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Abstract
No doupt that the Scientists Paid attention to Holy Quran since coming off
the Prophet (pbuh ) and the topic that they placed great care is Quranic
system and its relationship with miracle that peaked when Abd _ alghaher
Al _ Jorjani whome drew from all springs which preceded and called for
system idea and Philosophized it by his Logical approach and Conscious
Thought .Therefore this research aims to study this theory in Zomar Sura,
using descriptive analytical approach, referring to the definition of the
systems and the most important views of the scientists, meditating in the
three parts of the systems, namely: the words, compositions , meaning. The
results of the study revealed that compatibility is clear in Sura in its different
levels such as Words, compositions, and meaning. And there is Complete
Harmony in Using different Styles As Well As The presence of Eloquence
imagery Combined with the exact Expressions
Keywords: Quran, system, Zomar, Miracle, compatibility.
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چکيده
قرآن کريم يکی از حوزههای فعال و پردامنة مطالعات ادبی و زبانشناختی است که محققاان بيارا ی با ان
تمايل پر ا کردهان  .يکی از زمرنههای مطرح د اين خصوص ،نگاه «برنامتنرت» به اين کتاب آسمانی اسات.
برنامتنرت يکی از پ ي ههای زبان است که به وابط برن متون پرداخته است و هر متنی ا خوانشی از متاون
ديگر میدان  .مرراث دينی يکی از مهمترين مراجع الهام شاعران و نويين گان از ديرباز بوده اسات و قارآن
کريم د أس اين مرراث دينی قارا دا د و شااعران شارعه از ايان مراراث ،بارا از سااير شااعران الهاام
گرفتهان  .علی بن عريی ا بلی از شاعران بز گ و مح ثان برجيته شرعه و نرز از بز گاان علماای امامراه و
صاحب اثر گرانق

کشف الغمه است که از اين امر ميتثنی نبوده است .بنابراين ،بر سی و تبررن وامگراری

اين شاعر برجيته شرعه از قرآن کريم با وش توصرفیتحلرلی از اه اف مقاله حاضار اسات .از مهامتارين
نتايج پژوها ،اين حقرقت است که إ بلی د اشاعا خاود باه وانگاان و مناامرن قرآنای و سااختا های
دستو ی قرآن اهتمام فراوانی داشته است و برن اشعا او و قرآن کاريم واباط برناامتنی مفتلفای وی داده
است؛ ب ين صو ت که گاه وانگان و الفاظ قرآنی و گاهی عبا تها و ترکربهای قرآنی ا باهکاا بارده و
گاهی به حوادث و شفصرتهای قرآنی اشا ه داشته و گاهی نرز تنها ،منمون آيه ا د نظر داشاته اسات.
ايشان د موا دی مع ود نرز به ساختا دستو ی آيه توجه کرده است تا اين حقرقت ا به اثبات برسان کاه
شاعران ميلمان و بفصوص شرعه ،پرون ی ناگييتنی با قرآن دا ن و از آيات قرآنی برای ق استبفشر ن
به اشعا خويا و نرز غنای ساختا ی و معنايی آن بهره فراوان بردهان .
واژههای کليدی
برنامتنرت ،إ بلی ،برنامتنرت قرآنی ،شاعر شرعه
*نویسنده مسئول
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برای تصوير بفشر ن به شعر و نراز ت کرا بار معناای

طرح مسئله
برنامتنرت ازجمله پ ي ههای زبانی ج ي است که
به تعامل برن متون میپردازد .بیشک خواننا

اشاعا

علی بن عريی ا بلی ،شاعر بز گ شارعه ،باهوضاوح،

براات م ا نظر بااوده اساات؛  -5برنااامتنی ساااختا های
دستو ی قرآنی.
د خو ذکر است که د برنامتنی وانگان قرآنای و

حرص شاعر ا برای به کا گرری مرراث دينی همچون

نرز جزئی از آيه ،شاعر گاهی منامون آياه ا هام د

ح ا ي  ،ادعرااه م ا ثو ه و آيااات قرآناای د شااعرش

نظر داشاته اسات و گااهی نراز منامون شاعر هار

مالحظه می کن  .آيات قرآنی و معاانی الهاام گرفتاه از

ابطهای با منمون آية وامگررن

شااعر نا ا د؛ بلکاه

آيات قرآنی د شعر او به فراوانای يافات مایشاود و

شاعر ،تنها برای غنای شعر خود از لحاظ سااختا ی و

پ ي ههای تناص (برنامتنرت) و تنامرن از وشهاای

زيبايی وانگان از قرآن کريم اقتباس کرده است؛ اما د

شاعر است.

برنامتنی آيات قرآنی به صو ت کامل د همه موا د د

پ ياا ه برنامتنراات قرآناای د شااعر ا بلاای بااه
وشهای مفتلف بهکا فته است:

ديوان ا بلی با اقتباس منامون آياه نراز هماراه باوده
است.

 -1برنامتنی وانگان و الفااظ قرآنای؛  -2برناامتنی
عبا تها و ترکربهای قرآنی :د اين قيامت ،شااعر

پيشينه بحث

گاهی جزئی از آية مبا که ا باهکاا بارده اسات کاه

بيرا ی از عالقمن ان باه علام و ادب ،آثاا ايان

ممکن است عرناً جزئی از آيه ا شامل شود و ممکان

شاعر شرعی ا مطالعه کرده ان و دانشمن ان و محققان

است اين جزء با انا کی تغررار باشا ؛ ايان تغررار ياا

بز گی ازجمله عالمه محقق سر احم حيرنی ،عالمه

به صو ت ايجاد فاصله برن وانگان و يا انا کی تغررار

محم بن طاهر سماوی نجفی ،و دکتر کامال سالمان

د ساختا و صرغة وانه است که اين ميئله ناشای از

الجبو ی ،ديوان اشعا او ا با ها تحقرق و جمعآو ی

ضرو يات شعری چون وزن ،قافره و ...است .ما به هر

کردهان  .ازجمله پژوهاهاا و مقاايتی کاه د زمرناه

دو نوع با عناوان برناامتنی عباا تهاا و ترکرابهاای

شعر و شفصرت ايشان نگاشته ش ه است:

قرآنی پرداختهايم؛ همچنرن ،موا دی مع ود نرز آياه ا

 -تعلرقات «علی ديوان علی بن عريی اإل بلی»

به صو ت کامل به کا برده است که اين نوع برنامتنرت

از اسااتاد عب ا ا الجبااو ی ،مجلااه الاااخائر اللبنانرااة،

قرآنی نيبت به موا د ديگر کمتر د ديوان او مشاه ه

 ،2002الع د التاسع.

میشود.
 -3برنامتنی مناامرن آياات قرآنای؛  -4برناامتنی
شفصرت های قرآنی :د اين نمونه نرز شاعر کمتر باه

 مق مة اليار أحم الحيارنی حاول شااعريةاإل بلی ،کتاب کشف الغمة .18-17/1
 -علی بان عريای ا بلای (ماو

عتارت) ،از

مفهوم آيه ای که نام اين شفصرت د آن برده شا ه و

سر علی نقی مررحيرنی ،مجلة فرهنگ کاوثر ،شاما ه

يا به عبا ت بهتر ،به داستان زن گی شفصارت توجاه

 ،64زميتان .1384

داشته است و بهکاا گرری ناام ايان شفصارت برشاتر
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اما تا کنون برنامتنرت و به ويژه برنامتنرت قرآنی د

گرچه وانه برنامتنرت از اب اعات نولرا کريياتوا و

اشعا إ بلی به سبک مقاله نگاشته نش ه است .د اين

د نترجه مطالعات او د باا ه نظرياات بااخترن اسات،

مقاله تالش ش ه است وشهای الهامپايری شااعر از

کرييتوا بهش ت مت ثر از افکا حاکم بر حلقه تل کل

قرآن دسته بن ی شود .اهمرت پژوها حاضر آن است

) (tel Quelبااود کااه د آن افاارادی همچااون وين

ج ي زبانشناسی د دياوان شااعر

با ت ،ناک د ي ا و فرلرپ سولر گرد هم می آم نا و

شرعی بر سی ش ه که از نظر محتوا د سطح مطلاوبی

از مهمترين حلقههای فکری و فرهنگای قارن برياتم

بوده است و شايياتگی و ا زش تجزياه و تحلرال ا

محيوب میش .

که يکی از مباح

دا د .ب ين منظو  ،ابت ا پ يا ه برنامتنرات باهصاو ت

امااا گاشااته از تا يفچااه و نظريااهپاارداز ،نظريااه

اجمال بر سی ش ه است؛ سپس شرح حال مفتصری

برنامتنرت اين است که هر متنای ياک برناامتن اسات؛

از علی بن عريی إ بلی و جايگاه شعری وی ،ا ائاه و

ديگر متنها د سطوح متغرر و با شکلهاای کماابرا

آنگاه برنامتنرت قرآنی د اشعا او نق و بر سی شا ه

قابل شناسايی د آن حنو دا ن ؛ متنهاای فرهناگ

است.

پرشرن و متن های فرهنگ پررامون؛ هر متنی يک بافت
ج ي از نقل قولهای متحول ش ه است.

نظریة بينامتني

«د هاار مااتن ،متااون ديگاار د سااطوح متغراار و

نظریة برنامتنرت ازجمله نظريات ج يا ی اسات

کمابرا قابل شناسايی حنو دا نا ؛ ماتنهاايی کاه

که د حوز مطالعات ادبی مطارح شا ه و باه معنای

متعلق به فرهنگ های پرشرن هيتن » (کرييتوا،1973 ،

شکلگرری معنای متن با متون ديگر است .ان يشامن

ص« .)128سفن با سافنهاای پرشارن کاه موضاوع

وسی «مرفائرل باخترن» برای نفيترن باا د کتااب

مشترکی داشته باشن و با سفنهای آين ه گفاتوگاو

فليفه زبان ،مفهوم برنامتنرت ا مطارح کارد .بااخترن

میکن که به يک معنا پرشگويی و واکنا به آنهاست»

برنامتنرت ا چنرن تعرياف کارد :بر سای و اطاالع از

(احماااا ی ،1387 ،ص .)93د واقااااع ،برنامتنراااات
ناحراه تقااطع مرزهاای جنيارت ،دو

حقرقت ت ثرر و ت ثر مران متون د تعامل با متون پارا

«نشان دهنا

از خااود( .بتاارس ،1997 ،ص  .)183شاااگرد باااخترن

زمااانی ،مفلفااان ،سااونههااا ،ساابکهااای هنااری و

«نولرا کريياتوا» نظرياة برنامتنرات ا د اواخار دهاه

ملرتهاست» (لواب ،2002 ،ص .)44

شصت قرن بريتم مرالدی باه مفهاوم نهاايی و کامال

د واقع ،آثا ادبی پرشرن ،آثاا ادبای ا براسااس

خود سان  .وی د کتاب خود با عنوان انقالب زباان

نظامها ،مزگانها و سنتهای ايجادش ه بنا مایکننا ؛

شعر به مطالعه و بر سی تطبرقی برنامتنرت پرداختاه و

ديگاار نظااامهااا و مزگااان و ساانتهااای هنااری د

مفهوم آن ا ت ثرر يک متن د متن ديگر دانيته اسات

شکلگرری معنای يک اثر ادبی حائز اهمرت هياتن و

(زغبی ،2000 ،ص  )14جولرا کرييتوا د سال 1966

اصويً ب ون د نظر گرفتن آنها ما قااد باه د يافات

دفعات بيرا ی ،اصطالح برنامتنرت ا از زمان اب اعا

معنی از متن نبوديم .اين نشان مایدها کاه ماتنهاا،

تغررر داده و قرض گرفته است.

خواه ادبی خواه غررادبی ،معنای ميتقل ن ا نا و هار
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کلمه ،جمله ،متن و بن ی که مفلف بهکا می گررد ياا

کريم د

کل متنی که میآفرين  ،يشه د نظاام زباانی دا د کاه

منبعی کامل اسات و ادباا د تماام دو ان د ادبراات

خود برآم ه از آن بوده است و ازاين و ،معناای خاود

عربی و بهويژه ادبراات اساالمی و شارعه از آن متا ثر

ا نرز براساس همرن نظام کيب میکن .

أس مرراث دينی قارا دا د کاه د حقرقات

ش ه ان  .اين امار ،يعنای الهاام گراری از قارآن دييال
مفتلفی دا د که ازجمله آنها انتقال شعر يک شاعر از
عرصه شاعران معمولی به د جاه شااعران برجياته و

بينامتنيت در ادبيات عربي
د بر ساای ادبرااات عرباای باياا برنامتنراات ا

ق است بفشر ن به شعر است؛ همچنارن نشااندهنا

نق ی کهن دانيات

اهتمام فراوان شاعر به تالوت قرآن و تعمق و ت بر او

کااه بااا عناااوينی همچااون «تناامرن» 1و «اقتباااس» 2و

د معانی و مفاهرم آيات قرآنای و نراز آشانايی او باا

«تلماارح»( 3الهاشاامی )366:1377 ،د کتااب بالغاای و

علوم مفتلف قرآنی ازجمله تفيرر وش ن نزول آياات

نق ی از آن تعبرر ش ه است.

قرآنی و ...است.

اصطالحی ج ي برای يک پ ي

مهم ترين ه فی که برنامتنرت دا د ،کشف نشانهها
و آثا مثبت متون ديگر بر يک متن است.

علي بن عيسي اربلي

يکی از منتق ان معاصر عرب ،با ت ثرر از کريياتوا

«ابوالحين بهاءال ين علی بن عريی» معروف باه

از وابااط برنااامتنی بااا وان «التناااص» ،تعبراار و آن ا

علی بن عريی برن سالهای  620تا  625ق .د شاهر

چنرن تعريف میکن « :برنامتنی ،تعامل متون گونااگون

«ا بل» به دنرا آم  .ا بل ،شهری قا يمی اسات کاه د

با يک يگر د کم و کرف های مفتلف است» (مفتااح،

جنوب شرقی شهر موصل و شمال شرقی کشو عراق

 ،1985ص  .)121د حالااتهااا و انااواع برنامتنراات،

واقع ش ه است( .الحموی ،1323 ،ج ،1ص.)172

گاهی مفلف ،جزئی از متن غايب ا ب ون هار گوناه

ا بلی ،علوم مقا ماتی ا د زادگااها آموخات.

تغررر د متن خود میآو د .گاهی نراز ماتن پنهاان باا

وی ادبرات ،فقه و ح ي

ا نزد دانشامن ان شارعی و

تغررراتی د متن حاضر گنجان ه میشود .د پا های از

سنّی ا بل فراگرفات و د کمتارين زماان ممکان ،د

موا د نرز ،مفلف متن پنهان ا بازآفرينی کامل میکن ؛

زمر عالمان بنام شاهر قارا گرفات .او بعا از اتماام

بهگونهایکه آن ا د معنايی متفاوت با معناای غاياب

تحصرالت و کيب علوم ايج عصر خاويا د نازد

بهکا میبرد (سالم ،2007 ،ص)51

اساتر فان و نفبگاان آن دو ان باه تارويج فرهناگ

با نگاهی به آثا ادبی د مرابرم که ادباا از مراراث

اسالم پرداخت .وی د فان نگاا ش و شاعر و ادب،

کهن به ويژه مرراث دينی بهر فراوانی بردهان و از آن،

شايان توجه عالمان دانادوست و حاکمان عالمپارو

مرجعی غنی برای آثا ادبای خاود سااختهانا  .قارآن

قرا گرفت.

1

شاعر د کالم خود شعر مشهو ی از ديگری ا بهکا ببرد با اشا ه به منبع

آن.
 2يعنی متکلم ازآيات قرآن د کالم نثر يا نظم خود به کا ببرد.
 3اشا ه به داستانی مشهو يا ضربالمثلی ايج از فرد ديگری.

ا بلاای د دو ان زنا گی خااويا بااا دانشاامن ان
بز گ اسالمی چون خواجه نصررال ين طوسی ،حين
بن يوسف (پ

عالمه حلی) وعلای بان موسای بان
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طااااووس معاصااار و مااارتبط باااود و از اساااتادان

ها.ق ) دا فانی ا وداع گفت .پرکر شريف او د شهر

شفصرتهای بنامی چون عالمه حلای و ابانالفاوطی

بغ اد و د خانه ميکونیاش به خاک سپرده ش  .مزا

نرز است (اإل بلی ،1984 ،ص .)213

اين عالم وا سته قرن هاست که زيا تگاه شارفتگان آل

آثااا مهاام علماای و ادباای ا بلاای عبا تناا از:

محم صلی ا علره و آله و سلم است.

المقامات ،سالة الطرف ،ديوان اشعا و کشاف الغماة
فی معرفة ايئمة علارهم الياالم .کشاف الغماة کتاابی
گرانق ا

و بهتاارين اثااری اساات کااه د بااا ه تااا ي

بررسي بينامتني قرآني در شعر علي بن عيسي اربلي
 -1بينامتنيت واژگان قرآني:

پرشااوايان دياان ،نشاااندادن فنااائل آنااان و دفاااع از

به کا گرری وانگان و الفااظ قرآنای مهامتارين و

حريمشان و دعوت به سوی آنان نوشاته شا ه اسات.

فراوانترين شکل تنااص ا د اشاعا ا بلای تشاکرل

برای بران مقاام فراع علمای او همارن اثار ا زشامن

می ده که د آن ،شاعر لفظ يا الفاايی ا از يکای از

کشف الغمه کفايت میکن کاه مجموعاهای مياتن و

آيات قرآن ذکر می کن کاه بارای کيای کاه آشانايی

متقن د فنائل و مناقب اهال برات علارهمالياالم و

اجمالی باا آياات قارآن کاريم داشاته باشا  ،آشاکا ا

د حقرقت يک دو ه امامشناسی و يکای از مهامتارين

فهمپاير است .د اين قيمت به برخی نمونههاای آن

منابع شرعی د اين موضوع است.

اشا ه میشود:

گرچه مهمترين و مشهو ترين اثار باهجامانا ه از

«عب ا شکو ا»:

ا بلی ،کشف الغمه است کاه ياک کتااب تاا يفی و

کَااااام أَياااااادَ أولَااااای وکَااااام نعماااااة أساااااا

وايی است ،نبوغ او د شعر و ادب ،برا از تا ي و

اااا ا ی فلااااای أَن أَکاااااونَ عبااا ا اً شَاااااکو ا

وايت بوده اسات .او باه دلرال برخاو دا ی از ذوق
شعری و طها ت د ون و ي طاوييی کاه د شاعر و
ادب داشاات ،بااه ت ا يس ،تشااکرل و ادا ه جليااات
علمی و ادبی و نظا ت و کنترل بر سرودههای ديگران
پرداخت .وی باه ايان منظاو  ،خاناهاش ا د بغا اد
مکانی برای آم وش فنال و شاعرانی قرا داد که آثا
خويا ا نق و بر سی میکردن و به مباحثاه علمای
میپرداختن  .ديوان شعری دا د که مشتمل بار حا ود
هزا برت شعر است که نرمی از اشاعا دياوان او باه
م ح اهل برت علرهماليالم اختصاص دا د.
علی بن عريی ا بلای بعا از ساال هاا تاالش و
کوشا د

اه ترويج دين و ماهب تشارع و اعاتالی

پرچم پرافتفا اهل برت علرهمالياالم د ساال (693

(اإل بلی)86 ،2006 ،
﴿اِنَّهُ کانَ عب اً شَکُو ا﴾ [ اسراء]3:
گويی ا بلی با يادآو ی اين آيه باه لازوم بنا های
شکرگزا بودن د برابر نعمتهای برکران الهای ت کرا
می کنا و جمالتای از قارآن ا ياادآو ی مایکنا و
منمون شعر او نرز با منامون آياه هماهناگ اسات.
ناق ان معاصر اين سبک تناص ا «التنااص ايقتباسای
الکامل المنصص» نامر هان و اين نوع تنااص عباا ت
است از اينکه «شاعر د اثنای کالم خود ،متن مياتقل
و کاملی از قرآن ،ح ي  ،برت و يا مصراع شاعری از
شاعر ديگر ا به همراه ديلت معنايی آن به کا ببارد»
(حلبی ،2007 ،ص.)35
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«عبوس»

«م ا »

فَااااااا َ انی والوجاااااااهُ مِنّااااااای طَلاااااااق

وابتَيااااااام الااااا ارَّوضُ فااااا ا معُ الحراااااااا

وأَ ی أَوجُاااااااااه الشُااااااااانا عبُوساااااااااا

علااااااای ابتِياااااااام الااااااارَوض مِااااااا ا ُ

(اإل بلی)86 ،2006 ،

(اإل بلی)71 ،2006 ،

د اياان آيااه دو نااوع برنامتنراات وجااود دا د.
برنامتنرت وانگانی که شاه آن ،وانه «عبوس» است و
شاعر آن ا از اين آياه مبا کاه اقتبااس کارده اسات:
﴿إنّٰا نَ ا ٰافُ مِ انْ بّاانٰا يوْم ااً عبُوس ااً قَمْطَريااراً﴾
[انيان]10:
و برنامتنرت منمونی که برت يادآو منمون اين
آيه از قرآن است:
﴿وُجُااوهٌ يومئ ااَ مُي افِرَ ٰ ضاااحِکَة مُيتَبشِ ارَ ٰ ،
ووُجوهٌ يومئِاَ علَرها غَبر ٰتَرهقُها قَتَارَ ﴾ [عابس-38 :
]41

﴿ يُرسِل اليماء علرکُم مِ ا ا﴾ [نوح.]11 :
«اليبع الش اد»
إمااااااامُ هُاااا ا ی لااااااه شَاااا ارَفٌ ومجاااا ا ٌ
عاااااال بهماااااا علااااای اليااااابع الشِّااااا ادِ
(اإل بلی)63 ،2006 ،
﴿ و بنَرْنَا فَوْقَکُمْ سبْعًا شِ ادًا﴾ [نب ]12 :

«حيررا»
مِاا انَ القَااااوم لااااو جااااا اهُمُ الغَراا ا ُ ينثَنَاااای
حيااااارراً فلااااام تَيااااامع زئرااااارَ ُعاااااودِهِ

«اخلَع»
واخلَااااااع بمشااااااه ِهِ الشَّااااااريفِ مُعظِّماااااااً
تَعظااااااارم براااااااتِ اللّاااااااه ذی األَساااااااتا
(اإل بلی)83 ،2006 ،

(اإل بلی)59 ،2006 ،
إن جاا ارَی الباااارقُ فاااای ماا ا اکُم کَبااااا ماااان
دُون غايااااااااااتِکُم کَلااااااااارالً حياااااااااررا
(اإل بلی)85 ،2006 ،

واخلَااااااااع إذا شااااااااا فت ذاک الثَّاااااااارَی

﴿ا الای خلق سبع سماواتَ طِباقًا ٰ مّاا تَارَ ٰ

فِعاااااالَ کَلاااااارم اللّااااااهِ فاااااای الااااااوادی

فِی خَلْق الرَّحْمٰن مِن تَفَاوُتَ ٰ فَاا ْجع الْبصارَ هالْ

(اإل بلی)65 ،2006 ،

تَرَ ٰ مِن فُطُو ٰ ثُمّ ا ْجاع الْبصارَ کَارَّتَرْن ينْقَلِابْ

﴿واخلَااع نَعلَرااک إنَّااک بالوادِالمُقَاا س طُااویً﴾
[طه]12:

إلَرْک الْبصرُ خَاسِئًا وهُو حيِرر﴾ [ملک3:و]4
«برداً وسالما»

د اين دو برت ،عالوه بر اينکه شاعر وانه «اخلع»

ثُااااام أَلقَااااات فااااای ناااااا هِ أَساااااود الفاااااا

ا از قرآن کريم وام گرری کرده ،به منمون آيه مبا که

ل فکانَااااااات لَاااااااه ساااااااالماً وباااااااردا

نرز اشا ه کرده است که خ اون باه موسای کلارم ا
دستو داد که د وادی مق س «طوی» نعلرن خاود ا
از پا بررون آو د.

(اإل بلی)55 ،2006 ،
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﴿ قُلْنا يا نا ُ کُاونی بارْداً و ساالماً علای إبْاراهرم﴾
[انبراء 69 :و.]70
«جنة الفُل »

د اين برت عالوه بر برنامتنراتِ وانگاانی د مصاراع
اول ،برنامتنرتِ منامونی نراز د مصاراع دوم وجاود
دا د که به آن اشا ه خواه ش .

يمنَحاااااااونَ الاااااااولِی جنَّاااااااةَ عااااااا ن
والعااااا ا ُوُّ الشَّااااا اقِیُّ يصااااا الَی ساااااااعررا
(اإل بلی)86 ،2006 ،
وأصااااااااابحت أَيامُاااااااااهُ ي انقَنَااااااااات
وي تَولَّااااااااااات جنَّااااااااا اةَ الفُلااااااااا ا ِ
(اإل بلی)51 ،2006 ،
﴿قل اذلک خرر أم جنه الفل التای وعا المتقاون
کانت لهم جزاء ومصررا﴾[ .فرقان]15:
«زاد» و«حرّاً»
عاااااااتَبتنی فجااااااالَ ماااااااءُ الحرااااااا فاااااای
وجنَتَرهاااااااا فااااااازاد حااااااارّاً ووقااااااا ا
(اإل بلی)55،2006 ،

﴿...وقَالُواْ يَ تَنفِرُواْ فِی الْحرّ قُلْ نَا ُ جهنَّم أَشَ ُّ حرًّا
لَّوْ کَانُوا يفْقَهُونَ  ...وإذَا ما أُنزلَاتْ سُاو فَمِانْهُم مّان
يقُولُ أَيُّکُمْ زادتْهُ هاِهِ إيمانًا فَ َمّا الَّاِينَ آمنُاواْ فَازَادتْهُمْ
إيمانًا وهُمْ ييْتَبْشِرُونَ﴾ [توبه]129 :
د اين برت نرز شااعر باه اقتبااس چنا وانه باه
صو ت پراکن ه از آيه مو د نطر پرداخته واقتباسای از
منمون آيه وجود ن ا د.
«العرو الوثقی»

 -2بينامتنيت عبارات و تراکيب قرآني:
«وجهت وجهی»
ياااااا کَعباااااةَ الحُيااااان الّاااااای لِجمالِاااااهِ
وجهااااتُ وجهاااای فهااااو غايااااةُ مقصاااا ی
(اإل بلی)57 ،2006 ،
﴿ إنِّاای وجّهْ اتُ وجْهاای لِلَّ ااِی فَطَ ارَ اليّااماواتِ
واألَ ْض حنِرفًا وما أَنَاْ مِنَ الْمُشْرکِرنَ﴾ [انعام]79 :
د اين برت نرز شاعر د وصف جماال محباوب
خويا ،تنها به اقتباس بفشی از آيه اکتفا کرده اسات
و منمون برت با منمون آيه همفوانی ن ا د.
«يييتطرع الصبر»
قاااا کُنااااتُ أَحياااابُ أنَّ صاااابری مُنجاااا ٌ
حتَّااااای بعُاااا تُ فَماااااا اسااااتَطَعتُ تَصاااابُّرا
(اإل بلی)87 :2006 ،
يااااا هاااااِهِ کُفّاااای ماللَااااکِ عاااان فَتَااااای
ي ييااااااااتطرعُ إذا هجاااااااارتِ تجلُاااااااا ا
(اإل بلی)54 :2006 ،
﴿قَااالَ أَلَامْ أَقُالْ إنَّااک لَاان تَيْاتَطِرع معِاای صابْراً﴾
[کهف.]72:
د اياان دو براات شاااعر د برااان عا ماسااتطاعت

أنااااااا اتُمُ عونُااااااا اهُ وعُروتُاااااااااهُ الوُثاااااااااا

خويا د صبر و تحمل بر فراق محبوب از بفشی از

ااااااااقَی إذا أَنکَاااااا ارَ الفلراااااا الَ الفَلراااااا الُ

آية قرآنی با ان کی تغررر د صرغة فعل از «ييتطرع» به

﴿...فَماانْ يکْفُاارْ بالطَّاااغُوتِ ويُاافْمِنْ باللَّااهِ فَقَاا ِ
اسْتَمْياک باالعُرو الاوُثقَی[ ﴾...بقاره( ]256 :اإل بلای،
)2006:99

«استطعت» و نرز وان «صبر» به «تصبر» و«تجلا » ،باه
معنی صبر ،وامگرری کرده است.
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«حيبی ا »
إن أَکُاااااااااان أَضاااااااااامرتُ صاااااااااابراً
عناااااااااااک فَاللّاااااااااااهُ حياااااااااااربی
(اإل بلی)35 :2006 ،
﴿الَّاينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاس قَا ْ جمعُاوا لَکُامْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزادهُمْ إيمانااً و قاالُوا حيْابُنَا اللَّاهُ و نِعْام
الْوکرلُ﴾[آل عماران .]173 :د ايان برات نراز اقتبااس
جزئی از آيه ،واضح واشکا است.
«دعا ،سمرع ،مجرب»:

***
«طهرَکُم تَطهرراً»:
ماااااان يُجااااااا يکُمُ وقَااااا طَهااااارَ اللّاااااهُ
تَعااااااااااالَی أخالقَکُاااااااااام تَطهراااااااااارا
(اإل بلی)85 :2006 ،
﴿ إنَّما يُري ُ اللَّهُ لِرُاْهِب عنکمُ الرّجْس أَهْلَ الْبرْاتِ
و يُطهّرَکمْ تَطهرراً[ .﴾.احزاب]33:
***
يُطعمااااونَ الطَّعااااام فاااای العُياااار والرُيااااا

دعااااااا القلااااااب حُبُّااااااک يااااااا قاااااااتِلی

ااااااااار يترماااااا ااً وبائياااااا ااً وأَسااااااااررا

فکااااااااانَ لَااااااااهُ إذ دعاااااااااهُ مُجربااااااااا

ييُرياااااااااا ونَ بالعطاااااااااااءِ جاااااااااازاءً

(اإل بلی)38 :2006 ،

مُحبطااااا ااً أَجااااا ارَ بااااا ارِّهِم أو شُااااا اکُو ا

مااااااا دعاااااااهُ الغَاااااارامُ إلّااااااا ويقَاااااای

فکَفااااااااهُم يومااااااااً عبوسااااااااً وأَعطاااااااا

مِناااااهُ أَنَّاااااای دعااااااا ساااااامرعاً مُجربااااااا

هُااااام علَااااای البااااارِّ نَنااااارَ ً وسُااااارُو ا

(اإل بلی)39 :2006 ،
﴿هُنَالِک دعا زکَريّا بّهُ قَالَ بّ هبْ لِی مِنْ لَ ُنْک
ذُ ّيّةً طَرّبةً إنَّک سمِرعُ ال ُّعاءِ ﴾ [آل عمران]38:

﴿...إنَّ بّی قَريبٌ مُجربٌ﴾ [سو هود ﴿ ]61 :وإذَا
س َلَک عِبادِی عنِّی فَإنِّی قَريبٌ أُجربُ دعْاو َ الا ّاع إذَا
دعان فَلْريْتَجربُواْ لِای ولْرُفْمِنُاواْ بای لَعلَّهُامْ يرْشُا ُونَ﴾
[بقره.]186 :

برن منمون اين دو برت و منمون آيات مبا کاه
ا تباطی وجود ن ا د .شاعر برای براان تيالرمشا ن و
اجابت بی د نگ قلب خود د مقابل عشق محبوب ،از
وانگان و جزئی از آيات مبا که وامگرری کارده اسات
که بر خوانا ن و دعااکردن و شانر ن دعاا و اجابات
سريع آن از جانب خ اون متعال ديلت میکن .

وجاااااازاهُم بصااااااابرهِم وهاااااااو أولااااااای
مااااان جااااازَی الفَرااااارَ جنَّاااااةً وحريااااارا
(اإل بلی)86 :2006 ،
﴿ويُطعِمااونَ الطَّعااام علَاای حُبِّااه مِيااکرناً ويترم ااً
وأَسرراً ٰ ،إنَّما نُطعِمُکُم لِوجهِ اللّهِ ينُري ُ مِانکُم جازاءً
وي شُااکُو ا ٰ ،إّنّااا نَفااافُ مِاان بِّنااا يوماااً عبوساااً
قَمطَريرا ٰ ،فَوقَهمُ ا ُ شرَّ ذلاک الراوم ولقَّهُام نَنارَ ً
وسُاارو ا ٰ ،وجاازاهم بمااا صاابروا جنَّااةً وحرياارا﴾
[اينيان.]12-7 :
شاعر د اين چها برت ،پنج آية سو «انيان» ا
به کا برده که خ اون د شا ن أهال برات (ع) ناازل
کرده است؛ زمانی که سه وز وزه گرفتن و هار ساه
وز افطا ی خود ا به سه سائل ميکرن ،يترم و اسارر
بفشر ن .
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***

دوستان صمرمی با يک يگر دشمن میشون  ،اهل بارن

يمنَحاااااااونَ الاااااااولِی جنَّاااااااةَ عااااااا ن

معرن و ياو و ييامان محکمای هياتن کاه انياان

والعااااا ا ُوُّ الشَّااااا اقِیُّ يصااااا الَی ساااااااعررا
(اإل بلی)86 :2006 ،
﴿ويصلَی سعرراً ﴾ [انشقاق  ] 12د اين برت شاعر
آيه قرآنی ا بهصو ت کامل اقتباس کرده است.

میتوان به آن متميک شود.
مساوينبودن عالم ونادان.
شاعر خطاب باه کياانی مایگويا کاه او ا باه
خاطر عشقا سرزنا میکنن :
فَعاااا ا ِّ عاااااان عااااااالی فمااااااا جاهِاااااال
بالحااااااال يااااااا عاااااااذِلُ مِثاااا الُ العلاااااارم

 -3بينامتني مضامين آیات قرآني
گاهی ا بلی از منامون آياه ياا آيااتی بارای باه

(اإل بلی)2006:107،

تصوير کشر ن ان يشه و فکار خاود الهاام مایگرارد؛

از سرزنا من دست بردا ؛ زيرا نادان باه احاوال

ب ون اينکه به ذکر صريح مفردات آن آيه اقا ام کنا .

کيی مانن دانا به احوال او نريت .يعنی تو از حاال و

هرچنا گاااهی وانهای از آيااه بااا تغررراتاای نرااز ذکاار

شر ايی من د عشق بیخبری؛ پس مرا سرزنا نکان

میشود ،آنچه ما نظر شااعر باوده ،ت کرا بار معناا و

که به منمون اين آية قرآنی اشا ه دا د:

مفهوم آيه اسات کاه پژوهشاگران معاصار ايان ناوع
برنامتنرت ا «امتصاصی» نامر ه ان  .امتصاصای عباا ت
است از اينکه شاعر از منمون ،ه ف و ان يشه متنای
ديگر الهام بگررد وآن ا د سااختا ی ج يا باهکاا
گررد؛ ب ون ذکر صريح و واضح از متن سابق( .حلبی،
 ،2007ص)40
دشمن شدن بعضي از دوستان با یکدیگر در روز
قيامت:
أناااااااتُمُ عونُاااااااهُ وعُروتُاااااااهُ الوُثاااااااا
اااااااقَی إذا أَنکَاااااارَ الفلراااااالَ الفَلراااااالُ
(اإل بلی)2006:99 ،
مصرع دوم برت به منمون اين آيه مبا که اشاا ه
ماایکن ا ﴿ :األَخِ االَّءُ يوْمئِ ااَ بعْنُ اهُمْ لِاابعْ

ع ا ُوٌّ إيَّ

الْمُتَّقِرنَ﴾ [الزخارف .]68 :هرچنا شااعر وانه قرآنای
«خلرل» ا به صو ت جمع به کا برده است ،ت کر بار
معنا و منمون آيه ،م نظر شاعر بوده است و آن براان
اين واقعرت است کاه د

وز قرامات کاه بيارا ی از

﴿ قُ الْ ه الْ ييْ اتَوی الَّ ااِينَ يعْلَمُااونَ و الَّ ااِينَ ي
يعْلَمُونَ﴾ [ زمر]10:
خوف ظالم از خسران و بدبختي
أَتَرَجاااااااای باااااا اهِ النَّجااااااااا َ إذا مااااااااا
خااااف غَراااری فااای الحشااار ضُااارّاً وبُفساااا
(اإل بلی)2006:90 ،

﴿پومنْ يعْملْ مِنَ الصّالِحاتِ وهُو مُفْمِن فَلَاا يفَاافُ
يُلْم ااً ولَااا هنْااماً﴾ [طااه .]112 :شاااعر د م ا ح امااام
ضا(ع) میگوي  :د وز قرامت که ديگران از خياران
و برچا گی میترسن  ،او به واسطة امام(ع) امر نجاات
و ستگا ی دا د که میتوان گفات شااعر از منامون
اين آية مبا که به وش عکس بهره بارده اسات؛ با ين
صو ت که وقتی مفمن از يلم و فنا نمایترسا  ،پاس
غررمفمن حتمااً مایترسا  .همياانی وانه «خااف» باا
«يفاف» د اشتقاق ،و دو وانه «ضراً و بفسا» با « يلماا
و هنما» د وزن و اعراب برانکنن اين امر است.
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 -4بينامتني ساختارهاي دستوري قرآني:
«ي ن» و«أن»

﴿واتَّبعُوا ما تَتْلُوا الشَّراطِرنُ علَى مُلْکِ سُلَرْمانَ وماا
کَفَرَ سُلَرْمانُ ولَکِانَّ الشَّاراطِرنَ کَفَارُوا يُعلِّمُاونَ النَّااس

جرئااات علَااای سااام مااان الجاااو واضِاااح

اليِّحْرَ وما أُنْزلَ علَى الْملَکَرْن ببابلَ ها ُوت وماا ُوت﴾

أمااااااا آنَ يوماااااااً أن تَاااااارقَّ وتَرحمااااااا

[بقره]102 :

(اإل بلی)110 :2006 ،
﴿أَلَمْ يا ْن لِلَّااِينَ آمنُاوا أَن تَفْشَاع قُلُاوبُهُمْ لِااِکْر
اللَّهِ[ ﴾...ح ي ]16 ،
پررامون اين برت د خو ذکر اسات هرچنا وان
«آن» اشتقاقی از وانه «ي ن» است و عرن لفاظ نريات؛
د هر صو ت شاعر د بران مفهوم م نظر خاويا از
ساختا دستو ی جمالت قرآنی استفاده کرده است.
 -5بينامتنيت شخصيات و حوادث قرآني:
هاروت
نَياااارمُ الصاااابا عاااان عاااارفِ هِنااا َ يُحاا ا ِّثُ

آنچه پررامون اين آيه مبا که شايان ذکر است اين
است که «هاا وت» و«ماا وت» دو جاادوگر قهاا د
باباال بودن ا کااه ديگااران از جااادوی آنهااا اسااتفاده
صااحرحی نماایکردناا ؛ جااادويی ا کااه از آن دو
می آموختن د

اههای ناد ستی چون ج ايیانا اختن

مران زن و شوهر و ...بهکا میبردنا کاه واياات د
انيان و يا فرشته بودن اين دو مفتلف اسات و بحا
مفصل نرز د مو د اين مطلاب از حوصاله ايان مقالاه
خا ج است.
شاااعر با هااا د غاازلهااای خااود د وصااف
جادوگری چشم محبوب باه ايان شفصارت قرآنای،
اشا ه و جادوگری چشمان محبوب ا باه جاادوگری

وهااااا ُوتُ عاااان أَجفانِهااااا اليِّااااحرَ ينفُاااا ُ

اين شفصرت قرآنی مانن کرده اسات .د ياک ماو د

(اإل بلی)42 :2006 ،

نرز تنها به ذکر نام «بابل» ،محل اين فرشته ،اکتفا کارده

شَااااااا  ،بابااااااالُ تَاااااااروی سِاااااااحرَها
عااااان حااااا ي ِ اليِّاااااحر مِااااان مُقلَتِاااااهِ
(اإل بلی)41 :2006 ،
وشاااااااادِن حُلاااااااو اللَّمااااااای أهرااااااافَ
هااااااااا وتُ فاااااااای فَتااااااارَ أَجفانِاااااااهِ
(اإل بلی)115 :2006 ،
وبطَااااااارفَ إذا نَاااااااا حاااااااا هاااااااا و
تُ وغَاااااااااااا المُهنَّااااااااا ا ُ البتّاااااااااااا ُ
(اإل بلی)84 :2006 ،

است که د واقع منظو شفص «ها وت» بوده است.
«خليل» و«کليم»
أياااااا ُب حُيااااان قااااا تَعاااااالَی مالحاااااةً
خَلرلُااااک قااا أضااااحی کلرمااااً ماااان الصااا ِّ
(اإل بلی)54 :2006 ،
ياهر وانه «خلرل» د مصاراع اول باه شفصارت
حنرت ابراهرم خلرل ا د اين آيه اشا ه میکن :
﴿ومنْ أَحْيانُ دِينًاا مِّمّانْ أَسْالَم وجْهاهُ

وهُاو

مُحْيِن واتَّبع مِلَّاةَ إبْارَاهِرم حنِرفًاا واتَّفَااَ ا إبْارَاهِرم
خَلِرالً[.﴾...نياء.]125:
و ياهر وان «کلرم» د مصاراع دوم باه ايان آياه
قرآنی اشا ه میکن :
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﴿و ُسُالً قَ ْ قَصصْنَاهُمْ علَرْک مِن قَبْلُ و ُسُاالً لَّامْ

به اين دلرل که د برنامتنی شفصرت ،تنهاا اشاا ه باه

نَقْصُصْهُمْ علَرْک وکَلَّم اللَّهُ مُوسى تَکْلِرماً﴾[ .نياء]164

يک حادثه تاا يفی و ملماوسکاردن معناای ما نظر

شايان ذکر است که تنها يااهر ايان دو کلماه بار

بهصو ت اشا ه و تلمرح م نظر است و ت ثرر چنا انی

شفصرت حنارت اباراهرم و موسای علرهمااالياالم

د زيبااايی ياااهری و حتاای معنااايی شااعر ناا ا د؛

ديلت میکن ؛ اما د واقاع« ،خلرال» د ايان برات باه

د حالیکاه آنچاه بارای شااعر اهمرات دا د ،زيباايی

معنای دوست و«کلارم» باه معناای مجاروح اسات و

وانگان و عبا ات و ترکربهای شعری است.

شاعر خطاب به دوست خود مای گويا  :دوسات تاو
(شاعر) د فراق تو مجروح و زخمدي ه ش ه است.

د بهکا گرری وانگان و عبا ت ها و ترکربهاای
شاعر گاهی منمون آيه ا نرز م ّير داشته است؛ اماا

د واقع ،شاعر برای آ استن شعرش باه محيانات

د برشتر موا د ،منمون شعر به منمون آيه ا تبااطی

ب يعی برای براان منظاو خاويا از دو وانه اساتفاده

ن ا د و شاعر ،تنهاا يااهر عباا ت ا از قارآن اتفااذ

می کن که ياهر آنهاا بار شفصارت دو پراامبر عظارم

کرده است.

الش ن ديلت میکنا  ،اماا معناای واقعای آن دو چراز

قرآن کريم ضمن بهکا گرری الفاظ و ساختا های

ديگری اسات .علماای بالغات ،ايان عمال شااعر ا

زبان و ادبرات زمانه خود و ايجاد تنوع و ناوآو ی د

«تو يه» نامر ه انا کاه ياک صانعت با يعی اسات و

ساختا های مفتلف به متنی سهل و ممتنع مب ل شا ه

عبا ت از اين است که کلمهای ذکر شود که دا ای دو

است؛ بهگونهایکه همه خوانن گان باه ساادگی باا آن

معنی است .يکی نزديک؛ اما م نظر نريت .يک معنای

انس می گررن و ا تباط برقرا میکنن  .إ بلای نراز د

دو که م نظر است (التفتازانی ،1383ص .)271

شعر خود با آن ا تباط برقرا کارده و باه وشهاای
مفتلف از آن وامگرری کرده است.

نتيجهگيري

قرآن کريم بر اساس وانگان و سااختا های زباان

با ت مل د اشاعا علای بان عريای ا بلای بارای

و ادبرات عرب نازل ش ه اسات؛ اماا ها ف قارآن از

پیبردن به مرزان اثرپايری وی از قرآن کاريم نتاايجی

بهکا گرری اين وانگان و ساختا های گوناگون کاالم،

چن به دست آم :

تنها بران مفاهرم الهی و ه ايتگار اسات .همارن امار

برنامتنی عبا ات و تراکرب قرآنی و وانگان قرآنی

مهمترين تفاوت قرآن با ديگر متون پرا و پس از آن

و منامرن ومفاهرم قرآنی برشاترين تا ثرر ا د غنای

است که با بر سی اشعا شاعران مفتلاف و باهوياژه

سازی شعر از لحااظ زيباايی سااختا يااهری و نراز

شاعر م نظر اين قنره به اثبات می سا ؛ زيارا شااعر

منامون دا نا  .اياان سااه ناوع برنااامتنی بااه ترترااب،

هم د غزل خود که وصف دل اگیهای او با معشاوق

برشترين نوع برنامتنی قرآنی اسات کاه شااعر باهکاا

است و بران مفاهرم الهی م نظر نريت و هم د ما ح

گرفته است.

اهل برت(ع) که بران اين مفاهرم م نظر است ،از آيات

برنامتنی ساختا دساتو ی و شفصارت ،کمتارين
نوع برنامتنی است که شاعر بهکا گرفته اسات .شااي

قرآن بهره برده است.
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