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  * عبدالصبور صالح شعر در قرآن معنایی هنجارگریزي

  اراك عربی ادبیات و نزبا گروهدانشیار  1چلوئی بز اناري ابراهیم
  قم دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استادیار مقیاسی حسن

  عرب ادبیات و زبان ارشد کارشناس فراهانی سمیرا                                                   
  

  چکیده
 اثرگـذاري  و گسترده حضور همواره خود، فرد به منحصر هاي ویژگی و ساختار دلیل به کریم قرآن

این از آید؛ می شمار به ادبی هاي آفرینش در پرکاربرد متون از یکی و داشته ادیبان و شاعران شعر در
 قرآنـی  هاي آموزه و الهی آیات حضور شاهد -معاصر و گذشته -شاعران شعري متون اغلب در رو

 هـاي  زمینـه  رد کـریم  قـرآن  از کـه  اسـت  عـرب  معاصر شاعران جمله از ، عبدالصبور صالح.هستیم
 کـالم  سـاختار . است برده فراوانی بهره مایه درون و ساختار محتوا، زبانی، واژگان جمله از مختلفی

 شعري هاي بیت الي البه در و دارد قرآنی بوي و رنگ گاه آن، در رفته کار به واژگان و الفاظ و وي
 از الهـی،  آیـات  از مالهـا  بـا  صـالح، . سـازد  مـی  تداعی را آن خاص هاي ویژگی و آیات زنگ خود

 در را آیـات  باطن در نهفته وحقایق گوید می سخن... و مرگ انسان، عمر بودن گذرا دنیا، ناپایداري
مـی  تصـویر  به را قرآن معنوي هايآموزه خویش، واژگان و الفاظ با و ریزدمی خود شعرهاي قالب
 شـعر  در را قرآنـی  ةاستعار یا و تشبیه همان آیات، ساختار در تغییري اندك با گاه،عبدالصبور. کشد
 آیـات  از گاه و گیردمی وام قرآن از را خود) مستعارمنه یا به همشب( معموالً و کندمی بازآفرینی خود
 جانشـینی  محـور  در ، عبدالصبور شعر در قرآن بالغی هاي نمونه در. آفریندمی استعاره و تشبیه الهی
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 بیشتر تشبیه از شاعر استفاده نشینی،هم محور در و داشته کنایه به نسبت را کارکرد بیشترین استعاره
 اشـعار  در کـریم  قـرآن  بالغی هاي نمونه حاضر، ۀمقال در اساس این بر. است مجاز از تر گسترده و

  .شودمی بررسی نشینی هم و جانشینی محورهاي قالب در معنایی هنجارگریزي منظر از  عبدالصبور
  

  .نشینیهم محور جانشینی، محور معنایی، هنجارگریزي عبدالصبور، حصال کریم، قرآن :هاکلید واژه
  
مهمقد  

 زدایــی آشــنایی هــاي شــیوه از و جدیــد ادبــی هــاي نظریــه از (Deviation)هنجــارگریزي

(Defamiliarization) شـد  مطرح) م1917( سال در روسی فرمالیسم مکتب توسط که است .
. اسـت  علمـی  زبـان  یـا  و هنجار زبان از متفاوت انیزب ،ادبیات زبان ها،فرمالیست ازدیدگاه

 را عـادت  غبار الفاظ، ضمنی هاي داللت برگزیدن و واژگان معنایی بار از مندي بهره با شاعر
 و غریـب  دنیایی عموما ادبیات و شعر دنیاي رو این از زداید؛ می مخاطبان ۀاندیش و دیده از

 گـذاران  پایـه  از) مVictor Shklovsky «)1984-1893اشکلوفسـکی  ویکتـور «. است نامتعارف
 آثـار  تحلیـل  و نقـد  در تـازه  رویکردي زدایی، آشنایی نظریه طرح با روسی فرمالیسم مکتب

 بـه  او، هـاي  اندیشـه  و آراء بر تکیه با وي از پس منتقدان از بسیاري و گرفت پیش در ادبی
 اعتقـاد  بـه . پرداختنـد  شـعر  ویـژه  به ادبی متون نقد در جدیدي هاي دیدگاه و ها نظریه طرح

 در برانگیـز  تأمـل  و متفـاوت  هایی صحنه شناختی، زیبایی عناصر کمک به شاعر ها فرمالیست
 همـین  بـه  یابـد؛  نمـی  کـارکرد  علمی یا و معیار زبان در معموال که کند می ترسیم خود شعر

 شـکل  را اثـر  یـک  نهـایی  فـرم  و ساخته  معطوف خود به را مخاطب توجه که است جهت
. گیـرد  مـی  قرار هنجار زبان برابر در ادبی زبان. کند می عرضه بدیع قالبی در را آن و هدد می

 در که شود می گفته زبانی هر دستور در شده تعریف قواعد و اصول مجموعه به هنجار زبان
 بـا  ارتباط برقراري آن از هدف و دارد کاربرد علمی زبان و روزمره هايمکالمه عادي، گفتار

  )70-66صص ،1377 مقدم،علوي(.است وي به پیام تقالان و مخاطب
 متن خود تحلیل به را خود جاي ادبی، متون فرامتنی گرایشات ها، فرمالیست ۀاندیش در 

 فلسـفی،  تـاریخی،  هـاي زمینـه  بـه  پـرداختن  جاي به منتقدان و دهدمی آن سازنده عناصر و



 بـا  کوشـند مـی  و داده قـرار  ررسـی ب و نقـد  مورد را اثر خود ادبی، آثار اخالقی و اجتماعی
 ،همـان . (باشـند  داشته ادبی آثار و متون به نوین نگرشی متن، درونی عناصر و اجزاء بررسی

  )7ص
 عملکـرد  فرمالیسـم،  ۀگذشـت  نظـران  صاحب آراء از متأثر ).مLeech« )1936 ان لیچ. جی«

ــی آشــنایی ــق از را ســازي برجســته و زدای ــد دو طری ــاهی قاعــده(هنجــارگریزي فرآین  و) ک
 نحـوي،  نوشـتاري،  هنجـارگریزي  چـون  انـواعی  هنجارگریزي براي و داند می افزایی قاعده

 همـه  از بـیش  معنایی هنجارگریزي میان این از که شود می قائل... و معنایی سبکی، گویشی،
  )23 ص،1378 سجودي،. (یابد می کارکرد بیان علم ةحوز در و داشته نقش آثار تاادبی در

 از نـوع  این در. دارد هنجار زبان از متفاوت صورتی ادبی، زبان در کالم تباف و ساختار
 دیگـري  مهـم  اغـراض  آن، وراي در بلکه نیست؛ مخاطب به رسانی-اطالع هدف تنها زبان،
 بـه . دارد اهمیـت  کـه  اسـت  مخاطـب  به پیام القاي و تأثیرگذاري عواطف، برانگیختن چون
بهـره  بـا  و داردمـی  بیان عادي زبان از متمایز ايگونه به را خود کالم گوینده، جهت همین
. دارد خـود  کـالم  نمـودن  برجسته در سعی ادبی، زبان خاص هايمؤلفه و معیارها از گیري
 زبـانی  واحدهاي حکم در آن، درونی هايسازه و کالم بافت از خارج زبان، واژگان و الفاظ

 مفاهیم انتقال قابلیت رگتر،بز ساختی در ترکیب بدون و خود خودي به که هستند مشخصی
 واحـدها  این از یک هر حقیقی ماهیت که است کالم ساختار و بافت. ندارند را پیام القاي و
 مـتن  یـک  بافت. سازدمی آشکار بیانی مختلف هايصورت در را هاآن و بخشیده هابدان را

 واژگان نتخابا ةنحو. دارد علمی یا و عادي متن یک از متفاوت عملکردي و ساختار ادبی،
 نقـش  نشـینی،  هم محور روي بر هم کنار در هاآن دادن قرار و جانشینی محور روي از زبان

 بیان ةشیو و گوینده عملکرد به توجه با و نماید می ایفا زبان ماهیت و کارکرد تغییر در مهمی
 ،1377 مقـدم، علـوي (. شودمی مبدل هنري و ادبی نقش به زبان، ارجاعی و ارتباطی نقش وي،
 قطـب  دو طریـق  از ادبی زبان  ،)م1982-1896(» Jacobson یاکوبسن« اعتقاد به) 72-70صص

 دو ایـن  ةدربـار  سوسـور  هاي اندیشه و آراء از متأثر وي. یابد می کارکرد استعاري و مجازي
 و دانـد  مـی  انتخاب بر مبتنی را جانشینی محور و ترکیب بر مبتنی را نشینی هم محور محور،



 با لزوماً -شعر برخالف - نثر.........  است شعر شالوده مشابهت، اصل« که داردمی بیان چنین
 در مجاز و خورد می چشم به شعر در بیشتر استعاره رو این از یابد؛ می ادامه مجاورت روابط

 ص،1386 یاکوبسـن، .(»اسـت  استعاره زمینه در عمدتا شعري صناعات بررسی نتیجه، در و نثر
46(  

 جدیـدي  ۀمرحلـ  به را مصر معاصر ادبیات که است شاعرانی جمله از بورعبدالص صالح
 ادبیـات  بـارز  هـاي  چهـره  از شوقی احمد از پس وي. ساخت رهنمون خود ادبی زندگی از

 زبـان  از کـه  خـود  خـاص  هـاي دیدگاه و روحیه زبان، با عبدالصبور. رود می شمار به مصر
 فـراهم  را»  النثـر  قصـیدة « پیـدایش  مینـه ز گرفت می نشأت آن جان و روح و زندگی پویاي

. داشـت  جهـانی  و عربـی  تمـدن  هـاي  تجربـه  بـا  عمیـق  پیونـدي  او شـعري  مـتن . ساخت
  )87ص ،م2007الحمامصی،(

 فیلسـوفان،  و عارفـان  زبان از گاه و دارد صوفیانه هايگرایش خود شعرهاي در صالح 
 »الحـالج  مأساة« نمایشنامه در الحص مثال عنوان به. دارد می بیان را خود هاي اندیشه و افکار

 کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  کشـد؛  می تصویر به را »حالج بن حسین« شدن آویخته دار به ماجراي
 شـبانه  عبـادت  و نالـه  و آه در را زنـدگانی  کـه  نیست متصوفی آن نمایشنامه این در حالج«

 الحاصـ  خواهـان  کـه  اسـت  مصـلحی  و خواه آزادي او دیدگاه از حالج بلکه کند؛ خالصه
. »دادگـري  و اسـت  عـدالت  تشـنه  وي کلمه یک در. است آن از شر و فقر زدودن و جامعه

 در کـه  اسـت  شـاعر  اصلی دغدغه جامعه، در عدالتی بی و ظلم فقر،) 159ص، 1381احمدیان،(
 شـعرهاي  بـر  انـدوه  و حـزن  از اي هالـه  رو ایـن  از یافتـه؛  بازتـاب  وي هـاي  سروده اغلب

  .است افکنده سایه عبدالصبور
 هـاي  دیـوان  در تأمـل . اسـت  شـمار  بـی  عبدالصبور صالح فکري و ادبی هاي سرچشمه 

 شـعرهاي  جـاهلی،  دوره شـعرهاي  از وي که است حقیقت این گویاي خود صالح، شعري
 و حـالج  چـون  اي برجسته صوفیان هاي اندیشه و نامه زندگی کریم، قرآن عربی، آمیز حکمت

 بـر  افـزون . اسـت  سـاخته  خود براي) قناع( نقابی نآنا شخصیت از و برده بهره الحافی بشر
ــن ــا، ایـ ــعر در صـــالح هـ ــود شـ ــعرهاي از خـ ــزي شـ ــانی و فرانســـوي رمـ ــه آلمـ  کـ



 نیـز  و انـد پرداختـه  بـدان ... و (Rainer Maria Rilke)ریلکـه  ،(CharlesBaudelaire)بـودلر 
 الیـوت . اس. تـی  ،(John Donne)دان جـان  چـون  شـاعرانی  دستاورد که فلسفی شعرهاي

(Thomas StearnsEliot) تأمالت« دیوان از »أنثی« هاي قصیده در که پذیرفته تأثیر است،.. و 
 دیـوان  از »الحب« ،»القدیم الفارس أحالم« دیوان از »طیبۀ سیدة إلی رسالۀ« ،»جریح زمن فی

 ایـن  از نشـانی  »تنتظـر  األمیـرة « نیـز  و »المجنون و لیلی« هاي نمایشنامه در یا و »لکم أقول«
  )159-129صص، م2006 إسماعیل،(.نمود مشاهده توانمی را رپذیريتأثی

  
  پژوهش پیشینه

 و ادبـی  شخصـیت  مصـر،  معاصـر  ادبیـات  در عبدالصـبور  صـالح  اثرگـذار  نقـش  دلیـل  به
 شاعر، ۀصوفیان هاي گرایش. است شده بررسی متعددي هاي جنبه از وي شعري هاي ویژگی

 بررسـی  و نقـد  و الیـوت  ویـژه  بـه  غربـی  شـاعران  از تأثیرپذیري دینی، متون از گیري الهام
 هتوج بدان پژوهشگران که است موضوعاتی جمله از عبدالصبور شعري ساختار و مایه درون
 هـا آن جملـه  از که اند نگاشته وي شعري عملکرد و جایگاه خصوص در هایی مقاله و نموده

 ،»آثـارش  از اسـتفاده  بـا  بورعبدالصـ  صالح اشعار و زندگی به نگاهی«: هايمقاله به توانمی
ات  دانشـکده  قرآنـی  و عربی ادبیات و زبان مجله ،]دکتري رساله از برگرفته[احمدیان حمید( دانشـگاه  ادبیـ 

 »صـوفی  حـافی  بشـر  هـاي  یادداشـت  قصـیده  در الطیر منطق بازتاب« ،)53/1381شماره تهران،
 در خیـامی  اندیشـی  مرگ« ،)2/1390ارهشم تطبیقی، ادبیات و زبان هاي پژوهش مجله میرزایی، فرامرز(

 مجلـه  میرزایـی،  فرامـرز (»]نـادرپور  نـادر  عبدالصـبور،  صـالح [عربـی  و فارسـی  شـاعر  دو آثار
 »عبدالصـبور  صـالح  شعر فی الخیامی الموت« ،)1/1389شماره تطبیقی، ادبیات و زبان هاي پژوهش

 صـالح  شـعر  در اجتماعی گرایی قعوا« ،)8/1389شماره عربی، ادبیات و زبان مجله میرزایی، فرامرز(
 هايرنگ« ،)1/1389شـماره  عربی، ادبیات و زبان ایرانی انجمن لمراسکی، گودرزي حسن( »عبدالصبور

 زبان ایرانی انجمن مجله طهماسبی، نرجس سمتی، مهدي محمد( »عبدالصبور صالح اشعار در نمادین
 گودرزي حسن( »عبدالصبور صالح شعر در نوگرایی هايمؤلفه« ،)20/1390شماره عربی، ادبیات و

 به گذشته میراث از استفاده هنر و عبدالصبور صالح« ،)3/1390شماره عربی، ادب مجله لمراسکی،



 »عرفـان  و ادب« فارسـی  ادب و زبـان  پژوهشـی  علمی فصلنامه کرمی، میفر سلیمی، علی( »تصوف ویژه
 صـالح  صوفی حافی بشر هاياشتیادد ةقصید در عطار الطیرمنطق بازتاب« و) 8/1390شماره

) 2/1390شماره تطبیقی، ادبیات و زبان هايپژوهش فصلنامه شریفیان، مهدي میرزایی، فرامرز( »عبدالصبور
  .نمود اشاره
 و مضـامین  از شـاعر  ةاسـتفاد  ةنحـو  و آیات بالغی هاي جنبه بررسی به حاضر ۀمقال در
 گـاه  اسـاس  ایـن  بـر . شـود  مـی  ختـه پردا معنـایی  هنجـارگریزي  ۀنظری قالب در الهی آیات
 مهارت گاه و گردد می ارزیابی یافته راه شاعر شعر در تغییر بدون که قرآن بالغی هاي نمونه

 بیـان  کنایـه  و مجـاز  تشـبیه،  اسـتعاره،  قالـب  در الهی آیات از استفاده در شاعر هنرمندي و
 آیـات  گـر  تـداعی  دخو شعر در قرآن، معنایی هاي هنجارگریزي از متأثر صالح،. شد خواهد

 سـخن  انسـجام  بـر  قرآن هاي زیبایی از گیري بهره با و است آن در نهفته هاي ظرافت و الهی
 گـاه  و اسـت  آیات بالغی هاي جنبه از متأثر گاه خود، شعر در عبدالصبور. افزاید می خویش

 کـریم  نقرآ بیانی هايظرافت بررسی به ادامه در. آفریند می نو بالغتی قرآن، واژگان از خود
 قالـب  در قرآنـی  متـون  بـا  برخـورد  در شاعر عملکرد و شد خواهد پرداخته شاعر شعر در

  .گردید خواهد ارزیابی و مالحظه نشینی هم و جانشینی محورهاي
  
  جانشینی محور
 محور روي از را اي نشانه زبان سخنگوي یاکوبسن، اعتقاد به شد، بیان ترپیش که گونههمان

 و کند می ترکیب نشینی هم محور روي بر زبانی هاي نشانه سایر با و هنمود انتخاب جانشینی
 دیدگاه این به توجه با) 98 ص،1390 صفوي،(. دهد می انتقال مخاطب به را پیامی طریق این از

 دارنـد؛  جانشینی محور با مشابه عملکردي کنایه، و استعاره جمله از بیان علم مباحث برخی
 برخی و گردد می آن جایگزین دیگري و حذف) به همشب یا هشبم( آن طرفین از یکی که چرا

 بـا  نشـینی  هـم  در) بههمشب و همشب( کالم اصلی رکن دو آن در که  تشبیه و مجاز چون دیگر
 بـه  منجـر  جانشـینی  روابـط . اسـت  طرح قابل نشینی هم محور بحث در دارند قرار یکدیگر
 این از که سازدمی را کالم مجازي قطب ینشینهم روابط و کالم در استعاري قطب پیدایش



 تکیـه  با گوینده و شاعر. دارد ادبی هايآفرینش در ايکننده تعیین نقش جانشینی روابط دو،
 بـا  و نهـاده  کنـار  را الفـاظ  و واژگـان  ارجاعی و صریح هايمدلول کالم، استعاري قطب بر

  روي زبـان  در ابـداع  و نـوآوري  به و گیردمی فاصله معیار زبان از ادبی هايمدلول انتخاب
  .آوردمی

 را خـود  خـاص  جایگـاه  ادبی عناصر دیگري، شاعر هر مانند عبدالصبور صالح شعر در
 از و دارد مـی  بیـان  کنایـه  و اسـتعاره  قالـب  در را خـود  افکار و ها اندیشه نیز وي. داراست
 بهـره  خـود  مخاطب به پیام القاي و انتقال و کالم آراستن براي انواع، این از یک هر ظرفیت

 آفـرینش  و زبـان  هنجـار  و ارجـاعی  کارکردهـاي  از رهایی و ادبی زبان برگزیدن. جوید می
 و گردانـد  مـی  زبـانی  هـاي  نشانه پویایی ۀعرص را وي شعر انگیز، خیال و ابداعی تصویرهاي

 تـأثیر  تحـت  را وي ادراك، فرآینـد  نمودن طوالنی وضمن ساخته همراه خود با را مخاطب
 دیگـر  اي نشانه جانشین را اي نشانه تشابه، اصل رعایت با شاعر قسمت این در. دهد می قرار
 را خـویش  سخن صورت و گزیند برمی ادبی، معناي زبانی، ۀنشان یک از و سازد می کالم در

 در. گردانـد  مـی  نامتعـارف  و غریـب  حدي تا هنجار زبان بر حاکم اصول و قواعد به نسبت
  .شد خواهد پرداخته عبدالصبور شعر در قرآنی هاي کنایه و ها استعاره بررسی به ادامه

  
  استعاره

 جانشـینی  محـور  با مطابق عملکردي و است بیان علم مهم و اصلی مباحث از یکی ستعارها
 نـوع  دو در تـوان مـی  را عبدالصـبور  صـالح  شعر در قرآن واژگان استعاري هاينمونه. دارد

 طـرفین  از یکـی  شـاعر  هـا،  نمونـه  ایـن  در. نمود رسیبر مکنیه استعاره و تصریحیه استعاره
 معنـایی  بـار  از و گزینـد  برمـی  قـرآن  عبارات و واژگان از را) مستعارمنه-مستعارله( استعاره
 حـال  عـین  در و جدیـد  صـورتی  خلـق  بـراي  هریـک،  ةشد تعریف هاي مشخصه و واژگان
 قرآنـی  واژگـان  صـالح،  شـعري  هـاي نمونـه  در. بـرد می بهره خود نهایی غرض با متناسب
ـ  فضـاي  و سـاختار  با و است استعاره محذوف طرف با هماهنگ عمدتاً شده، برگزیده   یکلّ

 و بـارز  کریم قرآن در که گزیندبرمی را واژگانی معموال صالح. دارد خوانیهم قرآن هايآیه



 از یهـای  نمونه ذکر به ادامه در. هستند الهی آیات ةکنندتداعی مخاطب ذهن در و اندبرجسته
   .گرددمی اشاره شاعر شعر در استعاره نوع دو این
  

   استعاره هاي نمونه
 ارزش بـی  و نـاچیز  متاع به را آخرت که را گمراهان و کافران حال ،»بقره« سوره در خداوند

 تاریـک  و تیـره  آسـمانی  از بـرق  و رعد با همراه که داندمی بارانی چونهم فروشندمی دنیا
فيــه وإذا أظلــم علــيهم قــاموا ولــو شــاء اهللا  ام مشــو طــف أبصــارهم كلمــا أضــاء هلــاد الــربق خيكــي: ببــارد

  ﴾20﴿ هللا علی كل شيء قديرا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن
 »یخطف«. نمود تبیین را آن در بالغی هايجنبه توانمی آیه روایی بافت در تأمل کمی با

 نـور  دادن دسـت  از( »یـذهب « فعـل  جانشـین  آیه این در و است ربودن معناي به لغت در
 کـه  بود نزدیک آن، شدید درخشش و نور شدت« که است آن مقصود. است شده) چشمان

 کـه  اسـت  نـور  سـوره  در خداونـد  سـخن  مـدعا  ایـن  بـر  شاهد و ببرد را آنان چشمان نور
 بـرق  و رعـد  درخشـش  و تـابش  یعنـی   ﴾43/نـور ﴿ صـاربباأل يـذهب برقـه اسـن يكـاد: فرماید می

 آن به حالت این برد می را چشمان روشنی برق و رعد که جهت بدین. ربود را آنان چشمان
  )4،ق1407 رضی، شریف. (»است شده داده نسبت) برق(

 حقیقـی  معنایی در »یخطف« فعل که است آن بیانگر »ابصار« ةواژ با واژه این نشینیهم 
 معنـایی  هـاي  مؤلفه از خداوند. است مدنظر آیه این در آن ضمنی معناي و نرفته کار به خود
 فعل اسناد از. است برده بهره چشمان نور دادن دست از مفهوم بیان براي) فقدان(+ واژه این

  .است رفته کار به خود مجازي معناي در فعل این که دریافت توانمی نیز »البرق« به یخطف
 رشـع  در استعاري و بدیع تصاویري قرآن، بالغی زیبایی از تأثیرپذیري با نیز عبدالصبور

ظرافت کننده تداعی وي، شعر بافت و اصلی غرض با هماهنگی بر افزون که آفریندمی خود
 خـود،  محبـوب  بـه  خطـاب  ،»صدیقۀ إلی رسالۀ« قصیده در وي. هست نیز قرآن ادبی هاي

 را »الـدین محـی  شـیخ « خـواب  در که داردمی بیان چنین و کندمی بازگو دیده که را خوابی



 بـا  دیـدارش  و خویش خواب توصیف به خود، ةقصید از بند این در عبدالصبور. است دیده
  :پردازدمی الدینمحی
  

   چون اش چهره حالیکه در آمد دیدارم به گذشته شب    يريستد السمني وجهه و ،زارين ألمساب
   بود گرد طال ۀسک                          ذهب دينار مثل ...

   از مملو شیرین، عسل ةکوز دو چون هم چشمانش و       عسل من انتر ج...  حلوتان مقلتاه و
  زندگی    

  بود شادمانی در غرق و                              ورر بالس عميقتان
   ربودمی را ها چشم هایش لباس سپیدي و       ....اراالبص خيطف يکاد ثوبه بياض

  )80،م1972 عبدالصبور،(
 تفـاوت  این با است، مشهود کامال بند این در آنیقر واژگان و آیات از شاعر تأثیرپذیري

 شـدت  کـه  کـرده  ماننـد  برقـی  و رعـد  بـه  را عـارف  لباس سپیدي خود، شعر در شاعر که
 معنـایی  بـار  از شاعر شعر، این در. ربایدمی را هاچشم روشنی آن، بودن نورانی و درخشش

 در را شـده  یـاد  فعـل  و هبـرد  بهره رفتن بین از مفهوم بیان براي) مستعارمنه( »یخطف« فعل
 نموده خود کالم ساختار در) مستعارله( »یذهب« فعل جانشین تبعیه تصریحیه استعاره قالب
 قرآنـی  استعاره به اشاره »لباسش سپیدي: ثوبه بیاض« عبارت با) یخطف( فعل آییهم. است

   .دارد شاعر شعر در رفته کار به
 و دانـد مـی  خود شایسته بندگان میراث ار بهشت زمین کریم قرآن در مرتبه بلند خداوند

ض يرثهـا عبـادي األر  ر أنكبـور مـن بعـد الـذ ا يف الز ولقـد كتبنـ:  فرمایـد  مـی  چنین ،»أنبیاء« سوره در
  ﴾105﴿ حلوناالص

 وي بازماندگان به انسان مرگ از پس که شودمی اطالق مالی به میراث شرع، و عرف در
 آن و بخشـیده  را ثـروت  و مال معنایی ۀمشخص بهشت زمین به آیه این در خداوند. رسد می
 کـه  خـود  حقیقـی  صاحبان به دنیا عمر پایان از پس نهایت، در که دانسته اموالی چونهم را

  )106ص ،7/تا-بی طبرسی،(. رسید خواهد خداوندند صالح بندگان



 مسـتعارمنه  »ثـروت  و مـال « جانشـین  و است حسی مستعارله »األرض« ةواژ آیه این در
 خـود  بـه  را) بـردن  ارث به( مستعارمنه معنایی هايمؤلفه و گردیده کالم ساختار رد حسی،
 را آیـه  در نهفتـه  بالغـت  تـوان مـی  »األرض« ةواژ بـا  »یرثها« فعل نشینیهم از. است گرفته

میـراث  انسان بازماندگان که گونههمان که است آن خداوند مقصود رسد می نظر به. دریافت
 شایسته و صالح بندگان حق بر و حقیقی میراث نیز زمین هستند وي حق بر و حقیقی داران

  .است مطلقه و عامیه نوع از استعاره و اندحسی استعاره طرفین نیز نمونه این در. بود خواهد
 قرآنـی  ةاستعار این ،»اإلنسان موت« نام به خود هايقصیده از یکی در عبدالصبور صالح

 مـرگ  قصـیده  ایـن  در صـالح . بردمی کار به خود شعري ساختار با متناسب ايگونه به  را
  :گویدمی سخن او وجودي حقیقت و انسانی هايارزش از و کشدمی تصویر به را انسان
  

  گردانید انسان میراث را زمین ةگستر خداوند           واالرض بساط أورثه اهللا أن و...
   هادوردست از را نسیم هاي گام خوش بوي او تا   االأمي و أمياال النسم حفيف یشذ يشم

  هستی تا و کند حس    
   نمود هستی مالک را او که آفریدگاري عشق به را      لکام ملا کال م حبب وجودال يعتنق و

   نهد گردن               
  )181،م1972 عبدالصبور،(

 مـرگ . گویـد مـی  سـخن  آن، حقیقت و مرگ از کریم قرآن آیات از بسیاري در خداوند
 بـا  خداونـد  قـرآن،  در. اسـت  آخرت در بشري جاودانه زندگی آغاز و دنیوي ندگیز پایان

 بـه  و نمایـد  هشیار را دنیاپرستان و غافالن تا است درصدد آن، از صحبت و مرگ یادآوري
 که کسانی به »نساء« سوره در خداوند. هاستآن کمین در همواره مرگ که کند گوشزد آنان

 يـدرككم تكونـوا ااينمـ: فرمایـد مـی  چنین زدند باز سر خدا راه در جهاد از و هراسیدند مرگ از
  ﴾78﴿ ...دةشيم بروج يف نتمك ولو املوت

 در را مرگ حقیقت و دهد می را انسان معنایی مؤلفه مرگ به خداوند قرآن از آیه این در
 تعارهاسـ  قرآن، آیه این مفهوم از متأثر نیز عبدالصبور صالح. کند می بیان مکنیه استعاره قالب



الهـام  با وي. است قرآنی هايآموزه از برگرفته اصل در که آفریندمی خود شعر در ايمکنیه
 در. سـازد می مجسم مخاطب ذهن در مرگ، انکارناپذیر حقیقت از تصویري آیات، از گیري
  :گرفت خواهد بر در را او سرانجام و است انسان کمین در همواره مرگ نیز وي شعر

  
     کمین در مرگ حالیکه در شوند می رانده پیش به                رصدم يف تو امل و يساقون

   نانی، ۀلقم به که است  نادانانی و            ابلهانياءـباالغ و البلـه کةلـمعر 
   جدید لباسی و پاك اي کاشانه دیاري،          ريف و ظل و ،غيفالر  ألجل

   رندا د خوش دل        جديد ثوب و ،نظيف کوخ و
  )43،م1972 ،رعبدالصبو(

 اي شـکارچی  بـه  را وي و دهدمی را) انسان(+ معنایی ۀمؤلف مرگ به خود شعر در شاعر
 ۀریشـ  از مرصـد «. کشـد مـی  را شـکارش  انتظـار  و نشسته خود کمینگاه در که کندمی مانند

ـ  و اسـت  مراقبت و حفاظت جهت شدن آماده معناي به و) رصد(  رد) لباملرصـاد ربـك إن( ۀآی
 از گریـز  براي پناهگاهی یا و فرار راه گونه هیچ که است کافران براي تنبیهی و هشدار واقع

 بـه  و مکـان  اسـم  سـاختاري  نظـر  از مرصد) 355 ،م1996 اصفهانی، راغب.(»ندارند الهی عذاب
     .است کمینگاه معناي
 شینجان را ايواژه شاعر و شده حذف) شکارچی( حسی مستعارمنه عبدالصبور شعر در

 محـذوف  طـرف  بـه  اشاره خود، معنایی هاي ویژگی بواسطه که گردانده کالم ساختار در آن
 مفهـوم  و آفرینـد  مـی  اسـتعاري  تصـویري  »المـوت « با آییهم در »مرصد«. دارد) شکارچی(

 و عقلـی  مفهـومی  کـه ) مـرگ ( مستعارله براي شاعر. کندمی القا را شدید مراقبت و نظارت
 اي گونـه  بـه  را مـرگ  حقیقـت  انتزاعـی  مفهـوم  تا گزیند برمی حسی مستعارمنه دارد، مجرد

  .است عامیه مطلقه نوع از نیز استعاره این. دهد جلوه عینی و ملموس
  
  
  کنایه



 عبدالصبور شعري بافت در عباراتی و واژگان حضور شاهد جانشینی، محور از بحث این در
 بـا  و گیـرد برمـی  آن نـاب  فـاهیم م و کـریم  قـرآن  از را هاآن اصلی ۀمای شاعربن که هستیم

 از را خویش مقصود و پوشانده را کالم نهایی غرض خود، کالم ساختار در هاآن جایگزینی
 هاينمونه تنها نسبت، و موصوف صفت، هايکنایه نوع سه میان از. کندمی بازگو قرآن زبان
 هـاي کنایـه  شاعر یزن قسمت این در. یابدمی کارکرد عبدالصبور، شعر در صفت نوع از کنایه

 و واژگان مهارت، و هنرمندي با بلکه سازد؛نمی مجسم خود شعر در را قرآن در رفته کار به
 خود به کنایه بوي و رنگ که دهدمی نظم خود کالم ساختار در ايگونه به را قرآنی عبارات

 هـاي نـه نمو ذکـر  بـا  عبدالصـبور،  شـعر  در موجود هايکنایه توضیح در رو این از گیرد؛می
  .شد خواهد اشاره کریم قرآن از وي تأثیرپذیري به شاعر شعري

  
  صفت از کنایه نمونه

    سـخن  خداونـد  عظمـت  از عبدالصـبور  صـالح  ،»المساء ذلک جري ما إلی عود« ةقصید در
 ۀمایـ درون و عبدالصـبور  کـالم  سـاختار . کشدمی تصویر به را وي قدرت مظاهر و گویدمی

 واژگـان  و عبـارات  بـا  را هـا آن شاعر که است قرآنی آیات و مفاهیم از برگرفته وي، سخن
 و بزرگـی  مفهـوم  آن از و گردانـد  مـی  خـود  شعري هايبیت با هماهنگ و داشته بیان خود

  :کندمی اراده را خداوند عظمت
  

   هستید خاکی انسان به آسمان ۀهدی شما                     ي،ماآلد ة السماء للرتابيأنتم هد
  مرده مشتی ما و                                    اتاألمو  حفنة نحن
  هستیم خداوند اقتدار از منظري ما و       الفانني من أمثاال لقخي أن اهللا اقتدار یعل ةار ش و

   این هایی نمونه که           
  دشوار خداوند بر امر این و آفریند می هیچ از را چنین               رمبستنک اهللا یعل ليس

  بیافریند روز بیست در را جهان  که نیست        ...عشرين يف املالع جيمع أن    
  )287-286،م1972عبدالصبور،(



 از برگرفتـه  کنـد، مـی  اشـاره  بـدان  خـود  هايبیت ضمن در شاعر که اياندیشه و افکار
 کـردن  زنـده  در خود توانایی از که هنگام آن است، کریم قرآن در بلندمرتبه خداوند سخنان
 گویدمی سخن قیامت برپایی هنگام به هاآن نابودي از پس زمین و هاآسمان خلق و مردگان

 نأ ىعلـ قـادر واألرض السـماوات خلـق يذالـ اهللا أن يـروا أومل: فرمایدمی چنین »اسراء« سوره در و
  ﴾99﴿ ...مثلهم خيلق

 کردن جمع« عبارت. گویدمی نسخ خداوند نهایتبی قدرت از شاعر شده، یاد ۀنمون در
 در نیـز  کنایـه  این. است امور انجام در خداوند توانایی و قدرت کنایه »روز بیست در جهان
  .گیردمی جاي ایماء هايکنایه گروه
  
  نشینیهم محور
 بحـث  در کـه  اسـت  صـنایعی  جمله از مجاز و تشبیه شد، اشاره بدان تر پیش که گونه همان
 و ترکیـب  از یاکوبسـن  تعریف به بنا صنعت دو این عملکرد. گیرد می  جاي نشینی هم محور

 را زبـانی  ۀنشان دو تشبیه، در گوینده که معنا بدین آید؛ می حاصل زبانی هاي نشانه نشینی هم
 در نشـینی  هـم  محـور  روي بـر  را آنهـا  و برگزیـده  جانشینی محور روي از تشابه حسب بر

 غیـر  در لفـظ  اسـتعمال  نیـز  مجاز در) 128ص ،1390صـفوي، (. دارد می بیان یکدیگر با ترکیب
 به ادامه در. دهد می شکل را کالم کلی ساختار قرینه و عالقه با ترکیب در آن حقیقی معناي

  .شد خواهد پرداخته عبدالصبور صالح شعر در ادبی صنعت دو این از هایی نمونه بررسی
  
  

  تشبیه
 در) عقلی-مرسل( مجاز از بیش شبیهت عبدالصبور، صالح شعر در نشینیهم محور بحث در

 گویـاي  عبدالصـبور  شعر در قرآنی هاينمونه بررسی. یابد می کارکرد وي شعري هاي نمونه
 در. آفرینـد مـی  زیبایی هايتشبیه قرآنی، واژگان و آیات از متأثر شاعر که است حقیقت این
 در و داشـته  نظـر  یـات آ بالغـی  هاي جنبه به معموال شاعر که استعاره برخالف هانمونه این



 اسـت  قرآن با هماهنگ و سوهم بالغی هاي آرایه نظر از وي شعري هاينمونه موارد، اغلب
 هاي نمونه با چندانی تفاوت آن عناصر دیگر و استعاره کلی ساختار در تغییراتی اندك جز و

 که دارد ظرن آیاتی و قرآنی واژگان از دسته از آن به قسمت این در شاعر ندارد، قرآن بالغی
 طبـع  و ذوق ةقـو  مـدد  بـه  شاعر اما نیست؛ بالغی هاي ظرافت اوج در عمدتا قرآن خود در

 اغلـب  در. آفرینـد مـی  خـود  شـعر  در زیبا و بدیع صورتی آیات این از خویش اندیش نازك
 واژگـان  از برگرفتـه  تشبیه طرفین سازد،می را هاآن قرآن از گیري الهام با وي که هاییتشبیه
 او، شـعر  کلـی  فضاي که ايگونه به دارد، قرآنی متن با تنگاتنگی ارتباط و است کریم قرآن

 در تشـبیه  هـاي نمونه ذکر به ادامه در. است آن باطن در نهفته حقایق و الهی آیات گرتداعی
 تصـاویر  خلق و قرآن متن از شاعر ةاستفاد نوع به توجه با و شد خواهد پرداخته شاعر شعر

 هـاي زیبـایی  ذکـر  و عبدالصـبور  صـالح  شعري هاينمونه پیرامون بحث محوریت ابداعی،
  .بود خواهد آن بالغی

  
  تشبیه هاينمونه

 وي دوباره دیدار و دارد را خود محبوب دیدار آرزوي شاعر ،»صدیقۀ إلی رسالۀ« قصیده در
 ودخـ  غم از اشتیاق از آکنده بیانی با و داندمی خود ةآزرد روح و رنجور جسم شفابخش را

  :گویدمی سخن
  

  خواهم نمی! نه                                                ال أريد! ال
  عذاب و رنج این از بیش آیا! زندگی اي         مزيد من هل!  حمنيت ،حياة اي مزيد من له

  خواهی؟  می مرا             
  من براي تو نشین دل و لطیف سخنان            يعقوب مقليت بني کالقميص قيقالر  ابکخط

   شفابخش یوسف پیراهن چون هم      
                      عیسی مسیحایی دم چون وهم یعقوب چشمان        ...الرتاب يف اةياحل تصنع یسيع أنفاس

  است خاك بخش حیات



  ) 82ص،م1972 عبدالصبور،(
 تشـبیه  یوسف پیراهن به بار یک را محبوب نشیندل سخنان قصیده، از بند این در شاعر

 ةواژ. بازگردانـد  وي بـه  را دیـدگانش  روشـنایی  و داد پایـان  را یعقـوب  انـدوه  کـه  کندمی
 در) ع(یوسـف  داسـتان  یـادآور  »یعقوب« و »مقلۀ« ،»القمیص« واژگان با آیی هم در »خطاب«

 وينوأتـ ابصـري  يـأت أيب وجـه یعلـ فـألقوه اهـذ يبقميصـ اذهبـوا:فرمایـد مـی  که آنجا است کریم قرآن
  ﴾93﴿ عنيأمج بأهلكم

 از یکـدیگر،  بـا  دو این نشینیهم و یوسف پیراهن به نشیندل سخن تشبیه با عبدالصبور
 در. گویـد مـی  سـخن  خود اندوه و حزن یافتن پایان بیان براي قرآنی داستان این معنایی بار

 به اشاره با و ندکمی تشبیه) ع(عیسی مسیحایی دم به را نشیندل سخنان دیگر بار شاعر ادامه
 بـا  تا است آن بر شاعر. داندمی بخشزندگی را خود محبوب پذیردل سخن ایشان معجزات

 سـخنان . کنـد  ایجـاد  خـود  شـعر  در معنـوي  فضایی پیامبر، دو این شخصیت از گیري الهام
 یعقـوب  بـه  را زنـدگی  یوسـف  پیراهن که گونههمان بازگردانده، زندگی به را وي محبوب،
. آفریدمی تازه حیاتی جانبی گل از خود هاينفس با) ع(عیسی که گونههمان یا و بازگرداند

 نخسـت  بخـش  در کـه  اسـت  جمع هايتشبیه نوع از شاعر تشبیه این) 82ص ،م2007فیصل،(
 دوم تشـبیه  در آنکـه  حـال  اسـت؛  حسـی ) القمیص( به مشبه و عقلی نوع از) خطاب( مشبه

   .است مشبه تقریر آن از غرض و است عقلی نیز) سیعی أنفاس( به مشبه مشبه، بر افزون
 هـاي قصـیده  میـان  در. اسـت  عبدالصبور صالح شعر در کاربرد پر مفاهیم از یکی مرگ

 سـایه  آن بـر  مـرگ  و انـدوه  بـوي  و رنـگ  کـه  یافت توانمی را اي قصیده کمتر وي شعري
 رنج و درد و جامعه بر حاکم عدالتیبی و فقر شاعر، عارفانه و فلسفی تأمالت. باشد نیفکنده

 نهـاده  سـزا  به تأثیري وي فکري هايمایهبن بر و آزرده را وي حساس روحیه عرب، جهان
 زمسـتانی  در را خود مرگ آن در که است عبدالصبور از دیگري ةقصید »للشتاء أغنیۀ«. است
  :کندمی بینیپیش سرد

  مرد خواهم تنها من که است آن از حاکی امشب    يغروبوحد وتأم أنين املساء اهذ ينبئين
  چنان آن غروبی در چنان، آن غروبی در              مساء ذات ،مثله مساء ذات



   حاصل  بی غبار چون من ۀبگذشت عمر هاي سال و       هباء کانت مضت يتال يأعوام أن و
  است                

   هیچستانم ساکن من و           .... العراء يف أقيم ينأن و
  )193ص،م1972 الصبور،عبد(

 آیه این کنندهتداعی برد،می کار به خود هايبیت خالل در شاعر که »هباء کانت« عبارت
  ﴾23﴿ اور نثم اءهب فجعلناه عمل من واعمل ام إىل ادمنقو :فرمایدخداوندمی که است»فرقان«سوره از

 کردار« و برد می ارک به زیبایی تشبیه بدکاران و کافران حال بیان براي آیه این در خداوند
 و اسیر بخشیدن نوازي، میهمان نیازمندان، به رسیدگی رحم، صله جمله از آنان نیک اعمال و

 این در و دانسته ارزشبی ورزندمی کفر که مادامی را ایشان هاي بزرگواري و ها خوبی دیگر
 و شوریدند او بر و ورزیده مخالفت شان سلطان با که نموده تشبیه گروهی به را آنان حالت،
) 403ص ،م1426 الکواز، کریم. (»نماند باقی آنان از اثري هیچ و برد بین از تماما را آنان سلطان

  .است مشبه حال بیان آن غرض و است بلیغ هاي تشبیه ۀجمل از نیز تشبیه این
 ندگزی برمی خودمشبه عنوان به را آن ،)هباء( واژه معنایی هايمؤلفه به توجه با عبدالصبور

 و نـاچیز  یـا  و بودن زودگذر تا دارد قصد شاعر. کندمی تشبیه بدان را خود عمر هاي سال و
 تشـبیه ) حسـی -بـه مشـبه ( غبـاري  به) عقلی-مشبه( را خود زندگی هايسال بودن ارزشبی

 یافتـه  خود موردنظر مفهوم با متناسب را قرآنی عبارت این ظرافت با و هنرمندانه وي. نماید
 عـین  در عبـارتی  چنـین  برگزیدن. سازدمی چندان دو را آن زیبایی خود، کالم هب پیوند با و

 با کند،می ترسیم مخاطبان ذهن در عقلی و مجرد حقیقتی از عینی و ملموس تصویري آنکه
 نمـوده  شایانی کمک هابیت آهنگ و وزن روانی به و است هماهنگ نیز وي شعري ساختار

  .است »العرَاء« و »ساءالم« هايقافیه با خوانیهم در و
 یکدیگر با هاانسان گفتن سخن نوع و کلمات تأثیر به ،»األلفاظ« نام با ايقصیده در شاعر

 و کلمـات  عبدالصبور. دارد اشاره برندمی کار به دیگري به خطاب در که عباراتی و الفاظ و
 به تلخ یا و شیرین ايمیوه تواندمی خود، اصل بنابر که داندمی درختی ةثمر چون را واژگان

  :نشاند بار



  
  درختانند ةثمر واژگان است، کافی است، کافی        اراألشج مثار االلفاظ إن ي،کف في،ک
   سپید هاي شکوفه از زیباتر                       ارنو  من ملحت ام یأ
  طیبه ةشجر که گونه همان                         بيالط الشجر أن اکم و

  بخشد می پاك و طیب ةثمر و میوه                                   بطي ار مث ييعط
  نیز پاك انسان                                  بالطي فاإلنسان

   راند  نمی زبان بر چیزي طاهر و پاك لفظ جز                        بالطي اللفظ إال ينطق ال
  )122-121صص،م1972 عبدالصبور،(

 »ابـراهیم « سـوره  از برگرفتـه  بـرد می کار به خود قصیده از بند این در شاعر که شبیهیت
 اأصـله طيبـة كشـجرة طيبـة كلمـة مـثال اهللا ضـرب كيـف تـر أمل:  فرمایـد  مـی  خداوند که آنجا است
  ﴾24﴿ اءالسم يف اوفرعه ثابت

 به صادق و پاك سخنان جمله از انسانی شایسته اعمال معنوي، امور تشبیه با کریم قرآن
 درختـان . گیرد می نظر در مجرد و عقلی معانی این براي ملموس مفهومی طبیعی، هاي پدیده
 نظـر  در سنجیده و پربار سخنان توصیف در خداوند که است تشبیهی بهترین سرسبز و پاك

 بـه  را ناشایسـت  و ناپـاك  امـور  اولیـه،  عبارت با متناسب خداوند آیه ۀادام در. است گرفته 
  )106-105صص ،م1999الصغیر، علی(.دهد می نسبت ناسالم و ثمر یب درخت

 نیکـو  سـخن  پیوسـته  کـه  را انسـانی  قرآنـی،  تشـبیه  این از تأثیرپذیري با هم عبدالصبور
   تشـبیه  شـیرین  هـاي میـوه  با درختی به داردمی حذر بر را خود گویی،درشت از و گوید می
 بـه  ناپسـند  سخنان و هازشتی از دارد ایستهش تربیتی و پاك سرشت که انسانی زیرا کند؛می
 بلیـغ  هاي تشبیه شمار در نیز شاعر تشبیه این. آزاردنمی را دیگران خود کالم با و است دور

  .است مشبه تقریر آن از غرض و گیرد می جاي حسی و
  انکـار  و تغییـر  دسـتخوش  زمان از ايبرهه در عبدالصبور صالح قلبی اعتقادات و ایمان

 شکل افکارش و اندیشه در انکار و تردید از ايهاله وي، زندگی از ايمرحله در و گرددمی
. نمـود  مشـاهده  را آن از هاییرگه توانمی او هاي سروده از برخی در که ايگونه به گیردمی



 ایـن  نهـادن  سر پشت با شاعر و پاید نمی دیري خداوند، به اعتراض و انکار این که چند هر
 کـه  هـایی مشـقت  و هاسختی که یابددرمی و یافته دست حقیقت به خود، یزندگ از مرحله
 هـا انسـان  خـود  این حقیقت در و نیست خداوند جانب از شودمی متحمل زندگی در انسان
 إلـی  أغنیۀ« قصیده در. نمایندمی زشت را دنیا و زندگی چهره عدالتیبی و ظلم با که هستند

 خـود  پایـان بـی  انـدوه  از و گشایدمی شکایت و شکوه به زبان خداوند برابر در شاعر ،»اهللا
  :گویدمی سخن

  است جانکاه و سنگین من اندوه و حزن امشب غروب در      املساء اهذ فادح ثقيل حزين
   خود با را جهنم هاي شعله در بندشدگان در رنج گویی      السعري يف مصفدين عذاب کأنه

  کشد می           
  دارد عجیبی والدین من، اندوه                  ناالبوي غريب حزين
   است ناگهانی اي لحظه فرزند که زیرا          ةمفاجئ ظةحل بنا تكون ألنه

  است ندیده خود به جنینی ةدور زیرا                        ...نبط تهخمض ام
  )207-206صص،م1972 عبدالصبور،(

 و خداوند به نسبت شاعر انکار و اضاعتر روزهاي فکري هايتراوش قصیده این اگرچه
 و دینـی  هـاي آمـوزه  از متـأثر  هم باز آن، هايبیت خالل در شاعر اما است؛ هستی حقیقیت
 بوي و رنگ ها بیت از ايپاره در وي کالم. است خود ذهنی ۀحافظ در معنوي هاياندوخته

: کندمی بازگو »راهیماب« سوره در خداوند که است حقایقی و الهی آیات یادآور و دارد قرآنی
ـرمني ىوتر   واژگـان  جملـه  از و زنجیر معناي به »الصفد« ةواژ ﴾49﴿ األصـفاد يف ننير قـم يومئـذ ا

ـ « ةواژ  آن جاي به هاعرب و شودنمی استعمال عرب کالم در امروزه که است قرآنی  »دالقی
  )44ص،م1997جوادي،(. برندمی کار به را

 مخاطـب  ذهـن  در کنـد، مـی  ترسـیم  خـود  قصـیده  از بنـد  ایـن  در شـاعر  که تصویري
 زنجیـر  و غـل  پاهـایی  و دست با که است قیامت روز بدکاران و کافران احوال کننده تداعی
 ایـن  حـال  بـه  را خـود  عـذاب  و رنج نیز عبدالصبور. شوندمی کشیده دوزخ سوي به شده،

 جاودانـه  نـین چ هـم  و عـذاب  این سختی و شدت به ضمنی، طور به و کندمی تشبیه کافران



 فـی  مصـفدین  عـذاب ( بهمشبه و) فادح ثقیل حزنی(مشبه تشبیه این در. دارد اشاره آن بودن
تشـبیه  نـوع  از شـبه  وجه اعتبار به مذکور تشبیه و است عقلی و مقید نوع از دو هر) عیرالس

  .است مشبه حال بیان نیز آن غرض و آید می حساب به عامیه هاي
  
  مجاز

 نشـین  هم با شاعر که خوریمبرمی هاییبیت به گاه عبدالصبور، الحص شعري هايقصیده در
 ادبـی  قـالبی  در را هـا آن و آفرینـد می آیات از نو صورتی قرآنی، عبارات و واژگان ساختن
 ایـن  در. کنـد  مـی  مجسـم  را آیـات  در نهفتـه  حقیقت خود، مجازي بیان با و داردمی عرضه
 آیات زیبایی از گیريالهام با و نهد می بنا قرآن تنم بر را خود کالم اصلی ۀپای شاعر، قسمت

 در. سـازد مـی  تداعی خود شعر در را قرآنی هايآموزه نیز و ادبی هايجنبه الفاظ، انسجام و
 تعبیـري  همان تقریبا و است مستقیم و ملموس کریم، قرآن از شاعر تأثیرپذیري هانمونه این
 شده، بررسی هاي نمونه در. است یافته نمود کریم قرآن در که بردمی کار به خود شعر در را

 در شـاعر  اسـتفاده  چه اگر است؛ یافته کارکرد وي شعر در عقلی و مرسل مجاز، نوع دو هر
  .نیست گسترده چندان حوزه این
  

   مجاز هاينمونه
 سـخن  الـدین محـی  شیخ از ،»صدیقۀ إلی رسالۀ« قصیده از هاییبخش در عبدالصبور صالح

ویژگـی  و احوال و کندمی بازگو را او عرفانی هاياندیشه و افکار خود، شعر رد و گوید می
 الـدین محـی  مـرگ  بـه  شـاعر  قصیده این از هاییقسمت در. کشدمی تصویر به را وي هاي

  :سرایدمی چنین و دارد اشاره
  

  درگذشت وبا سال در ما پیر استاد        و مات شيخنا العجوز يف عام الوباء
   کرد می تسلیم آفرین جان به جان که هنگامی کن باور  يبط ريح فاح مات حني ،صدقين و
  بود پراکنده خوش بوي اش رفته یغما به پیکر از                     ليبالس همجس نم



  )80-79صص،م1972 عبدالصبور،(
 کـریم  قـرآن  از آیـه  این یادآور بردمی کار به خود شعر در شاعر که »طیب ریح« عبارت

 يف كنـتم اإذ حـىت والبحـر الـرب يف كميسـري  يالـذ هـو :فرمایدمی »یونس« سوره در خداوند که است
  ﴾22﴿ ...طيبة بريح م وجرين الفلك
 بـه  مجـازي  ترکیبـی  »ریـح « ةواژ با آییهم در و است خوش معناي به لغت در »طیب«

 بو خود خودي به و است خوش بوي پراکندن عامل و سبب حقیقت در باد،. آیدمی حساب
 سـببیه  عالقـه  بـه  مرسـل  مجـاز  نوع از شعر در رفته کار به مجاز رو این از ندارد؛ عطري و

  .است
    سـخن  خـود  محبـوب  از ،»صـدیقۀ  إلـی  رسالۀ« قصیده از قسمتی در عبدالصبور صالح

 خـود  جـان  و روح بخشآرام را وي نشیندل سخنان و شمردبرمی را او اوصاف و گویدمی
 دانـد مـی  خویش ةمرد و خسته جان شفابخش ،)ع(عیسی هاي نفس چونهم ار آن و داندمی
  :است آمده تنگ به روزگار هاي مشقت و هاسختی از که

  
  من براي تو نشین دل و لطیف سخنان          يعقوب مقليت نيب کالقميص يققالر  خطابک

         پیراهن چون هم 
   دم چون هم و یعقوب چشمان شفابخش فیوس...      الرتاب يف احلياة عتصن یعيس فاسنأ

      است خاك بخش حیات عیسی مسیحایی                                                     
  )                          82ص،م1972 عبدالصبور،(

 در خـود،  مسـیحایی  دم با که دارد) ع(عیسی معجزات به اشاره بند، این پایانی هايبیت
 قسـمت  این در. گرفتمی تازه جانی خشک، گل آن خداوند اذن به و دمیدمی جانبی گلی

زنـده  امـر  اسـنادي،  ۀرابط برقراري با و کندمی »تصنع« فعل نشینهم را »أنفاس« ةواژ شاعر
 هاينفس. آیدمی حساب به مجازي اسنادي حقیقت در که دهدمی نسبت نَفَس به را ساختن
 مـرده  خاك و گل به بخشیجان و مردگان شدن زنده سبب که ستا خداوند ةاراد به عیسی
  .است سببیه عالقه به عقلی مجاز نوع از شاعر شعر در رفته کار به مجاز رو این از است؛



  
  نتیجه
 هـاي  قصیده در رفته کار به ادبی هاي ظرافت گویاي عبدالصبور صالح شعر به بالغی نگاهی
 و مجـاز  و تشبیه قالب در گاه را خود شعري اغراض و مفاهیم اسطوره، رمز، شاعر. اوست

  .دارد می بیان کنایه و استعاره قالب در گاه
ـ  درون و سـاختار  بـا  متناسـب  و کـالم  اقتضاي به عبدالصبور صالح •  هـاي  قصـیده  ۀمای

 داشـته  اذعـان  خـویش  هـاي  نوشته در که گونه همان وي. برد می بهره قرآنی آیات از خویش،
 بـر  تکیـه  با و داشته نظر الهی کالم ساختار و واژگان قرآنی متن به ر،اشعا سرودن در است

 قالـب  در را خـویش  هـاي  اندیشـه  کـریم،  قـرآن  از خـویش  معرفتـی  و ادبـی  هاي اندوخته
   .کند می بازگو خود هاي قصیده
 و شـنود  مـی  خـوبی  بـه  را الهی آیات زنگ مخاطب عبدالصبور، شعري هاي قصیده در •

 هاي ظرافت ةکنند تداعی وي شعر در بیان علم صنایع سایر و ها استعاره و ها تشبیه از بسیاري
 در وي. اسـت  همراه ابتکار و نوآوري با قرآنی، آیات از شاعر ةاستفاد نوع. است قرآن ادبی

    سـود  خـود  شخصـی  هـاي  اندیشـه  و مفاهیم بیان براي قرآن واژگان و آیات از موارد اغلب
   .جویدمی

 اسـتعاره  جانشـینی  محـور  بحـث  در عبدالصـبور،  شـعر  در قرآن الغیب هاي نمونه در •
 بیشتر تشبیه از شاعر استفاده نشینی،هم محور در و داشته کنایه به نسبت را کارکرد بیشترین

  .است مجاز بحث از تر گسترده و
 به گیرد، برمی کریم قرآن از را خود هاي استعاره یا و تشبیه طرفین هنرمندانه عبدالصبور •
 با تا دهد می را امکان این او به و دارد وي نهایی مقصود با هماهنگی معنایی بار که اي گونه

 تـا  دهـد  جلـوه  ملمـوس  و عینی را خویش متعالی و عمیق مفاهیم بدیع، هاي تصویرپردازي
  .نماید رعایت نیز را معنا رسانگی اصل مخاطب، برانگیختن بر عالوه
 سـخن ... و مـرگ  انسـان،  عمر بودن گذرا دنیا، ناپایداري از الهی، آیات از الهام با وي •

 و الفـاظ  بـا  و ریـزد مـی  خـود  شعرهاي قالب در را آیات باطن در نهفته حقایق و گوید می



 تغییـري  اندك با گاه، عبدالصبور. سازدمی تداعی را قرآن معنوي هايآموزه خویش، واژگان
 معموال و کندمی بازآفرینی خود شعر در را قرآنی ةاستعار یا و تشبیه همان آیات، ساختار در
    اسـتعاره  و تشـبیه  الهـی  آیـات  از گـاه  و گیردمی وام قرآن از را خود) مستعارمنه یا به مشبه(

  .آفریندمی
  
  :مآخذ و منابع
  .قرآن کریم -1
، »نگاهی به زندگی و اشعار صالح عبدالصبور بـا اسـتفاده از آثـارش   «، )ش1381(احمدیان، حمید،  -2

  .4و3دوره  164دانشگاه تهران، شماره  ادبیاتعربی و قرآنی دانشکده  ادبیاتمجله زبان و 
، کل الطرق تؤدي إلی الشعر، بیروت، لبنان، الدار العربیۀ للموسـوعات،  )م2006(اسماعیل، عزالدین،  -3

  .الطبعۀ األولی
  .الثانیۀ ت، دارالشروق، الطبعۀ، کلمات القرآن التی ال نستعملها، بیرو)م1997(الجوادي، محمد، -4
نقـد  (، ضمن مجله فصلیۀ تعنی بنقد الشـعر »قصۀ المجایلین و األبناء«، )م2007(الحمامصی، محمد،  -5

  .، بیروت، دارالنهضۀ العربیۀ، العدد الثانی)صالح عبدالصبور
الـدار الشـامیۀ،    ،معجم مفردات األلفاظ القرآن، دمشق، دارالقلم، بیروت،)م1996(الراغب اإلصفهانی،  -6

  .الطبعۀ األولی
، 26، شماره)شعر(، مجالت فرهنگ وهنر»شناسی شعر درآمدي بر نشانه«، )ش1378(سجودي، فرزان،  -7

)29-20.(  
، تلخیص البیان فی مجازات القرآن، اإلعـداد مؤسسـۀ   )ق1407(الشریف الرضی، محمد بن الحسین،  -8

  .قافۀ و اإلرشاد اإلسالمی، الطبعۀ األولینهج البالغۀ، مؤسسۀ الطبع و النشر وزارة الث
حوزه (شعر، تهران، انتشارات سوره مهر ،2، جادبیاتشناسی به  ، از زبان)ش1390(صفوي، کوروش،  -9

  .، چاپ سوم)هنري سازمان تبلیغات اسالمی
،مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن، تصـحیح وتحقیـق      )بالتا(الطبرسی، أبی علی الفضل بن الحسن،  -10

  .تعلیق السید هاشم الرسولی المحالتی و السید فضل اهللا الیزدي الطباطبایی، الجزء السابع، بیروت، دارالمعرفۀو
  .،دیوان صالح عبدالصبور، بیروت، دارالعودة، الطبعۀ األولی)م1972(عبدالصبور، صالح،  -11
، تهـران،  )اختارگراییصورتگرایی و س(هاي نقد ادبی معاصر ، نظریه)ش1377(علوي مقدم، مهیار،  -12

  .انتشارات سمت، چاپ اول



، أصول البیان العربی فی ضوء القرآن الکـریم، بیـروت، لبنـان،    )م1999(علی الصغیر، محمدحسین،  -13
  .دارالمؤرخ العربی، الطبعۀ األولی

نقـد صـالح   (، ضمن مجله فصلیۀ تعنی بنقـد الشـعر  »توظیف الموروث«، )م2007(فیصل، عرفات،  -14
  .، بیروت، دارالنهضۀ العربیۀ، العدد الثانی)ورعبدالصب
، األسلوب فـی اإلعجـاز البالغـی للقـرآن الکـریم، مکتـب اإلعـالم        )ق1426(کریم الکواز، محمد،  -15

  .والبحوث والنشر بجمعیۀ الدعوة اإلسالمیۀ العالمیۀ، الطبعۀ األولی
پریشـی از کتـاب    در زبـان  هـاي اسـتعاري و مجـازي    مقالـه قطـب  «، )ش1386(یاکوبسن، رومن،  -16 
  .حسین پاینده، تهران، نشر نی، چاپ سوم-، ترجمه مریم خوزان»شناسی و نقد ادبی زبان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عبدالصبور شعرصالح فی أثره و الکریم القرآن فی الداللی االنزیاح

 ۱بزچلويی اناری ابراهيم الدکتور 
 ۲مقياسی حسن الدکتور 

  ۳فراهانی مسريا

  الملخص
 ســرت كفلذلـــ والشــعراء األدبــاء كتابــات يف ومــؤثر ريــادي دور لــه احلصــرية وميزاتــه الفنيــة وبنيتــه بشــكله الكــرمي آنالقــر  إن

 أو القـدامی الشـعراء عنـد سواء الشعرية النصوص و األدبية اإلنتاجات أغلب يف الفريدة ومضامينها القرآنية االستدعاءات



ـاالت يف الکـرمي القـرآن مـن اسـتلهم قـد الـذين املعاصـرين ربالع الشعراء من عبدالصبور صالح إن. املعاصرين  املختلفـة ا
ً  واملضـــامني واملفـــردات الشـــكل حيـــث مـــن ً  اســـتلهاما ـــريا  الشـــعريه نصوصـــه يف املســـتخدمة وألفاظـــه کالمـــه بنيـــة ويصـــبغ کب

 عـن ويعـرب الشـعرية ياتـهأب خـالل مـن املميـزة وعناصـرها االهليـة اآليـات صوت ويتداعی تام بوضوح القرآنية اآليات بلطائف
 قصــائده يف اآليــات يف املکنونــة احلقــائق ويصــب القرآنيــة اســتلهاماته خــالل مــن وإخل واملــوت اإلنســان وحيــاة الــدنيا فنــاء

ً  الشــعرية ً  وألفاظــه کالمــه أثنــاء املتعاليــة القــرآن مفــاهيم جمســما إبداعية مصــورا ــالتغيري صــورًا  فيخلــق اآليــات بنيــة يف اجلزئــي ب
ــــيت االســــتعارة أو هالتشــــبي نفــــس  احملــــور يف- االســــتعارة إن. األحيــــان بعــــض يف جديــــد ســــياق فــــی القــــرآن يف جــــاءت ال

ً   األدبيـة الصـناعات أکثر من -العمودي  عبدالصـبور صـالح اسـتلهمها الـيت البالغيـة النمـاذج يف للکنايـة بالنسـبة اسـتعماال
 فإنـه املقـال هـذا أمـا. للمجـاز بالنسـبة الشـعرية نصوصـه يف ثرأک التشبيه يستخدم األفقي احملور يف إالأنه الکرمي القرآن من

ً  عبدالصــبور صــالح لشــعر جديــد تقــومي  البالغيــة النمــاذج توظيــف يف الشــاعر توفيــق مــدی ودراســة الــداليل لالنزيــاح وفقــا
 .واألفقية العمودية العالقات أساس علی القرآنية البالغة مجال من استلهامه ومدی شعره يف القرآنية

  
  .األفقي احملور العمودي، احملور الداليل، اإلنزياح عبدالصبور، صالح الکرمي، القرآن :الرئيسية مفرداتال
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ا و العربية اللغة قسم يف مشارک أستاذ-۱   .اراک جبامعة آدا
ا و العربية اللغة قسم يف مساعد أستاذ-۲   .قم جبامعة آدا
ا و لعربيةا اللغة طالبةاملاجسترييف-۳   .آدا

 


