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 2حسین بیات

  
  چکیده

ي هـا  بینامتنی، نظریه اي است به منظور خوانش عمیق تر متن ادبی و دستیابی به ناگفته
. شـود  مـی ش متن جدیـد  پردازد که موجب آفرین میاین نظریه به روابط بین متونی . آن

ي بسیاري از شاعران با آن پیوند و ارتبـاط  ها قرآن کریم یکی از متونی است که سروده
بر قرار نموده است؛ از جملۀ این شاعران احمد شوقی، شاعر معاصر مصري اسـت کـه   

ي هـا  تعابیر و مفاهیم قرآنی به گونه اي هنرمندانه و با خالقیتی خاص، توأم بـا ظرافـت  
شعر او به کار رفته و باعث جذابیت و تأثیر گذاري فوق العادة اشـعار او شـده   ادبی در 

توصـیفی بـه    -بدین منظور پژوهش حاضر در پی آن است که بـا روش تحلیلـی  . است
ي مختلف بینامتنی قرآنی در اشعار این شاعر نامی مصري بپردازد ها تبیین و تشریح گونه

شعري او بررسی نماید تا از ایـن رهگـذر بـه     ي متنوع بینامتنی را در بافتها و تکنیک
شناخت چگونگی و میزان تأثیر گذاري قرآن بـر روسـاخت و ژرف سـاخت اشـعار او     

  .دست یابد
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  .قرآن، بینامتنی، متن حاضر، متن غایب، احمد شوقی: واژگان کلیدي
  
  مقدمه -1

او از . ردشاعر براي خلق یک اثر هنري ماندگار و مؤثر، ابزارهاي مختلفی پیش رو دا
ي بدیعی، زبان ها تصویرهاي هنري زیبا، موسیقی گوش نواز و متناسب با مضمون، آرایه

شعري الهام بخش و سایر ابزارهاي زبانی و هنري براي تأثیرگذاري و خلـق اثـر ادبـی    
از دیگر ابزارهایی که در آفرینش یک اثر ادبی تأثیرگذار است و از دیـر  . گیرد میکمک 

اعران و نویسـندگان بـوده، بـه کـارگیري مفـاهیم و تعـابیر قرآنـی و        باز مورد توجه ش
ي پیشینیان یا هم عصران است که  از این امر در بالغـت قـدیم بـا    ها و نوشته ها سروده
و در نقد قـدیم بـا تعـابیري چـون     ... یی چون تضمین، تلمیح، اشاره، اقتباس وها عنوان

  ).42: 2001عزام، (شود  یمیاد ... مناقضات، سرقات، معارضات، نقائض و 
این ارتباط بین متون در عصر حاضر مورد توجه جدي پژوهشگران و منتقدان ادبـی  

بر اساس . شد) Intertextuality(قرار گرفت و باعث به وجود آمدن اصطالح بینامتنی
دهـد و اسـتوار بـه     مـی هر متنی بر اساس متونی که پیشتر خوانده ایم معنـا  «این نظریه 
بنابراین به مـدد بینـامتنی   ). 327: 1378احمدي، (» ست که پیشتر شناخته ایمرمزگانی ا

توان ارتباط موجود میان آثار گوناگون ادبی را آشکار سـاخت؛ زیـرا هـیچ گفتـه اي      می
ي دیگر باشد و هر متنی خواسته یا ناخواسته با متون دیگر ها تواند بی ارتباط با گفته مین

  . شود میخوانده  شود و با متون دیگر مینوشته 
ي زبانی شایع در اشعار شاعران معاصر عربی است و  ایـن  ها بینامتنی یکی از پدیده

در این میان قرآن . امر باعث جذابیت، عمق معانی و تأثیر گذاري اشعارشان  شده است
کریم تأثیرگذارترین متنی است که شاعران با آن به عنوان یک میراث غنی ادبی و دینی، 

  .شته و از آن الهام گرفته اندتعامل دا
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از جمله شاعران نامدار ادب عربی است که حـوادث مهـم سیاسـی و     1احمد شوقی
اجتماعی جامعۀ مصر و دیگر کشورهاي عربـی در شـعر او انعکاسـی شـگرف یافتـه و      

او بـا شـناخت قـرآن و    . باعث خالقیت و بـاروري احسـاس شـاعرانۀ او شـده اسـت     
ي قرآنی و مقایسۀ آن با حوادث روزگار خود،  قصـایدي  ها بکارگیري مفاهیم و داستان

سروده که داراي رابطه اي قوي با متن قرآن است؛ به طوري که فهـم دقیـق آن نیازمنـد    
نوشتار حاضر در پی آن است که با . شناخت روابط بینامتنی و آشنایی با فرایند آن است

با متن قرآنـی را در پـنج محـور    تحلیل اشعار شوقی بر اساس نظریۀ بینامتنی، پیوند آن 
ي قرآنـی و اسـماء سـور، تبیـین نمایـد و      هـا  ساختاري، واژگانی، مضـمون، شخصـیت  

را مـورد سـنجش و   ) اشـعار شـوقی  (در متن حاضر) قرآن(چگونگی حضور متن غایب
  .ارزیابی قرار دهد

  
  تعریف بینامتنی -2

یی است کـه معمـوال در   ها در بستر متن، از پدیده ها بینامتنی به معناي روابط و کنش
ي هـا  بر اساس این نظریه هر متنی نـاگزیر بـا مـتن   . شود میي ادبی به کار گرفته ها متن

با این که هر . ي دو سویه دارد تا به صورت متن ادبی جدیدي ظاهر شودها دیگر کنش
ي بینامتنی نیز به صورت خـود  ها برد، اما اقتباس میمتنی بیشتر از تجربۀ خالق آن  بهره 

گاه یا ناخود آگاه بر آن تأثیر گذار است؛ بنابراین بینامتنی عبارت است از ایجاد رابطـه  آ
. اي اثر بخش، میان متن پیش نوشته و متن موجود در ذهن، براي آفرینش مـتن جدیـد  

  ) 75: 1991مرتاض، (
هر متنی زاییده اي است از متون گذشته یا معاصر آن «از این رو بر اساس این نظریه 

به گونه اي که متن تازه خالصه اي از متون متعددي است که مرزهاي آنها از میان  متن؛
رفته و سبک و سیاق تازه اي پیدا کرده و چیزي جز مادة اولیـه از متـون گذشـته بـاقی     
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این در هم تنیدگی به گونه اي است که متن اصلی در متن جدیـد پنهـان   . نمانده است
  )29: 2001عزام، (» .ت آن خواهند بودشده و تنها اهل فن قادر به دریاف

ــامتنی  ــطالح بین ــتوا    ) Intertextuality(اص ــا کریس ــار توســط ژولی ــتین ب  نخس
)juliakristeva  (   منتقد فرانسوي بلغاري تبار و در ترجمۀ تعبیر میخائیـل بـاختین از

. معرفی کرده بود ارائه گردید 1930که آن را در دهۀ ) Dialogism(گفتگومندي متون 
شود و هر متنی  میساخته  ها هر متنی همچون معرق از نقل قول«توا معتقد بود که کریس

  ). 44:  1381کریستوا،(» به منزلۀ جذب و دگرگون سازي متنی دیگر است
این گفتۀ کریستوا که هر متنی برگرفته  و تحولی از بسیاري از متون دیگر اسـت دو  

مـتن موجـود را مـتن    . نـامتنی کـرد  اصطالح متن حاضر و متن غایب را وارد مباحث بی
-51: 2000موسی،. (حاضر و متونی که با متن حاضر تعامل داشته متن غایب نامیده اند

52 (  
دانـد کـه    میمحمد بنیس منتقد ادبی معاصر عرب نیز متن حاضر را ساختاري زبانی 

او هـر   به اعتقاد . شود مینامیده » متن غایب«با متون دیگري در پیوند است و این متون 
متنی چون شبکه اي است که در برگیرندة متون دیگري است و این متون چنان بـا هـم   

بنـیس،  . (در هم تنیده و فرورفته اند که تشخیص آن متون از متن حاضر ممکن نیسـت 
ابراهیم رمانی نیز با محمد بنیس در ایـن تعریـف هـم داسـتان اسـت، او      ) 251: 1979

داند که به طور پوشیده و پنهـان   میپنهان در متن حاضر اي از متون  بینامتنی را مجموعه
  )48: 1988رمانی، . (باعث ایجاد متن حاضر شده اند

  :با توجه به مطالب ذکر شده بینامتنی داراي سه رکن اساسی است
  .شود میمتن حاضر که از آن به متن الحق یا متن موجود نیز تعبیر  -1
  .شود مینیز نامیده  متن غایب که متن سابق یا متن مفقود -2
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 هـا  روابط بینامتنی که نحوة تعامل متن حاضر و متن غایب و چگونگی ارتباط آن -3
  )168: 2003جمعه، . (کند میرا بازگو 

  
  قواعد بینامتنی -3

گیـرد کـه از آن بـه عنـوان      میحضور متن پنهان در متن حاضر به سه صورت انجام 
در این نوع از روابط «. یا نفی جزیی» اجترار«اعدة ق: قواعد سه گانۀ بینامتنی یاد کرده اند

آورد و مـتن حاضـر ادامـۀ مـتن      میبینامتنی، مؤلف جزیی از متن غایب را در متن خود 
مـتن   ). 306: 1388میرزایـی،  (» غایب است و کمتر ابتکار یا نوآوري در آن وجود دارد

  .باشدتواند یک کلمه یا یک جمله و عبارت  میبرگرفته از متن غایب 
. این نوع از روابط بینامتنی از نوع قبلی برتر است«. یا نفی متوازي» امتصاص«قاعدة 

در نفی متوازي متن پنهان پذیرفته شده و به صورتی در متن حاضـر بـه کـار رفتـه کـه      
ایـن نـوع از روابـط    . یا نفی کلـی » حوار«قاعدة ). همان(» جوهرة آن تغییر نکرده است

ی است و به خوانشی آگاهانه و عمیق نیاز دارد تا بتوان متن پنهان باالترین درجه بینامتن
کند بـه   میرا درك کرد؛ زیرا مؤلف در این نوع از روابط، متن پنهان را باز آفرینی کامل 

رود و معمـوال ایـن امـر ناخودآگـاه       مـی گونه اي که در خالف معناي متن پنهان به کار 
  )همان. (دهد میروي 

بین متن پنهان و متن حاضر، مهم ترین بخش بینامتنی اسـت کـه    این سه نوع رابطۀ
عملیات بینامتنی در واقع، چگونگی کوچ معنا را از . کند میعملیات بینامتنی آن را تبیین 

سـازد کـه در ایـن کـوچ چـه       مـی کند و مشـخص   میمتن غایب به متن حاضر روشن 
  .تغییراتی روي داده تا متن کنونی شکل بگیرد

  
  قرآنی در شعر شوقی 2نیبینامت -4
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ي مختلفـی آمـده کـه ذیـال بـدان      هـا  بینامتنی قرآن در شعر احمد شـوقی بـه گونـه   
  :پردازیم می

  
  بینامتنی ساختاري -4-1

در این نوع روابط بینامتنی شاعر یا نویسنده جزیی از آیه یا کل آن را در مـتن خـود   
بینـامتنی بـر دو گونـه     حضور متن غایب در متن حاضر در این نوع از روابـط . آورد می

در گونۀ نخست کل آیه یا قسمتی از آن بدون هیچ تغییري در متن حاضر آمده و : است
دقیقا در همان معناي نخست به کار رفته است؛ چنـان کـه احمـد شـوقی در توصـیف      

  :    گوید مینهضت مصر 
ــاحِ    ــونُ الرِّیـ ــنَّ جنـ ــأروا فَجـ   و ثَـ

  

ــا     ــت األرض زِلزالَهـــــ   و زلزلَـــــ
  

  )2/186: 2001وقی، ش(

 .)مردم به انتقام برخاستند و بادها وزیدن گرفت و زمین به لرزه درآمد: ترجمه(

إذا زلزلـت األرض  «: فرمایـد  مـی شاعر با اقتباس از آیۀ اول سورة مبارکۀ الزلزله کـه  
در این تأثیر پذیري . ، بر زیباییِ موسیقی و تأثیرگذاريِ شعر خویش افزوده است»زلزالَها

ه از نوع نفی جزیی است شاعر، با به کار گیري آیۀ قرآن و بـدون هـیچ تغییـري، بـه     ک
  . خوبی توانسته بین شعر خود و آیۀ قرآن از لحاظ معنا و مفهوم ارتباط برقرار کند

  :سراید میشوقی در مقام پند و اندرز و حمد و ستایش خداي متعال چنین 
ــلمینَ  ــرَ المس ــت غی ــل إذا خاطب   قُ

  

ــنٌ    ــم دی ــی  لک دین ــی ــیتُم و ل   رض
  

  ) 4/37: همان(

اگر با غیر مسلمانان سخن گفتی بگو شما را دینی است که بدان خرسندید : ترجمه(
  .)و مرا نیز دین خویش است
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با ایـن  » لکُم دینُکم و لی دینِ« : فرماید میسورة الکافرون است که  6متن غایب آیۀ 
بدان افزوده و از آن جا که تغییر جزیی را » رضیتم«تفاوت که در متن حاضر شاعر فعل 

  .است و هر دو متن به یک معنا اشاره دارند رابطۀ بین آن دو از نوع نفی جزیی است
ي نابخردانـه  هـا  با سیاسـت  1906شوقی خطاب به گلیوم، پادشاه آلمانی که در سال 

  :گوید میاش زمینه ساز بحرانی عظیم در اروپا شد 
ــازفوا   ــبۀٌ جـ ــا عصـ ــی علینـ   جنـ

  

ــل    ــم الوکیـ ــه، و نعـ ــبنا اللّـ   فحسـ
  

  )4/43: همان(

ما را خدا بس است . گروهی با بی تدبیري در حق ما مرتکب جنایت شدند: ترجمه(
  .)و چه نیکو یاوري است

و قالوا حسبنا اللّه و  «سورة آل عمران است  173مصرع دوم بیت فوق برگرفته از آیۀ 
ون هیچ تغییري در متن حاضر به کار گرفتـه و رابطـۀ آن   که شاعر آن را بد» نعم الوکیلُ

  .دو نفی جزیی است
  :  گوید میهمو در وصف آیات قرآنی 

   ــلَها اللّــهالفرقــانِ أرس آي تلــک  
  

   ــاء ــه مـــن یشـ ــیاء یهـــدي بـ   ضـ
  

  )1/28: همان(

آن آیات قرآن است که خداوند چون نوري فرو فرستاد و به واسطۀ آن هر : ترجمه(
  .)کند میواهد هدایت که را خ

ارتبـاط  » ذلک هدي اللّه یهدي به مـن یشـاء  «سوره مبارکه الزمر  23بیت فوق با آیۀ 
تغییـر داده و  » تلـک آي الفرقـان  «را بـه  » ذلـک هـدي اهللا  «دارد با این تفاوت که شاعر 

ـ   . را به آن افزوده است» أرسلَها اهللاُ ضیاء«عبارت  ت چنان که پیداست شـاعر در ایـن بی
دقیقا همان معنا و مفهوم قرآنی را اراده نموده و بدین وسیله بینامتنی از نوع نفی جزیی 

  .خلق کرده است
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نوع دوم بینامتنی ساختاري آن است که نویسنده یا گوینده بخشی از آیۀ قرآنی را با 
ساختاري تغییر یافته در الیۀ صرفی یا نحوي در اثر و سخن خود به کار بگیرد و بدین 

تواند به اشکال گوناگون در ساختار دخل و تصرف کند گاه با افزودن و گاه با  مییله وس
  )3: 1389عباس زاده، . (با تغییر و دمی با تأخیر   میکاستن، د

زمانی که دولت عثمانی دو ناو جنگی از دولت آلمان خریداري کـرد مسـلمانان در    
شـوقی  . نگی خودداري نمودندسراسر قلمرو حکومت عثمانی از کمک به این دو ناو ج

  :از این امر سخت نگران شد و خطاب به خلیفه محمد رشاد سرود
   بعـــزِّك اإلســـالم ـــزَّ اللـــواءه  

  

   ــام ــیفک األیـ ــائمِ سـ   و عنَـــت لقـ
  

ــأنُهم   ــع و ش ــد دانَ الجمی ــه ق بالل  
  

    ــام ــک استعصـ ــم بعرشـ ــاهللاِ ثـ   بـ
 

  )1/174: 2001شوقی،(

رچم پیروزي را به اهتزاز در آورد و روزگار به اسالم با عزت و شرف تو پ: ترجمه(
همگی به خواست خداوند گردن نهادند و به ریسمان ./  خواست شمشیرت گردن نهاد

  .)الهی و تخت سلطنت تو چنگ زدند
و اعتصـموا  «: فرمایـد  مـی سورة آل عمران الهام گرفته کـه   103او این معنا را از آیۀ 

استفاده از مفهوم و معناي آیۀ فوق و هـم سـو بـا معنـاي      .»وابحبلِ اهللاِ جمیعاً و ال تَفرَّقُ
در ) استعصام(مورد نظر شوقی، مستلزم آوردن کلمه اي قرآنی شده است، استعمال واژه 

شعر شوقی همان بار معنایی را دارد که در آیه آمده است؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در آیـۀ      
شود  میچنین استفاده ) ع(معصومین از قرآن و روایات. قرآنی  فعل امر به کار رفته است

هر گونه وسیلۀ ارتباط بـا ذات پـاك خداونـد اسـت و اگـر در      » حبل اهللا«که منظور از 
تفسیر شده، به این دلیل است که قرآن واهل بیت، مهم ) ع(روایات به قرآن یا اهل بیت
  ).3/41: 1381مکارم شیرازي،(و خداوند متعال هستند  ها ترین پل ارتباطی بین انسان



9  بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی                                                        

خواهد که به ریسمان الهی چنگ بزننـد؛ بـا ایـن     میدر این آیه خداوند از مخاطبان 
به کار رفته و چنگ زدن به ریسمان الهـی در  » استعصام«تفارت که در بیت فوق مصدر 

را در مرتبۀ دوم قرار ) یاري طلبیدن از او(مرتبۀ اول و چنگ زدن به تاج و تخت خلیفه 
  .ین دو متن از نوع نفی متوازي استداده است؛ لذا رابطۀ ا

شوقی در رثاي فاطمه اسماعیل که نقش عمده اي در تأسیس دانشگاه مصر داشت و 
  :گوید میوفات یافت چنین  1920در سال 

  و کــــلُّ نفـــــسٍ فــــی غـــــد  
  

  میتَــــــــــــۀٌ فَمنشَــــــــــــره  
  

  و إنـــــه مـــــن یعمـــــلِ الــــــ
  

ــرَه    ــرَّ یـــــ ــرَ و الشـــــ   خیـــــ
  

  ) 71/ 3: 2001شوقی، (

به راسـتی کـه    ./ میرد و سپس بر انگیخته خواهد شد میهر کسی به زودي : ترجمه(
  .)هرکس کار نیک یا بدي انجام دهد نتیجه اش را خواهد دید

مثقـالَ   فمـن یعمـل  «: فرماید میسورة الزلزله گرفته شده که  8و  7بیت دوم از آیات 
دهـد کـه حسابرسـی     مـی یات نشان این آ» مثقالَ ذرةٍ شراً یرَه ذرةٍ خیراً یرَه و من یعمل

خداوند درآن روز فوق العاده دقیق و حساس است و ترازوهاي سنجش عمل در قیامت 
کنند و به حسـاب   میآن قدر ظریف است که حتی کوچک ترین اعمال انسانی را وزن 

دهد هر چیزي کـه مـورد محاسـبۀ الهـی قـرار       میهمچنین این آیات هشدار . آورند می
  )229/ 27: 1381مکارم شیرازي،. (باشد کم اهمیت نیست گیرد، هر چه می

یابیم که او دقیقا همان معناي مورد نظر آیۀ قرآنـی را   میبا دقت در شعر شوقی در  
را در شعر خود نیـاورده؛ لـذا ارتبـاط دو    » مثقال ذرة«اراده کرده با این تفاوت که شاعر 

  .متن از نوع نفی جزیی است
  
  بینامتنی واژگانی  -4-2
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تواند تصـاویر ذهـن خـود را     میالفاظ ماده اولیه اي است که هر ادیبی به وسیله آن 
ارائه دهد، درست مانند رنگ که در اختیار هنرمند است تا با زبردستی تـابلوي زیبـاي   

قرآن منبع و سرچشمه اي غنی است که شوقی )  370: 1998مرتاض، . (خود را بیافریند
افزون بـر ایـن،   . ن شعري اش را از آن الهام گرفته استالفاظ، تصاویر، معانی و مضامی

چون احادیث و روایات نیـز نقـش عمـده اي در مضـامین شـعري        میسایر منابع اسال
 . پردازیم مییی از بینامتنی واژگانی در اشعار او ها شوقی دارند که ذیال به تحلیل نمونه

. را بـه کـار بـرده اسـت    » طالصـرا «شوقی با الهام از قرآن در اشعار خود بارها واژة 
یعنی راه روشن و وسیع و همواري که به هیچ طرف انحراف نـدارد و  » صراط مستقیم«

مراد از آن همان آیین خداپرستی و دین حق و پایبنـد بـودن بـه دسـتورهاي خداسـت      
  ). 54/ 1: 1977طبرسی،(

و شوقی این واژه را به معنی پـل صـراط کـه گـذر از آن بـراي گناهکـاران دشـوار        
که تحسین سلطان ) جِسرالبسفَور(دهشتناك است به کار برده است؛ چنان که در قصیدة 

  :گوید میعبد الحمید را بر انگیخت 
  أمیـــرَ المـــؤمنینَ رأیـــت جِســـراً 

  

  ــه   أمـــرُّ علـــی الصـــراط و ال علیـ
  

  )2/107: 2001شوقی،(
م و بـر آن قـدم   اي امیر المؤمنین پلی دیدم که الهی بـر پـل صـراط بگـذر    : ترجمه(

  .)نگذارم
  :گوید می ها همچنین در وصف ارتش عثمانی
 ــه ــدو و دونَ ــاء الع ــوقَ علی ــوا ف   علَ

  

    بأو هـو أصـع لقِ اللّیثضیقٌ کحم  
  

  فکانَ صراطَ الحشـر، مـا ثَـم ریبـۀٌ    
   

   بــذن م ــم ــا ثَ ــانُوا فریــقَ اهللاِ م   و ک
  

  )1/46: همان(
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چون گلوي ) که در خطرناکی(مقابل آن تنگه اي بود بر دشمن فراز آمدند و: ترجمه(
بی شک آن تنگه چون پل صراط بود و آنان چون لشکریان ./ شیر یا دشوارتر از آن بود

  .) شد میخداوند، و گناهکاري در میانشان یافت ن
  .ي فوق از نوع نفی جزیی استها نوع روابط بینامتنی در نمونه

ي بیشتري از این بینامتنی ها با قرآن کریم نمونه با دقت در اشعار شوقی و مقایسۀ آن
به عنوان مثـال شـوقی در تشـبیه سـلطان     . توان مشاهده و استخراج کرد میواژگانی را 

  :گوید میعبدالحمید در جود و بخشندگی به باران 
ــلٌ   ــؤمنین لَوابــ ــرَ المــ   و إن أمیــ

  

  بیلٌ علی الخَلقِ صمنُه ،من الغوث  
  

  )1/44: همان(

به راستی که امیر المؤمنین بارانی است نجـات بخـش کـه بـر مـردم فـرو       : مهترج(
 .)بارد می

اقتباس نمـوده    265و  19را از سورة مبارکۀ بقره آیات » وابل«و » صیب«او واژگان 
أو «: فرمایـد  مـی گویند؛ چنـان کـه خداونـد متعـال      میابر حامل باران را » صیب«. است

بـر بـاران سـهمگین و شـدید     » وابل«و و » لمات و رعد و برقٌکَصیبٍ من السماء فیه ظُ
با این تفاوت که در متن غایـب حالـت   . »کمثلِ جنۀٍ بربوةٍ أصابها وابلٌ«: شود میاطالق 

تشبیه شده و در متن حاضر جود و بخشش خلیفه بدان ماننـد شـده   » صیب«منافقان به 
به کار رفته و در متن حاضـر مجـازا بـه    در متن غایب به معناي حقیقی » وابل«است و 

  .معنی بخشنده و با سخاوت؛ لذا رابطۀ دو متن از نوع نفی کلی است
که به مناسبت آزادي زندانیانی که به ناحق در ) تکریم(شوقی در قصیده اي با عنوان 

انگلیس محکوم شده بودند سرود، از واژگان قرآنی به خوبی بهـره گرفتـه    میدادگاه نظا
  :دگوی می

ــا   ــف جماله ــدانِ طَی ــرَّ بالوِل ــو م   ل
  

  فی الخُلـد خَـرّوا رکَّعـاً و سـجوداً       
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  )1/90: 2001شوقی، (

اگر در بهشت، رؤیاي زیبایی او به سراغ نوباوگان بیاید رکوع کنان و سجده : ترجمه(
  .)افتند میکنان بر زمین 

استفاده نموده و ایـن    در بیت فوق) ولدان، خلد، رکعاً و سجوداً(او از کلمات قرآنی 
: فرمایـد  مـی سورة الفتح اقتبـاس کـرده کـه     29سورة الواقعه و آیۀ  17واژگان را از آیۀ 

تراهم رکَّعاً سجداً یبتغونَ فَضالً مـن اهللاِ  «و ) 17/الواقعه(» یطوف علیهم وِلدانٌ مخلَّدونَ«
  )29/الفتح. (»و رضواناً

یابیم که اگر چه واژگان بـه کـار    میآیات در  با دقت و تأمل در معنی بیت و مفهوم 
رفته در این بیت در معناي واقعی خود به کار رفته است؛ اما تصویر شـوقی بـا تصـویر    
آیات قرآنی هم سو نیست؛ در واقع شاعر در متن حاضر زیبایی زاید الوصف معشوق را 

کنند؛ حـال   می در بهشت بر آن بیفتد در برابر آن سجده ها کند که اگر چشم میتوصیف 
کند که در پی کسب رضایت پروردگـار   میآن که متن قرآنی حالت مؤمنانی را توصیف 
بینیم کـه شـوقی بـه     میاز این رو . نمایند میخویش در برابر عظمت او رکوع و خشوع 

خوبی الفاظ قرآنی را در موضوعی دیگر به کار برده و بینامتنی از نوع نفی کلی آفریـده  
  .است

 1909مان افول قدرت سلطان عبد الحمید و انقراض دولـت او در سـال   شوقی در ز
قصیده اي در همین موضوع و با بهره گیري از واژگان قرآنی سرود که در بخشی از این 

  :گوید میقصیده 
ــو   ــال القُصـ ــع فـ ــب الجمیـ   ذَهـ

  

ــور    ــلُ القصــ ــري و ال أهــ   ر تُــ
  

ــی ذُرا    ــس فـــ ــنَ األوانـــ   أیـــ
  

   ؟هــــا مــــن مالئکــــۀٍ و حــــور  
 

  )98-97/ 1: همان(
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کجاینـد دوشـیزگان   ./ اثري ماند و نه از اهالی آن ها همه رفتند و نه از کاخ: ترجمه(
  .)منزل داشتند ها پري چهره اي که بر فراز این کاخ

استفاده کـرده و ایـن واژگـان را از قـرآن     ) حور -قصور(او در ابیات فوق از واژگان
مقصـورات فـی   «: فرمایـد  مـی ر وصف بهشت اقتباس نموده است؛ آن جا که خداوند د

). 22/الواقعـه (» و حـور عـین  «: فرمایـد  مـی و در جـاي دیگـري   ). 72/الرحمن(» الخیام
  .»و زوجناهم بحورٍ عینٍ«: فرماید می 54همچنین در سورة الدخان آیۀ 

یـابیم   میبا مقایسۀ ابیات شوقی با آیات فوق و دقت در مفاهیم و محتواي آن دو در 
حن قرآن توصیفی است و لحن شوقی حسرت آمیز؛ به عبـارت دیگـر واژگـان، در    که ل

اشعار شوقی در معناي واقعی خود به کار رفته اند اما در موضوعی دیگر؛ لـذا بینـامتنی   
ي خداونـد بـراي   هـا  به کار رفته در این ابیات از نوع نفی جزیی است؛ چرا که  نعمت

یی که سـلطان عبدالحمیـد در   ها آن که نعمت بهشتیان جاودان و زوال ناپذیر است حال
 .اختیار داشت با انقراض دولت او از بین رفت

ستاید و بـا الهـام از    میشوقی در قصیده اي پیروزي ترکان عثمانی را بر دشمنانشان 
  :گوید میشمرده » حمالۀ الحطب«، دشمنان را »مسد«سورة مبارکۀ  5و 4آیات 

ــا انبــرت لم ــیهم ح ــا تَبغ ــاًناره   طب
  

ــت   ــبِ  کان ــۀَ الحطَ ــادتُهم حمال   قی
  

  )1/61: 2001شوقی، (

چون آتش جنگ بر افروخته شد آنها را چون هیزم فرو بلعید و رهبري آنان : ترجمه(
  .)هیزم کش آتش جنگ بود

ي همسر ابو ها خداوند متعال در سورة مبارکۀ مسد با اشاره به دشمنی و آزار و اذیت
إمرأتُـه  «: فرمایـد  مـی یاد کرده » حمالۀ الحطب«از او با عنوان ) ص(لهب نسبت به پیامبر

دسها حبلٌ من مطَبِ، فی جیدالۀَ الحمشوقی با اقتباس از این تعبیـر و  ). 5-4/مسد(» ح
بـا ایـن تفـاوت کـه منظـور از      . دهم سو با مضمون آن، توانسته بینامتنی زیبایی بیافرین
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در آیۀ مذکور، همسر ابو لهب است و در بیت فـوق فرمانـدة دشـمنان    » حمالۀ الحطب«
  .؛ لذا عملیات بینامتنی در نمونۀ مذکور از نوع نفی جزیی استها عثمانی

   
  بینامتنی مضمون -4-3

ظ ي پیشین حضور متن غایب در متن حاضر کم و بیش بـا محوریـت لفـ   ها در گونه
بود؛ اما در این گونه از روابط بینامتنی نویسنده یا گوینده با الهام گرفتن از آیه اي قرآنی 

کند بـه گونـه اي    میو پس از دریافت مضمون، مفهومِ آن را با الفاظ و تعابیر خود بیان 
بیند، ذیال به مواردي  میکه خواننده حضور لفظی محسوس یا ذکري صریح از قرآن را ن

  .ردازیمپ میاز آن 

شوقی به جایگاه و موقعیت خلیفه آگاه است و به او ایمان دارد؛ اما اعتقاد واقعی او 
این است که هر چیزي تغییر پذیر است جز ذات باري تعالی که بوده و خواهـد بـود و   

  : زوال در آن راه ندارد
 ُ ــــــل ــــــ بـ ـــــــن قَ ــــــ ِ ـــکِ م ــــــ مالــــ َ ـــــــی امل ــــــنةُ اهللاِ فــــــ ـــــــ ُ   س

  

ـــی    ــــــ ـــــ ـــــا لنُعمــ ــــــ ـــــــدُ مـــــ ـــــ ـــن بعــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ُ  و م ــاء ــــــ ـــــ قـــ َ   ب
  

  )1/28:مانه(

سنت خداوند در زمین همواره بر این قرار گرفته کـه هـیچ نعمتـی پایـدار     : ترجمه(
  .) نیست

سورة مبارکۀ  23یابیم که مضمون آن برگرفته از آیۀ  میبا کمی تأمل در بیت فوق در 
بـا  » من قبلُ و لن تجد لسنۀِ اهللاِ تَبـدیالً  سنۀُ اهللاِ التی قد خَلت«: فرماید میفتح است که 

. این تفاوت که شاعر همان مضمون را با ساختار و واژگانی متفاوت بیان نمـوده اسـت  
  .حاصل سخن این که بینامتنی در بیت فوق از نوع نفی متوازي است

  :گوید میشوقی در جاي دیگري با الهام از قرآن و در وصف خلیفۀ عثمانی 
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ــد ــامِ محمــــ ــري اإلمــــ   بشــــ
  

  خالفــــــــــۀُ اهللاِ القَــــــــــدیر  
  

ــیالباعــــــ   ث الدســــــتور فــــ
  

  اإلســـالمِ مــــن حفَــــرِ القُبــــور   
  

  فعلــــــی الخالفــــــۀِ منکُمــــــا
  

  نُـــــور تـــــألأل فـــــوقَ نُـــــور  
  

  )1/101: همان(

کـه از میـان قبرهـا روح    ./ خالفت خداوند توانا بر امام محمد بشارت بـاد : ترجمه(
شده و از وجود نورانی شما خالفت، نورانی و درخشان ./ قانون را در اسالم برانگیخت

  .)است
نور علی نـورٍ یهـدي اهللاُ لنـوره مـن     «سورة نور  35او کلمات مصراع آخر را از آیۀ 

اگر بخواهیم براي ذات پاك خدا تشبیه و تمثیلی از موجودات . اقتباس کرده است» یشاء
یابیم؛ همان خدایی که روشنی بخش  میحسی این جهان انتخاب کنیم، آیا جز واژه نور 

است و اگر لحظه اي لطف خود را از آنها باز گیرد همگی در ظلمت فنا و عالم آفرینش 
  )474/ 14: 1381مکارم شیرازي، . (روند مینیستی فرو 

یابیم که شوقی مضـمون آن را از قـرآن    میبا مقایسۀ این آیۀ شریفه با ابیات فوق در 
خلیفـۀ نـو ظهـور    اقتباس نموده و آن را در مصداقی متفاوت با آیۀ قرآنی به کار برده و 

عثمانی را به نور مانند کرده است و از این رهگذر بینامتنی از نوع نفی متـوازي ایجـاد   
  . نموده است

 :گوید میشوقی در جاي دیگري در توصیف تاریخ و ارزشمندي آن 

   ــحفَه ــل ص ــاریخِ و اجع ــالِ بالت   غ
    

ــا       مــن کتــابِ اهللاِ فــی اإلجــاللِ قاب
  

  )2/17: 2001شوقی، (

ي تاریخ را در ارزش و جایگاه، کنار قرآن ها تاریخ را ارزشمند بدان و کتاب: هترجم(
  .)قرار بده
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و هم سو با » فکان قاب قوسینِ أو أدنی«سورة نجم  9او با ایجاد تغییر در الفاظ آیۀ 
معناي آن، بین دو متن پیوند برقرار نموده اسـت؛ البتـه در مـتن غایـب نزدیـک شـدن       

ان شده که فاصلۀ آنها به اندازة دو سر کمان یا کمتر بود ولی در متن جبرئیل به پیامبر بی
حاضر منظور بیان جایگاه و ارزش تاریخ است که باید آن را در کنار مصـحف شـریف   

شاعر از این رهگذر بین متن حاضر و متن غایب ارتباطی از نوع نفی متـوازي  . قرار داد
  .ایجاد نموده است

  
  ي قرآنیاه بینامتنی و شخصیت -4-4

ي دیگر روابط بینامتنی قرآن با اشعار شـاعران معاصـر عـرب، فراخـوانی     ها از گونه
، )ع(، یوسـف )ع(حضـرت آدم : ي قرآنی است، شخصـیت پیـامبرانی چـون   ها شخصیت

ادب پژوهان عرب از این نـوع روابـط بینـامتنی بـه     ... و) ع(، سلیمان)ع(،ابراهیم)ع(نوح
در این گونـه روابـط بینـامتنی، گوینـده یـا       .اند ي دینی یاد کردهها فراخوانی شخصیت

ي قـرآن و  ها نویسنده با اشاره یا نشانه اي کوتاه به برخی اشخاص یا حوادث و داستان
  .برد میبا معدود واژگانی از متن غایب، مخاطب را به فضاي داستان 

ي هـا  ي قرآنی منبعی است غنی براي شوقی، او به خوبی توانسته شخصیتها داستان
را در قصاید خود به کار گیـرد و از ایـن رهگـذر خواننـده را در فضـاي       ها ین داستانا

) ع(به ذکر داستان حضرت داود) اهللا و العلم(او در قصیدة . ي قرآنی قرار دهدها داستان
او در این قصیده بـین داسـتان حضـرت    . پردازد میو قدرت یافتن او از جانب خداوند 

رابطه برقرار نمـوده و هـر دو را صـاحب قـدرت،     » السابعإدوارد «و پادشاهی ) ع(داود
  : هیبت و ملک وسیع معرفی کرده و تصویري تشبیهی آفریده است

  لمن ذلک الملک الذي عـزّ جانبـه؟  
   

  لقد وعظَ األمالك و الناس صـاحبه   
  

  أ ملکُــک یــا داود و الملــک الــذي 
  

ــه      ــو واهب ــذي ه ــه و الَّ ــار علی   یغ
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  )72/ 1: 2001، شوقی(

آن ملک با عزتی که صاحب آن خیر خواه پادشـاهان و مردمـان بـود از آن    : ترجمه(
برنـد و   مـی اي داود آیا این ملک از آن توست؛ ملکی که دیگران بر آن رشک / کیست؟

  .)خداوند آن را بر تو ارزانی داشته است
و «: فرمایـد  میه شاعر مضمون ابیات فوق را از داستان حضرت داود اقتباس نموده ک
      و الطیـرَ و ألَنَّـا لـه الحدیـد ـهبـی معمنّا فضالً یا جبالُ أَو  و ) 10/ سـبأ . (»لقد آتَینا داود

و از این طریـق بینـامتنی از   ) 20/ص. (»وشَددنا ملکَه و آتیناه الحکمۀَ و فصلَ الخطابِ«
  .نوع نفی متوازي ایجاد کرده است

مـایی مصــر و دو خلبــانی کـه پیروزمندانــه بــه   شـوقی در تمجیــد از شــرکت هواپی 
میالدي از پاریس به مصر برگشتند و موفق شدند علی رغم اوضاع نا مساعد  1914سال

) ع(جوي به سالمت بر زمین فرود آیند، قدرت و توان آنها را با قدرت حضرت سلیمان
  :گوید میدر تسخیر باد در ارتباط دانسته 

ـــــم  ـــــ ُ (قُ ـــــــليمان ـــ ُ ـــريِح ق) س ـــــ ــاُط الــ ــــــ ــابســ ـــــ ــــ َ   ام
  

ــــــا   ــــــ ــ َ ـــوِّ الزِّمام ــــــ ـــــن اجلـــــ ـــــ ُ مــــ ــــوم ــــــ ـــــکَ القــــ ــــــ لـــ َ   م
  

ــــم  ــــــ ـــ  ُ ــر ــــــ ـــربُّ و البحـــــ ـــــ ـــــ ــــــاقَ اَل ــــــ ـــــــنيَ ضـ   حــــــ
  

ـــــــا   ـــــ ـ َ وها الّلجام ُ ــــام ــــــ ، وســـ َ يح ــــرِّ ـــــ جوا الــــ َ ـــــــر   أســــــ
 

 ً ـــزة ــــــ ـــــ ــــــم معجــ ــــــ ــان لکـــ ــــــ ـــــ ــــــا کـــ ـــــ ـــــار مــــ ـــــ   صـــــ
  

ـــــــا   ــــــ ـــــ ـــــ َ ـــا األنام ـــــ ــــــ ـــــ ــــــم آتاهــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــٌة للعل ــــــ ـــــ ــــــ   آيــــ
  

  )86/ 2: 2001شوقی، (

ت اي سلیمان برخیز که باد وزیدن گرفت و مردمـان زمـام هـوا را بـه دسـ     : ترجمه(
آن گاه که خشکی و دریا بر آنان تنگ آمد بر مرکب بـاد نشسـتند و زمـام آن    ./ گرفتند

معجزة شما پدیدار گشت و این نشانۀ علم و دانش شماست که خداوند آن را ./ کشیدند
  .)به بندگان خود عطا کرده است

و ایـن دو خلبـان در طـول مسیرشـان     ) ع(او بین تسخیر باد توسط حضرت سلیمان
را باز آفرینی نموده و بـا  ) ع(برقرار کرده و با این ابیات داستان حضرت سلیمانارتباط 

بینامتنی شخصیت ) حضرت سلیمان(به کارگیري مضمون و شخصیت داستان سورة سبأ
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و لسلیمانَ «سورة سبأ  12او این مضمون را از آیۀ . از نوع نفی متوازي خلق نموده است
  .الهام گرفته است» شهرٌالریح غُدوها شهرٌ و رواحها 

احمد شوقی در تصویري تشبیهی و با الهام گرفتن از آیات سوره کهف، دانشجویان 
خواهد کسانی را  میو دانش پژوهان دانشگاه األزهر را مورد خطاب قرار داده و از آنها 

که از دانش و درایت و سیاست در ادارة کشور، بی بهره اند آگاه سازند؛ لذا مقصـود او  
اصحاب کهف در این ابیات تمام کسانی است که در خواب و غفلتـی طـوالنی فـرو     از

  :رفته اند
ــــ ـــــ ــــ تي ِ ـــــــا ف ـــــ ــــديـ ـــــ ــادَ حــــ ـــــ ــــــ َ ــــوِر س ــــــ عمـــ َ   ثُکميةَ امل

  

ا   َ ـــــــرب ـــــ ــــــ ـــ ن ــــــابِ و عَ ـــــ ــــــ ِ الرکــــ ـــأفواه ـــــ ــــــ ـــــ ــ اً ب ــــدّ ــــــ ــــــ ـــــ   نَ
  

ــــا و رق هــــــ ِ هف ــن کَ ـــــ َی مــــ ــر ـــــ ـــ ــــزُّوا القُ ــــــ ُ ــايه ـــــ هــــ   مِ
  

ــــتم   ـــــ ُ اهللا -أنــ ــــر ــــــ عمـ َی -َل ــر ـــــ ــــ ُ القُ ــــاب ــــــ   أعصـ
 

  ) 119/ 1:همان(

سخنان شما چون عود و عنبر بـر زبـان مسـافران    ! نِ سراسر جهاناي جوانا: ترجمه(
اهالی این روستاها را از غارها بیدار کنید و به خود آریدکه به خدا سوگند ./ جاري است

  .)شما شاهرگ حیات این روستاهایید
أم حسـبت أنَّ  «: با دقت در ابیات فوق و مقایسۀ آن بـا آیـات سـورة مبارکـۀ کهـف     

 الکهف ـا   أصحابنـا آتنفقالوا رب نا عجباً إذ أوي الفتیۀُ إلی الکهفو الرقیمِ کانوا من آیات
من لدنک رحمۀً و هیئ لنا من أمرِنا رشَدا فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنینَ عدداً ثم 

یابیم که شوقی آگاهانـه   میدر ) 12-9. (»بعثناهم لنعلم أي الحزبین أحصی لما لبثوا أمداً
مفهوم این آیات استفاده کرده و الفاظ و آیات متن غایب، داراي همان معنایی اسـت  از 

  . که در متن حاضر آمده؛ لذا ارتباط دو متن از نوع نفی متوازي است
، بـار  هـا  شوقی با دیدن جنگ و فتنۀ داخلی مصر و فقر و قحطی ناشی از ایـن فتنـه  

شود و  میشان برایش تداعی و قحطی مصر در زمان ای) ع(دیگر داستان حضرت یوسف
  :گوید میبا استمداد از این حادثۀ تاریخی و آیات مربوط به آن 
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 ســوسِ إلــی غــالءــربِ البــن حأ م  
  

ــعاباً؟    ــبعاً صـ ــدها سـ ــاد یعیـ   یکـ
  

  )62/ 1: 2001شوقی، (

نزدیک اسـت کـه   ! آیا از زمان جنگ بسوس گرفتار چنین گرانی شده ایم؟: ترجمه(
 .)را به یادمان آورید) ران خشکسالی یوسفدو(هفت سال سختی

قـال تَزرعـونَ سـبع سـنینَ     «: فرماید میخداوند در این سورة مبارکه از زبان یوسف 
» ثُم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکُلنَ ما قـدمتُم لهـنَّ إال قلـیالً ممـا تُحصـنونَ     ... دأباً

کـار گیـري واژگـانی از ایـن آیـات،      چنان که پیداست شاعر با به ).  48 -47یوسف، (
تصویري زیبا آفریده و به صورت آگاهانه اما غیر مستقیم به داستان قحطی مصر اشـاره  
نموده است؛ بینامتنی مذکور از نوع نفی متوازي است که در آن شاعر متن غایب را بـه  

مـتن  صورتی در متن حاضر به کار برده که جوهرة آن تغییر نکرده است و در واقع بین 
» سبع صعاب«تعبیر » سبع شداد«پنهان و متن حاضر نوعی سازش ایجاد کرده و به جاي 

  .را به کار برده است
سورة  260شوقی در تمجید از علی بک ابراهیم، جراح توانمند مصري، با الهام از آیۀ

کند که از خداوند خواست زنده شدن  میرا بیان ) ع(مبارکۀ بقره داستان حضرت ابراهیم
خداوند به او دستور داد که چهار مرغ . گان را به او نشان دهد تا قلبش اطمینان یابدمرد

بگیرد و گوشت آنها را به هم درآمیزد و آن گاه هر قسمتی را بر سـر کـوهی بگـذارد و    
شوقی جراحـی علـی بـک    . سپس آن مرغان را بخواند تا شتابان به سوي او پرواز کنند

تشبیه نموده که در کار خود توانست با اسـتمداد  ) ع(یمابراهیم را به عمل حضرت ابراه
  :از خداوند موفق شود

ــدمنا  ــیوطی(ال عــ ــداً ) للســ   یــ
  

ــت   ــا  خُلقـ ــقِ بنانـ ــقِ و الرَّتـ   للفَتـ
  

ــا  ــرطَ للبـــرء کمـ ــرف المشـ   تَصـ
  

ــنانا   إلــی النَّصــرِ الس ــرُّمح   صــرف ال
  

  یــد)لهـــا ) ابـــراهیم لــو جئـــت  
  

  یرانــــابـــذَبیحِ الطَّیـــرِ عـــاد الطَّ     
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  لـــم تَخـــط للنـــاسِ یومـــاً کفنـــاً
  

  إنمـــا خاطـــت بقـــاء و کیانـــا     
  

  )2/190: 2001شوقی، (

که ) لقب علی بک ابراهیم(خداوند ما را از دست و سر انگشتان سیوطی: ترجمه(
گیرد  مینیشتر را براي درمان به دست ./ براي رتق و فتق امور آفریده شده محروم نکناد

اگر پرندة مرده اي را به ./ ف پیروزي نشانه گرفته شده استچون نیزه اي که به هد
هرگز براي کسی کفن ندوخته بلکه ./ آورد میدست ابراهیم بسپاري آن را به پرواز در 

  .)جاودانگی و حیات دوخته است
سورة مبارکۀ بقره اقتباس  260شاعر چنان که گفته شد معانی ابیات فوق را از آیۀ

علی کلِّ جبلٍ منهن  ذ أربعۀً من الطَّیرِ فصرهنّ إلیک ثم اجعلفخُ«: فرماید میکرده که 
  .»أنَّ اهللاَ عزیزٌ حکیم جزءاً ثم ادعهنّ یأتینَک سعیاً و اعلم

یابیم که شوقی به زیبایی با  میبا اندکی تأمل در ابیات فوق و آیۀ ذکر شده در 
س شده از آیه، در شعر او به کلمات اقتبا. اقتباس از این آیه تصویر آفرینی کرده است

همان معنا به کار رفته اند؛ اما در موضوعی دیگر، در نتیجه شاعر توانسته بینامتنی 
  .و از نوع نفی متوازي خلق کند –) ع(با ذکر نام حضرت ابراهیم - شخصیت
پردازد، خاطرات این سرزمین مقدس و  میکه شوقی به وصف تمدن مصر   میهنگا

آورد؛ چنان که با الهام گیري از  میزیسته اند به یاد  میکه در آن  دوران پیامبرانی را
  :گوید می) ع(داستان حضرت یوسف

   ك ثابـتـعیدأصلُ الحضارةِ فی ص  
   

  و نباتُهــا حســنٌ علیــک مخلَّــقٌ     
  

  ــواؤُه ــزالُ ل ــف الی ــالُ یوس   و جم
  

ــقُ    ــقِ الجــاللِ یرنَّ ــی أف ــک ف   حولَی
  

یشه دوانده و گیاه آن بر قامت تو زیباست و تمدن در سرزمین تو ر: ترجمه(
  .)و زیبایی یوسف در چشم اندازِ شکوه و جالل تو ماندگار است و جاودانه./ خوشبو
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: فرماید می) ع(سورة مبارکۀ یوسف در مورد زیبایی یوسف 31خداوند متعال در آیۀ 
  )31 /یوسف. (»فلما رأینه أکبرنه و قطعنَ أیدیهنَّ و قُلنَ حاش هللاِ«

توانسته ) ع(شاعر نیز با توصیف سرزمین مصر و یادآوري داستان حضرت یوسف
بینامتنی شخصیت بیافریند و بین متن حاضر و متن غایب ارتباطی از نوع نفی متوازي 
ایجاد کند؛ چرا که مضامین هر دو متن به یک اصل اشاره دارند؛ اما عین کلمات متن 

  . غایب در ابیات فوق نیامده است
کنـد و   میوقی در اشعار خود گاه رویکردي سیاسی دارد و آن را به صراحت بیان ش

. دارد مـی ي قرآنی از دیدگاه سیاسی خـود پـرده بـر    ها با الهام گرفتن از آیات و داستان
به مناسبت برگزاري کنفرانس سیاسی احـزاب   1926چنان که در قصیده اي که در سال 

ریاسـت سـعد زغلـول سـرود بـا تشـبیه محـل         مصر براي بازنگري قانون اساسی و با
  :گوید میبرگزاري کنفرانس به غار و سر در آن به تارهاي عنکبوت 

  ــزَاده ــوت ف ــج العنکب ــاله نَس   و ع
    

  کالغارِ من شَـرف و سـمت صـالحِ     
  

  )2/153: 2001شوقی، (
ر تار عنکبوت آن را فرا گرفت و چنان بر مجد و عظمت آن افزود که پیشـت : ترجمه(

  .)بر عظمت غار ثور افزوده بود
إذ أخرجه الذین کفروا ثانی اثنینِ إذ «: فرماید میسورة توبه که  40او با اقتباس از آیۀ

از مدینه و پناه بردن ایشـان بـه   ) ص(و یاد آوري ماجراي هجرت پیامبر. »هما فی الغارِ
ي خواننده بازسـازي  غار ثور و تار بستن عنکبوتان بر سر در غار،  فضاي داستان را برا

  ) 2/99: 1411ابن هشام، : نک. (نموده است
  
  بینامتنی و اسماء سور قرآنی  - 5- 4
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عالوه بر روابط بینامتنی ذکر شده، گاه شوقی از بینامتنی دیگري به عنوان بینامتنی 
یی که شوقی در آن آگاهانه از ها از جمله نمونه. کند میاسماء سور قرآنی استفاده 

کند ابیات زیر است که در آن به توصیف سیرة  میماء سور قرآنی استفاده بینامتنی اس
  :گوید میپرداخته ) ص(پیامبر

ــلَ  ــنجم(یصــعد مث ــا) ال   فیهــا موفی
  

ــزلُ    ــف(و ین ــتخفیا ) الکه ــا مس   به
  

ــی  ــالج ف ــارجِ(ع ــراء) (المع   )االس
  

  ارتقـــی حـــراء) الطـــور(و یـــدلُّ   
  

  )25/ 1: 2001شوقی، (

النجم، الکهف، (ي ها ي فوق شوقی در دو بیت به ذکر اسماي سورهدر تصویر زیبا
  .پرداخته است) المعارج، االسراء و الطور

  
  نتیجه گیري - 5

  :آید میاز آن چه در این نوشتار ذکر شد نتایج زیر به دست 
یابیم که  میبا بررسی و تحلیل ابیات احمد شوقی و مقایسۀ آن با متن قرآن در 

به عنوان متن حاضر با قرآن کریم به عنوان متن پنهان، غالبا آگاهانه  ارتباط اشعار شوقی
این ارتباط باعث غناي شعر شوقی و جذابیت و تأثیر . و از نوع نفی متوازي است

مهارت . گذاري آن بر مخاطب شده و از لحاظ ساختاري باعث تنوع شعر او شده است
قرآنی در شعرش قابل تحسین احمد شوقی در به کارگیري واژگان، تعابیر و آیات 

ي زیر به کار ها به طور کلی روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد شوقی به گونه. است
  :رفته است

  .به کار گیري کل آیۀ  قرآنی یا جزیی از آن بدون هیچ تغییري - 1
  .به کار گیري کل آیۀ قرآنی یا جزیی از آن با تغییري جزي یا کلی - 2
 .گان و تعابیر و اصطالحات قرآنیبه کار گیري واژ  - 3
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 .ي قرآنی در متن و اشاره به داستان آنهاها فراخوانی شخصیت - 4

به کارگیري اسماء سور قرآنی در ابیات که از کمترین بسامد در شعر او  - 5
  .برخوردار است

  
  

  ها پی نوشت
ه شاعر معاصر مصري و دانش آموختۀ دانشکدة حقوق قاهر) 1932-1868(احمد شوقی -1
در اسپانیا اشـعار  . یک چند در فرانسه به سر برد و چندي هم در اسپانیا به تبعید گذراند. است

شـوقی رفتـه رفتـه در ادب عربـی از چنـان      . سـرود   بسیاري تحت تاثیر بقایاي تمدن اسـالمی 
یی هـا  در قاهره در مراسمی رسمی و با حضور هیئت 1927جایگاهی برخوردار شد که به سال 

  ). 75: 2001جیوسی، (ملقب شد » امیرالشعراء«عربی به  از کشورهاي
دیـوان   -1:شود، آثار منظوم او عبارتند از  آثار شوقی به دو بخش منظوم و منثور تقسیم می

کـه  » دول العرب و عظماء اإلسالم « کتاب  -2در چهار جلد » الشوقیات« شعري او موسوم به 
جوزه هایی است شامل تاریخ اسالم و بزرگان آن بعد از وفات او به چاپ رسید و بیشتر آن ار

آثار منثـور او  . سروده است 1932و  1929ي ها شش نمایشنامه که در سال -3تا عصر فاطمیان 
و مقاالت اجتماعی اسـت  » ورقۀ اآلس«و » الدیاس«، » عذراء  الهند«ي ها شامل سه رمان به نام

  ).441: 2005اخوري، ف(جمع آوري شده است » أسواق الذهب«که تحت عنوان 
اما شهرت شوقی  بیشتر به خاطر قصایدي است کـه از آخـرین آثـار شـعري او محسـوب      

شود؛ بخش نخست شامل قصـایدي اسـت کـه در تبعیـدگاه      شود  و به دو بخش تقسیم می می
خود اسپانیا سروده و درون مایۀ آنها شوق و عشق زاید الوصف او به وطن است و بخش دوم 

 2001جیوسی، . (است که پس از بازگشت به مصر تا زمان وفاتش سروده استشامل قصایدي 
:74(  
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در این پژوهش از بین نظریه پردازان بینامتنیت، بیشتر به کریستوا و بارت نظر داشته ایم،  -2
ي چند آوایی و ها چرا که بر خالف میخائیل باختین که تکیۀ او بیشتر بر روي رمان است، رمان

ژولیا کریستوا و روالن بارت بر مکالمۀ متون گذشته و حال است، از نگاه آنان  تک آوایی، تکیۀ
شـود   آید و در خأل ادراك نمی متن نظامی بسته و مستقل نیست و هیچ متنی در خأل پدید نمی

. شود شود و با متون دیگر خوانده می بلکه هر متنی خواسته یا ناخواسته با متون دیگر نوشته می
  )43-32: 1385آلن، : نک(

  
  
 و مآخذ منابع

  .قرآن کریم -
  .نشر مرکز: ، بینامتنیت، ترجمه پیام یزدانجو، تهران)1385(آلن، گراهام،  -
، السیره النبویه، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، بیـروت،  )1411(ابن هشام، ابو محمد عبد الملک،  -

  .دار الجیل
  .نشر مرکز، چاپ چهارم: ، ساختار و تأویل متن، تهران)1378(احمدي، بابک،  -
دار : مقاربه بنیویه تکوینیه، بیروت –، ظاهره الشعر المعاصر فی المغرب) 1979(بنیس، محمد،  -

  . العوده، الطبعه األولی
  .اتحاد الکتاب العرب، الطبعه األولی: ، المسبار فی النقد األدبی، دمشق)2003(جمعه، حسین،  -
اإلتجاهات و الحرکات فی الشعر العربـی الحـدیث، ترجمـه    ، )2001(الجیوسی، سلمی الخضراء،  -

  .مرکز دراسات الوحده العربیه، الطبعه األولی: عبد الواحد لؤلؤه، بیروت
  .48، النص الغائب فی الشعر العربی الحدیث ، مجله الوحده، عدد )1988(الرمانی، ابراهیم،  -
 .علمیهدار الکتب ال: ، الشوقیات، بیروت)2001(شوقی، احمد،  -

مؤسسه : ، تهران54، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج)1977(طبرسی، ابو علی فضل بن الحسن،  -
  .الهدي للنشر و التوزیع

ي قرآنی در نهج البالغه، فصلنامۀ مطالعات تفسیري، سال ها ، اقتباس)1389(عباس زاده، حمید،  -
  .، بهار1یکم، شمارة



25  بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی                                                        

فی الشعر العربی، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، الطبعه  ، تجلیات التناص)2001(عزام، محمد ،  -
 .األولی

  .نشر مرکز: ، کالم، مکالمه و رمان، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران)1381(کریستوا، ژولیا،  -
  .دار الجیل: ، الجامع فی تاریخ األدب العربی األدب الحدیث، بیروت)2005(الفاخوري، حنّا،  -
: ، دمشـق )أنتروبولوجیۀ لنصوصها/ مقاربۀ سیمائیۀ(، السبع المعلّقات) 1998(مرتاض، عبدالملک،  -

 .اتحاد الکتاب العرب

  .، فکره السرقات األدبیه و نظریه التناص، مجله العالمات)1991(، --------------- 

.    دار الکتب االسالمیه، چاپ چهل و دوم: ، تفسیر نمونه، تهران)1381(مکارم شیرازي، ناصر،  -  
 . اتحاد الکتاب العرب: ، قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر، دمشق)2000(سی، خلیل، مو -

، روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر، نشریۀ )1388(میرزایی، فرامرز، ماشاء اهللا واحدي،  -
  .، بهار25دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید با هنر کرمان، شمارة 
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 أشکال التناص القرآنی فی شعر أحمد شوقی

  ١الدکتور سید مهدي مسبوق

  ٢حسین بیات

  الملخص

ـــإن تـــداخل النصـــوص أو التنـــاص مـــن املســـائل اجلد ـــا کثـــي  فـــی العصـــر ني مـــن البـــاحثريدة التـــی عنـــی 
م األدبيث و شغل حياحلد إن ... ونـت يسـتفا، بـارت، جيا کر يجول: ة منهمية و اللغو يزا واسعا فی دراسا

ـر کـل يعلـی هـذا املـذهب . دايـختلـق نصـا جد  النصـوص الـيتنيدرس العالقـات القائمـة بـيهذا املذهب  فسَّ
إن الشــعراء العــرب قــد اهتمــوا . نــص اعتمــادا علــی النصــوص التــی قرأناهــا و الرمــوز التــی عرفناهــا مــن قبــل

ـــذ القـــدم مـــنهم  ة و نصـــه األديبية الســـاميـــ القرآننيباملضـــام أمحـــد شـــوقی الشـــاعر املصـــری فـــی أشـــعارهم من
ــذه األشــعار و معرفـــة يــة حيــاملعاصــر الــذی وظــف فـــی أشــعاره حشــدا مـــن النصــوص القرآن ث إن اإلملـــام 

هـدف هـذا البحـث إلـی ي. تسنی للقارئ إال بعد معرفة النص الغائب و عالقته بـالنص احلاضـريدقائقها ال 
و خنلـص مـن خـالل قـراءة أشـعاره إلـی أن ة فی أهم أشـکال التنـاص فـی أشـعار أمحـد شـوقی يقيدراسة تطب

لـق توائمـا و خيکـون علـی وجـه االجـرتار الـذی اسـتطاع الشـاعر مـن خاللـه أن يها يمعظم أشکال التناص ف
  . النص احلاضر و النص الغائبنيا بيتفاعال واع

  .التناص، القرآن، أمحد شوقی، النص احلاضر، النص الغائب: ةيليالکلمات الدل

                                                        

 همدان -ابها بجامعۀ بوعلی سیناأستاذ فی اللغۀ العربیۀ و آد -١

  ماجستیر فی اللغۀ العربیۀ و آدابها  -٢
 


