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  مطر هنجارگریزي معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی
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  چکیده
هـاي   ري چـشمگیر در آثـار و نوشـته      قرآن کریم و مفاهیم ارزنده و واالي آن، همـواره حـضو           

-کاررفته در آن بـه هاي به متن قرآن و زیبایی . شاعران و ادیبان در هر دوره از زمان داشته است         

رو ادیبـان و   سـازد؛ از ایـن   اي مشخص، خارج مـی  اي است که قرآن را از انحصار به دوره    گونه
 و  ات بالغی نهفته در متن آن داشتهنظیر آیات و نک اي به ساختار بی شاعران، پیوسته توجه ویژه  

  .اند تا با پیوند کالم خود به کالم الهی، بر انسجام سخن خویش بیفزایند کوشیده
هـاي خـویش، متـأثر از     مطر ازجمله شاعران معاصر عرب است که در سروده     محمد عفیفی  

ن شـعري خـود   هاي ادبی آیات را با متو    قرآن کریم و آیات الهی است و در بیشتر موارد، جنبه          
وي نیز مانند بسیاري از   .دهد  درهم آمیخته و تصاویري بدیع، فراروي مخاطب خویش قرار می         

کاررفته در بافت روایی آیات  هاي به   گیري از ساختار و ظرافت      شاعران گذشته و معاصر با الهام     
م با قرآن ي ذهنی خود، در سرودن اشعار خویش در تعامل و ارتباط مستقیو نیز متأثر از حافظه    

ي آیات و واژگان قرآنی در مـتن   مطر، گویاي حضور گسترده تأمل در دیوان عفیفی  . کریم است 
کاررفتـه در آن را در کـالم   هاي بـه ها، بالغت قرآن و آرایه شعري مطر است که در بیشتر نمونه      

غی قرآن هاي بال شود، بررسی نمونه آنچه در این مقاله بدان پرداخته می. کشد خود به تصویر می
استعاره، کنایه، تشبیه و (مطر از دیدگاه قواعد هنجارگریزي معنایی       هاي محمد عفیفی    در سروده 

هاي بالغی آیات قرآن در قالب محورهاي     ي شاعر از زیبایی   براین اساس، استفاده  . است) مجاز
  . شود نشینی ارزیابی می جانشینی و هم

  .مطر رآن، محمد عفیفیهنجارگریزي معنایی، بالغت ق: هاواژه کلید
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 i-anari@araku.ac.ir استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك. 1

  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم. ٢
   کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك. ٣
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  مقدمه
ساز تحـوالت مهـم و    هاي ادبی، زمینه ي نخست قرن بیستم پیدایش مکتب در نیمه 

هاي اثرگـذار در ایـن     مکتب ازجمله. ي ادبیات و نقد معاصر شد     اساسی در عرصه  
 Victorویکتور شکلوفسکی «. توان به مکتب فرمالیسم روسی اشاره کرد دوره می

Shklovsky «)1893-1984گذاران مکتـب فرمالیـسم روسـی در اثـر        از بنیان .) م
هـاي خـود از     هـا و دیـدگاه    به طـرح نظریـه    » ها  رستاخیز واژه «مشهور خود به نام     
» شناسی مـسکو    مطالعات زبان «همکاري اعضاي دو انجمن ادبی      . فرمالیسم پرداخت 

انجمـن  «و .) مRoman Jacobson «)1896-1982رومان یاکوبسن «به ریاست 
در سـن پترزبـورگ، متـشکل از        ) Opoyazاوپویـاز   (» هاي زبان شاعرانه    هشپژو

-Jury Tynynov  «)1894یـوري تینیـانوف   «، »شکلوفـسکی «منتقـدانی چـون   

با هـدف  ... و) م1886-1959(» Boris Eichenbaumبوریس آخن بام «، )م1943
ـ                 هـا و   هدستیابی به مبنایی علمی در سنت مطالعات و نقد ادبی، منجر بـه طـرح نظری

هایی در اصول و مبانی این مکتب ادبی شد و زمینـه را بـراي پیـدایش نقـد                پژوهش
ها در تحلیل آثـار و متـون ادبـی بـر            فرمالیست. گراي روسی، فراهم ساخت   صورت

شـناختی و  اي داشتند و از دیـدگاه قواعـد زیبـایی   ، توجه ویژه)فُرم(صورت و شکل   
در نظر آنان آنچه نویسنده   . پرداختند  ر ادبی می  کارکرد عناصر ادبی، به نقد متون و آثا       

با ایـن   . گفتن است که اهمیت دارد    » چگونه«دارد، مهم نیست؛ بلکه     یا شاعر بیان می   
ي ایدئولوژیک و محتوا در هنرهـا  ي فرمالیسم به هیچ وجه، منکر مسئله  نظریه«همه،  
خواننـد،   محتوا میاصطالحهاي ادبی نیست؛ بلکه همان چیزي را که دیگران به     و واژه 

  )12: 1377علوي مقدم، (. »آوردشمار میهاي صورت بهاین مکتب جزء جنبه
سـازي از سـوي هاورانـک، لـیچ یکـی از             ي برجـسته  زمان با طـرح نظریـه      هم
ي  سـازي را از طریـق دو شـیوه   پردازان مشهور فرمالسیم، عملکـرد برجـسته     نظریه
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ــده ــارگریزي و قاع ــست هنج ــی دان ــار. افزای ــروج از  هنج ــت، خ گریزي درحقیق
. یابـد  ي ادبیـات، کـارکرد مـی   هاي زبان معیار است و بیش از همه در عرصه  مؤلفه

 گریز از زبان هنجار و رهایی از کارکردهـاي ارجـاعی واژگـان            )33: 1383صفوي،  (
پیـدایش زبـان ادبـی        شناختی، باعـث      زبان به کمک صنایع بالغی و عناصر زیبایی       

ویـژه هنجـارگریزي معنـایی، کـه        توان گفت هنجارگریزي به    رو می شود؛ ازاین   می
کاررفته در آن دارد، عامـل مهمـی در   ارتباط تنگاتنگی با علم بیان و صنایع ادبی به   

تـوان  رو مـی  آیـد؛ از ایـن      شمار مـی   ویژه شعر به  هاي ادبی به    ها و آفرینش    نوآوري
-بـه .  ادراك بیـان زدایی است؛ یعنی دشوار کـردن شگرد هنر، همین آشنایی   «گفت  

ي مشهور شکلوفسکی، هدف، افزودن به مـدت زمـان ادراك حـسی اسـت؛               گفته
شناسی اسـت؛ پـس بایـد    چون فراشد ادراك حسی در خود هدف و غایت زیبایی  

  )309: 1385احمدي، (. »طوالنی و دشوار شود
ي شصت است که متأثر از سیر تحوالت        مطر ازجمله شاعران دهه   محمد عفیفی 

وي . دارد) نقاب( دوره، در شعر خود گرایش به رمز و اسطوره و قناع             شعري این 
ي دوم قرن بیستم ازجملـه آدونـیس        در شعر خود، بیشتر به شاعران لبنان در نیمه        

ها و و آرا و اندیشه» محمود حسن اسماعیل«شدت، تحت تأثیر  گرایش داشته و به   
ر نوع خـود جدیـد و   مطر دشعرهاي عفیفی«. نیز تجربیات فکري و روحی اوست     

ي معاصر است که ارتباط تنگاتنگی با دیگـر         همتاست و ازجمله شعرهاي دوره      بی
هاي عارفانه و فلـسفی و     متون عربی از جمله قرآن کریم، شعر قدیم عرب، نوشته         

دارد که مطر   ) م1977-1910(ویژه اشعار محمود حسن اسماعیل      نیز شعر معاصر، به   
ي الفاظ و واژگان زبـانی و  برد؛ یکی دایره، به کار میي اصلیها را در دو حوزه  آن

دیگري درآمیختن با طبیعت مصر و زندگی روستایی که تا آخرین لحظات زندگی        
  )6: 2010بدر نصار، (.»خود از آن جدا نگشت
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مطر، مسائل و اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور مصر را در قالـب اشـعار           عفیفی
یـات تـاریخی، داسـتانهاي عامیانـه و خرافـی و            اسـطوره، حکا  . داردخود بیان می  

دهـد کـه    هاي سطحی و اولیـه شـعر وي را تـشکیل مـی            هاي فلسفی، الیه  اندیشه
پوشاند و با پیوند میان گذشـته و     مقصود نهایی و غرض اصلی وي را در خود می         

مطر در شعر خود بـه    .کشدهاي جامعه معاصر خود را به تصویر می      حال، واقعیت 
زنـد و زبـان شـعري او نیـز در میـان               هاي بدیع و پیچیده دست می       زيتصویرپردا

آخرین شاعر «اي که به وي لقب       نماید به گونه    نسالنش، غریب و نامتعارف می      هم
   )1: 2010حمدي، ( .اند را داده» جاهلی

در شعر معاصر به دلیل استفاده اغلب شـاعران از رمـز و اسـطوره، گـرایش بـه           
شـاعر بـا فاصـله گـرفتن از کارکردهـاي      . یابد ر نمود میقطب استعاري کالم بیشت   

ي   نـشانه (هاي متعدد     مدلول) ي زبانی   نشانه(ارجاعی واحدهاي زبانی، از یک دال       
ها را جانشین یکـدیگر در   گزیند و با تکیه بر قطب استعاري، این نشانه  برمی) ادبی

ی تصویرآفرینی نشین  ها بر روي محور هم      ساختار کالم خود ساخته و با ترکیب آن       
  . کند می

اي یافته و شاهدهاي فراوانـی  در شعر مطر هنجارگریزي معنایی کارکرد گسترده  
خـورد کـه از ایـن میـان     هاي بالغی در شعرهاي وي بـه چـشم مـی       از انواع آرایه  

از بین میراث گذشـته،    «. هاي بالغی قرآن لطافت خاصی بدان بخشیده است       نمونه
هاست و این امر به خاصیت جوهري  از کارآمدترین آن  شعر برآمده از متون دینی،      

گردد که با طبیعت و ساختار شعر در تعامـل اسـت و ایـن همـان                این متون بازمی  
کـشاند و   هـا مـی     منـدي مـداوم از آن             چیزي است که ذهن بشر را به حفظ و بهره         

شتري ي انسان در مقایسه با سایر متون، به متون دینی و یا شعري تمایل بیـ       حافظه
  )42-41:م1993فضل،(.»دارد
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-هاي ادبی معاصر است که در ایران در قالب پژوهش         هنجارگریزي ازجمله نظریه  

هاي بسیاري اعم از مقاله و کتاب، بدان پرداخته شده و کارکرد هریک از انواع آن          
شـده  بیشتر مطالعات انجام. در آثار ادبی و اشعار شاعران، نقد و بررسی شده است   

ي ادبیات فارسی بوده و به کارکرد این نظریه در شـعر شـاعران            در حوزه در ایران   
ي حاضـر در شـمار      تـوان گفـت مقالـه     رو مـی  عرب پرداخته نشده است؛ از ایـن      

ي هنجارگریزي معنـایی در شـعر      هایی است که به بررسی نظریه     نخستین پژوهش 
مطـر  یعفیفـ . پـردازد ، شاعر معاصـر مـصري مـی       )م2010-1935(مطر  محمد عفیفی 

هاي منحصر  ازجمله شاعران نوپرداز مصر است که به دلیل جایگاه ادبی و ویژگی           
هـاي مختلفـی از     فرد، شعر وي، در میان پژوهـشگران عـرب، شـناخته و جنبـه             به

. ویـژه پـس از وفـات وي، بررسـی و ارزیـابی شـده اسـت                زندگی ادبی شاعر، به   
ي طوره و نیـز اسـتفاده  هاي فلسفی، اجتماعی و سیاسی شاعر، کـارکرد اسـ         نگرش
ي وي از قرآن کریم و مفاهیم واالي آن ازجمله موضوعاتی اسـت کـه در            گسترده

-ها مـی نامه در جهان عرب بررسی شده است که از میان آن          قالب مقاله و یا پایان    

إبـراهيم   (مطرعفيفى حممد التربوى يف شعر اخلطاب: هاي زیر اشاره کردتوان به کتاب
 فتحـى  حممد ةغاد (مطر ىعفيف حممد  شعر واملوت يفةاحليا ةثنائي ،)حسن إبراهيم حسني

حممد سـعد   (مطر  العالقات النحويه و تشکيل الصورة الشعرية عند حممد عفيفی        ،  )ابراهيم
مـد  مروة حم( دراسة يف جتربة حممد عفيفي مطر ،شعرية االنزياح: مقاالتی چونو ) شحاته
أقنعـة  «دراسـة  ،)شعث جرب أمحد.د(مطر  عفيفي حممد شعر يف التناص مجاليات، )البطاينة
أنـت واحـدها و هـی       «احللم و الکيمياء قراءة فی ديوان       ،  )حممد سليمان (» مطرعفيفی

-حممد عفيفی » معلقات «،)شاکر عبداحلميد (مطر  للشاعر حممد عفيفی  » اعضاؤک انتثرت 

بـه بررسـی     هایی هستند که در جهان عرب     ازجمله پژوهش ) حممود أمني العامل  (مطر  
  . اندهاي وي پرداختهمطر و نقد و بررسی برخی از قصیدهشخصیت ادبی عفیفی
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 حال آنکه در ایران، تاکنون پژوهشی درخصوص این شخـصیت معاصـر عـرب،              
هاي بالغـی  صورت نگرفته است و پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی نمونه           

مطر، چگونگی کارکرد آیات بالغـی  هاي عفیفی  و بازتاب آن در سروده     آیات قرآن 
ي هنجـارگریزي بـه   قرآن در متن شعري وي را ارزیابی کـرده و در قالـب نظریـه       

رسـد  نظـر مـی   بـه . کارگیري آیات الهی اشـاره کنـد      هاي هنري شاعر در به    ظرافت
لهـی بـراي بیـان    مطر متأثر از زیبایی بالغی آیـات قـرآن از فحـواي کـالم ا             عفیفی
کوشد صورت کـالم خـود   برد و میي شخصی خود بهره می   هاهها و دیدگا  اندیشه

مطــر در شــعر محمــد عفیفــی. را بــا ســاختار و مفــاهیم قرآنــی، هماهنــگ کنــد 
گرفتــه از بالغــت قــرآن را در دو محــور جانــشینی  هنجــارگریزي معنــاییِ الهــام

بـر ایـن اسـاس، مباحـث        . ردتوان بررسـی کـ    می) ترکیب(نشینی    و هم ) انتخاب(
ي دیگـري در   ي زبـانی، جانـشین نـشانه    ها یک نـشانه      که در آن   -استعاره و کنایه  

 کـه در  - در محور جانشینی و مباحثی چون مجاز و تـشبیه -شود  ساختار کالم می  
 در -شوند  نشین می   ها واحدهاي زبانی در بافت سخن، ترکیب و با یکدیگر هم            آن

  .یرندگ نشینی جاي می محور هم
  

  محور جانشینی
  استعاره

ترین مباحث علم بیان    هاي معنایی و از اساسی      استعاره، یکی از انواع هنجارگریزي    
است که از دیرباز در اندیشه و دیدگاه ادیبـان و علمـاي بالغـت عربـی، جایگـاه                  

ــژه ــارگریزي  وی ــته و در هنج ــه    اي داش ــاالترین درج ــز از ب ــایی نی ــاي معن ي ه
هـاي ادبـی در       استعاره، یکی از پرکاربردترین آرایه    . ر است سازي برخوردا   برجسته

متون شعري شاعران گذشته و معاصر است و درحقیقـت، تـشبیهی اسـت کـه بـا           
صورتی موجز و معماگونـه یافتـه و از   ) به مشبه یا مشبه(حذف یکی از طرفین آن      



  مطر هنجارگریزي معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی                                                      
 

53

 کنـار نهـادن   تر از تشبیه است؛ زیرا استعاره با تغییر در ساختار تشبیه و    رو بلیغ   این
ي   اسـتعاره درحقیقـت، بـر پایـه       . شـبه، ادعـاي یکـسانی دارد        ادات تشبیه و وجـه    

. گیرد و قطب استعاري کالم نیز به محور جانشینی گرایش دارد            انتخاب، شکل می  
ي دیگـري از روي   اي برحسب تـشابه معنـایی بـه جـاي نـشانه      نشانه«در استعاره   

بـه ایـن    . گیرد  نشینی قرار می    حور هم شود و به روي م      محور جانشینی انتخاب می   
تـرین نـوع تـشبیه اسـت؛ هرچنـد          توان مدعی شد که استعاره، فـشرده        ترتیب، می 

  )133: 1390صفوي، (. »تفاوتی ظریف میان تشبیه و استعاره وجود دارد
و یا لفظ  ) مستعارله و مستعارمنه  (علماي بالغت، استعاره را به اعتبار طرفین آن         

هـاي    در این قسمت، با توجه به نمونـه       . اند  وناگونی تقسیم کرده  مستعار به انواع گ   
هاي موجـود در شـعر وي، بـه اعتبـار      مطر استعاره کاررفته در شعر عفیفی   قرآنی به 

هـاي تـصریحیه و مکنیـه، بررسـی و درضـمنِ       طرفین استعاره، در دو نوع استعاره   
 پرداخته خواهـد    هریک به تحلیل اجزا و سایر عناصر مهم در ساختار هر استعاره           

  .شد
  

  ي تصریحیهاستعاره
هـاي معنـایی    در این نوع از استعاره، شاعر بر آن است تـا بـا نـسبت دادن مؤلفـه               

ایـن عملکـرد   . ي یکسانی برقـرار سـازد      مستعارمنه به مستعارله، میان آن دو رابطه      
هاي معنایی متفاوت و نیز خلق مفاهیم        شود تا با برگزیدن مدلول      شاعر موجب می  

نویه در ساختار کالم، در برابر دیدگان مخاطب، تصویرآفرینی کـرده و دریافـت              ثا
هـاي    معنا را به وي وانهد تا با رمزگشایی از صورت شـعري، از طریـق مشخـصه                

در میـان چهـار مبحـث علـم     . نهفته در مستعارمنه به حقیقت مستعارله دست یابد       
ت و از بین سایر انواع این    اي به خود اختصاص داده اس       بیان، استعاره جایگاه ویژه   

استعاره، هنگـامی کـه     «. ي باالتري در هنجارگریزي برخوردار است       علم، از درجه  
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ي شـباهت بنـا گـردد، بـر ارتبـاط میـان طـرفین خـود          بر محور انتقال و بـر پایـه   
ــستعارمنه( ــستعارله و م ــدرت   ) م ــاط، ق ــین ارتب اســتوار اســت و از رهگــذر هم

اي از نظـم و   ي گسترده اخته و در برابر وي، عرصه س  پردازي شاعر را آشکار       خیال
  )131: م2002محمد ویس، (. »کند انسجام و نیز تنوع و پیچیدگی ترسیم می

-هـاي بـه   هاي قرآنـی و اسـتعاره   مطر نیز بسیاري از تصویرپردازي      محمد عفیفی 

زنـد و معنـاي مـوردنظر     کاررفته در کالم الهی را به صورت کالم خود پیونـد مـی     
دارد و بر لطف و ارزش سخن خویش          هاي قرآن بیان می      در قالب استعاره   خود را 

ي قرآنـی در  ي اصـلیه و تبعیـه  هاي تصریحیه در ادامه به کارکرد استعاره. افزاید  می
هاي قرآنی، بـه تأثیرپـذیري       مطر پرداخته خواهد شد و با تحلیل نمونه       شعر عفیفی 

  .شودشاعر از کالم الهی اشاره می
  ي تصریحیه استعارههاي  نمونه

شود و از  خداوند عظمت و قدرت خود را یادآور می» انعام«ي  در سوره
گوید و همگان را به تدبر و تفکر در آیات الهی  هاي خود سخن می نعمت
خداوند در این . خواند و به نظم و هماهنگی در نظام آفرینش اشاره دارد فرامی

 هستی را در برابر مخاطبان خویش به برانگیز از خلقت وهایی تأمل سوره، صحنه
اي براي اهل خرد و  آیاتی که گویاي قدرت الیزال الهی و نشانه. کشد تصویر می

 ِإنَّ اللّه فَاِلق الْحب والنوى يخِرج الْحي ِمن الْميِت :فرماید آنجا که می. معرفت است
 ذَِلكُم يالْح ِت ِمنيالْم ِرجخمفَكُونَ ﴿وؤى تفَأَن ٩٥اللّه﴾  

، گیاهان  »مرده: المیت«و  » زنده: الحی«ي    در این آیه، مقصود خداوند از دو واژه       
ها با لفظ زنـده   جان است که خداوند از آن   سبز و باطراوت و گیاهان خشک و بی       

هاي معنایی هریک، آن دو را جانـشین          کند و با توجه به مشخصه       و مرده تعبیر می   
تأمـل در بافـت روایـی آیـه و واژگــان     . گردانـد  ي گیـاه در سـاختار آیـه مـی     هواژ
بیانگر آن » شکافنده: فالق«و » هسته: النّوي«، »دانه: الحب«شده با آن مانند    نشین  هم
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ي   ي الحی را استعاره از گیاهان تـازه و پرثمـر آورده و واژه               است که خداوند واژه   
داند و مقـصود، آن اسـت کـه     جان می  خشک و بیاي از گیاه    المیت را نیز استعاره   

هـا و   هـا بـرگ   شـکافد و از آن    هاي خشک را مـی    خداوند بلندمرتبه دانه و هسته    «
. »آفرینـد  جانی در دل خاك، حیاتی تـازه مـی     ي بی   رویاند و از دانه   گیاهان سبز می  

ــشریف الرضــی، ( ــوع اســتعاره  دو واژه )29: ق1407ال ــه از ن ــن آی ي ي مــذکور در ای
هـاي    ي مطلقه هستند و به اعتبار جـامع نیـز در گـروه اسـتعاره              ي اصلیه تصریحیه

  .گیرند عامیه جاي می
-ي قرآنی با اندك تغییري در ساختار و واژگان خود در شعر عفیفی         این استعاره 

انعـام  «و » یـس «ي هاي خود، آیات سوره وي در یکی از قصیده. یابد مطر نمود می 
مطـر در  . سـازد  هاي شعري خود می رکیبی هماهنگ با بیت  آمیزد و ت    را درهم می  » 

-ي بـه  گیـري از اسـتعاره  سو با مفاهیم قرآنی است و با الهـام   بیت شعري خود هم   

هـاي   کند و بـر ایـن داللـت    ي انعام به تحوالت طبیعت اشاره می کاررفته در سوره  
تعاره را عفیفی در شعر خود ایـن اسـ  . برد آشکار براي بیان قدرت خداوند بهره می     

جبـر  (. دهد که مادر طبیعت و رمز و نماد باروري و زایش است   به زمین نسبت می   
یخـرج الحـی مـن    «و » ینفلـق النّـوي  «نشینی عبارات قرآنـی      هم) 60: م2004شعث،  
اشاره به رویـش    » الزّواج«و  » الکائنات«،  »المطر«،  »الریاح«با واژگانی چون    » المیت

  :جان است هاي بی اندن طبیعت سرسبز از دانهگیاهان و قدرت خداوند در روی
 اِحدالو وذَا هةْ...هادِبالفَر فلْتم  

كَِثري و ِشرتنم  
املَطَر ياِح واً ِللروحفْتِن مطَاِبقَي تاً ِمنيةَ بعباَألر ِمنيسرت  

وِة الزِتفَاِليِباح اتلُ الكَاِئنبحفَت ِعنيمجاجت  
  تطْرِحني فَينسِلخ ِمن اللَّيِل و ينفَِلق النوی 

  و يخرج احلَی ِمن املَيِت
  )١٩٤: م١٩٩٨مطر، عفيفي (                
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کار خداوند براي بیان فرارسیدن شب، تعبیري بدیع و زیبا به» یس«ي در سوره
ي ب را در قالب استعارهبندد و مفهوم توالی شب و روز و تاریکی ش می

داند چون پوستینی میخداوند روز را هم. کندي مطلقه بیان میي تبعیهتصریحیه
که بر تن شب پوشیده شده و به هنگام فرارسیدن شب، مانند پوست گوسفند 

هم مظِْلمونَ  وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ ِمنه النهار فَِإذَا :شودسالخّی شده از تن آن کنده می
﴿٣٧ ﴾ 

ي موردنظر توان به حقیقت استعارهمی» نسلخ«در این آیه با توجه به فعل 
در لغت به معناي کَندن پوست گوسفند است که خداوند آن » سلخ«. دست یافت

در این آیه، مستعارمنهِ . برد را براي برگرفتن و زایل شدن روشنایی روز به کار می
با توجه به . شده است) زایل شدن نور(ستعارلهِ حسی جانشین م) انسالخ(حسی 

شود که خداوند شب را به گوسفندي چنین استنباط می» فإذا هم مظلمون«عبارت 
داند و براي بیان پایان یافتن روشنایی روز، تشبیه کرده و روز را پوست آن می

ي موردنظر ارهبرد و استعخوانی دارد، به کار میي سلخ را که با این تشبیه همواژه
  )356: 1388التفتازانی، (. کند را در این فعل بنا می

جایی الفاظ  مطر نیز در شعر خود با اندك تغییري در ساختار آیه و جابهعفیفی
برد و کار میي قرآنی را بهآن براي بیان اتمام روز و فرارسیدن شب، این استعاره
ام هدفمند و منظم آفرینش، در به تصویر کشیدن قدرت خداوند و هدایتگري نظ

  :سازدتصاویر قرآنی را بار دیگر در شعر خود مجسم می
اِحدالو وذَا هةْ... هادِبالفَر فلْتم  
كَِثري و ِشرتنم  

املَطَر ياِح واً ِللروحفْتِن مطَاِبقَي تاً ِمنيةَ بعباَألر ِمنيسرت  
  اِئنات ِباحِتفَاِليِة الزواجتجمِعني فَتحبلُ الكَ

  تطْرِحني فَينسِلخ ِمن اللَّيِل و ينفَِلق النوی 
                  )١٩٤: م١٩٩٨مطر، عفيفي (   و يخرج احلَی ِمن املَيِت
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  ي مکنیهاستعاره
) لـوازم (هـاي     لفهدر این نوع استعاره، شاعر، لفظ مستعارله را به همراه یکی از مؤ            

لـوازمی کـه جانـشین    . کنـد  نـشین یکـدیگر در سـاختار کـالم مـی        مستعارمنه، هم 
شود درحقیقت در حکم دالی است که خواننده و مخاطب           مستعارمنه در جمله می   

هـا    رو برگزیدن مشخصه    سازد؛ از این    را به مدلول نهایی و اصلی کالم رهنمون می        
 همـاهنگی بـا مـستعارمنه داشـته باشـد، در           هایی که بار معنـایی جـامع و         و مؤلفه 

هـاي مکنیـه در    اسـتعاره . اي دارد اهمیت ویژه  استعاره، تشخیص و تحلیل این نوع    
انگیزتـر اسـت؛ زیـرا گوینـده در آن بـا ذکـر              ي تصریحیه، خیال    مقایسه با استعاره  

بخـشی بهـره    هاي مستعارمنه در اغلب موارد از صنعت تـشخیص یـا جـان     ویژگی
 همین دلیل، علماي بالغت، صفت تخییلیه بودن را در تعریف این نـوع         برد؛ به   می

هاي ادبـی در   صنعت تشخیص، یکی از پرکاربردترین آرایه. برند استعاره به کار می   
تخیـل چیـزي جـز تجزیـه و ترکیـب صـور            «. متون ادبی گذشته و معاصر اسـت      

هاي   جربهي تخیل، همان ت     مایه  شده در ذهن نیست؛ یعنی دست     محسوسات ترسیم 
هـا را انباشـته و   ها را آزموده و در خیال خود آن    تر، آن   حسی است که انسان پیش    

  )138: 1388مدرسی، (. »نگه داشته است
ي قرآنی در بافـت آیـات و سـپس در شـعر          هاي مکنیه   در ادامه، به ذکر استعاره    

نـوع  هاي قرآنی در شعر شـاعر از   مطر اشاره خواهد شد و از آنجا که نمونه  عفیفی
ي اصلیه است، تنها بـه کـارکرد ایـن نـوع از اسـتعاره در مـتن                  هاي مکنیه   استعاره

  .شعري مطر پرداخته خواهد شد
  ي مکنیه هاي استعاره نمونه

گاه که خطاب آن. بیان شده است) ع(از زبان زکریا» مریم«ي آیات ابتدایی سوره
قَالَ رب ِإني وهن  :گویدبه خداوند بلندمرتبه از عجز و ناتوانی خود سخن می
   ﴾٤الْعظْم ِمني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن ِبدعاِئك رب شِقيا ﴿
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تعبیري که در این آیات براي بیان مفهوم ضعف و پیري بیان شده است، تعبیري 
 آیه در این«. سازدهایش را آشکار میبالغی و ادبی است که تأمل در آن ظرافت

ور شدن سر تعبیر شده که حاکی از وجود براي بیان سپیدي کامل سر، به شعله
مستعارمنه است و پیري و ) نار(استعاره در آیه است و در این استعاره، آتش 

مستعارله است و جامع، انبساط و مشابهت روشنایی آتش و ) شیب(سفیدي سر 
نیز ] ، مستعارله و جامعمستعارمنه[سفیدي ناشی از پیري است و هر سه مورد 

. »ي استعاره استنیز قرینه» اشتعل«ي شریفه، لفظ در این آیه. اندمحسوس
  .ي اصلیه استي مکنیهي قرآن از نوع استعاره این استعاره)258: 1387سیوطی، (

سازد، غرض مطر با آنکه عین عبارت قرآنی را در شعر خود وارد می عفیفی
وي در شعر خود بلورهاي نمکین دریا را که بر . کند دیگري را از آن دنبال می

کند و این اند، به سپیدي موي سر، تشبیه میها رسوب کردهي سنگجداره
گویا شاعر، بر آن است تا . بردکار میي قرآنی را در توصیف این صحنه بهاستعاره

یر موي سر تعب) ور شدنشعله(هاي نمک را به همان گستردگی کثرت سپیدي دانه
  :کند و پیوندي میان مقصود خود با مفهوم قرآنی برقرار سازد

  :ِللِْبلَاِد أَطْراف مبلَّلَةٌ يغمرها املَاُء
        جداِئلُ مخلُولَةٌ ِفي البحِر تترسب علَيها

          ..بلُّورات اِمللِْح الِفِضي فَيشتِعلُ الرأْس شيبا
  )١٤٧: م١٩٩٨مطر، عفيفي(                                  

بخـشد و   را مـی  ) حیوان+(ي معنایی   ، خداوند به زمین مؤلفه    »ملک«ي  در سوره    
: ذلـول «ي واژه. رسـاند کند که سوار خود را آزار نمـی  آن را به شتري رام مانند می  

ي شتر کـرده   هاي شتر است که خداوند آن را جانشین واژه        ، ازجمله مشخصه  »رام
ي همانندي میان آن دو،     گرداند و با برقراري رابطه    می» األرض«ي  نشین واژه و هم 

چرخشی که  . بر آن است تا مفهوم چرخش و حرکت زمین را به مخاطب القا کند             
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 هـو  :سازدي زمین مختل نمیها را بر روي کره    نظام طبیعت و روند زندگی انسان     
الْأَر لَ لَكُمعالَِّذي ج﴿ ورشِه النِإلَيِقِه وزكُلُوا ِمن را واِكِبهنوا ِفي مشذَلُولًا فَام ١٥ض ﴾  

از ) رام(صفت ذلول . ي ذلول نهفته استي موجود در این آیه در کلمهاستعاره«
خداوند، سطحِ هموار زمین را . هاي حیوان چهارپا مانند اسب و شتر است ویژگی

آنکه آسیبی  شوند بی کرده که مردم بر پشت آن سوار میبه مرکب راهوري تشبیه 
هاي زمین   نیز پستی و بلندي» فامشوا فی مناکبها«مقصود از عبارت . ها برسد بدان
ي هاي مکنیه این استعاره نیز در شمار استعاره)244: ق1407الشریف الرضی، (. »است

گیري از  طر نیز با الهامم عفیفی. اصلیه است و ازنظر ذکر مالئم از نوع مطلقه است
دهد و تصویري مانند  را به زمین نسبت می) ذلول(ي معنایی قرآن کریم، مؤلفه

  :کندتصویرپردازي قرآن در شعر خود ترسیم می

  :و اَألرض بيِني و بين اجلَماعِة
  لَا اَألرض تبقَی ذَلُولَاً ِمهادا         

قَی دبي رعال الش و،قَاطَعاهاً تِمي اً وم  
  بلْ ِفضةٌ و دم لَست تدِري ِبأَيِهما اكْتملَ

  اُألفْق و ابتدأَ الطَّيرانُ،
             ِبأَيِهما يبدأُ القَتلُ
  ...           أَو تبدأُ اَألسِئلَة

  )٢٤٩: م١٩٩٨مطر، عفيفي(                   
  کنایه

در این صنعت . یابدیه نیز چون استعاره در بحث محور جانشینی کارکرد میکنا
ادبی، سخنگوي زبان، لفظ و یا عبارتی را جانشین مقصود اصلی و غرض نهایی 

با این . هاي بارز این صنعت استگویی از مشخصه پنهان و پوشیده. کند خود می
شده در بافت نشینمي بیان گوینده، ساختار و چگونگی واحدهاي ههمه، نحوه
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توان دریافت که در پس الفاظ  اي است که میگونهجمله و نیز فضاي کلی کالم به
نخستین ویژگی کنایه، ابهام و دوبعدي «. و عبارات گوینده، غرضی نهان است

ترین بودن آن است؛ یعنی داشتن معانی نزدیک و دور از ذهن که از برجسته
ا نوعی ابهام، همراه است که خواننده با تأمل و آفرینی است و بشگردهاي زیبایی

مرده، ده(. »داردبرد و ذهن را به تکاپو و تالش وامیاندیشه، پی به مقصود می
1386 :11(  

شود که  ها و آراي متفاوتی دیده میهاي بالغی در باب کنایه، نظریهدر کتاب
گونی براي آن ي ذوق خود، اصول و قواعد گوناادیبان سخن هر یک بنا بر قوه

ي الزم علماي بالغت، ازجمله تفتازانی، کنایه را ذکر ملزوم و اراده. اندبرشمرده
-ي کنایه از صفت، موصوف و نسبت تقسیم می گانه داند و آن را به انواع سهمی

در کنایه از صفت، سخنگوي زبان، وصفی را جانشین وصف دیگري در . کند
در این نوع . کند کنایی، لفظ موردنظر را اراده میگرداند و با بیانیساختار کالم می

هاي معنایی وصف محذوف است و شده، معموالً از مؤلفهکنایه، وصف جانشین
. نشین شده در کالم، اشاره به آن محذوف دارد آیی با سایر واحدهاي همدر هم

، در کنایه از موصوف، دقیقاً عکس این عملکرد برقرار است و در کنایه از نسبت
عنه، لفظ مورد کنایه گوینده با اسناد غرض اصلی خود به یکی از متعلقات مکنی

به و  در این نوع کنایه، گوینده به دلیل قرار دادن واسطه میان مکنی. کندرا اراده می
عنه، کشف روابط و مناسبات میان اجزاي کنایه و نیز روند دریافت معناي  مکنی

  .کنایه استتر از دو نوع دیگر اصلی پیچیده
بندي دیگري به انواعی چون تعریض، ي کنایه، در دستهگانههریک از انواع سه

اند، رنگی از هایی که از نوع تعریضدر کنایه. شوندتلویح، رمز و ایماء تقسیم می
شود و این نوع از کنایه، بیشتر به قصد تمسخر مخاطب  تمسخر و استهزا دیده می

- تر و به زنجیرهدستیابی به غرض اصلی گوینده، طوالنیدر تلویح، . رودکار میبه
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رمز نیز از . ها نیازمند است؛ اما رنگ و بوي طعن و تعریض ندارداي از واسطه
اي رمزآلود و پنهان دارند و دقت و هایی است که وجهههاي کنایه جمله مشخصه

ل، حاطلبند؛ در عینذکاوت بیشتري را در رسیدن به مقصود اصلی کالم می
ایماء نیز . خوردهاي تعریض و تلویح در این نوع کنایه به چشم نمیویژگی

واسطه و بدون طعن و  عنه، آشکارا و بی است که در آن مکنیترین نوع کنایهساده
هاي قرآنی و بازتاب هایی از کنایهدر ادامه، به نمونه. تعریض، قابل دریافت است

  . مطر اشاره خواهد شدآن در شعر عفیفی
  هاي کنایه نمونه
هایی از جان دادن انسان را به خداوند صحنه» قیامت«ي در آیات پایانی سوره     

گوید و در ضمن، آیات هاي مرگ، سخن میکشد و از احوال و ویژگیتصویر می
هاي پا کند و تعبیر درهم پیچیده شدن ساق ها را بازگو میسختی جان دادن انسان

  ﴾ ٢٩ الساق ِبالساِق ﴿ والْتفَِّت:فرماید چنین میبرد و کار میرا به
ها در هم، شدت و سختی و محنتی است که در مقصود از پیچیده شدن ساق«

کندن از دنیا و دیگر نخست جدایی و دل. آیدحالت مرگ براي انسان پدید می
کنایه  این عبارت قرآنی، )261-260: ق1407الشریف الرضی، (. »آغاز زندگی اخروي

معناي شدت و سختی جان دادن است و به دلیل ظاهر پوشیده و از صفت و به
همین دلیل از نوع طلبد؛ به رمزآلود آن، دریافت معنا دقت و تأمل بیشتري را می

  .آید هاي رمز به حساب می کنایه
ي قرآن را بدون تغییر و تصرفی در شعر خود وارد ساخته و مطر این آیه عفیفی

-ي خود را با مفهوم این آیه، هماهنگ میهاي این بند از قصیده بیتفضاي کلی 

در شعر . اي که ساختار کلی آن رنگ و بوي مفاهیم قرآنی داردگونهگرداند؛ به
ي مرگ و نابودي چیز در آستانهوي نیز گویی زندگی، رو به پایان است و همه
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برد و چنین بهره میي قرآنی مطر براي بیان شدت و سختی، از این کنایه. است
  :سرایدمی

  /تمِت النعمةْ
  لَِک العروش العِليةُ و أَعِمدةُ النهِر

  و خِمريةُ الياِبسةْ
             »  اقِبالس اقفََِّت السالْت و«  

 ،أَ اخلَلْقدِم بوِلِه کَيلَی أَومانُ عالز داراست  
  فَهلْ تِلِدين النهر و أَرفَع لَِک قُبةَ الفَضاْء

  !                      و أَدحو کُرةَ اَألرض؟
  )٣٣٣: م١٩٩٨مطر، عفيفی (                                     

کند و چنین ها و زمین سوگند یاد می، خداوند به آسمان»طارق«ي در سوره
  ﴾ ١٢﴾ والْأَرِض ذَاِت الصدِع ﴿١١السماء ذَاِت الرجِع ﴿و :فرماید می

-هر دو کنایه از موصوف» ذات الصدع«و » ذات الرّجع« دو آیه، عبارت در این

زا هستند که خداوند این تعبیر را براي ابرهاي باران» ذات الرّجع«مقصود از . اند
هاي واژگان، جانشین  و یا ویژگیدر زبان عربی، گاهی صفات. بردکار میها بهآن

ي شدههاي تعریفشود و مخاطب از طریق مؤلفهها در ساختار کالم میخود آن
به معناي ) رجع(ي در این کنایه نیز واژه. بردي موردنظر می هریک، پی به واژه

» ذات الرّجع«ها علت نامیده شدن باران به ي اول است و عرببازگشت به نقطه
که ابرها، آب متصاعدشده از سطح دریا را در خود حمل «دانند  میرا در این 

ها به  عرب] و یا اینکه. [گردانند ي باران به دریا برمی کنند و با ریزش دوباره می
: م1987الزمخشري، (. »اندیاد کرده» رجع«بینی و تفاؤل از باران با عنوان قصد خوش

ي خود، در گروه کنایات رمز و پوشیدهدلیل ساختار رمزآلود  این کنایه به)736/ 4
  .گیردقرار می
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در لغت ) الصدع. (نیز کنایه از گیاهان است» ذات الصدع«ي آیه، عبارت در ادامه
هاي رو به گیاه، اطالق شده است؛ زیرا دانهبه معناي شکافتن است و از این

 دل خاك هاي خاك را شکافته و از گیاهان به هنگام رویش، سطح زمین و الیه
توان با این عبارت، می» األرض«ي نشینی واژهدر این آیه از هم. آیندبیرون می

همین دلیل، این کنایه در شمار کنایات آشکارا به حقیقت کنایه دست یافت؛ به
  .گیردایماء جاي می

وي نیز از این . بردکار میهاي قرآنی را بهمطر در شعر خود این کنایه عفیفی
ها را با کند و زمین و آسمانکاررفته در قرآن را اراده میمان معناي بهها ه کنایه

  :کند همین صفات توصیف می
  :أَسمع نضج الدِم
  أَيٍد تنبت أَصاِبعها

  أَقْدام تأْخذُ شکْلَ السعِي و الطَِّريِق
ِسن ِة وِة احلُرطِْرِق الطَِّبيعم نيب لَابأَص انُود  

      اشِتقَاِق اَألسماِء علَی غَيِر قَاِعدٍة
  و أَنت ترقُب اَألرض ذَات الصدِع و السماَء 

  ..              ذَات الرجِع
  )٣٠٩-٣٠٨: م١٩٩٨مطر، عفيفی(                                          

گویـد کـه در آن،     ي روز قیامت سخن می    خداوند از زلزله  » زلزله«ي       در سوره 
ِإذَا زلِْزلَـِت   :گردندشود و مردگان از قبرهاي خود خارج می همه چیز دگرگون می   

  ﴾٢﴾ وأَخرجِت الْأَرض أَثْقَالَها ﴿١الْأَرض ِزلْزالَها ﴿

که خداوند از آنان به بار  کنایه از مردگان است »أثقال«ي      در این آیه، واژه
گرداند؛ زیرا مردگان نیز کند و جانشین مردگان در ساختار آیه می تعبیر می) اثقال(

زمخشري در تفسیر کشاف، مقصود . کنندچون باري بر دل زمین، سنگینی می هم
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 اما باتوجه به )783: همان(. داندهاي نهفته در دل زمین میرا گنجینه) اثقال(از 
-نظر میهاي آن است، به و بیان ویژگیساختار کلی سوره، که در توصیف قیامت

این کنایه را . تر با فضاي کلی سوره استتر و شایسته رسد تعبیر مردگان، مناسب
  .شمار آوردهاي ایماء بهتوان از نوع کنایهمی

مطر نیز در شعر خود، میان مفاهیم شعري و آیات قرآنی، ارتباط برقرار      عفیفی
این آیه نیز از جمله . خود به آیات قرآن اشاره داردهاي   سازد و در ضمن بیت می

آیاتی است که در شعر وي نمود بارزي دارد، با این تفاوت که مقصود وي از 
-اند که زمین، پناهگاه و محل زندگیمردگان نیستند؛ بلکه حشراتی) اثقال(

  :هاست آن
  :فَتداعت حشرات اَألرِض
حلُ الزسرلٌ ممال،        نيال فَقُبيِف قُب  

،لَاِحم رطَي ذَانٌ، ورِل، جحالن ودطُر ،العظَاَءات  
،امواٍت، هيح يمع ،ودد ،ومی، الباُء آونأَب  

عمسٍة تخرص لْ ِمنفَه ضأَثْقَالَها اَألر تجرأَخ!!  
الِعظَام ترصأَب                             

  تتعری ِمن فُتوِق اللَّحِم، تبيض قَِليالً، ثُم تجلُوها
امخر ِمن امخر يا، فَههاجفُو عصِس فَيمالش دي..  

  )٤٠٠: م١٩٩٨مطر، عفيفی                                       (
  

  نشینیمحور هم
  تشبیه

نشینی،  بیان است که در گروه محورهاي هم      تشبیه، یکی دیگر از مباحث علم  
هاي ادبی خود براسـاس ایـن صـنعت،    شاعر و گوینده در آفرینش. یابدکارکرد می 

نشینی با یکـدیگر،      واحدهاي زبانی موردنظر خود را برگزیده و بر روي محور هم          
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شـاعر  . سـازد ي همانندي و شباهت برقـرار مـی       ها رابطه ترکیب ساخته و میان آن    
خـوانی بـا   کند که در تناسب و هملق یک تشبیه، واحدهایی را انتخاب می   براي خ 

آیی با یکدیگر، تصویري بـدیع و زیبـا در برابـر     مشبه موردنظر وي باشد و در هم      
به بیشتر باشد، تـشبیه،   ي میان مشبه و مشبههر اندازه، فاصله  . مخاطب ترسیم شود  

 شاعر در ترکیب طرفین اسـت   تر و بیانگر قدرت تصویرپردازي و مهارت      نشیندل
هـاي  و از منظر قواعد هنجارگریزي معنایی نیز ارزش بیشتري دارد؛ زیرا در تشبیه           

یابـد زیـرا قـدرت      ساده، مخاطـب، سـریع و مـستقیم بـه وجـه شـبه دسـت مـی                 
هاي بعیـده، توجـه مخاطـب را بیـشتر     برانگیختگی باالیی ندارند؛ حال آنکه تشبیه   

-ي وي را درگیـر خـود مـی        ت معنا ذهن و اندیشه    جلب خود کرده و براي دریاف     

تخیـل بـه   «. خاستگاه صنایعی چون تشبیه و استعاره، خیال شـاعرانه اسـت         . سازد
ویژگـی اصـلی   . کنـد  بخشد و ذهن را وادار به واکنش عاطفی مـی       زبان، تازگی می  

تخیل این است که بـا جداسـازي و تفکیـک و ترکیـب ذهنـی عناصـر واقعیـت،                    
تخیـل  . سازد که براي مخاطبان دنیاي هنر، تازه و بدیع اسـت           واقعیت جدیدي می  

: 1384دزفولیـان،   (. »گذارد  در زبان ادبی، هم در شکل و هم در محتواي اثر تأثیر می            
60(  

شـبه و ادات، بـه انـواع      علماي بالغت، تشبیه را براساس طـرفین تـشبیه، وجـه          
کارکردهـاي خـاص   هـا و  کنند و براي هر یک، مشخـصه بندي می گوناگونی دسته 

توان گفت که تمامی آنچـه ادیبـان بالغـت    به جرأت می. گیرند خود را در نظر می   
خداونـد  . اند، در قرآن کـریم نمـود بـارزي یافتـه اسـت            در باب تشبیه بیان داشته    

هـاي زیبـا و     هاي قرآنـی را در قالـب تـشبیه        بلندمرتبه، بسیاري از مفاهیم و آموزه     
-اي ملموس و عینی بـه تـصویر مـی     گونه آیات را به   دارد و حقیقت  بدیع، بیان می  

در . هاي متعالی نهفته در آیات الهی بر مخاطبان هموار شـود          کشد تا درك اندیشه   
  .کاررفته در شعر شاعر، اشاره خواهد شدهاي قرآنی بهاین قسمت به ذکر تشبیه
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  هاي تشبیهنمونه
 دارد کـه در پـی عـذاب    به سرانجام قوم عاد اشاره    » الحاقه«ي  خداوند در سوره  

-خداوند آنان را به تنـه . الهی گرفتار تندباد و طوفان شده و جملگی، هالك شدند  

کند کـه در اثـر طوفـان، شکـسته و بـر       هایی مانند می  هاي خشک و توخالی نخل    
این تعبیر قرآنی، گویاي عجز و ناتوانی قوم عاد در برابر عظمـت و    . افتند  زمین می 

 سـخرها علَـيِهم   :فرمایـد داوند در این سوره چنین میخ. شدت عذاب الهی است  
  ﴾ ٧سبع لَياٍل وثَماِنيةَ أَياٍم حسوما فَترى الْقَوم ِفيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخٍل خاِويٍة ﴿

نـشین  در جملـه، هـم    ) اعجاز نخل خاویـه   (به    و مشبه ) القوم(در این آیه، مشبه     
 شده و با ترکیب در بافت روایی آیه، تصویري از هالکت و نـابودي قـوم         یکدیگر

هـاي مرسـل مفـصل بـه        این تشبیه قرآنی در شمار تشبیه     . سازندعاد را مجسم می   
به به دلیل ذکر صـفت خاویـه از   آید و در آن مشبه از نوع مفرد و مشبه  حساب می 

  .  تغرض از این تشبیه نیز بیان حال مشبه اس. نوع مقید است
وي . بنـدد کار مـی اي دیگر بهگونهعفیفی نیز در شعر خود این تشبیه قرآنی را به 

هاي فلسفی خویش، آفـرینش جهـان را بـر    براساس آموزه» رباعية الفرح«در دیوان  
ي کـشد و در قـصیده  ي چهار عنصر آب، باد، خـاك و آتـش بـه تـصویر مـی      پایه

ها و افکار خـود را در قالـب         د، اندیشه نام دار » فرح بالماء «نخستین این دیوان که     
گیـري از ایـن تـشبیه قرآنـی،     ریزد و در قسمتی از این قصیده با الهام        اشعارش می 

کند که در کنار یکدیگر،     هایی تشبیه می  هم پیوسته و منظم را به انسان      هاي به نخل
در شعر وي نیز تشبیه مذکور از نوع تشبیه مؤکد مفصل اسـت و              . اندصف کشیده 

  :انند تشبیه قرآن، غرض آن بیان حال مشبه استم
                                                            

ظُرفَان:  
احملَار حفَتتي و دبا الزهنع فکَشتةٌ يديس  
عبا الساِلکُهمم اَءتضتةٌ فَاسمجن توه  
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  اِء منسوجةً ِبالعروِق املُِضيئَِةو انتفَضت ناقَةُ املَ
  مر سحاب کَِثري، و ِفي اَألرِض أَعجاز نخٍل علَی هيئَِة 

  ..اآلدِميني مصفُوفَةٌ ِفي مماِلِکها
  )۱۴۳ :م١٩٩٨مطر، عفيفی  (                     

 خود آب دریاها را     ، خداوند براي بیان عظمت و قدرت الیزال       »کهف«ي  در سوره 
که کلمات خدا پایان پـذیرد، خـشک   جوهر آن پیش از آن. کندبه مرکبی تشبیه می  

قُل لَّو كَـانَ   :فرمایـد خداوند در توصیف بزرگی و عظمت خود چنین می    . شود  می
ولَو ِجئْنـا ِبِمثِْلـِه مـددا       الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَِلمات ربي            

﴿١٠٩ ﴾     

دهـد و آن را بـه       را مـی  ) جـسم (+ي معنـایی    در این آیه، خداوند به دریا مؤلفه      
کند که جوهر آن براي نوشتن کلمات الهی، کافی نیست و اگرچـه      قلمی تشبیه می  

تمامی دریاها نیز مرکب شوند، باز هم، قادر به نگـارش تمـامی اسـماء و صـفات         
کاررفته در آیه از نوع تشبیه بلیغ و از نوع حسی است            تشبیه به . ی نخواهند بود  اله

  .و غرض از آن، مقدار حال مشبه است
آفرینـد کـه در   اي در شـعر خـود مـی     مطر نیز متأثر از این آیه، تشبیه تازه       عفیفی

کشد و از بـار معنـایی       ضمن آن، شرایط و اوضاع نابسامان کشور را به تصویر می          
به اعتقاد وي اگر  . جوید در تشبیه قرآن براي بیان آنچه در سر دارد، سود می           نهفته

تمامی دریاها قلم و یا مرکب شوند، از نوشتن تباهی و مـشکالت شـهرها عـاجز                
  :تشبیه وي نیز از نوع بلیغ و حسی است. خواهند بود

  ِاسمِعيِني 
قَطَهةٌ أَسزيمطَِني جاٍء، وم فُورصا عفَأَن،قرا الب  

  و ِفي مملَکَِة الريِح دِمي فُسحةُ حلٍْم ِبالْبراَءةْ
رحا أَبأَن ِذي..وه ِل، واللَّي دسذَا جه  



  1391زمستان . 25ن و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره ي انجمن ایرانی زبامجله

 
68

  ..          مدنُ البحِر املُضاَءةْ
  ..قُلْ لَو کَانَ البحر ِمدادا

  ..راِحالتفَمن يستِطيع ِکتابةَ مرِثيِة املُدِن ال
  )۸۶: م١٩٩٨مطر، عفيفی(                                                 

گویـد؛   هـاي آن سـخن مـی      از روز قیامـت و ویژگـی      » نمل«ي  خداوند در سوره    
هـاي آن در پیـشگاه    ي هستی و پدیـده روزي که با دمیده شدن در نفخ صور، همه  

. آینـد   نیز به اذن خداوند به حرکت درمـی ها ه  در آن روز، کو   . شوند  خدا حاضر می  
کـشد و     ها را به تصویر می      ه  ي حرکت کو  خداوند در این سوره، چگونگی و نحوه      

 وترى الِْجبالَ تحسبها جاِمدةً وِهي تمر مر السحاِب صنع اللَّـِه الَّـِذي       :فرماید  چنین می 
ِبريخ هٍء ِإنيكُلَّ ش قَنلُونَ ﴿أَتفْعا ت٨٨ ِبم ﴾    

جـایی ابرهـا تـشبیه    هـا را بـه حرکـت و جابـه       در این آیه، خداوند حرکت کوه     
اگـر خداونـد   [اند؛ امـا  یابد که ابرها در حرکت  در این آیه، مخاطب در می     . کند  می

هـا را     مخاطب، مقدار و چگونگی حرکـت کـوه       ] داشت  چنین تشبیهی را بیان نمی    
ها و مقدار  ي حرکت کوه این تشبیه، بیانگر نحوه . کرد  نمیگونه که هست، درك     آن

  )80: م1998الشین، (. هاست جا شدن آنسرعت جابه
این تشبیه قرآنی را بدون تغییر در       » هل االنتظار هو  «ي  مطر نیز در قصیده     عفیفی

ي قرآنـی   زند و در بندي از این قصیده، این آیـه   ساختار آن به کالم خود پیوند می      
ي خود گرداند و هماهنگ با متن قرآن، در قصیده         ین بیت شعري خود می    را جانش 

  :رود به پیش می
  :أَسمع نضج الدِم
  أَيٍد تنبت أَصاِبعها

  أَقْدام تأْخذُ شکْلَ السعِي و الطَِّريِق
  و أَصلَاب بين مطِْرِق الطَِّبيعِة احلُرِة و ِسندانُ

  قَاِق اَألسماِء علَی غَيِر قَاِعدٍة    اشِت
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  و أَنت ترقُب اَألرض ذَات الصدِع و السماَء 
                                      ذَات الرجِع

  ...و ترقُب اِجلبالَ تمر مر السحاب
                  )٣٠٩-٣٠٨: م١٩٩٨مطر، عفيفی  (                         

  مجاز
ي مقابل حقیقت است و مقصود از آن، لفظ یـا عبـارتی اسـت کـه در           مجاز، نقطه 

در مباحث علم بیان ازجمله اسـتعاره و کنایـه          . رودکار می اش به غیرمعناي حقیقی 
رو شـاعر از بـار معنـایی    معناي حقیقی، مدنظر شاعر و گوینده نیست؛ از ایـن     ... و

گزیند که با غـرض       ي هر یک، صورتی را برمی     شدهي تعریف هاواژگان و یا مؤلفه   
همـه از سـیاق کـالم و نیـز          بـا ایـن   . خوانی و تناسب داشـته باشـد        اصلی وي هم  

توان دریافـت کـه واژه در معنـاي         شده در بافت متن، می    نشینواحدهاي زبانی هم  
قرینـه  همین دلیل در بحث مجاز از وجود کار رفته است یا خیر؛ به     حقیقی خود به  

عالقه، رابطه و تناسبی است که میان معناي حقیقی . آیدو عالقه، سخن به میان می   
ي شـباهت شـود،     چنانچـه ایـن رابطـه، بـر پایـه         . و معناي غیرحقیقی وجود دارد    

صورت، صحبت از مجاز و انـواع آن خواهـد       گیرد و در غیر این    استعاره شکل می  
اسـت  ) ي حالیهقرینه(یا فضاي کلی کالم و ) ي لفظیقرینه(قرینه نیز واژگان  . بود

رسـد در مجـاز، نیـازي بـه         نظـر مـی   به«. شودي معناي حقیقی می   که مانع از اراده   
نیـست و همـین تفـاوت       ... تنسیخ یا بهتر بگوییم نگاشت قلمروي به قلمرو دیگر        

: 1382سـجودي،   (. »نظر برسـد  تر از استعاره به   شود که مجاز، بسیار طبیعی    باعث می 
61(  

بنـدي  هاي بالغت، مجاز به دو نوع مجاز مرسل و مجـاز عقلـی دسـته       در کتاب 
برد و کار میدر مجاز مرسل، گوینده، یک لفظ را در معناي غیرحقیقی، به          . شودمی

کنـد  اي ترکیب مـی     گونهنشینی در کنار سایر واحدهاي زبانی به      بر روي محور هم   
شـده در  نـشین با سایر واحدهاي هـم که از ساختار کلی کالم و یا نوع ارتباط لفظ   
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از منظـر  . توان دریافت که معناي ثانوي و مجازي لفظ، مورد نظر اسـت     جمله، می 
قواعد هنجارگریزي معنایی، مجاز مرسل به دلیـل ذکـر عالقـه و قرینـه در کـالم،          

سازي برخوردار نیـست؛  نسبت به سایر انواع علم بیان از بسامد باالیی در برجسته        
ي رود و حـوزه  ي الفـاظ و واژگـان، فراتـر مـی         ز عقلی، بحث از دایـره     اما در مجا  

گیـرد؛ بـدین    ي خیال، نشأت می   شود و از قوه   روابط اسنادي در کالم را شامل می      
-نشین هم مـی     معنا که سخنگوي زبان، گاه در ساختار جمله، فعل و فاعلی را هم            

براسـاس قواعـد دسـتوري    سازد که معمـوالً     ها ارتباط برقرار می   گرداند و میان آن   
هایی در زبانِ هنجار، غریب و نامتعارف است و موجـب     زبان معیار، چنین ترکیب   

این نوع مجاز، بـرخالف مجـاز   . شود ي زبان ادبی میبرجسته شدن کالم در حوزه    
ي مقبولی در بحث هنجـارگریزي برخـوردار اسـت؛ زیـرا کـشف            مرسل از درجه  

ي، نیازمند تأمـل بیـشتري در سـاختار کـالم     روابط اسنادي و دریافت معناي مجاز  
در قرآن کریم، شاهدهاي فراوانی در آیات الهی از ایـن دو نـوع مجـاز بـه                  . است

مطـر  هـا کـه در شـعر محمـد عفیفـی     هایی از آن در ادامه به نمونه . خورد  چشم می 
  .بازتاب یافته است، اشاره خواهد شد

  هاي مجاز نمونه
 :فرمایـد گوید و چنین میهاي خود سخن می متاز نع » عبس«ي  خداوند در سوره  
﴾ ٣٠﴾وحداِئق غُلْبا ﴿  ٢٩﴾ وزيتونا ونخلًا ﴿   ٢٨﴾ وِعنبا وقَضبا ﴿   ٢٧فَأَنبتنا ِفيها حبا ﴿   

  ﴾ ٣١وفَاِكهةً وأَبا ﴿
در ایـن   » النخل«و  » الزّیتون«،  »نوعی درخت : القضب«،  »انگور: العنب«هاي  واژه
خداونـد در ایـن   . ي مایکون هستند   قرآن کریم از نوع مجاز مرسل به عالقه        آیه از 

شـمرد کـه بـه    شماري را برمیهاي بیسوره با بیان عظمت و رحمت خود، نعمت     
نشین شده در  از بافت روایی آیات و ترکیب واحدهاي هم       . ها بخشیده است  انسان

» رویانـدن : أنبـت « فعل .توان به معناي مجازي الفاظ، دست یافت  ساختار کالم می  
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کـار رفتـه اسـت؛ امـا        در معناي حقیقی خود بـه     » دانه: الحب«ي  آیی با واژه  در هم 
عطف این واژه با واژگـان بعـدي العنـب، القـضب، الزیتـون و النخـل و حـدائق،              

ي انگور، درخت زیتون، نخل خرما و باغ        خوشه. آیدحساب می ترکیبی مجازي به  
آینده از دانه یا نهالی کوچک به ثمر خواهند رسید، از نوع میوه به اعتبار آن که در       

هاي انگـور و زیتـون و   مجاز مرسل هستند و مقصود خداوند، آن است که از دانه          
  .نخل، درختانی پرثمر رویاندیم

مطر، متأثر از آیات الهی، میان شـعر خـود و واژگـان و موسـیقی آیـات،                  عفیفی
موارد، شعرهاي وي، یادآور آیات قرآن اسـت و  اي   کند و در پاره   ارتباط برقرار می  

-هاي خود، واژگان بـه  مطر در یکی از قصیده   . سازدنظم موجود در آن را زنده می      

را با همان ظرافت بالغی آیـات بـه شـعر خـود وارد         » العبس«ي  کاررفته در سوره  
  :سرایدسازد و چنین میمی

فُرحِر الَِّذي يهِوي ِإلَی النا أَهأَن ِميوايفَّ ِبلَحاخلُر اهرجم   
  فَاِتحاً نبعاً مصبا

  غَاِرساً نخالً و زيتوناً و قَضبا
افغِي الشلَی طَمِر عهِسِم الزواً ِفي مطَاِرح  

  شوکَةَ الدهشِة و الصمِت املُفَاِجئْ
  )۳۶: م١٩٩٨مطر، يفیعف (                                            

  
  نتیجه

بخـش شـاعران و   کاررفتـه در آن همـواره، الهـام   هاي ادبی بـه    قرآن کریم و زیبایی   
در ایـن میـان، شـاعرانی چـون محمـد      . ادیبان در هـر دوره از زمـان بـوده اسـت       

ي آن مأنوس بوده و آیـات        مطر که از کودکی با قرآن کریم و مفاهیم ارزنده           عفیفی
هاي خویش بسیاري از  ي خود نهفته داشته، در سروده       ي حافظه   الهی را در گنجینه   

سـو بـا    زند و گاه، سخنان خـود را هـم   آیات قرآن را با متن شعري خود پیوند می    
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گردانـد و گـاه، از واژگـان و آهنـگ آیـات الهـی بـراي بیـان                     مفاهیم قرآنـی مـی    
عر حضور آیـات و مـضامین قرآنـی در شـ          . برد  هاي شخصی خود بهره می      اندیشه

وي آگاهانه و بااختیار آیاتی را   . مطر برحسب اتفاق و تصادف نیست     محمد عفیفی 
-ي وي هم  گزیند که از نظر واژگان، محتوا، توازن و آهنگ با ساختار قصیده           برمی

هاي توان گفت که قرآن کریم قالبی براي اندیشه  -رو می خوانی داشته باشد؛ از این    
  .  افکار شاعر استمطر است و آیات الهی، مکمل سخنان و

     ي شصت است که متأثر از سیر تحوالت شـعري  مطر از جمله شاعران دهه
. دارد) نقـاب (این دوره، در شعر خود گرایش به رمز و اسـطوره و قنـاع               

اغلب شـاعران ایـن دوره بااسـتفاده از میـراث تـاریخی و ادبـی گذشـته                  
معاصر ایجاد ازجمله قرآن کریم، تغییراتی اساسی در ساختار و زبان شعر        

گیري از عناصر ادبی و فنی، تصاویري بـدیع و   کرده و کوشیدند تا با بهره     
. تـر سـازند   متفاوت خلق کنند و فرایند درك معنـا را پیچیـده و طـوالنی             

مطر، پیوندي ناگسـستنی بـا میـراث ادبیـات        ي شعر عفیفی  عناصر سازنده 
 متـون شـعري     عربی از جمله قرآن کریم دارد و شاعر زیبایی آیات را بـا            

 .کندآمیزد و تصویرآفرینی میخود درهم می

   ي هاي یادشده، گویاي این حقیقت است کـه نـوع اسـتفاده            تأمل در نمونه
هاي شعري معاصر و عناصـر مـسلط        سو با جریان  مطر از آیات قرآن، هم    

مطر که از کـودکی بـا قـرآن مـأنوس           عفیفی. بر ساختار شعر جدید است    
هاي ادبی آن را در خـاطر خـود دارد، بـا     و ظرافت بوده و استحکام آیات     

بخـشد و   پیوند کالم خود به کالم الهی به سخنان خود عمق و قوت مـی             
کند و دریافـت    گاه از زبان قرآن، مقصود اصلی کالم خویش را بازگو می          

  .نهدمعنا را به مخاطب وامی
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  قـرآن در  هاي بالغـی آیـات    مطر متأثر از جنبه  هاي یادشده، عفیفی    در نمونه
پـردازد و هماهنـگ بـا قـرآن کـریم، از            شعر خود، به تـصویرآفرینی مـی      

 و مجازهـاي قرآنـی، صـورتی نـو در اشـعار خـود               استعاره، کنایه، تشبیه  
ي ي نظریـه  کارکرد آیات قـرآن در شـعر مطـر بـر پایـه            . سازد  مجسم می 

ي برجسته شدن کـالم وي را فـراهم      هنجارگریزي است و این امر، زمینه     
رود؛ زیـرا  شمار میهاي او به  فرد سروده هاي منحصربه   ه و از ویژگی   ساخت

هـاي سـاده از قـرآن کـریم اکتفـا             بیشتر شاعران گذشته، تنها بـه اقتبـاس       
  . کردند می

   هاي مطر، بیانگر آن است که شاعر در انتخاب آیات الهـی،            تأمل در قصیده
نکات و ظرایـف    ي    بیشتر به آن دسته از آیاتی توجه داشته که دربردارنده         

ي توانمندي و دقت نظر شاعر در    ادبی و بالغی هستند و این خود، نشانه       
مطر بـه ایـن حقیقـت،     رسد که عفیفی    نظر می به. گزینش آیات قرآن است   

هـاي ادبـی و       واقف است کـه علـم بالغـت، نقـش اساسـی در آفـرینش              
 دسـته  رو در میان آیات قرآن بـه آن  کند؛ از این تأثیرگذاري سخن، ایفا می   

از آیاتی نظر دارد که از نظر بالغی در اوج هستند؛ زیرا قرآن کریم چه از             
  .نظیر است نظر محتوا و چه از نظر ساختار، تأثیرگذار و بی

  مطر از آیات قرآن، مبتنی بر ابتکـار و نـوآوري اسـت          ي عفیفی نوع استفاده .
مـشبه و  مطر با تغییرات جزئی در بافت روایی آیات ازجمله تغییـر      عفیفی

نشینی واژگان، تصاویري جدیـد بـر      به و یا تغییر در ترکیب و هم         یا مشبه 
آفریند و تشبیه، استعاره، مجـاز و یـا    ي بالغت قرآن در شعر خود می      پایه

. کنـد   هاي قرآنی را با بیانی نو در برابر مخاطبان خویش، ترسیم مـی              کنایه
ز آیـات الهـی ماننـد       مندي ا تر اشاره شد، مطر در بهره     گونه که پیش  همان

برد؛ بلکـه  هاي ساده و جزئی بهره نمی   برخی از شاعران گذشته از اقتباس     
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اي از واژگـان مـورد      هاي مطـر، از فـضاي کلـی قـصیده، پـاره           در قصیده 
توان ردپـاي آیـات الهـی را دنبـال         ي شاعر و مضمون کالم او می      استفاده

هـاي  ریم از جنبـه   گیـري خـود از قـرآن کـ        همه، مطر در الهام   کرد؛ با این  
هـاي شـعري وي، در بیـشتر        شود و بیـت   شناسی آیات، غافل نمی   زیبایی

مطـر، مفـاهیم و   در شـعر عفیفـی  . ي آیات قرآن اسـت   کنندهموارد، تداعی 
شوند؛ بلکه شاعر، اندیشه و افکار خود       آیات الهی معکوس و وارونه نمی     

 .سازدهاي قرآنی، هماهنگ و همگام میرا با آیات و آموزه

              در بحث هنجارگریزي معنایی باتوجه بـه دیـدگاه یاکوبـسن درخـصوص 
هاي بالغی آیـات قـرآن در شـعر         نشینی، نمونه محورهاي جانشینی و هم   

بندي و ارزیابی شد و این نتیجه بـه         مطر در قالب دو محور مذکور، دسته      
دست آمد که بسامد استعاره و کنایات قرآنی در شعر مطر، بیش از مجـاز       

رسد، این امر   نظر می به. کندنشینی، خودنمایی می  شبیه در محور هم   و یا ت  
به این دلیل است که ارزش ادبی استعاره و کنایه در نگاه شاعران به دلیل               

ي شـاعر  هاي ادیبانه و خالقانه  پردازي و اندیشه  آنکه نشانگر قدرت خیال   
دار است، همواره بیش از مجاز و یا تـشبیه از مقبولیـت بیـشتري برخـور               

هـاي شـعر   علت آنکـه بـا ویژگـی   شاید بتوان گفت این امر به. بوده است 
-هـاي شـاعرانه، هـم     پردازيمعاصر ازجمله دوراندیشی، غموض و خیال     

کنـد،  خوش پیچیدگی و نوعی ابهام می    خوانی دارد و زبان شاعر را دست      
بـر ایـن   . توجه شاعرانی چون مطر را نیز بیشتر به خود جلب کرده است          

هـاي  مندي از زیبـایی  توان چنین استنباط کرد که عفیفی در بهرهیاساس م 
ادبی قرآن، به محور جانشینی، بیـشتر گـرایش داشـته و از آیـات بالغـی            

ي قرآن در شعر خود بیشترین بهره را برده است و این امر، گویـاي غلبـه         
جهت بـا نظـر یاکوبـسن کـه     قطب استعاري در کالم شاعر است و از این 
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دلیـل کـارکرد روابـط      ي مـشابهت دانـسته و بـه       را بـر پایـه    اساس شـعر    
داند، هماهنـگ  جانشینی، حضور استعاره را در شعر چشمگیرتر از نثر می 

  .و همسو است
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  مطر اإلنزياح الداليل يف القرآن الكرمي و أثره يف شعر حممد عفيفي
  

  ٣ا فراهانیري، مس٢اسیي، حسن مق١بزجلوئیم اناری يابراه
  
  

صامللخ:  
إنّ نص القـرآن و     . إنّ مضامني القرآن القيمة و املتعالية هلا دور فاعل يف آثار األدباء و الشعراء يف كل عصر                

 مجالياته الفريدة قد جعله خارجاً من إطار الزمن، فظل األدباء و الشعراء متمسكني به يف شكله و بنيته البديعة                  
 . يف نصه و حاولوا مراعاة االنسجام يف كالمهم باستلهامهم من كالم البارئ املتعال و النقاط البالغية الکامنة

  
من هؤالء الشعراء املعاصرين حممد عفيفي مطر الذي كان متأثراً تأثراً قريباً بالقرآن الكرمي و آياته االهلية و                      

ردها يف نصوصه الشعرية و ميزجها به و يلقيها إلی املتلقي يف صور             يبدو أنه يستدعي اجلوانب األدبية منه و يو       
مث إنه كسابقيه من الشعراء القدامی و الحقيه من املعاصرين يستلهم البنی السردية من القرآن         . بديعة ال نظري هلا   

ذين حفظوا القـرآن يف     الكرمي و يعبر متأثراً مبا اختزنه منه يف ذاكرته شأن أكثر الشعراء و األدباء املعاصرين ال               
 .الكتاب

  
إنّ التأمل يف ديوانه يكشف عن مدی استدعائه من القرآن الكرمي و كلماته املنرية يف نصه الشعري مستعيناً                     

أما الذي حنن بصدده يف هذا املقال فهو دراسة النماذج البالغية القرآنية يف شـعره وفقـاً               . ببالغته و مجالياته    
   و مدی استلهامه من مجاليات البالغـة القرآنيـة  -ستعارة، و الكناية، و التشبيه، و ااز     اإل-لإلنزياح الداليل   

  .علی أساس العالقات العمودية و األفقية
  

  .اإلنزياح الداليل، بالغة القرآن، حممد عفيفي مطر: ةالكلمات الرئيس
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 ة و آداا جبامعة اراکيأستاذ مساعد فی قسم اللغة العرب. 1
  ة و آداا جبامعة قميأستاذ مساعد فی القسم العرب. 2
 کة و آداا جبامعة اراي فی اللغة العربريماجست. 3


