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   » � 	��������«ي روابط بينامتني ديني در قصيده

  جميل صدقي زهاوي 

  

  2 نژاد چمازكتي  فاطمه علي، 1حسين كياني

  چكيده  
  سـازد،  ه ارتباط ميـان آثـار ادبـي را روشـن مـي            اي از نقد متون است ك     متني شيوه بينا

 متن، نظـامي بـسته و مـستقل نيـست و هـر متنـي خواسـته يـا                  ،بر اساس اين نظريه   
هـاي ادبـي بـسته بـه         بنابراين مـتن   ؛شود نوشته و خوانده مي    ،ناخواسته با متون ديگر   

 و  هـا پذيري از متون پيشين بـا دگرگـوني در آن          تأثير خالقيت ذهن نويسنده در عين    
  .شوندهنجارشكني و رويكردهاي هنري تازه، آفريده مي

 از   را  بينامتني، خوانش جديدي    ي اساس نظريه اين پژوهش در پي آن است تا بر       
 مطـرح كنـد؛    ، شاعر معاصـر عراقـي     ،جميل صدقي زهاوي  » ���� � 	����  «ي  قصيده

ي براساس شيوه  بينامتني و اهميت آن در نقد ادبي و فهم متون،            تبيينبنابراين پس از    
  . پردازدتحليل محتوا به بررسي روابط بينامتني قصيده مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واژگان و مضامين ديني  دهد كه نشان مي،هاي صورت گرفته در اين پژوهشبررسي
و قرآني، اولين بناي ساختار فكري زهاوي در سرودن اين قصيده بوده است و شاعر 

 متن غايب و ي  و درهم تنيدگي ماهرانه آگاهانه از اين واژگان و مضاميني با استفاده
زهاوي در اين قصيده با برقراري تعامل . استفراواني بر مخاطب داشته  تأثير حاضر

و تفاعل بين واژگان ديني و قرآني و ياري گرفتن از نفي كلي يا حوار، معناي متن 
  . آورد خود مي يغايب را در قصيده

 في الجحيم، جميل صدقي زهاوي، متن ةي، ثورتني دينممتني قرآني، بينا بينا:ها كليدواژه

   .حاضر، متن غايب

  

  ئلهبيان مس. 1
 مؤلف در چه شرايط اجتماعي،  استوار بود كه، نقد ادبي بر اين شيوه،در گذشته

 يك اثر را آفريده و چه هدفي در آفرينش آن اثر ،تاريخي، سياسي و فرهنگي
 نظر داشت، متن را با توجه به ،اعي متني اجتم ي كه به جنبه منتقد.استداشته 

 متن را با ، روانشناسمنتقد .كرد  نقد ميداشت،براي كه در موضوعات اجتماعي
 با منتقدان ،به همين ترتيب. سنجيد هاي روحي و رواني شاعر مي توجه به جنبه
 كردند؛ مي اثر او را بررسي ، زندگي شاعر يا نويسندهگوناگونهاي  توجه به جنبه

 ،مكتب جديدي در نقد ،ي نخست قرن بيستم با پيشرفت علم نقد در نيمها ام«
جويد و به جاي پرداختن به مؤلف اثر  همه چيز را در خود متن ميپديد آمد كه 

-و شخصيت و زندگي او، به خود متن، فارغ از عوامل و عناصر بيروني توجه مي

 » خود متن است،رود  پايه و اساس به شمار مي،آنچه در اين مكتب كند، و

آيد كه  به وجود مياين عقيده براساس اين نظريه، .)178-175 :1381 واينسهايمر،(
تمامي . شود ممكن مي،ي آن با ساير آثار تنها از طريق رابطه،درك يك اثر ادبي

 هرگونه معناي مستقلي هستند بدونمتون، خواه متون ادبي و خواه متون غيرادبي، 
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تواند با خوانش كند و خواننده مي معنا پيدا ميمتون ديگر،ا و هر متن در رابطه ب
 رديابي همان روابط است، ، كه در واقع،دقيق يك متن، معنا و يا معاني آن را

  . كندكشف 
هـاي     به خاطر رايج شدن در پـژوهش       بينامتني، مفهوم   يدر ادبيات معاصر عرب   «

دارس غربـي در ادبيـات   مـ  تـأثير     كه از طريق تعامالت فرهنگي و      ،ها  نقدي غربي 
 شـكل مطالعـات     ،عرب نفوذ كرده، بسيار مورد توجه قرار گرفت و در ابتداي امر           

التميمـــي، (» بهـــره بـــود تطبيقــي داشـــت و از اشـــكال لفظـــي و نحـــوي بـــي 

www.ofoug.com.(  مـشهور   ادبيـات عربـي   در  » تنـاص « عنوان   ا ب ،اين اصطالح 
 كـه گـاهي جـايگزين ايـن         دداروجـود       ،اصطالحات ديگري در اين زمينه    . است

ي   ن عـرب زبـان دوره     امترجمـ «: نويـسد   عزام در اين زمينه مـي      .شود  اصطالح مي 
برخي . اند نرسيدهبه توافق »intertextulite«ب كردن اصطالح     هنوز بر معرّ   ،معاصر

ــان ــاص« آن را از آن ���« و ديگــران آن را »التن����	�« ،»�ــداخل « و »�	������ ت
 چيـزي اسـت كـه       »	�����«، اصطالح اول يعني     ا وجود اين  ب. اند ناميده »النصوص

از جملـه   ).39 :2001 عزام، (»  شايع شده و انتشار يافته است،بين ناقدان عرب زبان
 ،اند و در مورد اين موضـوع   انجام دادهفراوانيهاي  ناقداني كه در اين زمينه تالش     

محمـد عـزام، حـسين        توان به محمد مفتاح،        مي ،اند   كرده مطرح گوناگونينظرات  
  . اشاره كرد...جمعه، خليل موسي و

 با استفاده از متون كهـن ادبيـات عربـي در            ، شاعر عراقي  ،جميل صدقي زهاوي  
پـردازد و همـان كـاري را        ي خود مـي    بيتي به نقد و تحليل جامعه      433اي  قصيده

ر انجـام داد و بـا سـف   » ����� 	�����	� «ي در قرن چهارم در كتـاب    كند كه معرّ  مي
جميـل  . ي خودر را بـه مخاطـب برسـاند        خيالي به دنياي آخرت توانست انديشه     

صدقي زهاوي نيز با استفاده از نماد و به كاربردن بينامتني در اشعارش به مقابله با       
او مطابق با عقايد و ايمان مردم بيشتر از مسائل دينـي            . حكومت زمانش برخاست  
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قـصايدش بـر مـردم     تأثير   تا بر  كرده  و آيات و واژگان قرآني در قصايدش استفاد       
ي خود در رويارويي بـا      به بيان تجربه  » ���� � 	����  «ي  در قصيده شاعر  . بيفزايد

كـرده  مشكالت جامعه پرداخته و خود و مردم كـشورش را بـه انقـالب دعـوت                 
  :هاي زير است بنابراين، اين نوشتار در پي پاسخ به پرسش؛است

 قرآن قـرآن    ،ويژه هابط بينامتني قصيده با متون ديني ب      ي استفاده از رو   شيوه: الف
  چگونه است؟

هدف شاعر از سفر خيالي به دنياي پس از مرگ چه بوده است و چرا متون          : ب
  ويژه قرآن را متن غايب خود انتخاب كرده است؟  هديني و ب

  
  ي پژوهشپيشينه .1

ني در متون جديد    پژوهشگران ادبيات عربي با كمك از اين نظريه به بررسي بينامت          
ي تـاريخي ايـن نظريـه در    و قديم ادبيات عربي پرداختند و با اسـتفاده از پيـشينه         

ليف كردنـد  أشد، آثار ارزشمندي تهاي گوناگون شناخته ميادبيات عربي كه با نام  
كشاند و بيان همين نكتـه      ها در اين نوشتار سخن را به درازا مي        كه نام بردن از آن    

ي روابـط بينـامتني آثـار       هـاي فراوانـي در زمينـه      ها و كتـاب   هكافي است كه مقال   
مظـاهر التنـاص    «توان به   براي نمونه مي  .گوناگون با قرآن و دين نوشته شده است       

روابـط  «ي عبدالمنعم محمد فـارس سـليمان و         نوشته» الديني في شعر احمد مطر    
اشاءاهللا واحدي و  فرامرز ميرزايي و مينوشته» بينامتني با قرآن در شعر احمد مطر  

ها و پور و كتاب ي رقيه رستم  نوشته» التناص القرآني في شعر محمود درويش     « نيز
 تاكنون مقاله يا    ،ي پژوهش حاضر  اما در زمينه  . هاي فروان ديگري اشاره كرد    مقاله

  .كتابي نوشته نشده است
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  روش پژوهش .2
ي تحليل  از شيوههاي كيفي است و در آن با استفاده  اين پژوهش از نوع پژوهش

ي شاعر از متن  چگونگي استفاده،ي بينامتني در نقد ادبيمحتوا، بر اساس نظريه
هاي تحليل بينامتني، نخست براساس شيوه. غايب و هدف آن بررسي شده است

ي متن حاضر با متن هاي آن استخراج شد و سپس رابطهمتن بررسي و نمونه
اي كه در مقاله براي بررسي شيوه. دال پژوهش واكاوي شؤغايب  بر اساس س

 يا نفي متوازيروابط بينامتني انتخاب شده براساس تقسيم روابط بينامتني به 
دليل انتخاب اين روش .  يا اجترار استنفي جزئي يا حوار، نفي كليامتصاص، 

  . يا حوار استفاده كرده است نفي كلي بيشتر از،اين است كه شاعر در قصيده
نويسنده به  بررسي برخي     » وابط بينامتني قرآن با اشعار احمد مطر      ر«ي  در مقاله 

هاي روابـط بينـامتني پرداختـه اسـت، ايـن نوشـتار بـر اسـاس يكـي از                    از شيوه 
هاي اين مقاله، بـه بررسـي روابـط بينـامتني قـصيده پرداختـه اسـت؛                 بندي تقسيم

  . شودبنابراين در ادامه همان روش انتخاب شده، توضيح داده مي
 يـا  نفـي متـوازي  «ي اصـلي      را به سه دسته   ي بينامتني    رابطه ،رخي پژوهشگران ب

  : ندابندي كرده تقسيم » يا اجترار و نفي جزئي يا حوار و نفي كليامتصاص
 در اين نوع از بينامتني، معني مقطعي متن، همـان           : يا امتصاص  نفي متوازي : الف
 بنابراين در اين شكل  ؛فزايدتواند در معني متن جديد خود، بي         ولي شاعر مي   ،است

 بلكه  ،كند  اي نمي    معناي متن غايب در متن حاضر تغيير اساسي         از روابط بينامتني،  
كند با توجه به مقتضاي متن حاضـر و بـا    نقشي را كه در همان متن غايب ايفا مي      

 .  در متن حاضر نيز برعهده دارد توجه به معني آن،

ـ  مقطعي از مـتن غا   ،ر يا نويسنده   كه در آن شاع    : يا حوار  نفي كلي :  ب ب را ي
 در  ،در واقـع  .   شده است  دگرگون ، در حالي كه معني متن     ،آورد در متن خود مي   

رود و معمـوالً ايـن        كار مي  ه مقدار زيادي از متن پنهان در متن حاضر ب         ،نفي كلي 
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  گيرد، چرا كه خواننده با خواندن مـتن حاضـر،           تعامل به شكل آشكار صورت مي     
برد و   وضوح و حضور بارز متن غايب در متن حاضر بدان پي مي كثرت،خاطر  هب

 .حامل باالترين شكل تعامل با متن غايب است

  جزئـي از مـتن  ،مؤلف در اين نوع از روابط بينامتني:  يا اجترارنفي جزئي : ج
توانـد   مي   متن برگرفته از متن غايب،     ،بدين شكل . آورد  را در متن خود مي    غايب  

 واضـح   ،بدين ترتيب . يا يك عبارت و يا يك كلمه و مانند آن باشد          يك جمله و    
تـري نـسبت بـه دو مـورد قبلـي انجـام       است كه اين نوع روابط به شكل سطحي  

تواند از نظـر معنـاي        گيرد مي    چنين تعاملي كه بشكل جزئي صورت مي       ،گيرد  مي
-306: 1388ميرزايـي، : ك.ر( .افق با متن غايـب باشـد  والفاظ و عبارات، مخالف يا م  

308(  

  
  »���� � 	����«يجميل صدقي و قصيده. 3

جميل صدقي زهاوي از پيـشگامان نهـضت ادبـي عـراق و از نخـستين شـاعران                  
هـاي كهنـه و جمـود فكـري         معاصر عراق است كه به مبارزه بـا تقليـد و عـادت            

هـاي  زيست كه همواره با مشكالت و نـاگواري  اي مي زهاوي در جامعه  . پرداخت
هـا از سـال   ي عثمـاني  نفـوذ و سـلطه    .اجتماعي و اقتصادي در كنش بود     سياسي،  

و جريان جنگ جهاني اول و اشغال عراق ،  از يك سو و ظلم حاكمان آن. م1534
 نارضـايتي مـردم،   سـبب م توسط نيروهاي بريتانيا از سـوي ديگـر،    1914در سال   

ي عراق نيز   اوضاع اجتماع . تعصبات نژادي و شكاف ميان طبقات جامعه شده بود        
آوري ثروت داشتند و     همواره سعي در جمع    ،حاكمان و واليان  . فاسد بود  آشفته و 

). 22 :1965عزالـدين،  (عراق به مكان امني براي دزدان و غارتگران تبديل شده بـود         
مـرز جـدايي ديـن از       افـراد،   كـه   اي  گونـه  بـه  بود   بسيار پايين  ،سطح آگاهي ديني  

شان ي عراق از حقوق اجتماعينان نيز در جامعهز. دادندميص نيشختخرافات را 
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دانـستند و او را      همواره زن را بار سنگيني بر دوش خود مي         ،مردان. محروم بودند 
پنداشتند كه بايد در خانه و در پشت حجاب باقي بماند و با ورود او  موجودي مي 

   . افتادبه جامعه، شرف و ناموس مرد به خطر مي
ي خـود در رويـارويي بـا        به بيـان تجربـه    » �� � 	����  ��«ي  زهاوي در قصيده  

كـرده  مشكالت جامعه پرداخته و خود و مردم كـشورش را بـه انقـالب دعـوت                 
زهـاوي در ايـن     «. روشـني مـشهود اسـت      بـه  ،تجلي اين انديشه در عنوان قصيده     

 بـوده، بيـان     ويهـاي درونـي      درگيـري  يدهندهي خود را كه نشان    قصيده تجربه 
 برخاسته  ،ه اين نزاع و درگيري، بيانگر حاالت دورني خود شاعر و گاه           گا. كند مي

   .»)383: 1978توفيق، ( استاش از موقعيت جامعه
شـاعر بـا اسـتفاده از       .  اسـت  عالم پـس از مـرگ      سفري خيالي به     ،اين قصيده 

بار اجتمـاعي جامعـه، ايـن       ي ظلم و ستم و شرايط اسف      ي خود و مشاهده   تجربه
ي زنـدگي، مـردم و       و انديشه، فلسفه و ديدگاه خـود را دربـاره          قصيده را سروده  

عالم غيب در اثر زهاوي     . استاعتقاداتشان از زبان اهل دوزخ و بهشت بيان كرده        
 نيروي تخيـل، اثـر بـديعي در ادبيـات     ياريچارچوب و نمادي است كه شاعر با        

تـازد و بـه   او با سرودن اين قصيده بر ظلم و جـور زمانـه مـي        . استعربي آفريده 
بستگي و فريادهـاي كوبنـده حكومـت ظالمـان درهـم             آموزد كه با هم   ها مي ملت

يابنـد و بـه اهدافـشان        نجـات مـي    ،ها از اسـارت و بنـدگي      شود و آن  شكسته مي 
هدف اصلي او از به كاربردن بينامتني بر اساس گفتـه شـاعر، اعتـراض               . رسند مي

 در پاسـخ بـه      ،زهـاوي . دنسبت به حكومـت زور و جـو اختنـاق در جامعـه بـو              
 فريـاد   ، برخاسـته بـود    ،هايي كه پس از انتشار ايـن قـصيده        ها و اعتراض  مخالفت

����          «: برآورد���	 � ���� ��!"#$ %&�'	 � %���#(�	 %)	�!* +�, �-.%/�: 1963نـاجي،   (» �0#1# ,

هـا  از برافروختن آتش انقالب در زمين ناتوان گشتم، پـس آن را در آسـمان              «) 68
  . »روختمبراف
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ي جميل صدقي زهاوي است و اولين بار آن را در سال ترين قصيده اين طوالني
اين قصيده در ). 85: 1954الحاني،(لبنان به چاپ رساند  »الدهور« يم در مجله1929
زهاوي در اين قصيده . استسروده شده» بحرخفيف«در » راء« بيت و با قافيه 433

 زندگي، مردم و اعتقاداتشان، به زبان اهل ي هانديشه، و ديدگاه خود را دربار
 دارد،هاي مختلفي  صحنه،ي طوالنياين قصيده. است دوزخ و بهشت بيان كرده

  قسمت به تصوير كشيده30و جريان سفر خيالي شاعر به دنياي آخرت را در 
-  آغاز مي، كه اولين منزل آخرت اوست،شاعر، سفر خود را از درون قبر. است

اي بسيار گونه دو را به جميل آن. آيندبه ديدار او مي» ر و منكرنكي«. كند
دو فرشته  سپس گفتگوي شاعر و آن. كند توصيف مي،وحشتناك و هول انگيز

ي خواهند تا دربارهپردازند و از او ميدو به پرسش از او مي آن. شودآغاز مي
 ، ولي پاسخ وي؛زيست، سخن بگويدي خاكي ميزماني كه زنده بود و در كره

سپس دو فرشته او را با خود به بهشت . شودمورد قبول آن دو فرشته واقع نمي
 دو ،بعد از آن. است هايي محروم گشتهبرند تا با چشم خود ببيند از چه نعمتمي

 ،شاعر. افكنندبرند و در پرتگاه دوزخ ميفرشته او را به سمت جهنم مي
بيند كه به خاطر انكار دوزخ دي را در آنجا ميدانشمندان، فالسفه و شاعران زيا

ا، نبردي شديد در ج بين دوزخيان و نگهبانان آن،سرانجام. ندا هدر آنجا گرفتار آمد
. شتابدبه ياري اهل دوزخ مي» ابليس«سپاهي از شياطين به فرماندهي . گيردمي

كارزار  وارد ،براي مقابله با شورشيان» عزراييل«فرشتگان نيز به فرماندهي 
هاي  سوار بر بال،جهنميان. خوردسرانجام سپاه فرشتگان شكست مي. شوند مي

جا را به تصرف خود آيند، و آنشياطين به سوي بهشت به پرواز در مي
 از آنجا ،ندا ي شاعر همگي كودن و احمق كه به گفته،آورند و بهشتيان را درمي

گاه خود را يابد و او صبحايان مي سفر خيالي شاعر پ،بدين ترتيب. رانندبيرون مي
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در سي قسمت در ديوان شاعر 1931اين قصيده به سال. بينددر بستر خواب مي
  ): 56: 1999 الصالح السليمان،(منتشر شد 
 ؛رويارويي با نكير و منكر و وصف آن دو -1

هايي كه مرده توان گفتگوي بين مرده و نكير و منكر و طرح سوال -2
 ؛پاسخ به آن را ندارد

 ؛به صراحت حرف زدن مرده -3

 ؛وصف پل صراط -4

 ؛ها و جواب مردهها و جنهاي در مورد فرشتگان و شيطانپرسش -5

 ؛حجابي و جواب مردهبي -6

 ؛پرسش در مورد خدا و جواب مرده -7

 ؛استدالل آوردن مرده -8

 ؛ خداهاي ناماثيري بودن خداوند و تعدد  -9

 ؛گوييداري مرده از پاسخدخو -10

 ؛هاي مرده از فرشتگانخواسته -11

 ؛اوقات تلخي مرده -12

 كردن از موضوعاتي كه دوست داشت از او سؤال اصرار مرده از -13
 ؛شودسؤال 

 ؛گفتگوي نهايي -14

 ؛عذاب قبر -15

بردن مرده به بهشت براي ديدن آنچه از آن محروم شده است  -16
 ؛همراه با وصف دقيق آن

 ؛انداختن مرده در جهنم و وصف عذاب آن -17

 ؛گفتگوي شاعر با ليلي در جهنم -18
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 ؛ر جهنمشاعران د -19

 ؛ستايش خمر توسط خيام -20

 ؛سخنراني سقراط در جهنم براي حكيمان -21

 ؛سرزنش كردن حالج، خدا را -22

اي براي خاموش كردن اختراع يكي از جهنميان در ساختن وسيله -23
 ؛آتش

 ؛ي يكي از جوانان جهنم و برپا شدن قيامخطبه  -24

 ؛كنندخواند و ديگران آن را تكرار ميمعري سرود انقالب مي  -25

  و جهنميان��2�34ري بين درگي  -26

آيد و فرشتگان با  رهبري ابليس به كمك اهل جهنم ميهشياطين ب  -27
 ؛آيد مي��2�34رهبري عزرائيل به كمك 

جنگ بين دو طرف درگير و شكست فرشتگان و خاموش شدن   -28
 ؛آتش جهنم و اشغال بهشت

 ؛از بهشت) ساده دالن(بيرون راندن بلها   -29

 .اعر از خوابپايان داستان و بيدار شدن ش -30

  
  ي سفر خيالي در ادبيات جهان و ادبيات عربيپيشينه. 6

ها به نوس بوده و براي كشف ناشناختهأ م، سفريانسان از آغاز خلقت با واژه
-  نويسندگان، شاعران، هنرمندان و فيلمنامه،در اين ميان. است سفر پرداخته

خيال، قيد و بندهاي ق خود در كنار عنصر گيري از ذهن خالّنويسان با بهره
اند و در اين اند و به مارواي واقعيت سفر كردهمحدود زماني و مكاني را گسسته

   .اند كردهراه با آفرينش آثاري ماندگار نام خود را جاودان 
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گيري از نيروي خيال از  نقل و انتقالي است تخيلي كه اديب با بهره،سفر خيالي
ها و عقايد و افكاري كه در اين دنيا تحقق عالم واقع جدا شده و براي طرح آرزو

  ).5: الصالح السليمان، همان( كنديابد به دنيايي خيالي سفر مينمي
ي سفرهاي خيالي خلق  آثار منظوم و منثوري در عرصه،در ميان ملل گوناگون

ي اين سفرهاي خيالي در ادبيات عربي به قرن چهارم هجري پيشينه. استشده 
قهرمان داستان » 	�17 � 	�536���«الزمان همداني در  هنگام كه بديعآن . گرددميبر

ي در اين سفر بديع الزمان از اسطوره. خود را به سرزمين سرسبز و پرگياه فرستاد
اي همچون پس از او سفرهاي خيالي). 8: همان( است كرده شيطان شعر استفاده

 سفر شاعر به سرزمين جنيان و نيز ابن شهيد كه داستان» 	���	83 9 	�.9	83«ي رساله
 ابن قارح به عالم آخرت بوده، در ،ابوالعالء معري كه داستان سفر» رسالة الغفران«

ترين منبع  ها مهمعالوه بر اين). 394: 2001الجيوسي، ( استقالب نثر نوشته شده
 سفري ،با اين تفاوت كه اين. است) ص(سفر به عالم آخرت، معراج پيامبر اعظم 

است كه به تصريح ) ص(قيقي و يكي از معجزات علمي و عملي پيامبر اعظم ح
  . است عبوديت آن حضرت رخ دادهي قرآن كريم در سايه

بهشت « دانته و ، شاعر مشهور ايتاليايي دانته،»كمدي الهي«در ادبيات غرب نيز 
 شاعر ،گوته» فاوست« و همچنين ، انگليسيي  شاعر و نويسنده،ميلتون» گمشده
  .  جاودان در سفرهاي خيالي بر جاي مانده استآثار به عنوان ،آلماني

ي اين سفرها به پيشينه. سفرهاي خيالي در ادبيات عربي بيشتر در قالب نثر بود
 معاصر به عنوان فن شعري ي  چنداني نداشته و در دورهي صورت منظوم سابقه
  . است جديدي ظهور كرده

اده از نيروي انديشه و خيال در پي كشف شاعران معاصر عرب نيز با استف
پاسخي براي مجهوالت ذهني خود بوده و همواره آرزوي ديدن دنياي ناشناخته و 

هايي  شخصيت، به همين دليل با ذهن خالق خود؛اندماوراي طبيعت را داشته
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هاي بلند به شرح سفر اين اشخاص به  و با سرودن منظومهكردهخيالي ابداع 
 ي گاه اين سفرها همانند سفر فوزي معلوف در قصيده. انده پرداختهدنياي ناشناخت

چون به ملكوت و دنياي ماوراي ابرها بوده، گاه هم» علي بساط الريح«مشهور 
است عباس محمود عقاد سفر به سرزمين جنيان و شياطين بوده»  شيطاني هترجم«
جميل » �� � 	������ «ي گاه نيز همچون قصيده). 12: الصالح السليمان، همان(

  . استصدقي زهاوي دنياي پس از مرگ را به تصوير كشيده
  
  »���� � 	���� «ي روابط بينامتني ديني در قصيده. 7

آثار قبل و بعد از خود و با تغيير و  متأثر هر اثري ،ي بينامتنيي نظريهبر پايه
بارت ديگر هر به ع. بخشد آيد و به خود هويت مي ها، به وجود ميتصرف در آن

اثري مرجعي دارد كه قبل و يا هم زمان با او بوده است؛ زيرا خاصيت ذهني 
كند تا پيوسته از تجربيات ذهن فعال و پوياي خود استفاده كند و اقتضا مي

 .)300: 1388ميرزايي، (رسوبات ذهني خود را آگاهانه يا ناخودآگاه به كار برد 
ها با يكديگر بپردازد، تعيين ررسي روابط متنروابط بينامتني پيش از اين كه به ب

: 1386خليلي جهان تيغ، : ك.ر( ي فرهنگ استي شكل حضور هر اثر در حوزهكننده

7 .(  
 باشد كه داشته يك يا چند سند گوناگون تواند مي هر متني ،ي بينامتنيدر پديده

 متن اصلي را  كهاي متن ارجاعي. براي فهم و تحليل آن بايد به اسناد مراجعه كرد
يا متن » متن حاضر«نامند و اين نظريه، باعث توليد  مي» متن غايب«كند تفسير مي

آثار . داند وجود خود را مديون آن مي،اي كه متن اصلي به گونه؛اصلي شده است
. سازد نوع و شكل بينامتني را مشخص مي،هاي متن غايب در متن حاضرو نشانه

چگونگي كوچ را از متن غايب به متن حاضر روشن عمليات بينامتني در واقع، 
 چه تغييراتي روي داده تا متن كنوني ،سازد كه در اين كوچكند و مشخص ميمي
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عمليات بينامتني همان بررسي متن اصلي با توجه به متن . شكل گرفته است
بنابراين هر ). 309- 308: ميرزايي، همان(هاست غايب و رديابي روابط موجود بين آن

كوچ معنا يا . متن پنهان، متن حاضر، و عمليات بينامتني: داردبينامتني سه ركن 
  . لفظ از متن پنهان به متن حاضر عمليات بينامتني ناميده مي شود

���� � « يدر پژوهش حاضر، متون ديني از جمله قرآن، متن غايب و قصيده
گان در اين قصيده متن حاضر است كه به بررسي بينامتني محتوا و واژ» 	����

هد كه شاعر عالوه بر  نشان مي،هاي صورت گرفتهبررسي. پرداخته شده است
ي قرآن استفاده كرده  سوره58اي مستقيم و يا غيرمستقيم از گونه متون ديني به

 هم از نظر ساختاري و هم از نظر محتوايي از بينامتني ،شاعر در اين قصيده. است
هاي هاي قرآني نعمتو در محتوا بيشتر از توصيفاست قرآني استفاده كرده

 يها با همان ايحاآورد و بيشتر بيتهاي جهنم سخن به ميان ميبهشت و سختي
ي  سوره15ي مانند دو بيت زير كه به آيه.  هماهنگ است،معنايي كه آيه دارد

�� @#"(ي انسان سوره17ي و آيه) ?<��  + ,�=  ��>(...محمد ��%$ ��#1��A #��#@ B��
C�%D#E�4 ����F	.%  (اشاره دارد:)  ،120: 1983زهاوي(  
F�9���G7	 =�H�	 +  ���I -�     ����J �����5, ��  K���>? �  

#L	 +%  �9��M�J?  %�#1���H�	 %����     ���$��N�	 �9 O=��D#E�.�	 �����H#P  
چنين هم.  نهرهاي عسل خالص و شيرين جاري بود،در زير درخت«: ترجمه

  .»نهرهايي از شراب كهنه كه طعم زنجبيل و كافور داشت
  
  بينامتني محتوايي 7-1

 پژوهشگر به دنبال يافتن محتوا و مضمون متن پنهان در متن ،در بينامتني محتوايي
حاضر است و با دقت در متن حاضر به دنبال آن است تا مفاهيم و مضامين 

 ،ي خودزهاوي در قصيده. كند مشترك بين متن حاضر و متن غايب را واكاوي
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است و  معاني و مضامين گوناگون ديني را در شكل جديدي بازآفريني كرده
  . استآگاهانه يا ناخودآگاه به مضامين ديني اشاره كرده

   نكير و منكر1-1- 7

آورد كه در متون ديني  سخن از نكير و منكر به ميان مي،شاعر در ابتداي قصيده
 متن غايب است و ، اين موضوع در اين قصيده.است شدهاز آن فراوان يافت 
  )106: همان: (كندگونه به آن اشاره مي  اين،شاعر در متن حاضر

�����#Q	 R	����S	 �9 TU%  �? �0H�3  �����N��2 �9 K��#N�  <�2V���FW  
���%��$ U�����3	% ����F�9 ����#�  ��A��#X�#Y ����ZC%@ B��[G�, O�[��G�	  

N%� �9\=�A��#P \]��5#̂  K_�2? =̀  ���A0�F %a��X%����3 %���#1��#@ �Z  
B	���2 O=�����b O����H�	 c̀* 9  �dX��  ���%e� 9 +�%  �ZT��f  
��	 U51$ �-0D, Mg�	 	h +�  #i�Y  �d�D�	 8����	 �Z9 <[3� j�5�  
��	 � �U�@ Mg�	 k��Al �  #i�Y  m����D@ Kn�f U2?9 j�5, ���20�  

. نكير و منكر به سراغم آمدند.  مرا در برگرفت،بعد از اينكه مردم، قبر«: ترجمه
 ها النه كردههايي عبوس و خشمگين داشتند كه بدي و شر در آنهر دو چهره

بيني بزرگي همچون شاخ داشتند كه آماده زدن بود و نيز چشماني كه . بود
پرستي؟  كسي را ميچه: يكي از آن دو گفت. باريدي آتش و شر از آن مي شراره
آن زمان كه : گفت. اي است كه شنوا و بيناستپروردگار من خداي يگانه: گفتم

  »  در دنيا مرد بزرگي بودي دينت چه بود؟
9� c* KdN2 «: استآمده) ع(در حديثي از امام صادق : متن غايب K�N�  %��N57	 %o/V�A

�9 %_�1�	 %0,���@ ����b	�? �+$0�A �pS %U[�7	%qr��@ �Z����3?   �&�'	 %��X̀s�A %_P�L	

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مـصرع دوم ايـن بيـت از    » جاء«آيد كلمه رسد، به نظر مي ر در اين بيت ناقص مي     كه وزن شع   با توجه به اين    .1
  .    استذكر شده» جاء«البته در ديوان زهاوي بيت مذكور بدون كلمه . استقلم افتاده
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�t%��Hf � %��uX�A 9 ��v��2"3 .mk�Al �  �9 k[3� +�  �U[�7	 %�w"�: 1381، لينيك( »$#�

3/236(    
»آيند؛ در حالى  شود، مى ت هنگامى كه دفن مىدو فرشته منكر و نكير، نزد مي

مانند برقى سهمناك و كه صداى آنها همانند رعد بلند آهنگ و چشمانشان ه
كنند و  هاى خود زير و رو مى در اين حال زمين را با دندان. كننده است خيره

پروردگار تو كيست؟ دين تو : پرسند كشند؛ آن گاه از ميت مى موهاى خود را مى
  »يست؟چ

او ابتدا . ي خود را با تجسم مرگ و قرار گرفتن در قبر آغاز كردزهاوي قصيده
نكير و «ي گويد و زماني كه در قبر قرار گرفت و دو فرشته سخن مي،از مردن

 ساعات پس از مرگ ،در متون ديني اسالم. در داخل قبر حاضر شدند» منكر
ي الهي از سوي پروردگار در داخل قبر به است كه دو فرشتهگونه بيان شده اين

  . آيندسراغ مردگان مي
در متن » نكير و منكر«. دارداين تفكر ديني از همان ابتدا در قصيده وجود 

مورند پس از مرگ اشخاص، به سراغشان أغايب، فرشتگان الهي هستند كه م
اي كه داشتند و كارهايي كه در اين دنيا ي دين، عقايد و انديشهبروند و درباره

در باور و اعتقادات مردم » نكير و منكر«. هايي را مطرح كنند پرسش،انجام دادند
به صورت » نكير و منكر«است كه  در روايات ديني آمده. اندنماد ترس و وحشت

شاعر . پردازندها به پرسش و پاسخ ميشوند و از آن بر مردگان ظاهر مي،ترسناك
 »	� =��b ���H	�����5^ _2?« ،»[«، »�f« ،»�A�X�Y]�«ها و عباراتي چون با آوردن واژه

هاي داند كه چهرهاي ميماد منفياو نكير و منكر را ن. پردازدبه توصيف آن دو مي
شاعر با چنين توصيفي از آن دو، خشونت و سنگدلي . دارندزشت و وحشناكي 

 رعب و وحشت را در فضاي قصيده جاري ،كند و به زيباييها را بيان ميآن
  . كندسازد و به خواننده منتقل مي مي
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ال و ؤ س.گويدهاي نكير و منكر سخن ميال و جوابؤشاعر همچنين از س
اي كه خواننده از  ذهنيي با سابقه. است هايي كه در متن غايب نيز آمدهجواب

 عراق در آن زمان دارد و سخن شخص شاعر كه علت سرودن ي فضاي جامعه
ها، و جواب سؤال است؛ اينها بيان كردهقصيده را ايجاد انقالب در آسمان

. كندخواننده تداعي ميموران حكومتي از مجرمان را در ذهن أهاي مپرسش
خواهد به ي پرسش آن دو، ميها و طريقهزهاوي با بيان اين پرسش و پاسخ

االت نكير ؤماند كه مقصود او از ذكر اين مطالب توصيف حاالت و سهخواننده بف
به عنوان نماد در متن حاضر استفاده » نكير و منكر« بلكه او از لفظ ،و منكر نيست

. كنداو نكير و منكر را به جاسوسان حكومتي مانند ميتوان گفت مي. كندمي
او با به كار بردن . كنندها بازجويي ميآيند و از آنماموراني كه به سراغ افراد مي

. كشدچنين رمزي در قصيده، وحشت و اختناق حاكم بر جامعه را به تصوير مي
و وحشت به سر اي كه افراد، همواره از سوي ماموران و جاسوسان در رنج جامعه

 و همچون حيوانات درنده خويي هجاسوساني كه بويي از انسانيت نبرد. بردندمي
ها را شدند و آنور مي، به افراد حملهكردكه زهاوي در اين قصيده توصيف 

 بخشي از نوع نفي كلي يا حوار،شاعر با به كار بردن بينامتني . كردند شكنجه مي
 و به گفتگو ميان متن غايب و حاضر كرده وارد ي خوداز متن غايب را در قصيده

  متحول شده،است، حال آنكه معني و مقصود متن غايب در متن حاضر پرداخته
اين مخالفت در معناي عميق متن حاضر و با دقت در انديشه و افكار شاعر . است

  .شود آشكار مي،در سرودن اين قصيده
خدا شك داريد؟ شاعر با استفاده  آيا در وجود ،شودوقتي از شاعر پرسيده مي

 جواب نكير و ، بيت14از مفاهيم موجود در قرآن در مورد صفات خداوند در 
  )همان( :دهد منكر را مي
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         ��	 i���  q�$ j�6	 �̀* U5Y  ���Dx�	 .�A.H�	 �Z 9 �[�  =1H�...  
...���D�	 �9 [���D�	�9 %i�D%�	 � j[2*  ���	  �9 %&�'	 �+%  %�����2 %-	9��  

y��x� +  ��z �  �&�'	 j5$  ���X$ +v ��   -	9�����	 9...  
...�xA �<�G� +{ i�Y �* �Z �9  ���J"b C$  |���$ +  }�<G�	 �...  
او . گفتم خداوند باالتر از عقل است و او دست نيافتني و بزرگ است« :ترجمه

م در يو در زمين، كه داا. نور آسمان و زمين است و در كوه و دريا و صحرا است
او كسي . حركت است، و در آسمان، كه هيچ نقصي در آن نيست، وجود دارد

  .»خير آن به وجود خواهد آمدأ بدون ت،است كه چون اراده كند چيزي باشد
  ملك3 و )	�{ ��2� 	��~��	-% 9 	'�&%(نوري   سوره35گفته با آيات هاي پيشبيت

)�b �=�Z ���D�	 %8�F��#$y��XO$ +%  M�� ) +O{ j#� #i�O1A ��? B�u�f يس82و ( �l	��? 	#h* |�� ? ���~2*
O��Ox�#$(بيان صفات   اين است كه شاعر بعد از،ي در خور گفتننكته.  بينامتني دارد

 اعتقادم چيزي برخالف ،من در جواب نكير و منكر: گويد مي،خداوند در پايان
تقاد واقعي من خبر نداشتند و من به دليل گفتم در حالي كه نكير و منكر از اع

 در ،اين نكته. خواستند، پاسخ گفتمطور كه آنان ميوحشتي كه از آنان داشتم آن
 همان استنطاق ماموران اطالعات حاكمان وقت از مردم بوده است كه به ي ادامه

متن خواستند اقرار به تاييد حكومت كنند و شاعر با استفاده از اجبار از آنان مي
  )همان: (كندديني، توانسته است توجه مخاطبان را به هدف و مقصود خود جلب 

            0b w �2* �̀ �U�5Y ��  �U5Y  �94 )? j��5�Y ��  K��S? M�...  
           ����J +   j�uF ��   � ���  �����D�  j��H�� � <��[2*  

  
   يأجوج و مأجوج1-2- 7

دو از او  ا كه آنچنان ادامه دارد تا آنجشاعر همال و جواب دو فرشته و ؤس
جميل كه . پرسندي ايمان و اعتقادش نسبت به يأجوج و مأجوج ميدرباره

پسندد در اينجا نيز به گرا ست و چيزي جز عقل و انديشه را نميشاعري عقل
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ها ي اين امور از نظر او مردود است و او به آنكند كه همهله اشاره ميئاين مس
شاعر اين . ي عقل و خرد خارج استها از دايرهزيرا درك آن. هيچ اعتقادي ندارد

  )117: همان: (سرايدچنين مي
��9�^ 	gZ �=@ ���N2* �9 %0�  ���	 �9 ���F"  �̀ ���F"��%3 �9  

ها ي اينگويي كه انكار همهدر مورد يأجوج و مأجوج و سد مأرب چه مي«
���Y	 �A «ي كهف ي مباركه سوره94ي  در آيه.»ي فريب خوردگي استنشانه

 #=�H/�b �? <#5�, B�F��J �k#� O=�H/�2 =��#$ %&�'	 <%$ #�90%���  ���F"  9 ���F"A �̀* %p�2�#1�		#h
B	[0�� �������3 �9 �������U «ي انبيا ي مباركه سوره96ي چنين در آيههم. »3�%�O$ 	h* �[��S

%  ��Z �9 ���F"  �9 ���F"A#��5%���A ��0�S �=O@ +« . از يأجوج ومأجوج سخن به ميان
له را از قرآن گرفته ولي چيزي برخالف آن را ئجميل طرح اين مس. است آمده
له مقبول و مورد تأكيد قرار گرفته ولي جميل ئزيرا در قرآن اين مس. است، گفته

كلي يا حوار شاعراز نفي در اين جا . شماردي خود آن را مردود ميدر قصيده
  . رساندن معنا به مخاطب بهره گرفته استبراي

آيد و گيرد و از انكار در مي همين روش را در پيش مي،شاعر در جايي ديگر
. كنداست را رد مي  قرار گرفته،ييد حضرت حق تعاليأ مورد ت،چه در قرآنآن
  )117: همان(

تورلَيه السالذي أسدلَت ع  ماروت ثم بِهاروت حرِوالسو   
-ها پنهان است چه ميدر مورد هاروت و ماروت و جادويي كه در پس پرده«

9� ... «:فرمايدچنين مي ايني بقره سوره102ي خداوند قادر متعال در آيه. »گويي
�2 ��[2* w�1�A �[��S y0S? +%  %����5�H�A �  �9 �-9��  �9 �-9��Z #=%3�D%3 p#N#5#7	 �#5�, #i.2O	 �  �+�

 �O�N�b C#$ \����%$...« .  
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   بهشت و جهنم1-3- 7

. ي رعد اشاره دارد سوره29ي اي غيرمستقيم به آيهگونهدر دو بيت زير شاعر به
 لَهم و حسنُ  الَّذِينَ آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ طُوبى(: فرمايندخداوند در اين آيه مي

 طوبى درختى است در بهشت كه :آمده است كه» طوبي«ي در تفسير كلمه).  مĤب
ن ا هر يك از مؤمني است، و در خانه) ص(اش در منزل رسول خدا  ريشه
شاعر با استفاده از بينامتني ). 11/489: 1374طباطبايي،  (اى از آن وجود دارد شاخه

: كشدصوير مي به ت،ها آمده استديني درخت طوبي را آنچنان كه در روايت
  )120: زهاوي، همان(

                �X�	 ��z i�1A \�S9l �v �9  ����A �-��� ��S \=� �z �  
                   &�? q�$ ��>��^ �0�b  ����f <S	���	 =̀{ +%  ���!�,  

اش همراه بهشتيان به هر در آنجا درختي بود به نام طوبي كه سايه«: ترجمه
شد آن را  آويزان بود و از هر طرف مي،هايش بر روي زمينشاخه. رفتطرف مي

  . »مشاهده كرد
 از صفاتي كه ،شاعر با توجه به معلومات موجود در ذهن ناخودآگاه خود

 ، خودي او در قصيده. ذكر فرمود، آگاه است)  دوزخ-جهنم(خداوند در مورد 
 كردهآن توصيف كند كه خداوند متعال در قر يف ميصگونه تو دوزخ را همان

  )123: همان: (سرايد گونه مي  در وصف دوزخ اين،زهاوي در اين قصيده. است
  

              y )��A �=O@ � �)��Ỳ�.�	  �)�HX�	  ��������	 �9 �)������	 ��	��G�	 �9  
            ���f d$.�	 0H3 +%  ��z �9  ���$4 ����G�	 0H3 +  �z �9  
در . دهندرنگ و تلخ ميو آب سياه» زقوم« دوزخيان  به،هر روز«: ترجمه

  .»رسد آه و ناله دوزخيان به گوش مي،دوزخ
اولين . است ب را در قصيده به كار گرفتهيهاي گوناگوني متن غاشاعر به روش

 سوره 54 و 52 آيات )	� )�HX	� �)�Y.	��G	� 	�����((واژگان شكل آن در نقل 
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���9d$4 (واقعه و نيز واژگان f(هود بوده كه به شكل آشكارا ي  سوره106 ي  آيه 
نوعي است و به  ها را در متن خود به كار گرفته و تغييري در معناي آن ندادهآن

در ادامه شاعر فالسفه، شاعران و دانشمندان را . استاز نفي متوازي استفاده كرده
ه از خود آثار ارزنده به اي كافراد برجسته. كندها ياد ميبيند و از آن دوزخ ميدر

  )126 -125: همان. (اند و به جامعه خدمت نمودندجا گذاشته
<�D��7	  �0��?  R��[�S �̀  �A��! �Z �9 �n�G�	  M�H7	 �9  
���e%J K����3 %+A�,�G�	 C%@�9  K���D#@ \=�#$ %�	�%,��G�	  C%@�9  
��[G�3 O]���	 ��%�s�A �l�@ 0#1#��9  %�F�9 � �9 B	�����(�3 %��� �0�	 j  
�Y �  =̀� Mg�	 �,�G�	 �Z �9  ����H�	 jb�P �* �9 B���A�P i  
B���D�u{ �	��2 �3? ����5A9  dx̀��	  �S	���7	  �	h �Z �9  
�2l�9 ����H�	 )���L	 j5(   dD�{�f �9 �A��1�	 )�� * �9  

��	 p3 ��1�	 ��� w ��{01��9  �90 ��5�5� �9 K�0� )�1�  
ها آن. ي كه پيرمردي نابينا بود به من خوشامد گفتندسپس متنبي و معرّ«: هترجم

ي تر بشار با چهرهطرفكمي آن. دو شاعر بزرگ همچون دو درياي متالطم بودند
او . بود و از شدت خشم نزديك بود هالك شود خونين و خشمگين ايستاده

انگيز و تازه لهايش هميشه دهمه سال، گفتهشاعري است كه با گذشت اين
كه قبال آمد درحاليها ابونواس با حالتي غمگين و اندوهناك ميدر پي آن. ماند مي

 نيز ، شكسپير،خيام و دانته و امام شاعران. خوار بودگذران و شرابفردي خوش
گونه كه امرؤالقيس در صدر مجلس نشسته بود همان. آمدندهمچون ابونواس مي

  .»ارندشاهزادگان در صدر قرار د

 چرا بايد ،پرسدكند و از خود مي تعجب مي،شاعر با ديدن اين افراد در جهنم
كه هيچ يك از حاكمان زور و جايگاه اين افراد برجسته، جهنم باشد در حالي

جهنم : فرمايدكه خداوند متعال ميحال آن. ستمگران در جهنم جاي ندارند
تضاد موجود در قصيده بيانگر جايگاه ظالمان و ستمگران است در اينجاست كه 
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آن است كه مقصود شاعر از جهنم و توصيف آن، جهنم اخروي نيست بلكه 
جهنمي كه حاكمان براي شاعران و . همين جهنم دنيوي موجود در جامعه است

ي جهنم در اين قصيده نماد جامعه. اند كردهفيلسوفان و انديشمندان جامعه فراهم 
 كه در آن خردمندانش همواره تحت تعقيب هستند ايجامعه.  عراق استي آشفته

برند و هيچ امكاناتي جهت تحقيق و پژوهش و و در انزوا و محروميت به سر مي
پيشرفت در اختيار ندارند و همواره از سوي حكومت به خاطر انديشه و تفكر 

  . شوندگيرند و محاكمه ميمورد سرزش قرار مي
تدا همان توصيفاتي را براي جهنم به كار توان گفت شاعر در اب مي،در نتيجه

 ولي در ادامه با ذكر نام شاعران و انديشمندان ؛است، برد كه در قرآن نيز آمدهمي
كمك نفي كلي يا است و با  و افراد برجسته معناي و متضادي از جهنم داده

  .  سازدمعنا و مقصود جهنم را در قصيده خود كامالً متحول مي حوار
  
  نامتني واژگاني بي2 - 7

 ،تواند با آن، تصور خود را از هستيي نخستيني است كه هر اديبي ميلفظ ماده
ي هنرمندان است تا با  كند؛ درست مانند رنگ در نقاشي كه در اختيار همهنشان

زهاوي در اين اثر، ). 370 ؛1998 مرتاض،(زبردستي تابلوي زيباي خود را بيافرينند 
جسته است و به دور از تقليد،  واژگان ديني و قرآني بهرهاي گسترده از گونه به

رساند تا غير مستقيم و به كمك معاني عميق ديني و قرآني را به خواننده مي
ي كار زهاوي به نوعي ياد آور منظومه. مفاهيم ديني به نقد جامعه خود بپردازد

از معراج ي معاصر است كه با بهره جستن جاويد نامه اقبال الهوري در دوره
 راهكار براي حل ي ي خود را به نقد كشيد و در پي اصالح و ارائهپيامبر جامعه

 با اين تفاوت كه اقبال مبلغ ديني بوده است ولي زهاوي ؛مشكل جامعه خود بود
  .ناقد ديني است
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   بله1- 7-2

  )133: زهاوي، همان: (است چنين آوردهزهاوي در متن حاضر اين
ن بها  الباحتلّـطردوا م القصور  له و ليا و نعمـوا القصور الع  

ها را ابلهان را از بهشت بيرون راندند و قصرهاي بلند و زيباي آن«: ترجمه
  .»!و چه زيبا قصرهاييتصرف كردند

برد كه دوزخيان با كمك شياطين به گونه به پايان مي خود را ايني او قصيده
 پرواز ،وار بر شياطين به سمت بهشتروند و پيروزمندانه سنبرد فرشتگان مي

 ساكن ،آورند و ابلهان را كه در بهشتكنند و بهشت را به چنگ خود درمي مي
  . كنندبودند از آنجا بيرون مي

» ?#})#�� ?# %=Z	� %�~�#	�D�j5«: استآمده) ص(در حديثي از پيامبر اعظم : در متن غايب
از ) ص(مقصود پيامبر . اء هستندبيشتر اهل بهشت بله). 5/128: 1983مجلسي، (

هايشان آكنده از ياد خداست و از هرگونه  دالني كه دلپاك. دالن استبلهاء ساده
به عنوان يك نماد » بلهاء«ي  در متن حاضر از واژه،شاعر. خالي استكينه و نفاق 

در متن » بلهاء«ه حال آن. داردكند كه داراي خصوصيات منفي منفي استفاده مي
توان گفت غرض شاعر در كاربرد اين مي.  استدالن  نماد مثبتي براي سادهغايب

شاعر با به كاربردن اين لفظ، به . واژه، ابلهان و كوردالن و حاكمان خودكامه است
كند كه  پردازد و آنان را ابلهاني توصيف مي عراق ميي توصيف سردمداران جامعه
ند و تنها به خود و ا ه را فراموش كردخبرند و ملت بيي از اوضاع و احوال جامعه

ي كشور نيستند و خرداني كه سزاوار حكومت و ادارهبي. انديشندمنافع خود مي
دانند و تنها به خاطر ثروت به پست و  چيزي نمي،ي مملكتاز سياست و اداره

  . اندمقام رسيده
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 رين براشاره دارد در متن غايب به بهشت ب» �F]�«كه به » ها«همچنين ضمير
 هاي زيباي سربه فلك كشيدهبه معني قصرها و كاخ» القصور«ي گردد و واژه مي

با . است  و عمل صالح بهشتيان پاكدل بنا شدهياست كه در بهشت به خاطر پاك
توان بيان كرد كه اين دو لفظ در متن حاضر به معني پست و اين توصيف مي

ن ظالم عراق و اطرافيان آنان داده مقامي است كه به ناحق به سردمداران و حاكما
  . استشده

 به مكالمه بين متون غايب و نفي كلي يا حوار با بينامتني ،شاعر در اين بيت
، زيبايي اين بينامتني در اين است كه شاعر به طرز هنرمندانه. پردازدحاضر مي

ا حديث ي خود ببرد و به تغيير موضع قصيدهنوعي ابداع و تغيير در آن به كار مي
در متن غايب بلهاء ساكنان هميشگي و ثابت بهشت . پردازدمي) ص(پيامبر 

بلهاء .  ولي در متن حاضر اين ثبات وجود ندارد،هستند و همواره در آن جاودانند
شوند و خردند از پست و مقامشان جدا ميكه همان سياستمداران و حاكمان بي

 ، توسط ملت مظلوم و دربند،ورندطهها به ناحق در آن غواين جاه و جالل كه آن
شود و به صاحبان حقيقي يعني دانشمندان، فيلسوفان و خردمندان پس گرفته مي

شاعر با استفاده از بينامتني ديني و آگاهانه . شودكه سزاوار آنند باز گردانده مي
د تا اين كراو تالش . استبين متن حاضر و غايب تعاملي زيبا برقرار نموده

 نمود دارد و كسي قادر به تغيير اوضاع ،انگيز را كه در جامعه غمتراژدي
آور نيست، در قصيده و خيال خويش به سرانجام برساند و با زبان رمز از  اختناق

  .   فرياد برآورد،ي عراقاوضاع آشفته و ناعادالنه
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    السموات و األرض7-2-2
گاه كه نكير و منكر آن. گويد سخن مي،زهاوي از ايمان و اعتقاد خود در اين قصيده

پرسند، او خطاب به آن دو از ايمان به خداي ي ايمان و اعتقادش مياز او درباره
هاي گويد كه خالق تمام هستي است و همه مخلوقات و پديدهاي سخن مييگانه

  )112: زهاوي، همان. (داندهستي را از آنِ خداوند مي
  ضِ و ما بينَهنَّ خَلقٌ كَثيرُ  قُلت هللاِ في السماواتِ و األر

  .»ي خداستهاست آفريده بين آنهر چه در آسمان و زمين و ما: گفتم«
 6 ي ذهن خواننده را به آيه» بينَهنّ«و » األرض«، »السموات«زهاوي با تكيه بر الفاظ 

رضِ لَه ما فِي السمواتِ و ما فِي األ«است  دهد كه در آنجا آمدهي طه سوق ميسوره
چه در زمين، و ها، و آناز آن اوست آنچه در آسمان «»و ما بينَهما وما تَحت الثَري

در اينجا  شاعر با استفاده از . »است) پنهان(آنچه ميان آن دو، و آنچه در زير خاك 
هاي وي با ذكر واژه. دهد تعامل و ارتباط را نشان مينفي جزيي يا اجترار، اين

ها در متن حاضر اين واژه. كندبه متن غايب اشاره مي» ، و بينَهنّالسموات، األرض«
وي با به كاربردن اين الفاظ در . داراي همان معنايي است كه در  متن غايب دارد

  .خواهد ايمان و  اعتقادش را به خداوند يگانه بيان كندقصيده مي
  

   واژگاني در وصف بهشت و جهنم7-2-3
ي قرآن استفاده كرده  سوره58و يا غير مستقيم از واژگان اي مستقيم شاعر به گونه

هاي هاي بهشت و سختي نعمت،هاي قرآني بيشتر در توصيف،گيرياين بهره. است
-جهنم است و به همين دليل در ادامه به بررسي روابط بينامتني واژگاني پرداخته مي

  .شود كه در توصيف بهشت و جهنم است
گان ديني و قرآني ناخودآگاه و يا خودآگاه از بينامتني شاعر در استفاده از واژ

ي قرآني ايكند و به دنبال آن است تا از طريق موسيقموسيقيايي استفاده مي
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 ناخودآگاه با تكيه بر دانش ، بنابراين شاعر؛خواننده را به متن غايب رهنمون سازد
 از عذاب جهنم،  زماني كه، به ويژه؛كند  واژگان قرآني را انتخاب مي،قبلي خود

 در ،به عنوان مثال. آورد  سخن به ميان مي،وصف بهشت و نيز ترس وحشت
پردازد از طريق هماهنگ كردن  ابتداي قصيده، زماني كه به وصف نكير و منكر مي

استفاده . قافيه شعري خود با سوره انسان از بينامتني موسيقايي استفاده مي كند
، نشان دهنده اين نوع تعامل موسيقايي »ير، مستط�قمطرير، شر«وي از واژگان 

  )106: همان. (است
            ���%��$ U�����3	% ����F�9 ����#�  ��A��#X�#Y ����ZC%@ B��[G�, O�[��G�	  
           B	���2 O=�����b O����H�	 c̀* 9  �dX��  ���%e� 9 +�%  �ZT��f  

ها النه بدي و شر در آنهايي عبوس و خشمگين داشتند كه چهره«: ترجمه
افكند كه از درخشش آلود و آتشين به من ميهاي خشمچشمانشان نگاه. بود كرده

  .»ها بدي و شر پديدار بودآن نگاه

 روز قيامت را چنين توصيف ،ي انسان سوره10 و 7خداوند متعال در آيات 
��T|�  �«: كندميf #��@ B� �A #���$�� �9 %�g~��%�3 #��O$�A B����D�, B� �A ��[3�� +%  ���s�2 �[2%	 	�dX���

	��A�#X�#Y.«  
ترس و وحشت از روز قيامت را » قمطرير و مستطير «ي  انسان واژهي در سوره

 خصوصيات ي كند و همه حال آنكه شاعر از اين دو واژه استفاده مي. كند بيان مي
 قابل ذكر آن ي نكته. دبر  نكير و منكر به كار ميي منفي آنها را در ترس از چهره

است كه شاعر ساختار و اسلوب قرآن را رها كرده و تنها از واژگان قرآني استفاده 
ترين شكل كاربرد بينامتني در اين قسمت استفاده از الفاظ و  واضح. كند مي

اي  باشد كه در واقع در متن حاضر داراي همان معني  انسان ميي واژگان سوره
البته بايد گفت شاعر عالوه بر كاربرد . ه كار رفته استاست كه در متن غايب ب

وي از طريق هماهنگ كردن قافيه . واژگان از نوع ديگر بينامتني بهره برده است
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در قافيه، ويژگي » راء« انسان و نيز ياري جستن از حرف ي شعري خود به سوره
. برد ار مي نكير و منكر به كي را در ترس از چهره» راء«اضطراب و نگراني حرف 

 كه در آن شاعر متن غايب نوع نفي متوازي يا امتصاص استبينامتني مذكور از 
 ،را به طور مستقيم و در همان مضمون به كار برده و آيات قرآني را به طور كامل

  . دكندر متن خود آورده و توانسته نوعي تعامل آگاهانه با متن حاضر برقرار 
جويد  انسان ياري ميي يز از موسيقي سوره شاعر در توصيف بهشت ن،در ادامه

كند و آنجا كه نكير و منكر پس از سؤال و آن را در فضاي قصيده خود وارد مي
برند تا وي   بدني، شاعر را با خود به بهشت ميي و جواب هاي طوالني و شكنجه

هايي را كه از آن محروم شده به وي نشان   روحي نموده و نعمتي را شكنجه
  )120: همان: (گويد بيند و مي ر آنجا غذاهاي گواراي بهشتي را ميد. دهند 

\g�Ag�#� �p5%@�%�  K)��H#X#$  �����#P �p3%���G5%�  K�	���f �9  
هايي چون غذاي لذيذ براي خورندگان و شراب ناب براي نعمت«: ترجمه

  . »نوشندگان
ي گيرد و به سوره ناخواسته از واژگان قرآني مدد مي،شاعر با سرودن اين ابيات

 سوره انسان 121ي آنجا كه خداوند تبارك و تعالي در آيه. كندانسان اشاره مي
9� S�«:مي فرمايد Kq�r���%	V 9 K�e�J y��0��� ����%� ����%5, 5 	��#?+%  ��%9�� ����T3�� ��Z�1�� �9 �e$ 
	�����#P B�3��f« .  

  )121: همان: (گويدد و ميبينو در آنجا نه نيستي و نه گرما و سرما مي
              -�13�  w 9 K-�  ���$ ���  ��A�� 4 w 9 K�¡ ��%$ ���  
  . »جا نه مرگ است، نه سختي، نه سرما و نه گرمادر آن«: ترجمه

ي  سوره13ي آيه» شمس و زمهرير«ي شاعر با كنار هم قرار دادن دو واژه
�� ,�5  (:فرمايندميد متعال آورد آنجا كه خداونانسان را به ياد مي�$ puN� 

B	�A�� 4 w 9 B��¡ ���$ �9�Aw k¢	�'	(  
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بينامتني مذكور از نوع نفي كلي يا حوار است كه شاعر در آن بخشي از متن 
برد و اين تعامل به شكل آشكار صورت مي ي خود به كار ميب را در قصيدهيغا

 حضور بارز  وحه، به خاطر وضوگيرد و خواننده با خواندن اين بخش از قصيد
حال آنكه شاعر با خالقيتي . برد  پي مي؛ بدان،واژگان قرآني در متن حاضر

را در متن حاضر كامالً تغيير  غايب زند و معناي متنستودني دست به ابتكار مي
  . استداده

هاي آن، بهشت اخروي ياد شده در قرآن و  مقصود وي از بهشت و نعمت
در . استه بهشت در اين قصيده به يك معناي منفي تبديل شدهروايات نيست بلك

گويد به جاي صاحبان اصلي آن و مؤمنان، بهشتي كه شاعر از آن سخن مي
اند كه از شايستگي الزم جهت اداره جا سكني گزيدهحاكمان و فرمانرواياني در آن

زلگاه به عنوان من غايب از طرف ديگر بهشت در متن. كشور برخوردار نيستند
گيرند و در آن ثابت و پايدار مؤمنان عرضه شده كه براي هميشه در آن آرام مي

د كن كه در اين قصيده سرنوشت بهشتيان تغيير ميدر حالي» خالدين فيها«جاودانند 
  .شوندو از آنجا بيرون رانده مي

شمارد و از سلسبيل، تسنيم، زرابي، هاي بهشتي را برمي نعمت،شاعر در ادامه
هايي كه از هر يك از نعمت. كندياد مي... سندس، حرير، حور، لؤلؤ منثور و 

  )121 - 120: همان: (است شده ها چندين بار در قرآن سخن گفته آن
�������	 �9 �£#�X�A %=�D��5��5%� �̀  ����/����	 j%3 M��/�A ¤���  %��  
�¥(�3 0#Y [�	��4 ��%!�? <#5�,�9  [+>"#@ B��2���%S U�����Z�4   
��S pHD� ��7	 ¦XHA 01�V�9  ���A�S�9 K�0��� +��5, V�	�  
�$�X�A �pS %�	0�%���	 ¥�"#@ �9  ����(��  K§��§�� %)�#1�	 <#5�, #�  

. هايي از شراب ناب و خالص در آنجا جاري بودسپس چشمه«: ترجمه
هاي وفههايي زيبا بر خاكش گسترده بود كه بر روي آن زيباروياني چون شك فرش
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 ،هاي حريربه هر فرد، هفتاد حوري پوشيده با لباس. بودند سپيد پراكنده شده
  . »گردندهاي مرواريد در ميان بهشتيان ميو پسراني كه چون دانه. دهندپاداش مي

 كند متنشاعر از طريق تقابل بين واژگان قرآني و واژگان شعري خود تالش مي
 آن را در چهار چوب معنايي كامال مخالف به كار را به زيبايي فرا خوانده وغايب 

گردد هاي بهشتي بر ميبه نعمت غايب در متن» ...سلسبيل و زرابي و «الفاظ . ببرد
رسانند در صورتي كه با دقت در و در متن حاضر نيز ظاهرا همان مقصود را مي

بر انگيزه شاعر در سرودن اين قصيده و تالش وي براي افروختن آتش اعتراض 
هاي توان گفت شاعر تالش داشته با ذكر انواع نعمتضد وضع موجود جامعه مي

له يادآور شود كه حاكمان و سردمداران كشورش در ناز و ئبهشتي به اين مس
شاعر . توجه هستندبرند و به فقر و بدبختي موجود در جامعه بينعمت به سر مي

 استفاده كرده نفي كلي يا حواربا اين تغيير معنايي در مفهوم واژگان قرآني از 
  .است

است،  ديني عقايد ،از آنجا كه محور اصلي و يكي از داليل سرودن اين قصيده
كارگيري برخي آيات و معاني قرآني نقش زيادي در تأثيرگذاري اين قصيده بر به

نوس بوده و اين آشنايي سبب شده كه أشاعر با قرآن آشنا و م. است مردم داشته
آنجا كه »  � 	Q/������«ي ز قصايد خود و به ويژه در سرودن قصيدهدر برخي ا

كشد، از آيات قرآن ياري جسته و آگاهانه هاي آن را به تصوير ميبهشت و نعمت
در بيت زير شاعر لفظ . است  به بهره برده،از اين رسوبات ذهني در اين قصيده

  )110: همان: (استرا به عنوان نوشيدني اهل جحيم بيان كرده» مهل«
��9�#Q	 [̈ ��A Mg�	 }�	�#z	 �9            <5��A ���#$ �Z©�  O=�O7	 ��[2*  

جوشد و هوايش باد گرم و سوزاني است كه اي است كه ميو آبش مس گداخته«
�=% «ي دخان در بينامتني است ي مباركه سوره46 و 45كه با آيات . »وزدميO7�#@

%��XD�	 <%$ <5��A .5��#@%���#Q	 %<« .ي  سوره29ي اين بيت همچنين با قسمتي از آيه
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� ... «ي كهف در بينامتني است مباركه|�F���	 M�G�A %=��O��#@ y���%3 	�O����A 	�O(������A �* �9
B�1#��b��  -V��� �9 ��	��G�	 ��u%3« .  

در بيت زير » سعير«ي كارگيري كلمه شاعر در وصف عذاب گناهكاران با به
�dH	B«ي احزاب ي مباركه سوره64ي  آيهبه� ���#� ~0�,? 9 �+A�%$�N�	 �+�H#� V�	 �̀*« اشاره

  )110: همان:  (كندمي
�dH�� �+A�%$�N5%� ���$ �k5%b  K�	g�, �p %�/��5%� ���$ �k5%b  

اين بيت همچنين .  .» عذاب و آتش مهياست،در آنجا براي گناهكاران و كافران«

����%2ª#$ j]� «كند ي فتح نيز اشاره ميي مباركهسوره 13ي به آيه� �9 %��%3 +% ��A �#� +�  �9
B	dH�� �+A�%$�N5%� �20�بيند شود و دوزخيان را مي زماني كه وارد دوزخ مي،شاعر. »?,�

: همان: (كندي سعير استفاده مينشيند از واژهو شكنجه و عذابشان را به نظاره مي

123(.  
���	 %�A9�dH���	 <�X�A O���S <5�  �z	 � #��@ �  %�	g�H�	 T0�f? �9   

وي كلمه . »كشيد زبانه مي،بود آنجا كه آتش» هاويه«شديدترين عذاب در «
»�A9�z	 «است ي القارعه گرفتهي مباركه سوره9ي و بيان اين نوع عذاب را از آيه
»\��A9�Z jT "#$«.   

پندارد مردم كند و ميخود در دين اعتراف ميجا كه به شك و ترديد جميل آن
  )110: همان: (طلبداند از آيات قرآني ياري مياو را به نفاق متهم كرده

��9���  K�#g3#g�  	gZ #=�Y                  ��S �-0Q? �̀ �U�� « �̀  
. »ايمان آوردم و سپس كافر شدم، تا جايي كه گفتند اين، منافقي مردد است«

 143ي اين لفظ در آيه. است  وصفي براي منافقان،در قرآن» ذبذبينم«لفظ 
�+ «است  ي نساء آمدهي مباركه سوره  �9 %�w§Z c* w �9 %�w§Z c* w �k%�h �p�3 �p3#g3#g� 

BC�D�� j#� 0%/�b +#5#$ }�	 %=%5e�A« .  
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ب از  مسلماً در بيان اين شكنجه و عذا. گويدجميل از عذاب قبر سخن مي
  )119: همان: (است عقايد مردم و نيز آيات قرآني ياري طلبيده

���^? Mr#Y %&�? <%$ j�%  �-0%@  B�3��! %8% �1#7�%3 R�[e� ? �9  
در . »با گرزهاي گران بر سرم كوبيدند، تا آنجا كه نزديك بود در زمين فرو روم«

��«ي حج  سوره21ي اينجا شاعر با مدد جستن از آيه#� �9y0A0�S +%  �8% �1�  �«. 
  . استرا در مصرع اول اين بيت به كار برده» مقامع«ي  كلمه

 قدرت و توانايي فراواني در استفاده از واژگان قرآني در متن حاضر ،شاعر
 ي بينامتني توانسته است از واژگان و مفاهيم قرآني بهرهدارد و با هر سه گونه

ها در بيت زير است كه شاعر از تمام واژههاي جالب توجه  يكي از نمونه.گيرد 
ها در بيت زيبايي خاصي به آيه استفاده كرده است و با عوض كردن جاي واژه

فرشتگان، شياطين و جنّيان در مورد  سؤال يشاعر درباره. متن داده است
  )112: همان: (گويدچنين مي» الخنّاس«

��90���	 �5s�b %���#Q	 � j%�	��  [�#L	 � �̀���9 +%  ���#� Mg�	 %��  
شاعر » اش خالي نيستها در زندگي از وسوسهدر مورد خنّاس كه هيچ گاه دل«

 %+ «است ي ناس گرفتهي مباركه سوره6 تا 4ي معنا و مفهوم اين بيت را از آيه
%��[�#L	 %�	�����	 [��f .%����	 %�90� � ��%�����A Mg�	 .%����	 �9 %�[�%�	 �جا كه ا آن ي.» %+

: همان: ( خواهدها مهلت ميكند و عاجزانه از آنشاعر به دو فرشته اعتراض مي

117(  
���,g�  K_¢�J #�¬	 ~2*   B	0A�9�� %�	�#�	 � 5%� ? �U5OY  

ي ي مباركه سوره17با آيه . »ترسمكمي مهلت دهيد كه من اكنون مي: گفتم«
5%���«طارق � ? �+A�%$�N�	 =®���#$B	0A�اي زيبا بينامتني دارد و اين متن ديني به گونه. » ��9

اين درهم تنيدگي قصيده با . استو دلنشين با اين بيت قصيده درهم تنيده شده
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ترين منبع سفر متن قرآني براي شاعري چون زهاوي بيانگر آن است كه مهم
  .است اخروي اين شاعر، قرآن كريم بوده

نمايد كه شاعر توانسته است در ته ضروري مي بيان اين نك،در فرجام سخن
بيشتر كالمش بر مخاطب  تأثير كنار استفاده از بينامتني ديني، از زبان طنز براي

 بيان ، زيرا طنز،كمك بگيرد و به هدف خود كه همان اصالح جامع است برسد
ادبيات طنز . ها به قصد اصالح است ها و نادرستي ي كژيهنرمندانه و نقادانه

هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي و سياسي را به  تباهات يا جنبهاش
 ،زبان طنز بنابراين ؛دارد كند و انسان را به تفكر وا ميدار بيان مي اي خنده شيوه

گيرد كه  هاي انتقال پيام به مخاطب است و زماني مورد استفاده قرار مي يكي از راه
 كه از حساسيت داده شود به مخاطب ارائه  پيامي، آني  به واسطهخواسته شود

 شاعر در اين قصيده با هنرمندي توانسته است با استفاده . استخاصي برخوردار
از طنز توجه مخاطب را جلب كند و با استفاده از روابط بينامتني با متون ديني 

    . انتقاد كند،هاي سطحي از دينويژه قرآن از برداشت هب
  
  نتيجه. 8

���� «ي قصيده. شود متن ادبي بدون سابقه آفريده نمي،ي بينامتنييهبراساس نظر
اي هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ گونه است، چنين قصيده نيز اين» � 	����

سفر به «ي به طور كلي، انديشه. است ساختار و طرح كلي سوابق فراواني داشته
شد، زيرا اين انديشه پيش فكري نيست كه زهاوي مبتكر آن با» عالم پس از مرگ

ولي نكته . است از او وجود داشته و بارها موضوع آثار مختلف ادبي قرار گرفته
 سفرهاي خيالي را در قالب عدرخور گفتن اين است كه شاعران معاصر اين نو

پس از  .شعر به نظم كشيدند و نظم سفرهاي خيالي به يك فن تبديل كردند
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ي جميل صدقي زهاوي سروده »���� � 	����« يبررسي روابط بينامتني قصيده
  :اين نتايج به دست آمد

 واژگان و مضامين ديني و قرآني، اولين بناي ساختار فكري زهاوي در سرودن -1
 آگاهانه از اين ي شاعر با استفاده. است بوده» ���� � 	����«ي قصيده

ضر و با استفاده از واژگان و مفاهيم و درهم تنيدگي ماهرانه متن غايب و حا
  .زبان طنز توانسته است پيام خود را به مخاطب برساند

 شاعر در اين قصيده با برقراري تعامل و تفاعل بين واژگان ديني و قرآني و -2
نفي متوازي يا امتصاص، نفي (ياري گرفتن از سه شكل در روابط بينامتني

 متن غايب را در توانسته است معناي) كلي يا حوار، نفي جزيي يا اجترار
  .  اي از مواقع معناي جديدي به متن حاضر دهدقصيده خود بياورد و در پاره

 زهاوي انديشه و اعتقاد خود را نسبت به دنياي پس از مرگ، به صورت -3
است تا از طريق متن ديني  بينامتني الفاظ و مضامين قرآني به تصوير كشيده

ي ي خود و مشاهدهو با استفاده از تجربها. بتواند با مردم ارتباط برقرار كند
بار اجتماعي جامعه، انديشه، فلسفه و ديدگاه خود ظلم و ستم و شرايط اسف

ي زندگي، مردم و اعتقاداتشان از زبان اهل دوزخ و بهشت بيان را درباره
دنياي پس از مرگ در اثر زهاوي چارچوب و نمادي است كه . استكرده

هدف اصلي او از به . تازد ظلم و جور زمانه ميي آن برشاعر به وسيله
اختناق در جامعه كاربردن بينامتني اعتراض نسبت به حكومت زور و جو 

   .بوده است
ويژه نفي كلي يا حوار، معني و مقصود  ه شاعر با استفاده از روابط بينامتني ب-4

 متحول ساخته است و برخالف متن غايب، ،متن غايب را در متن حاضر
  .   اني جديدي به متن حاضر داده استمع
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 تأثير  شاعر با استفاده از موسيقي واژگان قرآني خواسته است تا شكل-5
هاي ي خود را به مخاطب به حداكثر برساند و قاطعيتي را كه در آيه قصيده
 معاني و اهداف يكند تا در القا ايجاد ،شود، در قصيده مشاهده مي،قرآني

-  ملموس،ر باشد و شرايط مملكت خود را نزد مخاطبثرتؤخود به مخاطب م

  .تر سازد

   و مĤخذمنابع
  قرآن كريم −
گرفته شده ،دراسه لتجلي البني القرآني في الخطاب العربي المعاصرالتميمي، احسان محمد جواد،  −

 9/8/2008 از پايگاه اطالعاتي زير در تاريخ

- http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid=229 

  .l	�	������: ، بغداد1958 - 1920نقد الشعر العربي الحديث في العراق من ) 1978(توفيق، عباس −

 :الترجمهاالتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث،). 2001(الجيوسي، سلمي خضراء −
 .ة مركز دراسات الوحدة العربي:، بيروتعبدالواحد لؤلؤة

 .، مطبعة دارالهناءحاضرات عن جميل صدقي الزهاوي حياته و شعرهم). 1954(الحاني، ناصر −

، »خالقيت بينامتني در ديوان حافظ و والي حيدرآبادي«)1386(خليلي جهان تيغ، مريم −
 . ،پاييز و زمستان9ي، سال پنجم، شماره)زبان و ادبيات فارسي( ادب غنايي يپژوهشنامه

: ديم أدونيس و خالده سعيد، الطبعه االولي، بيروت، تقديوان النهضه، )1983(زهاوي، جميل صدقي −
 .دارالعلم للماليين

 .اتحاد الكتاب العرب : ، دمشقحالت الخيالية في الشعر العربي، الر)1999(الصالح السليمان، محمد −

سيدمحمدباقرموسوي :، مترجمترجمه تفسير الميزان) 1374(طباطبايي،محمد حسين −
 .ي علمية قمسالمي جامعه مدرسين حوزهدفتر انتشارات ا:، قم5همداني،چاپ

،، اهدافه و خصائصه في القرن التاسع عشر: الشعر العراقي الحديث) 1965(عزالدين، يوسف −
 .الدارالقوميه للطباعه و النشر: الطبعه الثانيه، قاهره

 .اتحاد الكتّاب العرب: ، دمشقالنص الغائب، )2001(عزام، محمد −

 .تهران ، مكتبه الصدوق،اصول كافي، )1381( كليني، محمد بن يعقوب −

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتبحار األنوار، )1983(مجلسي، محمدباقر −
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: دمشق، )أنتروبولوجية لنصوصها/مقاربة سيميائية( السبع المعلقات، )1998( مرتاض، عبدالملك −
 .إتحاد الكتاب العرب

ي  نشريه،»ينامتني قرآن با شعر احمد مطرروابط ب«) 1388( فرامرز و ماشاءاهللا واحدي، ميرزايي، −
 .، بهار25ي جديد، شهارهي اذبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دورهدانشكده

 .مطبعه نهضه المصر :، دارالعرب للبستاني، القاهرهالزهاوي و ديوانه المفقود، )1963( ناجي، هالل −

 .ققنوس:  تهران مسعود عليا،: ، ترجمهنظريهرمنوتيك فلسفي و ، )1381(واينسهايمر، جوئل −
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