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چکیده

شـعر مقاومـت، پدیـده ای ادبی اسـت کـه از افـکاری انقالبی برگرفتـه از موهبتی حقیقی سرچشـمه 
می گیرد که عواطف انسـانی را سرشـار از حماسـه می گرداند و با دلیل و منطق از حقوق مردم سـتمدیده 
و آزادی هـای انسـانی آنـان دفاع، و ضد دشـمن سـتمکار و خواسـته های آنان قیام می کند. شـاعران مقاوم 
ایرانی، مانند قیصر امین پور، مشـفق کاشـانی، علی معلّم، نصرالّه مردانی و... و شـاعران مقاوم فلسـطینی، 
ماننـد محمـود درویـش، توفیق زیّاد، فدوی طوقان، معین بسیسـو و... سـعی نموده اند که شـعر خـود را به 
زیـور الفـاظ و معانـی و مفاهیـم واالی قرآنی بیارایند. یکی از شـیوه های بررسـی متـون، مطالعة بینامتنی 
آن اسـت. بینامتنـی، یعنـی خوانـدن متن با توجـه به متون دیگر، و مبتنی بر این اندیشـه اسـت که متن، 
نظامی بسـته و مسـتقل نیسـت و هیچ متنی در خأل پدید نمی آید و خواسـته یا ناخواسـته با متون دیگر 
ارتبـاط دارد. پـس از پیـروزی انقـالب و نیـز در زمـان جنـگ تحمیلی و پـس از ورود غاصبان اسـرائیل به 
سـرزمین زیتـون، شـاعران بـرای آگاهـی عامـة مردم و تشـویق ملّت به جهـاد و نیز دفـاع از دیـن و وطن 
اسـالمی در جبهه های حق علیه باطل شـعر سـروده اند. این مقاله می کوشـد با اسـتفاده از ابزار کتابخانه ای 
و بـا روش توصیفـیـ  تحلیلـی و بـا بهره گیـری از مکتب آمریکایـی ادبیات تطبیقی به بیـان نمونه هایی از 
شـعر مقاومت در شـعر شـاعران دو ادبیات و بهره گیری آنان از قرآن کریم با تکیه بر روش نقدی بینامتنی 

بپردازد.
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مقدمه
قـرآن کریـم از زمـان نزول تا زمان حاضر، به سـبب وحیانی بـودن و در نتیجه، برخـورداری از جمال 
لفظی و معنوی وصف ناشـدنی، همواره الگوی بسـیاری از شاعران و ادیبان بوده اسـت. در هر دوره و زمانی، 
اصحاب شـعر و ادب به فراخور ذوق و اسـتعداد خویش از گنجینه های بی پایان الفاظ، معانی و اسـالیب 
آن بهـره برده انـد. البتـه تأثیرپذیـری از فرهنـگ غالـب جامعه، امـری بدیهی اسـت. از ایـن رو، هر ادیب 
ـ اسـالمی که خود شـالودۀ قرآنی دارد، به  مسـلمانی کم و بیش، خودآگاه و ناخودآگاه از میراث فرهنگی 
نحوی بهره مند بوده اسـت و این امر موجب شـده که از دیرباز بررسـی تأثیر  قرآن کریم بر اندیشـه ها و 
جلوه های لفظی و معنوی شـاعران مسـلمان، مورد عالقة ادب پژوهان قرار گیرد. شـعر فارسـی و عربی در 
ادوار مختلف، همواره تحت تأثیر ادبیات غنی اسـالمی و در رأس آن، قرآن کریم بوده اند و کمتر شـاعری 
را می تـوان یافـت کـه در دیـوان خـود، تلمیحـی به آیات قرآنی نداشـته یـا اقتباس و تضمینـی از آن ها 
برنگرفته باشـد. »پیشـینة بهره گیری و اثرپذیری سـخنوران پارسـی از قرآن و حدیث به آغاز پیدایی و 
پاگیری شـعر فارسی، یعنی نیمه های سدۀ سـوم می رسد« )راسـتگو، 1376: 6( و »استفاده از آیات قرآن 
در ضمـن کالم، از بارزتریـن تغییرات سـبکی به شـمار می آید که به ُصَور مختلـف، از اوایل قرن پنجم به 
بعد متداول شـد« )شمیسـا، 13۸۲: 77(. شاعران و نویسندگان کوشیده اند با استفاده از الفاظ سحرانگیز 
و معانـی واالی آن، توانایـی خـود را در به کارگیری الفاظ و مضامین نشـان دهند و نیز با استشـهاد به آن، 
تأثیر سـخن خود را فزونی بخشـند و در پناه قداسـت و حرمت کالم ربّانی، حالوت اندیشـه های خود را 
صدچنـدان سـاخته، آن را ارجمندتر و پذیرفتنی تر نمایند، چون »به کارگیـری و بازخوانی قرآن کریم در 
متون شـعری، یعنی اعطای مصداق بودن به شـعر و باال بردن ارزش آن به سـبب قداسـت و اعجاز قرآن 
کریم« )جربوع، ۲۰۰۲م.: 134(. در شـعر مقاومت ایران و عرب، به شـاعرانی برمی خوریم که شعرشـان را 
وقـف میهـن و دفـاع از آن کرده انـد و در این میان، از تعابیر، اصطالحات، مفاهیـم و نمادهای قرآنی بهره 

گرفته انـد کـه در مقالة حاضر به بررسـی این موضـوع پرداخته ایم.

1. ضرورت و هدف پژوهش
شـاعران مقاوم ایران و فلسـطین، به وفور از الفاظ و مفاهیم قرآنی در راسـتای دفاع از میهن خویش 
بهـره برده اند که بررسـی و اسـتخراج نمونه هایـی از این دریای عظیـم، ضرورت اصلی پژوهـش را ایجاب 
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می کند. هدف از این نوشـتار، ارائة تصویری دقیق و جامع از بهره گیری شـاعران مقاوم ایران و فلسـطین 
از قرآن کریم اسـت.

2. پرسش ها و فرضیه های پژوهش
پرسـش هایی کـه پژوهـش حاضر در پی پاسـخ به آن ها به رشـته تحریـر درآمده اسـت، عبارتند 
ـ آنان این  ـ شـاعران مقـاوم ایـران و فلسـطین چه میزان به اسـتفاده از قـرآن عالقه داشـته اند؟ ۲ از: 1

ـ شـاعران در ایـن راه از چه لوازمی بهـره برده اند؟ عالقـه را چگونـه منتقل سـاخته اند؟ 3

ـ این شـاعران در شـعر خویش توجه خاصی به قرآن کریم  فرضیه های پژوهش نیز عبارتند از: 1
ـ آنان در قالب اسـتفاده از تعابیر، اسـوه ها و نمادها گاهی این مطالب را القا نموده اند. داشـته اند. ۲

3. پیشینة پژوهش
تاکنـون پژوهش هـای گرانسـنگ و ارزشـمندی دربارۀ دفاع مقدس انجام گرفته اسـت کـه در زیر به 

برخـی از آن ها اشـاره می کنیم: 

ـ احمـد امیـری خراسـانی و قـدرت آخشـن در مقالـة »اسـوه های مذهبی در شـعر دفـاع مقدس« 
)نشـریة ادبیات پایداری، سـال 4، شـمارۀ 7(، به بررسی اسـوه های مذهبی پربسامد در شعر دفاع مقدس 

ـ۲9(. پرداخته انـد )ر.ک؛ امیری خراسـانی و آخشـن، 1391: 5۸

ـ سـیدعلی قاسـم زاده و همکاران در مقالة »بینامتنیت تلمیح در شعر شـاعران دفاع مقدس« )نشریة 
ـ مذهبی در کنار تلمیحات اسـطوره ای،  ادبیات پایداری، سـال 6، شـمارۀ 1۲(، با بررسـی تلمیحات دینی 
سـعی دارنـد به نقش تلمیح در وحدت بخشـی به محورهای طولی و عرضی شـعر دفاع مقـدس بپردازند 

ـ356(. )ر.ک؛ قاسـم زاده و همکاران، 1393: 333
ـ مریـم شریف نسـب در مقالـة »بازتـاب مفهوم وطن در شـعر دفـاع مقدس )با تأکیـد بر چهل دفتر 
شـعر(« )نشـریة ادبیات پایداری، سال 6، شمارۀ 1۲( به بررسی بازتاب مفهوم وطن در شعر شاعرانی مانند 
حمید سـبزواری، نصراهلل مردانی، سـپیده کاشانی، سـلمان هراتی، قیصر امین پور و... پرداخته است )ر.ک؛ 

ـ۲1۰(. شریف  نسب، 1393: 1۸۸
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ـ سـید کاظم موسـوی و حمزه محمدی ده چشـمه در مقالة »بازتاب اسـطوره های ملّی و حماسـی 
در شـعر شـاعران دفاع مقدس« )نشـریة ادبیات پایداری، سـال 7، شـمارۀ 1۲( به بررسی شخصیت های 
حماسـی و اسـطوره ای در شـعر مردانی، حسـینی، کاشـانی، گرمـارودی و سـبزواری پرداخته انـد )ر.ک؛ 

ـ351(. موسـوی و محمدی ده چشـمه، 1394: 3۲3
ـ عنایـت اهلل شـریف پور و علی حسـن ترابـی در مقالـة »وطن گرایی در شـعر دفاع مقدس« )نشـریة 
ادبیات پایداری، سـال 7، شـمارۀ 13(، به بررسـی مفهوم وطن در شـعر شـاعران دفاع مقدس پرداخته اند 

ـ1۸3(. )ر.ک؛ شـریف پور و ترابـی، 1394: 159

تاکنون مقاالت بسـیار ارزشـمندی به طور عام پیرامون تأثیر قرآن کریم و تناص در شـعر شـاعران 
مختلف عرب نگاشـته شده اسـت؛ مانند: »اشـکال التناص الدینی فی شـعر خلیل الحاوی« )139۰(، به 
قلم علی نجفی ایوکی و فاطمه یگانه )شـمارۀ 6 مجلة دراسـات فی اللغة العربیة و آدابها(؛ »التناص الدینی 
فی أدب المرأة الکویتیة )شـعر سـعا الصباح نموذجا(« )13۸9(، نوشـتة فاطمه ذوالقدر )شـمارۀ 16 مجلة 
الجمعیة العلمیة اإلیرانیة لّلغة العربیة و آدابها(؛ »التناص القرآنی فی روایة حکایات حارتنا لنجیب محفوظ« 
)1431ق.(، بـه قلـم خلیـل پروینی و نعیم عموری )شـمارۀ دوم از سـال سـیزدهم مجلة آفـاق الحضارة 
اإلسلامیة(؛ »بینامتنی اشـعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم« )139۰(، نوشتة طیبه سیفی )شمارۀ 5، 
سال ۲ دوفصلنامة تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم«؛ »روابط بینامتنی دینی در قصیدۀ 
)ثلورة فـی الجحیم( جمیل صدقی زهاوی« )139۰(، به قلم حسـین کیانی و فاطمه علی نژاد چمازکتی 

)شـمارۀ ۲1 مجلة انجمن ایرانی زبـان و ادبیات عربی(.

4. روش پژوهش
ـ تحلیلـی و تطبیقـی از روش کتابخانه ای و اسـنادی بهره  پژوهـش حاضـر با رهیافتـی توصیفی 
می بـرد، بدیـن ترتیب که ابتدا منابع پیرامون تناص قرآنی بررسـی می شـود و در ادامـه، با این رویکرد 

به تحلیل و واکاوی آن در شـعر مقاومت ایران و فلسـطین پرداخته می شـود.
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5. مبانی نظری پژوهش
5ـ1. ادبیات تطبیقی

یکـی از شـاخه های مهـم دانش ادبیات امروزین، شـاخة ادبیات تطبیقی اسـت کـه میزان دقیقی 
اسـت و با کمک آن می توان جایگاه و موقعیت و وزن ادبیات ملّی یک کشـور را روشـن نمود. ادبیات 
تطبیقـی بـه عنـوان علمی با اصـول، قواعد و پایه هـای علمی خود، سـابقة چندانی ندارد، اما اشـکال 
سـادۀ »موازنـه« و »مقایسـه« در ادبیـات عـرب، سـابقه ای دیرینـه دارد. کهن ترین مقایسـه ای که در 
تاریـخ ادبیـات عرب آمده، مقایسـة میان امروءالقیس و علقمةبن فحل اسـت که همسـر امروءالقیس 
بـه داوری میـان دو شـاعر پرداخته اسـت و شـعر علقمه را بر شـعر امروءالقیـس برتری داده اسـت. در 
بـازار عکاظ نیز داوری میان اشـعار شـاعران رایج بوده اسـت )ر.ک؛ مکـی، 19۸7م.: 7(. محمد غنیمی 
هـالل در تعریف ادبیات تطبیقی آورده اسـت: »ادبیات تطبیقی علمی اسـت کـه روابط خارجی میان 
ادبیـات ملـل گوناگون را بررسـی می کنـد و از تأثیرپذیـری و تأثیرگذاری های میـان ادبیات ملّی یک 
کشـور و دیگر کشـورها سـخن می گویـد« )غنیمـی هـالل، 19۸7م.: 1۸(. طه نـدا در تعریف ادبیات 
تطبیقی آورده اسـت: »ادبیات تطبیقی، علمی اسـت که عموماً به بررسـی روابط ادبیات یک ملت و یا 
دیگـر ملـل می پـردازد و در آن، نحـوۀ انتقال آثـار ادبی یک ملت به ادبیات دیگر ملت ها سـخن گفته 
می شـود. انتقـال آثـار ادبـی گاه در حـوزۀ واژه هـا و موضوع هاسـت و گاه در حوزۀ تصاویـر و قالب های 
مختلف بیانی، مانند قطعه، قصیده، نمایشـنامه و امثال آن و گاه در حوزۀ احسـاس و عواطف اسـت« 

)ندا، 1973م.: ۲6(.

ظهـور ادبیات تطبیقی از پیامدهای نهضت اروپا )رنسـانس( اسـت که در اوایل قـرن نوزدهم برای 
اولین بـار در فرانسـه و بـه منظور بررسـی روابـط ادبی میان یونـان و روم با ادبیات اروپا بـه طور کلّی و 
ادبیات فرانسـه به ویژه، سـپس بررسـی روابط ادبیات نوین اروپا با آن ها شـکل گرفت. در این مکتب، 
تنها به مقایسـة میان ادبیات ملّی کشـورهایی پرداخته می شـود که زبان های متفاوتی دارند و میان 
آن هـا پیوندهـای تاریخـی وجـود دارد که خود به تأثیـر و تأثر می انجامـد. در نگاه اروپایی هـا، ادبیات 
ـ برسـی ارتبـاط بین دو  ـ بررسـی ادبیات شـفاهی، ۲ تطبیقـی عرفـاً به موارد ذیل اطالق می شـود: 1
ـ بررسی ادبیات، صرف نظر  ـ بررسـی ادبیات عمومی، 5 ـ بررسـی ادبیات جهانی، 4 ادبیات یا بیشـتر، 3
از مرزهـای یـک کشـور خـاص و بررسـی روابـط میـان ادبیـات مناطق مختلـف و دیگـر عرصه های 
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ـ بررسـی ادبیات از یک نگاه جهانـی )ر.ک؛ اصطیـف، ۲۰۰۸م.: 16(.  انسـانی، علوم انسـانی و هنرها، 6
در مقابـل ایـن مکتـب، مکتب آمریکایی شـکل گرفت که معتقد به عدم پذیرش نگاه بـه روابط میان 
ادبیات های قومی بر اسـاس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اسـت و معتقد به وجود یک همخوانی فکری 

بین انسـان ها در مناطق مختلف جهان اسـت.

5ـ2. ادبیات مقاومت
غالـی شـکری در تعریـف ادبیـات مقاومـت، آن را اثری دانسـته کـه با زبانـی ادیبانه به مبـارزه با 

زشـتی ها و سـتم خارجـی یـا داخلی می پـردازد:

»ادب مقاومـت بـه مجموعـة آثاری گفته می شـود که از زشـتی ها، فجایع و بیـداد داخلی 
یـا تجـاوز بیرونـی در همـة حوزه هـای سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی بـا زبانـی 
ادیبانـه سـخن می گویـد. برخـی از این آثار، پیـش از رخ نمودن فاجعه، برخـی در زمان جنگ 

و یـا پـس از گذشـت زمان بـه نگارش تاریـخ آن می پـردازد« )شـکری، 1979م.: 1۰ـ11(.

سـیما داد نخسـتین نمودهـای ادب مقاومـت را در اسـاطیر و حماسـه های ادبـی دانسته اسـت: 
»نخسـتین نمودهـای پایـداری انسـان در ادبیـات را می تـوان در اسـطوره ها و حماسـه های ادبـی 
دیـد؛ چنان کـه در ادبیـات یونان باسـتان، مفهوم اسـطوره با جنگ خدایـان با قهرمانان یـا مصائب و 

سـختی هایی که در برابـر اقـوام گذشته اسـت، گـره خورده اسـت« )داد، 13۸3: 34(.
محمدرضا سنگری دربارۀ کاربرد »ادبیات پایداری« آورده است:

»کاربـرد عنـوان ادبیات پایداری بسـیار جوان اسـت و عمدتاً به سـروده ها، نمایشـنامه ها، 
داسـتان های کوتـاه و بلنـد، قطعـات ادبـی، طنزهـا، حسـب حال ها، نامه هـا و آثـاری گفتـه 
می شـود کـه در همیـن سـده نوشـته و آفریـده شـده اند و روح سـتیز بـا جریان هـای ضـّد 
آزادی و ایسـتادگی در مقابـل آن هـا را نشـان می دهنـد و متضمـن رهایـی، رشـد و بالندگی 

جامعه هـای انسـانی هسـتند« )سـنگری، 1377: ۲6(.

هـدف ادبیـات پایـداری، همان گونـه کـه از نـام آن پیداسـت، چیزی جـز مقابله با سـتم و بیداد 
حاکـم بـر جامعـه از جانب حکومـت داخلی یا نیروهای اشـغالگر خارجی نیسـت. جانمایة ایـن آثار، 
سـتیز بـا بیـداد داخلی یا تجاوز خارجـی در همة حوزه های سیاسـی، فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعی 
و ایسـتادگی در برابـر جریان هـای ضّد آزادی اسـت )ر.ک؛ همان: 36(. عوامل و زمینه هـای فراوانی در 
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شـکل گیری ادبیـات پایـداری نقـش دارند که به تعـدادی از آن ها اشـاره می شـود:

الف( اختناق و استبداد داخلی و سلب آزادی های فردی و اجتماعی.
ب( استعمار و استثمار قدیم و جدید.

ج( غصب قدرت، سرزمین و سرمایه های ملّی.
د( تجاوز به ارزش های فردی، دینی، اجتماعی، تاریخی و ملّی.

هـ( قانون گریزی و قانون ستیزی پایگاه های قدرت.
و( جریان های دینی و غیردینی و مکتب های فکری چون مارکسیسـیم و لیبریالیسـم و... )ر.ک؛ 

خضر، 196۸م.: 45(.

5ـ3. ادبیات پایداری فلسطین
ادب پایداری فلسـطین، تاریخی پرفراز و نشـیب دارد. ریشـة این ادبیات از زمان حملة صلیبی ها 
بـه بیت المقـدس شـکل گرفـت و به رشـد و نمـو تدریجی خـود ادامـه داد، اما ظهور و بـروز حقیقی 
و پیدایـش رسـمی شـعر پایـداری در فلسـطین را بایـد بـه وقایع قرن اخیر نسـبت داد کـه منجر به 
شـکل گیری دولتی غاصب در دل جهان اسـالم گردید؛ واقعه ای شـوم که جگرگوشـة جهان اسـالم 
را در برابر چشـم مسـلمانان به دندان گرفت و دل تمام مسـلمانان راسـتین را به درد آورد. اما در این 
میـان، ادبیـات پایـداری در فلسـطین متولـد شـد و به تدریـج، راه واقعی خـود را در دفاع از سـرزمین 
فلسـطین شـناخت و بـا صالبـت و قـدرت در این راه گام نهاد. شـعر پایداری فلسـطین در سـرزمین 
اشـغالی، پرقدرت ترین پایداری، غضبناک ترین کینه علیه دشـمن صهیونیسـتی و پابرجاترین ایمان 
بـه پیـروزی به شـمار مـی رود. چـه بسـا بـا وجـود این شـعر، حقیقتـاً پیـروزی و غلبه بر دشـمن در 
دسـترس و نزدیک باشـد. شـعر مقاومت با اصرار و پافشـاری تمام در مقابل تبلیغات صهیونیسـتی 
به پا خاسـته اسـت، هرچند امکان دارد که در این راه، آزارهای فراوانی را متحمل شـود )ر.ک؛ محمد 

عطیـه، 1974م.: 45(. عبدالرحمـن الکیالی در باب ادبیات پایداری فلسـطین معتقد اسـت:
»ایـن نـوع از ادبیـات، اولیـن نـوع از شـعر مبـارزه ای عـرب اسـت کـه در میـدان مبـارزۀ 
مسـتمر علیـه متجـاوزان، نقـش فرماندهـی را ایفـا کرده اسـت. این شـعر میل واقعی مـردم به 
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پایـداری و تصمیـم قاطـع آنـان مبنی بـر حفظ هویت فرهنگـی و تمدن را در سـرزمین قانونی 
آن هـا نشـان می دهـد« )الکیالـی، 1975م.: 35۸(.

5ـ4. تناص
تنـاص و ریشـة آن )نصـص( در فرهنـگ عربی معانی متفاوتی بـا معنای متـداول آن در فرهنگ 
غربی دارد: »النّص« از نظر لغوی، »باال بردن« )زمخشـری، 19۸1م.: مادۀ »نصص«(، »آشـکار و ظاهر 
سـاختن« )زبیـدی، 1979م.: مـادۀ »نصـص«( و »نهایـت و آخر چیـزی« )ابن منظـور، 1414م.: مادۀ 
»نصـص«( اسـت. پس »النّص به معنای آشـکار و روشـن سـاختن و نظم بخشـیدن و نهایـت و آخر 
هـر چیـزی اسـت« )فیصـل األحمـد، ۲۰۰3م.: ۲3(. »تناص« بر وزن تفاعل اسـت که بر مشـارکت و 
تداخل داللت دارد و در اصطالح، یعنی اینکه یک متنی پیشـین در متنی جدید داخل شـود )ر.ک؛ 
جابـر، ۲۰۰7م.: 1۰۸۰(. پـس تنـاص عبـارت اسـت از »روی دادن رابطة تفاعلی بین متن پیشـین و 
متـن حاضـر، بـرای تولیـد متـن الحـق )آتـی(« )مرتـاض، 1991م.: 75(. غذایمـی در تعریف تناص 
آورده اسـت: »تنـاص در اصطـالح، یعنـی اینکـه چند متـن در یک متـن دیگر بـدون در نظر گرفتن 
زمـان و مـکان داخل شـوند« )غذایمـی، 1993م.: 45(. اصطالح تناص و یا بینامتنی، ترجمة مصطلح 
غربـی )Intertextuality( بـه معنـی اندیشـة انتقال معنی، لفظ یا هـر دو از یک متن به متنی دیگر و 

یـا ارتبـاط متنی با متن یا متـون دیگر می باشـد )ر.ک؛ عبدالعاطـی، 199۸م.: 4(.
تقریبـاً تمـام ناقـدان بـر این امر اتفـاق نظر دارند که هسـتة اولیة تنـاص نزد صورتگرایان روسـی 
شـکل گرفته اسـت و نظـرات آنان بوده کـه راه را برای ظهـور یک اصطالح جدید گشوده اسـت. اولین 
کسـی کـه در ایـن راه گام نهاد، شکلوفسـکی بود که نقش اعمال هنـری را در ظهور یک عمل هنری 
جدیـد دریافـت. وی می گویـد: »همانـا یـک عمـل هنـری در ارتبـاط خود بـا اعمال هنـری دیگر و 
بـا اسـتناد و توجه بـه روابطی که مابیـن آن هاسـت، درک می شـود« )تئـودروف، 199۰م.: 41(. بین 
پژوهشـگران دربـارۀ ارجاع مفهوم تناص بـه »میخائیل باختین« اتفاق نظر وجـود دارد که وی پدیدۀ 
تنـاص را معرفـی کـرد، امـا بدون اینکه این اصطالح یا هر کلمة روسـی را که معادل آن باشـد، به کار 
ببرد. وی اصطالح »ایدیولوجیم« را نخسـت در سـال 19۲9میالدی با نام مسـتعار »مدودف« و سـال 
بعـد، بـا نـام حقیقی خود بـه کار گرفت که زیـاد مورد توجه قـرار نگرفـت )ر.ک؛ سـومفیل، 199۸م.: 
61(. امـا ناقـدان غربـی بر ایـن امر اتفاق نظر دارنـد که اصطالح »تناص« را نخسـتین بار ناقد بلغاری، 
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»ژولیـا کریسـتوا« بـه کار برده اسـت: »مـا در حقیقت، برای حـّل یک راز سـاده می کوشـیم و آن این 
اسـت که اصطالح تناص مربوط به باختین نیسـت و شایسـته اسـت که آن را به کریسـتوا نسـبت 
دهیـم« )همـان: 61(. اصطالح مورد نظر کریسـتوا با قبول و موافقت فراوانی روبه رو شـد و »میشـیل 
اریفـی، تزوتـان تئودروف، جرارد ژنت و میشـل ریفاتر این کلمـه را به کار برده اند« )همـان: 93(. اما در 
ادبیـات عـرب، ایـن اصطالح معادل های دیگـری دارد که در قدیـم وجود داشته اسـت و این اصطالح، 
جدیـد اسـت. در واقـع، »تنـاص یک اصطالح نقدی جدید اسـت که نقـد معاصر عربی تـا اواخر قرن 
بیسـتم آن را نمی شـناخت« )زغبـی، ۲۰۰۰م.: 11(. همچنیـن، حسـین جمعـه، ناقـد معاصر عرب، 
می گویـد: »تنـاص یـک چـک جدید بـرای یک عملیات قدیمی اسـت، اگرچـه وجوه آن هـا متفاوت 
اسـت« )جمعـه، ۲۰۰3م.: 167(. ایـن بحـث نقدی در ادبیات فارسـی با عنوان هایی مثل »بینامتنی« 

و »بینامتنیت« شـناخته می شود.

6. مبحث اصلی پژوهش
6ـ1. تناص قرآنی در شعر مقاومت ایران

»شـهید« از مباحثـی اسـت کـه با ورود دین اسـالم مورد توجـه قرار گرفته اسـت و در دین مبین 
اسـالم، جایـگاه واالیـی دارد. قیصـر امین پـور نیـز در شـعر خویـش از معانـی قرآنی بهره برده اسـت: 
ُِّکـْم َقالُواْ بََلی  َک ِمن بَِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّیََّتُهْم َوأَْشـَهَدُهْم َعَلی أَنُفِسـِهْم أَلَْسـَت بَِرب َوإِْذ أََخـَذ َربُـّ
ا ُکنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلیَن )األعراف/ 17۲(. امین پور »شـهید« را تجسـم  َـّ َشـِهْدنَا أَن تَُقولُـواْ یَـْوَم الِْقَياَمِة إِن
کلمـة »ال« روی زمیـن دانسـته کـه با گفتن ایـن کلمه به دنیا و آنچه در آن اسـت، پشـت نموده، به 
»أَلَْسـُت« پاسـخ مثبت داده اسـت. تکرار کلمة »شـهید« در این دو بیت نیز داّل بر توجه ویژۀ امین پور 

به شـهیدان است:
 »ال بــود کــه کشــته شــد و ال بــود شــهید
 بــا قامــت واژگونــه در خونــش نیــز

 ال بــود و اَلَســت را بلــی بــود شــهید
 تصویــر و تجســمی زِ ال بــود شــهید«
                           )امین پور، 1363: 49(.

همچنین، داسـتان حضرت ابراهیم)ع( و توطئة آتش زدن ایشـان، دسـتمایة تشـبیهی زیباسـت 
کـه قیصـر آن را در گیـرودار جنگ تحمیلی به کار برده اسـت و دشـمنان کینه توز وطـن خویش را با 
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نمرودیان برابر دانسـته  که سـعی در برافروختن آتشـی برای مردمی دارند که به سان ابراهیم هستند، 
امـا این مردمان آمادۀ جانفشـانی در راه وطن هسـتند:

»نمرودیـان همیشـه بـه کارند/ تا هیمـه ای به حیطة آتـش بیاورند/ اما/ مـا را از آزمایش 
آتـش هـراس نیسـت./ ما بارش همیشـة بـاران کینـه را/ با چترهای سـادۀ عریانی/ احسـاس 

کرده ایم« )همـان، 13۸9: 374(.

همچنیـن، وی از داسـتان ابراهیـم)ع( بـه عنـوان رمزی برای پـدر فدایی و از اسـماعیل)ع( به عنوان 
پسـری فدایی سـود می برد تا بدین شـیوه، اعتراض خود را به کسـانی که از امور مهمی مانند جهاد 
و فـداکاری در راه خـدا گریخته اند و آن را به فراموشـی سـپرده اند، بیان کند. شـاعر دیـدگاه خود را با 

بهره گیـری از مفاهیم اسـالمی چنین به تصویر می کشـد:
 »عمری بــه جز بیهوده بودن ســر نکردیم
 در خاک شــد صد غنچه در فصل شکفتن
ــود را ــماعیل خ ــای اس ــال ن ــی خی  حت

ــم ــاور نکردی ــا ب ــد و م ــا گفتن  تقویم ه
 مــا نیــز جــز خاکســتری بــر ســر نکردیم
 همســایه با تصویــری از خنجــر نکردیم«
                                          )همان: 39۲(.

سـیدعلی موسـوی  گرمارودی نیز مضمونی مشـابه قیصر امین پور مطرح کرده اسـت و دشـمن را به 
نمرودیانی تشـبیه سـاخته که سـعی در برافروختن آتش برای ابراهیم دارند، اما عاقبت خود آنان طعمة 
ایـن آتـش شـدند و سـوختند. در ایـن ابیات، نمـرود نمادی برای صدام اسـت کـه او نیز در کشـور عراق 
زیسته اسـت و در مقابـل، ابراهیـم نمادی برای مبـارزان ایرانی اسـت که از آتش صدام رهایی جسـته اند:

 »زنجیــرۀ تاریخــی ایــن جنــگ دور اســت
ــت ــور اس ــد، ک ــوان دی ــی ت ــمن ک ــاره دش  بیچ
 یــک روز آتــش بــود و نمــرودی برافروخــت
 می خواســت ابراهیم بســوزد، خویشــتن سوخت«
                        )موسوی گرمارودی، 13۸6: ۲۸۲(.

عبـاس باقـری در غـزل »باغچـه ای از بنفشـه«، به سـوره های قرآنـی »فجر، قدر، قیامـت و تین« 
سـوگند می خـورد؛ زیـرا او در شـب قـدر آرزومنـد سـپیده دم اسـت و به قیامـت ایمـان دارد و تأکید 
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ـ هسـتند؛ زیرا  ـ امام حسـین)ع( مـی ورزد بـر اینکه مبـارزان دوسـتدار خداوند، دنباله روی »خون خدا«
ایشـان زمانی که احسـاس نمود خطری اسـالم را تهدید می کند و ایشـان در حال انجام مراسـم حج 

بودنـد، حـج را ناتمـام رهـا کردند و بـرای یاری دین خدا به سـوی کربال شـتافتند:

»سـوگند می خـورم بـه فجر و شـب قـدر و قیامت/ به انجیـر و برگ زیتون و سـخن/ اگر 
کاشـته شـود از عشـق خداونـد بند شـعرش،/ خارج می شـویم از احـرام همانند خـون خدا« 

)کاشانی و شـاهرخی، 1367: 59(.

عباس باقری مفاهیم و واجبات دینی و اسـالمی را در شـعرش به کار گرفته اسـت و به آن ها اشـاره 
می کنـد؛ آنجـا که از شـهیدی یاد می کنـد که صبحگاه را با خـون خویش وضو گرفته اسـت و قنوت 

خویـش را بـر سـجاده ای از نور انجام داده که نمادی برای تقدس این شـهید اسـت:

»بـه ایـن وضـو کـه صبـح گاه با خونـت انجـام دادی/ قنـوت انتقام را بر سـجادۀ نـور برپا 
دار/ به خوبـی رسـم سـپیده دم را سـجده نهـادی/ خوشـا روحـی که سـجده نهـادی ای صبح 

مقاوم!« )همـان: 5۸(.

وی بیـن »شـهید« و »مسـیح« در اعطـای زندگی به دیگران تشـابه برقرار سـاخته، معتقد اسـت 
کـه شـهید بـا جسـم خویش زمیـن را زنـده می گرداند و افـق را با نََفس خود همانند مسـیح)ع( سـرخ 
می سـازد: »زمین شـراب می نوشـد از جسم تو/ افق سـرخ است از صورت مسـیحایی تو« )همان: 4۸(.

عبـاس باقـری در قصیـدۀ »باغچه ای از بنفشـه«، حضرت زینـب)س( را رمزی برای پایـداری و صبر و 
مقاومت قرار داده که نامة حماسـة کربال را به شـام و به سـوی تمام تاریخ می برد و معتقد اسـت که زن 

مقـاوم ایرانـی قهرمانانش را در راه حق می بخشـد و در این راه، از حضرت زینب)س( سرمشـق می گیرد:

»ایـن زنـی اسـت کـه نامـة زینـب از حنجـره اش جاری می شـود./ پرنـده ای کـه با خون 
ازدواج کـرده و عقـاب می زایـد/ و گل سـرخ گونی کـه سـرش قطـع شـده/ و پـرش از دسـتة 

پرنـدگان خونین اسـت« )همـان: 6۰(.

علـی معلـم برای تشـویق و تحریک مـردم و دعـوت آنان به اتحاد به آیة زیر متمسـک می شـود: 
ُقـوا )آل عمـران/ 1۰3(: »مـوی گردآلـود خـدا را در شـب او  َواْعَتِصُمـواْ بَِحْبـِل اهللِّ َجِمیعـًا َوالَ تََفرَّ

می پیچـد/ فریـاد می زند در دنیـا: وَاْعَتِصُمـوا، وَاْعَتِصُمـوا« )اکبـری، 1377، ج 1: 166(.
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نصـراهلل مردانـی در شـعر »جنـگ«، بـه آیة ابتدایی سـورۀ عصر اشـاره کرده اسـت تا به مبـارزان 
مسـلمان تلقیـن کند که مضمـون این سـورۀ قرآنی بر آنان صـدق می کنـد: َوالَْعْصِر * إِنَّ اْلِنَْسـاَن 
ـ3(:  بِر )العصـر/ 1 الَِحـاِت َو تََواَصـوا بِالَْحـقِّ َو تََواَصوا بِالصَّ َِّذیـَن ءَاَمُنـوا َوَعِمُلوا الصَّ لَِفـی ُخْسـٍر * إاِلَّ ال

»صبح گاه والعصر به پیروزی نور فکر می کنیم/ قامت این شـب آمیخته به وحشـت و رثا را شکسـت 
می دهیـم« )اکبـری، 1377، ج 1: ۲9۰(.

وی از هابیـل بـه عنـوان رمـزی برای برائت و بی گناهـی، و از قابیل به عنوان رمزی برای حسـادت 
و ظالـم یاد می کند. شـاعر، مبارزان مسـلمان )هابیلیـان( را به مبارزه و جهاد در مقابـل )صدام( که به 

بـرادران خـود رحم نمی کند و از مرگ به دسـت مغوالن )سـربازان عراقی( برحـذر می دارد:

ــد ــر آم ــل دیگ ــد! قابی ــان کجایی  ننگ است جان ســپردن، در دخمة تتاران« »هابیلی
                                   )مردانی، 1374: 14(.

صمـد قاسـم پور، دیگـر شـاعر انقالبـی از جایـگاه شـهید تعبیـر می کند که غیـر از خـدا چیزی 
نمی پرسـتد و هنـگام شـهادت بـه وحدانیـت و قداسـت خداوند با تمام اعضـا و جوارح خود شـهادت 
می دهـد: »یـک دسـتش ال إله إالّ اهلل می گوید/ و دسـت دیگرش یا قـّدوس« )قاسـم پور، 1376: 36(.

سـلمان هراتـی دیگر شـاعر انقالبی در گفتگوی خود بـا خالق، از غربت خویش شـکایت کرده، با 
اسـلوبی غنایـی آرزوهای قلبی خویش را به تصویر می کشـد:

»در لحظـات لـرزش و تنهایـی/ آنـگاه کـه می آید،/ دسـتم برمی خیـزد./ آه! خـدای من!/ 
آنـگاه می آیـد چگونـه مقابـل توسـت... . وای بـر مـن!/ بـه خاطـر کدام گنـاه کـه مرتکب آن 
شـدم،/ بـر تـو سـجده می کنـم؟!/ ای نـوِر نـور!/ بیا و با من دسـتی کـن همراه عشـق ابدی« 

)هراتـی، 1364: 46 و 49(.

سـلمان هراتـی بـرای اشـاره بـه خطاهایـی که مـردم مرتکب می شـوند و آنـان را به سرنوشـتی 
سـخت سـوق می دهد، از داسـتان هبوط حضـرت آدم)ع( از بهشـت بهره برده اسـت: »آه! خـدای من!/ 

چه قـدر سـریع اسـت/ آدم برای نـزول« )همـان: 7۲(.

احمـد عزیـزی بـه مسـیح)ع( و موضوع بـر دار کـردن وی برای تعبیـر از رنج خویش سـود می برد: 
»سـاعت جنـگ رسـید/ یا مسـیح بر صلیـب آمـد« )عزیـزی، 1375: 113(. وی به یوسـف)ع( اشـاره 
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می کنـد تـا فکـر خویش را بیان کند. به اعتقاد او، »یوسـف« رمزی اسـت برای انسـان شـرافت مندی 
کـه خطـر دائمـاً وی را تهدید می کند. پس بر او واجب اسـت که از گرگ )رمز انسـان ظالم و حسـود( 

دور شـود: »ای یوسـف! ازگـرگ راه بپرهیـز/ به سـوی مصر خودت برو و دور شـو« )همـان: 153(.

علی موسـوی گرمارودی، شـاعر توانمند و متعهد انقالب، در قصیدۀ »شـهر ما هویزه«، از اتفاقات 
قصه هـای قرآنـی بـرای درگیـری بیـن قـوای خیر و شـر بهره گرفته اسـت و بـا بهره گیـری از قصص 
قـرآن، تأکیـد می کنـد که پیوسـته خیر بر شـر غلبه می کنـد، همان گونه کـه پیامبر)ص( بـر ابوجهل 
غلبـه کـرد، یـا ابراهیـم از آتـش نمرود رها گشـت، یـا اینکه موسـی)ع( و قومـش از وسـط دریا نجات 
یافتنـد و نیـز آن گونـه کـه ابرهه و فیل سـواران در حرکت برای تخریب کعبه دچار شکسـت شـدند: 
ـ4(. پس امروز حتماً بر صدام  یٍل )الفیل/3 َو أُرَْسـَل َعَلْیِهْم َطْیراَ أَبَابِیل * تَرِْمیِهمْ بِِحَجاَرةٍ ِمنْ ِسـجِّ
کافـر پیـروز خواهیم گشـت؛ زیرا که امام خمینی)ره( همانند امام حسـین)ع( اسـت که مـا را راهنمایی 

می کنـد و بـه سـوی انسـانیت می برد تـا بر یزید عصر مـا )صـدام( غلبه کنیم.
»امـروز شمشـیر پیامبـر)ص( در دسـت ماسـت/ پـس درگیری ما با مشـرکان، بـا ابولهب و 
یارانـش/ هرگـز صـدام ایـن گونـه نخواهـد جنگید./ ایـن جنگ بین تو صدام و اسـالم اسـت./ 
امـروز آتـش جهنم آن نمرود بود./ قصد سـوزاندن ابراهیم را داشـت، پس خودش را سـوزاند./ 
روزی دیگـر فرعـون با موسـی جنگیـد./ خداوند آب دریـا را برای هالکت وی فرسـتاد./ روزی 
دیوانـه بـا فیـل آمد/ و سـّجیل از جانب خداونـد بر او آمـد./ امروز درگیری یزیدی و حسـینی 
اسـت./ در کربـالی ما، حسـین، خمینی اسـت./ شـهر شـهید ما، ای هویـزه! بار دیگـر برخیز!/ 

برخیـز و همـراه ما با دشـمن مبارزه کن« )کاشـانی و شـاهرخی، 1367: 197ـ19۸(.

ضیاء الدیـن ترابـی از مقاومـت مردم جنـوب تهران در برابر بمباران وحشـیانة رژیـم غاصب صدام 
سـخن می گویـد و آن را بـه واسـطة وجـود اخالص و اتحاد بین مردم به قبله تشـبیه کرده اسـت. وی 
ابرهـه را رمـزی بـرای صدام قـرار داده که قصـد دارد قبله که منظور، جنوب تهران اسـت، ویران کند، 
امـا از کعبـه )جنـوب شـهر( و از قبیلة ابراهیم )مردم جنوب شـهر( به سـبب اخالص آنـان در دین و 

تقوا، اتحاد و پایداریشـان می ترسد:
»اما جنوب، سـمت قبله اسـت./ گفتم: جنوب؛/ یعنی جنوب شـهر/ و دشـمن/ می ترسد از قبله؛/ 
از قبلـة مـن؛/ ماننـد ابرهـه/ از کعبـه می ترسـید/ و از قبیلـة ابراهیم/ و قبله به سـمت جنوب اسـت؛/ 
ماننـد جنوب شـهر؛/ شـهر مقـاوم در برابر آتش/ تـا/ پیروزی نهایی/ مقاومـت خواهد کرد« )همـان: ۸۰(.
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اسـرافیلی از هجرت مبارزان به سـوی خدا، به واسـطة شهادتشـان در قصیدۀ »هجرات« سـخن 
می گویـد و بـه داسـتان هابیـل و قابیـل، بـه عـالوۀ داللتـی معاصـر اشـاره می کند. پس شـخصیت 
هابیل، رمزی برای برائت، مظلومیت و شـخصیت قابیل، رمز حسـادت، کینه و خیانت اسـت. شـاعر 
بـا داللت هـای فـراوان اعـالم می کنـد کـه قابیـل )دشـمن( لباسـی از شـب بـرای خـودش می بافد؛ 
یعنـی در مانـدن در تاریکـی و ظلـم اصـرار می کنـد و هابیل )مبـارز پاک( با شـهادت خویـش، بوی 
قیامـت )زندگـی جدیـد( را حـس می کند: »قابیلیان بر قامت شـب می بافتند/ هابیلیـان بوی قیامت 

را می شـنیدند« )باقـری و محمدی نیکـو، 137۲: 1۸۲(.

2ـ2. تناص قرآنی در شعر مقاومت فلسطین
بیشتر جامعة فلسطین را مسلمانان تشکیل می دهند. بر این اساس، تأثیرپذیری شاعران و ادیبان 
فلسـطینی از آیات قرآن و الهام پذیری آن ها از تعالیم و افکار اسـالمی فراوان دیده می شـود. توفیق زیّاد 
شـاعر فلسـطینی، آنگاه که از ناتوانی اسـرائیل در منحرف سـاختن راه انسـان مقاوم فلسطینی سخن 
ـَماء َوالَ یَْدُخُلوَن الَْجنََّة  بُواْ بِآیَاتَِنا َواْسـَتْکَبُرواْ َعْنَهـا الَ تَُفتَُّح لَُهْم أَبَْواُب السَّ َِّذیَن َکذَّ می گویـد، از آیـة إِنَّ ال

َحتَّی یَِلَج الَْجَمُل ِفي َسـمِّ الِْخَیـاِط َوَکَذلَِک نَْجِزي الُْمْجِرِمیَن )األعراف/ 4۰( تأثیر پذیرفته اسـت.

»أهـون ألـف مرة/ أن تدخلوا الفیل بثقب إبرة/ أن تطفئوا الشـمس، و أن.../ تحبسـوا 
الّریـاح/ مـن أن تمتیـوا باضطهادکم/ ومیض فکلرة/ وتحرفونا عن طریقنـا الّذی اخترناه/ 

قید شـعره« )زیـاد، بی تا: ۲7(.

محمـود درویـش بـرای تعبیـر از منزلـت و جایگاه بـزرگ فدایـی و ازجان گذشـته در راه وطن، از 
ِذی َخَلق * َخَلَق اْلِنَْسـاَن ِمْن َعَلٍق * إَِقـَرأ َو َربَُّک  َِّک الَـّ آیـات قرآنـی اقتباس می کند: إِْقَرأ بِاْسـِم َرب
ـ3(: »اهلل أکبـر/ هـذه آیاتنـا، َفاْقرأ/ باسـم الفدائـی الّذی خلقا/ ِمن جرحه شـفقا«  الَْکـَرم )العلـق/ 1

)درویـش، 1994م.، ج ۲: 19(.
فدوی طوقان، شـاعر و مبارز نسـتوه فلسـطینی، پیوسـته در سـایة وجود دشـمن صهیونیسـت، 
زندگـی تلخـی را سـپری می کنـد و الفاظ قرآنـی مثل »زقوم« و »سـقر« را برای تعبیـر از جایگزینی 
و بـدل شـدن وطـن پیامبـران )علیهم السـالم( و وطن روغن و عسـل بـه وطن عذاب، تلخـی و ظلم 
 َسـُأْصِلیِه َسـَقَر * َوَما أَْدَراَک َما َسـَقُر الواقعه/5۲( و( وٍم برمی گزینـد: َلِکُلوَن ِمن َشـَجٍر مِّن َزقُّ
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ـ۲7(؛ »آهیـا حبـی الغریـب/ آهیا حبـی لماذا/ وطنـی أصبح باٌب لسـقر؟/ ولماذا  )المدثـر/ ۲6
شـجراً لتفـاح صار الیـوم زقومـا« )طوقـان، 1993م.: 41۲(.

وی در قصیدۀ »آهات امام شـباک التصاریح«، از لفظ قرآنی »غسـلین« الهام گرفته اسـت: »َواَل 
َطَعاٌم إاِلَّ ِمْن ِغْسـِلیٍن )الحاقه/ 6(: »آهیا حقدی الرهیب المستشـار/ قتلوا الحب بأعماقی، أحالوا/ فی 

عروقی الدم غسـلیناً والقار« )همان: 4۰9(.

عزالدیـن مناصلرة در قصیـدۀ »المقهـی الرمـادی«، از غـم و انـدوه و غربت خویش سـخن گفته، 
سـپس بـه امـام حسـین)ع( پناه می برد تـا درون خویـش را آرام گرداند و چه بسـا که منظور شـاعر از 

»نحـن جیـران الحسـین«، غربت ملّت فلسـطین، مظلومیت و حقوق سلب شـده آنان باشـد:

»اول اللیـل أجـّر الخطـو... ال تدرین أین/ نحو مقهی أشـرب األحـزان من جدرانه/ 
قـرب الحسـین/ ثـم أدعـو للحسـین/ بالرضـا عـن رأسـه... والراحتیـن/ نحـن جیران 
الحسـین/ نشـرب الخمر إذا ما/ سلاعة القلب تجیء/ ونصلی سلاعة للعشـق، نفنی فی 

الحسـین« )مناصرة، 199۰م.: ۲6۰(.

شـخصیت یوسـف)ع( در شعر فلسطین، نمادی اسـت برای انسـان غریب، بی گناه و پاک که برادرانش از 
روی بغض، حسـد و مکر به او خیانت می کنند. بسیسـو در قصیدۀ »العندلیب فی البئر«، به قصة یوسـف)ع( 
می پردازد، آنگاه که خودش )انسـان فلسـطینی( را به یوسـف تشـبیه کرده که در چاه خیانت برادران عرب 

گرفتـار شده اسـت و هیـچ کس را نمی یابد کـه وی را برهانـد و از غربت و ناامیدی  خود تعبیر می کند:
 آه قــد ألقــی لــه الحبــل هلــک« »لــم یزل یوســف فــی البئــر و من

                      )بسیسو، 19۸7م.: ۲37(.

داسـتان نـوح)ع( و طوفـان او، جایگاه خاصی در شـعر فلسـطین دارد و نمادی بـرای رهایی بعد از ظلم 
و سـتم فـراوان اسـت. محمـود درویـش از نـوح)ع( کمـک می طلبـد تـا مـردم فلسـطین را بدون کـوچ از 
ـ نجات  ـ که امروز وسـیله ای برای نجات و رهایی اسـت  سرزمینشـان و نیز بدون سـوار شـدن بر کشـتی 
دهد. شـاعر آرزو می کند که ملّت فلسـطین با مرگ در سـرزمین خویش و برخاسـتن از آن در روز قیامت 
زنـده شـوند: »یـا نـوح!/ ال ترحل بنا/ إّن الممات هنا سلامة/ إنّا جـذور ال تعیش بغیر أرض/ ولتکـن أرضی قیامة« 

)درویـش، 1994م.، ج1: 111(.
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معین بسیسـو از قصة یونس)ع( در قرآن کریم بهره گرفته اسـت و در این شـعر، از شـدت غربت و تنهایی 
خود سـخن گفته اسـت و در دریای مشـکالت و سـختی هایش به دنبال ماهیی می گردد که وی را به سـان 
یونـس)ع( حمایـت کنـد: َفالَْتَقَمُه الُْحـوُت َوُهَو ُمِلیـٌم )الصافـات/ 14۲(: »الحوت/ خبـأ یونس وحماه/ 
الحـوت حمـی یونـس/ لکّنا نبحث فی هذا الوطن الواسـع/ فی هذا البحر الواسـع/ نبحـث عن حوت« 

)بسیسو، 19۸7م.: 436(.
هابیل و قابیل از دیگر شـخصیت های قرآنی  هسـتند که شـاعر فلسـطینی از آنان به عنوان نماد 
بهره گرفته اسـت. فدوی طوقان از صهیونیسـت ها و لشـکریان آنان به سبب شـدت ظلم و ضرررسانی 

آنـان به عنـوان »قابیل األحمـر« یاد می کند:

»قابیـل األحمـر منتصـب فی کّل مـکان/ قابیل یـدّق علی األبـواب/ علی الّشـرفات/ علی 
الجـدران/ یتسـلق یقفـز یزحـف ثعبانـاً ویفـح/ بألـف لسـان/ قابیل یعربـد فی السـاحات یلف 
یـدور مـع اإلعصـار، یسـد/ مسـالک/ ویشـرع أبوابـاً لمهالـک/ یحمل فـی کّفیه غسـول الدم/ 

توابیـت النیـران/ قابیـل إنّه مجنون یحـرق رومـا« )طوقـان، 1993م.: 46۲(.

نتیجه گیری
بـا کنـکاش در دیوان شـاعران مقاومـت ایران و فلسـطین، می توان بدین نتیجه دسـت یافت که 
آن هـا در البـه الی ابیـات خویـش، از آیـات و داسـتان های قرآنی تأثیر پذیرفته اسـت. آن هـا گاهی از 
عیـن آیـة قرآنـی بهره گرفته یا برگردانـی از آن را به کار گرفته اند و در پارۀ دیگری از شـعر خویش، به 
مضامین واالی قرآنی اشـاره نموده اند و در قسـمت دیگری از شـعر خود، تلمیحاتی به داسـتان های 
دل انگیـز قرآنـی، مانند داسـتان حضـرت آدم، ابراهیم، یوسـف )علیهم السـالم( و... داشـته اسـت و با 
زیبایی و ظرافت خاصی آن ها را در شـعر خویش به تصویر کشـیده اند و ایمان و اعتقاد واالی خویش 
به اسـالم و قرآن را نمایان سـاخته اند. آن ها این شـخصیت های قرآنی را در راسـتای هدف خویش و 

بـرای بیـان دردهای ملت هـای خود و بیان چهرۀ زشـت دشـمن متجاوز بـه کار برده اند.
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