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 چکیده
ست  اینظریه بینامتنی  غنای بر و کرد برقرار ارتباط جدید و قدیم متن میان توانیم آن با که ا

صیفی  روش با دارد رنظ در پژوهش این این دلیل، به. افزود بیاد اثر  بینامتنی اثر ،تحلیلی و تو

ستوا »ة نظری بر کیدأت با و مقاومت مفهومی رویکرد با را دینی شعار  در ،«کری  محمودومت مقا ا

سطینی  شاعر  ،درویش ص  و ،فل هبینامتنی حوز .مورد بازبینی قرار دهد را ،ایرانی شاعر  ،پورامینرقی

سیاری دارد  شاعران مذکور دریافته امّ های ب شخصیت    اند قرآن، کتابا از آنجا که  سمانی و  های آ

سان  ،های دینی ستفاده از بینامتنی دینی مردم را به جهاد علیه   منبع مهمی برای آزادی ان ها هستند، با ا

ــمن دعوت کرده ــیحی بدش ــورت نفی متوازهاند، هرچند درویش از منابع یهودی ومس ی ی و کلّص

ــتفاده کرده  ــتر اس ــت و امینبیش ــتپور از نفی متوازی و جزیی بهره بردهاس ــعار . اس بینامتنی در اش

 مسیحیت  اسالم،  ةنی در سه حوز کاربرد بینامتنی دی.وضوح بیشتری دارد   ،پوردرویش نسبت به امین 

پور در اشــعار ینبیانگر تعامل دو شــاعر با این ادیان اســت واختالط دینی که درویش و ام  ،و یهود

ــت که دولت    خود به کاربرده   ــایه   ها می اند، امری اسـ آن اختالفات مذهبی خود را    ةتوانند در سـ

 .آمیز دست یابندکنارگذارند و به نوعی همزیستی مسالمت
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 24 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 بمقدم -1

ــتر      نامتنیت در گسـ عاریف متعددی از بی ی  ةامروزه ت ئه داده ادب ــده ات تطبیقی ارا ــتشـ .  اسـ

شــاعر را قادر   ،نشــانی از تعامل شــاعر یا ادیب با متون مختلف اســت. این تکنیک ،بینامتنیت

ــازد تامی ــةمفاهیم ذهنی خود بهتر  س ــان  را در عرص ــعر و ادب نش ــاعران ادبیات   ش دهد. ش

ــر امین  ،مقاومت   طالعی که از   پور بادرک این مطلب و با ا   از جمله محمود درویش و قیصـ

شته  شعری مقاومت خود از این     که اند کردهسعی  ،اندمتون دینی مختلف دا ضامین  در بیان م

 تکنیک ادبی بهره بجویند وآن را به کارگیرند.

 بئلمس بیان -1-1

 ،جدید شاعری هایکتکنی از استفاده با که داندمی الزم خود بر، مقاومت ادییات در شاعر

 برقرار انسجام آنها میان و جمع را حاضر و گذشته ،همین دلیل بهکند؛ هماهنگخود را 

  (8: 1999،لسعدنید. )انکمی

 وارد را بینامتنی اصطالح ،شصتة ده اواخر در (Julia Kristeva) «کریستوا ژولیا»

 ةشیو این ،تاکنون زمان آن ز( ا57-55: 1380)آفی، .کرد فرانسه ادبی ةنظری و نقد ةعرص

 از گشتیجای متن، یک» ،وی نظر به است.هقرارگرفت استفاده مورد ادبی مطالعات در نقد

 خذشدها متعددی هایهگفت ،آن در که است مفروض متن یک فضای در بینامتنی و متون

 ( 53: 1380)گراهام،.« کنندمی خنثی را یکدیگر وشوند می مصادف هم با متون، دیگر از

 او .تبرخورداراس یاهویژ اهمیت از خواننده ،یبینامتن مناسبات در ،بارت اعتقاد به  

 : داردمیراظها چنین مؤلف مرگ یةنظر در را نکته این
 روابط وارد و گرفته تئنش هافرهنگ بسیاری از شده،ساخته متعدد هاینوشته از متن کی»

 و هبود چندگانگی این گرانیگاه که است یجایگاه اامّ دشویم مجادله و هجو مکالمه، متقابل

، مبدأ در نه متن یک وحدت .فمؤل شده،گفته تاکنون کهچنان نه ،است خواننده ،جایگاه این

 (112: 1380،گراهام.« )است آن مقصد در بلکه

استحالة زندگی در خارج  ،در حقیقت ،بینامتنی»کند: گونه تعریف میوی بینامتنی را این 

 «ون.یتلویز وزنامه باشد یا صفحة، رکند که این متنانتهاست و فرقی نمیاز متن بی

 ( 35: 1998)البقاعی،
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 هارابطه این وجودو  دارد کیدأت مختلف متون میان روابط وجود برضرورت  ،بینامتنی

 یا قدیم متون زاییدة را جدید متن یک صوالً ا و داندمی متن یک معناداربودن سبب  را

ن،  متو در آن کاربرد شکل  و یچگونگ براساس  بینامتنی .وردآمیرشما  به متن آن معاصر 

 ت:  ساهکردتقسیم بخش سه به را آن انواع محمدعزام. استهشدتقسیم متعددی انواع به

شین  هایهدور از یریگبهره. 1  اهمیت پی در که متن مکش .2، بیغا متن با تعامل و پی

 هایتنم با ،ناآگاهانه یا آگاهانه صـــورتبه که گووگفت .3د، دهمی روی بیغا متن

 ( 30: 2001)عزام، .ندکمی ایجاد پیوند قدیم یا معاصر

سیم  ،احمد الزغبی سته   ی را به دو دبینامتن ،صراحت ند؛ او بهکبندی دیگری را بیان میتق

 (16: 2000مستقیم. )ن.ک: الزغبی،. بینامتنی غیر2ِ  ،بینامتنی مستقیم. 1کند: تقسیم می

 هشپژو اهمیت و ضرورت -1-2
 پس اســت، برخوردار دینی ویژگی از فلســطین و ایران در مقاومت ادبیات کها آنج از

س  این که رسد می نظر به ضروری   دین اثر بتواند تا گیرد قرا بررسی  و بحث مورد ،هئلم

ضر  د.بنمایان خواننده به مقاومت به مربوط مفاهیم انتقال در را  یافتن دنبال به پژوهش حا

 بینامتنی انواع از یککدام از پور امین قیصرو  یشدرو حمودم که ستا این مسئله جواب

 بهتر پیشــبرد برای آن از اندتوانســته حد چه تا و اندکرده اســتفاده خود متون در دینی

ستفاده  در آنها از یککدام اینکه دیگر و بگیرند کمک خواننده به خود مفاهیم  آن از ا

ست کرده عمل ترفقمو صد  و ا شعار  در ،بینامتنی انواع از یککدام کارگیریهب در  این ا

 .است بیشتر دو

 تحقیق  پیشینة-3-1

  بررســـی عام  شـــکل اند، آن را بهدادهکه  بینامتنی را مورد بررســـی قرارهایی مقاله اکثر 

ــ به  که  هایی پژوهش جمله  از .اند کرده  به  توانمی ،اند پرداخته  دینی بینامتنی  هئل مسـ

  امیری جهانگیر، کیانی رضا  ةنوشت  ،پورقیصرامین  شعر  در «ریمک قرآن بینامتنی هایوهجل»

شاره  نعمتی فاروق  و شعار  در قرآنی بینامتنی ،مقاله این .کرد ا  بررسی  موردرا  رپونامی ا

 .است دادهقرار



 

 

 

 

 

 

 26 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

شت  ،«درویش محمود شعر  فی قرآنی التناص» ستم  رقیه ةنو  دیگری ةمقال عنوان ،رپور

 فی التاریخی و الدینی لتناصا» نامةت.  پایاناســرســیده چاپ به زمینه این در که اســت

 فی الدینی لتناصا»نیز  و شرار  ابو الکریمدعب موسی  ابتسام  ةنوشت  ،«درویش محمود الشعر 

سعید  محمد سامى  سحر ة شت نو ،«شدروی محمود شعر  صر  ال در   دینی بینامتنی زمینه در، ن

  اند.هشد نگاشته شعر درویش

 و ســلیمی علیة نوشــت ،«دنقل ملأ و درویش محمود شــعر فی قرآنی التناص»مقالة  

ــا ــ تطبیق به ،کیانی رضـ ــعر در دینی بینامتنی ئلةمسـ  دنقل ملأ و درویش محمود شـ

 درویش محمود اشعار  در دینی بینامتنی زمینه در تطبیقی ةمطالع تاکنون اامّ است تهپرداخ

 حاضــرة مقال ،دلیل همین به اســت؛هنگرفت صــورت مقاومت مفهوم با پورنامی قیصــر و

شعار  در را دینی بینامتنی تا کوشد می  تحقیق مورد مقاومت مفهوم بر تکیه با ،شاعر  دو ا

  است.هنبود غافل هم انجیل و وراتت دینی منابع از ،قرآن بر عالوه حاضر ةمقال. هددقرار

 پژوهش روش -1-4

 این بر ت.تواســژولیا کریســة تحلیلی و بر مبنای نظری - توصــیفی ،مقاله این قتحقی روش

 فنی جهت از شعر،  پیام القای در دینی متون نقش و نداشده  گزینش مرتبط اشعار  اساس، 

 .استرفتهگقرار مطالعه مورد موضوعی و

 بحث -2

 دو هر یا لفظ یا معنی انتقال معنی به ( Intertextuality) غربی مصطلح  ةترجم ،بینامتنی

 معنای به ،بینامتنی. است  دیگر متون یا متن با متنی ارتباط یا و دیگر متنی به متن یک از

 در گاه ،شکل  ةزمین در گاه، ارتباط این ؛است  حاضر  و گذشته  متن دو بین ارتباط وجود

ست  یدو هر در هگاو  مضمون   سه  به ،مضمون  جهت از را بینامتنی ،مفتاح دمحمّ .آنها

 :تاسکرده تقسیم بخش

ــ. »1 ــفیه.2ا، هرتعب و پندها از برداریهخالص ــابتص . 3، پذیریتعبر به دعوت و حس

   (132: 1992)مفتاح، .«آنها میان ارتباط ایجاد یا ایجر هایتسنّ جایگاه

صر  دو با ما ،بینامتنی در ستیم  روبهرو تغییر و ارتباط عن  بینامتنی ،سو کی از یعنی ؛ه

 تحول و تغییر ایجاد به، دیگر سوی  از و شود می جدید و قدیم متن بین ارتباط به منجر



 

 

 

 

 

 

پوربینامتنی دینی قرآن، انجیل و تورات در اشعار محمود درویش و قیصر امین  27 

ستای  در متن جدید  و تفسیر  و متن معنای درک ،بینامتنی درانجامد. یم شاعر  اهداف را

سط  ،آن ویلأت  شعری  که هنگامی شاعر  ،خاطر همین به ؛پذیردمی صورت  خواننده تو

 نیز خواننده مهارت روی بلکه دسنج می ،دهدمی شعر  به که را معنایی تنهاهن سراید، می

   کند.می حساب

 بینامتنی ةنظری انواع -2-1

سیم  متعددی انواع به ،بینامتنیة نظری سی  این و شده  تق ساس  هابندیمتق  و چگونگی برا

ــکل ــت متفاوت هم با ،متون در آن کاربرد ش ــی ترینمهم. اس  را نظریه این بندیمتقس

 نفی و متوازی نفی کلی، نفی» اصلی ةدست سه به را بینامتنی وی. استداده انجام اوکریست 

  استکردهتقسیم« ییجز

سنده  یا شاعر  آن در که: حوار یا کلی نفی .1  خود متن در را غایب متن از مقطعی ،نوی

ست.  هشد  متحول متن معنی که حالی در آورد،می  زیادی مقدار ،کلی نفی در واقع درا

تصــور آشــکار شــکل به ،تعامل این معموالًو فتهرکارهب حاضــر متن در پنهان متن از

 حاضر  متن در غایب متن بارز حضور  به حاضر،  متن خواندن با خواننده که چرا گیردمی

 شکل، این در مواقع بیشتر در. است غایب متن با تعامل شکل باالترین حامل وبرد می پی

 ( :79-138478، ایستوکر) ت.اس متفاوت حاضر متن معنای با غایب متن معنای کاربرد

صا  یا متوازی نفی .2 ست  همان متن مقطعی معنای بینامتنی، از نوع این رد :صامت  ولی ا

ــاعر ــکل این در ،بنابراین ؛بیافزاید خود جدید متن معنای بر تواندمی شـ  روابط از شـ

 مقتضای  به توجه با بلکه کندنمی اساسی   تغییر حاضر  متن در غایب متن معنای بینامتنی،

 متن در ،کندمی ایفا غایب متن همان در که را نقشی  ،آن معنای به توجه با و حاضر  متن

 با شــکل این در غایب متن معنای که نیســت معنی بدان این. دارد عهده بر نیز حاضــر

 بیشتری  معنای دارای تواندمی بلکه نیست  متناقض ،کندمی ایفا حاضر  متن در که معنایی

 .باشــد اههمر ،دارد بســتگی شــاعر ابداع و نوآوری به که تنوعی و تغییر با یا و باشــد

 ( 79-78)همان:
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 در را غایب متن از ییجز ،بینامتنی روابط از نوع این در مؤلف: راجترا یا جزئی نفی. 3

 یک یا جمله یک تواندمی غایب متن از گرفتهرب متن ،رو این از ؛آوردمی خود متن

شد  آن مانند و کلمه یک یا عبارت ضح ب، ترتی بدین .با ست  وا  به روابط نوع این که ا

 شــکل به که تعاملی چنین. پذیردمی انجام قبلی مورد دو به نســبت ترییســطح لشــک

 متن با موافق یا مخالف عبارات، و الفاظ معنای نظر از تواندمی ،گیردمی صورت  ییجز

  ( 79-78. )همان:باشد غایب

 حوزه سه  در را شاعر  دو این اشعار  در موجود دینی هایبینامتنی توانمی کلی طورهب

 :داد جای

   اسالمی ـ قرآنی بینامتنی -2-2
 د:کشی تصویر به شکل دو در توانمی را بینامتنی نوع این

 قــرآنـی آیـات از استـفـاده -2-2-1

سائل  بین رابطه گفت توانمی ست  متبادل ارتباط یک ،شعر  و فکری م  خاطرهب شعر . ا

سیاری  در تواندمی دارد، که مهمی جایگاه ضامین  خدمت رد را دین ،موارد از ب  خود م

 موضــوعات ةواســط به قرآن. »بپردازد خود اهداف نشــر به آن ةواســط به و دهد قرار

)شلتاغ،   .« دهد یاری و کمک دینی مختلف هایهگون با را شعر  تواندمی ،دارد که متنوعی

1987 :124) 

سان  تعالی و آزادی برای مهم منبعی قرآنکه  انددریافته پور و درویشامین س ان  ت؛ها

ــتفاده از بینامتنی قرآن ویژگی این از لذا ــعر خود   با اس  برای درویشاند. بهره بردهدر ش

 شعر  ،«قدمش  طریق» ة قصید  در اوت. اس هبرد بهره قرآن آیات از، مبارزه به مردم تشویق 

س    »ة کریم آیه از را خود سبعَ  سبیلِ اهللِ کَمَثلِ حَبة  أنبَتَت  ابلِ فی کلِّ  نمَثَلُ الّذینَ یُنفِقُونَ فی 

سع  علی  سنبلة  مائةُ حبة  و اهللُ یضاعِ   شاءُ و اهلل وا أعَدّوا لَهم   و» ةو نیز آی (261)بقره: «مفُ لِمَن ی

ــتَطَعتُم من قوة  و من رِباطِ الخَیلِ تُر    ــت   (60)انفال:  «مهِبونَ به عدوَّ اهللِ و عدوَّکُ   ما اسـ برداشـ

 .استکرده
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 حبَّةٌ جُثتی فی و / دَقَّت، الصفر  ساعةُ  ..قمرٌ جُثتی فی ینشق   و / استَطَعتُ  ما لَهم أعّدُّ

 القُمحِ مِن أفرِغوها ..جثتی هذه / سنبلة   ألفُ  سنبلة   کلِّ فی سنابلَ،  سبعَ   /للسنابلَ  أنبَتَت

 ( 1:552، ج1994)درویش،   بَینی و بَینی الحربَ أنهی کَی /الحَربِ إلى خُذوها ثُمَّ

 با  مبارزه  و جهاد  اهمیت  تا  کند می آغاز  آیة مذکور  متن  با  را کالمش ،درویش

 چراکه ست، اهبرد بهره امتصاص  یا متوازی نفی از . اونماید گوشزد  خواننده به را دشمن 

. بردمیپی غایب متن بارز حضور  به، وضوح  وفور خاطرهب حاضر،  متن خواندن با خواننده

ستیحا  را باساقت نوع این توانمی ،ایحا تعریف به توجه باالبته  ستیحا . نامید هم ا  نوعی ،ا

ست  اقتباس  آیاتی مجموعه یا آیه خود به یاکلمه دیدن با خواننده ،آن خالل در که ا

 ذهن در آیه کلمه، دیدن مجردهب و شود می رهنمون ،دارد دوجو هاآن در کلمه این که

  (153: 2004، )علوان واآلخرون .شودمی تداعی او

شان  برای درویش ستفاده  قرآنی بینامتنی از نیز مرگ از بعد حیات ادندن . ست اهکرد ا

 به که اعتقادی خاطربه که ســرایدمی کســانی از ،«موراءه ینظرون ال»ة قصــید در او

 کردند:می کتر شهادت قصد به را خود منازل داشتند، مرگ از بعد جاودانگی

سافِرونَ » صَباحِ  من یُ سی     ال سند شَهم  حامِلینَ هیرةِ،الظَ فی غبار  إلی / ال شیاءِ   /مأَلی نُعو  بأ

 / الحیاةَ إال / بعدِنا من تَتَذکَّری ال«:  العنوانِ مجهولةِ لِحبیبة  رسالة   و شخصیّة    بطاقهٍ: الغیاب

شوارعِ  إلی البیوتِ من» یَرحَلونَ» و سِمینَ  /ال شارةَ  را صرِ  ا  /«:یَراهم لِمَن قائلینَ الجریحةٌ الن

 (58-57: 2003)درویش،« تَتَذَکّرونا فال یحیا نَزل لم»

التَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلُوا فى سبیلِ اللّهِ أموات  و »ة آی از را بودنزنده و جاودانگی مفهوم او 

ست به امانت گرفته( 169)آل عمران: «نیُرزَقُو رب هم عندَ أحیاء  هُم بل بهره  ،از امتصاص  و ا

ه مقتضای  بلکه با توجه ب اساسی نکرده تغییر ،حاضرمتن  برده است زیرا معنای متن غایب در 

دراینجا نیز ، کندبا توجه به معنی آن، نقشــی را که در همان متن غایب ایفا می متن حاضــر و

 .ندکایفا می

 از بعد حیات تصویرکشیدن  به  برای است، هسرود  شهید  برای که یاقطعه در پورامین

ــت قرآنی ةآی مفهوم و معنا از ،مرگ ــتکرده فادهاس  قرآنی الفاظ از وی چند هر ،اس
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ــتف هب  را او مفهومی اقتباس توانمی شــعر در تأمل بااســت، اده نکردهصــورت واضــح اس

(  169:باال )عمران، مفهوم آیة متوازی نفی با اســتفاده ازع، مقط این در و هما پس. دریافت

 است:را در شعر خود بیان داشته

ــدانــد او حیــات  راز کس   نگفت    ن
 

ــت    بنهفتن خود کام  به  زمان  بایسـ
 

ــان  چنــد ره  لی  خفــت  خون  می  و

     

ــوگند   خفتن نخواهد او خون که س

 (42: 1363پور،)امین                           

شنایی با فرهنگ مفاهیم غنی  مینا»  ستقبال از درون   پور در اثر آ سالمی و ا  ةمایمعارف ا

شعر خود را اعتال می  شعر او که این موضو  بخشد قرآن،  سیار ماهرانه و برخوردار از    ،ع در  ب

 ( 177: 1388)بهداروند،.« دهدخالقیت هنری روی می

 اسالمی و دینی هاسشخصیت از استفاده -2-2-2

 .تاسهشد استفاده هم دینی هایشخصیت از ،قرآن آیات بر عالوه ،اسالمی بینامتنی در 

 در، استهیافت ترکیب قرآنی آیات اب غالباً هاشخصیت این از برخی زندگی که آنجا از

 ستادهآم وجود به تداخل نوعی قرآن و دینی هایشخصیت بینامتنی میان ،موارد برخی

  .شود روهروب مشکل با آنها جداسازی تا شده باعث، امر این و

م و ستم بر ظلست که در براای اخاطر جایگاه انسانی، بهها در شعراستخدام این شخصیت

 کند.میذکر در شعر را نام آنها  ،هاخاطر تشابه رسالتش با این شخصیتشاعر هم به دارند و

سف    - ضرت یو  ،درویش و پورامین اشــعار در شــده حمطر هایشــخصــیت از )ع(: ح

  یوسف  حضرت  ةحادثرپ زندگی توانمی را انتخاب این علتاست.  )ع(  یوسف  حضرت 

 به مربوط مسائل ، شاعران  تا است دهش  سبب  و شده  شاعران  برای منبعی که دانست  )ع(

صیده  درویش .کنند مطرح تشخصی    این قالب در را شان هجامع و خود أنا »ی با نام ادر ق

 سراید: چنین می ،«یوسف یا أبی

سفُ  أنا  و علیَّ یَعتَدُّون / أبی یا بینهم یُریدونی ال یُحِبُّوننی، ال إخوتی أبی یا. أبی یا یو

...  /أبی یا لُعبی حَطَّموا هُم و / الحَقلِ مِن طَرَدونی هم و /ِ کالمال و بالحِصــی یَرمونَنی
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شَرَ  أحدَ رأیتُ إنّی قلتُ حین أحدٍ علی جَنَیتُ هل ! أبَتِ شمسَ  و کوکباً، عَ  القمرَ، و ال

  ( 352: 2،ج1994)درویش، ساجِدینَ لی رأیتُهم

سف  شخصیت    شاعر  تا شده باعث آنچه  و ناامیدی حس زیند،گبر خود برای را یو

س دیده عربی هایدولت دیگر حمایت از که ست ا یخیانت  میان همخوانی دلیل به ت وا

ستان  و خود شخصیت    سف  زندگی دا  زندگی حوادث برای منبعی را او حیات(، ع) یو

ستفاده  متوازی نفی از ،کالمش انتهای رد و قرارداده خود ست هکرد ا صیده  این. »ا  از ،ق

ست  قصایدی  جمله  شاعر  به بینامتنی این و سروده  بینامتنی ةپای بر را هاآن ،یشدرو که ا

ست داده اجازه شکن  را زمان دیوار که ا شان و، س یک از امر این د.ب  از و شاعر  نوآوری ةن

 شاعر  زیرا شود میهگفت «صریح  بینامتنی» ،آن به که است  شاعر  تئجر ةنشان  ،دیگر سوی 

اذ قالَ یوسفُ لِأبیه یا أبَتِ  » قرآنی ةآی متن از یتواقع بر تأکید برایر، شع  پایان قسمت  در

شَرَ کوکباً و الشم     کردهاستفاده  (4)یوسف:  «سَ و القمرَ رأیتُهُم لی ساجِدینِ إنّی رایتُ أَحدَ عَ

 (287: 2002)شبانه، .« ستاذکر کرده یترین تغییرها را بدون کوچکوجایگاه شخصیت

ــعر دریوســـف )ع(،  حضـــرت نام ــتفاده مورد ،درویش ندهماننیز  پورنامی شـ  اسـ

 به داستان  مانند ،ع((یوسف  حضرت  زندگی به مربوط حوادث از هم او. ست اهقرارگرفت

  ت:اسبرده نام غربت قصة و پیراهن بوی، او انداختن چاه

ست / که می  شاید /  این بوی غربت ا ره / بوی غریب پیراهنی پا آید / بوی برادران غریبم / 

م/...   از دور می شناس  من بوی بی پناهی را / این بوی زخم گرگ نباید باشد /   /نه!  در باد / 

 (131: 1384پور،آید. )امینانگار بوی رفتن می

 داســتان به اشــارهبینامتنی جزیی  ، باچاهو  گرگ، غربت چون الفاظی بیان با پورامین

و از این   آمیزدیدرم رزمندگان سرنوشت   با را نآ و کندمی )ع( یوسف  حضرت  زندگی

 کند.می استفاده رزمندگان مظلومیت بیان برای ،شخصیت

ضرت ابراهیم  - صیت    )ع(: ح شخ شعار خود   از  شاعر در ا   نام آنها را های دیگری که دو 

 را خود ،شخصیت  قالب این  در درویش. کرد )ع( اشاره  توان به ابراهیماند، میذکر کرده

  است:هکرد قلمداد دشمنان نابودگر
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 و .../النسورَ  یَلِدُ ال النَملِ فبیضُ.. /.األوثانِ مُحطِّمُ و.أنا / الفُرسانِ  فارسُ و الشبابِ  زَینُ ناأ

ــانِ فارسُ و الشــبابِ، زینُ أنا/ …ثُعبانُ قشــرَها یُخبِىءُ/.. األفعى بیضــةُ )درویش،   الفُرس

 (83 :1ج،1994

شان  برای درویش سطین  مقاومت دادنن ستفاده  با ،فل ستان  از ،متوازی متنیبینا از ا  دا

 .داندمی ع() ابراهیم همچون را خود و کندمی استفاده هابت شدنشکسته

 در  رزمندگان شجاعت  و هبرد ام)ع( ن ابراهیم شخصیت    از شعرش  در نیز پورامین 

 :استکرده ماننده او دست به هابت شدنشکسته به را دشمن با مقابله

ه قصد شکستن / الت و منات را که شکستیم / عزّی دیگر عزیز       ایم / با قامتی باز ره رسیده 

ستگی خود  با کفش ماند.نمی سیده  /های خ ستانی ابراهیم / ایماز ره ر شانه  /میراث با   هایبر 

  (11:1360پور،)امین ماست

داستان حضرت     به مربوط حوادث به تنها زیرا هکرداستفاده  ییجز بینامتنی از پورامین

 را او ذهن و نموده همراه خود با را خواننده ،کار این با و است کرده اشاره  ( )ع ابراهیم

 .بفهمد را منظورش تا واداشته کنکاش به

سین  -  تجلی شــاعر دو شــعر در زندگی او که اســت دیگری شــخصــیت )ع(: امام ح

ست، یافته ستقیماً  شاعر  دو چند هر ا شاره او  نام به م  ثةحاد از الهام به درویش .اندکردهن ا

 :استکردهاشاره خود تملّ قیام به ،کربال قیام تاریخی

 ســفرَ و / األنبیاءِ الئحةَ أقرأ و ۀ/الطفول و  /ویوتوبیا / کربالءَ أری ک/فی أُحد قُ حینَ

 (296: 1، ج1994ه )درویش، الرذیل و الرضا

ستفاده  با را حادثه دو و افتدمی کربال ةحادث یاد به ،خود تملّ مظلومیت دیدن با او  ا

  خود تملّ مظلومیت ترسیم  همان که هدفش به تا سازد می مرتبط مهه ب ،جزیی بینامتنی از

 از نامی آنکه بدون ،)ع(حســین امام زندگی از نیز پورمیند. ابپوشــان عمل ةجام ،اســت

 تشنه  لب با )ع( حسین  امام شهادت  به ،جزیی بینامتنی از استفاده  با و وردآمیان به یشان ا

 :استقرارداده تشملّ و خود برای وسرمشقی الگو را او و استهکرد هاشار

 نامیدنـدمی نور زنسل چو را خود
 

 آرمیدند دوست کوی به و رفتند 
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 عطش اوج در زآنکه شدند سیراب

 

 ثه را به شوق آشامیدنددآن حا 

 (22: 1363پور،)امین                      

ستفاده  با شاعر  ست  ،خود یتاریخ تفکر از ا شابهت  به د  را زمانی رهگذر و زده م

ــته از و گرفتهنادیده ــید حال زمان به ،گذش ــتهرس  امام نهضــت و امام قیام میان و اس

 و مشابهت  ،اندهزد دست  دشمن  علیه مبارزه به مشتاقانه  گروه دو هر اینکه رد،)ع( حسین 

 .ستاهکرد برقرار تناسب

 قرا توجه مورد درویش شــعر در کهاســت  دیگری شــخصــیت ح )ع(:نو حضــرت -

  ت:اسداده قرا مخاطب را نوح بخشیتنجا او؛ استهگرفت

 ال جذورً إنّا  /سالمةً  هنا المَمَاتَ إنَّ  /بنا تَرحَل ال / نوحُ یا  /زیتونَ غُصنَ  هَبنی / نوحُ یا

 (1:11،ج1994درویش،) قیامَه أرضی ولِتَکُن  /أرض  بغیرِ تَعیش

 شاهد  ما، نوح داستان  در زیرا تس اکرده استفاده  کلی نفی از ،ابیات این در درویش

ستیم  این ص  نوح که ه ست، ساخته  خودش که ایکشتی  با دارد دق هجرت منطقه آن از ا

 در تا خواهدمی او از و کندمی مطرح را آن خالفش  شعر  در درویش محمود»ا امّ کند

شغالی  سرزمین  شد  اشهنتیج چهره، بماند خود ا  روز در دشموعو سرزمین  اگر یحتّ ،با

 ( 438: 18، ج1427 الزیود،.« )باشد قیامت

 برای نمادی عنوانبهرا آن نوح، طوفان ةقصــ به اشــاره ضــمن« جداریه» در درویش

 :ستادهبر کار به دشمن چنگال از نجات

سَفینةِ  ظَهرِ علی عَمَلٌ فَلی /  …أحیا أن أریدُ و  / مِن أو / جوعِنا من طائراً ألنقُذُ / ال...ال

  (127:2008 ،، به نقل از جداریهلکم أقول) البحرِ دوارِ

 : ویدگمی چنین از آن،شاعر پذیریالهام و نوح طوفان ةدربار« شاورواب»
 که معنا این به است، گرفته خود به دیگری فکری بعد درویش نزد در نوح طوفان ةقص »

 اییهوسیل  درویش شعر  در اما باشد، می دیگر دیار به دیاری از کوچ وسیله  قرآن در کشتی 

شمنی  دست  از نجات برای ست  د سطین  سرزمین  به باد همچون که ا ست،  تاخته فل  بدون ا

.« اســت همراه ترس و خوف با کشــتی بر شــدن ســوار لذا و پذیردصــورت ســفری اینکه

 (33: 2003 أبوشاور،)
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 .اندازدمی )ع( نوح داســـتان یاد به را خواننده طوفان، ةکلم آوردن با نیز پورامین 

ستفاده  با اوکه  گفتبتوان شاید  ص  ،جزیی بینامتنی از ا  ه)ع( ب نوح آرامش به که دارد دق

 د:نمای برقرار مشابهت )ع( نوح و شهید آرامش میان و باشدهداشت اشاره طوفان هنگام

 زدمی کنعان به ای کنایه تو حسن
 

 زدمی قربان عید نبض تو نای در 
 

 بود اطمینـــان حلسا دلت دریای

 

 زدمی طوفان به طعنه تو آرامش 

 ( 44: 1363پور،)امین                       

سماعی  ستان  از شاعر  دوهر)ع(:  لا سماعیل  دا شعار در  ا  در درویش. اندجسته  سود  خود ا

  است:هکرد وارد گونهاین را اسماعیل نام «هالفضملهاة ،النرجسِ ماساةُ»ة قصید

شَتاتِ  من النجاةِ دربِ إلی یأخُذُهم الدربَ لعلَّ الدُنیا یف یَجرُونَ سألُوا  لم  /ال  وراءِ عَمّا یَ

صیرِهم  سماعیلُ  کانَ إن شأنُهم  ما  /القیامةِ؟ بعدَ شأنُهم  ما قبورِهم، و م سحقُ  أم إ  شاةً  إ

 (423: 2،ج1994)درویش، لإلله؟

سماعیل  ،درویش شاره  تا خواندامیفر را ا سانی  نام به ا ضرند  که دکن ک  راه در حا

ستفاده  با و بگذرند خود زندگی از وطن  متن وب غای متن معنای بین کلی، بینامتنی از ا

 ایجاد مشابهت  دهد،می نشان  میهن راه در شهادت  برای را هایفلسطین  رضایت  که حاضر 

 یبغا متن با مخالف متوازی، بینامتنی و تصویرسازی   ةحوز از استفاده  با پورامین اامّ ندک

ست هکرد عمل سماعیل  و ا ضر  که نظرگرفته در خود نفس مثابههب را ا ست  حا  راه در نی

  د:کنذبح را او تا شودنمی رحاض نیز خیال در حتی کهطوری به کند، قیام خدا

 تروپادست بی / نکردیم خنجر از تصویری  با همسایه  / را خود اسماعیل  نای خیال حتی

 (29: 1360پور،)امین .منکردی سر بی تن با رقصی که رو زان / ندیدیم کس خود دل از

 متون بینامتنی مسیحیت -23-

شتن اموری       سیحیت با در بردا ست که میراث م دن به  ش مانند فداکاری و برانگیخته شکی نی

به       های  با عذاب   ،منظور قیام  ــطین و دردها و فداکاری ملت  ــت قرینای گونه فلسـ  به . اسـ

سد نظرمی سی    ر صاویر م سطینی  -ییح و فدابین ت شابهت وجود دارد ، فل آنها   یزیرا هر دو م

 (2003:37ابو شاور، . )ن.ک: دنکنجان خود را فدا می ،برای رهایی دیگران از یوغ دشمن
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نماید، این است که او محمود درویش از کتاب انجیل جلب توجه می ةآنچه در استفاد

ت خود و رنج و عذاب ملّمیان شخصیت مسیح و رنج و دردهای آن حضرت و شخصیت 

 فمسیحی را در سطوح مختل ینامتنیبو  استعی اتحاد و یگانگی به وجود آوردهنو، فلسطین

ر این مرجع را های ظهوشیوه .استبه کار برده ح،از لفظ مسیح تا مفهوم حیات مسی ،استفاده

سمیح )ن.ک:  .شاعر از قهرمانان انجیل و حوادث یا متون آن نام برد ةتوان در استفادمی

  ( 86-1990:85القاسم و آخرون، 

ی تلفنی با تنی چند از گووبه گفت «عاشق من فلسطین» ةمحمود درویش در مجموع

 :نشینداز جمله مسیح می ،فرستادگان خدا

 و. . . مسامیرُ قَدَمی فی و  /اسرائیلَ من أحکی أنا  /أنت مَن نعم  /یسوعَ أریدُ ... ألو

 (1:150،ج 1994)درویش، اهلل یابنَ أختارُ/ سبیل  فأیُّ   /أحمِلُه أشواکِ من  /إکلیلً

هکرد برقرار مشابهت کشیدنرنج در فلسطینی، انسان و مسیح بین اینجا در درویش

 تصویرهب ،متوازی بینامتنی قالب درو   «الشوک من اکلیل» عبارت با را مشابهت این ؛است

صدای مسیح : »گویدچنین می ،ح در این قصیدهصدای مسی ةدربار «ناصر علی». استهکشید

از دعوت به تسامح و صبر در برابر اقدامات دشمن به سوی دعوت به درگیری  ،در نزد شاعر

 (43: 2001)ناصر علی،.« یابدو انقالب تحول می

به ، پوردرویش و امینر، شاع دو هر. است آخر شام ،مسیح حیات به مربوط وقایع از

ربوط ، حوادث ماند و از گذر حوادث مربوط به زندگی مسیحخود پرداخته ه در شعرئلاین مس

 چنیناین را مسیح آخر شام ةقص ،شدروی محمود .اندکشیدهتصویربه زمان خود را به

 :کشدتصویرمیبه

عشاءُکَم  /أکلتُ من الرَغیفِ الفَذِّ ما یَکفِی المسیرَ الی نهایاتِ الجهاتِ /ال جوعَ فی روحی

-2:63،ج1994درویش، ) یا أهلَ لبنا ن الوداعا /ولیسَ فینا من تَراجُع  او تَداعِی /یرَ لیس االخ

64) 

ستفاده  با درویش ضر  متن و )آخر شام ) غایب متن میان ،کلی نفی از ا شابهت  حا  م

 یاران خیانت به را فلســطین ئلةمســ قبال در عربی های دولت خیانت ،وی. کندبرقرارمی
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 را خود تملّ و دارد اشاره  داستان  دو این تفاوت به ،حال همان رد و کندمی تشبیه  مسیح 

 راه ابتدای ،این بلکه نیسـت  شـما  آخر شـام  این گوید:و به آنها می دهدقرارمی مخاطب

 . دهید ادامه را مقاومت باید و است

سیحی  میراث از که اطالعی با نیز پورامین ص  به دارد، م شاره  او آخر شام ة ق کرده ا

 :است

 هر  /اینجا  /باشد  ما آخر شام  شام،  این  /دشای   /ایمگفته خود به خامشانه  شام  هر  /نجاای

شانه  شام  شب  / ایمهگفت خود به خام  کدام جیغ  /آلود خواب خاکی های خانه در  /ام

 (13: 1360پور،)امین ؟خشکدیم نیامده گلو در که /است بیدار مادر

ستبداد  و اختناق نماد ،شب   اتفاق شب  در شوم  هایاتفاق معموالً و ست ا تجاوز و ا

ستان  در که همچنان، افتدمی سیح  آخر، شام  دا شته  )ع( م  شام  ةساد  ترکیب. »شود میک

  «.باشــد داشــته اشــاره نیز  مســیح آخر شــام به تواندمی ،شــعر فضــای به توجه با ،آخر

 برخالف زیرا است  حوار یا کلی نوع از شاعر  ةاستفاد  مورد بینامتنی( 161: 1387،محقق)

سیح  ست می که م ست  آخری شام  که دان سلی  را او حواریونش و کندمی تناول که ا  مت

 . دهدمی را خود شدنکشته احتمال شب هر شاعر ،نندکمی

با اطالعی که از کتاب انجیل دارد      نا    ،درویش  ــورت لفظی ه متنیبا کمک بی به صـ م  ، 

 :استعمل کرده

شّاً  الشّرِیدَةُ  الطّیُورُ لتَبنِی صَخرَتَینِ  عَلَی ظِلِّی وأَعلِّ  ألتبَعَ ظِلّی وأُکسرُ  / ظِلّی غُصنِ  علی عُ

 إســمَعُونی  إلَیَّ تَعَالَوا :الســّفوحِ  عِندَاتعبُ و  /مُتربَة  غَیمَة  عَلی تَطِیرُ هیِ و اللّوزِ رائحَةَ

شربُوا   /رَغِیفِی کُلُوامِن صَافَة     وَحدِی مرِالعُ شَارِعِ  عَلَی تَترُکُونی ال و نَبِیذی، مِن ا صَف  کَ

 ( 2:325،ج1994درویش،) مُتعبَة 

ست    ،کلمات این ابیات صحاح بی شم    وبرگرفته از  ست.  ش میان نجا در ایدرویش انجیل ا

ــابهت برقرار  ــیح مش ــعث»طور که رده و همانکخود و مس ــاعر همانند  : »گویدمی «جبر ش ش

سیح    ضرت م صدای او در   امّ پیمایدردم میردن جان خود برای مکها را به خاطر فداراه ،ح ا 
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عث،  ش .« )کنندکند و مردم او را تنها رها میرود و کسی به او توجه نمی از بین می ،راه ةمیان

2006: 64 ) 

 متون بینامتنی یهود -2-4

هام درویش و امی    ،تورات نابع ال نامتنی   نیکی دیگر از م عد بی که از    دینی اســــت پور در ب

توان از  شــده میهای ذکراز شــخصــیت. اندکردهد اســتفادههای آن در شــعر خوشــخصــیت

شـده،  های ذکرنماند که از میان شـخصـیت   ناگفته. کرد یاد «حبقوق»و  «شـیعا ا»و  «یموسـ »

 ،پورنامی اشعار  در نمونه نبود خاطرلذا به ؛است اشاره کرده  (ع) پور تنها به نام موسی امین

 .استشده اکتفا آنها اسم به تنها و شد یخوددار درویش به مربوط هاینمونه ذکر از

سی)ع(:  صیت    مو شخ شعار درویش  ة برگرفته از توراتشد های دینی مطرحاز جمله    در ا

ست.   ص ا شگفت    )ع( موسی  ةاو از ق سرزمین خود را به     انگیز او بهره بردهو عصای  ست و  ا

 :استتشبیه نموده )ع(عصای حضرت موسی

 هذا  /القفرِ هذا سکّانِ من الربُّ لیسَ  /کالرُعبِ متمایلً ساعِدی هذا  /األحجارُ تتحرَّکُ 

 إذن  /عنکم یدی من أبعدُ البحرَ إنَّ و  /موسی عصا سَرَقوا ما  /األحجارُ تتحرَّکُ  /ساعدی

 (1:483،ج1994درویش، ) فَرّوا إن و مَرّوا إن رَکَعوا،و إن و طَلَعوا إن  /األحجارُ تتحرَّکُ

ستفاده از   ستفاده کرده و اعالم می      ،بینامتنی متوازیدرویش با ا سی ا ستان مو کند،  از دا

توانســت   کنند، اســرائیل هم نخواهدغلبه )ع( که فرعونیان نتوانســتند بر موســی  گونههمان

ای  همچون صخره  ،ت اوزیرا ملّ از دست صاحبان اصلی آن خارج کند    را فلسطین  سرزمین 

ــمن به خروش آمده     ،مقاوم  ــخن خود أوی برای ت  .اند در مقابل دشـ تتحرک  »ة جمل  ،کید سـ

 .  استرا چندین مرتبه به فواصل تکرار کرده «راالحجا

ــیامین ــتنام برده)ع(  پور هم از موس ــامّ اس ور در کوه طور  دیدن ن ةا او در اینجا از قص

ای که در تجلیل و سـتایش مقام رزمندگان سـروده، سـوز و    و در قطعه سـخن به میان آورده 

 :استمانند کرده ،رزمندگان را به آتشی که موسی در کوه طور رؤیت کردگداز درون 

 مـــــوسی طور آتش: سوزشان
 

 زرتشت محراب مُهر: داغــشان 
 

 پیـش در سجاده و پشت بر کوله
 

 پشت در جاده رو پیش در جاده 
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 تو دســـت در مرداب پایان مهر

 

 انگشت در طـــوفان آغاز حکم 

 (154: 1384پور،)امین                   

است  هنمود اشاره  )ع( موسی  نام ذکر به تنها و کردهاستفاده  ییجز بینامتنی از پورنامی

 :ستاهسرود چنین ،و در جای دیگری

 ایمهآمد خطاب پــی در که طوریم
  

 ایم آمده حجاب در لیک و نوریم 
 

 ایمهآمد بآفتا جشن به و کوریم  بینیم؟ کی راو ت تو، سوگ مجلس در

 :1363همان،)                           

43) 

ضرت  به را خود ،متوازی بینامتنی بردنکارهب باشاعر   سی  ح  به او رفتن به  و( )ع مو

  اســتجابت و طور کوه در خداوند به )ع(موســی اســتجابت میان و ردهکاشــاره طور کوه

 . استکرده ایجاد مشابهت انقالب، رهبر به خود

 گیرسبنتیج -3

از فرستادگان  نامی جاهر که توان به این نکته دست یافتیش میهای دروبا نگاهی به بینامتنی

. ر داردکاوای با معنای مقاومت و نابودی سرآورد، به گونهیا آیات به میان می الهی و انبیا 

رفی تلف ظکه از ادیان مخ خود را های شعری و نیز اطالعات دینیتوانایی ،پوردرویش و امین

اند سه عنصر اسالم آنها به خوبی توانسته. اندگنجاندهمضامین مقاومت را در آن  و اندقرارداده

عمل  ةشان جامبه اهداف شعری ،را با هم درآمیزند و در همان حالیهود و مسیحیت و 

ا ب بیانگر تعامل دو شاعر ،کاربرد تناص دینی در سه حوزه اسالم، مسیحیت و یهود.بپوشانند

اختالط دینی که  ت.دیگر ادیان است و این چیزی است که دنیای امروز به آن نیازمند اس

 ةتوانند در سایها میاند، امری است که دولتپور در اشعار خود به کار بردهدرویش و امین

آمیز دست یابند و آن اختالفات مذهبی خود را کنار گذارند و به نوعی همزیستی مسالمت

ن هر دو شاعر به میزان بیشتری از آیات قرآ. ها با یکدیگر رابطه برقرار نمایندتملّ ،همچنین

تواند نشانگر این اند و این میبهره برده دین یهودو  یتنسبت به مسیح ،های آنو شخصیت

شایان  .استبه جهاد در برابر ظالم و حفظ عزت توجه بیشتری شده ،باشد که در این منابع



 

 

 

 

 

 

پوربینامتنی دینی قرآن، انجیل و تورات در اشعار محمود درویش و قیصر امین  39 

 تاستوجه بیشتری به منابع یهودی و مسیحی داشته ،پورسبت به امیندرویش نکه ذکراست 

تر عمل موفق ،بردن بینامتنیکارهوی در ب .استو از نفی متوازی و کلی بیشتر استفاده کرده

 .است پوربیشتر از قیصر امین در شعر او، کارگیری بینامتنی دینیهاست و درصد بکرده

 تفاوت این با اند،برده بهره تناص از «معنوی و فظیل» مختلفی اشکال به شاعر دو هر

 برای بیشتر درویش. است بیشتر پورامین به نسبت صریح بینامتنی ،درویش شعر در که

 قرآنی آیات از ،پورامین آنکه حال برده بهره قرآنی آیات از ،مقاومت مفهوم به خدمت

 .است کرد استفاده شهادت مفهوم کیدأت برای بیشتر
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