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چکیده
قرآن کریم از زمان نزول تا زمان حاضر ،بهخاطر وحیانی بودن و در نتیجة برخورداری از
جمال لفظی و معنوی غیرقابل وصف ،همواره الگوی بسییاری از شیااران و ادینیان بیوده
است .نظریة بینامتنی یا تناص در نیمة دوم قرن بیسیتم میییدی شیگل ترفیت کیه در
ادبیات معاصر اربی با نام های دیگری مانند النصوصیة ،التداخل النصی ،التعالق النصیی و
النینصیّة نیز شناخته میشود« .ژولیا کریستوا» ،زبانشناس و پژوهشیگر بلایاری ،اولیی
کسی است که در نیمة دهه شصت مییدی ای اصطیح را به کار برد .اندالرحیم برای،
شاار یمنی ،یگی از شاارانی است که در دیوان خویش به وفیور از الفیا  ،اصیطیحات و
مضامی واالی قرآنی بهره بیرده اسیت .جسیتار حاضیر مییکوشید بیا اسیتفاده از رو
توصیفی ˚ تحلیلی به بیان نمونههایی از تناص در دیوان ای شاار بپردازد .تنیاص دارای
رو های فراوانی است که نویسندتان ای مقاله رو
(الداخلی) را برتزیدهاند .با بررسی ای دیوان مشیص

مستقیم (المناشر) و غیرمسیتقیم
شید کیه وی تیاهی از ایی آییة

قرآنی بهره برده ،در پاره ای اوقات ای اصطیحات را با تاییراتی جزئیی در شیعر بیه کیار
ترفته و نیز در بیشتر اشعار خویش از مفاهیم واالی قرآنی استفاده کرده است.
واژههای کلیدی :تناص قرآنی ،اندالرحیم برای ،تناص مستقیم ،تناص غیرمستقیم.
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 -۵مقدمه
 -۵-۵بیان مسئلة پژوهش

قداست و ااجاز قرآن کریم( ».جربیو2222 ،،م )۵۹۱ :انیدالرحیم برایی یگیی از شیااران
اصر موحدی می باشد که در اکثر ابیات دیوانش ،از الفا قرآنی بهیره ترفتیه و آنهیا را
به زیناتری شگل ممگ در شعر خیویش مینعگن نمیوده اسیت .رو شیااری برایی،
استفاد ه از آیات ،مفاهیم و اشارات قرآنی است که شاید سنب ای امیر بیه توجیه ارادی و
غیرارادی شاار به قرآن کریم و ایمان راستی وی به ای موضو ،است که الهام ترفت از
قرآن ،اهمیت ویژهای در باال بردن نام شاار در میان شااران دیگر دارد با توجه به کثرت
استفاده از آیات قرآنی در ای دیوان ،بیست قصیده ابتدایی به انوان محگی برای ارنیات
ای تیریرپذیری مورد بررسی قرار ترفته و نمونههایی بیان شده است .النته شیایان ذکیر
است که کمنود منابع و تمنامی شاار ،از مشگیت موجود بر سر راه ای پیژوهش بیوده
است.
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قرآن کریم از زمان نزول تا زمان حاضر ،به خاطر وحیانی بودن و در نتیجة برخورداری از
جمال لفظی و معنوی غیرقابل وصف ،همواره الگوی بسیاری از شااران و ادینان مسلمان
و غیرمسلمان بوده است؛ از ای رو هر ادیب مسلمانی کم و بیش ،خودآتاه و ناخودآتیاه،
از میراث فرهنگی -اسیمی که خود بر شالودة قرآن بنا نهاده شده ،به نحوی بهیره بیرده
است .از آن جا که قرآن کریم معیار فصیاحت و بیغیت در نیزد ایرب بیوده ،شیااران و
نویسندتان کوشیده اند با استفاده از الفا سحرانگیز و معانی واالی آن ،توانیایی خیود را
در بگارتیری الفا و م ضامی نشان داده و نیز با استشهاد بیه آن ،تییریر سیص خیود را
فزونی بصشند و در پناه قداسیت و حرمیت کییم ربّیانی ،حییوت اندیشیههیای خیود را
صدچندان ساخته ،آن را ارجمندتر و پذیرفتنیتر نمایند «بهکارتیری و بیازخوانی قیرآن
کریم در متون شعری یعنی ااطای مصداق بودن به شعر و باال بردن ارز آن به خیاطر
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 -۲-۵تناص (بینامتنیت)

) (intertextualityبه معنی اندیشة انتقال معنی یا لفظ یا هر دو از یک مت به متنیی
دیگر و یا ارتناط متنی با مت یا متون دیگر میداند.
معادل اربی ای اصطیح ،تنا ص بر وزن تفاال است که بر مشارکت و تداخل داللیت
دارد؛ ریشة آن (نص ) در فرهنگ اربی دارای معانی متفاوتی با معنیای متیداول آن در
فرهنگ غربی است «الن ّ از نظر لاوی بیاال بیردن» (زمصشیری۵۳۱۵ ،م :میاده نصی ) و
«آشگار و ظاهر ساخت » (زبیدی۵۳3۳ ،م :میاده نصی ) و «نهاییت و آخیر چییزی» (ابی
منظور۵۱۵۱ ،ه.ق :ماده نص ) است و معنای اصیطیحی آن «یعنیی ایی کیه ییک متنیی
پیشی در متنی جدیید داخیل شیود( ».جیابر2223،م )۵2۱2 :پین تنیاص انارتسیت از
«رویدادن رابطة تفاالی بی مت پیشی و مت حاضر ،برای تولید مت الحق (آتیی)».
(مرتاض۵۳۳۵،م 3۱ :و رمانی۵۳۱۱ ،م )۱۱ :نیز در تعرییف آن آورده اسیت «مجموایهای از
متون پنهان در مت حاضر که به صورت پنهانی بااث ایجاد مت حاضر شدهاند».
بی پژوهشگران در مورد ارجا ،مفهوم تناص به میصائیل باختی «اتفاقنظیر وجیود
دارد که وی پدیدة تناص را معرفی کرد امّا بدون اینگه ای اصطیح یا هر کلمة روسی را
که معادل آن باشد ،به کار بنرد؛ وی اصطیح ایدیولوجیم» را نصست در سال  ۵۳2۳م با
نام مستعار "مدودف" و سال بعد با نام حقیقی خود بهکار ترفت که زیاد مورد توجه قرار
نگرفت (سیومفیل۵۳۳۱ ،م ،)۱۵ :از طرف دیگر تقریناً تمام ناقدان بیر ایی امیر اتفیاقنظیر
دارند که هستة اولیة تناص نزد صورتگرایان روسی شگل ترفته و نظرات آنیان بیوده کیه
راه را برای ظهور یک اصطیح جدید تشوده است .اولی کسی که در ای راه تیام نهیاد،
شگلوفسگی بود که نقش اامال هنری را در ظهور یک امل هنری جدید دریافیت «ایی
اصطیح را نصستی بار صورتترایان روسی ،بهویژه ویگتور اشگلوفسگی ،در مقالة "هنیر
به مثابة تمهید" متیرر از منطق کلمه ییا منطیق تفیتوتیویی بیاختی مطیرح کردنید.
(صفوی۵23۱ :۵۹3۱ ،و مگاریک )32 :۵۹۱۱ ،وی مییتویید« :همانیا ییک امیل هنیری در
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امروزه مطالعا ت بینامتنیت سهم بسیزایی از تحقیقیات حیوزة الیوم انسیانی را بیه خیود
اختصاص داده و به انوان حوزهای نو در مطالعات ادبی مطرح است .ای اصطیح ترجمة
) (intertextureفرانسوی است که از دو واژة ) (interبه معنای تنادل و ) (textedبه
معنای مت تشگیل یافته است ،بدی ترتیب مفهوم لاوی ای اصطیح «تنیادل متنیی»
اسیییت (نیییاهم222۱ ،م ۵۹ :و انیییدالعاطی۵۳۳۱ ،م )۱ :آن را ترجمیییة مصیییطلر غربیییی
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۵۳۱3م )۵2۵ :که ای ا صطیح با قنول و موافقیت فراوانیی روبیرو شیده اسیت «میشییل
اریفی ،تزفیتان تئودروف ،ژرارد ژنت و میشل ریفاتر ای کلمه را به کار بردهاند( ».همیان:
)۳۹

شدت ای تیریرپذیری از متون پیشی تا حدی است که محمد مفتیاح معتقید اسیت
نمی توان متنی را تصور کرد که خالق آن بدون هیچ پیشزمینهای آن را نوشته باشد ،ییا
از هرتونه رابطهای با مت های دیگر دور باشد و مت را از صفر شرو ،کنید ،زییرا انسیان
نمی تواند خود را از قید محدوده و وضعیت زمانی و مگانی آزاد سازد.
اترچه اصطیح «تناص» در آرار و نوشتههای برجامانده از قدمای بیغت اربی آشگارا
به کار برده نشده است ،امّا در ادبیات ارب ای اصطیح دارای معادلهیای دیگیری بیوده
که در قدیم وجود داشته و ای اصطیح جدیدی است «تناص یک اصطیح نقدی جدیید
است که نقد معاصر اربی تا اواخر قرن بیستم آن را نمیشیناخت» (زغنیی2222 ،م)۵۵ :؛
مانند اقتناس که در نقد قدیم وجود داشته است «اقتناس آن است کیه کییم ،چییزی از
قرآن یا حدیث در بر داشته باشد( ».حلنی۵۳۱2،م )۹2۹ :ابی ارییر تضیمی را ایی تونیه
تعریف کردهاست « :ای که شاار یا ادیب ،شعر یا نثر خویش را با کیمیی از دیگیری بیه
قصد کمک به تیکید معنای مورد نظر خویش بهکار تیرد( ».اب اریر۵۳۳۱ ،م)22۹ :

 -۹-۵پیشینة پژوهش
با مراجعه به مقاالت و مجیت مرتنط با حوزة ادبیات ارب ،میتوان به ای نتیجه دسیت
یافت تاکنون مقاالت بسیار ارزشمندی به طور اام پیرامون تیریر قرآن کریم و تنیاص در
شعر شااران مصتلف نگاشته شده است مانند میرزایی و واحدی ( )۵۹۱۱روابط بینامتنی
قرآن با اشعار احمد مطر ،شاار اراقی را مورد بررسی قرار داده که نتیجه ترفتیهانید کیه
بیشتری شگل بینامتنی قرآنی در شعر ای شاار به صورت نفی کلی (حیوار) اسیت کیه
باالتری شگل تناص یا بینامتنی به حساب میآید و همی امر ،شعر وی را مؤرر ،امییق
و جذاب کرده است .زینیوند و سلیمانی ( )۵۹۳۵به بررسیی بینیامتنی قرآنیی در شیعر
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ارتناط خود با اامال هنری دیگیر و بیا اسیتناد و توجیه بیه روابطیی کیه میابی
آنهاست ،درک میشود» (تئودروف۵۳۳2 ،م ،)۱۵ :امّا ااتقاد اامه ای اسیت کیه "تنیاص"
برای اولی بار به انوان یک اصطیح ،توسط ژولیا کریستوا در سالهیای  ۵۳۱3و ۵۳۱۱
م در بحثهای متعددی در دو مجلة ) (Tel-quelو ) (critiqueظهیور یافیت (انجینیو،
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احمد وائلی پرداخته و نتیجة پژوهش خویش را بدی تونه بیان کیردهانید :رو

2۹

وی در

بدی وسیله ،بااث تیریر بیشتر آن بر خواننده شود؛ در نتیجة ای امل ،انیوا ،و اشیگال
بینامتنی قرآنی دراشعار بوجود می آید که بر توجه آتاهانة شاار به ای کتاب آسیمانی
اشیاره دارد؛ روابطییی کیه بنییابر قیوانی بینییامتنی ،بیشیتر آن ،از نییو ،نفیی متییوازی یییا
«امتصاص» است ای روابط بینامتنی ،در مواردی از قنیل درونمایه ،واژتان و شصصییت
نمود بیشتری پیدا میکند .میابراهیمی و سالمی ( )۵۹۳۱ضم بررسیی پدییده تنیاص
قرآنی در شعر فدوی طوقان ،میزان تیریرتذاری ای کتاب مقدس را بر زندتی و شیعر او
بررسی نمودهاند .نگارندتان نتیجه ترفتهاند که وی از مفاهیم و تصاویر قرآنیی بیه وفیور
بهره جسته و برای تنیی و تییید احساسات و اواطف درونی خود ،بهویژه در مسائل ملّی
و میهنی از ای تگنیک بهره جسته است .نیز اسیتفاده از تگنییک تنیاص ییا بینامتنییت
قرآنی در دورة دوم زندتی ادبی شیاار یعنیی در مرحلیة "رمانتییک موضیوای" کیاربرد
بیشتری داشته و به امیق تر شدن معنا و خلق تصاویری بیدیع و هنرمندانیه در شیعر او
انجامیده است.
در مورد برای نیز مقاالت زیر مشاهده شد " :م شعراء الجنوب ،الشاار النرایی" بیه
قلم محمد ب احمد العقیلی در مجلة " العرب" سال شانزدهم ،۵۱22 ،شیماره  ۵۵و ۵2
که به زندتی شاار پرداخته و" مع القراء ...فی أسئلتهم و تعلیقاتهم :النرای و ما ینسیب
إلیه م الشعر " نوشته " محس ب احمد ابوطالب" در مجله العرب ،۵۹۳۱ ،شماره  ۳و
 ۵2که به بررسی صحت انتساب اشعار برای به وی میپردازد و مقالهای کیه بیه بازتیاب
قرآن در دیوان وی بپردازد مشاهده نشد.
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کاربرد آموزههای قرآنی به دو شیوه اسیت؛ وی در شییوة نصسیت بیه ماننید بسییاری از
شااران کیسیک ادب اربی ،برخی از الفا و مفاهیم قرآنی را بیدون تایییر و نیوآفرینی
به کار برده که ای رو  ،بیشتری بسامد را در شعر بیه خیود اختصیاص داده اسیت.
شییوة دومییی کییه شییاار از آن اسییتفاده نمییوده اسییت ،رو بینییامتنی (تنییاص) اسییت.
تیریرپذیری وی در ای بصش از قرآن کریم به تونهای پنهان و غیرمستقیم و با مهارت و
توانایی فنّی همراه است .مصتاری و اربی ( )۵۹۳۵به تنیی بینامتنی در شعر بدر شیاکر
السیاب پرداخته و آوردهاند که :وی برای بیان اهداف خویش ،همچیون اهیداف سیاسیی،
درد و رنجهای ناشی از بیماری و  ،...واژتان و درونمایة قرآن کریم را فیرامییخوانید تیا

2۱
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 -۴-۵سؤاالت پژوهش

 -۱-۵نگاهی گذرا به زندگی شاعر
شیخ اندالرحیم ب الی النرای مهاجری یمنی ساک نیابتی در شرق بر ،بیوده اسیت.
وی از المای مجتهد و شعرای بلیغ بوده که مدایر فراوانی دربارة رسیول ترامیی اسییم
(ص) و شیوخ بزرگ تصوف و ارفان دارد .از تاریخ والدت شاار اطیای در دست نیسیت
امّا سال وفات وی را  ۱2۹م دانستهاند .برای منسوب به منطقهی بر ،اسیت کیه کیوهی
مشهور در جنوب شرقی وادی سهام از تهامه میباشد .اهالی ای منطقه شیافعی میذهب
هستند و لقب "مهاجری" به خاطر نسنت شاار به قنیلة معروف مهاجر است.
شاار در منطقة بر ،رشد یافته و نزد المای معروف زمان خویش درس خوانده است.
وی در شااری تنحر یافته به تونهای که هیچ شااری در آن منطقه همسیان وی ننیوده
است .دیوان برای در جنوب شنهجزیرة اربستان موجب حیرت خواص و رضیایت اامیه
بوده است .دیوان وی مشتمل بر قصائدی ربانی در وصیف اظمیت الهیی و تنزییه بیاری
تعالی از شرک ،مدایر ننوی و مدایر فراوانی در میدح شییوخ و کنیار متصیوفه و ارفیان
است .برای دارای جایگاه اظیمی در نزد مردم بوده است تا جایی که بر قنر وی ضریحی
ساختهاند .در نزد مردم شایع است که قنر در "ضییف الحزامیی" در "وادی الصیفراء"
است( .اقیلی۵۱22 ،ه.ق)۱ :

 -۲مبحث اصلی پژوهش
برای در دیوان خود به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از آیات قرآنیی تییریر پذیرفتیه
است که نویسندتان سعی نمودهاند با بیان نمونههایی در هر بصش و ذکر آییات میرتنط
با آن ،ای تیریر را به خوبی نمایان سازند .النته سعی شده است در زیر هر بییت ترجمیة
آن ذکر شود تا خوانندتان را بیشتر راهنمایی سازد.

 -۵-۲تناص مستقیم (المباشر)
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ای پژوهش در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 -۵اندالرحیم برای تا چه میزان از قرآن کریم در دیوان خویش بهره برده است؟
 -2وی چگونه آیات قرآنی را در شعر خویش منعگن نموده است؟
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2۱

«تناص مستقیم برترفت قطعهای از مت یا متون سابق و قرار دادن آن در میت جدیید

اظیم یهون األاظمون لعزه

شدید القوى کاف لذی القهر قهار
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۱ :

بزرتی است که بزرتان به خیاطر ایزتش خیوار مییشیوند و قدرتمنیدی اسیت کیه
خشمگی را کفایت میکند.
برای در یگی از قصاید در مدح باری تعالی ،به خلقت آسمانهیایی اشیاره کیرده کیه
شهابسنگها آن را زینت دادهاند و به کلمة "سنع شداد" اشاره کرده که از الفا قرآنی
است ﴿یَیْتِی مِ بَعءدِ ذَلِکَ سَنءعٌ شِدَادٌ﴾ (یوسف)۱۱/
یزی جوها شهب شواری
فینت بنیتها سنعا شدادا
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۱ :

پن تو آن را هفت (آسمان) استوار بنا نهادی که شهابهای درخشیان آسیمان آن را
زینت میدهد.
شاار به صفات الهی اشاره کرده و ایشان را باطنی دانسته که چشمها قادر به دییدن-

شان نیستند که بیت برترفته از ای آیه است ﴿هُوَ الْیَوَّل وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْنَاطِ ُ وَهُوَ بگُل
شَیءء اَلِیمٌ﴾ (حدید)۹/
هو أول هو آخر هو ظاهر

هو باط لین العیون تراه
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۱ :

او اول است ،او آخر است ،او آشگار است ،او مصفیای که چشمها او را نمیبیند.
شاار به خلقت انسان از نطفه اشاره نموده و در ای بیت ،از اصطیح زینای قرآنی (بشیرا

سویّا) بهره ترفته که برترفته از ای آیه است ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَویًّا﴾ (مریم)۵3/

أبدی بمحگم صنعه م نطفة

بشرا سویا جل م سواه
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بعد از آوردن یک مقدمه جهت ارتناط است که باید با موضو ،مت جدید تناسب داشیته
باشد و ممگ است به شگل کامل یا تگهای از آن و یا آ وردن بصشی تایییر یافتیه از آن
باشد( ».داغر۵۳۳3 ،م)۵۹۳ :
در بیت زیر ،ب رای اظمت دیگران در برابر اظمت الهی را اندک دانسته و خداونید را
قدرتمندی معرفی کرده که قهر را برای مقابله با هر فرد زورتویی بسنده میدانید کیه
در خیل آن به دو کلمة "شدیدالقوی -قهار" اشاره شیده کیه از صیفات خداونید متعیال
هستند و در قرآن کریم آمده است ﴿اَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى﴾ (نجم )۱/و ﴿اللّهُ خَالِق ُکُیل شَییءء
وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (راد)۵۱/

2۱

تناص قرآنی در دیوان عبدالرحیم بُرَعی

(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۱ :

با حگمت و درایت الهی از نطفهای انسانی کامل آفرید ،بزرگ مرتنه باد آفرینندة او.

﴿اقْرَأْ باسءم رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ﴾ (الق)۵/

قالت أتاه السنع فی المتعند

برسالة اقرأ باسم ربک وابتد
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۹۹ :

جنرئیل در انادتگاه بر او وارد شد با نامة بصوان به نام پروردتارت و آغاز ک .
شاار در بیت زیر به زنده شده زمی بعد از خشگسالی و مرگ ،توسط بیاران رحمیت
اشاره نموده است .به وضوح انارات قرآنی به کار ترفته شده توسط شاار در بییت ،قابیل
مشاهده می باشد که تاییراتی در آن ایجاد کیرده اسیت ﴿أَحءیَیا بهیا الْییَرءضَ بَعءیدَ مَوءتِهَیا﴾
(جاریه)۱/

وأحیا نواحی األرض م بعد موتها

بمنسجم غیث م السحب یهمل
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)2۵ :

نواحی زمی را بعد از مرتش (خشگسالی و  )...با بارانی فراوان از ابرهای پربیاران کیه
فرو میریصت ،زنده ساخت.
شاار خداوند را که چهرهها در روز قیامت در مقابلش خاضع میشوند ،پیاک و منیزه
میداند و اایم میکند کسی که ظالم باشد ،خداوند وی را خوار و ذلیل خواهد سیاخت؛
در ای بیت ،شاار فعل ماضی "انت" را به مضار ،تندیل ساخته است کیه بیه خیوبی از
الفا و معانی واالی قرآنی بهره ترفته و آن را در معنای مراد خویش بهکار بیرده اسیت:

﴿وَاَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوم وَقَدء خَابَ مَ ْ حَمَلَ ظُلْماً﴾ (طه)۵۵۵/

فسنحان م تعنو الوجوه لوجهه

ویلقاه ره الذل م هو جنار
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۱ :

پاک و منزه است خدایی که چهرهها در مقیابلش خضیو ،مییکننید و کسیی را کیه
ستمگر باشد ،خوار و ذلیل میسازد.
شاار در ادامه تسلط خود بر قرآن کریم را نمایان ساخته و از اصطیحات قرآنی تیریر
پذیرفته است؛ وی دربارة منافقی سص تفته و ای که آنان ذاتی ترگتیون در لناسیی
زینا دارند که در ای بیت ،ضمیر "هم" جیایگزی ضیمیر "نیا" در آییه تشیته اسیت ﴿وَ

قَوءلِهم ْقُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (نساء)۵۱۱/
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برای به اولی آیه ای که از طرف خداوند متعال ،توسط جنرئیل بر پیامنر (ص) نازل شد
اشاره میکند که وامتیری از الفا و انارات قرآنی در آن به وضوح قابل مشیاهده اسیت
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طنا ،ذئاب فی ریاب جمیلة

23

بصائرهم امی قلوبهم غلف
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵2 :

شاار در بیت زیر از خداوندی سص میتوید که شیگافندة دانیه و هسیته و صینر و
تقسیمکنندة روزی در بی تمامی موجودات است که به زینایی هرچه تمیامتیر بیه آیی
آیات اشاره نموده است ﴿إنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى* فَالِقُ اإلصءنَاح وَ جَعَلَ اللَّیءیلَ سَیگَناً﴾
(انعام۳۱/و )۳۱

فیا فالق اإلصناح والحب والنوى

ویا قاسم الرزق بی العوالم
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)22 :

ای شگافنده صنر و دانه و هسته و ای تقسیمکننده رزق در بی موجودات.
شاار در مدح ننوی به کمال رسیده است؛ وی در بیت زییر بیه اصیل و نسیب واالی
پیامنر (ص) اشاره نموده و اایم میکند ایشان بر اهل شرک فرو فرستاده شده تیا بینیی
آنها را به خاک بمالد .در ای بیت ،فعل "بما تؤمر" تندیل به اسم "بیمرک" تشته است
﴿فَاصءدَ،ء بمَا تُؤْمَرُ وَ أَاءرضء اَ الْمُشْرکِی َ﴾ (حجر)۳۱/
فقد بعثت ألهل الشرک ترغمه
فاصد ،بیمرک یا اب الشم م مضر
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۱2 :

ای بزرتوار از مضر همانا فرستاده شدی بر مشرکی تا بینی آنان را به خیاک بمیالی،
پن امرت را آشگار ساز.
برای قصاید فراوانی دربارة بزرتان تصوف داشته و در آنها به ذات الهی اشاره داشته
است ،وی در بیت زیر ،ذات و جیل الهی را اییان و آشیگار دانسیته اسیت هرچنید کیه
تو ها و چشمها آن را درک نمیکنند .در ای بیت"،و هو یدرک األبصار" به (لم یدرکه
إبصار) تندیل شده است که برترفته از ای آیه میباشد ﴿ال تُدءرکهُ األَبءصَیارُ و َهُیوَ یُیدءرکُ
األَبءصَارَ و َهُوَ اللَّطِیفُ الْصَنیرُ﴾ (انعام)۵2۹/

تراءی لهم فی الایب جل جیله

ایانا فلم یدرکه سمع وإبصار
(برای۵۱۵2،ه.ق)۱ :

آشگار می شود برای آنان در غیب وجود بزرتیوار  ،او آشیگاری اسیت کیه تیو
چشمها آن را در نمییابند.

و
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طنعهایشان ترگتون است در لناسهایی زینا و چشمهایشان کور و قلبهایشان در
غیف است.

2۱

تناص قرآنی در دیوان عبدالرحیم بُرَعی

(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۱ :

سرورم! تو مقصود و هدف م هستی و تو بهتری کسی هستی که بر او توکل میی-
کنم.
برای انسان را به خضو ،داوت کرده و از وی خواسته است که با پروردتیار مناجیات
کند چرا که خداوند کریم ،کسی که ایشان را بصواند اجابت میکند .در ای بیت" ،نیادی
ربه" که در مورد حضرت مریم ( )،است به (ناد ربک) تاییر یافته اسیت ﴿إذْ نَیادَى رَبَّیهُ
نِدَاء خَفِیّاً﴾ (مریم)۹/
إن الگریم یجیب م ناداه
قف بالصضو ،وناد ربک یا هو
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵3 :

با خضو ،بایست و پروردتارت را بصوان یا هو ،همانا خداوند بزرتوار کسی را کیه او را
بصواند ،اجابت میکند.
شاار به امید تشایشی سریع از جانب خداوند است که فرد غمگی (خود شیاار) بیه
واسطة آن مسرور و شاد میتردد ،وی بدی تونه ایمان واالی خویش را آشگار ساخته و
نیز شعر خود را ارزشمندتر نموده است .بیت به صورت لفظی برترفته از ای آیه ﴿فَعَسَى

اللّهُ أَن یَیْتِیَ بالْفَتْر أَوء أَمءرٍ مِّ ْ اِندِهِ﴾ (مائده )۱2/است و به شگل معنوی اشاره به ای آییه
دارد ﴿ إنَّ مَعَ الْعُسءر یُسءراً﴾ (انشراح)۱/
اسی فرج ییتی به اهلل ااجی

یسر به الملهوف إذ غمه اللهف
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵2 :

امید است به تشایشی که خداوند زودتر بیاورد که به واسیطة آن غمگیی  ،مسیرور و
شادمان می تردد.
برای از قدرت الهی و تسلط خداوند متعیال بیر ایر صیحنت نمیوده و در بییت از
اصطیحات قرآنی سود برده اسیت؛ در بییت "الیی العیر اسیتوی" بیه (اسیتوی الیی
العر ) تندیل شده است ﴿الرَّحءمَ ُ اَلَى الْعَرْ اسءتَوَى﴾ (طه)۱/
الی العر واالمیک م حوله حفوا
وم نصب الگرسی والعر واستوی
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۵ :
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شاار در توسل به مقام واالی ننیی (ص) ،ایشیان را میراد خیود دانسیته و از
ایشان به "نعم الوکیل" یاد کرده است شاار به زینایی از ای آییه الهیام پذیرفتیه اسیت
﴿قَالُواْ حَسءنُنَا اللّهُ وَ نِعءمَ الْوَکِیلُ﴾ (آلامران)۵3۹/
أنت حسنی وأنت نعم الوکیل
سیدی أنت مقصدی ومرادی
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و کسی که آسمان و زمی را بناکرد و بر ار
پیرامونش جمع شده بودند.

2۳

اسیتیی یافیت در حیالی کیه میئیک

شاار اایم میکند در هر حالی نیاز خویش را نزد کسی میبرد که دلها بیه واسیطة

(برای۵۱۵2 ،ه.ق)2۳ :

و در هر حالتی ،نیاز خود را نزد کسی میبرم که قلنها به واسطة او آرامش مییابند.
برای معتقد است که تمام هستی ستایشگر خداوند هستند و تیاه بیساقه و درختان
نیز نیز در مقابل خداوند تعظیم میکنند؛ در بیت "الشجر" به (أشیجار) تنیدیل شیده و
جای فعل "یسجد" و صیاها تاییر یافته و جا بهجا شده است و (بالتعظیم) که بییانگر
تیکید میباشد ،به جمله افزوده شده است ﴿وَالنَّجءمُ وَالشَّجَرُ یَسءجُدَان﴾ (رحمان)۱/

تسنر ذرات الوجود بحمده

ویسجد بالتعظیم نجم وأشجار
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)3 :

ذرات هستی مشاول تسنیر اویند و تیاه بیساقه و درختان با تعظییم ،سیجده میی-
کنند.

 -۲-۲تناص غیرمستقیم (الداخلی یا المضمونی)
«آن تناصی است که از مت استنناط میشود و به تناص افگیار ییا خیوانش فرهنگیی ییا
حافظه تاریصی برمیتردد که تناص را با معنای آن حاضر میکنید نیه بیا ظیاهر آن و از
اشارات مت درک میشود( ».شنل محمد2223 ،م)33 :
«ااتقاد به یگانگی خداوند و نفی هرتونه شریک برای او را توحید توینید .توحیید از
ارکان و اصول اسیم بلگه همه ادیان آسمانی می باشید و کسیی کیه آن را انگیار نمایید و
برای خداوند شریک قائل شود ،مشرک و نجن است( ».طناطنایی یزدی ،۵۹۱۳ ،ج )۱3 :۵

برای در شعر خود اایم میکند که خداوند متعال هیچ شنیه و نظیری ندارد کیه آییات
فراوانی بدی موضو ،اشاره دارد مانند﴿ :لَیءنَ کَمِثْلِهِ شَیءءٌ﴾ (شوری)۵۵/
شنیه وال مثل به یتمثل
وم هو فرد ال نظیر له وال
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)2۵ :

و کسی که نظیر و همانندی ندارد و نیز مثالی که به آن مثال زده شود.
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او آرامش مییابد که به وضوح الهامپذیری از آیات قرآنی قابل مشاهده است ﴿الَّذِی َ آمَنُواْ
وَتَطْمَئِ ُّ قُلُوبُهُم بذِکْر اللّهِ أَالَ بذِکْر اللّهِ تَطْمَئِ ُّ الْقُلُوبُ﴾ (راد)2۱/
إلی م تطمئ به القلوب
وأنزل حاجتی فی کل حال

۹2

تناص قرآنی در دیوان عبدالرحیم بُرَعی

تنارک رب الملک والملگوت م

اجائب یرویه بدو وحضار
(همان)3 :

که برترفته از ای آیه میباشد ﴿سُنءحَانَهُ وَ تَعَالَى اَمَّا یَصِفُونَ( ﴾.انعام)۵22/

رزق در لات به معنی اطا و بصشش مستمر است و از آن تعنیر بیه روزی مییشیود
(راغیب اصیفهانی :۵۱۵2 ،میاده رزق) و در اصیطیح بیه هییر چییزی کیه ماییة دوام حیییات
مصلوقات زنده است ،رزق تویند .در واقع رزق موهنت و بصششی است از ناحییة خیدای
متعال به بندتانش ،بدون اینگه اسیتحقاق آن را داشیته باشیند( .طناطنیایی ،۵۹۳۱ ،ج :۹
)۵۹3

ممسک الطیر فی الهواء ومحیی ال

حوت فی الماء فهو کاف کفیل
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۱ :

او روزی دهندة پرنده در آسمان و ماهی در قعر دریا است و او اهیدهدار و کفییل آن
است.
که در ای بیت به مسیلة تقسیم رزق الهی اشاره دارد که در قرآن کریم آمیده اسیت
﴿اللّهُ ینءسُطُ الرزءقَ لِمَ ْ یَشَاء( ﴾.راد)2۱/
برای بار دیگر همی مورد را تگرار کرده و تقسییم رزق از جانیب خداونید را از روی
فضل و بصشش دانسته است نه از روی اجنار.
تگفل فضی ال وجوبا برزقه

الى الصلق فهو الرزاق المتگفل
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)2۵ :

از روی فضل و نه از روی اجنار اهدهدار رزق خلق است پن او رازق و اهدهدار است.

﴿إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّة الْمَتِی ُ( ﴾.ذاریات)۱۱/

«قدرت به معنای قوت و توانایی بر انجام دادن کار و ترک آن است .مفهوم قدرت در
انسان به ای معناست که انسان هر تاه اراده کرد تا کاری را چیه میادی و چیه معنیوی،
انجام بدهد ،بتواند آن را انجام دهد( ».مصطفوی ،۵۹۱2،ج « )22۱ :۳قادر کسی اسیت کیه
هرتاه اراده کند فعل از او صادر شود و ترنه صادر نصواهید شید( ».سیجادی ،۵۹۱۹ ،ج :۹
)۵۱3

برای در بیت زیر از قدرت الهی سص به میان کشیده و بیان مییکنید کیه خداونید
ملگش را با آسمان و ار

زینت بصشیده است که از معنی آیات فراوانی که در قرآن به
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پاک و بلندمرتنه اسیت خداونید صیاحب مُلیک و هسیتی از چیزهیای اجینیی کیه
روستاییان و شهریها نقل میکنند.

دوفصلنامة پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،دانشگاه لرستان سال سوم ،شمارة دوم ،پیاپی ششم ،پائیز و زمستان ۵۹۳۱

۹۵

ای موضو ،اشاره دارند ،بهیره ترفتیه اسیت ماننید﴿ :وَسِیعَ کرْسِییُّهُ السَّیمَاوَاتِ وَاألَرءضَ﴾
(بقره)2۱۱/

وزی بالگرسی والعر

ملگه

فم نوره حجب الیه وأستار

ملک خویش را با کرسی و ار
آنها وجود دارد.

زینت داده است و از نور وی پردهها و حجابهایی بیر

در بیت دیگری ،شاار همه چیز را تحت اختیار خداوند دانسته است:
تصرفه فی الطو ،والقهر أقدار
وم کل شیء خاضع تحت قهره
(همان)۱ :

و هر چیزی زیر قدرت وی خاضع و خاشع است و با قهر یا با رضایت در آنان دخالت
میکند.

آیات فراوانی دربرتیرندة ای مضمون هستند مانند﴿ :اللّهُ خَالِقُ کُل شَیءء وَهُوَ الْوَاحِیدُ
الْقَهَّارُ( ﴾.راد)۵۱/

الم الهی یگی از صفات جمال و کمال است و در رنوت ای صفت برای خداوند جیای
هیچ تونه تردیدی نیست .فیسفه و متگلمان اسیمی (بلگه همیة خداپرسیتان) بیر ایی
مطلب ،اتفاقنظر دارند .برای نیز در شعر خود بدان پرداخته است و اایم مییکنید کیه
خداوند حرکات مورچه (که کوچگتری موجود قابل رؤیت است) را حتی در دل تیاریگی
میداند
ولم یصف إاین الیه وإسرار
یری حرکات النمل فی ظلم الدجی
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۱ :

(خداوند) حرکات مورچه در تاریگی را هم می داند و هیچ چیز آشگار یا مصفیی از او
پنهان نمیماند

که در قرآن کریم آیات فراوانی در ای باره آمده است مانند﴿ :إنَّ اللّهَ کَان َاَلِیمًا خَنییراً﴾.
(نساء)۹۱/

در ادامه بار دیگر به همی مفهوم قرآنی اشاره نموده است:
ویعلم مسری کل سار وسارب

وما أالنوه م خطایا وما أخفوا
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۵ :

و محل حرکت شنانه هر روندهای را و آنچه از خطایا آشگار یا پنهان انجام میدهند،
میداند.
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(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۱ :

۹2

تناص قرآنی در دیوان عبدالرحیم بُرَعی

﴿وَأَاءلَمُ مَاتُنءدُونَ وَمَاکُنتُمء تَگْتُمُونَ( ﴾.بقره)۹۹/

نیست و یا توان آن را ندارد وکیل میتیرد .انسان در امور و شئون خود نه خنره است و
نه توانایی و قدرت انجام آن را دارد ،چنان که دیگران نییز ماننید او هسیتند و وضیعیتی
بهتر از او ندارند .لذا باید به یک مندأ خنیر و قیادر تگییه کنید و ایی همیان توکّیل بیر
خداست  .برای نیز در شعر خود به ای معنای واالی قرآنی اشاره نموده است
فذاک الذی یلجی إلیه توکی

الیه و یعصی و هو بالحلم ستار
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۱ :

پن او (خداوند) کسی است که با توکل به او پناه برده میشود و اصیان صورت می-
تیرد در حالی که او با بردباری ،پوشاننده است.
که در قرآن کریم در ای مورد آمده است ﴿اَلَی اللّهِ تَوَکَّلْنَا( ﴾.ااراف)۱۳/

بار دیگر قصد و مراد خویش را توکل بر خداوند متعال میداند:
له والیه وحده أتوکل
وأحس قصدی فی خضو ،وذلتی
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)2۵ :

و قصدم را در خضو ،و خواریام زینا میسازم و تنها بر او (خداوند) توکل مینمایم.

﴿وَمَ یَتَوَکَّلْ اَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسءنُهُ( ﴾.طیق)۹/

رحمت الهی ،رحمتی فراتیر و شامل است که خداوند در قیرآن کیریم آن را برخیود
واجب دانسته است (انعام )۱۱/و در آیة دیگری میفرماید که تمام انسانها مورد رحمیت
الهی قرار میتیرند به جز کسانی که به خداوند مشرک باشند( .نساء)۱۱/

فیدنی الرجا للصلق م باب فضله

لتمحى إساءات وتافر أوزار
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)3 :

(خداوند) امید را از باب فضل و رحمت برای خلق نزدیک ساخت تا بیدیهیا را محیو
کند و تناهان را بیامرزد.

که آیات فراوانی در قرآن کریم بر ای امر صحّه میتذارنید ماننید﴿ :غَیافِر الیذَّنب وَقَابیل
التَّوءب( ﴾.غافر)۹/
روز قیامت ،یگی از روزه ای حساس و مهم برای انسان است و واجب است که انسیان
خویشت را برای چنی روزی مهیا سازد و با تقوا و امل صیالر ،هیول و هیراس آن را آز
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توکل یگی از فضایل اخیقی هست بلگه سرچشمه و نردبان فضایل اخیقی به شیمار
میرود .توکّل به معنای ااتماد و تگیه بر خداست و ای که انسیان بیر خیود و نیروهیا و
توانمندی های خود یا دیگران ااتمادی نداشته باشد .چون هر کن در کیاری کیه خنیره
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۹۹

خود دور سازد .قیامت روزی است که انسان باید جوابگوی تمام اامیال و رفتیار خیویش
باشد و هر اذر و بهانهای در آن باطل است چرا که هرکن مسئول تمام اامیال خیویش
است( .اتیق۵۱22 ،ه.ق )۵2 :میتوید« :از اقایید اسییمی ،ایمیان بیه روز قیامیت ییا روز

(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵2 :

و دست اهل قیامت کوتاه میشود در جایی که کتابها به دست راسیت و چی داده
میشود.
وم الیّ یوم الگتب تقرا

وتعطی بالیمی وبالیسار
(همان)۵۱ :

و کسی که مراقب م است در روزی که کتابها خوانده میشود و به دست راست و
چ داده میشود.
ی ِکتَابَی ُه ب َیمِینِی ِه
م َفمَی ْ أُوتِی َ
س بممَیامِه ء
ل ُأنَیا ٍ
که در قرآن کریم آمده است ﴿ َی ءو َم َن ءداُو کُی َّ
فَیُوءلَئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمء وَالَ یُظْلَمُونَ فَتِییً( ﴾.اسراء)3۵/
هنگامی که مصینت و بدبصتی بر انسان نازل میشود و نعمت از او رخیت مییبنیدد،
انسان بنابر فطرت خویش به خداوند متعال یا بزرتان دینی پناه میبرد و از آنهیا کمیک
میطلند ،برای در مدایر ننوی که دارد به وفور به پیامنر (ص) توسل جسته و ایشیان را
پناهگاه خویش در سصتیها و بییا دانسته است
وأنت غیاری اند کل ملمة

وکهفی إذا لم ینق بی الوری کهف
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵2 :

و تو (پیامنر (ص)) در هر مصینتی میم منی و پناهگاهم آنگیاه کیه در بیی میردم
پناهگاهی باقی نمیماند (منظور قیامت است).
ما لی إذا ضاقت وجوه مذاهنی

أحد ألوذ برکنه إال هو
(همان)۵۳ :

برای م آنگاه که راهها تنگ میشود کسی باقی نمانده بجز او که به او پناه بنرم.
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حسابرسی است ،روز رواب برای کسی که امل نیک انجام داده و روز اقوبت است بیرای
کسی که مرتگب امل زشتی شده است».
برای در شعر خود از روزی حرف میزند که کتابها (نتیجیه اامیال) بیه دسیت چی و
راست داده میشود
به الگتب تعطی بالیمی وبالیسری
وأن ضاق أهل الحشر ذراا بموقف

۹۱

تناص قرآنی در دیوان عبدالرحیم بُرَعی

لک الحمد کم قلدتنا م صنیعة

وأبدلتنا بالعسر یا سیدی یسرا
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۳ :

درود بر تو که چه بسیار کار نیک برای ما انجام دادی و ای سرورم ،کیار سیصتمان را
تشایش دادی.
داا و درخواست از خداوند متعال سنب تشایش در امور انسان مییتیردد ،برایی در
بیت زیر به ای مفهوم اشاره نموده و ای که خداوند تمام غم و اندوه وی را زدوده اسیت
که در قرآن کریم آمده است ﴿ أَمَّ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إذَا دَاَاهُ وَیَگْشِفُ السُّوءَ﴾ (نمل)۱2/
فما کربة إال ومنه لها کشف
ولگ داوتُ اهللَ یگشف کربتی
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۵ :

و خداوند را خواندم تا غمم را کنار بزند و هیچ غم و اندوهی باقی نمانید مگیر اینگیه
آن را کنار زد.
برای در ادامه به خلقت آسمانها توسط خداوند قادر اشاره کرده است:
بقدرة م شد الهوی وبنی السما

طرائق فوق األرض فهی لها سقف
(برای۵۱۵2 ،ه.ق)۵۵ :

به قدرت کسی که هوا را محگم کرد و آسمان را بناکرد که سقفی برای زمی باشد.
م أقام السماء سقفا رفیعا

یرجع الطرف انه وهو کلیل
(همان)۵۱ :

کسی که آسمان را به انوان سقفی افراشته استوار ساخت که چشم از نگاه کردن بیه
آن خسته میتردد (به الت تستردتی).

که در مورد خلقت آسمانهیا در قیرآن کیریم آمیده اسیت ﴿ إنَّ رَبَّگُیمُ اللّیهُ الَّیذِی خَلَیقَ
السَّمَاوَاتِ وَاألَرءضَ فِی سِتَّة أَیَّامٍ( ﴾.ااراف)۱۱/
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که در مورد پناه بردن به خداوند متعال در قرآن کریم آمده است ﴿إذْ تَسءتَاِیثُونَ
رَبَّگُمء فَاسءتَجَابَ لَگُمء أَنی مُمِدُّکُم بیَلْف مِّ َ الْمَآلئِگَة مُرْدِفِی َ( ﴾.انفال)۳/
برای در بیت زیر ،از پیامنر (ص) تشگر میکنید چیرا کیه سیصتی کیار وی را آسیان
نموده است که وامترفته از ای آیه میباشد ﴿إنَّ مَعَ الْعُسءر یُسءراً( ﴾.انشراح)۱/
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۹۱

قرآن کریم از دیرباز و از زمان نزول در شعر و ادب تیریر بسزایی داشیته اسیت چیرا کیه
مضامی شعری را تاییر داده و شااران با توانایی خاص خود از معانی و الفیا واالی آن
تیریر ترفتهاند .برای یگی از شاارانی است که با وجیود تمنیامی ،از شیااران بلییغ ادب
اربی است که متیسفانه کمتر به زندتی و دیوان وی پرداخته شده است .وی به وضوح از
الفا و مضامی واالی قرآنی بهره ترفته است .شاار ایمان صادق و راستی خیویش بیه
خداوند متعال و پییامنر (ص) را در البییی شیعر خیویش تنجانیده اسیت .وی در شیعر
خویش الفا و واژتان دل انگیز قرآنی را تاهی بصورت کیامیً منطنیق بیا میت قیرآن و
تاهی با اندکی تاییر در شعر خویش به کار ترفته است که در قالب تناص مستقیم جای
می تیرد .مضامی قرآنی مانند توحید ،بهشت و جهنم و توکل بیر خداونید متعیال یگیی
دیگر از دستمایههای هنر شعری برای بوده که در قالب تناص غیرمسیتقیم قابیل طیرح
است.
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ب) مقاالت
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