار
احمد مطر» سیمای سیاسی شعر مطر و برخی عناصر اریئولوژی شعر او را مورد بررسدی قدرار داده
است و ضمن بیان موضوعات سیاسی به بازتاب اقتصادی شعر او نیز پرداخته است.
حییری ( )1392در مقالهای به عنوان «افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر» به
داستانهاری از زبان حیوانات و تمثیل نمادها در شعر مطر پرداخته است.
رجبی ( )1391در مقالهای به عنوان «رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر» به
صورت تطبیقی کارکرد طنز در آثار دو شاعر را مدورد نقدی و بررسدی قدرار داده و وجدوه اشدتراا و
افتراق آنها را بیان نموده است.
سعیون زاده ( )1388در مقاله «مظاهر األدب املقاومة فی شـعر أُحـد مطـر» موضوعات مربوط بده
لبنان و فلسطین ،وطن دوستی ،آزادی و مبارزه مورد بررسی قرار داده است.
میرزاری و درگران ( )1388در مقالهای به عنوان «روابط بینامتنی قیرآن بیا اشیعار أحمید
مطر» اشعار احمی مطر را از دری بینامتنی آرات و شخصیتهدای قرآندی مدورد بررسدی قدرار داده و
اقتباس های موجود در دروان وی را تقسیم بنیی نموده است.
معروف ( )1387در مقالهای به عندوان «شیوههای کاربرد طنز در تصیاویر فکیاهی احمید
مطر» اسلوبهای کاربرد طنز در شعر احمی مطر را مورد بررسی قرار داده است.
صیقی( )1384در مقالهای به عنوان «مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر» به برخدی از
مسائل سیاسی و اجتماعی موجود در شعر ارن شاعر پرداخته است و مفداهیمی چدون بدیپرواردی و
بلنیپروازی شاعر ،پلییی و سمجی جاسوسان ،ستمگری و تکبر حکام ،سرکوب مخالفان و غیدره ..را
بیان کرده است.
بخش پررنگ و قابل تدأملی از اشدعار احمدی مطدر کده حداکی از التدزام و تعهدی اوسدت از دردی
پژوهشگران به دور مانیه است ،لذا ضرورت فوق ارجاب نمود تا ارن پژوهش انجام گیرد .الزم به ذکر
است که پاران نامدهای بدا عندوان "اإللتـزا يف شـعر أُحـد مطـر :دراسـة نقديـة ُتليلـة" توسدط حسدین
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عبیاهلل العلیوی در مقطع کارشناسی ارشی در دانشگاه أم درمان اإلسدالمیة سدودان در سدال 1435
هجری نگاشته شیه است که دسترسی به آن برای نگارنیگان مقیور نگردری.
نگاهی به مفهوم التزام در ادبیات
وقتی گفته میشود إلتزمه ،رعنی عانقه  /به گردن گرفت و عهیهدار شی (زمخشری ،بیتدا .)564 :بر اردن
اساس التزام را چنین تعررف نمودهانی که ادرب هنر خدود رادر خدیمت انیرشدهای معدین و انسدانی
درآورد و هیف او در ادبیات تنها زرباری نباشی (وهبده )79:1974 ،و احساس او در قضارای قومی ،ملدی
و بیان دردها ،رنجها و آرزوهای مردم مشدارکت نماردی (غنیمدی )73:1982 ،و در خدیمت جداودانگی و
قهرمانی قرار گیرد (حمودی قیسدی .)73:1979،از ارن رو مقیاس التزام در ادبیات ،میزان سازگاری ادرب
را شاعر با جامعه و مسائل و مشکالت مردم است که او را بده مسدئولیت دربدارهی تبعدات آن سدوق
میدهی و رسالت هنری خود را ارفا میکنی (عبیی .)157:1392 ،در تعررف التدزام دو جاندب حسدی و
معنوی انسان مورد نظر قرار میگیرد ،به عنوان مثال انسان متعهی میشود که قیری از مدالش را در
ازای زمینی که از امالا دولت تصرف کرده است بپردازد پ او ملتزم است .در ارن مفهدوم حسدی
که متضمن معنای التزام است امری معنوی نیز وجود دارد که انسان بیان ملتزم است و ارن ح را
به وی میدهی که در ازای امری که خود را بیان مکلف میداندی و آن را بدا وجدود خدورش آمیختده
است ،همیشه در جیال با خود است و در مصاحبت با آن احساس آرامش و رضارت مدیکندی و اردن
همان التزام معنوی است (رافت سعیی .)6:1408 ،از همین جاست که به التزام حقیقی در ادبیدات مدی-
رسیم .هر هنرمنیی اعم از شاعر را نورسنیه ،تحت تأثیر تعابیر پورا و الهام بخش ادبیدات قدرار مدی-
گیرد و درون وی به واسطهی ارن تعابیر منفعل میشود و آنها را دست آورزی برای تجلدی مسدائل
جامعه و درد و رنجهای مردم قرار میدهی .هنگامی که میگوریم شداعر ردا نورسدنیه ملتدزم اسدت،
بیرن معناست که به ارن افق واال دست رافته که هنر خورش را وسیلهای برای مشارکت آگاهانده در
قضارای درنی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...جامعه قرار دهی .شاعر متعهی در هدر گوشدهای از اردن جهدان
پهناور صیای اعتراض خورش را در قالب شعر به گوش درگران مدیرسدانی و احساسدات آنهدا را در
مقابل ستمگران و غاصبان سرزمینهای ستمدریگان بر میانگیزد و همین سبب بییاری وجیانهای
خفته میگردد (أحمی عثمان و درگران .)15:1394 ،ادرب را شاعر ملتزم آنچه را که از معدارف رقیندی بده
دست آورده است با خون خود آمیخته و در جنبش ادبی خود جز در راستای آن حرکت نمیکندی و
در زنیگی شخصی خود و تعامل با هستی و جهان با آن نف میکشی و از افکار و مفاهیم اسدالمی،
تعبیری هنری و زربا ارائه می دهی و ارن التزام را به زرباری در شعر ،رمدان ،داسدتان ،نمارشدنامه و...
بازتاب میدهی .در التزام اجتماعی نیز ضمن دفاع از حقوق فراموش شیهی مردم و تصحیح انیرشه-
های حاکم بر جامعه با زبانی نیش دار ،ضعفها ،کاستیها و عقب مانیگی جامعه را مورد انتقاد قدرار
میدهی.
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احمی مطر درابتیای دههی پنجاه میالدی درروستای «تنومه» درنزدرکی بصره به دنیا آمی .در آغداز
چهارده سالگی به سرودن شعر پرداخت .شعرهای نخستین او ،بیشتر صدبغهی رومدانتیکی و تغزنلدی
داشت ،ولی طولی نکشیی که «نزاع و کشمکش میان مردم و حکومت بدر سدر آزادی و عدیالت ،او را
وارد عرصهی مبارزهی سیاسی نمود تا جاری که سدراپای وجدودش بده شدورش ،اعتدراض و انقدالب
تبیرل شی( ».مطر .)5:2011 ،بیرن ترتیب اشعار سیاسی جای اشعار تغزلدی را گرفدت ،زردرا بده قدول
خودش خوش نیاشت در مجل ماتم ،رخت عروسی به تن کنی تا جاری که حتی تنفرش را نسبت
به شاعران بی درد اعالم میکنی و لعنت میفرستی به شاعرانی که زلف رار را میبینندی ولدی طنداب
دار را نه (همان منبع .)174:تا آنجا که میگوری :نوشتن و سرودن برای من ،نوعی اعتراض علیه اوضداع
نابسامان جهان عرب است؛ تالشی است برای باز پ گرفتن انسانیت به غارت رفتهام و اردن از آنرو
است که خیاونی مرا خلق کرد به من امر فرمود که بخوانم و ...من می کوشم که قبدرم را بدا «قلدم»
نبش کنم و جنازه ام را پیش از تعفنن بربارم تا بتوانم فرراد بزنم و در فررادم ،فرراد هدزاران زندیه بده
گور درگر را خالصه کنم؛ زررا من می دانم «کلمه» معجدزهی اردن امّدت و شدعر ،دسدت و چشدم و
مجاری تنفنسی ارن مردم است .شعر ،شرارهای است که فتیلهی ارن بمب را مشتعل میکنی و شاعر،
فرمانیهی از جان گذشته ای است که برای ملنت خورش رک شاهی و رک شهیی است ،نه مطربی کده
شغلش تسلنی مزاج سالطین باده گسدار باشدی (روزنامده الدوطن العربدی ،1985 ،ص .)54بده خداطر اشدعار

سیاسیاش او را به کورت تبعیی کردنی .درکورت نیز بده عندوان سدردبیر روزنامده کدورتی «القـب »
مشغول به کار شی و اشعار انقالبیاش را با عنوان «الفتات» (پالکاردها) منتشر کرد .لحن صدادقانه و
کلمات تنی و گزنیهی مطر ،و «الفتاتش» بر ضیّ حکومت صیّام و درگر حکومتهدای عربدی ،دولدت
کورت را مجبور به تبعیی او کرد (سعیون زاده .)56:1388 ،قصاری او زبدان گوردای ملتدی گردردی کده از
ترس جانشان مهرخاموشی بر دهان نهاده بودنی .او صراحتار میگوری« :مدن بده خداطر حدظ بدردن و
تشورق درگران را برای ارنکه با لباسی از حررر ،ننگ برهنگی خورش را فروپوشانم شعر نمدیسدرارم
بلکه برای کمک به نیازمندیان ،آزادی اسدیران و دفداع از هسدتی خدورش شدعر مدیسدرارم» (مطدر،
 .)246:2008به گفتهی او مخاطبان شعرهارش تنها فرد را طبقهای خاص از افراد نیستنی بلکده تمدام
مردم هستنی (مطر )188:2001 ،و ارن مخاطبان را در حالی که در مقابل ارن همه ظلم و بییاد سکوت
کردهانی سرزنش میکنی و به شورش علیه ظلم و ستم فدرا مدیخواندی و از آنهدا مدیخواهدی قفدل
ـي امليّـ " میخوانی و زمانهای را کده در آن خداموش
زبانشان را بشکننی و با پارادوکسی آنها را "احل ّ

مانیهانی "زمانهی خران" مینامی.
رکی از مهمتررن ورژگیهای شعر او اسدتفادهی فدراوان از تلمدیح و اقتبداسهدای قرآندی و نیدز
احادرث معصومین(ع) است که حاکی از پدرورش شداعر در خدانوادهای مدذهبی و آشدنا بدا قدرآن و
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مضامین درنی است و همین در سبک و در مضمون اشعار او تأثیر بسزاری داشته اسدت .همدانطدور
که وی در ارن باره می گوری :حمارت از مظلوم که هیف شعری من است رکی از برکات قرآنی اسدت
که در قلبم جای گرفته است.
ارن شاعر متعهی تاکنون تألیفهای زرادی را به رشدتهی تحرردر درآورده اسدت ولدی بده دلیدل
محتوای سیاسی چاپ آنها در اغلب کشورهای عربی ممنوع است .او مجموعهی الفتات را در سال-
های  1999-1948م سروده است .الفتات وصف حال مردم عراق و سارر ملتهای عربدی اسدت کده
در زرر سلطهی استکبار و استعمار ،هورّت خود را از دست داده اندی .محتدوای آن سراسدر تشدورق و
تحررک مردم برای به دست آوردن حقوق راستین و انسانی خورش است .نیز چهار مجموعهی کوتاه

از او منتشر شیه اسدت« :إ املنشـو أعـاله» (« ،)1989ديـوان السـاعة» (« ،)1989ماأصـع َ الکـال
األول» .ارن آثار در سداختار سدنتی و
يف راثء ِجي علي» و «العشاير األخری لصـاْ اجاللـة إبلـي
ّ

کالسیک به نظم در آمیهانی .در سدال  1385گزردیه ای ازاشدعار مطدر بدا ترجمدهی شداعر معاصدر
عبیالرضا رضاری نیا با عنوان پالکاردها توسط انتشارات سوره مهر منتشر شیه است.
 -4جلوههای التزام در شعر احمد مطر
احمی مطر در اغلب آثارش مردم عرب را سرزنش و حاکمان آنها را هجو میکندی .او ذوق شداعری،
زبان تنی و قلم رسای خود را برای مبارزه در برابر اوضاع نابسامان علم میکنی تا رسدالت خدود را در
قبال مردمش به انجام رسانی .شعر او سرشار از عاطفهی ملی اسدت و هدیفش افشدای بدیکفدارتی و
ظلم زمامیاران حاکم است تا مردم خفته و ناآگاه خود را از سکوت باز دارد و به بییاری فدرا خواندی.
صیق عاطفه در مجموعهی الفتات موج میزنی .التزام احمی مطر در سه حیطهی سیاسدی ،درندی و
اجتماعی برجسته مینماری.
 -4-1التزام سیاسی
احمی مطر شاعری است که خود را ملزم به انعکاس رنجها ،بیعیالتیها ،سیاهیهدا و آشدفتگیهدای
موجود در جامعهاش نموده است .او فردرت ،خوددوستی و ترس را رها کرده و به مییان خطرآفدررن
مبارزه ی سیاسی قیم گذارده است تا بیرن وسیله مردمش را از ظلم ظالمان و آشفتگی اوضاع آگداه
سازد و به آنان جرأت دهی تا از پیلهی سکوت رها شونی و به مبارزه بدا ظلدم برخیزندی .اردن شداعر،
سکوت در برابر سیاست ظلممحور را پذررش خواری و ذلنت میدانی و آن را مارهی ننگ بده حسداب
میآورد .ررشهی تمام آشفتگیها و بیعیالتیها و فسادها را نتیجهی استبیاد نظام حاکم میداندی و
در سراسر اشعارش گاه با بیانی صررح و گاه در ساختاری نمادرن و رمزگونه بیان اشاره مینماری.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 127 1400
 -4-1-1استبداد

127

چنان که گذشت احمی مطر در آغاز به تغزل توجه بیشتری داشت اما هنگامی که نشانههای ظلدم و
اختناق را در جامعه دری و طعم تلخ استبیاد را چشیی ،گام در عرصدهی اسدتبیاد سدتیزی و اشدعار
سیاسی نهاد .همین امر خشم رژرم مستبی بعثی را برانگیخت و وی را به کورت تبعیی نمود .بدا اردن
حال مطر بیون هیچ واهمهای ،سرودن اشعار آتشین و کوبنیهی خود را علیه ظلم و اسدتبیاد ادامده
داد «زبان تنی ،گزنیه و ستمسوز او موجب شی که در تبعیی (کورت) نیز جباران عرب گرربدان مطدر
را رها نکننی» (حسینی .)32 :1367 ،به همین خاطر او را مجبورکردنی تا کورت را ترا کنی .پ از آن
مطر در تبعییی اجباری به لنین رفت و در آنجا سکونت کدرد .وی در محکومیدت اسدتبیاد چندین
میسراری:

نسل آد  /لَسنا من األْياء يف أوْیاننا /و ال من األمواتَ /ا ُرب من ظاللنـا /خمافـةَ انتماونـا/
«و ُ
حنن َ
َاــرب للمــرآم يف وجوهنــا /و نکســر املــرآم /خــوب امل ـداإلاتي /اــرب مــن هروبنــا /خمافــة اعتقالنــا /بتممــة
احليام /صحنا بصوت ایئ  /:ای أيّما الوالم /نريد أن نکو َن ْيـواِت /نريـد أن نکـو َن ْيـواِتي

» (مطدر،

.)79 :2011
ما نسل آدم در وطن خودمان نه جزة زنیگانیم و نه مردگان .از ترس هتک حرمت و حقوقمان از
سارهی خودمان نیز فرار میکنیم .با درین چهرههارمان در آرنه فرار میکنیم و آرنه را مدیشدکنیم،
از ترس ارنکه مبادا مورد حملهی ناگهانی قرار گیررم از گررختن خود نیز فرار مدیکندیم ،مبدادا بده
تهمت زنیگی کردن ،بازداشت شورم .با ناامییی فرراد میزنیم :ای حاکمان ،ما مدیخدواهیم حیدوان
باشیم ،ما میخواهیم حیوان باشیم.
ارن قطعه ،اوضاع خفقان آمیز و اسفبار مردم را بیان میکنی؛ همان ملتدی کده اسدتبیاد حداکم
آنها را حتی از ابراز وجود میترسانی ،گوری نه جزة زنیههدا هسدتنی و نده از مردگداناندی .تدرس از
حکومت و زنیانی شین چنان در ذهن مردم رخنه نموده است که حتدی جدرأت زرسدتن و در آرنده
نگاه کردن را هم نیارنی .از ارن رو شاعر در پاران قصییه ،ناامییی و ناچاری آنها در برابر استبیاد را
با فرراد "میخواهیم حیوان باشیم" به نمارش میگذارد ،گوری میخواهی حیوان بودن را به انسدانی
که اشرف مخلوقات است و تحت ستم و استبیاد هیئت حاکمه درآمیه اسدت ،تدرجیح دهدی .تکدرار
جملهی مذکور درد و رنج حاکم بر آنان را برای مخاطب محسدوس مدینماردی و حد بیدزاری او را
نسبت به رژرم مستبی بر میانگیزد.
ـی امليّـ " با ترسیم خود بعنوان رک زندیهی مدرده،
احمی مطر در قصییهی درگری با عنوان "احل ّ

در واقع به احوال ملتی نظر دارد که اگرچه به لحاظ جسمانی زنیهاندی امدا سدکوت و عدیم تفکدر در
فضای بسته ی سیاسی که در آن جاسوسان جزئی از خون افراد هستنی ،آنها را به مردگانی بدی اراده
ماننی ساخ ته است .ملتی که باری همچون خران به انیا شعیری قانع باشنی ،بیون انیرشه زندیگی
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 128و نطق و تفکری نیاشته باشنی .در حقیقت  ،داشتن آگاهی ،هشیاری و تعقدل در زماندهای کده
کننی
احمی مطر آن را "زمانهی خران" (همان منبع )36 :نامییه است ،از سوی حاکمان جرم تلقی میشود.
رفتار منافقانه و رراکارانه از رذرلتهاری است که پیامی استبیاد حاکم بر جامعه اسدت .شداعر در
رکی درگر از قصاریش با اشاره به رواج نفاق در میان مردم ،با تعررض و کناره نیکان و ضعیفان را به
نفاق فرا می خوانی تا آنان نیز همرنگ جماعتی شونی که دوروری و نفاق را نردبدان ترقدی خدود قدرار
داده و افراد صادق را به سقوط واداشتهانی .او خطاب به ملتش میگوری:نفاق بورز ،ندادانی اسدت اگدر
بگذاری منافق از جسم نحیف تو باال برود و تو سقوط کنی (همان منبع .)60 :گوری شاعر با ارن تعبیدر
میخواهی بگوری که ارن خصلت نکوهییه تنها راه بقا در چنین جامعهی فاسیی است.
مطر اوج استبیاد و خشونت حکومت را در قصییهی "مواعيد" به مخاطب نشدان مدیدهدی .او در
ارن قصییه خطاب به دوستش میگوری اگر قصی داری قرار مالقاتی با من بگذاری ،از زمان ،مکدان و
چگونگی مالقاتمان از من مپرس؛ زررا از پاسخ دادن به آن معذورم ،چرا کده «نمدیداندم کِدی کجدا
خواهم بود و چگونه خواهم بود ،پ لطفا از من مپرس .بلکه دربارهی من از دولدت بپدرس ،زردرا او
نسبت به من از خودِ من آگاهتر از (سرنوشت) من است» (همان منبع .)107 :از اردن سدخن بده دسدت
میآری که شاعر افراد کشورش را موجودات بیارادهای مدیداندی کده نسدبت بده فدردای خدود هدیچ
ذهنیتی نیارنی و نمیداننی تحت حاکمیت چنین دولت مستبیی که هر لحظه ممکن است به بهانه-
ای آنان را دستگیر را مجازات کننی ،چه سرنوشتی خواهنی داشت .بنابرارن مردم به جهت بیثبداتی
اوضاع و استبیاد حاکمان نمیتواننی در مورد فردای زنیگیشان بینیرشنی و تصدمیمی بگیرندی« .ای
دوست من ،من از انیرشیین به آرزوهارم نیز بازداشته شیهام ،انیرشیین و عصارهی ذهن را گدرفتن،
ممنوع است ،زررا در ارن صورت دولت عصارهی مرا خواهی گرفت» (همان منبع).
فضای خفقان آورِ موجود در جامعهی استبیاد زدهی مطر تا حیی است کده مهدر خاموشدی بدر
دهان همگان زده به گونهای که نه تنها افراد از ترس حکومت و سارهی مرگ جرأت اعتراض و ابدراز
وجود نیارنی بلکه پژواا صیا هم جرأت انعکاس نیارد و از ترس ،خالف آنچه را که گفتده مدیشدود
منعک میکنی .مطر ارن فضا را به گونهای هنرمنیانه توصیف میکنی و میگوری «هرگاه فرراد می-
زنم" :ال" پژواا آن را از ترس مرگ" ،نعم" میشنوم» (همان منبع )14:بیرن معنی که حتدی صدیای
شاعر از ترس مرگ ،انعکاس بر عکسی دارد و آنچه را که هیف شاعر است منتقل نمیسازد.
شاعر رکی درگر از جلوههای اختناق در جامعه را حضور مخبران و جاسوسان بیشمار در قیم به
قیمِ سرزمینش میدانی .او ارن جاسوسان را به موررانههاری تشبیه میکنی که بده او چسدبییهاندی و
هرکجا که میرود بر او ساره میانیازنی ،کیفش را میگردنی ،در جوهرش شناور میشونی و حتدی در
خوابهای شبانهاش هم حضور دارنی (همان منبع )21 :و با ارن وجود باز هم دست از مبارزه طلبی بدر
نمیدارد و در شرارطی التزام ادبی خود را به همگان اعالم میدارد کده هدزار و ردک در اطدراف او را
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محاصره کرده و بر هر کیام از ارن درها سگهاری (جالدانی) گمارده شیهانی که اگر به کسدی 129
شدک
داشته باشنی و را کوچکتررن اشارهای را ببیننی گردن آنها را میزننی (همان منبع.)56 :
احمی مطر گاه اوضاع از هم گسیخته و خفقانزدهی کشورش را با استمیاد از "تعررض و کناره"
بیان میدارد .او اوضاع جامعه را امری اعجابآور و معمای پیچییهای میدانی و میگوردی :اوضداع مدا
همچون معمای پیچییهای است که حتی جن هم از حل ارن معما عاجز است و تاررخ نیز نظیدر آن
را به خود نیریه است (همان منبدع .)151 :مطر ضمن قصاری درگری تاررخ را از درین اوضاع شگفتآور
و آشفتهی کشورش متعجب معرفی کرده است و چنین فکر میکنی که قطعا تاررخ با نهارت تعجدب
و درمانیگی به تاررخ دوران ما خیره میشود (همان )158 ،و حتدی هنگدامیکده بده شدیوهی رهبدری
نظامهای فاسی مینگررم تاررخ آن روزگاران از شیت خواری در سلول انفرادی حب میشود (همدان
منبع.)317 :
 -4-1-2دعوت به ایستادگی و مقاومت
منش احمی مطر تنها به بیان واقعیتهای تلخ جامعه محیود نمیشود بلکه هیف اصلی او از ارن کار
آن است که جرأت و جسارت را در مخاطب رنجور و درد آشنا زنیه نماری و او را به ارن نتیجه رسانی

که بهتررن راه مقابله با حاکمان فاسی و ناالرق خیزش و انقدالب اسدت .او در قصدییهی "قـف و رتـل
سوره النسف علی رأ

الـوثن" مخاطب عربش را از هجرت نهی میکنی و از او میخواهی که در برابدر

زورگوران بارستی تا وطن تبعیی شیه به جارگاه اصلیاش بازگردد .در ارن قصییه با اشاره بده هجدرت
پیامبر(ص) رادآور میشود که چنین هجرتدی در دورهای کده هدیچ رداوری نیسدت وهمدهی مدردان
آزادیخواه در زنیانها گرفتارنی و غارها نداامن و جاسوسدان در کمدیناندی بدینتیجده اسدت« .نبدی
اکرم(ص) زمانی که هجرت را برگزری صحابه و رارانی داشت و غار ،عنکبوت و کبوتر راران او بودندی»
(غندیم ،)91 :2004 ،اما در ارن عصر ،هجرت همان مرگ است؛ مرگی که بر پارهی انقالب و حرکت بده
سوی تغییر و اصالح اتفاق افتاده است.

ول احملاور /ال هتاجر /قف وما أن َ  /ورتّل سـورم النسـف /علـی رأ الـوثن /إاـُ
«أن مطلوب علی ّ

قد جنحوا للسلُ /فاجن /للذخائر /ليعود الوْین املنهي منصوراً /إلی أرض الوْین» (مطر49 :2011 ،و.)50

تو در همهی مکان ها تحدت تعقیبدی .هجدرت مکدن ،همدانطور کده هسدتی بارسدت و سدورهی
نسف(وررانی)را بر سر بتها بخوان ،آنها قطعار به صلح تمارل پییا کردهانی و تو نیز به انیوختههاردت
تمارل پییا کن تا وطن تبعیی شیه پیروزمنیانه به سرزمین وطن بازگردد.
در قصییهی "انتها ه" شاعر به طور مکرر عبارت "إر احلجـر" را خطاب به فلسدطینیان بده کدار
میبرد .او عالوه بر تشورق آنان به مبار زه و استمرار آن ،ارستادگی و پاریاررشان را در برابدر اشدغال-
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 130به صالبت ،صمود ،استقامت و خموشی سنگ تشبیه میکنی که از هر سو ،از زمدین و آسدمان
گران
همچون امور مقیر ،بر سر آنان فرود میآرنی و آنان سالحی جز سنگ نیارنی.
شاعر مردم را در برابر رفتار مغول آسای حاکمان به صبر و استقامت دعوت میکنی و مدیگوردی:
روزگار چنین حاکمان ظالمی به پاران خواهی رسیی ،همچون قوم مغول که با هجدوم بده سدرزمین-
هاری که مهی علم و تمین بود ،کتابهای بسیاری را به آتش کشیی اما در نهارت ارامش به سر آمدی.
نیز همچون تپش پاریز و سرمای جنونآمیز زمستان که به اوج میرسدی  ،امدا سدرانجام هدر فصدلی
دولتش به اتمام میرسی (همان منبع.)124 :
 -4-1-3آزادی و آزادگی
بخش عظیمی از الفتات احمی مطر دعوت به آزادی و آزادگی است .غالب واژگان او به نوعی مردمان
عرب را به بییاری ،ظلم ستیزی و شکستن سکوت فرا مدیخواندی .ندزاع و کشدمکش میدان مدردم و
حاکمان بر سر آزادی و عیالت خواهی روح تفکر سیاسی را در او بییار و وی را وارد عرصهی مبارزه-
ی سیاسی نمود ،تا جاری که «سراپای وجودش تبیرل به شورش ،اعتراض وانقدالب گردردی» (مطدر،
.)5 :2011

غصـ ابخلـوب شـرا يـيــين/
«عرِب أِ :عرِبٌّ أِ أرثـيـنـي /..ش ّقي يل قـ اً  /..و اخـهـي ـين مـن جبـينّ .../
ِ /أســلم قيـادى لخـروب ...أفزعــه نصـل السـ ِ
مـا عـدت لمــا أمسـى أســداً ..بـل فـأراً م ســور العـ ِ
ِ/
ور ي رن أبقى صهراً ..أو ُت

الصه ِر بعشري ِن( »...همان).

من عرب تبارم ،رثای مرا بخوان ،...برارم قبری حفر کن ،...از ترسم مرا مخفدی کدن .تدرس تمدام
رگهارم را پر کرده است ،درگر همچون گذشته شیری نیستم ،بلکده همچدون مدوشِ کدور گشدتهام،
همچون برنهای خود را تسلیم کردم ،برنهای که لبهی چاقو او را ترسانیه است ،راضیام به ارنکه صدفر
باقی بمانم و را دهها برابر زرر صفر.
در ارن قصییه احمی مطر نه تنها هموطنانش بلکه تمام ملتهای عرب تبار را مورد خطاب و چه
بسا مورد سرزنش و عتاب گزنیهی خود قرار میدهی .او سعی دارد بدا نسدبت دادن "مدوش کدور" و
"بره" به مردم عرب ،آنها را از ظلمت ،سکوت و خفتی که بدیان دچدار گشدتهاندی ،آگداه سدازد و بدا
تلنگری که به آنان وارد میکنی ،احساس و ارادهی خیزش به سوی آزادی را در آنان شعلهور نماردی.
در کنار چنین سرزنشهاری که نثار ملت عرب میکنی ،با آوردن جملدهی "درگدر همچدون گذشدته
شیری نیستم " آنان را به راد دورانهای طالری حیات عربی در قرن دوم تا قرن ششم میاندیازد تدا
بیرن طررق روح شهامت و امییواری را در آنان برای قیام و بازرافت هورت و اصالت فراموششیه بده
تکاپو وا دارد.
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131
طرفدیاری
شاعر آزاده بار درگر در ضمن قصییهی "االختيـار" آزادمنشی ،بیزاری از ظلمِ باطدل و
خود را نسبت به حق به ملتش رادآور میشود و اظهار میدارد که اگر میان سپاه رزری و امام حسین
مخیّر شود ،ترجیح میدهی که پشت سر امام حسین (ع) با شکم گرسدنه نمداز بخواندی (همدان منبدع:
.)125
 -4-1-4فلسطین
فلسطین و مظلومیت ملت آن ،درد مشترا تمام آزادیخواهان و انسانهای متعهدی اسدت .در اردن
راستا احمی مطر نیز به عنوان رک شاعر متعهی که اشعارش نوعی زلزلده ردا خیدزش بدرای بیدیاری
وجیانهای خفته است ،میکوشی تا با راد کردن از "قیس" قضیهی فلسطین و اشدتیاق بدرای رهدا
شین آن از چنگال غاصبان را در ذهن و انیرشهی مخاطبان همواره زنیه نگه دارد:

«بِ يد القد  :ای قد ای سيدال معذرم فلـي

يل يـدان /ولـي

يل أسـلحة ولـي

يل ميـدان /لـل

الــذ أمل ــه لســان /و النط ـ ای ســيدال أســعاره ابهظــة  ،واملــوت ابأــان /ســيدال أْــرجتين ،فــالعمر ســعر
للمة واْدم و لي

يل عمـران /أقـول نصـف للمـة  ،ولعنـة اّلل علـى وسوسـة

الشـيطان( »...مطدر:2011 ،

.)36
در پیشگاه قیس :ای قیس ای بانوی من ،عذر مدیخدواهم ،دسدتانی ندیارم و اسدلحه و میدیانی
نیارم .تمام آنچه که دارم رک زبان است .ای سرورم سخن گفتن قیمت گرانی دارد و مدرگ رارگدان
است .سرورم در تنگنارم نهادی ،قیمت رک کلمه رک عمر زنیگی است و من فرصت دوبدار زندیگی
کردن نیارم .لذا نصف کلمه را بر زبان میآورم :لعنت خیاونی بر وسوسهی شیطان باد...
شاعر به خاطر اشغال ،که آن را ننگی برای ملت عرب میدانی ،انیوهگین است ،به همین خداطر
در آغاز با واژهی "سـيدال" از قیس عذرخواهی میکنی که نتوانسته به عنوان رک عرب از او که سرور
همگان است پاسیاری و حمارت کنی .او علت حمارت نکردن را ناتوانی و خالی بودن دستانش مدی-
دانی؛ دستانی که استبیاد حاکم آنان را از انجام هرگونه حرکتدی بازداشدته اسدت .در چندین فضدای
رعبآور و خفقانآمیز نه تنها دستها قیرت عمل نیارنی ،بلکه زبانها نیز به کام دهانها چسدبییه و
جرأت نطق نیارنی؛ چراکه قیمت رک کلمه حرف زدن برابر اسدت بدا مدرگ و فندا شدین ردک عمدر
زنیگی .او به تنها سالح خود رعنی زبانش اشاره میکنی که با آن مدیتواندی حدیاقل نصدف کلمدهای
حرف بزنی و بر حکام مستبی ،خشن و هزار چهره لعنت بفرستی .انیرشهی مظلومیت فلسطین و درد
و رنجهای آن در قصاری درگر احمی مطر از جمله "منهيـون" و "عائـدون" موج میزنی .از محتوا و پیدام
قصاری فلسطینی ارن شاعر آن است که فلسطینیان تبعییی و آواره روزی فرراد آزادی سدر خواهندی
داد و به زادگاه درررنهی خود بازخواهنی گشت.
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132شاعر در برخی درگر از قصاریش مردم فلسطین را مدیح و سدتارش گفتده و تدالش آندان بدرای
رهاری و مبارزهشان با غاصبان را نوعی عبادت تلقی نموده اسدت و عقیدیه دارد کده سدنگی کده در
دستان کودا فلسطینی است خود عین عبادت است (همان منبدع .)136 :در قصدییهی درگدری بندام

"ْیلـ

االنتمــاء للعصـر احلجــری" شدداعر بدده روزگددار فلسددطینیانی اشدداره دارد کدده در برابددر غاصددبان

سالحشان سنگ است و آرمانهارشان برحق است .او در اردن قصدییه روزگدار فلسدطینیهدا را عصدر
حجری نامییه است و فلسطینیان را "خاَتة األْزان"" ،فاُتة القـرآن"" ،اهـل اجنـة" و آزادگانی مینامی
که همگی به ررسمان الهی چنگ زدهانی (همان منبع.)137 :
 -4-1-5هجو حاکمان
هجو حاکمان عربی گسترهی وسیعی از اشعار احمی مطر را به خود اختصاص داده است .حاکمدان و
والیانی که برای مردم هیچ حقی قائل نیستنی و نهارت بیعیالتی را در مورد آنان به اجرا میگذارندی.
در ارن باره مطر میگوری اگر سگِ والی را حاکم ،ما را گاز بگیرد و سگ بمیرد ما را به جرم مسدموم
نمودن سگ اعیام خواهنی کرد (مطر .)53 :2011 ،گاهی شداعر در هجدو و بیدان پلیدیی زمامدیاران از
اسلوب قرآنی قسم بهره می گیرد .همانطور که در قرآن به امور بزرگ ،مهم ،اعجداب آور و تأثیرگدذار
سوگنی راد میشود شاعر نیز در قصییهی "ال اقسـُ هبـذا البلـد" مرگ را محصدول سدلطهی حاکمدان
عرب میدانی .مردم در ساره ی حاکمیت ارن جباران و زورمیاران دروغدین و سسدت عنصدر همدواره
شبح سرگردان و گرسنهی مرگ را که در جستجوی طعمهای است ،بر سر خود احساس مدیکنندی:
سوگنی به دروغ و باطل ،سوگنی به حاکمان پسدت و فاسدی ،سدوگنی بده ملدت سدتمیریهی مدا .بده
راستیکه مرگ در سرزمین ما ،گرسنه و الغر در حال جوالن دادن است" (همان منبع.)126 :
احمی مطر در قطعدهای نمدادرن بده ندام "صـندو العجائـ " از حاکمیدت ظالمانده و بدی ثبدات
حاکمان مستبی و ناالرق عرب پرده برمیدارد .او با نشان دادن ردک عروسدک چدوبی فقدر و اوضداع
انیوهبار مردم را رادآور میشود .شمشیر برنیهای که در دست عروسک ترسیم نموده بیدانگر تماردل
آزادیخواهان برای مبارزه با حاکمان بیکفارت است .سکوت عروسک نماد خفقان و ناتوانی مدردم از
اعتراض به سیاستهای ظالمانه ی حاکمان است .همچنین توصیف شاعر از پیری که با درین بدازی
فرزنیش خشمگین و مضطرب میشود و بساط بازیاش را جمع میکنی و با پیچاندین گوشدش او را
تنبیه مینماری (همان منبع ،)53 :اشاره به ارن است که او نیز رکی از مردم رنجدریهای است که نمدی-
خواهی فرزنیان و نسلهای بعیی راه ظالمانه و طررقهی ناپسنی حاکمدان عدرب را در پدیش گیرندی؛
حاکمانی که مردم را همچون عروسکی ،ابزار دست خود قرار دادهانی و آنها بازرچدهای هسدتنی کده
حتی حق خشمگین شین و اعتراض به اعمال ظالمانهی آنان را هم نیارنی و همین مارهی خشنودی
آنهاست.
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 -4-1-6ظلم و بی عدالتی
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با دقت در عنوان و واژگان برخی از قصاری احمی مطر درمیرابیم که شداعر در جامعدهاش بده دنبدال
گمشیهای میگردد و آن عیالت است .عنصری که از دررباز مردم با آن غرربهاندی ،در جسدتجوی آن
هستنی اما آن را نمیرابنی .شاعر میگوری حکومت در رک جامعه با کفر میتوانی پاریار بمانی امدا بدا
ظلم نه .او گناه انسانها را در قتل ،ظلم ،غارت و خونررزی متوجه درن نمیسازد ،اگرچه ظالمان بده
نام درن درگران را میکشنی ،ظلم میکننی و خون میررزنی .مطر خطاب به حاکمان مدیگوردی :هدر
مقام و منصبی که دارری داشته باشیی اما عیل را برپا دارری .من خواهدان شدکل خاصدی از حکومدت
نیستم تنها چیزی که برارم اهمیت دارد عیل سلطان است (مطر.)194 :2011 ،
شاعر گاهی در توصیف ستم و بیعیالتی گزنیه سدخن مدیگوردی و ظلدم را در قالدب موجدودی
انزجارآمیز و نج به تصورر میکشی که غل و زنجیری با خود حمل میکنی و همچدون کسدی کده
خبر مرگ به در خانهای میبرد ،سراغ مردم رنجدریه میرود و از تیرهتر شدین احدوال و ظالماندهتدر
شین اوضاع خبر میدهی.

ِ
ِِ
ِ
أسـهُ مـا
وائن ِم ُل َ
أغالل َ
« َد ّ اببی ٌ
العبيد /بش ٌع /فی فَمه َعدوی /وفی َوهيـه نَع ٌـیَ /و بِعينيـه َوعيـد /ر ُ
ِ
ِ
ِ
صديد» (همان منبع.)260 :
َ
بِ رجليهَ /و ِرجالهُ دماءٌ َو ذراعاهُ َ
موجودی که غل و زنجیر اسیران را به پا داشت درِ خانهام را کوبیی ،موجودی زشدت رو ،کده در
دهانش عفونت ،در دستانش خبر مرگ و در چشمانش غرش و تهیری بود .سرش میان پاهارش بدود،
پاهارش خونین و ساعیش چرکین.
شاعر رکی درگر از جلوههای ظلم و بیعیالتی را کشته شین بیشمار و غیدر منصدافانهی مدردم
توسط زمامیاران حکومتی بیان میکنی .او از مردمی سخن میگوری که بدا شمشدیر سدرمارهداران و
صاحبان عمامه و عِقال (حاکمان عرب) کشته میشونی و در نهارت حاکمان بر کشتی جنازههای ارن
افراد و در درراری از خون آنان سوار انی (همان منبع.)131 :

 -2-4التزام دینی
از جمله التزام درنی در شعر احمی مطر به کارگیری شخصیتهای قرآنی ،اقتباس از قرآن و احادرث
و اشاره به اصول درنی در راستای مضامین سیاسی است که شاعر تالش نموده بدا تمسدک جسدتن
بیانها جامعهی مسلمان عرب را از آالم و رنجهای استبیاد هیئت حاکمه رهداری بخشدی .در زردر بده
برخی از مصادرق آن اشاره میشود:
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 -4-134به کارگیری شخصیتهای دینی
2-1
به کارگیری شخصیتهای درنی و قصص قرآنی رکی از راهبردهای احمی مطر برای بازنماری اوضداع
سیاسی و اجتماعی کشور خورش است .در انیرشهی احمی مطر توسدل جسدتن بده شخصدیتهدای
درنی عالوه بر زنیه کردن میراث و عواطف درنی کارکرد درگری نیز دارد و آن طرح مسائل سیاسدی
است .چراکه بنمارهی اصلی تفکر مطر را موضوعات و دریگاه سیاسی او تشکیل میدهی و هدیف او
از التزام درنی تاختن به سیاستهای نابخردانه حکومت و اوضاع متالطم جامعه اسدت .رکدی از اردن
شخصیت های قرآنی که شاعر آن را به کار گرفته است حضرت ابراهیم و رؤرای اوست .آنجا که می-
گوری:

أجـر َك مـن أص ِ
ـحاب الهي ْـل ،ال َتخـذك الرأفـةُ في ِـه
اهيُ إغمد س ِّينَ َ
للم ْقـبَق و اقـبِ ْ
«ای موالِ ابر ْ
ذ َ
ق َْ
ـبش  ..ال َتمـ ْـل ابلتبــد ْ
ُّل ،ای مــوالِ إ ْن مل
ـن /للتأويـ ْـل .لــن ينـ َ
ـيقي نَـ ِّهـ ْذ ر َ
بــدي ِن البيـ ِ األبـ ْ
ـزل لـ ٌ
ایك و ال اـ ْ
ِ
إبااعيلي» (مطر.)23 :2011 ،
بش
نذحب َ
تذحبهُ ْ
ْ
من آخر يُهدى فيه ال ُ
ذ ،فمذا ٌ
ْ

ای موالی ما ابراهیم ،چاقورت را تا دسته فرو کن ،و پاداشت را از اصدحاب فیدل بگیدر .عطوفدت
نسبت به درن کاخ سفیی تو را از ارن کار بازنیارد .رورارت را انجام بیه و برای تاورل آن مکوش زردرا
گوسفنی قربانی ه رگز فرود نخواهی آمی ...موالی من به جارگزرن کردن فکر نکن .اگر او را ذبح نکنی
ما تو را ذبح میکنیم ،اکنون زمانهی درگری است ،زمانهای که در آن اسماعیل فیای گوسفنی مدی-
شود.
شاعر در ارن فراز با تلمیح به داستان حضرت ابراهیم(ع) اوضاع فعلی جامعدهاش را آشدفتهتدر و
سیاهتر از دورهی نمرود ستمگر معرفی میکنی .او خطاب به موالرش ابراهیم کده سدمبل پاکبدازی و
بنیگی و اطاعت پروردگار است چنین میگوری که منتظر نازل شین گوسفنی قربانی نبداش ،چراکده
دوره ی حاکمیت کاخ سفیی بر جهان است .او زمان حاکمیدت زمامدیاران مسدتبی عدرب را آنچندان
واژگون و آشفته برای مخاطبانش ترسیم میکنی که در پاران اسماعیل را جارگزرن گوسفنی قربدانی
میکنی و میگوری در ارن دوره ،اسماعیل(ع) است که قربانی گوسفنی میشود .لذا با ارن زبان تلدخ و
گزنیه از اوضاع نابسامان و اسفبار جامعده پدرده برداشدته مدیشدود .احمدی مطدر بدا آوردن عبدارت
"أصـحاب الهيـل" حاکمان ظالم و متکبر را به سپاه ابرهه تشبیه نموده که در پارمال نمدودن جدان و
مال و اعتقادات امت عرب از هیچ تالشی فرو گذار نیستنی.

«أق ـزا ْیــوال.... :هــو إبلـي
سواِ .فدماِ صبغ

فــال تندهشــوا لـو أن إبلــي

َتــادى يف الضـالل حنــن ابلدهشــة أوَ مــن

راية فرعون وموسى فل البحر رشالء العيال» (مطر75 :2011 ،و.)76
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کوتولههای قیبلنی :او ابلی است پ تعجب نکنیی .اگر ابلی در گمراهی زرادهروی مدی135
کندی،
خودِ ما بیشتر از درگران شارسته ی تعجبیم .خونمان پرچم فرعون را رنگین کرد و موسی با جسدم-
های پارهی بینواران دررا را شکافت.
ابلی  ،موسی و فرعون از جمله شخصیتهای درنی هستنی که احمی مطر در اردن شدعر بده آن
اشاره نموده است .او در ارنجا باز هم از سیاهی و تباهی موجود در نظام حاکمده سدخن مدیگوردی و
خطاب به همنوعان و مردم عرب چنین میگوری که اگر ابلی در گمراهدی پدیش مدیتدازد تعجدب
نکنیی خود ما با حاکمانی که داررم بیشتر سزاوار تعجب و شگفتی هستیم .شاعر ظلم و بدیعدیالتی
حاکمان عرب را با نماد فرعون به نمارش گذاشته و مجاهیان و انقالبیون را بده حضدرت موسدی(ع)
تشبیه نموده که همراهان او جسم پارهی بینواران است.
عالوه بر موارد راد شیه ،مطر در الفتات قصییهای با عنوان "يوسف يف بئر البرتول" سدروده اسدت
کدده در آن شخصددیت روسددف و داسددتان در چدداه انددیاختنش را اقتبدداس نمددوده و بدده زمامددیاران و
قیرتمنیان گرگ صفت اشاره کرده است.
 -4-2-2اقتباس از قرآن و احادیث
میراث درنی همواره منبعی سرشار برای الهام پذرری شاعران بوده است .آنان با تأثیرپدذرری از اردن
میراث درنی سعی داشته انی بر غنای شعری خود بیفزارنی .در ارن میان قدرآن کدررم ارزشدمنیتررن
اثری است که به عنوان رک میراث درنی و ادبی همواره در آثار شاعران متعهی به چشم میخورد.
احمی مطر به عنوان رک شاعر سیاسی که در روزگار ردک حکومدت اسدتبیادی و تحدت فضدای
اختناق آمیز آن زنیگی کرده است ،در اشعار خود با استمیاد از اسلوب اقتباس از سدورههدا و آردات
قرآنی بهرهی فراوان برده است.

«قلــة األدب :ق ـرأت فــی القــرآن ،تبّ ـ يــدا أبــی ه ـ  ،فأعلن ـ وســائل اإلذعــان :أن الســکوت مــن
ذه  ،أْبب فقـری ..مل أ َل أتلـو:و تـ  ،مـا أغنـی عنـه مالـه و مـا وسـ  ،فصـودرت ْنجـرال جبـر قلـه

شغَ ي» (مطر.)13 :2011 ،
ْر نی علی ال َ
األدب ،و صودر القرآن ،ألنهّ ...
کم بودن ادب :در قرآن خوانیم :دستان ابی لهب شکسته باد .ابزارهای رسانهای اعالم کردنی کده
سکوت از طالست ...فقرم را دوست دارم ،همچنان میخوانم :شکسته باد ،اموال و دارائیش به حال او
سودی نیاشت .پ حنجره ام به جرم نیاشتن ادب مصادره شی و قرآن نیز مصادره شی؛ چراکده مدرا
به ستیز تشورق نمود.
شاعر سکوت در برابر حکومت مستبی را (برای ضعیفان) بهتررن غنیمت میداندی ،ولدی خدود بدا
آوردن عبارت "أْببـ ُ فقـر " ترجیح می دهی که از ارن غنیمت چشم پوشی کنی و فقیر باقی بمانی.
اقتباس صررح از آرات اول و دوم سورهی مبارکهی مسی و ذکدر دو آردهی "تبّـ يـدا أِب هـ " و "مـا
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 136عنه ماله وما وسـ " ساختار آهنگین سورهی مسی را به شعر احمی مطر منتقدل کدرده و وزن و
اغنی
آهنگ ورژهای به شعر او بخشییه است.

« عائ ــدون.... :ای فلس ــطِ وأرابب النض ــال امل ــدمنون ،س ــاءهُ م ــا يش ــمدون ،فمض ــوا يس ــتن رون،
وُو ــون النضــاالت علــى هــز القنــا وعلــى هــز البطــون ،عائــدون ،ولقــد عــاد األســى للمــرم األلــف ،فــال
عدِ والهُ زنوني» (همان منبع.)20:
در قطعهی فوق احمی مطر با آوردن "وال هـُ زنـون" در پاران شعرش ،به اقتباس از ارن عبدارت
متیاول قرآنی که مکرر در سورههاری از جمله بقره ،آل عمران ،مائدیه ،انعدام ،اعدراف و ردون
شیه ،پرداخته است.

ذکدر

ـاْیيل وأعنــا ِ
«الغري ... :أل ِْقـ ِـه أفعـى إَ أفئِـ َدمِ احلُ ّ اِ تسعى و افلِـ ِ البَ ْحـ َـر وأْیبِ ْقــهُ علـى َْحن ـ ِر األس ِ
ِ
شعــر ،ف ِ
ـاایهُ قَـذ ار ِ
املَ ِ
ـأيق ْ َمـ ْـن َرقَ ـ ْد .قُـل ه َـو
ات الزبَـ ْد .إن فِ َ
ساْیيل وْیَ ِّم ْـر من بق ُ ْ
رع ــو َن ْیغـى ،ای أيُّمـا ال ّ ُ
ـوت نَـ َه ـ ْد ،و أتــى ِمـ ْـن
أْ ـ ْد .قا َهــا ال ِّ
ّ
والصـ ُ
الصـ َ
ـوتّ ،
شعـ ُـر َو َمــد ّ
أْ ـ ْد .قُــل هـ َـو ّاّللُ َ
أْ ـ ْد .قُــل هـ َـو ّاّللُ َ
اّللُ َ
ِ
ِ
ص ـ ْد ،فَــو َ أشــدا ِ دراويـش َُیُـ ّدو َن صــدى صوتــي علـى ْحنــر َ ْب ـالً ِمـن
ابلر َ
الرو ِ ُحماْیـاً ّ
بَـ ْعـد بَعـ ْد واه َـن ّ
صيحــو َن " َمـ َد ْد "ي» (همان منبع.)330 :
سـ ْد َو يَ ْ
َم َ
میتوان گفت قصییه "الغريـ " پربسامیتررن شعر مطر از لحاظ اقتباسهای قرآنی است .مطر در

قصییهی فوق به طررقی زررکانه رک اقتباس متنوع از سورههای مختلف قرآن (طه ،توحیی و مسدی)
آفرریه است که حاصل آن شعری تأثیرگذار ،با صالبت و آهنگین است واز ذوق ،ذکداوت و پاربندیی
شاعر به کتاب مقیس قرآن حکارت میکنی.
احمی مطر عنوان برخی از اشعارش را از عبارات قرآنی انتخاب نموده اسدت؛ همچدون قصدییهی

شـعوب
"ال أقسُ هبذا البلد" و قصییهی "إن اإلنسا َن لَهـي ُخسـر" .همچنین در قصییهی "فبـأ ّ آالء ال ّ
تُک ّذابن" با انیکی تغییر و تصرف در آرهی قرآنی "فبأ ِ ِ
آالء َربِّ ُکمـا تُ َکـ ِّذابن" کده  31بدار در سدورهی
ّ

رحمان تکرار شیه است ،به اقتباس از ارن آردهی مبارکده پرداختده اسدت .او بدا پیدروی از سدیاق و
ساختار سورهی مبارکه ی الرحمن ،چنیرن بار ارن عبدارت را تکدرار نمدوده و بدا روشدی کنداری بده
برشمردن اقیامات ظالمانهی حاکمان پرداخته است .او با استفهامی تمسخرآمیز از مردم مدیپرسدی
که کیامیک از نعمتها و موهبتهای حاکمان را انکار میکنیی.

"اـر مـن َُتتِمـا األاـار"
شاعر در پاران قصییه "احلبل السـری" به اقتباس بخشی از عبارت قرآندی َ

که به طور مکرر در سورههای بقره ،آل عمران ،نساة ،مائیه ،توبده ،رعدی ،ابدراهیم ،نحدل ،طده ،حدج،
فرقان ،عنکبوت ،زمر ،محمی ،فتح ،حیری ،مجادله ،صف ،تغابن ،طالق ،تحدررم ،بدروج و بینده آمدیه،
پرداخته است و به مضامینی همچون فقر ،اختناق حاکم بر جامعه و عوامل ارجاد فساد اشاره نمدوده
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است .او می گوری« :ما لَنـا نعـيش فـی جمـنُ ،و أممـا فـی جنـة ،اـری مـن ُتتمـا "اآلابر"

ي» (همدان 137
منبدع:

 .)17ما را چه شیه که در جهنمی زنیگی می کندیم ،درحالیکده مدادرش در بهشدتی اسدت کده زردر
درختانش چاههاری جاررست.
منظور شاعر از "آابر" چاههای نفتی است که در زرر زمدین جاررسدت ،درحالیکده مدردم از اردن
ثروت ملی جز فقر هیچ سهمی نیارنی ،بلکه ارن حاکمان و جباران عرب هستنی که از فروش آن روز

به روز ثروتمنیتر میشونی و مردمشان را با استبیاد و خفقان سرکوب میکننی .در قصدییه "الصـحو
يف الامالـة" شاعر با اقتباس از آره  4سوره نداس (مـن ش ِّـر الوسـوا اخلنّـا ) از دو واژهی "وسـوا " و

"خنّا " بهره برده و سخت به استبیاد حاکم بر سرزمینهای عربی تاخته است .او بر ارن بداور اسدت
که اختناق حاکم بر جامعه به انیازهای است که حتی به خالق خود کفر میورزرم .در چنین اوضاعی
فکر و انیرشه بیش از کفر منجر به اعیام میشود .شداعر بدا پیالدههداری از شدراب احسداس مدرده و
خاموش خود را بییار میکندی و در عدالم مسدتی بدر تمدام دسیسدهورزان ،وسوسدهگدران و مکداران
روزگارش لعنت میفرستی .او از کشته شین و قربانی شین نمیترسی و با ارن توجیه خدود را تسدلی
میدهی که گناه در عالم مستی امری بخشودنیاست (همان منبع .)23 :احادردث نبدوی رکدی درگدر از
ذخارر سرشاری است که مطر گاهی عناورن قصاری خود را با بخشی از آنها متبدرا نمدوده اسدت .او
در مجموعه اشعار خود قصییهای با عنوان "من املمد الی اللحـد" دارد کده خدود اقتباسدی از حدیرث

پیامبر گرامی اسالم است که میفرماری« :اْیلبوا العلُ من املمد الی اللحد».
 -4-2-3جهاد در راه وطن
مطر در قصییه "يسـق الـوْین" ضمن ابراز عشق خود به وطنش ،آن را ررشه و مهی خود مدیداندی و
چنین میسراری" :أِب الوْین ،أمي الوْین ،رائدِ ْ ُّ الـوْین" (همدان منبدع .)127 :او وطدن را همچدون
پیر و مادری میدانی که افراد رک ملت موجودرت ،حیدات و اسدتقرار خدود را از آن مدیگیرندی .بده
همین خاطر شاعر بر خود و هموطنانش الزم میدانی تا در راه حفظ آن جهاد کنندی و در اردن راه ،
عشق به وطن محرا و فرمانیهی آنان است .شاعر در ادامه به لزوم از خود گذشتگی بدرای حفدظ و
حراست از وطنشان اشاره میکنی و میگوری" :منوت وی يی الوْین" (همان منبع).
همچنین در قصییهی "رماد" هموطنان را به جهاد و حرکت برای نجات وطدن فدرا مدیخواندی؛
وطنی که افرادش دارای انیرشههای تحمیل شیه و صدیاری خفقدانزده هسدتنی .او اردن حالدت را
ناشی از پراکنیگی و از هم گسیختگی مردم و هموطندانش مدیداندی .او اردن پراکندیگی و تفرقده را
گوشزد میکنی و مخاطب را مکرنر به جهاد در راه اصالح وطن و رهدا نمدودن آن از فسداد فدرا مدی-
خوانی.
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«138رمــادْ :ــي علــی اجمــاد /ونّــا...و وان ـ خيم ـةٌ تَــدور يف امل ـزاد /تَــدورّ ّ ...أاــا /تَــدورّ ...أاــا/

نا...والَ علـی انهـراد/
ّ
يَبتاعُما الکسادْ /ي علـی اجمـاد /تهکـریُِ ُمـ ّمُ /و صـوتُنا مبـاد /مرصوصـةُ صـهوفُ
مشرعةُ نوافذ الهساد» (مطر.)29 :2011 ،
خاکستر :برای جهاد بشتابیی ،ما و وطن خیمهای هستیم که در مزاریه دست به دست میشورم.
میچرخیم و میچرخیم .خیمهی ما را کساد میخرد .به جهاد بشتابیی .انیرشهمان تابع و صدیارمان
نابود شیه است .صفهارمان از هم پاشییه ،همگی در تنهاری به سر مدیبدررم و پنجدرههدای فسداد
گشوده شیه است.
در فرازی درگر مطر سالح خود را برای دفاع از وطن و شورش علیه استبیاد قلم خود میداندی و
چنین میسراری :قلم من دستی است که به مبارزه برخاسته ،دهانی است که نیای اعتراض سر داده،
به گلولهای میمانی که به سوی دشمن شلیک شیه ،خونی است که در مبارزه ررختده شدیه اسدت و
در جاری که هیچک جرأت به پا خاستن نیارد ارن قلم اوست که بدیون پدا راه مدیرود و جسدارت
شوررین علیه هیئت حاکمه را میرابی (همان منبع .)39 :چنان که در جای جای دروان او بر مدیآردی،
بارها به سبب اشعار سیاسیاش شکنجه شیه و بر دست و پارش غل و زنجیر بسته انی و حتی حکدم
اعیامش را صادر و میام مرگ را فرا رو و پشت سر خود احساس کرده است ،اما با ارن وجود باز هم
دست از مبارزه طلبی ،آزادی خواهی و دفاع از وطن بر نیاشته است .گاه بده صدراحت ظلدم و سدتم
حاکمان عصر را از دم شمشیر نقی خود گذرانیه و گاه به صورت نمادرن از بیدیاد و تعدیی حاکمدان
ظالم پرده برداشته است و از افشای ستم آنان اباری نیاشته است .خود در ارن باره میگوری «با اردن
که مرگ بر بنی بنی وجودم در حال راه رفتن است و دهانم زخمی است باز هم کلمات خونینم مدی-
گورنی :چشم ترساران نمیخوابی (همان منبع .)78 :روح شورشگر و انقالبی شاعر به او اجازه نمدیدهدی
که نسبت به اوضاع جامعه بیتفاوت باشی؛ از سوری میخواهی با سکوت خود را از مهلکه برهانی ،امدا
از درگر سو روحیهی مبارزه طلبی اش چشم درین حزن و انیوه حاکم بدر جامعده را ندیارد ،همدان
طور که در قطعهای با عنوان "اشکی بر پیکرهی آزادی" میگوردی :مدن اشدعار را نمدینورسدم بلکده
اشعارم مرا مینورسنی .میخواهم سکوت کنم تا زنیه بمانم اما کسی هست کده مدن را بده سدخن وا

میدارد و ارن حزن و انیوه است (همان منبع)90 :ت
 -4-3التزام اجتماعی

التزام اجتماعی مطر را میتوان درس مقاومت و پاریاری دانست چرا که تعهدی اجتمداعی او حکاردت
نالهها و فررادهای حزن برانگیزی است که از نای انسانی فرهیخته بر میآردی و بدا ندیای پاردیاری و
آزادی همراه است .او ارن نوع التزام را نیز با مسائل سیاسی ممزوج ساخته و همگان را به قیام علیده
ارن اوضاع نابسامان فرا میخوانی:
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 -4-3-1فقر
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مطر به عنوان شاعری متعهی که خود در فقر و محرومیت پرورش رافته است ،تالش میکندی فقدر و
مشکالت مردم و جامعهاش را در اشعارش منعک نماری .اوفقر و نابرابریهای اجتمداعی در جوامدع
عربی را ناشی ازحکومتهای ستمگر و سوةتیبیر آنان و همچنین سکوت و ناآگداهی مدردم مدیداندی.
نفوذ وسوة استفادهی قیرتهای استعمارگر درجوامع عربی را عامل درگری بدرای فقدر و تیدرهروزی
مردم میدانی:

ِ
ِ
دبء وال
«نَـزرعُ
َ
ـاء  ..و منشـی ظـامئِ ُ ./خنـرِج الـنه َ  /و ال َ
ـل امل َ
األرض  ..و نغهـو جـائعِ َ ./حنم ُ
ـف فـی قِس ِ
ـمه امل ِ
ـف لذوي ِـه اجـائرين!» (مطدر،
ـف جواري ِـه َو نِص ٌ
ـال  /فَنِص ٌ
وء لنـا ../و أمـری اُملـ منِ ُمنص ٌ
َ

.(160 :2001
زمین را میکاررم و گرسنه میخدوابیم .آب را حمدل مدی کندیم و تشدنه راه مدی روردم .نفدت را
استخراج میکنیم ولی نه گرماری برارمان دارد و نه نوری .امیرمومنان (را همان حداکم) در تقسدیم
مال منصف است پ نیمی برای نزدرکانش و نیمی برای اربابان ستمکارش قرار میدهی!
مطر در ارن قصییه علت فقر مردم را در ظلم ،بیعدیالتی حاکمدان و تقسدیم ناعادالندهی امدوال
میان آنان می دانی .در پاران با ررشخنیی تلخ و زبانی گزنیه حاکمان را در تقسدیم امدوال منصدف و
عادل معرفی میکنی و چنین می گوری که امیر مؤمنان اموال را به طور مساوی میان نزدرکان خود و
اربابان ستمگرش که همان قیرتهای استعماری هستنی ،تقسیم میکنی .آنجا که میگوری "نفدت را
استخراج میکنیم اما نور و گرماری از آن نمیگیررم" به رکی از علل تیرهروزی مردم اشاره میکندی
و آن غارت ذخائر طبیعی کشور توسط قیرتهای جهانخوار است.

ِ
ـال لنــا  :هــاتوا ش اوال ــُ
ـِ َار َْينــا قـ َ
الوْی ـ ْـن ،و ْـ َ
«مهقـ ــوداتَ :ار الـ ّـرئي ُ امل ََتَـ ْـن بعـ َ
ـق والایت َ
ذاك الزم ــن .فقـ َ ِ
ِ
س ـ ْـن ) :ای سيّــد أيـ َـن
بص ــد يف َ
َْ ــداً ..ف َقـ ـ ْد مضــى َ ّ َ ْ
العلَـ ْـن و ال َةاف ــوا أ َ
ـال صاْـ ـ ( َْ َ
ِ
واء للهقـ ِری دومنــا َ ـَ ْـن ای
غيف و الَلّبَ ْـن
الر ُ
وأين ُ
َ
الس َ ْـن وأي َـن توفریُ امل َم ْـن وأي َـن َمـ ْـن يُوفّـ ُـر الـ ّد َ
َتمِ ّ
ّ
ِ
ذلذ شيئاً أبداً» (مطر.)104 :2011 ،
سـيّد ل ْـُ نَ َـر من َ

رئی مورد اعتماد از برخی والرتهای وطن درین کرد و هنگامیکه از محلهی ما بازدری کرد بده
ما گفت :شکارت های خود را با صیاقت و بدیون پدرده بگوریدی و از کسدی نترسدیی .آن زمدان درگدر
گذشت .دوستم حسن گفت :ای سرورم ،نان و شیر کجاست؟ مسکن و سر پناهمان کجاست؟ فراهم
نمودن شغل چه شی؟ کجاست کسی که برای فقرا داروی رارگان تهیه کنی؟ سدرورم ،از اردن مدوارد
تاکنون چیزی نیریهارم.
متن باال بخشی از قصییهی "مفقودات" است که مطر در آن عالوه بر ذکر بیعهیی حاکمدان و
دغل بازی آنان به مشکالت و رنجهای مردمش که فقر بارزتررن و اولین آنهاست اشاره مدی کندی .او
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ارن قصییه از از زبان حاکمی سخن میگوری که به ظاهر برای رفع مشکالت مردم از بخدشهدای
در
محروم درین میکنی و هر ک که دم از مشکالت بزنی ،سر به نیست میکنی ،او چندین مدیگوردی:
شکارتهارتان را بگوریی و از کسی نترسیی .شاعر از ارن طررق قصی دارد به مخاطبش بگوری رکدی از
علتهای فقر  ،سکوت و ترس مردم از حاکمان مستبی و ظالم است .در ادامهی قصییه رئی مدورد
اعتماد پ از رک سال بار درگر به همان محله مراجعه میکنی و همان سوال را از اهالی آنجدا مدی-
پرسی ،اما ارن بار مردم درگر عالوه بر غذا ،مسکن ،دارو و شغل سراغ "حسن" را میگیرندی کده بده
خود جرأت داده و خواستار تامین نیاشته ها و نیازهارشان شیه بود ،اما به جرم خواستار حقوق خود
بودن سر به نیست گشته است.
 -4-3-2نکوهش سکوت مردم در برابر ظلم
احمی مطر در سراسر دروانش از سکوت ،جهل مردم ،عیم خیزش و تسلیم شین آنها در برابر ظلدم
و استبیاد حاکمان همواره در خشم و اعتراض است؛ چرا که خود را تنها کسی میرابی کده دارد بدا
شمشیر قلم خودکشی میکنی (همان منبدع )68 :و مردمان از ترس مرگ خود را پنهان ساخته و پشت
او را خالی کردهانی .شاعر خیزش منفرد خود را «شعلهی برافروختهای میرابی کده سدوختش بداران
است ،پ چگونه شعلهور شدود» (همدان)  .بدیرن جهدت مدردمش را بده جدوش و خدروش در برابدر
زمامیاران عرب دعوت میکنی و پذررش ظلم را مارهی ننگ و خفت آنان میداندی .گداهی بدرای بده
خود آوردن آنها ،به سخره شان میگیرد و میگوری« :سگ اگر مورد آزار و اذرت قدرار گیدرد عوعدو
میکنی ارن مردم را چه شیه که به خود نمیآرنی و شورش نمیکننی» (همدان منبدع .)100 :در جدای
درگر مردم خفقانزدهی خاموش را به سربازان شطرنجی ماننی میسدازد کده در صدفحهی شدطرنج
زنیگی ،وطن خود را فیا نمودهانی (همان منبع .)37 :در قصییهی زرر مدردم سداکت را بده گوسدفنیی
مطیع تشبیه کرده و حتی گوسفنیان را بر آنان برتری داده است و با ذکر امتیازاتی کده دارندی مدی
گوریکه مردم از لحاظ محرومیت در ردرفی پارینتر از حیوانات قرار دارنی .در پاران قصدییه از خدود
میپرسی که آرا ما با چنین اوصاف و محرومیتهاری شارستهی ندام گوسدفنی هسدتیم؟ (همدان منبدع:
 .)183با ارن عتاب تنی و گزنیه سعی دارد ملت را هشیار کنی و سکوت آنان را مذمت نماری.

«أوصــاب ِقـصــة :نــزعُ أننــا بشــر ل ننــا خـرابي لــي

َتامـاً ..إمنــا يف ظــاهر األوصــاب .نُقــاد مالمــا

نعُ .نُذعن مالما نعُ .نُذب /مالما نعُ .تلذ ْیبيعة الغنُ .ل ْن ..يظل بيننـا و بينمـا إخـتالب .حنـن بـال
ِ
أرديــة ..و هــي ْیــوال عمرهــا ترفــل ابألصــوابي حنــن بــال أْذيــة و هــي ب ــل موســُ تســتبدل األظــالبي و
ه ــي لق ــاء ذه ــا ...تـاغـ ــو و ال ة ــاب .و حن ــن ْـ ـ ص ــمتنا م ــن ص ــوته ُ ــابي و ه ــي قُبي ــل ذحبم ــا ته ــو

ابألعالب .و حنن ْ جوعنا يا على ال هابي هـل نسـتح  ،ای تـرى ،تسـمية اخلـراب
.)183

ي» (همدان منبدع:
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اوصافی ناقص :گمان میکنیم که بشر هستیم اما همچون گوسفنیانیم اما نه در تمدامی 141
اوصداف
بلکه در اوصاف ظاهری شبیه گوسفنیان هستیم .همچون آنان رانیه میشورم؟ بله .گمان مدیکندیم
ماننی آنها هستیم؟ بله .همچون آنان ذبح میشورم؟ بله .ارن طبیعت چهارپاران است .اما میدان مدا و
آنها اختالفی هست .ما بیون ردا و لباسیم ولی آنان در طول عمرشان با پشدمهارشدان آمدیو رفدت
میکننی ،ما بیون کفش هستیم اما آنان در هر فصلی با نعلهارشان راه میروندی .او اگدر بدا خدواری
روبه رو شود فرراد میزنی و نمیترسی اما صیای ما حتی از صیای او هم میترسی .قبل از ذبح شین
علف به او میخوراننی اما ما گرسنگیمان به کفاف قانع است .به نظر تو حق است که نام گوسفنی بر
خود نهیم؟
شاعر مردم ساکتی را که به رکود و خواری خو کرده ،به خود میآورد و از آنها حرارت و جنبشی
انقالبی میطلبی و خطاب به خود میگوری چگونه آتش و گرمی آن در سینهام فوران کنی درحالیکه
(بیحرکت نشستهام و فقط) از سرما شکارت می کدنم ،و ردا بدرق انقدالب چگونده در روحدم خواهدی
درخشیی تا زمانیکه از غرش رعی هراس داشته باشم (همان منبع .)22 :شاعر عیم تالش برای رهاری از
سردی و وخامت اوضاع را نکدوهش مدیکندی و الزمدهی نهراسدیین از غدرش رعیآسدای مسدتبیان
درخشیین نور شجاعت و جنبش در روح و جان افراد است.در زاورهای درگر جهت ترسانین دشدمن
در قصییهی "قال الشـاعر" به سکوتی اشاره میکنی که همچون آرامدش قبدل از طوفدان اسدت و در
پ ِ آن شورش و انقالبی نهفته است .گوری شاعر ارن بار حاکمدان را تهیردی مدیکندی و مدیگوردی
سکوت هرگاه طوالنی شود از تنی بادهاری شیری خبر میدهی (همان منبع.)123 :
 -4-3-3لزوم همبستگی ملی
مطر در قصییه "نبـوءم" به لزوم حرکت جمعی و اتحداد میدان هموطندانش بدرای ارسدتادن در برابدر
جباران رژرم حاکم ،سخن می گوری .او معتقی است اگر تا درروز مردم بصورت فردی در قدیس نمداز
میخوانینی امروز درگر زمان اتحاد فرا رسییه و الزم است امت عرب نمازشان را به جماعت ادا کننی
(همان منبع )15 :تا با تکیه بر راری الهی بتواننی از عزت خود دفاع کننی .در ارن قصییه همچون سدارر
اشعارش از زبانی تنی و نقیضهگو استفاده میکنی و مردمش را مدورد عتدابی سدرد قدرار مدیدهدی و
چنین میگوری که وجود احزاب و گروههای مختلف که بهینبال همبستگی و رفع مشدکالت جامعده
هستنی ،خود نوعی انشقاق و گسستگی را در جامعه موجب شیهانی .او با اشاره به ارن امر و با تشبیه
احزاب مختلف و متعید به شرارههای آتش که به سرعت از بین میرونی ،قصی دارد بگوری برای رفدع
مشکالت رک همبستگی ملی و به تمام معنا الزم است و افراد رک ملت باری تحت رک حزب و لوای
واحی قرار گیرنی تا بتواننی هیف رکسانی پییا کننی و بدرای بهبدود احوالشدان در ردک مسدیر واحدی
حرکت کننی.
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ِ
ِ
ـف احلِ ِ
ـزب
ـاالت الطّــال ِ ِ .عن ـ َدِ عش َـرمُ أْ ـزاب ونِص ُ
اب وال َه ْقـ ُـر وْ ُ
«ألاَُر األشـياء يف بَل َدتنــا األْ ـز ُ
ِ َشــق ِ
ش ـ ُّ علـى الشـ ّق ِ
الساعـ ِـة َشـ ّق ِ
ان
يف ُل ِّل ُقــا ِ ي ُللُّمــا يسعــى إَ ْنبـ ِـذ ال ِّ
ِ ويَن َ
شـقا ِ ي ُللّمـا يَن َ
شـ ُّ يف ّ
وينشـ ّق ِ
ات تَتمــاوى َشـ َـرراً والبَـ ْـر ُد بــا ِ ُّ ال يبقــى هــا إالّ
ان عـن َشـ ّقي ِمما  ..مــن أجـ ِـل ُتقي ـ ِ ال ِوفــا ِ ي َْجَ ـر ٌ
ََ
ِ
ِ ِ
الرفـا ِ ي ولِـذا َش ّ ل ُ من نَهس ـ َي
رم ُ
ـاد ا إل ْتـرا ي لَ ْـُ يَـعُـ ْد عنـد َرفيـ ٌ َر ْغ َـُ أن البلـ َدمَ التَظّ ْ ةالب ّ
ِ
ِ
ب ِ
لل النّا ِ أعلَن ُ عن احلِ ْـز ِ
انشقاقيي» (مطر.)329 :2011 ،
ال ِّ
ْزبـاً ثُ ّـُ إنّـي م َ

بیشتر آنچه که در کشور ما وجود دارد احزاب ،فقر و حالتهای مختلف طالق اسدت .مدا در هدر
کوچه ده حزب داررم که انیازهی نصف رک حزب است .همگی آنها برای نابود کردن پراکندیگی و از
هم گسیختگی تالش میکننی درحالیکه همهی آنها در رک ساعت بارها به گروههدای کوچدکتدری
تقسیم میشونی با ارنکه قصی دارنی همبستگی و وفاق را تحقدق بخشدنی .ارندان شدرارههدای آتشدی
هستنی که از آسمان فرو میررزنی اما همچنان سرما باقی است و ارن جمرههای آتش جز خاکستری
از آن باقی نمیمانی .نزد من رک رفیق هم باقی نمانیه است درحالیکه سرزمینم پدر از رفیدق اسدت.
پ از خودم رک حزب ساختم و ماننی هر فردی در جامعهام خود را عضو حدزب انشدقاقی و از هدم
گسیختگی معرفی کردم.
احمی مطر قصییهای با عنوان "النا للنا " سروده است که اقتباسدی از ضدرب المثدل معدروف

"النـا للنـا

و الکـل ابّلل" است و در آن به لزوم اتحاد میان مردم اشاره دارد .امدا خوانندیه پد

از

خوانین قصییه در میرابی که در جامعه ی او خبری از اتحاد و رکیستگی نیسدت ،امدری کده احمدی
مطر فقیان آن را در جامعهی متالطم و پر از دغیغهی خود لم میکنی .بندابرارن شداعر جزئدی از
ارن ضرب المثل را برای نامگذاری قصییهاش برگزریه تا به کناره بگوری مدا ملتدی متحدی هسدتیم و
پشت به پشدت هدم دادهاردم (همدان منبدع )186 :و بدیرن طرردق بده پراکندیگی و تفرقدهی مردمدان
سرزمینش اشاره کنی.
 -4-3-4عدم آزادی اجتماعی
مطر در آغاز دروانش به اولین چیزی که میپردازد ،سرکوب آزادی بیان از سوی حکومدت اسدت .او
در آغاز الفتات به مخاطبانش وصیت میکنی که ارن اشعار اگرچه "قصاری" من است امدا شدما اردن
قصاری را "گور" من بنامیی و خودم را "قربانی خنجر سخن" بخوانیی (مطر)12 :2011،؛ همدان چیدزی
که حکومت در تالش برای سرکوب و خفه کردن آن است .شاعر از آغاز تدا پاردان دردوانش بده اردن
قضیه اشاره نموده که در چنین فضاری و تحت حاکمیت مستبیی همچون رژرم بعث ،سرودن اشعار
اعتراض آمیز و انقالبی منجر به مرگ و سرکوب خواهی شی .در چنین جامعدهای کده حکومدت مهدر
خاموشی بر لبان ملت زده است ،حتی عواملی که میبارست موجب بییاری و هشیاری افدراد باشدنی
به خاموشی و خفتن فرا میخواننی ،همچنان که صبحگاهان زنگ ساعت خطاب به مردم عرب مدی-
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گوری :ای فرزنیان عرب ،بخوابیی که اکنون وقت خواب است (همدان .)13 ،مطدر در بخدش درگدری
اشعارش ،با اسلوبی کناری از عیم آزادی بیان سخن مدیگوردی و قلمدش را کده در جیدب پدالتورش
مخفی نموده به عنوان دست و زبانش معرفی میکنی .مخفی نمودن قلم خود کناره از اوضاع خفقان
آمیز سیاسی و نبود آزادی بیان و حق اعتراض است .او خطاب بده پزشدکی کده بدرای ردافتن علدت
دردش او را معارنه میکنی ،قلمش را دست و دهان خود و همچنین خون و گلوله معرفدی مدیکندی
(همان منبع .)20 :ارن جمله کناره از آن است که اشعار اعتراض آمیزی که خطاب به اوضداع نابسدامان
سیاسی نوشته است میتوانی منجر به کشته شینش توسط حکومت شود؛ چراکه حاکمان هیچگونده
اعتراض و مخالفتی را از سوی مردم بر نمیتاری.

ِ
ِ
اْمــا تب ــي
«يف انتظــار غــودو ( احلريــة ) :لان ـ ْ َمعــي َ
صــبي ْه مربوْی ـةً مالــي علــى مروْــة َســقهي ْه  .جر ُ
طال
ردمع ــي .قلـ ـ ُ ه ــا :ال َازع ــي .ممم ــا اس ــتَ َ
السـ ـ ُ
الوْش ــيةي َْض ــنتُما ُ
الِ َه ــا  ..وَ ْنو ُْم ــا تَرث ــي ل ــهُ َ
ِ
أس ــها ای َس ــيِّد إِّ أ ََِ
قَم ـ ُ
ـرِ ...ال بُــد أ ْن تُــد ِرَلنا احلُريـ ـ ْة .تَطَلعـ ـ َ إيلْ َْ ،ش ـ َ
ـرج ْ َْ ْش ـ َـر َجةَ املَنيـ ـ ْة :وا َ
احلُري ْةيي» (همان منبع.)244 :
در انتظار گودو (آزادی) :همراه من رک دختر بچهی اسدیر همچدون مدن بدر روی ردک پنکدهی
سقفی نشسته است .زخمهارش به گونهاب است که چاقوها برای آن میگررنی .با اشکهدارم او را در
آغوش گرفتم .به او گفتم :بیتابی مکن .هر چقیر هم که ظلم و قهر بر ما طوالنی شود ناچدار آزادی
ما را در می رابی .به روی من برگشت و چرخشی همچون چرخش مرگ نمود و گفت متاسفم سرورم
من همان آزادی هستم.
مطر در قصییه "يف انتظار غودو (احلرية)" خود را بر رک پنکهای سقفی توصیف مدیکندی کده بدا
کودکی مجروح و اسیر نشسته انی .او پ از گفتگو با ارن کودا اسیر و زخمی او را دلیاری و تسلی
میبخشی و به او ارن امیی را میدهی که بدزودی آزادی را در آغدوش خواهندی گرفدت .امدا در پاردان
قصییه ارن کودا خود را با شرمساری معرفی میکنی و میگوری معدذرت مدیخدواهم سدرورم مدن
همان "آزادی" هستم (همان منبع .)244 :همانطور که پییاست شاعر عنوان قصییهاش را از ندام رکدی
از نمارشنامه ی معروف ساموئل بیکت اقتباس نموده است .مطر با ارن اقتباس قصی داشدته آزادی را
(که در کشورش به امری ناپییا و وهمآلود تبیرل شیه بود) به گودو شخصیت تخیلی نمارشنامدهی
تشبیه نماری؛ شخصیتی که هرگز ظهور نکرد .ارن دو شخصیت اسیر و منتظر کده مطدر در شدعرش
توصیف نموده ،رمزی برای ملت خفته و ساکن شاعر است که بیون هیچ حرکدت و تقالردی بدینبال
رهاری و آزادی از زنیان ستم و استبیاد هستنی" .گودو" همان آزادی مورد انتظار است که به سبب
إعمال سیاستهای سرکوبگرانه تبیرل به رک امر تخیلی شیه است که تنها در اذهان ملدت اسدت.
در ارن قصییه چه بسا توصیف نورسنیه از معلق مانینش بدر روی پنکدهی سدقفی ،اشداره بده اردن
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مضمون باشی که ملت سرکوب شیه و آزادیخواه اگرچه در بنی هستنی و در حالدت تعلیدق بده سدر
میبرنی اما به حکم چرخش روزگار بر ارن حالت ثابت و باقی نخواهنی مانی.
 -5نتیجه بحث
رکی از مباحث بحث برانگیزی که توجه بسیاری از ناقیان را به خود جلدب نمدوده و همدواره مدورد
اهتمام ادربان در حوزه هنر و ادبیات بوده مسئله التزام اسدت .التدزام در لغدت بده معندای همراهدی
میاوم ،پیوستگی و تعهی میباشی اما از لحاظ اصطالحی به معنای مشارکت آگاهانه هنرمنی و ادردب
در مسائل بشری از جمله مباحث سیاسی اجتماعی درنی و ...میباشی .احمی مطر شاعر انقالبی ملت
عراق است و کسی است که خود در درد و رنج مردم شررک بوده و از اقشار محروم بشمار میآمدیه.
وی از آن زمان که اعمال مستبیانه و ظالمانهی حکومت را نسبت به ملتش میبینی و طعم تلخ فقدر
را میچشی پا در مییان پرمخاطرهی اشعار سیاسی مینهی و دشمن سرسخت حکومت مستبی عراق
میشود.
احمی مطر در سراسر دروانش دارای زبانی تنی ،گزنیه و سرشار از عتداب و اعتدراض اسدت .او در
اشعارش مقابل حاکمان میارستی و در کنار ملت است تا زبان گورای آندان باشدی ،اگرچده گداهی بدا
عتابی تلخ و طنزی گزنیه آنان را سرزنش و به بییاری دعوت میکنی .صدیاقت ،تعصدب و دلسدوزی
مطر نسبت به اوضاع اسفبار ملتهای مظلوم و ستمیریهی عرب به اشعارش التزام و تعهی بخشدییه
است.
احمی مطر زنیگی و قلم خود را صرف دفاع از ملت اسدتبیاد زده و رندجکشدییهی خدود و تمدام
ملت های عرب تبار نمود و با صراحت تمام به هجو حاکمان بیتیبیر و مستبی پرداخت .سراسر دروان
احمی مطر سرشار از اعتراض ،انقالب ،عتاب ،شورش و دعوت به بییاری است .به همین دلیل التدزام
سیاسی در دروانش بسامی بسیار زرادی دارد .وی در اشدعارش بده موضدوعات اجتمداعی مربدوط بده
ملتش همچون فقر ،سرکوب آزادی ،لزوم همبستگی ملی و نادریه گدرفتن حقدوق انسدانی پرداختده
است .بهمین خاطر التزام اجتماعی را نیز در آثارش و در قالب زبانی صررح کناری و گاهی تلخ مدی-
توان مشاهیه نمود .از درگر جلوههای التزام در آثار شعری احمی مطدر اقتبداس از قدرآن ،بکدارگیری
شخصیتهای درنی است که تعهی مطر را به مضامین درنی نشان داده است.
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چکیده
مصطفی خرمدل از مترجمان برجسته قرآن و صاحب آثاری چون :تفسیر ندور ،ترجمده تفسدیر يف ظـالل القـرآن و ترجمده
روان (به فارسی) ،تفسیر المقتطف (به عربی) ،تفسیر شنهی رهحمهت (به کدردی) را نوشدته اسدت .در اردن پدژوهش بده
روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تفسیر شنهی رهحمهت و تفسیر نور و با هیف ارائه نقاط قوت و ضعف اردن آثدار ،بده
معرفی و بررسی آنها پرداخته شیه است .پ از بررسی ارن آثار بر اساس اصول ساختاری و محتواری زبدانهدای مبدیأ و
مقصی؛ در میرابیم که ترجمههای خرمدل بسیاری از بارستههای اصول ترجمه قرآن را دارد و اردن ،حاصدل دقدتنظدر و
مهارت مترجم و اشراف او بر ساختارهای دستوری و بالغی زبانهای کردی ،فارسی و عربی است .به نظدر مدیرسدی کده
ترجمه تفسیری «شنهی رهحمهت» ترجمه «تفسیر نور» ارشان باشی؛ اگرچه مترجم به ارن موضوع اشاره نکرده است .بدا
ارن حال ،نقیهاری هم بر آنها وارد است؛ از جمله :گرارش به اطناب ،عیم توجه کامل در ترجمه برخی اندواع واو ،ترجمده
ناقص از آرات در چنی مورد ،فقیان معادلهای مناسب برای بعضی مفردات ،تعمیمِ برخی اسمهای خاص ،عیم توجده بده
مأثور و اسباب نزول آرات با توجه به ارنکه هر دو اثر با عنوان تفسیر نامگذاری شیه است.

کلید واژهها:

قرآن کررم ،ترجمه ،مصطفی خرمدل ،تفسیر نور ،شنهی رهحمهت.

دراسة ترْجة القرآن الکرمي ملصطهی خر دل
امللخص

(تهسریا نور وشنهی رهُحهت منوذجا)

نن األكاراد أقبلاوا علاای اإلسااالِ بدايااة دخولااه نلاای بالدهاام حبفاااوةت فعلماااءهم ُّأدوا دورا هامااا بناااء احلرااارة اإلسااالمية
املكتوباة وخاصااة العلاوِ العربيااة والدرساات القرآنيااةت مصاطفی خاارِدل يعتاخ ابحثااا قرآنياا شااهريا نياران ولااه دراسااات
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 148منهااا التفسااري املساامی با ا«نفسااري نااور» ابلفارسااية ،تفسااري املقتطااف ابلعربيااة ،ترمجااة ألااالل القاارآن الكاار نلاای
قرآنيااة
الفارسية وترمجة القرآن املساماة ب ا ا«شانهی رهمحاهت» ابللغاة الکردياة وترمجاة أخاری للقارآن الکار املساماة ب ا«ترمجاه روان»
اللغاة الفارسايةت ها ا املقاال درساانا تفساري الناور وشانهی رهمحاهت ماانهج اليلاي ونقادي لنبا مي اجماا وأساالوب
املفساار امل اارتجم فيهم ااات ماان النت ااائج ال اال وصاال نليه ااا املق ااال هااي :مق اادرة خ اارِدل العلميااة واللغوي ااة ومهارات ااه العربي ااة
والفارساية والكردياة أدت نلای جناحاه كتابااة تفساري القارآن وترمجتاه وفيهماا امليا ات اهلاماة تتناساب وأصاول ترمجاة القاارآن
الكار أو مباادو تفسااريه منهاا :االهتماااِ ابلتطاور التا رخي اختياار املفاردات الکرديااة أو الفارساية نااص فصاي مااع
االبتعاااد عاان األراء املتراااربة فقهيااا وحنااواي ولغااواي واالهتماااِ ابلبناای البالغيااة السااتخراج املفاااهيم ونلقاااء الاادالالتت لکنااه
ابل اارغم م اان ها ا ا يؤخا ا علي ااه اإلطن اااب ترمج ااة قس اام م اان ارايت وع اادِ االهتم اااِ بر اابت األع ااالِ اللغ ااة اهل اادل
واإلختالط ب الرتمجة والتفسري وتسمية عمله األخري با ا«تفسري شنهی رهمحهت» بينماا أناه لايذ بتفساري بال يعتاخ ترمجاة
تفسريية للقرآن الكر ت
ال لمات الرئيسة :القرآن الكر  ،مصطفی خرِدل ،الرتمجة ،تفسري النور ،شنهی رهمحهت.
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ترجمه قرآن سابقهای درررنه دارد .با گسترش اسالم در جزررة العرب و سپ در سراسر جهان ،نیاز
به ترجمه قرآن برای انتشار اسالم همچون رک نیاز احساس شی .لفدظ ترجمده جدیای از ثالثدی ردا
رباعی بودن و را معرب و عجمی بودن آن؛ در اصطالح به معنای انتقال کالم از زبانی به زبدان درگدر
(زرقانی )683 :1385 ،را بیان معناری مشابه در قالب زبانی درگر است (شاهسدونیی و خاندهزاد )33 :1375 ،و
در واقع نوعی انتقال معنا و فرهنگ بهشمار میآری .بنابرارن ترجمه قرآن کدررم انتقدال داللدتهدا و
معانی الفاظ و افکار و انیرشههای نهان و آشکار آن از زبان عربی به زبانی درگر است .قدرآن کدررم از
عصر صحابه تا به امروز به زبانهای رسمی بسیاری ترجمه شیه است .با گسترش اسدالم ،مسدلمانان
غیرعرب زبان؛ هرچه بیشتر به سوی پیامهای ارن کتاب گرارش رافته انی .ارن گرارش نه صدرفار بدرای
تالوت آرات؛ بلکه برای آشنا ساختن ارن مردمان بدا کدالم وحدی و تدیبر در آن ،دررافدت مفداهیم و
تطبیق دادن زنیگی با موازرن وحیانی آن به عنوان رک نیاز مطدرح بدوده اسدت .احمدی رهنجیدار در

شـور﴾ (طور )3-1/میگوری :اردن آردات دلیلدی بدر
﴿والطُّوِر َولِتَاب َم ْسطُور ِيف َر ّ َم ْن ُ
تفسیر آره مبارکه َ
ارن حقیقت است که قرآن قابل نوشتن و انتشدار دادن در تمدام جهدان و بدرای تمدام نسدلهاسدت
(رهنجیار .)623 :2009 ،حال اگر منظور نوشتن کالم خیاونی و رسدانیین پیدام او بده کسدانی کده آن را
نشنییه انی باشی ،ترجمه قرآن ،نه تنها جارز ،بلکه امری واجب و ضروری است .از اردن رو ملدتهدای
مسلمان از اردو ،ترا و کرد گرفته تا چینی و انیونزراری و از بربرهای آفررقا تا اروپاریان نصرانی ،هر
کیام به ترجمه قرآن اقیام کرده انی .در ارن میان قطدع نظدر ازصدحت ردا سدقم رواردات تداررخی در
ترجمه ی سلمان فارسی از برخی آرات؛ بر اساس درگر شدواهی اررانیدان از اولدین مترجمدان قدرآن
هستنی (انصاری و همکاران 414 :1394 ،و خرمشاهی .)44/1 :1389 ،نسخه هدای خطدی موجدود از ترجمده
تفسیر طبری ،قرآن پاا ،نسخه کمبررج از شواهی ارن میعاست.
امروزه به دنبال ترجمههای فراوان قرآن به زبانهای مختلف؛ سنجش صحت و سقم ترجمدههدا
نیز اهمیت بسیاری رافته است و حوزه ترجمه پژوهی قرآن نیز به عنوان زوج ترجمه همچدون ردک
فن علمی ظهور کرده است .ارن مهم از سوری مؤری اهمیت ترجمه صحیح متون مدذهبی و از درگدر
سو بررسی و کاوش نقادانه در درستی ارن ترجمههاست و به سبب اهمیتی که قرآن کررم در انتقال
کالم الهی دارد ،در قیاس با سارر متن هدا از حساسدیت بیشدتری برخدوردار اسدت .وحیدانی بدودن،
ساختار ظررف بالغی ،پیچییگی های زبانی از جمله ی ارن حساسیتهاست .عدالوه بدر اردن برخدی
مفاهیم قرآن گاه آنچنان دستخوش باورها ،بازتاب سالرق را عصبیتها و نارساریهای زبدان مقصدی
بوده که هیف سوة استفاده و هجمههای مخالفان قرار گرفته است؛ ارن موضوع در برخی ترجمههای
اروپاریان در سیههای 18و19میالدی دریه میشود (انصاری و همکاران .)394 :1394 ،بنابراردن ضدرورت
دارد ترجمه های قرآن همواره مورد بررسی قرارگرفتده ،مدوارد مطلدوب و ردا لغدزشهدای احتمدالی
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آوری و اصالح شود.صاحب نظران نیز با توجه به تغییراتی که همواره در زبان مقصی روی میدهی؛
راد
تا جاری پیش می رونی که ضرورت ترجمه مناسب گورش و نگارش هر زبدان از قدرآن را در هدر ربدع
قرن رکبار ضرورتی اجتنابناپذرر میداننی (کوشا.)121 :1386 ،
از زمان تیورن اولین ترجمههای قرآن به زبان کردی -به صورت تفسیر را ترجمه -اطالع دقیقی
در دست نیست .تاررخ ترجمه های موجود نیز بده بدیش از ردک قدرن نمدیرسدی .اخدالص علمداة و
دانشمنیان کرد برای خیمت به تمین و فرهنگ اسالمی تا آنجا بوده است که اشاره به نژاد و زبدان
را نوعی عصبیت میشمردهانی .عالمه عبیالکررم میرس مفسر کدرد در مقیمده کتداب "علمائندا فدی
خیمة العلم والیرن" مینورسی« :با گسترش اسالم در شمال جزرره عربدی ،اکدراد بدا سدینه گشداده
پذررای آن شیه ،در عسر ورسر به آن خیمت نمودنی و تألیفات ،ارزشدمنی و مفداخربزرگی ،را بده آن
تقیرم کردنی .لیکن آنان نام و نشان قومی را در آثار خورش ثبدت ننمدوده کده رکدی از عوامدل آن ،
اعتماد به خیاونی و حواله نیت به او (جل و علی) و خیمت

خالصانه به دردن بدوده اسدت» (المدیرس،

 )3 :1417نقل مفهوم .از رک طرف محبت زبان عربی به عنوان زبان قرآن و از سدوی درگدر در تنگندا
بودن زبان کردی و در محاصره زبانهای حاکم (فارسی و ترکی و عربی) قرارداشتن؛ دانشمنیان کرد
را وادار کرده بود که آثار و نوشتههای خود را با زبان رسمی حاکم بده تدالیف درآورندی؛ عامدل مهدم
درگر ،موانع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی در محیودرتهای ارن ملت بدزرگ بدرای نوشدتن بده زبدان
مادری بوده است؛ تاجاری که داعی بزرگ بیرع الزمان سعیی نورسی بنیانگذار جماعت اسالمی ندور
در ترکیه ،مجبور بوده است تمامی آثار حتی نامه های شخصی خود را به زبان ترکی بنورسدنی .اردن
امر موجب شیه است که در سارر بالد به نژاد ترکی شناخته شود (وحیی الیرن خان.)20:2008 ،
قیرمیتررن تفسیر به زبان کردی « تیذكاری ئیمان بو قهومی كوورانن» است که هنوز به صورت
نسخه مخطوط باقی مانیه است .ارن تفسیر در اوارل قرن بیستم در کردستان عراق توسط مالمحمدی
خواهر زاد ،فرزنی عبیالکررم فرزنی مالحسین پینجورنی (1868 -1935م) نوشته شیه است .همزمان
با ارن تفسیر ،دو اثر درگر با نامهدای «تهفسوییی كوورای وه كوهالمی خونوهنویی» ،از مدالمحمدی بدن
عبیاهلل جلی زاده کدوری مشدهور بده «موهال گوهوره» ( )1876-1943و " ژیوانی ئیسسوان وه تهفسوییی
قورئوان" به قلم مالحسین شیخ سدعیی مشدهور بده «فدانی» (1301 -1404ق) از اولدین تفاسدیر
کردی بهشمار میآرنی .مالحسین شیخ سعیی با پاران رافتن تفسیر خود ،اقیام به تلخیص آن نموده
و در سال 1978ترجمه ای تفسیری با همان نام به چداپ رسدانی (ولدیبیگی .)37،43:1392 ،کتداب
"تهفسییی كورای ه كهالمی خونوهنیی" نیز که سالها به صورت مخطوط باقی مانیه بود؛ چنی سال
پیش در ده مجلی به چاپ رسییه است .طی سالهای 1970تا  1975مالسدعیی زمنداکوری نیدز بده
تفسیر قرآن پرداخت .تفسیر موجز او دو جلیی بود و فقط رکبار در سلیمانیه به چاپ رسیی و ناراب
گردری (رهنجیدار .)677 ،2009 ،در سال 1980عالمه مالعبی الکررم میرس فرزندی فتداح؛ تفسدیر هفدت
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جلیی خود با نام "تهفسییی نوامی" منتشر کرد .خالصههاری سه جلیی و رک جلیی از ارن 151
تفسدیر
به ترتیب در سالهای  2000و  2006چاپ شی (ولدیبیگی :1392 ،صدص37و .)43بعدی از تفاسدیر فدوق،
تفسیر «ته فسییی قورئانی پیویو » اثر ماموستا عثمان عبیالعزرز پررسی است کده در میدان تفاسدیر
کردی جارگاه علمی باالری دارد .نگارش ارن تفسیر در سال 1976شروع و در سال  1996بده پاردان
رسیی .شیخ محمی خال فرهنگنور و مفسر کرد طدی سدالهدای 1979تدا  1982هفدت جدزة از
تفسیر قرآن را نوشت و با فوت ارشان کار ناتمام مانی .همهی ارن آثار در کردستان عراق انجام شدی؛
چون کردها در ارن کشور آزادی نسبی در خوانین و نوشتن به زبان مادررشان دارندی .در کردسدتان
ترکیه نیز کامران بیرخان طی سالهای  1947تا  1950به ترجمده سدورههداری از قدرآن و ترجمده
احادرث نبوی اقیام نمود (ولیبیگی .)43 :1392 ،به دنبال ارن کارها تا دههی آخر قرن بیستم مدیالدی
همهی ترجمههای کردی قرآن ،باز هم به صورت تفسیر ارائه شیهانی.
با استقبال ملل مسلمان از ترجمه قرآن در اواسدط قدرن بیسدتم در پدی بیدیاری امدت اسدالم،
انیرشمنیان قرآنشناس با توجه به نیاز جوامع مسلمان وگرارش آنان به سدوی فهدم مفداهیم قدرآن
مطابق جهان معاصر با شیت بیشتر به ترجمهی آن روی آوردنی .ارن موج ترجمده در اردران ترجمده
رونق بیشتری داشت و به تبع آن قرآن پژوهان کرد نیز تالش کردنی تا آنجا که تعدیادی از نخبگدان
کرد با زبان فارسی به خلدق آثدار قرآندی پرداختندی مانندی :محمدیعلدی کوشدا ،مصدطفی خدرمدل،
عبیالرحمن پیرانی ،بهاة الیرن حسینی ،عبیالعزرز سلیمی ،جهانگیر ولیبیگی ،سدیی رضدا ابوالمعدالی
کرمانشاهی و ناصر روشن.
در سه دهه ی اخیر با الگو گرفتن از سیر صعودی ترجمههای قرآن و نیداز و درخواسدت جامعده
کرد به ترجمه قرآن ،توفیق ارائهی ترجمههای ارزشمنیی نیز نصیب زبان کدردی و کدردزباندان هدر
چهار اقلیم کردستان شیه است .اولین تفسیر کدردی قدرآن در اردران توسدط مدالمحمدود احمدیی
دروالن نوشته شی .ارشان تفسیر هفت جلیی کردی «گو بژیی» را در فاصله سدالهدای 1363ش تدا
1370ش در مؤسسه انتشاراتی خود (احمیی) به چاپ رسانی و در سال 1386ش نیز خالصده آن را
در رک جلی منتشر نمود.
اولین ترجمه های کردی قرآن نیز در ارران توسط ماموستاران مالمحمی صدالح ابراهیمدی (شده-
پول) استاد دانشگاه تهران بود ،و نیز عبیالرحمان شدرفکنیی (هدهژار) نوشدته شدی .نگدارش هدر دو
ترجمه در سال 1369ش به پاران رسیی و به فاصله چنی سال چاپ شدی .شدهپدول بده گفتده خدود،
رؤرای ارن کار را از سال هدای طلبگدی در سدر داشدته اسدت در مدورد ترجمده خدود مدینورسدنی:
« ویستوومە تا اەگونجێ وەرگێڕنوێكی تەونو و پوخت بێ ،گەرچی وەرگێڕننی قورئان ،كەالمی
بەای هێسەر ە قاڵبی قسەی بەایهاتوو ناگونجێ ،بەاڵم تێكۆشاوم وەرگێڕنوە كورایەكە ە گەڵ
ا ەقەكە نزیك بێت و ە هەر شوێن كە پێویستی بە وتە و شی كیانەوەبێت ەنواو اوو كەوننە

ڕوونم كیاۆتەوە» (ابراهیمی=( .)624 :1374 ،تا آنجا که در توان داشتم سعی نموده ام که ترجمدهای
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152و پیراسته باشی .اگرچه ترجمه کالم آفررنشگر در چهارچوب گفتار مخلوق نگنجی؛ اما تالشدم
تمام
بر آن بوده که ارن ترجمه کردی به معنای متن قرآن نزدرک باشی؛ البته در صورت نیداز ،توضدیح و
تفسیر را میان دو کمان آوردهام).
همزمان با ارشان ماموستا هه ژار نیز به ترجمه قرآن پرداخت .ارشان با آگاهی کامل از زبان قرآن
و تسلط بر لهجههای مختلف زبان کردی؛ توانست در سال 1369ش طی مدیت نده مداه ترجمدهای
ادبی و زربا از قرآن بنورسی( .شرفکنیی )3:1389 ،درری نپاریی که حدوزه ترجمده کدردی قدرآن روندق
گرفت و ترجمه ارزشمنی درگری از قرآن به زبان کردی ،چداپ و منتشدر شدی .در میدان اردن آثدار،
تفسیر ،ترجمه تفسیری ،ترجمه معناری ،ترجمه تحت اللفظی و ترجمه ادبی و منظوم دریه میشود.
ترجمههای برهان محمی امین ،محمی صالح باموکی ،صیرق صفیزاده ،مظفر پرتو ماه ،رزگدار کدررم
ناصح فتاح ،توفیق مرادی ،مصطفی خرمدل ،ابراهیم مردوخی و ترجمههای درگری کده تعدیاد آنهدا
بالغ بر  30مورد میشود .همهی ارن آثار در رک سطح نبوده و برخی از خطاهای احتمالی ،پیراسدته
نیستنی؛ اما با وجود آنکه درباره ترجمههای فارسی قرآن کدررم و بررسدی و تحلیدل آنهدا تدا کندون
پژوهشهای بسیاری در قالب کتاب ،مقاله و پاراننامه ارائه شیه است ،در مورد ترجمدههدای کدردی
قرآن تا کنون پژوهش مستقلی انجام نشیه است.
اهداف
ترجمههای کردی قرآن اگر چه پا به پای ترجمه های فارسدی پدیش نرفتده امدا بدا در نظدر گدرفتن
مجموع شرارط حاکم بر ارن زبان و سخنورانش ،در طی ارن مسیر چنیان عقب نیفتداده و ترجمده-
های بارزی انجام شیه است؛ جای سوال است که چرا ترجمههای کردی قرآن نیز کده از نظدر ادبدی
هنری و بیان مقاصی و مفاهیم آرات ارزش کمتری از ترجمههای فارسی قدرآن نیارندی؛ تدا بده حدال
شماسانیه نشیه را مورد نقی و بررسی قرار نگرفتهانی؟ در ارن پژوهش برای جواب ارن سدواالت و بدا
هیف ضمنی طرح مبحث ترجمهپژوهی قرآن در زبان کردی ،ترجمههای مصطفی خرمدل با تأکیدی
بر دو اثر :شنهی رهحمه ت و تفسیر نور که از بارزتررن آثار قرآنی ارشان است ،به عندوان آغدازرن راه
با روش تحلیلی-توصیفی ،بازخوانی و بررسی شیه است تا پژوهشگران به دو هیف ذرل دست رابنی:
 .1معرفی و بیان ورژگیهای ارن دو ترجمه .
 .2بیان نقاط قوت و ضعف هر دو ترجمه.
پیشینه پژوهش
بررسی پیشینه ترجمه پژوهی قرآن به زبان فارسی نشان میدهی که نقی ترجمههای فارسی قرآن از
سالهای  40-37ش با نقیهای مرتضی مطهری ،محمی فرزان و غالمرضا طاهر ،بر ترجمه ابو القاسم
پارنیه شروع شی و طی شش دهه اخیر تقرربا بیشتر ترجمههای معاصر ،مورد کداوش قدرارگرفتده و
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نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شیه است .درباره ترجمههای قرآن کتابها ،مقداالت و رسداله 153
هداری
نوشته شیه است .در ارن بحث موجز به معتبرتررن آنها اشاره میشود:
بهاةالیرن خرمشاهی (1373ش) در کتاب «قرآنپژوهی» چنی مورد از ترجمههای کهن و جیری
فارسی قر آن را بررسی کرده است .از نظر ارشان ترجمههای فوالدونی و آرتی از سارر ترجمهها بهتر-
انی .همچنین خرمشاهی (1388ش) در کتاب «بررسی ترجمههای امروزرن فارسی» به معرفی و نقی
موردی چهل ترجمه فارسی قرآن پرداخته است که از رکصی سال پیش تا امروز به عندوان برتدررن
ترجمههای قرآن شناخته شیهانی .ارشان با بررسی اجمالی ارن ترجمهها و ارائه نمونههاری از ترجمه
آنها از آره ی الکرسی ،نقیهاری نیز بر آنها وارد کرده است .خرمشاهی در تحلیلدی بسدیار مختصدر از
تفسیر نور به معرفی آن و بیان شیوه کار مترجم و بیان پارهای ورژگیهای سبک او پرداخته است.
محمیعلی کوشا ( )1386در کتاب «ترجمه های ممتاز قرآن در ترازوی نقی» بده بررسدی و نقدی
ترجمه های ممتاز فارسی قرآن کررم از پنجاه سال گذشته تا به امروز پرداخته است .ارشان از بدین
ده مورد از بهتررن ترجمهها ی ممتاز قرآن ،ترجمههای آقاران کده تفسدیر «ندور» خدرمدل رکدی از
آنهاست .مرتضی کررمینیا ( )1389در کتاب «ساختار زبان فارسی و مسدأله ترجمده قدرآن» در 16
مقاله و رک گفتگو مساله ترجمه قرآن و بعضی مبانی و اصول ترجمه را بیان کرده اسدت .سدپ در
چنی مبحث به نقی ترجمههای فوالدونی ،مکارم شیرازی ،معصومه رزدانپنداه و دو ترجمده آلمدانی و
انگلیسی از قرآن می پردازد .محمی حسن جواهری ( )1392در کتاب «روششناسدی ترجمده قدرآن
کررم» انواع روش های ترجمه ،اصول ترجمه ،مبانی ترجمه ،رعارت رکسانی در ترجمه مفردات و هنر
مترجم در بیان مفاهیم قرآن را آورده است .بنابر ارن کررمینیا هیچ گونه نقی و بررسی مستقلی زدر
آاثر خود را به صورت مستقل از تفسیر نور را شنهی رهحمهت ارائه نیاده انی اثر نیاشته و خرمشاهی
نیز جز تحلیلی در حیود معرفی تفسیر نور و شیوه کار مترجمه و بیان پارهای ورژگدیهدای سدبک
مترجم در کاری درگر انجام نیاده انی .آقای کوشا به معرفی و دوسه مورد نقطه قدوت ودر ادامده بده
موارد ضعف ترجمه-از منظر دری علمی خود -پرداخته اندی .نتیجده اردن مبحدث بیدان فقرکتابخانده
کردی از وجود تحقیق و پژوهش در زمینه ترجمه پژوهی قرآن کررم است.
 .2آثار مصطفی خرمدل
ترجمهها و تالیفات مصطفی خرم دل در حوزه قرآن عبدارت اسدت از :ترجمده تفسدیر «فدی ظدالل
القرآن» اثر سیی قطب ،ترجمه تفسیر «المنتخب» تیورن گروه قرآن و سنت مصر است که با عنوان
«تفسیر نور» است .ارن ترجمه با توضیحات و حواشی مفیدی متدرجم تحسدین صداحبنظران حدوزه
پژوهشهای قرآنی را برانگیخته است (خرمشداهی .)246:1388 ،تفسدیر «المقتطدف» بده زبدان عربدی،
«ترجمه روان قرآن» به زبان فارسی و «شنهی رهحمهت» ترجمه تفسیری قرآن به زبدان کدردی از
درگر آثار ارشان است.
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154بیشتر آثار خرم دل به زبان فارسی است .قررب به چهار دهه فعالیت در حوزه قرآندی ،از دکتدر
خرم مؤلفی پر کار و مترجمی توانا ساخته است (کوشا .)192:1386 ،دو تفسیر نور و شنهی رهحمدهت
از دریگاه فقهی مربوط به اهل سنت است .مترجم در ترجمه آرات اسماة و صفات با وجود پاربندیی
به تفورض سلف در متن ترجمه ،تأورل خلدف را نیدز در توضدیحات و حواشدی آورده اسدت .اشدتباه
مترجم در ارن مورد ،برداشت قاطع و قول فصل در قائل بودن به واو عطف در آره هفتم از سدوره آل
عمران است .ارشان در ارن آره قائل به عطف «والراسخون يف العلُ» بر «وما يعلـُ َتويلـه إال اّلل» بوده
و برخالف تفسیر المنتخب که منبع و مصیر تفسیر نور بوده ،عمدل کدرده اسدت .شارسدته بدود کده
مترجم به روال همیشگی کار خود ،حی اقل در پاورقی به دریگاه مصیر اصلی ترجمه و البتده اقدوال
محکم سلف در قول به (واو) استیناف بودن آن اشاره می کرد .نکته شاران توجه درگر ارن است کده
مترجم مسائلی چون حروف مقطعه ،هنگامه رستاخیز ،چگونگی روح و صفات رزدان را از متشدابهات
می شمارنی؛ و ارن سؤال مطرح است که راسخان در علم که به قول مترجم از علم تاورل متشدابهات
برخوردارنی؛ چگونه از عهیه ارن مشکل و ترجمه ارنگونه آرات بر میآرنی.
نامگذاری ارن دو ترجمهی تفسیری با عنوان تفسیر از دریگاه علمی قابل قبول نیست؛ زردرا هدر
دو ترجمه از نوع ترجمه تفسدیری (تفسدیر در درون ترجمده) هسدتنی کده بدا توضدیحات کدافی در
حواشی ،نیاز مراجعه کننیه را رفع میکننی؛ اما تفسیر تعررفی و مشخصاتی درگر دارد کده از جملده
شأن نزول آرات ،شرح آرات احکام ،تبیین آرات اعتقادی ،اهمیت دادن به سنت صحیح  ،بیان قیل و
قالها و آراة متضارب علما ،انواع قراةات ،مطلقها و مقییهای آرات ،عموم وخصوص آرات و غیره کده
در ارن دو اثر دریه نمی شود .مترجم در هر دو اثر ،از تفاسیر برجسته گذشته و امروزی بهره کافی و
وافی برده است .از تغییرات زبان شناختی واژگان ،پییارش سدیر و نحدوه کلمدات جیردی و تغییدرات
معناری و فرسارشی آن در طول زمان ،به خوبی آگاه و در زبان های مقصی – به جز مدواردی چندی-
از واژگان روان و شیوا استفاده کرده است.
درباره منابع فقهی باری گفنت خرمیل در ترجمه قرآن کررم کده قرردب بده  500آرده در مدورد
احکام و مسائل شرعی دارد ،به طور تخصصی وارد مباحث فقهی نشیه است؛ اما پر آشکار است که به
منابع فقه اهل سنت با گرارشهای فقهی معتبد ر در زمینده آردات احکدام توجده کدرده اسدت .او بدر
ترجمه های متعید فارسی و کردی اشراف داشته و با دقت در نقاط ضعف و قوت آنها و بدا توجده بده
سابقه وی در ترجمه پژوهی قرآن ،در حی باالری از اشتباهات احتمالی پرهیز کرده است.
 .1-2تفسیر نور
هرچنی دستیابی به ترجمه را تفسیری که از هر جهت کامل و بینقص و حاوی تمدام علدوم و فندون
قرآنی و نکته های پر راز و رمز آن در ابعاد گوناگون ادبی ،کالمدی ،تداررخی و فقهدی باشدی ،از داردره
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معلومات رک فرد بسی باالتر و از حیطه فکر و دانش رک نفر به تنهاری خارج است؛ امدا اردن بده
معنا نیست که فهم و تفهیم آرات قرآن غیر ممکن باشی .شاهی ارن ادعا ،ترجمده قدرآن بده بدیش از
دورست زبان است که فقط در زبان فارسی و اردو قررب به دوهزار ترجمه کامل و ناقص از قدرآن در
دسترس است .فن ترجمه از موثرتررن ،کوتاهتررن و آسانتررن شیوههای پیشبرد رهنمودهای قرآن
است .از آنجا که ترجمه نوعی تفسیر فشرده به حساب می آری از جهت ارائه ،به مراتدب دشدوارتدر از
فن تفسیر است؛ زررا برگردانین متنی از زبانی به زبان درگر مستلزم حفظ مفهدوم و محتدوای زبدان
مبیأ در زبان مقصی با رعارت آرارشهای لفظی و پرهیز از هرگونه زوائی اسدت؛ بده گوندهای کده دو
عنصر اد ب و هنر در ساختار آن دخیل باشنی؛ چون با عنصر ادب ،مفهوم و محتوای زبدان مبدیأ بده
زبان مقصی وارد میگردد و با ماره هنر ،قالب زبان مقصی باری بیهیچ کجی و کاستی ،و بده اندیازه و
متناسب ،سامانیهی شود.
کوشا (1386ش) معتقی است:
تواناری مترجم آنگاه بروز و ظهور می رابی که ساختار متن را به گونهای در ترجمه بگنجاندی
که حجم آن ،بیش از حجم متن نباشی و در عین حال نقصانی در معنا و مفهوم پییا نشود؛
رعنی در لفظ و معنا هماهنگ با متن و به انیازه آن باشی .البته چنین هنری هرچنی سخت
و دشوار مینماری ولی برای متبحر ارن فن غیر ممکن نیست .از طرف درگر هر آنکه آشنا به
فنون ترجمه قرآن باشی نیک می دانی که مترجم هدر اندیازه مداهر و هنرمندی و کدارآزموده
باشی ،نمیتوانی آن گونه که شاری حق کالم الهی را ادا کی؛ زررا در چنین مقامی ،مترجم بدا
متنی سروکار دارد که آفرریگار آن ،خیای بینقص و بینهارت است و در مقابل او آفرریه پر
خطا و محیود است و روشن است که ذهن محیود بشر به عمق همه ابعداد پدر راز و رمدز و
ظرافتهای ب واالی وحی الهی دست نیابی .با ارن هم نمیتوان اصل اقیام به ترجمده آن را
منتفی دانست و به بهانه پیچییگیهای موارد خاص ،ترجمه قرآن را ترا نمود (ص .)328

استاد خرمدل با اشراف بر ترجمههای متعید فارسی و کردی داشته است و دقت در نقاط ضعف
و قوت آنها ،توجه به نقیپژوهی ترجمه های قبلی قرآن باعث شیه از اشتباهات احتمالی پرهیز کندی.
تفسیر نور ترجمه تفسیر «المنتخب» تیورن کمیته قرآن و سنت مصر است که مترجم با مهدارت و
تواناری خود تکمله هاری بر آن افزوده است و با نام «تفسیر نور» به چاپ رسییه است (خرمیل:1385 ،
پیشگفتار مولف)« .تفسیر نور» به چکش نقی و تحلیل قرآن پژوهان بهاةالیرن خرمشاهی و محمی علدی
کوشا خورده است .والبته نقیی تخرربی نیز بر ارن ترجمه به قلم سیی عبیالوهاب طالقانی درشدماره
 54مجله ی بینات نیز به چاپ رسییه است .ارن نقی و بررسی ها و تصدحیحهدای خدود متدرجم در
چاپ های بعیی ارن تفسیر ،بر غنای آن افزوده و تجیری چاپ آن از مدرز چداپ سدیزدهم تدا امدروز
گذشته و از بهتررن ترجمههای اهل سنت به زبان فارسی است.
بارزتررن ورژگیهای ارن اثر و سبک مترجم را میتوان در موارد ذرل خالصه کرد:
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 -1156ارشدان در ترجمده ،همدواره بده اطنداب گدرارش دارد و گداه ،تفسدیر و ترجمده را در هدم
می آمیزد؛ ارن اشکال بالغی با ضعف عیم مرز بنیی میان ترجمه و تفسیر در حدالی اسدت
که فزونی متن ترجمه بر نص آرات ،از دری اهل فن به عنوان نقص به حساب میآری.
 -2تسلط کامل به زبان عربی و نیز زبان مقصی و رعارت دقارق و ظرافتهدای هدر دو زبدان از
ورژگی ارن ترجمه تقسیری است.
 -3رعارت اصل امانت داری و پرهیز از حذف واژگان؛ مثال پرهیدز از حدذف بدیمدورد واوهدای
قرآن که بار معناری خاص خود را دارا هستنی.
 -4توجه به ررشهرابی مفهوم کلمات و دگرگونیهای زارشی و فرسارشی معنا و کاربرد آنها بدا
گذشت زمان در زبان مقصی.
 -5قابل فهم نمودن مفاهیم پیچییه برای بیشتر اقشار مخاطب.
 -6مترجم از آوردن آرای مورد اختالف تفسیری به ترجمه کده مدیتواندی سدبب سدرگردانی
مخاطب در میان اقوال متنوع خودداری کدرده اسدت .همچندین تدا حدی امکدان از تأوردل
متشابها و انیاختن خواننیه در دام شبهات پرهیز کرده است.
 -7نثر تفسیر نور پخته و روان است و متن در حی قابل قبولی از واژگان مهجدور و ندامدأنوس
دور مانیه است.
 -8نماران بودن ورژگیهای متن مبیأ در ترجمه و معادلرابی بدرای بیشدتر کلمدات .ترجمده
جمالت تا حی امکان به صورتی که در متن مبیأ است ،آمیه است؛ اگر جملدهای اسدمیه و
را فعلیه و را اسنادی و غیره است؛ به همان صورت به زبان مقصی آمیه است.
 -9مشخصکردن برخی از جمالت معترضه که از مقتضیات کالم بوده و نقش تبییندی آن در
ارتباط جمالت قابل توجه است.
 -10در ترجمه ی بعضی افعال با معنای مشخص ،گاه از دوفعدل اسدتفاده کدرده اسدت .آرده 5
احقاف .نوح آره 8
 -11توجه به نقل قولها و انتقال آن به همان سبک در زبان کردی و نیز در نظدر گدرفتن بدار
معناری جمالت اسمیه را فعلیه از جهت داللدت بدر ثبدوت و حدیوث و اسدتمرار و تجدید.
همچنین توجه به زمان افعال و قرارن مربوط به آن برای ترجمه درست آن.
 -12در بسیاری از آرات طول کالم و متن مبیأ در ترجمه جملهها رعارت شیه اسدت و اردن از
نظر پژوهشگران (صدفارزاده )27 ،ضرورت دارد؛ «ترجمه باری در لفظ و معنا هماهنگ بدامتن
و به انیازه آن باشی (کوشا.)10 :1383 ،
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 -13مترجم در ترجمه ساخت نحوی جمالت به زبان فارسی به گوندهای همسدان و مطدابق
ساختار نحوی زبان مقصی عملرکرده است به طوری که دسدتاندیازهای نحدوی در بافتدار
جمالت بسیار انیا است.
 -14مترجم از بهکارگیری اصطالحات تخصصی ،فلسفی را عرفانی غیر ضرور پرهیز کرده است.
 -15اشراف بر زبان مبیأ و تسلط کامل بر زبان مقصی باعث شدیه گوندههدای وصدفی ،اضدافی،
تاکییات و همچنین نحوه قرار گرفتن عناصر جمله؛ با توجه به نوع جمله (انشاری را خبری
بودن و تنوع هر کیام) در ترجمه آرات دریه شود؛ اگر مترجمی در ترجمه عبارت وصدفی
«صراْیاً مستقيماً» ،میآورد «ریگهی رنسوتان»؛ ارن ترجمه در واقدع نمدیتواندی بدر قواعدی
دستور زبان مقصی منطبق باشی.
 -16اگرچه مترجم با شناخت مفردات و توجه به ساختهای صرفی و تفاوتهای مصیر با اسم
مصیر ،تشخیص صفت مشبه از صیغه مبالغه با توجه به اوزان مشترا ،توجده بده معدانی
حروف ،ترجمه حال و تمیز و تاکییات الف و المها ترجمه قابل قبولی ارائه کرده است؛ اما
در مواردی مثل ترجمه «سیما» بده کلمداتی چدون « :شوك و شویوه و رون وهت» (خدرمدل،
 :1395آرههای محمی 30/و فتح 29/و رحمن )41/به معنای ارن واژه در هر دو زبان مبیأ و مقصی،
تأمل کافی نکرده است « .ضدرورت آگداهی از زبدان مقصدی در تدراز بداالتری از نیازمندیی
مترجم به زبان مبیأ قرار دارد .آشناری کافی با دستور تاررخی بده متدرجم اردن امکدان را
میدهی که واژههای غیر معیار را شناساری کنی» (جدواهری .)101:1397 ،لطفیپدور سداعیی
( )1395درارن مورد مینورسنی:
مترجم به لحاظ اهمیت ورژه متون درنی و کتابهدای آسدمانی باردی بدیش از همده بده دو
موضوع توجه خاص مبذول بیارد .اول عنصر بافتار ،دوم مسائل فرهنگی .برای نمونه ،آمدین

عنصر «لذ» قبل از «صم » در جمله «لذ صم » تصادفی نیست بلکه حاکی از رک بنیان
فکری و عقییتی استوار اسالمی است .در موضوع دوم ،ناهمگونی فرهنگ زبان مقصی و مبیأ
که مفاهیم را دچار مشکالت عظیمی می کنی .تنهدا کداری کده متدرجم در رفدع مشدکالت
تفهیمی حاصله از نداهمگونی فرهندگهدای زبدان مبدیأ و مقصدی مدیتواندی انجدام بیهدی،
اضافه کردن توضیحات در زرر نور را حاشیه است .مترجم حق اضافهکردن حتی رک کلمه
توضیحی در درون متن اصلی را نیارد (ص .)395

 -17بهددرهمنددیی از ملکدده هنددر و ادب در نوشددتار :فهددم و ذوق ادبددی نقددش بسددیار مهمددی در
درست نورسی ،زربانورسی و هنرینورسی ترجمه دارد« .مترجم باری آراسته به هنر ترجمه
باشی .هنر ترجمه غیر از ادب ترجمه است» (کوشا .)383 :1386 ،ارن ورژگی در ترجمههدای
فارسی و کردی خرمدل وجود دارد.
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 -18158آگاهی از سیاق آرات :شناخت معنای مورد نظر در آرات از میان معانی مختلدف ،بدا توجده
مشترکات معنوی کلمات و کاربردهای مجازی آنها در تفسیر نور رعارت شیه است.
 -19عیم بازتاب اعتقاد و انیرشه شخصی و مذهبی در ترجمه خرمدل دریه میشود .همانطور
که باری مترجم به عقییه خاصی تماردل پیدیا نکندی و مدذهب خاصدی را در نظدر نگیدرد،
خرمیل با بهره منیی از عقل سلیم به ارن مهم توجه داشته و از نقش تخرربی انیرشههای
حزبی و فرقه ای در ترجمه قرآن و تحمیل افکار بر ترجمه آگاه بوده است .همانطدور کده
«رکی از ورژگی های مهم متن مورد ترجمده کده متدرجم باردی آن را لحداظ کندی ،سدبک
ترجمه است .سبک در اصطالح ورژگیهداری در کدالم اسدت کده آن را از سدخنان درگدر
متمارز میکنی (جدواهری )25:1397،سدبک خدرمدل ردکدسدت و در عدین سدادگی بدرای
خواننیه واضح و ورژه ترجمههای ارشان است.
 -20در آره سوم سوره الفیل مترجم با توجه به اهمیت استفهام موجود در دو آرده قبلدی ،آرده
سوم يعنی« :وأرسل عليمُ ْیریا أاببيـل» را نیز بدر أمل َيعـل عطدف کدرده و بدرخالف بیشدتر
ترجمههای بارز فارسی  ،استفهام تقررری درگری آفرریه است.

 -21در ترجمه سوره میثر ،آره  ُّ « ،21نَظـر» آورده است :باز هم نگررست ودقت کرد .متدرجم
با مهارت علمی «نَظ َـر» را به معنی نظـر يف أ  :نظـر بدقـة ترجمده کدرده اسدت بدر خدالف
مترجمانی که آن را به معنی نظـر إلـی معنی کردهانی؛ اما اشتباه جزئی متدرجم در ترجمده

آن است که ارن چگونه نگررستن را با دو فعل ترجمه کرده است :نگررست و دقت کرد .با
توجه به برداشت مترجم از فعل مورد نظر؛ ترجمه بهتر و روانتر ارن گونه است :باز هم بدا
دقت نگررست.
 -22در سوره انشقاق ،آره 12؛ در ترجمه ﴿ويصلی سـعریا﴾ آورده است :وبه آتش سدوزان دوزخ
در خواهی آمی و خواهی سوخت .قابل توجه است که معنی خواهی سوخت در آره نیسدت
اگر چه فحوای کالم به ان اشاره دارد .بهتر بود که مترجم ارن قسمت را به صورت رنگی و
به عنوان تفسیر می آورد.
 -23در سوره احقاف آره 27؛ حرف جر «مـن» موجدود در آرده را از ندوع بعضدیه گرفتده و بده
زرباری ترجمه نموده است .ارن در حالی است بیشتر مترجمان از آن غفلت کرده انی.
 -24در سوره احقاف آره 21؛ جمله حالیه موجود در وسط آره را بیون توجه به اهمیت حالیده
بودن آن ترجمه کرده است.
 -25در سوره صف آره  13نیز معنی «ُتبواا» از قلم افتاده است.
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 .2-2ترجمه تفسیری شنهی رهحمهت
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«شنهی رهحمهت» ترجمه ای تفسیری در دو جلی و به زبان کردی است که در دو هدزار صدفحه بدا
قطع وزرری توسط نشر احسان منتشر شیه است .صفحات ارن تفسیر با رک خط افقی به دو قسمت
تقسیم شیه است که در سمت راست باالی صفحه ،متن قرآن و در سمت چپ ،ترجمه آردات آمدیه
است .قسمت پارین صفحات نیز به موارد اضافی تفسیری ،شرح لغات ،ارجاعات و گاه نکات نحدوی و
بالغی اختصاص داده شیه است .ارن قسمت موجز و پربار ،اگرچه در حوزه اردن تحقیدق نیسدت امدا
اهمیت بسیار دارد .ارن ترجمه تفسیری ترجمهای از تفسیر نور (از مترجم) اسدت .تفسدیر «شدنهی
رهحمهت» تمامی ورژگی های تفسیر نور را داراست و شارسته بود مترجم به ارن مورد اشاره میکرد؛
اما به هر دلیل ،ارن سهو از دری مترجم محترم پنهان مانیه است.
تفسیر «شنهرهحمهت» به لحاظ مرجع و منبع از پشتوانه محکمی برخدوردار اسدت .اسدتفاده از
منابع تفسی ری قیرم و جیری ،منابع إعرابی و بالغی ،در ترجمه ارشان بازتاب داشته است کده نشدان
از وقوف مولف بر جارگاهی باال و دامنهای استوار در قرآنپژوهی اسدت .اردن ترجمده تفسدیری نیدز
بیشتر به سبب زبان اثر و توانمنیی مولف در ارائهی آثار قرآنی ،مقبول واقع شیه است.
برخی از درگر ورژگیهای بارز ارن ترجمه تفسیری عبارت است از:
 -1نوع ترجمه ،ترجمه تفسیری است که جنبه تفسیری آن -کده درکندار ترجمده و پداورقی
آمیه است -بر ترجمه غلبه رافته نام «تفسیر» به خود گرفته است.
 -2ورژگی های ظاهری تفسیر چون صفحه آراری ،قطع و شکل و تعدیاد صدفحات هدر جلدی و
هم چنین نظم در نوشتار رعارت شیه است .در باالی هر صفحه نام سوره ،شماره صدفحه و
شماره جزة به صورت واضح نماران است.
 -3ترجمه آرات با دو رنگ مشکی (ترجمه) و قرمدز (تفسدیر) از هدم تمیدز داده شدیه اسدت.
ترجمه آرات پیونی و وحیت میان ترجمه و تفسیر دریه میشود.
 -4رک دستشین ترجمه با تفسیر از نقاط مثبت تفسیر است .فهم مترجم از کلمات و آردات
با توجه به سوابق ارشان در ترجمه و تألیفات قرآنی در حی باالری از آگداهی اسدت البتده
سعی مترجم در تفهیم جمالت و آرات ،در کنار موفقیت ضرر و زران إطناب در ترجمده و
ارجاد حواشی و زوائی را سبب شیه است.
« -5شنهی رهحمهت» در موارد انیکی ،ساختار دستوری زبان فارسی به خود گرفتده اسدت و
ارن به سبب ترجمه مستقیم از کتاب «تفسیر نور» است.
 -6با توجه به جنبه تفسیری ارن اثر که از عنوان آن پییاسدت؛ عدیم بهداة بده مدأثور (سدنت
صحیح نبوی) و اقوال سلف در تبیین آرات قرآن و همچنین عیم اعتبدار بده شدأن ندزول
صحیح آرات ،از موارد اشکال در ارن تفسیر است .ارن ضعف زمانی بیشتر جلوه کرده است
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 160که شنهی رهحمهت اسم تفسیر را حمل میکنی .ارن ضعف از آنجا که مترجم اسم تفسیر
را بر ارن اثر نهاده قابل توجه است.
 -7مترجم احاطه فراوان بر واژه ها و کلمات زبان کردی دارد.
 -8دریگاههای کالمی مترجم نشان از پاربنیی او به اصدول و مبدانی اعتقدادی اهدل سدنت و
منابع تفسیری معتبر ارشان؛ به ورژه در ترجمه آرات مرتبط با اسماة و صفات دارد.
 -9استفاده از کلمات عامیانه در ترجمه همانندی "گهوجانوه  ،شویو و مویو" و نیدز اسدتفاده از
واژهها و اصطالحات محلی منطقه موکرران محل اشکال اسدت .اردن امدر بدا دقدت بیشدتر
می توانست به نقطه قوت ترجمه تبیرل شود .مترجم میتوانسدت معدادلهدای موکرردانی
واژه ها را در پاورقی بیاورد؛ تا هم به گسترش دامنه واژگان مخاطب بینجامدی و هدم زبدان
استانیارد کردی بیشتر رعارت گردد و برخی از کلمات بدرای خوانندیگان سدارر لهجدههدا
گنگ و نامفهوم نباشی.
 -10مولف معانی واژه ها و عبارات مشکل هر آره را در پاورقی قرار داده و گاه بده فندون بالغدی
نهفته در آرات اشاره کرده است .توضیحات متناسب و افزودههای تفسیری و پاربندیی بده
قول راجح در ترجمه واژهها و عبارات ،از جمله نقاط قوت ارن اثر به حساب میآری.
 -11سبک ترجمه خرمدل در تفسیر «شنهی رهحمهت» همانندی درگدر ترجمدههدا و تألیفدات
قرآنی وی ،ساده و دور از کالم مسجع و موسیقی و هرگونه نگارش آواری است.
 -12طول کمی ترجمه و افزوده های توضیحی و زوائیی که گاه به صورت ترادف میان کلمدات
و گاه بیون دلیل به متن ترجمه افزوده شیه ،در مقابل ارجاز بالغی جمدالت قدرآن ندوعی
آشفتگی و اطناب را در ترجمه او رقم زده است .ارن اشکال بالغی در جاهای زرادی از ارن
تفسیر دریه میشود.
 -13از عالئم نگارشی در حی نیاز و مقبول استفاده شیه است.
 -14اگرچه توجه به سیاق آرات در ارن ترجمه ،از اهمیت باالری برخور دار است؛ اما مترجم در
پاره ای از موارد ،از ارن قاعیه غفلت نموده ،نطاق وسیع بعضی آرات را محیود نموده است؛
ماننی ترجمه آره  79سوره غافر.
 -15نادریهگرفتن ترجمه «واو» عاطف در بسیاری از موارد دریه میشود.
 -16اشتباهات جزئی در ترجمه بعضی افعال مثل آره  68سوره زخرف و آرده  65سدوره نسداة،
دریه میشود.
 -17تعمیمدادن بعضی اسماة خاص ماننی آره  100سوره انعام.
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 -18در مواردی متن ترجمه از لحاظ کمیت آنچنان بر متن آرات زرادت دارد کده گدوری 161
زبدان
مقصی نتوانسته است از عهیه ترجمه مستقیم و برابر برآری و به تفصیل روی آورده اسدت.
بیشتر ارن تفصیلها ملون نیستنی که نشانهی تفسیر آرات باشی.

 -19در ترجمه بعضی عبارات و مصطلحات قرآنی چون﴿ :بعضمُ لبعق ،بعضـمُ أوليـاء بعـق﴾
لغزشهاری دریه میشود؛ ماننی آرات  57سوره مائیه و  67زخرف و  138سوره بقره.

 -20در ترجمه کلمهی إنـذار

تیس ،تیسانین ،تیسویسهر نیامدیه و از معدانی چدون« :هوشوینری،

انچلهكانین» به خوبی بهرهبرده است .برای کلمه «فديـه» معادل «تاوننه» را قدرار داده کده
معادلها و گزریههاری مناسب میباشنی.
 -21واژهی رزدان برای ترجمه اسم علم اهلل نارسا مینماری که مواردی از ارن دست در ترجمه
وجود دارد.

 -22خرمدل در ترجمه آره دوم سوره احقاف ﴿تَـ ْن ِزيل الْ ِتَ ِ
اب ِم َن اّلل ال َْع ِزي ِز
ُ
آورده است:

ا ْحلَ ِ ِ
ـيُ﴾ (االحقاف)2/

ئهو كتێبه (كه قورئانی ناوه) هاتووه ه الی خونوه ،خوانی خاوهن اهسوهاڵت و

ِ
كاربهجێ .در ارن آره ﴿تَـ ْن ِزيـل ال ِتَ ِ
ـن اّلل﴾ خبدر و جملده اسدمیه اسدت
ـاب﴾ مبتدیا و ﴿م َ
ُ

ـل﴾ مصددیر بدداب تفعیددل و بدده معنددای
(درورددش 160:1999،و صددافی،167:1995 ،ج﴿ .)13تَـ ْن ِزيـ ُ
«ناران» و «نارانه خونره وه» است نه به معنای فعل الزم «هواتن» ،آنگونه که در ترجمده

آمیه است﴿ .اّلل﴾ معرفه اسدت  .جدیای از اردن ،جملده ِ
﴿م َـن اّلل ال َْع ِزيـ ِز ا ْحلَ ِ ِ
ـيُ﴾ دو بدار
ترجمه شیه است« .خاون اهسهالت» ترجمه «ذ العزم» است نه «العزيـز» .همچندین بدا
دقت در مصیر تنزرل که فوقیت مکانی در آن نهفتده اسدت و بدرای دور شدین از معندای

«ارسـال» ترجمده زردر پیشدنهاد مدیشدود:

نارانوه خوونرهوهی ئوهم كتێبوه وه الیوهن خووونی

بهاهسهاڵتی كاربهجێ وهیه.

ض ُ ُْ بِبَ ْعق﴾ (محمی )4/آورده است:
﴿ولَ ِ ْن لِيَْبلُ َو بَـ ْع َ
 -23در ترْجه آيه َ

ئوهمما خووان هێسویێكتان بوه

هێسوویێكتان توواقی اهكاتووهوهت «بعضـ ُ بــبعق» :رکددیرگر ،همددیرگر (کررمددینیددا.)115:1389 ،

مترجم در ترجمه ارن عبارت ضعیف عمل نموده اندی .در ارنجدا
درست تر و زربا تر است (باموکی ،ذرل آره).

صـ ًـرا
صـ َـر َك اّللُ نَ ْ
﴿ويَـ ْن ُ
 -24در ترْجــه آيــه َ

" بە یەكتوی تاقیتوان كواتەوە"

َع ِزيـ ًـزا﴾ (فددتح )3/آورده اسددت :وه خوووان یارمووهتیت بووین،

یارموهتێكی نایوواو و بێوێسووه و پووڕ شووكۆ و مایووهی عێووز هت و گووهورهیی .در ارنجددا ترجمدده

ص ًـرا
ساختار زبان مبیأ داشدته و دارای حشدو زائدی اسدت .بحدر المحدیط آورده اسدت﴿ :نَ ْ
َع ِز ًيزا﴾؛ أ  :ابلظهر و التم ـِ (انیلسی،90:2010 ،ج .)8دو ترجمه میتوان برای اردن عبدارت
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آورد :رکی:

« وە خون وەها یارمەتیت بوین كە بێوتە هوۆ

شوكۆ و اەسوەاڵت» و ایگویی «هەر

وەها خون یارمه تییەكی اهسهاڵتینرننەت پێ بین» است.

ال أ ََال ََتْ ُللُو َن﴾ (ذاررات )27/میگوری :وتی ئایا ناخۆن.
 -25مترجم در ترجمه آره ﴿فَـ َقربَهُ إِل َْي ِم ُْ قَ َ
رکی از معانی «أال» عرض و طلب (تعارف کردن) است .نحوران درباره معنای إال معتقیندی
وجوهی پنجگانه دارد؛ رکی از آن وجوه عرض و تحضیض اسدت و عدرض طلدب شدیة ردا
درخواست با میارا و نرمی و تحضیض طلب با تشورق و ترغیب است (ابن هشام .)43:1386،و
أال بر سر جمالت فعلیهای که فعل مضارع دارنی وارد میشدود (إمیدل بدیرع .)1988 :137 ،در
فرهنگ عامیانه مردم کرد نیز ،معموال به مهمان تعارف کرده میگورنی :فه رموون بخۆن.

ات الطـر ِ
ِ
ِ
ب﴾ (رحمن )56/آورده است :ده باغداتی بدههدهشدت دا
 -26در ترجمه آره ﴿في ِمن قَاص َر ُ ْ
ات الطـر ِ
ِ
ب﴾ ،سدبب اخدالل شدیه اسدت.
ژنانی چاوبهردراوه ههن .ارن معیل برای ﴿قَاص َـر ُ ْ

ات الطر ِ
ِ
ب﴾ ،چاوانخەر ،چاو پارێز است.
معادل بهتر برای ﴿قَاص َر ُ ْ

ـول ِ
ِ
ـذ ل ََر ُســولُهُ َواّللُ يَ ْش ـ َم ُد إِن
ـذ ل ََر ُسـ ُ
اّلل َواّللُ يَـ ْعلَـ ُـُ إِنـ َ
ـاء َك ال ُْمنَــافِ ُقو َن قَــالُوا نَ ْشـ َـم ُد إِنـ َ
﴿ -27إ َذا َجـ َ
ِِ
ِ لَ َ ا ِذبُو َن﴾ (مندافقون :)1/كواتێ اووڕوویەكوان بوۆ الت اێون ،سووێسی اەخوۆن و
ال ُْمنَافق َ
اەڵێن :ئێمە شەهااەت و گەونهی اەاەین بێ شك و گومان تۆ ڕنسپاراەی خووانی،

وە خون شەهااەت و گەونهی اەان قەتعەن اووڕوویان ارۆ اەكەن .در ارن آره جمله

ـذ
﴿واّللُ يَـ ْعلَ ُـُ إِن َ
معترضه از نوع احتراس به زربداری آمدیه اسدت و اگدر جملده اعتراضدیه َ
ل ََر ُسـولُهُ﴾ در آره موجود نبود چه بسا اتصال تکذرب منافقان [انتهای آره] بده ابتدیای آرده،
ارن معنا را برداشت و به ذهن انتزاع میکرد که پیامبر (ص) رسول خیا نیست و در نفد
االمر ،رسالت پیامبر از طرف خیاونی تکذرب شیه است .در ارنجا موقعیت حساس آره ،ارن
ْمنَـافِ ُقو َن» اسمی خاص برای گروهی مشخص است و
اهمیت را موجب شیه است .کلمه «ال ُ
در ارن آره و آرات مشابه ترجمه آن به "اووڕووەكوان" به بار تداررخی آن ضدربه مدیزندی.

امانتداری در ترجمه ،فقط در ارائه معنای رک واژه خالصه نمدیشدود بلکده گداه واژه ای
افزون بر معنا ،بار و ارزش معنوی خاصی را به همراه دارد که در ترجمه از بدین مدیرود؛
بهتر و البته واجب است که ارن کلمدات ،بدیون ترجمده بدا همدان لفدظ در زبدان مقصدی
گنجانیه شونی .کلمات ارمان ،اسالم [به عنوان درن] ،منافق ،تقدوا ،شدهیی ،ارثدار ،انفداق و
شهادت از ارن دسته کلماتانی.

ـذ ل ََر ُسـولُهُ﴾ عمالر در ترجمه نیامدیه اسدت و اردن
﴿واّللُ يَـ ْعلَ ُُ إِن َ
 -28درگر اشتباه مترجم جمله َ

سهو بزرگ آشکار ،ترجمه آره را دچار ضعف شیری کرده است .مترجم در مدواردی (رکدی
دو مورد) ارن خطای ترجمه ی ناقص را دچار شیه است.
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 .3نتیجه پژوهش

ترجمهها و تالیفات قرآنی در میان اکراد اگر چه درر به آغاز آمی اما در فاصله ندیم قدرن اخیدر خیدز
برداشت و آثار مهمی در حوزه قرآن و ترجمه و تفسدیر آن نوشدته شدی .مصدطفی خدرمدل مولدف،
مترجم و قرآنشناس توانا برای حوزه قرآنپژوهی است و آثار کردی او نمونههای شارسدتهای بدرای

زبان کردی در محافل قرآنی ارران است .ترجمه تفسیر فی ظـالل القـرآن با عنوان تفسیر فارسدی ندور،
ترجمه روان ،تفسیر المقتطف وتفسیر کردی "شدنهی رهحمدهت" از آثدار ارشدان اسدت .بدر طبدق
پژوهش حاضر از ورژگیهای قابل توجه دو اثر تفسیر نور و شنهی رهحمهت ،رک دستبودن ترجمه
و تفسیر ،رعارت دقارق و ظرافتهای هر دو زبان ،ررشهرابی مفهوم کلمدات و توجده بده فرسدارش و
دگرگونی معنای آنها با گذشت زمان ،قابل فهم بودن ترجمه برای بیشتر اقشار مخاطب اشداره کدرد.
همچنین باری گ فت طول کمی ترجمه در مقابل ارجاز بالغی جمالت و آرات قرآن نوعی آشدفتگی و
اطناب را در ترجمه او رقم زده است .ارن اشکال بالغی در موارد متعدیدی از اردن دو تفسدیر دردیه
میشود .تفسیر شنهی رهحمهت به سبب ترجمه مستقیم از تفسیر ندور ،در مدواردی دارای سداختار
دستوری زبان فارسی است .تعیاد اشتباهات و ترا اولی هدای بارسدته در تفسدیر ندور بدا توجده بده
تصحیح های متعید و چنی مورد نقی و بررسی اصحاب نظر ،بسیار انیا و در مقابل ،تفسدیر شدنهی
رهحمهت موارد معتنابهی از سهوها را دارد .با توجه به مجموع ورژگیهای اردن اثدر مدیتدوان آن را
توسعا ترجمهای تفسیری دانست و نمیتوانی تفسیر باشی.
منابع
قرآن کررم.
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دددددددددددددددد (1394ش) .شنهی رهحمهت .چاپ اول ،تهران :نشر احسان.
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تهران :مرکز ترجمه قرآن مجیی.
صفارزاده ،طاهره (1389ش) .اصول و مبانی ترجمه .چاپ دهم ،تهران :نشر پارس کتاب.
فقهی زاده ،عبی الهادی (1389ش) .کارگاه روش ترجمه (عربی -فارسی ،فارسی -عربدی) .چداپ اول ،تهدران:
انتشارات سمت.
کررمینیا ،مرتضی (1389ش) .ساختهای زبان فارسی و مسأله ترجمه قرآن .چاپ اول ،تهران :نشر هرم .
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چکیده
قرآن کررم ،در بسیاری از آرات ،تصورری حسی از اغراض خدود ارائده و در بسدیاری از آنهدا از فندون بیدانی (تشدبیهی،
مجازی ،کناری) استفاده کرده است .نورسنیه در ارن پژوهش تصورر هدای حسدی قدرآن را کده بدا اسدتفاده از خدوردن و
نوشیین و قوة ذائقه ابیاع شیهانی ،بررسی کرده است .روش اختیار شدیه بدرای انجدام تحقیدق ،روش تحلیلدی-توصدیفی
است .نتارج حاصل از تحقیق به ارن امور اشاره دارد :تصوررهای مبنی بر خوردن و نوشیین ،در قرآن کدررم بده دو شدکل
تجلی رافته است :الف :تصوررهای حقیقی که در قرآن کررم فراوان است و آنهدا را در آردات راجدع بده احکدام غدذاهای
حالل و حرام ،ذکر نعمتهای الهی در دنیا ،توصیف خوردنیها و آشامیینیهای بهشتیان و وصف آنچده کده در دوزخ بده
کافران و معانیان خورانیه میشود ،می توان رافت .ب :تصوررهای بیانی؛ ارن نوع تصوررها در قدرآن کدررم اندیا اسدت و
محیود به رک مجاز مرسل و چنی تشبیه و استعاره است .در تشبیهها و استعارهها ،قدرآن بهتدررن نظیدر را بدرای مشدبه
برگزریه است و تصورری روشن از آن ارائه کرده است .بسیاری از ارن گونه تصوررها ،امور معقول را بده شدکلی محسدوس
به تصورر کشییهانی و در انیکی از آنها ،برای روشن کردن امور حسی آنها را در لباس هماننیی محسدوس؛ امدا داللدت
کننیه بر مقصود ،ارائه کرده است .تصوررهای بیانی قرآنی نقش آرارهای نیارنی بلکه تصوررهاری هسدتنی کده اصدلیتدررن
کارکرد آن رسانین معناست و ارن وظیفه را به زرباری اعجاز آوری ارفا کردهانی.
کلیدواژهها :قرآن کررم ،تصوررهای بیانی ،تصوررهای حسی ،تصوررهای مبتنی بر ح

ذائقه ،خوردنی و نوشیینی.

دالالت الصور البيانية املبنية على القوم الذوقية
امللخص

(الطعا والشراب) يف القرآن ال رمي

كثاري مان آايتاه تصاويرا حسايا مان أغراضاهت وقاد وألّاف نبادا كثاري منهاا الفناون البيانياة
ن ّن القرآن الكار قاد عار
(التشابيه ،واراااز ،والكنايااة)ت جاادل ها ه املقالاة نّ دراسااة صااور حسااية القاارآن الكار تارتبت نوعااا مااا ابلقااوة ال وقيااة

 1پست الکترونیکbahri@pgu.ac.ir :
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داللتهای تصوررهای بیانی مبتنی بر ح

ذائقه (خوردنی و نوشیینی) در قرآن کررم

166ااِ والش اراب نجابااة عاان األسااًلة التاليااة :كيااف يفلّاات الصااور الاال أباادعت ماان الطعاااِ والش اراب والقااوة ال وقيااة
والطعا
القرآن الكر ما هو الادور الا ي لعبتاه تلاك الصاور نيصاال األغارا القرآنياة أي ف ّان مان الفناون البيانياة لاه الادور
ه ا ه الدراسااة علاان املاانهج التحليلااي – الوصاافيت
األكااخ تصااوير املعاااين املتصاالة ابلقااوة ال وقيااة اعتمااد الباح ا
ت ااوحي ها ا ه الدراس ااة نّ النت ااائج التالي ااة :ن ّن الص ااور ال اال أب اادعت م اان الطع اااِ والش اراب ،الق اارآن الك اار متجلي ااة
صااورت  :حقيقياة وبيانيااةت أمااا الصااور احلقيقياة فهااي احلقيقااة فهااي كثاارية القاارآن الكاار يفاادها آايت احلااالل واحلاراِ
ماان األطعماة واألشاربة كمااا يفاادها ذكاار نعاام اهلل الاادنيا و وصااف طعاااِ أهاال ا نااة وشاراهبم و وصااف مااا يُؤكاال
أصاحاب الناار وماا يُشاربونت و ّأمااا الصاور البيانياة التای أُبادعت مان الطعااِ والشاراب وماا هااو ذوقاي فهاي قليلاة القاارآن
اااز مرس ال و عاادد ماان التشاابيهات واإلسااتعاراتت ن ّن القاارآن
الكاار وينحصاار علاان أساااس مااا وصاال نليااه الباح ا
الكاار تشاابيهاته واسااتعاراته قااد اختااار أقاارب مثياال للمشاابه حبي ا يصااوره تصااويرا واضااحات ن ّن كث اريا ماان ه ا ه الصااور
األول ابملقصااودت ون ّن
تصااور األمااور العقليااة صااورة حمسوسااة وقلاايال منهااا تلاابذ عليهااا ثياااب حمسااوس آخاار ّ
أدل ماان ّ
الصور البيانية القرآن الكر ت أتت لغر مجاي ونّوما الغر األصيل منها نيصال املعن نّ قلب املخاطب وهي قد
ّأدت ه ا الغر بشكل عج البشر عن اإلتيان مبثلهت
ال لمات الرئيسة :القرآن الكر  ،الصور البيانية ،الصور احلسية ،الصور املبنية علن القوة ال وقية ،الطعاِ والشرابت
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حواس ،نخستین چیزی است که به انسان در درا محیط پیرامونش کمک میکنی و مهمتررن ابزار
شناخت او از طبیعت است .با هر تجربهای در درا طبیعدت ،تصدورری از اشدیاة و امدور در ذهدنش
شکل میگیرد که به آنها تصورر ذهنی گفته میشود .تصوررهای ذهنی مشدتراِ انسدانهدا کده بدا
حواس پنجگانة بیناری ،شنواری ،المسه ،بوراری و چشاری درا کردهانی  ،پارة اصدلی ارتبداط کالمدی
آنهاست .بیرهی است امور معنوی و مفاهیمی که با حواس درا نمیشونی ،پ از آشناری انسان با
امور حسی شکل میگیرنی .بر ارن اساس؛ بخش فراوانی از سخنانی که میان انسانها ردوبدیل مدی-
شود ،چیزهاری است که با حواس درا کردهانی و تصورری از آنها در ذهنشدان شدکل گرفتده و بدا
ذکر نامی که برای آنها وضع شیه است به ذهن شنونیه باز میگردد.
سخنوران برای بیان افکار و عواطف خورش از همین تصوررهای ذهنی مشدترا اسدتفاده مدی-
کننی .از ارن رو ،در نقی جیری ،پژوهشهای فراوانی در بارة تصورر آفررنی شاعران و ادربان بر اساس
حواس پنج گانه انجام شیه است .بیرهی است ،قرآن کررم نیز که بلیدغتدررن کتداب نهداده شدیه در
اختیار انسان است ،همین تصوررهای ذهنی را که نخسدت بدر اسداس حدواس شدکل گرفتده ،بدرای
رسانین مفاهیم متعالی و هیارت بشر به سوی غارتی الهی بکار گرفته است.
 - 1-1پرسشهای پژوهش
 -1تصوررهای حسی مبنی بر خوردنیها و نوشیینیها و چشیینیها بده چده شدکلهداری در
قرآن کررم تجلی رافتهانی؟
 -2قرآن کررم برای بیان اغراض خود از کیامرک از فنون بیانی استفاده کرده است؟
 -3نقش ارن گونه تصوررها در رسانین اغراض قرآن چگونه است؟
 -1-2پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجام شیه دربارة تصورر پردازیهای حسی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
الف -پژوهشهاری نظیر نمونههای ذرل که به تصوررهای حسی به شکل عام اشاره کردهانی:
 سیی قطب در کتاب التصورر الفننی فی القرآن الکررم خالل مباحث مختلف آن  16صفحه
را به بحث خیال پردازی حسی و تجسیم در قرآن اختصداص داده اسدت و نموندههداری از
آرات الهی را که در آن جامه محسوسات بر تن امور معنوی پوشییه شیه ،ذکر کرده است.
(قطب2002 ،م)86-71 ،



زری بدن محمدی بدن غدانم الجهندی در کتداب الصدورة الفنیدة فدی المفضدلیات؛ أنماطهدا،
موضوعاتها ،مصادرها وسماتها الفنیة که در سال 1425ق منتشر شیه است ،ضمن بررسی
تصوررهای فنی در شعر شاعران جاهلی که شعر آنان در مفضلیات جمع شیه است ،چهدار
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صفحه را به بررسی تصوررهای مرتبط با ح

ذائقه اختصاص داده

است( .الجهینی1425 ،ق:

.)241-238





نور الیرن دحمانی در رسالة دکتری خود تحت عنوان بالغة الصدورة الفنیدة فدی الخطداب
القصصی القرآنی؛ مقاربة تحلیلیة فی جمالیات األداة واإلحیاة ضمن مباحدث متعدید خدود
شش صفحه را به تصوررهای ذوقی اختصاص داده است .نورسنیه بندا بده مقتضدای بحدث
خود فقط به تصوررهای حقیقی پرداخته که به شکل قصصدی در قدرآن کدررم وارد شدیه
است (دحمانی2011 ،م.)317-311 ،
خیاداد بحری در پاران نامه دکتری خود با عنوان الصورة الفنیة فی شعر المتنبی والشررف
الرضی؛ الفخر نموذجا ضمن بررسی تصوررهای حسی در شعر متنبی و شدررف رضدی ،در
سه صفحه از رساله خود ،به بررسی تصوررهای ذوقی (خوردنی و نوشیینی) پرداخته است.
(بحری1390 ،ش)272-270 :

 صباح عباس عنوز در کتاب داللة الصورة الحسیة فی الشعر الحسینی نخسدت بده بررسدی
شکل گیری صورتهای حسی پرداخته سپ بر ارن اساس پارهای از اشعار سدروده شدیه
در بارة امام حسین (ع) را با تاکیی بر ارن امر تحلیل کرده است.
ب -پژوهشهاری که به بررسی تصوررهای مربوط به رک ح خاص پرداختهانی:
 عبی اهلل المغامری الفیفی در کتاب الصورة البصررة فی شعر العمیدان تنهدا بده تصدوررهای
قابل ادراا با ح بیناری در شعر نابیناران مادرزاد پرداخته است .وی در ارن کتداب کده
در سال 1997م منتشر شیه است 1046 ،بیتِ دارای تصوررهای بصری را از دردوانهدای
بشار بن برد ،علی بن جبلة العکدوّا ،ابدو العدالة معدری ،علدی بدن عبدی الغندی الحصدری
القیروانی ،أحمی بن عبی اهلل التطیلی و عبی اهلل البرذونی ،استخراج و بررسی کرده است.
 الصّورة السّمعیّة فی الشعر العربی قبل اإلسالم نوشته صاحب خلیدل ابدراهیم کده در سدال
 2000م و در منشورات اتحاد کتاب العرب چاپ شیه است .نورسنیه در ارن کتداب عدالوه
بر ذکر انواع تصوررهای سمعی به مواضع اداة سمعی در قصییه جاهلی و سداختار جمدالی
در تصوررهای سمعی گوناگون و بافت شعری از جهت موسیقیاری و بیانی پرداخته است.
 مقالة «نقش عنصر حرکت در حیات بخشی به تصاورر قرآنی و بررسی آن در جزةهدای 28
و  29قرآن کررم» نوشته مررم والرتی و بتول مشکین فام که در شماره  1از دورة  7مجلة
تحقیقات قرآن و حیرث به چاپ رسییه است .نورسنیگان در ارن مقالده تنهدا تصدوررهای
حرکتی را که جزئی از تصوررهای بصری شمرده میشود بررسی کردهانی و نقش حرکت را
در حیات بخشی به تصوررها بیان کردهانی.
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 پاران نامه الصور المتحرکه فی القرآن الکررم؛ الثلث األول نموذجا نوشته صدغرى بیداد169
کده
در سال  1395در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به اتمدام رسدییه اسدت ،نورسدنیه در اردن
رساله به بررسی تصوررپردازیهای حرکتی در قرآن کررم پرداخته است.
بر اساس اطالعات نورسنیه ،تا زمان نگارش اردن مقالده ،پژوهشدی مسدتقل در بداره تصدوررهای
مرتبط با ح چشاری و خوردن و نوشیین ،نه در قرآن و نه در آثدار منظدوم و منثدور ادبدی انجدام
نشیه است؛ به همین جهت نورسنیه ،بررسی ارن موضوع را در قرآن کررم برگزریه است.
 -1-3روش پژوهش
نورسنیه قصی دارد ،ابتیا به تعررف تصورر حسی و تصوررهای مرتبط با ذائقه (خوردنی و نوشدیینی)
بپردازد ،سپ با استفاده از روش تحلیلی– توصیفی ،اشکال وارد شین تعابیر مرتبط را بیان نماری و
داللت تصوررهای بیانی را بر معنای قصی شیه روشن کنی .همچنین به شکلی گدذرا بده تصدوررهای
حقیقی اشاره خواهی کرد .نمونههای برگزریه برای بررسی ،از تمدام سدی جدزة قدرآن کدررم اختیدار
خواهی شی.
 -2نقش صورتهای حسی در تصویرپردازی ادبی
هرگاه انسان چیزی را با حواس پنجگانه خورش درا کنی ،صورتی از آن در ذهنش جای مدیگیدرد
که در صورت غیاب آن شیة در ذهن باقی میمانی .به ارن تصورر به جدای ماندیه در ذهدن ،تصدورر
ذهنی می گورنی .به همین جهت ،در تعررف آن آمیه است« :صورت ذهنی بازگشدت احساسدات بده
ذهن است ،در نبود اشیائی که آنها را بر میانگیزد»( .وهبة والمهنیس1984 ،م )227:اردن تصدوررهدای
ذهنی از امور مادی که به اعتقاد جرجانی با ح مشترا ترسیم میگردد و در قدوة خیدال ذخیدره
میگردد( ،الجرجانی1985 ،م )107 :بنیان دانش انسان را شکل مدیدهدی؛ عدالوه بدر اردن سدنگ بندای
ارتباط وی را با درگران پاره ررزی میکنی؛ زررا با تعبیر از آنها ،حسی مشترا در مخاطب بر مدی-
انگیزد .بر ارن اساس ،حواسِ سخنوران ،اصلیتررن وسدیلة آندان در تصدورر پدردازی و بدر انگیخدتن
احساسات مخاطب است؛ زررا با دخل و تصرف در صورت های ذهنی است کده تصدورر هندری مدی-
آفررننی و دل و جان مخاطب را با تشبیهات و استعارههای خورش متأثر میسازنی .شاری بده همدین
جهت است که برخی کتابها بر صورتهای فنی (تشبیه ،استعاره) اصطالح «صورت ذهنی» اطالق
کرده انی و وظیفه آن را ارجاد تصورری ملموس در ذهن مخاطب دانستهانی .بیرن شکل که از رندگ-
ها ،شکل ها ،حرکات و درگر حاالت اشیاة ،تصورری کالمی بیافررنی که خواننیه مستقیما آن را درا
کنی( .وهبة والمهنیس1984 ،م227 :و )228
میتوان گفت :تصورر ادبی که در متن ،زرباری و جذبهای قویتدر از سدخن عدادی مدیآفررندی و
خواننیه را به حرکت وامیدارد و او را به فضاری فراتر از فضای واقعی میبدرد (التندوجی1999 ،م،)591 :

170

داللتهای تصوررهای بیانی مبتنی بر ح

ذائقه (خوردنی و نوشیینی) در قرآن کررم

بر170
پاره صورت های ذهنیِ شکل رافته در مخیلة سدخنور شدکل مدیگیدرد و هدر نورسدنیه و شداعر،
می توانی به قیر تواناری ذاتیش در به هم آمیختن تصورر های ذهنی ،تصاورری خیالی و ادبی بیافررنی
تا افکار و عواطف خورش را به مخاطب برسانی.
بررسی تصوررهای ادبی بر اساس ارتباط آن با حواس پنجگانه از مباحث نقی ادبی جیردی اسدت،
هرچنی ررشههای آن را در بالغت قیرم در بحثهاری نظیر تشبیه حسدی و عقلدی مدیتدوان رافدت.
(التفتازانی1391 ،ش )307-294 :در ارن پژوهش کده بده بررسدی تصدوررهای سداخته شدیه از خدوردن
نوشیین و قوه ذائقه در قرآن کررم میپردازد ،نورسنیه آرات مرتبط با آن تصوررها را تحلیل خواهدی
کرد.
 -3تصویرهای مبتنی برحس ذائقه (خوردن و نوشیدن) در قرآن کریم
تصوررهای بنا شیه از خوردن و نوشیین و آنچه به ح
شکل حقیقی و بیانی آمیه است.

ذائقه مربوط اسدت ،در قدرآن کدررم بده دو

 -3-1تصاویر حقیقی
کلمات ،در ارن گونه تصاورر ،در معنی حقیقی خود بکار رفته است و تعابیر از فنون بیدانی (تشدبیه،
مجاز ،استعاره و کناره) خالی است .نمونههای ارن گونه تصاورر که بده خدوردن و نوشدیین مربدوط
است در قرآن کررم فراوان است .رکی از بارزتررن نمونههای آن ،تعدابیری اسدت کده خیاوندی بدرای
توصیف نعمت های الهی در روز قیامت بکار برده است را اوصافی است که برای بیان عذاب مشدرکان
و بیکاران استفاده کرده است .آردات بیسدت و پدنجم تدا بیسدت و هشدتم سدورة مطففدین و آردات
شانزدهم و هفیهم سورة ابراهیم نمونهای است از ارنگونه تصوررها که آردات سدورة نخسدت شدراب
نیکان را در قیامت توصیف میکنی و آرات سورة بعی تصورری از نوشیینی بیکاران را در آخرت ارائده
میکنی.
از درگر نمونههای تصاورر حقیقی تذکر نعمتهای الهی در دنیاست ،نظیر آرات بیسدت و پدنجم
تا سی و دوم از سوره عب که چگونگی رورانین گیاهان و میوههاری کده غدذای انسدان و چارپاردان
است را بیان میکنی.
از درگر تعابیر حقیقی که به طعام و شراب مربوط است ،آراتی است که از احکدام الهدی در بداره
غذاهاری که بر مسلمانان حالل را حرام شیه است سخن میگوری .از آن جمله است سدخن خیاوندی

ِ
ِ ِِ ِ
متعال﴿ :إِمنَا ْر َعلَْي ُ ُ الْم ْيتَةَ والد و َحلُْ ِْ
ری َابغ َوَال َعاد فَ َـال
َ َ
اخلن ِزي ِر َوَما أُهل به لغَ ِْری اّلل فَ َم ِن ا ْ طُر غَ ْ َ
ُ َ َ ََ َ
ِ
ِ
يُ ﴾ (بقدره )173 :ترجمه« :فقط بر شما مردار و خون و گوشت خوا و آنچه
إِ َْ َعلَْيه إِن اّللَ غَ ُه ٌ
ور رْ ٌ
به غیر نام خیا ذبح شیه باشی را حرام کرد .پ هر ک بیون زراده خواهی و تجاوز به خدوردن آن
مجبور شود ،گناهی بر او نیست .همانا خیاونی آمرزنیه و مهربان است».

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 171 1400
 -3-2تصاویر بیانی ابداع شده مبتنی بر حس ذائقه (خوردن و نوشیدن)
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صورتهای بیانی به گونهای از صورتهای ادبی اطالق میشود که «در پردازش آنها بر اسلوبهدای
بیانی نظیر تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کناره و درگر وسائط بیانی متیاول تاکیی میشود .اسلوبهاری کده
در آن می توان رک معنای واحی را بر اساس مقتضای حال و ذوق نورسنیه در اختیار و پردازش بکار
برد» (رعقوب وعاصی1987،م .)775/2 :قرآن کررم ،واالتررن کتاب نهاده شیه در اختیار بشدر ،از اسدالیب
بیانی مختلف به بهتررن نحو استفاده کرده است؛ به همین جهت ،کتابهای متعیدی در باره بالغت
آن نگاشته شیه است .قرآن کررم در آنچه به ح ذائقه مربوط است نیز به بهتررن شدکل از فندون
بیانی استفاده کرده است.
آرات زرر که بر اساس ترتیب وارد شین فنون بیانی در کتدابهدای سدنتی بالغدی مدنظم شدیه
است ،از نمونههای تصاورر ذائقه محور در قرآن کررم است.
 -3-2-1تشبیه

﴿إِن َشجرمَ الزقُّوِ ْ /یَعا ْاألَثِ ِيُ َ /لالْم ْم ِل يـ ْغلِي ِيف الْبطُ ِ
ون َ /لغَ ْل ِي ا ْحلَ ِم ِ
يُ( ﴾/الیخان .)45-43 :ترجمده:
َُ
ُ
ُ َ
ََ
« براستی درخت زقوم  /غذای گنهکاران است/ماننی فلز مذاب است و در شکمها مدیجوشدی /مانندی
جوشیین آب جوش.»/
آرات فوق ،عذاب فراهم شیه برای گناهکاران را به تصورر میکشی .عذابی کده خوراندینی اسدت.
نخست بیان میکنی که غذای گنهپیشهگان از « قو » است که میدوهای اسدت بسدیار ناخوشدارنی از
رک گونه درخت( .الطبرسی2005 ،م .)236/8 :سیی حسدن مصدطفوی در بداره آن آورده اسدت« :اصدل
واحی در باره ارن ماده خوردن به روش بلعیین و به اجبار اسدت .شداری اطدالق " قـو " بدر اندواعی از
درختان به جهت نامطبوع بودن آن است»( .مصطفوی1385 ،ش )349/4 :در تفسیر المیزان در توصدیف
آن آمیه است « :اسم درختی است با برگی کوچک ،تلخ و بیبو ،آبی دارد کده اگدر بده جسدم انسدان
برخورد کنی ،متورم میشود» (الطباطبائی1997 ،مُ « .)141/17 :ممل» را برخی ته مانیة روغن دانستهاندی

(الراغب اإلصبهانی ،بی تا )476 :و برخی آن را فلز مذاب گفتدهاندی( .ابدن منظدور1992 ،م )209/11 :و «غَلـي»
درگ سرررز شیه را گورنی (الراغب اإلصبهانی ،بی تدا )365 :و «ُحـيُ» آبدی اسدت کده بده نهاردت گرمدی

رسییه باشی؛ (الطبرسی2005 ،م )88/9 :بنابرارن ،آره با بکارگیری تشدبیه ،غدذای گناهکداران را غدذاری
بسیار نامطبوع از درختی معرفی می کنی که به حیی کرره است و منفور که در خود قرآن به سدر-
های شیطانها تشبیه شیه است( .الصافات )65 :ارن غذا چون روغن داغ را فلز مذاب در شکمهایشان
میجوشی و ماننی آبی جوشان که از شیت غلیان سرررز شیه در شدکم آندان غلیدان مدیکندی .اردن
تشبیه متناسب با غرض آرات که انذار گنهکاران است ،به روشنی شیت عذاب الهی را برایشدان بده
تصورر میکشی تا شاری از گناه دست بردارنی و راه راست پیش گیرنی.
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172تشبیه آنچه در شکم کافران و گنهکاران ررخته میشود به «مهل» در ارن آره نیدز آمدیه اسدت:

ِ ِ
ْ هبِِــُ ُســر ِادقُـ َما وإِ ْن يَســتَ ِغياُوا يُـغَــاثُوا ِصَــاء َلالْم ْمـ ِـل يَ ْش ـ ِو الْو ُجـ َ ِ
﴿إِِ أَ ْعتَ ـ ْد َِ للظــال ِم َ
ِ َِ ًرا أ َ
َ ْ
ُ
ُ
َْــا َ ْ َ
ـوه بـ ـ ْئ َ
ت ُم ْرتَـ َه ًقــا﴾ (الکهددف )29:ترجمدده« :مددا بددرای سددتمگران آتشددی فددراهم کددردهارددم کدده
ـاء ْ
الشـ َـر ُ
اب َو َسـ َ
سراپرده هارش آنان را احاطه کرده است و اگر کمک بخواهنی به آنان کمک میشود با آبی چون فلدز
مذاب [گوشت] صورتها را میپزد ،بی شرابی است و بی جارگاهی است».
قرآن کررم آبی را که برای عذاب ظالمان مهیا شیه تا به هنگام عطش ناشی از آتش دوزخ با آن
خود را سیراب کننی به «ممـل» ماننی کرده است .ارن آب نه تنهدا تشدنگی را برطدرف نمدیکندی ،از
شیت حرارت چهرهها را نیز میسوزانی .سوزانینی که براساس معنی لغوی کلمه «يشـو » گوشت بر
اثر آن پخته میشود( .أنی وآخرون1372 ،ش )502 :در ارنجا نیز ،تشبیه ،عذاب الهی مهیا شدیه بدرای
ستمگرا ن را ،به شکلی کامال محسوس به تصورر کشییه است .ارن تصورر که با آمیدزهای از صدورت-
های حقیقی و بیانی ارائه شیه ،اشخاصی را در ذهن مجسم میکنی که آتش ،بسان سدراپرده از هدر
سو آنان را احاطه کرده است؛ به طوری که امکان خروج از آن آتش هولناا از آنان سلب شیه است
و اگر کمک بخواهنی ،آبی بسیار بی ،بسان فلز مذاب به آنان داده میشود که حرارت آن ،چهرههدا را
میسوزانی.

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َل َه ُـروا يَـتَ َمت ُعـو َن
ـار َوالـذ َ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َجنات َاْ ِر م ْن َُتْت َمـا ْاألَنْـ َم ُ
﴿إِن اّللَ يُ ْدخ ُل الذ َ
ار َماْ ًوى َهُ ْـُ﴾ (محمی )12 :ترجمه« :بده راسدتی خیاوندی کسدانی را کده
َو َْ ُللُو َن َل َما ََتْ ُل ُل ْاألَنْـ َعا ُ َوالن ُ
ارمان آوردنی و کارهای نیک انجام دادنی در بهشتهاری وارد میکنی که در زرر آنهدا نهرهدا جداری
است و کسانی که کفر ورزرینی بهرهمنی میشونی و میخورنی همانگونه که چارپاردان مدیخورندی و
آتش پناهگاه آنان است».
قرآن کررم در ارن آره به مقارسه بین حال مؤمندان و کدافران پرداختده اسدت .مؤمندان درسدت
کردار را در بهشتهاری به تصورر میکشی که در زردر درختدانش جوربارهدا جداری اسدت و جارگداه
کافران را در آتش نشان میدهی .دربخشی از آره ،قرآن با استفاده از رک تشبیه که به نوعی به طعام
مرتبط است ،حال ناسپاسان را در دنیا به تصورر کشییه است .مشبه حال کافرانی است کده از متداع
دنیا برخوردارنی و غرق در خور و خواب و شهوتنی و غافل و سرگرداننی .مشبه به حیوانداتی هسدتنی
که جز خوردن و خوابیین از دنیا د رکی نیارنی و صرفا از روی غررزه ،به خدوردن و نوشدیین و دفدع
شهوت مشغولنی و چیزی جز لذتهای حسی را درا نمیکننی .صفت مشترا بین ارن دو ،غفلدت
و سرگردانی و بی هیفی در دنیاست .مشبه به اختیار شیه در ارن تشبیه ،چیزی است کده از سدوری
نماد بی خردی و سرگردانی است و از درگر سو ،امری است که برای انسانها محسوس است و پیش
چشم آنهاست؛ بنابرارن ،مناسبتررن نظیر برای نشان دادن حال کافران در اردن دنیدا اختیدار شدیه
است.
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ِ
ِِ
ِ
ِ
اءهُ َملْ ََِي ْدهُ َش ْـيئًا َوَو َجـ َد اّللَ ع ْنـ َدهُ
﴿والذ َ
َ
اء َْ إذَا َج َ
سبُهُ الظ ْم َِ ُن َم ً
س َراب بق َيعة َْ َ
ين َل َه ُروا أَ ْع َما ُهُ ُْ َل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساب﴾ (الندور )39 :ترجمه« :و کسانی که کفر ورزریندی کارهارشدان مانندی
سابَهُ َواّللُ َسر ُ
يع ا ْحل َ
فَـ َوفاهُ ْ َ

سرابی است در زمینی هموار که تشنه آن را آب میپنیارد وقتی به آن میرسی چیدزی نمدیرابدی و
خیاونی را نزد آن میرابی پ به حسابش به طور کامل رسییگی میکنی و خیاونی سررع حسابرسی
میکنی».
قرآن کررم ،با بکار گیری تشبیه تمثیل ،اعمالی را که کافران بده آن امیدی بسدتهاندی بده تصدورر
کشییه است .مشبه هیئت کافرانی است که میپنیارنی اعمال و کردارشان در دنیا به آنان نفع مدی-
رسانی؛ در صورتی که ،کارهای شان نابود شیه و اثری از آن نیست .مشبه به هیئت تشنهای است که
در زمینی پست سرابی دریه و از فرط تشنگی به سورش میشتابی تا رفع عطش کنی؛ امدا چدون بده
آنجا میرسی ،اثری از آب نمیبینی .وجه شبه بین آنها ابتیاری امیی بخش و انتهاری ناامیدی کنندیه و
عذاب آور است .تشبیه امری عقلی و غیر محسوس را به شکلی حسی به تصورر میکشدی؛ بندابرارن،
اضمحالل و نابودی و بی ثمر بودن اعمال کافران که امری است عقلی ،به شکلی حسی و قابدل درا
برای مردم به تصورر کشییه است.
گفتنی است ارن تشبیه ،حال کافران را بسیار بیتر از تشنة رفته در پی سراب به تصورر کشدییه
است؛ زررا تشنه چون به سراب رسی ،آب نمیبینی و امییش به رأس تبیرل میشود و جز تشدنگی و
ناامییی عذاب درگری نیارد؛ ولی کافر نه تنها اثدری از ثدواب اعمدالش نمدیبیندی ،پد از ورود بده
قیامت ،فرشتگان الهی را میبیننی که در انتظار اورنی تدا پد از ورود ،او را بگیرندی و جدزای کامدل
اعمالشان را بیهنی.
تشبیهات فوق ،اغراض و معانی می نظر قرآن کررم را به صورت غذا و شراب که بدارزتررن شدکل
ادراا حسی است به تصورر کشییه است .گفتنی است ،بحث زرباری شناختی در تشدبیهات قرآندی
بخشی از کارکرد تشبیه در ارن کتاب عظیم است؛ زررا «برای خدیمت بده عقیدیه و مجسدم کدردن
معانی و اغراض قرآن مهیا شیهانی .ارن تشبیهات با وجود زرباری هنری و متمارز بودنشان ،تنها ردک
گونه جمال را تعبیر هنری نیست که خود هیف باشی ،بلکه از اغراض عقییتی درندی بدا بلیدغتدررن
شیوه تعبیر نمودهاست .بنابرارن ،زرباری فن را با غرض درنی که تشبیهات برای آندان آمدیه بدا هدم
جمع کرده است» (قصاب).
 -3-2-2مجاز مرسل
کاربرد مجاز مرسل در قرآن کررم فراوان است؛ اما نورسنیه تنها آره ذرل را مربوط به خدوردنیهدا و
آشامیینیها میدانی که خود در شمار شواهی ارن نوع مجاز در کتابهای بالغی ذکر شیه است.
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داللتهای تصوررهای بیانی مبتنی بر ح

ذائقه (خوردنی و نوشیینی) در قرآن کررم

174
ِ
ال أَْ ُد ُإلَا إِِّ أَراِ أَ ْع ِ
ِ
َخـر إِِّ أَراِ أ ِْ
َُحـ ُل فَـ ْـو َ َرأْ ِسـي
ص ُر َمْ ًرا َوقَ َ
الس ْج َن فَـتَيَان قَ َ َ
َ
َ
َ
﴿و َد َخ َل َم َعهُ ّ
ـال ْاآل َ ُ
خبزا َتْ ُلل الطری ِم ْنه نَـبِْئنا بِتأْ ِويلِ ِه إِِ نَــر َ ِ
ِ
ِ﴾ (روسف .)36 :ترجمه« :و بدا او دو جدوان وارد
ُ ًْ َ ُ ُْ ُ ّ َ َ
اك م َـن ال ُْم ْحسـنِ َ
َ
زنیان شینی رکی از آن دو گفت من خودم را در خواب دریم که می میفشارم و درگری گفدت مدن
خود را در خواب دریم که بر سرم نانی حمل میکنم که پرنیه از آن میخورد ما را از تاورل آن آگاه
کن به راستی تو را از نیکوکاران میبینیم».

شاهی مجاز در آره ﴿إِِّ أَراِ أَ ْع ِ
ص ُـر َمْ ًـرا﴾ است؛ آنجا که به جای اطالق انگور بدر آنچده فشدرده
َ
می شود ،از آن به خمر تعبیر کرده است که شرابی است حاصل از افشره انگور پ از تخمیر شدین.
بالغیون چنین مجازی را مجاز مرسل «ابعتبار ما يکـون» نامییهانی کده در حقیقدت نامیدین چیدزی
است بر اساس چیزی که به آن تبیرل میشود( .الهاشمی1367 ،ش )306 :بدیرهی اسدت اردن عدیول از
لفظ حقیقی به مجازی را به قول احمی حسن البصیر (1987م )316 :از صورت حقیقدی بده «صدورت
بیرل تابع» نقش مهمی در تصورر آفررنی دارد .بده نظدر مدیرسدی ،سدبب عدیول از لفدظ حقیقدی
(عنب) به لفظ بیرل (خمر ) عالوه بر ارجاز ،به سبب فشردن انگور نیز اشاره دارد .به عبارتی ،اشداره
دارد به ارنکه همزنیانی روسف (ع) خواب میدریه است که برای خمر انگدور مدیفشدارد .شداری بده
سببِ همین داللت لفظ بیرل است که در تفسیر المیزان در بیان معنی ارن بخش از آره آمیه است:

«واملعىن أصب /أْدإلا وقـال ليوسـف (ع) أ رأيـ

فيمـا يـرى النـائُ إ أعصـر عنبـا للخمـر» (بده اردن

معنی است که رکی از آن دو نفر صبح کرد و به روسف (ع) گفت :من در آنچه انسان خواب میبینی
دریم که برای خمر انگور میفشارم» (الطباطبدائی1997 ،م .)174/11 :عالوه بر ارن ،تعبیر موجدود باعدث
همآواری کلمه «خمرا» با فاصله پ

از آن رعنی «خبـزا» شیه است که ارن هم وزنی بر زربداری آرده

افزوده است.
 -3-2-3استعاره
از استعارههاری که به قوه ذائقه و خوردن و نوشیین مرتبط هستنی میتوان به آرات ذرل اشاره کرد:

ِِ ِ
﴿وقِيل ای أَرض ابـلَ ِعي م ِ
ِ ِ
ِ
ـل
اسـتَ َو ْ
ـيق ال َْمـاءُ َوقُض َـي ْاأل َْم ُـر َو ْ
اءك َوَای َاَاءُ أَقْلعـي َوغ َ
َ ََ ْ ُ ْ ََ
ت َعلَـى ا ْجُـود ِّ َوقي َ
ِ ِ ِ
ِ﴾ (هود )44 :ترجمه« :و گفته شی ای زمین ،آب خود را ببلع و ای آسدمان ،بدارش
بُـ ْع ًدا ل ْل َق ْو الظال ِم َ
را قطع کن و آب فرو رفت و امر به انجام رسیی و [کشتی] بر کوه جودی قدرار گرفدت و گفتده شدی
مرگ بر قوم ستمگر».
أرض ابلعي ماءك وای ااء أقلعي» است که چون زنیگان به زمین و آسدمان خطداب
شاهی در «ای ُ
شیه است و به اولی دستور داده شیه که آب را فرو برد و دومی مدأمور متوقدف کدردن بدارش شدیه
است« .بَلـع» بردن چیزی است از حلق به شدکم (الطبرسدی2005 ،م )217/5 :در التحريـر والتنـوير آمدیه
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است « :حقیقت بلع عبور غذا و نوشیینی است بی آنکه در دهان بمانی» (ابدن عاشدور1984 ،م)78/12 :

«إقالع»

از بین بردن چیزی است از اصل به نحوی کده اثدری از آن دردیه نشدود( .الطبرسدی2005 ،م:

 )217/5در فرمان به زمین ،دو استعاره موجود است :نخست تشبیه زمین به انسان به قررنه خطاب با
حرف «را» که وجه شبه ،اطاعتِ ناشی از فرمان است تا به قول زمخشری (2009م« )485 :بدر اقتدیار
عظیم داللت کنی و ارنکه آسمان ها و زمین و ارن اجرام بزرگ فرمانبیار اورنی؛ زررا هرگونه خواسته،
آنها را ارجاد کرده و اداره آنها بر او دشوار نیست ،گوری عاقل و دارای قیرت تشخیصانی و عظمدت و
شکوه و پاداش و مجازات و توان او بر همه امور را میشناسنی» .دوم در هماننی کردن فرو بدردن آب
است به بلعیین .وجه شبه استعاره ،سرعت فرو بردن است .بر ارن اساس ،سرعت فرو بدردن آب کده
زمین مأمور آن است به سرعتی ماننی شیه ،که غذا بلعییه میشود .به عبارتی درگر ،بده زمدین امدر
شیه است که به سرعت ،آب موجود بر سطح خود را فرو برد؛ همانگونه که انسان غذا را در کام خود
می کشی .استعاره در ارنجا توانسته است امری محسوس (جذب شین آب به وسیله زمین) را بدا امدر
محسوس درگری (بلعییه شین غذا به وسیله انسان را حیوان) که داللتش بر غرض روشدنتدر اسدت
برای مخاطب به تصورر بکشی.

﴿وإِذَا أَذَقـْنَــا النــا ر ُْحَـةً فَ ِرْــوا ِهبــا وإِ ْن تُ ِ
صـ ْـب ُم ُْ َســيِّئَةٌ ِصَــا قَــد َم ْ أَيْـ ِـدي ِم ُْ إِذَا ُهـ ْـُ
ُ َ َ
َ َ
َ

ن﴾ (روم)36 :
يَـ ْقنَطُــو َ

ترجمه« :و اگر به مردم انیا رحمتی بچشانیم از آن به طرب میآرنی و اگر به خاطر آنچه به دست
خورش کردهانی انیکی بیی به آنها برسی رکباره ناامیی میشونی».
در آره ،رسانین رحمت به مردم ،که مراد از آنها کافران است ،به إذاقـة (چشانین) تشبیه شدیه
است که «اصل آن برخورد غذا به نوا زبان و ضعیفتررن نوع برخورد اعضاة بین به اجسام اسدت»
(ابن عاشور1984،م .)97/21 :بر اساس ارن معنی ،استعاره انیکیِ توان انسان را در برابر نعمتهای الهدی
به خوبی نشان داده است؛ زررا با دقت در نقش استعاره ،در مدیردابیم کده انسدان بدا چشدیین -نده
خوردن -نعمت های الهی و ادراا لذت دچار تبختر و سرمستی میشود .بده نظدر مدیرسدی ،نکدره
آوردن «رُحة» و «سـيئة» برای داللت بر قلت است که با «إذاقـة» در تناسب کامل است .بیرن معندی
که اگر انیکی از نعمت های خورش را به انسان عطا کنیم ،به سرعت دچار سرمستی و کفران نعمدت
می شود و اگر به خاطر کارهای خورش به آنان آسیبی ناچیز رسی صبر نتواننی و ناگهان ناامیی مدی-
شونی .بیرن شکل ،آره تصورری روشن از توان انسان در هر دو حالت رفاه و سختی ارائه میکنی.
کاربرد فعل و مشتقات «ذا » برای غیر چشیینیها در قرآن فراوان است که بیشدتر در بالهدا و

مصیبتها بکار رفته است؛ از آنجمله است…﴿ :فَ َذاقُوا َوَاب َل أ َْم ِرِه ُْ…﴾ (التغدابن ،)5 :و ﴿…فَـ ُذوقُوا
َع َذ ِاِب ونُ ُذ ِر﴾ (القمر )37:و ﴿ ُل ُّل نَـ ْه ذَائَِقةُ الْمو ِ
ت…﴾ (العنکبدوت .)57:همانگونده کده پییاسدت ،در
َْ
َ
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 176فوق ،مشتقات «ذا » در معنی مجازی بکار رفته است .بیرن گونه که وبال (سختی) و عدذاب
آرات
و مرگ به غذاری تشبیه شیه که انسان آن را سر میکشی و تمام وجودش مزه آن را ح

َما﴾ (الفجر .)19 :ترجمه« :و میراث را به تمامه میخورری».
اث أَ ْل ًال ل ًّ
الرت َ
﴿و ََتْ ُللُو َن َُّ
َ

میکنی.

استعاره در «َتولـون الـرتاث» است .در ارن استعاره ،مشبه ،تصاحب و تملدک اسدت و مشدبه بده

«أوـل» (خوردن) و وجه شبه بین طرفین تشبیه ،سرعت و شمولیت تصرف است .قررنه نیز مفعدول
قرار گرفتن تراث است که خود استعاره تخییلیه است و اموال تصاحب شیه را ماننی غذاری به تصورر
میکشی که خورده میشود .چنین مینماری که سبب تشبیه تصاحب اموال و میراثهدا بده خدوردن
طعام به ارن امر برگردد که خوردن بارزتررن شکل تصاحب و مصرف چیزهاست .گفتنی است کثرت
کاربرد «أوـل» در غیر خوردنیها سبب شیه به چیزی شبیه حقیقت عرفی تبیرل شدود .در تفسدیر
التحریر والتنویر نیز به ارن امر تصررح شیه است« :أکل در حقیقت بلعیین غذاست ،بعی بده بهدره
بردن از چیزی و با حرص گرفتن آن اطالق شیه است .اصل آن تمثیل است و بعدی حقیقدت عرفدی
شی»( .ابن عاشور1984 ،م)253/3 :
کلمة «أکل» در قرآن کررم در آرات فراوانی در غیر خوردنیهدا بکدار رفتده اسدت .از جملده در

ذ ما ْ ُللُو َن ِيف بطُواُِِ إِال النار…﴾ (بقره﴿ ،)174 :وَال ََتْ ُللُوا أَموالَ ُ ُ بـين ُ ُ ِابلْب ِ
ِ
اْی ِـل َوتُـ ْدلُوا
ْ َ ْ َ َْ ْ َ
ُ ْ
﴿…أُولَئ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين آ ََمنُـوا َال
هبَا إِ ََ ا ْحلُ اِ لتَأْ ُللُوا فَ ِري ًقا م ْن أ َْم َوال النـا ِ ِاب ِْإل ِْ َوأَنْــتُ ُْ تَـ ْعلَ ُمـو َن﴾ (بقدرهَ ،)188 :
﴿ای أَيُّـ َمـا الـذ َ
ضــاع َهةً…﴾ (آل عمددران )130 :و ﴿وتَ ــرى َلاِـ ِ
اإل ِْ والْع ـ ْدو ِ
ان
ََتْ ُللُــوا الـ ِّـرَاب أَ ْ ـ َـعافًا ُم َ َ
ســا ِرعُو َن ِيف ِْ َ ُ َ
ً
ـریا م ـ ْن ُم ُْ يُ َ
َ َ
الس ْح َ لَبِْئ َ َما َلانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾ (مائیه.)62 :
َوأَ ْللِ ِم ُُ ُّ
در ارن آرا ت ،آتش ،اموال ،ربا و رشوه چون غذاری به تصورر کشدییه شدیه اسدت کده انسدان بدا
حرص و ولع در کام خود فرو میبرد.

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـل ِم ْـن
ين قَالُوا إِن اّللَ َع ِم َد إِل َْينَا أَال نُـ ْ م َن ل َر ُسول َْ َْتيَنَا ب ُق ْرَابن ََتْ ُللُهُ الن ُ
﴿الذ َ
اء ُل ُْ ُر ُس ٌ
ار قُ ْل قَ ْد َج َ
ِ
ات وِابل ِذ قُـلْتُُ فَلِـُ قَـتَلْتُمـوهُ إِ ْن ُل ْنـتُُ ِ ِ
ِ ِ
ِ﴾ (آل عمدران .)183 :ترجمده« :کسدانی کده
صـادق َ
ْ َ
ْ َ ُ ُْ
قَـ ْبلي ِابلْبَيّنَ َ
گفتنی خیاونی از ما عهی و پیمان گرفته که به پیامبری ارمان نیاوررم مگر آنکه رک قربانی بدرای مدا
بیاورد که آتش آن را بخورد .بگو پیامبرانی پیش از من به سوی شما آمینی با دالرل روشن و با آنچه

شما گفتیی ،اگر راست میگوریی ،چرا آنها را کشتیی» .شاهی در «َتولـه النـار» است؛ چدون «أوـل»
در اصل تناول کردن غذاست و عباراتی مثل «أول النار احلط

» بده خداطر تشدبیه اسدت( .الراغدب

اإلصبهانی ،بی تا )20:مراد از نسبت دادن خوردن به آتش آن است که آتش آن را بسوزانی ردا بده گفتدة
صاحب تفسیر البحر المحیط آتش آن را از بین ببرد و نابود کنی( .ابو حیان األنیلسی1993،م)137/3 :؛ به
هر حال ،در ارن آره ،سوزانین آتش به خوردن ماننی شیه است و آره سوزانیه شین و از بدین رفدتن
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177از
قربانی به وسیله آتش را چون غذاری به تصورر کشییه است که خورنیهای آن را میخورد و اثدری
آن باقی نمیگذارد.
از درگر آراتی که می توان آنها را به تصوررهای مبتنی بر خوردن و نوشدیین و چشدیین نسدبت
داد ،آراتی است که از حالتی تعبیر میکننی که بر اثر خوردن و نوشیین پیری میآری ،ماننی:

﴿ولَـ ْـو فَـتَ ْحنَــا َعلَـ ْـي ِم ُْ َاب ًاب ِمـ َـن السـ َـم ِاء فَظَلُّــوا فِيـ ِـه يَـ ْع ُر ُجــو َن  /لََقــالُوا إِمنـَـا ُس ـ ِّ َر ْ
ـارَِ بَـ ْل َْحنـ ُـن قَ ـ ْـوٌ
ت أَبْ َ
صـ ُ
َ
ورو َن( ﴾/الحجر 14 :و  )15ترجمه « :اگر برای آنان دری از آسمان بگشاریم که همواره در آن بداال
َم ْس ُ
ـح ُ

رونی /گورنی چشمان ما مست شیه بلکه ما قومی سحر شیهارم».
«سکر» حالتی است که بین انسان و خرد او عارض میشدود و بیشدتر کداربرد آن در ارتبداط بدا
شراب است( .الراغب اإلصبهانی ،بی تا )236 :در آرة فوق ،چشم بنیی شین به مست شین بر اثر نوشیین
خمر تشبیه شیه است .وجه شبه آن زائل شین عقل و مشتبه شین امر و تشخیص نیادن صحیح از
غیر صحیح است .اگر از زاورهای درگر بنگررم ،چشمان بسان انسانهاری به تصورر کشدییه شدیهاندی
که بر اثر نوشیین باده سرمستنی و عقلشان زدوده شیه و تشخیص امور برارشان میسدر نیسدت .بده
عبارتی درگر ،کافران برای ب یانِ در غشاة قرار گرفتن چشم و بیان ارنکه امور برای آنان مشتبه شیه،
چشمان خود را به انسانی مست ماننی کردهانی که بر اثر بادهخواری مدیهوش گشدته اسدت .در آرده

ِ ِ
ْرِهتِ ُْ يَـ ْع َم ُمو َن﴾ (الحجر )72 :ترجمه« :به جانت سوگنی آندان در سرمسدتی خدود
﴿ل ََع ْم ُر َك إنـ ُم ُْ لَهي َس َ
سرگردان بودنی» ،غفلت کافران و غرق شین آنان در سرگردانی و تحیدر بده میهوشدی بدر اثدر بداده
نوشی ماننی شیه است .جامع بین آن دو نیز زوال عقل و غفلت از اموری اسدت کده انسدان را در بدر

ت س ْرمُ الْمو ِ
ذ َما ُل ْن َ ِم ْنهُ َُِتيـ ُد﴾ (ق )19 :ترجمه« :و مسدتی
ت ِاب ْحلَِّ ذَلِ َ
اء ْ َ َ َ ْ
گرفته است .در آره َ
﴿و َج َ
مرگ به حق میآری [و گفته میشود] ارن اسدت کده از آن دوری مدیجسدتی» برخدی از مفسدران
«سکرة» را استعاره گرفته انی از سختی و شیت ناشی از مرگ که حواس را به خود مشغول و عقل را
زائل میکنی (القاسدمی2003 ،م .)19/9 :عالوه برارن ،مرگ میتوانی به طررق استعاره مکنیه بده شدراب
ماننی شیه باشی و «سـکرم» استعاره تخییلیه باشی که به ارن اعتبار چون شرابی بده تصدورر کشدییه
شیه است که وقتی نوشییه شود ،هوش از سر انسان بیرون مدیکندی و از محدیط پیرامدونش غافدل
می سازد .شررف رضی ،نیز به ارن امر اشاره کرده است« :منظور از مرگ در ارن آره انیوهی است که
به هنگام مرگ ،محتضر را در بر میگیرد و قیرت تشخیص را از او سلب میکنی و عقلش از او رخت
بر می بنید .پ خیاونی متعال آن را به میهوشی شراب ماننی کرده اسدت جدز ارنکده آن میهوشدی
راحتی بخش است و ارن دردناا» (الشررف الرضی ،بی تا.)291 :

﴿ای أَيُّـما ال ِذين آَمنوا اجتنِبوا َلاِ ِ
ِ
ضـا
ضـ ُ ُْ بَـ ْع ً
سوا َوَال يَـ ْغتَ ْ بَـ ْع ُ
َ َ
ریا م َن الظ ِّن إِن بَـ ْع َ
َ َُ ْ َ ُ
ً
ق الظ ِّن إ ٌْ َوَال َاَس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيُ﴾ (الحجدرات )12 :ترجمده:
َْ ُد ُل ُْ أَ ْن َْ ُل َل َحلْ َُ أَخيه َم ْيتًا فَ َ ِرْهتُ ُمـوهُ َواتـ ُقـوا اّللَ إِن اّللَ تَــو ٌ
أَ ُ ُّ أ َ
اب َرْ ٌ
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178کسانی که ارمان آوردری از بسیاری گمانها پرهیز کنیی ،بی تردری برخی گمانها گنداه اسدت و
«ای
تجس نکنیی و غیبت همیرگر ننماری .آرا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مدرده خدورش
را بخورد؟ پ از آن اکراه دارری .و از خیا بترسیی .همانا خیاونی بسیار توبه پذرر و مهربان است».
در ارن آره ،خیاونی متعال برای نمارانین آثدار منفدی غیبدت و منفدور و زشدت جلدوه دادن آن،
استعاره تمثیلیه را بکار گرفته است .مشبه در ارن استعاره هیئدت مدؤمنی اسدت کده در غیداب هدم
کیش خود ،که در قرآن در آره دهم از همین سوره نام برادر بر آن اطالق کرده است ،از او بده بدیی
راد کرده است .مشبه به هیئت شخصی است که گوشت برادر خود را میخدورد آن هدم زمدانی کده
مرده است .وجه شبه هیئت حاصل از اضرار به کسی است که توان دفاع از خورش را ندیارد .مشدبه
به ،به شکل جمله استفهامیه انکاری بیان شیه که هیف آن اعتدراف گیدری از مخاطدب در قبدیح و
منفور بودنِ عمل مذکور بعی از همزه استفهام؛ رعنی خوردن گوشت مدردة بدرادر اسدت .بده همدین
سبب جمله «فکرهتموه» را در پی آن آورده است که خبر میدهی از اکدراه آندان از خدوردن چندین
طعامی .همانگونه که اشاره شی ،تشابه بین غائبی که از او به بیی راد میشود و مرده در اردن آرده،
رکسانی هر دو در ناتوانی دفاع از خورش است .شاری به همین جهدت اسدت کده در تفسدیر مجمدع
البیان به نقل از زجاج آمیه است« :تاورل آره چنین است :به بیی راد کدردن از کسدی کده ندزد تدو
حاضر نیست ،به منزله آن است که گوشت او را بخوری در حالی مدرده باشدی و آن را حد نکندی»
(الطبرسی2005 ،م .)175/9 :و در المیزان نیز آمیه است[« :غیبت شیه] مرده نامییه شی؛ زررا به جهت
غائب بودنش غافل است و آنچه در بارة او گفته میشود را نمیدانی» (الطباطبائی1997 ،م.)324/18 :
بالغت استعاره در به تصورر کشیین عمل غیبت ،به شکل امری محسوس نماران است؛ زردرا آن
را به صورت غذاری نمارانیه است که نه تنها طبع از آن بیزار است ،بلکه تصور خوردن چنین طعامی
نیز برارش نفرت انگیز است.
نتیجه بحث
تصوررهای حسی مبتنی بر خوردن و نوشیین و ح چشاری به دو شکل حقیقی و بیدانی در قدرآن
کررم تجلی رافته است .تصوررهای حقیقی را در هنگام سخن گفتن از احکام الهی در بارة خوردنی-
ها و آشامیینیها ،نعمتهای الهی در دنیا ،نعمتهای بهشتی برای نیکان و عذابهدای فدراهم شدیه
برای مشرکان و بیکاران در روز قیامت میتوان رافت.
تصوررهای بیانی مربوط به ذائقه و طعام و شراب در قرآن کررم ،انیا اسدت .در تحقیدق انجدام
شیه ،نورسنیه نتوانست در کل قرآن کررم به تعبیری کناری مدرتبط بدا اردن حد دسدت رابدی .از
تصاورر بیانی موجود ،رک مورد مجاز مرسل است و بقیه را تشبیه و استعاره تشکیل میدهدی .قدرآن
کررم در تصوررهای تشبیهی و استعاری بهتررن نظیر را برای مشبه برگزردیه و متناسدب بدا غدرض،
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تصورری روشن از امور ارائه کرده اسدت .بسدیاری از تصدوررهای بیدانی امدور معقدول را بده 179
شدکلی
محسوس به تصورر کشییهانی .در تصوررهاری که برای نمارانین امور محسوس بکار رفتهانی ،مشبه به
اختیار شیه ،به خوبی مشبه ر ا برای مخاطدب نماراندیه بده نحدوی کده آن امدر حسدی را در لباسدی
محسوستر و روشنتر نشان داده است .تصوررهای بیانی قرآنی نقش آرارهای مستقل از معندا ندیارد
بلکه اصلیتررن کارکرد ارن تصوررها رسانین معنا به مخاطب به بهتدررن وجده و زربداتررن صدورت
است.
منابع
القرآن الکریم.
ابن عاشور ،محمی الطاهر1984( .م) .تفسیر التحررر والتنورر ،تون  :الیار التونسیة للنشر.
ابن منظور (1992م) .لسان العرب .چاپ دوم ،بیروت :دار إحیاة التراث العربی.
أبو حیان األنیلسی ،محمی بن روسف (1993م) .تفسیر البحر المحیط .دراسة و تحقیق :عدادل عبدیالموجود،
علی محمی معوض ،چاپ اول ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
أنی  ،إبراهیم وآخرون (1372ش) .المعجم الوسیط .الطبعة الرابعة ،تهران :مکتب نشر الثقافة اإلسالمیة.
بحری ،خیاداد (1390ش) .الصورة الفنیة فی شعر المتنبی والشررف الرضی؛ الفخر نموذجا .پاران نامه دکتری،
دانشگاه خوارزمی.
البصیر ،کامل حسن (1987م) .بناة الصورة الفننیة فی البیان العربی .بغیاد :المجمع العلمی العراقی.
بیاد ،صغرى (1395ش) .تصورر پردازی های حرکتی در جزة اول تا دهم قرآن کررم .پاردان نامده کارشناسدی
ارشی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
التفتازانی ،سعی الیرن (1391ش) .شرح المختصر .چاپ هفتم ،قم :منشورات اسماعیلیان.
التنوجی ،محمی (1999م) .المعجم المفصل فی األدب .چاپ دوم ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
الجرجانی ،محمی الشررف (1985م) .کتاب التعررفات .بیروت :مکتبة لبنان.
الجهینی ،زری بن محمی بن غانم (1425ق) .الصورة الفنیة فی المفضدلیات؛ أنماطهدا وموضدوعاتها ومصدادرها
وسماتها الفنیة .چاپ اول ،المیرنة المنورة :الجامعة اإلسالمیة.
دحمانی ،نورالیرن (2012/2011م) .بالغة الصورة الفنیة فی الخطاب القصصی القدرآن؛ مقاربدة تحلیلیدة فدی
جمالیات األداة واإلحیاة .أطروحة الیکتوراه ،جامعة وهران.
الراغب اإلصفهانی( ،بی تا) .المفردات فی غررب القرآن .التحقیق :محمی سیی کیالنی ،بیروت :دار المعرفة.
الزمخشری (2009م) .تفسیر الکشاف .چاپ دوم ،بیروت :دار المعرفة.
الشررف الرضی (بی تا) .تلخیص البیان فی مجدازات القدرآن .تحقیدق وتقدیرم :علدی محمدود مقلدی ،بیدروت:
منشورات دار مکتبة الحیاة.
الطباطبائی ،السیی محمی حسین (1997م) .المیزان فی تفسیر القرآن .چاپ اول ،بیروت :مؤسسدة األعلمدی
للمطبوعات.

180

داللتهای تصوررهای بیانی مبتنی بر ح

ذائقه (خوردنی و نوشیینی) در قرآن کررم

180
الطبرسی2005( ،م) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .الطبعة األولى ،بیدروت :دار العلدوم للتحقیدق والطباعدة
والنشر والتوزرع.
الفیفی ،عبی اهلل بن أحمی المغامری (1416ق) .الصورة البصررة فی شعر العمیان؛ دراسة نقیردة فدی الخیدال
واإلبیاع .چاپ اول ،الرراض :النادی األدبی.
القاسمی ،محمی جمال الیرن (2003م) .تفسیر القاسمی المسمی محاسدن التأوردل .چداپ دوم ،بیدروت :دار
الکتب العلمیة.
قطب ،سیی (2002م) .التصورر الفنی فی القرآن .چاپ شانزدهم ،القاهرة :دار الشروق.
المصطفوی ،حسن (1385ش) .التحقیق فی کلمات القرآن الکررم .چاپ اول ،طهران :مرکز نشر آثدار العالمدة
المصطفوی.
الهاشمی ،السیّی أحمی (1367ش) .جواهر البالغة .چاپ اول ،قم :انتشارات مصطفوی.
وهبه ،مجیی ،والمهنیس ،کامل1984( .م) .معجم المصطالحات العربیة فی اللغة واألدب .چاپ دوم ،بیدروت:
مکتبة لبنان.
عقوب ،إمیل بیرع؛ عاصی ،میشال (1987م) .المعجم المفصل فی اللغة واألدب .چاپ اول ،بیدروت :دار العلدم
للمالرین.
پایگاههای اینترنتی
قصاب ،ولیی إبراهیم (2018/2/3م) .البالغة العربیة؛ علم البیان .الطبعة اإللکترونیة:

http://maktabeti.com/

نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی
دوره اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1400

السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 2021

مقای سه غم غربت در میان شاعران مهجر
( مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان)
حبیب کشاورز( 1استادرار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه سمنان)
مهیی ترکشونی (استادرار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه سیی جمالالیرن اسیآبادی)

اتريخ الوصول2021/01/06 :

تاریخ دریافت1399/10/17 :
تاریخ پذیرش1400/09/20 :

صفحات195-181 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/12/11 :

چکیده
غم غربت رکی از مهمتررن مضامین شعری در میان شاعران از گذشته تا کنون بوده است .رکی از دالرل عمدیه احسداس
غربت در میان شاعران ،مهاجرت به سرزمین های درگر است .برخی از شاعران فلسطین و لبنان نیز بده دالردل زردادی از
سرزمین خود مهاجرت کرده و در درگر کشورها ساکن شینی ،بنابرارن غربت رکی از موضوعات اصلی شعر آنها بده شدمار
میرود .از آنجا که انگیزههای مهاجرت در میان شاعران فلسطین و لبنان متفاوت اسدت ندوع نگداه آنهدا بده غربدت نیدز
تفاوتهاری دارد .در ارن مقاله که بر اساس شیوه تحلیلی-توصدیفی ن گاشدته شدیه اسدت ،غدم غربدت در میدان شداعران
فلسطین و لبنان در مهجر را مقارسه کردهارم .نتارج تحقیق نشدان مدی دهدی کده شداعران لبندانی بده دلیدل زندیگی در
کشورهای غیر عرب زبان با رک نوع غربت به ندام غربدت زبدانی مواجده هسدتنی امدا اردن ندوع غربدت در میدان شداعران
فلسطینی دریه نمیشود چون آنها عمیتا در کشورهای عربی به ورژه لبنان ،سورره و اردن زندیگی مدیکنندی .همچندین
شوق به وطن نیز نزد شاعران فلسطینی و لبنانی در مهجر متفاوت است و شاعران فلسطین عالوه بر شدوق بده وطدن ،از
اشغال وطن و آوارگی نیز سخن میگورنی.
کلیدواژهها :شعر عربی معاصر ،غربت ،فلسطین ،مهجر شمالی ،مهجر جنوبی.

مقارنة الغربة بِ شعراء املمجر
امللخص

(شعراء ممجر فلسطِ ولبنان منوذجا)

الشااعور ابلغربااة ماان أهاام املوضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين والشااعراء املهجريااون أيرااا هلاام نفااذ الشااعور بساابب تاارك
الوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء فلسط واملهجر ولكن هنااك فاروق با ها ا الشاعورت
الشااعور ابلغربااة ماان أهاام املوضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين والشااعراء املهجريااون أيرااا هلاام نفااذ الشااعور بساابب تاارك
 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکhkeshavarz@semnan.ac.ir :
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الوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء فلسط واملهجر ولكن هنااك فاروق با ها ا الشاعورت
الشااعور
حناان ها ه املقالااة ابملاانهج الوصاافي  -التحليلااي نريااد املقارنااة با الشااعراء الفلسااطيني والشااعراء املهجاري
ابلغربةت الشااعر الفلساطيين يرياد أن يسارتجع وطناه ولكان الشااعر املهجاري خارج مان وطناه ومیكناه أن يرجاع نلياه ويشاعر
ابلغربة بسبب بعده املكاينت وهناك فرق آخر با الشاعور ابلغرباة عناد الشااعر الفلساطيين والشااعر املهجاري وهاو الغرباة
البلاد
اللسانيةت الشاعر املهجري دخل بالد آخر قارة بعيدة اليعرل لغتهم ولكن الشاعر الفلسيطين نما يعي
احملتل نما يعي مشردا الدول العربية املنطلقة و هل ا اليشعر ابلغربة اللسانيةت أثار املا اهب الغربياة خاصاة املا هب
الرومنطيقااي شااعر شااعراء املهجاار أكثاار ماان الشااعراء الفلسااطيني ت ومیكاان أن نعتااخ هااؤالء الشااعراء املهجاري ماان رواد
امل ا هب الرومنطيقااي الشااعر العاارد املعاصاارت الشاااعر املهجااري يهاارب ماان واقعااه ولكاان الشاااعر الفلسااطيين ياانعكذ
الواقع

شعره.

ال لمات الرئيسة :الشعر العرد ،الغربة ،فلسط  ،املهجر الشماي ،املهجر ا نود.
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تردریی نیست که انسان موجود اجتماعی اسدت و ماردل اسدت در کندار دوسدتان و آشدناران خدود
زنیگی کنی .اما گاه بنا به برخی دالرل دست به مهاجرت زده و در کشوری بیگانه ساکن مدیشدود و
گاه گروهی غاصب وی را را مجبور به ترا وطن کرده را او در کنار اشغالگران حیدات مدیگذراندی و
بنابرارن در خود نوعی غربت احساس میکنی .ارن احساس غربت و دلتنگی که همواره مدورد توجده
شاعران و ادربان بوده است در شعر معاصر عربی نسبت به شدعر قدیرم ،نمدود بیشدتری دارد کده از
جمله دالرل آن دوری از وطن و اشتیاق بازگشت به آن ،وضعیت نابهسامان سیاسدی و اقتصدادی در
کشورهای عربی در مقارسه با غرب ،تأثیر مکتب رمانتیک بر شداعران ،ردا اشدغال اردن سدرزمینهدا
همچون سرزمین فلسطین توسط اشغالگران است.
موضوع غربت از جمله موضوعاتی است که نه تنها دغیغة عمیة برخی ادربان عربی بدوده اسدت
بلکه ذهن فیلسوفان ،دانشمنیان و ادبای زرادی را در غرب نیز به خود مشغول کرده است .هگدل در
کتاب خود "پیریار شناسی ذهن" که در سال  1807منتشر شی از غربت روح انسان زرر چکمههای
تمین سخن میگوری .همچنین مارک برای اشاره به شکاف بین طبقات اجتماعی و نافرمانی طبقه
کارگر از طبقه سرمارهدار از اصطالح غربت انسانی اسدتفاده مدیکندی (کامیلیدا .)7 :2008 ،بده اردن
ترتیب میتوان ماشینی شین زنیگی بشر به دلیل پیشدرفتهدای علمدی و تضدادهای طبقداتی را از
درگر علل احساس غربت در افراد دانست.
نورسنیه در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقارسده شدکل غربدت گزرندی در شدعر دو گدروه
شاعرانِ مهجر فلسطین و لبنان است و در ارن راستا قصی دارد مخاطب را با شباهتها و تفاوتهدای
ارن دو گروه در بیان ارن احساس و انواع و خصوصیات ارن غربت آشنا سازنی.
در حیطة موضوع غربت در شعر فلسطین را مهجر ،به صورت جیاگانه پژوهشهاری انجدام شدیه
است .امیر فرهنگ نیا و همکاران وی در مقاله «ظاهرة االغتراب فی شعر عزالیرن المناصرة» کده در
سال  1436قمری در شماره  3مجله اللغة العربیة وآدابها به چاپ رسیی به بررسی و تحلیدل اشدکال
مختلف غربت مکانی ،درونی و اجتماعی در شعر عزالیرن شاعر معاصدر فلسدطین پرداختدهاندی و بدا
اشاره به ارنکه موضوع شوق و غربت در اکثر اشعار وی بازتداب داده شدیه اسدت ،او را شداعر غربدت
گزرن بزرگ خوانیه و مهمتررن مظاهر غربت در شعرش را شدکارت ،عزلدت و امیدی بده آرندیه برتدر
دانستهانی .پژوهش درگر مقاله «قسوة الغربة والحنین إلی الوطن فی شعر بعض مدن شدعراة المهجدر
المختاررن» اثر مررم هاشمی و معصومه نعمتی قزورندی اسدت کده در سدال  1435در مجلده اللغدة
العربیة وآدابها به چاپ رسیی و نورسنیگان در آن به علت مهاجرت برخی شاعران مهجدر پرداختده و
به ارن نتیجه رسییهانی که مهاج رت نه تنها آرزوی قلبی آنها را برآورده نساخت؛ بلکه نوعی احساس
به غم و غربت و ناامییی را در درون آنها به وجود آورد.
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184یالس محمی عزرز العسکری در پاران نامهای با عنوان «االغتراب فدی شدعر الشداعررن محمدود
ک
درورش و شیرکو بیکه س» نورسنیه به بررسی موضوع غربت در شعر اردن محمدود دروردش (شداعر
فلسطینی) و شیرکو بیکه س (شاعر کرد عراقی) پرداخته است و نتارج ارن پژوهش نشان میدهی که
بیشتررن نوع غربت در شعر ارن دو شاعر ،غربت سیاسی است .همچنین طبیعدت جارگداه بداالری در
شعر غربت ارن دو شاعر دارد.
همچنین جمشییی و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان « مالمح االغتراب فی شدعر "علدی
فودة" وردود فعله علیها» به بررسی غربدت در شدعر علدی فدودة رکدی از شداعران معاصدر فلسدطین
پرداخته انی و نتارج ارن پژوهش نشان می دهی که در شعر او انواع غربت اجتماعی ،سیاسدی ،زمدانی
و مکانی وجود دارد.
با بررسی پیشینه به ارن نتیجه می رسیم که تا کنون هیچ پژوهشی در مسیر مقارسه نوع غربت
گزرنی بین شاعران فلسطین و مهجر صورت نگرفته اسدت؛ بندابرارن پژوهشدگر بدرآن شدی تدا طدی
مقارسه ای میان ارن دو گروه به تحلیل و بیان تفاوت غربت در شعر ارشان بپردازد.
سؤاالت تحقیق
 .1غرب ت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان از چه نوع است و چه عدواملی در آن تأثیرگدذار
است؟
 .2غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان چه تفاوتها و شباهتهاری با هم دارد؟
 .2تعریف لغوی و اصطالحی غربت
شارسته است قبل از ورود به اساس پژوهش ،اشارهای کوتاه به معنای لغوی واصطالحی غربت داشته
باشیم:
غربت در زبانهای انگلیسی و فرانسوی به معنای از خود بیگانگی اسدت (الجبدوری .)16 :2008
اما «لفظ االغتراب در ارن سخن :اغترب فالن :هنگامی به کار میرود که کسی با غیر نزدرکان خدود
ازدواج کنی و در حیرث آمیه است( :اغتربوا التضووا) رعنی ازدواج خورشاونیی نکنیی (از غرربهها زن
بگیرری) تا فرزنیانتان ضعیف و الغر و ناتوان نشود» (ابن منظور)33-32 :1408 ،
اما غربت از نظر اصطالحی عبارت است از« :دوری از وطن و خانواده و سرزمین؛ رعنی اردن کده
انسان از زادگاه و کسانی که از نظر روحی ،عاطفی و اجتماعی با آندان در ارتبداط بدوده ،دور شدود و
چنین به نظر می رسی از رمانی که انسان در مسیر اهیاف خود حرکت کرده ،نوعی احساس غربت را
نیز در قلب خود حمل کرده است ،ارنجاست که میبینیم بخشی از ادبیات انسانی بدا اردن احسداس
آمیخته شیه است( .فهمی ،د تا )7 :غربتزدگی به معنای دنیای صنعتی و میرن امروزی اردن اسدت
که انسان از محیط و را وطن خود دور می شود و ارن امر بر روح و روان او تأثیر منفی باقی می گذارد
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(آصفی)22 :1387 ،؛ بنابرارن غربت هممعنای مهاجرت ،تدرا دردار و دوری از خدانواده و 185
سدرزمین
است و میتوانی انواع غربت چون غربت زبانی ،مکانی ،عاطفی ،سیاسی و اجتماعی را شامل گردد.
 .3انگیزههای غربت و انواع آن در شعر مهجر
غربت انگیزه های مختلفی دارد .علت مهاجرت شاعران فلسطینی عموما غصب وطن توسط اسدرائیل
است .اما سبب مهاجرت شاعران مهجر متعید است .محمی روسف نجم علت اصلی هجدرت شداعران
لبنان را انگیزههای سیاسی میدانی؛ به ارن صورت که وی معتقی است حکومت آن زمدان بده سدبب
ضعف خود ،فشار زرادی بر مدردم بده خصدوص غیدر مسدلمانان متحمدل مدیکدرد بده طدوری کده
جاسوس های خود را در میان آنان گسترانییه بود و ارن خفقان سیاسی عامل اصدلی مهداجرت اردن
دسته از شاعران شی( .الخفاجی )13 :1980 ،اما دربارة شاعران مهجر به طور کلی ،مسدعود سدماحة
عامل اصلی را در ارن میبینی که اغلب ارن شاعران مسیحی بودنی و حوادث خدونینی کده حکومدت
عثمانی بر آنها وارد کرد سبب مهاجرت بسیاری از آنها شی ،عامل دوم موضوع شرارط اقتصادی بدود
و وضعیت بی اقتصادی و تنگیستی بعث مهاجرت ارن شاعران شی( .همان)23 :
همچنین غربت انواع مختلفی دارد که از آن جمله به غربت درونی ،زبانی و مکانی اشاره کرد .در
ارن مقاله به بررسی ارن سه نوع غربت در شعر مهجر فلسطین و لبنان میپردازرم.
 .1-3غربت درونی -عاطفی
غربت درونی به ارن معناست که انسان مالک ذات و طبیعت انسانی خورش نباشی (شدارونی:1979 ،
 )69و حالتی است که شخص در آن به سادگی احساسات ،تمارالت و اعتقاداتش را درا نمدی کندی.
(شتا )167 :1984 ،غربت درونی و عاطفی میتوانی علتهای مختلفی داشته باشدی ،فدردی دلتندگ
معشوقة خود است درگری دلتنگ مادری که آن را از کودکی از دست داده و شخصی درگر دلتندگ
مجی و شکوه گذشنه وطن و حتی ارزشها و سنتهای قیرمی آن میشود .در شعر معاصر نیدز غدم
غربت و حسرت و دلتنگی ناشی از آن به صورتهای گوناگون به چشم میخورد .رکی از علدتهدای
اصددلی بددروز وتنددوع آن ،پیشددرفتهددای سددررع و حیددرتآفددررن تمددین و صددنعت اسددت .فندداوری و
پیشرفتهای صنعتی در کنار رفاه و آسارشی که برای انواع بشر به همراه آورده ،خواه ناخواه بخشدی
از دلبستگیها ،عواطف ،گذشته ،مقیسات و ارزشهای انسدانی را در خدود بلعیدیه و انسدانهدا را در
مواجهه با تمین ،بیشتر و بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شیه است که آنان بدرای غلبده بدر اردن
وحشت و تنهاری به گذشته خورش پناه برنی و از آن با حسرت راد کننی (عدالی عبداسآبداد:1387 ،
 .)160پناه بردن به گذشته سبب جیاری فرد با حال میشود و به نوعی احساس غربت در وجود وی
مینهی؛ به ارن صورت که او شرارط کنونی را برنمیتابی و از ارنکه آنچه را در گذشته مدیدردیه هدم
اکنون نمی بینی ،غمگین میشود و لب به شکوه میگشاری .هر چنی ارن نوع غربت در شدعر معاصدر
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 186نمود بیشتری نسبت به شعر قیرم دارد .اما با مراجعه به شعر قیرم عرب نمونههاری از ارن نوع
عرب
غربت را مشاهیه میکنیم .ابیات ابتیای قصییه معروف المیة العرب بهتررن نمونه از ارن نوع غربدت
در شعر عربی قیرم است:

أقيم ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين أم ـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدور مط ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُ
ويل دون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ أهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد أمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وإ إَ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالُ ألمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وأرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول وعرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل

(الشنفرى)58 :1996 ،

(ای خانیان من مرکبهارتان را آماده سازری که من به قومی غیر از شما متمارلترم / .مدن غیدر
از شما خورشان و اقوامی دارم؛ گرگ تیز پا و پلنگ نرم پوست و کفتارهاری با رالهای درهم).
شنفری اجتماع خود را مناسب روحیات خورش نمدیبیندی و از ارنکده رازدار نیسدتنی و خطدای
انسان را نمی بخشنی و عزت نف نیارنی و به طور کلی به سبب تفاوت اخالقی و اجتماعی که میدان
خود و قوم خورش میبینی با آنها احساس غربت درونی میکنی و ترجیح میدهی در میان حیوانداتی
چون گرگ و پلنگ و کفتار زنیگی کنی و به نوعی خود را به رک مهاجرت فردی دعوت میکنی.
غربت درونی در شعر معاصر فلسطین از جمله "محمود درورش" زراد دریه میشدود .محمدود
درورش ،در شعر خود به وضوح بیان میکنی که غربت فلسطینیها پارانی نیارد:
هذا هو العرس الندذی الرنتهدی  /فدی سداحة التنتهدی /فدی لیلدة التنتهدی  /هدذا هدو العدرس
الفلسطینی /ال رصلُ الحبیب إلی الحبیب /إال شهییار أو شرریار( .درورش)256: 2003،
(ارن رک جشن عروسی است که پاران نمیپذررد /در مییانی بیانتها /در شدبی بدیپاردان  /اردن
جشن عروسی فلسطینی است /عاشق و معشوق به هم نمیرسنی /مگر شهیی را آواره).
درورش غصب فلسطین توسط بیگانه را به رک جشن عروسی تشبیه مدیکندی کده مهماندان آن
جشن همان غاصبان هستنی با ارن تفاوت که ارن جشن شادی و رقص بیگانگان تمدامی ندیارد و در
آن هیچ وصالی برای عاشق و معشوق نیست؛ بلکه آنها در ارن جشن ردا بده دسدت غاصدبان کشدته
میشونی را ارنکه مجبور به مهاجرت شیه وآواره میگردنی.
"فیوی طوقان" ملقب به خنسای فلطسین ،نمونه بارز شاعر فلسطینی است که با وجود زندیگی
در وطن خورش ،از غربت درونی رنج میبرد .با بررسی اشعار و زنیگینامه طوقان میتدوان برخدی از
ارن علل را درا کرد .نخستین عامل را میتوان دوران کودکی عذابآور او در خانواده دانسدت؛ زردرا
وی در خانوادهاش از مهر و محبت محروم بود و حتی قبل از تولی ،مادرش سعی کدرده بدود تدا او را
سقط کنی .ارتباط او با پیرش نیز چنیان عاطفی نبود او خود بیان میکنی که پیرش برای مخاطدب
قرار دادنش از ضمارر غارب استفاده میکرد .افزون بر ارن ،وی در کودکی مبتال به تب ماالررا شدی و
در نتیجه بسیار الغر و رنجور بود و همین عامل موجب میشی کمتر مدورد توجده خدانوادهاش قدرار
گیرد (طوقان .)12 :1985 ،همین دالرل و شرارط سبب شی فیوی در کودکی در میان خانواده خدورش

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 187 1400
احساس غربت کنی و رابطه خود را با درگران قطع کنی و به گوشهگیری روی آورد .در عین حال187
وی
به سبب توانمنییهارش در بیرون از خانواده بیشتر مورد توجه بود و معلمان و همکالسیهای خدود
را بیش از افراد خانوادهاش دوست میداشت (همان منبع.)52 :
شاعران لبنان در مهجر به دلیل دوری از وطن ،شوق به بازگشت به خود دارنی .اما در عین حال
به دلیل رنجهاری که در وطن آنجا کشییهانی از عقبمانیگی وطن خود و ظلم و ستمی که در آنجا
وجود دارد ،انتقاد میکننی و آرزو دارنی که آزادی بدر شدرق خیمده زندی و مدردم را از ظلدم و سدتم
برهانی .در حقیقت ،آنچه سختی غربت نزد شاعران مهجر را بیشتر میکنی ارن اسدت کده ارندان نده
تنها در درار غربت ،احساس بیگانگی و تنهاری میکننی؛ بلکه در درار خود نیز به نوعی غرربه بودنی.
 .2-3غربت مکانی
غربت مکانی از جمله انواع غربت است که بین شاعران مهجر لبنان و فلسطین مشدترا اسدت .هدر
چنی احساس غربت در بین شاعران لبنان بیش از شاعران فلسدطین اسدت و اردن بده دلیدل فاصدله
بیشتر آمررکا ودرگر کشورهاری مقصی شاعران مهجر با کشورهای عربی و تفاوتهای فرهنگدی زرداد
است .ارلیا ابوماضی شاعر لبنانی از غربت شکوه میکنی و و اگر چه سالهای فراوانی از زنیگی خورش
را در غرب گذرانیه بود اما مشرق زمین در نزد او همواره دارای جارگاهی واالست .او در اردن بداره و
در پی احساس غربت از مکانی که در ان زنیگی میکنی ،میسراری:

أِ يف نيوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورك ابجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ وابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــرو يف الش ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى تل ـ ـ ـ ــذ اهض ـ ـ ـ ــاب
(ابوماضی)155 :1988 ،

(جسم من در نیورورا است و روحم در شرق روی آن تپهها سیر میکنی).
در عین حال احساس غربت ارلیا ابوماضی ،نوعی غربت جمعی است و شاری در دریگاه او تمدامی
انسانهای روی زمین از نوعی غربت رنج مدی برندی کده البتده غربدت عیندی و ملمدوس مکدانی او در
نیورورا در به وجود آمین ارن احساس در وجود وی موثر بوده است:

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أِ ابلغريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار وْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاب
(همان منبع)68 :

(من تنها نیستم که در ارنجا غرربهام و به نظر من همه انسانها در غربت هستنی)
نکته حائز اهمیت در ارن ابیات نگاه عمیق فلسفی ابوماضی به غربت است .او در عین حدال کده
از غربت مکانی رنج می برد .اما غربت اصلی را غربت جسدم نمدیداندی؛ بلکده غربدت روح و درون را
سختتر میپنیارد:

لس ـ ـ ـ ـ ـ أش ـ ـ ـ ـ ـ و إن ش ـ ـ ـ ـ ـ ا غـ ـ ـ ـ ــری النـ ـ ـ ـ ــوى

غرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاب
(همان منبع)155 :
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(188اگر درگران از دوری شکوه میکننی من نمی کنم چدرا کده بده نظدر مدن غربدت مکدانی غربدت
نیست).
شاعر قروی نیز ماننی ابوماضی معتقی است که روح او در شرق (لبنان) است .وی میگوری:

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إَ ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرت روْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

بلبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة هائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(القروی)410 :1973 ،

لبنان وطن شاعر قروی است و اگر به سبب برخی مسائل جسدم او در غربدت اسدت .امدا روح او
همواره جسم را ترا میکنی و به لبنان سفر میکنی و آزادانه در آن به پرواز در میآری.
جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی اقامت خود در نیورورا را نوعی تبعیی مدیداندی و در
نامه خود به امین ررحانی در سال  1912مینورسی :تو فردا به زرباتررن و مقیستررن سدرزمینها در
ارن دنیا رعنی لبنان می روی و من در ارن تبعییگاه باقی میمانم و تو چه خوشبختی و من چه کدم
بهره( .الررحانی .)139 :1965 ،ارن نوشته داللت بر عمق وطن دوستی جبدران خیلیدل جبدران و حد
غربت مکانی وی دارد و در درون او لبنان مقیستررن سرزمنهاست و کسی که به سوی آن مدی رود
خوشبخت است و کسی که در غربت می زری بیچاره و نگون بخت است.
به غربت مکانی شاعران لبنان در مهجدر اشداره شدی ،اکندون بده احسداس غربتدی کده شداعران
فلسطینی احساس میکننی ،میپردازرم .از جمله ارن شاعران "هارون هاشم الرشدیی" اسدت کده در
پی اشغال غزه توسط اسرائیل به مصر مهاجرت کرد .وی در قصییه "عودة الغائب" کده آن را بعدی از
بازگشت به غزه بعی از بیست و هفت سال سروده ،میگوری:

أتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمْ ،یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـریا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردا تعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

قض ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــنينا ْیري ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتاب
(هاشم الرشید)139 :1998 ،

(من ماننی پرنیهای آواره و خسته که سالهای زرادی دور از خانه و در غربت زرسته است)،
شاعر در ارن ابیات شرح حالی از غربت مکانی خود ارائه میدهی و بیان میکنی که من سالهای
متمادی قررب به  30سال در غربت زنیگی کردم و اکنون چون پرنیهای آواره و به سدرزمین خدودم
آمیهام .اما همچنان غصب کننیه سرزمینم رعنی اسرائیل اشغالگر مانع وورد من به سرزمینم است و
ورود و خروج من به اختیار خودم نیست؛ بنابرارن در هر دو صورت شاعر غررب است چده آن زمدان
که در مصر و در سرزمین غررب زنیگی میکرد چه اکنون که به سرزمینش بازگشته است؛ چرا کده
وقتی او در سرزمینش اختیاری نیارد و اسرائیل فلسطین را اشغال کرده باز هم همده فلسدطینیهدا
احساس غربت دارنی.
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 .3-3غربت زمانی

ح غربت فقط محیوده مکانی را در بر نمی گیرد؛ گاهی انسان در زمدان خدود احسداس غربدت و
تنهاری می کنی و تالش دارد تا خدود را در ظرفدی زمدانی غیدر از زمدان حاضدر تصدور نماردی .ارلیدا
ابوماضی در ابیات زرر حسرت ارام گذشته و دوستان خود در آن دوران را می خورد:

ای رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوما ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقی

ْی ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو تعلم ـ ـ ـ ـ ـ ــِ عم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

أي ـ ـ ـ ـ ــن تل ـ ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ و أي ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــاقي

أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ األای أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقي
(أبوماضی :1988 ،ج)264 : 2

(ای پیام آوری که شوقم را برانگیختی ،اگر بیانی روزگار جیاری طوالنی گشته .آن جدامهدا و آن
ساقی کجارنی؟ آن روزگار و آن دوستانم کجارنی).
در جاری درگر میگوری:

ای لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ـ ـ ــعر  ،أيـ ـ ـ ـ ـ ــن عمـ ـ ـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـ ـ ـ ــبا

وأي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

ويل ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذهن ومل يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
(همان منبع)282 :

(ای کاش میدانستم روزگار جوانی و آن روراهای جوان کجاسدت؟ آری آنهدا چدون خیدال ردک
چرت دور شینی و اگرچه نیستنی در ذهن باقی میماننی)
محمی القیسی شاعر معاصر فلسطینی نیز در غربت به راد خاطرات وطن می افتی و می سراری:

تـ ـ ــری مـ ـ ــن ُ ـ ـ ـ األْبـ ـ ــاب أِ مـ ـ ــا نسـ ـ ــيناهُ

وأِ حنـ ـ ـ ــن يف املنهـ ـ ـ ــی نعـ ـ ـ ــيش ب ـ ـ ـ ـزاد ذل ـ ـ ـ ـراهُ

فص ـ ـ ــحبتنا بهج ـ ـ ــر العم ـ ـ ــر ما الـ ـ ـ ـ ت انس ـ ـ ــنا

وما ال ـ ـ ـ ـ هبـ ـ ـ ــذ البيـ ـ ـ ــد يف املنهـ ـ ـ ــی ترافقنـ ـ ـ ــا
(القیسی :1999 ،ج )17 :1

(چه کسی به دوستانم خبر می دهی که ما آنها را فراموش نکرده ارم /توشه ما در تبعیی ذکر و راد
آنهاست و ما آنان را فراموش نکرده ارم /دوستان ابتیای زنیگی ما هنوز ما را آرام میکننی و هنوز در
ارن بیاران در تبعیی ما را همراهی میکننی).
شاعر در ارن ابیات حسرت گذشته را میخورد و در زمانه حاضر احساس غربدت مدیکندی و بده
همین دلیل در تبعیی نیز از آنها و دوران خوشی که با آنها سپری کرده سخن میگوری.
 .4-3غربت زبانی
رکی از انواع غربت که برای اهل قلم دردآورتدررن غربتهاسدت و در میدان شداعران فلسدطین دردیه
نمی شود و اختصاص به شعرای مهجر دارد ،غربت زبانی است؛ به ارن دلیل کده شداعران فلسدطینی
عمیتا را در فلسطین را در درگر کشورهای عربی زنیگی میکردنی و مشدکل چندیانی بدرای ارتبداط
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کالمی با مردم جامعه نیاشتنی ،اما شاعران مهجر عمیتا با زبانهای کشورهاری که بده آن مهداجرت
کردنی آشناری نیاشتنی و به ورژه در سالهای اولیه حضور خود در آن کشدورها غربدت زبدانی را بده
وضوح احساس میکردنی .در عین حال ارن نوع غربت بیشتر در بین شداعران مهجدر جندوبی دردیه
میشود؛ زررا زبان آمررکای شمالی انگلیسی بود و شاعران با ارن زبان ،بیشتر آشنا بودنی ،اما شاعران
مهجر جنوبی مجبور بودنی زبان پرتغالی را فرا بگیرنی در حالیکه قبل از ورود به اردن کشدورها هدیچ
آشناری با آن نیاشتنی .آنها در آغاز زنیگی خود در جهان جیری از غربت زبانی رنج میبردندی؛ چدون
جهان جیری از نظر نژاد ،زبان ،فرهنگ و سنتها با آنها تفاوت داشت و آنها برای همکاری بدا مدردم
آن کشورها ناچار به رادگیری زبان بودنی .جورج صییح در کتاب خود میگوری :بیشتر ادباری کده در
مهجر آنها را شناختم  ...به زبان بیگانه سخن نمیگفتنی مگر بده اجبدار و آن هدم بده خداطر مندافع
تجاری و خرری و فروش (صییح .)97 : 1965 ،شاری رکی از دالرل مهم ارتباط زرداد شدعرای مهجدر بدا
رکیرگر و تشکیل انجمنهای ادبی چون الرابطة القلیمة و العصبة األنیلسیة و ...ارن بود کده آنهدا بده
دلیل عیم آشناری به زبان به هم وطنان خورش که در آمررکا زنیگی میکردنی گرارش داشتنی.
البته غربت زبانی مختص شاعران لبنانی در مهجر نیست و ارن نوع غربت در ادبیات قیرم عدرب
نیز مشاهیه میشود .بعی از گسترش اسالم و فتوحات اسالمی شاعران بسیاری در مورد غربت زبدانی
شعر گفتهانی .برای مثال متنبی در دریار خود از شعب بوان میگوری:

مغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ْیيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف املغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

صنزلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرِب فيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

غري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واللسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
(المتنبی)541: 1983،

(چه دره زرباری که در مقارسه با درگره دره ها به منزله فصل بهار در بین فصول سال است /امدا
رک عرب در آن از هر جهت (شکل و زبان) غرربه است).
رشیی سلیم الخوری درباره انگیزة مهاجرتش میگوری« :بعی از انتشار بعضی از قصداری انقالبدیام
در برزرل عمورم که در آنجا بود ارن شعرها را خوانی و ضمن نامهای از من خواست تا ندزد او بدروم،
اما من قبول نکردم تا ارنکه بعی از مرگ پیرم برای پرداخت بیهیهای او مجبدور بده تدرا وطدن و
پذررفتن دعوت عمورم شیم» (بیضون25 :1993 ،و .)26او در رکی از قصاری خدود بده غربدت زبدانی اش
چنین اشاره میکنی:

ِء عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يهصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلنيي

عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويل أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجُ يرْینـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

للض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااُ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنمُ اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدم

لقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع لــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
(القروی)376 :1973 ،
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اطدراف
من غیر عربزبانهاری هستنی که به زبانی درگر سخن میگورنی و زبان عربدی بدرای آنهدا ارزشدی
نیارد /اگر قی بن ساعیه بین آنها زنیگی کنی ،از دنیا میرود و کسی نام او را نخواهی شنیی).
شاعر در ارن ابیات انیا به دو شکل از غربتی که بیان دچار شیه است اشاره میکندی؛ در بیدت
اول از غربت مکانی سخن میگوری و بیان میکنی که از خانواده اش جیا افتداده و خشدکی و درردا و
همه راههای ارتباط بین او و اهلش فاصله انیاخته است و در بیدت دوم و سدوم بده غربدت زبدانیاش
اشاره دارد؛ به ارن صورت که اطراف او را عجم فرا گرفته که با عدرب اخدتالف زبدانی دارد و او زبدان
آنها را نمیفهمی و انها نیز آنقیر از زبان عربی نمیداننی که حتی اگر قی بن ساعیه که به فصاحت
در زبان عربی شهرت دارد در میان آنها زنیگی کنی و بمیرد کسی متوجه نخواهی شی.
زکی قنصل درگر شاعر مهاجر سورره ای که به برزرل و سپ آرژانتین مهاجرت کدرد از رنجدی
که از غربت زبانی متحمل میشود میگوری:

غريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان غريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

غري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریم واملوئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالِ يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيش علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلرایت

وأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
(قنصل :1995 ،ج)532 :2

(زبان و آرزوهاری غررب دارم و از عشیره و پناهگاه بیگانده هسدتم /هدر دو بدا خداطرات زندیگی
می کنیم ،اما سراب کجا و جوی آب کجا) .شاعر در ارن ابیات به وضوح از غربت زبانی شکوه میکنی
و آن را رکی از دالرل احساس غربت خود میدانی.
 .4مقایسه غم غربت در شعر مهجر بین شعرای مهجر لبنان و فلسطین
در ارن بخش به مقارسه غم غربت میان شاعران مهجر فلسدطین و لبندان مدیپدردازرم و مهمتدررن
دالرل و انگیزههای شعرا در بیان غم غربت را بیان میکنیم.
شاعران لبنانی در مهجر اغلب به دلیل مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و روانی که در سرزمین خود
داشتنی ،وطن را با هیف رسیین به زنیگی بهتر ،تدرا کردندی و رواندة آمررکدای جندوبی و شدمالی
شینی .اما در آنجا نیز با مشکالت عیریه ای مواجه شینی و همین امر باعث شی که شدوق و اشدتیاق
به وطن و احساس غربت در درون آن ها ساره افکنی .ارن در حالی بود که بیشتر ارن شاعران ،قبل از
مهاجرت نیز در محیطی زنیگی میکردنی که از لحاظ حسی ،فکری و روانی ،غررب و بیگانه بودنی و
در جوّی که تحت سلطه دستگاه حکومت بود ،احساس خفقان میکردنی و دوست داشتنی به جهدان
آرمانی و معنوی خود برونی (عبیالدیارم .)69 :1993 ،ارلیا ابوماضی شاعر لبنانی که در پی اوضداع ندا بده
سامان سیاسی و اقتصادی و لبنان را ترا و در ابتیا به مصر و سپ آمررکا رفت ،اشتیاق زرادی بده
وطن عربی دارد .او در ارن زمینه میسراری:
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األرض س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورای ،أْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ربوعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،ولبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جباهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(أبو ماضی)308 :1988 ،

(تنها سرزمین سورره است و من دشتهای آن را دوسدت دارم و زربداری لبندان را نیدز دوسدت
دارم)
رشیی سلیم الخوری (الشاعر القروی) که رکی از چهرههای برجسته ادبی در مهجر جنوبی اسدت
نیز شوق زرادی به وطن دارد .اما امکان بازگشت برای او فراهم نیست او به اجبار مهداجرت کدرده و
اگر اختیار داشت مهاجرت نمیکرد .وی سبب مهاجرت خود را ارنگونه بیان میکنی:

أرو إَ رِب لبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریت مل أهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد

فيمنعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود افتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

يف الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيش اختي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

(القروی)257 :1973 ،

(من مارلم که به لبنان بازگردنم اما فقر و تنگیستی مانع بازگشت من میشود /و اگر بده اختیدار
خودم بود هرگز سرزمینم را ترا نمیکردم .اما چه میشود کرد که در زنیگی اختیاری نیست)
جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی نیز که به سبب مشکالت مدالی بده آمررکدا مهداجرت
کرده بود در نامه خود به می زراده همین مطلب را بیان میکنی:
إن شوقی إلى وطنی رکاد رذربنی ولوال هذا القفص – هذا القفص النذی حبکدت قضدبانه بیدیی-
ألعتلیت متن أول سفینة سائرة شرقا (جبر.)46 :1950 ،
(اشتیاقم به بازگشت به وطن نزدکی است که مرا آب کنی و اگدر اردن قفسدی کده میلدهاش بده
دستانم بافته شیه نبود از عرشة اولین کشتی که به سوی شرق در حرکت است باال میرفتم)
عقل الجر نیز از درگر شاعران لبنانی مهجدری کده بده برزردل سدفر کدرده اسدت ،دربدارة شدوق
بازگشتش به وطن میسراری:

وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری مغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا غريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إَ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوْین القهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
(الجر ،بی تا)141 :

(بهتررن غنیمت دنیا برای رک غررب ارن است که قفلهای ورود به وطن به وی داده شود)
اما انگیزههای مهاجرت و نوع غربت در بین شعرای مهجدر فلسدطینی متفداوت اسدت و مفهدوم
پرتکرار در شعر غربت نزد شاعران فلسطین ،آوارگدی و اشدغال سرزمینشدان اسدت" .هدارون هاشدم
الرشیی" که در پی اشغال غزه توسط اسدرائیل بده مصدر مهداجرت کدرد از زبدان ردک کدودا آوارة
فلسطینی که از پیرش دلیل آوراگیاش را سدؤال مدیکندی ،بده اردن مسدأله اشداره کدرده و چندین
میگوری:

مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ای أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب
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لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
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أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب وأْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا حنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقُ

ويف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ويف فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أرض

هب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اآلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ةض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
(هاشم الرشید23: ،1998 ،و)24

(ای پیر چرا ما غررب هستیم؟ آرا ما در ارن روزگار دوست و راوری نیاررم؟ چرا ما بیماررم و در
بیبختی و فقر زنیگی میکنیم؟ آرا ما در ارن کرهی خاکی سرزمینی نیاررم که آرزوهارمدان را سدبز
کنی؟)
رکی از مضامین مشترا در شعر غربت میان شاعران مهجر فلسطین و لبندان ،شدوق بده وطدن
است .هر چنی در ارن زمینه نیز اشتیاق به وطن متفاوت است .چون شاعر لبنانی عمدیتا بده خداطر
دستیابی به زنیگی بهتر مهاجرت کرده است اما شاعر فلسطینی عمدیتا بده زور و بده دلیدل اشدغال
کشورش دست به مهاجرت زده است .شاعر لبنانی اگر بخواهی میتوانی به وطن بدازگردد ،امدا شداعر
فلسطینی را نمیتوانی به وطن بازگردد را اگر بخواهی به وطن بازگردد باری از موانعی کده اشدغالگران
ارجاد کردهانی به سختی عبور کنی.
هاشم الرشیی شاعر معاصر فلسطینی با اشاره به همین مسأله میسراری:

وقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف ابهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان منتظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

إذن الـ ـ ـ ـ ـ ــدخول ،مشـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ــرو مرتقبـ ـ ـ ـ ـ ــا

أبع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــنِ العم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوقهين

يف ابهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال مغتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا
(هاشم الرشید)139 :1998 ،

(آمیم /بر درِ آن با اشتیاق و شیفته در انتظار اذن دخول مانیم /آرا بعی از سالها ،غصدب کنندیه
سرزمینم با خشم مانع ورود من میشود؟)
"عبیالرحیم محمود" از درگر شاعران فلسطینی است که در موضدوع غربدت و شدوق بده وطدن،
اشعار زرادی دارد .او به دلیل برخی فعالیتهارش به عراق تبعیی شی و در هنگدام حضدور در عدراق،
شوق بسیاری به وطن خورش داشت .ارن شوق و اشتیاق نسبت بده وطدن در قصدییه "حندین إلدی
الوطن" به وضوح نماران است:

ای بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد ارشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيين قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم

لـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــاء غـ ـ ـ ـ ـ ــری مـ ـ ـ ـ ـ ــاء فيـ ـ ـ ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ـ ـ ــدر

ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذاك الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى يل ْهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

أَتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتب العطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
(محمود)47 :1998 ،

(ای سرزمین من قطرهای آب به من بنوشان هر آبی جز آبهای تو ،گدلآلدود اسدت /ای کداش
مشتی خاا از خاا عطرآگین تو داشتم و آن را میبورییم).
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نتایج بحث
.5
غربت رکی از مضامین اصلی شعر شاعران مهجر فلسطینی و لبنانی است و انواع غربت در شعر اردن
شاعران دریه می شود .در شعر شاعران لبنان و فلسدطین در مهجدر غربدت دروندی (ذاتدی) ،غربدت
مکانی ،غربت زمانی و غربت زبانی دریه می شود .هر چنی برخی انواع غربت نزد شداعران فلسدطینی
کمتر به چشم می خورد .از آنجا که شاعران لبنانی عمیتا در آمررکای شمالی و جنوبی زندیگی مدی
کردنی به ورژه در سال های اول مهاجرت خود از غربت زبانی نیز رنج می بردنی و گاهی اردن مسدأله
را در شعر خود بازتاب داده انی اما شاعران فلسطینی بیشدتر در کشدورهای عربدی منطقده سدکونت
داشتنی و به دلیل شباهت زبان و فرهنگ کمتر ارن نوع غربت را در شعر خدود مدنعک کدرده اندی.
غربت درونی ،مکانی و زمانی در میان شاعران لبنان و فلسطین در مهجر دریه می شود.
رکی درگر از مضامین مشترا در شعر غربت شاعران مهجر فلسطین و لبندان ،شدوق بده وطدن
است با ارن تفاوت که شاعر لبنانی به اختیار خود وطن را ترا کرده و از اشدتیاق خدود سدخن مدی
گوری اما شاعر فلسطینی به زور وطن را ترا کرده و دائما از آوارگی سخن می گوردی .در عمدل نیدز
ارن مسأله مشاهیه می شود ،برخی شاعران لبنانی ماننی القروی و جبران خلیل جبران توانستنی بده
وطن خورش بازگردنی را رفت و آمی می کردنی اما شاعران فلسطینی عمیتا اجازه بازگشت به کشدور
را نیاشتنی و تا پاران عمر در بیروت را درگر شهرهای عربی در کشورهای همجوار زنیگی کردنی.
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الكردي صا اهلرياينّ ،وقصيدة الناي للشاعر الصاو ّ الكباري
ه ا البح دراسة مقارنة ب القصيدت  ،القلب للشاعر
ّ
موالان جالل الدين الروم ّاي ،مان حيا طبيعتهماا الرم يّاة وخصائصاهما الشاكليّة والبنائيّاة ،وكا لك ايّا ات أسالوبيهما
ادي
التناااول واملعا ااة ،علاان أساااس عالقااة الت ا ثّر املعاااكذ املسا ّامن ب اااملعارضة أو املناقرااة الشااعريّة حبسااب املفهااوِ النقا ّ
ادي احلادي ت الشااعر صاا اهلارياينّ قااِ مبعاكساة الشااعر
القد  ،ومصطل الت ثّر
العكسي حبسب املفهوِ املقاارين والنق ّ
ّ
موالان قصيدته العرفانيّة الشهرية الناي وعلن الرغم من أتثّره باموالان يفربته الشعريّة والعرفانيّة ه ه وبلغتاه الفارسايّة،
توجااه مااوالان ماان حيا
قاااِ بتحااوير حمتااوى قصاايدته ورم هااا احملااوري ،وهااو الناااي وب ّدلااه برما القلااب والعنايااة بااه ،ونقااض ّ
يقص حكاياة الفاراق واالقتطاا عان األصال واملنبات علان حناو
دعوته للمتل ّقي نّ اإلنصات نّ الناي واالعتبار به ،وهو ّ
املؤهل نظره هل ه الغاية ،قصايدته الال كتبهاا ابلفارسايّة الال ينحاو
ي ،وذلك ابلدعوة نّ اإلنصات للقلب وهو ّ
رم ّ
فيها منحن حجاجيّا معتمادا علان احلجاج والتساويغات ملاا يا هب نلياه ،وذلاك ابلادفا عان القلاب بصافته الرما الباديل
عان النااي واالساتدالل لصااحله وتع يا موقعاه ،حماججاا السااامع املتل ّقاي تفصايليّا نطاار ساتة عشار بيتاا ،بقصاد اإلقنااا
اعري ها ا
والتا ثري فياه ،أبحقيّااة عنصار القلااب لالساتما نلياه واالعتبااار باه عرفانيّااا ،ال عنصار الناايت فااإ ّن عمال صااا الش ّ
اروري اإلجاب ااة عليه ااا ومعا ته ااا دراس اايّا واليليّ ااات أوّهلم ااا میثُاال طبيع ااة
تنبث ااق من ااه ثالث ااة نش ااكاالت معرفيّ ااة ،م اان الر ا ّ
اعري ها ا معارضاة أِ مناقراة أِ حماكااة و ااراة  ،وهاو ماا نعا اه نطاار
ومالبسات عمل صا  ،فهل يُعا ّد عملاه الش ّ
املفهااوِ املقااارينّ احلاادي  ،املسا ّامن ب ااالت ثّر العكسا ّاي حبسااب املفهااوِ الفرنسا ّاي للدراسااات املقارنيّااة ،والثاااين ،مبااا أ ّن صااا
اعري ها ا ابللغاة الفارسايّة وليسات الكردياّاةت فالشااعر عااكذ ماوالان ،واديادا ها ه القصايدة بعينهااا،
كتاب عملاه الش ّ
الل هي مبثابة دستور العشق الصو ّ ،و ّأهنا مكتسبة صافة العامليّاة منا قارون ،فكياف استسااو لنفساه أن يقاوِ مبثال ها ه
الشعري ،وهي ما حناول اإلجابة عليها وعلن تساؤالت أخرىت
املعارضة الشاخصة بل والناقرة لعمله
ّ

الکلمات الرئيسة :الصا  ،الت ثر العکسي ،الشعر الصو  ،موالان ،األدب الکرديت
 1الخيد اإللکرتوينtaher.mustafa1958@gmail.com :
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بررسی تطبیقی نی نامه موالنا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر

اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس
چکیده
در پژوهش حاضر دو شعر از موالنا جاللالیرن رومی و صافی هیرانی از منظر تطبیقدی و بدر اسداس فرارندی تأثیرپدذرری
معکوس و به شیوه توصیفی-حلیلی بررسی شیه است .ارن پژوهش بر آن است به ارن پرسش پاسخ دهدی کده ندوع تدأثر
صافی هیرانی از موالنا معارضه است را مناقضه را تقلیی .قصییه "دل" از هیرانی بدر اسداس مکتدب تطبیقدی فرانسده بده
سبک معارضه و نوعی تأثیر پذرری معکوس از نینامه موالنا است .شاعر کُرد شعر خود را به مثابدهی ردک دسدتور عشدق
صوفیانه –به شیوه نینامه -به زبان فارسی و نه کُردی سروده و با موالنا به معارضه پرداخته اسدت .وی علدی رغدم ارنکده
در تجربهی شعری و عرفانی از موالنا و زبان فارسی تاثیر پذررفته است ،اما محتوا و رمز محوری شعر موالنا را تغییدر داده
است؛ از جمله ارنکه در رمزوارهای متفاوت جارگاه نی را به دل تغییر داده و توجه به نیای دل را جدارگزرن گدوش دادن
به ناله نی نموده است .صافی هیرانی سعی دارد مخاطب را به ارن اقناع برسانی که ارن قلب است کده شارسدتگی دارد تدا
از لحاظ عرفانی به آن گوش داده و از آن پنی و انیرز گرفته شود.
کلیدواژهها :الصافی ،تأثیرپذرری معکوس ،شعر صوفیانه ،موالنا ،ادبیات کردی.
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اردي صااا اهلارياينّ وقصاايدة الناااي أو
ها ا البحا دراسااة مقارنااة با القصاايدت  ،القلااب للشاااعر الكا ّ
أنا الناااي عنااد بعااض الدارسا واملرتمج ا  ،للشاااعر الصااو ّ الكبااري مااوالان جااالل الاادين الروما ّاي ،ماان
حي طبيعتهما الرم يّة وخصائصهما الشاكليّة والبنائيّاة ،وايّا ات أسالوبيهما التنااول واملعا اة ،علان
ي القااد ،
أساااس عالقااة الت ا ثّر املعاااكذ املسا ّامن ب اااملعارضة أو املناقرااة الشااعريّة حبسااب املفهااوِ النقااد ّ
ادي احل اادي ت نذ ن ّن الش اااعر الص ااو ّ ص ااا
ومص ااطل الت ا ثّر العكس ا ّاي حبس ااب املفه ااوِ املق ااارين والنق ا ّ
اهلارياينّ ماان ابب التا ثّر واالقتفاااء ،قاااِ مبعاكسااة الشاااعر الصااو ّ الكبااري مااوالان جااالل الاادين الروما ّاي
قصيدته العرفانيّة الشهرية الناي ،الل تبدأ بقوله:
بش ـ ـ ـ ــنو ا نـ ـ ـ ـ ــی چ ـ ـ ـ ــون ْ اي ـ ـ ـ ـ ـ میونـ ـ ـ ـ ــد

ا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدايیها ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اي میونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وعلن الرغم من أتثّره باموالان يفربته الشعريّة والعرفانيّة ها ه وبلغتاه الفارسايّة ،قااِ بتحاوير حمتاوى
توجه موالان من حي دعوته
قصيدته ورم ها احملوري ،وهو الناي وب ّدله برم القلب والعناية به ،ونقض ّ
يقص حكاية الفراق واالقتطا عن األصل واملنبات
للمتل ّقي نّ اإلنصات نّ الناي واالعتبار به ،وهو ّ
املؤهل نظره هل ه الغاية ،قصيدته الل
ي ،وذلك ابلدعوة نّ اإلنصات للقلب ،وهو ّ
علن حنو رم ّ
كتبها ابلفارسيّة ،الل تبدأ بقوله:
مشـ ـ ـ ــنو ا نـ ـ ـ ــی چـ ـ ـ ــون ْ اي هـ ـ ـ ــاى خـ ـ ـ ــا

را خ ـ ـ ــود وي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه ـ ـ ــيش خ ـ ـ ــاص و ع ـ ـ ــا
(اهریا ّ)558 :2015 ،

والل ينحو فيها منحن حجاجيّا معتمدا علن احلجج والتسويغات ملاا يا هب نلياه ،وذلاك ابلادفا
عن القلب بصفته الرم البديل عن الناي واالستدالل لصاحله وتع ي موقعه ،حماججاا الساامع تفصايليّا
نطار ستة عشر بيتا ،بقصاد اإلقناا والتا ثري فياه ،أبحقيّاة عنصار القلاب لالساتما نلياه واالعتباار باه
عرفانيّا ،ال عنصر النايت
اادمیي
اإلشااكال املعاار ّ ال ا ي تطلّااب نج اراء مثاال ه ا ه الدراسااة ،نضااافة نّ االقتراااء املعاار ّ األكا ّ
إلقامااة الدراسااات والبحااو ابسااتمرار ،وكا لك خلااق ُساابل التجاااوب والتفاااهم با ارداب والشااعوب
اروري
ضروري ج ّدا ،فإ ّن عمل صا
وهو أمر
الشعري ه ا تنبثق منه ثالثة نشكاالت معرفيّة ،مان الر ّ
ّ
ّ
اإلجاب ااة عليه ااا ومعا ته ااا دراس اايّات أوّهلم ااا میثُاال طبيع ااة ومالبس ااات عم اال ص ااا  ،فه اال يُع ا ّد عمل ااه
الشعري ه ا معارضة أِ مناقرة أِ حماكاة و اراة  ،وهو ما نعا ه نطار املفهوِ املقارينّ احلادي ،
ّ
نسي للدراسات املقارنيّة ،والثاين ،مبا أ ّن صا كتب عملاه
املسمن بااالت ثّر
ّ
العكسي حبسب املفهوِ الفر ّ
ّ
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اعري ها ا ابللغااة الفارساايّة وليساات الكردياّاة ،فالدراسااة املقامااة عاان ها ه العالقااة وها ا املوقااف ،ماااذا
الشا ّ
تكون  ،أهي من صنف املقارانت الل تُقاِ عن ارداب املختلفة أِ من صنف املوازانت الل ُيفرى ب
األعمال ضمن دائرة األدب الواحد األدب القومي ،والثال  ،هو أ ّن صا حسب علمي وسؤاي عان
األدب الفارسا ّاي (ويسااي ،)20 :2008 ،هااو الشاااعر الوحيااد ال ا ي عااار
ّ
املتخصص ا األكااادمیيّ
موالان ،واديدا ه ه القصيدة بعينها ،الل هي مبثابة دستور العشق الصو ّ ،و ّأهنا مكتسبة صفة العامليّة
منا قاارون ،فكيااف استساااو لنفسااه أن يقااوِ مبثاال ها ه املعارضااة الشاخصااة باال والناقرااة لرما ه وعملااه
الشعري ،وهي ماا حنااول اإلجاباة عليهاا وعلان تسااؤالت أخارى قادر املساتطا  ،مان خاالل ساتّة حمااور
ّ
دراسيّة علن النحو اريت:
احملااور األول للت ساايذ والتنظااري ملفهااوِ الت ا ثّر العكسا ّاي ومصااطلحه ،مااع مناقشااة املفاااهيم القدمیااة
األخاارى املعارضااة واملناقرااة واحملاكاااة ،واحملااور الثاااين لتصاانيف الدراسااة املقامااة عاان القصاايدت وبيااان
هويّتها ،مقارناة أِ موازناة  ،والثالا للتعرياف ابلشااعر صاا اهلارياينّ علان حناو مقتراب ،والراباع لبياان
أتثّر الشعراء الكرد ابألدب واللغة الفارسيّ  ،واحملور اخلامذ لدراسة ثنائيّة الرم ين القلب والناي ،أدبيّا
ومعرفيّااا وعرفانيّااا ،والس ااادس للمقارن ااة با ا العملا ا م اان حيا ا املتش اااهبات ،أي اخلص ااائص الش ااكليّة
والبنائيّااة ،واملختلفااات أي األفكااار والصااور املتعارضااة ،وكا لك أساالوبيهما التناااول والتعاماالت تعقااب
ه ه احملاور الستّة قائماة ابهلاوام وخامتاة ابلنتاائج ،وقائماة أخارى ابملصاادر واملراجاع ،وكا لك خالصاة
البح ابللغة الفارسيّة ،وأخريا ملحق بقصيدة صا القلبت

سي
 .2التأسي النظر ملهمو التأثّر الع ّ
العرد ،أترخه ونقده ،ال جيد تعريفاات واديادات منتظماة ودقيقاة ،ملفهاوِ املعارضاة
لعل املتتبّع لألدب ّ
ّ
الشعريّة وقريناجا احملاذية هلا ،من املناقرة ،احملاكاة ،االحت اء ،اراراة ،من املصطلحات املتعلّقة بظاهرة
ردا أو احت ا اءا ،فهااي أتيت متداخلااة وحما ّاورة عاان ماادلوالجا األصااليّة
اص ،ج اوااب أو ّ
اص بت ا ثري نا ّ
كتابااة نا ّ
عماام علاان ابقااي املصااطلحات األخاارى ،وت
ومعانيهااا اللغوياّاة ،فكا ّال مااا يقااال عاان واحااد منهااا يُا كر ويُ ّ
يُعا اارل أن قا اااِ دارس ابلتميي ا ا والت سا اايذ املعا اار ّ هل ا ا ه املفا اااهيم علا اان الوجا ااه التا اااِ واملنشا ااود ،فصا ااال
واستقالالت
فقد قالوا :املعارضة اللغة هي املقابلة ،يقال فالن يعارضاين ،أي يبااريين ،وعارضاته الساري نذا
سرت حياله وحاذيته ،ومنه اشتُا ّقت املعارضة الشعريّة (ابن منظور :2004 ،ماده عر ) ،وهي أن يعار
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أح اادهم ص اااحبه خطب ااة أو ش ااعر فيجاري ااه لفظ ااه ،ويباري ااه معن اااه ،وم اان ذل ااك نق ااائض جري ا
والفرزدق ،وهي معروفة مشهورة ،وقصائدهم املعارضات كثارية (مطلاوب ،)306-305 :1989 ،يراهاا
الشااايب ،أن يت املعااار مبعا ٍّ
اان أو صااور وزاء القصاايدة األوّ ،مااع احن ارال يسااري أو كثااري عنهااا
(الشايبّ )7 :2003 ،أما ابن منق فريى املعارضاة واملناقراة شايًا واحادا ،و عمال واحاد ،بقولاه :أن
يناااقض الشاااعر كالمااه أو يعااار بعرااه بعرااا (اباان منق ا  ،)152 :2010،وقااالوا أ ّن املعارضااة تتجاااوز
اري (هبجاات:1988 ،
درجااة التقليااد نّ اإلباادا  ،والتبعيّااة نّ االبتكااار ،وهااو وجااه ماان وجااوه النقااد الفطا ّ
 )267وهكا ا ال توصاالنا ها ه الدراسااات نّ نتااائج واضااحة ُمرضاية ،ومفاااهيم مسااتقلّة بيّنااة ،يقااول عاان
اتِ :ن ّن النقااائض واملعارضااات واراااراة
ذلااك الاادارس املقااارينّ الاادكتور الطاااهر أمحااد م ّكا ّاي بوضااوح ّ
األول مجيع ااا نش ا ت خمتلط ااة ومتداخل ااة ،فم اان ي اانقض فه ااو الوق اات نفس ااه يع ااار
ادائي ّ
ش ااكلها الب ا ّ
اتقل متامااا عاان البقيّااة ،ودون
ويعاارت  ،ومااع ال ا من سااار كا ّال نااو طريااق ووحهااة ،لكاان دون أن يسا ّ
التوصل نّ مفرتق واض  ،حبي يكون الفصل بينها حامسا وبيّنا (أمحد مکي)17 :1977 :ت
ّ
مادت ااه اللغويّااة ،يع ااين املعاكس ااة واالعا ارتا حقيق ااة ،أي قي اااِ ش اااعر
فمص ااطل املعارض ااة حبس ااب ّ
مبناهرة ما قاله وبناه شاعر آخر قبله ،من تص ّاورات شاعريّة ،اعرتاضاا ومناقراة ،ساواء كاان معاصارا لاه
األول ،ويُثبت عكذ ما قاله مان أفكاار ورؤى
أِ الحقا ومت ّخرا عنه ال مان ،فريفض وينفي ما بناه ّ
وتصورات ،مع األخ ابإلطار العاِ لقصايدته وااللتا اِ مبساائلها الشاكليّة ،مان الاوزن والقافياة واإلطاار،
ّ
ّأما الوارد والشائع تعاريف الدارس عن ه ه الظاهرة كتب األدب والنقد ،هو أن املعارضة يعين
وتصوراته الشعريّة ،بقصد االحت اء واملباراة ،نضاافة
اقتفاء شاعر لشاعر آخر ع مرام قصيدته ّ
نّ األخ مبسائلها الشكليّة واإلطاريّاة ،نعجاااب مناه ابلشااعر وقصايدته ،وحماولاة مناه راراتاه واشاتهاره،
ونقران امسه ابسم ذلك الشاعر املشهور (هبجت)278 :1988 ،ت
مرة ابلتداخل مبعناه املعارضة،
حمور عن معناه
ّأما مفهوِ النقيرة واملناقرة فهو ارخر ّ
احلقيقيّ ،
ّ
احلقيقي ،فاألدابء واملت ّدبون أطلقوا مصاطل النقاائض علان تلاك
ومرة أخرى ب حرحة داللته عن معناه
ّ
ّ
القصائد اهلجائيّة املتبادلة ب الشعراء األمويّ املعروف الثالثة ،الفرزدق واألخطل وجرير ،صحي أ ّن
قصائد هؤالء الثالثة قائماة علان فعال الانقض والارفض ،واإلتياان ابلعكاذ والرا ّد ملاا قصايدة املقابال
وحصار فقات معان
اخلصم ،من حي الصور واملعااين ،هجااء وتعرياة وتنقيصاا ،لكان املصاطل شاا ُ
اهلجاء ومدلوالت الفر وال ِّ والتحقري بينهم فقت ،دون داللة فعل الانقض والارفض وتقاد الباديل،
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اوي هلا ا
كمااا هااو املطلااوب ماان حيا املعاان احلقيقااي واللغااوي للمصااطل  ،باال ن ّن املعااين احلقيقااي واللغا ّ
املصطل منسيّان ومهمالن متامات
ّأمااا مصااطل احملاكاااة فغااري مسااتخدِ كتااب النقااد واألدب ّنال اندرا ،كونااه مفهومااا يواننيّااا ،وهااو
اعري بقصاد
يعين قياِ الشاعر احملاكي مبجاراة شاعر معرول سبقه ،و موضو جليل ،يقتفي أثره الش ّ
تصوراجم النقديّة ،نّوما ورد
استلهاِ يفربته الشعوريّة واختبار شاعريّته واالشتهار به ،ونن ورد مفهومه
ّ
بلفظ املراهاة أو االحت اء وليذ احملاكاة ،وأنكروا ه ا املفهوِ واملوقاف املتشا ّكل مناه ،علان أنّاه تقلياد
ٍّ
ومنال لإلبدا (املصدر السابق)278 :ت
واجرتار
الرد املساتخدِ األدب الفارس ّاي" ،فان جاوابجاوىي"ت فلام يارد مفهوماه وال مصاطلحه
ّأما مفهوِ ّ
ااِ يشاامل مجيااع أن اوا تلااك الظاااهرة ،ساالبا ونجيااااب ،ماان
ارد ،وهااو مصااطل ذو ماادلول عا ّ
النقااد العا ّ
اعري يقتفاي عماال شاعرّاي لشااعر آخار هاو
مدلوالت املعارضة والنقيرة واحملاكااة وغريهاا ،فك ّال عمال ش ّ
بغض النظر عن هويّته وماهيّتهت
ّ
الردّ ،
وبسبب ه ا اخلبت والتداخل ب املفاهيم وداللاة املصاطلحات ،وللخاالص مان نشاكاليّة الغماو
وانعداِ الوضوح املدلوالت ،آثر الدارس اساتعمال املصاطل املقاارينّ احلادي التا ثّر العكس ّاي ،ذلاك
املصاطل املاارتجم عان املصااطل الفرنسا ّاي  ،impact inverseالا ي يعااين اقتفاااء أدياب لعماال أديااب
آخر ،علن حنو معاكذ ومناقِض له ،أو يقاوِ الكاتاب أثار كاتاب آخار أدب ّأماة أخارى فيناتج مان
العكسي ابرزا أتليفه (غنيماي هاالل ،ال ات ،)16 :ملعاكساته أفكااره وصاوره ومعانياه،
ه ه املقاومة أثرها
ّ
افقي ،عناادما يكااون املااؤثّر واملت ا ثّر املرساال
وباانفذ نطاااره ّ
اين ،وهااو عكااذ الت ا ثّر الت او ّ
األدد وجنسااه الفا ّّ
رسام األفكاار واألحادا والصاور ،ال متخاالف (املوسای،)30 :2009 ،
واملتل ّقي متوافق أومتاوازي
وهو ما ينطبق علن مفهوِ املعارضة واراراة ابملعن التوافقي ب العمل ت
جيساد لناا متاماا مفهاومي املعارضاة العكسايّة واملناقراة معاا ،مبعنامهاا
ومصطل الت ثّر
العكسي ه اّ ،
ّ
ادرج ،م اان املعارض ااة ص ااعودا نّ املناقر ااة ،وذل ااك ابلدالل ااة عل اان
اوي واالص ا
اطالحي وعل اان حن ااو مت ا ّ
اللغ ا ّ
ّ
معاكسة الشاعر املت ثّر صا لرم وصور الشاعر املؤثّر موالان ،ونقض حماور أفكااره وتص ّاوراته الشاعريّة،
ااد عاان رما ه املنقااو  ،وكا لك الاادفا عنااه ونثبااات جدارتااه وأهليّتااه
ي خمتلااف ومرا ّ
واإلتيااان ببااديل رما ّ
ابألدلة واملعّزاتت
ّ
ومن ا دير ابل كر هنا ،أنّه من اخلط نطالق لفظ الت ثري املعاكذ علن ه ا الانمت مان التا ثّرات،
كمااا فعاال بعااض الدارسا (املصاادر نفسااه) أل ّن املعاكسااة ماثلااة جانااب املتا ثّر ال املااؤثّر ،صااحي ن ّن
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املفهااوم الت ا ثري والت ا ثّر كالمهااا يُطلقااان علاان عمليّااة واحاادة ،ماان منظااورين اثن ا  ،لكاان للتميي ا ب ا

ِ
املرسال واملتل ّقاي ،ينبغاي أن يكاون اإلطاالق والتسامية دقيقا لك ّال واحاد
كل مان الطارف
املوقف وأثر ٍّّ
منهمااا ،فالشاااعر مااوالان هااو الا ي أثاّار الشاااعر صااا  ،وأ ّن صااا املتا ثّر هااو الا ي اتبعااه ابملعاكسااه
الشعريت
توجهه
واملناقرة ،وأتن بعكذ ما هو طرحه ،نطار ّ
ّ
ّأمااا الف ااارق الب ااارز ب ا ه ا ا املفه ااوِ احلاادي واملفهوم ااات القدمی ااة ،ه ااي أ ّن الت ا ثّر العكس ا ّاي ل اايذ
خاصا ابملعاكسات الشعريّة مثل املفهومات القدمیة ،ونّوما هي تشمل مجيع املعاكسات األدبيّة،
مفهوما ّ
الاال تُنجا علاان صااعيد األناوا واألجناااس األدبيّااة ،وماان مثّ فهااو مااا يقااع عاان عالقااة التا ثري والتا ثّر ب ا
أدبا خمتلفا  ،ال األدب الواحادّ ،أماا املفااهيم األخاارى القدمیاة ،فهاي ماا يكاون ّأوال ،با األعمااال
ختص ش ن الشعر فقت ،اثنيا ،نطار أدب واحد ،ال آداب
الشعريّة حصرا ،دون غريهاّ ،
ألهنا ألاهرة ّ
متغايرة ومتعا ّددةت فادفعا إلشاكاالت اخللات والتاداخل تلاك ،وأخا ا مباا هاو األحاد واألجادر عاات
ارد لااألدب
النقاد واملعرفااة ،أخا ان ابملصااطل
ّ
األورود التا ثّر العكسا ّاي ،علان شاااكلة الاادارس واملنظاّار العا ّ
حممد غنيمي هالل ،كتابه القايّم األدب املق ااارن) (غنيماي هاالل ،ال ات )16 :نطالقاه
املقارن الدكتور ّ
عل اان م ااا ق اااِ ب ااه الش اااعر أمح ااد ش ااوقي مس اارحيّته الش ااهرية مص اار كِلي ااوابترا ،م اان معاكس ااة كتّ اااب
املساارحيّ األوروبيّا  ،لتصااويرهم شخصاايّة كِليااوابترا مثاااال للشخصاايّة الساالبيّة وأوموذجااا للم ارأة الشاارقيّة
املنحرفة ،ورمسها امرأة ولوعة ابألهواء واملل ّ ات ،وهي تقا ّدِ ن واجاا علان واجباجاا الوطنيّاة ،وذلاك اات
ايحي املتشا ّدد نزاء اإلسااالِ والشاارق ّنابن احلااروب الصااليبيّة ،جاااء شااوقي وعاااكذ ها ا
أتثاري الفكاار املسا ّ
وصور فيها
التوأليف السل ّ لتلك الشخصيّة ابلرفض والنقض ،وأثبت متاما عكذ ذلك مسرحيّتهّ ،
شخصاايّتها مثاااال لاللت ا اِ واالتّا ان ،وهااي تق ا ّدِ الااوطن والواجااب علاان حبّهااا ،حااا تسااقت ص اريعة
الدفا عن بلدها وشعبها (مکي)277 :2017 ،ت
االنص املراااد ،وذلااك ملااا میتا ج
ويسا ّامي بعااض الدارسا العماال الناااتج عاان ها ا الاانمت ماان التا ثّر با ّ
نصه الالحق ،فيخالف ما
الوعي ابلالوعي عكسيّا ،ويُفرز املت ثّر املبد متيّ ه
الفين من خالل ّ
ّ
الفكري و ّ
جاااء بااه السااابق ،علاان الاارغم ماان ااريض املااؤثّر علاان اإلباادا والكتابااة ّأول األماار (العظمااة)26 :ت ولعا ّال
عماال داناال ملحمتااه الكوميااداي اإلهليّااة أيرااا میثّاال ها ا الاانمت ماان التا ثّرات ،لتا ثّره بقصااة املعاراج
نسااختها اإلساابانيّة بلهج ااة قشااتالة ومص ااادر نسااالميّة أخ اارى (غنيمااي هااالل ،ال ات ،)54 :لكنااه خالفه ااا
وعاكسها صورها ومواقفها ،وأثبت عكسهات
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اودي ،ال ا ي يشاامل أنواعااا أربعااة ماان التا ثّرات ،وهاي الت ا ثّر
ها ا علاان صااعيد التقساايم الرأسا ّاي العما ّ
اؤول
اطحي غااري العميااق صااورة الرتمجااة األمينااة والت ا ثّرات العميقااة ،ماان الت ا ثّر العكسا ّاي والت ا ثّر املا ّ
السا ّ
اكلي
وكا لك القومناة أو التعريااب ،وهاي الرتمجاة ابلتصا ّارل ال ائاد وقومنتااهّ ،أماا علان صااعيد التقسايم الشا ّ
األفقا ّاي فااإ ّن ها ا الاانمت ماان التا ثّرات األفقيّااة تُعاارل بااالت ثّر املباشاار والاواعي ،ألنااه وقااع با الشاااعرين
مباشرة ،نذ أتثّر وانفعل صا مباشرة بعمل موالان لغته الفارسيّة ال عن طريق الرتمجة ،ودون وسايت
من أدب اثل  ،و الوقت نفسه أتثّر وا ٍّ ومقصود ،أل ّن صا ّ ّاخت مان عمال ماوالان منطلقاا وقاعادة
ٍّ
صدفة أو اتّفاق
لبناء عمله ،ونجناز قصيدته املعاكسة عن وعي وقصد ونرادة ،وت يتح ّقق أتثّره ه ا عن
بساابب ا اارية أو االخااتالط أو غريهااا ماان عواماال االتصااال ،نذا ها ا التا ثّر أيرااا حيااوز علاان ومطا ماان
أوماااط الت ا ثّرات األفقيّااة السااتة ،املباشاار وغااري املباشاار وال اواعي وغااري ال اواعي وامل ا دوج واملتبااادل (املوساای،
)22 :2009ت
فشاااعران صااا اهل ارياينّ هنااا قااد أتثاّار ابلشاااعر والصااو ّ الكبااري مااوالان قصاايدته الناااي لكاان أتثّارا
عكساايّا قائمااا علاان الاانقض واملعارضااة ،نذ دعااا اإلنسااان املت ّماال نّ عاادِ االسااتما واإلنصااات نّ آلااة
الناااي ،نذا أراد أن يت ّماال ويتاادبّر حقااائق الوجااود واألشااياء وأس ارار الكااون وأل اواهر احلياااة ،معارضااا
املوجه للمخاطاب ،لرتك الفعل املطروح
فكرته ومناقرا رم ه وصوره ،معتمدا علن أسلوب النهي املباشر ّ
األول ،وساالب ا اادارة واألهليّااة ماان دعوتااه األبيااات األربعااة األوّ ،ماان قصاايدته
ماان قباال الشاااعر ّ
املؤهاال وهااو رم ا القلااب ا اادير
املعاكسااة ذات األبيااات السااتّة عشاار ،وماان مثّ طرحااه لبديلااه ّ
املفراال و ّ
ابالسااتما واإلنصااات نليااه األبيااات اإلثااين عشاار الباقيااة ،علاان حنااو حجاااج مشاافو ومع اّز ابألدلّااة
والتسويغات والخاه  ،من احلقائق والوقائع واالفرتاضات ،وأبنوا التقنيات واألدوات اللغويّةت
ااري والثقااا ّ ب ا مباادعي األماام ،معظاام
والشا ّ
اك أ ّن تبااادل املااؤثّرات هك ا ا علاان الصااعيد احلرا ّ
حرياّاة االختيااار لألديااب املتا ثّر ،وقدرتااه علاان احلاوار
انم عاان قا ّاوة اإلدراك وكا لك ّ
األحيااان ،هااو ألاااهرة تا ّ
ااري علان ارخار وهاو مساة ق ّاوة ال ضاعف،
والتفاعل وتطوير ال ات ال النقص والدونيّة ،واالنفتاح احلر ّ
خصوصا عندما يتمثّل ذلك صورة اهلرم والتمثّل واالنعكاس املوجب ،وابلتاي اإلنتاج املختلف مبا
يعخ عن اخلصوصيّات القوميّة واحمللّيّة حرارّاي (العظمة)33 :ت
ّ
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اروري الوقاول علاان العالقاة با العملا الشااعريّ
ولتصانيف ناو الدراساة وتثبيات عنواهنااا ،مان الر ّ
اعري املعاار لصااا املتا ثّر يتطلّااب ذلاك عاان
هادي ثنائيّاة مفهااومي املوازناة واملقارنااة ،كاون املوقااف الش ّ
كث ااب ،نذ أنّااه ع ااار واقتف اان أث اار الش اااعر الس ااابق م ااوالان لغت ااه الفارس اايّة عينه ااا ،وت يُنجا ا عمل ااه
املعاكذ بلغة قومه الكرديّة ،أو لغاة أخارى كالعربيّاة أو الرتكيّاة ،ومثال ها ا املوقاف علان صاعيد البحا
التوصل نّ التصنيف الدقيق للعمل ال ي نقوِ به حنن
املقارينّ يتطلّب توضيحا وتوفيقا دراسيّ  ،بغية ّ
نزاء العمل ا والشاااعرين ،ال ا ي هااو دراسااة للعالقااة األدبيّااة االعرتاضاايّة العكساايّة ،واملالبسااات الفكرياّاة
وا ماليّة ب العمل الشعريّ  ،دراسة واليال ومقابلةت
فبحسااب املدرسااة الفرنساايّة لااألدب املقااارن ،وهااي املدرسااة األوّ أترخيّااا واألكثاار اهتمامااا ابملسااائل
املعرفيّة وابملفاهيم واملباادو املقارنيّاة ومصاطلحاجا ،فاإ ّن ها ه املدرساة تشارتط شارط ابرزيان الكتسااب
اوي ب ا العمل ا األدبيّ ا كتابااة
العماال الدراسا ّاي صاافة املقارنااة ادياادا ،ومهاااّ :أوال االخااتالل اللغا ّ
ونال ال تدخل الدراسة دائرة
نصيهما ،والثاين ا ّقق الصلة الت رخيّة ب صاح العمل أتثريا وأتثّراّ ،
ّ
القومي،
املقارانت ،ونّوما تُع ّد ضمن املوازانت الل تقاِ ب األعمال األدبيّة أدب واحد ،أي األدب
ّ
وترى أ ّن املاوازانت الداخليّاة با ارداب قليلاة ا ادوى وال تاؤيت بشاي جادير ،ال لألدبا وال للدراساة
املقامة عنهما ،وتكون فقرية القيمة واملكانة قياسا ابملقارانت (غنيمي هاالل ،ال ات ،)13 :يقاول عان ذلاك
ألمة واحدة ،ال يكون وافر
نسي املعرول فان تيجم :نذا احنصر الت ثّر نطاق أدب واحد ّ
املقارينّ الفر ّ
اخلصااب ،فهااو ّنمااا ا ّارد أتثاّار عاااِ وتااي ّقظ االسااتعدادات الكامنااة ال ا ات ،عاان طريااق اإلعجاااب
كل أصالة الكاتب املت ثّر (تيجم)10 ،ت
ابلسابق ّ ،
ونما ضرب من العبوديّة میحو ّ
األول ،نذ ن ّن
وال ي متح ّقق هنا من الشرط ب عملي الشااعرين ،هاو الشارط الثااين فقات ،دون ّ
شك ،وعلن أكثر من صعيد ،كونه درس اللغة الفارسيّة علن
الشاعر صا اهلرياينّ قد أتثّر مبوالان دون ّ
غرار طلبة عصره حا درجة اإلتقان وقول الشعر هبا ،ومكوثه فرتة غري قليلة نيران للتحصيل واقتناء
مادن مهااابد وأشانويّة وبساو (اهلارياين،)20 :2015 ،
العلاوِ العربيّاة واإلساالميّة عناد الشايوخ املعاروف
وابلت اااي يُفر ااي ذل ااك نّ معايش ااة واارس ااة للغ ااة الفارس اايّة ومتابع ااة أدهب ااا وأدابئه ااا ،وش ااعرائها الكب ااار
واملتميّ ين ،ويعين ذلك ابلررورة أنّه استقن قسطا وافرا من شاعريّته من متابعة وحفاظ الشاعر الفارس ّاي
ودواوياان شااعرائهم الكبااار ،أمثااال الش اريازيّ سااعدي وحااافظ وك ا لك العطااار وكنجااوي وآخ ارين ،علاان
شااكلة الشاعراء الكارد الكالساايكيّ ارخارينّ ،أماا قصااوص أتثّاره ابلشااعر الكبااري ماوالان جاالل الاادين
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الرومي اديدا ،ومتابعة نتاجاته الشعريّة عن كثب واحت اء يفاربه ،فيكفينا عمله املعاكذ ها ا قصايدة
ّ
القلااب لقصاايدة مااوالان الشااهرية الناااي ،للداللااة علاان ذلااك الت ا ثّر والتفاعاال ،فهااو أقااوى دلياال واقعا ّاي
وقوته ونصاعتهت
وجدي ،رّمبا يصل نّ درجة البداهة وضوحه ّ
ّ
اخلاصااة،
اة
ا
القومي
اه
ا
ت
لغ
اه
ا
ل
و
اة
ا
اهلوي
اردي
ا
ك
اين
ري
ا
هل
ا
اا
ا
ص
ن
أ
اا
ا
مب
اول
ا
ق
ن
،
اوقف
ا
مل
ا
ين
ا
ه
ا
ب
اق
ا
ي
وللتوف
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
و تمع ااه املختل ااف م ااع تم ااع م ااوالان ،مثّ اخ ااتالل بيًت ااه وخصوص اايّاته االجتماعيّ ااة والثقافيّ ااة املغ ااايرة
للمجتمع اإليراينّ ،ون ّن أتريخ الكرد وكردستان غري أتريخ نيران وبالد فارس ،وبا ارتمعا اختالفاات
وخاصاة أجاواء وخصاائص القارن العشارين
عديدة العاادات والتقالياد والارؤى والغااايت واملقاصاد،
ّ
(مکای)241 :2017 ،ت لا لك فااإ ّن ُهويّاة صااا القوميّاة غااري هويّاة مااوالان ،وبا ا يكااون عملاه خمتلفااا عاان
عماال مااوالان ماان حيا العائدياّاة ،ونن ّاااادا اللغااة ،وبا لك ياادخل عملنااا ضاامن دائاارة املقااارانت ال
خاص ااة وأ ّن
املا اوازانت ،ألنّن ااا دراس اايّا نزاء املقابل ااة با ا عملا ا خمتلفا ا  ،بن اااء عل اان تل ااك االعتب اااراتّ ،
كل دراسة تقابليّة ب األعمال األدبيّة ذاجاا دراساة
املدرست األمريكيّة والروسيّة ،كلتامها تُ ّ
قران أب ّن ّ
اوي وا ّقاق الصالة الت رخيّاة ابلتا ثري والتا ثّر
مقارنيّةّ ،
بغض النظر نّ املبدءين الفرنسايّ  ،االخاتالل اللغ ّ
خاصاة نذا كاان العماالن يعاودان رتمعا خمتلفا  ،بيًاة وثقافاة وخصاائص اجتماعيّاة ونفسايّة،
بينهماّ ،
التوجه أيرا عامل ال مان واملكان والعرقت
يعّز من ه ا ّ
اك أ ّن األدب األمريكااي غااري األدب الخيطاااينّ ،ونن كااان كالمهااا مكتااوابن ابللغااة االنكلي ياّاة،
فالشا ّ
فاالنكلي ياّاة األمريكيّااة غااري االنكلي يّااة الخيطانيّااة تفاصاايلها ودقائقهااا ،فكا ّال ماان االنكلي ا يّت متبّلااة
ومطعمة ابخلصائص واالعتبارات احملليّة والقوميّة ،فشعر يت ئيذ نليوت ليذ شعرا بريطانيّا ،ونّوماا شاعر
ّ
أمريكا ّاي بلحمااه ودمااه ونكهتااه ،وكا لك احلااال ابلنساابة للفارساايّة األفغانيّااة أو الباكسااتانيّة مااع الفارساايّة
استقرت الدول والكياانت السياسايّة ،نذا
اإليرانيّةّ ،
خاصة بعد أن انفصلت ارتمعات ُ
ورمست احلدود و ّ
ارحي وحممااود بااريابل الشاااعر
املوقااف ختلااف كث اريا ب ا سااليم بركااات الروائا ّاي وحميااي الاادين زنكنااة املسا ّ
ائي ،هؤالء الكتااّب الكارد الا ين كتباوا يفاارهبم ورؤاهام ومشااعرهم الكرديّاة وح ّاا
واس كه رمياين الرو ّ
صااورهم وأشااكاهلم ابلعربيّااة ،مااع موقااف أمحااد شااوقي وال هاااوي وآخ ارين ،ااّان يفا ّاردوا عاان خصوصاايّاجم
القوميّة واالجتماعيّة ،ف صبحت نتاجاجم نتاجات عربيّة خالصة ،لغة وانتماءت
اروري هنااا أن ال ننساان ،أناّاه حا ّاا ماان طاارل أتريااخ األدب الفارسا ّاي نفسااه ،أناّاه ت ياُادرِج
وماان الرا ّ
الشاعر صا اهلرياينّ ضمن الشعراء الفرس ،ونّوما ع ّده مان الشاعراء الكارد الا ين قاالوا الشاعر ابلفارسايّة
ولعل ه ا املوقف املعر ّ واإلنسااينّ الوقات نفساه،
ّ
وعخوا هبا أحياان (حريت سجادیّ ،)479 :1375 ،
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عالوة علن ما يعّز من موقف تصنيف حبثناا ابملقارناة ال املوازناة ،فإنّاه الوقات نفساه موقاف مش ّار
اجل لصاااأل األدب الفارسا ّاي وأترخااه ،نذ ت حيساابوا شاااعران صاا ماان شااعرائهم ،ونّومااا صاانّفوه ضاامن
يُس ّ
القائل الشعر ابلفارسيّة ،وذلك كتاب شاعران كارد ابرسان كاوى ملؤلّفاه املنصاف سايّد عباد احلمياد
ي عا ّد كا ّال
حاريت سا ّ
اجادي (املصادر نفسااه) ،كمااا هاو احلقيقااة والواقااع ،بعكاذ أتريااخ األدب الرتكا ّاي الا ّ
عخ وكتب شيًا ابللغة الرتكيّة تركيّا ،ولو كان شيًا قليال ،فقد ع ّدوا شاعران الكباري واملشاهور ،أكثار
من ّ
من علم علن رأسه انر ،كما يُقال ،الشيخ رضا الطالباينّ من القوميّاة الرتكيّاة ،ألنّاه كتاب عا ّدة قصاائد،
اردي وصاااحب
ونن كاناات ال تتجاااوز عاادد أصااابع اليااد ابللغااة الرتكيّااةّ ،أمااا أناّاه أحااد أعماادة الشااعر الكا ّ
أشهر غرضه اهلجاء والتعرية ،وصاحب ديوان كبري میثّل خرية الشعر الكردي ،ه ه األمور وغريهاا ت
أي حساب أو اعتبار لديهم ،وك لك احلال ابلنسبة للشعراء العراقيّ ارخارين اّان هام مان
ُحيسب هلا ّ
القوميّة العربيّة ،وكتبوا برع قصائد ابلرتكيّةت
املؤرخ ،ويسطو علن
رخي ينا العمل املعر و
األخالقي عند ّ
ّ
ّ
ولعل مثل ه ا املوقف أو اإلجراء الت ّ
اؤرخ  ،وهاو عمال
التوجه الريّق والبغيض ّ
احلقيقة والت ريخ ،وانبع من ّ
اومي لادى بعاض امل ّ
للتعصب الق ّ
حا ونن مارسه ارخرون من أهل السياسة ،من
ال يتناسب وال ينسجم مع عمل أهل األدب واملعرفةّ ،
التوجهات القوميّة لدى بعض الشعوب الغالبة علن أمر ارخرينت
ذوي ّ
ون ّن املدرساات األخريت ا ت اراين أ ّن املقااارانت ليساات حص ارا علاان عالقااة الت ا ثري والت ا ثّر ،ونّومااا كا ّال
عالقة تاشابٍُّه واختالل ،أو سب ٍّق وأتخري ،أو ابتكاار وتقلياد ،متاحاة واكناة إلقاماة الدراساات املقارنيّاة
عنهااا ،باال وتعماال املدرسااتان جب ا ّد علاان مناهرااة املباادءين الل ا ين وضااعتهما املدرسااة الفرنساايّة (ويلي ا
ووارياان ،)303 :1987 ،الل ا ين ّأداي نّ حصاار واجاايم مساااحة الدراسااات املقارنااة ،ونفاتااة الكثااري ماان
الفرص الدراسيّة علن دارسي األدب املقارن وعموِ الدارسا والبااحث قبال نشا ة املدرسات  ،اعرتاضاا
علن التحديدات الصارمة والشرائت الصعبة ،الل اندت هبا تلك املدرسة (املصدر نفسه)ت
و الوقت نفسه هناك نقطة تفاوت ينبغي ذكرها هنا وأخ ها بنظر االعتبار ،وهي أنّه ماع اإلقارار
ابخااتالل العمل ا حسااب العائديّااة القوميّااة وارتمعاتيّااة ،لكاان ينبغااي أن نُقا ّار أيرااا أب ّن العالقااة ب ا
اتمااة وكليّااة ،مًااة ابملًااة ،أي ليساات كالعالقااة با
العملا
مثاال ها ا املوقااف ليساات عالقااة اختالفيّااة ّ
يظل األمر مرتبة املن لة ب املن لت
ونص
كردي ّ
فارسي ،أو ّ
كردي حبت ّ
ّ
نص ّ
نص ّ
عرد ،ونّوما ّ
ونص ّ
ّ
األدب واألعمال األدبيّة ،له خصائصه الفنّايّة واألدبيّة،
اي ،وصنف اثل
حسب االصطالح االعت ّ
نصااان غااري خمتلفااي اهلوياّاة متاااِ االخااتالل ،وال
وكا لك العائدياّاة املسااتقلّة ال التبعيّااة ألدب آخاار ،فهمااا ّ
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االااااد ،فمااع مااا نقااول عنهمااا ابالخااتاللّ ،نال أ ّن أواصاار التفاعاال والتشااابه تبقاان
متّحا
208ادي اهلوياّاة متاااِ ّ
قائمة بينهما علن حنو شاخص (مکي)241 :2017 ،ت
لنصه املعاكذ ابللغة الفارسايّة ،فلعلّهاا تعاود نّ مجلاة عوامال وأساباب ،منهاا:
ّأما علّة كتابة صا
ّ
ّأوال حبّااه ونعجابااه الكبااري ابللغااة الفارساايّة وشااعرها ،وك ا لك مت ّكنهااا فيهااا ،ون ّن عملااه ه ا ا لاايذ عملااه
األول والوحياد ابلفارساايّة ،ونّومااا لااه عشارات قصااائد فارساايّة أخاارى ،الاال تفاوق مًااة قصاايدةت اثنيااا ،ها ا
ّ
خص النخبة والصفوة من ّقراء شعره الكرد ،ال عموِ ّقراء شعره ،ومعلوِ أ ّن النخبة مان
العمل الشعري ّ
األدابء واملت ا ّدب الكاارد ،كااانوا متااابع بداهااة لااألدب والشااعر الفارساايّ عاان كثااب ،باال كاناات لغااة
خاصاة عنادما كانات
ثقافتهم وتثقيفهم الفارسيّة ال الكرديّةت اثلثا ،لساعة ا مهاور وكثارة ق ّاراء الفارسايّةّ ،
الفارسيّة لغة احلرارة والثقافة واألدب ،للمجتمعات والشعوب اإلساالميّة مجيعاا شارق األر  ،فلاو
كتبهااا ابلكرديااة ت يطّلااع عليهااا الكثااريون يقينااا ،وها ا منا ٍّ
اال لقصااده وغايتااه ماان عملااه املعاااكذ ه ا ات
ّ
رابعا ،لألخ مببدأ الوحدة الرسالة ووسيلة التوصيل كلّيّاا ،وابملعادلاة املنصافة لعمال املعارضاات ،أل ّن
األول املعااا اكذ واملناااقاض ،حا ّاا
املعاكسااة أو املناقرااة الشااعريّة احل ّقااة هااي مااا يُكتااب بع ا لغااة الاانص
ّ ّ ُ
النص ا  ،ابلتقي اايم واملوازنااة ،جاادارة ونخفاقااا ،وابتك ااارا
املختص ا متابع ااة األماار ب ا
ّ
يتسا ّان للدارس ا و ّ
وتقلياادات خامسااا ،فلااو كاناات غايااة صااا افرتاضااا عملااه ه ا ا ،االشااتهار ونق اران امسااه ابساام مااوالان
املشهور وال ائع الصيت ،فكتابته ابلفارسيّة ترمن وا ّقق له ه ا اهلدل أكثر وعلن حنو أوسع ،اّا لو
كتبه ابلكرديّة ،لألسباب والفوارق الل ذكرانها آنفا ب الكتابة ابللغت ت
 .4الشاعر صايف اهریا ّ
ِ
اين عاان التعريااف ،نناّاه شخصاايّة أدبيّااة صااوفيّة
الشا ّ
اك أ ّن الشاااعر املااؤثّر مااوالان جااالل الاادين الروما ّاي غا ّ
عامليّاة ،اكتسااب شاعره و اهداتااه العرفانيّاة مرتبااة العامليّااة منا قاارون ،شاهرته وأفكاااره بلغات آفاااق العااات،
عاما ااة ،وك ا ا لك تسلسا اال وقائما ااة األدابء
متج اااوزة آداب دول و تمعا ااات الشا اارق األوسا اات ،والشا اارق ّ
والكتّ ااب الع ااامليّ الكب ااار ،يق ااال أنّااه أمريك ااا فق اات ،بيع اات م اان ديوان ااه امل اارتجم مثن ااوى معن ااوى نّ
اإلنكلي يّة مخسةٌ وعشرون مليون نسخة ،ستّة مالي نسخة منها عاِ واحد ،وهو عاِ 2008ت
ّأما قصوص شاعران الثاين املت ثِّر صا  ،فهو الشيخ مصطفن ابان الشايخ عبادهللا ابان الشايخ علاي
شعره ،داللة علن صفاء نفسه الصوفيّة (اهلارياين ،)615 :2015 ،ولقاب كااك
اهلرياينّ ،املل ّقب باصا
ااعي الا ي يعاين
اديين واالجتم ّ
مشيخته ومن لته الدينيّة الصوفيّة علن شاكلة أجاداده ،ذلاك اللقاب ال ّ
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اناو
األخ الكبري ،فهو كان شيخ الطريقة القادريّة عموِ مناطق شرق أربيل وغرهباا ،مان منطقاة خوش
وش ااقالوة وكويس اانجق وابل ااك وراون اادوز وبرادوس اات وس ااهل أربي اال ،وص اااحب التكيّااة القادريّااة الرئيس ااة
للمنطقة مرك انحية هريان ،الل ال ت ال تُدار من بعده من قبل أحفاده أاب عن ج ّد ،وكان له لذ
ااعي عااامر تكيّتااه ،ي اراتده الشااعراء واألدابء ،والعلماااء والوجهاااء ،وقا ّاراء املقامااات الدينيّااة
ّ
أدد واجتما ّ
والصوفيّة من معظم مدن ومناطق كردستان ،علن شاكلة الصالوانت األدبيّة القائمة آن اك أوروابت
فهاو مان موالياد هاريان سانة  1873ميالديّاة علان أكثار التقاديرات ،وكا لك وفاتاه كانات هاريان
نفسااها ،منااتقال نّ رمحااة هللا تعاااّ ساانة ( 1942املصاادر السااابق19 :و )60وكااان شاااعرا مطبوعااا وفنّاااان
ي أماران أساساانّ ،أوهلماا مشاربه
ي والرما ّ
مجاليّا متميّ ا ،أسعفه علن ترسيخ شاعريّته وحرارة أسلوبه الغ ّ
اخلالبة منطقة خوشناو ،ذات اهلواء واألجواء
وتوجهاته الروحيّة ،اثنيهما طبيعة منطقته ا ميلة ّ
الصو ّ ّ
وخاصااة مرك ا انحيتهااا ه اريان ،كوهنااا واقعااة منطقااة
الطيّبااة الرطبااة معظاام فصااول الساانة وأشااهرها،
ّ
جبليّااة مكثّفااة ،تتمتّااع ابهلاواء الصااا ّ والنقا ّاي ،وكا لك الينااابيع الرقراقااة الع بااة الكثاارية وشاالّالت املياااه،
وغ ارة البسات واملساحات اخلرراء واملواقع املبهرة ا مال ،فقد ورد ذكرها ووصف مجاهلا وصفائها
ُ
وحا اإلنكلي يّاة (املصادر الساابق ،)27 :وال
كثري من الكتب وامل ّكرات واملطبوعات الكرديّة والعربيّةّ ،
يتوجااه نليهاا الناااس جبمااو غفاارية ّأايِ األعياااد
تا ال تُعا ّد هاريان ماان أها ّام املواقاع السااياحيّة حملافظااة أربياالّ ،
والعطل واملناسبات ،لغر االستجماِ وقراء أوقاجم معظم األشهر وفصول السنةت
اعري ،يظهار أثار ذلاك
وتفوقاه الش ّ
كما كان لشغفه ابلشعر الفارساي العرفااينّ ،أثار ابلا شااعريّته ّ
واضحا وجليّا قصائده الفارسيّة والكرديّة علن السواء ،وكان يقول الشعر ابللغات الاثال  ،الكردياة
ٍّ
بيت له ،ضمن
دون له شعر ابلعربيّة ،علن الرغم من أنّه شخصيّا يقول
والفارسيّة والرتكيّة ،لكن ت يُ ّ
قص اايدة رائيّااة متع ا ّددة اللغ ااات ،ك ا ّال بي اات منه ااا مكت ااوب بلغ ااة م اان اللغ ااات األربع ااة ،الكرديّااة والعربيّااة
اردي األصال ،لك ّان ارن غاراِ عشاقك يقاول الشاعر ابللغاات
والفارسيّة والرتكيّة ،مع أ ّن صا هاو ك ّ
األربعة ،خماطبا شيخه ومرادهت
درس العلوِ الدينيّة والعربيّة ّأوال عناد والاده تكياتهم ،وكا لك مدرساة جاامع هاريان ،مثّ انتقال
نّ ماادارس أخاارى متعا ّددة مناااطق كردسااتان املختلفااة ،قاصاادا الشاايوخ ارياادين للتحصاايل عناادهم،
خاصاة مهاااابد
فقصاد نياران ما ّدة ومكا
كا ّال مان مهاااابد ومنطقاة الجااان وبساو فاارتة مان الا منّ ،
عند الشيخ قاضي علي والد پيشه وا قاضي حممد (املصدر السابق )20 :ألخ العلوِ ونكمال التحصيل
سن الرابعاة عشارة
علن طريقة علماء الكرد القدماء ،كان عارفا كبريا وشاعرا يدا ،بدأ بنظم الشعر
ّ
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اب الرس ااول (ص)،
م اان عم ااره ،ومعظ اام قص ااائده منظوم ااة العش ااق والغا اراِ والتص ا ّاول واإلهليّااات وح ا ّ
وكا لك شاايخه وملهماه الشاايخ عباد القااادر ا ايالينّ ،منشاايء الطريقاة القادرياّاةت وت يارد شااعره شاايء
العاماة ،وهااو ماان الشااعراء الا ين مجعاوا حبا ّاق با
عاان االجتماعيّااات أو اإلخوانيّااات أو القرااااي احلياتيّااة ّ
اري وحماوي وحرياق (املصادر الساابق)21 :ت فهاو
التصول علن شااكلة ك ّال مان الشايخ أمحاد ا ي ّ
األدب و ّ
من ا يل الثاين من حي ال من ،وك لك من حي املرتبة الشاعريّة للشاعراء الكارد الكالسايك الكباار،
نقدايت
بعد اني وسات وكوردي وحموي ،نن جاز لنا التصنيف
الطبقي حب ّقهم ّ
ّ
ي هااائم وشاايّق ،جيمااع با الغاراِ والروحانيّااة ،متمتّعااا
أساالوب الصااا كتابااة الشااعر أساالوب رما ّ
ارازي ورموز
الغنائي املؤثّر ،متغنٍّّيا كثريا ابلقلب واخلمر
حبرارة الصور والقدرة املوسيقيّة العالية ،والطابع
ّ
ّ
التصول وك لك األحلان وارالت املوسيقيّة أبمسائها وأوصافها ،وك لك مجال الطبيعة وسحرها
الدين و ّ
ي وشغفه به ،و أسلوبه كثري من األلفاِ والصي والعبارات الفارسيّة ،كما تبدو
الخ ّ
وحبّه لطائر القبج ّ
علن أسالوبه خصاائص شاعراء منطقاة ماوكراين وهلجاتهم مان أمثاال وفااىي وحرياق وآخارين ،وكاان لشاعره
حرااور ابرز ارااالذ األدبيّااة والشااعريّة ،أربياال وكويساانجق وراوناادوز ،وال ت ا ال قصااائده الغ ا ل
تكااي وخانقاهات كردستان ،وله أكثر من مًة
وقراء املواليد والتواشي
واملدي
الديين ّ
مادة املنشدين ّ
ّ
قصيدة فارسيّة ،حبسب ما هو مثبّت ديوانهت
ااري ،لك ا ّان ديوان ااه الكام اال و َّ
احملق ااق واملش اافو
طُب ااع ديوان ااه أكث اار م اان م ا ّارة ،عل اان حن ااو ب اادائي ويف ا ّ
ي
ابلدراسات ،هو ما أجن ه وق ّدمه للمكتباة الكرديّاة الكاتاب والشااعر حمماد ماال مصاطفن اهلارياينّ ،الا ّ
يُعا ّد عماال متكاامال وموفّقااا ،حياوي مجياع قصااائده الكرديّاة والفارسايّة والرتكيّاة ،مااع بيبلوغرافياا مبعظام مااا
ُكتب عن صا وشعره ا ميل واملتميّ  ،كماا ُدرس شاعره أكادمیيّاا نطاار رساالة ماجساتري جامعاة
صالح الدين من قبل الدارس الدكتور سردار أمحد كرديت

الهارسي
 .5نبذم َترُيّة عن َتثّر شعراء ال رد ابلشعر
ّ
مر العصور واألزمان ،يتب ّ له كيف اتّصلت واحت ّكت
املتتبّع لت ريخ الشعوب وارتمعات البشريّة علن ّ
ه ه الشعوب فنوهنا وآداهبا مراحل معيّنة ،بعرها ببعض ،وكيف ّأدى ه ا االحتكاك واالتّصال
نّ التفاعل والتجاوب ب الثقافات وارداب والفنون للشاعوب واألمام ،وكياف ّأدت ها ه االتصااالت
وتطور الفنون ونغنااء الثقافاات با باين البشار ،و الوقات نفساه كياف ّأدت نّ خلاق
نّ نثراء الفكر ّ
جو من التجاوب والتفاعل ،وبناء العالقات اإلجيابيّة ب تلك الشعوب واألمم ،فارتمعات والشعوب
ّ
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ش ا هنا ش ا ن األشااخاص واألف اراد ،نذ ال میكنهااا أن تعااي وتبقاان منفااردة منع لااة ،أل ّن اإلنسااان بطبعا
ٍّ
األول لعلاام االجتمااا اباان خلاادون (اباان
ااعي ،كمااا قااال بااه املنظاّار ّ
وفطرتااه أف ارادا ومجاعااات كااائن اجتما ّ
خلدون ، )41 :1978 ،وهو خملوق لغاية التفاعل والتجاوب والتواصل ،وما مي ة النطق واللغة الل منحه
التوجاه وها ه الغاياة املش ّارفة مان
هللا تعاّ من دون ابقي الكائنات احليّةّ ،نال لادليل شااخص علان ها ا ّ
خلقهت
ومعلاوِ ن ّن اراثر واألعمااال األدبيّااة لااآلداب عنااد الشاعوب تكااون أقاارب نّ الكمااال ،كلّمااا تغا ّ ى
األدابء علاان امل ااؤثّرات األجنبيّااة املتف ا ّاردة والراقي ااة ،هرااما وق اادرة وانعكاس ااا ،وم اان مثّ أج ااادوا التعب ااري
كتاابجم بروح حملّيّة خالصة ،صافية من العناصر الغريبة واحملاكاة والتقليد ،علن حنو تعاون وتفاعل ب
ارفه عن ّايفاهه وال أوهنت مواهبه ،ونّوما منحته
عبقريّة املؤلّف ّ
اخلاصة وخمتلف الت ثريات األدبيّة الل ت ّ
القابليّااة وطاقااة نضااافيّة نّ طاقاتااه ال اتيّااة ،وقااد قياال عاان ذلااك مااا اللي ا ّنال برااع خ ارال مهرااومة
(غنيمي هالل ،ال ات)18 :ت
األمت  ،الكرديّة والفارسيّة ،ألسباب وعوامال كثارية ال يساع املقااِ هناا
ون ّن التفاعل والتجاوب ب
ّ
ل كرها ،وابلتاي ب أدبيهما ولغتيهما ،صورة من صاور تلاك العالقاات والتفااعالت املوجباة با األمام
والشااعوب ،الاال میكاان التاادليل علاان ذلااك بعش ارات الش اواهد والوقااائع واألمثلااة ،ب ا الشااعراء والعلماااء
الكرد ،نطاار التحصايل والتا ثّر واإلعجااب ،وأخا هم مباا هاو املجادي واملثمار إلغنااء وتطاوير الثقافاة
ُ
واألدب الكاارديّ  ،فقااد كااان للشااعراء الكاارد الكالساايك عالقااة محيمااة ابللغااة واألدب الفارساايّ من ا
قاارون ،حا ّاا أواساات القارن العشارين ،نذ كاناات دراسااة الكتااب والاادواوين الشااعريّة الفارساايّة ،احلكمااة
ومادة ضاروريّة التحصايل العلم ّاي لط ّاالب العلام الكارد ،ضامن املاواد الدراسايّة
واملعرفة واألدب شرطا ّ
واملنهجيّة القائمة آن اك عموِ كردستان ،وليذ فقت قسمها اإليراينت
ويتعرل علن شعرائها الكبار من أمثال سعدي
فكان الطالب الكر ّ
دي يتعلّم اللغة الفارسيّة وأدهباّ ،
النيشابوري وموالان جالل الدين وغريهم ،رّمبا أحياان أكثار وأسابق مان
وحافظ ونظامي كنجوي وعطّار
ّ
تعرفه علن الشعراء الكرد الكبار من أمثال اني وسات وكردي وحماوى ومولاوي ،أو كباار الشاعراء العارب
ّ
البحرتي وأد متّاِ ،علن الرغم مان أنّاه كانات دراساته ابلعربيّاة و العلاوِ العربيّاة ،ملا ّدة
املعري و
ّ
كاملتن ّ و ّ
عقااد ماان الا من ،وأحياااان أكثاار ،ياادرس فيهااا عشارات الكتااب العلميّااة املعتااخة العربيّااة والاادين ،لكنّااه
يبقاان غااري متجاااوب وغااري متفاعاال مااع العربيّااة وآداهباا ابملسااتوى املطلااوب ،وعلاان حنااو تفاعلااه مااع اللغااة
فبمجرد دراسة ديوان أو ثالثة للشعراء املعروف ال ين ذكرانهم آنفا ،تتفتّ قرائحهم
الفارسيّة وآداهبا،
ّ
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خاص ااة
وتنمااو فاايهم روح الش اااعريّة والكتابااة اإلبداعيااة ابلفارس اايّة ،وبرغبااة عارمااة دون نل ا اِ أو نك اراهّ ،
عناادما كاناات الفارساايّة لغااة احلكمااة واألدب والثقافااة لاادى الشااعوب اإلسااالميّة مجيعااا ،ولعا ّال الساابب
األقااوى ذلااك هااو شااعورهم بغاان بالغااة الفارساايّة ومجاهلااا ورقّااة أدهبااا وموساايقيّتها ،وكا لك علا ّاو شا ن
أدابئهااا وشااعرائها ،وكااان إلدراكهاام مبااا هااو القااائم با اللغتا ماان عالقااة تشااابه ووحاادة لألصاال واملنشا
ارريت
أحياان ،دوره املؤثّر والفاعل ذلك ،كوهنما منحدرت عن أصلهما ّ
ملااا هااو املعلااوِ أ ّن كا ّاال ماان اللغت ا  ،الفارساايّة والكردياّاة تنتميااان نّ اللغااات اإليرانيّااة املنحاادرة عاان
موعااة اللغااات اهلندوأوربيّااة ،الاال تعااود ج ا ورها نّ لغااة ارريّا  ،ولعا ّال مرحلااة االف ارتاق والتفا ّار ب ا
اللغت ليست ببعيدة كثريا ،رّمباا يعاود نّ ماا قبال الفتوحاات االساالميّة لابالد فاارس وسلساالت جباال
زاكروس (ويسي ،)41 :2008 ،ل لك جندمها قريبت من بعرهما ،علن صعيد الصرل والنحو والتل ّفظ
والرتكي ااب وغريه ااا ،فج ا ا ور الكلم ااات وقواع ااد الرتكي ااب والتص ا اريف وا اارية والتح ااادد بينهم ااا رالل
السان  ،كا ّال تلااك هاي نقاااط االشارتاك واالحتكااك والتفاعاال با اللغتا واألدبا  ،ووشااائج العالقااات
بعرااهما الاابعض (املصاادر السااابق ،)7 :علاان النحااو الا ي جنااده ون اراه
وأسااذ الت ا ثري والتا ثّر املااوجب
األمت ت
اليوِ ب الشعب و ّ

 .6معاينة الرمزين القل والنا
خاص ا ااة عن ا ااد الش ا ااعراء
القل ا ااب والن ا اااي ،كالمه ا ااا رم ا ا ان ابرزان األدب والتص ا ا ّاول وعم ا ااوِ الفن ا ااونّ ،
بقوة ،وك لك
الرومانسيّ  ،نذ ن ّن هلما مكانة مرموقة امل هب الرومانتيكي ارخ ابلطبيعة ومفرداجا ّ
لدى الشعراء العرفاء وعاملهم العرفاينّ والوجداينّ ،فالرم ان هلما فاعليّة شعريّة ،يتفاىن معهماا الشاعراء
ادي
اوجي جس ّ
ثنااي يفارهبم ،ملا هلما من قابليّة الداللة ا ماليّة واإلحياء واإلسقاطت فالقلاب عنصار ابيول ّ
األول للاانفذ والااروح ،وساابب
وحساااس ،وهااو مبثابااة القيااادة والتمك ا للجسااد ،وك ا لك املكماان ّ
مها ّام ّ
اخة الاادورة الدمويّااة ا ساام ،و الوقاات نفسااه مسااتود للعواطااف واملشاااعر
ديناميكيّااة احلياااة ومرا ّ
ومجيااع النشاااطات الروحيّااة والعرفانيّااة ،ال ا ي يُطلااق عليااه هب ا ا املعاان لفااظ الف اؤاد ،للداللااة علاان جانبااه
ااري ،الا ي ياوازي جانباه امل ّ
اادي مان حيا األمهّيّاةت والنااي عنصار نباايتّ طبيعا ّي ،يتشايّ
املعنوي واالعتب ّ
ّ
اف بعااد االقتطااا ماان منبتااه ،وهااو آلااة موساايقيّة موغلااة القاادِ،
ماان قصااب ا ّاول يفقااد طراوتااه وجيا ّ
السارة
يُصنع علن هي ة خمصوصة قابلة للقياِ بدور االنبعا الصويتّ املنغّم املثري ،و ّ
املتراد ،ب األنغاِ ّ
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213ايًا
الفن العظيم دوما هاو ماا مینحناا ش
ابملهمت
آن واحد ،و ّ
املُفرحة واألنغاِ احل ينة ارسية ،نذ يقوِ ّ
من احل ن اخلفيف ،نّ جانب ما مینحنا من قست كبري من السرورت
وعل اان حن ااو ع اااِ ،كالمه ااا عنصا اران مرغ ااوابن ال اانفذ والا ا هن والش ااعور ،أي الف ا ّان واملعرف ااة،
ت اإلاثرة والت ثري واهليجاان ،النااي ابلتا ثري والقلاب ابالنفعاال والتا ثري أيراا،
ويشرتكان أ ّن كليهما حم ّ
احلسيّة والقلاب ابإلحسااس ا مااي ،انشادمها الشاعراء
الناي ابلتهييج والقلب ابهليجان ،الناي ابإلاثرة ّ
والفنّااانون ماان عبّاااد ا مااال كث اريا ،وأُعجب اوا هبمااا أّمیااا نعجاااب ،رّمبااا باادرجات متقاربااة ،مااع ّأهنمااا غااري
اادي ،ماان حيا املاهيّااة واألمهّيااة ،نذ ن ّن للقلااب فراال احترااان الااروح
متشاااهب
ارجي واملا ّ
الواقااع اخلا ّ
اواي وندارة احلياااة الباادن ،والقياااِ باادور املسااتود للرغبااات والغرائا ومولّااد املشاااعر واألحاساايذ،
عرا ّ
ااي واإلاثرة وخلا ااق
واملهيّا ااؤ لكا ا ّال املواقا ااف النفسا اايّة والشا ااعوريّة ،لكا ا ّان النا اااي حص ا ارا لا ااه ا انا ااب ا ما ا ّ
تتوخاه وتنشده الروح وال ائقة ا ماليّةت
اإلحساسات ا ماليّة ،والل ّ ة السمعيّة مبا ّ
لكل ما يدور عوات الروح والنفذ واإلدراك ،ورم للعات البااطين وق ّاوة
فالقلب أو الفؤاد مصطل
ّ
اإلبصاار واحلقاائق الثابتاة والقرااااي املعنويّاة عناد الصاوفيّة ،وهااو مرجاع التص ّاورات واإلدراكاات العرفانيّااة،
فين منشود ومطلوب ،فهاو مصادر النغماات ا ميلاة اخلالادة املوسايقن،
ّأما الناي فمفهوِ ّ
مجاي ،ورم ّّ
الاال نُعِتاات بلغااة الطبيعااة أو لغااة البشاريّة األوّ قاادمیاّ ،أمااا حااديثا فتُعاارل بلغااة الشااعوب ،الاال يفهمهااا
ااي ونن اختلفا اات اللغا ااات واألع ا اراق
ويتمتّا ااع منها ااا ا ميا ااع ،عا اان طريا ااق اإلحساسا ااات والت ا ا ّوق ا ما ا ّ
والبيًات ،وأصبحت لغة رم يّة مرغوبة ،نّ جانب الرموز والعالمات التعبرييّاة الال يلجا نليهاا اإلنساان
الفنّان ننتاج الفنون وارداب الفنون مجيعات
اخلاصة واملبتدعة تلك ،عندما
والشعراء بشكل عاِ والصوفيّة علن حنو خاص ،يلجؤون نّ رموزهم ّ
ااعي التعباري ،الال اااول دوماا نلغااء
ّ
يتمردون علان القولباة والنمطيّاة ،ويرفراون عالماات العقال ا م ّ
اخلاصااة
الفردانيّااة لاادى اإلنسااان الفنّااان ،وذلااك ليعا ّاخوا هبااا عاان ماواقفهم ومقااوالجم ،وكا لك مفاااهيمهم ّ
عامااة (ديرکااي ،)58 :2009 ،فتكااون رمااوزهم أحياااان مبثابااة الكااود
وغااري امل لوفااة علاان العاارل واملعااارل ال ّ
عماا هاو كاائن
والشفرة للتواصل فيما بينهم ،وغاية األديب الصو ّ رم يّته وغموضه ه ا هي التعباري ّ
خلااف الوجااود ال ائاال والعرضا ّاي ،واكتشااال الوجااود احلا ّاق الثاباات ال ا ي تتع ا ّدد يفلّيّاتااه ،ال للتعبااري عاان
املظ اااهر االنفعاليّااة ارنيّ ااة كم ااا ه ااو احل ااال عن ااد الرومانس ا ّاي ،ونّوم ااا للتعب ااري والغ ااوص حقيق ااة ال اانفذ
اداخلي العميااق الااروح وخباااي الا ات ،والنقال ماان احلقيقااة املطلقاة القابعااة أعماااق
اإلنساانيّة وسا ّارها ال ّ
احلق الثابات وهاو مطلقيّاة الاروح ،واديادا روح هللا املتجا ّ ر
السر
احلقيقي للوجود ّ
ال ات ،للوصول نّ ّ
ّ
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متساك باه املتص ّاوفة مان
خملوقاته الشريفة ،وه ا هو املغ ى العميق للحادي النب ّ
اوي الشاريف ،الا ي ّ
عرل نفسه فقد عرل ربّه (املصدر السابق)60 :ت
ومبا ااا ّأهنا اام ال يسا ااتطيعون نقا اال مشا اااعرهم ومواجيا اادهم تلا ااك ص ا اراحة ،الا اال ال تُا اادرك ّنال ابل ا ا وق
اإهنم
واملشاهدة ،كما ال يُع ّاخ عنهاا اال بلغاة اإلشاارة والرما واخلياال ،وال تفاي هباا لغاة املنطاق والقيااس ،ف ّ
آثروا أسلوب التلمي والرما واإلشاارة واأللغااز (املصادر نفساه) ،لغاة رم يّاة مكثّفاة ابرااز واإلشاارات،
اؤرق الصااو ّ دومااا هااو هللا
ومنهاا نشااارات الناااي والقلااب ،كماا عنااد مااوالان وصااا ت ون ّن املوضااو الا ي يا ّ
اب هللا بوصاافه حقيقااة احلقااائق ،وللكشااف عاان ه ا ه احلقيقااة العليّااة الاال ال تُسااعفه لكشاافها
تعاااّ وحا ّ
يقرر اللجاوء نّ القلاب بوصافه مصادر املعرفاة العالياة واملواصافات املعنويّاة،
وسائل املعرفة العاديّة ،فهو ّ
عسن أن يُدرك به موضوعه وهو غاية الغاايت ابلنسابة لاه ،عان طريقاه بواساطة الا وق واإلهلااِ ،لا لك
املوضو ال ي مأل الصو ّ بشحنة عاطفيّة طاغية ،ومتلّكته كليّا وتتا ّىب عان التعباري عنهاا ،ونّوماا تتطلّاب
احلسيّة ،ومن هنا أتيت كل كلمة تعبريه رم ا
لغة ختتلف عن اللغة الل ّ
نعخ هبا عن ندراكاتنا العاطفيّة و ّ
ااد ّايت (املصاادر السااابق ،)64 :وب ا لك يكااون األدب عناادهم
اذ واملا ّ
للتعبااري عاان حقااائق تتعاااّ علاان احلا ّ
وخصوصااا الشااعر يفربااة ،ورايضااة روحيّااة وذهنيّااة للوصااول اّ املطلااق ،ون ّن الرم ا واألسااطورة وساايلتان
لاليفاه حنو أعماق أكثر اتّساعا ،والبح عن معن أكثر يقينية (أدونيذ )158 ،وتش ّفيات
وشكالن ّ

ّأوالً :النا

عخ عن اقتطا
لقصة االقتطا واملفارقة عن األصل والكلّيّة نيستان ،ومن خالله ّ
ّاخت موالان الناي رم ا ّ
ال ااروح كج ا ا ء ع اان ع ااات األرواح وامللك ااوت األعل اان ،ض اامن مفه ااوِ وح اادة األرواح ،ص ااورة هياميّ ااة
احلسا ّاي ارااازي ،نطااار ماان الوجااد الروحا ّاي
مسا ّ
احرة ،متداخلااة ب ا العشااق احلقيقا ّاي اإلهلا ّاي والعشااق ّ
عما ال میكن التعبري عناه ابللغاة احملايادة البااردة ،مان آالِ الفاراق ومعااانة االشاتياق،
والتماهي ،والتعبري ّ
ل لك يقول :أريد صدرا ّبرحه ومّقه الفراق ،ألبوح له أبت االشتياق ألن ّفذ عان نفساي بعاض الشايء،
قائال:
س ـ ـ ـ ــينه خـ ـ ـ ـ ــواهُ شـ ـ ـ ـ ــرْه شـ ـ ـ ـ ــرْه ا ف ـ ـ ـ ـ ـرا

ات بگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر درد اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيا
(موالِ)19 :1395 :

ون ّن شوق الشخص املفرتق عن أهله ومنبته دوما للعودة نّ أصله ،وتكون اساتغاثته لاللتحااِ م ّارة
أخرى أبصله وكلّيّته ،قائال:
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ه ــر لس ــى و ــه او دور مان ــد ا اص ــل خ ــويش

اب جوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ215
ـويش

(سيا اده)37 :1397 ،

العشاااق
ومسا ّاوغا إلحداثااه النغمااات الشااجيّة املااؤثّرة ،الاال تل ا ّ عط ا
ّ
وندخاله موقف صو ٍّ
االااد ب الروح واألن  ،قائال:
عال من ّ
ّ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ِلـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن دور نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ش ا هنم الروحا ّاي ،بربطااه

لي ـ ـ ــک جش ـ ـ ــُ و ـ ـ ــو را آن ن ـ ـ ــور نيسـ ـ ـ ـ

(موالِ)19 :1395 ،

التامة واحل ّقة ،قائال:
وهو يب ّ مالبسات ذلك النقص والقصور ّ
ي املانع للوصول نّ املعرفة ّ
املاد ّ

تـ ـ ــن جـ ـ ــان و جـ ـ ــان تـ ـ ــن مسـ ـ ــتور نيسـ ـ ـ ـ

لي ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ـ

را دي ـ ـ ــد ج ـ ـ ــان دس ـ ـ ــتور نيسـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

وقد ذهب دارس معاصر نّ أ ّن توأليف موالان للناي واختياره رما ا شاعرّاي وعرفانيّاا ،يت ملاا للنااي
ه ه ارلة املوسيقيّة املعروفة من خصائص وامتيازات علن غريها ،منها :أ ّن الناي من ارالت املوسيقيّة
كل منها من موعة مو ّاد
البسيطة و ّ
اخلامة ،قياسا جبميع ارالت املوسيقيّة األخرى ،الل تُصنع وتُرّكب ّ
وعناصر ،لك ّان النااي ارلاة الوحيادة الال تصانع مان عنصار وم ّ
اادة واحادة ،وهاي جساده اخلشا ّ النباايتّ
ومهمااة التنبيااه والتوجيااه
ارفااول ،مااع أناّاه مینحنااا كا ّال ه ا ه النغمااات املثاارية املااؤثّرة ،وك ا لك للناااي دور ّ
يوجهها ويعيد هبا نّ القطيع أو البيت ،وحيفظها مان الرايا
ابلنسبة للعجماواتّ ،
خاصة األغناِ ،نذ ّ
واهلالك ،وك لك أ ّن آلة الناي آلة فارغة األحشاء وجوفاء البااطن ،وعان طرياق احلارق والك ّاي والتثقياب
يتحم اال ع ا ااب ومع اااانة ورايض ااة كب اارية ،نّ أن يص ااب كائن ااا مجاليّااا وموس اايقيّا غنّاااء،
املتع ا ّدد بدن ااهّ ،
وك لك مبا أنّه متش ّكل من عنصر واحد ،فنحن ال نرى له ّنال جسده ،علما أب ّن النغمات الصادرة منه
كل مكان ،لكن ال نراه
ليذ هو ع ا سد وال ج ءا منه ،ونّوما هو من اهلواء ،ذلك اهلواء املوجود
ّ
ومنساق ،فاالوجود الرتكيا والتشاكيل
ئي لنا ،ذلك اهلواء احملصور واملادفو علان حناو مانظّم ّ
ألنّه ليذ مبر ّ
اائي للجس ااد وال ااروح األحي اااء ،و
اائي م اان القص ااب واهلا اواء ه ااو عا ا التش ااكيل والرتكي ااب الثن ا ّ
الثن ا ّ
مقدمتهم اإلنسانت
وكان الستخداِ موالان للناي علن ه ا النحاو املوفّاق والرتميا باه هبا ه الصاورة األدبيّاة العالياة،
حساااس وخطااري ،و نطااار صااورة شااعريّة مبتكاارة ،ت يساابق هلااا التطا ّارق واالسااتخداِ ماان قباال،
معاان ّ
املوسااع ،ل ا لك أصااب الفراال كا ّال الفراال ملااوالان ،الرتقيااة
امي املصا ّاور و ّ
وهب ا ا األساالوب ّ
األدد الاادر ّ
والتسااامي هب ا ه ارلااة امل لوفااة نّ مرتبااة الرتمي ا والتعبااري بااه عاان القرااااي اإلنسااانيّة الكااخى ماان الوجااد
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يشخصاه علان حناو انطاق
والوجود ،والتمجيد ابلروح ،والعشق والفراق ،أبسلوب تشخيص ّي مساتنطقّ ،
طعت من الغاب يبكون لنواحي الرجال والنساء
حكيم حماور ،يعر
ّ
قريته وأبسه ،فيقول م قُ ُ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان ات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ب ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وقابليّته

ا نهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد و ن ِليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

(املصدر نهسه)

ا مع ب طر األحوال املعاكسة املتناقرة من السعداء واألشقياء

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــر ْجعيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِالن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

مثّ بيان موانع االطّال علن األسرار واحلقائق الثابتة

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ِلـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن دور نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جه ـ ـ ـ بـ ـ ــد ْـ ـ ــاالن و خـ ـ ــو ْـ ـ ــاالن شـ ـ ــد

(املصدر نهسه)

ليـ ـ ـ ــذ چشـ ـ ـ ــُ و ـ ـ ـ ــو را آن نـ ـ ـ ــور نيس ـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

مثّ ختليااده لعنص اار الن اااي ورم يّت ااه ذهاان البش اريّة وارداب العامليّااة ،نّ أن ي اار هللا األر وم اان
االا اااد ابلك ااوينّ ،روح ااا
عليه ااات وذل ااك ص ااورة ح اااالت م اان الوج ااد واالنتش اااء واالغ ارتاب النفس ا ّاي و ّ
لكل صو ّ كبري هدل تعبريه وكتاابته ،وهاو اكتشاال لغاة كونيّاة يع ّاخ هباا عان املطابقاة
وتعبريا ،أل ّن ّ
والتااداخل ،ب ا الالمنتهااي املعاان والااروح ،واملنتهااي الصااورة واألشااكال ،وهااي لغااة تااتكلّم دون وساااطة
يعخ عن نشوة الصو اال لغة منتشيةت
العقل ،ونّوما لغة تقوِ علن النشوة ،ألنّه ال ّ
الناي ،ونفخ فيه من روحه انر
اخلالق والبصرية الصوفيّة املتوثّبة ،أشعل موالان النار
فبقوة خياله ّ
ّ
ّ
العشق واهلياِ ،فرفعه وارتقن به وبقريّته الرم يّة نّ مصا القرااي الكخى ،من الوجود والعدِ والفناء
وقوة العشق الناريّة الل تُص ّفي وتُاّرقي قائال:
واخللود ،والتعبري به عن ثنائيّة الروح واهلواءّ ،
آت ـ ـ ـ ـ ــش عشـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ لان ـ ـ ـ ـ ــدر فت ـ ـ ـ ـ ــاد

جوش ـ ــش عشـ ـ ـ اسـ ـ ـ و ـ ــه ان ـ ــدر م ـ ــى فت ـ ــاد

(موالِ)19 :1395 ،

وقصااة عشااق نااون نحاادى صااوره
مهمااة احلاادي اخلالااد عاان خلااود العشااق الااداميّ ،
وهااو يناايت بااه ّ
الدانية والقريبة بقوله:
ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير راه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون میون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

قصـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاى عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جمنـ ـ ـ ـ ـ ــون میونـ ـ ـ ـ ـ ــد

(املصدر نهسه)

ومن مثّ االرتقاء به نّ درجة رؤية املصائر واراهيل واملكاشفات ودرجة التميي والقرار ب احلقائق
وحمدودايت ال مان واملكان قائال:
املطلقة وب األعرا القاصرة
ّ
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رو ه ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــر رفـ ـ ـ ـ ـ
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ت ـ ــو ص ـ ــان اى آنل ـ ــه چ ـ ــون ت ـ ــو ک نيسـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

مادة جسده اخلش ّ ،ولك ّان جساده هاو
ومعلوِ أ ّن نوح الناي الرام ألن اإلنسان ليذ ج ءا من ّ
الوسيلة لنش ة ه ا النوح واألنا  ،نّوماا نااوحاه مان اهلاواء احملصاور اخلف ّاي الا ي بداخلاه ،واهلاواء الناائ
داخاال الناااي هااو رما لااالروح ،أي نفااذ اإلنسااان امل ارّابة علاان اخلااري واحلا ّاق ،فهااي لتجلّيهااا تعتمااد علاان
ا سااد ،وهب ا ا يشااري مااوالان ترمي ا ه ابلناااي نّ حقااائق وعناصاار ثالث اة ،جسااد الناااي ،واهل اواء اخلفا ّاي
املصوت ،وكلّية وجود الناي ،لإلشارة والداللة علن ا سد اإلنساينّ والانفذ الطااهرة فياه الاروح ،وكل ّاي
ّ
يفساار العرف ااانيّون أب ّن
اامي والروحا ّاي (سااياحزاده)34 :1397 ،ت و الوقاات نفس ااه ّ
وجااودان اإلنساااينّ الس ا ّ
رم يّة الناي نشارة للداللة علن اإلنسان الكامل ،والناس املتسام الكبار مثل موالان نفسه ،فهو مرشد
احلق واخلري ،أي اإلنسان
أخالقي وشيخ طريقة وعارل كبري ،وهو ارخ أبيدي السالك نّ الطريق ّ
ّ
ايري (املصاادر نفسااه) ل ا لك
الكاماال اإلنسااانيّة ،ننسااان ذو وجااود ونفااذ ننساااينّ نبياال ووجااود شااهر ّ
اين
يصااب الناااي واألان صااور األحاادا واملواقااف القصاايدة ،عنص ارا وشخصاايّة واحاادة ّااا ّ
ااد فا ّّ
وعرفاينّت
اثنياً :القل

الفين املبتكر ،ال میكننا املقارنة ب ما ابتدعه موالان من ترمي
األدد ّ
لعل من حي البناء ّ
ّ
املتفرد واخللق ّّ
مبتكر وصورة أدبيّة راقية للناي ،وب موقف صاا املعاار لاه والاداعي نّ نقاض ذلاك الرما وتقاد
الب ااديل عن ااه ،فاالبتك ااار والس اابق واالهت ااداء نّ مث اال ه ا ه التص ا ّاورات امل دوج ااة ،غرام ااا وهيام ااا ،عش ااقا
اري املوافااق للرابااع عشاار
ومتجياادا ،مسا ّ
اجل يقينااا ملااوالان ،وذلااك عصاار مب ّكاار وهااو القاارن السااابع اهلجا ّ
امليالدي ،علن حنو خالد ومتواصل نّ يومنا ه ا ،زر با ور ا ماال وغارس جا ور العرفاان ،وخلاق
ّ
ماي لدى األجياال البشاريّة ،علان خمتلاف لغاجاا وأعراقهاا ،لا لك نارى أ ّن حجام انشاغال
اإلحساس ا ّ
الدارس الغربيّ أبدب موالان وفيوضاته وعجائبه ،أكخ وأكثر من االنشغال به داخل نيران (موالان،
 :1988مقدمة)ت
لكا ّان صااا حاااول جهااد اإلمكااان التقا ّارب والااتالمذ لتخااوِ تلااك التجربااة األدبيّااة اخلالاادة والراقيااة
اخلاصة والبناء علن يفربته اثنيا،
ملوالان ،عن طريق التعامل مع يفربته والت ثّر هبا ّأوال ،ومن مثّ طرح رؤيته ّ
وذلك عن طريق معاكسته ،لرم ه وصورته األدبيّة ال كلّي دعوته ،من حي اإلنصات واالستما ملا هو
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االعتباار واللياقاة ،صاحي ننّاه عاكساه وانقراه عنصار الرما  ،وها ا ب اتاه أمار مه ّام وجادير ،أدبيّاا
وفنّايا ،نذ ت جيرأ أحد من شعراء الفارسية ومن غريهم أن ي ِ
قدِ علن مثل ه ا املوقف ،وه ا دليل لياقته
ّ
ّ
ُ
ونمكاانتاه األدبيّاة والفنّايّاة ،لكنّاه رّمباا أقادِ علاان ذلاك مان ابب التاوق والشاوق الستحراار روح مااوالان
للتالقي العرفاينّ معه ،مشهد أشبه مبوقف الن ّ موسن ( ) مع ال ات اإلهليّة( ،وهلل املثال األعلان)،
عندما أسهب حديثه وأداِ حبواره معه تعاّ ،بغياة التساامي ب اتاه مان خاالل الا ات العليّاة ،ونداماة
الروحي األكثرت فلع ّال صاا أراد بعملاه ها ا أن يفات
اللقاء ونطالة حلظات السعادة واالنتشاء والتل ّ ذ
ّ
انف ة للتالقي واحملاورة مع ذات موالان ،وخلق لقاء عرفاينّ معه ،لكن من خاالل عار جادير ابحملااورة
املادة والثيمة ،و الوقت نفسه ياوفّر لاه ها ا االتّصاال الساعة
والتواصل ،وهو املناقرة واملعاكسة
ّ
ي باديل عاان
زمان احلاادي واحملااورة ،ال ا ّارد حماكاتاه والسااري مسااره توافقيّااا ،فقااِ بتقااد عنصار رما ّ
أجل وأبرز
رم ه لإلنصات واالعتبار ،وهو عنصر القلب ،القلب ال ي حيوي الروح ،الروح الل هي من ّ
قرااي موالانت
اوي ،أو
فاإذا كاان ماوالان يقصاد برم يّاة النااي ،ك ّاال مان ثنائيّاة الاروح وا ساد ،أو ثنائيّاة امل ّ
اادي واملعن ّ
عنصاار
متجساادةٌ حقيقااة واعتبااارا عنااد صااا
املرئا ّاي واملخفا ّاي ،أو األثاار واملااؤثّر ،فكا ّال ه ا ه املفاااهيم
ّ
املهمات واألسرار ،ومنه فاعليّتاه الانفخ والتنغايم ابلنااي ،فهاو
القلب ،وفعله الباع علن الكثري من ّ
ومسعد املشتاق :
حمرِ ّ
العشاق ُ

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنو ا دل حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ّ

هـ ـ ـ ــُ فـ ـ ـ ــر اف ـ ـ ـ ـزاى هـ ـ ـ ــر مشـ ـ ـ ــتا اوس ـ ـ ـ ـ

(اهری )558 :2015 ،

األبدي ،ومظهر نور الوحدانيّة السرمديّة قائال:
ت يفليّات الرمحة والرمحن
وك لك هو حم ّ
ّ

دل إليشـ ـ ـ ـ ــه جلـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ـ ــاه رُح ـ ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ـ ـ ـ

مظمـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـ ـ ــور ـ ـ ـ ـ ـ ــياى وْــ ـ ـ ـ ــدت اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(املصدر الساب )560 :

األول واإلجيااد منا األزل،
فهو مكمن األسارار والعلام اللادينّ ،وبوتقاة املكرماات ومالبساات اخللاق ّ
املاثل قوله ( ُكن فيكون) قائال:
دل لت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن

دل م ـ ـ ـ ــار خان ـ ـ ـ ــهای سـ ـ ـ ـ ـ ا امـ ـ ـ ـ ـ ِر ُل ـ ـ ـ ــن

(املصدر نهسه)

ااي وشااعوره
ومبااا أ ّن نغمااات الناااي ّ
املتنوعااة املثاارية ،هااي بت ا ثري فعاال النااافخ وقلبااه ،ونحساسااه ا ما ّ
اإلنساين الطاهر ،ل لك يُع ّد القلب عنده مصنع الصنائع واإلبداعات مجيعا
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دل صـ ـ ـ ـ ـ ــنايع خانـ ـ ـ ـ ـ ــهی صـ ـ ـ ـ ـ ــنع خداس ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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دل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدايع خان ـ ـ ـ ـ ـ ــهی ْــ ـ ـ ـ ـ ـ را سزاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

جي للوجود فكر موالان ،علن صعيد ا سد ،وروح اإلنسان،
وك لك نذا كان هناك تصنيف ّ
تدر ّ
ومطلقيّة الروح ،فإ ّن القلب يُل ّ ه ا التصنيف أكثر من الناي وبطريقة أوّ ،فهو كان احلاضار األكاخ
املعاراج واملقصااود بقولااه تعاااّ (قاااب قوس ا أو أدىن) ،املتمثّاال بقلااب الرسااول (ص) ،والوصااول نّ
مقامات احلقيقة األبديّة
دل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان او أد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

دل مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ال يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

(املصدر الساب )561 :

األول رايت هللا ،ومظه اار األس ا ارار اخلفيّ ااة
فه ااو املص ااحف ّ
أوحن) ،ل لك صا يقول:
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف دل آ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

وسر حكمة اخللق،
كان القلب نخاس ليلة اإلسراء ّ

دل چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراغ ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

قول ااه تع اااّ (فا ا وحن نّ عب ااده م ااا

مظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أوْــ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

(املصدر نهسه)

قوله" :لوالك لوالك ملا خلقت األفالك":
خمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
(املصدر نهسه)

ت الااروح ومكمنااه ،وهااو وساايلة ومصاادر مجيااع النشاااطات الروحيّااة ،ماان حي ا اراهاادات
ألناّاه حم ا ّ
واملكاشا اافات عا ااات األرواح ،ل ا ا لك يا اارى علا اام التصا ا ّاول القلا ااب مبع ا ا كا ا ّال النشا اااطات العرفانيّا ااة
وا ماليّااة ،فقااالوا ب اامدار القلااب ومنااار القلااب ،وأهاال القلااوب ،والرؤيااة القلبيّااة ،ونن كااان الناااي أكثاار
املهمااات العرفانيّااة فااإ ّن
طبيعيّااة وسااحريّة ماان حيا
احلساايّة والظاااهر ،لكاان ماان حيا الوأليفااة املعرفيّااة و ّ
ّ
القلااب من لااة رفيعااة ،ال توازيااه األشااياء األخاارى نظاار الصااوفيّة مجيعااات فهااو مبع ا أن اوار احلقااائق
والكامت لألسرار اللدنيّة ،ال يُفشي أسرار العات الالهويتّ للناسويت:
شـ ـ ـ ـ ـ ــأن الهـ ـ ـ ـ ـ ــوتى بـ ـ ـ ـ ـ ــه ِسـ ـ ـ ـ ـ ــوتى نگه ـ ـ ـ ـ ـ ـ

را ابْیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ظاهره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(املصدر الساب )566 :

األول من ه ا
املتررر
احلقيقي ّ
ونذا كان عنصر الناي يُع ّد رم ا لالقتطا واالفرتاق ،فإ ّن القلب هو ّ
ّ
قصااة ج ا ّدان آدِ عليااه السااالِ وج ا ّدتنا حا ّاواء ،والاادي البش اريّة،
االف ارتاق واالقتطااا فعليّااا ،ماان خااالل ّ
ف رواحنا مجيعا أج اء من روحيهما ،ل لك يقول حافظ:
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مـ ــن

آد آورد در ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ابد

(املصدر نهسه)

ل لك فالقلب هو ّأول وأكثر املنادين بعاودة الاروح نّ كليّتهاا وموطنهاا ،وعاات األرواح عليائهاا،
فهو مبتد ه ه الفكرة واملتعطّ املنادي هب ا املطلب ،وهو املصدر واملرجع لوجود مجيع الكائنات،

ـل اسـ ـ ـ ـ ـ دل ي ـ ـ ـ ــن لائنـ ـ ـ ـ ــات
ج ـ ـ ـ ــزء در ل ـ ـ ـ ـ ّ

ـل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحنات
لائن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
(املصدر نهسه)

ونذا كااان الناااي يعتلاان ه ا ه املكانااة الرم ياّاة والشااعريّة علاان صااعيد الفا ّان والعرفااان ،بواسااطة يفساايد
وتفعيل موالان لاه ،فاإ ّن القلاب منا أن أدرك اإلنساان بادوره ووأليفتاه مان خاالل ثنائيّاة العقال والقلاب،
واحلياااة واملااوت ،والسااعادة والشااقاوة ،وماان مثّ معرفتااه باادوره العرفاااينّ ،ابعتباااره مسااتود األسارار و مااع
ت املعرفة اإلهليّة ،املتمثّلة بقلوب األنبياء واألولياء والعارف الكبار ،أعّه اإلنسان و ّاده
اإلدراكات وحم ّ
مهماة تشاكيل ق ّاوة اإلدراك
العرفاء ،ورفعوا مان شا نه علان ساائر أعرااء ا ساد ،وأشاركوه ماع العقال
ّ
كل ما له عالقة ابلوجدان والرمري والرمحة واملعرفة
والتعبري ،وعامل الرؤاي والبصرية واإلدراكات الراقية ،و ّ
والعرفانت
و األخااري میكننااا القااول أب ّن عنصاار القلااب أشاارل وأعلاان ماان عنصاار الناااي ،ماان حي ا حقيقتااه
ااي ،والتوألياف
املاديّة ووأليفته احلياتيّة ّ
اين ا م ّ
ومهماتاه املعرفيّاة ،لكان علان صاعيد االبتكاار ّ
األدد والف ّ
جس اادته عل اان م ا ّار العص ااور
الش ااعري ّ
األول واملتميّا ا  ،ودرج ااات القب ااول وحج اام املتلقا ا ّ للتجرب ااة ال اال ّ
واألزمان ،حسب معيار الفيلسول كانت (محود ،)35 :1991 ،فإ ّن رم يّة الناي أعلن مرتبة ،وك لك ملا
ااي
ي فاعل الواقع
للقلب من بُعد ّ
اوي ،لك ّان الن ّ
ي ا اناب املعن ّ
ماد ّ
اخلارجي ،يساوي بعده ا ماا ّ
ّ
أي اعتب ااار آخ اار ،مثّ ن ّن
اوي ،وال يش اارتك وج ااوده ّ
ااي واملعن ا ّ
ك ا ّال ش ا ا نه ودوره يتمثّ اال ال ااه ا م ا ّ
اداي يكاون فعلاه ترميا اّ ،أماا
األدد الرام للنااي هاو مان ابتكاار وابتادا ماوالان نفساه ،لا لك نق ّ
التصوير ّ
ملتنوعة الشعر واألدب ،فهي شائعة ارداب وليذ من ابتكار صاا ،
رم يّة القلب واستخداماته ا ّ
ونّوما يتمثّل عملاه اساتخداِ جدياد للقلاب ،ويفرباة مغاايرة لتجاارب ارخارين ،ونن كانات مبنيّاة علان
خارطة يفربة سابقة ،وهي يفربة موالان ه هت
لكل من موالان وصا رؤية أخرى تفوق
ه ا ما وجدته وأدركت به من أسرار الرم ين ،لكن حتما ّ
ألهنماا مهاا العارفاان احلقيقيّاان برم يهماا ،وقيال
رؤيل ،بل رؤايمها ال رؤيتهما الل تصل ح ّد األسااطريّ ،
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صاااحب الاادار أدرى مبااا فيهااا ،كا لك يقااول املثاال الفارسا ّاي قيمااة الا هب عنااد الصااائ  ،أو كمااا قالا
وتلمذ مجايت
ليلن للخليفة :أسكت ما دمت لست نوان ،فإنّك ال تستطيع اكتشال ّ
والشك أ ّن العمل كالمها أصيالن وموفّقان ،فكماا أ ّن عمال ماوالان يتمتّاع ابألصاالة ابتكاار
ّ
ها ا العماال والرتميا املبتااد للنااي ،كا لك عماال صااا يتمتّااع ابألصاالة ،ألناّاه خالفااه وعاكسااه ،وأثباات
فكرتااه وشخصاايّته األدبيّااة يفربتااه ،فهااو ونن كااان مقتفيااا لتجربااة مااوالان ،لكنّااه ت يا هب ركابااه وت
خ ا بتصا ّاوراته الشااعريّة والرم ياّاة ،ل ا لك قياال :ن ّن األصااالة احلقيقيّااة تكااون ذات الفنّااان و العماال
وينشاات فكرتااه الاال يتكا ّاون منهااا مراامون قراايّة حقيقيّااة ،ويتملّااك
يتعمااق ّ
الا ي يبدعااه ،وذلااك عناادما ّ
اادة الاال شا ّكلتها عبقريّتااه عاان شخصاايّته احلقيقيّااة وصااورته
ها ه الفكاارة كاملااة ،ويكشااف ماان خااالل املا ّ
فين أصيل ،ال ي ينماو ويتكامال صاميم
األسلوبيّة ،الل هي البؤرة احليّة الل يتش ّكل منها ّ
كل عمل ّّ
طبيعته الكاملة والنهائيّة (مکي)24 :2017 ،ت

 .6عالقة التشابه واالختالب
مفهااوِ التشااابه واالخااتالل مفهااوِ جديااد العالقااات األدبيّااة ،دعاات نليااه املدرسااة األمريكيّااة ّأوال،
وأخ ت به املدرسة الروسيّة الحقا ،ومن مثّ عموِ مراك الدراسات املقارنيّة احلديثة ،من أواست القرن
املاضي ،ال ي يعين املقارنة ب األعمال األدبيّة علن صعيد التشابه واالختالل ،ب األشياء واملواقف
العامااة ب ا األعمااال ،بقصااد املمارسااة الواسااعة للمقااارانت ،والتعا ّارل علاان حقااائق
واحليثيّااات الشااعريّة ّ
املالبسااات األدبيّااة ب ا األعمااال ،والاال مجيعهااا تكااون خدمااة ارداب واملعااارل األدبيّااة مجيعااات
وذلك أل ّن غاية الدراساة املقارناة غاياة أترخيّاة ال أسالوبيّة ،نذ ن ّن الادارس املقاارن ال يادرس املوضاوعات
نسي
نفسها ،ونّوما يدرس حركة سريها ،وأ ّن ّ
مادته شيء ّ
متحرك كالت ريخ نفسه ،ل لك يقول املنظّر الفر ّ
املعرول فان تيجم :ن ّن األدب املقاارن يُرايف متعاة ثقافيّاة أخارى ،نّ جاناب متعاة اإلحسااس جبماال
الشعر والنثر ،وك لك املشاعر واألفكار الل تثريها أعماقنا ،وهاي متعاة الفهام والتفساري (املصادر الساابق:
تقل ش ان عن ابقي املتع األخرىت لا لك نقاف أخاريا ها ا احملاور علان ماواطن التالقاي
 )244الل ال ّ
والتوافق من غري الرما ين ،وكا لك وعلان ماواطن االخاتالل والتبااين ،ونن كاان األمار الثااين وقفناا علياه
من خالل املقارنة ب الرم ين تفصيليّا ،احملور اخلامذت
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 222املتشاهبات
ّأوالً:

املتشاهبات ب األعمال املدروسة مقارنيّا عادة ،هي املسائل الشكليّة والبنائيّة ب العمل أو األعمال
اعري الفاورِ وطبيعاة اخلطااب مان حيا التل ّاوانت اللغويّاة
الشعريّة ،من مثل الاوزن والقافياة والشاكل الش ّ
العامااة ،وهااي الاال تبقاان متوافقااة ب ا العمل ا الشااعريّ  ،مهمااا كاناات صاافة الت ا ثّر ونوعااه
واألساالوبيّة ّ
ودرجاته ،معارضة أِ مناقرة أِ اراة وحماكاةت
السداساايّة (فاااعالتن
فالقصاايداتن ماان حي ا الااوزن كلتامهااا ماان حباار الرماال التا ّ
ااِ ،ذات التفعاايالت ُ
العج ا  ،وبتشااكيلل الرماال املقصااور واحمل ا ول ،ماان الراارب
فاااعالتن فاااعالتن) الصاادر وك ا لك
ُ
املتحول تصريعا للررب املقصور (فااعالن) كماا البيات الثالا لقصايدة النااي (از فاراق  /فااعالن)
ّ
األول
األول لقصيدة القلب (هاى خاِ  /فاعالن) ،والررب احمل ول (فاعلن) ،كما البيت ّ
والبيت ّ
لقصيدة موالان (من كند  /فاعلن) والبيت الثاين لقصيدة صا (من كند  /فاعلن) ،كنماذج عن ابقي
التفعيالت األخرىت
ااِ ال ياارد ّنال وعروضااه حم وفااة ،واحل ا ل علّااة ،وهااي ح ا ل الساابب اخلفيااف ماان آخاار
والرماال التا ّ
التفعيلااة (فاااعالتن) ،فتُصااب (فاااعال) وتُنقاال نّ (فاااعلن) املساااوية هلااا ابحلركااات والسااكنات ،مقاباال
املثنوي املا دوج ،أي علان شاكل ثنائيّاات
ضربه الصحي  ،لكن مبا أ ّن القصيدت مكتوبتان ابألسلوب
ّ
مصرعة ،فإ ّن صورة القصر علان حناو اتِ واردة فيهماا أيراا ،وبنسابة صاورة احلا ل احلجام
مق ّفاة أو ّ
والعدد ،والقصر أيرا علّة ،وهو حا ل سااكن السابب اخلفياف آخار التفعيلاة (فااعالتن) وتساك
متحركه ،فتُصب (فاعالت) ،وتُنقل نّ (فاعالن) املساوية هلا ابحلركات والسكناتت
ّ
كل من زحال اخلن كثريا ،وهو ح ل الثاين
وتفعيلة الرمل أي (وحدته اإليقاعيّة) ،عادة يدخلها ّ
اف قلاايال ،وهااو ح ا ل الساااكن السااابع ماان
الساااكن ماان (فاااعالتن) فتصااب (فعالتاان) ،وزحااال الكا ّ
ااعالت) ،وقااال العروضاايّون ن ّن تكارار وحدتااه اإليقاعيّااة ،بتغيااري طفيااف جيعاال
(فاااعالتن) فتُصااب (فا ُ
وزنه بعيدا عن الراتبة وقابال للحركة ،أل ّن كثرة دخول اخلن حشوه وعروضه وضربه تساعده علن أن
اارة ،الاال تثااري النشااوة سااامعيها،
يكااون ماان حبااور الطاارب والغنائيّااة القريبااة ماان األحلااان العرفانيّااة احلا ّ
النساايابيّتها علاان اللسااان ومرونتهااا العاليّااة نغميّااا (احملجااوب)131-126 :1971 ،ت ول ا لك جنااد أ ّن ماان
أشااهر وأمجاال مااا جاااء علاان ها ا البحاار ماان املااورو العاارد ،تشااكيلة ا وء الرماال املقصااور ،هااو مااا
اتقبلن الرساول األكارِ (ص) ،عناد اهلجارة نليهاا ووصاوله نّ
ينسب نّ فتيات املديناة املن ّاورة ،عنادما اس ا
مشارل املدينة ،نذ أنشد ان ه ه األبيات ا ميلة:
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ْیلـ ـ ـ ــع البـ ـ ـ ــدر علينـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ثنيّـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــودا ْع

ْ 223ع
وجـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ـ ـ ر علين ـ ـ ـ ــا ،م ـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ــا هلل دا
(عبدالر ا)77 :1989 ،

اعري ال ا ي
وماان حي ا الشااكل والفااورِ فااإ ّن الشاااعر صااا اهل ارياين قااد أخ ا ابلفااورِ والشااكل الشا ّ
اوي امل ا دوج القافيااة ،ذلااك الشااكل ال ا ي
ّاخت ا ه مااوالان نطااارا وأساالواب لقصاايدته ،وهااو الشااكل املثنا ّ
ابتدع ااه م ااوالان نفس ااه للش ااعر عم ااوِ آداب الش اارق ،ال ا ي يعتم ااد عل اان الش ااطرين ابلتقفي ااة الواح اادة
لكل بيت ( أ أ – ب ب – جا ج ا ) نّ هناياة القصايدة ،علان شااكلة املنظوماات واألراجيا
واملستقلّة ّ
املوحاادة للشااعر العمااودي ،ون ّن ها ا التطااابق والتساااوي
املعرفيّااة ،الا ي هااو خااروج ماان نطااار القافيااة ّ
اإلطار واملسائل الشكليّة مبدأ من مبادو املعارضات واملعاكسات األعمال الشعريّةت
وم اان حيا ا املع اان والتوجي ااه ،ف ااإ ّن كلت ااا القص اايدت ترّكا ا ان عل اان املع اااين الس ااامية والص ااور العالي ااة
اوجيهي ،ويتمح ااور خطاهبم ااا عل اان التوجي ااه والتبص ااري ،وتوجي ااه اخلط اااب للمف اارد الا اواعي
واألس االوب الت ا
ّ
املفرت وليذ للجمع وارموعة ،وتبدءان أبسلوب الطلب ،األوّ ابلطلب األمري (بشانو از نایتتت)
والثانيااة ابلطلااب الناااهي (مشاانو از ناایتتت) ،وكلتامهااا تاادعوان نّ االسااتما واإلنصااات نّ شاايء مها ّام
اروي
وذي اعتبار ،وتنتهيان ابلقول
اخلتامي والسالِ علان املخاطاب واملتل ّقاي ،وتادور معظام القاوا وال ّ
ّ
الدال والتاء وامليم والنون بنسبة ثالثا ّرواي ،،و ك ّال مان القصايدت الغلباة والكثارة حلار
علن حرول ّ
روايت
ّ
الدال والتاء بنسبة ثالثة وعشرين ّ
ويبدأ صا الشرو قصيدته ابالرتكاز علن وصف ماوالان للحاال بلفاظ اخلااِ البيات األخاري
من قصيدته الناي ،بقوله:
در نياب ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

األول:
مستخدما ع لفظ اخلاِ من البيت ّ

مشـ ـ ـ ـ ــنو ا

ايـ ـ ـ ـ ــن ْ اي ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ــاى خـ ـ ـ ـ ــا

ــــــ

س ـ ـ ـ ـ ـ ــخن ل ـ ـ ـ ـ ـ ــواته ابيـ ـ ـ ـ ـ ــد والسـ ـ ـ ـ ـ ــال

(اهریا )557 :2015 ،

را خ ـ ـ ــود وي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه ـ ـ ــيش خ ـ ـ ــاص و ع ـ ـ ــا

(املصدر نهسه)

وك لك يُنهي احلدي والقصيدة مبا أهنن به موالان من السالِ فيقول:

صـ ـ ـ ـ ـ ــافی ا ْـ ـ ـ ـ ـ ــاالت دل داد ايـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــو دارى والس ـ ـ ـ ــال

(املصدر الساب )558 :

224

بین قصییة القلب للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصییة النای لجالل الیرن الرومی

224
ااعي كا لك ،فااإ ّن كا ّاال منهمااا ،ماان الشخصاايّات الدينيّااة البااارزة،
وعلان الصااعيد الشخصا ّاي واالجتما ّ
هلما مكانتهما الدينيّة واالجتماعياة الباارزة تمعيهماا ،وكا لك كاان رما ين كباريين عاات التص ّاول
والعرفااان ،وشاااعران ابرزان كثاارة تناااول موضااو العشااق اإلهلا ّاي فنّهمااا ،علاان الاارغم ماان التفاااوت
ملحااة
بينهمااا الكيااف والكا ّام وا مهااور ،وهلمااا مرياادون وأتبااا كثااريون ،وكا لك هلمااا ميااول ورغبااات ّ
الشجي والرقص الاديين وغاريه،
الديين ،والشغف ابلصوت
للجمال والفنونّ ،
ّ
خاصة املوسيقن واإلنشاد ّ
ابلتجمعات ،دون االنعا ال واهلاروب منهاا ،والتعامال
لق ملموس ابلناس واالختالط
وك لك لكليهما تع ّ
ّ
مع ارتمع برؤية اإلصالح لالرتقاء به ،ومن املفارقات أو من مشيًات القدر أ ّن صا أيرا اسم قريته
الق ارن
ادوانت وخمطوطااات الشااعراء والدارس ا
هااو ني ارانّ ،
ألهنااا كاناات تُكتااب هك ا ا قاادمیا ،املا ّ
الثااامن عشاار والتاسااع عشاار ،لكاان فيمااا بعااد ِ
اتقرت
صا ّ
ُ
احفت مه جااا وُكتباات هاااء ،ف صاابحت هاريان واسا ّ
عليهات

اثنياً :املختلهات
ّأوال ماان حيا احلجاام ،قصاايدة الناااي ملااوالان تتكا ّاون ماان انيااة عشاار بيتاااّ ،أمااا قصاايدة القلااب لصااا ،
فتتكون من ستة عشر بيتا ،وال يُعرل ملاذا تنقص الثانية عن األوّ ببيت  ،فهل ه ا النقص انتج عان
ّ
يتعر الدارسون نّ سبب ذلك والتحقيق فيه ،علما أب ّن
النساخ أِ ألمر آخر ،ت ّ
السقوط ونسيان ّ
القصائد املعاكسة واملناقرة عادة تكون أكخ وأوسع من القصائد األصليّة الل تُعا اكذ ،أو تكون علن
ِ
مبهمت  ،نقض املطروح عند السابق وك لك نثبات
أقل تقدير متساوية احلجم هلا ،كون املعاكذ قائما ّ
ّ
املفرل عندهّ ،أما اراراة واحملاكاة فاختالل األحجاِ أمر اكن ووارد بكثرةت
بديله املقرتح و ّ
واملختلااف األكااخ واألساااس ب ا العمل ا هااو مااا يتمثّاال اخااتالل رم يهمااا الرئيس ا واحملااوريّ
قصة االغرتاب وتباري العشق ،واالرتقاء به نّ
لتجربتيهما ،ب ترمي موالان بعنصر الناي للداللة علن ّ
مرتبة مشاهدة املصائر واملنادي بعودته نّ عات األرواح ،وب توأليف صا لعنصر القلب رم ا للداللة
وأتساذ مان الصاور املختلفاة
كل ماا تشا ّكل ّ
علن املواقف الروحيّة العالية و ّ
املهمات ّ
املشرفة ا ليلة ،و ّ
ابيفاااه مسااار واحااد ،وهااو اإلنصااات للمرمااوز بااه ،واالعتبااار ماان
عمليهمااا انتااج ها ا االخااتالل ،لكنّااه ّ
ومهمتهت
وضعه ّ
ّأماا أسالوبيّا الا ي هاو بااؤرة االختالفاات ،فاإ ّن أسالوب صاا خمتلااف التنااول واملعا اة متاماا عاان
العشااق ،ومالبساات رما ه
أسلوب موالان ،من حي تفريعاته مبعاين العشق وحيثيّاته ،وا والن عات ّ
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ااي
احملوري ،وتقدمیاته الشعريّة اخلياليّة صور أشبه ابملق ّدمات الخهانيّة ،كونه متعاامال ماع موضاو الن
ّ
ااعي ،بيااان املعاااين وشاايء ماان االسااتدالل
يقينيّاا ،وأناّاه مجااع با األساالوب التخييلا ّاي واألسالوب اإلقنا ّ
تصرل الشاعر املعاين
الشعريت يقول عن ذلك ابن حازِ
املقنع ،املعرول ابحلجاج
ّ
القرطاجين :ما ّ
ّّ
اعري ،حساان موقااع
فا ردل القااول التخييلا ّاي الطريقااة الشااعريّة ابإلقناااعي ،واإلقناااعي اخلطابااة ابلشا ّ
األسااليب مان النفااوس واراتحات حلبّهااا االنتقاال با فناون الكاالِ ،ويفا ّدد نشااطها  ،فكا ّال منتقال نليااه
أشهن نّ النفذ من املنتقل عنه (القرطاجين ،ال ات)63 :ت
أل ّن موقااف صااا موقااف مع ا ِرت ومعاااكِذ ،باال و ااادل ،فهااو ياادعو نّ دحااض مااا ذهااب نليااه
احة ماا
موالان وابملقابل نثبات ما هو مقتنع به ،ويريد نقنا ارخرين به أيراا ،لا لك فهاو يُلا ّ علان ص ّ
نقرااه ونثبااات مااا ّادعاااه ،ويع ا ّدد أبدلّتااه ومقدماتااه ،الاال معظمهااا مقا ّدمات مشااهورة عنااد األغلبيّااة،
خاصااة نزاء شخصاايّة أدبيّااة وعرفانيّااة مبقاااِ ومرتبااة
لكاان صااور ماان الظنيّااة واالحتمااال املاهيّاااتّ ،
م ااوالان الروم ا ّاي ،لا ا لك فه ااو يظ ا ّال عازف ااا عل اان وت اار االس ااتدالل واحملاجج ااة احلثيث ااة ،ابألدلّااة والخاها ا
األول ،ماان الاادعوة لعاادِ اإلنصااات للناااي ونّومااا للقلااب ،ل ا لك جاااء
واملع اِّزات ملااا طرحااه من ا البياات ّ
اعري (البهلاول ،)77 :2016 ،وواقعاا با
أسلوبه
ادي مناه نّ احلجااج الش ّ
ّ
الشعري أقارب نّ احلجااج ا ّ
فنّايّااة الشااعر ومعرفيّااة اإلقنااا والخهنااة ،وابلتاااي ب ا اراااز واحلقيقااة ،فيمااا بناااه وق ّدمااه نطااار الشااعر
ارااز والرتميا والفتوحاات
متحرر ،سااب
وشكله ،بعكذ أسلوب موالان فهو أسلوب صو ّ شاعر ّ
الشعريّة والكشوفات العرفانيّة ،من بداية القصيدة نّ هنايتهات
وك ا لك الوقاات ال ا ي يطاارح مااوالان أبيااات قصاايدته مصا ّاورة متناميااة ،علاان أساااس سلساالة ماان
األح اادا والص ااور احلدثيّ ااة ،القصص اايّة والدراميّااة ،اّااا با ا ّ ها ا ا األس االوب نوع ااا م اان احلركيّ ااة والت ااوتّر
انص ،فااإ ّن أبيااات صااا وصااوره معظمهااا أحكاااِ واتصااافات سااكونيّة مفهوميّااة،
والفاعليّااة نساايج الا ّ
امي ،عادا
مصاغة قالب احلجج واألدلّة ،خالية من البناء احلدثي املفري نّ التناامي والتصاعيد الادر ّ
األبيااات األربعااة األوّ ،الاال هااي عبااارة عاان تعلاايالت وتسااويغات ل ح حااة قناعااة املتل ّقااي ،بعاادِ جاادارة
وأهليّة الناي ابإلنصات واالعتبار ،الل جاءت سياقات من األحدا املعلّلة السالبة والناقصاة حب ّاق
الناي ،من مو أبيات القصيدة الستّة عشرت
واألبيااات األربعااة األوّ بعااد املطلااع قصاايدة مااوالان وصااف وتعريااف حبقيقااة عنصاار الناااي ،علاان
اري مبااا خاادِ احلكايااة
لسااان الناااي نفسااه بياااان وتبجاايال ،صااور ماان احل اوار واملشااهديّة والتا ّ
ادرج الفكا ّ
املوضوعي ،ال ي قال عناه
الشعريّة واألمثولة الكنائيّة ،الل يُشار نليها النقد احلدي مبفهوِ املعادل
ّ
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اوعي،
اين هااي نجياااد معااادل موضا ّ
يت ئااذ نليااوت :ن ّن الطريقااة الوحياادة للتعبااري عاان العاطفااة شااكل فا ّّ
ال ا ي هااو الرتكيبااة املعادلااة هل ا ه العاطفااة ،أو هااي تركيبااة ه ا ه العاطفااة (أمحااد باادير ،)195 :2019 ،ماان
احلدي املنلوجي ابملناجاة ،قائال:

ِ
أنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إَ الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـ ــذ قُ ِطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ُ مـ ـ ـ ـ ـ ــن الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ومنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ْ ايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ومزق ـ ـ ـ ـ ـ ــه الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
أري ـ ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدراً ّبرْ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ّ
ـل م ـ ـ ـ ـ ــن قُ ِط ـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ـ ــله وللّـ ـ ـ ـ ـ ـه
ف ـــــ ّ

ـر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ايته
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أمل الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ألني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
ألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ةال االشـ ـ ـ ــتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقاً إَ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله

(املصدر نهسه)

ذِ النااي وبياان نواقصاه وأخاللاه وهفواتاه ،حساب
لكن األبيات األربعة قصيدة صاا  ،هاي ّ
ّ
الشعري علن حنو التعليل والتسوي  ،لبيان عادِ أهليّاة عنصار النااي ابالساتما واإلنصاات نلياه،
تصوره
ّ
ّ
بقصته ،قائال:
لالعتبار واالتّعاِ ّ

ال تُنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إَ النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وْ اایتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

للخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة والعـ ـ ـ ـ ـ ــوا
فمـ ـ ـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـ ـ ــذلر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـره
ّ

ي ـ ـ ـ ــذه بشـ ـ ـ ـ ـ واه م ـ ـ ـ ــن ْبيب ـ ـ ـ ــه إَ الغ ـ ـ ـ ــری

ـل
ويهش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراره أينم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را وْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

وهـ ـ ـ ــو يب ـ ـ ـ ــي ويصـ ـ ـ ــرخ مـ ـ ـ ــن جهـ ـ ـ ــاء ْبيبـ ـ ـ ــه

وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاایت ّأایم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احلزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اعري
وهااي تعلاايالت أدبيّااة مجيلااة ،حيسااب هلااا حساااابت مجاليّااة وفنّايّااة ،لالرتقاااء مبسااتوى العماال الشا ّ
املفرال لدياه
فنّايّاا ،وكا لك جيًاة املوقاف وطارح مقترايات الانقض للرما املا كور عناده ،وتقاد الباديل ّ
كل املستوايت ،فال يف ّارق با اخلاواص مان أهال املعرفاة والعرفاان ،وبا
حملّه ،من أنّه يتح ّد ويتحاور ّ
العواِ ال ين ال ُجيدي معهم احلدي والتواصل ،وك لك إلفشائه األسارار ونباداء الشاكوى عان احلبياب
وحل ،وأمور أخرىت
لألغيار واخلصوِ أينما ّ
توجه ّ
القوة احلجاجيّة ألسلوب صا  ،نضافة نّ متانتها وجادارجا االساتدالل والتعليال ،تكمان
ولعل ّ
ّ
أيرا أنّه ت يبدأ قصيدته ابملق ّدمات التعليليّة والتسويغات ّأوال ،للتمهياد للقيااِ وصادار احلكام علياه
اتهل مباشارة قصايدته ابلنهاي والادعوة نّ الارتك واساتالب رما النااي وعادِ
ابلنهي عنه والرتك ،ونّوما اس ّ
اعري الصااادِ ابلتعلياال والتسااويغات
اإلنصاات واالسااتما لااه ،مثّ ع ّقااب ها ه اخلطااوة وها ا االقتحاااِ الشا ّ
ادي بطريقاة االلتاواء،
والخهنة علن ما دعا نليه بع ذكر احلكام والنتيجاةت وهاو ماا يس ّامن احلجااج ا ّ
أل ّن احمل اااجج مث اال ها ا ا الع اار  ،يقا ا ّدِ النتيج ااة عل اان املقا ا ّدمات ،وال يؤلّااف املعادل ااة عل اان ترتيبه ااا
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اري (البهلاول151 :2016 ،
املعهود ،أو ّ
يوجه األسًلة أبسلوب التخيري بادال مان توجيهاه ابلساؤال التقري ّ

وغريه من التقنيات املفرية نّ بلوو املراِت

 .7نتائج البحر
توصاال البحا نّ مجلااة نتااائج اليليّااة ،ماان
بعااد ها ه ا ولااة الدراساايّة املقارنااة با العملا الشااعريّ ّ ،
أمهّها:
النااي والقلاب رما ان مجاليّاان ابرزان ،أدبيّاا وعرفانيّااا ،تناوهلماا كثاري مان الشاعراء يفاارهبم اخلالاادة،
املتصوفة ،لكان القيماة واملرتباة متفااوت  ،أل ّن للقلاب بُعادان مان حيا األمهّيّاة
ّ
خاصة الرومانسيّون و ّ
ااي فلااه بُعااد واحااد فقاات ،وهااو البعااد
واملكانااة ،بُعااد حيااايتّ ما ّ
ااي ومعاار ّّ ،أمااا النا ّ
ااد ّ
ي ،وبعااد روحا ّاي مجا ّ
ااي الروح ّاي فقات ،وها ا مااا جعال مان مكاناة النااي أعلاان مان القلاب ،فناا وأداب ،النفاراده وختلّصااه
ا م ّ
ومهماتااه العرفانيّااة
اايّ ،أمااا القلااب فهااو أها ّام وأجاادر منااه ماان حي ا دوره احليااايتّ الفاعاالّ ،
ابلعااات ا ما ّ
والروحيّة املتع ّددةت
يُعا ّد عماال مااوالان هااو العماال األصاايل واملبتكاار أدبيّااا ،ال را ّارد كونااه هااو السااابق زمنيّااا ،ونّومااا لرتمي ا ه
املوسعة واملوفّقاة ،الال ت يتط ّارق نليهاا أحاد مان قبلاه ،وت
األول ابلناي ،وابتكاره لتلك الصورة الشعريّةّ ،
ّ
يُ َّ
رق ابلناي نّ ها ه املرتباة الرم يّاة والعالميّاة عامليّااّ ،نال بفرال عمال ماوالان والرتميا باه ،وكا لك خللاود
مر العصور واألزمان ،لدى خمتلف اللغات واألعراق شرقا وغرابت
يفربته وسعة تقبّلها ومجهورها ،علن ّ
ادي ،أي اسااتحدا رما وتوأليااف
عمال مااوالان توأليفااه املبتكاار للناااي هااو ترميا املفهااوِ النقا ّ
اعري ،بعملاه الباديع واملبتاد ها ا ،لك ّان
ومتفرد ،فهو ال ي أدخل عنصر الناي عات الرم الش ّ
سبّاق ّ
ومتفردا به،
عمل صا هو توأليف لرم معرول ومستخدِ من قبل ارخرين أيرا ،وليذ رم ا ّ
خاصا ّ
و ذلك فرق ب االستخداِ للرم وب ابتكاره ،كمفهومي األسطرة واستخداِ األسطورةت
اعري أيرااا عماال جاادير ومها ّام ،علاان صااعيد األدب والاادرس املقااارن ،كونااه
فااإ ّن عماال صااا الشا ّ
االعارتا الوحيااد علاان شااعر مااوالان وقصاايدته ها ه ادياادا ،وعلاان حنا ٍّاو موفّااق وجاادير ،نذ ت جيارأ أحااد
اإلقداِ علن مثل ه ا العمل ،ومعاكسة قصيدته الل تُع ّد دساتور العشاق اإلهلاي عناد املتص ّاوفة ،وعملاه
ها ا ا ل اايذ معارض ااة فق اات ،ونّوم ااا معاكس ااة ومناقر ااة متكامل ااة األبع اااد احلجاجيّ ااة ،م اان تق ااد الب ااديل
للمنااتقض ،وأساالوب الاانقض املصا ّاور واملشاافو ابحلجااج والتسااويغات ،وابملقاباال نثبااات وتع ي ا البااديل
ابألدلة والخاه ت
ّ
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املتجساادة صااوريت
 228الشاااعرين أكثاار ماان أواصاار ووشااائج العالقااة األدبيّااة والروحيّااة العرفانيّااة،
با
ّ
مفصال
الت ثري والت ثّر ،حبساب الشاواهد والوقاائع ،بادءا ابألدبا وانتهااء ابلشااعرين أنفساهما ،كماا هاو ّ
نص ااه أبس االوب
اص عل اان ّ
البح ا  ،لك ا ّان أمهّه ااا تص ا ّدي الالحااق ابالع ارتا عل اان الس ااابق ،وبناااء ن ا ّ
املناقرةت
متكاان البح ا معاينااة العمل ا نضااافة عاان عالقااة الت ا ثري والت ا ثّر ماان خااالل االشااتغال علاان عالقااة
التشااابه واالخااتالل ،بصاافتها عالقااة جدياادةّ ،قررجااا املدرسااة املقارنيّااة األمريكيّااة ،و ذلااك اسااتطا
الوقول علن موعة متشاهبات وخمتلفات ب العملا  ،وادياد السامة العاماة ألسالوبيهما ،األسالوب
الشعري احلجاجي ملوالان واألسلوب احلجاجي ا دي لصا ت
ّ
توصال البحا نّ مغااايرة
وابألخا مبجموعاة اعتباارات نثنيّاة ،عرقيّاة واجتماعيّاة ،أترخيّاة وجغرافيّاةّ ،
واسااتقالليّة عماال صااا عاان عماال مااوالان ،أداب ومقارنااة ،ااّاا جعاال ماان عملنااا الدراسا ّاي ه ا ا خانااة
النص ت
الدراسات املقارنة ال املوازنة ،علن الرغم من وحدة لغة ّ
اعري املعاااكِذ،
وبساابب اخللاات والتااداخل ب ا املصااطلحات واملفاااهيم القدمیااة املتعلّقااة ابلعماال الشا ّ
معارضااة ومناقرااة وحماكاااة واحتا اء ،آثاار الباحا املصااطل األجنا ّ املاارتجم عاان الفرنساايّة ،وهااو التا ثّر
العكسا ّاي ،للخااالص ماان نشااكاالت الغمااو وااللتباااس ،ه ا ا املصااطل ال ا ي يُل ا ّ متامااا االعتبااارات
النوعيّة للت ثّر وصورته النقريّة ،وك لك مقاصد الدرس والدارس املقارينّ علن حنو أوض وأضبتت
املصادر
القرآن الکر ت
ابن خلدون ()ِ1978ت املق ّدمةت الطبعة األولی ،بريوت :منشورات دار القلم ،بريوتت
ابن منظور ()ِ2004ت لسان العربت الطبعة األولیت بريوت :قسم الدراسات دار نوبليذت
اباان منق ا  ،أسااامة ()ِ2010ت البااديع نقااد الشااعرت اقيااق :أمحااد أمحااد باادوي وحامااد عبااد اريااد ،الع اراق:

وزارة الثقافة واالرشادت
أمحد بدير ،شعبان ()ِ2019ت قرااي الشعر الصو ت دتط ،نربد :عات الكتب احلدي  ،نربدت
أمحااد م ّك ااي ،الط اااهر ()ِ1997ت األدب املق ااارن دراس ااات نظرياّاة وتطبيقي اّاةت الطبع ااة الثالث ااة ،الق اااهرة :دار
املعارلت
أدونيذ ،علي أمحد سعيد ()1960ت الصوفيّة والسرايليّةت الطبعة الثانية ،بريوت :دار الساقيت
الشايب ،أمحد ()ِ2003ت األسلوبت الطبعة  ،12القاهرة :مكتبة النهرة املصريةت
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البهلول ،عبدهللا ()ِ2016ت احلجاج ا دي وخصائصه الفناّيّةت الطبعاة األولای ،عماان :دار كناوز املعرفاة للنش
والتوزيعت
محود ،علي عبد الرزاق ()ِ1991ت النقاد األددّ احلادي ت بغاداد :وزارة التعلايم العااي والبحا العلماي جامعاة
بغدادت
ح ااريت س ااجادی ،س اايد عبدال مي ااد ().1375ت ش اااعران ك اارد اپرس اانگا اوىت الطبع ااة األول اای ،جا اران :نش اار
احسان ،جرانت
ديرکااي ،هيفاارو حممااد علااي ()ِ2009ت مجالياّاة الرم ا الصااو ّت الطبعااة األولاای ،دمشااق :دار التكااوين للت ا ليف
والرتمجة والنشرت
ساايّاح زاده ،مهاادي ().1397ت و چن ا گفاات مولااوى نگرش ای ديگ ار باار مثنااوىت الطبعااة الثالثااة ،طه اران:
انتشارات مهراندي ت
عبدالرضا اا ،عل ااي)ِ1989( ،ت الع اارو والقافي ااة دراس ااة وتطبي ااق ش ااعر الش ااطرين واحل ا ارت الطبع ااة األول اای،

املوصول :دارالكتب جبامعة املوصلت
موالان ،حممد جالل الدين بلخن الرومي ()1988ت مثنوی معنويت ترمجه نبراهيم الدسوقي ،القاهرةت
عو  ،نبراهيم حممود ()ِ2006ت األدب املقارن مباح واجتهاداتت الطبعة األولی ،العراقت
غنيمي هالل ،حممد (ال ات)ت األدب املقارنت الطبعة اخلامسة ،بريوت :دار العودة ودار الثقافةت

ااجين ،اباان حااازِ (ال ات)ت منهاااج البلغاااء وس اراج األدابء ،اقيااق :حممااد احلبيااب باان اخلوجااة ،دار الغاارب
القرطا ّّ
اإلسالميت
ار ا وب ،عبااد هللا الطيااب ()ِ1972ت املرشااد نّ فهاام أشااعار العاارب وصااناعتهات الطبعااة الثانيااة ،بااريوت :دار
الفكر ،بريوتت

هبجت ،منجاد مصاطفن ()ِ1988ت األدب األندلسايّت املوصاول :مديريّاة دار الكتاب للطباعاة والنشار جامعاة
املوصل ،دتطت

العامااة،
مطلااوب ،أمحااد ()ِ1989ت معجاام النقااد العااردّ القااد ت الطبعااة األولاای ،بغااداد :دار الشااؤون الثقافيّااة ّ
ارلد األولت
مکا ااي ،الطا اااهر أمحا ااد ()ِ2017ت األدب املقا ااارن أص ا اوله وتطا ااوّره ومناهجا ااهت الطبعا ااة األولا اای ،القا اااهرة :دار
املعارلت
املوسی ،خليل ()ِ2009ت مبادالت شعريّةت دمشق :منشورات اااد كتاب العرب ،دمشقت
موالان ،حممد جالل الدين بلخن الرومي ().1395ت مثنوى معنويت الطبعاة الرابعاة ،جاران :انتشاارات آتيساا،
جرانت
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اينّ ،صااا ()ِ2015ت دي اوان صااا اهل ارياينّت اقيااق وشاارح :حممااد مااال مصااطفن ،الطبعااة الثانيااة ،الع اراق:
اهل اري
منشورات مكتبة حموىت
ويسي ،عماد ()ِ2008ت ملحمة الشيخ صنعاين ب عطاار النيساابوريّ وفقان طاريانت الطبعاة األولای ،العاراق:

جامعة صالح الدين کلية اللغاتت
ويليا  ،رينيااه ووارياان ،أوسااَت ()ِ1987ت نظرياّاة األدبت ترمجااة :حمييالاادين صاابحي ،الطبعااة األولاای ،بااريوت:
املؤسسة العربيّة للدراسات والنشرت
ّ

نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي
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السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 2021

دراسة بالغية لشعر البشنو ّ الکرد ّ

سودابه مظ ّفری( 1األستاذة املساعدة جبامعة خوارزمي)
عبدالوهاب هادي العرداوي (األستاذ جبامعة الکوفة)
عبداإلله
ّ
تاریخ دریافت1399/11/05 :

صفحات2۴6-231 :

تاریخ پذیرش1400/10/01 :

امللخص

اتريخ الوصول2021/01/24 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/12/22 :

الرتاجم أبنّه شاعر يد مكثر ،ومصنف ابر ،
ي
الكردي من ّ
الشعراء األكراد العصر العبّاسي وصفه أصحاب ّ
ّ
البشن ِو ّ
الشاعراء الّا ين متيّا وا جباودة قارحيتهم وقادرجم الفائقاة علای حسان
وهو من الّ ين ت ينالوا ح ّقهم من ال ّدراسة ،رغم أنّاه مان ّ
الشااعر الّا ي میتاااز ابلفصاااحة والبالغااة ن ّن األخبااار الاواردة ماان حياتااه
الرائقااة نظاام ّ
الساابك ونصااابة املعناای ومااوهبتهم ّ
ّ
تدل علی تشيّعه و مواالته لرسول اهلل -صلوات اهلل عليه -وآل بيته الطّاهرين ،كما قدع ّده "ابان شاهر آشاوب"
وأشعاره ّ
األول ماان حاااملي ألويااة
ماان ّ
الرعياال ّ
الشااعراء اراااهرين حبا ّ
السااالِ ،-واعتااخه صاااحب الغاادير ّ
اب أهاال البياات –علاايهم ّ
اري ،فيااه
السااادس اهلجا ّ
البالغااة وأحااد شااعراء اإلماميّااة النّاهر ا بنشاار األدب وكااان لااه دي اوان يتداولااه النّاااس القاارن ّ
الصااادقة ماان دون التّص اري حببيبااة
أبيااات مبثوثااة الغ ا ل تا ّ
ادل علاای أ ّن ّ
اب مفعمااة ابألحاساايذ ّ
الشاااعر عااا .يفربااة حا ّ
الساالِ -وذكار منااقبهم ،كماا
اهدة لقصائده
حم ّددة ،أو قدتكون مق ّدمات عقيديّة م هبيّة ّ
ّ
حب آل البيت –علايهم ّ
أتمليّااة شااعره و جانااب مها ّام منااه ،أال وهااو
كاناات ل اه قصااائد علويّااة أماااِ ه ا ه اإلش اراقات املعرفيّااة كااان لنااا وقفااة ّ
اردي
انوي الكا ّ
املكنااوانت البالغيّااة فه ا ه ال ّدراسااة تتناااول األساااليب البالغيّااة ماان املعاااين والبيااان والبااديع شااعر البشا ّ
حليليت
اسي ،وه ا األمر يتح ّقق نطار املنهج
الوصفي-التّ ّ
ّ
واإلشارة نلی مي ة شعره العصر العبّ ّ
السبك ،نصابة املعنیت
البشنوي
ال لمات الرئيسة:
ّ
ّ
الكردي ،دراسة بالغيّة ،نبداعيّة ،حسن ّ

بررسی بالغی شعر بشنوی کردی
چکیده
بشنوی کردی از جمله شاعران کرد در عصدر عباسدی اسدت کده نورسدنیگان او را شداعری نیکدو دارای اشدعار بسدیار و
نثرنورسی توانا توصیف کرده انی که در خوشی قررحه و تواناری برتردر زرباری سبک و رساری معنا در شعر امتیاز رافتده و
در حوزه فصاحت و بالغت برجسته شیه است .اخبار وارده از زنیگی و اشعارش گوردای تشدیّع وی و ارادتدش نسدبت بده

 1الکاتب املسؤول الخيد اإللکرتوين:

soud42_moz@khu.ac.ir
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 232و خانیان آن حضرت است چنانکه "ابن شهرآشوب" او را از شاعرانی به شمار آورده که آشدکارا بده دوسدتی اهدل
پیامبر
بیت نبوت(ع) پرداخته است و صاحب کتاب «الغیرر» نیز وی را در زمره پیشگامان پرچمدیار بالغدت و رکدی از شداعران
امامیه شمرده که به نشر و گسترش ادبیات همت گماشته است؛ وی دروانی دارد مشتمل بر ابیاتی پراکنیه در غزل ،کده
نمارانگر برخورداری شاعر از تجربه عشقی آکنیه از احساسات پاا و راستین است ،همانگونه که مشتمل بر قصداریی در
دوستی اهل بیت نبوت(ع) و ذکر فضارل آنان و نیز قصاری علوی مدی باشدی .اردن مقالده ندوآوری هدای اسدالیب بالغدی
(معانی ،بیان و بیرع)و ورژگی های شعر بشنوی کردی را با تکیه بر منهج توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار می دهی.
کلیدواژهها :بشنوی کردی ،پژوهش بالغی ،نوآوری ،زرباری سبک ،رساری معنا.
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ماسااة نلاای الدراسااة
ن ّن دواوياان ّ
الشااعراء ماان أها ّام املصااادر اللّغوياّاة والبالغيّااة ،فاملصااادر البالغيّااة حباجااة ّ
والبحا ا  ،أل ّن النّ اااس نذا اش اارتكوا فه اام الا ا ّدالالت األساس اايّة ف ااإ ّن اخ ااتالفهم واس ااع والس اايّما عل اای
اري
مسااتوی البالغااة ماان جانااب ،وأ ّن األساااليب البالغيّااة تب ا ّ مكنااوانت ّ
الشاااعر النفساايّة وعاملااه الفكا ّ
واختالجاتااه ال ّداخليّااة ماان جانااب آخاار وبتعبااري آخاار ن ّن األساااليب البالغيّااة هاای الطاّارق الّاال يتّخ ا ها
اخلاصة الّل المیكن التّصاري هباا
الشاعر واألديب أعماله األدبيّة للتّعبري عن ّايفاهاته وآرائه وأفكاره ّ
أو يطلب ت ي أعماله األدبيّة ب املخاطب نليها وتقويتها هبا ،الواقع میكن البح عن احلاالت
الشعريّة الّل تدور ذهنه وخيالاه مثّ تاخز ضامن شاعره مان خاالل
الشاعر صوره ّ
النّفسيّة وشخصيّة ّ
اردي وشاعره وميا ات قصاائده قليلاة
ّ
انوي الك ّ
الرروب املختلفة من العلاوِ البالغيّاةت ال ّدراساات عان البش ّ
جدا ،منها:
كتاااب احلس ا باان داوود البشاانويّ الكاارديّ حياتااه وشااعرهأتليااف عبااداحلليم عااو احللّااي ،حب ا
الش اااعر ،مثّ ق اااِ بل ا ّام
منش ااور كت اااب ش اايعة ،ال اارقم  13و ،14س اانة ،.1395ق اااِ الكات ااب برتمج ااة ّ
املتفرقة ،وهی األغلب وردت مناقب ابان شهرآشاوب وجلّهاا
شتات أشعاره املبثوثة املصنّفات ّ
اردي حياتاه ومااتبقی مان شاعره" كتباه
انوي الك ّ
مدح أهل البيت وتقد أمرياملؤمن ووصاايتهت و"البش ّ
األسدي ،منشاور لّاة جامعاة كرمياانت
دتعبداإلله عبدالوهاب هادي العرداويّوحيدر هادي سلمان
ّ
أي
الشاعر واإلتيان ببعض وماذج شعريّة اندرة لاه ت توجاد
قاِ املؤلّفان ه ا البح بدراسة حياة ّ
ّ
أدد ،كما قاما بتبي بعض مي ات شعرهت
مصدر ّ
اردي م اان منظ ااار األبع اااد ال ّدالليّ ااة
و ّأم ااا ها ا ه ال ّدراس ااة فتمت اااز بتناوهل ااا الي اال أش ااعار البش اانوی الك ا ّ
اردي تبييناا
الصناعات البالغيّة شعر
والبالغيّة ،والكشف عن صور اخليال وتبي أنوا ّ
البشنوي الك ّ
ّ
أهل البيت( ) والّ ي يعتخ من ّرواد
صرح
خلوصه وصداقته رل البيت ( ) ،وهو من ّ
الشعراء امل ّ
البالغة العربيّة ومن شعراء اإلماميّة النّاهرا بنشار األدبت ومباا أنّاه مان املريادين املخلصا نيّتاه ألهال
الصادقة وأفكااره الطّيباة قباال أهال البيات مان جاناب ومان جاناب
بيت النّ ّبوة وديوانه حامل أحاسيسه ّ
عري مفعم ابألساليب البالغيّة املختلفاة فرأيناا مان األفرال دراساة شاعره تبييناا مراامينه
آخر ديوانه ّ
الش ّ
افي-
وآراء ّ
الشاااعر واختالجاتااه النّفساايّة ابلنّساابة ّ
لألئمااة األطهااار وأولياااء هللا معتماادة علاای املاانهج الوصا ّ
حليليت
التّ ّ
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234ترْجة البشنو ّ ال رد
-2
الكردي ،اذ ال جند له ترمجة وافية نالّ النّ ر اليسري من
البشنوي
ت تقف املصادر القدمیة طويال ترمجة
ّ
ّ
الشعراء املاوال رل البيات ( ) ااّا جعال
السبب ذلك كونه من ّ
أطوار حياته املختلفة ،ورمبا يكون ّ
الرتاجم ال يطنبون ترمجته وأشعاره علن ما سنرى الحقات
أصحاب ّ
كانت العراق شرقي دجلة طوائف كثرية من األكراد ينتمون نّ حصون وقال وبالد كانت
الش ا
هلاام ن اواحي املوصاال واألرباال (األميااين ،)36/4 :ِ1977 ،ومنهااا البشاانويّة بفاات الباااء وسااكون ّ
املعجمة وفت النّون طائفاة كبارية مان األكاراد تساكن بناواحي ج يارة ابان عمار (نبان األثاري ،الات157/1 :
السا اايوطي ،الات 39 :ال بيا اادي 59/8 :1994 ،األميا ااين 36/4 :1977 ،األم ا ا  ،)11/6 :1371 ،هلا اام قلعا ااة
ّ
تسا ّامن فنااك مشااهور «بينهمااا حنااو فرسااخ  ،ومااا كااان يقاادر صاااحب ا ياارة وال غااريه ماان خمااالطتهم
للبالد عليها ،وهي بيد هؤالء األكراد من سن كثرية حنو ثال ًاات سانة وفايهم مارؤة وعصابية وحيماون
ماان يلتج ا الاايهم وحيساانون نليااه» (احلمااوي ،)278/4 :1955 ،ويباادو أ ّن البشاانويّة منسااوبة اّ "بشاانو"
وهی لفظة فارسيّة معناها "استمع" (األم )11/6 :1371 ،ت
وهل ا ه الطّائفااة قااال كثاارية منهااا :قلعااة "فنااك" وه اي أشااهرها وقلعااة "برقااة" وقلعااة "بشااري" ،وماان
أمرائهااا :صاااحب قلعااة فنااك األمااري أبااو طاااهر ،واألمااري نباراهيم ،واألمااري حساااِ الا ّدين ماان أماراء القاارن
انوي ّ
السا اادس (األمي ااين )36/4 :1977 ،واّا ان نس ااب نّ البش اانويّة ّ
حمما اد ويع اارل مبلا اك البش ا ّ
الصا او ّ
ّ
الصاأل كان قبيل سنة أربعمائة ومنها شاعرانأبو عبد هللا احلس بن داود (نبن األثري ،الات ،)157/1 :هو
ّ
اردي نبان ع ّام صااحب "فناك"ت حيا ّدد أصاحاب ال ّارتاجم سانة
أبو عبد هللا احلس بن داود
البشنوي الك ّ
ّ
الرتاجم ا ا أبنّه شاعر يد مكثر ،ومصنف ابر  ،بيته كر وعصره قد
والدته ،وقد وصفوه ا ا ا أصحاب ّ
اب آل البياات
كمااا يقااول صاااحب اخلرياادة (اإلصاافهاين ،الات ،)90/2 :وهااو ماان ّ
الش اعراء اراااهرين حا ّ
الشاعراء ارااهرين (نبان شهرآشاوب ،الات،)183 :
عده "ابن شاهر آشاوب" معاات العلمااء مان ّ
( ) كما ا
كما ذكر له كتاب الرّسائل البشنويّة وكتاب الدّالئل (املصدر نفسه ،)78 :ويصفه صاحب الطّليعة :أبنّه
الساماوي)253/1 :2001 ،ت وأطنب صاحب الغادير
"كان فاضال مصنّفا ابهرا وأديبا حماضرا وشاعرا" ( ّ
األول من حاملي
وصفه بقوله" :من ّ
الرعيل ّ
الشعراء اراهرين مدائ العرتة الطاهرة ( )ت فهو ّ
ألوية البالغة  ،وأحد شعراء اإلماميّة النّاهر بنشر األدب" (األميين)36/4 :1977 ،ت
املؤرخ أبنّه شاعر بين مروان (نبن أثاري ،)70/9 :1987 ،فهاو اشاتباه واضا  ،ذلاك
أ ّما ما نقل عن ّ
أنّه میتّإّ بين مروان بصلة خؤولاة فهام أخوالاه ،اّإ ّهنم ملاوك داير بكار ال ماروان أمياة ،وهام أوالد أخات
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اردي و ّأوهلاام علااي باان مااروان اسااتوّ علاان حكاام داير بك ار ماان خالااه (األميااين36/4 :1977 ،
ابذ الكا ّ

ّ

املصااادر القدمیااة

الشااكري)105/4 :1418 ،ت ومااا ما ّار ماان أوصااافه هااو مجياع مااا وقااع نلينااا ماان وصاافه
ّ
حا اليوِت
الّل اطّلعنا عليها ّ
الرتاجم سنة وفاته بعد سنة 380ق (النّماازي 126 :1414 ،األمياين:1977 ،
ح ّدد أغلب أصحاب ّ
 36/4الشاااكري )105/4 :1418 ،بناااء علاان مااا ذكااره اباان األثااري الكاماال عنااد ذكااره ح اواد ساانة
380ه (ابن األثري ،)71-70/9 :1978 ،لكن صاحب أعيان الشّيعة حي ّدد وفاتاه سانة 370ه (األما ،
 )11/6 :1371وهو اديد جيانب احلقيقة ،ف كره حواد سنة 380قت كتاب الكامل يقتري
أ ّن التّاريخ يشهد حبياته بعدها بعشر سن (األميين)36/4 :1977 ،ت
التّحديااد ال ا ّدقيق لساانة وفاتااه هااو مااا ذكااره صاااحب اخلرياادة وهااو ساانة 465قت اذ يقااول" :ذكاار
البشنوي ا ا وتاو ّ سانة مخاذ وسات وأربعمائاة" (اإلصافهاين ،الات ،)90/2 :نذ أ ّن
الشااتين أ ّن والده رآه ا ا
ّ
ّ
الش اعراء الّ ا ين عاش اوا بع ااد املائ ااة اخلامس ااة نّ س اانة 572قت (نب اان خلك ااان ،الات:
الكت اااب ك ااان لرتمج ااة ّ
 ،)189/2واتبعه ه ا التّحديد صاحب الوا ابلوفيات (الصفدي)12/6 :2000 ،ت
 -1-2أخباره
اردي ،لكنّناا نظفاار قاخ يرايء لنااا جانباا ماان
انوي الك ّ
علان ال ّارغم ماان نادرة األخباار عاان حيااة ابان البشا ّ
السنة قتل
حياته بلسان "ابن األثري" كامله و حواد سنة380قت اديدا ،وه ا ّ
نصه « :ه ه ّ
ابذ الكااري صاااحب داير بك اار ،وكااان ساابب قتل ااه أ ّن أاب طاااهر واحلس ا ابااين محاادان مل اا ملكااا ب ااالد
ّ
املوصال طماع فيهاا ابذ ومجااع األكاراد فا كثر ،وااّن أطاعاه األكاراد البشانويّة أصااحاب قلعاة فناك وكااانوا
الش ااعر لبااين مااروان يعت ا ّد عل ايهم بنجاادجم خاااهلم ابذا ماان
انوي ّ
كث اريا ،ففااي ذلااك يقااول احلس ا البشا ّ
قصيدة:
البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويّة أنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولت ُ
أنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ابذ ررجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيش وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعته

ببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجالای جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوِ عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غمغمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ول ـ ـ ـ ـ ــي

يف ذا خه ـ ـ ـ ـ ــا يف العج ـ ـ ـ ـ ــُ والع ـ ـ ـ ـ ــرب

بظـ ـ ـ ـ ــاهر املوصـ ـ ـ ـ ــل احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدابء يف العط ـ ـ ـ ـ ـ
و حنـ ـ ـ ـ ــن يف الـ ـ ـ ـ ـ ّـروع ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ون لل ـ ـ ـ ـ ــرب

ارقي فرااعفا عنااه
وكاتااب أهاال املوصاال فاسااتماهلم ،ف جابااه بعرااهم فسااار نلاايهم ون ا ل اب انااب الشا ّ
حممد بان املسايّب أماري باين عقيال واستنصاراه فطلاب منهماا ج يارة ابان عمار ونصايب
وراسال أاب ال ّ واد ّ
وبلاادا وغااري ذلااك ،ف جاااابه نّ مااا طلااب واتّفق اوا وسااار نليااه أبااو عبااد هللا باان محاادان وأقاااِ أبااو طاااهر
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فلما اجتمع أبو عبد هللا وأبو ال ّ واد سارا نّ بلد وعخا دجلة وصارا مع ابذ علن
ابملوصل حيارب ابذات ّ
أر واحدة وهو ال يعلم ،ف اته اخلخ بعبورمها وقد قارابه ف راد االنتقال نّ ا بال لاًالّ تياه هاؤالء مان
خلفه وأبو طاهر من أمامه ،فاختلت أصحابه وأدركه احلمدانيّة فناوشوهم القتال وأراد ابذ االنتقال مان
الركاوب فلام يقادر
علي بن مروان وأراده علن ّ
فرس نّ آخر فسقت واندقّت ترقوته ،ف اته ابن أخته أبو ّ
فرتكااوه وانصاارفوا واحتم اوا اب باالت ووقااع ابذ ب ا القتلاان فعرفااه بعااض العاارب فقتلااه ومحاال رأسااه نّ بااين
حيل فعل ه ا
محدان وأخ جائ ة سنيّة وصلت جثّته علن دار اإلمارة ،فثار ّ
العامة وقالوا رجل غاز وال ّ
به وألهر منهم حمبّة كثرية له وأن لوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه» (ابن األثري)71-70/9 :1987 ،ت
الكردي كان يستح ّ األكراد البشنويّة أصحاب قلعة فنك ملؤازرة ابذ
البشنوي
وه ا اخلخ يب أ ّن
ّ
ّ
الكردي خال بين مروان امل كورين وقعة سنة 380هت الّل وقعت بينه وب أد طاهر واحلس اباين
ّ
محدان ملا ملكا املوصل سنة 379قت
ّ
وال جنااد املصااادر القدمیااة غااري ه ا ه األخبااار القليلااة عنااه ،وعناادما نطااالع شااعره جنااد لااه أبياااات
ٍّ
ِ
ادل داللااة واضااحة علاان أ ّن
متفرقاة ماان قصااائد الغا ل ت ّ
قصايدة جيميّااة يا كر فيهاا اشا ااع بَّتااه وأبياااات ّ
الص اادقة ماان دون التّص اري حببيبااة حم ا ّددة ،أو قااد
اب مفعمااة ابألحاساايذ ّ
صاااحبها قااد عااا .يفربااة حا ّ
اب آل البي اات ( )،
تك ااون مق ا ّدمات عقيديّاة م هبيّ اة -وه ااو ال ا ّارأي األص ا ّ ّ -
اه ادة لقص ااائده ح ا ّ
قصائد علويّة أو قصائد ذكر بقيّة آل البيتوذكر مناقبهمت
املصااادر القدمیااة تشاايّعه
اردي وشااعره املبثااو
انوي الكا ّ
ياخز بشااكل واضا ماان خااالل أخبااار البشا ّ
ومواالتاه رل البيات ( ) وقاد عا ّده "ابان شاهر آشاوب" معاملاه مان ارااهرين مان شاعراء أهال البياات
الش ايعة وش ااعرائها اري اادين (نب اان
اين" غ ااديره ترمج ااة وافي ااة وع ا ّده م اان أع ااالِ ّ
وت اارجم ل ااه " ّ
الش ايخ األمي ا ّ
شهرآشوب ،الات)186 :ت

 -3أسالي البيان يف شعر البشنو ّ
 -1-3التّشبيه

ارد ح ّاا قيال ننا ااّه أكثار كاالِ العارب
يع ّد التّشبيه من أيسر أساليب البيان وأكثرهاا دوراان
ّ
الشاعر الع ّ
(املااخد ،)818/3 :1937 ،وذلااك أل ّن التّش ابيه ماان أقاادِ صااور البيااان ووسااائل اخليااال وأقرهبااا نّ الفهاام
واألذهان واإليراح واإلابنة وأفرال أداة لتقرياب البعياد (مطلاوب 27 :1975 ،عبادالكر ،)18 :1984 ،
نذ ي ا داد بااه «املعاان وضااوحا ويكتسااب أتكياادا» (العسااكري )249 :1952 ،ول ا ا ع ا ّد التّشاابيه «ارااال
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الصاورة األدبيّاة ولعلّا
الصاورة واساتحداثها
ّ
الشاكل ،بال هاو الكاشاف عان حقيقاة ّ
الرحب النسياب ّ
ّ
الشاعري» (انصاف)44 :1983 ،ت ولا لك كلّاه شاكل التّشابيه ألااهرة ابرزة
الشاكل ّ
مقومات ّ
هم ّ
من أ ّ
ارد قباال اإلساالِ فقااد لقای عناياة كباارية ماان لادن البالغيّا قاادماء وحمادث  ،ألناّه الفا ّان الّا ي
ّ
الشاعر العا ّ
الشاعر وفطنته وبراعته (الكاتب)130 :1967 ،ت
تقاس به شاعريّة ّ
الكردي قوله:
البشنوي
ومن التّشبيه شعر
ّ
ّ
فلبّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی جميب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ّ أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبال

بوجـ ـ ـ ـ ــه لماـ ـ ـ ـ ــل البـ ـ ـ ـ ــدر يف غصـ ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ـ ــان

(العرداو واحلمدا )54 :2019 ،

فل اايذ أرق اان م اان أن تص ااف ا اادوحا ابلب اادر النّص اااعة واإلش اراق الس اايّما نن ك ااان املم اادوح اّان
الرسول (ص) ومن لته عظيمة مثل من لة هارون
علي ( ) ،وهو أخو ّ
تصدق عليه الصفات كلّها اإلماِ ّ
من موسن ،فيقول:
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ف ـ ـ ـ ـ ـ ــر بي ـ ـ ـ ـ ـ ــين و بين ـ ـ ـ ـ ـ ــه

لمـ ـ ــارون مـ ـ ــن موسـ ـ ــى ال لـ ـ ــيُ بـ ـ ــن عم ـ ـ ـران

(املصدر نهسه)

الرونق ،فيستب عقال وقوال فشتّان ب العلماء وا ّهال:تت
لي من النّصاعة و ّ
وقوله ا ّ

ال والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرض علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي وداده

لاجمـ ـ ـ ـ ـ ـال
م ـ ـ ـ ـ ــا عن ـ ـ ـ ـ ــد العلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ّ

(املصدر نهسه)

دي ،وكيااف ال وهاام أهاال
الروحا ّاي والعقيا ّ
ويعطااي لتشاابيهاته بعاادا مكانيّاا يعطااي األمااان واالطمًنااان ّ
البيت ( ) ،فيقول:
فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لالنّجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو وإ ّا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُ

س ـ ـ ـ ـ ــهن النّج ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ـ ــن احل ـ ـ ـ ـ ــدير املس ـ ـ ـ ـ ــند
(املصدر نهسه)

 -2-3االستعارم
الساكاكي (ت626ق) االسااتعارة
الصاورة االساتعاريّة ماان وساائل بنااء ّ
تعا ّد ّ
الصاورة البيانيّاة ،وقاد عارل ّ
داال
بقوله« :هي أن ت كر أحد طر التّشبيه وتريد منه ارخر مدعيا دخول املشبّه جنذ املشبّه به ّ
(السااكاكي ،)174 :1982 ،وماان خااالل ه ا ا القااول
اص املشاابّه بااه» ّ
علاان ذلااك وثباتااك للمشاابّه مااا خا ّ
الص الة القويّاة القائمااة با االسااتعارة والتّشاابيه ،ولكا ّان التّشاابيه علاان الا ّارغم ماان ذلااك
اتِ ّ
ناادرك بوضااوح ّ
يبقاان قاصارا عاان اقيااق القيمااة الفنيّاة الّال ا ّققهااا االسااتعارة ملااا فيهااا ماان تااداخل ال ّداللااة علاان حنااو
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 238بنفذ الثّراء التّشبيه (عصفور )247 :1984 ،فهي ختارج األلفااِ مان دالالجاا الوضاعيّة نّ
الحيد
الش ااعر علاان تطوي ااع
دالالت نحيائيّ اة جدياادة فرااال عاان ّأهن اا تقااوِ بتنشاايت اخليااال ماان خااالل قاادرة ّ
مفردات اللّغة هل ه ال ّدالالت ا ديدة الّل تتّسم ابإلبدا ت
وقاد كشاف ا رجااينّ عان أمهيّاة االساتعارة عنادما قاال« :ومان الفرايلة ا امعاة فيهاا االساتعارة أ ّهناا
تخز ه ا البيان صاورة مساتج ّدة ت ياد قادره نابال وتوجاب لاه بعاد الفرايلة فراال» (ا رجااين:1954 ،
ألهناا أكثار
الصاورة وخلاق عناده ال ّدهشاةّ ،
 ،)41وه ا يؤّكد علن أ ّن االستعارة امل املتل ّقاي علان ختيّال ّ
أداء التّصاوير ماان التّشاابيه نذ «ن ّن املساموعات واملنظااورات أقا ّال رتبااة مان األشااياء املصااطنعة ابخليااال،
واالستعارة من أوّ الوسائل لصهر ه ه املسموعات ابخليال ،ومن هنا كانت االستعارة أعلن رتبة مان
اوايت وخل ااق وج ااود
(الصاااوي)212 :1979 ،ت ّ
التّص ااوير املباش اار» ّ
فالش ااعر فيه ااا يعم ااد نّ تص ااوير املعن ا ّ
الش ااعر واملتل ّق اي ،وال
جديااد للعبااارات عالقااات صااوريّة متخيّلااة ا ّق اق الغايااة ا ماليّاة والت ثرييّاة عنااد ّ
الص اورة االسااتعاريّة عل ان وأليفتهااا التّصااويريّة ونّوم اا هنالااك وأليفااة نفساايّة ،وه ا ه الوأليفااة ت ارتبت
تقتصاار ّ
الشاعريّة الّال يريااد يفساايدها ،فرااال عاان انعكاااس أثاار
الشااعر النّفساايّة وطبيعااة يفربتااه ّ
اواي حبالااة ّ
ارتباطااا قا ّ
املتل ّقي فيها (العسكري)309 :1952 ،ت
ومن االستعارة قوله:
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ باب حبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنه وهبائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ّ
وَ ال ّ

وأ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيائه
(العرداو واحلمدا )74 :2019 ،

مرشاحة با كر املشابّه دون املشابّه باه وهاو اإلنساان ،نضاافة
الشباب واملشيب ابساتعارة ّ
فهنا يستعري ّ
نلاای اسااتعارة احملسااوس للمعقااول فيااه أل ّن "ولاای" و"أتاای" مسااتعاران ومهااا حمسوسااان والشااباب واملشاايب
اوايت صاافات ننسااانيّة ،ف نساانة الّمااان اكنااة فهااو
مسااتعاران هلمااا ومهااا معقااوالنت وهااو يسااب علاان املعنا ّ
زمان سوء ال خري فيه وال صالح ،فيقول:
مانن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء

ال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالْا

(املصدر نهسه)73 :

ن ّن لسااانه ساايف قااول احلا ّاق فااال يعرتيااه الباطاال ب ا يديااه وال ماان خلفااه ،ففااي "لساااين ساايف"
استعارة مفهوميّة علی العالقة البنيويّة ،فيقول:
لسـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ــيف م ـ ـ ـ ـ ــا نبـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــريبة

وال ْی ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ــمُ م ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــما ق ـ ـ ـ ـ ــر ِت

(املصدر نهسه)
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 -3-3ال ناية
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الكردي تشكيل مالم صوره نّ ما الكناية من قدرة خلق صورة متتّع النّفذ
البشنوي
نستند
ّ
ّ
كل ما جيول خاطره بعيدا عن املباشرة والتّحديد
وال ّ وق ،نذ ن ّن ّ
الشاعر هبا ّ
يعخ ّ
ابلرم واإلحياء عن ّ
دد احلياااة وحيرمااان املتل ّقاي ماان لا ّ ة التّمتّاع مبااا فيااه ماان صااور وخيااال،
ّ
الصاري الّا ين يفقاادان الاانّ ّ
ص األ ّ
الشاعر توأليفه الكناية صوره يؤّكد معانيه وأفكاره ومشااعره حينماا يراعها موضاع
فرال عن أ ّن ّ
احملسوسااات أبن جياايء نّ معااان هاي اتليهااا وردفهااا ،فيح ّقاق لااه ب ا لك وأليفتا دالليّت ا مهااا :تثبياات
املعن والخهنة عليه (ا رجاين ،الات 41 :السيد ،الات)238 :ت
الشااعر وعقلاه ،وها ا هاو مارادان
الصورة الكنائيّة أ ّهنا امل بعرا اّا نفذ ّ
واّا هو معرول عن ّ
ادل علان ألااهر مادلوهلا ونّوماا هاي
فالصورة الكنائيّة «ليست ّرد أداء معن أبلفاِ الت ّ
شعر ص ّف ّ ،
صااياغة فكاارة تنبااع ماان وجاادان صاااحبها فتماسااك األلفاااِ ،وتبقااي تعب اريا لكا ّال لفااظ منااه مكانت ااه و
وشيجته الّل تربطه مبا أتن قبله ومبا يرد بعده» (مطلوب وبصري)379 :1999 ،ت ووأليفة الكناياة ها ه
الشعر وقدرجا علن خلق صور متثّل أماِ انألري املتل ّقيت فنلحظها قوله:
ّ
ـتغق واألبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة
فـــــــــــــ ّ

ـق
وعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الظّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

(العرداو واحلمدا )59 :2019 ،

فالعض علن البنان كناية عن النّدِ واألت وال خفن ش ّدة الوقع
ّ

حنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ّذ وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ابذ

العضت و قوله:
ال ّداللة بقرينة ّ

مـ ـ ـ ــن نسـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ــي

(املصدر نهسه)54 :

لنـ ـ ـ ــا يف احملتـ ـ ـ ــد الطّـ ـ ـ ـول

فنحن ال ّ وابة كناية عن كرِ أصله وطيب النّساب وعراقته،ف جاداده الكارد يعتاّ هبام امیاّا اعتا از فهام
عنوان كرِ احملتدت
 -4أسالي البديع يف شعر البشنو ّ
الرتصي ـ ــع
ّ -1-4
اوخن فيااه تصاايري مقاااطع األجا اء البياات علاان سااجع أو
ّ
الرتصاايع ماان احملساانات البديعيّاة وهااو «أن يتا ّ
اكري :ه ااو أن يكااون حش ااو البياات مس ااجوعا»
شاابيه با ااه م اان جاانذ واح ااد التّص اريف ،وق ااال العسا ّ
(مطلاوب)306 :ِ2000 ،تفهو ل لك «موسيقن داخليّة زنة األلفااِ نضاافة نّ موسايقاه العروضايّة»
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الرتصيع تقنية موسيقيّة يراد هبا جعل الكالِ بصيغة متوافقة ذات
(هالل ،)231 :1980 ،وب لك يكون ّ
الرتصيع قوله:
احلذ معات ومن ّ
ناثرة النّفذ و ّ

يف ْیيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف ْیرفم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنّما ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر يف جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدها ْی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
(العرداو واحلمدا )53 :2019 ،

 -2-4التّشطيـ ـ ــر
وهااو ت اوازن املص اراع وا ا أين وتعااادل أقسااامهما مااع قياااِ كا ّال واحااد بنفسااه واسااتغنائه عاان صاااحبه
الكردي قوله:
البشنوي
(العسكري)411 :1952 ،ت ومن وماذج التّشطري الّل تطالعنا شعر
ّ
ّ

فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خطيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأعواد من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الصـ ـ ـ ـ ـ ـوت جم ـ ـ ـ ـ ـراً إبع ـ ـ ـ ـ ــالن
وِدى رعلـ ـ ـ ـ ــى ّ
(العرداو واحلمدا )54 :2019 ،

وقوله:
ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ آلل املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطهى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض

وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاداهُ بغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

(املصدر نهسه)57 :

اتِ املعن مكتف بنفسه معرفيّا ونفسيّات
فكل شطر من األبيات ّ
ّ
الصدور
ّ -3-4
رد األعجا على ّ
وهاو «كااالِ منثااور أو منظاوِ يالقااي آخااره أولّاه بوجااه ماان الوجااوه» (احللا  ،)214 :1980 ،كا ن يكااون
األول أو حشاوه أو آخاره أو صادر الثّااين» (القا ويين،
«أحدمها آخر البيت وارخر صدر املصارا ّ
 ،)543/2 :1971أي ه ااو موافق ااة آخ اار كلم ااة البي اات (كلم ااة القافي ااة) كلم ااة وردت ب ااه س ااابقة هل ااا
ؤدي هبا وأليفة دالليّة ،ومنه قوله:
(الرؤول ،)114 :1977 ،وعليه فهو تقنية موسيقيّة يتبنّاها ّ
الشاعر لي ّ
إن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرفق عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدلُ

فيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديين الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرفق
(العرداو واحلمدا )57 :2019 ،

وقوله:
أدمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد ار مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رابب

خص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ اّلل ابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرابب
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ّ
(املصدر نهسه)57 :
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الساامع بوصافه أحاد احملسانات البديعيّاة ،وهاو اتّفااق
نستعان شعراء ص ّف اب ناس لغر التّ ثري
ّ
األلفاِ احلرول كلّها أو بعراها واختالفهاا املعان ،األمار الّا ي دفاع دت مااهر مهادي هاالل نّ
القول أب ّن «التّجنيذ أبنواعه من ضروب التّكرار املؤّكد للنّغم» (هاالل )284 :1980 ،وا نااس با لك
ذهاان املتل ّقاي يفاااواب موسايقيّا صااادرا مان متاثاال الكلماات فيااه متااثال كااامال أو انقصاا ،فتطاارب
يبعا
األذن وجتّ أواتر القلوب ل لك التّماثل فرال عن التماس املعاين الّل تنصرل نليها اللّفظتان مباا يثاريه
ه ا التّماثل «من انسجاِ ب نغم التّشابه اللّفظي ومدلوله علن املعن سياق البيت» (املصدر نفسه:
سر ّقوة ا ناس «كامن كونه يقارب با مادلول اللّفاظ وصاورته مان جهاة ،وبا الاوزن
 ،)284نذأ ّن ّ
املوضااو فيااه اللّفااظ ماان جهااة أخاارى» (ار ا وب)234/2 :1970 ،ت كمااا أ ّن ا ناااس حي ّق اق نوعااا ماان
میجاه ،ويتل ّقااه لإلصااغاء
السامع مباا ياادرك مناه وال ّ
ايقي العا ب ،فهاو يسااتعمل لكاي «يلتا ّ ّ
ا ارس املوس ّ
الش اعر لاايذ حليااة
نليااه واألذن لااه فااال حيجبااه» (املرزوقااي ،)6/1951:1 ،ول ا لك فاسااتخداِ ا ناااس
ّ
وزخرفااة«،باال مركا ا موساايقيّا البياات يقابلااه مركا موساايقي آخاار يراافيان علاان البياات تنظيمااا داخليّاا
اخلاصاة للجنااس نالّأ ّهنام ت يكثاروا
خاصا» (علوان)310 :1975 ،ت وقد وعن شعراء ص ّف ها ه األمهيّاة ّ
ّ
منه ،ونومّا كان يت عفو اخلاطر با احلا وارخار ألجال تقوياة جارس األلفااِ وجا ب انتبااه ساامعهم
أبلفاااِ متناسااقة متجانسااةت وننّنااا ناارى صااور ا ناااس الّال جاااء هبااا شااعراء صا ّف خاليااة ماان التّعقيااد
الص اور احلربيّ اة
والتّكلّاف ،أل ّهن ام جاااءوا هبااا أصااال ألجاال توضااي فكاارة أو موقااف أذهاااهنم أو بيااان ّ
ورمسها ذهن املتل ّقيت ومن ا ناس قوله:
ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ آلل املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطهى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادهُ بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

(العرداو واحلمدا )57 :2019 ،

فهنااا جااانذ ب ا كلمت ا مهااا (فاار وبغااض) فحملتااا تنغيمااا موساايقيّا وبعاادا دالليّاا أغاان البيااتت
وقوله:
وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقين ِر اجحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيُ

لـ ـ ـ ـ ــان القسـ ـ ـ ـ ــيُ هـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــوال ذواحلس ـ ـ ـ ـ ـ
(املصدر نهسه)73 :

فجانذ هنا ب لفظتی (ا حيم والقسيم )ت ومن ا ناس االشتقاقي قوله:
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجتُ ابجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوج

وأقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُ ابلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّی غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو
(املصدر نهسه)
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 -5أسالي املعا يف شعر البشنو ّ
 -1-5االستهما
(الصاائ ،)398 :1987 ،
الصاورة» ّ
أسلوب االستفهاِ «میتلك قادرة طيبّاة ندخاال املتل ّقاي صاميم ّ
وهااو ب ا لك يث ااري نف ااذ املتل ّقا ااي مشاعا اار خمتلفا ااة ه ا اي «ألص ااق بتصوي اار األح اوال النفس اايّة م اان األت
الشاعراء قصاائدهم
(السامرائي)59 :1404 ،ت فال رياب أن يفتات ّ
واحلسرة والتّعجب و ّ
التوجع وحنو ه ا» ّ
الشاعروقلقه املخيف ملا آلت نليه داير األحبّة وما تثريه تلك األطالل من
يعخ عن حرية ّ
ابلسؤال الّ ي ّ
ّ
الرايحت ومنه
أت وعخة سكبت
الرهيب وذكرّايت حفلت هبا عهود ّ
الصبا وذهبت أدراج ّ
ألل صمتها ّ
ّ
منفي" (مطلوب:)111:ِ2000 ،
قوله الّ ي فيه االستفهاِ اإلنكاري "املعنی فيه النّفي وما بعده ّ

ودول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النّ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف انتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

أآل ْیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

(العرداو واحلمدا )57 :2019 ،

الشاااعر ياارفض ها ا القااول ويعتقااد وجيابااه ،أي :لاايذ كا لك ،باال رل طااه نصاايبت وماان
كمااا أ ّن ّ
أدوات االستفهاِ (كيف) الّ ي جندها معنی التّعجب قوله:

ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف املليحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يل ابلوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ابخلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

والسـ ـ ـ ـ ـ ـ حر م ـ ـ ـ ـ ــن عينم ـ ـ ـ ـ ــا للع ـ ـ ـ ـ ــِ مب ـ ـ ـ ـ ــذول
ّ

الشاعر
تعجب من ّ
البيت نألهار ّ

قوله:

(املصدر نهسه)53 :

وصل املليحة لهت ومنها (هل)

أ مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي أ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدويمُ

هـ ـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ــان يف ْـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ــن األْـ ـ ـ ـ ـ ــوال

(املصدر نهسه)58 :

البيت استفهاِ الت كيد" ،أي التّ كيد ملا سبق من معنی أداة االستفهاِ قبله" (مطلوب:ِ2000 ،

الشاعر يقول :ماكان
 )112ك ّن ّ

حال من األحوالت

 -2-5األمـ ـ ـ ـ ــر
اردي
انوي الك ّ
میثّل األمر أسلواب من األساليب الّل استعملها البش ّ
فعل األمر:
والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمُ وبرئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائمُ

شاعره ،كماا يقاول مساتعينا بصايغة

فاقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ال أاب لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ أو د

(املصدر نهسه)59 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 243 1400

243ااد
البيت امل كور أعاله األمر للتّسوية ،أي سواء ي نقاالل مالماك وزايدتاهت واألمار مبعنای اإلرش
قوله:
وبعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائه وبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهه

الرسـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ــع املالئـ ـ ـ ـ ــذ فاشـ ـ ـ ـ ــمد
شـ ـ ـ ـ ــمد ّ
(املصدر نهسه)66 :

و قوله:
ـل جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدك فاجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ای ِص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
إ ّ علقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ آل ّ
(املصدر نهسه)59 :

فالشاعر يريد نألهار ّقوته واستمرار حبّه أهال بيات النّب ّاوة رغام ك ّال جهاود األعاداء،
األمر للتّعجي ّ ،
ك نّه يقوِ بتعجي األعداء وجهودهمت
 -3-5النـداء
ش ا ّكلت مجلااة النّاداء مساااحة الأبس هبااا نساايج األبيااات ،وه ای ه ا ه األبيااات ت تكاان مقصااودة
ل ا اجا ،باال هااي لتنبيااه املخاطااب ك ای يصااغي نّ مااا جياايء بعاادها ماان كااالِ املنااادى لااه وليهيّا ذهنااه
الشاعر لإلفصاح
لالستما نّ أمر أو هني أو تتتاخل وقد ش ّكلت مجلة النّداء حمورا ينطلق من خالهلا ّ
اردي دالالت
انوي الك ّ
عن تلك املشااعر املت ّججاة ذاتاه الكامناة فيهاا لفارتة طويلاة ،وقاد اساتثمر البش ّ
النّاداء البعياادة ماادرك بعاادها الا ّدالي التّنبيااه وبعاادها النّفسا ّاي ذات املخاطااب ،وماان أها ّام أدوات
النّداء(اي) الّل جندها قوله:
ای دار سـ ـ ـ ـ ـ ــلمى عـ ـ ـ ـ ـ ــال الغيـ ـ ـ ـ ـ ــر منتجـ ـ ـ ـ ـ ــع

وم ـ ـ ـ ــن دم ـ ـ ـ ــوعي علي ـ ـ ـ ــذ الغي ـ ـ ـ ــر ممط ـ ـ ـ ــول

(املصدر نهسه)53 :

يدل النّداء علی اإلغراء:
رجرت و قوله اريت ّ
البيت ّ
يدل النّداء علی التّ ّ
حري والتّ ّ

ألس ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــُ أوَ مـ ـ ـ ـ ــن النّ ـ ـ ـ ـ ـا للمـ ـ ـ ـ ــُ

فق ـ ـ ـ ــالوا :بل ـ ـ ـ ــى ای أفض ـ ـ ـ ــل االنـ ـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

واج ـ ـ ـ ــان

وقوله أيرا:
ای ّأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّ بب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعتما

أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األرض

(املصدر نهسه)57 :
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اعري شااهد للنّاداء الا ّد ّال علای الّجاارت والبا ّد مان القاول هناا أ ّن البحا شاواهد كثاارية
البيات ّ
الش ّ
ألس اااليب أخ اارى البي ااان والب ااديع واملع اااين ،و ايراده ااا مجيع ااا نطال ااة للبح ا ولك ا ّان املق اااِ يقترا اي
االختصار قدر اإلمكانت

 -6نتائج البحر
توصلت ه ه ال ّدراسة نليها:
أهم النّتائج الّل ّ
ّ
اردي وشااعره تشاايّعه ومواالتااه رل البياات ( )،
انوي الكا ّ
يااخز بشااكل واضا ماان خااالل أخبااار البشا ّ
الش اعر ت يسااتهو أصااحاب
الش اعر امل ا ه ّ حاابّهم وذكاار مناااقبهم ،ويباادو أ ّن ه ا ا اللّ اون ماان ّ
فاانظم ّ
انم عان أقاالِ أمهّهاا مداهناة
ّ
الرتاجم اّا ّأدى نّ ع وفهم عن ذكر أخباره وأشعاره ،أو وصفه أبوصال ت ّ
اردي شااعره حنااو أساااليب البيااان،
الس الطة ا اائرة وحماولااة كسااب ّ
انوي الكا ّ
ودهااا وماهلااات اا ّارك البشا ّ
ّ
الشاعريّة مباا تشايّعه مان بعااد
ف وردهاا التّشابيه واالساتعارة والكناياة فكااان حراورها فااعال نصوصاه ّ
ااي مباا
بداعيت كما أ ّن أساليب البديع انصهرت بوتقة التّفنن ا م ّ
دالي يبع التّكثيف ا ّ
ّ
ماي اإل ّ
ارديت أ ّم اا
ا
ك
ال
انوي
ا
ش
الب
اد
ا
ن
ع
ا
ي
م
الت
اة
ا
ن
يقو
أ
اذ
ا
ك
تع
ة
ا
ماهوي
ا
ر
اا
ا
ك
أف
اوت
ا
ح
اة
ا
ف
خمتل
ة
ا
معرفي
ايم
ا
ق
ان
ا
م
أثرتااه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصاوو ومجااال العبااارة الّال
أساااليب املعاااين فكاناات تقنيّاات أساالوبيّة اومااازت ابلفارادة ماان حيا حساان ّ
الشعريةت
يشع حركيّته حنااي نصوصه ّ
أحدثت هوسا ديناميكياّ ،
املصادر

القرآن الكر
ابن األثري ،عّال ّدين (الات)ت اللّباب

ج يب األنسابت بريوت :دار صادرت

ابن خلّكان ،أبوالعبّاست (الات)ت وفيات األعيانت اقيق :نحسان عبّاست بريوت :ار صادرت
علي (الات)ت معات العلماءتالمكت
ابن شهرآشوب ،أبوجعفر ّ
حممد بن ّ
حممااد هبجاات األثااري ومجياال سااعيد،
اإلصاافهاينّ ،عماااد ال ا ّدين (الات)ت خرياادة القصاار وجرياادة العصاارت اقيااقّ :

اقي ،وزارة اإلعالِ العراقيّةت
العراق :ارمع العر ّ
السيّد حسن األم ت بريوت :دارالتّعارل للمطبوعاتت
السيّد حمسن (الات)ت أعيان الشّيعةت اقيقّ :
األم ّ ،
جفي ،عبداحلس ()ِ1977ت الغدير الكتاب والسّنّةت ط 4ت بريوت :دارالكتابت
األميين النّ ّ
ّ
اماويت ط 1ت باريوت:
الس
ااهر
ط
اد
حمم
ايخ
الش
ت
ايعة
الش
اء
ر
اع
ش
من
ليعة
ط
ال
ِ)ت
2001
(
سلمان
كامل
،
بوري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ا ّ
العردت
دار ّ
املؤرخ ّ
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ا رجاينّ ،عبدالقاهر أبوبكر ()ِ1954ت أسرار البالغةت اقيق :ريرتت استانبول :وزارة املعارلت
اححه وشارحه وعلّاق علياه :أمحاد مصاطفی املراغايت ط
ا رجاينّ ،عبدالقاهر أبوبكر (الات)ت دالئل اإلعجاازت ص ّ
2ت مكنبة احملموديّة التّجاريّةتالمكت
245

حممد عو (الات)ت التّوجيه األددّت المكت
حس  ،طه أم  ،أم ع اِ،
ّ
وحممدّ ،
عبدالوهاب ّ
حممد شرل ()ِ1973ت التّصوير البياينّت ط 2ت القاهرة :املطبعة العثانيّةت
حفينّ ،
الرتسّلت ا ِقق :أكرِ عثمان يوسافت بغاداد:
احلل ّ ،أبوالثّناء شهاب ال ّدين ()ِ1980ت حسن التّوسّل لصناعة ّ
داراحلريّةت

احلموي ،شهاب ال ّدين أبوعبدهللا ()ِ1955ت معجم البلدانت بريوت :دار صادرت
ّ
حمم ااد عب ااداملنعم
دت
:
اي
ا
ق
وتن
اق
ا
ي
وتعل
ح
ار
ا
ش
ت
ان
و
ا
ا
ي
د
ِ)ت
1971
(
ادهللا
ا
ب
أبوع
ين
د
ا
ا
ل
ا
االل
ا
ج
،
ويين
ا
ا
ق
ال
اب
اخلطي ا
ّ
ّ
ّ
خفاجيت ط 3ت بريوت :دار الكتاب اللّبناينّت
ال ّ بياينّ ،النّابغة ()ِ1960ت ديوانت اقيق وشرح :كرِ البستاينّت بريوت :دار صادرت
حسيين ()ِ1994ت اتج العروست اقيق :عليشرييت بريوت :دارالفكرت
بيدي ،سيّد مرتری
الّ ّ
ّ
ائي ،نبراهيم ()ِ1404ت لغة الشّعرت عمان :دارالفكرت
ّ
السامر ّ
الرسالةت
كاكي ،أبو يعقوب ()ِ1982ت مفتاح العلوِت اقيق :أكرِ عثمان يوسفت ط 1ت بغداد :مطبعة ّ
ّ
الس ّ
السيّد ،شفيع (الات)ت التّعبري البياينّ ،رؤية بالغيّة نقديّةت ط 4ت مصر :داراملعارلت
ّ

لب اللّباب ارير األنسابت بريوت :دار صادرت
يوطي ،جالل ال ّدين (الات)ت ّ
ّ
الس ّ
األسديت ط 1ت مطبعة ستارةتالمكت
ات
ر
ف
اجعة:
ر
م
ت
ة
ن
الس
و
الكتاب
علي
ِ)ت
1418
(
حس
،
اكري
الش
ّّ
ّ
ّ ّ
ّ
اداي ،منحنای تطبيقايّ علای شاعر األعشای الكباريت ط 1ت
ّ
الصائ  ،عبداإلله ()ِ1987ت الصّاورة الفناّيّاة معياارا نق ّ
العامةت
بغداد :دارالشؤون الثّقافيّة ّ

عبدالسيّد ()ِ1979ت فنّ االستعارة ،دراساة اليليّاة البالغاة والنّقاد ماع التّطبياق علای األدب
الصاوي ،أمحد
ّ
ّ
العامة للكتّاب فر اإلسكندريّةت
ا اهليّت اهلي ة املصريّة ّ
افدي ،صااالح ال ا ّدين ()ِ2000ت الاوا ابلوفياااتت اقيااق :أمحااد االرانؤوط وتركااي مصااطفیت بااريوت :دار
ّ
الصا ّ
الرتا العربت
نحياء ّ
الطّهراينّ ،آغاب رك ()ِ1983ت ال ّ ريعة نلی تصانيف الشّيعةت ط 3ت بريوت :دار األضواءت
حممد عوين ()ِ1977ت القافية واألصوات اللّغويّةت القاهرة :مطبعة الكيالينّت
عبدالرؤولّ ،
ّ
عتيق ،عبدالع ي ()ِ1974ت علم البيانت بريوت :دار النّهرة العربيّةت
ادالوهاب هااادي واحلمااداينّ ،هامشيّااة محيااد جعفاار ()ِ2019ت شااعر البشاانوی الكاارديّ،
ارداوي ،عبداإللااه عبا ّ
العا ّ
سلسلة شعراء عبّاسي ّ ()2ت ط 1ت سوراي :دار أمل ا ديدةت
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وحمماد أباو الفرال
حمماد البجااوي ّ
العسكري ،أبو هالل ()ِ1952ت الصّناعت  :الكتابة والشّعرت اقيق :علي ّ
ّ
نبراهيمت ط  ،1القاهرة :دار نحياء الكتب العربيّةت
الرتا النّقديّ والبالغيّت القاهرة :دار الثّقافةت
عصفور ،جابر أمحد ()ِ1984ت الصّورة الفنيّة ّ

عل اوان ،علااي عبّاااس ()ِ1975ت تطااوّر الشّااعر العااردّ احلاادي

الع اراقّ ،نيفاهااات الاارّؤاي ومجالياّاات النّساايجت

بغداد :وزارة اإلعالِت
قدامااة باان جعفاار ،أب اوالفرج ()ِ1963ت نقااد الشّااعرت اقيااق :كمااال مصااطفیت بغااداد :مكتبااة النّهرااة ومصاار:
مكتبة اخلاجنيت

الكاتااب ،أبواحلساان نسااحق ()ِ1967ت الخهااان

وجااوه البيااانت اقيااق :دت أمحااد مطلااوب ،خدجيااة احلااديثيت

ط 1ت دتِت المكت
العردت
الرتا
كحالة ،عمر (الات)ت معجم للمؤلّف ت بريوت :مكتبة املثنی ودار نحياء ّ
ّ
حممد ()ِ1937ت الكامل اللّغة واألدبت اقيق :دت زكي مبارك وأمحد شاكرت مصرت
املخد ،أبواحلسن ّ
ّ

ار وب ،عبدهللا الطيّب ()ِ1970ت املرشد نلی فهم أشعار العرب وصناعتهات ط 2ت المكت دار الفكرت
حممااد
حممااد ()ِ1951ت شاارح دي اوان احلماسااةت نشااره :أمحااد أم ا
وعبدالسااالِ ّ
املرزوقا ّاي ،أبااو علااي أمحااد باان ّ
ّ
الرتمجة والنّشرت
هارون ،الطبعة األولی ،القاهرة :مطبعة نة التّ ليف و ّ
مطلوب ،أمحد ()ِ1975ت فنون بالغيّةت الكويتت
مطلوب ،أمحد ()ِ2000ت معجم املصطلحات البالغيّة وتطوّرهات بريوت :انشرونت
انصف ،مصطفی ()ِ1983ت الصّورة األدبيّةت ط 3ت بريوت :دار األندلذت
حيدريت
علي ()ِ1414ت مستدركات علم رجال احلدي ت ط 1ت طهران :مطبعة
الش
مازي ّ
ّ
ّ
النّ ّ
اهروديّ ،
ادي ()ِ1980ت جارس األلفااِ وداللتهااا البحا البالغايّ والنّقااد عناد العاربت بغااداد :دار
هاالل ،مااهر مها ّ
احلريّةت
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Intertextuality of Imam Ali's Short Sayings in the Poems of
Shahnameh
Hasan Abdollahi
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Zahra Haghayeghi
Ph.D. Candidate, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
According to intertextuality, every text is a direct or indirect intervention and
recreation of its previous or contemporary texts. From a long time ago, authors
have used the concepts and instructions of Nahj al-Balagha next to the Quran as
an approach to increase their vocabulary richness. Considering the noble goal of
Ferdowsi in his precious work of Shahnameh, which was preserving the Persian
language and culture, this study, using the descriptive-analytic method, was
aimed at recognizing and determining the level of intertextual influence of
Imam Ali's sayings in the words and themes of Shahnameh poems. According
to the results, the intertextual forms, which were lexical, interactive and
informative between the present and absent text, represented intertextual
relationship between the two texts in the forms of partial, parallel and general
negation. It should be noted that the most frequent kind of relationship was
parallel negation, which was performed in content and inspiration, while the
lexical intertextuality is the least frequent one due to Ferdowsi's emphasis on
using Persian lexicon.
Keywords: intertextuality, Nahj al-Balagha, Imam Ali's short sayings,
Ferdowsi, Shahnameh.
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The Semantic Defamiliarization in Contemporary Islamic
Poetry (Case Study: Personification in Haroun Hashem
Rasheed's Poetry)
Abdolhamid Ahmadi
Assistant Professor, University of Zabol
Foad Abdollahzadeh
Assistant Professor, University of Zabol
Saeed Naroei
Master of Arabic Language and Literature, University of Zabol

Abstract
The technique of defamiliarization is one of the stylistic features in literature.
For the first time, this technique was presented by one of the great formalists
who lived in Russia, named "Viktor Shklovsky". He thought that the output of
literature is defamiliarization because it keeps the mind out of falling into the
habit and creates literary taste and pleasure by making the language poetic.
Haroun Hashem Rasheed, an Islamist Palestinian contemporary poet has used
defamiliarization in his poems widely especially semantic defamiliarization.
Keeping in mind the importance of this feature in stylistics, it seems necessary
to study it in Haroun Hashem's poetry in order to recognize his poetic method in
a better way. Therefore, Haroun Hashem's poetry was studied in the present
research with the descriptive-analytic method in order to clarify the role of
aesthetic technique in the structure of his poetic style. Results of this study
indicate that the poet was interested in employing the semantic defamiliarization
based on personification and it is regarded as the most important feature in his
poetry. The images that the poet presented based on personification, reveal his
sincere feelings toward Palestine and his close ties to it and its people's tragedy,
in a manner that all things were conformed with him even natural phenomena
and abstract matters.
Keywords: contemporary Islamic poetry, stylistics, semantic defamiliarization,
personification, Haroun Hashem Rasheed
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Illustration of Political Violence in Naguib Kilani's Novels
 (Case Study: the Novel of "Layali Turkistan")
Salahaddin Abdi
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Shahla Zamani
Master of Arabic Literature, Bu-Ali Sina University

Abstract
Political violence means the exercise of will and power in the pursuit of
unlawful purposes, and since the literature is a mirror reflecting the entire
society, it depicts the history of nations and historical realities of societies in a
literary expression to show the relationship of literature with politics. Among
literary works, stands the novel of Layali Turkistan by Naguib Kilani (an
Egyptian Muslim writer), wherein he addresses the Muslims' problems beyond
the boundaries of the Arab world, i.e. in Turkistan or Xinjiang, and he tries to
expose the political violence and other concepts like assassination, execution,
and torture to other Muslims. Using the descriptive-analytic method, this paper
tries to illustrate these political and sociological concepts in the novel and to
explain political violence and other related concepts. The most important results
indicate that these concepts include: occupation of a land, suppression of
religious feelings, conversion of mosques into debauchery places, and the
change of topographic and ethnographic pattern of country.
Keywords: illustration, Naguib Kilani, novel of Layali Turkistan, political
violence, topographic and ethnographic changes.
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 A Study on the Theological Ideas of Mawlavi Kurd
Jamal Ahmadi
Assistant professor, Islamic Azad University of Sanandaj

Abstract
There is no doubt that Abdolrahim Tawagozi known as Mawlavi Kurd with
poetic pseudonym of Ma'doum (1806-1882) is among the greatest Kurdish
poets renowned not only for poetic capabilities but also in mysticism, theology,
exegesis, and Hadith. His experiences in the fields of poetry and Islamic
theology clarify his abilities in these areas. He has published three versified
books in Kurdish, Persian and Arabic languages about Islamic theology. He
took his most theological viewpoints from Ash'ari's which were described
according to a famous Prophetic Hadith defining the matters of belief,
righteousness, and Islam. This paper utilizing the descriptive-analytic method
and library resources, will reflect Mawlavi's thoughts especially in the Arabic
versified book of Fazila. The results of the research indicate that most of
Mawlavi's beliefs were derived from Ash'ari's views, but in some cases such as:
fatality, Caliphate and Imamate, and divine speech, there are somewhat
different opinions.
Keywords: Mawlavi Kurd, Islamic theology, Ash'arites, Mu'tazilite, Shiite.
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Religious Hereditary Reality and Artistic Modern Modification
in Khalil Hawi's Sodom Odes
Ahmad Noheirat
Assistant Professor at the Department of Arabic Language & Literature, University of Kurdistan
Jamil Jafari
Assistant Professor at the Department of Arabic Language & Literature, University of Kurdistan

Abstract
The story of Sodom appeared in religious heritage to explain the destination of
pagans and the perverted people. Arab poet Khalil Hawi has utilized this topic
in three odes. Using the descriptive-analytic method we tried to explain the
hereditary and religious roots of these odes, furthermore we explained how
Hawi modernized the story by applying it in a social and political situation in
Arab countries and how he made use of pessimistic expressions in his views.
The poet's viewpoint is vividly pessimistic in these odes and he relied on
symbolic expression of the topic of Arab sovereignty in Arab homelands and of
old dogmas and reactionary thoughts with a grotesque diction; so, he shows his
anger and wrathful attitude toward tyrant and absolute Arab sovereigns and
toward Arab nations for their passivity, silence and obedience against them. The
results show that our poet has had three phases toward this problem: firstly, he
looks pessimistic to existence in the first ode "Sodom", so confusion, stress, and
death are apparent as main themes in it. In the second ode "Return to Sodom"
we confront a radical change in his attitude, because there are some hints of
optimism and hope for Arab revolution; But at the third ode "Sodom for the
Third Time" this hope will wither soon and a newborn pessimism will takes its
place and our poet looks gloomy and sad.
Keywords: story of Sodom, symbolism, pessimism, modernization, Arabic
poetry, Khalil Hawi.
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Reflection of the Holy Quran in the Poetry of Muhammad
 Miftah al-Fittouri
Mehrdad Aghaei
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Gholamabbas Rezaei Haftador
Associate Professor, University of Tehran

Abstract
The Quran is a source of Arabic resources, and its significance and value is
recognized when compared to other books. The Holy Quran and its high
contents are undoubtedly among the most important sources of Arabic poetry,
so many poets were inspired by its subjects and personalities that were the axis
of their great literary productions. Intertextuality is a new phenomenon of an old
concept that emerged as a result of linguistic studies in the West. It was rooted
in the ancient critical studies with different terms such as quotation, inclusion,
citation, imitation, and similar in modern studies such as application of myth
and so on. Quranic intertextuality is considered to be a direct and the most
prominent source of poetic experience in modern poetry. This research is an
attempt to study this phenomenon in Muhammad Miftah al-Fittouri's poetry
(contemporary Sudanese poet) to obtain information of the most prominent
forms of intertextuality in his poetry (the present text) from the Holy Quran (the
absent text). It is concluded by this research that Fittouri's poetry is influenced
directly or indirectly by the Holy Quran.
Keywords: the Holy Quran, modern Arabic Poetry, intertextuality, al-Fittouri,
Sudan.
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Abstract
The commitment literature is an approach that stands against the art for art
school. This literary school emerged in the 19th century after flourishing
different literary schools in Europe. Commitment in general means deliberate
participation of writer’s thoughts, feelings and art in different humane, national
and ethnic matters. Thus, using art and literature for illustrating people’s
conditions and showing their pain and sufferings is called commitment. Ahmad
Matar is considered one of the few poets who has dedicated his poetry to the
service of religion, ethics, politics and people in a way that he has devoted his
life to the Arab People. The most important feature of Matar's poetry is
commitment in literature and the topics of his poems clearly show this
important feature. The present study intends to examine the types of
commitment in Ahmad Matar's poetry in a descriptive-analytical manner and to
express the frequency of each. The findings show that political commitment has
a higher frequency than other types of commitment, and the attack on the
manifestations of oppression and injustice of the rulers in the Arab world
occupies a significant part of the content of his poetry. The reason for this is that
the poet grew up in a suffocating political situation.
Keywords: Arabic contemporary poetry, commitment literature, political
commitment, religious commitment, social commitment, Ahmad Matar.
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An Analysis on Kurdish Translations of the Holy Quran by
Mustafa Khorramdel
(Case Study: "Exegesis of Noor" and "Shney Rahmat")
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Abstract
Mustafa Khorramdel is one of the most influential translators who has written
works such as: "Exegesis of Noor", "Translation of Fi-Zilal", "Exegesis of alMuqtataf (in Arabic)", and "Commentary of Shney Rahmat (in Kurdish)". In
this research, using a descriptive-analytical method, we tried to present a critical
analysis on translations and interpretations presented in "Shney Rahmat" and
"Exegesis of Noor". After our analysis based on content and constructive
principles of native and target languages, we find that his Qur'anic translations
contain many principles of a good translation and this is because of his
cautiousness and awareness of grammar and rhetoric of Kurdish, Farsi and
Arabic languages. Furthermore it seems that his commentary of "Shney
Rahmat" is a translation of "Exegesis of Noor", although he has not pointed to
it. Nevertheless, while analyzing the artistic, literary and linguistic aspects of
these works, we found that in some cases, they contain errors; such as: the
tendency to be detailed longer than necessary, incomplete meaning of some
Qur'anic verses according to the context, improper equivalents in the target
language for some Arabic words and idioms, the generalization of certain
names, the lack of adequate consideration of tradition and revelation situations,
considering the fact that both of them are called exegeses.
Keywords: the Holy Quran, translation, Mustafa Khorramdel, exegesis of
Noor, Shney Rahmat.
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The Implications of Rhetoric Images Associated with the Sense
of Taste (Food and Beverage) in the Holy Quran
Khodadad Bahri
Assistant Professor at Persian Gulf Uniersity

Abstract
In many verses, the Holy Quran presents a tangible image of its own purposes,
and in many of them uses rhetoric techniques (simile, metonymy, irony). The
author of this paper has studied the sensory images of the Quran, which are
related to eating, drinking, and taste, to answer these questions. A) How are the
images related with food, beverage, and tastings are manifested in the Holy
Quran? B) What is the role of aforesaid images in conveying Quran’s motives?
C) Which rhetoric technique has the most important role in expressing
meanings related to the sense of taste? The method used to carry out the
research is analytical-descriptive. The obtained results of the research point to
the fact that sensory images related to food and beverage are manifested in two
forms in the Holy Quran: A) Real images which are abundant in the Holy Quran
and are found in verses expressing halal and haram foods, mentioning the divine
blessings in the world, describing the eating and drinking of the elysian, and
describing the food and wine of the infidels in the Hell. B) Rhetoric images
which are few and are limited to one metonymy and some similes and
metaphors. Regarding the similes and metaphors, the Quran has chosen the best
for the likened and presented a clear picture of it. Many of these images
depicted impalpable affairs in a tangible way, and in some cases, they are
presented in a sensual covering to illuminate their perceptible concepts. The
Qur'anic rhetoric images do not have the role of an independent array, but they
are images whose main function is to convey meaning and they have performed
this task with miraculous beauty.
Keywords: Holy Quran, rhetoric images, sensory images, images associated
with the sense of taste, food and beverage.
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Abstract
The feeling of alienation has been one of the most important poetic themes
among poets from the past to the present. One of the main reasons for the
feeling of alienation among poets is migration to other lands. Some Palestinian
and Lebanese poets also emigrated from their homeland for many reasons and
settled in other countries, so alienation is one of the main themes of their poetry.
Since the motives for migration are different among Palestinian and Lebanese
poets, their views on Mahjar also differ. In this article, which is written based
on an analytical-descriptive method; we have compared the feeling of alienation
among Palestinian and Lebanese poets in Mahjar. The results of the research
show that Lebanese poets face a kind of so-called linguistic alienation due to
living in non-Arabic speaking countries, but this type of alienation is not seen
among Palestinian poets because they live mainly in Arab countries, especially
Lebanon, Syria and Jordan. Moreover, the desire for the homeland is also
different for Palestinian and Lebanese poets in Mahjar, and in addition to the
desire for the homeland, Palestinian poets also speak of occupation and
displacement.
Keywords: contemporary Arabic poetry, alienation, Palestine, northern Mahjar,
southern Mahjar.
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A Comparative Study in the Opposite Effect between Two
Odes: "The Heart" by Safi al-Hirani and "The Reed" by
Mawlana Jalal al-Din al-Rumi
Taher Mustafa Ali
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Abstract
This research is a comparative study between the two odes, "The Heart" by the
Kurdish poet Safi al-Hirani, and "the Reed" by the great Sufi poet Mawlana
Jalal al-Din al-Rumi, in terms of their symbolic nature and their formal and
constructive characteristics, as well as the characteristics of their styles of
treatment, on the basis of the relationship of opposite influence called poetic
contradiction by ancient criticism, and adverse influence by modern
comparative and critical concept. The poet Safi al-Hirani contradicted the poet
Mawlana Jalal al-Din al-Rumi in his famous mystical poem The Reed, and
although he was influenced by Mawlana in his poetic and ritualistic experience
and in his Persian language, he altered the content of his poem and its central
symbol, which is the reed, and replaced it with the symbol of the heart, and
invalidated his invitation to the recipient in terms listening to the reed, while he
tells the story of separation from the origin in a symbolic manner, by calling to
listen to the heart and it is qualified in his view for this purpose, in his poem that
he wrote in Farsi in which he takes an argumentative approach based on
arguments and justifications , by defending the heart as the substitute symbol
for the flute, inferring in its favor and strengthening its position, arguing in
detail with the hearer, the recipient, within sixteen verses, with the intention of
persuading and influencing him to listen to it, not to the reed. From Safi's ode
emanates three epistemological problems, which need to be answered scholarly
and analytically. The first of them represents its nature and circumstances, so is
his poetic work considered opposition, contradiction, or imitation? We deal with
this problem in the framework of the modern comparative concept, called
reverse influence according to the French concept of comparative studies. The
second, since Safi wrote this poetic work in the Persian language, he reflects
Mawlana, specifically in this particular poem, which is like the constitution of
Sufi love, and has acquired the status of universalism for centuries, so how can
it be acceptable to make such a frank opposition?
Keywords: Safi al-Hirani, opposite effect, Sufi poetry, Mawlana, Kurdish
literature.
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Abstract
Beshnawi Kurdi is one of Kurdish poets in the Abbasid era whom writers
described as a poet of great and beautiful poetry, with a large amount of poems
and a capable prose writer, as well as being distinguished with creativity and
superior ability in the beauty of style and meaningfulness in poetry and has been
renowned in the fields of eloquence and rhetoric. Narratives of his life and
poetry show that he was a Shiite and a follower of God's Prophet and his family,
as Ibn Shahr Ashub has counted him among the poets who are exposed to the
love of the Prophet's household, and the writer of the book "Al-Ghadir" has
considered him in the first generation of rhetoric flagships and an Imamiyyah
poet. He has a poetical work containing some scattered lyric poems which
indicates that the poet lived a love experience full of sincere sensations;
furthermore his work comprises some odes related with the love of Prophet's
household and mentioning their virtues. This study, utilizing a descriptiveanalytical approach tries to study the rhetorical innovations of Beshnawi's
poetry and its specifications.
Keywords: Beshnawi Kurdi, rhetorical study, innovation, beauty of style,
meaningfulness.

