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  تحلیل انتقادي تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر

  1یمسعود اقبال
   2یمیسل یعل 

  دهیچک
ن موضوع، در یا. بوده است یمتون ادب ياقتباس برا ي، همواره سرچشمهینیژه متون دیمتون کهن، به و

ل ایفا نموده است به طوري یبد یب یقشم نیان، قرآن کرین میافته و در ایشعر معاصر، گسترش بیشتري 
ـ یمحمـد عف . انـد ش، آثار خود را  به آن آراستهیبان، به فراخور حال خویکه هر کدام از شاعران و اد  یف

دینی،  ینامتنیاز ب یفراوان يها، نمونهياست که در شعر و ی، از جمله شاعرانيمطر، شاعر معاصر مصر
ر، دگرگون ساختن معنـا و  یی، اخذ مفهوم بدون تغينقل اشار: ندی مانیهاوهیش. خوردیبه چشم م یقرآن

ه در شعر او به کار رفته است، این پژوهش با رویکردي انتقادي، تناص دینی، قرآنی در شعر یساختار آ
، در کنـار  ينتایج به دست آمده از این پژوهش گویاي آن است که در شعر و. او را بررسی نموده است

ها شاعر، گاهی شأن انبیاي الهـی و امـور   ز وجود دارد  که در آنین يمند، مواردهنري ارزشهاي تناص
  . قدسی را آن گونه که شایسته است، مراعات ننموده است

  
  
  .مطر، نگاه انتقادي یفی، شعر معاصر، عفیقرآن ینامتنیب :هاواژه دیکل
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 :مقدمه

اي فیـاض از تجـارب و   شـمه ترین متـون دینـی، چونـان چ   قرآن کریم به عنوان ارزشمند
هاي ادبی واره الهام بخش ادیبان در آفرینشنصایح اخالقی و اجتماعی، در طول تاریخ هم

بوده است؛ زیرا که این کتاب آسمانی از چونان ظرفیتی برخـوردار اسـت کـه شـاعران و     
معاصر، با  اما چه بسا برخی از شاعران. اندها بردهمنبع پایان ناپذیر بهره نویسندگان از این

ن به آثار خود و اثبات علم به آگاهی مخاطبان از فهم متون دینی، به منظور قداست بخشید
خود قرار داده تا افـزون  شان، آیات و اندیشه هاي قرآن را زینت بخش اشعار چیره دستی

از جمله این شاعران، عفیفی . تر بر مخاطب، بر غناي اثر خود بیفزایند گذاري عمیقبر تأثیر
که در جاي جاي دیوان خود بـه اقتبـاس از واژگـان و مضـامین آیـات قـرآن        است 1طرم

 یپرداخته تا به اصطالح، رسالت شعري و نبوغ خود را به مخاطب القا کند، اما او در برخ
  .موارد، خواسته یا ناخواسته، از مسیر درست تا حدودي دور شده است

یفی مطـر و در دوران عمـرش، بـا گـذر     در اشعار عف یو عرفان ینی، دیقرآن ینامتنیب
 ياهـ اوج آن، به سال. کرده است یط يري صعودیداشته، س یزمان، رو به رشد و فزون

ش را در بـر  یهـا وانیـ درصـد از د  50ش از یگردد که بیباز م 90و اواسط دهه  70دهه 
ـ . م بوده استیت خاص شاعر به منابع قدین امر نشان دهنده توجه و عنایا. ردیگیم ه ب

او بـه   يت در گفتمان شـعر یبا اهم يهایژگیاز و یکیبا متون کهن،  ینامتنیکه ب يطور
ق فهم تناص یاو جز از طر يشعر يو ساختارها یکه فهم معان يارود به گونهیشمار م

                                                
 ایم به دن1935در سال  هیدر استان المنوف» رمله االنجب« يدر روستا يمطر، شاعر مشهور مصر یفیمحمد عف -1

از مخالفـان   يو. را در رشته فلسفه ادامه داد و به عنوان معلم در مصر به کـار مشـغول شـد    التشیاو تحص. آمد
در  يالدیدهه هفتاد م انیبه همین دلیل مجبور شد تا پااسبق مصر بود و  يجمهور سیسرسخت انور سادات، ری

. مخالفت با جنگ عراق در مصر بازداشت و روانه زندان شد لیم به دل1991او در سال . به سر برد دیعراق در تبع
سـرانجام در سـال    يو. هاي مصر بسـراید  تا حبسیات معروفی را از تجارب خود در زندان دیاین امر باعث گرد

عفیفی مطر یکـی از  . در زادگاهش چشم از جهان فرو بست يکبد یینارسا لیلبه د یسالگ 75ر سن م و د2010
فاصـله  «، »مـاه و گرسـنگی  «توان به  هاي شعر وي می ترین کتاب ترین شاعران جهان عرب است و از مهم برجسته

را  شیـ کـه رو  يرنهـ «و » شـده  یمتالش شیکه اعضا یهست يتو واحد« ،»يشاد اتیرباع«، »مورچه يپاها يجا
  http://4-hama.com/showthread.php?t=14509 .اشاره نمود »پوشاند یم
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مطـر در   یفـ یان ذکر است کـه تنـاص عف  یشا). 45جبر شعث، (در اشعارش میسر نیست 
م یانه، اشعار قدیو صوف یم عرفانیم، مفاهیرآن کرنه صورت گرفته است که قین زمیچند
  .هاست، شعر لورکا از جمله آن یعرب

  
 :قیتحق ينهیشیپ

صورت گرفته است،  يمتعدد يهادر شعر شاعران معاصر، پژوهش یدرباره تناص قرآن
مطـر   یفیدرمورد عف. اندموجود در شعر پرداخته یات  قرآنیها صرفاً به ذکر آاکثر آن یول
از دکتـر احمـد جبـر    » مطر یفیشعر عف یات التناص فیجمال« مفصل با عنوان يامقالهز ین

م یتلف شعر قدمخ يهال تناصین نوشته شده که به تفصیفلسط یشعث در جامعۀ األقص
 یل واژگان بررسـ یو تحل یشناسیبائیه زیرا از زاو یم عرفانیمفاهات قرآن و ید، آیو جد

ــت  ــوده اس ــ. نم ــه یهمچن ــ«ن مقال َ واحــدهام والکيميــاء والکتابــة يف ديــاحلل ــاکر » وان انــت از ش
ـ ا کـه  یقات علوم اسـالم ید، چاپ مرکز تحقیعبالحم ت و مقابلـه بـا   مشـقا  ن اوضـاع و ی

ان ین بیچن م،ی، با اقتباس از قرآن کررا ین ناراحتیلذا ا ،ستیمقدور ن يو ي، برامخالفانش
  :کندیم

لِ  َ ستَهامةَ يف زَج ُ کَ امل َ عٌ نَفس يهل باخِ للِ النّ   بِ والَط
تَهوِّس  ُ لنيامل احِ ّ    بالر

ُ عيتَف_ هم يعلَ _  ً ي...ضُّ يتب...ونُکَ يض فا َ   ا أس
  ) 299أنت واحدها ، (

مشـتاق  که  یدرحال ،هاو خرابه ریشتران پوصف را در  سرگردانتا تو روح یآ :ترجمه
ت بـر آنـان   چشمانت از حسر افسوس که/ ؟يسازیتباه م ،یهستکوچ کنندگان  يبه سو

  .شودینا مید گشته و نابیسف
ت و افکار و یان شخصیو ب) ص(امبریدرباره پ یات قرآن که همگیاز آ ن شعر،یدر ا او
ُ عيتَفـ«عبارت و در نموده  اقتباسشان بوده یآراء ا ـکَ يض ً يـ...ضُّ يتبـ...ونُ ـفا َ بـه داسـتان    »ا أس

با این  د واش را از دست دایینایوسف بیاشاره دارد که در فراق حضرت عقوب یحضرت 
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همفکـرانش  حسـرت دیـدار وطـن و     ایـن غربـت، در  دارد کـه او نیـز در    بیان، اعالم می
  . برد و در انتظاري عذاب آور به سر می سوزد می

را بـه  متحمـل شـده    شـعر  شیکه در راه سـرا  ییهایسختگر، ید يدر جامطر  یفیعف
شعر، به حضـرت   سرودن يخود را در هنگام تالش برا وند زده،یم پیداستان حضرت مر

  : دیگویماو  .ردیگیمان او را فرا میکه درد زا یه نموده؛  هنگامیم تشبیمر
لو أجنُّ أو أموت  

 ن جاءنی مخاضی الشعري تحت جذع نخلۀِیح –لکنت-   
  وجدت بعض تمرِ

   أو کنت قد وجدت حوتنا الذي صحا بأَي بحرِ
  )205 م،1998 ات،یمن مجمرة البِدا(

ر تنه درخت یز) ییشعر سرا(مان شعر یدرد زا یوقت/ رمیا بمیوانه شوم یر داگ: ترجمه
افته بودم که در هر یمان را یکه ماهنیا ای/ افتمیرا  ییاندك خرما/ به سراغم آمد ییخرما

  .ار استیهوش ییایدر
ـ فرما یم اسـت کـه مـ   یداستان حضـرت مـر   یات قرآنیآاشاره دارد به ات، ین ابیا  :دی

ا  َ اءه َ ـن ﴿فََأج ا مِ َ اه َ اد نَ ا﴾﴿فَـ ـي ِ نس ا مَّ ً ـي ْ نـتُ نَس َكُ ا و ـَذ َ َ ه ل ْ ب تُّ قـَ ِ مِ تَين ْ ي ا َل َ ْ ي ةِ قَاَلت َل ْ ذْعِ النَّخ ِ اضُ إِىلَ ج خَ َ اْلم
ا﴾ ـرِي َ ـكِ س تَ ْ ـكِ حتَ بُّ َ َ ر ـل َ ع َ ـدْ ج ِ قَ ين َ ز ْ ا َأالَّ حتَ َ تِه ْ َ  حتَ ـا ج ً ب َط ُ ـكِ ر ْ ي َل َ ِطْ ع ـاق َ ـةِ تُس َل ْ ـذْعِ النَّخ ِِ ـكِ جب ْ ي َل ـزِّي ِإ ُ ه َ ـا﴾﴿و ي ِ  ن

کـه در  ) ع(ح یمسـ  یسـ یاشاره دارد به معجزه تولد حضـرت ع  یات قرآنیآ. )25-23/میمر(
حال ، آنگاه که یاز نص قرآن يریر آن تکرار نشده است؛ شاعر با بهره گینظ يبشر یزندگ

ـ  یو او نگرفته او را فرا ) دن شعرییدرد زا(و هواي شعر سرایی  تنـه   يسـو ه ز به ناچـار ب
گـاه  یشـاعر، خـود را در جا   .دیبرد تـا اشـعارش را در آنجـا بسـرا     یم درخت خرما پناه

بـه ایـن   . ده اسـت نمـو وي تصور  یروان - یو حاالت روح) ها السالمیعل(میحضرت مر
  .برگزیده است نامناسب اياو نمونه، زیرا شاعر هم انتقاد وارد استتناص 
  

  :و دعوت به مبارزهقدرت  انصاحبفساد 
   :هیاز آبا یو ز يهنر یاقتباس در ،»خرائط اجلسد يشم النهر علو « دهیمطر در قص یفیعف
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» َ ع فْ َ ِكَ يـ ل َذ َكَ لَّةً و ِ ا أَذ َ ه ِ ل ْ زَّةَ َأه وا أَعِ ُل َ ع َ ج َ َ إنّ امللوک إذا دخلوا قريةً افسدوها و ون    .)34 /نمل( »ُل
به . را احاطه کرده است که مشکالت آن کندیوصف ما ر نشیاوضاع نابسامان سرزم 

در  ،يرو بـا یز یقبالً همچون نوعروسـ  ،یعرب يعنوان سمبل کشورهاه مشق باو، د دهیعق
حکـام ظـالم و    ،نادرسـت  يهااستیاکنون بر اثر س ی، ولبوده استاوج جمال و عظمت 

   :را فراگرفته است آن يهمه جا یاجانب، فساد و تباهسلطه 
ُ .. الصوتُ اعضاءه سکنيجسدٌ  أنا   و أنا الصوت

ِ الشعبِ  يف أسکن   جسد
   يالقر  بينيالشعب ُ  و
َ يأرأ«   ؟»...ةً يامللوکَ إذا دخلوا قر  ت

َ  کنتُ  َ دمشق ُ وجه   اغسل
 َ ها و أراها عل و َ ِ  يأقدام تين تلک دمشق اّليت... هودج العرس َ م   أسَل
ُ   و م ا أتکّل ِ ً  يوأراها عل. کنتُ بساحا انة ّ   شجر القلب رم

 ُ ر ّ ُ  هايف تتَخم   أجنَّتُها اخلُضر
  .)73 اء؛یاحتفاالت الموم(

هستم که  ییمن صدا. ندیگزیم یسکن شیدر اعضا ادیهستم که فر يکریمن پ: رجمهت
ـ آ یول( سازدیرا دوباره م شهرهاو ملت است که  شومیملت ساکن م کریدر پ ـ ند ای  يدی

-یرا مـ  شیچهره دمشـق و پاهـا   شتریمن پ) ؟... وارد شوند يشهرکه پادشاهان چون به 
خود کرده و مـن   عیکه مرا مط یآن دمشق .دمیدیم یعروس اوهشستم و او را سوار بر کج

 يکه شـکوفه هـا   نمیب یم يو آنرا بر درخت قلب، چون انار گفتمیآن سخن م طیدر مح
  .سبزش نقاب زده اند

از چنگال  ییاش، رهاشاعر به افراد جامعه» یسیذوقلیمالمح من الوجه االمب«وان یدر د
هـا را  یهـا و آسـودگ  همراه با نعمـت  یاسیس ياهویبه دور از ه یزندگ يدشمنان و اعطا

  : دیگویشود و میادآور می
دُ يف أرکان العامليصوتٌ    :رتدّ

ُ يف وجه   ف؟يالس يترفع
ن جوع و آمنتُک ن خوف أنا أطعمتُک مِ   .)59، تا یبجبر شعث، ( مِ
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  :شد که یتکرار م یاپیعالم پ يدر چهارسو ییصدا: ترجمه
  ؟ياتهر برافراخیا در برابر من شمشیآ

  آسوده خاطر ساختم) دشمن(م یغذا داده و از ب یمن بودم که تو را در گرسنگ
ِ يـعبـدوا ربَّ هـذا البيفل﴿ هین کالم اشاره دارد به آیا ـذ ت ـن  ياّل ّ م م ُ ه ـنـَ َ ـوعٍ و آم ُ ـن ج هـم مِّ َ م َ أطع

 ٍ ر داده است، به ییاز غائب به متکلم تغ ه رایر آیات، شاعر ضماین ابیدر ا ).4/شیقر( ﴾خوف
 يمـافوق بشـر   یب کـه بـر قـدرت   یاز عالم غ یین جمله را از صدایاو ا ییکه گو ياگونه

 یر، چون آنرا به صورت نقلیر ضماییرغم تغ یعلن جا، یشاعر در ا. شنودیداللت دارد، م
تر است و مهم است نسبت داده یکه همان قدرت اله يمافوق بشر یذکر کرده و به قدرت

ـ     ینشده است، مف یز تحریه نیآ یدالل ياز آن، معنا او تـا   یتـوان گفـت کـه تنـاص قرآن
  .ه استیقابل توج يحدود

دعوت به ات، یمتفاوت از آ ییجاد معنایبا او  یقرآن یدر تناصگر، ید يشاعر در شعر
  :دیگویکند و میم ه ستمگران یمبارزه عل

موا ِ موا و اهد ِ موا و اهد ِ   اهد
ا استو  ّ ِ الشعبِ مل ُ يف جسد له ِ  ينفَخَ اّل ِ فوقَ العرش جاعات َ   ، امل

خُ في أججينفَ تَ ُ   ه السنابل و الغَضب امل
ُ انب ُ له ُ يحنن   اء

ن لَ مِ ّ نز نا تتَ فُ صاحِ َ ِ  م ِ املاء ة َ هو   شَ
  )124اء، یاحتفاالت الموم( 

ال یخداوند آنگاه که بر عرش است/ دیران سازید، ویران سازید، ویران سازیو: ترجمه
 يما برا/ دمدیبرافروخته، در آن م ها و خشمِخوشه/ دیکره ملت دمیدر پ یافت، گرسنگی

  .شودیما ازشهوت آب نازل م یآسمان يکه کتابها/ میامبران هستیآن ملت همچون پ
ا استَو « عبارت ّ اعات يمل ش، ا َ ى« هیاز آ یتناص »فوقَ العر َ و ـتـَ ْ شِ اس ْ ر َ ع ى اْل َل ُ عَ َن ْ  )5/طه ( »الرَّمح

بـا  شـاعر  دهـد، کـه   یرا نشان مـ  یائیافتن و سلطه خداوند برعرش کبریاست که احاطه 
افتن یکند که خداوند با احاطه ین مفهوم را القا می، ا»ها یگرسنگ: المجاعات«د یق. افزودن



  71د عفیفی مطرتحلیل انتقادي تناص دینی، قرآنی در شعر محم

ات دوبـاره  یـ و ح یده و به آنـان زنـدگ  یجان ملت دم یکره بیکه در پ یبر عرش، گرسنگ
  .کنند یستادگیده تا بتوانند در برابر ظالمان و دشمنان ایبخش
  

   :از رستاخیز مناسب ناتصویر سازي 
متضاد با  یت آن، مفهومیز و حتمیات مربوط به روز رستاخی، با استفاده از آیشاعر گاه

ٍ ما«: دهید آورده است، او در قصیآن پد ٍ ما... موت   :دیگوین میچن »لوقت
هيک م فاستضاءت حتتَ هلِ الغَمامِ برقٌ من الدّ ُ ن م   فَ انشقّ مِ

  األطاللَ و األجداثَ 
ُ النُشور يال  ال أيتيوم َ د يدوي علي، و ُ يالِو   انِ صور

ةُ الق فاستغرقَتين َ س هجع ِ َواج   لولة السوداءيباهل
َ ما يفي   األرض ا أمشاج

ُ الغمام  هل ُ قيال م ُ قّض بالس   ايتنـَ
  ) 240 اء،یاحتفاالت الموم(

از خـون   یانـد، آذرخشـ  که همچون فلز گداخته شده ییان ابرهایچگونه از م: ترجمه
چ ید، و هـ یـ آیروز حشـر و نشـر نمـ   / کنـد یها و قبرها را منور مجهد و خرابهیرون میب

/ کندیپس خواب شبانه مرا با آن اضطراب در خود غرق م/ دمدینم ين وادیبر ا يپوریش
  .بارندیگر نمی، د)نیزم( یرابیس يگداخته برا ين، ابرهایزم يرو يهایناپاک يا

 یزش مردمیام وخیم ضعف قیترس ياعر برام، شینیبیطور که در متن حاضر م همان
ز و معاد یکه داللت بر روز رستاخ یاتیرات و اصالحات، از آییجاد تغیو به تبع آن عدم ا

﴾﴿ .دارد استفاده نموده ـلِ ْ ه ُ اْلم اء كَ َ ـم ـونُ السَّ َ تَُك م ْ ـو َ ﴾﴿يـ ِن ْ ه عِ ـاْل ـالُ كَ َ ب ِ ونُ اجلْ تَُك َ  )9_8/المعـارج  ( و
ُ الغمام « انیبا ب يو هل ُ ـقتنـَ يال م ُ ز از ابرهـا  یکه در روز رستاخ یبه آن آذرخش، »ايقّض بالس

اشـاره نمـوده   ، زدیـ ریآن، آسمان همچون فلز گداخته فرو مـ  یجهد ودر پیرون میبه ب
به ترسیم ضعف بیـداري و خیـزش    از آن رخداد عظیم، عکس ياست، اما با خلق معنا

ال « شـاعر عبـارت  . ها در برابر ظلم و ستم اشاره نمـوده اسـت   ملت َ د يدوي علـيـو انِ يـالِو
 ُ ونَ ﴿ه یرا از آ »صـور ـُل ِ نس َ ْ ي ـم ِ ِّ َ ىلَ ر ِ ِإ اث ـدَ ْ َج ْ َ األ ـن ـم مِّ ُ ا ه ذَ ـِإ ـوِر فَ ِ الصُّ ـخَ يف ِ نُف َ ـ ( ﴾و اخـذ   )51/ سی
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ها در ن و آسمانیزم يو نابود» نفخه صور«انکار پژواك رسد که  به نظر می .کرده است
تناصـی ضـعیف و   ، برابـر سـتمکاران  در  ام مـردم یـ ضـعف ق  بیان به منظورروز قیامت، 

  .نامناسب است که انتقاد به آن وارد است
  

   :ان توان انسانیمبالغه در ب
ـ ا چیـ  یکسـ  بـه را  آن یگاهکه شاعر  است یموضوع ،یزال الهیعظمت و قدرت ال  يزی

را در  احاطه خداونـد بـر عـرش   ، یقرآن یدر تناص اوچنان که . است هادد نسبت يگرید
  :دیگویمو  نهاده است انسانقدرت  طه یح

لصالٌ  َ جدُ _ وص َ امل َ ُ النّعمةُ و   ابِسةِ ي يعل_ له
 َ رشِ و َ املاء استو  الع َ   يقوسِ األفقِ و

قةً ي عِ َ رُّ ص ِ ه واحلجارةُ ختَ ُ جربوتُ الصخِر مسالَک   فتَح
  .)348م، 1998 اء المتوحشۀ،یاحتفاالت الموم(

عـرش و   یبر خشـک  ،است ینعمت و بزرگ يدارا که) انسان( خشک یو گل: ترجمه
ا ها بد و تخته سنگیگشایش را میهاراه ،هاصالبت صخره/ افتیال یفق و آب استکرانه ا

  .دافتیفرو م) در برابرش( يادیفر
ى﴾﴿ فهیشره یاز آرا ن مفهوم یشاعر ا َ و ـتـَ ْ شِ اس ْ ـر َ ع ـى اْل َل ُ عَ ـا ﴿ و الـرَّمحَْن َ م َ ِ و ات َ او َ ـم ِ السَّ ـا يف َ ُ م ـه َل

 َ ا بـ َ م َ ضِ و ْ َر ْ ِ األ ى﴾يف َ َ الثـَّر ْت ا حتَ َ م َ ا و َ م ُ ه َ نـ ْ ـ   اقتباس )6-5/طه ( يـ لفـظ  نهـادن  بـا   ینموده اسـت، ول
ّمحن« يبه جا »صلصـال«  یتناصـ و با تصـور قـدرت الیـزال الهـی در اختیـار انسـان،        ،»الـر

  .است به وجود آورده نامناسب
 مطر است یفیدر شعر عففراوان  یقرآن يهااندك از تناص ییهاآن چه ذکر شد، نمونه

 هنـر  ،واردمـ از  ياریدر بسـ  ،شاعررسد هر چند یبه نظر م .شودیافت میوان او یکه در د
ـ پد ینینـو  يهامعنا، یخیو حوادث تار می، متون قداتیآ يریبا به کارگکرده و  یینما د ی

و امـور  و قدرت مطلـق خداونـدي    انبیاي الهیگاه ی، شأن و جازین یآورده است، اما گاه
و در هـر چنـد در تنـاص،    . سته است، مراعـات ننمـوده اسـت   یرا آن گونه که شا یقدس

ـ  یمتن غا یسخن از نفن نوع آن، همواره یهنرتر ـ    یب و خلـق متن  یمتفـاوت بـا آن و حت
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است  يضروررسد ین، به نظر میاست، اما با وجود ا شده آن مطرحکامالً متضاد با  یگاه
مـرز و  ، ینیو متون مقدس د ين متون بشریبوسته یپ، یقرآن ینامتنیب در بیشاعر و ادکه 

برخورد ان یم ،مانیاهل ا کهح داده ی، چنان که خود قرآن دستور صرشودقائل  ییهاتفاوت
  :دنباش قائلتفاوت ) ص(امبر یپبرخورد با  ون خود یب

وا« ُ ر َ ه ْ الَ جتَ َ ِّ و ِ ِ النَّيب ت ْ و َ قَ ص ْ و ْ فَـ م اتَُك َ و ْ وا َأص ُ ع فَـ ْ ر نُوا الَ تـَ َ َ آم ين ِ ا الَّذ َ ا أَيـُّه َ ْ  ي م ُك ضِ ْ ع َ ِر بـ ْ ه َ ج لِ كَ ْ و قَ ُ بِاْل ه َل
 َ ون ُ ر ُ ع ْ الَ تَشْ أَنتُم َ ْ و م اُلُك َ م ْ طَ أَع َ ب ْ ْضٍ َأن حتَ ع َ بـ ِ   .)2/الحجرات( »ل

- در تناص ،دینمایم میرا ترس امبریوه رفتار با پیشکه  فهیه شریآن یارسد یبه نظر م

با یز ياگونه واندتیم ت آنیرعا که مناسب باشد ییتواند الگویم هم ینیو د یقرآن يها
 در شعر ینیبا قرآن و متون د ینامتنیب ،در مجموع. د آوردیپد یقرآن ینامتنیاز ب يو هنر

احساس اد شده از آن یه یآ خالف  یمفهومخواسته و ناخواسته، باشد که  ياد به گونهیبان
  .شود

  
 :جهینت

  :آیداز آن چه بیان شد، نتایج زیر به دست می
ها و حوادث قرآنی، اثـر ادبـی خـود را متمـایز     کارگیري شخصیتعفیفی مطر با به  )1

در  مـورد از آیـات قـرآن    143در اقتباس  .نموده، صفت ماندگاري به آن بخشیده است
م اوضاع یاو به منظور ترس. قصایدش، نشانگر بسامد باالي تناص قرآنی در دیوان اوست

ر آن، اما به ییبا تغ یو گاه ات قرآنیاق و ساختار آیبا حفظ س ینابسامان کشورش، گاه
از  یبرخـ در شـاعر  اما با وجـود ایـن،    .د آورده استین پدینو یمی، مفاهيهنر یشکل

گـاه و  یمراعـات جا هاي متناسبی انتخاب نکـرده،  نمونه، یقرآن دینی، ینامتنی، در بموارد
بـه آن   يجـد  يننموده است و انتقادهـا آن گونه که شایسته است، را  یشأن امور قدس

   .رد استوا
ن جلوه یضد استبداد و معتقد به د يمطر همواره به عنوان شاعر یفیفعکه  ییآنجااز ) 2

 ییاعتنا یل بیتوان دلیرا نم یات قرآنین گونه استفاده از آیرسد ای، به نظر ماست کرده
 یو مفهـوم  یسـبک  یساختار شکن یتوان آن را نوعیپنداشت، بلکه م ینیم دیاو به مفاه
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گران شاعران یاو و د یقرآن ینامتنیکه به ب يبه شمار آورد، اما در کل، انتقاد يدر شعر و
ـ اسـت، غالـب ا   يبـا متـون بشـر    ینیان متون دیم يمعاصر وارد است، عدم مرزبند ن ی

بـه ماننـد    ینـ یم و امور دیبا قرآن کرکی، معنایی، یدر موضوع ساختار شکنی سشاعران 
  .کنندیرفتار م يگر آثار بشرید
  

  :و مآخذ منابع
  .میقرآن کر _ 

  .، تهران، نشر مرکززدانجویام یپ: ت، ترجمهینامتنیب ،)ش1380(آلن، گراهام   _
اإلنسـانیۀ،   والعلوم اآلداب کلیۀمطر،  یفیشعر محمد عف یات التناص فیجمال ،جبر شعث، احمد _

  .نی، فلسطیجامعۀ األقص
  .2ۀ، ط یان، مؤسسۀ عمراً، عمیقیاً و تطبیالتناص نظر ،)م1982(، أحمد الزعبی _
، سـال اول،  یر و فهـم مـتن، زبـان و زبانشناسـ    یعوامل مؤثر در تفس ،)ش1384(، فرهاد یساسان _

  .شماره دوم
  .النص الغائب، اتحاد الکتّاب العرب، دمشق ،)م2001(عزام، محمد  _
  .1قاهره، دار الشروق، ط  اء المتوحشۀ،یاحتفاالت الموم ،)م1998(مطر، محمد  یفیعف _
  .1 أعضاؤك انتثرت، دار الشروق، ط یوان أنت واحدها و هید ،)م1998( ---------- _
  .1ات، قاهره، دار الشروق، ط یوان من مجمرة البداید ،)م1998(  ---------- _
  .4 ۀ العامۀ للکتاب، مصر، طیئۀ المصریر، الهیئۀ و التکفیالخط ،)م1998(، عبداهللا یالغذام _
ـ پ: پسامدرن، ترجمه يکالم و زمان، به سو ،)ش1381(ا یستوا، ژولیکر_ زدانجـو، نشـر مرکـز،    یام ی

  .تهران
، الدار یالعرب یۀ التناص، المرکز الثقافیجی، استراتيل الخطاب الشعریتحل ،)م1992(مفتاح، محمد  _

  .روتیضاء، بیالب
  .لعرب، دمشق، اتحادالکتاب ایث و العربیالحد یالشعر العرب یقراءات ف ،)م2000(ل ی، خلیموس _
  .1، ط ين المناصرة، دار المندالویشعر عزالد یف یالتناص المعرف ،)م2005(ا یدیوعداهللا، ل _
  ینترنتیمنبع ا      

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٨٩٠٤٠٨١٤٦٩ 
http://٤-hama.com/showthread.php?t=١٤٥٠٩ 

 
 



 
 

  

  

 شعر محمد عفيفي مطرالديني و القرآني في  لتناصدراسة نقدية ل
 

  1یمسعود اقبال                                                              
  2یمیسل یعل                                                         

 الملخّص
ة النصوص الدينية منبع االقتباس لنصوص األدبية منذ العهد القدمي   و شاع هذا . كانت النصوص القدمية خاصّ

ّن به الشعراء و األدباء آثارهم . يف الشعر املعاصر، فكان للقرآن دور ريادي يف نشرهاکثر من قبل املوضوع  لقد زي
يف شعره الكثري من  قد استخدمالشاعر املصري حممد عفيفي مطر هو من الشعراء الذين . م اخلاصةوفقًا ألحواهل

حتويل املعين و و أخذ املفهوم للقرآن دون تغيري، و النقل اإلشاري، : التناص القرآين واستعمل اساليب خمتلفة منها
هذه املقاله تدرس تناصه الديين . حينًا آخراالسلوب يف اآليات حيناً و استخدام املضامني املتضادة لنص القرآن 

 ،االجيابية يف شعرهالتناصية إضافةً إيل النماذج  ،الشاعر أنّ  يتدّل علهذه الدراسة  نتيجة. و القرآين برؤية نقدية
  . نماذج سلبية ال تتناسب و شأن األنبياء و القدرة اإلهليةأحيانًا يأيت ب
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