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 غیرایرانی زبانانفارسی معاصر شعر در یاله کالم بینامتنیت

  1 سهیال فرهنگی

 

 چکیده

 مستقیم صورت به آن هایآموزه از ناخواسته یا خواسته هامتن سایر که است فرامتنی آسمانی، کتاب این مجید، قرآن
 این و است رکبام و انكارناپذیر سهمی فارسی زبان بر الهی کالم از اثرپذیری سهم. اندپذیرفته اثر غیرمستقیم یا

 از گیریبهره با فارسی شعر. است دیگران از ترتأمّل قابل و تربرجسته فارسی سخنشیرین ادیبان کالم در اثرپذیری
 .ماندگارند و جاودانه هاستقرن که است کرده فراهم را حكمتی و معرفت هایگنجینه الهی کالم درخشان مرواریدهای

 کشورهای نشاعرا اثرپذیری تحلیلی -توصیفی روش و بینامتنی رویكرد از گیریبهره با تا است آن بر پژوهش این
 معاصر برجستة شاعران راشعا مطالعة با شودمی تالش رو این از کند؛ بررسی اخیر هایدهه در قرآن از را زبانفارسی

 که دهدمی شانن پژوهش این جنتای. شود معرّفی قرآن از آنان اثرپذیری هایگونه ازبكستان و تاجیكستان افغانستان،
 الهامی و لمیحیت واژگانی، ازجمله مختلف هایشكل به و است ضمنی نوع از بیشتر قرآن با شاعران این آثار بینامتنیت

 این همچنین. اندداشته توجّه قرآنی هایسوره ساختار از اثرپذیری به نیز شاعران این از گروهی. است یافته تجلّی
 آنانامّا  دارد؛ حضور معاصر زبانفارسی شاعران بیشتر شعر در غیرمستقیم صورتبه قرآن که است آن بیانگر پژوهش

 .دهندمی اننش عالقه قرآن هایقصّه به همه از بیش و دارند توجّه قرآن زبان و اصطالحات به محتوا، از بیش

 .ستانازبك افغانستان، تاجیكستان، فارسی، زبان معاصر، شعر قرآن، :هاکلیدواژه
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 قدمهم

 بسته، نظامی متن که است اندیشه این بر مبتنی 2بینامتنیت

 و دوسویه پیوندی بلكه نیست، خودبسنده و مستقل

 بر(. 72 :1384 مكاریک،) دارد متون سایر با تنگاتنگ

 پیشین هایمتن پایة بر متنی هر بینامتنیت نظریة اساس

 ستقلم کامالً که نیست متنی هیچ. گیردمی شكل خود

 دریافت و تولید در بنابراین. شود دریافت حتّی یا تولید

 به. کنندمی ایفا اساسی نقشی هامتنپیش همواره متن یک

 شودنمی خلق متنی هیچ بینامتنی روابط بدون دیگر بیان

 بود باور این بر باختین(. 79 :1388 کنگرانی، ؛مطلقنامور)

 شترکیم موضوع که- پیشین هایسخن با سخن هر که

 معنا یک به که- آینده هایسخن با و -باشد داشته

 کندمی وگوگفت -هاستآن به واکنش و پیشگویی

 که بود معتقد نیز بلوم هارولد(. 93: 1370احمدی، )

 متون هایمایهدرون دگرگونی سپس و برگرفتن با شاعران

 پیشینیان از آنان شعر که آورندمی پدید را پندار این پیشین،

 :Bloom, 1973) نیست چنین که درحالی نیست، رمتأث

 روانشناختی نگاهی بینامتنیّت به بلوم نگاه واقع در (.70

 اضطراب. داندمی اثرپذیری اضطراب زادة را آن و است

 همكاری مقابل در رقابت ساختنِ برجسته با» اثرپذیری

 به نسبت را تریجویانهستیزه و جدید رویكرد ادبی،

 دهندةنشان ادبی تأثیر بلوم، نظر از. کندمی هعرض بینامتنیّت

 نبرد گرنشان بلكه نیست، گذشته و اکنون مهربانانة تعامل

 یا متقدّمان بر گشتن چیره برای متأخّر شاعران اودیپیِ

  (.38 :1384 مكاریک،) «هاستآن در تغییر ایجاد

 مهمّ مباحث از یكی هم با متون ارتباط چگونگی

 رابطة تا است درصدد بینامتنیت. است بینامتنیت رویكرد

 زمانهم که آثاری و پسین و پیشین هایمتن با را متن یک

، مكتوب آثار میان در. کند بررسی اند،آمده پدید متن آن با

 خوانده دیگر هایمتن از بیش که دارند وجود هاییمتن

 سطوح، مخاطبان تنوّع و گستردگی علّت به و شوندمی

                                                                                                                                                                       
. 

. دهندمی شكل خود با ارتباط در را نشخوا از گوناگونی

 دیگر هایمتن در ناخودآگاه یا خودآگاه، متون از نوع این

 آثار گونهاین به. گذارندمی اثر هاآن بر و کنندمی نفوذ

 چنین فارسی ادب آثار در کریم قرآن که گویندمی فرامتن

 . دارد نقشی

، هااندیشه انعكاس محلّ شاعران شعر دیگر سوی از

 فرهنگ بازتاب محلّ و آنان دانش و هانگرش، باورها

 و کرده رشد فرهنگ آن در که است عصری عمومی

 دهیكلش در که است کتابی ترینمهم قرآن. اندبالیده

 آنان رهایرفتا و باورها و داشته نقش زبانانفارسی فرهنگ

 است، داده قرار تأثیر تحت پنهان یا آشكار صورت به را

زبان شعرا و نویسندگان فارسی»توان گفت یطوری که مبه

پس از قرن دوم هجری تحت تأثیر کالم الهی و سخنان 

السالم تحوّل عظیمی در عرصة نظم و نثر معصومین علیهم

 (.9: 1392ذوالفقاری،  ؛)موسوی« ایجاد کردند

 در قرآن حضور چگونگی تا است آن بر تحقیق این

 غیرایرانی را زبانمعاصر فارسی مشهور شاعران شعر

 نآنا شعر بر را فرامتن این اثرگذاری انواع؛ کند بررسی

 را اریاثرگذ این عوامل و هازمینه؛ دهد قرار مطالعه مورد

 شعر در را قرآن از اثرپذیری ناب هاینمونه و کند بیان

 .کند بندیطبقه و گردآوری این شاعران

 معاصر شاعران شعر از هایینمونه پژوهش این قلمرو

زبان غیرایرانی است که از شهرت بیشتری در فارسی

کشورهای خود برخوردارند. از آنجا که دسترسی به آثار 

بعضی از این شاعران ممكن نبود، این پژوهش بیشتر مبتنی 

 شامل گزیدة است که درخت بسیار باغ های کتابنمونه بر

 ازبكستان و تاجیكستان، افغانستان فارسی معاصر شعر

انداز کتاب به مناسبت نخستین همایش چشماین  .است

شعر معاصر فارسی منتشر شده است. شهرت شاعری و 

ترین معیار گزینش های شعری مهمحضور مؤثر در جریان

شاعران در این مجموعه بوده است. گزینش شعر 

2. Intertextuality. 
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اهلل قدسی، گزینش شعر تاجیكستان افغانستان را سیدفضل

بادیانی و گزینش شعر را علیرضا قزوه و رحیم مسلمانیان ق

 هایاند. پرسشازبكستان را ابراهیم خدایار برعهده داشته

 :از اندعبارت این پژوهش

 غیرایرانی معاصر شاعران گرایش عوامل و هامینه. ز1

 ؟چیست قرآن به

 چه قرآن غیرایرانی از معاصر شاعران اثرپذیری. 2

 ؟دارد هاییگونه

ویكرد با ر تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش

 شعر ارتباط چگونگی تواندمی بررسی بینامتنی است. این

 با و کند تبیین قرآن چون فرامتنی با غیرایرانی را معاصر

 اثرپذیری تفاوت به معاصر، دوران شرایط تغییر به توجّه

 و بپردازد فارسی گذشتة شعر اثرپذیری با معاصر شعر

 ر درمعاص شاعران زبان و ذهن در را قرآن نفوذ چگونگی

 دهد.  نشان ایران مرزهای از خارج

 

 تحقیق  پیشینة

 پیشینة ما ادبی نقد مطالعات در بینامتنی ارجاعات تفكّر

 شأن، انتحال، تلمیح» همچون اصطالحاتی. دارد فراوانی

 و متن در متن یا تودرتو روایت شیوة، نزول اسباب، نزول

 در اسرائیلیات و نصرانیات، روایات، اخبار، احادیث نقش

 به توجّه از نشان( 173 :1383، ساسانی)« قرآن تفسیر

 قرآن تأثیر دربارة .ماست گذشتة تفكّر در بینامتنی روابط

 ازجمله است، شده منتشر فارسی آثاری معاصر ادبیات در

 شاعران شعر در احادیث و آیات جلوة هاینامهپایان

 شعر در تلمیحات بررسی(، 1379، ریاحی) انقالب دوران

 تجلّی هایکتاب و( 1383، محمودی) معاصر شاعر پنج

 قرآن و تجلّی( 1390،ذبیحی) معاصر شعر در کریم قرآن

 ( که1390،مقدّس )آیین دفاع شاعران اشعار در کریم

 شعر فارسی بر بندیطبقه و هانمونه گردآوری هاآن اغلب

امّا . است قرآن از ادبی آثار سنّتی اثرپذیری انواع اساس

معاصر فارسی غیرایرانی، پژوهشی  شعر رپذیریاث دربارة

 آن در اثرپذیری عوامل و هازمینه که-با رویكرد بینامتنیت 

 -شود ردیابی آن در اثرپذیری هایگونه و گردد تبیین

 است. نشده منتشر تاکنون

 

مروری بر شعر معاصر افغانستان، تاجیکستان و 

 ازبکستان

 که مشكالتی و مصائب سبب به معاصر افغانستان شعر

 درد از سرشار، اندداشته های اخیرسال در این کشور مردم

افغانی  پژوهشگر و شاعر، قویم عبدالقیوم. است رنج و

 شدن کم نو، هایترکیب انتخاب زیبا، تصاویر ارائة

 نویسی،ساده سمت به حرکت و شعری هایپیچیدگی

دوستی، مردم و دوستیوطن مضامین به توجّه

 به توجّهیکم اجتماعی و و سیاسی یهاگیریموضع

های بارز شعر عشق را از ویژگی مثل شخصی مضامین

 بیرنگ عاقل (. محمد1389، داند )قویمامروز افغانستان می

 نكهت پوالدین، حمیرا شبگیر کوهدامنی، جلیل

زاده، حسین مظفری، زهرا ابوطالب دستگیرزاده، سید

 قاسمی، پرویز ضیاء جنید، سید رفیع فروغ، محمد خالده

از شاعران معاصر افغانستان به  شریعتی اهلل آرزو و حفیظ

 روند.شمار می

 زبانی و فرهنگ با و مسلمان مردمانی با تاجیكستان

 هایخاستگاه از یكی خود که است کشورهایی از، ایرانی

به نظر قزوه  .است بوده دور گذشتة در مذهبی و دینی شعر

 زبان حتی و شعر و اتادبی روی پیش مشكالت از یكی

 ماوراءالنهر تمام حتی و تاجیكستان مردم فرهنگ و

 آن در زبانانروس فرهنگ نفوذ( کنونی مرکزی آسیای)

 کمونیسم سلطة سال هشتاد طی در نفوذ این. است بوده

 کشاند ضعف به مردم میان در را دینی اعتقادات از بسیاری

 هایارزش و دین از را سرزمین این مردم، سلطه فرهنگ و

 این همه، با. داشت نگاه دور زیادی حدّ تا اخالقی و دینی

 پس چه و روسیه تحمیلی فرهنگ سلطة روزگار در چه

 خدا، ستایش، مردم این مجدّد خودشناسی و استقالل از
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 شعر در دیگر مضامین دینی را و( ص)اهللرسول نعت

 خصوصبه. توان مشاهده کردمی سرزمین این شاعران

 ادب و شعر بر افغانستان و ایران ادبیات معنوی تأثیر

است  بوده سازنده بسیار اخیر هایسال در تاجیكستان

صابر،  قادری، بازار شیرعلی، عبداهلل (. مستان1384، )قزوه

 نصراهلل، محمدعلی نجات، کمال شیرعلی، دارا الیق

 غفار، فرزانه نیا، صیادوهاب ختالنی، رستم عجمی، سلیم

حكیم از شاعران مشهور تاجیكستان در  اهللخجندی و عبد

  شوند.دورة معاصر محسوب می
 

 در ماوراءالنهر تاجیكی فارسی معاصر ادبیات

 نو و سنّتی هایقالب در، شعر شاخة نیز در ازبكستان

 هایقالب در میراث این. است ایارزنده هاینمونه دارای

 در ندرتبه و، مّسمخ، رباعی، نو دوبیتی، دوبیتی، غزل

 و بازیابی. شودمی دیده قصیده و مثنوی هایقالب

، مادری زبان آیینة در ملّی هویت بازخوانی

 پژواک، ملّی بیداری به دعوت و شناسیخویشتن

 صد یک در ویژهبه آن گذشتة تاریخ در ملّت هایزخم

، نیاکان وهمندشك و غنی میراث به افتخار، اخیر سال

 و اقلیمی و فرهنگی ادوار بر کیدتأ با وطن مفهوم یادکرد

 مردمان ملّی و زبانی هویت حفظ در آن هایارزش ذکر

 و فرغانه، بخارا، سمرقند باستانی مناطق ویژهبه ماوراءالنهر

 به بازگشت و عارفانه عاشقانه و هایلحظه ثبت، ترمذ

 قهرمانان به گرایانهاسطوره نگاه و مذهبی و یدین هایسنّت

 معاصر شعر هایمایهبن ترینعمده از فردوسی شاهنامة

 است ازبكستان جمهوری در ماوراءالنهر تاجیكی فارسی

(. از شاعران معروف معاصر ازبكستان 1383، )خدایار

یوسفی،  حبیب سمرقندی، تمهید مسیحا توان قاریمی

وزی، پیرو سلیمانی، حیات نعمت سمرقندی، پیر اکبر

حضرت صباحی، ظفر صوفی فرقانی، جعفر محمد 

 کریم را نام برد. ترمذی و شادی

 

 به غیرایرانی معاصر شاعران گرایش عـوامل و هازمینه

 قرآن

 افكار و باورها، هویت آن با شاعر که است متنی، شعر

 دیگری نمت هر مانند را شعر. گذاردمی نمایش به را خود

 شماربی مراکز از برگرفته هایقول نقل از ایبافته» توانمی

 از تواندمی متنی هر. دانست( 109 :1380،آلن) «فرهنگ

 خود دوران خارجی هایواقعیت و ایدئولوژی، تفكّر نوع

 متون، زمانیهم اثرپذیری این بر عالوه. بگیرد تأثیر

 قبل و کهن متون از یعنی، پذیرندمی نیز درزمانی اثرپذیری

 بنابراین (.Neil, 1987: 23) گیرندمی الهام نیز خود از

 با تناسب در و دیگر متون از متأثر همواره متن یک داللت

 منحصر چند هر متنی و گفتار هر در و گیردمی شكل هاآن

 هایمتن و گفتارها همواره، بازآفرینی غیرقابل و فرد به

 :1391، همكاران و شكیبخسروی)دارند  حضور دیگر

ها از یک توان گفت شعر همچون دیگر متنپس می(. 67

سو در مواجهه با متون دیگر است و از سوی دیگر از 

بافت و زمینة اجتماعی و فرهنگی دوران خود اثر 

زبانان غیرایرانی نیز از این پذیرد. شعر معاصر فارسیمی

ر قاعده مستثنی نیست. این شاعران نیز تحت تأثیر دیگ

های متون از قبیل متون مقدس و در مواجهه با گفتمان

 نشان هااند. بررسیدینی و فرهنگی دوران خود قرار داشته

 غیرایرانی معاصر شاعران گرایش در عوامل این که دهدمی

 اثرگذار بیناگفتمانی و بینامتنی مناسبات ایجاد و قرآن به

 : اندبوده

 مناطق ممرد اجتماعی زندگی خوردگیگره. الف

 عوامل از مذهبی و دینی مفاهیم و معارف با زبانفارسی

 از ادبیات و دینی متون بینامتنی روابط گیریشكل مهمّ

، افغانستان کشورهای مردم از بسیاری. است شعر جمله

 بدیهی بنابراین، هستند مسلمان ازبكستان و تاجیكستان

  و باشند آشنا قرآنی و دینی معارف و مفاهیم با که است
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 .شود دیده آنان شعر در دینی گفتمان پای ردّ
 

 با انقالب از بعد ایران فرهنگ بیناگفتمانی روابط. ب

 هایگفتمان گسترش سبب زبانفارسی کشورهای فرهنگ

 توجه باید البته. است شده یكدیگر با همسو و نزدیک

 تحقق برای الزم شرط» محقّقان بعضی نظر از که داشت

 ؛مطلقنامور) «است بینامتنی روابط، نیبیناگفتما روابط

 محور یک در بینامتنیت چراکه(. 83 :1388، کنگرانی

ها و همچون تصویرسازی بیانی شكل به بیشتر و عرضی

 در بیناگفتمانیامّا ،  شود،میو صورت بندی اسطوره

 ایدئولوژی همچون مسائلی گیریشكل سبب طولی رابطة

 محور دو این تلفیق با. دشومی گفتمان اجتماعی شاکلة و

   شودمی ظاهر گفتمان بیان شكل و محتوا که است
(Cros, 2003: 58.) 

 

مناطق،  این در اخیر دهة سه سیاسی تحواّلت. ج

ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رهایی از سلطة به

 بیشتر ایران مردم با را کشورها این مردم ارتباط کمونیسم،

 نزدیكی سبب خود عامل این و است کرده ترنزدیک و

 .است شده یكدیگر به عالئق و باورها، هازبان
 

 هایترجمه ویژهبه گوناگون هایترجمه انتشار. د

 این مردم ترعمیق شناخت باعث قرآن متن از ادبی

 .است شده الهی کالم از کشورها
 

 مفاهیم با هاییسریال و هافیلم نمایش و ساخت. ـه

 هایآگاهی عمق بر اخیر هایسال در دینی و معنوی

 و پخش همچنین. است افزوده کشورها این مردم معنوی

 تلویزیون و سینماها در معناگرای ایرانی هایفیلم نمایش

 بیشتر را مناطق این بینافرهنگی ارتباطات کشورها این

 .است کرده
 

 کشورها این در فارسی ادبیات تدریس گسترش. و

 و حافظ، موالنا همچون زرگیب شاعران دیوان مطالعة و

 اثرپذیری عوامل دیگر از،اندبوده مأنوس قرآن که با سعدی

 .شودمی محسوب شاعران این شعر در قرآنی مفاهیم از

 

 غیرایرانی بینامتنیت ضمنی در شعر فارسی معاصر

، صریح: کندمی تقسیم دسته سه به را بینامتنیت ژنت،

 آشكار حضور نگربیا صریح بینامتنیت. ضمنی و غیرصریح

 مؤلفِ صریح بینامتنیت در. است دیگر متن در متن یک

 را اول متن یعنی خود متن مرجع ندارد نظر در دوم متن

 متن حضور توانمی نوعی به دلیل همین به. کند پنهان

های قول نقل منظر این از. کرد مشاهده آن در را دیگری

. شودمی محسوب صریح بینامتنی ایگونه مستقیم

 متن در متن یک پنهان حضور بیانگر غیرصریح بینامتنیت

 تا کوشدمی مؤلف غیرصریح بینامتنیت در است دیگر

 دلیل به کاریپنهان این و کند پنهان را خود بینامتن مرجع

. دارد فراوانی دالیلی بلكه، نیست ادبی هایضرورت

 غیرصریح بینامتنیت انواع ترینمهم از یكی ادبی سرقت

 مؤلف نیز گاهی (.88: 1386 ،مطلقنامور) شودمی تلقی

 همین به و ندارد را خود بینامتن کاریپنهان قصد دوم متن

 توانمی هانشانه این با که بردمی کار به را هایینشانه دلیل

. شناخت نیز را آن مرجع حتی و داد تشخیص را بینامتن

 و گیردنمی انجام صریح صورت به گاههیچ عمل امّا این

 بسنده ضمنی اشارات به ادبی دالیل به بیشتر و دالیلی به

 مرجع صریح بینامتنیت همانند ضمنی نه بینامتنت .شودمی

 سعی غیرصریح بینامتنیت همانند نه و کندمی اعالم را خود

 بینامتنیت نوع این در دلیل همین به. دارد کاریپنهان در

 اول متن به نسبت که خاصّی مخاطبان یعنی خاصی عدة

، دارند آگاهی، است گرفته قرار استفاده مورد که متنی یعنی

 نوع این هایشكل ترینمهم. شوندمی بینامتن متوجّه

 (.89 همان،)است ... و تلمیحات، اشارات، کنایات بینامتن

در ادامه به انواع بینامتنیت ضمنی در شعر فارسی غیرایرانی 

ها چند نوع نهپردازیم. البته ممكن است در بعضی نمومی

بندی، ارتباط بینامتنی وجود داشته باشد که در این تقسیم

 ارجاع در ضمن تر آن در نظر گرفته شده است.نوع غالب

  کتاب در شعر صفحة و شاعر نام براساس شاعران شعر به
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 .آمده است درخت بسیار باغ

 

  واژگانی اثرپذیری. 1

اش ات شعریدر این نوع اثرپذیری، شاعر واژگان و ترکیب

گیرد. راستگو این نوع اثرپذیری را از متن دیگری وام می

گیری، ترجمه و برآیندسازی تقسیم را به سه شیوة وام

(. به کار بردن عین 16-17: 1376کرده است )راستگو، 

واژه، ترجمة آن و یا ساخت ترکیباتی جدید از آن واژه را 

شاعران  توان در این نوع اثرپذیری از قرآن در شعرمی

زبان مشاهده کرد. برای نمونه شاعر غیرایرانی فارسی

افغانستانی در بیت زیر با به کار بردن واژة صلیب و مسیح 

نشان « مسیحای ثانی»و « صلیب سرخ»و ساخت ترکیب 

 دهد که با این داستان قرآنی آشنایی دارد:می
 

 خود مرگ بار کشم شانه به قدم هر در

 امثانی ایمسیح، سرخ صلیب این بـا

 (262کوهدامنی:  بیرنگ عاقل محمد) 
 

 مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى الْمَسِيحَ قَتَلْنَا إِنَّا وَقَوْلِهِمْ» :آیة یادآور

نساء/ ) «...لَهُمْ  شُبِّهَ وَلَـكِن صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا اللّهِ رَسُولَ

157). 
 

دیار »همراه با « گرز آتشین»همچنین با کاربرد ترکیب 

حج/ ) «حَدِيدٍ مِنْ مَقَامِعُ لَهُمْ وَ»در بیت زیر آیة « دوزخ

 آورد:را به یاد می( 21

 آتشین گرز آن و دوزخ دیار و مرگ

 امزندگانی این از است بهتر بار صد

 (263 کوهدامنی: بیرنگ عاقل محمد) 
 

یادآور آیة « دوزخ عصیان ابلیس»در بیت زیر ترکیب 

 «عَصِيّاً لِلرَّحْمنِ كَانَ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ دِتَعْبُ الَ أَبَتِ يَا»

نیز تعبیری دیگر « محشر کبرا»( است و ترکیب 44مریم/ )

 «الْكُبْرَى الطَّامَّه جَاءَتِ فَإِذَا»در آیة  «الْكُبْرَى طامَّه»از 

 ( است:34 نازعات/)

 
 

 ابلیسی عصیان دوزخ را پدربی یتیم

 میهن کبراستی رمحش را کفنبی شهید

 (268 پوالدین: شبگیر جلیل) 

یقین، رب، تفسیر،  ،نور، آیه هایواژه کارگیریبه

یاسین در ابیات زیر نشانة حضور فرامتن  سجود، تأویل و

 قرآن در شعر این شاعران است:

 بگو نشینمغرب شرقی درختتک ای

 بگو یقین و نــور و باور هایآیــه از

 (278 ده:دستگیرزا نكهت حمیرا) 

 بشنــو را زمین سرسبز سبزة آیة

 روگردان او دفتر شود زانكه ترپیش

 (358نصراهلل:  کمال) 

 آمد افشا که است رازی چه بیت این! یارب

 بود ربانی آیة کدام تفسیر کــه یـــا

 (375 حكیم: عبداهلل) 

  زندمی موج سجودش

 امواج آیینه در

 کردم اقتدا کوه امامت به من

 .خواند آیه آب لهجه با کوه و

  آب تفكر

 دوید هایمشاخه شریان به

 فراسوها از آمد تأویل نسیم

 یاسین هایگل روشنی به تا

  (.349)نجات:  کند غرق مرا

کلمة سوره در ابیات زیر نشانة حضور غیرمستقیم 

 قرآن در شعر این شاعران است:

  است حفظ تو عشق به امگهواره

 (.366 :ختالنی سلیمحافظ ) ةسور با

 امتازه شعر چون غباربی صبح یک

 امجنازه خوانم شعر، هایسوره با

 (368 غفار: صیاد) 
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 خوان سوره و گیرکفت روی به مرا روزی

 شوم جان لؤلؤی و برآیم صدف از تا

 (372 )فخجندی:

نیز در بیت زیر برگرفته از آیات « نورنفخ»ترکیب 

 قرآنی است:

 را قیامت از رنگی که تا مردم به نمایاند

 درچشمت نور نفخ آیینه یک پاشید خدا

 (312 قاسمی: فرزانه) 

 «الْوَعِيدِ يَوْمُ ذلِكَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»یادآور آیات: 

 لَهُ فَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِيهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّيْتُهُ فَإِذَا»و ( 20ق/)

 (.29- 72 حجر/) «سَاجِدِينَ

 زیر یادآور آیة قرآن است:در بیت « دارالسالم روضة»

 آن دارالسالم روضة و بهشت باغ

 علی عباء، آل و تو از است جلوه یک

 (337 قادری: سیدضیاء) 

 بِمَا وَلِيُّهُمْ هُوَ وَ رَبِّهِمْ عِنْدَ السَّالَمِ دَارُ لَهُمْ»یادآور آیة: 

 (.127 انعام/) «يَعْمَلُونَ كَانُوا

ه شاعر با آن ترکیب ای قرآنی است کنیز واژه« تهلكه»

 را ساخته است: « تهلكة بیم و بال»

 بــال و بیم تهلكـــه در مانــده

 شهر به شهر دیه، به دیه رودمی

 (345 شیرعلی: عبداهلل) 

 ...« التَّهْلُكَه إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا الَ وَ »...: آیة از برگرفته

 (.195 بقره/)

ت که در شعر زیر های قرآنی اسنیز از واژ« توحید»

 خورد:به چشم می

 توحید سپیدة

 (.348نجات:  الیقتور تنید ) برگهایم انبوه به

« های سبز مالئکبال»در شعر زیر نیز شاعر ترکیب 

 تلمیحی نیز گمشده را از آیة قرآنی برگرفته است. بهشت

 است: بهشت از آدم خروج به

 هاشكوفه رقص

 مالئک سبز هایبال با

  (.365 است )ختالنی: فالی اممشدهگ بهشت اینجا

 جَاعِلِ الْأَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ فَاطِرِ لِلَّهِ الْحَمْدُ»یادآور آیة: 

 فاطر/) «... رُبَاعَ وَ ثاُلَثَ وَ مَثْنَى أَجْنِحَه أُولِي رُساُلً الْماَلَئِكَه

1.) 

ترکیبی « سورة دست کلیمت»در بیت زیر ترکیب 

رآنی ساخته شده است. عالوه بر این، است که از آیات ق

نیز در این بیت به چشم « اهللبسم»و تلمیح « قرآن»کلمة 

 خورد:می

 بودم خبربی کلیمت دست سورة از اگر

 بردممی یاد از را... ا بسم که قرآنت به

 (361 عجمی: محمدعلی) 

 «لِلنَّاظِرينَ بَيْضاءُ هِيَ فَإِذا يَدَهُ نَزَعَ وَ»یادآور آیات: 

 نساء/) ...«تَكْليماً  مُوسي اللَّهُ كَلَّمَ وَ»...  (،108 اعراف/)

 الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»  ( و1)ق/  «الْمَجيدِ الْقُرْآنِ وَ ق» (،164

 «.الرَّحيمِ

 

 تلمیحی . اثرپذیری2

 شعر در زیادی هاینمونه که – اثرپذیری نوع این در

 شاعر -دارد تانیازبكس و تاجیكستانی، افغانستانی شاعران

 اشاره قرآنی هایداستان از ماجرایی یا قرآن از ایآیه به

 به مربوط ماجراهای به زیر ابیات در شاعر مثالً. کندمی

، او قوم پرستیگوساله جمله از( ع) موسی حضرت

 که عذابی بیابان، همچنین ماجرای حضور موسی )ع( در

 :است پرداخته، شد نازل او قوم بر

 ندید پدر پیاپی سال هفت بیشه این

 ندید پدر و دید شده بت هایگوساله

 (286 مظفری: ابوطالب سید) 

 حُلِيِّهِمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ مُوسي قَوْمُ اتَّخَذَ وَ»یادآور آیة: 

 (.148 اعراف/) ...« خُوارٌ لَهُ جَسَداً عِجاْلً
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 سامری نسل تا که ایمنشسته اینک

 کنند ربق را شانشیری هایگوساله

 (287 مظفری: ابوطالب سید) 

 حُمِّلْنا لكِنَّا وَ بِمَلْكِنا مَوْعِدَكَ أَخْلَفْنا ما قالُوا»: آیة یادآور

 لَهُمْ فَأَخْرَجَ أَلْقَي فَكَذلِكَ فَقَذَفْناها الْقَوْمِ زينَه مِنْ أَوْزاراً

 «فَنَسِيَ مُوسي إِلهُ وَ إِلهُكُمْ هذا فَقالُوا خُوارٌ لَهُ جَسَداً عِجاْلً

 (.88 و 87 طه/)

دهد که شاعر از جزئیات این این اشعار نشان می

صص داستان قرآنی نیز آگاهی داشته است. بنا بر ق

)ع( به کوه طور رفت، سامری اسالمی، وقتی موسی

ای از زر گداخته به شكل گوساله ساخت و قدری مجسّمه

که در روز غرق فرعون به -از خاک نعل براق جبرئیل 

در او دمید که جان گرفت. از آن پس  -ت آورده بوددس

آمد. سامری دمیدند، صدای گاو بیرون میچون در آن می

اسرائیل گفت: این بت خدای شما و موسی است. به بنی

پرستی مغضوب اسرائیل در نتیجة چهل روز گوسالهبنی 

حق شدند و مقرّر شد که چهل سال در بیابان سرگردان 

 (. 236: 1369بمانند )یاحقی، 

 تلف شد سال چهل و ایممانده تیه در

 کف هایآب معجزه انتظـــار چشم

 (287 مظفری: ابوطالب سید)

 سَنَه أَرْبَعينَ عَلَيْهِمْ مُحَرَّمَه فَإِنَّها قالَ»: آیة یادآور

 مائده/) «الْفاسِقين الْقَوْمِ عَلَي تَأْسَ فاَل الْأَرْضِ فِي يَتيهُونَ

26.) 

 بیاورند نان شانسفره هب تا مردند

 بیاورند ایمان که اندندیـده تــوفان

 (287-288 مظفری: ابوطالب سید) 

 الْقُمَّلَ وَ الْجَرادَ وَ الطُّوفانَ عَلَيْهِمُ فَأَرْسَلْنا»: آیة یادآور

 قَوْماً كانُوا وَ فَاسْتَكْبَرُوا مُفَصَّالتٍ آياتٍ الدَّمَ وَ الضَّفادِعَ وَ

 (.133 عراف/ا) «مُجْرِمينَ

لمیحی به داستان نیا نیز تبیت زیر از رستم وهاب

 )ع( است:قرآنی حضرت یونس

 توست پیام در دوا زمانه! یونس ای

 دار نگاه را زبان، نهنگ این کــام در

 (367 نیا:وهابرستم ) 

 كانَ أَنَّهُ ال مُليمٌ فَلَوْ هُوَ وَ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ»: آیة یادآور

 صافات،) «يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلي بَطْنِهِ في سَبِّحينَ لَلَبِثَالْمُ مِنَ

144- 142.) 

های زیر با اشارات شاعرانة خود، شاعر در دوبیتی

)ع( و آدم های قرآنی حضرت مریما از داستاناش رآگاهی

 دهد:)ع( نشان می

 رسیده جم از تخت و تاج این مرا

 رسیــده حاتم از سخــاوتمنــدی

 رسیــده مــریم از پاکیــزه تنـی

 رسیــده آدم از نــامم، شــریفـم

 (388 کریم: شادی) 

 قالَتِ إِذْ وَ» :این آیه است که پاکی مریم )ع( یادآور

 عَلي اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ اللَّهَ إِنَّ مَرْيَمُ يا الْماَلئِكَه

 (.42 عمران/ آل) «الْعالَمينَ نِساءِ

 ؟پرسی چه کنعــان صةق از مـرا

 ؟پرسی چه زندان آن و چاه آن از هم

م فرمان به  ناکام و عمــری دـل

 ؟پرسی چه نافرمان و ناکــام ایــن از

 (388 کریم، شادی) 
 

کنعان در قرآن کریم بالصراحه جایگاه واژگانی ندارد، 

های و داستانولی غیرمستقیم در تفسیرهای قرآن، روایات 

)ع( از آن به عنوان اقامتگاه فمربوط به حضرت یوس

یعقوب نبی و یوسف پیامبر یاد شده است )ذوالفقاری، 

داستان حضرت یوسف  (. این اشعار یادآور164: 1392

  ال مِنْهُمْ قائِلٌ قالَ» :)ع( و زندانی شدن اوست و یادآور آیة
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 السَّيَّارَه ضُبَعْ يَلْتَقِطْهُ الْجُبِّ غَيابَتِ في أَلْقُوهُ وَ يُوسُفَ تَقْتُلُوا

 السِّجْنُ رَبِّ قالَ» :( و آیة10)یوسف/ «فاعِلينَ كُنْتُمْ إِنْ

 أَصْبُ كَيْدَهُنَّ عَنِّي تَصْرِفْ إاِلَّ وَ إِلَيْهِ يَدْعُونَني مِمَّا إِلَيَّ أَحَبُّ

 (.33 یوسف/) «الْجاهِلينَ مِنَ أَكُنْ وَ إِلَيْهِنَّ

 -ستان استکه شاعری اهل افغان–زاده زهرا حسین

امبر اکرم)ص( در ابیات زیر به ماجرای غدیر و رسالت پی

 کند: )ع( اشاره میدر معرفی امام علی
 

 شد وا آسمان پلک، زمین خواب شكست

 شد پیدا، باد رنگین هودج سوار

 خاک در ناگهان و پیچید همهمه غبار

 شد معنا آب، برق و زد برق غدیر

 گفت چیزی فرشته بیابان کرد سكوت

 شد دریا رنگ، خورشید حضرت چشم دو

 «هستم شما با بمانید» کرد اشاره

  شد معما از پر مسافر ایل نگاه

  (302زاده: حسین زهرا)

 رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يا» :آیة یادآور

 الْيَوْمَ» :آیة و (67)مائده/  «...رِسالَتَهُ  بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ

 الْيَوْمَ اخْشَوْنِ وَ تَخْشَوْهُمْ فاَل دينِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذينَ يَئِسَ

 لَكُمُ رَضيتُ وَ نِعْمَتي عَلَيْكُمْ أَتْمَمْتُ وَ دينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ

 (.3 مائده/) «...ديناً  الْإِساْلمَ

رپایی در بیت زیر نیز شاعر تلمیحی به دمیدن صور و ب

 قیامت دارد:

 را نابم صــدای اسیر هایسالم

 ببر صور آزادگان به، است قیامتی

 (304 فروغ: خالده) 

 رفتم و شنیدم ندا صور ز دوست صدای

 رفتم و بریدم هوا و نفس عـــالئق از دل

 (379 سمرقندی: )تمهید 

)نبأ/  «أَفْواجاً فَتَأْتُونَ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَوْمَ» :آیة یادآور

 (. البته نفخ صور در آیات متعدّد دیگری نیز آمده است.18

  الهامی . اثرپذیری3

گیرد، مثالً شاعر در ای از قرآن الهام میگاه شاعر از آیه

 بیت زیر پایة سخنش را آیات قرآنی قرار داده است:

 چیست آرزوها مرگ فهمیدنمی هرگز کسی

 را ما خفتن قیامت تا گردون! چرخ ای ببین

 (314آرزو:  پرویز) 

 يَوْمَ إِنَّكُمْ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ ذلِكَ بَعْدَ إِنَّكُمْ ثُمَّ»یادآور آیة: 

 (.15 و16 مؤمنون/) «تُبْعَثُونَ الْقِيامَه

گرفته از آیات قرآنی است. البته این شعر زیر نیز الهام

 شعر از نظر ساختاری نیز شبیه به آیات قرآنی است:

 است دهشتناک چه ببین

 تو سرد سآیة

 کن اشاره آفتاب به

 را آتش کن سجده و

  است آفریده خاک از را خدایی، مقرّبی که

  (.318 -319شریعتی:  اهلل)حفیظ 

 بَشَراً خالِقٌ إِنِّي لِلْماَلئِكَه رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ»یادآور آیات: 

أَجْمَعُونَ  هُمْكُلُّ الْماَلئِكَه مَسْنُونٍ فَسَجَدَ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ

 و 30 ،28 حجر/) «السَّاجِدينَ مَعَ يَكُونَ أَنْ أَبي إِبْليسَ إاِلَّ

31.) 

ریزی شده ای قرآنی پیدوبیتی زیر نیز براساس آیه

 است:

 آفریدند آدم خـــاک از مــرا

 آفریدند کم نی و بیش نی او از

 تنها چند هر آمـدم عالم بــه

 آفریدند عالم، عــالم یک من ز

 (335 شیرعلی: )مستان 
 

 مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذی رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهَا يا»یادآور آیة: 

 وَ كَثيراً رِجاالً مِنْهُما بَثَّ وَ زَوْجَها مِنْها خَلَقَ وَ واحِدَه نَفْسٍ

 (.1 نساء/) «...نِساءً 

 گرفته از آیة قرآن است:شعر زیر نیز الهام
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 دنیا در چند هم ما که

 کردیم گهی پیغمبری

 منبرها و هاهیكل افكندیم پی خود برای

  کردیم زندگی خدایی حكم در و

  (.343 صابر: )بازار 

(. 24)طه/  «طَغي إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلي اذْهَبْ»یادآور آیة: 

 موسی به خطاب و است رسالت فرمان بر امر آیه این

 حد از را ستم و ظلم او که برو فرعون سوی به: فرمایدمی

 خدایی ادّعای و کرده عدول بندگی روش از و گذرانده

 .است کرده

ای است ( آیة شریفه18تكویر/ ) «تَنَفَّسَ إِذا الصُّبْحِ وَ»

اند. اشعار زیر که شاعران زیادی از آن الهام گرفته

 دهد:هایی از اثرپذیری از این آیة شریفه را نشان مینمونه

 بینم می ...را یدندم بامداد، راز از 

  (.365ختالنی:  )سلیم 

 پیری شب تا عمر روز روشنی ندیده

 رفتم و دمیدم نفس یک صفتصبح، دهر به

 ( 379 سمرقندی:تمهید مسیحا )قاری 

شاعر در شعر زیر نیز از قرآن و آیات آن الهام گرفته 

 است:

 خشتش هـر مالت گویی تو است جهنم

 گفتار با نمـود نشــاید کــه جهنــمی

 است محتمل نیز و نوشتند که چنان ولی

 بدکردار شخص جای فقط است جهنم

 (309-310جنید: رفیع )محمد 

 حُدُودَهُ يَتَعَدَّ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يَعْصِ مَنْ وَ» یادآور آیة:

 (.14 نساء/) «مُهينٌ عَذابٌ لَهُ وَ فيها خالِداً ناراً يُدْخِلْهُ

 

 ساختاری . اثرپذیری4

و  در این شیوة سخنور ساختاری قرآنی را چونان نمونه

گیرد و سخن خویش را در سرمشقی پیش چشم می

پردازد که با آن همخوان و همسان باشد ساخت و بافتی می

نما و (، مثالً روساخت گسسته70 :1376 ،)راستگو

تنیدة قرآن کریم ساخت پیوسته و درهمبریده و ژرفبریده

نوعی به چشم شاعر افغانستانی بهدر نمونة زیر از 

 خورد:می
 

 است مانده فصل چهار در زمستان 

 سرد باطن با زمین

 خلقت آغاز در

 خوانندمی زندگانش که مردگان

 زمین یلدای از سرشار

 حوا و آدم میالد شب در

 خیزد پا به ایمرده شاید که

 بخواند بلند دیگر آهنگ به و

 را آدم حدیث

  (.317 شریعتی: اهللفیظرا )ح آدمیان شكوه و
 

البته این نوع اثرپذیری در بین شاعران معاصر ایرانی 

هایی دارد. سپهری چون سپهری و فروغ فرخزاد هم نمونه

« های زمینیآیه»و فروغ در شعر « سورة تماشا»در شعر 

هم ساختار و هم نام شعرشان، نشانة این اثرپذیری است. 

شاعر ازبكستان، نیز شعر زیر از حیات نعمت سمرقندی، 

 قرآن دارد: ساختارساختاری شبیه 
 

 مرا خداوند آفرید

 عمر برای نه

 وقت برای و نه

 بداد وقت و عمر بلكه

 من خدمت بر

 من وقت و عمر در

 ...من قسمت

  زمین این هست تا

 آسمان هست تا

 من نام در من عمر
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  (.383-384 سمرقندی:نعمت جاودان )حیات ماند

 

 یری گبحث و نتیجه

 عمومی فرهنگ دهیشكل در قرآن فراگیر نقش

 پیشینیان، ادبی آثار در آن پررنگ حضور زبانان،فارسی

 هاترجمه مثل آن با مرتبط متون و قرآن ادبی شناسیزیبایی

 دهة سه فرهنگی و اجتماعی سیاسی، تحواّلت و تفاسیر، و

 معاصر شاعران از گروهی گرایش مهمّ عوامل از اخیر

 است. بوده قرآن به ایران مرزهای از خارج

 نشان غیرایرانی فارسی معاصر شعر هاینمونه بررسی

 به را خود بینامتن قرآنی مرجع شاعران این که دهدمی

 مرجع کردن پنهان امّا قصد کنند،نمی اعالم صریح صورت

 شعر در قرآن از سرقت چراکه ندارند، نیز را خود قرآنی

 شعر در پنهان و صریح بینامتنیت بنابراین. ندارد جایی آنان

 اندکی با را ضمنی امّا بینامتنیت خورد،نمی چشم به آنان

 بینامتنیت. کرد ردیابی شاعران این شعر در توانمی تأمل

 تلمیحی، واژگانی، جمله از گوناگونی هایشكل به ضمنی

 ایران مرزهای از خارج فارسیِ شعر در ساختاری و الهامی

 بعضی که دهدمی نشان هابررسی ینهمچن. است گرجلوه

 اند،داشته توجه قرآنی مفاهیم و مضامین به شاعران این از

 تالش و اندداده نشان بیشتری توجه قرآن فرم به امّا بعضی

. کنند استفاده قرآنی هایسوره و آیات ساختار از تا اندکرده

 توجّه مورد که است مضامینی از نیز قرآنی هایداستان

 .است گرفته قرار شاعران این از بسیاری
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