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چکیده

بینامتنیــت، رویکــردی نویــن در عرصــه ی نقــد ادبــی اســت کــه در قــرن بیســتم، ژولیــا کریســتوا، 

ــه  ــی ب ــه را مطــرح کــرد. براســاس ایــن رویکــرد، هیــچ متن ناقــد بلغــاری – فرانســوی، ایــن نظری

خــود بســنده نیســت؛ بلکــه هــر متنــی، بازخــوردی از متــون پیــش از خــود یــا معاصــِر خــود اســت 

کــه بــه اشــکال مختلــف تحــت تأثیــر آن قــرار گرفتــه اســت؛ بدیــن ســبب، متــون بــا یکدیگــر در 

تعامــل بــوده و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد. بینامتنیــت دارای انــواع مختلفــی از جملــه؛ دینــی، 

ــام »التنــاص« شــناخته شــده و در  ــه ن ــان عربــی ب تاریخــی، اســطوره  ای، قرآنــی و... اســت و در زب

ــه شــاعران  ــه اســت. از جمل ــف نمــود یافت ــه اشــکال مختل ــار نویســندگان و شــاعران بســیاری ب آث

مشــهور عراقــی قــرن ســیزدهم هجــری، شــیخ حســین ابــن الحــاج محمــد آل نجــف شــاعر شــیعه 

ــرای رســاندن  ــی ب ــات قرآن ــدی تمــام از آی ــا هنرمن ــه ب ــّوت؟ع؟ اســت ک و مدیحه  گــوی اهل بیــت نب

مفهــوم و غــرض خویــش بهــره بــرده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده تــا بــا روش توصیفــی- 

ــن شــاعر شــیعه  ــی در شــعر ای ــت قرآن ــاب جلوه  هــای بینامتنی ــه بررســی چگونگــی بازت ــی ب تحلیل

ــواع  ــه ان ــج نشــان داده، شــاعر ب ــه شــود. نتای ــی پرداخت ــات قرآن ــرِی او از آی ــی تأثیرپذی و چگونگ

ــی  ــا فراخوان ــی ب ــی، تلمیح ــی و مفهوم ــی، الهام ــل تعدیل ــی، کام ــل متن ــِی کام ــه ی بینامتن رابط

ــامد  ــی، بس ــی و واژگان ــت جزئ ــته و بینامتنی ــر داش ــی نظ ــی و واژگان ــی، جزئ ــخصیت  های قرآن ش

بیشــتری داشــته اســت و شــاعر بــه واســطه ی ایــن انــواع بینامتنیــت قرآنــی بــه مــواردی چــون؛ 

ذکــر فضایــل پیامبــران الهــی ؟ع؟، نــام بــردن از بت  هــای عصــر جاهلیــت، عــدم امانــت  داری انســان 

ــز  ــت؟ع؟ و نی ــتی اهل بی ــوّدت و دوس ــوم م ــم، مفه ــان ظال ــردن حاکم ــد ک ــدا، تهدی ــه خ ــبت ب نس

غافــان راه حقیقــت اشــاره کــرده کــه زیبایــِی لفظــی و معنــوی اشــعارش را دو چنــدان کــرده اســت.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، بینامتنیت، شیخ حسین بن الحاج محمد آل نجف.
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1. مقدمه

1-1. بیان مسئله

بینامتنیــت1 از رویکردهــای نقــد جدیــد اســت کــه براســاس آن هیــچ متنــی بــه تنهایــی شــکل 

ــر در  ــر و تأّث ــن تأثی ــرد. ای ــیر ک ــر تفس ــون دیگ ــا مت ــاط ب ــدون ارتب ــوان آن را ب ــرد و نمی  ت نمی  گی

ــام »التنــاص، النصوصيــة، تداخــل  ــه ن تمــام متــون مختلــف دیــده می  شــود و در ادبیــات عربــی ب

النصــوص، النصــوص المتداخلــة؛ والنــص الغايــب كــه در مقابــل آن النــص الراهــن، النــص الحاضــر 

ــط  ــار توس ــتین ب ــاح نخس ــن اصط ــود. ای ــناخته می ش ــا، 2007: 11( ش ــرد« )عط ــرار می  گی و... ق

ژولیــا کریســتوا2 بــا الهــام از آثــار میخائیــل باختیــن 3در قــرن بیســتم میــادی پدیــدار شــد. ژوليــا 

كريســتوا در تعریــف بینامتنیــت می  گویــد: هــر متنــي، برگرفتــه و تحولــی از بســياری از متــون ديگــر 

ــه  ــن، ب ــک مت ــن داخــل ی ــد مت ــن چن ــرو رفت ــت »ف ــن بینامتنی اســـت )موســي، 2000: 51(. بنابرای

شــکل  های گوناگــون و مشــارکت یــک متــن بــا متــون دیگــری از جنبــه ی رابطه  هــای ریشــه  ای یــا 

ــاح، 1992: 121(. اســلوبی اســت« )مفت

ــون دیگــر متداخــل در آن، رابطــه  ای اســت  ــا مت ــن ب ــن یــک مت ــه رابطه  هــای بی ــه ک همان  گون

ــددی دارد از  ــای متع ــی، گونه  ه ــن »بینامتن ــت، بنابرای ــه اس ــکل گرفت ــت ش ــاس بینامتنی ــه براس ک

جملــه؛ بینامتنیــت لفظــی، معنــوی، تاریخــی، اســطوره  ای، ســبکی و...« )عــزام، 2005: 35(. ادبیــات 

عــرب از دیربــاز بــا تحــوالت جدیــدی بــه ویــژه در حــوزه ی نقــد روبــه رو بــوده اســت. محمــد بنیــس، 

از صاحب  نظــران و ناقــدان ادبــی در ادبیــات عــرب، از نخســتین منتقدانــی اســت کــه بــه موضــوع 

بینامتنیــت در نقــد ادبیــات عربــی پرداختــه اســت. بدیــن ترتیــب بررســی اصطــاح بینامتنیــت وارد 

ــرد  ــدا ک ــی پی ــیاری تجّل ــندگان بس ــاعران و نویس ــار ش ــد و در آث ــادی ش ــی زی ــای پژوهش حوزه  ه

ــاظ  ــاعران و نویســندگان، الف ــه ش ــی اســت ک ــت قرآن ــا، بینامتنی ــن بینامتنیت  ه ــه ی ای ــه از جمل ک

ــیخ  ــد. ش ــان گنجانده  ان ــر ادبی  ش ــود، در اث ــراض خ ــان اغ ــرای بی ــم را ب ــرآن کری ــات ق و اصطاح

حســین ابــن الحــاج محمــد آل  نجــف4 از شــاعران شــیعه ی قــرن ســیزدهم هجــری اســت کــه بــا 

بهره  گیــری از بینامتنیــت قرآنــی، واژه  هــا و الفــاظ قــرآن کریــم را بــرای بیــان اهــداف و مقصــود خــود 

بــه خواننــده، در اشــعار مدحــی گنجانــده اســت و از ایــن طریــق اشــعاری زیبــا بــا مفهومــی عمیــق 

ــد.  ــه می  کن ــده عرض ــه خوانن را ب

ــا جایــی کــه شــیخ محمــد  ــری برخــوردار اســت ت ایــن شــاعر مشــهور عراقــی از آوازه ی بی  نظی

هــادی االمینــی5 دربــاره ی مقــام و منزلــت او می گویــد: منزلــت و جایــگاه او باالتــر از علمــا و فقهــا و 
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پایین  تــر از منزلــت امــام؟ع؟ بــود )آل نجــف، 1435: 24(. بــر ایــن اســاس ایــن پژوهــش بــر آن اســت 

تــا بــا روش توصیفــی- تحلیلــی بــه بینامتنیــت قرآنــی در اشــعار ایــن شــاعر شــیعه بپــردازد تــا پاســخ 

جامعــی بــرای پرســش های زیــر بــه دســت آیــد:

- شاعر چگونه از بینامتنیت قرآنی در اشعارش استفاده کرده است؟

- آل  نجف بیشتر از کدام جلوه  های بینامتنیت استفاده کرده است؟

1-2. پیشینه ی پژوهش

ــه  ــام گرفت ــادی انج ــای زی ــی، پژوهش  ه ــون عرب ــی در مت ــت قرآن ــرد بینامتنی ــوص رویک در خص

اســت از جملــه: »بینامتنیــت قرآنــی در اشــعار ایلیــا ابوماضــی« از قاســم مختــاری و ســمیه ماســتری 

فراهانــی، دوفصلنامــه پژوهش هــای قرآنــی در ادبیــات )1393(؛ در ایــن پژوهــش روشــن شــده کــه 

ــط  ــواع رواب ــت. »ان ــه اس ــی یافت ــوح تجل ــه وض ــاعر ب ــن ش ــعر ای ــی در ش ــن قرآن ــی و مضامی مبان

بینامتنیــت در مطالعــه ی نقایــض اخطــل و جریــر بــا قــرآن کریــم« از حمیــد متولــی زاده نائینــی و رضا 

افخمــی عقــدا، پژوهش  هــای ادبــی- قرآنــی )1395(؛ در ایــن پژوهــش مشــخص شــده کــه روابــط 

بینامتنــی در نقایــض جریــر و اخطــل بــه صــورت اجتــرار6، امتصــاص7 و حــوار8 بــه شــکل آگاهانــه 

ــی اســودی،  ــد قیســی« از عل ــت محم ــوان شــاعر مقاوم ــی در دی ــت قرآن رخ داده اســت. »بینامتنی

فصلنامــه متــون اســامی و مطالعــات ادبــی )1396(، در ایــن پژوهــش مشــخص شــده کــه شــاعر بــه 

طــور عمــد و بــا اســتفاده از فنــون تضــاد یــا تغییــر مفهــوم از آیــات در راســتای واقعیت بخشــی متــن 

بــه تجربــه ی شــعری اســتفاده کــرده و توانســته موفقیتــی خــوب در تعبیــر شــعری بــه دســت آورد. 

ــات، مطالعــه ی مــوردی: نهج الباغــه« توســط  ــن روای ــح مت ــی در تصحی »کاربســت بینامتنیــت قرآن

شــادی نفیســی و همــکاران، مطالعــات فهــم حدیــث )1397(؛ در ایــن پژوهــش مشــخص شــده کــه 

یافته  هــای بینامتنــی بــه شناســایی تصحیــف، درج و اضطــراب در متــن نهج الباغــه کمــک می  کنــد؛ 

تصحیــف گاهــی در حرکــت واژگان، گاهــی در ریشــه ی واژه  هــا وجــود دارد و درج یــک یــا چنــد واژه 

در متــن حدیــث و آســیب اضطــراب متــن حدیــث از امــوری اســت کــه بــدان پرداختــه شــده اســت؛ 

اّمــا تاکنــون پژوهــش خاصــی در بــاب بینامتنیــت قرآنــی در اشــعار شــاعر مــورد نظــِر ایــن جســتار 

انجــام نگرفتــه کــه ایــن امــر جنبــه ی نــو بــودن ایــن پژوهــش را نمایــان می  ســازد. 
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2. بحث اصلی پژوهش

1-2. مبانی نظری

ــات  ــه نظری ــر، از جمل ــن دیگ ــا مت ــن ب ــای مت ــای شــکل  گیری معن ــه معن ــت ب ــه ی بینامتنی نظری

ــل  ــار اندیشــمند روســی، میخائی ــرای نخســتین ب ــه ب ــی اســت ک ــد در حــوزه ی مطالعــات ادب جدی

باختیــن در کتــاب »فلســفه زبــان« مفهــوم آن را مطــرح کــرد و آن را چنیــن تعریــف کــرد: بررســی 

ــد از او  ــس، 1979: 183(. بع ــود )بنی ــش از خ ــون پی ــان مت ــر می ــر و تأّث ــت تأثی ــاع از حقیق و اط

ــت  ــی بینامتنی ــی تطبیق ــه و بررس ــه مطالع ــادی ب ــتم می ــرن بیس ــتوا در ق ــا کریس ــاگردش ژولی ش

پرداختــه و مفهــوم آن را تأثیــر یــک متــن در متــن دیگــر دانســته اســت. بینامتنیــت در ســاده  ترین 

حالــت خــود بدیــن معناســت کــه متنــی از متــون و افــکار گذشــته ی دیگــران چــه خــودآگاه و چــه 

ــی  ــون و اندیشــه  ها در متــن اصل ــه  ای کــه ایــن مت ــه گون ــاس شــود، ب ناخــودآگاه، تضمیــن و اقتب

ــی، 2009: 64(. ــد عرضــه شــود )خزعل ــی کامــل و جدی ذوب شــده و متن

محمــد مفتــاح از منتقــدان معاصــر عــرب از کریســتوا تأثیــر پذیرفتــه و از روابــط بینامتنی بــا واژه ی 

»التنــاص« تعبیــر کــرده اســت و آن را چنیــن توضیــح می  دهــد: بینامتنــی تعامــل متــون گوناگــون 

ــاوری  ــه مکالمه ب ــه ب ــا توج ــاح، 1992: 121(. ب ــت )مفت ــف اس ــای مختل ــّم و کیف  ه ــر در ک ــا یکدیگ ب

ــته  ــترکی داش ــوع مش ــین موض ــخن  های پیش ــا س ــه ب ــت ک ــخنی اس ــت »س ــن بینامتنی باختی

ــو  ــه آن هاســت، گفتگ ــش ب ــا پیشــگویی و واکن ــک معن ــه ی ــه ب ــده ک ــا ســخن  های آین باشــند و ب

ــین  ــت؛ حس ــده اس ــیم ش ــی تقس ــواع مختلف ــه ان ــت ب ــدی، 1378: 93(. بینامتنی ــد« )احم می  کن

جمعــه، بینامتنیــت را بــه دو قســمت عمــده ی »بینامتنــی مســتقیم و بینامتنــی غیرمســتقیم تقســیم« 

ــتقیم  ــی غیرمس ــن و... و بینامتن ــاس، تضمی ــرقت، اقتب ــامل س ــتقیم ش ــی مس ــه بینامتن ــد ک می  کن

ــل در  ــن عوام ــه شــده: مهم  تری ــه، 2003: 158(. گفت ــه و... اســت )جمع ــح، کنای ــاز، تلمی شــامل مج

ایجــاد رابطــه ی بینامتنــی، همــان رابطــه ی میــان دو متــن اســت کــه وجــود ایــن رابطــه، ســبب 

ــا معاصــر آن  ــودن یــک متــن می  شــود و یــک متــن جدیــد را زاییــده ی متــون قدیــم ی ــادار ب معن

ــان متــن حاضــر و متــن  ــی می ــط بینامتن ــه شــمار مــی آورد. ایــن رابطه  هــا در بررســی رواب متــن ب

غایــب بــر اثــر یکــی از مــوارد نفــی )اجتــرار(، نفــی متــوازی )امتصــاص( و نفــی کلــی )حــوار( تبییــن 

ــکاران، 1392: 4-3(. ــاری و هم ــردد )مخت می گ
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3. انواع رابطه ی بینامتنی قرآنی در اشعار

1-3. رابطه ی بینامتنی کامل متنی

در ایــن رابطــه، »تکیــه بــر متــن غایــب، بــه صــورت کامــل و مســتقل اســت و همــان متــن اصلــی 

ــن حاضــر  ــده ی مت ــی  اش توســط آفرینن ــه و اصل ــم و کاســت در ســیاق اولی ــا ک ــش ی ــدون افزای ب

)پســامتن( بــه کار مــی  رود؛ خــواه ایــن متــن یــک بیــت باشــد یــا یــک مصــراع یــا یــک قصیــده یــا 

جملــه  ای نثــری باشــد« )حلبــی، 2007: 61(. از جملــه مصادیــق ایــن نــوع بینامتنیــت در شــعر حســین 

ــدا؟ص؟ و  ــول خ ــل رس ــان فضای ــاعر در بی ــه ش ــرده ک ــاره ک ــر اش ــت زی ــه دو بی ــوان ب آل  نجــف می  ت

حضــرت علــی؟ع؟ در بیــن مــردم چنیــن می  گویــد:

یــُد اهّلل عنها ُکـلُّ شيٍء ِبُقدرِة هْم   وَلیَس عجـیبًا ذاَك منهم فإنَّ

َومــا شاء ما َقْد شاَء ِاالَّ ِبِحْكَمِة َوذِلَك َفْضُل اهّلِل ُيؤِتيِه َمْن َيشاء  

 )آل نجف، 1435: 215(

ــرا  ــد زی ــّوت( باش ــت نب ــل بی ــان )اه ــان( از آن ــوالی متقی ــه او )م ــت ک ــی نیس ــه: تعجب ترجم

ــت. ــان داده اس ــه آن ــدرت ب ــه ق ــز را ب ــه چی ــد هم خداون

ــد روی  ــه بخواه ــر چ ــد و ه ــا می کن ــد عط ــه بخواه ــر ک ــه ه ــه ب ــت ک ــل خداس ــن فض و ای

ــم او. ــه حک ــز ب ــد ج نمی ده

َفيا ُرْتَبًة ِمْن ُدوِنها ُكلُّ ُرْتَبِة َوذِلَك َفْضُل اهّلِل ُيؤِتيِه َمن َيشاء  

)همان: 313(

ــه  ــه  ای ک ــا مرتب ــد و خوش ــد، می  بخش ــی بخواه ــر کس ــه ه ــه ب ــت ک ــل خداس ــه: آن فض ترجم

ــتند. ــر از آن هس ــب پایین ت ــام مرات تم

مصــراع اول ایــن بیــت بــا بیــت قبــل، مشــابه بــوده و برگرفتــه از آیــات ســوره ی مائــده و حدیــد 

ــُل  ــَك َفْض ــوده: »ذِل ــه فرم ــروردگار اســت ک ــران پ ــده ی فضــل و رحمــت بی  ک ــز بیان کنن اســت و نی

اهلِل ُيْؤِتيــِه َمــْن َيشــاُء َواهلُل واِســٌع َعِليــٌم« )مائــده: 54( »ذِلــَك َفْضــُل اهلِل ُيْؤِتيــِه َمــْن َيشــاُء َواهلُل ُذو 

اْلَفْضــِل اْلَعِظيــِم« )حدیــد: 21(. در ایــن ابیــات، بــه مقــام نبــّوت و نیــز فضــل و برتــری علــی؟ع؟ اشــاره 

شــده اســت و بــا توجــه بــه مفهــوم شــعر و تطبیــق آن بــا آیــات یــاد شــده، گرچــه نبــّوت، فضــل و 

مقــام بزرگــى اســت كــه خداونــد بــه هــر كــس بخواهــد عطــا مى كنــد؛ ولــى چــون حكيــم اســت، 

ايــن مقــام را تنهــا بــه اهلــش مى دهــد؛ یعنــی کســی  که ســزاوار آن اســت و »ذِلــَك« ذکــر شــده در 

آیــات و بیــت شــاعر، اشــاره بــه ایــن بعثــت، پیغمبــری و مقــام نبــّوت اســت.
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ــره  ــَوًة« از ســوره ی بق ــدُّ َقْس ــاَرِة َأْو َأَش ــَي َكاْلِحَج ــه ی »ِه ــه جمل ــال دیگــر، اســتناد مســتقیم ب مث

ــه ســنگ  دالن چنیــن آمــده اســت:  اســت کــه در شــعر شــاعر، اشــاره ب

أو َیهَتدي َمن جاَء َیقُتُل هاِدَیْه؟! َقَسِت القُلوُب فلم تِلْن لهدایٍة   

»َتّبًا لهاتیَك الُقلـــوِب القاسیْه« هَي َکالحجارِة بْل أشدُّ قساوًة   

)آل نجف، 1435: 233(

ــتن  ــرای کش ــه ب ــی ک ــا کس ــدند؛ ی ــرم نش ــت ن ــرای هدای ــدند و ب ــخت ش ــا س ــه: دل ه ترجم

هدایت کننــده آمــد، هدایــت نمی  شــود؟! و آن هــا )قلب  هــا( ماننــد ســنگ هســتند؛ حتــی 

ســخت  تر از ســنگ، لعنــت بــر ایــن قلب  هــای بی  رحــم.

شــاعر بــا اشــاره بــه ظالمــان و زیان  کارانــی کــه قلــب آنــان ســخت شــد، از عــدم ارشــاد یافتــن 

و عاقبــت تلــخ آنــان ســخن گفتــه و بــا نظــر بــه آیــات مبارکــه ی قرآنــی بــرای آنــان ویژگی  هایــی 

ــره  ــوره بق ــه 74 س ــرده، در آی ــر ک ــاعر ذک ــه ش ــی ک چــون؛ قســاوت و ســنگدلى برمی  شــمرد. صفات

ــَك َفِهــَي  ــمَّ َقَســْت ُقُلوُبُكــْم ِمــْن َبْعــِد َذِل آمــده اســت کــه خــدا دربــاره ی ســنگدالن می فرمایــد: »ُث

َكاْلِحَجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة« )بقــره: 74(. بــر ایــن اســاس؛ »قســوة و قســاوت« بــه معنــی ســنگدلى 

ــه  ــرآن ب ــه ق ــه آی ــتناد ب ــا اس ــاعر ب ــت. ش ــده اس ــی ســنگ ســخت، آم ــه معن ــاس« ب ــر ق و »حج

ــت  ــه جه ــه ب ــت ك ــختى اس ــى س ــرض روح ــنگدلى، م ــاوت و س ــه قس ــد ک ــه می  رس ــن نتیج ای

لجاجت هــاى پى درپــى، بــراى انســان پيــدا مى شــود. بدین خاطــر شــاعر از ایــن قلب  هــای 

ــد کــه ایــن اشــخاص از  ــادآوری می  کن ــاد کــرده و حتــی نفریــن می  فرســتد و ی ــدی ی ــه ب لجــوج ب

ــه تنهــا ایمان  شــان قــوی نمی  شــود، بلکــه باعــث قســاوت  دیــدن آیــات و نشــانه  های آفرینــش، ن

ــه  ــردن دل ســخت ب ــی تشــبیه ک ــا ســاده  ترین تشــبیه یعن ــردد. شــاعر ب ــان می  گ ــب آن بیشــتر قل

ســنگ؛ »َكاْلِحجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة« معانــی عمیقــی را بیــان کــرده اســت.

ــن  ــن و واالتری ــت رســول اهّلل؟ص؟ را برتری ــرآن، اّم ــای ق ــات زیب ــری از آی ــا بهره  گی ــی ب وی در ابیات

ــری داده اســت: ــا برت ــر اّمت  ه ــر دیگ ــه خــدا آن را ب ــد ک ــی می  کن ــت معرف اّم

ِة َوقاَل َتعاَلى ُكْنُتُم َخْيَر ُأمَّ ٍة   ُتُه فاَقْت َعَلى ُكلِّ ُأمَّ َوُأمَّ

)آل نجف، 1435: 197(

ترجمــه: اّمــت او )رســول خــدا( بــر هــر اّمتــی پیشــی گرفــت و خــدای باری  تعالــی گفــت: شــما 

ــن اّمت  هــا هســتید. بهتری

شــاعر بــا اســتفاده از آیــات قرآنــی کــه بــر برتــری داشــتن اّمــت رســول اهّلل؟ص؟ بــر دیگــر اّمت  هــا 

ــه  ــه ک ــش را می  ســتاید. همان گون ــت رســول خــدا و پیروان ــد، اّم ــد دارن و مســلمانان واقعــی تأکی
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ــُروِف  ــُروَن ِباْلَمْع ــاِس َتْأُم ــْت ِللنَّ ــٍة ُأْخِرَج ــَر ُأمَّ ــْم َخْي ــد: »ُكْنُت ــران می  فرمای ــوره ی آل  عم ــرآن در س ق

ــا  ـــِه« )آل  عمــران: 110(. در اینجــا بهتريــن اّمــت بــودن، اّمــت ب ــوَن ِباللَّ ــِر َوُتْؤِمُن ــِن اْلُمْنَك ــْوَن َع َوَتْنَه

ــِة«  ــَر ُأمَّ ــوم »َخْي ــه مفه ــه ب ــا توج ــت و ب ــودن اس ــر ب ــى از منك ــروف و ناه ــه مع ــر ب ــان و آم ايم

مســلمانان، مســئول اصــاح تمــام جوامــع بشــرى هســتند. بدین خاطــر شــاعر نیــز اّمــت اســامی 

ــد. ــی می  کن ــان معرف ــام ادي ــخ تم را ناس

2-3. رابطه ی بینامتنی کامل تعدیلی

در ایــن روش، متــِن غایــب از ســیاقش جــدا شــده و پــس از اعمــال برخــی کارشــکنی  های ســاده 

و یــا پیچیــده، هم  چــون کــم و زیــاد کــردن، تقدیــم و تأخیــر اجــزا، تغییــر زمــان و صیغــه ی افعــال، 

ــرار می  دهــد  ــن خــود ق ــت مت ــن را در باف ــری و برعکــس، آن مت ــه خب ــات انشــایی ب ــل جم تبدی

و از ایــن لحــاظ بــرای بیــان کــردن اهــداف و اندیشــه ی خــود، از آن ســود می  جویــد. ماننــد ایــن 

بیــت کــه شــاعر از بت  هــای دوره ی جاهلیــت نــام بــرده کــه معبودهــای بــزرگ شــیطان و حاکمــان 

ظالــم بودنــد:

ُت َأْو َنْسُر ى َأِو الاَّ َفَمْعُبودها اْلُعزَّ ِنفاُق َأِبيها كـــاَن ذا ِفي ُفؤاِدها  

)آل نجف، 1435: 145(

ترجمــه: نفــاق پــدرش در دلــش بــود و معبودهــای او عــّزی، الــّات و نســر )بت  هــای کعبــه در 

دوره ی جاهلــی( بودنــد.

ــرد، در قــرآن ذکــر شــده  اند؛ از  بت  هــای مــورد پرســتش مشــرکان کــه شــاعر از آن هــا نــام می  ب

ى« )نجــم: 19( و در ســوره ی نــوح نیــز  َت َواْلُعــزَّ جملــه »الت و عــزی« در ســوره ی نجــم: »َأ َفَرَأْيُتــُم الــاَّ

ــوُق  ــوَث َوَيُع ــَذُرنَّ َوّدًا َوَل ُســَواعًا َوَل َيُغ ــْم َوَل َت ــَذُرنَّ آِلَهَتُك ــوا َل َت از بــت »نســر« نــام می  بــرد: »َوَقاُل

َوَنْســرًا« )نــوح: 23(. در ایــن آیــه نیــز نــام پنــج بــت جاهلــی »وّد، ســواع، یغــوث، یعــوق و نســر« 

ــن اســاس،  ــر ای ــد شــده اســت. ب ــر پرســتش آن هــا از طــرف رهبران  شــان تأکی ــه ب ــرده شــده ک ب

خــدا انســان را بــه بینــش و تدّبــر در آیــات و تفّکــر حــول بت  هــای جاهلــی دعــوت می کنــد؛ چــرا 

ــز افــراد و عوامــل انحرافــى را معرفــى، افشــا و محكــوم كــرد  کــه بايــد ایــن اشــيای بی  جــان و نی

تــا ديگــران درس گرفتــه و هدايــت شــوند و شــاعر نیــز در ایــن حیطــه، هنرمندانــه اشــعار زیبایــی 

ــد.  ــرای خواننــده گــوش  زد می  کن را خلــق کــرده اســت و ایــن بت  هــا و بــی  ارزش بــودن آن هــا را ب

ــاره  ــاعر اش ــی، 1374: 11: 363( و ش ــت )قرش ــی اس ــوح نب ــوم ن ــای ق ــی از بت  ه ــز یک ــر« نی »َنس

می  کنــد کــه بــرای منحرفــان کــه رهبــر آنــان شــیطان اســت، راه  هــای متعــدد و خدایــان متعــددی 
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ــود دارد. ــا( وج )بت  ه

شــاعر در جــای دیگــر مشــرکان را بــه خاطــر بیــزاری از حقیقــت، از شــنیدن و دیــدن نــدای حــق، 

ــد: ــر می  دان ــور و ک ک

َشواِهـــَد َبْل ُعْمـٌي ِبآذاِنِهْم َوْقُر ُهُم َلْم َيْسـَمُعوها وَلْم َيَروا    َکَأنَّ

)آل نجف، 1435: 154(

ــنگین  ــان س ــد و گوش  های  ش ــه کورن ــد، بلک ــی دیده  ان ــه دلیل ــنیده  اند و ن ــا نش ــه: گوی ترجم

اســت.

ایــن بیــت تداعی کننــده ی بســیاری از آیــات قرآنــی اســت کــه در برابــر مشــرکان و عــدم ایمــان 

ِذيــَن ل ُيْؤِمُنــوَن ِفــي  آنــان ذکــر شــده اســت؛ از جملــه آن  چــه در ســوره ی فصلــت آمــده اســت: »َوالَّ

آذاِنِهــْم َوْقــٌر َوُهــَو َعَلْيِهــْم َعًمــى ُأولِئــَك ُينــاَدْوَن ِمــْن َمــكاٍن َبِعيــٍد« )فصلــت: 44(. ایــن آیــه در برابــر 

بهانه جویی  هــای مشــرکان در بــاب نــزول قــرآن بــه زبــان عربــی نــازل شــده اســت. براســاس ایــن 

آیــه، شــرط بهره منــدى از هدايــت و شــفاى قــرآن »ايمــان و پیــروی از رســالت نبــوی« اســت. شــاعر 

نیــز همیــن مضمــون زیبــا را در شــعر گنجانــده اســت و مشــرکان را عاجــز از تفّکــر و تدّبــر در بــاب 

ــر و  ــوش شــنوا )تفّک ــرت( و گ ــش و بصی ــا )بین ــان دارای چشــم بین ــرا آن ــد؛ زی ــی می  بین ــات اله آی

تعّقــل( در بــاب آن نیســتند. »وقــر« بــه ســنگينى و ناشــنوايى و »عمــى« بــه معنــی كــورى اســت و 

بــه شــخص کــور »أعمــى« می  گوینــد.

شــاعر در بیتــی دیگــر بــا بــه کارگیــری صنعــت ادبــی تمثیــل، حاکمــان ظالــم را در نظــر گرفتــه 

ــه  ــال آنک ــد و ح ــه آن را آب می  پندارن ــت ک ــرابی اس ــون س ــان چ ــاز آن ــه نم ــد ک ــن می  گوی و چنی

زمینــی خالــی اســت:

راِئيـــِه ماًء َوْهَي َأْرٌض خاِلَيْه ُه    راِب َيُظنُّ َـّ َفصاُتُه ِشْبُه السـ

)آل نجف، 1435: 253(

ــه آن  ــد، در حالی  ک ــان می  کن ــده آن را آب گم ــه بينن ــت، ك ــراب اس ــد س ــازش مانن ــه: نم ترجم

ــی اســت. ســرزمینی خال

ایــن بیــت یــادآور آیــه  ای از ســوره ی نــور اســت کــه اعمــال کافــران را بــه ســرابی تشــبیه کــرده 

ــُروا  ــَن َكَف ِذي ــف اســت: »َوالَّ ــی  آب و عل ــی ب ــه زمین ــد، درحالی  ک ــه شــخص تشــنه آن را آب می  بین ک

ــَدُه  ــْم َيِجــْدُه َشــْيئًا َوَوَجــَد اهلَل ِعْن ــى ِإذا جــاَءُه َل ــآُن مــاًء َحتَّ ْم ــٍة َيْحَســُبُه الظَّ ــْم َكَســراٍب ِبِقيَع َأْعماُلُه

ــه  ــت ک ــزی اس ــی چي ــه معن ــراب« ب ــور: 39(. واژه ی »س ــاِب« )ن ــِريُع اْلِحس ــاَبُه َواهلُل َس ــاُه ِحس َفَوفَّ

ــد. ــف اســت کــه خورشــید در آن می  تاب ــی  آب و عل ــی ب ــی بیابان ــه معن ــز ب ــدارد و نی حقیقــت ن
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ــه شــخص  ــد ک ــه ســرابی تشــبیه کرده  ان ــال انســاِن مشــرک را ب ــت شــاعر، اعم ــه و بی ــن آی ای

تشــنه آن را آب می  پنــدارد و بــه ســوی آن می  شــتابد درحالی  کــه آب نیســت و ایــن مطلــب 

بیان  گــر عــدم ایمــان قــوی ظالمــان اســت کــه در راه  هــای پــوچ و منطــق خــاِف واقــع ســرگردان 

ــز  ــى عمــل، »داشــتن ايمــان« اســت و ســعادت و راهنمایــی انســان ني ــه شــرط قبول هســتند وگرن

ــان  ــی )ایم ــه دور از واقع  گرای ــی ب ــوع خیال  بین ــران از ن ــال کاف ــان اســت. در اینجــا اعم ــرو ايم در گ

ــاوت در  ــی تف ــر اســت، ول ــه خي ــام حركت هــا رســيدن ب ــزه ی تم ــد انگي ــی( اســت و هــر چن واقع

ــال  ــچ اعم ــت هی ــار در روز قیام ــر کف ــت. بدین خاط ــى اس ــى و خيال گراي ــن واقع بين ــاب بی انتخ

صالحــی ندارنــد تــا بــه آن پنــاه برنــد و ایــن نکتــه ی جالــب در شــعر شــاعر، بــا بینامتنیتــی از قــرآن 

ــه شــعر او افــزوده اســت. ــوه ی ممتــازی ب جل

آل  نجف در بیتی دیگر، حال ظالمان را چنین توصیف می  کند:

ُهـــْم َأْعجــاُز َنْخٍل خاِلَيْه َفَكَأنَّ َفَتَرى ُجُسوَمُهُم َعَلى آكاِمها   

)آل نجف، 1435: 254(

ــاقه ی  ــون س ــان چ ــت آن ــی قام ــی گوی ــان می    بین ــر تپه  هایش ــان را ب ــدهای آن ــه: جس ترجم

ــت. ــی اس ــک و توخال ــای خش نخل  ه

شــاعر در ایــن بیــت بــرای بیــان حــاِل ظالمــان، بــه عذاب  هــای الهــی اشــاره می  کنــد کــه تمــام 

ــه مبارکــه ی قــرآن  ــی زیبایــی از آی ــوان هســتند، کــه بینامتن ــر آن نات ــراد قــوی و ضعیــف در براب اف

ُهــْم َأْعجــاُز َنْخــٍل خاِوَيــٍة« )حاقــه: 7(. وی ایــن  اســت کــه می  فرمایــد: »َفَتــَرى اْلَقــْوَم ِفيهــا َصْرعــى  َكَأنَّ

نکتــه را یــادآوری می  کنــد کــه تنومنــدى و نيرومنــدى، مانــع هاكــت نيســت. اگــر قامــت و بلنــدى 

انســان مثــل درخــت خرمــا باشــد، بــاز در برابــر قهــر الهــى بــه زميــن مى افتــد.

3-3. رابطه ی بینامتنی اشاره  ای )تلمیحی(

در ایــن رابطــه ی بینامتنــی، شــاعر بــا به کارگیــری یــک یــا چنــد نشــانه از متــن غایــب، خواننــده 

را از آن متــن آگاه می  ســازد و بــا اســتفاده از الفاظــی انــدک، معانــی گســترده  ای از متــن غایــب را 

ــام  ــه ن ــا اشــاره ب ــه و ب ــر پذیرفت ــری تأثی ــده آشــکار می  ســازد. وی از ایــن شــیوه ی هن ــرای خوانن ب

ــه  ــا متــن اشــعار خــود ب ــران الهــی در قــرآن کریــم، ارتباطــی اشــاره  ای را بیــن متــن قــرآن ب پیامب

وجــود آورده اســت کــه از جملــه ی ایــن بینامتنــِی اشــاره  ای، از قــرآن کریــم چنیــن آمــده اســت؛

- داستان پیامبر اسام ؟ص؟

شاعر در مورد پیامبر؟ص؟ و اهل بیت ایشان ؟ع؟، عصمت و طهارت آنان را گوش  زد می کند؛
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َكمــا فــي اأَلنبياِء الُمْرَسِلينا َلَوْتُهْم ِعْصَمٌة َعْن ُكلِّ ِرْجٍس   

)آل نجف، 1435: 338(

ْقْوى ْت بها التَّ ْجِس َتْطِهيرًا َفَحلَّ ِمَن الرِّ ــــَر َأْهَلها    َوتْلــَك ُبُيـــوٌت َطهَّ

)همان: 378(

ترجمــه: آنــان )اهــل بیــت نبــّوت( ماننــد پیامبــراِن مبعــوث شــده، از هــر زشــتی پــاک و محفــوظ 

هســتند و ایــن خانه هایــی اســت کــه اهلــش از پلیــدی و ناپاکــی پــاک شــدند و تقــوا در آن نــازل 

. . شد

در اینجــا هــر دو بیــت شــاعر، اشــاره بــه آیــه مبارکــه ی تطهیــر در ســوره ی احــزاب اســت کــه خــدا 

َرُكــْم َتْطِهيــرًا«  ْجــَس َأْهــَل اْلَبْيــِت َو ُيَطهِّ مــا ُيِريــُد اهلُل ِلُيْذِهــَب َعْنُكــُم الرِّ در قــرآن فرمــوده اســت: »ِإنَّ

)احــزاب: 33(. کلمــه ی »رجــس« بــه معنــی پلیــدی و زشــتی اســت و بــا توجــه بــه تفاســیر قرآنــی: 

ــورد  ــت اســتثنايى در م ــك موهب ــاره ی ي ــه شــريفه درب ــه آي ــن اســت ك ــا« نشــانه ی اي م ــۀ  »ِإنَّ كلم

ــريعى  ــرا اراده ی تش ــت، زي ــى اس ــُد«، اراده ی تكوين ــراد از »ُيِري ــد و م ــخن مى گوي ــت؟ع؟ س اهل بي

ــَل  ــراد از »َأْه ــت. م ــرم؟ص؟ نیس ــر اك ــت پيامب ــا اهل بي ــت و تنه ــردم اس ــه ی م ــى هم ــد، پاك خداون

ــان در روايــات  ــام آن ــر نيســت، بلكــه برخــى افــراد آن اســت كــه ن ــِت« همــه ی خانــدان پيامب اْلَبْي

شــيعه و ســّنى آمــده اســت. ايــن گــروه عبارتنــد از: علــّى و فاطمــه و حســن و حســين ؟ع؟؛ چراکــه 

گنــاه، پليــدى روح اســت و خانــدان نبــّوت بايــد از ايــن پليــدى دور باشــند )قرائتــی، 1383:  7 : 364(. 

بدیــن خاطــر شــاعر بــا بهره  گیــری از آیــات قرآنــی توانســته بــه خوبــی زندگــی و سرگذشــت رســول 

خــدا و پیشــوای متقیــان را در خــال اشــعارش بگنجانــد و بدیــن ســبب بــه شــکلی تلمیحــی مقــام 

آنــان و امــر رســالت و نبــّوت را بــرای خواننــده زنــده گردانــد.

- داستان حضرت سلیمان بن داود ؟ع؟

ــه شــیوه ی تلمیحــات  ــه ذکــر فضــل و برتــری خاتــم االنبیــا می  پــردازد، ب شــاعر در مواردی  کــه ب

ــه آیــات قــرآن چنیــن از ایــن  ــا اســتناد ب قرآنــی از حضــرت ســلیمان نبــی؟ع؟ ســخن می  گویــد و ب

ــرد: ــام می  ب ــر؟ص؟ و سرنوشــت ایشــان ن پیامب

َفداَن له ما یضـمُن البحُر والبرُّ وَلوالَك لم ُیعَط ابن داوَد ُملَکُه   

واُح َلها َشْهُر َفَشْهٌر ُغُدوٌّ َوالـرَّ خـــاَء ِبَأْمِرِه    يَح الرُّ َوال َسْخَر الرِّ

)آل نجف، 1435: 116(

ــا  ــه دری ــس آنچ ــد، پ ــه او داده نمی  ش ــر داود ب ــلیمان پس ــک س ــودی، مل ــو نب ــر ت ــه: اگ ترجم

ــاِن او  ــت فرم ــّخر او و تح ــانی مس ــه آس ــاد ب ــد و ب ــه او داده ش ــد، ب ــن می  کن ــکی را تضمی و خش
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ــاه. ــک م ــر ی ــرد و عص ــاه راه می ب ــک م ــگاه ی ــاطش را( صبح ــه )بس ــد ک نمی  گردی

ــورد  ــن م ــت و ای ــن اس ــم تکوی ــتی و عال ــان هس ــر جه ــا ب ــت انبی ــر والی ــات بیان  گ ــن ابی ای

ْرَنا  اســتنادی بــه قــرآن کریــم اســت. مصــراع اول بیــت دوم، اشــاره بــه ســوره ی صــاد اســت: »َفَســخَّ

يــَح َتْجــِري ِبَأْمــِرِه ُرَخــاٌء َحْيــُث َأَصــاَب« )ص: ٣٦( و مصــراع دوم بیــت دوم اشــاره بــه ســوره ی  لــُه الرِّ

ــد؛ نهایــت  ــْهٌر« )ســبأ: 12(. شــاعر اعــام می  کن ــا َش ــْهُر َو َرَواُحَه ــا َش َه ــَح ُغُدوُّ ي ــَلْيَماَن الرِّ ســبأ: »َوِلُس

نظــر لطــف و رحمــت خــدا، بــه وســیله ی خاتــم االنبیــا ؟ص؟، شــامل دیگــر پیامبــران قبــل از ایشــان 

می  شــد؛ همان  گونــه کــه بــاد را مســخر ســلیمان نبــی گردانیــد. بــاد، تخــت ســليمان را بلنــد و آرام 

بــه هــر كجــا كــه او اراده مى كــرد، فــرو مى نشــاند. آل  نجــف اشــاره می  کنــد خداونــد بــه واســطه ی 

پیامبــر؟ص؟ و بــا اعجــاز خــود، همــه نيروهــاى طبيعــى، انســانى و جّنــى را تحــت ســلطه ی ســليمان 

نبــی قــرار داد. در ابیاتــی دیگــر چنیــن از ســلیمان نبــی و پــدرش؟ع؟ نــام می بــرد:

ياَبِة ِمَن اهّلِل َبْل َعْنُهْم ِبُحْكم النِّ َوُهْم َجَعُلوا داُوَد ِفيــها َخِليَفًة   

ٍة ُه أعـــطـاُه أيَّ َعطیَّ ِبِهــم َربَّ وإنَّ سلیمان بَن داوَد ُمــذ َدعا   

)آل نجف، 1435: 202(

ترجمــه: آنــان داوود را در آن، جانشــینی از جانــب خــدا قــرار دادنــد، بلکــه از طــرف خــود بــه او 

حکــم نیابــت دادنــد و ســليمان بــن داوود، چــون آنــان را بــه ســوی پــروردگارش دعــوت کــرد، خــدا 

هــر هديــه اي بــه او داد.

 » ــاِس ِباْلَحــقِّ ــَن النَّ ــْم َبْي ْرِض َفاْحُك ــي اْلَ ــًة ِف ــاَك َخِليَف ــا َجَعْلن قــرآن نیــز می  فرمایــد: »يــا داُوُد ِإنَّ

)ص: 26(. براســاس ایــن آیــه، خداونــد تدبيــر امــور بندگانــش را بــه انبيــا ســپرده اســت و شــاعر 

ــد و  ــذار مى كن ــه هــر كــس بخواهــد واگ ــه ب ــر امــور مــردم، حــّق خداســت ك ــد اســت؛ تدبي معتق

محــور بايــد قضــاوت حــّق باشــد.

- داستان نوح نبی ؟ع؟

داســتان طوفــان نــوح نبــی ؟ع؟، کشــتی نــوح، نجــات یــاران وی، فــرود آمــدن عــذاب بــر ظالمــان 

ــی  ــات قرآن ــتفاده از آی ــاعر در اس ــای ش ــات زیب ــزو تلمیح ــده، ج ــر ش ــا ذک ــرآن باره ــه در ق و... ک

بــه روش بینامتنیــت تلمیحــی اســت. شــاعر در اشــعاری کــه بــه مــدح پیامبــر اســام؟ص؟ و مــوالی 

متقیــان؟ع؟ پرداختــه اســت، بــرای بیــان و توصیــف فضایــل ممــدوح، از داســتان نــوح نبــی؟ع؟ بهــره 

بــرده و نکته  هــای جالبــی را در بــاب مقــام و منزلــت نبــی اکــرم؟ص؟ خلــق کــرده اســت. شــاعر یــادآوری 

می  کنــد؛ بــه واســطه ی مقــام و منزلــت نبــی اکــرم ؟ص؟، خــدا کشــتی نــوح را از طوفــان نجــات داد 

و کشــتی نــوح نیــز هــر ســوارکننده  ای را از مــرگ نجــات داد و باعــث بقــای زندگــی آنــان گشــت:
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ْسُر ْوَح ِمْن ُفْلِكِه الدُّ َحْيُث َشدَّ اللَّ َوفي ُفْلِك ُنوٍح َقْد َنجا ُكلُّ راِكِب ِبِه  

)آل نجف، 1435: 184(

ترجمــه: در کشــتی نــوح نبــی؟ع؟ هــر ســوار شــونده  ای نجــات یافــت؛ آنــگاه کــه طنــاب، کشــتی او 

را محکــم و اســتوار گردانیــد. 

ــا  ــا و تخته  ه ــر میخ  ه ــوار ب ــود: او را س ــوح فرم ــرت ن ــتان حض ــاب داس ــز در ب ــم نی ــرآن کری ق

ــه  ــواح« ب ــر: 13(. در اینجــا »ال ــٍر9« )قم ــواٍح َو ُدُس ــى  ذاِت َأْل ــاُه َعل ــم: »َوَحَمْلن ــل کردی )کشــتی( حم

ــار  ــرد آن دس ــا و مف ــی میخ ه ــه معن ــز ب ــر« نی ــت. »ُدس ــوح« اس ــرد آن »ل ــا و مف ــی تخته  ه معن

اســت و اصــل آن بــه معنــى دفــع مى  باشــد )قرشــی، 1374: 10: 441(. ایــن آیــه دربردارنــده ی معانــی 

عمیقــی اســت. خداونــد بــرای كشــتى نــوح خصوصياتــى ذکــر می فرمایــد: از جملــه آن کــه ســاخت 

آن بــه فرمــان الهــى و ســازنده ی آن پيامبــر خــدا بــود. خداونــد بــه جــاى كلمــه ی »ســفينه« و كشــتى 

ــه  ــى ب ــن  كوچك نماي ــايد اي ــخ و ش ــه و مي ــت تخت ــك مش ــى ي ــٍر«؛ يعن ــواٍح َوُدُس ــد: »َأْل مى فرماي

خاطــر آن اســت كــه نجــات نــوح منســوب بــه اراده او باشــد، نــه عظمــت كشــتى؛ چــرا کــه اراده ی 

ــرار مى دهــد.  ــان ق ــر خــود و مؤمن ــن تخته هــا و ميخ هــا را، وســيله نجــات پيامب ــه اي خداســت ك

شــاعر در اینجــا بــا تلمیــح قرآنــی بــه داســتان نــوح نبــی، در حقیقــت بــه عظمــت و برتــری جایــگاه 

نــوح نبــی نــزد خــدا می  پــردازد کــه او نیــز ماننــد نبــی اکــرم نــزد خــدا دارای عظمــت و بزرگــواری 

ــم نجــات داد. اســت و خــدا به  وســیله ی کشــتی  اش او را از شــر قــوم ظال

- داستان حضرت یعقوب و یوسف ؟ع؟

ــه از  ــی اســت ک ــن داســتان  های قرآن ــوب و یوســف؟ع؟ از زیباتری ــی حضــرت یعق داســتان زندگ

جنبه  هــای گوناگونــی چــون قضیــه ی گــم شــدن یوســف و بــه چــاه انداختــن او توســط برادرانــش، 

ــه  ــورد توج ــف و... م ــن یوس ــد، پیراه ــراق فرزن ــی در ف ــوب نب ــای یعق ــرادران، گریه  ه ــرت ب حس

ــرآن در  ــای ق ــخصیت و آیه ه ــن ش ــز از ای ــف نی ــت. آل  نج ــه اس ــرار گرفت ــندگان ق ــاعران و نویس ش

رابطــه بــا ایــن شــخصیت بهــره بــرده اســت:

َوفـــي الَقْلــِب ِمْنُه َحـسَرٌة َأيُّ َحْسَرِة َقِد اْبيَضِت الَعْيناِن ِمْن َفْرِط ُحْزِنِه  

)آل نجف، 1435: 201(

ترجمــه: چشــمان از شــدت حــزن و انــدوه او ســفید شــد و در قلــب بــه خاطــر او حســرتی جانــکاه 

. د بو

ــى   ــَفى  َعل ــا َأَس ــاَل ي ــْم َو ق ــى َعْنُه ــد: »َوَتَولَّ ــه می فرمای ــرآن اســت ک ــه ق ــادآور آی ــت ی ــن بی ای

ــل  ــٌم10« )یوســف: 84(. شــاعر »حســرة« را در مقاب ــَو َكِظي ــْزِن َفُه ــَن اْلُح ــاُه ِم ــْت َعْين ــَف َواْبَيضَّ ُيوُس
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ــا  ــی حــزن و غضــب اســت و »ی ــه معن ــر شــده و هــر دو ب ــه ذک ــه در آی ــفى« آورده اســت ک »أَس

أَســَفی« و »َأيُّ َحْســَرة« هــر دو حاکــی از شــدت و انــدوه بــوده و الــف در آخــر أســَفی، یــاء متکلــم 

ــرای فرزنــدش یوســف، او را  ــی ب ــه و غــِم یعقــوب نب ــم« اســت کــه گری ــی »بســیار محزون ــه معن ب

نابینــا کــرد. در دل وی حــزن، در چشــمش گریــه و بــر ســر زبانــش یــا أســَفی جــاری اســت و شــاعر 

ــر از درد و  ــش پ ــرد و درون ــدش، چشــمان او را ســفید ک ــراق فرزن ــه ی او در ف ــد؛ شــدت گری می  گوی

حســرت بــود.

شاعر در ادامه، بینایی و عافیت یافتن او از بیماری را گوشزد می  کند:

ِت ْت َعْيــُنُه َوٱْسَتَقرَّ رَّ ـَ ِإَلْيِه َفقـ َفعاَد َبِصـيرًا في ِإعــاَدِة ُيوُسٍف   

)آل نجف، 1435: 201(

ترجمــه: بــا بازگردانــده شــدن یوســف بــه او، بینــا شــد پــس چشــمش پــر نــور شــد و وجــودش 

آرام گرفــت. 

ایــن بیــت اشــاره بــه لبــاس حضــرت یوســف؟ع؟ اســت کــه آن را بــرای پــدرش یعقــوب؟ع؟ آوردنــد 

و او بــا قــراردادن آن بــر چشــم و استشــمام بــوی یوســف، بینــا شــد. قــرآن ایــن واقعــه را چنیــن 

ــرًا« )یوســف: 93( و در  ــْأِت َبِصي ــي َي ــِه َأِب ــى  َوْج ــوُه َعل ــوا ِبَقِميِصــي هــذا َفَأْلُق ــد: »اْذَهُب ــان می کن بی

ــا َأْن جــاَء اْلَبِشــيُر َأْلقــاُه َعلــى  َوْجِهــِه َفاْرَتــدَّ َبِصيــرًا«  آیــه  ای دیگــر بــاز چنیــن بیــان شــده اســت: »َفَلمَّ

ــن  ــر قواني ــد، ب ــت و اراده ی خداون ــی اس ــان اله ــه فرم ــی ب ــوب نب ــدن یعق ــا ش ــف: 96(. بین )یوس

طبيعــى حاكــم اســت.

- داستان حضرت ایوب ؟ع؟

ــر  ــوی در براب ــِر ق ــا داشــتن صب ــه ب ــوب؟ع؟ شــخصیتی اســت ک ــران، حضــرت ای ــان پیامب در می

ــرار  ــندگان ق ــاعران و نویس ــیاری از ش ــه بس ــورد توج ــی، م ــکات زندگ ــا و مش ــا، بیماری  ه رنج  ه

ــرای بیــان اغــراض خــود، بــه صورتــی نمادیــن از ایــن شــخصیت بهــره برده  انــد.  گرفتــه و آنــان ب

آل  نجــف نیــز بــرای بیــان عظمــت رســول اکــرم؟ص؟ و حضــرت علــی ؟ع؟، از ایــن شــخصیت قرآنــی 

ــر زوال درد و بیمــاری حضــرت  ــی ب ــّوت را دلیل ــرده اســت. آنجــا کــه وجــود اهــل بیــت نب بهــره ب

ــد: ــوب می  دان ای

رُّ ا ِفيِه َوَأْنَكَشَف الضُّ َوُعوِفَي ِممَّ وُب ِفيِه َقْد َنجا ِمْن َباِئِه    َوَأيُّ

)آل نجف، 1435: 117(

ترجمــه: حضــرت ایــوب نیــز به خاطــر او از بایــش نجــات یافــت و نیــز از ســختی  ای کــه در آن 

بــود عافیــت یافــت و درد و رنجــش برطــرف شــد.
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ــوَب ِإْذ َنــاَدى  ایــن بیــت شــعر، بینامتنیتــی زیبــا از ایــن آیــه قرآنــی اســت کــه می  فرمایــد: »َوَأيُّ

ــاُه  ــِه ِمــن ُضــرَّ َوآَتْيَن ــا ِب ــُه َفَكَشــْفَنا َم ــرُّ َوَأنــَت َأْرَحــُم الّراِحِميــَن، َفاْســَتَجْبَنا َل ــِنَي الضُّ ــي َمسَّ ــُه َأّن َربِّ

َعُهــْم َرحَمــًة ِمــْن ِعنِدَنــا َوِذْكــَرى ِلْلَعاِبِديــَن« )انبيــا: 83-84(. حضــرت ايــوب پيامبــرى  َأْهَلــُه َوِمْثَلُهــم مَّ

اســت كــه در قــرآن مجيــد بــه دريافــت »نشــان صبــر« مفتخــر گرديــده اســت.

يــادآورى و مــرور تاريــخ زندگانــى بــزرگان، بهتريــن وســيله ی تســكين، صبــر، ارشــاد و راهنمايــى 

ــه گرفتارى هــا و بيمارى هايــى  ــز در زندگــى مــاّدى، همچــون ســاير مــردم عــاّدى ب ــا ني اســت. انبي

ــع در  ــيارى از مواق ــى در بس ــد، ول ــرر مى نماي ــر، ض ــا در ظاه ــه گرفتارى ه ــده اند. گرچ ــا مى ش مبت

ــه كيفــرى و تنبيهــى  باطــن، لطــف خفــى و رحمــت الهــى اســت. هميشــه باهــا و مصائــب، جنب

نــدارد، بلكــه گاهــى بــراى اعطــاى درجــه اســت و جنبــه آزمايــش دارد. همیشــه لطــف الهــى بيــش 

از تقاضــا و دعــاى انســان اســت. باهــا داراى ابعــاد گوناگونــی اســت، گاه بــراى آزمايــش، گاه بــراى 

رشــد فكــرى و علمــى، و زمانــى بــراى عبــرت آمــوزى بــه ديگــران اســت.

4-3. رابطه ی بینامتنی الهامی و مفهومی

در ایــن نــوع بینامتنیــت، شــاعر یــا نویســنده، مایــه ی اصلــی ســخن خویــش را از مفهــوم و یــا 

ــه  ــده ی آگاه ب ــد کــه خوانن ــه  ای عمــل می  نمای ــه گون ــردازش ســخن ب ــد و در پ ــه  ای اخــذ می  کن نکت

متــن غایــب پــس از خوانــدن آن، پیونــد مفهومــی و مضمونــی میــان زیــر و زبــر متــن را احســاس 

می  کنــد )شاهرخی  شــهرکی و همــكاران، 1396: 132(. شــاعر در ابیاتــی بــه روش مفهومــی و الهامــی 

و بــا بهره  گیــری از آیــه قــرآن، بــه عــدم امانــت  داری و ســتمکار بــودن انســان اشــاره کــرده اســت:

اِس ِمْن ُظْلِمِه َشْطُر َفُكلٌّ َلُه في النَّ ها    َجُهوٌل َظُلوٌم ِلْلــَخِليَقِة ُكلِّ

)آل نجف، 1435: 134(

ــد، زیــرا هــر انســانی در میــان مــردم  ــم می کن ــادان اســت و بــه همــه ی خلــق ظل ترجمــه: او ن

بهــره  ای از گنــاه خــود دارد.

ــه  ــه از آی ــن هنرمندان ــت، چنی ــرده اس ــاره ک ــان اش ــت  داری انس ــی امان ــه چگونگ ــه ب ــاعر ک ش

ْرِض َواْلِجبــاِل َفَأَبْيــَن َأْن َيْحِمْلَنهــا  ــماواِت َواْلَ ماَنــَة َعَلــى السَّ ــا َعَرْضَنــا اْلَ قرآنــی بهــره بــرده اســت: »ِإنَّ

ــه  ــد ک ــوًل« )احــزاب: 72(. وی گوشــزد می  کن ــًا َجُه ــُه كاَن َظُلوم ْنســاُن ِإنَّ ــا اْلِ ــا َوَحَمَلَه ــَفْقَن ِمْنه َوَأْش

انســان دارای امتیــازات و ویژگی  هــای خاصــی اســت کــه خــدا بــه او بخشــیده و بــه هیــچ یــک از 

موجــودات آســمان و زمیــن نــداده اســت و آن امانــت الهــی اســت؛ اّمــا بســیاری از انســان  ها بــه آن 
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خیانــت کــرده و در مســیر رشــد و کمــال نیســتند و ایــن کار منجــر بــه گســترش ظلــم و ســتم گشــته 

ــوٌم«  ــوٌل – َظُل ــه کارگیــری کلمــات »َجُه ــا ب ــار انســان نابخردانــه محســوب می  شــود. شــاعر ب و رفت

کــه صیغه  هــای مبالغــه هســتند، بــه نهایــت ظلــم و نادانــی انســان اشــاره دارد.

آل نجــف در ابیاتــی دیگــر بــا توجــه بــا بهره  گیــری از آیــات قرآنــی بــه مفهــوم »مــّودت« اهــل 

بیــت نبــّوت؟ع؟ اشــاره کــرده اســت. از جملــه آن ابیــات چنیــن آمــده اســت:

ِة َوَنصُّ ِكتاِب اهّلِل َأْوَضُح ُحجَّ ُتُهْم َفْرٌض ِمْن اهّلِل ُمْنَزٌل    َمَودَّ

)آل نجف، 1435: 195(

ــاب خــدا  ــن کت ــازل شــده و مت ــب خــدا ن ــه از جان ــان فریضــه ای اســت ک ــت آن ــه: محب ترجم

ــت. ــت آن( اس ــر حقانی ــل )ب ــن ترین دلی روش

َة  ایــن شــعر اشــاره بــه آیــه مــوّدت اســت کــه می  فرمایــد: »ُقــْل ل َأْســَئُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــرًا ِإلَّ اْلَمــَودَّ

ِفــي اْلُقْربــى«  )شــوری: 23( شــاعر بــه مــودت و دوســتی اهــل بیــت نبــّوت؟ع؟ و اجــر پیامبــر مبنــی 

بــر »انتخــاب راه خــدا و مــوّدت قربــى«  اشــاره کــرده اســت. جالــب آن  كــه در هــر دو تعبيــر، كلمــه  

« مطــرح شــده اســت، يعنــى مــزد مــن تنهــا هميــن مــورد اســت پــس »مــودت قربــى« مصــداق  »ِإالَّ

روشــن ايمــان و عمــل صالــح و برجســته ترين حســنه اســت کــه شــاعر نیــز بــه آن توجــه خاصــی 

داشــته و بــا اســتفاده از ایــن آیــه، آن را بــرای مخاطــب روشــن ســاخته اســت و آن را مایــه ی نجــات 

از آتــش جهنــم ذکــر کــرده اســت؛ همان  گونــه کــه در ایــن بیــت می  گویــد: 

َقْد َحِفُظــــوا الُودَّ ِلُقْرباُهُم ُهُم    في الِعْتـِق ِمْن ِنيراِنها إنَّ

)آل نجف، 1435: 346(

ــان از  ــی آن ــث رهای ــد، باع ــظ کرده  ان ــّوت را حف ــت نب ــل بی ــت اه ــردم محب ــه م ــه: این  ک ترجم

آتــش اســت.

ایــن بیــت، عــاوه بــر آیــه مــوّدت، بیان  گــر آیــه ســوم ســوره مائــده اســت کــه در حجة الــوداع در 

ْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َوَأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي  محــل غدیــر بــر پیامبــر نــازل شــد کــه فرمــود: »اْلَيــْوَم َأ

ــر معصــوم، كامــل  ــدون رهب ــن ب ــده: 3( و نشــان می  دهــد؛ دي ــًا« )مائ ــاَم ِدين ْس ــُم اْلِ ــُت َلُك َوَرِضي

نيســت، قــوام مكتــب بــه رهبــرى معصــوم اســت و تنهــا بــا وجــود او، كّفــار مأيــوس مى شــوند، و 

همــه ی نعمت هــا بــدون رهبــر الهــى ناقــص اســت.
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5-3. رابطه ی بینامتنی جزئی

در ایــن بینامتنــی، شــاعر یــا نویســنده بــا تکیــه بــر متــن مــورد اقتبــاس، بخش  هایــی از عبــارات 

و جمله  هــا، شــبه جمله  ها و... را از متنــی دیگــر بــرش می  زنــد و در بافــت متــن خویــش وارد 

می ســازد. البتــه در مــواردی نیــز ایــن فرآینــد بــه صــورت ناخــودآگاه رخ می  دهــد )شاهرخی شــهرکی 

ــرده و آن را  ــره ب ــی به ــاه قرآن ــز از عبارت  هــا و جمله  هــای کوت و همــکاران، 1396: 132(. آل  نجــف نی

در اشــعار خــود بازتــاب داده اســت:

- جمله  ها و شبه جمله های قرآنی

ــل  ــراد غاف ــان و اف ــش ظالم ــه نکوه ــی، ب ــت قرآن ــری از بینامتنی ــا بهره  گی ــواردی ب ــاعر در م ش

ــز  ــروت و نی ــال و ث ــون؛ م ــوی چ ــری دنی ــای ظاه ــد: زیبایی  ه ــه و می  گوی ــروی پرداخت ــور اخ از ام

ــا را فرامــوش  ــخ واقعــه ی کرب ــی حــوادث تل ــان حت ــم بازداشــته و آن ــان را از امــور مه ــدان آن فرزن

ــد: کردن

أمواُلُهـــم و بُنوُهـم والَماشَیة کاُثُر بینــــُهم    ألَهاُهُم فیــها التَّ

فـي کربـاَء مـَن الُغواِة الباغیة ا قد َجری    في غمَرٍة ساهوَن َعمَّ

)آل نجف، 1435: 230(

ترجمــه: چنــد برابــر شــدن پــول، فرزنــدان و دام  هایشــان، آنــان را از انجــام تکالیــف الهــی غافــل 

ســاخت. در میــان غفلــت و بی  خبــرِی عمیــق در مــورد آنچــه در کربــا از جانــب قــوم ظالــم گذشــت، 

غافــل گشــتند.

ــُر« )تکاثــر: 1( و »  َكاُث ــُم التَّ شــاعر در ایــن دو بیــت، جملــه و شــبه جمله  های قرآنــی چــون: »َأْلَهاُك

فــي َغْمــَرٍة َســاُهوَن« )ذاریــات: 11( را بازتــاب داده و فلســفه ی آن را بــرای خواننــده اثبــات می  کنــد. 

ایــن جمله  هــای قرآنــی دارای مفاهیــم عمیقــی بــوده و شــاعر بــرای بیــان غــرض و مفهــوم خــود، 

شایســته می دانــد از آن الهــام گیــرد. در بیــت اول شــاعر از آیــه قرآنــی ســوره ی تکاثــر بهــره بــرده 

ــُر«  َكاُث ــُم التَّ کــه افتخــار بــه امــوال و فرزنــدان، مــردم را از یــاد خــدا غافــل گردانیــده اســت: »َأْلَهاُك

)تکاثــر: 1(. در ایــن آیــه »تكاثــر« از »كثــرت« بــه معنــاى فزون طلبــى و فخرفروشــى بــه ديگــران بــه 

ــه امــور  ــاى ســرگرم شــدن ب ــه معن ــز از »لهــو« ب ــُم« نی واســطه كثــرت امــوال و اوالد اســت. »َأْلهاُك

جزئــى و ناچيــز اســت كــه انســان را از اهــداف بلنــد بــاز دارد.

بیــت دوم نیــز یــادآور آیــه قــرآن اســت کــه خــدا بــه دروغ  پــردازان هشــدار داده اســت؛ چــرا کــه 

ِذيــَن ُهــْم ِفــي َغْمــَرٍة  اُصــوَن، الَّ بــه ناحــق در بــاب حقایــق قــرآن ســخن پراکنــی می  کننــد: »ُقِتــَل اْلَخرَّ
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َســاُهوَن« )ذاریــات: 10-11(؛ خراصــون جمــع خــرص بــه معنــی دروغ و ســخن گفتــن از روى حــدس 

ــه ی  ــر حــدس و گمــان، زمين ــه ب اســت. برایــن اســاس، ســخن گفتــن بى دليــل و بى اســاس و تكي

اُصــوَن« بــه معنــی نفريــن و شــعار »مــرده بــاد...«، شــعارى  دريافــت لعنــت الهــى اســت. »ُقِتــَل اْلَخرَّ

قرآنــى اســت. حــدس، گمــان و اشــتباه، گاهــى بــراى افــراد پيــدا مى شــود، ليكــن خطــر آنجاســت 

ــه  ــا توجــه ب كــه كار انســان، حــدس زدن باشــد و عمــر انســان در خطــا و غفلــت ســپری شــود. ب

مفهــوم ایــن آیــات مبارکــه، شــاعر از انســان  های غافــل از امــور مهــِم زندگــی، و نیــز اشــخاصی کــه 

براســاس حــدس و گمــان بــه دور از یقیــن زندگــی خــود را در پرتــگاه نابــودی می  گذراننــد، انتقــاد 

ــان را بــه  ــام می  بــرد کــه مــال و ثــروت و زرانــدوزی آن ــر ایــن   از گــروه دیگــری ن می  کنــد. عــاوه ب

خــود مشــغول کــرده اســت و از اتفاقــات مهــم زندگــی غافــل مانده  انــد.

- عبارات قرآنی

ــرده  ــارات قرآنــی، از زیبایی  هــای لفظــی و معنــوی آیــات قــرآن بهــره ب ــا اســتفاده از عب شــاعر ب

ــر  ــدا در براب ــای خ ــدرت بی  انته ــه و از ق ــوت پرداخت ــت نب ــل بی ــدح اه ــه م ــی ب ــت. او در ابیات اس

ــد: ــخن می  گوی ــش س ــام آفرین ــان و نظ جه

ِت َأْو َنْحوا ِجاَّ َطَوْت َأْرَضها َطيَّ السِّ َوِمْن َفْرِط َأْشواٍق َعَلْيها َقِد َاْنَطَوْت  

)آل نجف، 1435: 324(

ترجمــه: از شــدت آرزوهــای بســیار زیــاد نســبت بــه آن، در هــم پیچیــده شــدند، زمینــش را ماننــد 

درهــم پیچیــدن طومــار يــا شــبيه آن درهــم پیچید.

ــماَء َكَطــيِّ  ــْوَم َنْطــِوي السَّ ایــن بیــت برگرفتــه از آیــه مبارکــه ی قــرآن اســت کــه می  فرمایــد: »َي

ــوى و  ــم. »نط ــم پیچی ــار در ه ــد طوم ــمان ها را مانن ــه آس ــاء: 104( روزی ک ــِب« )انبی ــِجلِّ ِلْلُكُت السِّ

ــه روی آن نوشــته شــود.  ــزی ك ــا چی ــه ی ــی صحيف ــدن اســت وســجل یعن ــی پیچی ــه معن طــي« ب

شــاعر در ایــن بیــت بــا توجــه بــه آیــه مذکــور، بــه قــدرت و عظمــت پــروردگار اشــاره کــرده و بــا 

« می  گویــد؛ قــدرت خداونــد نســبت بــه در هــم پيچيــدن آســمان ها،  ــِجلِّ کاربــرد تمثیــل »َكَطــيِّ السِّ

بــه آســانى پيچيــدن يــك طومــار اســت و ایــن کاربــرد تمثیــل، بهتريــن و رســاترين راه بــراى تفهيــم 

ــه  ــار ب ــك طوم ــدن ي ــه پيچي ــه ك ــی همان  گون ــت؛ یعن ــاعر اس ــت ش ــرآن و بی ــود ق ــم مقص و تفه

ــز  ــده شــدن آســمان ها ني ــن نوشــته هاى آن نيســت، درهــم پيچي ــن رفت ــا از بی ــودی ی ــاى ناب معن

نشــانه نابــودى آفريده هــا نيســت، بلکــه بیانگــر اراده و حکمــت خــدا بــرای جهــان هســتی اســت. 

شــاعر در ابیــات دیگــری بــه مــدح و ســتایش مــوالی متقیــان علــی؟ع؟ پرداختــه و بــا بهره گیــری 
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از قــرآن کریــم از او بــه عنــوان »ُعــروة الوثقــی« نــام می  بــرد:

َك لم ُیسأل بها عن خطیَئِة َتَمسَّ تي ُکلُّ من بها   ُهو الُعروة الُوثَقی الَّ

)آل نجف، 1435: 226(

ترجمــه: او )علــی؟ع؟( ریســمان محکمــی اســت کــه هرکــس بــه آن چنــگ زنــد، از گناهــی کــه 

ــود. ــت نمی  ش ــرده، بازخواس ک

اُغــوِت  ایــن بیــت نیــز بینامتنیتــی زیبــا از ســوره ی بقــره اســت کــه می  فرمایــد: »َفَمــْن َيْكُفــْر ِبالطَّ

َوُيْؤِمــْن ِبــاهلِل َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِباْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــى َل اْنِفَصــاَم َلَهــا11« )بقــره: 156(. »اْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــى«: عروة 

ــر مى  باشــد. »استمســك«  ــى محكم ت ــه معن ــث »أوثق«ب ــى« مؤن ــى ریســمان اســت و»وثَق ــه معن ب

ــه »عــروة  ــه معنــی چنــگ زدن آمــده اســت. مطابــق روايــات، »يكــى از مصاديــق تمســك ب ــز ب نی

الوثقــى« و ريســمان محكــم الهــى، اتصــال بــا اوليــاى خــدا و اهل بيــت؟ع؟ اســت و رســول اكــرم؟ص؟ 

بــه حضــرت علــى؟ع؟ فرمودند: »أنــت العــروة الوثقــی« )حســینی بحرانی، 1415: 1: 524(.

براســاس ایــن آیــه، تــا طاغوت هــا محــو نشــوند، توحيــد جلــوه نمى كنــد. اّول بایــد بــه طاغــوت 

کفــر ورزیــد )يكفــر( و بعــد بــه خــدا ایمــان آورد؛ )يؤمــن( و ایــن کفــر و ایمــان بایــد دائمــی باشــد 

ــى نيســت،  ــى كاف ــودن ريســمان اله ــم ب ــه محك ــداوم اســت. البت ــل مضــارع نشــانه ی ت ــرا فع زی

محكــم گرفتــن آن هــم شــرط اســت. بــه طــور کلــی کلمــه ی »العــروة الوثقــی« یعنــی ریســمان محکم 

و مطمئــن. ایــن عبــارت در قــرآن مجیــد دو بــار اســتعمال شــده اســت؛ کــه یــک مرتبــه در ســوره ی 

ــَو  ــى اهلِل َوُه ــُه ِإَل ــِلْم َوْجَه ــْن ُیْس ــد: »َوَم ــه می  فرمای ــت ک ــان اس ــوره ی لقم ــری در س ــره و دیگ بق

ُمْحِســٌن َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِباْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــى« )لقمــان: 22(؛ کســى کــه روى خــود را تســلیم خــدا کنــد، 

در حالــى کــه نیکــوکار باشــد، بــه ریســمان محکمــى چنــگ زده اســت. همانگونــه کــه بســیاری از 

روایــات شــیعه و اهــل ســنت، علــی؟ع؟ و اهــل بیــت نبــوت را »عــروة الوثقــی« نــام نهاده  انــد، شــاعر 

نیــز مقــام و منزلــت علــی؟ع؟ را تحســین کــرده و او را ریســمانی محکــم می  دانــد کــه هــر کــس بــه 

ایشــان چنــگ زنــد، مــورد شــفاعت قــرار گرفتــه و هرگــز گمــراه نخواهــد شــد.

6-3. رابطه ی بینامتنی واژگانی

ــوع  ــن ن ــه؛ در ای ــد ک ــای می  ده ــود ج ــعر خ ــی را در ش ــاعر واژگان قرآن ــوارد، ش ــی م در برخ

ــن  ــری برخــی واژه  هــا، فعل  هــا و ترکیب  هــا، وامــدار مت ــا نویســنده در به کارگی بینامتنیــت شــاعر ی

و اثــر دیگــری اســت« )راســتگو، 1385: 15(؛ کاربــرد ایــن واژگان بیشــترین بســامد بینامتنیــت را در 
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شــعر آل  نجــف تشــکیل می  دهنــد کــه بــه ذکــر عبــارات و واژگانــی کوتــاه از قــرآن در شــعرش بســنده 

می    کنــد و بــرای مخاطــب آشــنا بــا قــرآن کریــم، ایــن رابطــه بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. از 

جملــه ی ایــن مــوارد کاربــرد واژه ی »ُعســر و ُیســر« اســت کــه چنیــن هنرمندانــه در البــه  الی واژگان 

شــعر جــای داده اســت آن  گاه کــه می  خواهــد بــه گشــایش و فــرج بعــد از ســختی  ها اشــاره کنــد:

َعَلى َأَحٍد َوالُعْسُر ُيْعِقُبُه الُيْسُر َفا ٌعْسَرٌة َتْبَقى َعَلى َوْجِه َأْرِضها  

)آل نجف، 1435: 180(

ترجمــه: بــر ســرزمین آن هیــچ ســختی بــرای کســی باقــی نمی  مانــد و هــر ســختی آســانی بــه 

دنبــال دارد.

ــَع اْلُعْســِر ُيْســرًا،  ــِإنَّ َم قــرآن نیــز در زمینــه ی آســایش بعــد از ســختی  ها چنیــن می  فرمایــد: »َف

ِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُيْســرًا« )انشــراح: 5-6(. »ُعســر« بــه معنــی ســختى و دشــوارى و »ُیســر« بــه معنــی 

ــه  ــت ب ــن اس ــع« ممك ــه ی »م ــت. كلم ــایش اس ــبب آس ــختی  ها س ــت. س ــانى اس ــهولت و آس س

ــا و ســازندگى هايى دارد. حــذف  ــر ســختى در درون خــود تجربه ه ــى ه ــاى ســبب باشــد، يعن معن

حــرف فــاء در جملــه دوم  »َفــِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُيْســرًا، ِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُيْســرا« بيانگــر آن اســت كــه ايــن 

اصــل، عمومــى اســت و مخصــوص پيامبــر نيســت. بــه طــور کلــی ســّنت و برنامــه الهــى آن اســت 

ــوت  ــت نب ــل بی ــر اه ــه ب ــختی  هایی ک ــز از س ــاعر نی ــت. ش ــانى اس ــختى، آس ــر س ــال ه ــه بدنب ك

می  گــذرد و نیــز از جان  فشــانی  های رســول اکــرم بــرای برپــا داشــتن تقــوای الهــی و دیــن اســام، 

ــه و  ــن حــق را جاودان ــد و دی ــوش  زد می  کن ــد از آن را گ ــی بع ــدن آســایش و راحت ــرده و آم ــام ب ن

ــد. ــدگار می  بین مان

از جملــه کاربــرد واژگانــی، عبــارات »ســیئات و حســنات« اســت کــه چنیــن مــورد اســتفاده ی شــاعر 

ــرار گرفته اســت: ق

َوَمحا الَخْوَف ما ِبها ِمْن َرجاها ئاِتُكــْم َحَسناٍت    ُأْبِدْلُتــُم َسيِّ

)آل نجف، 1435: 91(

ــدی  ــه امی ــرد ک ــن ب ــرس را از بی ــده شــد و ت ــل گردانی ــا تبدی ــه نیکی  ه ــان ب ــه: بدی  هایت ترجم

بــه آن نبــود.

ــان را  ــای انس ــه بدی  ه ــروردگار دارد ک ــواری پ ــش و بزرگ ــت بخش ــه نهای ــاره ب ــت اش ــن بی ای

ــز  ــرآن نی ــد. ق ــل می نمای ــادات تبدی ــات و عب ــه طاع ــان را ب ــا و گناهان  ش ــه نیکی  ه ــه ب ــا توب ب

َئاِتِهْم َحَســَناٍت َو َكاَن اهلُل َغُفــورًا َرِحيمــًا« )فرقــان: 70(. ایــن آیــه  ُل اهلُل َســيِّ می فرمایــد: »َفٱولِئــَك ُيَبــدِّ
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ــد:  ــه می  فرمای ــن آی ــدای ای ــدا در ابت ــه خ ــه ک ــت؛ همان  گون ــده اس ــازل ش ــدگان ن ــرای توبه کنن ب

»ِإلَّ َمــْن تــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َعَمــًا صاِلحــًا«؛ زیــرا در هنــگام ارتــكاب گنــاه، ايمــان از كــف مــى رود و 

هنــگام توبــه، بــاز مى گــردد و بدیــن وســیله، خــدا ســیئات انســان را بــه حســنات تبدیــل می          کنــد. 

شــاعر در اینجــا بــا بهره  گیــری از ایــن آیــه، بــه توبــه و عاقبــت نیکــوی توبه کننــدگان اشــاره کــرده 

ــه ســوی پروردگارشــان می  شــتابند. ــا ســرافرازی ب ــه ب اســت ک
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نتیجه  گیری

ــا  ــه شــاعر ب ــی در اشــعار آل  نجــف، مشــخص می  شــود ک ــل و بررســی بینامتنیــت قرآن ــا تحلی ب

ــاب داده  ــعارش بازت ــرآن را در اش ــای ق ــات زیب ــه آی ــرآن، هنرمندان ــن ق ــل از پیش مت ــی کام آگاه

اســت. شــاعر ترکیب هــا و معانــی قرآنــی را تنهــا بــه ســبب حــس دینــی در اشــعار خویــش بــه کار 

نگرفتــه، بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه زبــان قــرآن را یکــی از منابــع و مصــادر مهــم زبــان شــعر خــود 

ــده  ــی خویــش را در خدمــت عقی ــد؛ از آن اســتفاده کــرده اســت. در واقــع او ســرمایه ی ادب می دان

ــعر  ــی ش ــت و ارزش ادب ــه اس ــت؟ع؟ پرداخت ــای اهل بی ــل و ویژگی ه ــان فضائ ــه بی ــرار داده و ب ق

خویــش را دو چنــدان ســاخته اســت. او در ایــن میــان بــه شــیوه ی رابطــه ی بینامتنــی: کامــل متنــی، 

کامــل تعدیلــی، اشــاره  ای )تلمیحــی(، الهامــی و مفهومــی، جزئــی و واژگانــی در اشــعار خــود پرداختــه 

اســت.

در رابطــه ی بینامتنــِی کامــل متنــی، شــاعر در بیــان فضایــل رســول خــدا و حضــرت علــی؟ع؟ در 

بیــن مــردم و نیــز بــرای اشــاره بــه ظالمــان و زیان  کارانــی کــه قلــب آنــان ســخت شــده و همچنیــن 

بــرای اشــاره بــه عــدم ارشــاد و عاقبــت تلــخ آنــان، متــن اصلــی قــرآن را در خــال اشــعار خــود جــای 

داده کــه زیبایــی لفظــی و معنــوی دو چندانــی را بــه شــعرش افــزوده اســت.

در رابطــه ی بینامتنــِی کامــل تعدیلــی، شــاعر بــا انجــام برخــی تغییــرات و تقدیــم و تأخیرهــا در 

ــاِن  ــزرگ شــیطان و حاکم ــای ب ــه معبوده ــرده ک ــام ب ــت ن ــای دوره ی جاهلی ــرآن، از بت  ه ــات ق آی

ظالــم هســتند و نیــز مشــرکان را بــه خاطــر بیــزاری از حقیقــت و نشــنیدن و ندیــدن نــدای حــق، 

ــرده اســت. ــِی تمثیــل بهــره ب ــان از صنعــت ادب ــد و در ایــن می کــور و کــر می  دان

ــرآن  ــران الهــی در ق ــام پیامب ــه ن ــا اشــاره ب ــِی اشــاره  ای )تلمیحــی(، شــاعر ب در رابطــه ی بینامتن

ــه وجــود آورده و از برخــی  ــن اشــعار خــود ب ــا مت ــرآن ب ــن ق ــن مت ــم، ارتباطــی اشــاره  ای را بی کری

حــوادث در زندگــی پیامبــران ماننــد؛ کشــتی و طوفــان نــوح، پیراهــن یوســف و گریه  هــای یعقــوب 

نبــی در فــراق فرزنــد، ملــک ســلیمان و تســخیر بــاد، فضایــل پیامبــر اســام و اهــل نبــّوت و صبــر 

ــرده اســت. ــام ب ــاری و گرفتار  ی هــا ن ــر بیم ــی؟ع؟ در براب ــوب نب ای

در رابطــه ی بینامتنــِی الهامــی و مفهومــی، شــاعر پیونــد مفهومــی و مضمونــی میــان زیــر متــن 

ــی چــون؛ عــدم  ــه عوامل ــی ب ــات قرآن ــری از آی ــا بهره  گی ــا اشــعار خــود را بوجــود آورده و ب ــرآن ب ق

امانــت  داری و ســتمکار بــودن انســان و مفهــوم »مــّودت« و دوســتِی اهــل بیــت کــه مــزد رســالت 

پیامبــر اســام اســت، اشــاره کــرده اســت.

ــه  ــرده و ب ــره ب ــی به ــاه قرآن ــی؛ شــاعر از عبارت  هــا و جمله  هــای کوت ــِی جزئ در رابطــه ی بینامتن
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نکوهــش ظالمــان و افــراد غافــل از امــور اخــروی پرداختــه کــه زیبایی  هــای ظاهــری دنیــوی چــون؛ 

مــال و ثــروت و نیــز فرزنــدان، آنــان را از امــور مهــم بازداشــته اســت و از قــدرت بی  انتهــای خــدا در 

برابــر جهــان و نظــام آفرینــش ســخن می  گویــد. در برخــی اشــعار نیــز بــه ســتایش مــوالی متقیــان 

علــی؟ع؟ پرداختــه و بــا بهره  گیــری از قــرآن کریــم از او بــه عنــوان »ُعــروة الوثقــی« نــام می  بــرد.

در رابطــه ی بینامتنــِی واژگانــی، شــاعر در بکارگیــری برخــی واژه  هــا، فعل  هــا و ترکیب  هــا، وامــدار 

قــرآن کریــم اســت و ایــن کاربــرِد واژگان، بیشــترین بســامد بینامتنیــت را در شــعر آل  نجــف تشــکیل 

می  دهــد. از جملــه ی ایــن مــوارد کاربــرد واژه ی »ُعســر، ُیســر، ســیئات و حســنات« اســت کــه بــه 

ترتیــب، بیانگــر آمــدِن آســایش بعــد از ســختی   و تبدیــل بــدی   بــه نیکــی   پــس از توبــه اســت.
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پی نوشت ها
1- Intertextuality
2- juliya kristeva
3- Mikhail Bakhtin

4- شــیخ حســین ابــن الحــاج محمــد آل  نجــف شــاعر شــیعه و مدیحه  گــوی اهــل بیــت نبــّوت 

ــف  ــرن )1251هـــ( در نج ــن ق ــط همی ــری زاده و در اواس ــیزدهم هج ــرن س ــل ق ــه در اوای ــت ک اس

اشــرف وفــات یافــت. او جــز بــرای ائمــة اطهــار و میــراث اســامی در عــراق و نجــف اشــرف شــعر 

نســرود. محمــد هــادی االمینــی در بــاب شــهرت شــیخ و اشــعارش می گویــد: او دیــوان شــعری در 

مــدح اهل بیــت دارد کــه اشــعارش زیبــا و متیــن اســت و همــه بــه تقــوا، فضــل و ادب او اعتــراف 

ــد  ــرود آورده  ان ــم ف ــِر تعظی ــش س ــراز او، برای ــاعران هم  ط ــه ش ــت ک ــزرگ اس ــی ب ــد. او ادیب کرده  ان

ــف، 1435: 26(. )آل نج

5- فرزند بزرگ عامه امینی صاحب الغدیر.

6- در ایــن نــوع از روابــط بینامتنــی، مؤلــف جزئــی از متــن غایــب را در متــن خــود مــی آورد و 

ــوع آوری در آن وجــود دارد )عــزام،  ــا ن ــکار ی ــر ابت ــن غایــب اســت و کمت متــن حاضــر ادامــه ی مت

.)116  :2005

ــان  ــن پنه ــوازی، مت ــی مت ــت. در نف ــر اس ــی برت ــوع قبل ــی از ن ــط بینامتن ــوع از رواب ــن ن 7- ای

ــه کار رفتــه کــه جوهــره و اصــل آن تغییــر  ــه صورتــی در متــن حاضــر ب پذیرفتــه شــده اســت و ب

ــی، 2000: 55( ــت )موس ــرده اس نک

8- مؤلــف در ایــن نــوع از روابــط، متــن پنهــان را بازآفرینــی کامــل می کنــد، بــه گونــه ای کــه در 

خــاف معنــای متــن پنهــان بــه کار می بــرد و معمــواًل ایــن امــر ناخــودآگاه روی می دهــد )وعــداهّلل، 

.)37 :2005

9- و نوح را در کشتی محکم اساس بر نشاندیم.

10- آن گاه یعقــوب )از شــدت حــزن( روی از آنــان بگردانیــد و گفــت: وا اســفا بــر فــراق یوســف! و 

از گریــه ی غــم، چشــمانش ســفید شــد و ســوز هجــران و داغ دل بنهفــت.

ــد،  ــه خــدا گرای ــان ب ــه راه ایم ــردد و ب ــو رهــزن برگ ــر و سرکشــِی دی ــه از راه کف 11- پــس هــر ک

ــت. ــد گسس ــز نخواه ــه هرگ ــگ زده ک ــتواری چن ــم و اس ــته محک ــه رش ــان ب بی گم
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