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Abstract 

Intertextual studies are one of the most important approaches to contemporary 

literary research. According to the theory of intertextuality, every literary text 

is its reproduction and reproduction of past or contemporary literary works. 

Considering this definition, Talmih can be regarded as one of the most 

obvious examples of intertextuality. One of the poets who widely used this 

array in his poetry is Mohammad Kazem Kazemi, the most famous poet of the 

Resistance of Afghanistan. In this research, the ways in which Talmih was 

used in his poems has been examined by descriptive-analytical method. As the 

results of this research show, Kazemi's poems are often linked to religious 

themes and texts such as the Quran, hadith, the history of Islam, the Prophets 

of the Prophets, etc., and the intertextual relations based on the threefold rules 

of Christau between the present text And absent, in the form of partial 

negation, a negation, and a general negation, in which a partial negation in 

Kazemi's poems is more frequent. 
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 چکیده:
 ةی. طبق نظرشودیمعاصر شناخته م یادب هایدر پژوهش مهمّ یکردهایاز رو یکی ینامتنیمطالعات ب

 نیبه ا تیمعاصر با خود است. با عنا ای نیشیپ یاز آثار ادب یشیبازخوانش و زا ،یهر متن ادب ،بینامتنیّت

که به صورت گسترده از  یعراناز شا یکی. کردیتلقّ بارز بینامتنیّت قیاز مصاد یکیرا  حیتلم توانیم ،فیتعر

 نیشاعر پرآوازة مقاومت افغانستان است که در ا یکاظم محمّدکاظم ،در شعر خود استفاده کرده هیآرا نیا

 جیاست. چنانکه نتا شده یبررس یلیتحل -یفیدر اشعار او با روش توص حیکاربرد تلم یهاوهیپژوهش ش

 لیاز قب ینیا و متون دهبا موضوع وندیغالباً در پ یاظمشعر ک حاتیتلم دهد،ینشان م قیتحق نیحاصل از ا

 ستواکری گانةقواعد سه یبر مبنا ینامتنیو ... شکل گرفته و روابط ب اءیاسلام، قصص انب خیتار ث،یقرآن، حد

 ینف انیم نیکه در ا است افتهیبروز  یکلّ  یو نف یمتواز ینف ،یجزئ یبه صورت نف ب،یمتن حاضر و غا انیم

 برخوردار است. یشتریاز بسامد ب یدر اشعار کاظم یجزئ
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 مقدمه -1

از نقّ ادان را  یاريه بس توجّ ريچند دهة اخ يّكه ط (Interextualiti)بينامتنيّت ةیّنظر

ا امّ  ؛مط ر  ش د (Julia Kristeva)ستوایكر ايط ژولبار توسّني، نخستكردهبه خود جلب 

 نیا شیزا یرا برا نهيزم کیهر ،و بارت نيچون سوسور، باخت يپردازانهیاز او نظر شيپ

 پ ردازانهینظر انيم بينامتنيّت نةيكه در زم یيهموار كردند. با وجود اختلاف نظرها هینظر

 شياست و از متون پ نامتنيب کیکه هر متن خود نیاغلب آنها در مورد ا ،آن وجود دارد

 فاق نظر دارند. اتّ ،است رگذاريو بر متون پس از خود تأث رفتهیپذ رياز خود تأث

ر ي نظ ؛يوموض وعات مياس ت، مف اه دینسبتاً جد و اصطلا  بينامتنيّت یهبا آنکه نظر

بازگوكنن دة  يبه ن وع يو ادبيّات سنّت يدر سنّت ادب حيحل، درج و تلم ن،ياقتباس، تضم

اس ت ك ه  يعیب د یه اهیاز آرا يکی حياند. تلمبوده بينامتنيّت نیاز مفهوم امروز يبخش

ان د. از آن به ره ب رده ج ازیا تیمختلف از جمله رعا لیبه دلا سندگانیاغلب شعرا و نو

 ياز جمل ه ش اعران ران،ی افغانس تان در ا یداریشاعر پا نیترمشهور يكاظم محمّدكاظم

او از  یآث ار ش عر ،رونی ب رده و از ا به ره ددر شعر خو ،بوفور حياست كه از انواع تلم

 برخوردار است. یيبالا اريبس ينامتنيب ليتحل تيّقابل

 مسأله انیب -1-1

 حيدارد ك ه تلم  اريدر اخت يهنری و ماندگار، ابزارهای مختلف یبرای خلق اثر شاعر

 ای است كه ب ا آوردن واژه  نیشعر ارزشمند ا کیبارز  یهاصهاز آنهاست. از مشخّ يکی

 را از بزرگ ان و ... يثیح د ای از قرآن  یاهیآ ،يخیتار يداستان ای تیكوتاه، حکا يعبارت

 ،يدر مت ون ادب  يبل اغ یاز شگردها يکیبه عنوان  حي. تلمكند يدر ذهن خواننده تداع

 نيو دلنش  بایز یاهیگذشتگان در قالب آرا ريها و اساطافسانه انيثّر در بؤو م مهمّ ينقش

 ش اعر آی د.شمار ميبهسخن  جازیا یهاكند و از راهيم فایا نیصورت رمزواره و نمادبه

ذه ن اوس ت، ب ه  يفرهنگ یهانهيجو گن نيشيبا استفاده از آن، كه وابسته به مطالعات پ

بر لط ف و عم ق ش عر  ،يمعان ياز تداع یريگو با بهره پردازديتازه م نيمضام نشیآفر

 .  دیافزايم شیخو
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در خ ود  توانديم زيرا ن یگرید يآن است كه اَشکال بلاغ حيقابل توجّه تلم يژگیو

آن را  ده،يش بخ یش تريب یزي انگالي جنب ة خ ،ب ه كل ام ب،ي ترتنی ده د و ب ه ا یجا

به محت وا و  يبخشعمق ت،يّابشاعر به منظور افزودن بر جذّ ،ني. همچندینما رگذارتريتأث

و  شیاث ر خ و اني م هیدوسو يرابطه و كنش كوشديشعر خود بر مخاطب م شتريب ريتأث

 آورد.  دیپد  یدیجد يبرقرار كند تا متن ادب گریمتون د

خالق خود ق رار  ميرمستقيو غ ميمستق اتيّتجرب رياز جمله شعر، تحت تأث ،يهر متن

 ش تريك ه پ يمتون انيناخودآگاه، م ایذهن شاعر به صورت خودآگاه  ليدل نيدارد؛ به هم

. كنديم جادیای اثربخش ارابطه د،یمتن جد نشیبرای آفر ش،یخو اتيّنوشته شده و ذهن

 ازمن دي( و نابی رید( و گ اه پنهان)ابیرابطه از نظر وضو  و خفا، گاه آشکار)زود نیا

معاص ر اس ت ك ه  ای د گذش ته از متون متع دّ یاخلاصه دیمتن جد نیل است. بنابراتأمّ

از  هيّ لة اوّج ز م ادّ زیيكرده و چ دايپ یاتازه اقيرفته و سبک و س انيمرزهای آنها از م

 اني روابط)م نی ا كوش ديم ينامتنيمطالعة ب ای نمانده است. بينامتنيّت يمتون گذشته باق

 .دینما لي( را كشف و تحلمتون

را  ميو مف اه ريش اعر بن ام مقاوم ت افغ ان اس ت ك ه  تع اب ،يك اظم محمّدكاظم 

مقاوم  ت، هم  راه ب  ا  ياه  داف متع  ال ش  برديدر راه پ خ  ا ّ يتيّاقهنرمندان  ه و ب  ا خلّ  

 رگ ذاریيو تأث تيّابباعث جذّامر  نيكار گرفته و همبه شیدر شعر خو يادب یهاظرافت

 -يفيآن است ك ه ب ا روش توص  يالعادة اشعار او شده است. پژوهش حاضر در پفوق

دة رفت ه در ش عر و اس تفا ك اربه حاتيشاعر از تلم ریيگبهره حیو تشر نييبه تب يليتحل

ه ای مختل ف و گون ه اتیو روا ثیقرآن، احاد ميو مفاه اتیاز آ ميرمستقيو غ ميمستق

 ررا د ين امتنيع بمتن وّ ه ایکي و تکن بپ ردازد يشاعر معاصر ن ام نیدر اشعار ا ينامتنيب

 زاني و م يرهگ ذر ب ه ش ناخت، چگ ونگ نی ت ا از ا دینما يشعری او بررس حاتيتلم

 .ابدی ساخت اشعار او دستآنها بر روساخت و ژرف رگذاریيتأث

 قیتحق نةیشیپ -1-2

   يعلم مقالات نيگرفته توسّط نگارندگان و جستجو در بانجام یهايبر اساس بررس
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 لي در ب اب تحل ،يفارس  اتيّ ش عر و ادب ن ةيموجود در زم یهانامهانیو پا يو پژوهش

 است:  دهيبه چاپ رس ریز یهامقاله حات،يتلم ينامتنيب

در ش عر  حيتلم تيّنامتنيب» ،يزهو فرخنده جمال اينحيذب هيزاده، آسقاسم يدعليّس -

 (یداریپا اتيّادب ةینشر ،8939«)شاعران دفاع مقدّس

ژرار ژن ت از  ينامتنيب کردیس با رواز شاعران دفاع مقدّ یدر مقالة فوق شعر تعداد 

ش عر دف اع  یآن در مح ور عم ودبخ ش و كاركرد وح دت حيتلم يشناسیيبایمنظر ز

 یه ايو نف  س توایكر ينامتنيب کردیرو از رو شيشده است حال آنکه پژوهش پ يبررس

 يش اعر ج وان افغانس تان يك اظم دكاظممّدر شعر مح حاتيتلم ليتحل یگانة او براسه

 سود جسته است. 

در  يفرهنگ  یه اپش توانه يبررس »زاده در مقالة قاسم يدعليّو س يرضا چهرقان -

 حيتلم ةیرا كه غالباً به صورت آرا يفرهنگ های( پشتوانه8934«)شعر مهاجرت افغانستان

 ياز منظ ر بلاغ ت م ورد بررس  است، كرده دايدر شعر شاعران مهاجر افغانستان نمود پ

 ح اتيتلم ليدر تحل ستوایكر ينامتنيب کردیاز رو راند. حال آنکه پژوهش حاضقرار داده

 استفاده كرده است.  يشعر كاظم

 یه ااز ح وزه کی چيپ ژوهش حاض ر ت اكنون در ه  نةيبا توجّه به موضوع و زم 

 ين امتنيب لي ب ا موض وع تحل يپ ژوهش مس تقلّ ،يو پژوهش و مقال ات علم  نامهانیپا

 صورت نگرفته است. يدر اشعار محمّدكاظم كاظم حاتيتلم

 روش تحقیق  -1-3

اس ت ك ه ب ا اس تفاده از  یاديو بن یپژوهش نظر کیمکتوب از  يگزارش مقاله نیا

ش عر  حاتيتلم است، دهيكوش يليتحل -يفياز روش توص یريگو بهره یامنابع كتابخانه

 نی . ادی نما يو بررس  لي تحل بينامتنيّ ت ةی اصول نظر یرا بر مبنا يكاظم محمّدكاظم

 لي و تحل یبندو طبقه ميتنظ ،یبردارشيمنابع، ف نيو تأم هيّچهار مرحله، ته يّپژوهش ط

دهيب ه انج ام رس  یيو اصلا  متن نه ا ينيشده و نگارش، بازب هيّته یهاشيمطالب و ف

 .است
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 ینظر یمبان -2

 بینامتنیّت -2-1

 بلکه محصول  ،ستيفرد ن کیتلاش  جةينت یبشر یمانند تمام دستاوردها بينامتنيّت

و ارائ ة آن نق ش  یريگدر شکل يبه نوع کیاست كه هر یاريبس پردازانهیكوشش نظر

 اند. داشته

سوس  ور در قال  ب  لةيوس  ش  روع ش  د و ب  ه يروس   یه  اس  تياز فرمال بينامتنيّ  ت

ف را بارت مرگ مؤلّ  رولان و یباورمکالمه (Bakhtin)نيباخت .افتیادامه  يشناسنشانه

 اتیّ نظر ،یگرید شمندانیط اندرقم خورد و توسّ ستوایمطر  نمود و ابداع آن به نام كر

 یبن دميب ه تقس  ت وانيمطر  شد كه از جملة آنه ا م  در خصو  بينامتنيّت یدیجد

 اشاره نمود.  (genette)ط ژنتتوسّ تيّنام آن به ترامتن رييو تغ بينامتنيّت

و ب ا ح ذف  پ ردازديم  گ ریمتن در م تن د کینحوة حضور  يبه بررس بينامتنيّت

وابس ته ب ه مت ون  يمس تقل ول  يو جامعه، متن را به شکل خیف، تارچون مؤلّ يميمفاه

 یاريكه موارد مشابه بس ميابیيدرم ،انينيشيتأمّل در آثار پ ي. با اندكرديگيدر نظرم گرید

 يش ناختزبان کردیوجود دارد كه حاصلِ رو فیدر تعار دیو جد میقد یاهموضوع نيب

 معاصر است. پردازانهیط نظربه ادبيّات و نقد متون توسّ

 گریک دیب ر  یرگذاريو تأث یریرپذيو از تأثه در ارتباط بود گریکدیهمواره با  متون

ش ده  قبل اً نوش ته ت به تأثّر آشکار و پنهان متن با متن ی ا مت ونِبينامتنيّ. »ستندين ازينيب

 ،توان د ب دون گفتگ و ب ا گذش تة خ  ویشپردازد و معتقد است كه هيچ اث ری نم يمي

برآورد؛ ل ذا هم واره ب ين گذشته، ح ال و آین دة ی ک فرهن ي، پيون  دی معن  ادار سر

 .(13  ،8931قاسم زاده، «)برق رار اس ت

 «ين امتنيب اتيّ عمل»و « م تن حاض ر» ،«بی متن غا: »يبر سه عنصر اساس بينامتنيّت

قابل درك است كه  يه به متونتنها با توجّ ،يهر متن ادب: »دیگويم ستوایكر استوار است.

چش م تيّ نامتني( ب1  ،8911 ن،يشاه.«)اندرگذاشتهيقبل از آن وجود داشته و بر آن تأث

خوان دن . »ده ديم  خواننده قرار یرو شيخوانش و فهم متون پ ررا د دیجد یاندازها



 __________________________________________________________________  
 48، شماره8931تابستان بيستم،كاوش نامه، سال      111

 

یک متن، سفر ذهن خواننده به جهان متن است و هر سفرِ جدید كشفِ دني ای ت ازه ب ه

 (  31  ،8939قاسم زاده، .«)دیآيم شمار

 ستوایکر ایژول -2-2

خصوص  اً مبح  ث  ،نيآراء ب  اخت ري( تح  ت ت  اث8348ژوئ  ن  14د )متولّس  توایكر

. دی نمايم  «م تن کی درون  یيچندص دا» ةی نظر نیگزیرا جا تيّننامتيب ،یباورمکالمه

. گرن دیکدیك ه مکمّ ل  دانديم دهيبه هم چسب یهاقولل از نقلها را متشکّمتن ستوایكر

و ه ر م تن ب ه منزل ة ج ذب و  ش وديم ها ساختهقولاز نقل يهمچون معرّق يهر متن»

   .(81  ،8911تودوروف ، «)است گرید يسازی متندگرگون

با متون قب ل از  یيوگودر واقع در حکم مکالمه و گفت يهر متن ستوایبه اعتقاد كر»

ای ب ه نظ ام نش انه یانظام نش انه کیعنوان گذر از را به ينامتنيخود است. او اصطلا  ب

   .(111  ،8931 ،يوصف«)كار بردبه گرید

 ینامتنیقواعد ب -2-3

در متن حاضر، به سه صورت انج ام  بیغا ایحضور متن پنهان  ،ستوایطبق نظر كر 

 :  شوديم ادی ينامتنيگانة بكه از آن، با عنوان قواعد سه رديگيم

را در  بی از م تن غا يف، جزئ مؤلّ  ،ينامتنينوع از روابط ب نیدر ا»: يجزئ ينف -8

ن وآوری  ای است و كمتر ابتکار  بیو متن حاضر، ادامة همان متن غا آورديمتن خود م

 .(911  ،8911 ،یيرزايم«)در آن وجود دارد

يرابطه سطح نیا وكلمه باشد  کی ایعبارت و  کیجمله،  کی توانديم بیغا متن

 .روديم شماربه ينامتنينوع از روابط ب نیترو آسان نیتر

 رفت هیرا پذ بیف حضور متن غامؤلّ ،ينامتنينوع از روابط ب نیا در: متوازی ينف -1

نزند، به یامختصر كه به جوهرة آن لطمه یرييبا تغ ایرا با همان ساختار و  بیو متن غا

 دی نمايم جادیمتنِ پنهان و حاضر ا انِيسازش م يمتوازی، شاعر نوع يدر نف. »برديكارم

 .همان(«)كنديو از معنای متن پنهان دفاع م
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 ای است شاعر  ينامتنيسطح روابط ب نینوع از روابط، كه بالاتر نیا در: يكلّ ينف -9

 يمتن ب ه كلّ  یمعنا كهيدر حال ،آورديرا در متن خود م بیاز متن غا يقسمت سنده،ینو

و  قي عم ياس ت و ب ه خوانش  ينامتنيدرجة ب نینوع از روابط، بالاتر نیا. »كنديم رييتغ

نوع  نیدر ا سندهینو ایشاعر  رایز ؛كند درك يركیز بهدارد كه متنِ پنهان را  ازيآگاهانه ن

ای كه بر خلاف معنای متنِ پنهان به گونه كند،يكامل م ينیاز روابط، متن پنهان را بازآفر

 نی در ا .(34  ،8931رنجب ر، «)دهديم یامر ناخودآگاه رو نیو معمولاً ا برديم كاربه

م تن حاض ر  یب ا معن ا بی م تن غا یاشکل كاربرد معن ،مواقع شترينوع از روابط، در ب

يدرح ال ،آورديرا در متن خود م بیاز متن غا يمقطع سندهینو ایشاعر »متفاوت است. 

متن پنه ان و حاض ر وج ود  انيم ينوع سازش چيه رایز است؛ افتهی رييمعنای متن تغ كه

 ،8911 ،ی يرزاي)م«دی آيحس اب م ب ه ين امتنين وع ب نیت ريع ال ل،يدل نيندارد. به هم

 911).   

   حیتلم -2-4

لَمح اً( ب ه معن ای ب ه  لمَ ح،،یَمجرد) لَمَحَ،  يثلاث شةیاز ر ليمصدر باب تفع حيتلم»

 س ندهینو ایآن است كه شاعر  ،عیاست و در اصطلا  بد ستنینگر زیيگوشة چشم به چ

یط ور معروف اشاره كند، به يالمثلضرب ای ثیحد ه،یدر ضمن كلام خود به داستان، آ

لف    فی تعر نی نوشته مش کل باش د. در ا ایق معنای شعر يبا ندانستن آنها فهم دق كه

 رةی باش د از دا ش ده داستان ذكر ای ثیحد ه،یاگر تمام آن آ رایمهم است ز ارياشاره بس

   .(1  ،8914دی، محمّ«)خارج است حيتلم

( وج ود ري ظالنّو تناس ب)مراعات هيدو ژرف س اختِ تش ب حيدر تلم»شود گفته مي

داس تان  یاج زا نيوج ه ش به و ب  كند،يم و آنچه به آن اشاره ندهیمطلبِ گو نيدارد؛ ب

   .(31  ،8911 سا،يشم«)تناسب وجود دارد

 یکاظم محمّدکاظمو شعر  یزندگ -2-5

 یادر خانواده ،يشمس 8941 ید 11در  ،يدعلفرزند حاج محمّ يكاظم محمّدكاظم

به جهان گشود و از حدود هف ده  دهیاهل ادب و فرهني و شاعرپرور، در شهر هرات د
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شعر منسجم خود را س رود از  نيلاوّ 8918نمود و در سال  سرودن شعر را آغاز يسالگ

از جن ي ب ر  زی گر به منظور نيافغانستان و همچن يت بحرانوضعيّ ليبه  دل 8919سال 

مه اجرت  رانی امتناع كرده و به همراه خ انواده ب ه ا یاز خدمت سرباز ،نیمجاهد ضدّ

 .(3و1صص ،8919 ،ينمود)خالق

 یب را يك ه ك انون وس تيپ« ش اعران افغانس تان يانجمن اسلام»به  ،8913سال  در

نورالل ه  ،یه رو یيهمچ ون: ف دا یيجذب و پرورش شاعران جوان افغان بود و شعرا

ابوطال ب  ديّزاده و س نق اش دونی فر ،يد آصف رحم انمحمّ ،يحيذب اللهبيوثوق، حب

 .(18  ،8934، ي)چهرقاندر آن حضور داشتند گرید يو جمع یرمظفّ

 یو از س و دهيرس  يفرهنگ يبه سمت رانیاست كه در ا ياز معدود مهاجران يكاظم

دورة جش نوارة ش عر  نيازدهمی يعلم ريبه عنوان دب رانیا يفرهني و ارشاد اسلام ریوز

او همچن ين عض  و وابس  تة اس  ت.  ك رده اف  تیدر يحک م رس  م 8931فج ر در س  ال 

 ،ینگارروزنامه نةيبر سرودن شعر در زمعلاوه یوفرهنگستان زبان و ادب فارسي است. 

ادبيّ ات منتش ر  ن ةيدر زم زي ن یيهاو كتاب كنديم تيّالفعّ اتنگارش مقال ی واستارریو

 اشاره كرد:  ریتوان به آثار زياست كه از آن جمله م كرده

 ادهي آم ده ب ودم پ ادهي (، پ8918(، ص بح در زنجي ر)8918شعر مقاومت افغانستان)

( 8914)س ني و خش ت(، قصّة 8913)ي(، شعر پارس8911(، روزنه)8911خواهم رفت)

 .و ...

 

 یکاظم محمّدکاظمتلمیح، گستره و انواع آن در اشعار  -3

 رییاساط حاتیتلم -3-1

و  يفرهنگ  یهادهیها پداسطوره»دارد.  شهیت رملّ کین در فرهني و تمدّ اسطوره

ت ملّ ایقوم  کی يفرهنگ تیّهو یهاشهیاند و غالباً رتملّ کی يفرهنگ خیتار جادیا ةیما

بازگشت  حسّ تیّتقو ،یيافزامعرفت شه،یاند یابزار بازساز نیو بهتر كننديم تیروارا 
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 «باش نديم  يدر خل ق آث ار ادب  ،يو فرهنگ  یفک ر بعمن ا نیت ريو از غن شتنیبه خو

 .(193  ،8913زاده، )قاسم

 ميو مف اه ياست كه از اسطوره در جه ت پ روردن مع ان ياز جمله شاعران يكاظم

و مقاوم ت  یيارویرو یمخاطبان برا قیو تشو بيدر روزگار خود و ترغ يحماس یوالا

 است. بهره جسته حيتلم ةیدر برابر دشمنان در قالب آرا

 يران یو ا يس ام یه ابه دو دس تة اس طوره توانيرا م يكاظم یرياساط حاتيتلم 

 نمود: ميتقس

 :يسام رياساط

 ل؟يدر زنب يآتش دوزخ بنه ي به ك تا     هشدار بدینفر بتيس يبشر سرخ یا -8

 ( 39  ،8931 ،ي)كاظم

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 شد يمخف سيكدام ابل دانميگندم نم نیدر ا -1

 دان  آدم را  رد فرزن   م ك  مجسّ ل  يقاب كه    

 ( 18  ،همان)

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

ممنوع ه ب ه  وةيخوردن م نيو همچن نشیاز اسطورة آفر يسام تیفوق به روا اتياب

 و رانده شدن آدم و همسرش از بهشت اشاره دارند.  طانيش یاغوا

در اش اره ب ه  ياست ك ه ك اظم نیفوق قابل ذكر است ا اتيكه در مورد اب یانکته

 یه اس رخ و پ اره بيس  اني كه م یمضمر هيه به تشبآدم و حوا، با توجّ یداستان اغوا

 اتی ب ه روا عیب د یریتص و دنی در شاهد نخست ض من آفر ،آتش دوزخ وجود دارد

ه نم وده و در توجّ  -دانن ديم  بيممنوعه را س  وةيكه م - نشیاز اسطورة آفر يحيمس

 یه ادر جن ي ياز برادركش هی)كناليقاب رينظ يكلمات انيه به تناسب مشاهد دوم با توجّ

 و فرزن دان آدم، ب ه سيابل ( و گن دم و یبه من افع م ادّ يابيدست یافغانستان برا يداخل

ه توجّ  اندممنوعه را گندم عنوان كرده وةيمقصود از م  ريكه در اكثر تفاس ياسلام اتیروا
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و  يبل اغ یكاركرده ا ت،ی دو روا نی از ا کی است. ملاك ش اعر در انتخ اب هر كرده

 است. بوده یهنر یماژهایا نشیآن در آفر یریتصو

 ،يخواهرا از تفرق  ه، س  هم شیف  وق، ش  اعر مخاطب  ان هم  وطن خ  و اتي  اب در

 .دارديبر حذر م يو برادركش يخواهادهیز

 :يرانیهند و ا رياساط

 :یاشاهنامه حاتيتلم-الف

   يسنگدر گران ميشهره گشت م،یخورد يخوان را به ساعتهفت -9

  میها طناب زدح  صب ي  توزن، مدّ ش  ركاهيدر مس رم  لاج    

 (818  ،8931 ،كاظمي)

   يكلّ ي: نفينامتنيب قاعدة

 نيش يد ب ه م تن پبا خوانش مج دّ دیو با افتهیشکل  رييتغ بیکه متن غانیا ليدل به

هف ت خ ان ب ه  هيتش ب ،ف وق ضةيحاكم است. در نق تيب نیبر ا يكلّ ينف ،افتیدست 

است كه از جن ي  یپرورو تن گرایپرست و مادّهفت خوان)سفره(، انتقاد از افراد شکم

 .  زانندیگر

 ن گشت يردم  نام يان به جرم هفت خوان قرب -4

 چاه، نني آن برادر كشت رستم را نیا نکشت     

 (18  ،8931 ،همو) 

   يجزئ ي: نفينامتنيقاعدة ب 

 حيتلم يرستم در شاهنامه فردوس زيانگشغاد و مرگ غم رنييفوق به داستان ن تيب 

 دارد. 

نن ي، ب رادر، كش ت و رس تم(  ،ين امردم ،يكلمات)قربان نيكه ب يبا تناسب يكاظم

 .كنديم يتیابراز نارضا نشيدر سرزم تیو قتل و جنا يكرده از برادركش جادیا

 دارد. نيز )ع( در قرآن  وسفیبه داستان حضرت  زين يحيتلم تيب نیدر ضمن ا 
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 شد  دانيم نیندانم چه در ا شيب نیمن از ا -1

 د  ان ش  اووس  ك يان  قرب ياووش  يس كه    

 (11  ،8931 ،كاظمي)

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

فرزند كاووس اشاره دارد و شاعر  اوشيشدن مظلومانة سكشته یفوق به ماجرا تيب

از افراد با سوء اس تفاده از خ ون  يكه برخ دینما یادآوریموضوع  نیا انيبا ب خواهديم

و خودخواهان ه  دنديرس  يع ال یه اتيّ و مجاهدان، به مقام ات و موقع خواهانیآزاد

را چون ان  نشيرا گذاش تند. او مب ارزان س رزم داس تبدا یحکومت را غصب كرده و بنا

ك ه در )شیخ و هنيق اه داف م تحقّ  یكه قهرمانانه جان خود را برا نديبيم ياووشيس

 ش رفتيو پ يتعال یاست( فدا كرده و با خون خود، راه را برا یبه آزاد دنيرس قتيحق

 است. اعردرد و رنج ش ةیما نیطلب هموار نمودند كه اافراد سودجو و فرصت یمادّ

از ش اعران افغانس تان س روده يکی يار عاصشعر فوق را در سوگ عبدالقهّ يكاظم

 نشيس رزم یم ردم و آزاد یداري ب دي ك ه ب ه ام ن ديبيم گرید ياووشياست و او را س

 است.مظلومانه جان خود را فدا كرده

 به دست من و توست هموطن  روكمانيت -1

 ان ذار در كم  و بگ اور  يب یدر    لف     

 (811  ،همان) 

   يكلّ ي: نفينامتنيب قاعدة

شکل  رييتغ يدر آن بکلّ بیمتن غا ياست ول ريداستان آرش كمانگ ادآوری تيب نیا

خوانش مک رر  ازمندين بیو اشاره به آن پنهان است و درك رابطة متن حاضر با غا یافته

 . مينیگزيآن برم یرا برا يكل ينف ،ليدل نيو تعمق در متن است. به هم

زبان  يتمام ملل فارس تیهو انگريب هك یدر يداشتن زبان فارسزنده نگه یشاعر برا

يم  ه انيس رزم نی در برابر دش منان اس ت، از م ردم ا ياز مقاومت فرهنگ یاو جلوه

ب ازوان  یروي ب ا ق درت و ن يگذشتگو از جان یگونه كه آرش با فداكارهمان خواهد،

 چ هبا هر آن زيها نآن ديآن را وسعت بخش یرا نجات داد و مرزها رانیا نيخود، سرزم
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زب ان  نی داش ت آن، ابکوشند و با پ اس يزبان فارس یدر توان دارند، در جهت استعلا

 حف  كنند.  یرا از خطر زوال و نابود نیريش

 :یاشاهنامه ريغ حاتيتلم-ب

  رونيو شک آمد ب قيوطه به تحق غ نيقیزد  -1

  رونيتکک آمد بققنوس و از آن تک سوخت    

 (19  ،8913 ،كاظمي)

   یمتواز ي: نفينامتنيب قاعدة

 چون از  يدانست ول حیصر يّت آن را بينامتن توانيم ح يو  تلم  ه به وض  با توجّ 

 یرا برا یمتواز ينف است آمده دیپد رييآن تغ یعدول كرده و در معنا بیمفهوم متن غا

 یا)پرن ده«تک کتک»ققنوس و  انيم كردن تضادّ . شاعر با برجستهمينیگزيبرم تيب نیا

 سيافغان را پ س از شکس ت طالب ان و تأس  تلّبر باد رفتة م یدهاي(، امفيخرد و ضع

ك وه »مث ل مع روف ادآوری  تي ب نیا نيهمچن است دهيكش ریبه تصو ياسلام یجمهور

 تواند بود.يم زين «دیيموش زا

 یادب حاتیتلم -3-2

 :کيبه اشعار شاعران كلاس حيتلم-الف

 ندیمولاناکم  و دم و اش ال ی يب ر يش     ندیو مسلمانا زيخعابد و زاهد و شب -1

 (14  ،همان) 

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

اس ت.  ذك ر ش ده بی م تن غا نياست چراكه ع  حیصر ينامتنيفوق از منظر ب تيب

ناپ اك دارن د و قصدش ان  يكه ب اطن یياز افراد ظاهرنما تیرا در شکا تيب نیا يكاظم

ك ه  یاهي اس ت. قاف ش ود؛ س روده بشانينص يرهگذر منافع نیمردم است تا از ا بیفر

 يض یگ روه و تعر نیا ينیديو ب ين ناراستيّمب ایل گوكار برده خصوصاً در مصراع اوّبه

 به آنهاست. 

ه منظ ور از دارد؛ البتّ  حيتلم  يزاكان ديبه منظومة موش و گربة عب ت،يل باوّ مصراع

 است. شهره بوده ير( است كه به سفّاكمظفّ نیمبارزالدّ ري)امزدیگربه، حاكم كرمان و 
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 «مانا د و مسل  و عاب د  زاه  كه گربه تائب شد يمژدگان »

 آمده، اشاره دارد: یل مثنوكه در دفتر اوّ ينیدوم به داستان پهلوان قزو مصراع

 دیو سر و اشکم كه د ب)=دنب(دم يب ريش»

 «د  یود نافر خدا خ یر  يش ن  يچن ن  یا 

 (  811  ،8911 ،ی)مولو 

 پشتش كرد یهاره گذر از مه خ،  يدست ما را س ديتاكه بوس -3

 میشد كه ما كباب زد نيچن نیآتش رفت، ا یبرّه رو نيچن نیا    

 (811  ،8931 ،ي)كاظم 

   يكلّ ي: نفينامتنيب قاعدة

 يو پهل وان يرا كه از قهرم ان یاست كه شاعر در آن افراد یاضهينق تيب قتيحق در

ب ه ب اد انتق اد  ش ندیاندينم  یگ رید زيبه چ يچراننفس و شکم یو هوا اتیّجز مادهب

 يدارد؛ آنجا ك ه رس تم، اش کبوس كش ان حيتلم ياز شاهنامة فردوس يتيكه به ب رديگيم

 :دهديم انیپا اشيقرار داده و به زندگ هدفمورد  یري( را با تي)پهلوان توران

 «یرة پشت او رد بر مه  ك ذر  گ یسرانگشت او کانيپ ديچو بوس»

 (813  ،8938 ،ي)فردوس 

 د  پ،ر دارن يت  از معرف ي  کیاندرون هر  -81

 آخور دارند  -شوديم يادبيب - کیبه  سر      

 (41  ،8931 ،ي)كاظم

 یمتواز ي: نفينامتنيب قاعدة

تل خ اس ت ك ه ش اعر در آن ب ه زمام داران و  یتند و طن ز ین نقدبالا متضمّ تيب

 كنن د؛يه نم توجّ  یگ رید زيبه چ المالتيو چپاول ب شیكه جز منافع خو يقدرتمندان

 ری ز تي ب ادآوریو ضمناً  دانديسو مدست و همهم گریکدیانتقاد دارد و همة آنها را با 

 از باب دوم گلستان است:

 «ي نيدر او نور معرفت ب تا  دار ياندرون از طعام خال»

 (811  ،8919رهبر،  بي)خط
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 به اشعار شاعران معاصر: حيتلم-ب

 زخم واماندة خصم است و نمکدان شما  -88

 « م، جان من و جان شما جوانانِ عج یا»      

 (13  ،8938 ،ي)كاظم

 يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 است: یاز اقبال لاهور بایغزل ز نیمصراعِ دومِ مطلعِ ا نِيبالا، تضم تيب

 «جوانانِ عجم، جان من و جان شما یا    شما ابانيچون چراغ لاله سوزم در خ»

دع وت  داديظلم و ب هيرا به مبارزه عل نشيجوانان سرزم همة جوانان بالاخصّ شاعر

 ف را یيره ا یل و صبر در برابر زخم و ضربة دشمن و تلاش برانموده و آنها را به تحمّ

 .خوانديم

 طلبت  یيراست كن آهني رسا یكمر -81

 طلبت یيباش، خدا يدگک  بن وا  نيب       

 (11،  8913 ،همو)

 يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

كه به  خواهديم ياسلام یهانياز حاكمان سرزم« كفران» یفوق از مثنو تيدر ب یو

 ميبرداشته س ر تس ل يطلبو قدرت يكنند، دست از خودخواه یيآهني خدا نکهیا یجا

 كنند. شهيپ يدر برابر پروردگار فرود آورده و بندگ

 ين امتنياثر احمد شاملو ارتباط ب« در آتش ميسرود ابراه»عبارت از  نیفوق با ا تيب 

 دارد:

 یمن/ ب،ز روِ طوع و خاكسار ینويراه نبودم/ و راه بهشت مسربه يبندگک نوايمن ب »

 .(111  ،8913شاملو، «)نبود

  يادب یهابه داستان حيتلم-ج

  م یدیزل د  كه من د  یيو  ت، مگ ره دراز اس -89

 میدیپشت نهني است كه ساحل د نیا ست،ين      

 (48  ،8938 ،همو) 
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   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

(، يت اس لاماس ت ش اعر از مخاط ب خود)امّ (« 8احد)» یكه از مثنو ریز تيب در

درس ت را انتخ اب ك رده و دس ت از تل اش و مب ارزه  ريبا چشمان باز، مس  خواهديم

كه منج ر ب ه شکستش ان ش د، دوب اره تک رار  يخیبرنداشته و اجازه ندهند حوادث تار

عن وان اس ت و از او ب ه يرانیكهن ا يچهرة داستان کیبه داستان سندباد كه  تيشوند. ب

 اشاره دارد.  برند،ينام م زين یسندباد بحر ای انوردیسندباد در

 د افاغنه  ه آم  با فراعن وزنم ه        سبب نبود يپس ب مينيزم ينینفر -84

 (884،  8938 ،ي)كاظم 

 يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 نی ش اعر ا ایدارد. گو ينامتنياثر جلال آل احمد ارتباط ب «نيزم نینفر»فوق با  تيب

و سرنوش ت  يكرده، عذاب اله  ليرا كه جني و غربتِ مهاجرت بر او تحم يهمه رنج

و از آن  ش مارديم شیو آسمان را دشمن خو نيمحتوم خود و هموطنانش دانسته و زم

 .كنديشکوه م

 یو مذهب ینید حاتیتلم -3-3

 :ثیو احاد اتیبه آ حيتلم-الف

 يک ی -لامالسّهميعل- نية معصوماكرم) ( و ائمّ امبريو سخنان گهربار پ میكر قرآن

 ب ایز اريبس يمعارف را به شکل نیاسلام  هستند كه ا نيمب نیمنابعِ معارفِ د نیترياز غن

 يان د. ك اظممخاطب ق رار داده اريدر خود گنجانده و به صورت الفاظ گوناگون در اخت

 نواز است. در اشعارش چشم ثیقرآن و حد رياست كه تأث ياز جمله شاعران زين

 استشده نعمت و زوال آمده  كفران     است نه پلني و نه شغال آمده ،احمد -81

 (19  ،8913 ،همو) 

 يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

ك ه  ياحمد زارع ديآن را در سوگ شه ياست كه كاظم یبرگرفته از شعر تيب نیا

روزگارِ پ س از او پرداخت ه و   حیبه تشر ،نام خراسان است سروده و در آنهب یاز شعرا
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 ميسورة اب راه 1 ةیاز آ يكه به قسمت كنديخدا شکوه م ادی يمردم و فراموش ياز ناسپاس

 دارد: حيتلم

دیدٌ لَئِنْ شَکَرْت،مْ لَأَزی دَنَّک،مْ وَ لَ ئِنْ كَفَ رْت،مْ  ِنَّ عَ ذابي »  ديش کرگزار باش  اگ ر؛ «لَش َ

 همانا عذاب من سخت است. ديكن يو اگر ناسپاس میيافزايبر)نعمات شما( م

 :نيز هست یل مثنومولانا از دفتر اوّ تيب نیا ادآوری ضمناً

 كند رونيجبر، نعمت از كفت ب   قدرت، قدرتت افزون كند شکر

 ( 11  ،8911 ،ی)مولو 

 است كه تنها سلا  ماست  هیگر ديگفت -81

 من مخالفم  يول ،ت درس نیكه ا رم يگ      

 (11  ،8938 ،ي)كاظم

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 هيرا به جهاد عل شیقبل و بعد آن در متن شعر، شاعر مردم خو اتيبالا و اب تيب در

 ياله  زالیرا تنها در برابر ق درت ل ا هیو عجز و گر خوانديح فرامدشمنانِ تا دندان مسلّ

 اشاره دارد. ليكم یاز دعا يبه بخش ریز تي. بدانديروا م

 (891  ،8919الجنان،  حيمفات« )اِرْحَمْ مَنْ رَأسَ مالِهِ الرَّجاء، وَ سِلاح،ه، الْب،کاء، »

 ار ما را    رگ قهّ    د م  ده يتکان     نيخواب سنگ نیاز ا یمگر بعد عمر -81

 ( 18  ،8931 ،همو)

 يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

س روده ش ده، ب ه  "يار عاص عب دالقهّ"كه در س وگ  «اووشيس»فوق از غزل  تيب

 دارد.  یيبایز هامیار ااشاره دارد؛ ضمناً واژة قهّ ن،يرالمؤمنياز ام يثیحد

؛ مردم ان، خفتگانن د، آنگ اه ك ه (11ي،  اصول كاف«)ا مَات،وا انْتَبَه،وافَإِذَ امٌيَالنَّاس، نِ »

 شوند.مردند بيدار مي

 اسلام: خیبه تار حيتلم -ب

   زيانگغمعة  دارد واق یارده بازتاب گست يم عار كاظ كه در اش يوعات از موض يکی
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برخ وردار  یيبال ا تيّ از اهمّ عهيش  خیدر ت ار اسلام بال اخصّ خیعاشوراست كه در تار

شاعر مقاومت را بر آن داش ته  نیموجود در آن، ا يعرفان_ يحماس حسّ دیاست؛ و شا

 یاس ت ب را یس ازمدرسة انس ان قتيرا كه در حق يخیتار ميحركت عظ نیا ميتا مفاه

و  يآزادگ  ،يخ واهیدشمن، آزاد هيبه مبارزه عل قیو تشو بياهداف خود كه ترغ نييتب

 .رديگ كاراست؛ به يطلبشهادت حسّ

 است دهن باز كرده زهيراز ن ف رآن ق      است شاعر زبان ببند خود آغاز كرده -81

 (18  ،8938 ،كاظمي) 

 يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

سورة كه ف  ينوران اتیاست و به تلاوت آ نياستعاره از امام حس تيب نیدر ا قرآن

 ط آن حضرت اشاره دارد.توسّ زهين یبر بالا دهیبا سر بر

 –ك،ش سازد خداشان تشنه -ت امّ نیا انیاو سقّ -83

 د آب زمزم را  بستن زير ن  و هاج ل  ياسماع بر      

 (18  ،8931 ،همو)

   یمتواز ي: نفينامتنيب قاعدة

ب ا لب ان  ارانشی و  نيعاشورا و شهادت ام ام حس  یبه ماجرا حيعلاوه بر تلم تيب

 اشاره دارد.  زيو هاجر ن ليتشنه، به داستان حضرت اسماع

 دارد: ينامتنيحاف  ارتباط ب یبایاز غزل ز يتيفوق با ب  تيب

   تیولا نیرفتند از ا شناسانيول یيوگ         كس دهدينم ي لب را آبرندان تشنه»

 (493  ،8911)حاف ، 

ذك ر  ني)ع( و شهادت آن حض رت و همچن يضربت خوردن حضرت عل یماجرا

 یاس ت و و ياز اش عار ك اظم يبرخ  ةی مادس ت شان،یا یهایاز بزرگوار یيهاگوشه

داش ته شان،یدر ابراز ارادت به آن حضرت و اعلام انزجار از دشمنان ا يسع لهيوسنیبد

 است. 
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 هي م ردم را ب ه جه اد عل باش ديم(« 9احد)»فوق، كه برگرفته از شعر  اتيدر اب یو

 يطلب دعوت نموده و آنها را به رش ادت و ش هادت يطلب داخلدشمن و حکام قدرت

 .دینمايم بيترغ

 را از آن هنگام حس كردم يل تباه فص نیمن ا -11

 ابن ملجم را  شیپنهان كرد در خو زيمسجد ن كه      

 ( 18  ،8931 ،ي)كاظم

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 بودند تا  دست به دست هم داده زيچدارد همه ده ير عق شاع ا یگو ،فوق ت  يب در

بودن د. او از  يچه كه در حال وقوع  بود راض)ع( را رقم بزنند و همه به آنيشهادت عل

تک رار مک رّرات  خیه ك ه ت اردوباره تکرار شود.)و ص د البتّ  خینگران است كه تار نیا

 است.(

 دارد. عيوس يبازتاب يدر شعر كاظم زين انتظار

در م ذهب  وج ود دارد. در اس لام و بال اخصّ انیدر همة اد يبه ظهور منج اعتقاد

 عاع خ ود ق رارالش ّ مردم را تح ت يجوانب زندگ ياعتقاد تمام نیهاست كه اقرن عهيش

 . دهديم دینو شانیرا به ا مانیعدالت و ا ةیدر سا يبه زندگ ديداده و عشق و ام

 مرد خود باش كه هنگامة استقبال است -18

 تمثال است  کیو  نهیيآ زدهيو س صديس      

 (11  ،8913 ،همو)

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 کی )ع( در هنگ ام ظه ور و یحضرت مه د ارانیاستعاره از  نهیيآ زدهيو س صديس

 است.  )عج(عصريحضرت ول نياستعاره از وجود نازن زيتمثال ن

 چشم است کی یهابله حکومت دجّال -11

 شد وض نخواهد هور سواران ع تا ظ و      

 (31  ،8931 ،همو) 
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   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

كس ب ق درت  يدر پ عيوس یخفقان و كشتارها جادیحضور طالبان را كه با ا شاعر

رهبر طالب ان را  ایتشابه گو نیكرده و در ا هيال تشبهستند به حکومت دجّ نشيدر سرزم

 است. ال دانستهدجّ

 :امبرانيپ یهابه داستان حيتلم-ج

 شعر خود و  یمحتوا شتريهر چه ب یا ت غن را، در جه  شع ر یهمانند سا ي كاظم

 يو عبران يسام حاتيتلم نیاست. ابهره گرفته امبرانيجذب و اقناع مخاطب از داستان پ

 هستند.

 دارد.  یشتريانعکاس ب ايانب رینسبت به سا يدر اشعار كاظم يحضرت موس داستان

 د یآيكفن م د  يرده كه پوس ظاهراً م  -19

 دیآيشدن م قوم پس از غرق نیا نو        

 (11  ،8938 ،ي)كاظم 

 یمتواز ي: نفينامتنيب قاعدة

 يكه كار از كار بگذرد در پ  نیاز ا شيپ خواهديم يت اسلاماز امّ تيب نیدر ا یو

 یمعک وس ب را حياز تلم  نج ایخود در برابر دشمن باش ند. ش اعر در ا یبرا يراه نجات

 است. بر مخاطب بهره گرفته شتريب یرگذاريتأث

 یوالعزم اس ت. ول او امبري پ نيبعد از حضرت آدم، و نخست امبريپ ني)ع( سومنو 

 م انیب ه او ا يج ز ان دك يول  خوان ديفرام  يمردم را ب ه خداپرس ت ،يطولان یهاسال

ساخت و هم ة  يبزرگ ينجات مؤمنان از طوفان، كشت ی. به دستور خداوند برااوردندين

 .ديسوار نموده و به ساحل نجات رسان يشتجفت را به ك کی يوانيمؤمنان و از هر ح

   زيا را ن رون م ق انيدرگرفت آتش عص -14

 زيرا ن حايزنده نشد، كشت مس مانمرده      

 ( 19  ،8913 ،همو) 

 یمتواز ي: نفينامتنيب قاعدة

   يو نافرمان انيعص جةيمردم را نت یهایرنج و عذاب و گرفتار ،تيب نیدر ا يكاظم
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عکس  حيو تلم داندياز جهاد م یدر برابر دشمن و خوددار ميو تسل ياله یاهاز دستور

را از  نيوارونه مطر  ش ده ت ا مخ اطب یابه گونه تیكار رفته در داستان كه در آن روابه

شد آگ اه كن د، ب ه داس تان حض رت  آنها خواهد ريبانگیگر ينادان ليكه به دل يمخاطرات

 آمده، اشاره دارد.  زيكردن مردگان كه در قرآن ن )ع( و زندهحيمس

 یخیتار حاتیتلم -3-4

 طاق بنا شد از نو رة كنگ ارده چ      در هفتاد رقم بتکده وا شد از نو -11

 (11  ،8938 ،كاظمي)

   يجزئ ي: نفينامتنيقاعدة ب

 یط اق كس ر یهاكنگره ختنی) ( كه فرو رامبريپ لاديم عیاز وقا يکیبه  تيب نیا

و كف ر و  تيّ دارد و شاعر در آن به بازگشت انسان معاصر به عص ر جاهل حياست، تلم

 اشاره دارد. يمانیايب

 هاالمثله( و ضرب)فرهنگ عامّکیفولکلور حاتیتلم -3-5

 برخوردار است.  یياز بسامد نسبتاً بالا يدر شعر كاظم زين يليتمث حاتيتلم

 زده با هر كه رسد بذل كنند دندان بيس -11

 ذر ابوالفضل كنند  را ن ه  ختیر ن  روغ      

 (11  ،8913 ،همو)

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

در راه  زيه ر چن د ن اچ يقدم ار،يبس یيرا كه با وجود توانا یبالا افراد تيدر ب یو

ن ذر  خت هیروغن چراغ ر»المثل كه به ضرب كنديم فيتوص دارند،يمردم برنم ازيرفع ن

 دارد.   حيتلم« امامزاده

   ربافيعمو زنج نیمحکم ا بافت  لاف ما را چون ك ريعاقبت زنج -11

 (891  ،8931 ،همو)

   يجزئ ي: نفينامتنيب قاعدة

 قدر معروف است كه كودكان است و آن یبرا يجمع یاز ب ينوع ربافي زنج عمو
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از ن وع  رب افيعمو زنج تی. داستان و روادهنديآن را انجام م رانیا یدر همه جا باًیتقر

 است.  یبدون راو

افغانستان در  يقانون اساس بیو تصو 8911جرگة سال  هیشعر به لو نیدر ا يكاظم

جرگه  نیا استیر رباف،يمنظور او از عمو زنج یجرگه، اشاره دارد و به احتمال قو نیا

كسب من افع  يدر پ دیجد نيقوان بیجرگه با تصو نیا یاعضا يتمام قتياست. در حق

شاعر دردناك اس ت  یبرا نیجامعه و ا مانمحرو تيّبه وضع يدگيهستند نه رس شیخو

 شعر. نیسرودن ا یبرا یاو سوژه

 

 یریگجهینت -4

مقال ه، تنه ا ب ه تع داد  یهاتیّاقتضائات و محدود ليبه دل نيشيآنکه در بخش پ با

 نی ا یاس ت ك ه در اج را ینکته ضرور نیاشاره شد، ذكر ا یاز شواهد شعر یمعدود

به صورت كام ل احص ا و  يكاظم محمّدكاظماشعار  يدر تمام حاتيپژوهش، انواع تلم

 دس ت آم دهب ه ری ز جینت ا ح اتيتلم واعاز ان کیبه بسامد هر  تیو با عنا شده ليتحل

 ست: ا

و  ين ید ح اتيم ورد تلم 843 يكار رفت ه در ش عر ك اظمبه حيتلم 111مجموع  از

 یهااسلام و داستان خیتار ث،یو احاد اتیبه آ حياست)كه خود به سه بخش تلم يمذهب

م ورد  1،  يادب  حيمورد تلم 11 ،یرياساط حاتيمورد تلم 19.(، شوديم ميتقس امبرانيپ

 يدر ش عر ك اظم زي ها نالمثله و ضربعامّ فرهنيبه  حيمورد تلم 94و  يخیتار حيتلم

 وجود دارد.

   انواع تلميحات در اشعاركاظمي

 درصد  بسامد اقسام تلميح

 %11 843 دیني

 %11 19 ایاسطوره

 %1 11 ادبي 
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 درصد  بسامد اقسام تلميح

 %9 1 تاریخي

 %89 94 فولکلوریک

 %811 111 جمع

                  

 حاتيانواع تلم نمودار                   

  
 ين امتنيب ةی مت ون، ب ر اس اس نظر ریو سا يشعر كاظم انيموجود م ينامتنيب روابط

م ورد و  18 یمت واز يمورد، نف  181يجزئ يشامل: نف يكلّ نةيدر سه زم ستوا،یكر ايژول

 ،يجزئ  ينف  انيم نیص شد كه از اقرار گرفت و مشخّ يمورد، تحت بررس 1 يكلّ ينف

 است. گریو متون د يشعر كاظم انيم ينامتنيقاعدة ب نیپربسامدتر

 ای اس ت ك ه ش اعر  يكلّ  ينف ينامتنيارتباط ب ثيمتون از ح نيرابطة ب نیدشوارتر

ام ر ب ه  نی و معمول اً ا كن ديم  ينیمتن پنهان را بازآفر ،نوع بينامتنيّت نیدر ا سنده،ینو

ك رده و دگرگ ون  ريي تغ يمتن ب ه كلّ  یكه در آن معنا دهديم یصورت ناخودآگاه رو

م تن اس ت. ع دم بس امد  ميو اشراف به مفاه يشیاندژرف ازمنديو كشف آن ن شوديم

مطل ب اس ت ك ه او ب ه  نی ا انگري ب يدر اشعار ك اظم ينامتنينوع از روابط ب نیا یبالا

خ ود از آنه ا  قيعم نشيو ب ير نگشته بلکه با آگاهمتأثّ گریآگاه از متون دصورت ناخود

 است. رفتهیپذ ريتأث

و انتظار موع ود و  یيعاشورا حاتيتلم ژهیوب ،يو مذهب ينید حاتيتلم یبالا بسامد

 دهيبه اشعار او بخش  يمذهب یاكه صبغه ثیو احاد اتیبه آ حيتلم نيچنو هم تیّمهدو

0.00
100.00
200.00
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میبسامد انواع تلمیحات در اشعارکاظ
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 انگري ب ،ين ینص و  ارزش مند د ریط شاعر بر قرآن و سااشراف و تسلّاست، علاوه بر 

 امبري و پ عيّم ذهب تش  س اس لام، بال اخصّمق دّ نی نس بت ب ه د یعشق و ارادت و

 است. شانی) ( و خاندان پاك ااكرم

ه ب ه ب ا توجّ  ،يدر ش عركاظم یااس طوره ح اتيك ه تلماش اره ش ود اس ت  ل ازم

تا بتواند مخاطبان شعر را ب ه  گردديبر مدار حماسه م شتريشعر مقاومت، ب یهاضرورت

 .دینما ضیتحر يافروزان داخلو جني يمبارزه در برابر تجاوزگران خارج

  

 و مآخذ منابع

 :ها( کتابالف

 .میقرآن كر -8

 وشیترجمة دار ن،يباخت ليخائيم یيوگو(، منطق گفت8911تودوروف، تزوتان) -1

 نشر مركز. ،تهران ،يمیكر

، چ اپ دوم، ته ران ،يش رق یه ا(، از حنج ره8934رض ا) ،یيبرچلو يچهرقان -9

 هزارة ققنوس. انتشارات

 يعلم ، انتشاراتچاپ هجدهم، تهران ،نامه(، حاف 8911)نیبهاءالدّ ،يمشاهخرّ -4

 .يو فرهنگ

 ، انتش اراتچ اپ نه م، ته ران ،ی(، گلس تان س عد8919)لي رهبر، خل بيخط -1

 .شاهيعليصف

 في طانتش ارات تهران،  ،: شعرهاکمی(، مجموعة آثار، دفتر 8913شاملو، احمد) -1

 نگار

 انتشارات فردوس. ،چاپ سوم، تهران ،ي(، نقد ادب8911)روسيشميسا، س -1

 . وانینشر د ،مچاپ سوم، ق ،(، شاهنامه8938ابوالقاسم) ،يفردوس -1

 سرور. ، انتشاراتقم ازدهم،یچاپ  ،الجنان حي(، مفات8919اس)عبّشيخ  ،يقم-3
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 ، انتش اراتچاپ چهارم، تهران .،بودم..آمده ادهي(، پ8938)محمّدكاظم ،يكاظم -81

 مهر. ةسور

 .باوراندهيسپ ، انتشارات، مشهدايو جغراف ري(، شمش8931)------------- -88

، چ  اپ شش  م، ته  ران ،س  ني و خش  ت ة(، قص  ّ 8931)------------- -81

 .ستانيكتاب ن انتشارات

، چ  اپ دوم، ته  ران ،ادبيّ  ات معاص  ر ةدی  (، گز8913)------------- -89

 .ستانيكتاب ن انتشارات

د محمّ  يم ولبه كوش ش  ي،(، شر  اصول كاف8911)عقوبید بن محمّ ،ينيكل -84

 .هيّنشر دارالکتب الاسلام ،تهران ي،صالح مازندران

نش ر  ،ته ران ،(، فرهني تلميحات ش عر معاص ر8914دحسين)دی، محمّمحمّ -81

 ميترا.

 .يمول ، نشرتهران ،یمعنو ی(، مثنو8911)ني لّ نولدیر کلسون،ين -81

 )ب( مقالات:

 نيم  یدر ش  عر اب  ن ی  يو روا يقرآن   ين  امتنيب»(، 8931)زمس  تان رنجب  ر، جواد -8

سال پنجم، ش مارة چه ارم،  ،رازيدانشگاه ش ،)بوستان ادب(ية شعرپژوهمجلّ ،«یومدیفر

 .38-811صص

 ،«سه قطره خون در ينامتنيب یهايشگفت»(، 8911و زمستان  زیيشهناز)پا ن،يشاه -1

 .1-81، صص 81 ةشمار ،يزبان خارج یهاپژوهش

بين امتني بيت ي از دی وان  -خوانش هرمنوتيکي»(، 8939)بهاريعلديّزاده، سقاسم -9

ش مارة  ،يپژوهش زب ان و ادبيّ ات فارس  ة؛ فصلنام«مایکل ریفاتر ةیحاف  بر مبنای نظر

 .13-881و دوم، صص يس

و  نيبازت   اب مض   ام ريس    لي   تحل»(، 8913)زمس   تان -------------- -4

پ ژوهش زب ان و ادبيّ ات  ةفص لنام ،يفارس  یه ادر رمان يرانیا یااسطوره یهاتیروا

 .191-111نوزدهم، صص ةشمار ،يفارس
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ت  اریخ  ات ادب  ي نث  رتحلي  ل بين  امتني مختص  ّ »(، 8931)يعلديّزاده، س  قاس  م - 1 

به ار  ،يشناس ي نظ م و نث ر فارس صي سبکتخصّ ةفصلنام ،«افجهانگشا و تاریخ وصّ

 .11-34، صص84ادب، سال چهارم، شمارة پياپي 

ة مجلّ  ،«ق رآن ب ا اش عار احم د مط ر ين امتنيروابط ب»(، 8911فرامرز) ي،یرزايم -1

 ..48-11، صص11دانشکدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه كرمان، شمارة 

 گ اهیروش مند ب ه جا ينگرش »(، 8931)يعيالل ه ش فدرضا و رو محمّ ،يوصف-1

علوم  قاتيتحق ،تهران ،«بينامتنيّت يشناختبر الگوی نشانه هيقرآن با تک ريدر تفس نیعهد

 .111-111، صص1 ة، شمار81سال ث،یقرآن و حد


