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راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله
 مقدمه

کشور و معاونت  کمیته ناظر بر نشریات علمی    دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی، پس از اخذ مجوز رسمی از 
فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، از تاریخ 94/9/17 به چاپ و نشر مقاالت علمی- تخصصی مربوط 
به حوزه زبان و ادبیات عربی می پردازد. این مجله وابسته به انجمن دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه 
تربیت مدرس و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی اعتبار نشریات 

کشور فعالیت می کند. دانشگاهی 
محورهای پذیرش مقاله

گیرد؛  جای  مجله  پژوهشی  قلمرو  در  می تواند  باشد  عربی  ادبیات  و  زبان  حوزه  به  مربوط  که  موضوعی  هر 
ادبی،  انــواع  و  نظریات  ادبــی،  نقد  بینارشته ای،  مطالعات  و  تطبیقی  ادبیات  عربی،  فرهنگ  و  زبان  جمله:  از 

تبارشناسی ادبی، آموزش زبان عربی و...
گرفت. که به زبان عربی باشند در اولویت داوری و انتشار قرار خواهند  مقاالتی 

شیوه نامه نگارش مقاله
 شیوه تنظیم مقاله:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- نام نویسنده )یا نویسندگان( در وسط صفحه و زیر عنوان چکیده نوشته شود. مرتبۀ علمی و محل اشتغال )نام مؤسسه علمی( 
نویسنده )یا نویسندگان( زیر اسامی، سمت راست ذکر شود. نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص گردد و نشانی الکترونیکی نویسندۀ 

مسؤول در پاورقی آورده شود.
کثر 15 سطر، به هر دو زبان فارسی و عربی باشد. - چکیده حدا

کثر 5 کلمه باشد. - کلید واژگان حدا
- مقدمه شامل سؤاالت، فرضیات، پیشینه تحقیق، مآخذ کلی و روش کار می باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می پردازد.
- مقاله باید شامل نتیجه گیری باشد.

- پی نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله بیاید.
-مسؤولیت صحت وسقم مقاله به لحاظ علمی وحقوقی به عهده نویسندگان مقاالت می باشد.

-مجله  جستارهایی در زبان و ادبیات عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقاالت 
دریافتی معذور است.

- کتاب نامه
گانه آورده  شود. - تصویرها، جدول ها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جدا

- در هر مقاله، فاصله بین سطرها 1/15 سانتی متر و حاشیه از دو طرف و از زیر و زبر 3 سانتی متر باشد و مقاله باید با فرمت word و سایز 
12 و قلم )فونت( B Nazanin برای مقاالت فارسی و Traditional Arabic برای مقاالت عربی، با تنظیم پاورقی ها و پی  نوشت ها و فهرست 

منابع ارسال شود.
که به عنوان شاهد مثال شعری و یا نثری در مقاالت فارسی آورده می شود باید به صورت ایتالیک و با فرمت عربی  --متون عربی 

مجله تنظیم گردد.
نحوه تنظیم ارجاعات

- ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده »شهرت«، سال و صفحه ذکر شود. مثال )پروینی، 1391: 
ص62(.



مالحظات
کار نویسنده آن باشد. 2- مقاله یا چکیده آن نباید در نشریه دیگری چاپ شده باشد. 3- مقاله   1- مقاله باید حاصل 
گونه مسؤولیت علمی و اخالقی  یا بشود. 4- هر  باشد  ارسال شده  ارزیابی به مجله دیگری  برای  یا همزمان  قباًل  نباید 
مربوط به تحقیق و مطالب مقاله با نویسنده مقاله است. )فرم مربوط به تعهد موارد فوق باید با امضای نویسنده اصلی 
برای  تأیید مقاله  ادبیات عربی محفوظ است. 6-  و  زبان  برای مجله  ارسال شود( 5- حق ویراستاری  با مقاله  همراه 
چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر هیأت تحریریه است. 7- مقاله نباید از 20 صفحه استاندارد نشریه بیشتر 

باشد. 8- زبان مقاله می تواند فارسی یا عربی باشد. 
در  کامل  مسؤولیت  قبول  ضمن  مـــقـــالـــه...............................................  )اصلی(  نویسنده  اینجانب 

ج در مقاله، مواد زیر را ضمانت می کنم:  خصوص مراعات اصول اخالقی و صحت علمی مطالب مندر
1- مقاله ........................................... یا چکیده آن در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده است. 2- مقاله 
....................................... قبل یا همزمان با ارسال به مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس 
به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعالم پاسخ نهایی از سوی مجله یاد شده به هیچ نشریه دیگری ارسال 

نخواهد شد.

- ارجاعات به کتاب در کتاب نامه
نام خانوادگی )شهرت(، نام، )سال انتشار(، »نام کتاب«، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

- ارجاعات به مجله در کتاب نامه
نام خانوادگی نویسنده )شهرت(، نام نویسنده، )سال انتشار(، »عنوان مقاله«، نام ویراستار، نام مجموعه مقاالت محل 

نشر: نام ناشر، شماره صفحات.
- ارجاعات به سایت های اینترنتی

 نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(، »عنوان و موضوع«، نام و 
آدرس سایت اینترنتی.

گر نقطه را در پایان جمله بگذاریم باید آن را  کلمه پیشین نباید فاصله ای باشد. مثال ا -بین نشانه های نگارشی و 
کلمه  بعد چسباند، و چنانچه پرانتز و  کنیم باید آن دو را به  گیومه ای باز  گر پرانتز یا  کلمه پیشین چسبانید. اما ا به 

کلمه پیشین چسبانید. مثال درست: گیومه را ببندیم باید آنها را به 
 )هالل، 1960م: 20(؛  »هذا الموضوع یمکن أن...«؛  جاء الحق وزهق الباطل )اإلسراء: 81(

مثال نادرست:
) الفاخوری ، 1990 م :  15 (؛ و » هذه الظاهرة یمکن أن...

کلمات پس از آن در مقاالت فارسی با فاصله و در مقاالت عربی بدون فاصله نگاشته شود. فارسی  -واوهای عطف و 
مثل: مجید و یونس و قاسم آمدند، عربی مثل: حسین وعلي ومحمد حضروا معا.

-نیم فاصله حتمًا رعایت شود و برای رعایت آن حتما با دو کلید ctrl+ space انجام شود.
کردن ارجاع ها و مراجع درون متنی مقاله، عالمت نقطه ویرگول )؛( نهاده می شود. مانند: )فروخ،  -برای جدا 

1986م: 10؛ الفاخوری، 2000م: 40(
-برای نقل قول مستقیم از نشانه گیومه فرانسوی »     « و برای بیان نام ها و واژه ها و عبارت های خاص از عالمت گیومه 

انگلیسی"    " استفاده می شود، مثل: رمان"الشحاذ" لنجیب محفوظ؛ دراسة وتحلیل.
-منابع موجود در پایان مقاله نیازی به شماره گذاری ندارند. فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس ترتیب الفبایی نام 

نویسندگان می آید.



سخن سردبیر

به نام خداوند علم و قلم
در تابستان سال 1395، نخستین شماره دوفصلنامه »جستارهایی در زبان و ادبیات عربی« به 
گامی  که  کریم  گرامی به زیور طبع آراسته شد و اینک، خدا را شا همت همکاران ارجمند و دوستان 
این  آموزش  آسیب شناسی  و  ادبیات عربی  و  زبان  با حوزه  مرتبط  نشر موضوعات  راستای  در  دیگر 

رشته در ایران برمی داریم.
که  است  دانشجویانی  و  پژوهش گران  اساتید،  مستمر  تالش های  عصاره  داریــد،  پیش رو  آن چه 
هّم خود را به تداوم این فعالیت علمی و سهیم شدن در عرصه پژوهش های مرتبط با حوزه  زبان 
تربیت  ادبیات عربی دانشگاه  و  زبان  انجمن علمی  که  ادبیات عربی معطوف نموده اند. هدفی  و 
و  اطالع رسانی  بــرای  مناسب  فضایی  ایجاد  می کند،  دنبال  دوفصلنامه  این  نشر  ورای  در  مــدرس 
آثار علمی  و نشر  و دانشجویان و هم فکری پژوهش گران  اساتید  پیگیری دغدغه های نسل جوان 
ایشان در حوزه هایی چون: زبان و فرهنگ عربی، نقد و نظریات ادبی، تبارشناسی ادبی، ادبیات 

تطبیقی و مطالعات بینارشته ای و آموزش زبان عربی است.
مجله  اهــداف  پیشبرد  در  را  ما  که  کسانی  تمامی  زحمات  به  نهادن  ج  ار ضمن  توضیح،  این  با 
یاری نموده اند، از اساتید، پژوهش گران و دانشجویان عزیز می خواهیم به جمع اعضای این نشریه 

کیفی مطالب آن مشارکت نمایند. کمی و  پیوسته و در ارتقای 
گردد. گران قدر زینت بخش شماره های آتی این نشریه  امیدواریم  من بعد، نام شما پژوهش گران 
بویژه  بزرگوارم  اساتید  تمامی  دلسوزانه  و  بی شائبه   تالش های  می دانم،  الزم  خود  بر  پایان،  در 
پیگیر  بیشتر  هرچه  دلسوزی  با  همواره  که  پروینی  خلیل  دکتر  آقای  جناب  فرزانه  و  گرانقدر  استاد 
یاری  این دوفصلنامه  نشر  استمرار  و  اندازی  راه  در  را  ما  و خالصانه  بوده  دانشجویان  دغدغه های 
گفته و برای آنان از ایزد منان سالمتی و توفیق روزافزون در عرصه علم و دانش  رسانده اند، سپاس 

مسألت نمایم.

من اهلل التوفیق وعلیه التکالن
پاییز و زمستان 1395
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الدکتورة رجاء أبوعلي، پیمان کریمي

تأثیر تعّدد اآلراء النحوّیة علی تفسیر القرآن الکریم
فاطمة جمشیدي، الدکتور وصال میمندي

ارزیابی میزان موفقیت بخش متوِن عربی عمومی سال دوم دبیرستان از دیدگاه 
دبیران و دانش آموزان
دکتر عیسی متقی زاده، آزاده شه بخش مجبور

جلوه های هم متنی قرآنی در اشعار سّید موسی طالقانی
دکتر جهانگیر امیری،  هدیه جهانی

سبک شناسی و  جهان بینی بشاربن برد براساس رویکرد نقش گرا
دکتر محمد جرفی،  مریم یادگاری

بررسی تقابل زن شرقی و زن غربی در رمان واحة الغروب
ناهید خدادادیان، ربیع امیری

بررسی زیباشناسی وام گیری قرآنی در اشعار منسوب به امام علی )ع(
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)گفتگو با دکتر فرامرز میرزائی( 

ملخص المقاالت بالعربیة
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دالالت اللون األسود في شعر نازك المالئكة علی 
ضوء المنهج النفسي

الدکتورة رجاء أبوعلي1- أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربیة بجامعة العالمة الطباطبایي
پیمان کریمي - طالب ماجیستر في قسم اللغة العربیة بجامعة العالمة الطباطبایي

الملخص
کان الشعر حالة نفسیة فکریة تتجلی مقوماته في نظام الّلغة فإّن الّلون من العناصر المبینة لهذه الحالة النفسیة  وإذا 
ویلعب دورًا رئیسًا في شعریة األدب مبینًا مدی األفق النفسي ونوعه في شعریة األدیب وانطالقًا من هذا فإّن نازك المالئکة 
ذلك  ولیس  األســود  اللون  هو  أشعارها  في  األلــوان  هذه  من  تجلت  ما  کثر  وأ وتوظیفها  األلــوان  باستخدام  کثیرًا  اهتمت 
کانت تعیشها وتواجهها ولتصور ما یخالجها من الحاالت النفسیة  التوظیف إال للتعبیر عن الحالة السیئة والمظلمة التي 
الت  المکبوتة علیها من قبل اإلیدئولوجیات التي ال تسمح بالعصف الذهني، فلذلك تأتي هذه الدراسة بکونها معنونة بدال
کبت الحاالت النفسیة في الواقع المعاش عند  اللون األسود في شعر نازك المالئکة علی ضوء المنهج النفسي للکشف عن 

الشاعرة والذي ینبعث من قبل إیدئولوجیات المخیمة علی الواقع اإلنساني وذلك من خالل المنهج الوصفي التحلیلي.

کلمات مفتاحیة: نازك المالئکة، اللون األسود، علم النفس

aboali_raja@yahoo.com :1 . الکاتبة المسؤولة
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المقدمة
البد لإلنسان أن یتعامل مع األلوان في هذه الحیاة التي تلونت بألوان جمیلة التي تؤثر علی الحقول المختلفة 
فی الحیاة البشریة خاصة في الفن واألدب وال یستثنی الشعراء من هذه القاعدة وهم یشعرون بما ال یشعر به 
اإلنسان العادي، فإّن الصورة واللون عنصران رئیسان في تجسیم البیئة، إذ یصور الشاعر من خالل شعره تصویرًا 
کاللوحة الجمیلة التي حافلة باأللوان وملیئة بها. »یتشکل اللون جزءًا من حیاتنا، وهذه  کاماًل عن واقع معاشه 
کواحد من العناصر الجمالیة  کل ما حولنا، وبدون شك أّن اللون یحضر  الظاهرة تتبعنا في الحیاة، ویجري في 

التي نهتم بها ونستعین بآراء المتخصصین والخبراء لتحقیقها«. )عمر، 1997: 13(
األسود  اللون  األلوان،  لتصویر حیاتها ومن هذه  بکثرة في شعرها  األلوان  المالئکة هي شاعرة وظفت  نازك 
الت وأغراض خاصة في شعرها ولیس توظیف هذا اللون  کبیرة في قصائدها، ولهذا اللون دال الذي أخذ مساحة 
التي توجد في  السلبیات والسیئات  إلی  اللون األسود  ترمز من  لها أهداف خاصة فهي  من جانبها عشوائي بل 
کانت متأثرة بأفکار متشائمة وهذا  مجتمعها الذي خضع للظلم وسیطرة السلطة الظالمة، کما یمکن القول بأنها 

أیضًا یؤثر علی شعرها الذی یتموج بحالة سوداویة متشائمة.
الت اللون األسود في أشعار نازك المالئکة علی ضوء نظریات علم  یرید الباحث في هذه الدراسة أن یبین دال
النفس، فلذلك یأتي بنظریات علم النفس ثم یطبقها علی قصائدها، هذه الدراسة ذات أهمیة بالغة ألن دارسة 
کثر األلوان هیمنة علی  اللون األسود في شعر نازك المالئکة لم تدرس من قبل اآلخرین مع أن هذا اللون من أ
أشعارها. یقوم هذا البحث علی المنهج الوصفي، مع تحلیل القصیدة واالستشهاد بنظریات علم النفس وآرائهم 

الته حیث یوظف من جانب اإلنسان. کما حاولنا فیها اإلجابة علی األسئلة التالیة: حول اللون األسود ودال
کیف وظفت الشاعرة اللون األسود في أشعارها؟

الت اللون األسود في شعرها؟ ما هي دال
ما الذي دفعت الشاعرة  إلی استخدام هذا اللون في أشعارها؟

خلفیة البحث 
أما بالنسبة إلی الکتب التي أّلفت حول دراسة األلوان فالبد من اإلشارة إلی کتاب "اللغة واللون" لعمر مختار، وکتاب 
"روانشناسی رنگها" )مارکس لوشر(، وبالنسبة إلی الرسائل أیضًا کتبت رسالة "توظیف اللون في شعر ابن رومي" )نارمین 
محب عبدالحمید حسن(، وأما في حقل المقاالت کتبت مقاالت عدیدة فمنها: مقالة "دالالت األلوان في شعر المتنبي" 
)عیسی متقي زاده(، ومقالة "اللون األسود في شعر عمر ابن ابي ربیعة " )رافعة سعید(، ومقالة "روانشناسی رنگها در 
کریمي(، ومقالة "دالالت  شعر عاشورائی" )نرگس أنصاری(، ومقالة "اللون ومعانیه في شعر محمد ماغوط" )فاطمة 
األلوان في شعر یحیی سماوي" )مرضیه آباد(، ومقالة "دور اللون ومکانته في التصاویر الشعریة عند عبدالوهاب 
البیاتي" )أعظم شمس الدیني فرد(، ومقالة "دالالت اللون في شعر بدر شاکر السیاب" )عبدالباسط محمد الزیود(، 
والمقاالت التي کتبت حول نازك المالئکة واللون مقالة منها: "نقد ودراسة األلوان في شعر نازك المالئکة" )علي بیراني 
شال( ومقالة "نقد اللون األحمر و األخضر ودراستهما في شعر نازك المالئکة" )علي بیراني شال( ومقالة "القیم التشکیلیة 
لأللوان في أشعار نازك المالئکة" )علي بیراني شال(، علی الرغم من وجود هذه الدرسات الکثیرة التي درست حول 
األلوان لم یشیروا هؤالء إلی نظریات علم النفس حول األلوان وکما ذکرنا درست مقاالت عدیدة حول توظیف األلوان 
لکن لم یشیروا إلی اللون األسود الذي کألوان أخری یتشکل جزءًا من دیوانها، وبناء علی هذه الدرسات التي قد أجریت، 
وصلنا إلی أّنه ال توجد أیة دراسة تقوم بتحلیل أشعار نازك المالئکة في ظل نظریات علم النفس، وهذا هو الدافع األصلي 

الذي دفع الباحث إلی دراسة اللون األسود في شعر نازك المالئکة علی أساس نظریات علم النفس.
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ته في ظل المنهج النفسي  ال اللون األسود ودال
اللون األسود الذي یمأل جزءًا کبیرًا من  المالئکة تستخدم األلوان في دیوانها بکثرة ومن هذه األلوان  نازك 
کثیرًا  شعرها، فال بد من سبب الختیار هذا اللون، اللون هو من المکونات والمقومات التي تعتمد العاطفة علیها 
کثر من المکونات األخری فلهذا لم نر بّدًا إال الولوج إلی دراسة اللون دراسة نفسیة وذلك  وکذلك إّنه یثیر العاطفة أ

عند علماء النفس الذین لهم نظریات علمیة حول األلوان.
ال یمکن لإلنسان أن یکون له آراء متساویة، بل نری النزاع بین البشر حول المسائل المختلفة ، کما نری أن 
الت  جمالیة اللون تختلف عند القراء بسبب اختالف آرائهم، فاأللوان لیست فقط خطوطًا تزئینیة خالیة من الدال
أن  نستطیع  األدبیة  اآلثــار  في  التدقیق  طریق  عن  ونحن  الحیاة،  موضوعات  عن  تعبر  صور  هي  بل  والرموز، 
نفهم بأن توظیف األلوان في هذه اآلثار لیس صدفة ولیس لتنمیق الکالم فحسب بل له ارتباط وثیق بجمیع 

المستویات للنص األدبي )کریمي، 1393: 84 (
یحضر اللون في الصور الشعریة لتکوین الصورة التي یریدها الشاعر »یستعیر األدب وخاصة الشعر من العناصر 
اللون في األدب بشکل  الشعر، قد یظهر  المستخدمة في  العناصر  اللون من أهم  إنتاجه ویکون  المختلفة في 

مباشر ویظهر في الصور الخیال« )حسنلي، 1382: 63(.
نازك المالئکة وظفت في شعرها اللون األسود بکثرة، فالبد من أسباب وعلل لهذا االستخدام وها هو مفتاح لمعرفة 
کالمرآة في تصویر حیاتها، فهي عندما ترسم فضاء شعرها باللون األسود،  أحوالها وشخصیتها، في الواقع الشاعرة 
تعطینا الفکرة الواضحة من أوضاعها وأوضاع الناس في أیامها التي کانت تحت سیطرة السلطة الظالمة وهي تعاني 
من الحکومة حیث نفیت عن موطنه، لکل لون من األلوان مفهوم معین ویمتلك داللة خاصة، وبوسیلة الکلمة 
تصاغ الداللة اللونیة، فاأللفاظ التي تدل علی اللون األسود تؤدي إلی اإلضطراب أو الحزن، إن األلوان لیست خالیة 

بل هي تعبر عن انفعاالت الفنان بها ولیست لتنمیق الکالم فقط )حاجی آبادی، 1390: 88(.
وأما بالنسبة إلی اختیار اللون من جانب الشخص فهذا أمر یرجع إلی عوامل عدة منها المیول والعادات التي 
کلیة إن عملیة استخدام األلوان ترجع إلی مجموعة من المؤثرات أهمها العامل  تؤثر علی اختیار اللون وبصورة 
کلها تؤثر علی استخدام اللون )عبدالمجید،  الوظیفي والمناخي والبیئة التي یعیش فیها الشاعر، فهذه المؤثرات 

)200 :2007
الظاهرة،  هذه  علی  فعل  ردة  شخص  ولکل  الالوعي،  أو  بالوعي  بها  متأثرًا  وکان  األلــوان  مع  اإلنسان  ارتبط 
کل انسان،  کالم للتعبیر عن خلقه، ومفتاح للتعرف علی شخصیة  اللون هو صدی لبیان أحاسیس اإلنسان وهو 
مشاعر  لبیان  مسجاًل  اللون  فلهذا  شخص،  لکل  والروحیة  النفسیة  الحالة  یظهر  آخر  لون  علی  لون  رجحان 
الشخص الذي یحتمل اآلمال. قد ثبت عن طریق العلم تأثیر اللون علی ذهن اإلنسان وتعامله، یبین یونغ في 

کرة اإلنسان )سان، 1378: 49-53(. نظریات علم النفس اللون مجموعة من المجهوالت التي حفظ في ذا
وأما حول اللون األسود ودالالته، فیجب أن نشیر إلی بعض الدالالت الذی ورد في علم النفس وآراء علمائهم 
حول اختیار هذا اللون واللجوء الیه في التعابیر. أشیر في علم النفس إلی اللون األسود علی أنه غیاب للنور، کان 

دائمًا رمزًا للتهدید أو الشّر، وکذلك یرتبط الموت والحداد بهذا اللون في عدید من الثقافات )شکیب، د.ت: 7(.
کثر تدخاًل في مصائرهم من قدیم الزمان وفي معظم الثقافات  اللون األسود یحضر في حیاة البشر حضورًا، واأل
استجابة  واألوسع  الحیاة  األشیاء في  لتعاملهم مع  لتقالیدهم وحساسیة  تشکیاًل  کثر  واأل أیضًا،  العصور  مّر  علی 

لخوفهم وأحزانهم ومعاناتهم والتفاتهم حول ذواتهم وتشبثهم بالمکان )جواد، 2009: 44(.
بعض األحیان یعبرون باللون األسود عن الخوف من لمجهول والمیل إلی التکتم وهذا اللون علی أنه سلبي 

یدل علی العبثیة والفناء )عمر، 1997: 186(.
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سيء،  هو  ما  وکل  الجمال،  ضد  أنه  علی  تجمع  األغلب  في  کثیرة  ألفاظ  اللغة  في  األســود  اللون  علی  دّلت 
ووصفوا تدرجه »أسود، أسحم، ثم جنون، وفاحم، وحالك، وحانك، ثم إنه حلوك، وسحوك، ودجوجي، ثم 

غربیب، وغدافي، وخداری« )الثعالبي، 2001: 118(.
اللون وأحد مشتقاته  النطق بهذا  العرب یتشاءمون حتی من مجرد  کان  الحزن والتشاؤم، فقد  الته  من دال

)عمر، 1997: 201(.
اللون  هذا  وُعرف  والموت  الحزن  ولون  واإلضطراب،  والوحشة  والحزن  والظلمة  اللیل  مظهر  األسود  اللون 
العزاء، کلمات مثل السنة السوداء )القحط  اللون األسود هو لون  للسّر والجنایة والسرقة.  لون الشیاطین ولون 
کلمة )موت األسود(  والخراب(، المجتمع األسود من مظاهر تأثیراته السلبیة، جاء في المصطلحات العرفانیة 
السّر  علی  یدل  اللیل  لون  هو  الذي  اللون  هذا   .)192  :1376 )کاشانی،  اهلل  في  الکامل  الفناء  علی  تدل  وهي 

والخفاء، السالك الذي یلبس الثوب األسود یجب علیه أن یخفی طریقته )کاشفی سبزواری، 1386: 68(.
لـ »نعم« األبیض )عمر،  اللون نفسه. األسود هو »ال« المضادة  األسود أعمق األلوان، وهو في الحقیقة سلب 

.)195 :1997
الشعراء هم الذین یوظفون األلوان في أشعارهم بکثرة ویتعاملون معه، ألّن الشاعر یحتاج في لوحته الشعریة 
لفضاء شعره،  مناسبة  کثر  أ لونًا  لوحة شعریة یستخدم  الشاعر  کلما یرسم  کثر،  أ یزینها بجمال  کي  األلوان  إلی 

وبهذا تتم العالقة بین الشعر واللون، فال یزال الشعراء فقراء إلی استخدام األلوان في أشعارهم.
أثرًا کبیرًا علی الشعراء لبیان أحاسیسهم وأحوالهم المضطربة فمثاًل یشیرون بالنور االنتصار واألمل  لّلون  إن 
وباللون األسود الظلم والقسوة التي یتحملونها من قبل المجتمع أو القدر، وهذا التأثیر من األلوان مثبوت في 
کثیرًا فمثال "لوشر" ال یجعل للون األسود واألبیض اسمًا وینشأ بدایة  علم النفس وقد تحدث علماء النفس عنه 
تنشیط اإلنسان وترکه من هذین اللونین، ألن اإلنسان یبدأ بالنشاط في النهار ویترك العمل في اللیل )لوشر، 

.)20 :1384
یعتقد بعض من علماء النفس أن اللون األسود یوقف النشاطات، ألنه یخیب اإلنسان، ویبعث مشاعر البطالن 

والعدم في نفسه ویتداعی إلی ذهن اإلنسان انتهاء کل شيء )آندروز، 1387: 76(.
ولوشر أیضًا من زمرة هذه العلماء حیث یقول اللون األسود هو لون االحباط والنفي لکل لون، ومظهر الحدود 
المطلق الذي تتوقف الحیاة وراءها ویبین العدم والبطالن وهو تحمل معنی »ال« في نقطة مقابل للون األبیض 
الذي یعني »نعم«، فاألبیض واألسود هما غایتان في االبتداء واالنتهاء واختیار هذا اللون یبین الوقوف أمام وضع 
الموجود والوقوف في الحال الذي انقلب فیه کل شيء. في رأي لوشر الذي یختار اللون األسود والبني والرمادي 

لیس له االختیار القانوني )لوشر، 1384: 97(.
کثیر من المجتمعات والثقافات. علی  اللون األسود یتضمن في جوفها معان سلبیة وهي الموت والعزاء في 
للوقت  رمزًا  یعتبر األسود  الظالم. وفي بعض األحیان  االلتباس والنمو في  أي حال إن أعمق معنی لألسود هو 

حینما یعارض األبیض وهو رمز للخلود والنشوة )سرلو، 1388: 443(.
کما یدل  األسود من الجهة الروحیة بمعنی الواقعیة. أما في الموضة فهو رمز للجمال المقبول والمستحسن 

علی التأنق ) دي، 1385: 10(.
یقول لوشر عن اختیار األلوان بأن األدیب إذا اختار اللون األسود وجعله في البیت الثاني، فیعتقد الرغبة في 
جمیع  عن  تعویضًا  آماله  عن  فیبحث  الثاني  البیت  في  األسود  واللون  األول،  البیت  في  یبینه  شيء  کل  نفي 

نقائضه )لوشر، 1370: 95(.
یقع األسود تحت العالم، ویرمز إلی السلبیة المطلقة، إلی حالة الموت بین لیلتین بیضاوین، حیث یجري 



کة
الئ

الم
ك 

ناز
عر 

ي ش
د ف

سو
 األ

ون
ت الل

الال
د

سي
لنف

ج ا
نه

الم
وء 

 ض
لی

ع

11 دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  1395

در
ی 

های
تار

س
 ج

االنتقال من اللیل إلی النهار. الحداد األسود فهو الحزن الیائس، هو الالشيء بعد الموت، الصمت األبدي، وهو 
کل لون، کل نور،  الخسران النهائي، السقوط األبدي في العدم. في التحلیل النفساني، األسود تعبیر عن غیاب 

ورمز للحزن العمیق والقلق الشدید والالوعي والموت )خلیل، 1995: 20 -21(.
یستخدم هذا اللون للظالم والصمت والیأس، والخیبة، والفناء، رمز الحزن، الهم، الموت، اإلخفاق، واللون 
ح  الذي یمثل الظلم والظاللة والغضب واإلثم والکفر. فاللون األسود هو لون الحداد والحزن، کما یّدل علی الفر
التضاد  المغاربة ومن هذا  اللون األبیض هو لون الحداد في األندلس، وهو لون الحداد أیضًا عند  أیضًا کما أن 
الظاهري قد تلمس تعلیاًل یحل إشکالیة ذلك أن من یرتدي األسود حدادًا فهو یظهر حزنه علی المیت المفقود، 
)المرهون  ومغفرته  اهلل  رضا  ینال  أو  بأعمال طیبة  ربه  یقابل  بأن  له  یتفاءل  فإنما  األبیض حدادًا  یلبس  ومن 

الصفار، 2010: 265(.
الت اللون بالموت والدمار من جهة، والشر والمهانة من جهة ثانیة، إضافة إلی القداسة  یمکن تخلیص الدال

والوقار في بعض المواقف )ریاض، 1983: 260(.
الت  رموز ودال األسود یحمل في طیاته  اللون  بأن  نستنتج  أن  یمکن  وردت  التي  النظریات  من خالل هذه 
منها الخوف والحزن والوحشة والموت والدمار و الحداد، رمز للجمود وتوقف الحیاة، مظهر الظلم والقسوة ورمز 

کل ما هوسيء وسلبي في حیاة البشر. اللیل، في الواقع هذا اللون یدل علی 

 نازك المالئكة وأوضاع العراق 
ولدت في العاقولیة ببغداد في أسرة أدبیة سنة 1923م، کان أبواها شاعرین وکانت أمها من أول أساتذتها في 
الشعر، في البدایة کانت تعیش في العاقولیة ثم انتقلت أسرتها الصغیرة إلی بیت صغیر في ضاحیة الکرادة الشرقیة 
کثیرة،  القریبة من نهر دجلة في سنة 1930، کانت ضاحیة الکرادة الشرقیة إذ ذاك تتألف من بساتین وحقول 
کثیفین ملیئین  وأغلبها خال من البیوت إال في مناطق قلیلة، وکان هذا البیت الصغیر یقع مباشرة بین بساتین 

باألشجار الباسقة، وأمامه کانت تقع بقعة أرض صغیرة فیها تالل من الرمال الطبة )عبدالمنعم، 1990: 11 -12(.
الشاعرة لم تستطع أن تبتعد عن مجتمعها وبیئتها االجتماعیة والطبیعیة، وهي جزء منها ألنها عاش معها، 
کانت الظروف والضغوط االجتماعیة التي مرت بها نازك سببًا في اغترابها النفسي، فنازك امرأة تحلم بعالم  »لقد 
کریمة لیس فیها أیة قیود أو تقالید تتحکم بالمرأة وتمنعها من ممارسة حقها  مثالي فهي ترید أن تعیش حیاة 

المشروع في الحیاة« )لکناني، 2009: 110(.
الثورة  وقعت  حینما  لمجتمعها،  السیاسیة  بالظروف  متأثرًا  اآلخرین  کالشعراء  کانت  نــازك  کبرت  وحینما 
تغییر سیاسة عبدالکریم  واجهت  السیاسیة، وهي  التیارات  المالئکة في  نازك  عبدالکریم سنة 1958، دخلت 
ومضت  العراق  ترك  علی  کمة  الحا السلطة  ضغوط  تحت  أجبرت  حتی   1958 الثورة  أصول  الشیوعیة  وداست 

حیاتها سنة 1959 و 1960 في بیروت. )جحا، 1999: 361(
کانت تعیش في عالم الیأس واأللم والوحدة والغربة،  إّن نظرة سریعة في دواوینها تجعلنا نؤمن بأن الشاعرة 

مع ذکریات الماضي )جحا، 1999: 359(.
الطبیعة یخاطبها، وتبحث عن مجهوالت حیاتها  کانت شاعرة رومنسیة، شعرها تتطیر في  المالئکة  نازك 

)سلیمي، 2015: 65(
للفیلسوف  المتشائمة  باألفکار  متأثرة  کانت  شبابها  زمن  في  أنها  دیوانها  مقدمة  في  المالئکة  نازك  کتبت 
المتشائم األلماني شوبنهاور، وبهذا السبب وجدت نوعًا من النظرة السوداویة إلی الحیاة. )المصدر نفسه( فالبد 
لهذه األفکار أن تؤثر في أشعارها لهذا نری اللون األسود في أشعارها محوریة، وهذه  النظرة السوداویة تموج 
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في شعرها حیث یستعصي علینا أن نجد قصیدة ال تکمن فیها اللون األسود.
لها وهذا االحساس ینجم من طبیعتها  الحیاة  أبواب  انفتاح  الرغم من  الذات علی  نازك  تعیش وحدة 
االنعزالیة التي حققت مأساتها ورکنت إلی الوحدة واإلبتعاد عن اآلخرین فهي ال شعوریًا تتجذب نحو هذه 
کأنها  کتاب الحیاة وفق ما ترسخ في وعیها الخاص من انطباعات حاضرة في فکرها حتی  الوحدة وتقرأ 
الحاضر الذي تعیشه، فتمحو ذلك التجدید الزمني الذي به یعرف واقع الحیاة )عبدالجبار، 2007: 172(. 
کانت تعیش في عالم خاص بها ینهض علی  إن نظرة سریعة إلی نازك المالئکة، تشعرنا بأن الشاعرة 
الیأس واأللم والوحدة والغربة والعیش مع ذکریات الماضي، وهي ذات حساسیة مفرطة رومانتیکیة تبحث 
المواضیع تنکر  أهلها وفي بلدها، ففي شعرها نجد هذه  أنها تعیش بین  عن عوالم بعیدة وهي غربة مع 
بحیث أضافت علیه برقعًا من الحزن واأللم فکأنها في مأتم دائم أما الحب الذي تلجأ الیه عّله یخفف من 

معاناتها فإذا به یزید في مأساتها ألنه حّب محّرم أو مقنع )جحا، 1999: 359(.
شعر نازك المالئکة في معظمه تجربة تکرر نفسها ألنها شکت وبکت وتأوهت ولم یتطور الحزن عندها 
حیاتهم  ومشکالت  بؤسهم  فتصور  اآلخرین  علی  باأللم  إحساسها  تخلع  کان  مبدعة،  فنیة  اشکال  إلی 
ومآسیهم الکثیرة تبرز شخصیات حیة عاشت مأساة الحیاة فعاًل بأقاصیص أو مسرحیات شعریة أو یطرق 
الحدیث أن یبتکرها، ولکّنها حصرت نفسها في قوقعة  الشعر  لنفسه اختراع  في تعبیر یجدر بمن ینسب 

ع، کنائحة علی میت موهوم في مأتم دائم )عباس، 1955: 8(. ع، وال شيء غیر الدمو الدمو
 الحزن واأللم واألنین والصمت، فشعرها حزین وهذا الحزن له طبائع 

ّ
کلما نفتش في دیوانها ال نجد إال

خاصة )علی محمدی، 1386: 82(.

اللون األسود في شعر نازك المالئكة
اللون األسود الذي شغل حّیزًا کبیرًا في أشعارها،  أشعار نازك المالئکة حافلة باأللوان ومن هذه األلوان 

ومن نماذجها في هذا المقطع من شعرها الذي ترمز بها إلی الظلم.
دروب الحیاة /والدهالیز في ظلمات الدجی الحالکات /وزوایا النهار الجدیب /جبتها کلها وعدوي الخفي 

کجبال الجلید /في الشمال البعید )نازك، 1997: ج 2، 213(. العنید /صامد 
من خالل هذا المقطع یتصور لنا مدی حزن الشاعرة وعمق الظلمة التي حلت بها ومجتمعها حیث تصف 
النهار بالجدب لیس فیه حصیلة، وجاءت بکلمة الدهالیز لتدل علی الظلمة فی المجتمع ثم تؤکد علیها 
کیدها بطریقة أشد عمقًا تأتي بکلمة الحالکات )شدید السواد(، هي  کلمة في ظلمات الدجي ولتأ بإتیان 
کل هذه الطرق المظلمة لکن عدوها المتمرد الذي تشبهه بجبال الجلید في الصمود ولیس لهذا  تجاوزت 
الحالة  علی  تدل  کلها  والحالك  والدجی  والظلمات  الدهالیز  کلمات  یذیبه،  حتی  کالشمس  عامل  الجلید 
السوداویة في ما تعیشها الشاعرة من المجتمع والواقع، واستخدام هذه الکلمات لیس صدفة بل أصابت 
الشاعرة حالة من الیأس من مجتمعها فلذلك تصویرها لمجتمعها مظلم أشد ظالمًا، حیث ال مکانة للنهار 
في  تحمل  والظلمة  الظلمة  علی  تدل  التي  الکلمات  هي  المقطع  هذا  في  المهیمنة  القوة  فیها.  )الضیاء( 
طیاتها اللون األسود، وهذا أمر یدل علی أن الشاعرة قد سیطر علیها غیم من الظلمة واالستبداد في الواقع 
المعاش. کما جاء في نظریات علم النفس اللون األسود مظهر اللیل والظلمة والحزن والوحشة واإلضطراب، 
)کاشانی،  السلبیة  تأثیراته  مظاهر  من  األسود  المجتمع  والخراب(،  )القحط  السوداء  السنة  مثل  کلمات 

.)192 :1376
ع من التقابل بین اللون األبیض واألسود حیث تقول: ومّرة تأتي الشاعرة بنو
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ذلك  /في  الشاحبة  القریة  فوق  باأللوان،  بالضوء،  /تفّجري  الذائبة  باألشعة  /بالماء،  عیون  یا  تفجري 
الوادي المغشي بالدجی والسکون /تفّجري باللحون /تفّجري بیضاء فوق الصخر /لونًا وضوءًا یتحدی کل 

رجس البشر )نازك، 1997: ج 2، 154 - 157(
تطلب من العیون بانفجار فیها المیاه وأشعة الضوء، وهي تقصد ثورة تثور علی کل السلبیات في حیاتها، 
الخیر علی  انتصار  الشاعرة تقصد  المقطع  الذي خّیم علیهم. في هذا  الظالم  الضیاء في مقابل  ثورة فیها 
کونها خالیًا من الشر ومفعمًا بالخیر. وجاء في نظریات علم النفس علی أن  الشر. لیبنی مدینة فاضلة تحب 
اللون األسود یرتبط »بمعان عدیدة، یمکن تخلیصها بالموت والدمار من جهة، والشر و المهانة من جهة 

ثانیة، إضافة إلی القداسة والوقار في بعض المواقف« )ریاض، 1983: 260(. 
بالدجی  المغشي  القریة  علی  األبیض(  )اللون  الماء  انفجار  قولها  في  بداللتها  الشّر  علی  الخیر  وانتصار 
کما یقول لوشر »إن لّلون أثرًا کبیرًا علی الشعراء لبیان  وقصدها )اللون األسود( أیضًا قد ثبت في علم النفس 
أحاسیسهم وأحوالهم المضطربة فمثاًل یشیرون بالنور االنتصار واألمل وباللون األسود الظلم والقسوة التي 
یتحملونها من قبل المجتمع أو القدر، لوشر ال یجعل للون األسود واألبیض اسمًا وینشأ بدایة تنشیط اإلنسان 

وترکه من هذین اللونین، ألن اإلنسان یبدأ بالعمل في النهار ویترك العمل في اللیل )لوشر، 1384: 20(
وفي المقطع اآلخر إذ ال تری الشاعرة غیر السواد اللون ألن حیاتها ملیئة بالظالم، تنشد:

 أصیخ وال صوت غیر األنین /وأرنو وال لون غیر الدجی /غیوم وصمت ولیل حزین /فال عجب أن أحّس 
کهذا المساء /ظالم ووحشة جّو کئیب /ویحلم أبناؤها بالضیاء /وهم تحت لیل عمیق  الشجا /رأیت الحیاة 

رهیب )نازك، 1997: ج 1، 574(.
ال تسمع الشاعرة صوتًا وکل ما تحسه هو صوت األنین وکلما تنظر ال تری لونًا غیر اللون األسود، وترمز 
کظالم المساء، حیاة  کانت تعیش فیها، إذ تری الحیاة  من الغیوم واللیل الحزین إلی الحالة الظلمة التي 
فیها یحلم أبناءها لصبح جدید، ولکن الظلمة المخیفة قد سیطرت علیهم. واستخدام اللون األسود مقترنًا 
مع األبیض عندما تقول "یحلم ابنائها بالضیاء وهم تحت لیل عمیق رهیب" حلم بالضیاء )األبیض( في 
اللیل )األسود( »إشارة إلی أحداث الزمان وتعاقب اللیل والنهار« )عمر، 1997: 204(، واستخدمت الشاعرة 
کلمات الدجی والغیوم والمساء والظالم وکلمة اللیل التي تکررت مرتین، کل هذه الکلمات فیه اللون األسود 
ویدل علی الظلمة، والظلمة هي القوة المهیمنة فی هذا المقطع. تتصور لنا حالة مظلمة في مجتمعها التي 
الت اللون األسود هي الظلمة والحزن والوحشة )کاشانی،  کانت تحت سیطرة الظلم واالستبداد. ومن دال

 .)192 :1376
وفي مقطع آخر تحکي الشاعرة عن وحدتها التي ال ترافقها الشعب وهي مع کونها منفردة ال تصل إلی النتیجة:
کان في اللیل جمود ال یطاق /کانت الظلمة أسرارًا تراق /کنت وحدي لم یکن یتبع خطوي غیر ظلي / أنا 

وحدي، أنا واللیل الشتائي ... وظلي. )نازك، 1997: ج 2، 173(
تری في اللیل حالة من الجمود التي ال یتحمل، وتعبر عن اللیل بحیاتها التي أصابتها السواد والظالم، 
وتحکي عن وجودها منفردًا ولیس لها من یرافقها للتغییر غیر ظلها في هذا المجتمع الکئیب المظلم، ثم 
اللیل والظلمة تدالن علی الحالة الظلمة التي تعیش  کلمة "أنا وحدي" لتبین وحدتها، کلمتا  تؤکد بتکرار 
باللون  التلوین  الحرکة. هذا  التحجر والجمود وعدم  الذي فیه حالة من  فیها، هي تصور حالة مجتمعها 
کان فیها الشاعر وهذا عصارة ذهنها المتعب من توقف الحیاة والجمود الذي  األسود یعبر عن الضیق الذي 
أصاب وجه الناس، کما قیل حول اللون إّنه یوقف النشاطات، ألنه یخیب اإلنسان، ویبعث مشاعر البطالن 

والعدم في نفسه ویتداعی إلی ذهن اإلنسان انتهاء کل شيء )آندروز، 1387: 76(.  
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وفي موضع نازك تصف حالة الفقر الموجودة في مجتمعها وأوضاع مجتمعها المظلمة، حیث تنشد:
خ فیه األعصار  في الکرادة، في لیلة أمطار وریاح /والظلمة سقف مد وستر لیس یزاح /وسکوٌن رطٌب یصر
ع مهجور تعول فیه الریح /حرست ظلمته شرفة بیت مهجور /کان البرق یمر ویکشف جسم صبیه  /الشار
 / حرمان  من  أعوام  ٌع،  جو /تشرید،  األحزان  في  مّرت  طفولتها  /أیام  الثلجیة  األرصفة  رخام  فوق  /رقدت 
ع أزلي، تعب، ظمأ / ولمن تشکو؟ ال أحد ینصت أو یعني / هذا الظلم المتوحش باسم المدنیة  والطفلة جو

/ باسم االحساس، فوا خجل االنسانیة )نازك، 1997: ج 2، 269(
السیئة في مجتمعها  الحالة  لتدل علی  األسود  اللون  التي فیها  الکلمات  المقطع تستعمل  هي في هذا 
کانت تعیش فیها،  وحالة الفقر التي سادت في زمانها وهذا االختیار للون األسود نتیجة عن الظالم الذي 
وتدل علی الحزن في وجودها، وقد قیل في معاجم الرمزیة إّن اللون األسود بعض األحیان تدل علی الحزن 
والقلق  العمیق  للحزن  ورمز  نور،  کل  لون،  کل  غیاب  عن  تعبیر  األســود  النفساني،  التحلیل  في  قیل  کما 
الشدید والالوعي والموت. )خلیل، 1995: 20( وکذلك لهذا االستخدام داللة أخری وهي الظلم واالستبداد، 

کما قیل اللون األسود هو مظهر اللیل والظلمة والحزن والوحشة واإلضطراب )کاشانی، 1376: 192(.
وفي مقطع آخر تعبر الشاعرة باللون األسود عن خوفها حیث تقول:

إذا نزل اللیل هذي الروابي فقم یا رفیق /نراقبه من ثقوب الدجی في السکون العمیق /لعل الظالم یعّد 
مؤامرة في الخفاء /ویحبکها مع ضوء النجوم وصمت المساء / فهذي الروابي وذاك الطریق / وهذا الدجی، 

کلهم عمالء )نازك، 1997: ج 2، 566(
نازك في هذا المقطع تخاف من هجوم اللیل علیها، وتعتقد بأن الظالم الذي یأتي متضامنًا مع اللیل 
الظلم الذي یعیش فیها  إلی  السلبیة في مجتمعها  إلی الحالة  اللیل  یعّد مؤامرة في الخفاء، هي ترمز من 
اللون األسود الذي یأتي  باللیل، وهذا  ع من الخوف والتشاؤم  الناس، نشعر من فضاء شعرها بأن فیها نو
من خالل الکلمات اللیل والدجی والظالم والمساء، الخفاء، وتلون القصیدة بالسواد، نتیجة للمعنی الذي 
ع من الحزن والتشاؤم والعرب  تدعیه الشاعرة وهو الحزن والوحشة والدمار والموت. اللون األسود فیها نو

کانوا یتشاءمون ولو بمجرد النطق بهذا اللون وأحد مشتقاته )عمر، 1997: 201(.
وفي قصیدة أغنیة لإلنسان تأتي الشاعرة بلوحتها الشعریة وهي تصور زمانها باللون األسود:

غیر  فیه  لیس   / فیه  کل  التأ یحکم  /عالم  السود  والمنایا  واللیل  الغر/بان  مملکة  تمتّد  أمست  حیث 
کا /نت علیها األوتار واألقداح /إنها اآلن مسکن الرعب تأوی /لذراها  الصدی من جدید /وأماسیه ال تمّر کما 
الریاح واألشباح /القصور البیضاء هّبت من الحلـ/ م علی منجل الردی القّتال /تتهاوی أحجارها السود في 

صم / وتنهار في سکون اللیالي )نازك المالئکة، ج 1، 277 - 278(
نازك في هذا المقطع تصور حیاة مجتمعها بحالة من السواد، مجتمع فیه جمود وسکون وال ینتج شیئًا، 
وقد جاءت بکلمات اللیل، المنایا السود، أحجار السود، مملکلة الغربان، التي فیها اللون األسود وهي تعبر 
بهذا التصویر الحالك عن حالة الموت والخراب، کما جاء في نظریات علم النفس إّن اللون األسود مرتبطًا 
في الطبیعة بکثیر من األشیاء المقبضة المنّفرة، فهو مرتبط بالغراب )حتی قیل: أسود من حلك الغراب(، 
)عمر،  موحش.  مخیف  واللیل  باللیل،  مرتبط  وهو  والموت،  بالفراق  العامة  األذهان  في  مرتبط  والغراب 
201( وعلی جنب هذا یظهر من ترسیمها في هذه الصورة حالة من الجمود والسکون، کما یقول   :1997
کلود عبید یعبر األسود عن السلبیة المطلقة حالة الموت التامة والالمتغیرة، هو الفقدان النهائي، السقوط 

في عدم بال عودة )کلود عبید، 2013: 63(.
کلمات مثل أمست ومملکة الغربان واللیل والمنایا السود  وأحجار السود، أیضًا تدل  مع هذا استخدام 
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کانت تعیش فیها الناس. کما هذه الداللة قد ثبت في علم النفس علی أّن  علی حالة الظلم والجهالة التي 
السوداء والمجتمع  السنة  اللیل والظلمة والحزن والوحشة واإلضطراب، کلمات مثل  رمز  اللون األسود هو 

األسود من مظاهر تأثیرات السلبیة  لّلون األسود )کاشانی، 1376: 192(. 
 للشاعرة حیث تبحث عن الماضي وأیامها في اللیل:

ً
وفي موضع آخر یصبح اللیل ملجأ

کم في سکون اللیل، تحت الظالم / رجعت للماضي وأیامه / أبحث عن حبي بین الرکام / فلم تصدني 
غیر آالمه )نازك المالئکة، ج 1، 462(

في هذا المقطع اختیار کلمات اللیل وتحت الظالم یدل علی الحالة السوداویة التي أصابت وجه الشاعرة، 
ع إلی ذکریاتها في الماضي لکنها تفشل وال تصل إلی شيء، وما  وقد یصبح اللیل ملجأ لنازك تلوذ بالیل للرجو
الم. یرتبط اللون األسود بمعان عدیدة، یمکن تخلیصها بالموت والدمار من جهة، والشر  تبقی لها فهي اآل

والمهانة من جهة ثانیة، إضافة إلی القداسة والوقار في بعض المواقف )ریاض، 1983: 260(.
نازك المالئکة تنفر من الظلمات وال تحب حتی موته في اللیل الذي یحمل الظلمات، حیث تنشد: 

رحمة بي، یا أیها الموت، وارفق / بفؤاد نالت هواه الحیاة / أعفني اآلن من مفارقة الدنـ / ـیا ودعني إلی 
غٍد یا ممات /ال أحّب الظالم فلیك موتي/في غٍد حین تغرب الظلمات )نازك، 1997: ج1، 496(.

ألنها  )الضیاء(  الصباح  إلی  تصل  حتی  علیها  بالرفق  منه  یخاف  الذي  الموت  من  تطلب  هنا  الشاعرة 
اللیل  من  تفر  وهي  الشاعرة،  منه  تهرب  الذي  السواد  فیها  الظلمات  کلمة  الظلمات،  في  الموت  تحب  ال 
والوحشة  والحزن  والظلمة  اللیل  مظهر  األســود  اللون  قیل  وقد  اللیل  من  وتخاف  الظالم  فیها  اللیل  ألن 

واإلضطراب، ولون الحزن والموت ،اللون األسود هو لون العزاء )کاشانی، 1376: 192(
ثم مرة أخری تخاطب اللیل وتطلب منه الرحمة:

أیها اللیل، أیها العالم الغا / مض قد أسدل الستار المخیف /فارحم اآلن تحت دجیتك السّو /داء قلبًا 
غامت علیه الحتوف / لهفتا یا ظالم لن یطلع الفجـ /ـ ر ولن یبسم الفؤاد اللهیف / لهفتا یا ظالم لهفة روٍح / 

لم یمّتع شبابه المشغوف )نازك المالئکة، ج1، 498(.
الظالم(  السوداء،  الدجی،  الستار،  )اللیل،  کلمات  األســود   اللون  فیها  التي  بالکلمات  المقطع  هذا  یمأل 
واختیار هذا اللون من جانب الشاعرة یرجع إلی ذهنها الذي ال یری لونًا إال اللون األسود الذي سلط علی 
کالم الشاعرة إذ تقول "أسدل الستار  ع من الوحشة والخوف موجود في  حیاتها وال إعادة للضیاء فیها. هنا نو

المخیف" و"ارحم اآلن تحت دجیتك" هي تخاف من هجوم السواد علیها.
کبار الناس في المجتمع في قصیدة مأساة األطفال،  ومّرة تصف عالم األطفال الذي یختلف عن عالم 

حیث تقول:
عالم غیر عالم البشر المّر / بعید عن الدجی والفناء / لیس فیه أسًی عنیف ودمع / وقبوٌر تلفّعت بالخفاء / 
لیس فیه طبیعة جهمة المر / أی تدوس األحیاء واألّیاما / لیس فیه معذبون حیاری / وثکالی تحت الدجی 

ویتامی /........./ لم تزالوا براعمًا لم تفتحـ / ـها اللیالي علی ظالم الحیاة )نازك، ج1، 205-130 (
ع من التضاد بین حیاة األطفال وحیاة الکبار، ألن األطفال فیهم حالة  في هذا المقطع تشیر الشاعرة إلی نو
من العصمة والطهارة، أما هي فتعد حیاة الکبار مّرًا فیها عذاب والناس یعیشون تحت الظالم. الشاعرة في 
کلمات تدل علی اللون األسود بصورة مباشرة وغیر مباشرة، کالدجی، والخفاء، اللیالي،  هذا المقطع تختار 
کانت تعیش فیها، والسواد  الظالم، الجهمة وبها تصف عالم البشر، وهذا یرجع إلی الحالة المظلمة التي 
التي أقبل علیها. تلوین شعرها بهذا اللون األسود تعطینا فکرة سلبیة من حیاتها. کما جاء في نظریات علم 
النفس اللون األسود جاء رمزًا للعنة أو لسوء الحظ والشؤم، وجاء رمزًا للموت والفناء والحزن )عمر، 1997: 
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کلیلة ودمنة رمزًا للشر والغدر )م . ن، 204(. 203( وجاء األسود ومشتقاته في 
ومرة الشاعرة تصور باللون األسود الموت حیث تنشد في قصیدة المقبرة الغریبة »من ذکریات الفیضان 

المخیف الذي ألم ببغداد سنة 1946« 
رانت   / التّل وحیٌد غریب  قبٌر علی   / األهوج  العاصف  / وتحت هول  الرهیب  المخیف  اللیل  في ظلمة 
کان هنا عالم / یغمره الموت بأستاره / یهفو علیه العدم القاتم / في وجمة  علیه ظّلة العوسج / باألمس قد 
کل دجی المقبرة / تسبح أجساد وتطفو عظام / والریح في صیحاتها المنکره /  الصمت وأسراره ..... / في 

واللیل مازال رهیب الظالم. )نازك، ج 1، 524-525 - 52(
اللون  الشاعرة  وظفت  حیث  الموت  من  وبالخوف  األسود  باللون  مملوء  ذکریاتها  وحتی  الشاعرة  ذهن 
األسود متضامنًا مع الموت والعدم والصمت والخوف، والکلمات التي تستخدمها هي األستار والعدم والقاتم 
کّلما  والدجی واللیل والظالم، کل هذه الکلمات تحمل في جوفها اللون األسود، وهنا جدیر بالذکر علی أنها 
کلمة الرهیب وهذا یرجع إلی حالة الخوف التي هي تشعرها باللیل، فهی  تأتي بکلمة اللیل تأتي مرافقًا معها 
تخاف من ظالمها وسوادها، فإذن استخدام اللون األسود هنا لیس علی الحظ بل یرجع إلی حالة الخوف 
في وجودها من هذا اللون. وقد ثبت في نظریات علم النفس علی أن اللون األسود یرتبط بمعان عدیدة، 
یمکن تخلیصها بالموت والدمار من جهة، والشر والمهانة من جهة ثانیة، إضافة إلی القداسة والوقار في 

بعض المواقف )ریاض، 1983: 260(.

النتیجة 
أن  تستطع  لم  وهي  آنذاك  مجتمعها  في  واالجتماعیة  السیاسیة  بالظروف  متأثرة  المالئکة  نازك  کانت 
علی  أجبرت  حتی  السیاسیة  التیارات  في  ودخلت  والطبیعیة،  االجتماعیة  وبیئتها  مجتمعها  عن  تبتعد 
کان  کمة، وتتمثل أشعارها صورة واضحة عن أوضاع حیاتها التي  ترك العراق بسبب ضغوط السلطة الحا
للفیلسوف  المتشائمة  باألفکار  متأثرة  کانت  شبابها  زمن  في  أنها  الضغوط،  تحت  فیها  یعیشون  الناس 
من  ع  نو إلی  دفعتها  األفکار  وهذه  شعرها  في  المتشائمة  األفکار  هذه  تأثیر  من  فالبد  شوبنهاور  المتشائم 
النظرة السلبیة المتشائمة إلی الحیاة. الصورة واللون عنصران أصلیان في تجسیم بیئتها وحیاتها، ومن 
األلوان التي استفادت منها في شعرها بکثرة هی اللون األسود واختیار هذا اللون من جانبها لیس صدفة 
کالوحشة والدمار والموت والظلمة  الت وأغراض خاصة  ولیس فقط لتنمیق الکالم بل لهذا االستخدام دال
واللیل والحزن تعبر عنها بواسطة هذا اللون، وله عالقة وطیدة بأحوالها النفسیة ومیولها الشخصیة وبیئتها 
کانت في زمانها منها  کانت تعیش فیها، فهي تعبر باللون األسود عن السیئات التي  وظروف مجتمعها التي 
الوحشة من االستبداد، والقتل والدمار، والیأس، وبعض األحیان تستخدم اللون األسود للداللة علی الخوف 
کل ما  والحزن، حیث تعبر باللون األسود عن خوفها من الموت، وعن الحالة العدمیة والفناء. في الواقع 

کل ما هو سلبي في حیاتها. تقصد نازك المالئکة من توظیف اللون األسود في شعرها هو تصویر 



کة
الئ

الم
ك 

ناز
عر 

ي ش
د ف

سو
 األ

ون
ت الل

الال
د

سي
لنف

ج ا
نه

الم
وء 

 ض
لی

ع

17 دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  1395

در
ی 

های
تار

س
 ج

قائمة المصادر والمراجع
آندروز، تك، )1387(، نظام آراستگی و زیباسازی و مدیریت رنگ، ترجمه رحیم عربیان، تهران: رهپویان خرد.

جحا، میشال خلیل، )1999(، »أعالم شعر العربي الحدیث من أحمد شوقي إلی محمود درویش«، ط2، بیروت: دارالعودة.
للنشر  مجدالوی  دار  عمان:  الشعري،  المعنی  تشکیل  في  اجرائي  بحث  سیمیائیة«،  لعبة  »اللون   ،)2009( عبدالجبار،  فاتن  جواد، 

والتوزیع.
المعاصر،  األدب  الداللي«، فصیلة دراسات  ع  التنو العربي من خالل  الشعر  اللوني في  »الجمال  واآلخرون، )1390(،  لیال  آبادي،  حاجي 

السنة الثالثة، العدد التاسع، ص 103 - 83
کاوس ومصطفی صدیقی، )1382(، »تحلیل رنگ در سروده های سهراب سپهری«، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  حسن لي، 

کرمان، شماره 13 )پیاپی(، صص 103-61. دانشگاه شهید باهنر 
خاطر، محمد عبدالمنعم، )1990(، »دراسة في شعر نازك المالئکة«، قاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

خلیل، أحمد خلیل، )1995(، »معجم الرموز« الطبعة األولی، دار الفکر اللبنانی.
دي جاناتان وتایلور لسلي، )1385(، »سایکولوجیة األلوان )المعالجة باأللوان(«، طهران: دار ساواالن.

سرلو، خوان، )1388(، »موسوعة الرمز«، ترجمة مهرانگیز اوحدي، طهران: دار دستان.
کاوي بازتاب اندیشه های شاعر در شعر  سلیمي، علي وسونیا کهریزي، )2015(، »تفاوت معنادار شعر طاهره صفارزاده و نازك المالئکة )وا

او(«، فصلنامه ادبیات تطبیقي، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1393.
شکیب، مصطفی، د . ت، »علم النفس األلوان التأثیرات النفسیة لأللوان«، دار النشر اإللکتروني.

ظاهر، فارس متری، )1979(، »الضوء واللون«، ط 1، بیروت: دار القلم.
عباس، احسان، )1955(، »عبدالوهاب البیاتي والشعر العراقي الحدیث«، بیروت: ال نا.

عبدالمجید، خالد صالح سعید، )2007(، »دور األلوان في البیئات السکنیة، منهج الختیار ألوان المنطق السکنیة«، ندوة اإلسکان 3، 
الهیئة العلیا، لتطویر مدینة الریاض.

کلیة اآلداب، جامعة تکریت، المجلد 14، العدد 5. عبدالجبار، سناء سلمان، )2007(، »ثنائیة الحیاة والموت عند نازك المالئکة« 
کلود، )2013(، »األلوان«، الطبعة األولی، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع. عبید، 

کتاب ماه ادبیات، شماره 3، پیاپی 117، تیر 1386. کودکی«،  علیمحمدی، علی، »نازك المالئکة عاشق شب و 
عمر، احمد مختار، )1997(، »اللغة و اللون«، ط 2، القاهرة: عالم الکتب.

کالوس برند، )1376(، »رنگها و طبیعت شفابخش آنها«، ترجمه شهناز آذرنیوش، تهران: انتشارات ققنوس. فلمار، 
کارکیا، فرزانه، )1375(، »رنگ بهره وری و نوآوری« تهران: دانشگاه تهران.

گل بابا سعیدی، چاپ اول،  کوشش  ح محمد علی مودود الری، به  کاشانی، عبدالرزاق، )1376(، »اصطالحات الصوفیة«، ترجمه و شر
انتشارات حوزه هنری.

کاشفی سبزواری، واعظ، )1386(، »فتوت نامه سلطان«، به اهتمام دکتر جعفر محجوب، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران.

کریمي، سیدي، )1393(، »اللون ومعانیه الرمزیة في آثار محمد الماغوط«، اضاءات نقدیة )فصیلة محکمة(، السنة الرابعة، العدد 16، 
صص 159 - 137.

کلیة التربیة قسم اللغة العربیة، مجلة الخلیج  الکناني، نجاة علوان، ) 2009 (، »الغربة النفسیة في شعر نازك المالئکة«، جامعة البصرة، 
العربي، مجلد 37، العدد 12.

لوشر، مارکس، )1370(، »روانشناسی رنگها«، ترجمه لیال مهراد پی، انتشارات پیام.
کس، لوشر، )1386(، »روانشناسی رنگها«، ترجمه ویدا ابی زاده، تهران: درسا. ما

مرهون الصفار، ابتسام، )2010(، »جمالیة التشکیل اللوني في القرآن الکریم«، أردن: عالم الکتب الحدیث.
نازك المالئکة، )1997(، دیوان نازك المالئکة المجلد األول والثاني، بیروت: دارالعودة.





یم
کر

ن ال
قرآ

ر ال
سی

ی تف
 عل

ّیة
حو

 الن
راء

د اآل
عّد

یر ت
تأث

جًا(
وذ

 نم
رة

لبق
رة ا

سو
ن 

ن م
انی

ثم
 وال

سة
خام

ة ال
اآلی

ي 
« ف

الء
هؤ

ة »
فظ

)ل

19 دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  1395

در
ی 

های
تار

س
 ج

تأثیر تعّدد اآلراء النحوّية علی تفسیر القرآن الكريم
)لفظة »هؤالء« في اآلیة الخامسة والثمانین من سورة البقرة نموذجًا(

فاطمة جمشیدي1- طالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد
الدکتور وصال میمندي - أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد

الملخص
إّن اإلعراب في اللغة العربیة وأثره في المعنی من األمور التي شغلت علماء اللغة العربیة قدیًما وحدیًثا، وذهبت آراؤهم 
فیها مذاهب شّتی؛ فمنهم من یرى أهمیة اإلعراب وأثره في المعنی، ومنهم من الیرى أهمیة له في الجملة؛ وإّنما یأتي 
کانت للقدماء أم المحدثین، وتفنید  لتزیین الجملة أو لتعاقب الحرکات ال غیر. هذه المقالة حاولت إلیراد هذه اآلراء سواًء أ
کّل رأى بما توافر لدینا من معلومات ثم ترجیح الرأى الغالب في هذه القضیة المهمة. کِتَب هذا المقال علی أساس المنهج 
کتب تفاسیر القرآن الکریم والکتب النحویة مستهدفا دراسة الکلمات والجمل القرآنیة التي  الوصفي-التحلیلي مستخدما 
اختلف النحویون في بیان مواقعها اإلعرابیة وتفسیر تلك المقاطع التي وردت فیها تلك الکلمات والجمل وتوجیه معانیها 
الواحدة اعتمادًا علی لفظة »هؤالء« في اآلیة الخامسة  الواحدة، وکذلك الجملة  الکلمة  المختلفة في  من خالل األعاریب 
والثمانین من سورة البقرة. وکذلك یقصد إبراز أهمیة اإلعراب في تفسیر کالم اهلل تعالی، وتبیین العالقة الوثیقة بینهما لتؤکد 

من هذا المنطلق علی دور الحرکات اإلعرابیة في فهم المعنی النحوی والتفسیر الصحیح لآلیات القرآنیة.

کلمات مفتاحیة: القرآن الکریم، التفسیر، النحو، اإلعراب، المعنی

f.jamshidi1364@gmail.com  :1 . الکاتبة المسؤولة
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المقدمة
اقترانًا  بالعربیة  ومقترٌن  المتمیزة  الفریدة  خصائصها  أحد  وهو  العربیة،  اللغة  في  بــارزة  ظاهرة  اإلعــراب  إّن 
العربیة دون الحدیث عن اإلعراب. فاإلعراب  أّنه السبیل للحدیث عن  کثر من ذلك  المجال فیه النفصال، وأ
وأحکامه  ــه  الت ودال ــراب  اإلع عن  بعیدًا  العربیة  اللغة  بدراسة  أحــد  یقوم  أن  المستحیل  ومــن  العربیة  روح  هو 
إلی سالمة  الداللة طریٌق  التعّمق في  أّن  رأینا  فإّننا  اإلعراب والمعنی،  الوثیقة بین  العالقة  إلی  وعالماته. ونظرًا 
ع، ونعترف  کتب التفاسیر وکتب إعراب القرآن لنجتنب الزلل والتسّر اإلعراب ووجدنا حاجًة ماّسًة إلی مراجعة 
کـ"إعراب  بأّن العنایة باإلعراب استأثرت بجّل جهدنا وعنایتنا، فرجعنا مرارًا إلی أّمهات الکتب في هذا المجال 
القرآن" لـ"النّحاس" و"معاني القرآن وإعرابه" لـ"الزّجاج" و"التبیان في إعراب القرآن" لـ"العکبري" و"مشکل إعراب 
إعراب  کتب  من  ذلك  وغیر  األندلسي"  حّیان  لـ"أبي  المحیط"  و"البحر  القیسي"  طالب  أبي  بن  لـ"مکي  القرآن" 
التعّصب  عن  والبعد  األفضل  النتخاب  وتوخیًا  اآلراء  بین  والموازنة  الدّقة  وراء  سعیًا  ذلك  کّل  وتفسیره.  القرآن 

األعمی لهذا أو ذاك من الباحثین. 
کّنا نجد إعراضهم عن إعراب بعض  ومع وفرة العلم وبالغ الجهد الذي بذله القدامی في إعراب القرآن، فإّننا 
اآلیات النصرافهم إلی المشکل. ولکّن هوالء نسوا أّن الخلف لن یملکوا حّسهم اللغوي وفطرتهم السلیمة؛ لهذا 
وجدنا أنفسنا مرارًا مکرهین علی االجتهاد الحذر؛ ألّن الخطأ هنا ممیٌت وقاتل، ولکّن سالحنا اإلیمان ورجاءنا 

العفو عن أخطاء البّد أن یقترفها البشر مهما عال شأنه وبلغ علمه ِمن الشمولیة والدقة واإلحاطة.
إّن علمنا في إعراب الشواهد القرآنیة لم یکن نسخًا آلراء القدامی وال سلخًا وال مسخًا، بل هو استشارة واجتهاد 
في سّد النقص؛ ألّنهم لم یغوصوا في الجزئیات، ولم یعربوا ألفاظ القرآن جمیعًا. وقد رأینا أّنه من المفید االهتمام 
االعتراف  فعلینا  الصواب.  إلی  األوجه  أقرب  وبّینا  جمیعًا،  الوجوه  هذه  فأثبتنا  الواحد،  للفظ  اإلعرابیة  باألوجه 
کما نزعم بأّن لإلعراب أیًضا میزة  بوجود اإلعراب في اللغة العربیة وأثره في تأدیة المعنی، وکشفه وإزالته اللبس 
الکلمة وظیفتها.  تفقد  أن  والتأخیر دون  التقدیم  الترکیب من حیث  الکلمة حریة في  إعطاء  تتمّثل في  کبیرة 
وهذه میزة تمّیزت بها اللغة العربیة علی غیرها؛ ألنها لغة معربة بینما اللغات غیرالمعربة تلتزم الکلمة فیها رتبة 

واحدة، وبذلك تفقد قسمًا کبیرًا من المرونة التی یمکن أن یتیحها لها وجود اإلعراب.
إّن معظم العلماء اعترفوا باإلعراب، ودوره في المعنی، ونحن قد دعمنا رأیهم بأدلة من القرآن الکریم وکالم 
یشّکل  الفصاحة حیث  قوامها  العربیة  اللغة  أّن  یدل علی  إلیه. وهذا  ما ذهبوا  تّتضح من خاللها صحة  العرب 
اإلعراب عمودها الصلب الذي ال تصّح بدونه. قد سعی هذا المقال علی أساس المنهج الوصفي-التحلیلي إلی 

اإلجابة عن السؤالین:
 1( ما هي وظیفة حرکات اإلعراب؟ 

2( کیف یساهم اإلعراب في تبیین المعنی والسّیما في تفسیر اآلیات القرآنیة؟

أهمّیة الموضوع
کتاب  بأشرف  الدراسة  هذه  ع  موضو تعلق   -1 أهمها:  کثیرة  اعتبارات  خالل  من  ع  الموضو هذا  أهمیة  تنبع 
کانت  ع من حیث العرض بشکل مستقل وإن  علی هذه البسیطة، أال وهو القرآن الکریم. 2- حداثة هذا الموضو
کتب التفاسیر وتوجیه القراءات وإعرابها. 3- بیان أهمیة اإلعراب في خلق  جذور هذا العلم وأصوله موجودة في 
کل  اللغوي بمعنی أن  القرآني، وهو اإلعجاز  ألوان اإلعجاز  لوًنا من  ع یبین  الموضو الجدیدة. 4- هذا  المعاني 

إعراب یقوم مقام آیة مستقلة. 
ع  اتبع هذا المقال المنهج االستقرائي- التحلیلي؛ وذلك من خالل الجوانب المختلفة؛ األّول: التمهید للموضو
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التفسیریة،  المعاني  تعّدد  في  اإلعــراب  اختالف  أثر  وبیان  بالتفسیر،  وعالقته  اإلعــراب  عن  الحدیث  خالل  من 
ع إلی  والثاني: تبیین الوجوه اإلعرابیة للفظة ما، ثّم أتینا بــ : 1( بیان األعاریب المختلفة في اآلیتین و ذلك بالرجو

کل إعراب. کتب اإلعراب المشهورة، و2( بیان المعاني التفسیریة التي أضافها 

خلفیة البحث
القرآنیة"  اآلیات  تفسیر  في  النحویة  اآلراء  تعدد  "أثر  مقال  إلی  اإلشــارة  علینا  المسبقة،  الدراسات  مجال  في 
لـ"سامي عوض" و"یاسر محمد مطره جي"، ومقال "اإلعراب وأثره في المعنی" لـ"فضل اهلل الّنور علي" وکذلك مقال 
کتبتها "زینب جمعة" وأیضًا "ظاهرة توسع المعنی في اللغة العربیة نماذج  "اإلعراب والمعنی في العربّیة" التي 
ج" ومقال"حرکات اإِلعراب بین الوظیفة والجمال )دراسة وصفیة تحلیلیة(" لـ  من القرآن الکریم" لـ"بلقاسم بلعر

کتب اإلعراب وکتب توجیه القراءات وإعرابها وکتب التفاسیر. "نائل محمد إسماعیل". باإلضافة إلی ما جاء في 

ما هو اإلعراب
یدرس النحو العربي ظاهرة تغّیر أواخر الکلمة العربیة بحسب العوامل الداخلة علیها أو المؤثرة فیها، ومواقعها 
في ترکیبات الجمل وهو ما یسّمی ظاهرة اإلعراب في اللغة العربیة، ویمّثل النحو العربي تلك القواعد واألنظمة 
التي بذل النحاة ما امتلکوا من الجهد منذ أوائل وضع النحو الستنتاجها من خالل ما توّفر لدیهم من نصوص 
عربیة فصیحة، سعیًا منهم لالحتفاظ باللسان العربي من اللحن، وبخاصة فیما یرتبط منه بقراءة القرآن الکریم 
إال  األوائل  العلماء  أولئك  التي ورثناها عن  النحویة  المادة  التراث من  الحفاظ علی هذا  یتأتی  کید. وال  أ بشکل 
العربیة،  اللغة  بارزة من سمات  فاإلعراب سمة  وأبوابه.  کثیر من مسائله  العلم ومواصلة استجالء  بتعمیق هذا 
المختلفة؛  جوانبه  مستعرضین  وحدیثًا  قدیمًا  اللغة  علماء  وتناوله  عنها،  تنفصل  ال  التی  خصائصها  أحد  وهو 
واإلعراب  واإلفصاح.  واإلیضاح  البیان  بمعنی  ِإعرابا، وهو  ُیعِرب  عرب، 

َ
أ الفعل  الهمزة مصدر من  اإلعراب بکسر 

في اللغة: اإلبانة عن المعاني باأللفاظ. وأعرَب کالَمه إذا لمیلحن في اإلعراب )ابن منظور، ذیل عرب(. یقال: 
أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ویکون أیضًا بمعنی التغییر. یقال: عربت معدة الرجل إذا تغّیرت. وأیضًا: 
اإلعراب والتعریب معناهما واحد، وهو اإلبانة. یقال: أعرب عنه لساُنه، وعّرب أي أبان وأفصح. ویقال: أعِرب 
عّما في ضمیرك أي أِبن. ومن هذا یقال للرجل إذا أفصح في الکالم: قد أعرب )ابن منظور، ذیل عرب(. وقال 
الراغب: »واإلعراب: البیان. یقال: أعرب عن نفسه. وفي الحدیث: »الثیب تعرب عن نفسها. أي تبین. وإعراب 
الکالم: إیضاح فصاحته« )الزبیدي، واألصفهاني ذیل عرب( ومعنی »إعراب الثیب عن نفسها«، أي تذکر رأیها 
وتبینه لفًظا وتفصح عنه بالقبول أو الرفض فیمن یطلب زواجها. ویقال للرجل إذا لم یلحن في اإلعراب: أعرب 
کالمه، وعّرب منطقه: أي هّذبه من اللحن، فأجاد وأفصح في الکالم )الفیروز آبادي، ذیل عرب(. ویالحظ من 

التعاریف السابقة أن معنی اإلعراب یتمثل في البیان واإلیضاح والتغییر.
أّما عند النحویین فهو تغّیر آخر الکلمة الختالف العوامل الداخلیة علیها لفظًا وتقدیرًا. سّمی النحویون هذا 
کما یکون هذا التغییر هو الفاصل  کونه تغّیرًا أو لما یقع به من تبیین المعاني  ع من التغییر إعرابًا إّما لمجّرد  النو
102-104(. وهذه الظاهرة  بین معاني األسماء من الفاعلیة والمفعولیة إلی غیر ذلك )ابن عصفور، د.ت، ج1: 

 في العربیة والحبشیة واأللمانیة )عبدالّنور، 1984: 27(.
ّ

نادرٌة  في اللغات الحّیة العصریة وال تظهر إال

حقیقة اإلعراب
ه ظاهرًة حسیًة في الکالم،  إّن النحویین یختلفون في فهمهم لحقیقة اإلعراب، فمنهم من یذهب إلی عّدِ
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تنّق لتغییر  تبعًا  الذي یحصل  المعنوي  للتغییر  تبعًا  الحسیة  آثاره  تظهر  أمر معنوي  أّنه  إلی  یذهب  وبعضهم 
من  کثیر  تحلیل  في  النحویون  إلیه  یرجع  الذي  والدستور  األّول  المصدر  أّن  وخاّصة  الجملة.  داخل  الکلمة 
کّل فریق منهم أن  کتاب "سیبویه" - کان غامضًا بشأن تعریفه لإلعراب، حیث یستطیع  الظواهر النحویة - وهو 
یّدعی انتماءه لمذهب "سیبویه" في تعریفه وفهمه لحقیقة اإلعراب. قال "سیبویه": »إّن أواخر الکلم من العربیة 
تجري علی ثمانیة مجاٍر علی النصب، والجّر، والرفع، والجزم )أي المعربات(، والفتح، والکسر، والضّم، والوقف 
)أي المبنّیات( وهذه المجاریة الثمانیة یجمعهّن في اللفظ أربعة أضرب؛ فالنصُب والفتُح في اللفظ ضرٌب واحٌد 
، والجزُم والوقُف وإّنما ذکرت لك ثمانیة مجار ال فرق بین ما  الرفُع والضّمُ والجّرُ والکسُر ضرٌب واحٌد، وکذلك 
یدخله ضرب من هذه األربعة لما یحدث فیه العامل. ولیس شيء منها إال وهو یزول عنه. وبین ما یبنی علیه 
الحرف بناًء ال یزول عنه تغیر شيء أحدث ذلك فیه من العوامل التی لکل عامل فیها ضرب من اللفظ في الحرف 

وذلك الحرف حرف اإلعراب« )سیبویه، 1990، ج1: 10-9(.
اإلعراب  زوال  بینهما  والفرق  اللفظ.  ومثله في  المعنی،  البناء في  بأّنه: »ضّد  اإلعراب  یعّرف  "ابن جّني"  إّن 
17(. وفي موضع آخر یقول:  الحادث عن غیر عامل وثباته« )ابن جني، 1988:  العامل وانتقاله، ولزوم  لتغیر 
کرَم سعیٌد أباه« و»شکَر  ح تعریفه بقوله: »أال ترى أنك إذا سمعت: »أ »هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ«، ثم شر
سعیدًا أبوه« علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من المفعول« )المصدر السابق، ج1: 36(. وهذه المسألة 
 قلیٌل منهم، الذین عابوا هذا االعتالل 

ّ
- الصلة بین اإلعراب والمعنی - من المسائل التي أجمع علیها النحاة إال

کالمهم أسماء مّتفقة في  قائلین: لم یعرب الکالم للداللة علی المعاني، والفرق بین بعضها وبعض؛ ألّنا نجد في 
اإلعراب مختلفة في المعاني، وأسماء مختلفة اإلعراب مّتفقة المعاني. فمّما اّتفق إعرابه واختلف معناه قولك 
»إّن زیدًا أخوك« و»لعّل زیدًا أخوك« و»کأن زیدًا أخوك«، ومّما اختلف إعرابه واّتفق معناه قولك: »ما زیٌد قائمًا« 
و»ما زیٌد قائٌم«، اختلف إعرابه واّتفق معناه« )علي، 2012: 30(. إّن "إبراهیم أنیس" حذا حذو هذه الجماعة في 
کان صفة من صفات الوصل في  الرأي حول اإلعراب حیث قال: »یظهر - اهلل أعلم - أّن تحریك أواخر الکلمات 
کلمة  الکالم شعًرا، أو نثًرا. فإذا وقف المتکلم أو اختتم جملته لم یحتج إلی تلك الحرکات، بل یقف علی آخر 
ال  المتکلم  وأّن  السکون.  بهذا  تنتهَي  أن  الکلمات  کل  في  األصل  أّن  یظهر  کما  السکون  یسمی  بما  قوله  من 
یلجأ إلی تحریك الکلمات إال لضرورة صوتیة یتطلبها الوصل« )أنیس، 1951: 208(. وهنا یرى "إبراهیم أنیس" 
ما هذه الحرکات ال تعدو أن تکون  أّن الحرکات اإلعرابیة لیست داّلة علی الفاعلیة أو المفعولیة أو غیرهما، وإّنَ
وصل  عند  کنین  السا التقاء  من  للتخلص  تأتي  إًذا  فهي  ببعض.  بعضها  الکلمات  لوصل  إلیها  یحتاج  حرکات 
کل من الفاعل والمفعول أى رتبتها في الجملة  الکالم. أما الفاعلیة والمفعولیة وغیرهما، فإنما یستفاد من موقع 

)علي، 2012: 30(.

قصة اإلعراب
أورد "السیوطي" کّل ما یتعّلق بهذه القضیة من روایات وأخبار منسوبة إلی أصحابها ورواتها. وآتینا من 

کثر النصوص جدارة بالقبول وأوثقها اّتصااًل بـ "أبي األسود الدؤلي": کتاب "سبب وضع علم العربیة" ما أ
یا  أبي طالب"، فرأیته مطرقًا متفکرًا، فقلت: فیم تفکر  أمیرالمؤمنین "علي بن  "أبواألسود": دخلُت علی  قال 
أردت  إن  فقلُت  العربیة.  أصول  في  کتابًا  أضع  أن  فــأردُت  لحنًا،  هذا  ببلدکم  سمعُت  إّني  قال  أمیرالمؤمنین؟ 
هذا أحییتنا، وبقیت فینا هذه اللغة. ثّم أتیته بعد ثالث، فألقی إلّي صحیفة فیها: »بسم اهلل الرحمن الرحیم، 
 عن حرکة المسّمی، والحرف ما أنبأ عن 

َ
کّله اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن المسّمی، والفعل ما أنبأ الکالم 

معنی، لیس باسم وال فعل. ثّم قال لي: تتبعه وزد فیه ما وقع لك. واعلم یا "أبا األسود" أّن األسماء ثالثة: ظاهر 
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ومضمر وشيء لیس بظاهر والمضمر. وإّنما تتفاضل العلماء في معرفة ما لیس بظاهر والمضمر. قال "أبواألسود": 
فجمعُت منه أشیاء، وعرضُتها علیه، فکان من ذلك حروف النصب، فذکرُت منها إّن، وأّن، ولیت، ولعّل، وکأّن. 
ولم أذکر »لکّن«، فقال لي: لَم ترکتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بل هي منها، فزدها فیها«. قال "أبوبکر 
 أن أضع 

ّ
األنباري" سمع "أبواألسود الدؤلي" »أّن اهلل بريء من المشرکین و رسوِله« بالجّر، فقال الیطمئّن نفسي إال

کالمًا هذا معناه )السیوطي، 1988: 34 - 36(. شیئًا أصلح به لحن هذا أو 

أهمّیة اإلعراب
قالت: »ما  بنته عندما  الدؤلي" مع  األسود  "أبي  المعنی في قصة  اإلعراب علی  تأثیر  بإمکاننا مشاهدة مدی 
ذلك  من  تعّجبُت  بل  جمالها  عن  »ماسألُت  البنت:  فأضافت  »نجومها«.  أبوها:  فأجابها  السماِء«،  أحسن 
الجمال«. فقال األب: »علیك أن تقولي: ما أحسن السماَء!« فمن البدیهي أّن هاتین العبارتین متساویتان في 
األلفاظ والحروف وکذلك من حیث موضعها في العبارة، فإّنما اإلعراب هو الفارق بین هاتین العبارتین في تغییر 
المعنی. فأشار علماء العربیة إلی أهمیة اإلعراب في اإلفصاح عن المعنی، وإّنما اختاروا لهذه الظاهرة مصطلح 
ز المعاني ویوَقف علی  ا اإلعراب فبه ُتمّیَ اإلعراب الذي یدّل علی اإلبانة. یری "ابن فارس" في "الصاحبي": »فأّمَ
أغراض المتکّلمین. وذلك أّن قائاًل لو قال: »ما أحسن زید« غیر ُمعَرب،... لم ُیوَقف علی مراده. فإذا قال »ما 
أحسَن زیدًا«، أو »ما أحسُن زیٍد«، أو »ما أحسَن زیٌد«، أبان باإلعراب عن المعنی الذي أراده«. وقال: »من العلوم 
ت بها العرب اإلعراُب الذي هو الفارق بین المعاني المتکافئة في اللفظ، وبه ُیعَرف الخبر الذي  الجلیلة التي ُخّصَ
ز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت، وال تعّجب من استفهام، وال صدر من  هو أصل الکالم. ولواله ما ُمّیِ

کید« )ابن فارس، 1997م: 43(.  مصدر، وال نعت من تأ
وقال "ابن قتیبه" في المعنی نفسه: »وللعرب اإلعراب الذي جعله اهلل وشیًا لکالمها، وحلیة لنظامها، وفارقًا 
في بعض األحوال بین الکالمین المتکافئین والمعنیین المختلفین کالفاعل والمفعول الیفرق بینهما، إذ تساوت 
 باإلعراب. ولو أّن قائاًل قال: هذا قاتٌل أخي )بالتنوین( 

ّ
حاالهما في إمکان أن یکون الفعل لکّل واحد منهما، إال

وقال آخر: هذا قاتُل أخي )باإلضافة(، لدّل بالتنوین علی أّنه لم یقتله، وبحذف التنوین علی أّنه قتله«. )علوش، 
کانت تعتورها المعاني،  1997: 48، نقاًل عن: مولد اللغة، أحمد رضا: 135(. یقول "الزّجاجي": »إّن األسماء لّما 
کانت  فتکون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافًا إلیها، ولم تکن في صورها وأبنیتها أدّلة علی هذه المعاني، بل 
مشترکة، جعلت حرکات اإلعراب فیها تنبیء عن هذه المعاني، فقالوا: ضرَب زیٌد عمرًا، فدّلوا برفع زید علی أّن 
الفعل له وبنصب عمرو علی أّن الفعل واقٌع به. وقالوا ُضرَب زیٌد، فدّلوا بتغییر أّول الفعل ورفع زید علی أّن الفعل 
ما لم یسم فاعله، وأّن المفعول قد ناب منابه، وقالوا: هذا غالُم زیٍد، فدّلوا بخفض زیٍد علی إضافة الغالم إلیه، 
وکذلك سائر المعاني« )الزّجاجي، 1979: 69(. ویظهر من مثالي "الزجاجي" أّن السامع ال یستطیع استیعاب هذه 
الجمل، وال یفهم المقصود منها، ولکن لو قیل له »ضرَب عمُر زیدًا« لفهم من الضارب ومن المضروب والفضل 
فإّنه عاب علیهم هذا  "قطربًا"   

ّ
إال النحویین  29(. وهذا قول جمیع  )علي، 2012:  اإلعراب  إلی  یعود  في ذلك 

االعتالل، لم یعرب الکالم علی المعاني، والفرق بین بعضها وبعض؛ ألّن هناك أسماء تأتي متفقة في اإلعراب 
کما أّن هناك أسماء مختلفة اإلعراب، ومتفقة المعاني وهذا ما ذکرناه مسبقا.  ومختلفة المعاني 

 إعراب القرآن
القارئ  إلیه  النحویة باإلعراب، قال "مکي بن أبي طالب": »وأفضل ما یحتاج  الت  الدال المتقّدمون عن  عّبر 
فیه،  اللحن  بذلك سالمًا من  کنه، یکون  والوقوف علی تصّرف حرکاته وسوا الکالم(  )إعراب  إعرابه  هو معرفة 
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مستعینًا علی أحکام اللفظ به، مّطلعًا علی المعاني التي قد تختلف باختالف الحرکات، متفّهمًا لما أراد اهلل به من 
کثر المعاني وینجلي اإلشکال، فتظهر الفوائد، ویفهم الخطاب، وتصّح  عباده؛ إذ بمعرفة حقائق اإلعراب تعرف أ
القرآن وقد  أنواع علوم  63(. وقد عّده "السیوطي" نوعًا من  المراد« )مکي بن أبیطالب، 1362:  معرفة حقیقة 
 أّن 

ّ
کیبه علی القواعد النحویة المقّررة« )السیوطي، 2004،ج2: 528(، إال ُعرف بأّنه: »علم یبحث في تخریج ترا

کلماته، والُبعد عن اللحن في النطق،  من مدلوالت إعراب القرآن صّحة تالوته )رفیدة، 1990، ج1: 97( وضبط 
و ذلك حّتی یظهر المعنی الصحیح. فملّخص القول أّن مکانة علم النحو تعود إلی أّن کون اإلعراب یبّین المعنی 
القرآني فهمًا صحیحًا ما لم ینطق  المتکّلمین وال یمکن أن یفهم النص  المعاني، ویوقف علی أغراض  ویمّیز 

بکلماته النطق الصحیح، واإلعراب هو سبیل النطق الصحیح بالکلمات القرآنیة. )الرومي، 1416: 114(.

بین الحرکة اإلعرابّیة والمعنى
إّن العالقة بین اللفظ والمعنی تبدو متالزمًة، وإن اختلفت آراء النحویین واللغویین في أفضلّیة کّل منهما علی 
اآلخر؛ واأللفاظ هي أوعیة المعاني، والمعنی هو الذي یخصص لأللفاظ مکانها في النظام النحوي. ولکن... ما 
شأن اإلعراب؟ إذا وجدت اإلعراب والمعنی متجاذبین، ذلك یدعوك إلی أمٍر، وذاك یمنعك منه، فاحتکم إلی 
الذوق والحس والبصیرة )اسماعیل، 2012: 282 والجندي، 1980: 126(. و"ابن جني" دعا إلی التمسك بعروة 
کان اإلعراب مخالفًا لتفسیر المعنی )ابن جّني ،1999، ج1: 36(؛ إذ  المعنی، مع التماس صحیح اإلعراب؛ إذا 
هناك دور بارز في هذا األمر حیث إّن عدم مراعاة اللفظ والمعنی یفضي إلی ترجمة غیرصحیحة وبتالیها الفهم 
الناقص للنص القرآني. وکثیرًا ما نشاهد مظاهر هذا األمر في الترجمات التفسیریة التي التمتلك درجة عالیة من 
إّنها تعّول علی فهم المترجم لآلیات، فإّن المترجم في هذا المنهج الیتقید إال  القرآني، إذ  النّص  المطابقة مع 
بالمعنی المتضمن في النّص، فکأنه یقرأ النّص الرئیس، ثم ینقله بأسلوبه الخاص دون أن یأخذ بعین االعتبار 
اإلعرابیة  الحرکة  بأّن  اإلذعان  علینا  األساس  فعلی هذا  القرآني )حاجي خاني،1390ش: 45(.  بالنص  االلتزام 
عالمة یمّیز بها بین المعاني، کالتمییز بین االستفهام والتعجب، والتمییز بین المضاف والمنعوت، وبین النعت 
کالسیاق والمطابقة  کید، ولکنها لیست هي الوسیلة الوحیدة للتمییز بین هذه المعاني، فالقرائن األخرى  والتأ

کذلك في التمییز بین هذه المعاني )جمعة، د.ت: 13(.  والرتبة، والتنغیم تسهم 
إباء  أبوا  مّمن  وأمثاله  "المبّرد"  فـ  المعنی،  علی  دالئل  واعتبروها  اإلعرابیة  بالحرکات  العلماء  معظم  تمّسك 
اإلعرابیة في  الحرکات  ُیجیز حذف هذه  کان  الفارسي"  "أباعلي  أّن  غیر  اإلعرابیة،  الحرکات  شدیدا حذف هذه 
بعض المواضع وال یری في هذا مساسًا بالمعنی، إذ یقول: وحرکات البناء أیضًا قد تدّل علی المعنی وقد حذفت، 
أال تری تحریك العین بالکسر في نحو »ضرب« یدّل علی معنی، وقد جاز إسکانها، فکذلك یجوز إسکان حرکة 
القرآنیة،  اآلیــات  من  عشرات  في  الکلمات  أواخــر  بتسکین  العالء"  بن  عمرو  "أبــی  قــراءة  رویــت  ومنذ  اإلعــراب. 
 في الوقف، ویرون 

ّ
والخالف محتدم بین النحاة وقّراء القرآن، فالنحاة الیرون جواز حذف الحرکات اإلعرابیة إال

أّن ما روي عن "أبي عمرو" لیس حذف الحرمة، بل اختالسها )أنیس، 1978: 237 -238(.
 

أثر اختالف اإلعراب في تعدد المعاني التفسیریة
تبیینا للصلة الوثیقة بینهما قال "مازن المبارك": »إن التخلَي عن اإلعراب في لغة تعتمد علی حرکات اإلعراب 
کاللغة العربیة هدم لها وإماتة لمرانتها. وإن في ترك حرکات اإلعراب إلباسا لکثیر  للتعبیر عن المعاني النحویة 
من الجمل والتعبیرات لباس اإلبهام والغموض ... إّن کثیرًا من الجمل تضیع معانیها بضیاع اإلعراب فیها، ومن 
ذا الذي یستطیع أن یقرأ من غیر اإلعراب، ویفهم مثل قولنا: إنما یخشی اهلل من عباده العلماء، وما أحسن زید؟« 
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)المبارك، 1979: 106( 
وهذه العالقة الوثیقة أطلق علیها "تمام حسان" المعنی الداللي علی اعتبار أن الداللة النحویة لها تأثیر في 
343(. ومّما سبق یتبّین أن العالمة اإلعرابیة لها معناها  الداللة اللغویة المفهومة من النص )حّسان، 1979: 
الداللي الخاص بها، حیث إنها التقتصر علی وظیفتها النحویة فقط؛ بل تقوم بوظائف مزدوجة بین الوظیفة 
کثیرًا في إعراب آیاته مما أّدى إلی  النحویة والمعنی الداللي. وتطبیقًا علی القرآن الکریم فقد اختلف النحویون 
تعدد المعاني الناجمة عن اختالفاتهم تلك. وقد أرجع "عبد الخالق عضیمة" االختالف في اإلعراب إلی أسباب: 
األول: أسلوب القرآن المعجز، بحیث الیستطیع أحد اإلحاطة بجمیع مرامیه وأهدافه، فاحتمل کثیرًا من المعاني 
و الوجوه. والثاني: إّن النحویین الیعرفون الحجر علی اآلراء، وال تقدیس آراء الغیر، فاحتفظوا ألنفسهم بحریة 
الرأي والتعبیر )عضیمة، د.ت، ج1: 14(. والسبب الّثالث وهو دلیل علی صالحیة القرآن لکل العصور واألجیال، 
کب  فاختالف الحرکات یؤدي إلی مرونة المعاني وتنّوعها، وکل معنی یخدم جیاًل وعصرًا وثقافة وحضارة، ویوا
ویعالج القضایا المستجدة في حیاة األمة. وکأن الکلمة القرآنیة أو العبارة بمثابة قطعة ألماز، کلما نظرت إلیها من 
جهة أَرتك ألواًنا جدیدة من اإلشعاعات واألضواء، فیا لها من عظمة اإلعجاز البیاني للنص القرآني. وفي مجال 
تعّدد اآلراء النحویة حول اآلیات القرآنیة یقول: »والناظر لهذه األوجه اإلعرابیة قد یظن أن لهذه الکلمة في هذا 
الترکیب معاني، والحّقُ أنه معنی واحد، ولکن خالف النحاة في إعراب الکلمة هو السبب في وجود هذه المعاني 
المختلفة. فکل إعراب من هذه األعاریب یعطي معنی مختلفا عن اآلخر، فاإلعراب عالمة علی المعنی وکاشف 

له« )النّجار، 2003: 10(.

اآلراء المتناقضة حول صلة اإلعراب بالمعنى
ُتعّد الحرکة اإلعرابیة من أهم قرائن المعنی النحوي التي منحها النحاُة نصیبا عظیما لمتحظ به غیرها من القرائن 
نه ظهر في صفوف النحاة من ألقی بظالل الشك علی ظاهرة 

ّ
األخرى، فبدأ النحو العربي وکأّنه )إعراب( خالص، غیر أ

اإلعراب، زاعمین: أن ارتباط حرکات اإلعراب بالمعنی لیس قاعدًة أو حکمًا نافذًا )اسماعیل، 2012: 279(.
فهناك آراء متناقضة في هذا المجال: األول: منهما یرى أن اإلعراب لیس له أثر في المعنی ویمثله "قطرب" 
)محّمد بن المستنیر( من القدماء وتبعه من المحدثین "إبراهیم أنیس"، وقد رد علیهم العلماء ردوًدا دحضت ما 
ع أیضا منکرین دور اإلعراب، وأتوا بحجج واهیة فّندها علماء اللغة  أتوا به. وقد تناول المستشرقون هذا الموضو

العربیة، کما انبرى لهم بعض المستشرقین ممن بهرتهم اللغة العربیة بالرد علیهم. 
"الزجاجی"  کأمثال  العربیة  اللغة  علماء  معظم  هم  وهؤالء  المعنی،  في  دوًرا  لإلعراب  أن  یرى  الثاني  والرأي 
و"ابن جنی" و"ابن فارس"، وتبعهم "إبراهیم مصطفی" في العصر الحدیث، إال أنه شّذ عنهم بقوله إّن الفتحة 
کثیًرا؛ ألنها الحرکة المستحّبة، ولم یفهم العلماء الذین درسوا رأیه ما الذي یقصده من قوله الحرکة  تستخدم 

المستحبة؟ )علي، 2012: 27(.

دراسة إعراب »هؤالء« في اآلیة 85 من سورة البقرة ومعانیها
نُتْم َتشَهُدوَن»84« ُثّمَ 

َ
ْقَرْرُتم َوأ

َ
ن ِدَیاِرُکْم ُثّم أ نُفَسُکم ّمِ

َ
 ُتخِرُجوَن أ

َ
 َتْسِفُکوَن ِدَماَءُکْم َوال

َ
َخْذَنا ِمیَثاَقُکْم ال

َ
َوِإْذ أ

ُتوُکْم 
ْ
َیأ َوِإن  َواْلُعْدَواِن  ْثِم 

ْ
ِباإل َعَلْیِهم  َتَظاَهُروَن  ِدَیاِرِهْم  ن  ّمِ نُکم  ّمِ َفِریًقا  َوتُخِرُجوَن  نُفَسُکْم 

َ
أ َتْقُتُلوَن  ِء 

َ
َهُؤال نُتْم 

َ
أ

َیْفَعُل  َمن  َجَزاُء  َفَما  ِبَبْعٍض  َوَتْکُفُروَن  اْلِکَتاِب  ِبَبْعِض  َفُتْؤِمُنوَن 
َ
أ ِإْخَراُجُهْم  َعَلْیُکْم  ٌم  مُحّرَ َوُهَو  ُتَفاُدوُهْم  َساَرى  

ُ
أ

ا َتْعَمُلوَن »85« َشّدِ اْلَعَذاِب َوَما اهلُل ِبَغاِفٍل َعّمَ
َ
وَن ِإلَی أ

ُ
ْنَیا َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیَرّد

ُ
 ِخْزٌى فِی اْلَحَیوِة الّد

َّ
َذِلَك ِمنُکْم ِإال
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 المراد من اآلیتین
أن  واألظهر  شریعتهم  به  أمرتهم  ما  وإهمال  التخاذل  من  الیهود  بین  حدث  ما  إلی  اآلیة  هذه  أشــارت  وقد 
المقصود یهود "بني قریظة" و"بني النضیر" و"بني قینقاع". وأراد من ذلك بخاصة ما حدث بینهم في حروب 
الفریقین زمنًا  الیهود  ج" اعتزل  لّما تقاتل "األوس" و"الخزر أنه  ج". وذلك  القائمة بین "األوس" و"الخزر "بعاث" 
طویاًل و"األوس" مغلوبون في سائر أیام القتال، فدبر "األوس" أن یخرجوا فیسعون لمحالفة "قریظة" و"الّنضیر". 
ج"  ج" توّعد الیهود إن فعلوا ذلك فقالوا لهم: »إّنا النحالف "األوس" والنحالفکم، فطلب "الخزر فلّما علم "الخزر
النعمان  بن  "عمرو  إّن  ثّم  لهم.  فسّلموهم  و"النضیر"،  "قریظة"  غلمان  من  غالمًا  أربعین  رهائن  الیهود  علی 
لـ "قریظة" و"النضیر" لحسن أرضهم ونخلهم، وأرسل إلی "قریظة"  البیاضي الخزرجي" أطمع قوَمه أن یتحولوا 
القوم علی رهائنهم، واستشاروا  الرهائن، فخشي  لنا دیارکم، وإّما أن نقتل  إّما أن تخلوا  و"النضیر" یقول لهم: 
 لیلة یصیب أحدکم 

ّ
"کعب بن أسید القرظي" فقال لهم: »یا قوم امنعوا دیارکم وخّلوه یقتل الغلمان فما هي إال

فیها امرأته حتی یولد له مثل أحدهم«. فلما أجابت "قریظة" و"النضیر" عمرا بأّنهم یمنعون دیارهم عدا "عمرو" 
ج" في محالفة "بني قینقاع"  علی الغلمان فقتلهم؛ فلذلك تحالفت "قریظة" و"النضیر" مع "األوس" فسعی "الخزر
فکانت  الهجرة بخمس سنین،  قبل  "بعاث"  یوم  بینهم  وکان  الیهود،  فرق  بین  قتال  نشأ  وبذلك  الیهود  من 
أسرى  به  وفدوا  مااًل،  جمعوا  الحرب  ارتفعت  لّما  ثم  وتأسرهم،  دیارهم  من  المغلوبین  وتجّلي  تتقاتل  الیهود 
وقالت:  بذلك،  الیهود  العرب  فعیرت  ج"،  "الخزر أو  "األوس"  الفریقین من  أحد  أحالف  أسر  الواقعین في  الیهود 
کیف تقاتلونهم ثم تفدونهم بأموالکم فقالوا: قد حّرم علینا قتالهم، ولکنا نستحي أن نخذل حلفاءنا، وقد أمرنا 

أن نفدي األسرى )ابن عاشور، د.ت، ج1: 567(.

إعراب لفظة »هوالء« في هذه اآلیة ومعناها
ْنُتْم هُؤالِء« یحتمل وجوه مختلفة: األّول: یمکن أنیکون »المنادی« وفي هذه الحالة أرید به 

َ
إّن قوله »ُثّمَ أ

)الطوسي،  هذا«  َعْن  ْعــِرْض 
َ
أ »ُیوُسُف:  قال:  کما  علیه:  الکالم  لداللة  استغناًء،  »یا«  فترك  هؤالء«،  یا  أنتم  »ثّم 

د.ت، ج1: 331 والعکبري، د.ت، ج1 :31 ودخیل، 1422، ج1: 122 والحائري التهراني، 1377ش، ج1: 224 
"أوالء" مبهم،  أّن هذا الیجوز عند "سیبویه"؛ ألّن   

ّ
إال  )34 والنّحاس، 1421، ج1:   312 وطبري، 1412هـ، ج1: 

عند  مطرد  مقیس  اإلشــارة  واسم  الجنس  اسم  مع  الحذف  هذا  إّن  أي  المبهمات  مع  النداء  حرف  یحذف  وال 
الحذَف  "سیبویه"  بمنع  إلیه  المصنف  أشار  کما  ضرورة  أو  فشاذ  و"سیبویه"  البصریین  مذهب  وأّما  الکوفیین، 
حمقهم  إظهار  من  المقصود  هو  ما  علی  أدّل  وهذا   .)31 ج1:  د.ت،  والعکبري،   272 ج1:   ،1418 )الثعالبي، 
کإشارة  أم  الحماقی«  لـ »هؤالء  منّبهًا  تکرار  کمنادى  إّن »هؤالء« هنا   .)113 )گنابادي، 1408، ج1:  وسفاهتهم 
لـ  کیدًا  تأ المنادی  48(، ویکون هذا  التهراني، 1365ش، ج2:  )الصادقي  الجریمة منهم  کیدًا لصدور  تأ إلیهم 

»أنتم« وعماده )النیشابوري، 1415، ج1: 110(. 
إّن معنی الکالم بعد عّد »هؤالء« منادی یکون هکذا: »ثم أنتم یا معشر یهود بني إسرائیل بعد إقرارکم بالمیثاق 
 تسفکوا دماءکم، وال تخرجوا أنفسکم من دیارکم، وبعد شهادتکم علی أنفسکم بذلك أّنه 

ّ
الذي أخذته علیکم: أال

حّقٌ الزٌم لکم الوفاء به تقتلون أنفسکم، وتخرجون فریقًا منکم من دیارهم متعاونین علیهم في إخراجکم إّیاهم 
باإلثم والعدوان«. وهذا الکالم خطاب خاص للحاضرین وفیه توبیخ شدید )النیشابوري، 1415، ج1: 110(.
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 الوجه األّول: نصب »هؤالء« على أّنه منادی
من جعل »هؤالء« منادى )الشوکاني، 1414هـ، ج1، ص 127(، فإّن »هؤالء« دالة علی أن المخاطبة للحاضرین 
ال تحتمل رّدًا إلی األسالف )ابن عطیة األندلسي، 1422هـ، ج1: 173(. قد یعني »أنتم« شعب إسرائیل المتمّثل 
في الحاضرین زمن الخطاب، و»هؤالء« هم الّسابقون منهم القاتلون أنفسهم والمخرجون، دمجا للحضور في 
کانوا  فیما  ألّنهم سلسلة موصولة  المأخذ؛  بنفس  الخلق مأخوذین  ولهم نفس  النمط،  لهم نفس  الغیب؛ ألن 
کالداخل فیه معهم. واآلیة تتحّدث عن واقع  کانوا بما فعلوا راضین، والراضي بفعل قوم  یفتعلون، وال أقل أنهم 
کلهم مشرکین، ویهود المدینة هم-  کانوا  ج"، فقد  قریب العهد، قبیل غلبة اإلسالم علی قبیلتي "األوس" و"الخزر
ج"، و"بنو قریظة" هم حلفاء  وقتئذ- أحیاء ثالثة، مرتبطة بعهود، فـ "بنو قینقاع" و"بنو النضیر" هما ُحلفاء "الخزر
کل فریق من الیهود مع حلفائه المشرکین ضد اآلخرین ومعهم  "األوس"، فکانت الحرب إذا نشبت بینهم، قاتل 
کما یقتل المشرك دونما تمییز تمسکًا باألحالف، وتناسیًا لحلف اهلل ومیثاقه  یهود آخرون، فیقتل الیهودي مثله 

الذي واثقهم به )الصادقي التهراني، 1365، ج2: 48(.

 الوجه الثاني: کوُن »هؤالء« خبرًا لـ »أنتم«
 127 ج2:   ،1408 وگنابادي،   154 ج1:   ،1415 الکاشاني،  )فیض  »أنتم«  لـ  خبرًا  »هــؤالء«  یکون  أن  یمکن 
 41 ج1:   ،1999 والنخجواني،   77 ج1:  1373ش،  الهیجی،  133وشــریــف  ج1:   ،1398 التهراني،  والثقفي 

والحسیني الشیرازي، 1424، ج1: 151، والصافي، 1418، ج1: 183(.
إّن »هؤالء« خبر علی أن یکون بمعنی »الذین«، و»تقتلون« صلته، وهذا ضعیف أیضًا؛ ألّن مذهب البصریین 
أّن »أوالء« هذا ال یکون بمنزلة »الذین«، وأجازه الکوفیون، أو إّن »هؤالء« خبر علی تقدیر حذف مضاف تقدیره: 
التشبیه  إّن »تقتلون« حال یعمل فیها معنی  أبوحنیفة«، فعلی هذا  أنتم مثل هؤالء« کقولك: »أبویوسف  »ثم 
کقولك »أنت  )العکبري، د.ت، ج1: 334(. فمع قبول هذا الوجه یکون معناها: أنتم بعد ذلك هؤالء الناقصون 
کذا« استبعادًا لما ارتکبوه بعد المیثاق واإلقرار به والشهادة علیه. أو یکون المعنی هکذا:  ذلك الرجل الذي فعل 
الخبر عنهم )هؤالء(  الخبر عن )أنتم( وقد اعترض بینهم وبین  إلی  القوم تقتلون أنفسکم« فیرجع  أنتم  »ثم 
کما تقول العرب: »أنا ذا أقوم«، و»أنا ذا أجلس«. ولو قیل »أنا هذا یجلس« لکان صحیحًا، وکذلك »أنت ذاك 
الظاهر: »ثم  الناقضون، وکان مقتضی  المیثاق واإلقرار والشهادة هؤالء  المذکور من  بعد ذلك  أنتم  تقوم«؛ أي 
ْنُفَسُکم« إلخ أي صفتکم اآلن غیر الصفة التي 

َ
أنتم بعد ذلك التوکید في المیثاق، نقضتم العهد«، فـ »َتْقُتُلوَن أ

کنتم علیها، لکن أدخل »هؤالء« وأوقع خبرًا لیفید أّن الذي تغیر هو الذات نفسها نعیا علیهم لشدة ثم تساهلهم 
ع للّذات موضع الصفة ال من جعل ذات واحد في خطاب  فیه وتغییر الذات، فهم من وضع اسم اإلشارة الموضو
ْنُتْم هُؤالِء« 

َ
ْنُتْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن« )النمل: 55( أیضا. فإّن »ُثّمَ أ

َ
 لفهم ذلك من نحو »َبْل أ

ّ
واحد مخاطبا وغائبا، وإال

استبعاد لما أسند إلیهم من القتل واإلجالء والعدوان بعد أخذ المیثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم، یعنی »ثّم أنتم 
بعد ذلك هؤالء المشاهدون« أي »إّنکم قوم آخرون غیر أولئك المقّرین« تنزیاًل لتغّیر الصفة منزلة تغّیر الذات، کما 
ْنُتْم هُؤالِء« )طبرسي، 1377ش، 

َ
تقول: رجعت بغیر الوجه الذى خرجت به، و قوله: »َتْقُتُلوَن« بیان لقوله: »ُثّمَ أ

 ،69 160، وقمي مشهدي، 1368ش، ج2:  466، والزمخشری، 1407، ج1:  60 واألندلسي، 1420، ج1:  ج1: 
والکاشاني، 1336، ج1: 228( وإّن »ثّم« أصله للتراخي في الزمان، ثّم استعمل في التراخي الرتبي )الکاشاني، 
هکذا:  التأویل  یکون  أن  یمکن  أو   ،)568 ج1:  د.ت،  عاشور،  )ابن  کله  ذلك  وقع  بمعنی:   )182 ج1:   ،1423
»هؤالء« بمعنی »الذین«، و»تقتلون« داخل في الصلة أي »ثم أنتم الذین تقتلون« )النّحاس، 1421، ج1: 64(، 
والخطاب للیهود الحاضرین في وقت نزول القرآن بقرینة قوله: »هؤالء«؛ ألّن اإلشارة ال تکون إلی الغائب، وذلك 
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 لتعیین مفاد الضمیر، وهذا استعمال عربي 
ّ

نحو قولهم: »ها أنا ذا وها أنتم أوالء«، فلیست زیادة اسم اإلشارة إال
یختص غالبًا بمقام التعجب من حال المخاطب، وذلك ألّن أصل اإلخبار أن یکون بین المخبر والمخبر عنه 
ج، وهو المعروف عند المناطقة بحمل االشتقاق نحو »أنت  تخالف في المفهوم واتحاد في الصدق في الخار
صادق«، ولذلك لزم اختالف المسند والمسند إلیه بالجمود واالشتقاق غالبا أو االتحاد في االشتقاق وال تجدهما 
 بتأویل. ثّم إّن العرب قد تقصد من اإلخبار معنی مصادفة المتکّلم الشي ء عین شي ء یبحث عنه في 

ّ
جامدیِن إال

نفسه نحو »أنت أبا جهل« قاله له »ابن مسعود« یوم بدر إذ وجده مثخنًا بالجراح صریعًا، ومصادفة المخاطب 
ذلك في اعتقاد المتکلم نحو »قال أنا یوسف وهذا أخي« فإذا أرادوا ذلك توّسعوا في طریقة اإلخبار، فمن أجل 
کانت اإلشارة إلی متقرر في ذهن السامع، وهو الیعلم أّنه عین المسند إلیه.  ذلك صّح أن یقال: »أنا ذلك« إذا 
کان السبب الذي صّحح اإلخبار معلومًا اقتصر المتکلم علی ذلك وإال أتبع مثل ذلك الترکیب بجملة تدّل  فإذا 
ْنُتْم 

َ
ْنُتْم هُؤالِء َتْقُتُلوَن«، والثانیة: »ها أ

َ
علی الحال التي اقتضت ذلك اإلخبار ولهم في ذلك مراتب: األولی »ُثّمَ أ

ْنُتْم هُؤالِء 
َ
وَنُهْم« )آل عمران: 119(. ومنه »ها أنا ذا لدیکما« قاله "أمیة بن أبي الصلت"، والثالثة »ها أ والِء ُتِحّبُ

ُ
أ

کما تقول  کثر مواقعه من القرینة  ْنیا« )النساء: 109( ویستفاد معنی التعجب في أ
ُ

جاَدْلُتْم َعْنُهْم ِفي اْلَحیاِة الّد
کان مفادها عجیبا  لمن وجدته حاضرًا وکنَت التترقب حضوره ها: »أنت ذا«، أو من الجملة المذکورة بعده إذا 
قوله:  مبتدأ وخبرًا جعل  ْنُتْم هُؤالِء« 

َ
»أ قوله:  568(. فمن جعل  )ابن عاشور، د.ت، ج1:  األمثلة  رأیت في  کما 

المیثاق )الشوکاني،  کحالة أسالفهم من نقض  أّنهم علی حالة  ْنُتْم هُؤالِء« 
َ
»َتْقُتُلوَن« بیانًا؛ ألّن معنی قوله: »أ

 ،1414 )الشوکاني،  »اّلذین«  بمعنی  موصول  بأّنه  القول  نستطیع  خبرًا  »هــؤالء«  کان  وإذا   .)127 ج1:   ،1414
ج1: 127، وطبرسي، 1377، ج 1: 60، والنیشابوري، 1415، ج1: 110، والقرطبي، 1364هـ، ج2: 19( وهذا عند 
کون جمیع أسماء اإلشارة بمعنی الموصول )النیشابوري، 1416، ج1: 327، وآلوسي،  الکوفیین فإّنهم یجوزون 
1415، ج1: 311( و»تقتلون« صلته )دخیل، 1422، ج1: 122، وابن عطیه األندلسي، 1422، ج1: 174( یعني 
ج1:  1377ش،  التهراني،  )الحائري  للقتل  وتتعرضون  بعضًا  بعضکم  یقتل  أي  أنفسکم  تقتلون  الذین  أنتم 
أّوال، فلیسوا قومًا آخرین )األندلسي،  المخاطبون  ْنُتْم هُؤالِء«، هم 

َ
أ »ُثّمَ  إلیه بقوله:  المشار  225(، والظاهر أن 

1420، ج1: 466(.

الوجه الثالث: احتساب »هؤالء« خبرًا مقدمًا للمبتدأ المؤخر
ْنُتْم«: خبٌر له، و َتْقُتُلوَن، حال بها تّم المعنی )الثعالبي، 1418، 

َ
علی هذا األساس »هؤالء« ُرفع باالبتداء، و»أ

کانت المقصود غیر مستغٍن عنها، وإّنما جاءت بعد أن تّم الکالم في المسند والمسند إلیه،  273(، وهي  ج1: 
کما تقول »هذا زید منطلقًا«، وأنت قد قصدت اإلخبار بانطالقه ال اإلخبار بأّن هذا هو زید )ابن عطیة األندلسي، 

1422، ج1: 174، وأبیاري، 1405، ج9: 98، والشوکاني، 1414، ج1: 127(.

 الوجه الرابع: کوُن »هؤالء« تنبیهًا وتأکیدًا
التهراني،  )الحائري  »أنتم«  لـ  وتوکید  تنبیه،  هــُؤالِء«  ْنُتْم 

َ
أ »ُثّمَ  قوله:  في  »هؤالء«  إّن  النحویین  بعض  قال 

کنایة عن أسماء جمیع المخاطبین، فإنما جاز أن یؤّکد بـ »هؤالء«،  1377، ج1: 225( وزعم أّن »أنتم«: وإن کان 
و»أوالء« یکنی بها عن المخاطبین )الطوسي، د.ت، ج 1: 334، وطبري، 1412، ج1: 314، وگنابادي، 1408، 
ج1: 113، والثقفي التهراني، 1398، ج1: 133، ومصطفوى، 1380، ج1: 415(، وفي هذه الحالة »تقتلون« خبر 
له )شریف الهیجي،  أو حااًل   )110 والنیشابوري، 1415، ج1:   ،591 الرازي، 1420، ج3:  الدین  »أنتم« )فخر  لـ 
183( وعلی هذا القول تکون جملة »تقتلون  النداء اعتراضّیة )الصافي، 1418، ج1:  77( وجملة  1373، ج1: 
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کید إشعارًا  أنفسکم« خبرًا لـ »أنتم« )ثقفي تهراني، 1398: ج1، 133، ومصطفوي، 1380: ج1، 415(. وهذا التأ
)الثقفي  کثون  النا الجماعة  تلك  اإلذهان  في  تجّسم  أحد  خاطبهم  إذا  حیث  کثیرًا  اشتهر  العهود  نقضهم  بأّن 

التهراني، 1398: ج1، 133(.

 الوجه الخامس: إّن »هؤالء« مفعول به للفعل المحذوف
الفعل »أذّم« ویمکن أن یقال منصوب بالذم أي  اللفظ مفعواًل به لفعل محذوف یکون تقدیر  کان هذا  إذا 
»أخّص«  بفعل  أو   ،)139 ج1،   :1415 ودرویــش،   ،127 ج1،   :1414 )الشوکاني،  أذّم  تقدیره:  محذوف  بفعل 
وگنابادي،   ،127 ج1،   :1414 )الشوکاني،  االختصاص  علی  الّنصب  محل  في  یکون  أخری  بعبارة  المحذوف 
بفعل  568(. وکذلك یمکن أن یکون منصوبا  )ابن عاشور، د.ت، ج1:  1408: ج1، 113(، ولکن هذا ضعیف 
مضمر تقدیره: »أعني« )الشوکاني، 1414: ج1، 127، والقرطبي، 1364: ج2، 19، والعکبري، د.ت: ج1، 32( 

وأبیاري، 1405: ج9، 98(.

 النتیجة
تعّد الحرکات اإلعرابیة من أهّم قرائن المعنی النحوي التي منحها النحاة نصیبا عظیما لم تحظ به غیرها من 
کتب النحو عن وظیفة اإلعراب، فذکرت  القرائن األخرى، فبدأ النحو العربي وکأّنه إعراب خالص. وقد تحدثت 
کوسیلة للفهم ووظیفة  نه یؤدي إلی فهم المعنی، فهي تجعل اإلعراب مرادفًا للغة، فتخلط بین وظیفة اللغة 

ّ
أ

 وسیلة من وسائل اللغة، وإّن اشتقاقه یدّل علی وظیفته، 
ّ

اإلعراب الذي أصبح هو اللغة نفسها. فلیس اإلعراب إال
فهو من أعرب الرجل عّما بنفسه: إذا أبان وعّبر عّما بداخله ؛ وذلك ألّن وظیفة اإلعراب تمییز المعاني الترکیبیة 
بعضها عن بعض. فلحرکات اإلعراب غایة أخرى إلی جانب أهمیتها في اإلبانة بمعناها اللغوي الوظیفي، وهي 
کیب اللغویة وظیفة  اإلبانة بمعناها الجمالي الشکلي؛ أي: أن لحرکات اإلعراب إلی جانب دورها في ضبط الترا
أخرى هي الوظیفة الجمالیة. وتجد اإلعراب خاضعا للمعنی خضوعا مطلقا، فیکشف عن الفاعلیة والمفعولیة 
أو  التمکین  في  والرغبة  والتنبیه  واالهتمام  والتعجب  واالستفهام  والتفسیر  والمکان  والزمان  والعلة  والهیئة 
التشویق أو التخصیص؛ لذلك نستطیع القول بأّن علم اإلعراب یرتبط بالتفسیر ارتباطا وثیقا. فعلم اإلعراب من 
العلوم المهمة التي ال بد لمن یشتغل في علم التفسیر أن یتعلمها، وأن یکون علی درایة بها؛ لما لها من أثر بالغ 
في بیان مراد اهلل تعالی، وفهم اآلیة فهما سلیما، وإزالة اللبس واإلشکال عنها، وبدون هذا العلم سیبقی المفسر 
فاقدًا ألداة مهمة من أدوات التفسیر. وإّن کاًل من اختالف األعاریب یمثل ذلك الوجه اإلعجازي البالغي اللغوي 
باإلیجاز، مع وفرة  بأّنه إعجاز  آیة، وهذا ما یمکن وصفه  إعراب یسد مسد  أو  کل قراءة  باعتبار أن  لکتاب اهلل 
المعاني المترتبة علی هذا اإلیجاز، إنه اإلعجاز اللغوي الذي وقع به التحدي. إّن معظم المفسرین للقرآن الکریم 
کما أشیرت في األقوال السابقة، وذلك من خالل  قدأشاروا بتوسع أو اختصار إلی إعراب القرآن وعالقته بالتفسیر 
کتب التفسیر،   کتِب إعراب القرآن الکریم ضمن 

ُ
إعراب بعض الکلمات القرآنیة أثناء تفسیرهم، کما أّنه یمکن عّد

کّل حال، وفهم المعنی دون نظر  رین. فملّخص القول أّن المعنی یتوّقف علی النحو في  ومراجَع هامة للمفّسِ
إلی النحو مستحیل تماما، وال یمکن أن یستغنَي مفّسر عن داللة النحو.
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قائمة المصادر والمراجع
الفارسیة

-شریف الهیجی، محمد بن علي، )1373 ش(، تفسیر شریف الهیجي، تحقیق: میر جالل الدین حسیني ارموي )محدث(، چاپ اول، 
تهران، دفتر نشر داد.

کتاب. -مصطفوي، حسن، )1380ش(، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر 

العربیة
* القرآن الکریم

-اآللوسي، محمود، )1415هـ(، روح المعاني فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علي عبدالباري عطیة، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب 
العلمیة.

-ابن جّني، أبو الفتح عثمان، )1988م(، اللمع في العربیة، تحقیق: سمیح أبو مغلی، عمان، دار مجدالوي للنشر.
---------، )1999م(، الخصائص )ثالث مجّلدات(، الطبعة الرابعة، الهیئة المصریة العامة للکتاب )إدارة التراث(.

-ابن عاشور، محمد بن طاهر، )د.ت(، التحریر والتنویر ، الطبعة األولی، بیروت.
ح جمل الزجاجي، تحقیق: صاحب أبوجنام، ثالث مجّلدات. -ابن عصفور، )د.ت(، شر

-ابن عطیة األندلسي، عبدالحق بن غالب ، )1422 هـ(، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق: عبدالسالم عبدالشافي محّمد، 
الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.

کالمها، التعلیق ووضع الحواشي:  -ابن فارس، أبوالحسن أحمد، )1997م(، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في 
أحمد حسن بسج، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.

-ابن منظور،)1408ه(، لسان العرب، تعلیق ووضع الفهارس: علي شیري، الطبعة األولی، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.
-أبیاري، ابراهیم، )1405 هـ ( ، الموسوعة القرآنیة، الطبعة األولی، القاهرة ، موسسه سجل العرب .
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ارزيابی میزان موفقیت بخش متوِن عربی عمومی 
سال دوم دبیرستان از ديدگاه دبیران و دانش آموزان 

)بررسى موردی: شهرستان زابل(

دکتر عیسى متقى زاده- دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
آزاده شه بخش مجبور1 - دانشجوی كارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

چكیده
به  کتاب ها  این  و قواعد در  و تمرینات تشکیل شده است  از سه بخش قواعد، متون  کتاب درسی عربی در مدارس 
گفت یکی از مهم ترین مؤلفه های موفقیت دانش  عنوان هدف آموزش این زبان معرفی شده است، در این میان می توان 

کتب آموزشی و روش تدریس دبیران می باشد. آموزان، متون بکار رفته در 
این پژوهش با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، و با هدف ارزیابی میزان موفقیت بخش متوِن عربی عمومی سال 
کوشیده است از دیدگاه دبیران و دانش آموزان، با توجه به جنسیت و رشته، تأثیر متون را در آموزش زبان  دوم دبیرستان 
کند. جامعه آماری پژوهش، 120  عربی بر اساس اهداف ذکر شده در این بخش از طریق داده های نظرسنجی، بررسی 
دانش آموز، و 20 دبیر از 10 دبیرستان دخترانه و پسرانه شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان است. نمونه گیری 
که از نظر بیشتر  از جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است 
کتاب عربی عمومی سال دوم دبیرستان، در رسیدن به اهداف خود  دبیران، به خصوص دبیران زن، بخش متون در 
که از نظر دانش آموزان دختر و دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک این بخش از کتاب در رسیدن  موفق بوده است؛ در حالی 

به اهداف خود موفق نبوده است.

کلیدواژگان: متون عربی، دوم دبیرستان، دبیران، دانش آموزان

a.shahbakhsh@modares.ac.ir :1 نویسنده مسئول
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 مقدمه
گذشته همواره مورد توجه ایرانیان بوده، اما امروزه آموزش زبان در ایران  زبان عربی به عنوان زبان قرآن از 
گرفته، و دانش آموزان در سراسر  کاستی ها و مشکالتی قرار  کلی و آموزش زبان عربی به طور خاص در  به صورت 
گیری این درس گریزانند و انگیزه یادگیری زبان عربی در آنها ضعیف گشته است. عربی یکی از دروسی  کشور از فرا
که دانش آموزان در این درس نمرات رضایت بخشی را بدست نیاورده و این امر ذهن اغلب دبیران عربی و  است 
کرده است که چگونه می توان موانع جذابیت درس عربی را  مسؤوالن آموزش مناطق مختلف را به خود معطوف 

از میان برداشته و انگیزه های مؤثر در آموزش زبان وحی را در بین دانش آموزان تقویت کرد.
نشان  شواهد  می گیرند  فرا  را  عربی  زبان  سال   7 یا   6 مدت  به  دانش آموزان  اینکه،  وجود  با  مثال  برای    
کتفاء به اندوخته هایش به فهم مناسبی از زبان  که دانش  آموخته مقطع دبیرستان به ندرت بتواند با ا می دهد 
ح های آموزشی در ایران، بویژه در بخش آموزش  که بسیاری از طر نایل شود. )حقدوست راد، 1388: 36( چرا 
ح های ارزشیابی  زبان عربی، چه در دوره دانشگاه و چه در دوره های قبل از دانشگاه بدون انجام دادن طر
کارایی الزم، به حیات خود ادامه می دهند. )متقی زاده، 1388: 2( اجرا می شوند و سال ها بعد با وجود فقدان 
کتب  همچنین در همایش ها ومجالت مختلف، سخنان و مقاالتی، هرچند اندک، در حوزه نقد و بررسی 
که وجه غالب مشترک در بین همه این سخنان، عدم اهتمام به ارزیابی اثر بخشی  عربی دبیرستان بیان شده 
کتابهاست )کرمی، 1388: 76(  و نقد متون آموزشی و در نتیجه، غافل ماندن از اهدف و الیه های پنهانی این 
که محوری ترین مؤلفه هر برنامه درسی، هدف است. هدف های آموزشی غالبا مرتبط با جامعه و نیازهای  زیرا 
رفع  دیگر  سوی  از  است.  دو  آن  از  ترکیبی  یا  می دهد  قرار  توجه  مورد  را  یادگیرندگان  از  نیازهایی  یا  بوده  آن 
نیازهای فرد و جامعه به صورت علمی مستلزم استفاده از علوم و فنون، رشته ها و موضوعات درسی مختلفی 

ع هدف با آن ارتباط می یابد. )میرزا بیگی، 1380: 114(  که بر حسب نو است 
 سیاست راهبردی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش توجه به متن و دریافت معانی موجود در متن 
کتاب عربی دوم دبیرستان ذکر شده هدف غایی از  می باشد. )راهنمای برنامه درسی، 1379: 8( در مقدمه 
آموزش زبان عربی تقویت قّوه درک و فهم متون و عبارت است. یادگیری در این سطح، عبارت است از توانایی 
که شخص خودش می سازد، بی آنکه میان آن مطلب  پی بردن به مفهوم یک مطلب، و تبیین آن با جمالتی 
کند )شعبانی، 1391: ج65/2( از این رو انجام پژوهش هایی برای نقد  با مطالب دیگر چندان ارتباطی برقرار 
کتب عربی دبیرستان در چارچوب اهداف آموزش پرورش و معیارهای  و بررسی میزان موفقیت متون درسی 
کاستی ها و مشکالت آموزشی در صورت امکان اقدام شود.  علمی، ضروری به نظر می رسد تا برای از بین بردن 
ح  که  هدف غایی از آموزش زبان عربی تقویت قوه درک و فهم متون و عبارات است این سؤال مطر و از آنجا 
کتاب  ح شده در  کتاب عربی عمومی دوم دبیرستان براساس اهداف مطر که بخش متون موجود در  می شود 

به چه میزان موفق بوده است؟ 
بر این اساس در این جستار تالش بر آن است تا با تکیه بر روش آماری و نظرسنجی به بررسی دیدگاه دبیران 
و دانش آموزان و مقایسه دیدگاه دو گروه )با توجه به جنسیت و رشته( در خصوص موفقیت این بخش از کتاب 

پرداخته شود. و با پاسخ دادن به سواالت ذیل به نتیجه نهایی به دست آورده می شود.
1- دیدگاه دست اندرکاران حوزه آموزش، از جمله دبیران بر اساس جنسیت مختلف نسبت به این مسأله چیست؟

کتاب چگونه است؟ 2-  دیدگاه دانش آموزان براساس جنسیت در میزان موفقیت متون بکار رفته در این 
3- دانش آموزان براساس تفکیک رشته متون بکار رفته را چگونه ارزیابی می کنند؟
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وهش  وش پژ ر

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است. در روش پیمایشی، محقق از طریق پرسشنامه یا مصاحبه به 
گروه های معین می خواهد به چند سؤال مشخص پاسخ دهند این  مشاهده آن چه هست می پردازد و از افراد 

پاسخ ها مجموعه اطالعات تحقیق را تشکیل می دهند )عبداألمیر، 2007: 48(.
جامعه پژوهش شامل 10 دبیر زن و 10 دبیر مرد عربی و 120 دانش آموزان دختر و پسر سال دوم متوسطه 
رشته های ریاضی و تجربی سال 94- 93 از 10 دبیرستان دولتی، 5 دبیرستان دخترانه به نام های )خدیجه 
کبری، و مدرسه شاهد( و 5 دبیرستان پسرانه به نام های )شهید  کبری، فاطمة الزهراء، امیرالمؤمنین، صدیقه 
حسینی، شهید کیخا، علی بن أبی طالب، باقرالعلوم و مدرسه شاهد( در استان سیستان و بلوچستان شهرستان 

زابل می باشد.
گروه دانش آموزان و دبیران تدارک  گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه است، که برای دو  ابزار 
مجموعه  زیر  ســواالت  دارای  متغیر  هر  و  هستند  متغیر   6 دارای  و  مشابه  پرسشنامه  دو  هر  است.  شده  دیده 

می باشد. این متغیرها به ترتیب عبارت اند از:
میزان اجرای راهکارهای صحیح روخوانی متن عربی از جانب دبیران؛

میزان اجرای راهکارهای صحیح برای بیان نکات مربوط به قواعد متن؛
میزان استفاده دبیران از راهکارهای صحیح برای فهم ترجمه متن؛

میزان استفاده دبیران از راهبردهای صحیح برای تقویت درک متن؛
میزان استفاده دبیران از راهکارهای صحیح برای تقویت ذوق ادبی دانش آموزان؛

میزان عالقه و انگیزه دانش آموزان به انواع متون های مختلف )قصه، شعر و أضواء قرآنیة( بکار رفته در کتاب.
کم و عدد 5  در پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده شده، به طوری که عدد 1 نشان دهنده ارزش خیلی 
کار از سطح استفاده کرده ایم، به طوری که سطح کم  نشان دهنده ارزش خیلی زیاد است و برای سهولت انجام 

کم با عدد یک و سطح متوسط با عدد دو و سطح زیاد و خیلی زیاد با عدد سه نشان داده شده است. و خیلی 
به منظور بررسی روایی پرسشنامه و اعتبار تحلیل های آماری، از دیدگاه و نظریات متخصصین حوزه آموزش 
عربی و آماری استفاده شده و پرسشنامه و تحلیل های آماری پس از اعمال نظریات ایشان و تغییراتی چند، 

گرفته است. مورد استفاده قرار 
بر  که  شد  استفاده  دانش آموزان  از  نفر   36 تعداد  به  مقدماتی  نمونه ای  از  پرسشنامه،  اعتبار  بررسی  برای 

کرونباخ برابر با 80% است بنابراین پرسشنامه اعتبار دارد. اساس آن، میزان آلفای 

پیشینه تحقیق
زهرا حقدوست راد مقاله ای با عنوان »موانع یادگیری زبان عربی در دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان و 
گرایش دانش آموزان به  ح راهکارهایی برای ایجاد  دبیران« نوشته است. این پژوهش میدانی به منظور طر
یادگیری زبان عربی، انجام شده است. مقاله مذکور در شماره 27 مجله »کتاب ماه ادبیات« چاپ شده است.

کتاب های عربی  کارگاه ترجمه در  عیسی متقی زاده و همکاران مقاله ای با عنوان »بررسی میزان موفقیت 
دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهرستان دورود« نگاشته اند. هدف این مقاله بررسی میزان 
موفقیت بخش متون با استفاده از یک پژوهش میدانی است مقاله مذکور در شماره 15 مجله علمی پژوهشی 

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیده است.
کتب عربی عمومی مقطع دبیرستان« نگاشته است.  حمیدرضا میرحاجی مقاله ای با عنوان »بررسی و نقد 
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کتب درسی و عناصر درسی را بیان می کند. مقاله مذکور در شماره 15 مجله  وی در این مقاله، مراحل تهیه 
عنوان  با  مقاله ای  خضری  کاوه  و  زاده،  متقی  عیسی  است.  شده  چاپ  عربی  ادبیات  و  زبان  ایرانی  انجمن 
دانش آموزان  و  دبیران  دیدگاه  از  دبیرستان  سوم  سال  عمومی  عربی  متون  بخش  موفقیت  میزان  »ارزیابی 
شهرستان پیرانشهر« نگاشته اند. این بررسی با هدف ارزیابی میزان موفقیت بخش متوِن عربی عمومی سال 
سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان، کوشیده است با بیان تأثیر متون در آموزش زبان و از طریق 
تحلیل داده های به دست آمده از نظرسنجی، میزان موفقیت بخش متون را در دستیابی به اهداف بخش 
عربی  ادبیات  و  زبان  ایرانی  انجمن  پژوهشی  علمی،  مجله   26 شماره  در  مذکور  مقاله  کند.  بررسی  مذکور، 
دبیرستان  اول  عربی  کتاب  به  »نگاهی  عنوان  با  مقاله ای  همکاران،  و  زاده  متقی  عیسی  است.  شده  چاپ 
کتاب عربی  ک های تحلیل و سازماندهی محتوا« نگاشته اند. این مقاله بر آن است تا  بر اساس الگوها و مال
قرار دهد. مقاله مذکور در  بررسی  ک سازماندهی محتوا مورد  بر اساس تکنیک محتوا و مال را  اول دبیرستان 
شماره 2 مجله جستارهای زبانی به چاپ رسیده است. رضوان حکیم زاده، مقاله ای با عنوان »بررسی میزان 
کرمانی« نگاشته است.  کار آمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه از نظر دبیران و دانش آموزان 
گردیده است. جامعه  انجام  کمی  و  پیمایشی  به روش  که  کاربردی است  ع پژوهش  های  نو از  این پژوهش 
کلیه معلمان زن و مرد عربی و دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه رشته های ریاضی  پژوهش شامل 
کرمان در سال تحصیلی 91- 90 می باشد. مقاله مذکور در شماره 2 مجله  و تجربی دبیرستان های دولتی شهر 

جستارهای زبانی به چاپ رسیده است.
کشور فاصله دارد در زمینه های آموزش درس عربی،  از پایتخت  که استان سیستان و بلوچستان  از آنجا   
کنون در استان مذکور انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر اولین پژوهشی است  هیچ گونه پژوهشی تا
کتاب عربی دوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان با  که در ایران میزان موفقیت بخش متون را در 

توجه به جنسیت و رشته انجام می دهد.

 ادبیات نظری
 میزان هماهنگى بخش متون با نیازهای جامعه 

آموزشی پیشرفته  ایرانی است. در نظام های  انتقال فرهنگ اسالمی-  کننده در  تعیین  زبان عربی درسی 
بستر  عربی  زبان  درس  بنابراین  می دهند.  آمــوزش  را  فرهنگی  موضوعات  و  مفاهیم  زبــان،  آمــوزش  بستر  در 
از سوی دیگر زبان مادری مردمان   )239 مناسبی برای آموزش اصول شهروندی است )متقی زاده، 1393: 
که آشنایی با  گونه ای  که با زبان عربی بیشترین آمیختگی و امتزاج را یافته است به  این مرز و بوم زبانی است 
ادب این مرز و بوم بدون آشنایی با زبان عربی امکان پذیر نیست )میرحاجی، 1389: 146( و از نظر تاریخی 
کمک به  انتقال فرهنگ و  کودکان،  کردن  گروه های جامعه برای شرکت در جامعه پذیر  مدارس به خواست 
87( به همین دلیل به منظور تدارک و تنظیم  حفظ یکپارچگی جامعه به وجود آمده اند. )تقی پور، 1389: 
گذشته، حال و آینده بررسی،  هدف های آموزشی باید وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در زمان 
گر جامعه در  کرد. )شعبانی، 1391: 61/2( به عنوان مثال ا و اهداف آموزشی را بر اساس نیازهای آن تنظیم 
حال پیشرفت است. باید به تحوالت ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی توجه داشت، بنابراین محتوای کتب 
کرد تا  ع است، انتخاب  که در جامعه در حال وقو درسی و از جمله متون درسی را باید مطابق با تغییرات اساسی 
گون انطباق یابد، زیرا برنامه درسی وقتی جالب توجه و با ارزش خواهند  گونا برنامه درسی همواره با نیازهای 

گردان تهیه و تنظیم شود.  که بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی شا بود 
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برای درک بهتر آن چه در رابطه با تناسب محتوای متون با نیازها و ارزش های جامعه ذکر شد، در جدول زیر 
کتاب عربی عمومی سال دوم دبیرستان را ذکر می کنیم. کلی متون به کار رفته در  مشخصات 

کتاب عربی عمومی سال دوم دبیرستان در رابطه با تناسب محتوا با نیازهای جامعه کار رفته در  جدول )1( برآورد متون به 

تناسب مفهوم متن با نیازهای جامعهمحتواعنواندرس

تناسب دارددعا و نیایشإلهیاول

تناسب داردکمک به فقیرانفی خدمة البؤسادوم

تناسب داردقرآنکتاب الحیاةسوم

تناسب داردارزش علمجمال العلمچهارم

تناسب داردمدارا با حیواناتالظبی والقمرپنجم

تناسب داردحقوق مردمحقوق الناسششم

تناسب داردظلم بر قدسعلی الظلم ثوریهفتم

تناسب داردشهادت أبوعامر جوان قهرمانالشاّب البطلهشتم

 ما سعینهم
ّ

کوششلیس لإلنسان إال تناسب داردتالش و 

تناسب داردخلقت خداوندتبارک اهلل أحسن الخالقیندهم

وش تدریس بخش متون عربی  ر
 بخش قرائت و درک متن

کلی روش تدریس بخش قرائت متون به سه بخش تقسیم شده: در یک دیدگاه 
گیر با خالصه متن از طریق  کردن فرا 1. قبل از قرائت: تفهیم واژگان جدید، بیان اصطالحات، امثال، آشنا 

گوش دادن به متن و .... ح سواالت هدف دار برای افزایش دقت در  داستان، طر
کالم و صحیح خوانی و بلند خوانی. هدف از بلند خواندن، تصحیح تلفظ و  2. حین قرائت: رعایت آهنگ 
گفتاری از قبیل حالت های تعجب، سوال و نیایش به فهم بهتر متن  رعایت آهنگ است؛ زیرا رعایت عالئم 

کمک می کند.
ح شود تا أوال دریافت  کتاب مطر 3. بعد از قرائت: پس از قرائت متن می بایست پرسش ها و مسایلی از متن 
دانش آموزان از متن را تقویت بخشیم و ثانیًا آموخته های آنان را مورد ارزشیابی قرار دهیم. )حیدری، 1383: 7( 
دادن اطالعات پیش زمینه به زبان  آموز درباره موضوع، قبل از وارد شدن به مرحله شنیداری تالش برای درک 
محتوا و سرفصل های مهم از سوی زبان آموز به جای تک تک کلمات؛ زیرا توجه یا نگرانی در مورد فهمیدن تمام 
کردن موضوع باز می دارد و او را مایوس می کند و همچنین بحث،  کلمات یا معنای آنها، زبان آموز را از دنبال 
مناقشه، سوال و جواب و نتیجه گیری بعد از شنیدن )میرحسینی، 1376: 34-35( در این میان معلم با دادن 
که درک  کاپر معتقد است  که دیوید  پیش زمینه ذهن دانش آموزان را در جریان یادگیری قرار می دهد همانگونه 

متن براساس معنی بین افکار اصلی متن و افکار گذشته خواننده ارتباط برقرار می کند. )الجوینی، 2005: 75(
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 بخش ترجمه متن
 به عنوان مهم ترین اصل در ترجمه پرهیز دبیر از ترجمه به صورت امال، می تواند زمینه ساز تالش فردی 
که در حاشیه صفحه ذکر شده اند  گیر برای درک بهتر متن شود و این امر از طریق واژگان معادل  گروهی فرا و 
کالس دامنه واژگان را افزایش دهد. )حیدری، 1383: 9( به عبارت  بیشتر میسر است و دبیر متناسب با سطح 
کند و نقش اصلی در این مسیر  دیگر معلم در فرایند ترجمه متن می بایست تنها نقش راهنما و مصحح را ایفا 
کرد  گر این مسأله محقق شود مطمئنًا پس از شش سال آموزش می توان ادعا  بر عهده خود دانش آموز است. ا
را دارند. )میرحاجی،  کریم و متون ساده  آیات قرآن  از  زیادی  توانایی درک و فهم تعداد  که دانش آموزان ما 

)157 :1389

وهش بررسى مواد پژ
نمونه آماری دبیران

که از 20  جامعه آماری دبیران 20 دبیر مرد و زن می باشد. که از این تعداد 10 دبیر زن و 10 دبیر مرد هستند 
دبیرستان دخترانه و پسرانه به طور مساوی انتخاب شده اند، این دبیران براساس رشته های متفاوت قابل 
کتاب عربی رشته های مختلف را تدریس می کنند، و از لحاظ جنسیت  تفکیک نمی باشند و به صورت مشترک 

دبیران زن مخصوص دبیرستان های دخترانه و دبیران مرد مخصوص دبیرستان های پسرانه می باشند.
جدول )2( توزیع فراوانی نسبی دبیران بر حسب جنسیت

درصدتعدادجامعه آماری
50%10دبیران مرد
50%10دبیران زن

ع 100%20مجمو

 نمونه آماری دانش آموزان

که از این تعداد 60 نفر از آنان دختر و 60 نفر آنان  نمونه آماری دانش آموزان شامل 120 دانش آموز می باشد 
پسر هستند. و از بین 60 نفر دختر، 30 نفر در رشته علوم تجربی و 30 نفر دیگر در رشته ریاضی فیزیک مشغول 
تحصیل هستند. و از 60 نفر پسر نیز 30 نفر در رشته علوم تجربی و 30 نفر دیگر در رشته ریاضی فیزیک در حال 

تحصیل هستند.
جدول )3( فراوانی نسبی دانش آموزان برحسب جنسیت و رشته

کلعلوم تجربیریاضی فیزیکرشته
درصدفراوانیدرصدفراونیدرصدفراوانی     شاخص جنسیت

50%2560%2530%30پسر
50%2560%2530%30دختر
100%50120%5060%60کل

تحلیل داده های مربوط به دبیران:

سؤال1. شما تا چه حد در تدریس متون عربی عمومی سال دوم، راهبردهای صحیح روخوانی متون را اجرا 
می کنید؟
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 دبیران مرد:
تحلیل داده ها نشان می دهد که از میان جامعه آماری 10 دبیر مرد، حدود 60 درصد تا حد باالیی به راهبردهای 
صحیح روخوانی متن و 23 درصد آنها به طور متوسط به این راهبردها توجه دارند و از میان 17 درصد باقی مانده 

به میزان کم به این راهبردها اهتمام می ورزند.
دبیران زن:

از تحلیل داده ها چنین به دست آمده از میان جامعه آماری 10 دبیر زن 63 درصد آنها تا حد باالیی راهبردهای 
کالس اجرا می کنند. در این میان 35 درصد آنها به طور متوسط و 2 درصد آنها تا حد  صحیح روخوانی متن را در 

کمی این راهبردها را اجرا می-کنند.
سوال2. شما تا چه میزان از راهبردهای مناسب برای بیان نکات قواعدی متون عربی استفاده می کنید؟   

دبیران مرد:
که 77 درصد از دبیران مرد راهبردهای مناسب برای بیان نکات  کی از آن است  نتایج آماری نظر سنجی حا
کنند، و از میان 23 درصد باقی مانده 20 درصد به طور متوسط و  قواعدی متون در کالس را تا حد باالیی اجرا می 

3 درصد تا حد کم به این قواعد توجه دارند.
دبیران زن:

که از میان دبیران زن 83 درصد تا حد باالیی به راهبردهای مناسب برای  در تحلیل داده ها مشاهده می شود 
بیان نکات قواعدی متون توجه دارند، و 17 درصد هم به طور متوسط این راهبردها را اجرا می کنند.

سوال3. شما تا چه حد از راهبردهای مناسب برای درک و فهم معنایی متن استفاده می کنید؟
دبیران مرد:

که 63 درصد از دبیران مرد، تا حد باال و 37 درصد تا حد متوسط،  نتایج نظر سنجی این سؤال نشان می دهد 
راهبردهای مناسب را برای درک و فهم معنایی متن اجرا می کنند.

دبیران زن:
کی از آن است، 79 درصد از دبیران زن تا حد زیاد، و 21 درصد  نتایج داده های این سوال در بین دبیران زن حا

باقی مانده هم تا حد متوسط راهبردهای مناسب را برای درک و فهم معنایی متن اجرا می  کنند.
سوال4. شما تا چه حد از راهبردهای مناسب برای تحلیل اسلوب شعری شاعر استفاده می کنید؟

دبیران مرد:
در تحلیل داده ها مشاهده می شود 28 درصد دبیران تا حد باال و 28 درصد تا حد متوسط، و 44 درصد به میزان 

خیلی کم، از راهبردهای مناسب برای تحلیل اسلوب متن شعری استفاده می  کنند.
دبیران زن:

کمی  در داده های به دست آمده 49 درصد آنها تا حد باال و 36 درصد دبیران تا حد متوسط، و 15درصد تا حد 
راهبردهای مناسب را برای تحلیل اسلوب متن شعری در کالس اجرا می کنند.

سوال5. شما تا چه حد در تدریس متون عربی، از راهبردهای تحلیل زیبایی متون استفاده می کنید؟
دبیران مرد:

کی از آن است از میان جامعه آماری دبیران مرد 54 درصد آنها تا حد زیاد، و 34  تحلیل های به دست آمده حا
درصد آنها تا حد متوسط، و 12 درصد آنها تا حد کم راهبردهای تحلیل زیبایی متون را در کالس اجرا می کنند.

دبیران زن:
نتائج تحلیل داده ها نشان می دهد، 69 درصد دبیران زن تا حد زیادی، و 23 درصد آنها به طور متوسط، به 
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کم اقدام به تحلیل زیبای متون در  تحلیل زیبایی متون می پردازند، و از میان درصد باقی مانده 8 درصد تا حد 
کالس درس می کنند. 

کتاب در باال بردن  سوال6. به نظر شما تا چه حد، تحلیل متون )قصه، فی أضواء القرآن، شعر( بکار رفته در 
ذوق عاطفی و یادگیری دانش آموزان موفق بوده اند؟

دبیران مرد:
بر اساس نتائج به دست آمده 42 درصد دبیران مرد تا سطح باال، و 38 درصد دبیران تا سطح متوسط، و20 

درصد آنها به میزان کم، تحلیل متون بکار رفته را در باال بردن ذوق ادبی دانش آموزان مؤثر دانسته اند.
دبیران زن:

در نظر سنجی این سوال 58 درصد دبیران زن، تا سطح باالیی، و 24 درصد تا حد متوسط، و 18درصد باقی 
مانده تا حد کم تحلیل متون وارده در کتاب را تا حد بسیار موثر دانسته اند.

 مقایسه دیدگاه های دبیران مرد و دبیران زن
جدول )4( دیدگاه های دبیران مرد و دبیران زن در میزان موفقیت متون عربی عمومی دوم دبیرستان

میانگین انحراف معیار Tآزمون درجه آزادی سطح معنادار جنسیت سوال
21.9000 2.37814 771.- 18 451. دبیر مرد سوال1
22.7000 2.26323 771.- 17.956 451. دبیر زن
12.3000 1.41814 631.- 18 536. دبیر مرد سوال2
12.7000 1.41814 631.- 18.000 536. دبیر زن
14.9000 1.66333 1.524- 18 145. دبیر مرد سوال3
16.1000 1.85293 1.524- 17.794 145. دبیر زن
11.9000 2.64365 1.859- 18 080. دبیر مرد سوال4
14.0000 2.40370 1.859- 17.839 080. دبیر زن
17.5000 1.95789 1.643- 18 118. دبیر مرد سوال5
19.1000 2.37814 1.643- 17.360 118. دبیر زن
9.6000 2.31900 1.150- 18 265. دبیر مرد سوال6
10.8000 2.34758 1.150- 17.997 265. دبیر زن

سوال1. در این سوال سطح معنادار با استفاده از نرم افزار spss21 و آزمون T، با ضریب اطمینان 95% نشان دهنده 
نزدیک بودن پاسخ های دبیران و مرد است دبیران راهبردهای صحیح روخوانی متن را بسیار خوب در کالس درس 
اجرا می کنند. در این میان در مورد روخوانی متن هر دو گروه دبیران اتفاق نظر دارند بعد از روخوانی خود، از یک یا دو 

دانش آموز نمی خواهند تا متن درس را با صدای بلند بخوانند.
سوال2. در این سوال نمره سطح معنادار بیشتر از 0/05می باشد، و دبیران مرد و زن اثر متون را در تسریع آموزش 
گروه بدون اختالف در میانگین به نقش مهم متن در یادگیری قواعد بیشتر  قواعد بسیار مؤثر دانسته اند. هر دو 

واقف اند.
کمتر از 0/05 مشاهده  سوال3. در این سوال با استفاده از آزمون T، و با ضریب اطمینان 95% نمره سطح معنادار 
می شود، و نیز میانگین به دست آمده از نظرات دبیران مرد و زن به ترتیب 14 و 16 بیانگر اختالف معنادار بین دو گروه 
دبیران می باشد، و نشان می دهد دبیران زن در اجرای راهبردهای درک و فهم معنایی متن موفق تر عمل کرده اند. 

توجه به این راهبردها بیانگر تقویت قوه درک دانش آموزان می باشد.
سوال4. در این سوال سطح معنادار با استفاده از آزمون T، و ضریب اطمینان 95% نشان دهنده اختالف پاسخ های 
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دبیران مرد و زن می باشد، در این میان نمره میانگین به ترتیب 11 و 14 نیز نشان دهنده آن است که دبیران زن در 
گروه دبیران تا سطح متوسط به تحلیل های متون  کرده اند، اما هر دو  اجرای تحلیل های متن شعر موفق تر عمل 
شعری توجه کرده اند و مواردی که کمتر به آن توجه شده مربوط به حفظ اشعار است. بعضی دبیران در جریان گفتگو 

با پژوهشگر اذعان داشتند هیچ شعر حفظی از دانش آموزان درخواست نمی شود.
که در این سوال سطح معناداری اختالف  سوال5. نتایج آزمون T، با ضریب اطمینان 95% حاکی از آن است 
پاسخ های دبیران مرد و زن قابل توجه است، و میانگین به دست آمده بیانگر موفقیت دبیران زن در تحلیل زیبایی 

متون نسبت به دبیران مرد می باشد.
 سوال6. نتایج داده ها بیانگر آن است که دو گروه دبیران در تحلیل متون )قصه، فی أضواء القرآن و شعر( موفق 
عمل کرده اند و این متون را در یادگیری دانش آموزان موثر می دانند، در این میان دبیران زن در اجرای این راهبردها 

تا حدودی موفق تر نشان داده می شوند، که اختالف آنها معنادار نیست.
 توصیف و تحلیل داده های مربوط به دانش آموزان

سوال1. دبیران شما تا چه حد در تدریس بخش متون، راهکارهای صحیح روخوانی متون را اجرا می کنند؟
دانش آموزان پسر ریاضی:

براساس نظر دانش آموزان پسر رشته ریاضی حدود 28 درصد این دانش آموزان در سطح باال، و 27 درصد تا سطح 
متوسط، و 45 درصد تا حد کم معتقدند دبیران آنها راهکارهای صحیح روخوانی متن را اجرا می کنند.

 دانش آموزان دختر ریاضی:
نتائج بدست آمده حاکی از آن است در بین دانش آموزان دختر ریاضی، حدود 25 درصد هم تا سطح باالیی و 22 
کم، معتقدند دبیران آنها راهکارهای روخوانی متن را اجرا  درصد دیگر تا حد متوسط، و حدود 53 درصد تا سطح 

می کنند.
دانش  آموزان پسر تجربی:

داده های به دست آمده حاکی از آن است، از میان دانش آموزان پسر رشته تجربی حدود 45 درصد تا سطح زیاد، 
کم معتقدند دبیران  شان به اجرای راهکارهای  و 26 درصد هم به میزان متوسط، و حدود 29 درصد هم به میزان 

روخوانی متن می  پردازند.
دانش آموزان دختر تجربی: 

براساس نظر دانش آموزان دختر رشته تجربی حدود 20 درصد تا سطح باال، و 23 درصد تا سطح متوسط و حدود 
57 درصد تا حدکم، معتقدند دبیران  شان به راهکارهای صحیح روخوانی می  پردازند .

سوال2. دبیران شما تا چه حد از راهبردهای مناسب برای بیان نکات مربوط به قواعد، از متن درس استفاده 
می کنند؟

دانش  آموزان پسر ریاضی:
داده های آماری نشان دهنده آن است، از بین دانش آموزان پسر ریاضی، 42 درصد تا سطح باال، و 26 درصد تا 
سطح متوسط، و 32 درصد تا سطح کم، معتقدند دبیران آنها برای بیان نکات مربوط به قواعد از متن درس استفاده 

می  کنند.
دانش  آموزان دختر ریاضی:

بر اساس نظر دانش آموزان دختر رشته ریاضی، حدود 43 درصد بطور متوسط، و 20 درصد تا حد کم، و 14درصد 
کم معتقدند دبیرانشان راهبردهای  آنها تا حد زیاد، و 13درصد تا سطح خیلی زیاد، و 10 درصد آنها به میزان خیلی 

مناسب برای بیان نکات مربوط به قواعد را اجرا می کنند..
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دانش آموزان پسر تجربی:
داده  های آماری بر آن است، در بین دانش آموزان پسر تجربی حدود 61 درصد تا سطح باالیی، و 22 درصد هم تا 

سطح متوسط، و 17 درصد به میزان کم معتقدند دبیرانشان به قواعد موجود در متن می  پردازند. 
دانش آموزان دختر تجربی:

بر اساس نظر دانش آموزان دختر رشته تجربی حدود 45 درصد تا سطح باال و 45 درصد تا حد متوسط، و 15درصد 
تا حد کم به اجرای قواعد در متن از طرف دبیران معتقدند.

سوال3. دبیران شما تا چه حد در تدریس بخش متون از راهبردهای مناسب برای درک و فهم معنایی متون 
استفاده می کنند؟

دانش آموزان پسر ریاضی:
داده های به دست آمده از این سوال بیانگر آن است، از بین دانش آموزان پسر رشته ریاضی حدود 20 درصد تا 
کمی، معتقدند دبیران  شان  سطح باال، و حدود 18 درصد آنها تا سطح متوسط، و 62 درصد باقی مانده تا سطح 

راهبردهای مناسب را برای فهم و درک معانی متون به کار می برند.
دانش آموزان دختر ریاضی:

نتائج بدست آمده بر آن است، حدود 22 درصد دانش آموزان تا سطح باالیی و حدود 33 درصد دانش آموزان به 
طور متوسط، و 45 درصد تا حد خیلی کم، معتقدند دبیران  شان در تدریس متن از راهکارهای مناسب برای درک و 

فهم معنایی متن استفاده می کنند.
دانش آموزان پسر تجربی:

براساس نظر دانش آموزان پسر رشته تجربی، حدود 34 درصد آنها تا سطح باال، و 37 درصد تا حد متوسط، و 29 
درصد تا حد کم، معتقدند دبیران  شان به راهکارهای مناسب جهت درک و فهم متن توجه دارند.

دانش آموزان دختر تجربی:
براساس نظر دانش آموزان دختر رشته تجربی، حدود 20 درصد دانش آموزان تا سطح باال، و حدود 39 درصد آنها تا 
حد متوسط، و 41 درصد باقی مانده هم تا سطح کم بیان داشتند که دبیران  شان تا حد خیلی زیادی در تدریس خود 

از راهکارهای مناسب برای درک و فهم معنایی استفاده می کنند.
سوال4. با توجه به موارد زیر دبیران شما تا چه حد از روش های مناسب تدریس برای تقویت فهم متن استفاده 

می کنند؟
دانش آموزان پسر ریاضی:

در داده های به دست آمده چنین مشاهده می شود، از بین دانش آموزان پسر ریاضی حدود 30 درصد تا سطح باال 
و 24 درصد به میزان متوسط و 46 درصد تا حد کم معتقدند دبیران  شان روش  های مناسب تدریس را جهت تقویت 

فهم متن به کار می گیرند.
دانش آموزان دختر ریاضی:

براساس نظر دانش آموزان دختر رشته ریاضی، حدود 34 درصد تا سطح باال، و حدود 32 درصد تا حد متوسط، و 
حدود 34 درصد تا سطح کمی معتقدند روش  های مناسب تدریس را برای تقویت فهم درس بکار می گیرند.

دانش آموزان پسر تجربی:
براساس نتائج به دست آمده از نظر دانش آموزان پسر رشته تجربی، حدود 54 درصد دانش آموزان تا سطح باال، و 
33 درصد تا حد متوسط، و 13 درصد تا سطح کم، معتقدند دبیران شان از روش های مناسب تدریس برای تقویت 

فهم درس استفاده می کنند.
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دانش آموزان دختر تجربی:
داده های آماری نشان دهنده آن است از بین دانش آموزان دختر رشته تجربی، حدود 33 درصد به میزان متوسط، 
و 20 درصد تا حد زیادی، و 17 درصد تا حد کم، و 18 درصد هم تا سطح خیلی کم، و 12 درصد باقی مانده تا حد خیلی 

زیادی معتقدند دبیرانشان از روش  های مناسب تدریس برای تقویت فهم درس استفاده می کنند.
سوال5. دبیران شما تا چه حد در تدریس متون درس عربی، به بیان زیبایی متن می پردازند؟

دانش آموزان پسر ریاضی:
در داده های آماری این سوال، از بین دانش آموزان پسر رشته ریاضی حدود 22 درصد تا سطح باال، و 25 درصد تا 

حد متوسط و حدود 53 درصد تا سطح کم، معتقدند دبیران شان زیبایی های یک متن را بیان می کنند.
دانش آموزان دختر ریاضی:

ریاضی حــدود 34 درصد  دانــش آمــوزان دختر رشته  بین  از  اســت،  آن  ــاری نشان دهنده  آم ــای  تحلیل داده هـ
دانش آموزان تا سطح باال، و حدود 32 درصد دانش آموزان تا حد متوسط، و 34 درصد تا میزان کم معتقدند دبیرانشان 

زیبایی های یک متن را بیان می کنند.
دانش آموزان پسر تجربی:

داده های بدست آمده از این سوال بیانگر آن است، از بین دانش آموزان پسر تجربی حدود 45 درصد آنها تا سطح 
باال، و 27 درصد تا حد متوسط، و 28 درصد دانش آموزان تا سطح کم معتقدند دبیران شان به بیان زیبایی های متن 

می پردازند.
دانش آموزان دختر تجربی:

در این نظرسنجی دانش آموزان دختر رشته تجربی حدود 32 درصد دانش آموزان تا سطح باال، و حدود 26 درصد 
تا حد متوسط، و 42 درصد دانش آموزان تا سطح کم، دبیران شان را در تحلیل زیبایی های یک متن ارزیابی کرده اند. 
سوال 6. تا چه حد متون بکار رفته )قصه، فی أضواء القرآن و شعر( در کتاب عربی عمومی دوم دبیرستان در تقویت 

یادگیری و ذوق عاطفی موثر هستند؟
دانش آموزان پسر ریاضی:

در تحلیل داده ها مشاهده می شود از بین دانش آموزان پسر ریاضی، حدود 55 درصد تا سطح زیاد، و 14 درصد 
کتاب در تقویت یادگیری و ذوق عاطفی موثر  تا حد متوسط ، و 31 درصد تا سطح کم معتقدند، متون بکار رفته در 

بوده اند.
دانش آموزان دختر ریاضی:

براساس نظر دانش آموزان دختر رشته ریاضی، حدود 30 درصد تا سطح باال، و حدود 34 درصد تا حد متوسط، 
کتاب در تقویت یادگیری و ذوق عاطفی آنها تاثیرگذار بوده  کار رفته در  و 36 درصد تا سطح کم، معتقدند متون به 

است.
دانش آموزان پسر رشته تجربی:

در این نظرسنجی از بین دانش آموزان پسر رشته تجربی حدود 52 درصد تا سطح زیاد، و 21 درصد تا حد متوسط و 
27 درصد تا سطح کم، اظهار داشته  اند این متون در یادگیری عربی موثر بوده اند.

دانش آموزان دختر رشته تجربی:
داده های به دست آمده نشان دهنده آن است، از بین دانش آموزان دختر رشته تجربی حدود 34 درصد تا سطح 

باال، و حدود 30 درصد تا حد متوسط، و حدود 34 درصد هم تا حد کم از متون بکار رفته در کتاب رضایت دارند.
 دیدگاه دانش آموزان در میزان موفقیت متون عربی عمومی دوم دبیرستان بر اساس جنسیت
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جدول )5( فراوانی نسبی میزان موفقیت متون عربی دوم دبیرستان در دانش آموزان بر اساس جنسیت
درجه آزادی سطح معناداری میانگین T آزمون انحراف معیار جنسیت مجموعه سواالت

118 000. 18.1833 4.277 4.14766 پسر سوال1
116.128 000. 14.7167 4.277 4.71238 دختر

118 338. 10.2000 962. 2.27589 پسر سوال2
115.432 338. 9.7667 962. 2.64490 دختر

118 371. 11.0833 899. 3.35115 پسر سوال3
118.000 371. 10.5333 899. 3.35204 دختر

118 384. 12.4167 874. 3.14773 پسر سوال4
110.605 384. 11.8333 874. 4.10112 دختر

118 488. 14.3167 696. 3.99360 پسر سوال5
117.846 488. 13.8000 696. 4.14074 دختر

118 002. 10.0833 3.116 2.68891 پسر سوال6
117.997 002. 8.5500 3.116 2.70232 دختر

بررسی داده های به دست آمده بر اساس آزمونT و ضریب اطمینان 95% نشان می دهد، در میانگین پاسخ های 
دانش آموزان بر اساس جنسیت، دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر موفق تر هستند، و این تفاوت در 
سوال 1 و سوال 6 معنادار بوده، و از آنجا که عدد معنادار در این پاسخ ها کمتر از 0/05 است این نتیجه تایید می شود 

که دبیران مرد در بخش روخوانی متن راهکارها را رعایت کرده اند و دانش آموزان پسر آنها را موفق تر ارزیابی کرده اند.
که آنها متون موجود در   در سوال 6 علت اینکه دانش آموزان پسر موفق تر مشاهده می شوند به این دلیل است 
کرده اند؛ چون معتقدند دبیران شان به بیان مفاهیم متون قصه، شعر و فی  کتاب را در یادگیری عربی بهتر ارزیابی 

أضواء القرآن می پردازند، و این امر توسط دانش آموزان دخترکمتر ارزیابی شده است.
کرده  که در تحلیل های مربوط به دبیران، دبیران زن موفق تر از دبیران مرد عمل  نکته قابل توجه در این است 
بودند در حالی که در تحلیل  های مربوط به دانش آموزان، دانش آموزان دختر دبیران خود را ضعیف تر ارزیابی کرده اند، 
گاهی دبیران نسبت به فنون روش تدریس و یا بی میلی دانش آموزان دختر نسبت به  می توان علت آن را در عدم آ

درس جستجو کرد که خود نیاز به پژوهشی مستقل دارد.
 دیدگاه های دانش آموزان بر اساس تفکیک رشته

جدول )6( فراوانی نسبی میزان موفقیت دانش در متون عربی دوم دبیرستان براساس تفکیک رشته
درجه آزادی سطح معناداری میانگین T آزمون انحراف معیار رشته مجموعه سواالت

118 267. 16.9333 1.116 5.06522 تجربی سوال1
115.759 267. 15.9667 1.116 4.40326 ریاضی

118 001. 10.7167 3.398 2.54513 تجربی سوال2
115.086 001. 9.2500 3.398 2.16775 ریاضی

118 005. 11.6500 2.833 3.46814 تجربی سوال3
115.863 005. 9.9667 2.833 3.02513 ریاضی

118 007. 13.0167 2.747 3.57720 تجربی سوال4
117.982 007. 11.2333 2.747 3.53370 ریاضی

118 005. 15.0833 2.848 4.47703 تجربی سوال5
108.889 005. 13.0333 2.848 3.32411 ریاضی

118 897. 9.3500 130. 3.07436 تجربی سوال6
113.372 897. 9.2833 130. 2.50485 ریاضی
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با ضریب اطمینان 95% نشان دهنده آن  T، و  آزمون  آماری براساس  از تحلیل های  آمده  نتایج به دست 
است، میانگین پاسخ های دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و تجربی در میزان موفقیت بخش متون 
دارای تفاوت قابل توجهی است، و پاسخ همه سواالت، بجز پاسخ سواالت یک و شش دارای تفاوت معنادار 
اساس  بر  می شود.  تایید  نتیجه  این  است   0/05 از  کمتر  پاسخ ها  این  در  معنادار  عدد  که  آنجا  از  و  هستند، 
ریاضی موفق تر هستند  رشته  دانش آموزان  به نسبت  تجربی  رشته  دانش آموزان  آمده  به دست  تحلیل های 
و دبیران محترم راهکارهای مربوط به تدریس متون را در بین دانش آموزان رشته تجربی بهتر اجرا می کنند، 
کثریت دانش آموزان رشته ریاضی درس عربی را  که بین پژوهشگر و دانش آموزان انجام شد، ا گفتگویی  و در 
کامال غیر مربوط به رشته خود تلقی می کردند، و به علل یادگیری این درس واقف نبودند. در  به عنوان درسی 
مقابل تعداد زیادی از دانش آموزان رشته علوم تجربی نسبت به این درس دیدگاه خوبی داشتند و تا حدودی 

به علل یادگیری این درس واقف بودند.
 لذا از دبیران محترم خواسته می شود قبل از شروع درس عربی دانش آموزان را در جریان ضرورت و اهمیت 

یادگیری این درس قرار دهند.
 مقایسه دیدگاه های دبیران و دانش آموزان:

گروه دبیران و دانش آموزان در میزان موفقیت متون عربی دوم دبیرستان جدول)7( مقایسه دیدگاه های دو 
سوال6 سوال5 سوال4 سوال3 سوال2 سوال1 گروه ها

9.3167 14.0583 12.1250 10.8083 9.9833 16.4500 میانگین دانش آموزان
120 120 120 120 120 120 فراوانی

2.79250 4.05901 3.65201 3.34889 2.46653 4.75067 انحراف معیار
10.2000 18.3000 12.9500 15.5000 12.5000 22.3000 میانگین دبیران

20 20 20 20 20 20 فراوانی
2.35305 2.27342 2.68475 1.82093 1.39548 2.29645 انحراف معیار
9.4429 14.6643 12.2429 11.4786 10.3429 17.2857 میانگین ع مجمو

140 140 140 140 140 140 فراوانی

2.74392 4.12679 3.53375 3.57342 2.50114 4.92576 انحراف معیار

با  دبیران  که  است،  آن  از  کی  حا  %95 اطمینان  ضریب  با  و   ،T آزمون  براساس  نظرسنجی  سوال1.نتایج 
کالس درس اجرا می کنند، و دانش  نمره میانگین22، راهبردهای صحیح روخوانی متن را تا سطح خوبی در 
در  قابل ذکر  نکته  کرده اند.  ارزیابی  کمتر  دبیران  از طرف  را  راهبردها  این  اجرای  میانگین 16  نمره  با  آموزان 
که دبیران بعد از  که بین همه آموزان مشترک است، این است  ضعف اجرای راهکارهای صحیح روخوانی متن 
روخوانی خود، از یک یا دو دانش آموز نمی خواهند تا متن درس را با صدای بلند بخوانند، و نیز از آنها خواسته 
نمی شود تا متن درس را با رعایت لهجه درست و عالمات وقف و ترقیم بخوانند. براین اساس، می توان نتیجه 
زیادی موفقیت  تا حد  دبیران  از دیدگاه  کالس درس  روخوانی صحیح متون عربی در  راهکارهای  که  گرفت 
آمیز بوده است و از دیدگاه دانش آموزان، کمتر موفق بوده است. زیرا دبیران خود راهبردهای روخوانی متن را 

رعایت می کنند، ولی در مقابل از دانش آموزان رعایت این راهبردها خواسته نمی شود. 
سوال2.  در این سوال دبیران با نمره میانگین 12، اثر متون را در تسریع آموزش قواعد بسیار مؤثر دانسته اند، 
کمتر موفق بوده اند. هر  و از دیدگاه دانش آموزان با نمره میانگین 9، دبیران شان در اجرای قواعد داخل متن 
گروه دبیران و دانش آموزان با وجود اختالف نظر موجود در میانگین، به نقش مهم متن در یادگیری نکات  دو 
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مربوط به قواعد واقف اند.
 %95 اطمینان  ضریب  با  و   ،T آزمــون  براساس  سوال  این  میانگین  از  آمده  دست  به  داده هــای  ســوال3. 
ذهن  کــه  اســت  آن  بیانگر  دبــیــران  نظر  می باشد.  دانــش آمــوزان  و  دبــیــران  بین  نظر  اخــتــالف  نشان دهنده 
دانش آموزان را برای درک و فهم معنایی متون درگیر می کنند. توجه به این راهبردها بیانگر تقویت قوه درک 
که بیشتر دانش آموزان معتقدند  گروه دبیران موفق ارزیابی شده اند، درحالی  که هر دو  دانش آموزان می باشد 
دبیران آنها راهکارهای مناسب برای درک و فهم معنایی متن را در حد متوسط رو به پایین اجرا می کنند. دلیل 
و  ترجمه مستقیم متن درس جدید می پردازند  به  دبیران  بیشتر دانش آموزان معتقدند  که  آن است  امر  این 
کلی  دانش آموزان را در عرصه ترجمه قرار نمی دهند، و همچنین از دانش آموزان نمی خواهند تا معنا و مفهوم 

کنند.  از متن را بیان 
کی از آن است دبیران تا حد متوسطی  سوال4. نتائج داده ها براساس آزمون T، و با ضریب اطمینان 95% حا
کمتر به آن توجه شده مربوط به حفظ اشعار است. در  که  به تحلیل های متون شعری توجه دارند، مواردی 
کثر دبیران اذعان داشتند هیچ شعر حفظی از دانش آموزان  که بین پژوهشگر و دبیران انجام شد ا گفتگویی 
درخواست نمی شود، و هم چنین تصاویر شعری را با زبان ساده برای دانش آموزان بیان نمی کنند؛ زیرا زمان 
درس  این  به  نسبت  که  فیزیک  ریاضی  رشته  دانش آموزان  بخصوص  دانش آموزان  رشته  و  است،  محدود 
ضعیف  ســوال  این  در  را  دبیران شان  دانــش آمــوزان  می کند.  دشــوار  را  مــوارد  این  به  پرداختن  بودند  بی میل 
گروه دبیران و دانش آموزان بیانگر هماهنگی بین نظر دبیران  کرده اند، و نمره میانگین 12 در بین دو  ارزیابی 

و دانش آموزان می باشد.
سوال5. نتایج نظرسنجی براساس آزمون T، و با ضریب اطمینان 95% نشان دهنده اختالف نمره میانگین 
بین دبیران و دانش آموزان است. دبیران با نمره میانگین 18، تحلیل زیبایی متون را در باال بردن ذوق ادبی 
دانش آموزان بسیار مؤثر می دانند، که بیشترین درصد اجرایی آن مربوط به، تحلیل زیبایی شناختی در متون 
در  کردند  اذعــان  دبیران  از  بعضی  البته  است.  متن  مفهوم  و  نحوی  ساختارهای  بین  رابطه  بیان  و  دینی، 
صورت فرصت به بیان تحلیل های زیبایی شناختی می پردازند، و دانش آموزان با نمره میانگین 14 معتقدند 
دبیران شان در اجرای این فنون و به خصوص در تحلیل زیبایی شناختی در متون دینی، و بیان رابطه بین 
ساختارهای نحوی و مفهوم متن است، کمتر موفق بوده اند، و علت این امر را می توان در محدودیت زمانی 

کرد. ارزیابی 
کتاب  که دبیران با نمره میانگین 10، تحلیل متون بکار رفته در  سوال6. جدول داده ها بیانگر آن است 
با  دانش آموزان  و  دانسته اند،  گذار  تاثیر  بسیار  دانش آموزان  ادبی  ذوق  بردن  باال  در  را  دبیرستان  دوم  عربی 
گذار دانسته اند، و نکته قابل  نمره میانگین 9، متون بکار رفته را در باال بردن ذوق ادبی تا سطح خوبی تاثیر 
که بیشترین تاثیر را در یادگیری و ذوق دانش آموزان داشته اند متون  توجه این است از نظر دبیران متن هایی 
کتاب  کار رفته در  کم و متوسط مربوط به متون شعری به  داستانی و فی أضواء القرآن هستند، و درصدهای 
گروه است؛  که بیانگر نوعی هماهنگی بین دو  کرده اند  کم تر ارزیابی  است. دانش آموزان نیز تاثیر متن شعری را 
اقدام  ساده  زبان  با  آن  تصاویر  بیان  و  شعری  زیبایی های  تحلیل  به  کرده اند  اظهار   5 سوال  در  دبیران  زیرا 

نمی کنند، این مسئله می تواند از علل بی رغبتی دانش آموزان نسبت به این درس باشد. 
کلی بین نظر دانش آموزان و دبیران نشان دهنده معنادار بودن اختالف، و نمره های میانگین بین  مقایسه 
که  دارد  اشاره  این  به  گروه  نظر دو  اختالف  بودن  معنادار  آنهاست.  بین  زیاد  اختالف  گروه نشان دهنده  دو 
از  کتاب بیش  اینکه دبیران معتقدند بخش متون در  با وجود  که سبب شده  باید دالیلی وجود داشته باشد 
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که بخش متون در  حد متوسط در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است، ولی دانش آموزان بر این باورند 
کتاب مذکور، کمتر از سطح متوسط در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است. یکی از این دالئل شاید عدم 
کثر پسران به علت  انگیزه دانش آموزان پسر برای ادامه تحصیل باشد؛ زیرا در استان سیستان و بلوچستان ا
مشکالت از همان دوران راهنمایی و دبیرستان در پی شغل آزاد هستند و در صورت پیدا کردن شغل آزاد نسبت 
باز داشته  از ادامه تحصیل  از مسائل  به تحصیل بی رغبت می شوند، دانش آموزان دختر نیز به علت بعضی 

می شوند، که این مسائل خود پژوهش هایی مستقل را می طلبد.

نتیجه
گروه دبیران به اهمیت روخوانی صحیح متون درسی توجه دارند و  بر اساس نتائج به دست آمده هر دو 
راهکارهای صحیح روخوانی متون را در کالس درس، اجرا می کنند و همچنین بیشتر دانش آموزان نیز معتقدند 
موفق  کمتر  را  خود  دبیران  دختر  دانش آموزان  میان  این  در  می گیرند.  به کار  را  راهکارها  این  دبیران شان  که 

کالس درس توجه داشته باشند. کرده اند، شایسته است دبیران زن به اجرای این راهکارها در  ارزیابی 
بیشتر دبیران معتقدند اجرای قواعد در متن درس در موفقیت دانش آموزان بسیار مؤثر است، و دانش آموزان 
معتقدند دبیران شان این قواعد را به میزان متوسطی اجرا می کنند، و این میزان در بین دانش آموزان دختر و 
گرفته، شایسته است دبیران محترم به این امر توجه  کمتر مورد توجه دبیران قرار  دانش آموزان رشته ریاضی 

نمایند.
کرده اند و در این امر موفق بوده اند،  کثر دبیران معتقدند راهکارهای مناسب را جهت فهم و درک متن اجرا  ا
و  دبیران  گــروه  دو  بین  اختالف  و  بوده اند  موفق  کمتر  دبیران شان  امر  این  در  معتقدند  دانــش آمــوزان  ولی 
گرفتن جنسیت و رشته فاحش است، شایسته است دبیران محترم وقت بیشتری  دانش آموزان بدون در نظر 
کالس درس در نظر داشته باشند؛ زیرا هدف متون درک مفاهیم نهفته در آنهاست. برای فهم و درک متون در 

که دبیران شان نکات مفهومی موجود در متن و ارتباط بین آنها را بیان نمی کنند و علت  دانش آموزان برآنند 
کرد. این امر را می توان در عدم فرصت ارزیابی 

بعضی از دبیران اذعان کرده اند در صورت فرصت به بیان تحلیل های زیبایی شناختی می پردازند، همچنین 
دانش آموزان معتقدند دبیران شان در اجرای این فنون و به خصوص در تحلیل زیبایی شناختی متون،  کمتر 
ریاضی  به خصوص دانش آموزان رشته  انگیزه دانش آموزان  را عدم  آن  دبیران محترم علت  بوده اند،  موفق 

دانسته اند.
کرده اند؛ در این  کتاب دوم دبیرستان را موثر ارزیابی  کار رفته در  هر دوگروه دبیران و دانش آموزان متون به 
کمتر دبیران زن در  که علت آن می تواند توجه  کرده اند  ارزیابی  کمتر  را  تأثیر متون  میان دانش آموزان دختر 
تحلیل این متون برای فهم و درک بیشتر دانش آموزان باشد، شایسته است دبیران زن به تحلیل این متون 
کم متون  گروه های دانش آموزان ارزیابی تاثیر  کالس درس بیشتر توجه نمایند. و نکته مشترک بین همه  در 
گروه های دبیران محترم به تحلیل و جنبه های زیبایی شناسی این  که همه  شعری است. الزم به ذکر است 

کالس درس توجه داشته باشند. ع متون در  نو
کتاب تا سطح متوسط رو  کثر دبیران معتقدند بخش متون در  کلی بین دبیران و دانش آموزان، ا در دیدگاه 
کتاب  که بخش متون در  به باال در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است، ولی دانش آموزان بر این باورند 

مذکور، کمتر از سطح متوسط در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است.
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پی نوشت
پرسشنامه مربوط به دانش آموزان و دبیران

کتاب عربی سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی و  ع پژوهش:  "ارزیابی میزان موفقیت بخش متون در  موضو
ریاضی فیزیک در شهرستان زابل از دیدگاه دبیران و دانش آموزان"

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس  دانش آموز محترم، پرسشنامه حاضر جهت انجام مقاله پژوهشی در 
که پاسخ های دقیق شما، ما را در اجرای هرچه بهتر این پژوهش یاری می دهد. تهران طراحی شده است. بدیهی است 

با توجه به سؤاالت زیر دبیران شما تا چه حد در تدریس  بخش متون راهکارهای صحیح روخوانی متن عربی را اجرا 
می کنند؟

1- دبیران شما تا چه حد، قبل از روخوانی دانش آموزان، ابتدا  خود متن درس  را با صدای بلند می خوانند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 

2-  دبیران شما تا چه حد، در روخوانی خود، عالمات وقف و ترقیم را رعایت می کنند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 

3- دبیران شما تا چه حد، در روخوانی خود،  متن درس را با رعایت لهجه درست عربی می خوانند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 

بلند  با صدای  را  تا متن درس  دانش آموز می خواهند  دو  یا  از یک  روخوانی خود،  از  بعد  تا چه حد،  دبیران شما   -4
بخوانند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
که متن درس را با رعایت عالمات وقف و ترقیم بخوانید؟ کید دارند  5- دبیران شما تا چه حد، تأ

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
که متن درس را  با رعایت لهجه درست عربی بخوانید؟ کید دارند  6- دبیران شما تا چه حد، تأ

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
 با توجه به سواالت زیر دبیران شما، تا چه حد برای بیان نکات مربوط به قواعد، از متن درس استفاده می کنند؟

1- دبیران شما تا چه حد، قبل از تحلیل معنایی متن ، با بیان نکات مربوط به قواعد شما را در فهم اجزای اصلی متن 
درس یاری می دهند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد        خیلی 
2- دبیران شما تا چه حد، نکات مربوط به قواعد را در حد ضرورت و  برای درک و فهم  بیشتر متن و توانایی خواندن 

که در فهم و درک متون تأثیری ندارند خودداری می کنند؟ صحیح متن درس بیان می کنند و از نکات و قواعد جزئی 
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 

3- دبیران  شما تا چه حد، در بیان نکات مربوط به قواعد، رابطه میان این قواعد در متن درس جدید را با قواعد درس 
قبلی، بیان می کنند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
با توجه به سؤاالت زیر دبیران شما تا چه حد در تدریس متن درس از راهکارهای زیر برای درک و فهم  معنایی متن 

استفاده می کنند؟ 
گروهی به تحلیل متن بپردازید؟ 1- دبیران شما تا چه حد، از شما می خواهند قبل از تدریس به صورت 

کم        کم          متوسط                زیاد                        خیلی زیاد خیلی 
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2- دبیران شما تا چه حد، اطالعات پیش زمینه ای را در مورد متن هر درس در اختیار شما قرار می دهند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 

کرده اید  که از متن دریافت  کلی  3- دبیران شما تا چه حد، قبل از تحلیل متن درس، از شما می خواهند تا معنا و مفهوم 
کنید؟ را بیان 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
4- دبیران شما تا چه حد، به جای ترجمه مستقیم متن درس جدید، با سؤال و جواب تالش می کنند که شما را در درک 

مفهوم و معنای متن درس یاری دهند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                         خیلی زیاد       خیلی 

5- دبیران شما تا چه حد، در تحلیل مفهومی متن درس، از شما می خواهند تا مفاهیم اصلی و فرعی متن درس جدید 
کنید؟ را  بیان 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
    با توجه به موارد زیر دبیران شما تا چه حد از راهبردهای مناسب برای تقویت مهارت شما جهت آموزش زبان عربی 

استفاده می کنند؟
1- دبیران شما تا چه حد، در تدریس متون درسی، نکات مفهومی موجود در متون را برای شما بیان   می کنند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد        خیلی 
کم بر متن  کلی حا 2- دبیران شما تا چه حد، در تدریس متن هر درس، ارتباط میان متن درس را با معنی و مفهوم 

بیان می کنند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد        خیلی 

3- دبیران شما تا چه حد، در تدریس متون درس، از شما می خواهند تا از هر متن بیشتر از 5 جمله زیبا یا بیت را حفظ 
کنید؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
4- دبیران شما تا چه حد، در تدریس متون درس عربی، رابطه میان تصاویر ادبی متن و مفهوم آن را  بیان می کنند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 

 با توجه به سؤاالت زیر دبیران شما تا چه حد در تدریس متون درس عربی، از راهبردهای زیر برای تحلیل زیبایی متن 
و باالبردن ذوق ادبی شما استفاده می کنند؟

جدید،  درس  متن  گیری  فرا از  پس  بتوانید  تا  می خواهند  شما  از  متن،  هر  تدریس  از  بعد  حد،  چه  تا  شما  دبیران   -1
کار ببرید؟ جمالت دیگری را با همان روش به 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد              خیلی 
2- دبیران شما تا چه حد، در تدریس هر متن، از شما می خواهند متن را طبق قواعد درس جدید و قواعد درس های 

کنید؟ گذشته ترکیب 
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد  خیلی 

3- دبیران شما تا چه حد، در تدریس متون درس عربی، به رابطه بین ساختار متن و مفهوم آن اشاره می کنند؟ 
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد             خیلی 

کنید؟ که جمله سازی  کید بر قواعد آن درس از شما می خواهند  4- دبیران شما تا چه حد، در تدریس هر متن، با تا
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد            خیلی 



می
مو

ی ع
عرب

ِن 
تو

ش م
بخ

ت 
فقی

مو
ن 

یزا
ی م

یاب
ارز

ان
موز

ش آ
دان

ن و 
یرا

 دب
گاه

ید
ز د

ن ا
ستا

بیر
م د

دو
ل 

سا

دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  501395

در
ی 

های
تار

س
 ج

پرسشنامه مربوط به دبیران
گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران  دبیر محترم، پرسشنامه حاضر جهت انجام مقاله پژوهشی در 

که پاسخ های دقیق شما ما را در اجرای هرچه بهتر این پژوهش یاری می دهد. طراحی شده است. بدیهی است 
راهبردهای صحیح روخوانی  تا چه حد در تدریس متون درس عربی سال دوم عمومی  با توجه به سؤاالت زیر شما 

متون را اجرا می کنید؟
1- شما تا چه حد، قبل از روخوانی دانش آموزان، ابتدا خود متن را با صدای بلند می خوانید؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
2-  شما تا چه حد، در روخوانی خود، عالمات وقف و ترقیم را رعایت می کنید؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
3- شما تا چه حد، در روخوانی خود، متن را با رعایت لهجه درست عربی می خوانید؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
کردید، از یک یا دو دانش آموز می خواهید تا متن را با  4- شما تا چه حد، بعد از آنکه متن را با صدای بلند روخوانی 

صدای بلند بخوانند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

که دانش آموزان، متن را با رعایت عالمات وقف و ترقیم بخوانند؟ کید دارید  5- شما تا چه حد، تأ
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

که دانش آموزان، متن را با رعایت لهجه درست عربی بخوانند؟ کید دارید  6- شما تا چه حد، تأ
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

با توجه به موارد زیر شما، تا چه میزان از راهبردهای مناسب برای بیان نکات قواعدی متون عربی استفاده می کنید؟
1- شما تا چه حد، قبل از تحلیل معنایی متن، با بیان نکات قواعدی، دانش آموزان را در فهم اجزای اصلی متن یاری 

می دهید؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد          خیلی 

2- شما تا چه حد، نکات قواعدی متن را در حد ضرورت و برای درک و فهم بیشتر متون و توانایی خواندن صحیح 
که در فهم و درک متن تأثیری ندارند خودداری می کنید؟ متن بیان می کنید و از نکات و قواعد جزئی 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد          خیلی 
3- شما تا چه حد، در بیان نکات قواعدی، رابطه میان این قواعد در متن درس را با معنی و مفهوم آن متن، بیان 

می کنید؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد        خیلی 

با توجه به سؤاالت زیر، شما تا چه حد در تدریس متون عربی از راهبردهای زیر برای درک و فهم  معنایی متن استفاده 
می کنید؟ 

به تحلیل محتوایی متن  گروهی  به صورت  که  از دانش آموزان می خواهید  تدریس متن  از  قبل  تا چه حد،  1- شما 
بپردازند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
2- شما تا چه حد، اطالعات پیش زمینه ای را در مورد متن درس در اختیار دانش آموزان قرار می دهید؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
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از متن  که  را  کلی  و مفهوم  تا معنا  از دانش آموزان می خواهید  از تحلیل خط به خط متن،  تا چه حد، قبل  3- شما 
کنند؟ کرده اند،  بیان  دریافت 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
که دانش آموزان را در درک  4- شما تا چه حد، به جای ترجمه مستقیم متون عربی، با سؤال و جواب تالش می کنید 

مفهوم و معنای متن یاری دهید؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

5- شما تا چه حد، در تحلیل مفهومی متن، از دانش آموزان می خواهید تا افکار فرعی را در هر جمله یا در چند جمله  
مرتبط با هم بیرون بکشند؟ 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

 با توجه به موارد زیر شما تا چه حد از راهبردهای مناسب برای تحلیل اسلوب شعری شاعر استفاده می کنید؟.
1- شما تا چه حد، در تدریس متون درس عربی، تصاویر ادبی موجود در متن را - در صورت وجود-  بیان  می کنید؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد       خیلی 
بیان  بر متن  کم  کلی حا و مفهوم  با معنی  را  ارتباط میان متن درس  تدریس متن هر درس،  تا چه حد، در  2- شما 

می کنند؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

3- شما تا چه حد، در تدریس متن درسی، از دانش آموزان می خواهید تا از هر متن بیشتر از 5 جمله یا بیت را حفظ 
کنند؟

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
4- شما تا چه حد، در تدریس متون عربی، رابطه میان تصاویر شعری و همخوانی میان این تصاویر و معانی شعری را 

با زبانی ساده برای دانش آموزان بیان می کنید؟
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

با توجه به سؤاالت زیر شما تا چه حد در تدریس متون عربی، از راهبردهای زیر برای تحلیل زیبایی متن و باالبردن 
ذوق ادبی دانش آموزان استفاده می کنید؟

کار ببرند؟ 1- شما تا چه حد، بعد از تدریس هر متن، از دانش آموزان می خواهید تا جمالت دیگری را با همان روش به 
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 

2- شما تا چه حد، در تدریس هر متن، از دانش آموز می خواهید که به صورت گروهی متن جدید را طبق قواعد آن درس 
کنند؟ گذشته ترکیب  و قواعد درس های 

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد  خیلی 
کنند؟ که جمله سازی  کید بر قواعد آن درس از دانش آموزان می خواهید  3- شما تا چه حد، در تدریس هر متن، با تا

کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
4- شما تا چه حد، در تدریس متون درسی عربی، به دالیل استفاده نویسنده از برخی از ساختارهای صرفی نحوی 

کنید؟ اشاره می کنید و رابطه بین این موارد و مفهوم متن را بیان 
کم             کم               متوسط              زیاد                          خیلی زیاد خیلی 
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گاه، چاپ سی و دوم.  -تقی پور، علی، )1389(، برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: موسسه انتشارات آ
نشر  تهران:   اول،  چاپ  تدریس(،  )راهنمای  معلم  کتاب   ،)1383( ستاریان،  مهدی  و  زاده  متقی  عیسی  و  حمیدرضا،  -حیدری، 

کتاب های درسی ایران.
کتاب های درسی ایران. کتاب عربی عمومی دوم دبیرستان، چاپ سیزدهم، تهران: نشر   ،)1383( ،----------

-شعبانی، حسن، )1387(، مهارتهای آموزشی و پرورشی، تهران: سازمان سمت.
-عبداألمیر، طباخة، )2007( منهجیة البحث تقنیات ومناهج، الطبعة األولی، بیروت: دارالهادی. 

گروه های عربی دانشگاه های  کتاب های عربی راهنمایی در ترازوی نقد، چهارمین همایش سراسری مدیران  کرمی، بیژن،)1388(،   -
ایران)زبان و ادبیات عربی، چالش ها و فرصت ها(.

ح درس، تهران: یسطرون. -میرزا بیگی، علی، )1387(، برنامه ریزی درسی و طر

مقاله ها
ل فی القراءة وفهم النصوص، مجله جامعه ملک السعود.  -الجوینی، الخّمیس، )2005(، استراتیجیات االستنتاج واالستدال

کتاب ماه ادبیات،  از دیدگاه دانش آموزان و دبیران،  -حقدوست راد، زهرا، )1388(، موانع یادگیری درس عربی در دوره متوسطه 
شماره27، صص45-36.

ترجمه"  "کارگاه  بخش  موفقیت  میزان  بررسی   ،)1388( نیکوبخت،  محمدرضا  و  رکعتی  محمدی  دانش  عیسی،  زاده،  -متقی 
ادبیات عربی،  و  زبان  ایرانی  انجمن  و دانش آموزان شهرستان دورود، مجله  از دیدگاه معلمان  کتاب های عربی دوره دبیرستان  در 

شماره15، صص139-113.
-میرحاجی، حمیدرضا، )1389(، بررسی و نقدکتاب های عربی مقطع دبیرستان )عمومی(، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 

شماره15، صص169-141.
کبر، )1376(، "تقویت مهارت شنیداری در زبان دوم"، مجله ارشد آموزش زبان، شماره5 -میرحسینی، ا
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جلوه های هم متنی قرآنی در اشعار سّید موسی 
طالقانی

دکتر جهانگیر امیری - دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی
هدیه جهانى1- دانشجوی دكتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

چكیده
کریم و روایات نقش  که در این میان قرآن  شاعران برای بیان مفاهیم مورد نظر خود از منابع مختلفی الهام می گیرند 
که برای بیان اندیشه های خود از منابع  کرده اند. سّید موسی طالقانی یکی از شاعران معاصر عراق است  بیشتری را ایفا 
کار برده است. این  مختلفی از جمله قرآن کریم به صورت لفظی و معنوی بهره گرفته و در این امر شیوه های مختلفی را به 
نکته که اندیشه های دینی طالقانی به فراوانی در سروده های وی منعکس شده و دست مایه نکته پردازی و نگارگری های 
شاعرانه وی شده است، به خوبی در البه الی ابیات وی مشهود است. هدف طالقانی در اقتباس قرآنی از یک سو قدرت 
بخشیدن به سخن خویش و از دیگر سو اقناع مخاطب است. این پژوهش ضمن معّرفی سّید موسی طالقانی به بررسی 

کاربرد مضامین قرآنی در اشعار وی پرداخته است.

کریم، سّید موسی طالقانی، شعر معاصر عراق کلیدواژگان: قرآن 

hediehjahani@yahoo.com  :1  - نویسنده مسئول



ی 
رآن

ی ق
متن

م 
ی ه

 ها
وه

جل
نی

لقا
طا

ی 
وس

د م
سّی

عار 
 اش

در

دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  541395

در
ی 

های
تار

س
 ج

مقدمه
»شاعران متعهد شیعی در اشعارشان از الفاظ و اصطالحات قرآنی و نیز احادیث، نهایت بهره را برده اند 
گیر سید  144( استفاده فرا و اصواًل شعر متعهد شیعه با قرآن و حدیث آمیخته است« )مختاری، 1380: 
کریم یکی از جلوه های هنر  موسی طالقانی از تجربه های معرفتی و روحانی نهفته در نص مقدس قرآن 
که نه تنها مانعی را در القای  کالم را با نسج سخن خود در آمیخته است  نمایی اوست. وی چنان این 
کرده است. اشعار او  اندیشه به وجود نیاورده بلکه به رسایی سخن نیز افزوده و آن را پرمعنی و شیرین 
کامل وی از معارف اسالمی و قرآنی است. شاعر به خوبی  نمودی از فرهنگ غنی نویسنده و برخورداری 
و  بسیار دشوار می نماید  از هم  آنها  که جدایی  گونه ای  به  اشعارش درهم آمیزد  با  را  متون  این  توانسته 
که درهم تنیده شده اند. این تنیدگی را در اصطالح ادب امروز »تناص«* یـــــا »هــم متنی« می گویند.  گویی 
بهره گیری و اثرپذیری شاعران از قرآن و حدیث افزون بر اینکه نشانه دانش بسیار آنها و نوعی روشن بینی 
که به دلیل قداست  گوینده به شمار بیاید چرا  و علم اندوزی و روشنفکری است می تواند افتخاری برای 
که شعر آنان  این متون دینی به سروده شاعر نیز قداست و حرمت می بخشد و سخن آنان را برای مردمی 

را می خوانند پذیرفتنی تر و خوشایندتر می کند. )راستگو، 1376: 6(

 بیان مسأله 
با توجه به مقدمه ذکر شده نگارندگان در این مقاله سعی نموده  اند با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی 
که این مقاله  »جلوه های تناص قرآنی در اشعار سید موسی طالقانی« بپردازند بر این مبنا، پرسش های اساسی 

در جست و جوی پاسخ به آنهاست عبارتند از:
1. وامگیری قرآنی در اشعار سید موسی طالقانی به چه صورت هایی جلوه گری می کند؟

کرده است؟  2. او چگونه در بیان تصویر سازی های خود از آیات قرآن استفاده 

ورت  اهمّیت و ضر
کنون پژوهشی در رابطه با اشعار سید موسی طالقانی صورت نگرفته سرچشمه های مضامین  که تا از آنجا 
اشعار این شاعر عراقی در پرده ابهام قرار دارد. بنابراین پژوهشی با عنوان »جلوه های هم متنی قرآنی در اشعار 

کریم ضروری می نماید. سید موسی طالقانی«  با هدف معرفی این شاعر و اشعارش و تأثیرپذیری او از قرآن 

وهش  پیشینۀ پژ
در رابطه با تناص و بینامتنی مقاالت فراوانی به چاپ رسیده است؛ اما بر اساس بررسی های انجام شده، تا 

کنون هیچ پژوهشی درباره سید موسی طالقانی صورت نگرفته است.

وش تحقیق  ر
روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است که برای تأیید فرضیه تحقیق پس از منبع شناسی به گردآوری 

و تدوین اّطالعات مورد نظر پرداخته شده است.

 شرح حال سید موسى طالقانى
خانواده آل طالقانی از قدیمی ترین خانواده های نجف و ریشه دارترین آنها در علم و بزرگی هستند. سّید موسی 
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طالقانی در سال )1814 م( در نجف اشرف متولد شد و  در سال )1880 م( در بدره به دلیل طاعون درگذشت.
گذشته و یکی از پرچمداران نهضت  وی از برجستگان علمای عراق و از شاعران مشهور این سرزمین در قرن 
ادبی در عصر خویش است »وی در تمام فنون شعر راه پیموده است و در هر بابی نوآوری داشته است و در بین 

همگنانش از همه برجسته تر بود. نسب او به امام حسین )ع( می رسد«. )طالقانی، 1957: 27( 
گرفت. سّید موسی طالقانی  که تعلیم و تربیت وی را بر عهده  »پدرش سّید جعفر طالقانی از بزرگان نجف بود 
که اساتیدش به فضل و دانش او و  کودکی اش بسیار باهوش بود و حافظه ای قوی داشت تا آنجایی  از زمان 

رسیدنش به درجه اجتهاد شهادت دادند.« )همان، 38(
کالس های علوم دینی نیز حاضر می شد،  وی  عالمی بزرگ و فقیهی فاضل بود، او عالوه بر علوم عربی در 
عالقه شدید وی به علوم ادبی مانع از رسیدن او به مراتب باالی علوم دینی شد لذا عمرش را در ادبّیات و نظم 

گذراند. از وی آثار فراوانی بر جای مانده، اّما فقط دیوانش بدست ما رسیده است. شعر 
از  مانع  را  بودنش  از معاصرانش، شاعر  برخی  اوست.  به جایگاه علمی  افتخار وی  نمایانگر   شعر طالقانی 
رسیدن وی به فضیلت دانسته اند. اما طالقانی در مناسبات زیادی این اتهام را رد می کند و فضائل و مناقبش 

را برای آنان برمی شمرد:

َجـــــــَحـــــــدت ودي  یــــــــابــــــــَن  َبـــــــَدت ولـــــــــئـــــــــاُم  إذ  ِلـــــلـــــَبـــــراَیـــــا  َفــــضــــِلــــی  ــَس  ــ ــمـ ــ  شـ
                                          )طالقانی، 1957: 39(

کردند. که خورشید فضل من بر مردمان تابید؛ انسان های پست آنرا انکار  ای پسر محبوبم آنگاه 
کرامت  شیخ آقابزرگ تهرانی در مورد او می گوید: »او از مشاهیر عرب و از افاضل عراق بود او عفیف و با 
که در مدح و  نفس بود، کسی را مدح نکرد و در شعرش ثروتمندان و صاحبان مقام را تمّلق نکرد و آنچه 
گفته برای نزدیکانش و دوستانش بوده.« )همان: 43( سّید موسی طالقانی شعر را وسیله تکسب  تهنیت 
قرار نداد و بی نیاز از ثروت مردم بود و این ویژگی او را از سایر هم عصرانش متمایز می ساخت. »شعر در نزد 

او فیض نفسی و بهره روحی بود.«  )خیاط، 1987: 23(
وی، با نوآوری در اسلوب، و وسعت خیال توانسته بر شنونده مسّلط  شود؛ او را به طرب آورده و خواننده 
گر شاد یا غمگین شود خواننده نیز با او مشارکت  گر شعر بگرید خواننده نیز با او می گرید؛ ا را سحر می کند ا

که جان ها را سحر می کند و روح و فکر را در اختیار می گیرد. می کند. دیوان او پر است از تصاویر جذاب 

 تناص، بینامتنى یا هم متنى
83( می گوید: »صنع و مصدر هر  ابن رشیق )1972:  بینامتنی در ادب عربی پیشینه ای طوالنی دارد 
کاری آسان نباشد  کشف روابط بین متون و وابستگی های متنی  گر  گفتار پیش از آن است حتی ا گفتاری 

که راهش پنهان و رابطه اش دور باشد«   به هر شکل سخن از سخن می آید هر چند 
بین متون  تعامل  و  ارتباط  به  که  نقد جدید است  گرایش های  از جمله   )intertextuality( بینامتنّیت
می پردازد. بر اساس این نظریه هیچ متنی خودبسنده نیست و آثار ادبی در تعامل با یکدیگر قرار دارند.  
گاه از سرچشمه های  گاهانه و یا ناخود آ گویندگان آنها از یکدیگر متأثر بوده و آ بر طبق این نظریه متون و 
از آن بهره  ادیبان مسلمان  که  از جمله متونی است  ادبی و فکری یکدیگر بهره جسته اند. متون دینی 
کنار مفاهیم  که جنبه های بالغی و ادبی آن در  کریم شاخص ترین این متون است  بسیار برده اند و قرآن 
اخالقی موجب شده تا جایگاه ویژه ای در میان شاعران و نویسندگان مسلمان بیابد. در این میان، یکی 
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گرفته سید موسی طالقانی است. در واقع  که به صورت لفظی و معنوی از مضامین قرآنی بهره  از شاعرانی 
وی زبان شعرش را با قرآن زینت داده.

کاربردی نوین پیدا  گونه اثر پذیری، که در نقد ادبی  بینامتنّیت: امروزه پژوهشگران در تمایز بین دو 
کرده و همواره در تحلیل محتوایی آثار ادبی مورد استفاده قرار می گیرد، دچار نوعی تزاحم یا خلط اصطالحی 
و  بینامتنّیت  تمایز  در  کوتاه  اشاره ای  بایسته می نماید،  آنچه نخست  افتاده اند. پس  اشتباه  به  گاه  و  گشته 
کریستوا در اواخر دهه شصت و پس از بررسی آرا  تناص یا هم متنی است.  اصطالح بینامتنیت ابتدا توسط ژولیا 
گفت وگویی میان متون و فصل  کریستوا بینامتنی  ح شد )مکاریک، 1385: 72( به تعبیر  و افکار باختین مطر
مشترک سطوح مربوط به آن است هر متنی مجموعه معّرقکاری شده نقل هاست. هر متنی صورت دگرگون 
شده متن دیگر است )ویکلی، 1384: 4( پس می توان نتیجه گرفت که تمامی متون در سایه یکدیگر و با تأثـر از 
گذاشته اند. نظریه پردازان معتقدند هر اثر ادبی به واسطه آثار پیش از خود ممکن  هم، قدم به عـــرصـــه وجود 
می شود و اثر دنباله آثار پیش از خود را می گیرد و آنها را تکرار می کند به چالش می خواند و متحول می کند این 
گاه به نام غریب »بینامتنّیت« می نامند هر اثر میان و بین متون دیگر به وجود می آید. )کالر، 1385:  تلقی را 

)48
که در آن خواننده می کوشد میان دو یا چند اثر رابطه شکلی  بینامتنی همان حوزه دید تشابه جویی است 
گفت  کند حال آنکه نمی دانیم خواننده همچنین قصدی داشته یا نه. بنابراین نمی توان  یا محتوایی برقرار 
که هم آفریننده اثر بگونه مستقیم و از طریق  که در بینامتنی تشابهی نیست  بینامتنی همان تناص است چرا 
کاوی این اثرپذیری خواهانش باشد. هسته اصلی  اقتباس و تضمین مواد اثری دیگر و هم خواننده از طریق وا
بینامتنیت عدم قطعیت معنا و متکثر بودن آن است حال آنکه در تناص با قطعّیت معنا از طریق تضمین و 

اقتباس روبه روییم.
که از دو آبشخور بدیعی سرچشمه  گونه ای وامگیری اشاره دارد  تناص در حیطه نقد نظری ادب عربی به 
گاهانه و مستقیم بهره گیری صوری و معنایی از آثار ادبی و آیات قرآن و یا متون مقّدس  گرفته و در آن شاعر آ
گفت تضمین مفهوم  روی می آورد و این دو آبشخور عبارتند از: تضمین* و اقتباس*. طبق تعاریف می توان 
و  »اقتباس  55( می گوید:  الزعبی )1991:  قرار می گیرد. احمد  آن  بر داشته و جانشین اصلی  را در  تناص  کلی 
گر شاعر یا نویسنده مطلبی را مستقیما و بدون  که طی آن ا تضمین در حقیقت دو شکل از اشکال تناص هستند 
گر أخذ مطلب از دیگری  کند تناص مباشر و مستقیم است در غیر این صورت ا دخل و تصرف در اثر خوبش ذکر 

و دخل و تصرف در آن با استنتاج یا استنباط از تجربه آنها باشد تناص را غیر مباشر و غیر مستقیم می گویند.«
گرفت: تناص معادل بینامتنی نیست چون در تناص هم آفریننده  گفته شد می توان نتیجه   بر اساس آنچه 
اثر از طریق تضمین و اقتباس قصد ایجاد رابطه و این همانی متنی دارد و هم خواننده در نگاه تطبیقی بین دو 
که برای تناص  اثر رابطه را در می یابد و از دو متن رابطه دوسویه بین آفریننده و خواننده وجود دارد و معادلی را 

گرفت هم متنی است نه بینامتنّیت. )نک: فسنقری، 1390: 153- 154( در نقد می توان در نظر 
ع پردازش تحلیلی موضو

گونه های مختلف تناص به ذکر نمونه برای هرکدام از موارد مذکور  در این بخش از پژوهش ضمن معرفی 
کدام از بخش های تناص بیت مناسبی  گر چنانچه برای هر  در اشعار طالقانی با ذکر آیه مورد نظر می پردازیم و ا

کرده ایم: نیافته ایم از ذکر نمونه خودداری 
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انواع تناص
 تناص واژگانى: 

کلمه ها و ترکیب ها وامــدار قرآن و حدیث است یعنی لغات و  از  پــاره ای  کارگیری  در این شیوه شاعر در به 
ترکیب هایی را در شعر خویش می آورد که ریشه قرآنی و حدیثی دارند و مستقیم یا غیر مستقیم توسط خود شاعر 
یا دیگران به زبان و ادب عربی راه یافته اند. اثرپذیری واژگانی به سه دسته وامگیری، ترجمه و برآیند سازی 

بخش پذیر است. )راستگو، 1376: 18(

 وام گیری
اندک  به  یا  دگرگونی،  بی هیچ  خود،  عربی  ساختار  همان  با  حدیثی  یا  قرآنی  ترکیب  یا  کلمه  شیوه  این  در 
از  این بخش  زبان شعر می شود. )همان( در  ببیند وارد  یا معنوی بی آنکه ساختار آن آسیبی  دگرگونی لفظی 

که وامگیری قرآنی دارند اشاره می شود: پژوهش به ذکر برخی نمونه های شعر طالقانی 
 َذاِت 

ُ
ُکّل َوَتَضُع  ْرَضَعْت 

َ
أ ا  َعّمَ ُمْرِضَعٍة   

ُ
ُکّل َتْذَهُل  َتَرْوَنَها  کریم می فرماید: »َیْوَم  الف: خداوند رحمان در قرآن 

اَس ُسَکاَرى َوَما ُهْم ِبُسَکاَرى َوَلِکّنَ َعَذاَب اهلِل َشِدیٌد« )حج: 2(: روزى که آن را ببینید، هر  َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى الّنَ
که شیر می دهد ]از ترس [ فرو می گذارد، و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد، و مردم را مست  شیردهنده اى آن را 

می بینی و حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.
که در آن روز به خاطر ترس مردم را مست می بینی در  آیه به وصف روز قیامت می پردازد  خداوند در این 
که مست نیستند، سید موسی طالقانی با اقتباس از بخشی از این آیه حرکت خاندانش به سمت بزرگی را  حالی 

با اقتباس واژگانی از این آیه شریفه اینگونه بیان می کند:      

یــکــن  إن  و  ذکــــــــــرُت  إن  ــي  ــ ــومـ ــ ــَقـ ــ ِلـ  َفـــــخـــــٌر 
ــل ألـــُعـــلـــی ــ ــی ــ  قـــــومـــــي الــــــذیــــــن مـــــشـــــوا إلــــــــی ن

 مــثــل الــــــوری فـــي فــخــر قـــومـــي ســـارا
ــکـــاری ـــم بـــسـ ــ ــاب ومــــــا ه ــ ــ ــرق ــ ــ  ِمــــیــــل ال
                                   )طالقانی، 1957: 29(

که هرگاه آن را بر زبان آورم مردمان برای بیان افتخارات به قوم من  برای قوم من چنان افتخاراتی است 
مثال خواهند زد.

از فرط اشتیاق به اهتزاز درآمده  گردن هایشان  گام برمی دارند  کسب بزرگی ها  که برای  قوم من آنگاه 
بی آنکه دچار مستی باشد.

ْتَراًبا« )نبأ: 33(: و دخترانی همسال با 
َ
ب: سید موسی برای توصیف نیزه های جنگ از آیه »َوَکَواِعَب أ

سینه هاى برجسته بهره جسته است:

کــــأنــــهــــا ــب اتــــــراب ومـــــــعـــــــانـــــــق ســــــمــــــر الـــــــــــرمـــــــــــاح  ــ ــواعـ ــ کـ ــاج  ــ ــج ــ ــع ــ  تـــحـــت ال
                                )طالقانی، 1957: 46(

گرد و غبار دخترکان هم سن و سال نارپستان را می ماند. که در زیر  گندمگون  نیزه هایی 
که خداوند به پرهیزکاران وعده بهشت و باغ و چشمه سارهایش را می دهد، می گوید:  ج: در سوره حجر آنگاه 
آنجا داخل شوید. سید موسی  ایمنی در  با سالمت و  آِمِنیَن« )حجر: 46(:  ٍم 

َ
ِبَسال آنها می گویند: »اْدُخُلوَها  به 

کریمه اقتباس نموده: بدو  که در دو بیت پایانی از این آیه  طالقانی در رثای امام حسین قصیده ای سروده است 
که با سالمت و ایمنی در آنجا )بهشت( داخل شوید: گفته می شود 
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الــمــســتــقــیــم ــراط  ــ ــصـ ــ والـ ــا  ــن ــی ف عـــیـــن اهلل  ــو   هــ
ــم  ــی ــع ــن ال ــات  ــ ــن ــ ــج ــ ال جــــــــاؤا  اذ  وانـــــــــوه   ولــــمــــن 

الحشر قسیم والنیران  في  للجنة   وهو 
آمنین ــســالم  ب فــادخــلــوهــا  ــیــل: طــبــتــم   ق
                                 )طالقانی، 1957: 63(

خ است. کننده بهشت و دوز او چشم خدا در میان ما و صراط مستقیم ماست و او در قیامت تقسیم 
بهشت برین از آن کسانی است که با او دوستی نمودند و در قیامت چون به بهشت درآیند به آنان گفته شود: 

گردید. با سالمت و ایمنی بدان داخل 
که مشاهده می شود در نمونه های ذکر شده آیه قرآنی مورد نظر با همان ساختار و بدون هیچگونه  همانطور 

دگرگونی در شعر نیز وارد شده است.
 

ترجمه
گردانیده فارسی لغت یا ترکیب قرآنی- حدیثی بهره می گیرد. )راستگو، 1376: 18( این  در این شیوه شاعر از 

کاربرد دارد و نه ادب عربی بنابراین این بخش نمونه ای ندارد. بخش از تناص  در ادب فارسی 

 برآیندسازی
پایه  بر  باشد،  آمده  ترکیب در قرآن و حدیث  یا  لغت  ترکیبی بی آنکه خود به صورت  یا  کلمه  این شیوه  در 
کلمه یا ترکیبی برآیند  مضمون آیه ای یا حدیثی یا داستانی قرآنی- حدیثی ساخته می شود، بدیگر سخن چنین 
ح  ع تناص در دیوان طالقانی به شر یا فرآورده ای از آیه  یا حدیث است. )راستگو،1376: 18( نمونه های این نو

زیر است:
هدایت  زند  چنگ  بدان  کسی  گر  ا است  نگسستنی  که  است  شده  اشــاره  ریسمانی  به  کریم  قرآن  در  الف: 
اُغوِت َوُیْؤِمْن ِباهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة  ْشُد ِمَن اْلَغّيِ َفَمْن َیْکُفْر ِبالّطَ َن الّرُ َتَبّیَ یِن َقْد  ْکَراَه ِفي الّدِ ِإ  

َ
می شود: »ال

 اْنِفَصاَم َلَها َواهلُل َسِمیٌع َعِلیٌم« )بقره: 256(: در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبی آشکار 
َ

اْلُوْثَقی ال
کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن  شده است پس هر کس به طاغوت 

نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست. 
کلمات قرآنی، امام حسین )ع( را به عنوان این  سید موسی طالقانی با بیانی شاعرانه و با اندکی جابجایی در 

ریسمان الهی معرفی می کند و شاهد نوعی تناص برآیندسازی در این بیت وی می باشیم: 

ــهــا ُیــخــشــی انــفــصــاُم الملحدین عـــــروُة اهلل الــتــي لــیــَس ل ِعناَد  عنک  َودع  استمسَک   فبها 
                                          )طالقانی، 1957: 63(

ریسمان الهی است که هرگز بیم پاره شدن آن نمی رود پس بدان چنگ زن و دشمن کافران را از خود فرو گذار. 
که حضرت آنقدر به خداوند  کریم ماجرای شب معراج پیامبر بزرگوار اسالم بیان شده است  ب: در قرآن 
ی، 

َ
کمتر بوده است: »ُثّمَ َدَنا َفَتَدّل کمان یا  که فاصله ایشان با خداوند به اندازه دو  متعال نزدیک شده اند 

ْدَنی« )نجم: 9(: تا ]فاصله اش[ به قدر ]طول[ دو ]انتهاى[ کمان یا نزدیکتر شد.
َ
ْو أ

َ
َفَکاَن َقاَب َقْوَسْیِن أ

که برای امام حسین )ع( سروده است این مقام را به امام حسین )ع( نیز داده  سید موسی در مرثیه ای 
است و از الفاظ قرآنی به صورت تناص برآیندسازی استفاده نموده است:
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ــــــهــــــر وابــــــنــــــًا ــي الــــــّطُ ــ ــل ــ ــع ــ  وکـــــــــــان شــــــبــــــاًل ل

أدنـــــی کـــــــان  أو  دنـــــــا  قــــوســــِیــــن  َقــــــــــاَب   َمـــــــن 
ــری إنــســًا وجــّنــا ـ

َ
ــّث ــن َفــــوَق الـ ــِر َمـ ــی ــَخ  ِل

ــاه ــ ــ ــاج ــ ــ ون اهلل  ــا  ــ ــ ــدع ــ ــ ف لــــــــی 
َ

تــــــــّد ــم  ــ ــ  ثـ
                                  )طالقانی، 1957: 65(

از  کی است اعم  کره خا که بر روی این  کسی است  ک نهاد و فرزند بهترین  فرزند آن شیر شجاع، علی پا
انسان و پری.

کمتر با خدا فاصله داشت و از معراج از همان نقطه با پروردگارش  کمان و یا  که تنها به اندازه دو  همو 
کرد.  راز و نیاز 

ِك َراِضَیًة  َرّبِ ُة )27( اْرِجِعي ِإَلی  ْفُس اْلُمْطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ّیَ
َ
أ کریم می فرماید: »َیا  ج:  خداوند رحمان در  قرآن 

ًة« )فجر: 27- 28(: اى نفس مطمئنه خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد. َمْرِضّیَ
که در اصطالح قرآن آخرین درجه  آرامش، آن اطمینانی   نفس یعنی روح، مطمئنه یعنی روح دارای 
که از بیــان حضرت خلیل  یقین و معرفت است... معنای مطمئنة یعنی آن آخرین درجه معرفت و ایمان 
إلی  ارجعی  المطمئنة  النفُس  أّیُتها  مطمئنه.»یا  باشد،  اطمینان  این  دارای  که  نفسی  می شود.  استفاده 
ا إلیه راجعون« را اعالم  رّبک راضیة مرضیة«. »ارجعی« برگرد به سوی خدایت، »ارجعی« همان معنای »إّنَ
را  411( سید موسی طالقانی نفس را خود   /2 إلیه راجعون. )قمی، 1370:  که انسان هلل است و  می دارد 
مطمئنه می داند و می گوید هــــرگاه ناله ای نفسم را به جوشش آورد به او می گوید برگرد و از آیات قرآنی به 

صورت تناص برآیندسازی استفاده می کند:

ــی زفــــــــــــــرٌة ــ ــ ــس ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــعــــی( کـــــــّلـــــــمـــــــا جـــــــــاشـــــــــت ب ــفـــس ارجــ ــنـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ـ ــــت: )یـــــا اّیُ ــل ــ  ق
                                 )طالقانی، 1957: 398(

هرگاه آه و ناله ای در درونم به جوشش درآید به نفس خود می گویم: ای نفس بسوی پروردگارت بازگرد.
کار  کلمات و ترکیب هایی به  کار رفته در اشعار طالقانی  که مشاهده می شود در ترکیب های به  همانطور 

که برآیندی از آیات قرآن است. رفته 
بنا  روایی  یا  قرآنی  نکته ای  پایه  بر  بنیادی  الهامی  اثرپذیری  مانند  را  خویش  سخن  گوینده  شیوه  این  در 
می نهد اّما به عمد آن را با نشانه و اشاره ای همراه می سازد و اینگونه خواننده آشنا را به آنچه خود بدان نظر 
اثرپذیری  آشکار  تفاوت  وا می دارد و همین  کاو  و  کند  به  نیز  را  ناآشنا  راه می نماید و چه بسا خواننده  داشته 
را تضمین  آیه  از  که شاعر بخشی  این است  52( مقصود  بنیادی است. )راستگو، 1376:  الهامی  با  تلمیحی 
به برخی نمونه های  اینجا  این طریق به شعر خود رونق می بخشد. در  از  و  می کند بدون حضور متن غایب 

تناص تلمیحی اشاره می شود:

الف: داستان حضرت یوسف )ع(
سید موسی طالقانی در غزلی عاشقانه برای نشان دادن شدت عشق خود و حتی برتر بودن عشقش از عشق 
گر یعقوب مرا می دید به حال من تأسف می خورد و به یاد عشق  که ا حضرت یعقوب )ع( به یوسف )ع( می گوید 

ع تلمیح می باشد:  خود و یوسف نمی افتاد، که این بیت به نوعی دارای تناص از نو
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ــــــــــه ــــــــــَف یــــــعــــــقــــــوُب عـــــلـــــی لــــــــو أّنَ ــي ولـــم یــخــُطــر عــلــی الــبــاِل یوسف تــــــــــأّسَ  رآنـ
                               )طالقانی، 1957: 166(

گر او من را می دید )چنان اندوهگین می شد( که یوسف را از یاد  گردید حال آنکه  یعقوب غصه دار یعقوب 
می برد.

تلمیح به داستان حضرت یوسف و یعقوب )ع( در غزلی دیگر از اشعار وی جلوه گری می کند؛ و در بیان 
ع عشق خود و شباهت آن به عشق این دو بزرگوار می گوید: نو

ــد ــ ــاهـ ــ شـ واهلل  ک  رؤیـــــــــــــــــا إلــــــــــــی  ــف أحـــــــــــــــــّنُ  ــوس ــا حـــــــّنَ یـــعـــقـــوُب ِلـــــرؤیـــــِة ی ــمـ  کـ
                                   )طالقانی، 1957: 169(

که یعقوب مشتاق یوسف بود. که من مشتاق دیدار تو هستم همانگونه  گواه است  خدا 

ح )ع( ب: داستان یونس )ع( و نو
که در رثای دایی اش سیدرضا طالقانی سروده است برای نشان دادن شدت غم و  شاعر در مرثیه ا ی 
اندوه این اتفاق را موجب سرگردانی مردم می داند و می گوید چه اتفاقی افتاده؟ آیا نهنگ یونس میخواهد 

کوه جودی ایستاده است؟ کشتی نوح بر  کند یا  او را به دور دست ها پرتاب 

لـــَتـــنـــبـــَذه؟  ــاءت  ــ ــ ج ــد  ــ َقـ ــَس  ــ ــون ــ ی ــوُت  ــ ــ ح َقـــد وقفا ...أم  الـــجـــودّیِ  ــوٍح عــلــی  نـ  أم فــلــُک 
                                    )طالقانی، 1957: 87(

کوه جودی ایستاده؟ کشتی نوح بر  آیا نهنگ یونس آمده تا وی را دور بیندازد یا اینکه 
ْمُر َواْسَتَوْت 

َ ْ
ْقِلِعي َوِغیَض اْلَماُء َوُقِضَي األ

َ
ْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَیا َسَماُء أ

َ
کریم آمده است: »َوِقیَل َیا أ در قرآن 

اِلِمیَن« )هود: 44( در این بیت عالوه بر تناص واژگانی در بیان برخی 
َ

َعَلی اْلُجوِدّيِ َوِقیَل ُبْعًدا ِلْلَقْوِم الّظ
واژگان قرآنی چون »الجودی« و »فلک نوح« به داستان حضرت یونس و نهنگ نیز اشاره دارد.

ج: داستان حضرت موسی )ع(
شاعر در موشحه ای که برای تبریک به »سید علی زوبن النجفی« سروده است مقام او را در حد پیامبران 
باال می برد و حتی در بیتی با تلمیح به داستان حضرت موسی )ع( و معجزه تبدیل عصا به اژدهای آن 

حضرت* ممدوح را معجزه گر می شمرد:

ــعــبــان( تــلــک الــمــتــون فــیــلــقــف مـــا یــؤفــک الـــحـــاســـدون  کـــآیـــات مــوســی    وتــرســل )ث
                                                   )طالقانی، 1957: 304(

که به نگارش در آورده ای چونان اژدهایی عظیم می فرستی تا آنچه را حسودان و رشک بران به  متونی را 
دروغ سرهم کرده اند فرو بلعید بسان معجزات موسی )ع(.
شبر  سید  )عالمه  ممدوح  مدح  به  )ع(  موسی  حضرت  داستان  به  تلمیح  با  دیگر  جایی  در  همچنین 

بحرانی( می پردازد و می گوید:
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ــــو ول ک  َثـــــنـــــا ــــحــــصــــی  ُی ال  مــــدحــــي   لـــــســـــاُن 
ولــــو قـــــصـــــرت  قــــــد  بــــــل  قــــــصــــــرُت ال  ک   لــــــــــذا
ــة ــ ــقـ ــ ــائـ ــ  خـــــــــذهـــــــــا الـــــــــیـــــــــک الـــــــعـــــــلـــــــیـــــــاء فـ
ــا ــ ــص ــ  َفـــــــــــألـــــــــــق مـــــــــــا أنــــــــــــــت ُمــــــلــــــقــــــیــــــه ع

ــی ــان ـــعـــَر أزم ــُت بــنــظــِم الـــّشِ ــضــی  إِنــــي َق
ــس والــجــانــی ــ  إنـــي إســتــعــرُت لـــســـاَن اإلن
ــاءت بـــألـــحـــان ــ ــ ــاحـــة قــــد جـ ــفـــصـ  مــــن الـ
عمران بن  موسی  ال  جعفر(  بن   )موسی 
)46  :1957 )طـــــالـــــقـــــانـــــی،         

کنم. که همه عمرم را صرف آن  زبان ستایش را یارای آن نیست تا اندازه مدح تو را به جا آورد هرچند 
که عاریه بگیرم از به جای آوردن مدح و ستایش تو عاجز  کوتاه است بلکه زبان جن و انس را هم  زبان من 

و ناتوان است.
که در فصاحت و نغمه سرایی برتر از هر قصیده است. به پیشگاه تو تقدیم می دارم این قصیدة واال مقام را 

کاظم و نه موسی فرزند عمران است بر زمین بزن )تا  که همچون عصای امام موسای  عصای معجزه گرت را 
گیرد(.  معجزه تو همه جا را فرا

گونه  که به وصف زیبایی های معشوق می پردازد برای بیان زیبایی و سرخی  سید موسی طالقانی در غزلی 
که موسی با دیدن آن برزمین  معشوق از داستان حضرت موسی الهام می گیرد و آن را به آتشی تشبیه می کند 

کرده  اند:     که او را مالمت  افتاد و مخالفان خود را چون فرعون ظالمی می داند 

ــٌم ــیـ ــقـ ــی سـ ــ ــن ــ ــف ــوِن جــ ــ ــ ــف ــ ــ ــج ــ ــ  یــــــا ســــقــــیــــَم ال
ک نــــــــــــارًا  مــــــنــــــذ آنـــــــــســـــــــُت فــــــــــــوق خــــــــــــــــــّدِ

 أنـــــــــــــا )مــــــــــــوســــــــــــی( وکـــــــــــــل مــــــــــن المـــــنـــــی

کــــمــــا عـــــهـــــدت مــقــیــم  وغـــــــرامـــــــی 
ــی الــکــلــیــم ــبـ ــلـ ــــک قـ ــن ــ ــًا خــــــــّرَ م ــ ــق ــ ــع  صــ
ــلــئــیــم ــوم ال ــلـ ــظـ  الـــحـــب )فـــرعـــونـــهـــا( الـ
                                 )طالقانی، 1957: 209(

ای خمارین دیده، چشمانم بیمار عشق توست عشقی مه در من استقرار یافته است.
گردید. گونه هایت را دیدم قلب مجروحم مدهوش  خ  که آتش سر از آنگاه 

من موسی هستم و هر کس مرا به خاطر دوست داشتن فرعون معشوق سرزنش نماید ستمگر و فرومایه است 
)مراد از فرعون معشوق، زیبایی قدرتمند اوست(.

که سید موسی طالقانی از رجال مذهبی و اهل شریعت عصر خویش بوده در بسیاری از تصورسازی ها  از آنجا 
که وی برای نشان دادن عشق  گفت  و حتی بیان زیبایی معشوق خود از آیات قرآنی بهره برده است و می توان 

کردن میزان اخالص خویش از این آیات بهره برده است.  عرفانی و نه مادی خود و پررنگ 

 تناص تصویری
آفرینی ها،  نقش  تصویر  از  مــراد  می گیرد.   وام  حدیث  و  قــرآن  از  را  خویش  شعر  تصویر  شاعر  روش  این  در 
و  می نگارد  سخن  صفحه  بر  خود  خیال  با  سخن ور  که  است  شاعرانه ای  بخشی های  چهره  و  سیماسازی ها 
کلی صور خیال خوانده می شود. بنابراین در  کنایه یا تجسیم و به طور  که در سخن مجاز  حاصل همان است 
که در آیه یا تصویر است را مستقیم یا غیر مستقیم در همان حال و  اثر پذیری تصویری شاعر صورتی خیالی 
خ می دهد و پی می ریزد.  هوا یا در فضایی دیگر باز می سراید یا سخن خویش را بر محور و مدار آن تصویر چر

)راستگو، 1376: 61(
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که در آن  پس از توضیح شیوه های اثر پذیری به ذکر نمونه هایی از اشعار سید موسی طالقانی می پردازیم 
شیوه های فوق لحاظ شده است.

الف: سوره تكویر
که به تصویر هوشیار بودن  ْیِل ِإَذا َعْسَعَس« )تکویر: 17( ابیاتی را بیان می کند 

َ
وی با تأثیر از سوره تکویر »َوالّل

ممدوح پرداخته است:

 یــــــــــــرعــــــــــــی الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــوم بــــــــــطــــــــــرٍف
نـــــــــــــــــادی: الـــــــــلـــــــــیـــــــــل  عـــــــســـــــعـــــــس   إن 

الـــــــــرقـــــــــا طـــــــــعـــــــــم  ذاق   مـــــــــــــا 
وادی أهــــــــــــــیــــــــــــــَل   عـــــــــطـــــــــفـــــــــًا 
                             )طالقانی، 1957: 372(*

که آن چشمان هیچگاه طعم تعویذ و دعا را نچشیده است. )کسی برای  ستارگان را با چشمانی زیر نظر دارد 
صاحب آن چشمان تعویذ نبسته(

که شب تاریک شود فریاد می زند: ای اهل وادی! مهربانی بورزید. آنگاه 
که او در هر  کار برده است  که برای شیخ مولی علی خلیلی سروده است به  همچنین همین آیه را در مرثیه ای 

شرایطی مخراب را ترک نمی کند:

ــلــیــل ال ــس  ــع ــس الـــمـــحـــراب إن ع ــس  ــ أنـ ــان  ــ ــا کـ ــ ــراب ــ ــح ــ ــم ــ  ومــــــــذ بــــــــان أوحــــــــــش ال
)70  :1957 )طـــــالـــــقـــــانـــــی،         

که جدا شد محراب تنها شد.؟ که شب تاریک می شد دوست محراب بود و از زمانی  او وقتی 
که در دو مورد ذکر شده تناص واژگانی نیز موجود است. الزم به ذکر است 

ب: سوره تبت
وی به دیدار »سید میرزا جعفر قزوینی« می رود اما موفق به دیدار او نمی شود و ابیاتی را برای او می نویسد 
ــد: ــ ــویـ ــ ــی گـ ــ مـ و  اســـــــــت  بـــــــــــرده  ــره  ــ ــ ــه ــ ــ ب ــت  ــ ــبـ ــ تـ ســـــــــــوره  ــات  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ کـ از  تـــــصـــــاویـــــر  آن  در  کـــــــه 

 رمـــــــــــــــــــُت الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء وســـــــــــــــــــوء حــــظــــی
 فــــــــمــــــــضــــــــیــــــــُت مــــــــــلــــــــــهــــــــــوَف الـــــــــــفـــــــــــؤاد
ـــــــــــــــــــــــــه  تـــــــــــــعـــــــــــــســـــــــــــًا لـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــدک إّنَ

حــــجــــب قــــــــــد  وصــــــــلــــــــک   دون 
ــــب ــهـ ــ  کـــــــــــــــــــــــــــأّنَ فـــــــــیـــــــــه أبــــــــــــــــــا لـ
ــب( ــ ــ ــط ــ ــ ــح ــ ــ کـــــــــــــان )حــــــــمــــــــا ال  قــــــــــد 
                )طالقانی، 1957: 385- 386(

قصد دیدار تو داشتم حال آنکه شور بختی ام مانع این دیدار شد.
که انگار ابولهب در آن است. پس با دلی سوخته بازگشتم دلی 

که برای دل سوخته من »حمالة الحطب« )هیزم رسان( بود. زشت باد دوری از تو 

ج: سوره فلق
ُعوُذ ِبَرّبِ اْلَفَلِق« )فلق: 1( 

َ
وی با استفاده از داستان حضرت موسی )ع( و بخشی از آیه سوره فلق »ُقْل أ
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برای بیان زیبایی صورت محبوب خویش از دو آیه در یک بیت استفاده نموده است که به زیباترین شکل 
این تصویر را ترسیم نموده و به هنر نمایی می پردازد:

ــــق مـــــــنـــــــذ آنـــــــســـــــنـــــــا عـــــــلـــــــی خــــــــــّدیــــــــــه نـــــــار ــلـ ــ ــفـ ــ  قــــــــــد تــــــــعــــــــوذنــــــــا بـــــــــــــرب الـ
                                   )طالقانی، 1957: 294(

گونه هایش آتش را دیدیم به خدای فلق پناه بردیم. که بر  از زمانی 

 تناص تأویلى
در این شیوه شاعر تأویل آیه و حدیثی را دستمایه سروده خویش می سازد یعنی با ذوق ورزی و نکته یابی و با 
پنهان پژوهی و موشکافی از الیه های برونی و دریافت های همگانی و پیام های پیدای سخن در می گذرد و به 
ح و تفسیری نو  الیه های درونی آن راه می یابد و پیام هایی پنهانی باز می آورد و به اینگونه از آیه و حدیث طر

رهاورد خواننده می سازد. )راستگو، 1376: 55( در دیوان طالقانی آمده است:
الف: تأویل داستان حضرت موسی )ع(

ــد آ ــ  نـــــســـــُت نــــــــــــارًا الـــــــغـــــــرام غـــــیـــــَر الــــضــــالل أنــــــا )مـــــوســـــی( ولــــــم أجــــــد مـــنـــذ قـ
)406  :1957 )طـــــــالـــــــقـــــــانـــــــی،       

ي  ْهِلِه اْمُکُثوا ِإّنِي آَنْسُت َناًرا َلَعّلِ
َ
ى َناًرا َفَقاَل أِل

َ
که مشاهد می شود وی با استفاده از تأویل آیه »ِإْذ َرأ همانطور 

اِر ُهًدى« )طه: 10(  به دنبال بیان معنای مورد نظر خویش است. ِجُد َعَلی الّنَ
َ
ْو أ

َ
آِتیُکْم ِمْنَها ِبَقَبٍس أ

َخْذُتُم اْلِعْجَل  ْرَبِعیَن َلْیَلًة ُثّمَ اّتَ
َ
ب: همچنین در جایی دیگر با اشاره به مفاهیم آیات »َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسی أ

َها  ّنَ
َ
ُل ِإَلْیِه ِمْن ِسْحِرِهْم أ ُهْم ُیَخّیَ ْلُقوا َفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصّیُ

َ
ْنُتْم َظاِلُموَن«* )بقره، 51( و »َقاَل َبْل أ

َ
ِمْن َبْعِدِه َوأ

ْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخیَفًة ُموَسی«* )طه، 67(  می گوید:
َ
َتْسَعی )66( َفأ

بـــمـــا  ــم  ــ ــ ــی ــ ــ ــل ــ ــ ــک ــ ــ ال الــــــقــــــلــــــب  تــــــنــــــاجــــــي   ال 
 لــــــــم اجــــــــــد مـــــنـــــذ آنــــــــســــــــُت مــــقــــلــــتــــی نــــــــــارًا

ــَل ــجـ ــِعـ ــَد الـ ــ ــَبـ ــ ــری( َمـــــا َعـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ  ...لــــــــو یـــــری )الـ

ــک ــی ــن ــف  أیــــــــن فـــــــرعـــــــوُن کــــــی یــــــــری ِســــــحــــــَر ج

 ُتــــشــــِمــــُت فـــیـــه الــــــوشــــــاَة والــــــُعــــــّذاال
ضـــــــالال ااّل  وجــــــنــــــتــــــیــــــک   عـــــــلـــــــی 
ــاال ــ ــقـ ــ مـ ک  ِســــــــــــــــــوا فـــــــــي  قــــــــــــال   َوال 
ــی لـــــــــِذي الـــــقـــــلـــــوِب الـــحـــبـــاال ــ ــَقـ ــ ــلـ ــ ــُیـ ــ  َفـ
                               )طالقانی، 1957: 258(*

که سخن چینان و سرزنشگران را به شماتت واداری. گونه ای سخن مگو  با این قلب زخم خورده ام به 
گمراهی بهره ای نداشتم. گونه هایت پرتو آتشی دید جز  که چشمانم بر  از آنگاه 

گر آن مرد سامری زیبایی تو را می دید گوساله پرستی را کناری می نهاد و از کسی جز تو سخن نمی گفت. ا
کند و همانند عاشقانت ریسمان های جادویش را فرو  کجاست فرعون تا جادوی پلک هایت را نظاره 

افکند. )به زیبایی ات ایمان آورد(
که مشاهده می شود شاعر برای  این ابیات نیز تحت تأثیر داستان حضرت موسی )ع( است. همانطور 

گرفته است. بیان معنای مورد نظر خویش از داستان حضرت موسی )ع( الهام 
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 تناص گزارشى
گزارش  گوینده مضمون آیه یا حدیثی را به دو شیوه ترجمـه و یا تفسیر به پارسی  گزارشی   در اثرپذیری 

گونه دارد: گاه بی آن و از زبان خود است و دو  گوینده و  کردن نام  گاه به شیوه نقل قول و یا یاد  می کند 

 ترجمه
گاه آزاد و باز است.  گاه بسته و تحت اللفظی و  ترجمه آیه و حدیث به پارسی مانند هر ترجمه دیگری 
که دیوان مورد بررسی در این مقاله عربی است بنابراین تناص ترجمه در این دیوان یافت  و از آنجایی 

نمی شود.

 تفسیر
ح و بسط  در این شیوه سخنور، آیه و حدیثی را همراه با مایه و مضمونــش باز می گشاید می گسترد و با شر

در سخن خویش بیان می دارد. )راستگو، 1376: 18( 
الف: شاعر بودنش چون عصای موسی منحصر بفرد است

کریم شعر خود را در مقابل شعر  وی در این بیت با بهره گیری از مضمون داستان حضرت موسی در قرآن 
که موجب بطالن شعر سایرین می شود: سایر شعرا چون عصای موسی می داند 

ثـــــوا 
َ

تـــــتـــــحـــــّد ال  الـــــــشـــــــعـــــــراء  ـــــــــهـــــــــا  أّیُ  یــــــــا 
ــا )مــــــــوســــــــی( الــــکــــلــــیــــم إلـــیـــکـــم ــ ــصـ ــ  هـــــــــذی عـ

ــارا ــ ــعـ ــ أشـ تــــنــــشــــدوا  أو  ــا  ــ ــده ــ ــع ــ ب  مـــــن 
ــم األســــــحــــــارا ــ ــک ــ ــن ــ  وافــــــــــت لـــتـــلـــقـــف م
)30  :1957 ــانـــی،  ــقـ ــالـ )طـ                   

ای شاعران بعد از او نه سخنی بگویید و نه شعری بسرایید.
اینک عصای موسی به سوی شما آمده تا مارهای جادیی شما را فرو ببلعد.

شنیدن خبر شهادت امام حسین دلیل غم و ناراحتی پیامبران
گریه آدم ابوالبشر و غم نوح  که برای امام حسین )ع( سروده است دلیل مسائلی چون  شاعر در مرثیه ای 
که  کوه سینا را شنیدن خبر شهادت امام حسین )ع( قلمداد می کند  و بی خود شدن حضرت موسی )ع( در 

این ابیات غم شهات امام حسین را تفسیر غم و اندوه می داند:

بـــــکـــــاه قــــــــــدمــــــــــًا  تـــــــوبـــــــتـــــــه  فــــــــــی   آدم 
ــاه ــ ــ ــع ــ ــ ن مــــــــــــــــــّرَ  اذ  اهلل  کــــــلــــــیــــــم   وفــــــــــــــی 

ــا دهـــــــاه ــ ــمـ ــ  ونـــــــــــاح نـــــــــوح حـــــــزنـــــــًا مـ
ــی طـــــور ســیــنــاه ــ ــًا ف ــقـ ــعـ ــنـــه صـ ــد خــــــّرَ مـ ــ  ق
)65  :1957 )طـــــــالـــــــقـــــــانـــــــی،      

که بر انسان  حضرت آدم به هنگام توبه پیش از این برای امام حسین )ع( گریست و حضرت نوح از مصیبتی 
کرد. وارد آمد نوحه سرایی 

کوه سینا را شنید از هوش رفت و بر زمین افتاد. که موسی خبر شهادت امام حسین )ع( در  و آنگاه 
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نتیجه
با توّجه به اینکه سید موسی طالقانی از عالمان دینی عصر خود بوده بنابراین استفاده او از مفاهیم دینی 
از مفاهیم و مضامین قرآنی نسبت به سایر مفاهیم  گاهانه و مستقیم بوده است. بهره گیری طالقانی  آ کاماًل 
ابیات خود تنیده و برای بیان  را در  دینی مثل حدیث بسیار زیاد است. وی با هنر نمایی تمام این مفاهیم 
کرده است. او با استفاده از این مفاهیم  بهتر مفاهیم مورد نظر خود از این داستان ها و واژگان قرآنی استفاده 
که باید بدان توجه نمود وجـــود مفاهیم تکراری در  به اثر خود قداست و ماندگاری بخشیده است؛ اّما آنچه 
کریم  که بیشترین توّجه او فقط به دسته ای خاص از آیات قرآن  گفت  که می توان  ابیات وی است به طوری 
که عمدتًا  بوده است از جمله آیات مربوط به حضرت موسی )ع(، حضرت یوسف )ع( و برخی سورهای دیگر 
در ابیاتی تکرار شده اند اما داستان حضرت موسی )ع( در اشعار او بیشترین بسامد را نسبت به سایر مفاهیم 

قرآنی دارد.
را به نمایش  ک بودن عشق خود  اژگان قرآنی به اشکال مختلف عفیف و پا از مفاهیم و  با استفاده  شاعر 
کاربرد مفاهیم  از  مانع  زمینه دینی  در  او  و تحصیل  امام حسین )ع(  به خانواده  او  انتساب  و شاید  می گذارد 
گاهی او در زمینه دینی او را  غیراخالقی و غیرقرآنی و استفاده فراوان از مفاهیم دینی در اشعار وی شده باشد. آ

کند. واداشته تا از روح قرآن و داده های آن الهام بگیرد و با استفاده از آن اندیشه و احساس خود را بارور 

پی نوشت ها
*واژه تناص بر وزن تفاعل است و داللت بر مشارکت می کند پس تناص یعنی مشارکت و تداخل متنی 

در متن دیگر جهت به وجود آمدن متن جدید. )جابر، 2007: 1080(
که شاعر مصراعی یا بیتی از آن دیگری  *در لغت چیزی در جایی نهادن باشد. و در اصطالح آن است 
کند . )کاشفی، 1369: 151- در شعر خود بر سبیل تمثیل و عاریت به جایگاهی الیق و محلی موافق ایراد 

)152
گرفتن آتش باشد و در اصطالح آن است که شاعر در ترکیب کالم و ترکیب سخن آیتی از آیات  *در لغت فرا
کند. )کاشفی،  قرآن یا حدیثی از احادیث نبوی یا مسأله ای از مسائل فقهی بر سبیل تبّرک و تیّمن ایراد 

)147 :1369
گوینده، نویسنده یا شاعر  که  گوشة چشم و در اصطالح آن است  *تلمیح در لغت به معنای نگریستن با 
کند بدون آنکه به مورد استفاده خویش  کالم خود به آیه، داستان، مثل مشهور یا حدیثی اشاره  در ضمن 

تصریح داشته باشد. )تفتازانی، بی تا: 241(
گاه اژدهایی  ْلَقی َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبیٌن( ) اعراف، 107(: پس ]موسی[ عصایش را افکند و بنا

َ
* )َفأ

آشکار شد.
*نمونه های دیگر:

ــل ــ ــی ــ ــل ــ ال ــس  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ عـ ان  یـــــحـــــن  ــه الـــــــفـــــــرقـــــــدان وجــــــــریــــــــح  ــ ــ ــال ــ ــ ــح ــ ــ ــی ل ــ ــ ــک ــ ــ ــب ــ ــ  وی
                                    )طالقانی، 1957: 211(

همچنین:
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وذا بـــــــخـــــــدیـــــــه  الـــــــلـــــــیـــــــل  ــس  ــ ــ ــع ــ ــ ــس ــ ــ ــع ــ ــ الــلــمــی ف ک  ذا ــن  ــ مـ افــــــطــــــارَی   أوان 
                                     )طالقانی، 1957: 208(

گوساله را ]به پرستش[ گرفتید در  گذاشتیم آنگاه در غیاب وى شما  که با موسی چهل شب قرار  و آنگاه 
که ستمکار بودید. حالی 

گهان ریسمانها و چوبدستی هایشان بر اثر سحرشان در خیال او  *گفت ]نه[ بلکه شما بیندازید پس نا
که آنها به شتاب می خزند. ]چنین[ می نمود 

ــب هـــــــل نـــــاجـــــیـــــَت غـــیـــر ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــی ــ ــل ــ ک  الـــــوجـــــد مـــــذ آنـــــســـــُت نـــــیـــــرات هـــــواه یـــــــا 
                                   )طالقانی، 1957: 232(

منابع و مآخذ
کریم قرآن 

ابن رشیق القیروانی، أبوالحسن، )1972( »قراضة الذهب فی أشعار العرب«، تحقیق: الشاذلی بویحیی، تونس: الشرکة التونسیة للتوزیع. 
ح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی، قم: مکتبة العالمة. تفتازانی، سعدالدین، )بیتا( شر

جابر، ناصر )2007(، التناص القرآنی في الشعر العمانی الحدیث، مجلة جامع النجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانی.
الخیاط، جالل، )1987( الشعر العراقی الحدیث مرحلة وتطور، بیروت: دار الرائد العربی. 

راستگو، سید محمد، )1376( تأثیر قرآن و حدیث در شعر فارسی، چاپ اول، تهران: سمت.
الزعبی، احمد، )1991( تناص نظرًا وتطبیقًا، عمان: مکتبة الکتابی.

الطالقانی، سّید موسی، )1957( دیوان السّید موسی الطالقانی، جمعه وحققه وقدم له ونشره محمد حسن آل طالقانی، النجف: مطبعة 
القری الحدیثة.

گلستان سعدی با تکیه بر  فسنقری، حجت اهلل، میالد جعفر پور، محمد جهانبین، )1390( »گونه های تناص هم متنی در بوستان و 
شیوه اثرپذیری از نهج البالغه«، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، سال پنجم شماره اول، صص 160-147.

قمی، علی ابن ابراهیم، )1370( تفسیر قمی، بیروت.
کزازی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز. کمال الدین حسین، )1369( بدایع األفکار فی صنایع األشعار، تصحیح میر جالل الدین  کاشفی، 

کالر، جاناتان، )1385( نظریه ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
مختاری، قاسم، )1380( »سبک شعر متعهد شیعی و مقایسه آن با سبک شعری دیگر فرقه ها«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه تهران، دوره 46- 47، شماره 159- 158، صص 133- 152.
گه. مکاریک، ایرنا ریما، )1385( دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه مهران نجفی و محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: آ

 ،28 شماره  نوجوان،  و  ادبیات  پژوهشنامه  پور،  آدینه  طاهره  ترجمه  متون«،  تعامل  متون،  »وابستگی   )1384( کریستین،  ویکلی، 
صص 5- 14.  
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سبک شناسی و جهان بینی بشاربن برد براساس 
رويكرد نقش گرا

دکتر محمد جرفى - استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک
مریم یادگاری1- كارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چكیده
کاربرد زبان را در بافت تبیین می کند و یک متن ادبی را در سه  نگره  زبان شناختی سیستمی- نقشی هلیدی چگونگی 
کند و مهارت خالق اثر را برای مخاطب  بخش متنی ، اندیشگانی و بینافردی مورد بررسی قرار می دهد تا معانی آن را کشف 
به نمایش  بگذارد. با توجه به این نگره، شاعر و یا نویسنده می تواند تجربیات جهان پیرامونی و درونی خویش را از طریق 
زبان در اختیار مخاطب بگذارد. به همین ترتیب نوشتار حاضر می خواهد با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، قصیده 
کند و  »مدح ابن هبیرة و وصف الجیِش« شاعر عصر عباسی اول بشار بن برد را با رسم جدول و نمودار، تجزیه و تحلیل 
که وی دیدگاهی واقع گرایانه اتخاذ و با باور  کند، این نوشتار بیانگر این است  طرز فکر و جهان بینی بشار بن برد را آشکار 
کالم خویش را به مخاطب القاء کرده و فضای شعر خود را سرشار از پویایی و تحرک ساخته است. قطعی و مسلم، فحوای 

کلید واژگان: بشار بن برد، رویکرد نقش گرا، هلیدی، جهان بینی 
 

yadegarimaryam95@yahoo.com :1 .نویسنده مسئول
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مقدمه
که برای پی بردن به آنها باید الیه های سطحی   هر اثر ادبی آیینه تمام نمای اندیشه سازنده خود است 
کرد و تنها راه ورود به دنیای شاعر  کشف  که خالق اثر بهره برده است مقاصد او را  کنار زد و از ورای واژگانی  را 
کاربردی بسیار مناسب در ادبیات داشته باشد تا وجوه مختلف  از طریق اثر وی است. زبان شناسی می تواند 

کند.  متون ادبی را آشکار 
سیستمی -  زبان شناسی  باشد،  خود  ع  نو در  آنها  غنی ترین  می تواند  که  زبان شناسی  الگوهای  این  از  یکی 

نقشی هلیدی است؛ زیرا تبیین جامعی از تمامی ابعاد یک اثر ادبی در اختیار پژوهشگر قرار می دهد.
یک  بگذارد،  دیگران  اختیار  در  را  خود  روزانــه  تجربیات  می تواند  خویش  زبان  طریق  از  آدمی  که  آنجا  از 
که  نویسنده و شاعر هم می تواند از همین حربه برای بیان تفکرات و تجربیات خویش بهره بگیرد و از آنجا 
انواع فعل و تعیین فرآیندها و  با بررسی  الگوهای تجربه در قالب فرآیندها و افعال صورت می گیرد، می توان 
ع آنها در قصیده »مدح ابن هبیرة و وصف الجیش« سروده بشار بن برد، شاعر عصر عباسی اول،  بسامد وقو
که در اختیار داشته است، اعتقادات و تجربیات خویش را بیان  که وی نیز، با امکانات زبانی  می توان فهمید 

کرده است.
با رویکرد نقشگرای  را  برده  نام  با روش توصیفی - تحلیلی، قصیده  که  این است  بر  این نوشتار سعی  در 

که:  کنیم  هلیدی و از طریق تجزیه واژگان، رسم جدول و نمودار، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و مشخص 
گرفته است؟ 1. بشار بن برد برای بیان تجربیات خویش از چه فرآیندی بهره 

2. بسامد باالی فرآیند مادی در این قصیده بیانگر چیست؟
3. انسجام اثر وی از چه چیز سرچشمه می گیرد؟

4. آیا بشار با قاطعیت برای مخاطب سخن می راند؟ 
علی رغم وجود تحقیقات وسیع در زمینه  شاعران عصر عباسی اول و بویژه بشار بن برد؛ اما بررسی آثار آن ها با 
توجه به رویکرد نقشگرای هلیدی صورت نگرفته و ضرورت تحقیق حاضر، ناشی از خأل وجود چنین تحقیقات 

که می تواند مهارت شاعری شاعران عصر عباسی را بیشتر و بهتر نمایان سازد. نوینی در این زمینه است 

پیشینه تحقیق
کم چنین مطالعاتی دارد و این شاید به  بررسی پیشینه  چنین تحلیل هایی در متون عربی، نشان از حجم 
ک های دقیق برای تحلیل متون عربی با این رویکرد نوین نقشگرای هلیدی است  دلیل نبودن منابع و مال
کرد و توانست الگوی مناسبی برای نقد و بررسی متون ادبی شود.  گذر زمان رشد  گرفت و با  که در اروپا شکل 
را به خوبی  آن  یاد می کند و ویژگی های  ادبیات  برای تحلیل  الگو به خوبی  این  از  فاولر  راجر  که  همان گونه 

برمی شمارد.
فردوس آقا گل زاده و همکارانش در مقاله  خود با عنوان »سبک شناسی داستان براساس فعل: رویکرد نقشگرا« 
براساس نظریه  هلیدی چهار داستان کوتاه فارسی جالل آل احمد و صادق هدایت را مورد نقد قرار داده و متوجه 
که جالل آل احمد دیدگاهی واقع گرایانه نسبت به صادق هدایت داشته است و در تجربیات خویش از  شدند 
جهان پیرامون از فرآیندهای مادی بیشتر بهره برده است، ولی صادق هدایت از فرآیندهای رفتاری بیش از 
پژوهش  در  نیز،  فرهنگی  سهیال  است.  فردی  بصورت  وی  داستان های  محوریت  و  کرده  استفاده  احمد  آل 
گفتمانی شعر »پیغام ماهی ها« از سهراب سپهری« شعر پیغام ماهی های سهراب را بر  خود با عنوان »تحلیل 
مبنای نگره  زبان شناسی هلیدی در سه ساختار متنی، اندیشگانی و بینافردی مورد خوانش قرار داده است و 
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که شاعر توانسته با این سه ساختار، آنچه را در ذهن خالق خود داشته به تصویر بکشد  به این نتیجه می رسد 
کرده است. گرفته شده ایجاد  کار  و فضایی پویا و متحرک را براساس فرآیندهای به 

کم این پژوهش ها در متون عربی، قصیده  »مدح ابن هبیرة و وصف  نوشتار حاضر می خواهد به علت حجم 
کند و راهگشایی برای خواندن  الجیش« بشار بن برد را بر مبنای نظریه  سیستمی- نقشی تحلیل و خوانش 

کند. عمیق آثار و متون عربی ایجاد 

نظریه  سیستمى -  نقشى هلیدی
باور  به  است.  کرده  استوار  دو سوسور  فردینان  نهاده های  پیش  بر  را  خود  نوین  بنیان های  زبان شناسی، 
چامسکی، زبان نه وسیله ای برای ارتباط، بلکه ابزاری برای تفکر و آیینه ذهن آدمی است. پس زبان شناسی، 
مطالعه علمی زبان، برای فهم ویژگی های ذهن آدم است و در نهایت بخشی از روان شناسی است)ر.ک: مهاجر 
که می تواند  و نبوی، 1376: 6-8(. زبان وسیله  ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است 
افراد جامعه را به هم بپیوندد، و در نتیجه یک واحد اجتماعی مهم و ابزاری برای بیان افکار و احساسات ما 
که یکی از پیشگامان رویکرد نوین نقشگرا است، زبان را نظامی  است )ر.ک: دبیرمقدم، 1372: 1-2(. هلیدی 
که هدف و وظیفه آن ساختن معنا است و در نزد او رابطه بین دستور و معناشناسی رابطه ای طبیعی  می داند 
گفتمان، نقش بنیادین دارد. از نظر  است نه قراردادی؛ این تفکر در نظریه او به خصوص در تجزیه و تحلیل 

گل زاده، 1390: 41-40(. کاربرد زبان، اندیشیدن همزمان با عمل است )ر.ک: آقا هلیدی 
گزیر از تصویرگری است و برای این منظور، نفوذ در جان ها و بیان مقصود خود از  ادبیات به ویژه شعر، نا
که در ظاهر مفهومی را می رساند ولی در اصل مفهوم دیگری را اراده می کند و به همین  زبان بهره برده است و 
الگوی  مناسب ترین  از  بایستی  فاولر،  راجر  باور  و  اعتقاد  به  آن،  برای درک  که  معنا است  و چند  دلیل مبهم 
کلی باشد: الف( باید تبیین جامعی از تمامی ابعاد ساختار زبانی  که دارای این ویژگی های  زبان شناسی بهره برد 
کارکردهای ساخت های زبانی مفروض )در  کاربردی آن- به دست دهد. ب( باید بتواند از  متن - بویژه ابعاد 
که موجب شکل گیری اندیشه در ذهن خواننده می شود. ج(  کارکردی  متون واقعی( به دست دهد، به ویژه 

که معانی متن در بنیانی اجتماعی شکل می گیرند)ر.ک: فاولر، 1369، 25(. کند  باید تصدیق 
که توجه  رویکرد نقشگرای هلیدی، یکی از رشته های نوپای زبان شناسی، دارای تمامی این ویژگی هاست 
کار  که  کشف معانی آنها دارد؛ چرا  ویژه ای به زبان، کالم و متون ادبی دارد و به تبیین آنها پرداخته و سعی در 
گاهی ما از متن می افزاید و لذت متن را بیشتر می کند و همین بررسی ها  دقیق تجزیه و تحلیل زبان  شناختی، بر آ
گیرند؛ زیرا  که افراد بسیاری برای تحلیل متون، از رویکرد سیستمی - نقشی هلیدی بهره  ولذت ها موجب شد 
گفته  محمد علی حق شناس این نگرش، بهترین  که به  از درون متن به آن می نگرد و همین عامل باعث شده 

روش برای تحلیل متون ادبی به شمار بیاید.
که: زبان شناسی نقشگرا  زبان شناسی نقشگرا از جهات بسیاری مناسب مطالعات ادبی است؛ از جمله این 
به جنبه های خاص و ممتاز و وابسته به متن هر جمله عنایت خاص دارد، که فی المثل، فالن جمله با متنی 
که به  که، زبان شناسی نقشگرا به دلیل همین حساسیتی  کار رفته تناسب دارد. دیگر از این جهت  که در آن به 
ویژگی های خاص جمله و به تناسب آن با محیط پیرامونش نشان می دهد، خواه یا ناخواه به وجود ساختی 
گیرتر  که وجود ساخت وسیع تر و فرا بزرگتر از ساخت جمله نیز قائل است و آن ساخت متن است. بدیهی است 
متن، خود فضای بازتری را در اختیار ما می گذارد تا اثر ادبی در چارچوب آن مورد تجزیه، تحلیل و نقد قرار 
که، این  که به جهت آن، زبان شناسی نقشگرا مناسب مطالعات ادبی می شود این است  گیرد. سومین چیزی 
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که از آن به  ع خاص از زبان شناسی، گذشته از دو الیه  ساختاری جمله و متن، الیه  ساختاری سومی هم دارد  نو
کاًل زبانی با بافت موقعیت به عنوان  نام گفتمان یاد می کنیم. ساخت گفتمان از رهگذر متن، به عنوان ساختی 
که بتوان اثر ادبی  گفتمان سبب می شود  که وجود ساخت  کاماًل غیر زبانی حاصل می شود. پیدا است  ساختی 
کل سرمایه های  را در بافت موقعیت تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی آن قرار دهیم و آن را در سنجش با 

کنیم )حق شناس، 1382: 77-76(. فرهنگی، ادبی یک زبان ارزشیابی 

نقش متنى
که در نگرش نقشگرا همان ساخت متنی است »ناظر بر چگونگی شکل گیری و سازمان بندی  شیوه  سخن 
کالم، زمینه ای است  کنش متقابل اجتماعی است« )مهاجر و نبوی، 1376: 37(. ساخت متنی  کالم در یک 
کنند. چنانچه دو بند از لحاظ  گیرند و ابراز وجود می  که دو اطالعات اندیشگانی و بینافردی در آن شکل می 
کلمات متفاوت باشند  ساخت اندیشگانی و بینافردی، محتوایی یکسان داشته باشند اما از نظر شیوه  آرایش 
معنای دو بند متفاوت خواهد بود. هلیدی ساخت متنی را به دو بخش ساختاری »مبتدا - خبری« و »ساخت 
گوینده محور است، برای  که  کرده است. ساخت مبتدا - خبری  اطالعاتی« و غیر ساختاری »انسجام« تقسیم 
ع اصلی پیام است  گوینده از چه چیزی می خواهد سخن بگوید. مبتدا موضو که  مخاطب، مشخص می کند 
و همه  عناصر بند، مانند فعل، فاعل و متمم می توانند در جایگاه مبتدا قرار بگیرند و خبر، همه  عناصر بند 
که  آنچه  کهنه«  کنش متقابلی است میان»اّطالع  اّطالعاتی، حاصل  بر می گیرد. ساخت  را در  جز عنصر مبتدا 
که برای وی قابل پیش بینی  کند و »اّطالع نو« آنچه  به نحوی بر مخاطب آشکار است و می تواند پیش بینی 
که ابتدا اّطالع  گونه ایست  نیست و در متن سخنی از آن به میان نیامده است. نحوه  چینش اّطالع نو و کهنه به 
را در بر می گیرد به  کهنه می آید و بعد اّطالع نو ظاهر می شود. انسجام، که بخش غیر ساختاری شیوه  سخن 
که به متن انسجام می بخشند عبارتند  که میان عناصر متن وجود دارد و عواملی  مناسبات معنایی اشاره دارد 

از : ارجاع، حذف، جایگزینی، ادات ربط و انسجام واژگانی )ر.ک: مهاجر و نبوی، 1376: 63-54(. 

الف( ساخت »مبتدا - خبری« و ساخت »اطالعاتِی« قصیده  »مدح ابن هبیرة و وصف الجیش«
که مضمون آن مدح و فخر است و شاعر برای این  در نگاه اول به عنوان این قصیده می توان متوجه شد 
کرده است با ذهن خالق خود به تصویرگری افق دید خویش برای مخاطب بپردازد و مهارت  مدح و فخر سعی 

خ دیگران بکشد. خود را در سرودن شعر به ر
این قصیده دارای سه پاره است: در پاره  اول شاعر به شیوه  شاعران پیش از خود قصیده را با غزل تقلیدی، 
کرده است و از عشق و دوستی سخن به میان آورده و به خوبی از آشنایی زدایی بهره مند شده است و به  آغاز 
تصویرسازی پرداخته است و با مهارت خویش به قلب شخصیت بخشیده؛ زیرا قلب  باعث ایجاد شک در 
که از او پیروی نمی شود. در پاره   جان شاعر شده است و در جای دیگر قلب را همانند پادشاهی در نظر می گیرد 
که دست از سرزنش بردارند؛ زیرا هیچ انسانی بی عیب  دوم به سرزنش دوستان می پردازد و از آنها می خواهد 
نیست. در پاره  سوم سخن از تهدید و توصیف سپاه به میان می آورد و برای این منظور از ادوات آشنایی زدایی، 
که شاعر از این ادوات برای افتخار، فخرفروشی و  کرده است و بسیار نمایان است  تشبیه و استعاره استفاده 

ایجاد رعب و وحشت در دل مخالفان سود جسته است.
نگاهی به ساخت »مبتدا - خبری« و »اطالعاتی« این قصیده نشان دهنده  آن است که شاعر اطالعات کهنه 
را در جایگاه مبتدا و اطالعات نو را در جایگاه خبر بیان می کند، به همین ترتیب در هر بیت، پویایی و نشاط را 
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کرده و از عنصر آشنایی زدایی  در انتهای آن افزایش داده است، همچنین شاعر از هنجار معموِل زبان عدول 
که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه می سازد«)علوی  بهره برده است، که »شامل تمهیدات و فنونی است 
مقدم، 1377: 107(، و درمصراع اول بیت سوم »فقد رابني قلبي ویکلفني الصبا« به قلب شخصیت بخشیده 
کمک ذهن خالق خود به تصویرگری پرداخته است.  است و باعث شک و تردید در جان شاعر شده است و به 
که همیشه بر سر فعل وارد  کلمه  دائم االضافه »إذا« را  در بیت ششم هنجارگریزی دیگری به چشم می خورد و 
کرده و به برجسته ساختن عنصر  می شود، بر سر ضمیر منفصل مرفوعی »أنت« وارد و از ُنرم معمول زبان عدول 
زبانی در اثر ادبی خویش می پردازد و مخاطب را به تأمل و درنگ وا می دارد. شاعر در مصراع دوم بیت هشتم 
از تشبیه بهره مند شده و مرگ را همچون همسفری برای دوست خود به  الُمقام، تناسُبه«  المنایا، فی  ّن 

َ
»کأ

کشیده است و چه بسیار شاعرانه در ضمن این همانندی، دوست و همنشین خود را استهزاء و سرزنش  تصویر 
که  کرده است  کرده و مردم عراق را اراده  می کند. شاعر در بیت نهم از مجاز محلیه در واژه  »العراق«  استفاده 
وزش بادهای جنوبی وضعیت زندگیشان را با دشواری روبرو می کند و شاعر با سرودن بیت یازدهم به بعد شروع 
کردن به آن می کند و در همین بیت »حتی أبصر الحَق طالُبه« از هنجارگریزی بهره مند  به وصف سپاه و فخر 
و  پیروزی  سرعت  مخاطب  به  تقدیم،  این  با  و  داشته  فخر  قصد  زیرا  داشته؛  مقدم  برفاعل  را  ومفعول  شده 
ک قد قام  دست یابی به حق را القاء می کند. در بیت دوازدهم »روید تصاهل بالعراق جیادنا***کأنک بالضحا
برای  را  اسبان  صدای  تصویر  توانسته  زیبایی  به  و  می کند  تشبیه  ک   ضحا ناله  به  را  اسبان  صدای  نادبه« 
البحر  کلّج  »وهوٌل  سیزدهم  بیت  دوم  مصراع  در  برانگیزد.  حیرت  به  را  خواننده  و  بکشد  تصویر  به  مخاطب 
که وی هراس و وحشت را به تالطم دریا همانند  جاشت غواربه« نیز، با تشبیه زیبای دیگری برخورد می کنیم 
کالم خویش را برای خواننده با درنگ همراه ساخته و تحسین وی را برانگیخته  کرده است و درک فحوای 
است. در بیت چهاردهم »أحلت به أّم المنایا بناتها***بأسیافنا، إّنا ردی من نحاربه« شاعر از استعاره  مکنیه 
کرده و مشبه را  که دارای مادر است و سپس مشبه به را حذف  کرده و مرگ را همچون طفلی دانسته  استفاده 
با ادات آن آورده است؛ در همین بیت، برای افزایش قدرت سپاهیان در چشم مخاطب، آن را با هنجارگریزی 
که باشد،  کسی  کرده، جنگ آنان با دشمنانشان با هر قدرت و هر  کرده و با اغراق و مبالغه بیان  معنایی همراه 
ک دشمنان می شوند و سپاهیان را دارای قدرت فوق العاده به مخاطب معرفی می کند. همچنین، در  سبب هال
که بر زیبایی  مصراع دوم بیت پانزدهم »وأبیض، تستسقی الدماَء مضارُبه« استعاره مکنیه دیگری وجود دارد 
که از خون دشمنان سیراب  این قصیده افزوده است و شاعر با قوه  تخیل خویش، به شمشیر جان بخشیده 
می شود. در بیت »وجیٍش کجنح اللیل یزحف بالحصی***وبالشوک، والخطی حمرًا ثعالُبه« برای به تصویر 
کرده و به  کرده است و آنان را به تاریکی شب مانند  کشیدن سپاهیان و ویژگی آنها از تشبیه زیبایی استفاده 
کالم خویش یاری رسانده است. در مصراع اول بیِت »بضرٍب یذوق الموت من ذاق  مخاطب در درک فحوای 
طعَمه***وتدرک من نّجی الفراُر مثالُبه« استعاره  تهکمیه را مورد استفاده قرار داده و مرگ را به غذایی تشبیه 
را  دشمنان  ضمنی،  صورت  به  استعاره  این  با  و  می چشند  را  آن  طعم  سپاهیان  شمشیر  با  دشمنان  که  کرده 
استهزاء می کند. یکی از زیباترین تشبیهات که در کتب درسی به صورت نمونه آورده می شود، همین بیِت »کَاّن 
ع تشبیه را  کُبه« است. شاعر در این بیت ظریف ترین نو کوا مثار النقع، فوق رووسنا***وأسیافنا، لیٌل تهاوی 
کشیده و آنان را به ستاره های در حال  گرد و غبار موجود در آن را به تصویر  کار برده است و صحنه  جنگ و  به 
ه***مشینا إلیه 

َ
ر خّد کرده و تحسین مخاطب را برانگیخته است. در بیت » إذا الملک الجبار صّعَ افول مانند 

کردن  کرده است و ظلم  کرده و معنا و مضمون خود را با پوشیدگی همراه  کنایه استفاده  بالسیوف نعاتُبه« از 
کرده ذهن مخاطب را با درنگ  کنایه قصد  پادشاه ستمگر را با برگرداندن صورت بیان داشته است؛ شاعر با این 
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کند و تأثیر اثر ادبی خویش را افزایش دهد. کند و درک معنا را برای وی دیریاب  و تأمل روبرو 
کرده است و سپس از آغاز   شاعر در اوایل این قصیده فضایی همراه با سکون را برای مخاطب فراهم 
کردن، وزش باد، برخاستن، فرو افتادن  بیت هشتم فضای شعر، حالت پویا به خود می گیرد و شاعر از سفر 
و رفتن سخن می گوید و فضای شعر سرشار از حرکت می شود و این فضا را تا آخرین بیت اثر ادبی حفظ 

می کند و شعر را از سکون و ایستایی تهی می کند.

ب( انسجام در مدح ابن هبیرة و وصف الجیش
انسجام در متن به مناسبات معنایی ای اشاره دارد که میان عناصر یک متن وجود دارند و این عوامل شامل 
که انسجام واژگانی خود دارای زیر مجموعه  هم  ارجاع، حذف، جایگزینی، ادات ربط و انسجام واژگانی است 
کل، تکرار و هم آیی است)ر.ک: مهاجر و نبوی، 1376:  معنایی، تضاد معنایی، شمول معنایی، رابطه  جزء و 
ع و وحدت بیشتری باشد، متن  58(. هر قدر ساختار متن منسجم تر و دارای تنو 63؛ یار محمدی، 1383: 

کدکنی، 1391: 174(.  آبستن احتماالت بیشتری خواهد بود )شفیعی 
از 50 مورد  و  قرار داده است  استفاده  باالیی مورد  با بسامد  را  ارجاع ضمیری  این قصیده،  برد در  بشار بن 
که بدون این ارجاعات درک شعر و تأویل آن با دشواری روبه رو می شد و تنها  ارجاع ضمیری بهره برده است 
ک« روبرو هستیم و عنصر حذف نیز، تنها یک بار، آن هم در  با یک عنصر جایگزینی » فِعش واحدًا أو ِصل أخا
مصراع بیت ششم » إذا أنت لم تشرب مرارا علی القذی« وجو دارد؛ زیرا »إذا« بر سر فعل وارد می شود و در اینجا 
برای عدول از هنجاِر عادی زبان، حذف شده است؛ زیرا فعل بعدی، آن را تفسیر می کند و آوردن فعل، بعد از 
»إذا« مالل آور تلقی می شد و حتی وزن را در شعر به هم می ریخت؛ زیرا بسیاری از هنجارگریزی های نحوی در 
گرفته است و شاعر قرینه را مانعی  اشعار برای حفظ وزن شعر صورت می گیرد، این حذف با وجود قرینه صورت 
برای مخاطب قرار داده است و امکان شمولیت معنا برای ذهن مخاطب وجود ندارد. در این اثر ادبی، ادات 
گرفته است. انسجام  ربط »فاء، أو، واو و حتی«، برای افزایش انسجام و یکپارچگی، مورد استفاده شاعر قرار 
واژگانی در قالب واژگان هم معنایی »مّل، ازوّر، أسیاف، مضارب، الحصی، السیوف، الشوک و الخطی« و در 
قالب تکرار ادات ربط، فعل»نعاتبه« و واژگان »قلب، سیوف، الفعال، البحر، الموت، مثل، المنایا و أّم و...« و 
کب « و در  عناصر هم آیی »العمی، العین، أبصر و تصاهل، جیادنا و السیوف، نحارب و ردی، الموت و لیل، کوا
قالب تضاد معنایی »مقارف ذنب، مجانبه« در این اثر ادبی وجود دارد و پویایی و انسجام آن را دوچندان کرده 
است؛ زیرا هر اثر ادبی دارای وحدت و انسجامی نظام مند و ارگانیک است که خواننده  آن، با خواندنش متوجه 

وحدت و انسجام زیباشناختی ملموس در آن می شود.

ساخت فرا اندیشگانى
تمامی  و  دارد  سهمی  آن  در  کالم  تبادل  که  است  اجتماعی  معنادار  کنش  یک  برگیرنده   در  سخن  گستره  
کنش را در برمی گیرد. زبان وسیله  بازنمایی جهان بیرون و درون آدمی است. به همین  ع  عناصر صحنه  وقو
که ما از پیوستار جهان پیرامون و جهان ذهنی خود داریم به واسطه  زبان،  دلیل، تجربه ها و تصویرهایی را 
رمزگذاری و بیان می کنیم.  زبان در این نقش بیانگر کنش ها، آدم ها، کیفیات و فرآیندهای ذهنی جهان بیرون 
و درون ماست. این نقش را که متضمن بازنمایی واقعیت و گویای محتوای کالم است، نقش اندیشگانی زبان 
که در الیه  واژی - دستوری، در ساختار تعدی زبان ظاهر می شود. به واسطه این عمل زبان پیوستار  می نامیم 

جهان به سه بخش عام تقسیم می شود:
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که نوعا در یک عبارت فعلی تجلی می یابد. 1. خود فرآیند 
که عناصر دست اندر کار فرآیند را در برمی گیرند و حول محور آن عمل می کنند و  کنندگان فرآیند  2. شرکت 

گروه های اسمی تجلی می یابند. نوعا در 
که زمان، مکان، شیوه  عمل و شرایط فرآیند را رقم می زنند)ر.ک:  3. عناصر پیرامونی فرآیند عناصری اند 

مهاجر و نبوی، 1376: 27-40؛ توالن، 1386: 196(.
تعیین  هم  را  مشارکین  ع  نــو و  تعداد  نتیجه،  در  و  می کند  ایفا  فرآیند  خــود  را  کانونی  نقش  میان  ایــن  در 
»ذهنی«،  »مــادی«،  گروه  شش  در  دارنــد  که  خاصی  مشارکین  و  معنایی  تفاوت  لحاظ  به  فرآیندها  می کند. 
»رابطه ای«، »رفتاری«، »کالمی« و »وجودی« تقسیم می شوند. در تمامی بندهای زبان، عالوه بر خود فرآیند 
ع فرآیند و تمام مترتب بر  و مشارکین فرآیند، معمواًل عناصر دیگری نیز حضور دارند، که شرایط محیطی وقو
که وجودشان در جمله اجباری نیست )ر.ک: مهاجر و نبوی، 1376: 32(. حال به بررسی  آن را در برمی گیرند 

فرآیندهای فعلی و مشارکین آن در قصیده مدح ابن هبیرة و وصف الجیش می پردازیم: 
جدول فرآیندهای فعلی مدح ابن هبیرة و وصف الجیش)1(

عناصر پیرامونیمشارکین فرآیندفرآیند فعلی
-هو )ضمیر مستتر(، ودجفا )ذهنی(
-هو )ضمیر مستتر(ازوّر )ذهنی(
-صاحبمّل )رفتاری(
-هو )ضمیر مستتر(ازری )مادی(
-هو )ضمیر مستتر(، ه )ضمیر متصل منصوبی(یعاتب)ذهنی(

-انتما، لوعة الهوی، سلوة المحزونال تستکثرا )کالمی(
-حبائب، ه)ضمیر متصل منصوبی(شّطت )مادی(
-ي )ضمیر متکلم(، قلبيرابني )ذهنی(

-ي )ضمیر تکلم(، الصبایکلفني )ذهنی(
-القلب، صاحبیتبع )ذهنی(

اذا: سببانت)ضمیر مستتر(، صدیقککنت )رابطهای(
-انت )ضمیر مستتر(، الذیلم تلق )رفتاری(
-انت )ضمیر مستتر(، ه )ضمیر متصل منصوبی(ال تعاتب )ذهنی(

-انت )ضمیر مستتر(عش )مادی(
کصل )مادی( -انت )ضمیر مستتر(، اخا

اذا: سببانت )ضمیر مستتر(لم تشرب )رفتاری(
-هیظمئت )رفتاری(

-مشاربهتصفو )مادی(
-سجایاترضی )ذهنی(

-المرء، ان تعّد معایبهکفی )رابطهای(
-معایبتعّد )کالمی(

-المنایا، صاحبییخاف )رفتاری(
-ُت)ضمیر متکلم(ترحلت )مادی(
-هی )ضمیر مستتر(، ه )ضمیر متصل منصوبی(تناسب )مادی(

-ُت )ضمیر متکلم(، ه )ضمیر متصل مجروری(، ان العراق وخیمقلت )کالمی(
اذا: سببجنائب، ک )ضمیر متصل مجروری(هّبت )مادی(
-أنا )ضمیر مستتر متکلم(، بنی عیالنالقی )رفتاری(
-مراتبتزید )ذهنی(
بسیوفهم: ابزاریواو )ضمیر متصل مرفوعی(شقوا )مادی(
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حتی: مقصودالحق، طالبابصر )ذهنی(
-جیادناتصاهل )کالمی(

نادبقام )مادی(
ک:  کانک بالضحا

سنجش

غواربجاشت )مادی(
کلج البحر:  هول 

سنجش
باسیافنا: ابزاریام المنایا، بناتهااحلت )مادی(
-نحن )ضمیر بارز در اّنا(، من نحاربهردی )مادی(

-نحن )ضمیر متکلم(، ه )ضمیر متصل منصوبی(نحارب )مادی(

نا )ضمیر متکلم(،رکبنا )مادی(
بکل مثقف و بالشوک: 

ابزاری
-الدماء، مضاربتستسقی )رفتاری(

بالحصی: ابزاریهو )ضمیر مستتر(یزحف )مادی(
-نا )ضمیر متکلم(غدونا )مادی(

-هی )ضمیر مستتر(، نا )ضمیر متکلم(تطالعنا )مادی(
-ذائبلم یجر )مادی(
بضرب: کیفیتهو )ضمیر مستتر(، الموتیذوق )مادی(
-هو )ضمیر مستتر(، طعمذاق )مادی(

-مثالبتدرک )ذهنی(
-الفرارنّجی )ذهنی(

کبتهاوی )مادی( کوا
فوق رووسنا و اسیافنا: 

مکانی
-نا )ضمیر متکلم(، موت الفجاءةبعثنا )مادی(

-واو )ضمیر مرفوعی(فراحوا )مادی(
بالبحر: مکانیهاربالذ )مادی(

اذا: سببهو )ضمر مستتر(، خّدهصّعر )مادی(
بالسیوف: ابزارینا )ضمیر متکلم(، ه )ضمیر متصل مجروری(مشینا )مادی(
-نحن )ضمیر متکلم(، ه )ضمیر متصل منصوبی(نعاتب )ذهنی(

نمودار فرآیندهای فعلی موجود در مدح ابن هبیرة)1( 
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الف( فرآیندها
آن  که 27 مورد  گرفته است  بهره  فرآیند فعلی  از 53  الجیش« شاعر  ابن هبیرة و وصف  در قصیده  »مدح 
که نمودار صفحه قبل نشان می دهد باالترین بسامد، مختص این فرآیند است،  فرآیند مادی است و همانطور 
فرآیند مادی، کنش و حرکت را نمایان می سازد و بر رخداد واقعه ای داللت دارد. در این اثر ادبی شاعر برای 
کالمی  کالم خویش به ترتیب، از 14 فرآیند ذهنی، 6 فرآیند رفتاری، 2 فرآیند رابطه ای و 4 فرآیند  بیان فحوای 
این  انواع فرآیندها در  نیامده است. کثرت استعمال  از فرآیند وجودی حرفی به میان  تنها  و  برده است  بهره 
از  و  همراه  تغییر  با  را  خویش  شعر  فضای  و  گسترانده  خویش  شعر  در  را  ع  تنو شاعر  که  می کند  بیان  قصیده 
یکنواختی دور ساخته است، همین امر مخاطب را به نشاط و دوری از سکون وا می دارد و فضای شعر را مملوء 
از پویایی و حرکت می کند؛ استفاده بیشتر از فرآیندهای اصلی مادی، ذهنی و رابطه ای در مقابل فرآیندهای 
و  بوده است  ایستایی  و  از سکون  به دنبال دوری  که شاعر  رفتاری نشان می دهد  و  فرعی، وجودی، کالمی 
که از وی فرمانبرداری نمی شود  که شاعر به قلب، جان می بخشد و آن را همانند پادشاهی می داند  می بینیم 
که به شمشیر، خورشید و مرگ نیز،  و از افعال استعاری برای هدف خود استفاده می کند، همچنین می بینیم 
که شاعر به  گرفته است و این فضای متحرک و پویایی  کنش و حرکت را برای آنان به عاریه  جان بخشیده و 

دنبال آن است، با جان بخشیدن به این موجودات بی جان، تحقق می یابد. 

ب( مشارکین فرآیندها
ع فرآیندها تعداد مشارکین را نیز، مشخص می سازد؛ زیرا بعضی از فرآیندها تنها یک مشارک می پذیرند و  نو
که تنها یک مشارک دارد و بعضی دیگر دارای دو و یا حتی سه مشارک  یک ارزشی هستند مانند فرآیند رفتاری 
که دو مشارک را داراست. با نگاهی به جدول شماره )1( متوجه  هستند و چندارزشی هستند مانند فرآیند مادی 
که بیشتر فرآیندها در این قصیده چندارزشی هستند و دارای دو یا سه مشارک هستند و این نشان  می شویم 
کرده است و به این  گذر« با بسامد باالتری اختیار  که شاعر فعل های »گذرا« را در مقابل فعل های »نا می دهد 
گذرا می توانند چندین  کند؛ زیرا فعل های  ج  که فضای شعر خویش را از یکنواختی خار ترتیب توانسته است 
ع سازند و ذهن مخاطب را با درنگ همراه می کند؛ زیرا مخاطب برای  مشارک بپذیرند و صحنه  قصیده را متنو
درک مشارکین متعدد، بایستی دقت بسیاری داشته باشد و همین درنگ و تامل می تواند عامل زیبایی شعر 

باشد. 

ج( عناصر پیرامونی فرآیندها
گرفته شده در این قصیده شامل »سبب، ابزاری، سنجش، مکانی، کیفیت  عناصر پیرامونی فرآیندهای بکار 
ع »ابزاری« اختصاص دارد؛ زیرا شاعر با هدف وصف سپاهیان و فخر به  که بیشترین آمار به نو و مقصود« است 
کند و از شجاعت جنگجویان سخن به میان آورد و با تکرار بسیار  آنها قصد داشته ابزار جنگی آنها را توصیف 
که همان فخر است، دست یافته است. تکرار این عنصر پیرامونی ابزاری اهمیت ویژه  آنها به هدف خویش 
شاعر را به ابزار جنگی می ر ساند و با این تکرار، این حس را نیز، به مخاطب القاء می کند و همچنین، ترس و 

دلهره را در جان دشمنان می اندازد و به نوعی دشمنان را از جنگ با این سپاهیان می هراساند و منع می کند.

ساخت بینافردی
که نقش های  کنش است  کنندگان  منش سخن در برگیرنده مجموعه ای از روابط معنادار اجتماعی شرکت 
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پایدار و ناپایدار مشارکین را شامل می شود. این نقش ها می تواند مانند نقش های مادر و فرزندی پایدار باشد 
کنش، می تواند رابطه  و هم مانند نقش پرسنده و پاسخگو موقتی و ناپایدار باشد. روابط میان مشارکین یک 
کنش را به  پایگانی یا هم رتبگی باشد. در رابطه  پایگانی، فرد بر دیگران تسلط و چیرگی دارد و چگونگی انجام 
دلخواه خود پیش برد، برای مثال، رابطه معلم و دانش آموز رابطه ای پایگانی است. اما در رابطه  هم رتبگی، 
رابطه دو  برخوردارند.  کنش  از سهمی یکسان در پیشبرد  و  ندارند  بر همدیگر  کنش، هیچ تسلطی  مشارکین 

دوست در این چارچوب می گنجد. )ر.ک: مهاجر و نبوی، 1376: 32-31(. 
داللت  متن  هر  از  بخشی  راستا،  این  در  می پردازد.  اجتماعی  روابط  تنظیم  و  حفظ  برقراری،  کار  به  زبان 
کنش  ح می شود و مشارکین  کنش مطر کنش متقابل افراد درگیر در ارتباط دارد. معنی، همچون شکلی از  بر 
فرمانی  ایفا می کنند: خبری می دهد،  را  نقشی  رابطه هر یک  این  در  و  برقرار می کنند  رابطه ای  با هم  کالمی 
صادر می کند و یا سوالی می پرسد. این همه، نقش بینافردی زبان را رقم می زند )ر.ک: مهاجر و نبوی، 1376: 
کند )ر.ک:  27(. در نقش بینافردی، گوینده و نویسنده قصد دارد با استفاده از متن با دیگران ارتباط برقرار 
که در یک ارتباط زبانی، هر  یارمحمدی، 1383: 56(. زبان عرصه  کنش متقابل آدمیان است، به این معنا 
فرد یک نقش ارتباطی، نظیر پرسش گر، پاسخ گو و... برای خود برمی گزیند و نقش یا نقش های مکملی برای 
ارتباطی در الیه   این نقش های  کنش می زند.  به  و در چارچوب همین نقش ها دست  قائل می شود  دیگران 
واژی - دستوری زبان به وسیله  ساختار وجهی بند تحقق می یابند. وجه فعل، قضاوِت گوینده را نسبت به 
کالم و امری بودن آن را مشخص می-سازد )ر.ک: مهاجر و نبوی، 1376:  ع فعل، یعنی میزان قطعیت  وقو

48-52؛ یارمحمدی، 1383: 57(.
کرده  که شاعر، جمله ها را بیشتر با وجه اخباری بیان  با نگاهی به ساخت وجهی این قصیده می توان پی برد 
گرفته است، کاربرد وجه اخباری با بسامد  التزامی بهره  و تنها در سه مورد از وجه امری و چهار مورد از وجه 
گشتن، به شک افتادن و ...  کردن به دوستی، منحرف  گواهی می دهد، ظلم  باال، از قطعیت خبر نزد شاعر 
همه امری مسلم نزد شاعر است و با باور قطعی از آنها سخن به میان آورده است و »بیانگر میزان پایبندی 
که در واقع شدن آنها تردید داشته از وجه التزامی  گزاره هاست« )درپر، 1392: 152(، شاعر در مواردی  شاعر به 
که با تهدید،  کرد؛ زیرا شاعر می داند  کرده است و حتی می توان در ضمن آنها، معنای تهدید را درک  استعمال 
دیگر مخاطب آن عمل را به انجام نخواهد رساند و به همین علت آن را با وجه التزامی بیان می کند. استفاده از 
که می توانسته پیشنهادی بدهد و مخاطب را ملزم به انجام آن بکند.  وجه امری نشان از اقتدار شاعر می دهد 
زمان فعل های بکار رفته در این قصیده در بیشتر موارد زمان ماضی است، مخاطب در این اثر ادبی با 27 
که خالق اثر با استفاده  کمی دقت متوجه خواهیم شد  ع  روبرو است و با  مورد فعل ماضی و 26 مورد فعل مضار
کرده است و به همین ترتیب 29  ع مانند »لم تشرب« معنای ماضی را اراده  از حرف نفی »لم« بر سر فعل مضار
ع برای متون ادبی  ع در این اثر وجود دارد؛ با وجود آنکه افعال مضار مورد فعل ماضی و 24 مورد فعل مضار
که اعتقاد به تکرار شدن آنها نداشته و قصد روایی شدن  بسیار مناسب تر هستند، اما شاعر برای بیان مقاصدی 
کردن مخاطب در احساسات و  گذشته آورده است، همچنین برای شریک  کرده و آنها را در قالب زمان  وقایع را 
ع و حال در هر اثر ادبی، زمانش  کاربرد افعال مضار گرفته است؛ زیرا  ع بهره  اندیشه های خویش از زمان مضار
که باشد، تحت تأثیر آن اثر قرار می گیرد  را به زمان سیال و شناور تبدیل می کند و مخاطب، در هر مقطع زمانی 
که شاعر از افعال معلوم  کمی تامل می توان فهمید  و احساسات شاعر و نویسنده را به خوبی درک می کند. با 
کالم  گرفته است، یعنی فاعل آنها مشخص است و این هم نشانی از قطعیت  برای بیان مقصود خویش بهره 

نزد شاعر دارد و جای شکی را برای مخاطب باقی نمی گذارد. 
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که در جایگاه فاعل تنها انسان ها حضور ندارند، بلکه شاعر با قوه  تخیل  ساخت وجهی نیز، بیان می کند 
خویش توانسته به موجودات بی جان شخصیت ببخشد و به آنها نقش فاعلی دهد به همین ترتیب توانسته 

کنش تحرک را در اثر خویش به اوج برساند.

نتیجه 
در این نوشتار قصیده »مدح ابن هبیرة و وصف الجیش« بشار بن برد، بر مبنای نظریه  نقشگرای هلیدی مورد 

بررسی و خوانش قرار گرفت و مشخص ساخت که:
1( بشار بن برد برای ایجاد پویایی و نشاط، ابتدا اطالع کهنه و سپس اطالع نو را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

2( شاعر به وسیله  ادات انسجام و قدرت اختیاری که در انتخاب امکانات زبانی داشته است، به مخاطب آنچه 
را که برایش دارای اهمیت بوده، القاء کرده است.

3( خوانش شعر در ساختار اندیشگانی و فرآیندهای موجود در آن نوع جهان بینی بشار را به مخاطب ابراز می دارد 
که وی با اتخاذ فرآیندهای مادی با بسامد بیشتر برای بیان تجارب خویش در قصیده اش،  و نمایان می کند 

دیدگاهی واقع گرایانه اتخاذ کرده است.
کم بر متن است که باعث جلب توجه  4( فرآیندهای مادی، بیانگر پویایی، تحرک و دوری از سکون فضای حا

خواننده شده و تنوع در فرآیندهای موجود به یاری این هدف شاعر شتافته و فضا را پویاتر کرده است.
که شاعر با اقتدار و قاطعیت، اطالعات و احساسات خود را  بیان  5( ساخت وجهی این قصیده ابراز می دارد 
که از وجه التزامی بهره برده در واقع حس تهدید را  می کند و شک و تردید را در وی از بین می برد و در مواقعی 

می رساند و نه شک و تردید را.
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بررسی تقابل زن شرقی و زن غربی در رمان واحة 
الغروب

ناهید خدادادیان1- كارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران
ربیع امیری - كارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

چكیده
یکی از ویژگی های رمان معاصر، گرایش به مضامین اجتماعی است که در ادبیات معاصر عرب جلوه  فراوانی یافته است. 
که برخی نویسندگان معاصر عرب زبان بدان اهتمام ورزیده اند  زن و پرداختن به حقوق وی، از مهم ترین موضوعاتی است 

و آثاری را در راستای دفاع از حقوق زنان به رشته تحریر درآورده اند.
که در آن به مسائل اجتماعی و سیاسی قرن  از رمان های معاصر مصر است  الغروب" نوشته  بهاء طاهر،  رمان "واحة 
نوزدهم پرداخته شده است. در رمان مذکور می توان درد و رنج، سکوت، طغیان و فریاد خاموش زنان مصرِی آن دوره را 
به راحتی لمس نمود. این جستار بر آن است تا تقابل زن شرقی و زن غربی را در رمان، مورد  بررسی قرار دهد. این نوشتار 
با روش توصیفی-تحلیلی، با بیان مقدماتی درباره  نویسنده، خالصه  رمان و معرفی شخصیت زناِن داستان، به تقابل و 
که سراسر داستان، عرصه  بروز تقابل های  کاوی متن نشان می دهد  از وا آنان پرداخته است. نتایج حاصل  تفاوت های 
با  نویسنده  و  ... بوده  و  ازدواج، حضور در جامعه  آزادی،  از جمله  زندگی  گون  گونا زن شرقی و زن غربی در جنبه های 

منعکس نمودن وضعیت زنان شرقی در جامعه  مردساالر مصر، در پی دفاع از حقوق آنان برآمده است.

کلید واژگان: بهاء طاهر، واحة الغروب، زن شرقی، زن غربی

na.khodadadian@gmail.com :1 نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه بررسی مسائل و معضالت مرتبط با قشر زنان به دلیل جایگاه محوری ایشان در خانواده و پرورش 
نسل های آینده، از مهم ترین موضوعاتی است که در آثار اندیشمندان و روشنفکران معاصر به چشم می خورد. در 
این میان، نقش ادبیات و آثار ادبی در اصالح و رفع معایب اجتماعی، غیرقابل انکار است. بسیاری از نویسندگان 
و شاعران جوامع عرب زبان نیز-تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه- با پرداختن به چنین موضوعی، 
ع موردنظر را در نوشته هایشان  آثاری را به رشته  تحریر درآورده و با الهام گیری از شرایِط اجتماع خویش، موضو
دهه های  نخستین  تا  عربی  کشورهای  فرهنگی  و  اجتماعی  نظام  در  زن  »جایگاه  زیــرا  منعکس نموده اند؛ 
کشورهای عربی بود. وجود حکومت های  اقتصادی و فرهنگی  گوار سیاسی و  نا از اوضاع  قرن بیستم، متأثر 
خودکامه، چیرگی بیگانگان و فقر اقتصادی، سبب شده بود جوامع عربی در تمامی عرصه ها، به ویژه فرهنگی و 
علمی، عقب نگه داشته شده و عموم مردم، از جمله زنان نتوانند از کم ترین حقوق شهروندی برخوردار شوند«. 
)دادخواه و همکاران، 1392: 75( لذا هدف نویسندگان معاصر از پرداختن به چنین موضوعی از آن روست تا 
در راستای بهبود وضعیت زنان در جوامع خویش، قدمی برداشته باشند؛ بنابراین »نگارش داستان نویسی در 
کشف عیب های اجتماعی با هدف اصالح آن قدم برداشت و با مسائل حقیقی  ابتدای قرن بیستم به سوی 
اجتماعی به صورتی مستقیم ارتباط برقرار کرد. این عیوب عبارت است از: ناهنجاری های مربوط به بی حجابی 

زنان، ازدواج، طالق و تشکیل جوامع از الیه های شرقی و غربی«. )بدیر، 1998: 20( 
ح مصری که اغلب  یکی از پیشگامان عرصه  داستان نویسی معاصر مصر، بهاء طاهر است. این نویسنده  مطر
داستان هایش را در قالبی رئالیست گونه نوشته، در مهم ترین رمان خود به نام "واحة الغروب" نیز از این قالب 
گریز زده و نمایش  داستانی بهره جسته است. وی به مدد قالب رئالیستی به موضوعات واقعی جامعه  خویش 
که  زشتی و نمایاندن عیوب اجتماعی را سرلوحه  کار خود قرار داده است. یکی از مهم ترین معضالت اجتماعی 
کشیده شده، مسئله  جایگاه فرودست زنان جامعه و نبوِد آزادی برای  توسط بهاء طاهر در این رمان به چالش 
ایشان در قرن نوزدهم است. وی با خلِق شخصیت "ملیکه" در پی آن بوده تا وضعیِت اسف بار زنان مصری 
را در آن روزگار به خوانندگان بنمایاند و در مقابل آن، با قرار دادن شخصیِت "کاترین" در داستانش، درصدد 
تقابلی  در حقیقت، چنین  آشکار سازد.  زِن شرقی  برابر محدودیت های  در  را  زِن غربی  آزادی هــای  تا  برآمده 
بیش از هر چیز نمایانگر نگاِه انتقادی بهاء طاهر به شرایط اجتماعی زنان جامعه  مصری است؛ لذا »بهاء طاهر 
توانسته است نقش فراموش شده  زنان را در جامعه مصر بنمایاند. گویی وی درصدِد آن بوده تا چنین اذعان 
کاویده شده اند و از همین روی به  که در چنین جامعه  مرد محوری، زنان با نگاهی مردانه، سنجیده و  دارد 
150( از این رو تبعیض میان جنس  نیازهای جسمی و روانی آن ها توجه نشده است«. )خدادادیان، 1393: 
گاه  زن )بخصوص زنان شرقی( و مرد، در این رمان قابل مشاهده است و نویسنده در قالب جمالتی مستقیم و 

غیرمستقیم، دیدگاه خود را در راستای حمایت از زنان، ابراز داشته است.

وهش اهداف پژ
کرده و   پژوهش پیش رو بر آن است تا بهاء طاهر و مهم ترین اثر وی را بیش  از پیش به ادب دوستان معرفی 

گون زندگی مورد بررسی قرار دهد. گونا تقابل های زن شرقی و غربی این رمان را در جنبه های 
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وهش پرسش های پژ
 نگارندگان در این جستار در پی پاسخ به پرسش هایی چند هستند، از آن جمله:

کدام یک از جنبه های زندگی آنان ملموس تر است؟ کاترین- در  تقابل های زن شرقی و زن غربی-ملیکه و 
زن در جامعه  مصری قرن بیستم چه جایگاهی داشته است؟
بهاء طاهر در راستای آزادی زن شرقی چه توصیه هایی دارد؟

وهش وش پژ ر
کتابخانه ای، به تحلیل  از داده هــای  با استفاده  و  با روش توصیفی-تحلیلی  که   مقاله به شیوه ای است 

داده ها پرداخته است.

پیشینه تحقیق
ع تقابل زِن   طی بررسی های به عمل آمده و جستجو در کتاب ها و سایت های معتبر، مقاله ای پیراموِن موضو
گرچه در راستای نقد آثار بهاء طاهر برخی پژوهش ها صورت  شرقی و زن غربی در رمان های عربی یافت نشد. ا
گرفته است از جمله: »تجلیات التناص في روایة واحة الغروب لبهاء طاهر، جمانة مفید سالم، مجلة الجامعة 
کتاب های عربی  اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة، مجلد 22، عدد 1، ینایر 2014، صص 145-167«، در برخی از 
که از آن جمله می توان آثار زیر را نام برد:  نیز به صورت مختصر به  نقد برخی از آثار بهاء طاهر پرداخته شده است 
اآلداب،  دار  بیروت:  العربیة(،  الروایة  في  الرؤیة  )تحوالت  المستقبل  إغتراب  و  التقدم  روایة  فیصل،  »دراج، 
لبنان-بیروت: دار  األدبیة،  النصوص  »إبراهیم، عبداهلل و هویدی، صالح، تحلیل  و  األولی 2010 م«.  الطبعة 
الکتاب الجدیدة المتحدة، الطبعة األولی 1998 م«. و »عبدالغنی، مصطفی، اإلتجاه القومی في الروایة العربیة، 
مهرجان القراءة للجمیع-جمعیة الرعایة المتکاملة، مکتبة األسرة برعایة السیدة سوزان مبارک، ال تا«. اما در 
گرفته است: »ویژگی های فنی و موضوعی داستان در  زمینه  نقد آثار بهاء طاهر در ایران تنها یک مقاله صورت 
ع  آثار بهاء طاهر، اصغری، جواد، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره چهارم 1390« تمامی آثار مذکور به موضو
این خود  که  بپردازیم  پیرامون چنین مسئله ای  به بحث،  تا  بر آن شدیم  بنابراین  ندارد؛  ربطی  این تحقیق 

کنونی دارد.  نشان از تازگی و اهمیت مقاله 

پردازش تحلیلى موضوع
بهاء طاهر

بهاء طاهر از نویسندگان نامدار معاصر مصری محسوب می شود. وی در سیزدهم ژانویه سال 1935 در استان 
جیزه مصر در دورانی که مملو از آشفتگی های سیاسی و اجتماعی بود، دیده به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی 
غ التحصیل  تا دبیرستان را در جیزه پشت سر نهاد و در سال 1956 در رشته تاریخ ادبیات از دانشگاه قاهره فار
شد. نخستین داستانش را در مجله "الکاتب" به چاپ رسانید. پس از چاپ آثار بعدی وی در مجالت مختلف، 
کشید، مجبور به ترک مصر  کار و نوشتن، به درازا  از انتشار آثار وی ممانعت به عمل آمد. پس  از آنکه دوری از 
اروپایی  مقر  راهی  سپس  کرد،  سفر  آسیایی  و  آفریقایی  کشورهای  به  نخست  گردید.  غربت  دیار  راهی  و  شد 
سازمان ملل متحد در ژنو شد و از سال 1976 تا 1981 به عنوان مترجم آزاد در این سازمان فعالیت نمود. وی در 
کشورش مصر و اتفاقات آنجا نمود. باالخره در سال  کارهایش را وقف  غربت نیز از نوشتن فاصله نگرفت، بلکه 

کنون در زادگاهش زندگی می کند. )مقدمه خالتی صفیه و الدیر، 1990: 27-7( 1995 به مصر بازگشت و هم ا
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کرد: شرق النخیل، قالت ضحی، خالتی صفیه و الدیر،   از مهم ترین آثار وی می توان به مواردی چند اشاره 
الحب فی المنفی، واحة الغروب و ... .

وب  واحة الغر
کرد؛ زیرا وی با نوشتن این رمان موفق شد  رماِن واحة الغروب را می توان مهم ترین اثر بهاء طاهر معرفی 
کند. بخش اعظم رمان در روستایی دورافتاده بنام سیوه* در  جایزه  ساالنه  بوکر* را در سال 2008 از آن خود 
انگلستان  الغروب، دو دهه  آخر قرن نوزدهم است. مصر در اشغال  ع داستان واحة  جریان است. »زمان وقو
است و دولتی ناتوان و دست نشانده در آن حکومت می کند«. )فروغی، 1393: 10( سیر داستان، با خبر انتقال 
محمود عبدالظاهر به عنوان مأمور جدید به واحه سیوه شروع می شود. همسر ایرلندی محمود -کاترین- که 
با  راهی سرزمینی  و  کرده  استقبال  انتقال  این  از  باستانی است، مشتاقانه  شیفته  پژوهش درباره  تمدن های 
کنان  رفتار سا از  آنان پیچیده و مبهم است،  برای  ابتدای ورود به واحه همه چیز  تمدن دیرینه می شود. در 
و  زناشویی محمود  روابط  که می گذرد  روز  هر  روستا.  زنان  ماندن  پرده  در پس  و  اهالی  تا جناح بندی  گرفته 
کاترین سردتر می شود. محمود پس از شکست روابط عاطفی شان، پی به خیانتی بزرگ می برد. صحنه پایانی 
رمان، خروج محمود از خانه و پیش رفتنش به سوی معابد در جهت نابودی آنجاست؛ زیرا وی از ابتدا تا به 
که همانند دیوار  انتهای رمان، وجوِد چنین معابدی را عامل مشکالت بی شمار زندگی اش می داند، مشکالتی 
میان وی و همسرش حائل شده است. باالخره محمود تصمیم نهایی اش را می گیرد و با منفجر ساختن معبد، 

به زندگی خود نیز خاتمه می دهد.
نکته حائز اهمیت آن است که پس از خوانِش رمان به تاریخی بودن آن پی می بریم و درمی یابیم که حوادث 
که در سال های دور مصر  واقعی و تخیلی، به گونه ای ادبی درهم تنیده شده اند و خواننده رمان به وقایع مهمی 
گاه می شود. از نکات قابل تأملی که نویسنده بدان پرداخته، مسئله  تقابل میان وجوه زندگی زنان  اتفاق افتاده آ
شرقی و زنان غربی است. در این داستان "ملیکه" نماینده  زنان شرقی و "کاترین" نماینده زنان غربی می باشد. 
یکی در انزوا و خاموشی، روزگار را می گذراند و از فقدان آزادی در رنج و عذاب است؛ اما دیگری با داشتن آزادی، 
سرمستانه در راستای دل بستگی های خود قدم برمی دارد و فاقد محدودیت در اجرای خواسته های خویش 
کاترین به خوانندگان معرفی شده و سپس به تقابل های  است. در ادامه پژوهش، ابتدا شخصیت های ملیکه و 

این دو در امور متعددی پرداخته می شود.

زن شرقى: ملیكه
را  اجتماعی  مهم  معضالت  خود،  داستان  به وسیله   تا  است  متعهد  نویسنده ای  هر  که  داشت  اذعان  باید 
کند. این امر در رمان واحة الغروب در قالب شخصیِت ملیکه تجلی می یابد. وی زن جوانی  کاوی و بررسی  وا
که از زندگی زناشویی  کوتاهی  کهن سالی شده است. پس از مدت  که علی رغم میل باطنی، همسر مرد  است 
زندگی  به  ملزم  ملیکه  شرایطی،  چنین  در  می گردد.  غوله*  به  موصوف  ملیکه  و  می میرد  مرد  می گذرد  آن ها 

گونه شده و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. اسارت 
خانه  از  می کشید  یــدک  خــود  با  را  غوله  عنواِن  هنوز  که  زمانی  در  و  کــرده  سنت شکنی  به یک باره  ملیکه 
کاترین با خشونت تمام، او را می راند. در حقیقت خروج ملیکه از منزل  کاترین پناه می برد؛ اما  ج شده و به  خار
را در روستا فراهم  اتفاقاتی تلخ و بی شمار  و به نوعی نادیده انگاشتن سنت مهم مردمان واحه، زمینه ظهور 

که مهم ترین آن ها مرگ ملیکه و به عبارتی قتل وی است. می کند 
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یکی از نویسندگان عرب زبان نیز در تحلیل این رمان به شخصیت ملیکه پرداخته و چنین می گوید: »به نظر 
می رسد درهم آمیختگی مجاز و واقعیت، در رمان واحة الغروب به طور واضح و آشکار در شخصیت ملیکه ظاهر 
کنان واحه ارتباط برقرار کرده و تحت  کهن )فرهنگ قدیم( و سا که میان تأثیر خالق میراث  می شود، شخصیتی 
تأثیر سنت آن ها قرار می گیرد. گاهی شخصیت ملیکه با یک واقعیت مجازی برگرفته از اساطیر مصر، عالوه بر 

وابستگی فرهنگی و واقعی آن با واحه مرتبط است«. )عبدالسالم، 2010: 93(

زن غربی: کاترین
قهرماِن زن این رمان، کاترین نام دارد. وی همسر محمود است و یکی از شخصیت های محوری داستان 
تلقی می شود. کاترین اهل ایرلند بوده و پس از شکست در ازدواج اولش با مایکل، علی رغم مخالفت اطرافیان 
تحت  کشورش  محمود،  همانند  وی  می گیرد.  محمود  بنام  مصری  مردی  با  ازدواج  به  تصمیم  خانواده،  و 
گرچه از این نظر، میان دو قهرمان داستان مشابهت وجود دارد؛ اما این زوج در سایر  سیطره  انگلستان است. ا

زمینه ها تفاهم چندانی ندارند و دیدگاه های آنان در مقابل هم قرار می گیرد.
کتشافات تاریخی بوده است. لذا رفتن به واحه سیوه را بهترین فرصت در  کودکی شیفته  تاریخ و ا کاترین از 
از مقبره  از هر چیز دل بسته  یافتن اثری  کاوش های باستان شناسانه خود قلمداد می کند. وی بیش  راستای 
اسکندر در واحه است. از این رو به خاطر چنین هدفی، تمامی مرارت ها را به جان می خرد. کاترین پس از وارد 
شدن به محیط واحه، از یک سو با دیدگان سرزنش گر مردم واحه مواجه می شود و از دیگر سو با مخالفت ها و 
کاوش منصرف سازد، اما وی مصرانه به پژوهش های خود  از  که درصدد آن است تا وی را  نهیب شوهرش 

ادامه می دهد.

جلوه های تقابل زن شرقى و زن غربی
همین  اســت.  بسیاری  دوگانگی های  بــروز  صحنه   خــود،  یکپارچه   بافت  در  که  است  اثــری  الغروب  واحــة 
گیرند و همین امر موجب  کنار یکدیگر قرار  گردیده تا بسیاری از شخصیت ها در مقابل هم و یا  دوگانگی سبب 

گذشته بنگرند و زمینه ساز اتفاقاتی در داستان باشند. می گردد تا در خویشتن خویش بیش  از پیش به 
گونه  متمایز از بازنمایی زنانگی مواجه است. دو  که خواننده با دو  نکته حائز اهمیت درباره رمان آن است 
که می توان آن ها را تحت عناوین "تصویر زن سنتی" و "تصویر زن مدرن" نامید، به عبارتی دیگر "تقابل  گونه ای 
کار خانگی به  زِن شرقی و زِن غربی". زن شرقی در این رمان با مفاهیمی همچون خانه، وابستگی، مصرف و 
ج از خانه، آزادی و پویایی، بازنمایی  تصویر درآمده است؛ درحالی که زن غربی با مفاهیمی چون محیط خار

شده است.
که نویسنده تنها به صرف مخاطب پسند بودن  که رمان بهاء طاهر رمانی سطحی نیست  باید توجه داشت 
که  کرده باشد؛ بلکه وی در این رمان از بیان رنج و دردی  رمانش، داستان آن را محدود به یک رابطه  فانتزی 
جامعه  مردساالر مصر - و بخصوص محیط سنتی واحه - بر زنان تحمیل می کند، غافل نمانده است. چنین 

کرد. مفهومی را می توان در شخصیت پردازی "ملیکه" جستجو 
در  را  خود  اعتراض  فریاد  ملیکه،  هم چون  بی پناه  و  مظلوم  زنی  شخصیت  خلق  با  طاهر  »بهاء  بنابراین 
راستای نقِد ستم و اجحاف در حق زنان سر می دهد. وی بخش قابل توجهی از رمانش را به صورت مستقیم 
و تصمیم  لذا در چنین جامعه  بسته ای، عملکرد  زنان اختصاص داده است.  به جایگاه حقوق  و غیرمستقیم 
کردن حقوقشان  مستقل از جانب زنان، به معنای خروج از هنجارها و چارچوب عملکردِی خانواده و فراموش 
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کاتریِن غربی قرار دارد  است«. )خدادادیان، 1393: 149-150( در مقابِل شخصیِت منزوی ملیکه، شخصیت 
که به لطف وجوِد آزادی در زندگی اش، از حقوق اجتماعی قابل توجهی برخوردار است.

کار نویسنده در نمایاندن آزادی های زن غربی و محدودیت های  کاترین اوج  تقابل شخصیتهای ملیکه و 
از رمان  زن شرقی است. در ادامه  پژوهش، وجوه مختلف چنین تقابلی در موارد متعدد همراه با مثال هایی 

آورده می شود.

ازدواج
گوار سیاسی،  کشورهای عربی تا اوایل دهه بیستم متأثر از اوضاع نا جایگاه زن در نظام اجتماعی و فرهنگی 
بسیاری  تغییرات  دستخوش  ادوار،  طول  در  جایگاهی  چنین  بــود.  عربی  کشورهای  فرهنگی  و  اقتصادی 
گردیده است. اما در قرن نوزدهم میالدی زنان در جوامع عربی، جایگاه و شأن اجتماعی چندانی نداشتند و 
کشورهای عربی در قرن نوزدهم  از ابتدایی ترین حقوق محروم بودند. »گرچه قوانین ویژه ازدواج و طالق در 
میالدی برگرفته از فقه اسالمی بوده است ولی مقتضیات زمان در اجرای آن قوانین نادیده گرفته شده است و 
افزون بر این، روح سنتهای بومی و محلی بر آن غلبه داشته است. برای نمونه، به همسری درآوردن دختران 
با مردان بزرگسال، ازدواج بدون آشنایی قبلی زن و مرد با یکدیگر، رواج چندزنی در هر شرایط و عدم رعایت 
که به سبب آن بیشترین ستمها بر زنان روا می شده است«. )دادخواه  حقوق زنان در طالق از اموری بوده است 

و فقیهی، 1388: 29(
و  انتخاب همسر  راستای  در  آنان  به عملکرد  رمان،  و زن غربِی  زندگی زن شرقی  در  تفاوت موجود  اولین 
ازدواج بازمی گردد؛ زیرا یکی آزادانه و به میل خود در انتخاب همسر آینده اش حق انتخاب دارد؛ درحالی که 

کوچک ترین آزادی عملی داشته باشد. دیگری در امر ازدواج، تنها مطیع اوامر اطرافیان است بی آنکه خود 
کانون خانواده در زندگی هر فرد اهمیت شایان توجهی دارد؛ زیرا معمواًل برای  که تشکیل  باید توجه داشت 
هر شخصی تنها یک بار در طول زندگی اش چنین فرصتی پیش آمده و هر یک از زوجین می خواهند با توجه 
به معیارهای خویش، شریک مناسبی را در مسیر زندگی برگزینند. چه زن و چه مرد هریک باید در امر ازدواج 
کنند. درصورتی که در بسیاری از جوامع، چنین  با توجه به میل و رغبت باطنی خویش، همسرشان را انتخاب 
حق انتخابی از زنان سلب شده و آنان به ازدواجی تحمیلی تن در می دهند. درحالی که »دین )اسالم(، آزادی را 
از زن سلب نمی کند و در رابطه زناشویی و ازدواج، عرصه آزادی در عملکردش را تنگ نمی کند و در خالل این 

شرایط ذکر شده ازدواج صورت می گیرد«. )طه، 2004: 124(
قاسم أمین اندیشمند معاصر مصری نیز راجع به حقوق زنان و واقف بودن ایشان نسبت به چنین حقوقی 
که ازدواج یک وسیله  طبیعی  که زن، حقوق و ارزش خود را بداند آن زمان است  این گونه ابراز می دارد: »زمانی 
از زن و مرد  برای سعادتمند شدن مرد و زن باهم می شود. هم چنین رابطه زناشویی باعث می شود هرکدام 
همدیگر را از نظر عقلی و جسمی و قلبی با تمام وجود دوست داشته باشند، در آن صورت زن بر مبنای عقلش 
زندگی می کند، سپس مرد موردعالقه اش را در بین مردها انتخاب و با او ازدواج می کند و خانواده اش می دانند 
که او در عقالنیت کامل، انتخاب خود را انجام داده و با او در انتخابش هم رأی می شوند و از خشم آن ها و انتقاد 
مردم هراسی ندارد. درنتیجه، این چنین مردانی ارزش زنان را می شناسند و لذت عشق واقعی را می چشند«. 

)أمین، 2012: 77(
گفته شده و حق انتخاب زنان در امر ازدواج، نقض چنین امری را در رمان واحة الغروب  با توجه به مطالب 
که روح و روانش  و در رابطه با زنان مصری مشاهده می کنیم. در حقیقت ملیکه نمونه آشکار از بانویی است 
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در جامعه  سنتی قرن نوزدهم مصر، تباه شده است. ازدواج اجباری ملیکه با پیرمردی بنام معبد، او را بیش  
از پیش به انزوا رانده و موجبات افسردگی اش را فراهم ساخته و وی را باالجبار ملزم به پذیرش نقشی ساخته 

که به  هیچ وجه با روح لطیفش همخوانی ندارد. است 
گردیده تا حق زنی جوان چون ملیکه به راحتی پایمال شود و وی به  چنین تفکرات مردساالرانه ای سبب 
ازدواجی اجباری تن دردهد، از این رو در زندگی زناشویی نصیبی جز تحقیر و تهدید عاید او نمی شود. در باور 
عموم اهالی واحه، دختران در انتخاب همسر نباید هیچ اختیاری داشته باشند؛ همین که سایه مردی بر سر 

کوچک ترین اعتراضی ندارند: کافی است و زنان حق  زنی باشد 
»اشتکت ألمها أن الرجل الذي عاشت معه سنتین لم یقربها ویضربها دون سبب فضربتها أمها أیضًا وحّرمت 
کل الرجال  کرهت ظل معبد وتکره من أجله  علیها أن تکرر هذا الکالم ویکفي أن یحمیها ظل رجل. لکن هي 

وکل النساء في هذا البلد، تکرههم جمیعًا«. )طاهر، 2013: 184(
کرده، هرگز به او نزدیک نشده و  که دو سال با او زندگی  گفته بود: مردی  کرده و  ترجمه: به مادرش شکایت 
کافی  کرده بود. گفته بود همین  کتکش می زند. مادرش هم او را زده بود و از تکرار این حرف ها منعش  بی دلیل 
که سایه  مردی باالی سرت باشد؛ اما ملیکه از سایه  معبد بدش می آمد. به خاطر او از همه  مردان و زنان  است 

دیگر هم در شهر بیزار بود. از همه شان بدش می آمد.
در جایی از داستان، نویسنده بر چنین عملی، غیرمستقیم خرده گرفته و آن را زیر سؤال می برد. در حقیقت 
که  را  هریک  واحه،  دختران  میان  از  تا  انتخاب داشته  حق  بودن  توانگر  به صرف  تنها  معبد  چون  پیرمردی 

می پسندد به همسری خویش درآورد. وی نیز ملیکه جوان را علی رغم میل باطنی دختر، انتخاب می کند:
کل البنات اختار معبد الهالک ملیکة الیتیمة ووافقت أمها علیه. حاولت ما استطعت لکن أختي رکبت  »ومن 

رأسها. أعرف أن زواج العجوز من الصغیرة في بلدنا الیهّم مادام الزوج غنیًا وقادرًا«. )همان، 79(
که می توانستم  کرد. تا آنجا  ترجمه: معبد آفتاب لب بام هم از بین همه دختران، ملیکه یتیم را انتخاب 
تا  کوچک  با دختری  پیر  ازدواج مردی  ما  کشور  بود. می دانم در  را سوار  اما خواهرم خر خودش  کردم  تالش 

وقتی که مرد، ثروتمند و توانگر باشد اصاًل مسئله مهمی نیست.
ملیکه به همسری وی درمی آید. پس از مرگ مایکل نیز با مردی شرقی بنام محمود آشنا می شود. کاترین 
علی رغم مخالفت شدید خانواده و اطرافیانش - که سرسختانه مخالف ازدواج وی با مردی شرقی هستند - با 

انتخاب خود، با محمود ازدواج می کند:
زواجي -  القنصلیة ألسجل  إلی  اإلنجلیز عندما ذهبت  بوقاحة  ما قورن  إذا  کان مهذبًا جدًا  الشیخ  أن  »غیر 
ع إلینا هنا؟ هل تعرفین حقوقک التي ضاعت؟  تتزوجین مصریًا؟ وتتزوجینه أیضًا حسب شریعتهم؟ وقبل الرجو
کثر من شریعة اإلنجلیز في أیرلندا. زواجی تّمَ علی األقل باختیاري  رددت بطریقتهم. قلت شریعتهم تعجبني أ

ولم یفرضه أحد علّی بالقوة«. )طاهر، 2013: 21(
که برای ثبت ازدواجم پیشش رفته بودم،  کنسول بی شرم انگلیسی  ترجمه: البته این شیخ در مقایسه با 
خیلی مؤدب بود: با یک مصری ازدواج می کنی؟ طبق شریعت آن ها ازدواج می کنی؟ پیش از اینکه اینجا به 
گاهی؟ با روش خودشان جوابش را دادم: گفتم شریعت آن ها از  کنی؟ آیا به حقوق ازدست رفته ات آ ما مراجعه 
کار  شریعت انگلیسی ها در ایرلند برایم جالب تر است. حداقل به انتخاب خودم ازدواج می کنم. کسی به این 

وادارم نکرده است.
کاترین و ملیکه  که در برخی از صفحات رمان و با توجه به صحبت های  کرد  البته باید به این نکته اشاره 
گاه زیان بار. مردان این  گران بها و  که پس از ازدواج، زن در نگاه مرد شیء است، گاه  چنین استنباط می شود 
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کسب لذت و راهی  که ایشان را وسیله ای برای  گرفته اند آن است  که برای زنان در نظر  رمان، تنها نقشی را 
کم  که معبد از میان تمام دختران جوان، ملیکه  کرده اند. چنین خودخواهی تا بدان جاست  به سوی بقا تعریف 
کاترین در  گرچه  کاترین هستیم؛ ا سن و سال را برمی گزیند. عالوه بر معبد، شاهد نگاه شئ انگارانه محمود به 

کنار نمی آید: کت نمی ماند و به راحتی با تمایالت همسرش  مقابل چنین نگاهی سا
وأن  الرقیقة  اللمسات  أحب  وأني  الرجولة  لیل  یتصوره  کان  الذي  واإلقتحام  العنف  أحب  ال  أني  فهمته  »أ 

یتجاوب الجسدان معًا ببطء وسالسة من متعة التقارب والتالمس إلی قمة النشوة واإلمتالء«. )همان، 19(
که شب عروسی تصورش را می کرد، دوست ندارم. رفتاری  ترجمه: به او فهماندم خشونت و تصرف به زور را 
مالیم را دوست دارم. دوست دارم دو انسان همزمان و هماهنگ به آرامی تا قله سرمستی و سرشاری اوج گیرند.
که به حکم زن بودن،  بنابراین، کاترین با ملیکه همانند دو روی یک سکه می باشند. ملیکه انسانی است 
در حیاتی ترین تصمیم زندگی اش به نام ازدواج، هیچگونه حق انتخابی نداشته و ملزم به اطاعت بی چون و 
کاترین به عنوان زنی غربی، در دو ازدواج خود آزادانه و بدون ذره ای اجبار، همسرش را انتخاب  چرا است؛ اما 

کرده و حتی در چگونگی روابط زناشویی نیز عقیده و تمایالت خود را به همسرش ابراز داشته است.

حضور در اجتماع
گوار سیاسی و فرهنگی مسلط بر این  کشورهای عربی تا نخستین دهه های قرن بیستم بخاطر شرایط نا در 
جوامع و حضور حکومتهای استبدادی و چیره بیگانگان بر آنها، سبب گردید تا چنین جوامعی در تمامی عرصه ها 
خصوصًا در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی عقب نگه داشته شوند و قشر زنان، بیش از سایر اقشار، تاوان چنین 

شرایط بغرنجی را پرداخت تا جایی که از کمترین حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع بی نصیب ماند.
در  می باشد.  تأمل  و  قابل بحث  موضوعات  از  یکی  حاضر،  عصر  رمان های  در  زنان  آزادِی  فقدان  مسئله  
چنین رمان هایی، جهان بیرون جایگاه ویژه مردان است تا در آن آزادانه قدم بردارند، فعالیت داشته باشند و 
کارهای منزل را  معیشت خانواده را تأمین کنند، درحالی که فضای درون خانه، جایگاه مختص زنان است تا 
انجام دهند. به همین دلیل در جوامع سنتی، سعی بر آن است تا حتی االمکان از فعالیت زنان در چارچوب بیرون 

از خانه ممانعت به عمل آید. 
که هویت مستقلی ندارد. گویی وی برای  تصویر زن شرقی در واحة الغروب، موجودی است از جنس دوم 
خدمت به مصالح مرد آفریده شده است. بهاء طاهر زنان سنتی را در تفکرات مردساالرانه و سخت گیرانه  واحه تا 
که در نظر خوانندگان، مکانی جز محدوده  خانه را نمی توان برای آنان متصور گشت. مردان  بدان جا رسانیده 
که زن را با مفاهیمی چون ماندن در خانه و عدم تحرک تعبیر کرده و واژگانی چون  واحه نیز مردانی هستند 

گردانیده اند. ج از خانه را مخصوص خود  تغییر، تحرک، پویایی و دنیای خار
در  زندانیانی  همانند  نیز  دختربچه ها  زنــان،  بر  عالوه  واحةالغروب  داستان  در  که  اینجاست  جالب  نکته 
خانه هایشان محکوم به حبس می باشند و حق بیرون رفتن از خانه را ندارند و نمی توانند هم چون پسربچه ها 

کنند: آزادانه رفت وآمد 
»ولکن أهم شیء أنهم ال ینسون أیضًا بناء أسوار رملیة عالیة حول بساتینهم. یتعلمون األسوار منذ الصغر. أما 

البنات فیلعبن علی حدة بعیدًا من الصبیان. أسوار أخری«. )طاهر، 2013: 149(
اطراف  در  را  شنی  بلند  دیوارهای  ساختن  هم  )پسربچه ها(  آن ها  که  بود  این  مسئله  مهم ترین  ترجمه: 
کودکی یاد می گرفتند؛ اما دخترها بر بلندی دوری از پسران  باغ هایشان فراموش نمی کردند. ساختن دیوار را از 

بازی می کردند و این خود دیوار دیگری بود.
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برای  که  یاد می گیرد  اوان خردسالی  از همان  ملیکه  که  بدان جاست  تا  رمان  این  جایگاِه دون دختران در 
بیرون رفتن از خانه و آزادانه قدم برداشتن راهی جز آن ندارد تا همانند پسربچه ها لباس بپوشد:

کبرت قلیاًل حتی تعلمت الهرب من البیت. تلبسین جالبیب الصبیان وتخفین شعرک الناعم  »لکنک ما إن 
تحت طاقیة ثم تجولین فی البلدة علی راحتک«. )همان، 74-73(

کمی بزرگ تر شدی فرار از خانه را یاد گرفتی. پیراهن پسرانه می پوشیدی. موهای  ترجمه: به محض اینکه 
گشت وگذار می پرداختی. کالهی پنهان می کردی. بعد با خیالی آسوده در شهر به  نرمت را از زیر 

که بهاء طاهر از آن غافل  چنین جایگاهی، حکایت از وضعیت اسف بار زنان در جامعه  قرن نوزده مصر دارد 
گریز زده است. نبوده و در سرتاسر داستانش بدان 

کاترین نیز مسئله ای  ع ماندن در خانه و ممانعت از روبرو شدن زنان با مردان واحه، برای  همچنین موضو
عجیب و غیرقابل تحمل است:

»تحرکت نحو الباب فوقف سلماوی أمامی و فرد ذراعیه یسد الطریق وقال بأدب بصوته األجش: یا هانم. هذا 
هو المستحیل. حتی فی األحوال العادیة ال تدخل النساء هنا علی الرجال بمفردهن وبدون إذن«. )همان، 211(

کرد و راه را بست. مؤدب و با  کردم. سلماوی جلویم ایستاد. دستانش را دراز  ترجمه: به سمت در حرکت 
کلفتش گفت: خانم این غیرممکن است. حتی در شرایط عادی هم در اینجا زنان به تنهایی و بی اجازه  صدای 

بر مردان وارد نمی شوند.
که در یک حصار خانگی استحاله شده است. هویت زن  در واقع "زن بودن" در رمان مذکور، واژه ای است 
ج از چارچوب خانواده، هویت مستقلی  تنها در درون خانه شکل گرفته و معنا می یابد. به ندرت برای زن در خار
آنان در  از حضور  کاترین، سایر زنان، محدود به خانه اند و  الغروب، به جز  ارزیابی می شود. در داستان واحة 
ج از خانه ممانعت به عمل می آید؛ لذا چنین زنانی فاقد تحرک و حضور در دنیای بیرون خانه می باشند و  خار
به ماندن در خانه، عدم تحرک و سکوت مطلق محکوم اند. کاترین نیز از وضعیت چنین زنانی ابراز شگفتی 

می کند:
»لکن من سیدلني؟ أمهاتهن؟ ال یسرن في الطریق إال جماعات ذاهبات إلی مأتم أو أفراح وال یظهر منهن 
خ حین أراها: أین  غیر عباءات زرقاء واسعة. کتل مصمتة تتحرک في بطء وصمت مثل نذیر قادم، فأود أن أصر

البشر؟« )همان، 149(
کرد؟ مادرانشان؟ هرگز در بیرون خانه دیده نمی شوند. مگر وقتی  کسی راهنمایی ام خواهد  ترجمه: اما چه 
گشاد، چیزی از آن ها پیدا نیست.  کبود و  گروه گروه به مجالس عزا یا شادی می روند و غیر از عباهایی به رنگ 
که در آرامش و سکوت مانند قاصدانی با خبرهای شوم نزدیک می شوند. وقتی آن ها را  گروه هایی یکدست 

کجاست؟ می بینم دوست دارم فریاد بزنم: انسان 
ج از خانه  کاترین، تنها زنی، که گه گاه با لباس مبدل، آزادانه از منزل بیرون می آید و قدم در فضای خار غیر از 
کت سوق می دهد. گویی منازل با قفل و زنجیر به عنوان  می گذارد، ملیکه است و همین امر وی را به ورطه  هال
فراموشی  دست  به  روزمرگی  و  سکوت  در  خانه هایی،  چنین  داخل  در  زنان  و  محاصره شده اند  عفت  کمربند 
سپرده شده اند. اینان زنانی هستند که در خاموشی خانه، از تنهایی و نادیده انگاشته شدن به ستوه آمده اند اما 

مجبورند دم نزنند و در چنین فضایی خاموشانه بپوسند.
که قاسم أمین  فضای واحه و محدودیت های شدید زنان، بیش از هر چیز، یادآور فضای عصر جاهلی است 
که او را در خانه ای زندانی  کتابش بنام "آزادی زن"، آن را چنین ترسیم می کند: »از موارد تحقیر زن آن بود  در 
ج نشود! و نیز از دیگر موارد تحقیر  کنند و از آن خانه جز به هنگام مرگ و حمل بر تابوت به سوی قبرستان خار
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شمردن زن این که مردان، زنان را فاقد اعتماد بخوانند«. )امین، 2012: 15(
کشور  کاترین عنوان کرد؛ زیرا در هنگامی که  نقطه  مقابل برای محدودیت زنان واحه را می توان شخصیت 
مصر در باتالق استعمار و فقر دست  و پا زده و زناِن آن دیار در بدترین شرایط اجتماعی، روزگار را می گذرانند، 
کاترین با خیالی آسوده در معابد سیوه قدم می گذارد و تنها دغدغه  زندگی اش، یافتن ردپایی از اسکندر و مقبره 
از دیگر سو با مخالفتهای همسرش  از یک سو با دیدگان سرزنش گر مردم واحه مواجه است و  وی است. وی 
محمود؛ اما کاترین سخن دل را به خواسته  سایرین، ترجیح می دهد و قدمی از مواضع خود عقب فرو نمی گذارد؛ 

کاوش هایی لذت سرشاری می برد: زیرا از چنین 
األعمدة  علی  المنقوشة  الکتابات  بنفسي  واقــرأ  والتماثیل؛  الصور  أتامل  اآلثــار  وسط  أتحرک  وأنــا  »شعرت 

کنت أحلم به«. )طاهر، 2013: 28( کراساتي أن تلک متعة تفوق ما  والجدران وأدونها فی 
ترجمه: وقتی البه الی آثار تاریخی قدم می زنم، در تصویرها و مجسمه ها دقیق می شوم، خودم نوشته های 
نقش بسته بر ستون ها و دیوارها را می خوانم و آن ها را در جزوه ام می نویسم، احساس می کنم این لذت عالی 

را در خواب هم نمی دیدم.
که شیفته  شرق بوده و از دیرباز آرزوی سفر به مصر و کشف الیه های مجهول  در حقیقت، کاترین کسی است 
تاریخی را در سر پرورانده است. اوج چنین شیفتگی را می توان پس از شنیدن انتقال همسرش به واحه  تاریخی 

کرد: سیوه مالحظه 
تبادلني شوقًا بشوق! ال أظن أن أحدًا مثلي قد  الواحة  کله وفهمه والبّد أن  إلی رؤیة ذلک  بالفعل  »أشتاق 
کان یستطیع  ج وبعضهم رسموها، ولکن من منهم  کتفوا بوصف آثارها من الخار أتاها. کل من جاءوها قبلي إ

قراءة لغة المصریین القدامی أو لغة الیونان؟« )همان، 51(
ترجمه: واقعًا برای دیدن و درک همه  این ها بی تابم. البد واحه هم اشتیاق مرا با شوق پاسخ خواهد داد. 
که پیش تر به اینجا آمده اند به توصیف  کسی مثل من به اینجا آمده باشد. همه  کسانی  کنون  گمان نمی کنم تا
کدام یک از آن ها می توانسته زبان  کرده اند؛ اما  کرده اند. بعضی شان این آثار را نقاشی  آثار آن از بیرون بسنده 

مصریان پیشین یا یونانیان را بخواند؟

 تحصیل و کسب سواد
یکی از روشن ترین مواضع اسالم، جانب داری اصولی از علم آموزی و گسترش دانش افزایی در میان قشر زنان 
که جانب داری و دفاع این دین الهی  کلی به نظام معارف الهی اسالم، به خوبی درمی یابیم  است. با یك نگاه 
از تحصیالت و آموزش زنان در مقایسه با سایر مکاتب فکری، فلسفی و دینی جهان، بی نظیر است. »در دین 
گرچه تفاوت هایی بین حقوق و تکالیف زن و مرد دیده می شود، اما هرگز این تفاوت ها، جایگاه انسانی  اسالم ا
زن را از مرد پایین تر نمی آورد و هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی براي مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسالم، 

کرده است«. )مطهری، 1369: 115( مساوات انسانی را بین زن و مرد رعایت 
که با  که زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است مگر در مواردی  شایان ذکر است 
که نباید از زنان سلب شود، امر تحصیل  مقتضای طبیعتش مخالف و متعارض باشد. یکی از حقوق اجتماعی 
و کسب علم است؛ زیرا اسالم به علم و تحصیل آنان بسیار اهمیت داده تا جایی که تحصیل علم را بر زن و مرد 
ُکِلّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍه«؛ ترجمه:  گرامی اسالم )ص( می فرماید: »َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌه َعَلی  کرده است. پیامبر  واجب 
تحصیل علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. )نوری، 1408: 17/ 249( اما در جوامع عربی قرن نوزدهم 
که زن در آن به سر  چنین امری نامأنوس تلقی میگردید، »شاید شعار آزادی زن، ناشی از وضع ناهنجاری بود 
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کامجویی  که برای  کرده، با او همچون ابزاری   می برد. سنتها و باورهای عقب مانده، انسانیت وی را پامال 
مردان آفریده شده بود، رفتار می شد، بی آنکه نقش مؤثری در زندگی داشته باشد. حتی به رسالت انسانی مادر 
که می بایست به فرزندان می کرد. وی دور از  بودن در جوامع عقب مانده توجه نمی شد، مگر به عنوان خدمتی 
که برای ارتباط  گاهی بخش و پرورشی و ارشادی بود، زیرا آموزش زنان مورد پذیرش نبود، از آن رو  فعالیتهای آ

با شوهر و فرزند و خانه داری، نیازی بدان احساس نمی شد.« )فضل اهلل، 1997: 28(
با توجه به رویکرد عادالنه  اسالم راجع به امر آموزش و تحصیل یکسان برای زنان و مردان، نقض چنین 
که می توان  مسئله ای در رمان واحة الغروب نمایان است. وضعیت زنان این داستان، بدترین وضعیتی است 
برای آنان متصور گشت. از نظر دستیابی به تحصیالت و مشارکت در عرصه های اجتماعی و سیاسی، شکاف 
بسیار عمیقی را میان مردان و زنان داستان مشاهده می کنیم. چنین جامعه ای نتوانسته و نخواسته است تا 
برای زنان همانند مردان امکان دسترسی برابر را در راستای فرصت های تحصیلی و آموزشی فراهم کند. گویی 
کسب علم و تحصیل، عامل اساسی در به حاشیه راندن آنان و سلب آزادی های مسلم  محروم نمودن زنان از 
گاهی نداشته باشند و به راحتی  ایشان است؛ زیرا نداشتن سواد سبب می گردد تا زنان نسبت به حقوق خود آ

تسلیم عقاید مردساالرانه  جامعه شوند.
تمامی زنان شرقی این رمان، محروم از سواد و علم آموزی شده و تنها برخی از مردان روستا قادر به نوشتن 
کاترین به واسطه  پرورش و تحصیل در جامعه  غربی، خود را ملزم به افکار و  و خواندن هستند؛ اما شخصیت 
گیر روستا ندانسته و آرمان های خود را حتی در چنین محیط بسته ای دنبال می کند. وی نه  رسوم دست و پا
کشِف ناشناخته های  گردن نمی نهد؛ بلکه با جدیت در پی  تنها به باورهای غلِط محیطی، که در آن واردشده 
خود  همساالن  و  هم نوعان  از  خویش  بلندپروازی های  با  جوانی  ابتدای  همان  از  کاترین  برمی آید.  اطرافش 
پیشی گرفته و با عملکردی متفاوت، عالوه بر کسب تحصیالت رایج زمان خود، درصدد یادگیری علوم متفاوتی 
کاوش های باستان شناسانه، یادگیری زبان و خطوط مختلفی  هم چون شناخت تاریخ مشرق زمین، آشنایی با 

هم چون هیروگلیف و دموتیک برمی آید.
کسب تحصیالت نسبت به زنان شرقی رویکردی به مراتب آزادانه داشته؛  گیری علم و  گرچه در فرا کاترین ا
با  رمــان  از  بخشی  در  نویسنده  لذا  مورد نکوهش قرار می گرفت.  به شدت  اولــش-،  مایکل-همسر  توسط  اما 
که عقاید ضد  کند  ابراز  به خواننده  تا  برآمده  آن  و متعصب درصدد  به عنوان مردی غربی  قرار دادن مایکل 
فمینیستی و اعمال زور و خشونت بر جنس زن، نه تنها از جانب مرداِن مشرق زمین، بلکه از سوی بسیاری از 
مردان غربی نیز قابل رؤیت بوده و چنین نابهنجاری در تمامی دنیا وجود داشته و موجبات آزردگی خاطر زنان 

را فراهم نموده است:
»درست بنفسي الهیروغلیفیة والدیموطیقیة. لم یرضه ذلک أیضًا کان یخطف الکتب من یدي ویمزقها ألني 

أضیع وقتي فیما ال یفید بدل أن أعمل في البیت«. )طاهر، 2013: 27(
گرفتم.  یاد  را  گرفتن زبان مصر باستان. خودم خط هیروگلیف و خط دموتیک  کردم به فرا ترجمه: شروع 
کار به جای  که با این  حتی به این هم رضایت نداد. کتاب ها را از دستم می قاپید و پاره می کرد. به این بهانه 

کاری بیهوده تلف می کنم. کارهای خانه، وقتم را در  انجام 
لیس  وأنا  بها  سأفعل  ماذا  وترجماتي.  قراءاتي  من  یسخر  کتابًا.  أمسک  یراني  أن  یکره  صار  الــزواج  »وبعد 
لي عمل؟ أ لیس األفضل أن أهتم باشغال البیت؟ یرمیني طول الوقت بالجهل ویکتشف أخطاه في قراءاتي 

للیونانیة والالتینیة«. )همان، 28(
و  مطالعه  بگیرم.  به دست  کتاب  می آمد  بــدش  که  طــوری  شــد.  دگرگون  ازدواج،  از  بعد  امــا  ترجمه: 
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ترجمه هایم را مسخره می کرد. می گفت تو که شغلی نداری، ترجمه و کتاب خواندن به چه دردت می خورد؟ 
کارهای خانه باشی؟ همیشه مرا نادان می دانست و از خواندنم به زبان های یونانی  بهتر نیست مشغول 

و التین ایراد می گرفت.
از این رو زن غربِی رمان، نمادی از جسارت، آزادی و استقالل است، کاترین-به عنوان زنی مدرن-زنی 
فروبندد،  و مطالعه زن، لب  به علم آموزی  اولش-مایکل-نسبت  توهین های همسر  برابر  در  که  نیست 

بلکه از حق خود دفاع می کند:
کان یظن. لست من تصبر علی اإلهانة.  کتشف بعد محاوالتي األولی إلسترضائه أني لست من  »لکنه ا

بادلته قسوة وکرهًا بکره«. )طاهر، 2013: 27(
که در برابر  کسی نیستم  ترجمه: پس از تالش های اولیه و بیهوده ام برای جلب رضایتش فهمید، من 

کند. خشونت را با خشونت و بیزاری را با بیزاری جواب دادم. توهین، صبر 

زندگى پس از فوت همسر
که به نوعی به شرایط نامناسب جامعه و سنت های غلط مصر تلنگر  یکی از مهم ترین موضوعات داستان 
که جامعه  سنتی واحه بر بیوه جوانی چون ملیکه  می زند و آن را در مظّنه  اتهام قرار می دهد، شرایطی است 
میل  علی رغم  و  جوانی  عنفوان  در  که  است  مجبور  زن بودنش  به حکم  تنها  ملیکه  اســت.  نموده  تحمیل 
از مرگ همسر نیز به عنوان غوله محکوم به خانه نشینی  باطنی اش به عقد پیرمردی بنام معبد درآید و پس 

ح می دهد: است. کاترین وضعیت اسف بار ملیکه و زنان مشابه وی را در جامعه مصر اینگونه شر
کل زینة  »وحین نضحت ملیکة ثوبها الرجالی ونزعت لثامها فرأت ثوبها األبیض المتسخ ووجهها العاطل من 
أدرکت علی الفور أنها أرملة وعرفت أنها تعیش العقوبة التی یفرضونها علی األرامل فی هذه الواحة«. )همان، 158(

ترجمه: وقتی ملیکه پیراهن مردانه اش را درآورد و نقابش را از چهره برداشت، پیراهن سفید چرک آلود و 
که بیوه است و دانست در دوران عقوبتی زندگی  آرایشی نداشت دید. بی درنگ فهمید  که هیچ  را  صورتش 

که در این واحه بر زنان بیوه تحمیل می کنند. می کند 
زنان بیوه در جامعه  مصری قرن نوزدهم از وضعیت اسف باری برخوردار بوده اند و سخت ترین قوانین در 

گیر: حق آنان اعمال می شده است. ازجمله این قوانین دست و پا
»تظل سجینة أربعة أشهر وعشرة أیام. ال تغیر ثوب الحداد مهما بلغت قذارته. ال تستحم وال تتزین. ال تلبس 

أیا من حلیها وال تمشط شعرها«. )همان، 159(
ترجمه: چهار ماه و ده روز زندانی می شود. لباس سوگواری را هرچقدر هم کثیف و چرک باشد عوض نمی کند. 
حمام نمی رود. آرایش نمی کند. هیچ کدام از زیور آالتش را استفاده نمی کند. حتی موهایش را هم شانه نمی زند؛ 

کسی به او نیفتد. که نباید از خانه بیرون بیاید تا چشم  اما پیش از هر چیز و مهم تر از همه چیز این است 
شرایط تحمیل شده بر زنان بیوه واحه یادآوِر شرایط اسف بار زنان جاهلی است. »زنان در زمان جاهلیت پس 
گاه بیش تر در سخت ترین شرایط به  از مرگ همسرانشان به اقتضای آداب و سنن جامعه به مدت یک سال یا 

سر می بردند. گاهی اوقات این وضع تا آخر عمر ادامه پیدا می کند«. )نوری، 1346: 1/ 42(
کاترین از شرایط زنان بیوه در جامعه  مصری اظهار تعجب می کند و در برخی از موارد نیز به شکاف عمیق 

میان جایگاه مرد و زن در چنین جوامعی معترض است:
بالذات ألنهم  المرأة  الموت، بل من  لیس من  ال  الموت.  ال تکون عقوبة بل مجرد رعب متوارث من  »قد 
الیفرضون هذه العقوبة علی الرجل األرمل، هو حّر في أن یتزوج حّتی قبل أن یمر شهر علی وفاة زوجته. أما األرملة 
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فیجب أن تنتظر طویاًل حتی تتطهر من الروح التي تلبستها وجلبت علی زوجها الراحل الموت«.)طاهر، 2013: 
)159-158

ترجمه: شاید عقوبت نباشد، تنها ترسی به ارث رسیده از مرگ. نه، از مرگ نه، بلکه از خود زن. چون آن ها 
چنین عذابی را بر مردان بیوه تحمیل نمی کنند. مردان آزادند پیش از آنکه حتی یک ماه از مرگ همسرانشان 
کرده و باعث مرگ شوهر  که او را درگیر  کند تا از روحی  کنند؛ اما زن بیوه باید مدتی صبر  گذشته باشد ازدواج 

ک شود. درگذشته اش شده است پا
کاترین نقطه  مقابل ملیکه را دارد. وی پس از مرگ همسر اولش نه تنها از حق حیات و  در این زمینه بازهم 
آزادی های فردی محروم نمی شود؛ بلکه مجددًا ازدواج کرده و در رابطه ای عاشقانه با محمود، روند داستان 
را شروع می کنند. چنین زنی به آنچه جامعه به عنوان سندی نانوشته بر تقدیر زنانی مشابه او تحمیل می کند 
که در داشتن ابتدایی ترین حقوق انسانی، تفاوتی  گردن نمی نهد... او در همه حال خود را فردی آزاد می داند 
میان خود و مردان نمی بیند؛ بنابراین هر آنچه را در نظرش به عنوان هدفی موجه و امکان پذیر می رسد دنبال 

کرده و با سرسختی در پی دستیابی به آن برمی آید.

 آزادی
که اسالم درباره آن، میان زن و مرد  یکی دیگر از حقوق طبیعی تمامی انسان ها، داشتن حق آزادی است 
فرقی نگذاشته است. باید توجه داشت که مقصود از آزادی در اسالم، به حال خود بودن و بی بندوباری نیست، 
که  غ بردگی و بندگی غیر خداست. در یك نظام حقوقي، آزادی ها دارای انواع و اقسامی است  بلکه آزادی از یو

عبارت اند از: آزادی عقیده، آزادی اندیشه و آزادی بیان.
را  آزادی  قدرت های  طعم  هرگز  چون  زن  »اصــواًل  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته  زنان  آزادی  با  رابطه  در 
از  کاری ناشی  برابر آن  برافراشتن در  که قد  او تقدیری مبهم  اعتقاد ندارد. به نظر  نچشیده است به رهایی 
کنند خود  کی را که می خواهند زن را وادار به پیمودن آن ها  خودبینی است، دنیا را اداره می کند. راه های خطرنا
گر راه آینده به رویش گشوده  که زن، خود را با شوق و شور در آن ها نیفکند. زن ا او نگشوده است. طبیعی است 

گذشته چنگ نمی افکند«. )دوبووار، 1379: 51( شود، دیگر به 
که  کشیده است. مراقبتی  بهاء طاهر در شخصیت پردازی ملیکه، مراقبت و تنبیه مردان واحه را به تصویر 
به گونه ای ریاضت منشانه بر نظام تربیتی زنان در جامعه  سنتی مصر حکم می راند و آنان را به طبیعتی اسارت 
که برای پسران  کرده است. چنین تربیتی بدون شک، دختران جوان واحه را از حقوق و آزادی ای  گونه ملزم 
گرفته شده، محروم می سازد؛ لذا نیازهای عاطفی و شور و شوق دخترانۀ  آنان را به  هم سن و سالشان در نظر 
کاترین- نیز تأثیر  ورطه  نابودی سوق می دهد. در برخی مواقع، تفکرات مردساالرانه  روستا بر محمود -همسر 
کاترین، مخالفت خویش را ظاهر می سازد  ج از خانه  می گذارد و وی در بخش هایی از رمان با فعالیت های خار
خواهرش  کاترین،  بر  عالوه  زناشویی شان.  روابط  ساختن  مخدوش  جهت  در  است  عاملی  خود  امر  همین  و 
که در حقیقت نقطه  مقابل  فیونا نیز با فرهنگ شرقی همخوانی ندارد؛ زیرا او نیز با فرهنگ غربی ای بزرگ شده 

فرهنگ شرقیان است. فیونا در برخی از موارد با دیدن آداب  و رسوم شرقی ها دچار حیرت می شود:
کاترین، سواء کانت قد انتحرت أم انها قد ماتت قتیلة علی أي حال. لتکن عاداتهم  »قالت ال تغضبي مني یا 
التي ظلت  کانوا یتشاءمون؟ هذه حیاتهم  هنا ما تکون، تعجبنا-هي عاداتهم وهم راضون بها. ما شأننا إن 
تمضي علی طریقتهم منذ مئات السنین. لم یحدث موت أو قتل بسبب هذه العادة إال عندما جاء األغراب«. 

)طاهر، 2013: 208(
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فرقی  باشد  کرده  خودکشی  یا  باشند  کشته  را  او  نشو.  ناراحت  من  دست  از  کاترین  گفت:  )فیونا(  ترجمه: 
که هست. ما شگفت زده  کشته شده است. سنت های آنان در اینجا همین است  که  نمی کند. مهم این است 
آنان  که  به ما چه مربوط  و آن ها به همین ها راضی هستند.  این عادت و سنت آن هاست  یا نشویم.  شویم 
از صدها سال پیش  بر همین رسم و شیوه  که  یا نمی دانند. این زندگی آن هاست  را بدیمن می دانند  بیوه ها 

می گذرد. مرگ یا قتلی به سبب این سنت ها اتفاق نیفتاده است، مگر وقتی بیگانگان به اینجا آمده اند.
به  مختص  تنها  زنان،  برای  آزادی  نبوِد  که  نیست  معنا  بدان  الغروب  واحة  رمان  در  شرایطی  چنین  ذکر 
قرن نوزدهم بوده است؛ بلکه امروزه نیز ردپای چنین شکاف عمیقی میان آزادی زن و مرد وجود دارد؛ زیرا 
»آزادی در جوامع عرب همچنان یک پدیده سطحی و ظاهری است؛ زیرا هنوز سنت ها و عادات آن ها تغییر 
نیافته است، بنابراین از بین بردن خشونت و تبعیض نژادی بر ضد زن هرگز تمام نخواهد شد جز اینکه شرایط 
احترام  و  سالم  اجتماعی  روابــط  شرایط،  این  سایه  در  که  باشد  فراهم  جامعه  آن  مردم  فرهنگی  و  اقتصادی 
از  اینکه دستگاه های دولتی و داخلی بر پیشبرد جامعه  و محبت خانوادگی برای آن ها ممکن می گردد و نیز 
مسئله بی سوادی عمل کنند و برنامه های تربیتی و تلویزیونی که زن را موجودی درجه دوم به حساب می آورند 

ترقی سازند«. )طه، 2004: 205(

 تبعیض جنسیتى
زن،  جنسیت  داشتن  دلیل  به  انسان  یک  ســوم،  جهان  کشورهای  علی الخصوص  جوامع  از  بسیاری  در 
او تحمیل شده است. گویی چنین  به  که  کارهایی مشغول می شود  به  انزوا  و در  از جامعه  خویش طرد شده 
جایگاهی به باوری عمومی تبدیل شده تا نقش زن در چهارچوب خانه خالصه شود. چنین نظام مردساالری، 
مانعی بزرگ در برابر شکوفایی استعدادهای زنان بوده و زمینه  اصلی ایجاد چنین نگرشی، برداشت غلط مردان 
که زن را با عناوینی  که ریشه در تاریخ عصرهای دورتر دارد. برداشت هایی  از زنان است. برداشت هایی غلط 

گناه، ترسو و ... می نامیدند. هم چون ناقص العقل بودن، احساساتی، بی وفا، کوته بین، عامل 
گذشته و جامعه  واحه نبوده است؛  که چنین مسئله ای تنها مختص به قرن های   البته باید توجه داشت 
بلکه مسئله ای است که هنوز ردپای آن در قرن بیست و یکم و در برخی از مناطق محروم جوامع دیده می شود؛ 
لذا چنین تعاریفی بیش از هر چیز در جوامع عربی و بیشتر کشورهای شرقی رایج بوده؛ زیرا اینان به زن به عنوان 
که چنین تعاریفی با اسالم در تضاد است، زیرا در اسالم شأن  جنس دوم نگریسته اند. نکته  قابل توجه آن است 
که به او عنوان جنس دوم داده شود؛ بلکه اسالم قوانین متفاوتی را با توجه  کرامت زن بسی فراتر از این است  و 

به طبیعت زن و مرد درباره آن دو اعالم داشته است.
که تنها در خدمت مصالح مردان واحه دیده  در واحة الغروب، ملیکه و سایر زنان شرقی تصاویری هستند 
از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و انسانی محروم شده  که ملیکه پس از فوت همسرش،  می شوند. تا جایی 
از سنن سفت  و سخت واحه  تبعیت  به  بیوه محکوم  زنان  زیرا  زندانی شود؛  اسیر، در خانه  باید هم چون  و 
که همسر خود را از دست داده اند واجب نیست. که تنها بر زنان تحمیل شده اما بر مردانی  می باشند، قوانینی 
جمالتی  قالب  در  نویسنده  و  است  قابل مشاهده  رمــان،  این  در  به دفعات  زن  و  مرد  جنس  میان  تبعیض 
غیرمستقیم، نظر خود را در راستای حمایت از زنان ابراز داشته است. در زیر، نمونه ای تبعیض جنسیتی در 

رمان واحة الغروب ذکرشده است:
وحّرمت  أیضًا  أمها  فضربتها  سبب  دون  ویضربها  یقربها  لم  سنین  معه  عاشت  الذي  الرجل  ألمها  »إشتکت 

علیها أن تکرر هذا..«.  )طاهر، 2013: 184(
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کرده، هرگز به او نزدیک نشده و  که دو سال با او زندگی  گفته بود مردی  کرده و  ترجمه: به مادرش شکایت 
کرده بود. کتکش می زند. مادرش هم او را زده بود و از تکرار این حرف هایش منعش  بی دلیل 

 بنابراین بهاء طاهر با چنین جمالتی، به  نقد سنت های غلط سرزمینش پرداخته است. قرار دادن شخصیت 
خود  می شود،  تحمیل  دیار  آن  بیوه زنان  بر  که  بغرنجی  شرایط  از  مخاطب  نمودن  گاه  آ و  داستان  در  ملیکه 
قدمی است در جهت نفی چنین سنت هایی. لذا تعهد بهاء طاهر به اجتماع و ملت بیش از تعهد ادبی اوست؛ 
که  زیرا با نوشتار، تنها در پی تفنن و آرامش درونی خویش نیست بلکه می خواسته به مدد قلم خود، دردی را 

کند. گریبان گیر توده زنان بوده، بازنمایی 

نتیجه
موجبات  که  تن در می دهد  تحمیلی  ازدواجــی  به  باطنی اش  میل  علی رغم  شرقی،  زنی  به عنوان  -ملیکه 
کاترین به عنوان زنی غربی، با اطالع از جایگاه و حقوق خویش، در  آزردگی روح و روان وی را در پی دارد؛ اما 
گر چه زندگی زناشویی اش به  کمال رضایت ازدواج می کند؛ ا ازدواج اول و دوم - علیرغم مخالفت خانواده- با 

شکست می انجامد.
که شخصیت ملیکه پس از مرگ  -در مورد عملکرد زن شرقی و زن غربی تفاوت ها آشکار است؛ تا بدان جا 
که  همسرش، برای سایرین، مظهر شومی و بدبختی قلمداد می شود و همین باور به خواننده چنین القا می کند 
کاترین برخالف ملیکه، نه تنها تارک  دنیا نمی شود؛  زنان بیوه در جامعه واحه، تفاوتی با مردگان ندارند؛ اما 

کاستی های موجود در ازدواج اولش را با ازدواج دیگری جبران کند. بلکه می کوشد تا 
فعالیت های  معاشرت،  همسر،  انتخاب  عقیده،  بیان،  در  آزادی  چون  هم  متعددی  موارد  در  غربی  -زن 
قربانی  خــود،  حقوق  به  نسبت  گاهی  آ عــدم  دلیل  به  شرقی  زن  امــا  دارد؛  بیشتری  آزادی   ... و  اجتماعی 

گشته است. بی عدالتی های جامعه شده و از ابتدایی ترین آزادی ها محروم 
کنان واحه وجود دارد، تبعیض جنسیتی، محدود  که در زندگی سا -از میان رسوم غلط و نابهنجاری هایی 
به شرق نبوده، بلکه دامنه  گسترش آن در غرب نیز قابل  مشاهده است؛ زیرا از ابتدای تاریخ تا عصر حاضر، به 

زنان به عنوان جنس دوم و جنسی به مراتب فروتر و پست تر از مردان نگریسته شده است.
که در جامعه  مردساالر مصر تحت ستم بوده اند.  -شخصیت های زن در رمان واحة الغروب زنانی هستند 
این جوامع غالبًا با دیدی تحقیرآمیز به آزادی، آرزوها و امیال آن ها نگریسته و حقوق ایشان را به راحتی پایمال 
می کنند؛ اما بهاء طاهر آزادی زنان را دور از دسترس ندانسته و تنها راه رسیدن بدان را تسلیم نشدن زنان و 

مقابله با بی عدالتی ها می داند.

پی نوشت
عربی  رمان  بهترین  به  هرساله  که  است  انگلیسی  بوکر  جایزه  عربی  نسخه   عربی  بوکر  جایزه  بوکر:  ساالنه   جایزه   *

انتشاریافته، تعلق می گیرد. این جایزه برای نخستین بار در سال 2008 م در ابوظبی امارات به رمان واحة الغروب رسید.
که در صحرای غربی مصر واقع شده است. از معروف ترین آثار باستانی آن، باقی مانده های  * واحه سیوه: نام روستایی 
که اسکندر مقدونی 333 سال پیش از میالد مسیح  که آثار معبد آمون در آن یافت شده است، معبدی  شهر شالی می باشد 

از آنجا دیدن کرد.
* غوله عنوانی است که برای زنان جوانی که به تازگی شوهر خود را از دست داده اند به کار می رفته و بنا بر اعتقاد مردمان 

سرزمین موردنظر، مظهر شومی و بدبختی محسوب می شدند.
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بررسی زیباشناسی وام گیری قرآنی در اشعار 
منسوب به امام علی )ع(

نورالدین پروین1- دانشجوی دكتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی كرمانشاه
غالمرضا عالیخانى - دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین

چكیده 
کریم به عنوان موسوعه  نقِد متن محور است. قرآن  ادبیات و  زبانشناختی به  درهم تنیدگـی متون، حاصـِل رویکرِد 
جامع و رهگشا در همه زمینه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ...، نقش اساسی در پیشرفت علمی متفکران و ادیبان 
کریم است در زمینه ادبی نیز از این  که زندگی و اعمالشان بازتابی از قرآن  اسالمی داشته است. امامان معصوم )ع( ما 
مستثنی نبودند. از جمله آثار امیر المؤمنین )ع( که از ادبیت و محتوای ارزنده ای برخودار است دیوان اشعار منسوب به 

کریم تأثیر مستقیم در محتوای آن داشته است. که بدون شک قرآن  ایشان است 
با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی زیباییهای وامگیری قرآنی در دیوان منسوب به آن  که  این جستار برآن ست 
و  ترکیبی  واژگانی،  صورت  به  خود  اشعار  در  علی)ع(  امام  که  است  این  پژوهش،  نتایج  مهمترین  از  بپردازد.  حضرت، 
که این سبک قرآنی نقش  کریم است. در واقع دیوان امام )ع( در ساختاری قرآنی سروده شده است  مضمونی متأثر از قرآن 

اساسی در پربار بودن و تأثیرگذاری در مخاطب داشته است.

کریم، دیوان اشعار منسوب به امام علی )ع(، بینامتنیت کلید واژگان: قرآن 

Norudin.parvin@yahoo.com :1 .نویسنده مسئول
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مقدمه
کتاب دینی ماست، معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهاِت مختلف در حیات فردی  "قرآن مجید 
گوِن زندگی  گونا و اجتماعی ما تأثیِر پنهان و آشکار نهاده است. چنانکه امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های 
کریم و معانی واالی آن به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم، در آن تأثیری نگذاشته  که قرآن  کرد  مسلمانان را یاد 
کتاب  که این  باشد".)حلبی،1374هـ.ش: 11(. با تأمل در تعالیم ارزنده قرآن، بدین حقیقت می توان پی برد 
کریم نقش  موسوعه جامع و رهگشا در همه زمینه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ... است. آیات قرآن 

اساسی در پیشرفت علمی متفکران و ادیبان اسالمی داشته است.
در  شیعي  متعهد  »شاعران  دارد.  قــرآن  از  نویسنده  گاهی  آ بر  داللــت  قــرآن  ادبــی  جلوه های  از  تاثیرپذیری 
اشعارشان از الفاظ و اصطالحات قرآني و نیز احادیث، نهایت بهره را برده اند و اصواًل شعر متعهد شیعه با قرآن و 
حدیث آمیخته است«)مختاری،1380: 144(. از آن جایی که بینامتنیت به عنوان یکی از مهم ترین منهج های 
متون  بین  هماهنگی  و  ارتباط  به  دارد؛  ادبی  آثار  نقد  و  تحلیل  در  اساسی  نقش  زبان شناختی   جدید  نقدی 
کریم بر دیوان منسوب به امام علی  می پردازد. این جستار براساس این شیوه های نقدی به بررسی تأثیر قرآن 

)ع( می پردازد.
به  را  قرآن  لفظ  شاعر  که؛  است  این  خارجی  از  مراد  باشد.  داخلی  یا  خارجی  می تواند  قرآن  با  بینامتنیت   
که شاعر مضامین قرآنی را در اشعارش بگنجاند.  گیرد، مراد از داخلی این است  کار  طور مستقیم در متن به 
گرفته اند.  که امامان معصوم )ع( از همان بدو تولد با آن انس  که قرآن از مهم ترین متونی است  از آن جایی 
پس بر سبک نویسندگی آن ها به طور مستقیم تأثیر می گذارد. بنابراین این جستار بر آن است با نگاهی علمی 

و نقادانه به بررسی سبک بینامتنیت اشعار منسوب به امام علی )ع( بپردازد تا به سؤال های زیر پاسخ دهد: 
1. برجسته ترین مفاهیم ذکر شده در اشعار امام علی )ع( کدام است؟

2. مهم ترین ویژگی های ساختاری و مفهومی قرآن در اشعار منسوب به امام علی )ع( چگونه است؟

وهش  پیشینه پژ
کریم  کنون، پژوهشی درباره تأثیرپذیری اشعار منسوب به امام علی )ع( از قرآن  براساس اطالعات موجود، تا
که در مورد این اثر ادبی انجام شده است می توان به موارد  صورت نگرفته است. از مهم ترین پژوهش هایی 

زیر اشاره نمود:
1. مصطفی زمانی به ترجمه فارسی دیوان منسوب به امام علی )ع( پرداخته و حسین میبدی نیز معادل 

کرده است. شعری را به زبان فارسی برای آن ذکر 
که در این  که نگارندگان این جستار در مورد این اشعار انجام داده اند، پژوهشی  با توجه به بررسی هایی 
که مقالـه حاضر  بتواند راه را برای پژوهش های  زمینه انجام شده باشد، یافت نشد. براین اساس، امیـد است 

کامل تری درمورد این شاهکار ادبی و ارزنده هموار نماید. 

وهش ادبیات نظری پژ
 بینامتنیت )تناص(

کیف های مختلف است )مفتاح،  و  کم  با یکدیگر در  گونه گون  تعامل متون   ،)intertextuality( بینامتنی
متون  شناخت  امر  این  الزمه  که  است.  تناص  اساسی  رکن  ادبی  متون  بین  مشارکت  و  تفاعل   .)121  :1985
قدیم تر اثر است)محمد فارس سلیمان، 2005: 13(. بنابر نظریه ای که "ژولیا کریستوا" در سال 1969م و "روالن 
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بارت" در سال 1973م درباره بینامتنی ارائه می دهند، »هر متن ادبی، تنها با توجه به متونی قابل درک است 
که قبل از آن وجود داشته و بر آن تأثیر گذاشته اند«. )شاهین، 1382هـ.ش: 6( بر پایه اصل اساسی بینامتنیت، 
گذشته بنا می شوند )نامور مطلق، 1390:  هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متن ها همواره برپایه متن های 
27(. بینامتنیت، چیزی فراتر از آرایه های ادبی شناخته شده ای مانند تلمیح و اقتباس را در برابر دیدگان ما 
به نمایش می گذارد؛ همچنین پیامی را فراتر از مفهوم سنتی اثرپذیری متون پسین از متون پیشین، و حوزه 
باشد،  گذشته  کنشی دربرابر متن های  آنکه متن، وا الگو، به جای  این  بر دارد. در  نقد منابع در  بررسی های 

کار رفته است)همان: 34(. کنشی خودخواسته برای به دست دادن خوانشی تازه از نشانه های به 
بینامتنی یا تناّص قرآنی در اشعاِر شاعراِن مختلف، می تواند از طریق اقتباس، تضمین، تلمیح و... در تار و 
که تفکیِک متِن غایب )=  که یک متِن یک دست و منسجم پدید آورد  گونه ای تنیده شود  پوِد متِن شعری به 
کّلی، مهم ترین  قرآن( از متن حاضر )= شعر( بسیار سخت قابل شناسایی باشد )زعبي، 1989م: 58(. به طور 
که  گونه اقتباس واژگانی و مضمونی دیده می شود  کریم به دو  محورهای بینامتنی امام )ع( در رابطه با قرآن 

ع، نمونه هایی ارائه خواهد شد. برای هریک از این دو نو

تحلیل مواد بحث
 اقتباس واژگانى

در این شیوه اثرپذیری، شاعر در به کارگیری پاره ای از واژه ها و ترکیب ها، وامدار قرآن است، یعنی واژه ها و 
گر قرآن نبود، زبان و ادب نیز از آن  که ا گونه ای  که ریشه قرآنی دارند، به  ترکیب هایی را در شعر خویش می آورد 
واژه ها بی بهره بود )همتی و پروین، 1395: 8(. وامگیری واژگانی و ترکیبی امام علی )ع( از قرآن به وفور دیده 

می شود، که در اینجا به ذکر نمونه هایی می پردازیم:
ملیکی ومعبودی وربی وحافظی     وانی له عبٌد ُاقٌر واخَضُع )العین: 261(

ترجمه: خدا صاحب اختیار، معبود، پروردگار و حافظ من است و من بنده خدا هستم به بندگی اقرار دارم و 
سر تسلیم فرود آورده ام.

که در واقع اقتباس و بازتابی  کرده  امام )ع( در مصراع اول این بیت خداوند را پروردگار و حافظ خود معرفی 
که می فرماید: في  َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملیٍك  ُمْقَتِدٍر: »در جایگاهی حق و پسندیده  کریم است  از این آیات قرآن 
گهواره [ گفت:  ا: »)نوزاد( ]از میان  نزد پادشاهی توانا«. )القمر: 55(. قاَل ِإّنِي َعْبُداهلِل آتاِنَي اْلِکتاَب َو َجَعَلني  َنِبّیً
ِ َرِب  

اْلَحْمُد هلِلَّ کرده و مرا پیامبر قرار داده  است«. )مریم: 30(.  کتاب عطا  بی تردید من بنده خدایم، به من 
که پروردگار جهانیان است«. )الفاتحة: 2(. اْلعاَلمین : »ستایش مخصوص خدایی است 

اِحمین : »گفت: آیا همان  ْرَحُم  الّرَ
َ
خیِه ِمْن َقْبُل َفاهلُل َخْیٌر حاِفظًا َوُهَو أ

َ
ِمْنُتُکْم َعلی  أ

َ
 َکما أ

َ
قاَل َهْل آَمُنُکْم َعَلْیِه ِإاّل

که شما را پیش از این نسبت به برادرش امین پنداشتم، درباره او هم امین پندارم؟ ]من به مراقبت و  گونه 
نگهبانی شما امید ندارم [ پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربان ترین مهربانان است«. )یوسف: 64(.

تری الناس ما عملت محضرًا      ولو ذّرًة کان مثقاَلها )الالم: 352(
که در دنیا انجام داده اند، هرچند ذره ای باشد قابل وزن در برابر خود حاضر می بینند. ترجمه: هر عملی 

گرچه ذره ای  که در آن روز انسان اعمالش را ا اشاره به روز قیامت و حسابرسی اعمال دارد و بیان می دارد 
هرکس  »پس  َیــَرُه:  َخْیرًا  ٍة  َذّرَ ِمْثقاَل  َیْعَمْل  َفَمْن  می پردازد:  آن  تبیین  به  قرآنی  الفاظ  با  که  دید  خواهد  باشد 
ا َیَرُه: »و هرکس هم  وزن  ٍة َشّرً کند، آن نیکی را ببیند«. )الزلزله: 7( َوَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذّرَ هم وزن ذره اى نیکی 

کند، آن بدى را ببیند«. )الزلزله: 8(.    ذره اى بدى 
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تشاُء فتفعُل ما ِشئَته           وتسمع من حیُث ال یسمع )العین: 262(
گاه  کس آ که هیچ  کاری بخواهی می توانی انجام دهی و از طریقی  ترجمه: خدایا تو صاحب اراده ای و هر 

نمی گردد مطالب را می شنوی.
در این بیت امام )ع( به حمد و ستایش الهی می پردازد و خداوند را سمیع و قادر بر انجام هرکاری معرفی 
تي  عاِقٌر 

َ
َواْمَرأ اْلِکَبُر  َبَلَغِنَي  َوَقْد  َیُکوُن لي  ُغالٌم  ی  ّنَ

َ
أ َرّبِ  می کند. در واقع اقتباس از این آیات شریفه  است: قاَل 

که پیرى به من  قاَل َکذِلَك اهلُل َیْفَعُل  ما َیشاء: »گفت: پروردگارا! چگونه براى من پسرى خواهد بود، در حالی 
کار خدا ُمقّید به علل و اسباب نیست [  رسیده و همسرم نازا است؟ خدا فرمود: چنین است ]که می گویی، ولی 
تي  ُتجاِدُلَك 

َ
خدا هر چه را بخواهد ]با مشّیت مطلقه خود[ انجام می دهد«. )آل عمران: 40(. َقْد َسِمَع اهلُل َقْوَل اّل

که درباره  گفتار ]زنی [ را  في  َزْوِجها َوَتْشَتکي  ِإَلی اهلِل َواهلُل َیْسَمُع  َتحاُوَرُکما ِإّنَ اهلَل َسمیٌع َبصیر: »به راستی خدا 
گفتگوى شما را می شنود؛ زیرا خدا شنوا و  گفتگو داشت و به خدا شکایت می کرد، شنید و خدا  همسرش با تو 

بیناست«. )المجادله: 1(
 بَتَفّکر وَتَخّشع وتقّرب       ِاّن المقرَب عنده المتقرُب )الباء: 46(

ترجمه: قرآن را با فکر، خضوع، و نزدیک شدن به خدا بخوان، کسی که به خدا نزدیک گردد، مقرب حقیقی است.
که قرآن را با تفکر  کید می کند  گرامیشان امام حسین )ع(، تأ امام علی )ع( در این بیت ضمن اندرز به فرزند 
کسی معرفی  که در مصراع دوم مقرب حقیقی واقعی را  ع و تقرب به خدا بخواند چرا  و در حالت تخّشع و خضو
ماواِت َوما  َر َلُکْم ما ِفي الّسَ

َ
که این خصوصیات را داشته باشد.که در واقع اشاره به این آیات دارد: َوَسّخ می کند 

ُروَن : »و همه آنچه را در آسمان هاست و آنچه را در زمین 
َ

یاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفّک
َ

ْرِض َجمیعًا ِمْنُه ِإّنَ في  ذِلَك آل
َ ْ
ِفي األ

که می اندیشند، نشانه هایی  کرد؛ بی تردید در این امور براى مردمی  است از سوى خود براى شما مسّخر و رام 
]بر ربوبیت، حکمت و قدرت خدا[ است «. )الجاثیه: 13(.

وُتوا اْلِکتاَب ِمْن َقْبُل 
ُ
ذیَن أ

َ
َکاّل ْن َتْخَشَع  ُقُلوُبُهْم ِلِذْکِر اهلِل َوما َنَزَل ِمَن اْلَحّقِ َوال َیُکوُنوا 

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
ِن ِلّل

ْ
 َلْم َیأ

َ
أ

که دل هایشان  َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَکثیٌر ِمْنُهْم فاِسُقون : »آیا براى اهل ایمان وقت آن نرسیده 
َ ْ
َفطاَل َعَلْیِهُم األ

کتاب آسمانی به  که پیش از این  کسانی نباشند  که نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند  براى یاد خدا و قرآنی 
آنان داده شده  بود، آنگاه روزگار ]سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهاى دور و دراز[ بر آنان طوالنی 
گشت، در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد، و بسیارى از آنان نافرمان بودند«. )الحدید: 16(.

 َوَویٌل ثّمَ َویٌل ثّمَ َویٌل              ِلجاهِد طاَعتی و مریِد َهضمی
گردد و قصد داشته  باشد مرا درهم شکند. که اطاعت مرا منکر  کسی  ترجمه: عذاب، عذاب و عذاب برای 

کید بودن آن را می رساند. این واژه در بسیاری از آیات  در مصراع اول، کلمه »ویل«، سه بار تکرار گردیده که تأ
بین : »در آن روز واى بر تکذیب  که به برخی از این آیات اشاره  می شود: َوْیٌل  َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَکّذِ کریم آمده  است  قرآن 

کنندگان«. )المرسالت: 15(.
که مالك آسمانها و  ْرِض َوَوْیٌل  ِلْلکاِفریَن ِمْن َعذاٍب َشدیٍد: »خدایی 

َ ْ
ماواِت َوما ِفي األ ذي َلُه ما ِفي الّسَ

َ
اهلِل اّل

کافران از عذاب سخت«. )ابراهیم: 2( زمین است. واى بر 

اقتباس ترکیبى
که آن را زیر مجموعه اقتباس واژگانی قرار داده ایم امام علی )ع( واژگان را در ترکیبی قرآنی  در این قسمت 
که در ادامه  گرفته است  کار  مانند )صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه، مبتدا و خبر، جار و مجرور...( به 

به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم: 
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اذا َقُرَبت ساعًة یا لها       وزلزلت االرض زلزالها  )الالم: 349(
تسیرالجبال علی سرعٍة      کمّرالسحاب تری حاَلها
ج أثقالها وَتنَفِطُراالرض من نفخٍة       هنا لک تخر

ترجمه: آنگاه که قیامت نزدیک گردید و زمین لرزش خود را بطور کامل به انجام رسانید، چه قیامتی خواهد بود!!
که حرکت آن را می بینی حرکت می کنند. کوه ها همانند سرعت ابرها 

زمین بر اثر دمیده شدن در صور اسرافیل متالشی می شود و آنچه را در دل خود جای داده  بود )جواهر و مرده( 
بیرون می اندازد.

که در آن روز اتفاق می افتد، اشاره  دارد.  این ابیات به وصف قیامت پرداخته و به حوادثی 
گذشته و آینده را براى رسیدگی دقیق حساب و  که خداوند همه انسان هاى  در واقع قیامت ، روزى است 
کنار دهانشان جارى  از سر و رویشان و  آورد، همه فروتنانه به پاخیزند، عرق  رسیدن به پاداش اعمال، گرد 
کند  گذاشتن دو پایش را پیدا  که جاى  کسی است   است، و زمین زیر پایشان لرزان  است، نیکو حال ترین آنان 

یا جایی براى آسوده ماندن بیابد. )سید رضی، 1386: 189(.
ع زلزله و لرزش زمین را بیان می کند که مصراع دوم آن اقتباس از این آیه شریفه  است: ِإذا ُزْلِزَلِت   بیت اول وقو

که زمین را با ]شدیدترین [ لرزشش بلرزانند«. )الزلزلة :1(. ْرُض ِزْلزاَلها: »هنگامی 
َ ْ
األ

َوَیــْوَم  کریم است:  قرآن  از  برگرفته  آن  اول  که مصراع  دارد  اشاره  آن  نابودی  و  زمین  به حرکت  بیت دوم   
کوه ها را ]از محل  که  کن [ روزى را  َحدًا: »و ]یاد 

َ
ْرَض باِرَزًة َوَحَشْرناُهْم َفَلْم ُنغاِدْر ِمْنُهْم أ

َ ْ
ُر اْلِجباَل  َوَتَرى األ ُنَسّیِ

کنیم، و زمین را هموار و آشکار ببینی، و همه آنان را ]براى ورود به عرصه قیامت [  استقرارشان [ برانیم و نابود 
محشور می کنیم، و هیچ یك از آنان را وا نمی گذاریم «. )الکهف: 47(. و مصراع دوم نیز اقتباس از این آیه شریفه 
ُه َخبیٌر ِبما َتْفَعُلوَن: »و   َشْي ٍء ِإّنَ

َ
ْتَقَن ُکّل

َ
ذي أ

َ
حاِب ُصْنَع اهلِل اّل  است: َوَتَرى اْلِجباَل  َتْحَسُبها جاِمَدًة َوِهَي َتُمّرُ َمّرَ الّسَ

کوه ها را می بینی ]و[ آنها را ]در جاى خود[ بی حرکت می پندارى، در حالی که آنها مانند ابر گذر می کنند. آفرینش 
گاه است «.  کرده است؛ یقینًا او به آنچه انجام می دهید، آ که ]آفرینش [ هر چیزى را محکم و استوار  خداست 
که باتکیه بر  )النمل: 88( و بیت سوم نیز به دمیده شدن در صور اسرافیل و نابودی زمین پس از آن پرداخته 
وِر َفَجَمْعناُهْم َجْمعا:  این آیات مبارکه به بیان آن می پردازد: َوَتَرْکنا َبْعَضُهْم َیْوَمِئٍذ َیُموُج في  َبْعٍض َوُنِفَخ  ِفي الّصُ
»و در آن روز که برخی با برخی دیگر درهم و مخلوط موج می زنند، رهایشان می کنیم و در صور دمیده شود، پس 
گرانش  ْرُض أْثقاَلها: »و زمین بارهاى 

َ ْ
ْخَرَجِت األ

َ
همه آنان را ]در عرصه قیامت [ گرد می آوریم«. )الکهف: 99( َوأ

را بیرون اندازد«. )الزلزله: 2(
ب )الباء: 46( 

َ
ذین تعّذ

َ
یا من یعّذب من یشاُء بعدله              التجعَلّنی فی اّل

که عذاب  کسانی  که هرکس را بخواهی از روی عدالت عذاب می کنی مرا در ردیف  ترجمه: )بگو( ای خدایی 
می کنی قرار مده.

بیان می دارد  و  پرداخته  )ع(  امام حسین  گرامیشان  فرزند  اندرز  و  پند  به  )ع(  امام علی  نیز  دراین قصیده 
که  کسانی  که او را در زمره  که خداوند هرکه را بخواهد بواسطه عدلش، عذاب می کند و از خداوند می خواهد 
ِ َما 

که می فرماید: َوهلِلَّ کریم است آنجا  عذاب می کند قرار ندهد. مصراع اول این بیت اقتباس ترکیبی از قرآن 
ِحیم: »و آنچه در آسمان ها و آنچه در  ُب َمن َیَشاُء  َواهلُل َغُفوٌر ّرَ ْرِض  َیْغِفُر ِلَمن َیَشاُء َوُیَعّذِ

َ ْ
َماَواِت َوَما فِی األ فِی الّسَ

زمین است، فقط در سیطره مالکّیت و فرمانروایی خداست. هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب 
می کند؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است«. )آل عمران: 129(

َرُف )الفاء: 284(.
َ

فالحمُد هلل ال شریَک َله        ماِلَی قوٌت وهّمِتی الّش
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ترجمه: حمد مخصوص خدایی است که هیچ شریکی ندارد لقمه ای برای خوردن ندارم اما همت من عالی است.
گونه شریکی برای  که هیچ  امام )ع( در مصراع اول این بیت حمد و ستایش را تنها از آن خداوندی می داند 
او نیست و در مصراع دوم نیز اظهار تفویض و رضا می نماید. مصراع اول این بیت اقتباس مستقیم از این آیات 
ْرُه  ّلِ َوَکّبِ

ُ
ِخْذ َوَلدًا َوَلْم َیُکْن َلُه َشریٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َیُکْن َلُه َوِلّيٌ ِمَن الّذ ذي َلْم َیّتَ

َ
ِ اّل

شریفه است: َوُقِل اْلَحْمُد هلِلَّ
گرفته و نه در فرمانروایی شریکی دارد و نه او را به  که نه فرزندى  َتْکبیرًا: »و بگو: همه ستایش ها ویژه خداست 

سبب ناتوانی و ذلت یار و یاورى است. و او را بسیار بزرگ شمار«. )اإلسراء: 111(
و  مأمورم،  ]یگانه پرستی [  این  به  و  نیست،  شریکی  را  »او  اْلُمْسِلمین:  ُل  ّوَ

َ
أ َنــا 

َ
َوأ ــْرُت  ِم

ُ
أ َوِبذِلَك  َلُه  َشریَك   ال 

که ]در این آیین [ تسلیم ]فرمان ها و احکام [ اویم«. )األنعام: 163( کسی هستم  نخستین 
 سِلنی بالحشمٍة وال رهٍب         وال َتَخف ِاّننی اَنا اهلُل  )األلف: 40(

که من خدای یکتا هستم. کن و بیم نداشته باش  ترجمه: بدون وحشت و ترس از من تقاضا 
که به رحمانیت خداوند اشاره داشته و اقتباس از این آیه  گفتگو می کند  در این بیت امام )ع( با خدای خود 

شریفه  است:                 
که جز من معبودى نیست، پس مرا  الَة ِلِذْکري : »همانا! من خدایم  ِقِم الّصَ

َ
َنا َفاْعُبْدني  َوأ

َ
 أ

َ
َنا اهلُل ال ِإلَه ِإاّل

َ
ني أ ِإّنَ

بپرست و نماز را براى یاد من برپا دار«. )طه: 14(
 َاَلم َتَر َاّنَ اهلَل َابلی رسوَله         بالٍء عزیٍز ذی اقتدٍر َاو ذی فضٍل

گردانید. کرد و با نیروئی عظیم او را پیروز  که خدا، رسولش را به بالئی سخت آزمایش  ترجمه: مگر ندیدی 
کرم  از پیامبر ا گرفته و اشاره به امتحان و آزمایش خداوند  در دو مصراع این بیت اقتباس ترکیبی صورت 
ُیتْرُکوْا  ن 

َ
أ اُس  الّنَ َاَحِسَب  پرسیدند:  )ع(  صادق  امام  گوید:  خالد  معمربن  چنان که  دارد.  بندگانش  و  )ص( 

نگردند؟«.  آزمایش   و  گذار شوند  وا ایمان  اظهار  به مجرد  که  برند  گمان  »آیا  ُیْفَتُنون:   
َ

ال َوُهْم  ا  َءاَمّنَ َیُقوُلوْا  ن 
َ
أ

)العنکبوت: 2( سپس به من فرمود: آزمایش  چیست؟ گفتم: قربانت، آنچه ما می دانیم آزمایش  در دین است، 
گردد. )کلینی، 1369-.ش،  گردند چونان که طال پاك  فرمود: آزمایش  شوند چنانچه طال آزمایش  شود و پاك 
 ُیْذِهْبُکْم 

ْ
ْرَض ِباْلَحّقِ ِإْن َیَشأ

َ ْ
ماواِت َواأل ّنَ اهلَل َخَلَق الّسَ

َ
 َلْم َتَر أ

َ
ج3: 19( در واقع اقتباس از این آیات کریمه  است: أ

گر بخواهد شما را از  که خداوند آسمان ها و زمین را راستین آفریده است؟ ا ِبَخْلٍق َجدیٍد: »آیا ندیده اى  ِت 
ْ
َوَیأ

میان می برد و آفریدگانی نو می آورد؟«. )ابراهیم: 19(
ْوا 

َ
 ذي َفْضٍل  َفْضَلُه َوِإْن َتَوّل

َ
ی َوُیْؤِت ُکّل َجٍل ُمَسّمً

َ
ْعُکْم َمتاعًا َحَسنًا ِإلی  أ ُکْم ُثّمَ ُتوُبوا ِإَلْیِه ُیَمّتِ ِن اْسَتْغِفُروا َرّبَ

َ
َوأ

که شما را تا مدتی  خاُف َعَلْیُکْم َعذاَب َیْوٍم َکبیٍر: »که از پروردگار خویش آمرزش بخواهید و توبه بدو برید 
َ
َفِإّنِي أ

کم  کنید من بر شما بیمنا گر پشت  کند و ا کند و هر صاحب فضیلتی را پاداش عطا  معلوم از بهره اى نکو، بهره ور 
از عذاب روزى بزرگ«. )هود: 3(

 اقتباس مضمونى
ع از اقتباس، شاعر مضمون قرآنی را هنرمندانه به تصویر می  کشد به طوری که خواننده با خواندن  در این نو
اقتباس  از  شواهدی  این جا  در  می گردد.  مجسم  نظرش  در  است  شده  بیان  بیت  در  که  آیــه ای  مضمون  آن 

گردید: کریم بیان خواهد  مضمونی امام علی )ع( از قرآن 
واقَنع بُقوتک فالقناُع هو الِغنی     والفقر مقرون بمن الیصنع )العین: 269(

که قناعت نداشته  باشد،  کسی  که قناعت توانگری است و بیچارگی به  کن  ترجمه: به رزق خود قناعت 
پیچیده است.
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کید داشته و آن را ثروت و توانگری معرفی می کند. چنان- که از فضایل انسانی است تأ این بیت بر قناعت 
که امام علی )ع( می فرماید: القناعٌة ماٌل ال ینفد )سید رضی، 1414-.ق: 478( اهمیت قناعت به اندازه ای 
ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ْنثی  

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَکٍر  ِمْن  َعِمَل صاِلحًا  َمْن  آیه:  در  ح جمله »حیاة طیبة«  از مفسرین در شر برخی  که  است 

کار شایسته انجام  کس  َیْعَمُلون: »از مرد و زن، هر  کاُنوا  ْحَسِن ما 
َ
ِبأ ْجَرُهْم 

َ
أ ُهْم  َوَلَنْجِزَیّنَ َبًة  َطّیِ ُه َحیاًة  َفَلُنْحِیَیّنَ

کیزه اى زنده می داریم و پاداششان را بر پایه بهترین  ک و پا دهد در حالی که مؤمن است، مسلمًا او را به زندگی پا
بیت  این  نموده اند.  تعبیر  قناعت  به  آن  را   ،)97 )النحل:  می دهیم«.  می داده اند،  انجام  همواره  که  عملی 
ُمُرُکْم ِباْلَفْحشاِء َواهلُل َیِعُدُکْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل 

ْ
ْیطاُن َیِعُدُکُم اْلَفْقَر َوَیأ

َ
همچنین اشاره به این آیه شریفه  است: الّش

کار  َواهلُل واِسٌع َعلیم : »شیطان، شما را ]به هنگام انفاق مال با ارزش [ از تهیدستی و فقر می ترساند، و شما را به 
زشت ]چون بخل و خوددارى از زکات و صدقات [ امر می کند، و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونی 

کننده و داناست«. )البقرة: 168( رزق می دهد؛ و خدا بسیار عطا 
ت َقَدمی وقلبی            سبحانَک الّلهّمَ أنَت حسِبی )الباء: 72( یا رّبِ َثّبِ

کافی هستی. گاهم  گردان، ای خدای بزرگوار تو برای تکیه  گام و قلب مرا استوار  ترجمه: بار خدایا 
ْعَلُم 

َ
أ َواهلُل  است.  کافی  انسان  برای  او  تنها  و  بوده  یاور  و  یار  بهترین  خداوند،  که  مــی دارد  بیان  بیت  این 

که خدا سرپرست  ا َوَکفی  ِباهلِل َنصیرا: »و خدا به دشمنان شما داناتر است. و بس است  ْعداِئُکْم َوَکفی  ِباهلِل َوِلّیً
َ
ِبأ

ْرِض َوَکفی  ِباهلِل 
َ ْ
ماواِت َوما ِفي األ ِ ما ِفي الّسَ

که خدا یاور شما باشد«. )النساء: 45( َوهلِلَّ کافی است  شما باشد، و 
َوکیال: »و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکّیت و فرمانروایی خداست، و خدا نسبت 

کارسازى ]همه امور جهان آفرینش [ کافی است«. )النساء: 132(. به 
َعَلیَک ببّرِ الوالَدیِن ِکلیهما          و بّرِ َذِوی الُقربی وبّرِ ااَلباِعِد )الدال: 136(

کنی. به خویشاوندان محبت، و به بیگانگان لطف  ترجمه: برای تو الزم است به پدر و مادر هر دو نیکی 
نمائی.

در این قصیده امیرالمؤمنین )ع( وجوب احترام و نیکی به پدر و مادر و همچنین نیکی به نزدیکان و حتی 
که  بیگانگان را متذکر می شوند. احترام به والدین نزد خداوند متعال از اهمیت باالیی برخوردار بوده بگونه ای 
 اهلَل َوِباْلواِلَدْیِن 

َ
َخْذنا میثاَق َبني  ِإْسرائیَل ال َتْعُبُدوَن ِإاّل

َ
در آیات متعددی به آن اشاره شده  است. از جمله: َوِإْذ أ

 َقلیاًل ِمْنُکْم 
َ
ْیُتْم ِإاّل

َ
کاَة ُثّمَ َتَوّل الَة َوآُتوا الّزَ قیُموا الّصَ

َ
اِس ُحْسنًا َوأ کیِن َوُقوُلوا ِللّنَ ِإْحسانًا َوِذي اْلُقْربی  َواْلَیتامی  َواْلَمسا

که جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر  گرفتیم  که از بنی اسرائیل پیمان  کنید[ زمانی  ْنُتْم ُمْعِرُضون : »و ]یاد 
َ
َوأ

گویید، و نماز را بر پا دارید، و  کنید، و با مردم با خوش زبانی سخن  و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی 
گردان  گردانیدید؛ و شما ]به طور عادت [ روى  زکات بپردازید، سپس همه شما جز اندکی ]از پیمان خدا[ روى 

هستید«. )البقرة: 83(
ّفٍ َوال 

ُ
ْو ِکالُهما َفال َتُقْل َلُهما أ

َ
َحُدُهما أ

َ
ا َیْبُلَغّنَ ِعْنَدَك اْلِکَبَر أ اُه َوِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا ِإّمَ  ِإّیَ

َ
 َتْعُبُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
َك أ َوَقضی  َرّبُ

که: جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی  َتْنَهْرُهما َوُقْل َلُهما َقْواًل َکریما: »و پروردگارت فرمان قاطع داده  است 
کنارت به پیرى رسند ]چنانچه تو را به ستوه آورند[ به آنان اف مگوى  کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در 

و بر آنان ]بانگ مزن و[ پرخاش مکن، و به آنان سخنی نرم و شایسته ]و بزرگوارانه [ بگو«. )اإلسراء: 23(
کنار توحید و اطاعت از خداوند آمده تا  که فرمان احسان به والدین در  از این آیه شریفه برداشت می شود 
نیاز جسمی و روحِی والدین بیشتر باشد، احسان به  کار، واجب عقلی و شرعی بوده، هرچه  نشان دهد این 
که حتی نباید  کریمانه، شیوه برخورد صحیح با والدین است  کنار احسان، گفتار  آنان ضرورى تر است و نیز در 
شامل  را  طبیعی  مادر  و  پدر  تنها  والدین،  طرفی  از  شود.  گفته   آن ها  به  )أف(  آمیز  اهانت  سخن  کوچکترین 
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کرم صلی اهلل علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السالم پدر اّمت به حساب  نمی شود. در برخی احادیث، پیامبر ا
ِبیُکْم ِإْبراِهیَم«. )الحج: 78(

َ
َة أ

َ
آمده اند. همچنان که حضرت ابراهیم، پدر عرب به حساب آمده  است. »ِمّل

ملیکی ومعبودی وربی وحافظی     و إّني له عبٌد ُاقٌر واخَضُع )العین: 261(
ترجمه: خدا صاحب اختیار، معبود، پروردگار و حافظ من است و من بنده خدا هستم به بندگی اقرار دارم و 

سر تسلیم فرود آورده ام.
که این امر به رحمانیت خدا  امام علی )ع( در مصراع دوم این بیت خود را عبد و بنده خداوند تجلی نموده 
کریم آمده  است: إّنا عرضنا األمانة علی السماوات واألرض والجبال  و عبودیت آن حضرت اشاره  دارد. در قرآن 
کان ظلوما جهواًل: »یقینًا ما امانت را ]که تکالیف شرعیه  فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه 
اینکه  ]به سبب  گرفتنش  از به عهده  آنها  و  کوه ها عرضه کردیم  و  و زمین  بر آسمان ها  سعادت بخش است [ 
استعدادش را نداشتند[ امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیرفت بی تردید او ]به علت ادا نکردن 

امانت [ بسیار ستمکار، و ]نسبت به سرانجام خیانت در امانت [ بسیار نادان است. )األحزاب: 72(
در تأویل این آیه شریفه فرموده اند: منظور از امانت، تکلیف به عبودیت  و بندگی خداوند سبحان بقدر وسع 
ِکتاٌب َیْنِطُق ِباْلَحّقِ َوُهْم ال ُیْظَلُمون: »و   ُوْسَعها َوَلَدْینا 

َ
ُف َنْفسًا ِإاّل و استعداد هر یك از بندگانش است. َوال ُنَکّلِ

که به حق سخن می گوید؛ و آنان  کتابی است  کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم؛ و نزد ما  هیچ 
مورد ستم واقع نمی شوند«. )المؤمنون: 62( و مهمترین عبودیت ، قبول خالفت الهیه است براى اهل آن و 
کوهها و زیر بار نرفتنشان فهماندن  ادعا نکردن آن مقام براى خود، و مراد از عرضه آن بر آسمانها و زمین و 
که بجهت تکبر بر اهل آن با استحقاق  کسی است  لیاقت نداشتن آنها است، و مراد از زیر بار رفتن انسان براى 
که قواى غضبیه و شهویه  نداشتن و الیق نبودن آنرا بخود نسبت داده، و مراد از ستمگر و نادان بودن آنست 
که محتاج به تأمل  گردیده  گفته شده و روایات بسیار نقل  بر او غلبه دارند، و در معنی امانت سخنان دیگر 
کریم می ماند. )سید رضی، 1386:  که آیه عرض امانت به متشابهات قرآن  گفت  و اندیشه  است و می توان 

)647
دا )الدال: 167( ماَء بقدرٍة          حتی َعال فی َعرِشِه فَتَوّحَ ِاّنَ اّلذی َسَمَک الّسَ

که تا عرش خود باال رود، یگانه  که قدرت داشته آسمان و موجودات آن را تا آنجا برافرازد  کسی  ترجمه: آن 
است.

که اشاره و بازتابی از  اشاره به قادریت و قیومیت خداوند متعال در برافراشتن آسمان و موجودات آن را دارد 
کریم است: این آیات قرآن 

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمیَزان: »آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد«. )الرحمن: 7( در تفسیر نورالثقلین،  َوالّسَ
گفته شده: الّسماء رسول اهلل رفعه اهلل إلیه و المیزان أمیر المؤمنین صلوات اهلل  تأویل این آیه شریفه اینگونه 
آله است،  و  علیه  آسمان، رسول  خدا صّلی اهلل  از  مراد  لخلقه  )حویزی، ج5، 1415-.ق: 188(:  علیه نصبه 
امیر  میزان، حضرت  از  مراد  و  دارد  آن حضرت  معراج جسمانی  به  اشــاره  که  را خدا بسوى خود  او  داد  ترفیع 
المؤمنین علی علیه الّسالم است، منصوب فرمود او را براى خلق خود. چنانکه در مفاتیح الجنان، کالم زیارت 
آن حضرت: الّسالم علیك یا میزان یوم الحساب، مؤید آنست. بنابراین میزان قبولی اعمال، طاعات و عبادات، 

والیت آن سرور خواهد بود. )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363-، ج12: 402-403(
که چگونه آفریده شده؟ و  َماِء َکْیَف ُرِفَعت: »آیا به شتر نمی نگرند  ِبِل َکْیَف ُخِلَقْت َوِإلَی الّسَ

ْ
 َینُظُروَن ِإلَی اال

َ
َفال

َ
أ

که چگونه برافراشته  شده؟«. به آسمان 
ن ُدوِنِه ِمن َولِی   اٍم ُثّمَ اْسَتَوى  َعلَی اْلَعْرِش َما َلُکم ّمِ ّیَ

َ
ِة أ ْرَض َوَما َبْیَنُهَما فِی ِسّتَ

َ ْ
َماَواِت َواأل ِذى َخَلَق الّسَ

َ
اهلُل اّل
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که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو است در شش روز ]شش  کسی است  ُرون: »خداوند 
َ

 َتَتَذّک
َ

 َفال
َ
 َشِفیٍع أ

َ
َوال

گرفت؛ هیچ سرپرست و شفاعت کننده اى براى شما جز او نیست؛  دوران [ آفرید، سپس بر عرش )قدرت( قرار 
آیا متذّکر نمی شوید؟!«. )السجدة: 4(

وفی القرآن ألَزُمهم والئی                وأوَجَب طاعتی فرضی بعزٍم )المیم: 415(
ک اسمی  ک أنا أخوه وذا کما هروُن من موسی َاخوه              کذا

گردانیده  است. ترجمه: قرآن، والیت مرا برای آنان واجب ساخته و اطاعت از من را با تصمیم قاطع واجب 
که هارون نسبت به موسی برادر )و نائب موسی( بود من هم برادر محمد )ص( هستم و همین  همانطوری 

برادری نام من است.
کریم اشاره داشته و  مصراع نخست بیت اول به لزوم والیت امیرالمؤمنین علی )ع( بر مردم بر اساس قرآن 
مصراع دوم نیز وجوب اطاعت و پیروی از ایشان را بیان می کند. این بیت اقتباس مضمونی از این آیه شریفه 
که ایمان آورده اید! اطاعت  کسانی  ْمِر ِمنکُم : »اى 

َ ْ
ْولِی األ

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوْا الّرَ

َ
ِطیُعوْا اهلَل َوأ

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا أ

َ
ا اّل یّهُ

َ
 است: َیأ

کنید پیامبر خدا و اولواألمر خویش ]اوصیاى پیامبر[ را! کنید خدا را! و اطاعت 
برای من  فرمود: علی  )ع(  امام علی  دربــاره  پیامبر )ص(  که  منزلت داشته  به حدیث  اشاره  نیز  بیت دوم 
مانند هارون برای موسی است جز این که بعد از من دیگر پیامبری نمی آید. بازتابی از این آیات مبارکه است 

که می فرماید:
که داشتیم برادرش هارون پیامبر را نیز )براى  ا: »و از لطف و مرحمتی  خاُه هاُروَن  َنِبّیً

َ
َوَوَهْبنا َلُه ِمْن َرْحَمِتنا أ

کردیم «. )مریم: 53( مشارکت و مساعدت او( به او عطا 
]آسمانی [ عطا  کتاب  به موسی  ]ما[  یقین  به  َوِزیــًرا: »و  َهاُروَن  َخاُه 

َ
أ َمَعُه  َوَجَعْلَنا  اْلِکَتاَب  ُموسَی  َءاَتْیَنا  َوَلَقْد 

کردیم، و برادرش هارون را همراه او دستیار ]ش [ گردانیدیم«. )الفرقان: 35(

نتیجه 
که در خالل این جستار انجام شد، اشعار منسوب به امام علی )ع( بازتابی از ساختار و  بعد از بررسی هایی 
که دارای مفاهیم واالی انسانی در پیشرفت جامعه اسالمی است؛ از مهم ترین این  کریم است  مفاهیم قرآن 

کرد: نتایج می توان به نمونه های زیر اشاره 
غالب مضامین امیرالمؤمنین )ع( عبارتند از: ربوبیت خداوند و لزوم اطاعات در همه امور از پرودگار، برپایی 
کاری  هر  بر  قادر  و  سمیع  را  خداوند  باشد،  ذره ای  چند  هر  انسان  اعمال  همه  به  دقیق  حسابرسی  و  قیامت 
کریم، ایشان را به تأمل در آن، جهت تقرب به خداوند  می داند، ضمن اندرز امام حسین )ع( به خواندن قرآن 
کید بر قناعت آن را ثروت و توانگری به  تشویق می کند، و انسان همواره در این دنیا مورد آزمایش بوده، با تا

کفایت می کند. حساب می آورد، وجوب احترام به پدر و مادر و خدا را به عنوان تنها تکیه گاه انسان او را 
کریم است. در واقع دیوان امام )ع( در  امام علی )ع( به صورت واژگانی، ترکیبی و مضمونی متأثر از قرآن 
که این سبک قرآنی نقش اساسی در پربار بودن و تأثیرگذاری در مخاطب  ساختاری قرآنی سروده شده است 

داشته است. می توان این تأثیرپذیری را در نمودار زیر نشان داد:
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           نمودار1: تأثیرپذیری دیوان اشعار منسوب به امام علی )ع(

 

تاثیر پذیری  
(  ع)امام علی 

 از قرآن کریم

 واژگانی

 مضمونی ترکیبی

پی نوشت
کوشش جمعی از راویان جمع آوری شده و توسط  که براساس آن پژوهش حاضر نگاشته شده است به  * نسخه ای 
رایانه ای  بر مبنای نسخه دیجیتالی آن، مرکز تحقیقات  که پژوهش حاضر  انتشارات پیام اسالم به چاپ رسیده است 

قائمیة اصفهان انجام شده است.
کرده ایم؛ و حرف قافیه عالمت اختصاری  * در این مقاله، برای احتراز از تکرار، از نام دیوان امام علی )ع( صرف نظر 

برای دیوان است.

منابع و مآخذ
کریم قرآن 

مرکز  دیجیتالی  نشر  و  اسالم  نشر:  السالم،  علیه  علی  امام  به  منسوب  که  اشعاری  السالم:  علیه  علی  امام  دیوان  راویان،  از  -جمعی 
تحقیقات رایانه ای قائمیة اصفهان.

-حلبی، علی اصغر، )1374(، تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، انتشارات اساطیر، چاپ سوم.
-زعبي، أحد، )1989(، التناص نظریًا و تطبیقیًا، عمان، األردن، مؤسسة عمریة، ط2.

-شاهین، شهناز، )1382هـ.ش(، شگفتیهای بینامتنی در سه قطره خون، نشرّیه پژوهشهای زبانهای خارجی، شماره 15.
قم:  محالتی ،  رسولی  هاشم  سید  تحقیق:  چهارم ،  چاپ:  الثقلین ،  نور  تفسیر  جمعه،  )1415ق(،  بن  علی  عبد  حویزى،  -عروسی 

انتشارات اسماعیلیان .
-علی بن ابی طالب، )1386(، نهج البالغه، مترجم مرحوم حجة االسالم محمد دشتی، چاپ اول، قم: الهادی.

کتابفروشی علمیة  ح: مصطفوی، جواد، تهران:  -کلینی، محمد بن یعقوب، )1369(، أصول الکافی )ترجمه مصطفوی(، مترجم و شار
اسالمیة.

-محمد فارس سلیمان، عبدالمنعم، )2005(، مظاهر التناص الدیني في شعر أحمد مطر، فلسطین: جامعة النجاح الوطني.
-مختاری، قاسم، )1380(، سبک شعر متعهد شیعی و مقایسه آن با سبک شعری دیگر فرقه ها، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه تهران، دوره46-47، شماره 159-158.
-مفتاح، محمد، )1985(، تحلیل الخطاب الشعری، بیروت: دار التنویر للنشر و للطباعة.

کاربردها. شماره 1 از مجموعۀ نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری،  -نامور مطلق، بهمن، )1390(، درآمدی بر بینامتنیت: نظریه ها و 
تهران: سخن.

)ع(،  سجاد  امام  به  منسوب  اشعار  دیوان  در  قرآنی  بینامتنیت  زیباشناسی  بررسی   ،)1395( پروین،  نورالدین  و  شهریار  -همتی، 
دوفصلنامه پژوهشهای قرآنی لرستان.
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بررسی موتیف وطن گرایی در اشعار خلیل مطران
تورج سهرابی1- دانشجوی دكترای رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی كرمانشاه

دکتر على سلیمى - استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی كرمانشاه

چكیده
ع وطن گرایی در اشعار او به شکل خاص و  که موضو خلیل مطران یکی از شاعران متعهد ادبّیات معاصر عربی است 
گسترده ای بازتاب یافته است. با توجه به نفوذ بیگانگان و ستم  عثمانی ها در لبنان، مسألۀ وطن و آزاد ساختن جامعه 
غ بیگانگان و روشن ساختن افکار مردم آن، به طور طبیعی اهمیت دوچندانی  یافت و به یک دغدغه در اندیشۀ  از زیر یو
گرفت شعرش  کشورش وارد می شد تصمیم  که بر  مردم و به ویژه ادیبان آن دیار تبدیل شد. مطران هم با توجه به ستمی 
آینۀ تمام  نمای عصرش شود. این نوشتار بر آن است تا با بررسی موتیف وطن گرایی و مضامین مرتبط با آن و همچنین 
کّمّیت  گرایش به ادبیات مقاومت در آن برهه زمانی با موقعیت خاص لبنان  گاه جمعی، تعهد شعری و  کهن الگو، ناخودآ
کیفیت اشعار وطن گرایی و پایداری مطران را نشان دهد. بر اساس یافته های پژوهش مطران یکی از شاعران ادبّیات  و 

گسترده ای داشته است. که مضامین وطن گرایی در اشعار او بازتاب  پایداری است 
گرفت. در پایان هم موارد موتیف وطن در دیوان وی به صورت آماری-تحلیلی مورد سنجش و مطالعه قرار خواهد 

کلیدواژگان: خلیل مطران، موتیف، وطن گرایی، ادبّیات تعهد، کهن الگو

toorajsohrabi67@yahoo.com :1  .نویسنده مسؤول
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 مقدمه
و  قبال جامعه تشخیص می دهد  در  را  رسالت خویش  که  دانست  واقعی  و هنرمند  را می توان شاعر  کسی 
وظیفه اش را در دفاع از شرف انسانی و پاسداری از ارزش های معنوی و اخالقی بداند تا با خلق آثار زیبا بتواند 
باشد.  دادخواهی  فریاد  و  آزادی خواهی  و  حق طلبی  ندای  منزله   به  هنرش  واقع  در  و  برانگیزد  را  احساسات 
ژان پل سارتر )1348: 35( در تعریف ادبّیات متعهد می گوید: »غرض از ادبیات تالش و مبارزه برای نیل به 
گاهی و آزادی انسان است« چنان که از سخن سارتر برمی آید، وی برای ادبیات قائل به نوعی التزام در شعر  آ
باید  احساسات،  کردن  بیان  بر  عالوه  که  است  ادبی  دستاوردهای  از  یکی  همواره  شعر  که  چرا  است.  گشته 
عهده دار حوادث زمانه و اندیشه های مردمش ]و شاعران آن سرزمین[ باشد. از دیدگاه غنیمی هالل مقصود 
از تعهد شاعر، ضرورت مشارکت فکری و هنری او در مسایل ملی، انسانی و درد و رنج مردم و امید و آرزوهای 
گر چه در جنگ انگیزه های مختلف و متنوعی دارند، اما در  آنان است )غنیمی هالل، 1998: 456(. ملتها ا
پایداری چهره  که »ادب  انگیزه ها به یکدیگر نزدیک می شوند. شاید به همین سبب است  پایداری،  دفاع و 
که به هنگام ترسیم اشکال مختلف تضادهای زندگی انسان، در هیچ قالب ملی یا چارچوب  انسانی عامی دارد 
اجتماعی خاصی نمی گنجد« )غالی، 1366: 7(. بازتاب ادبی پایداری ملتها در برابر تهاجم بیگانگان دارای 
کایی، 1380: 39(. چنانکه »بن مایه ها  خمیرمایه واحدی است و آن حفظ هویت، اصالت و استقالل است )کا
ممکن است ... در داستان های یک قوم یا اقوام متعدد حضور یابند« )غالمحسین زاده و همکاران، 1389: 
معاصر-  شاعران  ویژه  -به  شاعران  شعری  درونمایه های  اصلی ترین  از  یکی  وطن  به  عالقه  و  عشق   .)209
که سرزمینشان در آتش جنگ و استعمار سوخته نمود  ع به ویژه در شعر شاعرانی  محسوب می شود. این موضو
کرده تا جهت برانگیختن شور و حماسه در مّلت  ع، شاعران بسیاری را وادار  بیشتری یافته است. این موضو
که به  خود به دفاع از وطن بپردازند )مسبوق و همکاران، 1390: 132(. در ادبّیات تمام مّلتها شاعرانی هستند 
ادبّیات پایداری و تعهد توجه خاصی نشان داده اند. در ادبّیات معاصر ایران ملک الشعرای بهار در این زمینه 
از شهرت بیشتری برخوردار است. در ادبیات فارسی ملک الشعرای بهار در این حوزه سرآمد می باشد در واقع 
گفته زرین کوب: »هیچ کس به خوبی او از آزادی  توجه به وطن از جمله ویژگی های برجسته شعر وی است. به 
که  بود  و وطن پرستی  استعمارستیز  نیز شاعر  374(. خلیل مطران  )زرین کوب، 1373:  است«  نگفته  سخن 
کرد. یکی از  گسترش یک حکومت واحد تالش و مبارزه  به مقابله با ستم بیگانگی پرداخت و برای وحدت و 
گونه های مختلف در دیوان  که به  ع وطن پرستی است  موضوعات بارز و برجسته در اشعار خلیل مطران موضو

وی بازتاب یافته است.

هدف تحقیق
و  ترس  جنگ،  مانند  آن  با  مرتبط  مضامین  و  وطن گرایی  بررسی  طریق  از  تا  است  آن  پی  در  نوشتار  این 
کشتار، دعوت به مبارزه با دشمن و... به سؤال اصلی این بخش یعنی: بررسی  وحشت آن، قوم گرایی، قتل و 
میزان موتیف وطن گرایی در شعر مطران، پاسخ بدهد. در پایان هم موارد موتیف وطن در دیوان وی به صورت 
به نام  بن مایه ای  هرجا  نوشتار  این  در  بنابراین  گرفت؛  خواهد  قرار  مطالعه  و  سنجش  مورد  تحلیلی  آماری- 
وطن گرایی ذکر شود، مضامین مشترک با آن هم مانند ملت، ظلم، دشمن، حق، عدالت، فخر به وطن و اجداد 

و... هم مورد نظر نگارنده است.
بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سؤال هاست:

1. خلیل مطران تا چه حد از وطن گرایی و مضامین مشترک با آن به عنوان یک موتیف در دیوانش بهره 
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برده است؟
2. دلیل روی آوری مطران به اشعار پایداری و وطن گرایی چیست؟

 فرضیه های تحقیق
را  آن  با  تعهد به وطن و مضامین مشترک  که  انتظار می رود  کشورش،  و احوال  اوضاع  به  با توجه  مطران 
همچون: مقاومت و ظلم ناپذیری و بیان افتخارات وطن و مبارزه با طغیان و دشمن، به عنوان یک موتیف 
اصلی در دیوان خود بکار ببندد. آشنایی وی با غرب و محافل علمی- فرهنگی و اوضاع نابه سامان ملتش، 
که مطران وظیفه  یک شاعر متعهد و ملتزم را-که همان در خدمت جامعه بودن  این فرضیه را شکل می دهد 

است- به خوبی به انجام برساند.

ورت و اهمیت تحقیق ضر
که  آن  احساسی  و  خیالی  جنبه های  با  رمانتیسم  شاعری  نزد  کشور  مردم  از  دفاع  و  وطن  داشتن  اهمیت 
گشته، انجام چنین تحقیقی را برای  گذرانده و از آبشخور آن سیراب  خود روزگاری را در دامن فرهنگ غرب 
یاد می شود. در خصوص وطن گرایی  از آن به عنوان »تعهد« مطران  که  ما مهم و ضروری می نماید. چیزی 
این مقاله، تحقیقات بیشتر و  بر  که جا دارد عالوه  گرفته  کمی صورت  کارهای بسیار  و وطن دوستی مطران 

کار خویش قرار دهند. ع را هدف  گسترده تری این موضو

پیشینه تحقیق
بودن  وطنی  به  نظر  و  است  گرفته  انجام  مطران  شعر  و  سبک  زمینه   در  کنون  تا که  جستارهایی  وجود  با 
بن مایه  سروده های وی، همچنان نیاز به نوشتاری احساس می شود تا قضیه  وطن گرایی وی را از جنبه ای 
شاعران،  از  برخی  شعر  در  موتیف  هم  و  وطن گرایی  زمینه   در  هم  که،  هرچند  دهد.  قرار  ارزیایی  مورد  دیگر 
گرفته است، اما در این مختصر به ذکر  گانه -در ادب عربی و فارسی- صورت  پژوهش هایی به صورت جدا
چند نمونه اشاره خواهد شد: "محمد تقوی" و "الهام دهقان" )1388( در پژوهش خود تحت عنوان )موتیف 
گونی از موتیف و اصطالحات مرتبط با آن مثل الیت موتیف،  گونا چیست و چگونه شکل می گیرد؟( به تعاریف 
که از موتیف  کرده اند و به این نتیجه رسیده اندکه با وجود تعریف های متفاوتی  کهن الگو، ُتُپس و ... اشاره 
گاهی از دیدگاه ویژه نویسنده  وجود دارد؛ عنصر تکرار و هدایت گری آن برای رسیدن به سطح اندیشگِی متن و آ
که "فیروز حریرچی" و "مجتبی محمدی مزرعه شاهی" آن را با عنوان  مزیت موتیف است. در پژوهش دیگری 
مکتب  ویژگی های  به  پرداختن  ضمن   ،)1377( داده انــد  انجام  مطران(  خلیل  اشعار  در  رومانتیک  )مظاهر 
که در پایان وجود  کاوش قرار داده اند  رومانتیک، نمودهای این مکتب را مانند طبیعت، در شعر مطران مورد 
که در زمینه موتیف و وطن گرایی در  کرده اند. هرچند  گذشته( در شعر وی اثبات  اندیشه ای جدید را )نسبت به 
که  دیگر شاعران )یحیی السماوی، هدایت، ابراهیم طوقان ...( کارهایی به انجام رسیده است، اما موردی 
این پژوهش را از پژوهش های پیشین تمایز می بخشد، بررسی موتیف در شعر خلیل مطران با اسلوبی دیگر و 

گوستاو یونگ است. کارل  کهن-الگویی  کمک نظریۀ  به صورت نموداری، آن هم با 
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پردازش موضوع
 موتیف در لغت و اصطالح

فرهنگ های لغت معانی مختلفی از لفظ موتیف ارائه داده اند. مثاًل عده ای آن را در معنای »بن مایه« »مایه 
تکراری«، »مایه قراردادی« و »نقش مایه« آورده اند )پارسانسب، 1388: 8(. به عنوان مثال "آبرامز" معنای موتیف 
ح«، »ارجاع« یا قاعده  را چنین بیان می  کند: »بن مایه، عنصری فاش و هویداست مانند »یک نوع رویداد«، »طر
گستره وسیعی دارد: برخی معتقدند بن مایه  کاربرد بن مایه نیز  کاربرد دارد...«. »حوزه  که بطور مکّرر در آثار ادبی 
کاربرد دارد و هم در حوزه سایر هنرها« )همان، 16(. موتیف، در مطالعات نقد ادبی امروز،  هم در عرصه  ادبیات 
یکی از سرفصل های مهم در بررسی آثار و سیر اندیشه  صاحب اثر است. اصطالح موتیف )motif( را در فرهنگ  
کرده اند. عده ای آن را معادل واژه بن مایه دانسته  اند.  اصطالحات ادبی فارسی به شکل های مختلف ترجمه 
گون در ادبیات و هنر تکرار می شود.  گونا بن مایه در واقع »درون مایه شخصیت یا الگوی معینی است که به صور 
گفته می شود« )داد، 1375: 50(. اصطالح موتیف برای  بن مایه همچنین به عنصری تکراری در یک اثر ادبی 
گردید. ِجس استن می گوید: »موتیف، موضوع، درون مایه، ایده تکرار شونده  اولین بار در ادبیات غرب متداول 
کوتاه است. همچنین شکل، الگو، تصویِر مشخص  در یک اثر هنری مانند یک تصنیف موسیقی یا یک داستان 
کم )یک اثر( نیز موتیف است« )رازقی، بی تا، 41(. در همه  و تکرار شونده در یک ساخت است. ویژگی و ایده  حا
تعریف هایی که از موتیف ارائه گشته، تقریبًا همه  آن ها به عامل تکرار شوندگی اثر اشاره داشته اند. پیش از ورود به 

مبحث موتیف، الزم است که به این موارد توجه نماییم:
که آن اثر موتیف دارد، بلکه زمانی  گفت  1. به صرف وجود یک عامل تکرار شونده در یک اثر ادبی، نمی توان 

کم باشد. تکرار، بن مایه محسوب می شود که اندیشه ای برآن حا
که خالی از هرگونه خیال و  که عنصر هدفمندی و زیباشناسی را دارا می باشد، با تکراِر صرف  2. بین موتیف 

هدفی است؛ باید تفاوت قائل شد.
3. تکرار یک درون مایه خود به تنهایی موجب زیبایی نمی شود، ولی نحوه  بیان آن با یک هدف معنادار 

گرداند؛ یعنی سعی در بیان کردن و تکرار درست و به جای آن ها. می تواند آن را مؤثر و مفید 
 بن مایه ]موتیف[ هم بدین صورت تعریف شده: »عبارت  است از یک مفهوم، یک تصویر، یک رویداد، یا یک 
کهن الگو که در داستان مرتبًا تکرار می شود و به غنای زیبایی شناختی اثر می افزاید« )مقدادی، 1378: 281(. هر 
کهن الگو در اثر ادبی خود جنبه ای از شخصیت روحی-روانی و محیطی را  شاعر یا نویسنده ای با تکرار هر نوع از 
که ما را به درک بهتر  که وی در آن زیسته است، آشکار می کند. در واقع این عناصر تکراری نشانگر چیزی هستند 
گاهی از میزان موتیف های به کار رفته توسط شاعر یا نویسنده می توان از دیدگاه  از ورای متن می کشانند؛ یعنی با آ
که آن شاعر یا نویسنده در یک زمان خاص چه مسائلی بر اندیشه وی- به صورت  ویژه او با خبر شد و پی برد 
که بازخورد این دغدغه های ذهنی به صورت  کم بوده است، تا جائی  کالن- حا خرد- و جامعه وی- به صورت 
گاه است که شاعر  گاه، در اثر او نشان داده می شوند. موتیف در واقع یکی از تصویرهای ناخودآ گاه یا ناخودآ خودآ
آن را در داخل و کنه عبارت وارد می سازد. این نوع تکرار، از نوعی نکته حساس در عبارت خبر می دهد و این خود 
دارای گونه ای دلیل روانشناختی است که ناقد ادبی را در جهت بررسی و تحلیل روانی آن نویسنده یاری می رساند 
که "وطن" و مسأله دفاع از ناموس و حفظ حریم خود و مقابله با دشمن  )نازک المالئکة، 1967: 242(. از آن جا 
یکی از مسائل مشترک در بین تمامی اقوام بوده است و عمری به درازای تاریخ بشریت دارد؛ بنابراین، این مفهوم 
گذشته را دارا می باشد. در  کنون هم همان ارزش  که ا ح می باشد؛ مسئله ای  کهن الگو قابل طر به عنوان یک 

کنار مفهوم دفاع از حریم و وطن، بحث از کهن الگو ضرورت می یابد. همین جاست که در 
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 کهن الگوها )آرکى تایپ ها(

اولین  شده  گفته  دارد.  غرب  در  دیرینه ای  تاریخ  و  است  تیپوس(  )ارکئوس  یونانی  صورت  »آرکی تایپ ها   
را باید به  24(. کهن الگوها  گوستین( بود« )صادقی اصل، 1388:  کرد )قدیس آ ح  که این ایده را مطر کسی 
گذشتگان تکرار شده است. در واقع آن دسته از اشکال  که توسط  گنجینه دائمی دانست از تمام تجاربی  نوعی 
کی از پیش  که به یک جمع به ارث رسیده  باشد، کهن الگوست. »کهن الگوها اشکال ادرا ک و دریافت را  ادرا
گاهی داشته باشد موجود بوده اند« )حسینی،  که پیش از آنکه شخصی به آنها آ موجود هستند، به این معنی 
کشور خاص نیست؛ بلکه مفاهیمی جهانی هستند  1378: 98(.. کهن الگو خاص یک منطقه، یک فرهنگ یا 
و هرگز به دلیل سنت ها و مهاجرت های خاص منتشر نشده است؛ بلکه ممکن است در هر زمان و مکان بدون 
هون"  "کالیدکلوک   .)145-146  :1388 همکاران،  و  )نیکوبخت  کند  تجلی  خودبه خود  خارجی  نفوذ  هیچ 
بعضی جهات، همانند  از  آدمی،  دارد، وی می نویسد: »هر  یونگ  مورد  در  برانگیزی  تأمل  نظر  مردم شناس، 
همه آدمهاست، همانند بعضی ازآدمهاست، همانند هیچ کس نیست« )مادیورو و ویلرایت، 1382: 281(. این 
گوشه از جهان می توانند با هم نقاط مشترکی داشته باشند.  کهن الگو ها در هر  که  گفتار است  مطلب ناظر این 
کهن الگوها را منحصر در اسطوره یا چند نمونه خاص مثل آب، مادر، دیو و ... کرد؛ بلکه به نظر  البته نباید 
این  که  داد، چرا  مقوله جای  این  در  بتوان  را هم  و...  آزادی  از حریم، عدالت،  می رسد خوبی، بدی، دفاع 
گرفته است و از  گاه در ذهن و روان افراد بشری جای  مفاهیم مقید به مرز و زمان نیستند و به صورت ناخودآ
گاه وی  که ذهن بشر و ناخودآ کرده است. از آنجا  گاه بشر این مفاهیم را با خود حمل  کنون ناخودآ گذشته تا

کهن الگوها بوده؛ بنابراین اختصاص دادن بخش بعدی بدین مورد ضرورت می یابد: محل نگهداری 

گاه جمعى ناخودآ
کهن الگوها مشهورترین  کار برد ولی  که اصطالح »کهن الگو« را به  گرچه یونگ نخستین اندیشمندی نبود   ا
جنبه  دو  دارای  بشری  روان  که  بود  معتقد  یونگ   .)51  :1384 )بیلسکر،  هستند  یونگ  مکتب  در  اصطالح 
)حسینی،  جمعی  و  فــردی  بــود:  معتقد  گاه  ناخودآ دوگــونــه  به  وی  ضمن  در  اســت،  گاه  ناخودآ و  گــاه  خــودآ
که خود را در  گاه نویسنده داشته باشد، دیگر این موتیف است  98(. »وقتی موتیف ریشه در ناخودآ  :1387
برانگیز بوده است، طی زمان  او حساسیت  یا دوران  برای نویسنده  کل متن تکرار می کند ... در واقع آن چه 
گفته یونگ، "ضمیر  گاه فردی یا جمعی ذهن او شده است« )تقوی و دهقان، 1388: 19(. به  جذب ناخودآ
کان ما درباره شیوه های بالقوه بازنمایی ]پدیده های جهان هستی[ است و جنبه  گاه جمعی" میراث نیا ناخودآ
از  است )همان، 64(.  گفت همه جانداران مشترک  بتوان  و شاید  بشر  ابناء  نزد همه   در  بلکه  نــدارد،  فردی 
گاه جمعی بشر« قلمداد می شوند؛ نمی توان آن ها را متعلق به یک قوم  کهن الگو ها به عنوان »ناخودآ که  آن جا 
که شبیه  یافت  آرکی تایپ ها در سراسر دنیا  این  را در  که می توان مشترکاتی  از همین روست  یا ملتی دانست 
که بشر  کان و حتی از دورانی  گذشته، از نیا گاه جمعی میراثی است از زندگی تاریخی  به هم هستند: »ناخودآ
گاه نژادی می رسد؛ و بدین ترتیب هنر و ادبیات از  در مراحل حیوانی می زیست و از این رو به خاطره ناخودآ
گاه خود را در آن باز  طریق آرکی تایپ ها به تاریخ قدیم همه افراد بشر می پیوندد و هر خواننده به نوعی ناخودآ
کلی رفتار  ح  گاه جمعی سهیم اند؛ اما آرکی تایپ  )صورت اساطیری، کهن الگو( طر می یابد. همه مردم در ناخودآ
گاه جمعی  گاه جمعی است. به بیان دیگر آرکی تایپ  محتویات ناخودآ که منشأش همان ناخودآ بشری است 
کلی  است. صور مثالی در رؤیاها و توهمات و خیال پردازی و هنر و ادبیات خود را به ما نشان می دهد و به طور 
گاه فرد بیرون می جهد و هم  بر ما نظارت و نفوذ دارد« )شمیسا، 1378: 227(. و چون که هم شعر از ناخودآ
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کهن  از  برخی  می باشد.  طبیعی  امر  یک  شاعران  شعر  میان  در  کهن الگو  یافتن  انتظار  بنابراین  الگوها،  کهن 
الگوها جهانی هستند و در همه جا یکسان هستند یعنی تمامی افراد تصاویر و تجسمات یگانه ای را به ارث 
می برند. از جمله این مفاهیم مشترک می توان به دوستی و محبت، صداقت، حِب وطن و مبارزه با ظلم و ... 
گشته و می گردند آن طور  گذشته و در تمامی نقاط دنیا یک هدف مطلوب تلقی  که در تمامی ادوار  کرد  اشاره 
که وطن دوستی یکی از اصلی ترین درون مایه های اشعار شاعران متعهد و وطن پرست را تشکیل می دهد؛ شعر 
که در جهت برانگیختن قوم عرب و تعالی بخشیدن  خلیل مطران یک سری معانی قوم دوستی را دارا می باشد 
که  کرامت آن قدم برداشته است. در واقع مطران را باید به حق یک شاعر متعهد دانست چرا  به وطن عربی و 
غم جامعه را غم خود می دانست. به همین سبب، خواهیم دید که چگونه بن مایه »وطن« و مسائل هم سانش 

مثل عدالت، ظلم ناپذیری، اصالح، جهل، فخر و... در اشعارش به صورت یک موتیف درآمده است.

تعهد شعری
است،  صاحب نظران  و  هنرمندان  جدل  و  نظر  مورد  مسائل  مهم ترین  از  یکی  متعهد  شعر  و  هنر  ع  موضو  
که برای انسان  بسیاری شعر را صرفًا هدف می دانند و بسیاری آن را یک وسیله؛ اما در واقع هنر واال اثری است 
و در جهت حیات معقول او بر مبنای تعهد و مسئولیت فراهم آمده باشد و به سود جمع تمام شود. شاعر باید 
کند و شعر وسیله ای برای تعالی بشر و پرورش  در خصوص قالب و مضمون آثار شعری خود نیز احساس تعهد 
که تشنگی سوزان  کویر زندگی  نیروهای معنوی و اخالقی جوامع انسانی  باشد و به تعبیر شوپنهاور: »در این 
و مداوم آن برای مسافر جانکاه است، هنر به منزله واحه ای می گردد« )وزیری، 1328: 1112(. ادبیات تعهد 
را نخستین بار ادیب برجسته، "ژان پل سارتر" بکار برد. وی در پی آن بود تا ادبیات به مردم نزدیک شود و 
زندگی  آن  در  که  بود  از جهانی  نباید جدا  التزام  نظر  در  پیرامون شود.  و جریان های محیط  وقایع  از  صورتی 
اجتماعی  نهادی  »ادبیات  شده:  گفته  چنان که  کرد  اقرار  ادبیات  بر  اجتماع  تأثیر  به  باید  بنابراین،  می کنیم؛ 
که منزلت اجتماعی خاصی دارد و مخاطبانی دارد، هر چند  است... خود شاعر نیز یکی از اعضای جامعه است 
این مخاطب فرضی باشند. در واقع ادبیات زاده نهادهای اجتماعی خاصی است، همچنین ادبیات وظیفه  یا 
که نمی تواند فردی باشد« )ولک و وارن، 1373: 99(. مطران، به دنبال احتیاجات عصرش و  فایده ای دارد 
سیاست زمانه اش رفت. وی برای بیان افکار خود در مورد آزادی و ... دست به دامان شعر قصصی شد و در 
که در ابتدا خود را از سرودن  ضمن اشعار خود قصه هایی چون "مقتل بزرجمهر" و "نیرون" را پدید آورد، هرچند 

شعر طبیعت بی نیاز نمی دید.
      

 موتیف وطن گرایی در شعر مطران
اعراب از زمان واژگونی دولت عباسیان )سال 656 هـ( استقالل سیاسی خود را از دست داده بودند مخصوصًا 
و  نوزدهم  قرون  در  که  اعرابی  برای  بنابراین  بود،  گرفته  دست  در  را  امور  تسلط  عثمانی  دولت  که  زمانی  از 
بیستم میالدی می زیستند، بیدار ساختن ملت از خواب غفلت، یک هدف اساسی به شمار می رفت. پس بیان 
تمایز عرب و قومیت عربی در درجه اول اهمیت قرار داشت. در همین راستا نویسندگان و شاعران عرب پرچم 
با ذکر نام و یاد قهرمانان اساطیری و بیان داستان های  گرفتند و  را به دست  روشن گری و بیدارسازی مردم 
حماسی، سعی در شعله ور ساختن احساسات ناسیونالیستی در میان مردم داشتند. از یک سوی، با اقداماتی 
که جمال عبدالناصر برای ایجاد روح وحدت و تقویت ناسیونالیسم عرب انجام داد، حال و هوای شعر عرب 
دگرگون شد و از دیگر سو، با رشد حس وطن گرایی عرب و پیروزی دیگر انقالب ها در سایه مقاومت مسلحانه، 
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که از زاری و نوحه، کاری ساخته نیست. در این میان نسلی به صحنه مبارزه و  گردید  برای این قوم روشن 
ح  که "محمد الماغوط" با طر کایی، 1380: 63(. آنچنان  که در نگاه او همه چیز متفاوت است )کا تفکر می آیند 

قهرمان جنگ های مسلمانان "طارق" می گوید:
»پرچم میهنم را

چونان پیراهنی خواهم پوشید
که بر میهنم می توفد گردباد  و با نخستین 

بر یکی از تپه های نزدیک به تاریخ
فراز خواهم شد

و شمشیرم را به مشت طارق
سرم را به سینه خنساء

کرد« )الماغوط، 1375: 46(. و قلمم را به انگشتان متنبی پرتاب خواهم 
"شفیعی  است.  بوده  مرسوم  امر  یک  عرب زبان،  شاعران  میان  در  قوم دوستی  و  مقاومت  روحیه   داشتن   
و  بگوید  شعر  عربی  کشورهای  در  که  یافت  را  شاعری  نتوان  شاید  مــی دارد:  بیان  چنین  این باره  در  کدکنی" 
با  250(. چنانکه می دانیم مطران  )کدکنی، 1388:  ندهد  تشکیل  فلسطین  را  از شعرهایش  ع بخشی  موضو
وجود اینکه پیشرو مدرسه رمانتیسم بود )المعوش، 1419: 562(، اما به عنوان یک شاعر ملی گرا هم ایفای 
کرد با تحریک مردم و بیان سرگذشت پادشاهان دیگر تمدن ها  نقش می کرد و در بیشتر اشعار وطنی اش سعی 
و ذکر داستان های حماسی از آن ها، روحیه  ملی- مردمی را در میان آنان تقویت ببخشد. در واقع مطران، این 
کرده است. وی  گاه خود را به صورت بن مایه )موتیف( غالب بر آثار خود وارد  کهن الگوهای پنهان در ناخودآ
حتی برای ایجاد چنین روحیه ای دست به خلق اشعار حماسی می زند و داستان هایی چون"مقتل بزرجمهر" و 
که »قصیده نیرون خود را یک  "في ظل تمثال رعمسیس" و "نیرون" را در همین جهت سروده است، تا جائی 
حماسه شمرده و مقدمه ای بر این قصیده وضع نهاده و در آن پایه ها و اصول این فن شعری را برشمرده است« 

)حسنعلی محمدی، 1380: 88(.

ــاِنـــي«هذا َفَتی الّنیِل ُذو الّتاَجیِن من ِقَدٍم ـ
َ
ــّث ــَتـــی ِمـــصـــَر»َراَعـــمـــســـیـــٌس الـ  َهـــــَذا َفـ

                                   )دیوان الخلیل، ج3، 418( 

ــن َعــَجــٍب  فـــــیـــــه وَمـــــــســـــــألـــــــٍة َعـــــــنـــــــُه ِلــــــَحــــــیــــــراِن  یــا َمــجــَد »َرمــســیــَس« کــم أبــَقــیــَت ِم
)420 )هـــــمـــــان،                             

بر  خود  ذات  در  که  است  عربی  ادب  در  رمانتیسم  بنام  مدرسه ای  سردمدار  مطران  که  گشت  بیان  هم  پیشتر   
ویژگی هایی همچون احساس گرایی، تخیل، درون نگری و به ویژه فردگرایی مبتنی است که این مسأله )رمانتیک 
گر شاعری رمانتیک  بودن( با طبع آزمایی مطران در زمینه  وطن گرایی هیچ نوع تناقضی به وجود نمی  آورد، چرا که ا
بخواهد به محیط، اجتماع، ملت، میهن، مردم و... توجه نشان دهد؛ به نوعی از رمانتیسم که از آن به "رمانتیسم 
جامعه گرا" یا "رمانتیسم انقالبی" تعبیر می شود روی آورده است. در "رمانتیسم اجتماعی"ـ  که حّد وسط رمانتیسم و 
گرایش سوسیالیستی دیده می شود. پیروان آن به جای توّجه  رئالیسم است ـ به لحاظ فلسفی و اجتماعی، نوعی 
به احساس شخصی و زندگی خصوصی، به منافع اجتماعی توّجه می کنند و بر اغتشاشات و بی نظمی های ناشی 
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از "تمرکز ثروت در دست اقّلّیتی ناچیز" و "بی عدالتی اجتماعِی" متأّثر از آن تاختند و هدفشان تغییر نظام اجتماعی و 
اصالح آن بود )فرشیدورد، 1382: 742(

چنانکه به حق خلیل مطران در این عرصه به خوبی از عهده کار بر آمده است و توانسته است که این دو نوع را به 
شکلی ماهرانه در هم بتند.

• در ذیل به ذکر چندنمونه از قصاید مطران که زمینه انقالبی دارند اشاره می گردد:
1. مقتل بزرجمهر )486/2(

2. حرب غیر عادلة و ال متعادلة )159/3(
3. في ظل تمثال رعمسیس )418/3(

4. نیرون )101/2( )جحا،147، 1416(.
5. مقاطعة )140/2(

• همچنین از جمله اشعار وی در دفاع از قومیت عربی:
1. إعانة طرابلس حین اعتدی علیها الطلیان )238/3(

2. عتاب و استصراخ لمعونة طرابلس )135/3(
3. الهالل األحمر )166/2(
4. إعانة دمشق )261/3(

5. دمعة علی الشام في أیام الطاغیة جمال )437/3(
6. نکبة دمشق بعد ضربها بمدافع الجنرال سرای الفرنسی )440/3(

همین حجم زیاد اشعار وطنی در دیوانش، وی را به عنوان یک شاعر وطنی و قوم گرا معرفی می کند.
ویژگی برجسته  شعر مطران این است که از موتیف های فراوانی در شعرش استفاده می کند، از جمله این  موتیف ها، 
وطن گرایی است. با توجه به محیط پرتنشی که بر کشورش حاکم بود و ظلم و جور و فسادی که در حق کشورش روا 
داشته می شد انتظار می رفت روزی آتشفشان خشم مردم به خروش آید؛ بنابراین خلیل مطران همچون دیگر شاعران 
پیشینش که رسالتی به مانند یک وکیل مدافع بر عهده داشتند -از میان مردم- در جهت پاسخگویی به نیازهای 
کس به دیوان مطران  کرد با سرودن اشعار میهنی و وطنی روحیه مردم را باال ببرد. هر  گام برداشت و سعی  موجود 

نظری بیفکند تالش هایی را که وی در این راستا انجام داده است؛ مشاهده خواهدکرد.
که از میان مضمون های شعری وی جنبه  کردیم  بنابراین از میان شاعران معاصر، خلیل مطران را انتخاب 

وطن گرایی و به صورت خاص تر موتیف های موجود در شعرش را در یک نگرش تحلیلی ارزیابی خواهیم کرد.

 دالیل اهمیت داشتن مفهوم وطن نزد مطران
 آشنایی با غرب: در به وجودآوردن چنین حس انقالبی ای عوامل فراوانی دخیل اند از جمله این ها: مطالعه تاریخ 
فرانسه و آشنایی با اوضاع و احوال غرب و تاریخ انقالب های آن بالد می باشد، نوع تربیت و رشد وی عامل اثرگذار 
دیگری است. مطران در فرانسه درس خواند و به نظر می رسد آشنایی او با ادبیات غربی خیلی زود اتفاق افتاد. »از 
همان اولین تالش های او در زمینه ی شعر، تأثیر فرهنگ غرب بر وی آشکار گردید و آن در قصیده "1870-1860" بود 

که در مورد جنگ "یینا" سروده بود« )الجیوسی، 2007: 86(.
 آشنایی با محافل علمی- فرهنگی: همچنین نباید تأثیر محیط علمی و دانشکده زحلة، انجمن های ادبی و ... 
را در پدید آمدن چنین روحیه ای بی تأثیر دانست. روشن ترین گواه بر این مدعا »هجرتش از بعلبک به سمت پاریس 
بود، مطران در آن جا به حزب "ترکیا الفتاة" پیوست، حزبی که هدفش مبارزه با عبدالحمید بود« )جحا، 1416: 17(. 
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ملت به ذلت کشیده شده خود از یک طرف و حس آزادی خواهانه ای که از انقالب فرانسه کسب کرده بود، همه  این 
عوامل دلیلی شدند تا مطران روحیه  یک انقالبی مبارز را کسب کند.

 محیط و اوضاع نابه سامان ملت و قومش: هیچ انسانی نمی تواند خود را از تأثیر بنیادی اجتماع بر افکار و عقایدش 
دور سازد، نویسنده و شاعر که فردی از اجتماع محسوب می شود و همه روزه در تعامل با محیط اطراف خویش است، 
نمی تواند از تأثیر اجتماع برخویشتن جدا شود. مطران در سرزمینی زیست که استبداد عثمانی ها و سیطره  ترکیه بر آن 
کشور ادامه داشت. لبنان کشوری بود که رخدادهای سیاسی سختی را در سطح داخلی و خارجی تجربه کرد. »دوران 
که حوادث و جریانات سیاسی  کشورهای عربی بود، دورانی  زندگی خلیل مطران، مصادف با دوران سرنوشت ساز 
اجتماعی مهمی، در آن به وقوع پیوست. زندگی او مصادف با اوج دوران استبداد ترکان عثمانی، جنگ های طوائف 
دینی و مذهبی، احزاب سیاسی، استعمار انگلیس و مبارزات آزادیخواهانه است. در واقع روابط با غرب و مبارزات 

آزادی خواهانه آنها تأثیر مثبتی در بیداری سرزمین های عربی داشت« )حسنعلی محمدی، 1380: 48(.
مجموع این عوامل موجب گردیدند تا این شاعر جوان به ظلم ستیزی و استکبار ستیزی روی آورد. دیگر غم و رنج 
با روح مطران هم ساز شده بود. دالیل مختلفی از جمله ظلم و طغیان و فشار بر آزادیخواهاِن کشورش، آن ها را مجبور 
به ترک کشور کرد. این غم و رنج بیشتر در چندین قصیده از جمله: »المساء«، »موت عزیزین« و »األسد الباکي« آشکار 

است.
روحیه  پایداری و مقاومت تنها مربوط به یک دوره  و قوم خاصی نیست و می توان سرنخ آن را هم در میان دیگر 
اقوام یافت. وطن گرایی یک کهن الگو است، کهن الگویی که مرز زمان و مکان را شکسته است. بحث آینده اشاره ای 

به همین مسأله دارد.

جدول آماری
کاوی قرار گرفت، در این بخش برآنیم تا پرکاربردترین موتیف های  از آنجا که موتیف در گفتار پیشین مورد وا
دیوان مطران1 را در یک تحلیل آماری ذکر کنیم و نشان دهیم که مسأله قومیت و وطن به چه میزان، در دیوان 
که در دیوان مطران به طور مستقیم یا  کار رفته است و از چه جایگاهی برخوردار است. کلماتی  این شاعر به 

غیرمستقیم به وطن گرایی اشاره دارند، در جدول زیر درآمده اند:
جدول شماره 1: موتیف های وطن گرایی

درصدتعدادموتیفردیفدرصدتعدادموتیفردیف
163/91دّم6014/611فخر- عزة-مجد1
153/66حرب409/7712مصر2
137/13شرق389/2913أمة- شعب3
137/13اصالح348/3114قوم4
137/13جهل256/1115وطن5
122/93طغیان-عصیان225/3716قتل-موت6
112/68ظلم204/8817بالد-دیار7
102/44ذلة184/4018حق8
102/44حکم174/1519خوف-هول9
51/22غرب174/1520عدّو10

1  - جامعه آماری در این بخش، 20 قصیده می باشد.
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شکل1: فراوانی کلمات تکرار شده

چنان که دیدیم، تنها در 20 قصیده برگزیده از دیوان مطران، کلمات مربوط به حوزه وطن گرایی مثل فخر و 
که چرا مطران در دیوان خود بیشتر از  مصر و أمة و قوم و ... به چه مقدار تکرار یافته است. در ادامه علت این 

کرده، بررسی خواهد شد. این واژه ها استفاده 
یکی از بارزترین اشعار وطنی مطران که بیشتر از همه مورد توجه است، قصیده "مقتل بزرجمهر" است چرا که 

وی در این شعر سعی دارد تا مردم را از ظلم دستگاه حکومتی و خطرات آن برحذر دارد.
که چه   در بیت 2 تا 5 از این قصیده، با سؤالی سرزنش آمیز مردم ایران را مخاطب قرار می دهد و می پرسد 

کسری بدل شوند: دلیلی سبب شده تا شیرانی ایرانی همچون بره های پست بشوند و به بندگان 

؟یا أّمة الُفرِس الَعریَقة فی الُعَلی
َ

ماذا أَحاَل ِبِک االُسُوَد ِسَخاال

ِکبارًا فی الُحُرِب أِعّزة کنُتم 
َ

م صاِغریَن ِضَئاال والیوَم بّتُ

ُعّباد »کـِسَری« ماِنِحیِه ُنُفوَسُکم 
َ

َو ِرَقاَبُکم و الِعرَض َو األمَواال

َتسَتقِبُلوَن ِنَعاَلُه ِبُوَجوِهُکم
َ

وَکاال
َ
ة أ

َ
ُروَن أِذّل َو ُتَعّفِ

را توضیح دهد. مطران عدم  کسری  و سرکشی  استبداد  و  تا دلیل طغیان  دارد  در بخش چهارم، شاعر سعی 
کسری، دوم جهل  ع رفتار تسلیم طلبانه مردم و قبول ظلم و ستم  تحقق عدالت را دو چیز می داند: نخست نو

کم بر آنها: و نادانی حا
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َکاَن »ِکسـَری« ِإذ َطَغی ِفی َقومه َما 
َ

اال  ِلَما َخُلُقوا ِبِه َفّعَ
َّ

ِإال

ما
ُ

 َتَحّک
َ

ُموُه َفاسَتَبّد
َ

ُهم َحّک
َ

ن َیُصوَل، َفَصاال
َ
َراُدوا أ

َ
ُهُم أ

َوالَجهُل َداٌء َقد َتَقاَدَم َعهُدُه
َ

 َیزاُل ُعَضاال
َ

ِفی العاَلِمیَن َوال

کند سخن به میان میآورد: کسری قیام  که در برابر ظلم  کسی  در پایان از نبود یک مصلح و 

َعاِج ُمَقاِوٌم َکاَن ِفی ِتلَک الّنِ َلو 
َ

َلَک، َلم َتِجیء َماِجئَتُه اسِتفَحاال

َراَدت َما ُتِریُد ُمِطیَعة
َ
لِکن أ

َ
ذی ِإفَضاال

َ
َوَتَناَوبت ِمنَک األ

 تحلیل جدول و نمودار:
 فخر، عزة و مجد:

توسط  استعمار  و سایه  شوم  به سر می بردند  نابسامانی  آن دوران در وضعیت  در  کشورهای عربی  آن که  با 
کشور خویش می دیدند؛ اما مطران در این برهه  حساس نه تنها مردمش را تنها نگذاشت، بلکه  بیگانگان را بر 
کشورش به دنبال بیان عزت بود تا بدین طریق روحیه  مبارزه جویی را در میان  با ذکر افتخارآفرینی  و بزرگی 

فرزندان وطنش پرورش دهد.

َمأُثوَرٌة ِبَتَعاُقِب األزَماِنِهي ِشیمُة الُعرب الِکَراِم وُسّنٌة 

ُه  إئِتَناُف الَمجِد ِفي ُلبَناِن هلِلّ َعهُدُک َیا ِریاُض فإّنَ
)دیوان الخلیل، ج3، 406(

 مصر:
که به ذهن متبادر می گردد  که مطران بیشتر از آن ها یاد می کند؛ مصر می باشد. سؤالی  کشورهایی  از میان 
که مطران با آن که زادگاهش لبنان بوده اما چرا به مصر عالقه بیشتری داشته است و از آن جا بیشتر  این است 
در  ولی  بــوده،  ناامن  کشوری  شاعر،  این  زمان  در  لبنان  چون  که  گفت  چنین  باید  پاسخ  در  است؟  کرده  یاد 
کشور به استقالل الزم از عثمانی ها دست یافته بود، بنابراین مطران  کم بوده و این  مصر محمدعلی پاشا حا
کشور خود؛ یعنی مصر می دید و آن جا را مکانی برای تحقق آرزوهایش  کشوری غیر از  قبله  آمال خویش را در 

می دانست.

ٌت
َ

ِمن ِوداٍد وتاِریُخُهّنَ َقِدیٌمَبیَن إغِریِقَیا ومصـَر ِصال
 )دیوان الخلیل، ج 3، 263(
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 أمة، شعب، قوم و وطن:
به نظر  طبیعی  امر  یک  اوســت،  اشعار  جان مایه   مقاومت  و  وطن  که  کسی  دیــوان  در  واژگانی  چنین  تکرار   
و  عالقه  دانست،  عرب  جهان  میان  در  وحدت  به  مطران  شدید  عالقه   به  می توان  را  امر  این  ریشه   می رسد. 
که آن را یک شرط ضروری برای رسیدن به آزادی و استقالل در برابر اعمال خودسرانه  استعمارگران  آرزویی 

می دانست.

َصفَقًة َبخَسًة َفَمن ُمشَتِریَها؟ِتلَک أوَطاُنُکم ُتَباُع َعَلیُکم
 )دیوان الخلیل، ج 3، 497(

تاریُخَها َبیَن األَممِهي أّمٌة ُمسَتحدٌث 
 )دیوان الخلیل، ج 3، 161(

ٌح أِلوَطاِن؟َوَهل إذا َساَر ِفي األوَطاِن ُروُح ِقلًی
َ

ٌح َوإصال
َ

ُیرَجی َصال
 )دیوان الخلیل، ج 3، 344(

عدو- حرب- دم- خوف و هول:
کشتار به راه  کشورشان را دارد و جنگ و خونریزی و  معتقد بود زمانی که یک دشمن خارجی قصد تعدی به 

کرد و نباید هیچ ترس و هراسی به دل راه داد. می اندازد؛ باید در برابرش ایستاد و مقاومت 

ت َمدیَنُتَنا
َ

 ُحکُم األَعاِدي في َنَواِحیَناَما باُلنا َبعَد أن ُدّک
َ

َوامَتّد

ِشیَناِصرَنا َحَیاَری ُسَکاَری ِمن َتَخاُذِلَنا
َ

َوأسَعَفتُهم َیَداَنا ِفي َتال
 )دیوان الخلیل، ج 3، 425(

َتِفیُض ِمن یاُقوِتَها األحَمِرُیـِضيُء ُشّحًا وِدماُء الَفَتی 
 )دیوان الخلیل، ج 2، 167(

غرب، شرق:
وی از این که ملت لبنان و قوم عرب این همه توسط بیگانگان مورد ظلم و تجاوز قرار می گیرد، نگران بود؛ 
که غرب را الگویی برای پیشرفت خود قرار دهند و از خواب  بنابراین از قوم عرب و شرق درخواب، می خواست 

غفلت بیدار شوند:

رِق ِمن  َتَناُمأّیَها الّناِئُموَن في الشـَّ
َ

ِخفٍض َوِفي الَغرِب أعُیُن ال
)دیوان الخلیل، ج 3، 71(
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 اصالح، جهل:
مطران تمام نابه سامانی های موجود در بالد عربی را ناشی از جهل و نادانی مردمش می داند؛ بنابراین در 
این مسیر وی داروی شکل گیری یک "نهضت اصالحی" را تجویز می کند و آن را یک داروی درمان بخش برای 

ظلم ناپذیری و بیداری از خواب غفلت عربی، می داند.

َوالَجهُل داٌء قد َتَقاَدَم َعهُدُه 
َ

 َیَزاُل ُعَضاال
َ

ِفي الَعاَلِمیَن َوال

ُهم
ُ
ُکّل  الَجَهاَلُة َلم َیُکوُنوا 

َ
َلوال

َ
 َخالِئَق إخَوة أمَثاال

ّ
إال

 )دیوان الخلیل، ج 2، 488(

طغیان و عصیان، ظلم، ذلة:
که مسأله  جنگ و تهاجم در میان باشد، به طور مسلم یک طرف مهاجم است و با عصیان گری و   هر زمان 
ظلم همراه و یک طرف هم مورد حمله قرار می گیرد و مورد ذلت و خواری واقع می شود؛ بنابراین، این موارد 
کمان خود، مورد ظلم  الزم و ملزوم یکدیگرند. لبنان- چنان که قباًل هم بدان اشاره شد- از طرف بیگانگان و حا

که مطران این موارد را در دیوان خود به خوبی بازتاب داده است. و ذلت قرار می گرفت 

 ِذي 
َ

کّل َصوَلٍة، َغیَر ُمَباٍل أن ُیَعّراأنَت أغَریَت ِبُظلٍم 
 )دیوان الخلیل، ج 2، 107(

نتیجه
برخی  وجــود  از  واقــع،  در  شونده  تکرار  الگوهای  ایــن  که  گفت  می توان  شــده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
واقعیت های زندگی خبر می دهند و برخی دیگر از آن ها نیز بازتاب  دهنده  آرزوهای آنان است. با توجه به نفوذ 
از  آزادساختن جامعه  کشورهای عربی(، مفهوم وطن و  لبنان )و دیگر  بیگانگان و ظلم و ستم  عثمانی ها در 
دست بیگانگان و روشن ساختن افکار مردم آن، به طور طبیعی اهمیت دوچندانی  یافت، آن چنا ن که به یک 
گشت تا جایی که تقریبًا دفتر شعر هیچ شاعری در  دغدغه در اندیشه مردم و بطور ویژه ادیبان آن دیار بدل 
که خیلی  کشورهای عربی به ویژه لبنان، از پرداختن به این قضیه خالی نبود؛ بنابراین از میان شاعران لبنان 
که دیوانش پر است از دعوت به مقاومت،  به این جنبه از شعر توجه داشتند، مطران را انتخاب نمودیم؛ کسی 
مورد تحلیل  از دیوان خلیل مطران،  بیست قصیده  نمونه ای-آماری،  بررسی  در یک   . آزادگی، جانبازی... 
که وطن گرایی و  گرفت و در پایان عالوه بر اثبات مسأله پایبندی و التزام شاعر ما، به این نتیجه رسیدیم  قرار 
مضامین مشابهش همچون: عدل، ظلم، اصالح، حق، جنگ، طغیان، دشمن ستیزی و... که به عنوان یک 
کلی تر، در اندیشه وی  ح بوده است؛ در دیوان مطران و به صورت  کهن الگوی مشترک در هر زمان و مکانی مطر
و به ویژه وطن گرایی در میان تمام ملت ها،  پایداری  که دیدیم ادب  یافته است. همان گونه  جایگاه خاصی 
بر معرفی آن به عنوان یک  این خود دلیلی  که  به ادب هیچ ملتی اختصاص نمی یابد  که  چهره عامی دارد 

کهن الگو است.
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 بنابراین؛ به طور قطع می توان خلیل مطران را؛ کسی که خود را از مسائل و مشکالت جامعه اش دور ندانسته؛ 
کرد. یک )شاعر ملتزم(، )شاعر وطن گرا( و از همه مهم تر )رمانتیک جامعه گرا( معرفی 

منابع و مآخذ
ح نو. -بیلسکر، ریچارد، )1384ش(. »یونگ«، ترجمه حسن پوینده، چاپ اول، تهران: انتشارات طر

کارکردها«، فصلنامه نقد ادبی، شماره پنجم، سال اول، صص 7-40. گونه ها،  -پارسا نسب، محمد، )1388ش(، »بن مایه: تعاریف، 
ادبی، شماره هشتم، سال  نقد  الهام دهقان، )1388 ش(، »موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟«، فصلنامه  و  -تقوی، محمد 

دوم، صص 7-31.
العربی الحدیث«، ترجمه: عبدالواحد لؤلؤة، طبعة ثانیة،  -الجیوسي، سلمی الخضراء، )2007 م(، »االتجاهات و الحرکات في الشعر 

بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
الثانیة، بیروت: المؤسسة الجامعیة  العربي الحدیث«، الطبعة  کورة التجدید في الشعر  -جحا، میشال، )1416 هـ(، »خلیل مطران "با

للدراسات و النشر و التوزیع.
کارشناسی ارشد،  کالسیک؛ فاتح مکتب رومانتیک«، پایان نامه  -حسنعلی محمدی، بتول، )1380ش(، »خلیل مطران خاتم مکتب 

تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
کهن الگویی غزلی از موالنا«، دوفصلنامه پژوهش  زبان و ادب فارسی، شماره 11، صص 97-118. -حسینی، مریم، )1387ش(، »نقد 

-داد، سیما، )1375ش(، »فرهنگ اصطالحات ادبی«، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.
-رازقي، ثریا، )بی تا(، »بن مایه های ادبی«، نشریه یگانه، شماره 11 و 10، صص 39-62.

-رحماندوست، مصطفی، )1379ش(، »رمان مقاومت؛ منابع، مضامین و بایدها«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران، صص 486- 464.

گاه  کهن الگو در مقام اندام روان ناخودآ کارکرد  کهن الگویی؛  -مادیورو، رنالدو ج و ویلرایت، جوزف ب، )1382ش(، »کهن الگو و انگاره 
کالم و عرفان، شماره 22، صص 287-281. جمعی«، ترجمه: بهزاد برکت، ارغنون، نشریه فلسفه 

-زرین کوب، عبدالحسین، )1373ش(، »بهار ستایشگر آزادی«، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سخن.
کتاب زمان. -سارتر، ژان پل، )1348ش(، »ادبیات چیست؟«، ترجمه ابوالحسن نجفی، تهران: 

-الماغوط محمد، )1375ش(، »شعر الماغوط«، ترجمه: موسی بیدج، تهران، انتشارات نگاه.
-شفیعی کدکنی، محمد رضا، )1380ش(، »شعرمعاصر عرب«، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.

-شکری، غالی، )1366ش(، »ادب مقاومت«، ترجمه: محمد حسین رحمانی، تهران: نشرنو.
-شمیسا، سیروس، )1378ش(، »نقدادبی«، تهران: فردوس.

کید بر آثار ده شاعر«، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. -صادقي اصل، سمیرا، )1388ش(، »اسطوره در شعر جنگ با تأ
-غالمحسین زاده، غالمحسین و حسن ذوالفقاری و فاطمه فرخی، )1389ش(، »ساختارشناسی بن مایه های حمزه نامه«، فصلنامه 

نقدادبی، شماره 11 و 12، سال سوم، صص 232- 205.
-غنیمی هالل، محمد، )1998(، »األدب المقارن«، مصر: دار النهضة.

-فرشیدورد، خسرو، )1382ش(، »درباره ادبّیات و نقد ادبی«، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.
کاربرد آن در خوانش متون ادبی«،  -قائمی، فرزاد، )1389ش(، »پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه 

فصلنامه نقد ادبی، سال سوم، شماره 11 و 12، صص 56- 33.
کایی، عبدالجبار، )1380ش(، »بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان«، چاپ اول، تهران: انتشارات پالیزان. -کا

ابراهیم طوقان شاعر مقاومت فلسطین«، نشریه  -کیانی، حسین و میرقادری، سیدفضل اهلل، )1388ش(، »شهید و جانباز در شعر 
ادبیات پایداری، صص 144- 127.

-محسنی نیا، ناصر، )1388ش(، »مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب، نشریه ادبیات پایداری، شماره اول، سال اول، صص 
.143-158

-مسبوق، سید مهدی و زمانی، شهال و عزیزی، علی، )1390ش(، »میهن دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی الزهاوی«. 



ی
رای

ن گ
وط

ف 
وتی

ی م
رس

بر
ان

طر
ل م

خلی
عار 

 اش
در

119 دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  1395

در
ی 

های
تار

س
 ج

فصلنامه نقد و ادبّیات تطبیقی، شماره 2، صص 158-131.
-المعوش، سالم، )1419هـ(، »األدب العربي الحدیث نماذج و نصوص«، الطبعة األولی، بیروت: دار المواسم.

-مقدادی، بهرام، )1378ش(، »فرهنگ اصطالحات نقدادبی از افالطون تا عصر حاضر«، تهران: فکر روز.
-نازک المالئکة، )1967م(، »قضایا الشعر المعاصر«، الطبعة الثالثة، بغداد: مکتبة النهضة.

-واحد دوست، مهوش، )1387ش(، »نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی«، تهران: سروش.
-وزیری، علینقی، )1328ش(، »زیبایی شناسی در هنر و طبیعت«، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-ولک، رنه و وارن، آستن، )1373ش(، »نظریه ادبیات«، ترجمه: ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.



می
 عل

ت
ریا

نش
در 

ده 
ر ش

تش
 من

ت
قاال

ی م
اس

شن
ب 

سی
آ

ور 
کش

ی 
عرب

ت 
بیا

 اد
ن و

زبا
ته 

رش

دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عربی    سال اول، شماره دوم    پاییز و زمستان  1201395

در
ی 

های
تار

س
 ج

آسیب شناسی مقاالت منتشر شده 
در نشريات علمی رشته زبان و 

ادبیات عربی کشور 
)گفتگو با دکتر فرامرز میرزائى(

سید حسین حسینى

کرمانشاه می باشند.  دکتر فرامرز میرزایی متولد سال 1341 در اسالم آباد غرب از شهرستان های تابع استان 
ایشان تحصیالت دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان کرمانشاه و تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری خود را در همین رشته  کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه اصفهان و 
در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساندند. دکتر میرزائی دارای سوابق تدریس در رشته های زبان و ادبیات 
و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  تمامی  در  حقوق  مبانی  و  فقه  و  حقوق؛  فارسی،  وادبیات  زبان  عربی، 

کرمانشاه، لرستان و تربیت مدرس می باشند. دکتری در دانشگاه های بوعلی سینا، رازی 
دانشگاه  ایثار  و  شاهد  دانشجویان   ستاد  مدیر  چون؛  گسترده ای  اجرائی  سوابق  دارای  همچنین  ایشان 
بوعلی سینا در سال های 74 و 75، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا در سال های 
77 تا 80، ریاست دانشگاه لرستان در سال های 80 تا 83، مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا 
از 84 تا 86، سردبیر فصلنامه فرهنگ همدان در سال های 78 تا 81، سردبیر فصلنامه "پژوهش علوم انسانی" 
ایرانی  انجمن  تا دی ماه 86، عضو هیات تحریریه مجله   آذر سال 83  از  بوعلی  ادبیات دانشگاه  دانشکده 
ایرانی زبان و ادبیات عربی،  زبان و ادبیات عربی، عضو هیئت تحریریه مجله های علمی پژوهشی انجمن 
جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس، دراسات في اللغة العربیة وآدابها )دانشگاه سمنان و تشرین سوریه(، 
عضو  کرمانشاه،  رازی  دانشگاه  تطبیقی  ادبیات  و  نقد  کاوشنامه  سینا،  بوعلی  دانشگاه  تطبیقی  زبانشناسی 
کمیته تخصصی  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه سال، عضو  کمیته تخصصی 
کنون، سردبیر فصلنامه انجمن ایرانی زبان و  علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه بوعلی سینا از سال 1380 تا
کمیته تدوین سرفصل درسی آموزش زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس  ادبیات عربی در سال 87 تا 89، عضو 
گروه های عربی دانشگاه های ایران )تیرماه 1388  در سال 1389، دبیر چهارمین همایش سراسری مدیران 
کمیته تدوین سرفصل نهج البالغه و صحیفه سجادیه دانشگاه بوعلی سینا 1391 -  - دانشگاه رازی(، عضو 
1392، عضو کمیته علمی همایش نهج البالغه و علوم انسانی )1389(، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان 
و ادبیات عربی از سال 1382 تا 1389، رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1392 
کنون، عضو شورای پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1388 تا 1391، عضو شورای انتشارات دانشگاه  تا

مصاحبه
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بوعلی سینا از 1388 تا 1393 و ... می باشند
انتشارات  دانشگاه بوعلی  المعاصر«  العربی  کتاب »نصوص حیة من االدب  ایشان چاپ  تألیفات  از جمله 
سینا در زمینه متون نظم و نثر معاصر، ترجمه  کتاب  »الحسین فی الفکر المسیحی« اثر انتوان بارا  با عنوان 
»امام حسین در اندیشه مسیحیت« به همراه دکتر علی باقر طاهری نیا انتشارات دانشگاه بوعلی سینا و چاپ 
کتاب »تعلیم اللغة العربیة« ویژه دانشجویان رشته حقوق- با همکاری دکتر علی نظری - انتشارات دانشگاه 
بوعلي سینا و چاپ و نشر بیش از 80 مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مقاالت همایشی در موضوعات 
مختلف زبان و ادبیات عربی است. ایشان همچنین اجرای طرحهای پژوهشی و راهنمایی و مشاوره پایان 

کشور را بر عهده داشته اند. کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف  نامه های متعدد 
گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس  کنون عضو هیئت علمی  دکتر فرامرز میرزائی هم ا
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و همچنین رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و سردبیر مجله 

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با مرتبه علمی استادی هستند.

انجمن  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تالش های  ارزشمندترین  از  علمى،  نشریات  انتشار 
ود، و شما  وه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور به شمار مى ر ایرانى زبان و ادبیات عربی و گر
وینى و جناب آقای دکتر على سلیمى با عنوان  در مقاله مشترک خود با جناب آقای دکتر خلیل پر
»تحلیلى گزارش ش گونه از مقاالت چاپ شده مجله انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربی)شماره یک 
تا ده(« مهم ترین اهداف مجلۀ انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربی به عنوان یک نمونه از این مجالت 
را »افزایش سطح علمى و فرهنگى جامعه« و مخاطبان خود بیان فرموده اید. این مجالت علمى 
مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی تا چه اندازه نیازهای واقعى کشور به رشته زبان و ادبیات عربی 
وهش های کاربردی قدم برداشته است؟ و تا  را پیگیری نموده و در جهت رفع آن نیازها با انتشار پژ

چه اندازه باعث رشد و تعالى و توسعه علمى کشور در رشته خود شده است؟
کردیم اشاره  که من و آقای دکتر پروینی و دکتر سلیمی در شماره 10 مجله انجمن چاپ  شما به مقاله ای 
که می خواهند برای این مجله یا مجالت مشابه  کسانی  کلیه  کردید، این مقاله، مقاله ارزشمندی است برای 
که برای مجله انجمن فرستاده می- که در آن جا مشکالت مقاالتی  کنم  مقاله بفرستند، خدمت شما عرض 

شود؛ از عنوان، چکیده، بدنه اصلی، و نتیجه گیری مشخص شده است.
در  ما  مشکل  حقیقت  در  نه؟  یا  می کنند  کشور  پژوهشی  نیازهای  رفع  به  کمک  آیا  مقاالت  این  اینکه  اما 
که دیگر دانشجویان و اساتید این مقاالت را  ع مقاالت چاپ شده اساتید و دانشجویان عربی این است  مجمو
که بعد  که دانشجویان مقاالتی را می فرستند  مطالعه نمی کنند. در واقع یکی از مشکالت اساسی ما این است 
که  زیاد است. کسی  انجام تحقیق و جستجو متوجه می شویم مقاالتی مشابه آن حتی در مجالت داخلی  از 
مقاله ای برای یک مجله می نویسد حتما باید مقاالت قبلی آن مجله را خوانده باشد، که حداقل در حیطه آن 

ع تکراری نفرستد. این یک ایراد بزرگ است. مجله موضو
که دنیای امروزه دنیای مقاالت  کشور این است  نکته مهم در مورد نقش مقاالت در توسعه و رشد و تعالی 
است، یعنی در علم سنجی، مجالت جای کتاب ها را گرفته است.  کسی که مقاالتش ضریب تأثیر باالیی داشته 
که یک نظام ISI که شرکت تامسون  که نام ISI  را می شنوید به خاطر این است  باشد، مهم است؛ مثال شما 
گر اخبار مجالت را  رویترز )Thomson Reuters( انجام داده مشخص می کند که چه کسانی بیشتر مقاله دارند. ا
نیز بخوانید همین را نشان می دهد، پس می بینید که مجله و مقاالت دقیقا جای کتاب را گرفته اند. می خواهم 
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کشور ما مقاله نوشتن است. البته فراموش نکنیم مقاله تولید علم  بگویم یکی از راه های اساسی توسعه علمی 
نیست، تولید علم منجر به مقاله می شود. گاهی بسیاری از )عناوین و موضوعات( مقاالت تکراریست و این 
کنیم باید مقاالت  کنیم و توسعه پیدا  گر می خواهیم رشد  که باید برطرف شود، به هر حال ا یک ایراد است 
خوبی بنویسیم. کشور هم نظام استناد جهانی را به رسمیت بشناسد - که به رسمیت شناخته - و خود مجالت 

که به این نظام استناد جهانی بپیوندند. کنند  داخلی نیز تالش 

و  ادباء  دستاوردهای  معرفى  و  ملى"  فرهنگ  و  زبان  "تقویت  باعث  مجالت  این  میزان  چه  تا 
وهشگران ایرانى به مخاطبان عرب زبان شده است؟ پژ

مثل  زبان عربی چاپ می شود  به  که  داریــم  کشور  در داخل  ما یک سری مجالت  که  است  این   حقیقت 
که چند تا از مقاله ها ی آن عربی است، و مجله "دراسات في العلوم اإلنسانیة" دانشگاه تربیت  مجله انجمن 
مدرس، و مجله "اضاءات نقدیة" دانشگاه آزاد، و مجله "دراسات في اللغة العربیة وآدابها" دانشگاه سمنان. 
هدف اساسی این مجالت معرفی نویسندگان و ادبا و فعالیت ها و تالش های علمی خوب ایرانیان به جهان 
کار  که ما داریم عدم اهتمام عرب ها به  عرب است. این امر جزء اهدافشان است و انجام می شود، اما نقصی 
که عرب ها به زبان چینی و  که من و دوستم دکتر سلیمی نوشتیم به این نتیجه رسیدیم  ما است. در مقاله ای 
زبان اسپانیایی و زبان های دور بسیار اهتمام نشان دادند و ده ها مقاله در مجالت خودشان در مورد آن زبان ها 
گیرد. دوستان  نوشته اند، ولی در مورد زبان فارسی چیزی ننوشتند. این یک عیب است و باید اقدامی صورت 
کنند، بلکه در معرفی چهره ها و تأثیر و تأثر ادبیات عرب  کتفا  و همکاران ما نباید به مجالت عربی زبان ایران ا
گامی برای پیشبرد این  کشورهای عربی هم مقاله بفرستند، اینها  و فارسی برای مجالت عربی دانشگاه های 

کار هستند.

در نگارش مقاالت تا چه اندازه به "نیازسنجى" جامعه توجه مى شود؟
که مقاله  که خیلی توجه نمی شود یعنی بر حسب عالئق، مقاالت نوشته می شود. چون  حقیقت این است 
برای مخاطب تخصصی است و مخاطب تخصصی هم در زمینه تخصص خودش نیاز به مقاله دارد. اما یک 
گر نوآوری نداشته باشد ارزش ندارد. نوآوری در  نکته مهم است و آن اینکه مقاله باید نوآوری داشته باشد و ا
کشور و توسعه  که به فرهنگ ملی و توسعه علمی  همه زمینه ها مفید است، منتهی باید در زمینه هایی باشد 
گر  ا ارزش نخواهد داشت.  باشد خیلی  وادی ها دور  این  از  گر  ا کند. طبیعتا  کمک  کشورمان  در  دانش عربی 
کردند  سخن سردبیر را در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی بخوانید، آنجا دقیقا از نویسنده ها خواهش 

کند و نیازهای جامعه را برطرف سازد. کمک  که به حوزه ادبی و فرهنگی و ملی ما  به مطالبی بپردازند 
که دیگران نیاز داشته باشند  کنید مقاالتی بنویسید   نویسندگان جوان و دانشجویان دکتری خواهشا تالش 
ویژگی های  و  ارتقا  شرایط  از  یکی  شود.  استناد  شما  مقاله های  به  تا  بدهید  ج  خر به  ابتکار  بخوانند،  را  آن 
که به مقاالتشان  زیاد ارجاع داده می شود. چنانچه چیز غیر مفیدی بنویسید به  دانشمندان برجسته این است 
آن ارجاع داده نخواهد شد، در نتیجه سطح علمی مقاله شما پایین می آید.  لذا برای اینکه مقاالتتان، مقاالت 
که احساس می کنید  کنید  پر  را  کنید یک جای خالی  کنید. سعی  این نکته توجه  باشد حتما به  ارزشمندی 
را  کنید، تمام پیشینه  از تکرار پرهیز  دانشجویان و اساتید به آن نیاز دارند. وقتی مقاله می نویسد صددرصد 

که تکراری نباشد. کنید و بعد اقدام به مقاله نویسی نمایید  جستجو 
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در مقاله مذکور فرموده اید: "بدترین نگرانى موجود فقدان خواننده جدی است!! اغلب مجالت 
و هستند" برای رفع این مشكل چه راه حل هایی  وبر علمى داخل کشور با این مشكل دلسرد کننده ر

پیشنهاد مى کنید؟

کامل این   بله. بدترین نگرانی موجود فقدان خواننده جدی است. این واقعا یکی از مشکالت ماست، بطور 
کشور مورد توجه قرار نمی- که مقاالت همکاران داخل  شکوی را از همه همکاران خودم و دانشجویان دارم 
کتاب است. اینگونه مقاالت از نظر  که مثال 20 منبع دارد و هر 20 منبع آن  گیرد. مقاالتی به دست من می رسد 
که شما بگویید صدها مقاله هست.  من ارزش علمی زیادی ندارند زیرا دستاورد روز نیستند، در هر زمینه ای 
ممکن نیست مقاله ای نباشد. اینکه نویسنده ای نسبت به آن مقاله بی تفاوت بوده، یا مطالعه نکرده باشد، 
کشور  داخل  باشد  یادش  خوب  نویسنده  این  می شود.  مقاله  رد  باعث  این  و  اوســت،  علمی  ضعف  نمایانگر 
که دیگران مقاله  که دیگران بخوانند، وقتی خودش مقاالت دیگران را نمی خواند چه انتظاری دارد  می نویسد 
که مقاله می نویسیم،  که در هر زمینه ای  که باید خیلی جدی انجام دهیم این است  کاری  او را بخوانند! یک 
گر نظری قابل  گر نظرات آنان قابل قبول بود به آنها ارجاع دهیم و ا مقاالت همکاران در آن زمینه را بخوانیم؛ ا

کنیم. رد باشد، آن را رد 

و  اجتماعى  علمى،  مسائل  با  اندازه  چه  تا  و  بوده  ایده محور  اندازه  چه  تا  شده  منتشر  مقاالت 
فرهنگى ما ایرانیان ارتباط دارد؟

کنم، ایرانی ها پر از ایده هستند اما آنچه مهم  درباره بحث ایده محوری در مقاالت باید خدمت شما عرض 
ح ایده است. گاهی یک مطلب خوب، در ذهن ما هست ولی در چگونگی طرحش ضعف داریم. یعنی  است طر
کالس های روش  ح علمی یک ایده در مقاله ضعیف است. این  مشکل را باید در  توانایی ما در چگونگی طر
کنند.  که ما و استادان ما داشتیم را برطرف  کنیم تا دانشجویان ما بتوانند اندک اندک ضعفی  ح  تحقیق مطر

ان شاء اهلل.

تاکنون برای حل چالش ها و مشكالت رشته زبان و ادبیات عربی کشور، در نشست ها و جلسات 
انجمن  نشست های  سطح  در  چه  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سطح  در  چه   - مختلف 
وه های عربی در دانشگاه های مختلف کشور و چه  ایرانى زبان و ادبیات عربی و چه در سطح گر
ورش - تا چه میزان از نتایج و دستاوردهای این مقاالت استفاده شده  در سطح وزارت آموزش و پر

است؟ )در صورت امكان به نمونه های موردی اشاره فرمائید(.
که ادبیات عربی در ایران به چه درد می خورد؟  در حقیقت تمام دغدغه ما در جلسات مختلف این است 
کمیته تخصصی زبان و ادبیات عرب و هیئت مدیره  سوالی بسیار اساسی و جدی و چالش برانگیز در جلسه 
بلکه متوجه  نیست،  تنهایی  به  ادبیات عربی  و  زبان  این سوال متوجه رشته  ادبیات عرب.  و  زبان  انجمن 
که می خواهد  انسانی و حتی فنی مهندسی هست. واقعا یک دانشجویی  همه رشته ها خصوصا حوزه علوم 
که خیلی به آموزش عالی ضربه زده  کشور باشد، ولی چیزی  که در خدمت  درس بخواند باید برای این بخواند 
کسی مانع آنان نیست، توسعه غیر هدفمند آموزش عالی  و متأسفانه بانیان آن آزادنه در جامعه می گردند و 
که توسعه، هدفمند باشد، اما از سال 89 تا  کرده بودند  بود، با آنکه مقام معظم رهبری در سال 89 توصیه 
گردید و ضربه سختی به آموزش عالی زد. توسعه غیر هدفمند یکی از  92 بیش از 45 دانشگاه جدید تأسیس 
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گرفت، و متأسفانه  کشور شد. خالف توصیه مقام معظم رهبری این خیانت شکل  که به این  خیانت هایی بود 
که اآلن شاهد آثار آن توسعه  خیانتکاران نه مجازات شدند و نه انتقادی به آنها وارد شد. این نکته مهم است 
گرفته شده است. طبیعتا این  غیر هدفمند هستیم. مثال در یک دانشگاه، 13 دانشجوی دکتری برای 3 استاد 
دانشجویان خوب تربیت نمی شوند، کما اینکه مشکالت بعدی برای آنان پیش خواهد آمد. تمام کسانی که در 
کنونی شده اند. برنامه ریزی نکرده بودند و این مشکالت  آن توسعه غیرهدفمند نقش داشتند، موجب بحران 
که همه رشته ها با آن روبه رو هستند. علت  بوجود آمد. در نتیجه رشته  عربی با همان مشکالتی روبه رو است 

ع هدف و برنامه خاصی برای آن نبود. که هیچ نو اصلی آن توسعه غیرهدفمند و بی رویه  این رشته است 

برای اینكه به مجالت علمى "به عنوان ابزاری برای حل مشكل ارتقا، تبدیل وضعیت و پذیرش 
راهكارهایی  چه  شما  و  شده  انجام  اقداماتى  چه  نشود،  نگریسته  و...  وهشى"  پژ طرح های 
گرایی نشود  پیشنهاد مى کنید؟ یا به عبارت دیگر، برای اینكه مقاله تبدیل به ابزار تقویت مدرک 

چه کار باید کرد؟
گه قرار بود با مقاله مشکالت حل شود، مشکالت مملکت حل می شد. آنچه  مقاله مشکل را حل نمی کند. ا
که صاحب امر هستند باید مقاالت را بخوانند.  کسانی  که در مقاالت متجلی می شود، و  مهم است دانشی است 
که مقاله نمی خوانند مقاله  که باید مقاله بخوانند نمی خوانند و آنهایی  معموال آنها مقاله نمی خوانند، آنهایی 
که معموال در هر زمینه ای از مشکالت جامعه  می نویسند. مشکل ما این است، یعنی واقعیت مطلب این است 
که مسئولند،  کسانی  ده ها مقاله هست، راه حل هم هست، کار تحقیقی انجام شده و چاپ شده ولی متأسفانه 
مقاالت را نمی خوانند و استفاده نمی کنند و می گویند مقاله چه مشکلی از مشکالت ما را حل می کند! این تصور 
که مسئول اجرای آن است  کند،  مقاله راه حل ارائه می دهد و کسی  غلط است. قرار نیست مقاله مشکل را حل 
که مقاالت نقش ابزاری بسیار مهمی در حل  کند. در نتیجه می توانیم بگوییم  باید آن را بخواند و اجرایش 

که راه حل را نشان می دهند. مشکالت دارند، در واقع ابزاری هستند 
در مقاله نویسی دو مطلب وجود دارد: هم زیاد مقاله نوشتن خوب است و هم کم نوشتن. در خصوص مدرک 
که به آن مدرک معنا می دهیم. باید دانشگاه ها و  کنیم به مدرک معنا ببخشیم. ما هستیم  گرفتن باید تالش 
اساتید ما این مدرک را سخت بدهند. سختگیری نه به معنای آزار دادن، آزار دادن منظورم نیست، سختگیری 
کار است. در طول 30  که خودش یاد بگیرد این سختترین  به معنای اینکه فضایی برای دانشجو ایجاد شود 
کار پژوهشی با دانشجویان، نوشتن یک مقاله برای خود من خیلی سریع تر و راحت تر  کردم در  که تدریس  سالی 
کنیم تا دانشجو یاد بگیرد. نکته دیگر  است تا اینکه دانشجو یک مقاله می نویسد. لذا ما اساتید باید صبوری 
دوتا  مقاله  ده  آن  از  و  بنویسید  مقاله  ده  اینکه  جای  به  کرد.  صبوری  باید  مقاالت  نوشتن  در  که  است  این 
که هر سه تای آن پذیرفته می شد. زیرا  گذاشت و سه مقاله خوب نوشت  پذیرفته شود، می توان از ابتدا وقت 
که با عجله نوشته می شوند حتما رد خواهند شد و پشیمانی به بار می آورند. شتاب زدگی خوب نیست  مقاالتی 

)رب عجلة تهب ریثا(.

ادبیات عربی  و  زبان  وهشگر در رشته  اساتیدی پژ و  به نظر شما چگونه مى توانیم دانشجویان 
نشر  به  نیز  عربی  مختلف  وزنامه های  ر و  سایت ها  در  علمى  مجالت  بر  عالوه  که  باشیم  داشته 

دستاوردها و گفتمان ایران اسالمى بپردازند؟
گیرد، که خوشبختانه شروع شده  که باید در نظام آموزشی عربی تحولی اساسی انجام  حقیقت این است 
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است. این تحول از سرفصل های درسی شروع  می شود، و اهداف شناختی به اهداف مهارتی تبدیل می گردد. 
گر اطالعات زیادی هم داشته باشید نمی توانید مقاله بنویسید  مقاله نویسی مهارت است نه دانش؛ یعنی شما ا
مگر اینکه مهارت چگونگی تبدیل دانش به یک مقاله را داشته باشید.  این نکته بسیار مهمی است و خیلی 
سخت به دست می آید. به عنوان نمونه من االن بعد از 30 سال، وقتی مقاالت 25 سال پیش خودم را نگاه 
می کنم، می گویم کاش آن ها را نمی نوشتم. این طبیعی است چون مهارت خوب نوشتن، مهارت ایده پردازی، 
کالس های  مهارت حل مشکل، مهارت ارائه معلومات به شکل صحیح از ضعف های ما به شمار می رود. در 
کنند. باید  که اساتید محترم با دانشجویان دارند می توانند آن را آرام آرام برطرف  کالس هایی  روش تحقیق و 
کنند.  غ التحصیل ما خصوصا در مقطع دکتری مهارت پژوهشی پیدا  که دانشجویان فار به دنبال این باشیم 
کتاب پژوهشی و خواندن مناهج البحث العلمی، مشکل  کردن نیز یک مهارت است، یعنی با خواندن  پژوهش 
کار تا پیروزی"  کنیم. شعار من این است: "کار  کار  کسب این مهارت باید بنویسیم و باید  حل نمی شود، برای 

کرد تا در این زمینه به پیروزی و موفقیت رسید. کار  کرد و  کار  یعنی باید 

نیز  که صالح مى دانید در آن خصوص  باقیمانده است  زمینه  این  یا مطلب دیگری در  نكته  اگر 
بحث شود لطفا بفرمایید.

 من فقط به دانشجویان توصیه می کنم سعی کنند خالقیت در رشته زبان و ادبیات عربی را در خودشان پرورش 
غ التحصیل  دهند. منتظر نباشند که استادی به آنها خالقیت یاد بدهد، خالقیت مهمترین عنصری هست که فار
و دانش آموخته ما را موفق می کند. خالقیت نیاز به یک تفکر انتقادی دارد. لطفا دانشجوهای محترم حتما سعی 
کنند عنصر خالقیت را در خودشان پرورش دهند. عنصر خالقیت یعنی رفتِن راه های نرفته و اصرار و لجاجت بر 
رفتنش، راه های رفته خالقیت ندارد. دنبال این نباشید که استاد به شما مسئله یاد بدهد. درخواست های خوبی 
نیست که دانشجو از استاد خود می خواهد مسئله یا موضوع خوبی برای پایان نامه بدهد. باید لجاجت کنید و راه 

گر مثل ما باشید می شود همین آش و همین کاسه! موفق باشید نرفته را بروید. ولی ا
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دالالت اللون األسود في شعر نازك المالئكة علی 
ضوء المنهج النفسي

الدکتورة رجاء أبوعلي1- أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة العالمة الطباطبایي
پیمان کریمي - طالب ماجیستر في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة العالمة الطباطبایی

الملخص
کان الشعر حالة نفسیة فکریة تتجلی مقوماته في نظام الّلغة فإّن الّلون من العناصر المبینة لهذه الحالة النفسیة  وإذا 
ویلعب دورًا رئیسًا في شعریة األدب مبینًا مدی األفق النفسي ونوعه في شعریة األدیب وانطالقًا من هذا فإّن نازك المالئکة 
ذلك  ولیس  األســود  اللون  هو  أشعارها  في  األلــوان  هذه  من  تجلت  ما  کثر  وأ وتوظیفها  األلــوان  باستخدام  کثیرًا  اهتمت 
النفسیة  کانت تعیشها وتواجهها ولتصور ما یخالجها من الحاالت  التي  للتعبیر عن الحالة السیئة والمظلمة  التوظیف إال 
الت  المکبوتة علیها من قبل اإلیدئولوجیات التي ال تسمح بالعصف الذهني، فلذلك تأتي هذه الدراسة بکونها معنونة بدال
کبت الحاالت النفسیة في الواقع المعاش عند  اللون األسود في شعر نازك المالئکة علی ضوء المنهج النفسي للکشف عن 

الشاعرة والذي ینبعث من قبل إیدئولوجیات المخیمة علی الواقع اإلنساني وذلك من خالل المنهج الوصفي التحلیلي.

کلمات مفتاحیة: نازك المالئکة، اللون األسود، علم النفس

ABOALi_Raja@yahoo.com :1 . الکاتبة المسؤولة
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تأثیر تعّدد اآلراء الّنحوّية علی تفسیر القرآن الكريم
)لفظة »هؤالء« في اآلیة الخامسة والثمانین من سورة البقرة نموذجًا(

فاطمة جمشیدي1- طالبة الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد
الدکتور وصال میمندي - أستاذ مشارك في اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد

الملخص
إّن اإلعراب في اللغة العربیة وأثره في المعنی من األمور التي شغلت علماء اللغة العربیة قدیًما وحدیًثا، وذهبت آراؤهم 
فیها مذاهب شّتی؛ فمنهم من یرى أهمیة اإلعراب وأثره في المعنی، ومنهم من الیرى أهمیة له في الجملة؛ وإّنما یأتي 
کانت للقدماء أم المحدثین، وتفنید  لتزیین الجملة أو لتعاقب الحرکات ال غیر. هذه المقالة حاولت إلیراد هذه اآلراء سواًء أ
المنهج  عبر  المقالة  هذه  کِتَبت  المهمة.  القضیة  هذه  في  الغالب  الرأى  ترجیح  ثم  معلومات  من  لدینا  توافر  بما  رأى  کّل 
والجمل  الکلمات  دراســَة  مستهدفًة  النحویة  والکتب  الکریم  القرآن  تفسیر  کتب  من  مستخدمًة  التحلیلي   - التوصیفی 
والجمل  الکلمات  تلك  فیها  التي وردت  المقاطع  تلك  اإلعرابیة وتفسیر  بیان مواقعها  النحویون في  اختلف  التي  القرآنیة 
وتوجیه معانیها من خالل األعاریب المختلفة في الکلمة الواحدة، وکذلك الجملة الواحدة اعتمادًا علی لفظة »هؤالء« في 
اآلیة الخامسة والثمانین من سورة البقرة. وکذلك ترید إبراز أهمیة اإلعراب في تفسیر کالم اهلل تعالی، والعالقة الوثیقة بینهما 

لیؤکد ِمن هذا المنطلق علی دور الحرکات اإلعرابیة في فهم المعنی النحوی والتفسیر الصحیح لآلیات القرآنیة.

کلمات مفتاحیة: القرآن الکریم، التفسیر، النحو، اإلعراب، المعنی

f.jamshidi1364@gmail.com  : 1  . الکاتبة المسؤولة
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تقییم مدی نجاح قسم النصوص في »کتاب 
العربیة العامة للصف الثاني الثانوي«

 من وجهة النظر المعلمین والتالمیذ )مدینة زابل نموذجًا(

الدکتور عیسى متقى زاده - أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس
آزاده شه بخش مجبور1- ماجستیرة في اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

الملخص
القواعد والنصوص والتداریب، فالقواعد تهدف  العربیة في المدارس یتکون من ثالثة أقسام:  جمیع الکتب المدرسیة 
کانت األسالیب  کما قدم في غضون ذلك، یمکننا أن نقول من أهم مکونات نجاح الطالب  إلی تعلیم اللغة في هذه الکتب 

المستخدمة في الکتب المدرسیة وتعلیم المحتوى من جانب المعلمین.
تعلیم  فی  الثانوی"  الثانی  للصف  العامة  العربیة  ل"کتاب  النصوص  قسم  نجاح  مدی  تقییم  الدراسة  هذه  تحاول 
المعلومات  نتائجها علی تحلیل  ع معتمدًة فی  والفر الجنس  ع  لنو وفقًا  والتالمیذ،  المعلمین  نظر  العربیة من وجهة  اللغة 

المستخرجة من االستبیانات.
سیستان  محافظة  من  زابــل  مدینة  فی  ثانویة  مدرسة  عشرین  من  ومعلمة  و20معلمًا  وطالبة  120طالبًا  اختیار  تم 
وبلوشستان. وقد تّم أخذ العینات من المجتمع اإلحصائي بطریقة عشوائیة، وتشیر النتائج إلی أّن قسم النصوص -من 
ع  وجهة نظر المعلمین وخاصة المعلمات- قد نجحت فی الوصول إلی أهدافها بینما أّن هذا القسم- من منظار طالب فر

الفیزیاء والطالبات- لم یکن ناجحًا فی الوصول إلی أهدافه.

کلمات مفتاحیة: النصوص العربیة، کتاب العربیة العامة للصف الثانی الثانوی، المعلمون، التالمیذ

a.shahbakhsh@modares.ac.ir  :1  . الکاتبة المسؤولة
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التناص القرآني في أشعار سید موسی الطالقاني
الدکتور جهانگیر أمیري- أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة بجامعة الرازي بكرمانشاه

هدیة جهانى1- طالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربیة بجامعة الرازي بكرمانشاه

الملخص
إّن الشعراء  یستلهمون من المصادر المختلفة للتعبیر عن أفکارهم و هواجسهم؛ منها القرآن الکریم واألحادیث التي تؤدي 
دورا أهّم بالنسبة إلی غیرها. إّن سید موسی الطالقاني بوصفه أحد الشعراء المعاصرین العراقیین قد استفاد للتعبیر عن أفکاره 

من مصادر مختلفة بصورة لفظیة ومعنویة، بما في ذلك القرآن الکریم. وهو قد لجأ إلی طرق عدیدة في هذا المجال. 
ما یتضح من خالل دراسة أدبه هو أّن أفکاره الدینیة قد انعکست في أشعاره بشکل جلي وواسع.  وما یقصد الطالقانی من 
خالل استخدام اآلیات القرآنیة هو رفع مستواه الکالمي من جهة وإقناع المخاطب من جهة أخرى. إّن هذه الدراسة، تقوم 

بدراسة التناص القرآني في أشعاره  بعد تقدیم موجز عن حیاته.

کلمات مفتاحیة: القرآن الکریم، سّید موسی الطالقاني، الشعر العراقي المعاصر

hediehjahani@yahoo.com :1 .الکاتبة المسؤولة
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األسلوبیة ونظرة بشار بن برد إلی العالم في ضوء 
النظرية الوظیفیة

الدکتور محمد جرفي - أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة أراك
مریم یادگاری1- ماجستیرة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة أراك

الملخص
کیفیة استخدام اللغة فی السیاق وتفحص النص األدبي في ثالثة أجزاء النصیة  تشرح النظریة الوظیفیة لـمایکل هالیدای 
والفکریة والعالقات الشخصیة حتی تکشف عن المعنی وتعرض قدرة خالق النص األدبي للمتلقي. بحسب هذه النظریة یستطیع 

الشاعر أو الکاتب أن یجعل تجارب العالم الخارجیة حوله أو تجارب العالم الداخلیة في نفسه عن طریق اللغة عند المتلقي.
وفقا لذلك ترید هذه المقالة التي اعتمدنا في خطتها علی المنهج الوصفي - التحلیلي، أن تفحص وتشرح قصیدة »مدح ابن 
هبیرة ووصف الجیش« للشاعر العصر العباسي األول بشار بن برد عن طریق رسم الجداول والرسوم البیانیة وتکشف عن فکرته 
ونظرته إلی العالم. تعبر هذه المقالة أن بشار سلك فی قصیدته النظریة الواقعیة وألقی مضمونه وقصده مع االعتقاد الراسخ والموکد 

إلی المخاطب وجعل فضاء شعره مملوءًا من الدینامیکیة والتنقلیة.

کلمات مفتاحیة: بشار بن برد، النظریة الوظیفیة، هالیداي، النظرة الی العالم

yadegarimaryam95@yahoo.com :1 .الکاتبة المسؤولة
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المرأة الشرقیة والمرأة الغربیة في رواية »واحة 
الغروب« دراسة مقارنة

ناهید خدادادیان1- ماجیسترة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة الخوارزمي
ربیع أمیری - ماجیستر في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة سمنان

الملخص
المعاصر  العربي  األدب  إنعکست في  قد  التي  اإلجتماعیة  الموضوعات  إلی  اإلتجاه  المعاصرة هي  الروایة  من خصائص 
العرب  الکتاب  بعض  بها  إهتم  قد   التي  الموضوعات  أهــم  من  هي  حقوقها  وممارسة  المرأة  الوفیرة.  ــراض  األع بصورة 

المعاصرین ونّظموا أعماال مکتوبة في الدفاع عن حقوق المرأة.
لـــبهاء طاهر، الکاتب المصري الشهیر، هي إحدی الروایات المعاصرة في مصر التي تطرق الکاتب  روایة واحة الغروب 
الروایة أن تدرك األلم والمعاناة والّصمت  التاسع عشر. یمکن في هذه  القرن  فیها إلی القضایا اإلجتماعیة والسیاسیة في 
کان یسعی مؤلفان أن یستعرضا ویحلال فی هذا البحث مقارنة  والفورة وصرخة النساء صامتة في تلك الفترة ببساطة. لقد 
المرأة الشرقیة مع المرأة الغربیة في روایة واحة الغروب. فمن الضروري أن نقول أّن منهجیة المقال هي منهج الوصفي 
- التحلیلي التي تبدأ بالتعبیر عن مدخٍل حول الکاتب وملخٍص عن الروایة والتعّرف بشخصیات نساء الحکایة، ثم تعبر 
کانت مجاٌل إلظهار خالفات ومقارنات  عن خالفاتهّن. هکذا تبدو من النتائج الناجمة عن دراسة النّص أّن کل الحکایة لقد 
کان  المجتمع و...الخ، و  الزواج، الحضور في  الحریة،  المختلفة منها  الحیاة  الغربیة في حقول  المرأة  الشرقیة مع  المرأة 

الکاتب قد دافع عن حقوق النساء الشرقیة بانعکاس ظروفهّن العصبیة في المجتمع المصری الذکوری.

کلمات مفتاحیة: بهاء طاهر، واحة الغروب، المرأة الشرقیة، المرأة الغربیة

na.khodadadian@gmail.com :1 . الکاتبة المسؤولة
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دراسة جمالیة النصوصیة القرآنیة في األشعار 
المنسوبة إلی اإلمام علي )ع(

نورالدین پروین1- طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة الرازي بكرمانشاه
غالمرضا عالیخاني - طالب الماجستیر في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة اإلمام الخمیني الدولیة )ره( 

بقزوین

الملخص
القرآن بوصفه موسوعة شاملة في  النصي. إن  النقد  اللغویة لألدب وکذلك ناتج عن  الرؤیة  النصوص ناتج من  تداخل 
کل المجاالت االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة یلعب دورا رئیسا في التطور العلمي للمفکرین واألدباء المسلمین. فإن حیاة 
وأعمال األئمة المعصومین علیهم السالم تکون انعکاسا من القرآن الکریم ولم یستثنوا عن هذا األمر في المجال األدبي 
أیضا، من ضمنها آثار اإلمام علي )ع( التي تمتلك أدبیة خاصة ومضامین شعریة ثمینة هي دیوان األشعار المنسوبة إلیه 

التي نرى فیها تأثیرا مباشرا من القرآن.
البحث  اإلمام علي )ع(، وطریقة  إلی  المنسوب  الدیوان  القرآنیة في  النصوصیة  إلی دراسة جمالیة  البحث  یسعی هذا 
کیب  وصفیة تحلیلیة. من أهم نتائج البحث هي أن أشعار اإلمام علي )ع( قد تأثرت من القرآن في مجال  المفردات والترا
القرآني  القرآنیة وهذا األسلوب  البنیة  الواقع أن دیوان اإلمام علي )ع( نظم علی أساس  الشعریة. في  اللغویة والمضامین 

یلعب دورا رئیسا في غنی الدیوان وتأثیره علی المخاطب.

کلمات مفتاحیة: القرآن الکریم، دیوان األشعار المنسوبة إلی اإلمام علي )ع(، التناص
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دراسة موتیف »الوطن« في أشعار خلیل مطران
تورج سهرابي1- طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة الرازي بكرمانشاه

دکتر على سلیمي - أستاذ فرع اللغة العربیة وآدابها، بجامعة الرازي بكرمانشاه

الملخص
علی  والمقاومة  الوطن  ع  موضو ینعکس  الــذي  المعاصر  العربي  األدب  في  الملتزم  الشعراء  أحــد  هو  مطران  خلیل 
من  الــبــالد  تحریر  قضیة  وجـــدت  لبنان،  فــي  العثماني  واالضــطــهــاد  األجــانــب،  لنفوذ  قــصــائــده.نــظــرا  فــي  واســـع  نــطــاق 
خاصة،  وأدبــائــهــم  الــنــاس  عــقــول  فــي  خــاص  قلق  مــصــدر  أصبحت  کما  کثیرة،  أهمیة  ــنــاس،  ال وتنویر  األجــانــب،  نیر 
إلی  ــة  ــدراس ال ــذه  ه وقــتــه.تــهــدف  مــن  فــي حیاته  یــدخــل شــعــره  أن  مــطــران  ــرر  ق ــالده،  بـ ــداء  أعـ قبل  مــن  القمع  وبسبب 
الالشعور  الــبــدئــي،  کــالــنــمــوذج  أخـــری  مــوضــوعــات  علی  الــضــوء  تسلیط  ثــم  المرتبطة،  ومضامینه  "الــوطــن"  معالجة 
خالله  مــن  لتکشف  الخاصة  لبنان  وظـــروف  الخاصة  الحقبة  تلك  فــي  المقاومة  أدب  الــشــعــري،  ــتــزام  االل الجماعي، 
في  ظهرت  الــذي  المقاومة  شــعــراءأدب  من  مطران  خلیل  البحث،  نتائج  أســاس  علی  الوطنیة.  أشعاره  ونوعیة  الکمیة 
تحلیلیة.  - إحصائیة  دراســٍة  في  مطران  شعر  في  موتیف  علی  المقالة  هذه  اعتمدت  لقد  الوطنیة.  المضامین  دیوانه 

کلمات مفتاحیة: موتیف، خلیل مطران، الوطن، الشاعر الملتزم، النموذج البدئي
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