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 مقدمه. ١
 از یکی. ها و سخنان گذشتگان استاز پژواک اندیشه پویش و تکامل ادبیات ،جریان

 متن یریگشکل در انزوا ۀفلسف ایآ که است نیا یادب نقد ۀصعر در دیجد یکردهایرو
 کی از ریغ ییصدا چیه و دآییم وجوده ب خأل در متن که گفت توانیم ایآ است؟ صادق
این  باشد؟ مؤلف کی لیاص کاراف حاصل تواندیم اثر کی ایآ شود؟ینم دهیشن آن در صدا
 . است »بینامتنیت«نام ه علم جدیدی ب موضوع امروز لهئمس

 مطرح ١٩٦٠ سال در ٢ستوایکر ایژول توسط بار نینخست یبرا ١تینامتنیب اصطالح
 و ٤)یفونیپول( ییصدا چند عنوان تحت ٣نیباخت ۀینظر از  برگرفتهاصطالح نیا .شد

 و ٦یوفسکیداستا آثار رد  ویمطالعات اساس بر که  است٥)سمیالوژید( یگفتگومند
 را تینامتنیب ستوایکر ایژول. ]٢٨ص ،١١[ ه بودشد ارائه تینامتنیب اصطالح بدون وضع

 در مرتاض عبدالملک .]٣٤ص ،٣[ داندیم گرید متون از گرفتهبر هایعبارت اتصال محل
 اثربخش ایرابطه جادیا از است عبارت )تناص(تینامتنیب« : دگوی یم تینامتنیب فیتعر
 ]٧٥ص ،١٢[  ».دیجد متن دیتول یبرا ذهن در موجود متن و نوشتهشیپ متن انیم

 تناص ـ٣ یمضمون تناص ـ٢ یلفظ تناص ـ١: کندیم میتقس دسته سه به را تناص ،وی
همان، [ رودیم کار به یادب متن در یعرف و یعاد شکل به  که نوع اخیریذات

 ].٣٦٩ـ٣٩٠صص
 :از است عبارت دارد وجود تینامتنیب از که یگرید یبند میتقس
 نوع نیا در. یدگرگون چیه بدون بیغا متن تکرار  به معنایاجترار ای ییجز ینف ـ١

 ۀادام حاضر متن و آورد یم خود متن در را بیغا متن از ییجز مؤلف ینامتنیب روابط از
 .است بیغا متن
 کار به اضرح متن در یصورت به پنهان متن ، نوع ایندر: امتصاص ای یمتواز ینف ـ٢
 .]٥١، ص٧[ نکند رییتغ آن جوهر که رود می

 متن در را بیغا متن از یسطح سنده،ینو ای شاعر در این نوع،: حوار ای یکل ینف ـ٣
 .]٥٥، ص١٤[ است شده منحول متن یمعنا کهیحال در آوردیم خود

                                                                                                                                            
1. Intertextualite 
2. Julia kristeva 
3. Bakhtin 

 .شده است ترجمه نیز »آوایی چند«  کهاست موسیقایی ایواژه )Ployphonie( پولیفونی. ٤
 .آیدمی حساب به باختین آراء از که گفتگومندی یا و صداییچند یعنی) Dialogisme( دیالوژیسم. ٥

6.stoyevsky 



  ٦٣   در اشعار ابوفراس حمدانی)ع(المؤمنین سخنان امیرامتنی قرآن وبین

 صورت البالغهنهج و قرآن با ابوفراس اشعار تعامل ۀدربارکه پژوهشی با توجه به این
 اساس بر یحمدان ابوفراس اشعار از یبهتر شناخت ۀارائ  حاضر،ۀمقال هدف ،است نگرفته

 .است یلیتحل ـ یفیتوص به روش البالغهنهج و قرآن باآن  تینامتنیب
 

 ابوفراس حمدانی. ٢
 امام دوستدار و عهیش او. بوفراس حمدانی یکی از شاعران بزرگ عصر عباسی استا

 دهدیم قرار شیستا مورد را )ع(تیباهل خود اشعار از یبرخ در و بود )ع(تیباهل و )ع(یعل
 دیبا را شاعر نیا یهنر تیخالق و یشعر ذوق اوج. کندیم نکوهش را شانیا اندشمن و

 نیاندوهگ ذات از زندان حصار چهارچوب در که هاییسروده ؛کرد جستجو  اواتیروم در
 او احساسات و عواطف و ابدییدرم را یزندگ یواقع یمعن زندان در او. است شده صادر او
 که دارد ییوایش هاییچکامه ییپارسا و زهد در ابوفراس .خوردیم قلیص طیمح نیا در
 .باشد او یندارید و یعقل و یروح یپختگ و اسارت تلخ ۀتجرب آن، سبب دیشا

د در قبال ضایع توان و نمی اعتقادی و مذهبی دارد،او نگاهی عمیق به مسائل اسالمی
 ۀ ساکت بنشیند لذا با هم)ص(شدن دین و احکام آن و پایمال شدن حق اوالد پیامبر

دهد تا جایی که بزرگان شیعه او را از  را سر می)ع(بیت دفاع از دین و اهلندای وجود 
 .]٧٤ص ،١[کنند و شیعه معرفی می)ع(مجاهرین به دفاع از اهل بیت

 
 البالغه رآن و نهجینامتنی اشعار ابوفراس حمدانی با قبررسی روابط ب. ٣

البالغه  نهجتعامل اشعار ابوفراس حمدانی با قرآن و  های مختلفگونهدر این مقاله به 
 متن ،البالغه نهج و قرآن  اشعار ابوفراس باینامتنیب روابط یبررس در .شودپرداخته می

 و حاضر ای یاصل متن شاعر شعر و است مرجع متن ای بیغا متن هغالبالنهج و قرآن
 .کندیم آشکار را ها تنم  ایننیب تعامل ینامتنیب روابط

 
  تناص ساختاری. ١. ٣

 را در متن حاضر  آنۀ یا هم متن غایب ازسمتیدر این نوع تناص شاعر یا نویسنده ق
 :شودآورد که این نوع به دو دسته تقسیم میمی

 :تغییری در متن خود آورده استیا قسمتی از متن غایب را بدون هیچ تمام شاعر   گاهـ الف
 :١نمونۀ

 »یزیدُ فی الخلق ما یشاءُ/ تذلک اللّه کلّ وق //ه الحسنُ وَ البهاءُتمّ بِ/ ه عذاراًزاده ربّفَ«
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 زیبایی و ، آنۀواسطه  که ب/پروردگار یک نیمرخ زیبایی به جمال او افزود. ]٢٤٥ص ،٤[
  در مخلوق هر/چنین است در هر وقتیپروردگار این/ .  رساندلبهجت را در او به کما

 .ندکآنچه از خلقت را بخواهد افزون می
تغییری در متن  مصراع دوم بیت دوم، متن مرجعی که به شکل آشکار و بدون هیچ در

 جاعِلِ رْضِاألَ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لَّهِلِ الْحَمْدُ« : فاطر استۀ اول سورۀ آی،حاضر پنهان شده
   یَزیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى  وَ ثُالثَ وَ رُباعَ  أَجْنِحَةٍ مَثْنى الْمَالئِکَةِ رُسُالً أُولي

ها و زمین است و فرشتگان را به عنوان  آسمانۀ سپاس خدایی را که آفرینند.»ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَيْ
قرار داد و سپاس خدایی را که هر چه هستند پر  یا چهار بال وفرستادگانی که دارای دو، سه 

:  آمده استالمیزان تفسیردر  .هرچیزی قادر است افزاید و خداوند بربخواهد در آفرینش می
 نعمت و امساک ۀ اجمالی به این است که گشودن در رحمت و بستن آن و افاضۀاین آیه اشار«

 ]٣ص ،١٧ج ،٩[ ».آن منحصراً کار خدای تعالی است
 خود ۀشاعر جزئی از آیه را در بیت خود آورده است تا در توصیف زیبایی محبوب

بینیم که این بیت از نظر معنایی  می، اگر در مضمون بیت شاعر دقت کنیم.اغراق کند
 بیان کمال زیبایی معشوقه است ، آن زیرا هدف فاطر نیستۀ سورۀدر راستای معنای آی

 در نتیجه . استبیان انتساب قدرت و نعمت به خدا ، فاطرۀ سورۀکه معنای آیحالی در
 .کلی است بینامتنیت در این ابیات از نوع نفی

 :٢نمونۀ
العیشُ   وَ/ ذا ثبتٌ و ذا زللٌالدّهر یومان «:گویدابوفراس در توصیف احوال روزگار می

 روزگاری با دوام و ثابت ،روزگار دو نوع است.  ]٢٩٩، ص٤[ »  ذا صابٌ و ذا عسلطعمانٌ
 . یا طعم شیرین زندگی دارای دو نوع طعم است یا طعم تلخ دارد/و روزگاری متزلزل

 با قسمت اول سخن امام ، که در مصراع اول ذکر شده است»الدّهر یومان«عبارت 
 تناص از نوع نفی جزئی ]٣٩٦حکمت  ،٢[» .یومٌ لک وَ یومٌ علیک: وَ الدَّهر یومان« )ع(علی

حتی در هر دو عبارت از نظر بالغی نیز شاهد اسلوب تقسیم و اسلوب . یا اجترار دارد
 .هستیمطباق 

ـ نوع دوم از بینامتنیت ساختاری آن است که نویسنده یا شاعر بخشی از متن  ب 
تواند کار گیرد که این دگردیسی میه  با اندکی دگردیسی در اثر یا سخن خود بغایب را

 .خیر باشدأ یا تقدیم و ت افزودن و کاستن،تغییر صرفیبه شکل 



  ٦٥   در اشعار ابوفراس حمدانی)ع(المؤمنین سخنان امیرامتنی قرآن وبین

 :١ۀنمون
  /نـاإنّـا إلـی اللّهِ لما نـاب //مٍن مقامِ الذّلیلرٌ و الموتُ خی / الموتُ بأفواهناقد عُذبَ«

  و/مرگ به دهان ما شیرین آمده است ]٢٥٤، ص ٤[ ». یل خیر السّبهِلّو فی سبیل ال
رویم و در هنگام آمدن  ما به سمت خدا میۀ به تحقیق هم/مرگ بهتر از ذلت است

 . در راه خدا بودن بهترین راه است،مصیبت
شود که  در ذهن ما تداعی می ی تعالیله سخن خداخوانیم بالفاصوقتی بیت دوم را می

 کسانی. ]١٥٦، هبقر[ » إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَالَّذینَ«: دفرمایمی
 .کنیم ما از خداییم و به سمت او بازگشت می:هستند که هنگام رسیدن مصیبت گویند

شاعر با باور به این اصل .  و معاد یکی از اصول اعتقادی استبازگشت به سوی خدا
خود با  را با الهام گرفتن از سخن پروردگار در شعر آن ،اعتقادی که در قرآن نیز آمده

در . را به کار برده است »لیإ«حرف جر  ،»الم« به جای حرف جر  واندکی تغییر گنجانده
  .استامتصاص  نوعاز در این بیت  نتیجه بینامتنیت

 :٢نمونۀ
 /کاءلـه ما بـقیت، طویل الـب //تزولتزول الجبال و لیست  /بقلبي علی جابر حسرةٌ و«

 و شوندیم جابجا هاکوه /خورمیم حسرت  جابر بر قلبم در ».و حسن الثّـنـاء و هذا قلیل
 ذکر و /هیگر تداوم دهم انجام توانمیم او یبرا اتمیح طول در آنچه //خوریینم تکان تو
 .است زیناچ او شأن مقابل در هم نیا و اوست از گفتن کوین

شان به فرزند )ع(امام علیفرمان حماسی  از ، برگرفتهمصراع دوم بیت اول شاعر
ها از جا کنده  اگر کوه.] ١١ۀخطب ،٥ [»...زلتزول الجبال و ال ت...« :است حنیفهبن  محمد

 ۀجملجز آنکه  در متن حاضر تغییر چندانی نکرده است ، متن غایب.شوند تو ثابت بمان
 در راستای مضمون  نیزو از نظر معناییده ش ساده تبدیل ۀبه جمل )ع( امام علیۀشرطی
 با ،که از شجاعان روزگاربود را )محمدبن حنیفه ( پسرشان)ع(امام علی. ستا هجمل همان

شاعر حسرت  ولی کنندمیتشویق  شجاعت و مقاومت در روز جنگ جمل هباین خطبه 
ر با مناسبت بین متن حاض. کندبا این عبارت بیان میجابر خود را بر شجاعت و مقاومت 

 .متن غایب از جنس نفی متوازی است
 :٣نمونۀ
لفظ النّبی و  / مِنمَن کان اوّل مَن جنی القرآن «:دیگو یم )ع( علیامام وصف در رشاع
 یکس چه ]٣٤٨ص ،٤ [».اهالصّادقون القانتون سو/ بمقالهمَن ذا أراد إلهنا //  تالهنطقِه و
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 از خداوند منظور ؟فراگرفت او تالوت و سخن و امبریپ لفظ از را قرآن که یکس اول است
 ؟است یکس چه او از ریغ ،ناخاضع و انیراستگو

 وَ  الصَّابِرینَ« :فرماید ه است که مییآاین  از یقسمت از  برگرفتهدوم تیب دوم مصراع
در این ] ١٧، عمرانآل [».سْحارِبِاألَ الْمُسْتَغْفِرینَ وَ قینَالْمُنْفِ وَ الْقانِتینَ وَ الصَّادِقینَ

 بر خود یشعر یمعنا یراب را خصلت دو شاعر که است  ذکر شدهممتاز خصلت پنج هیآ
 یول است هیآ مانند ییمعنا و یاشتقاق نظر از »القانتون الصّادقون« ترکیب .ندگزییم

 یمبتدا یبرا خبر نقشو  است کرده اعمال واژها نیا در یصرف ریییتغ یاندک شاعر
 نیا در که یتینامتنیببنابر این . دارد فعل یبرا مفعول نقش هیآ در یول اردد محذوف

متن با وجود اندکی دگردیسی با هم   دوزیرا ،است متوازی ینف نوع از است حاکم اتیاب
  .تعامل معنایی دارند

 :٤نمونۀ
و / فإن کان خیراً فخیراً تری//  قد قضیو ال عمل غیر ما/ هأمـل غـیر عـفو اإللـفال«

 و دی نیست مگر به عفو و بخشش خداهیچ امی ]٢٤٨، ص٤ [».  تریاًإن کان شرّاً فشرّ
اگر عمل خیر باشد پس از . چه که انجام شد و گذشتهیچ عمل و رفتاری نیست مگر آن

 .بینیبینی و اگر عمل بد باشد پس بد میعمل خود خیر می
 ذَرَّةٍ  مِثْقالَ یَعْمَلْ فَمَنْ«آیات بینیم که بیت دوم از  ابیات می اینمل درأبا اندکی ت

این .  رفته شده استگ ]٨ و ٧الزلزلة،  [»هُیَرَ شَرا ذَرَّةٍ  مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ وَ یَرَهُ خَیْراً
العاده دقیق و حساس است و  دهد که حسابرسی خداوند در آن روز فوقآیات نشان می

ترین اعمال ترازوهای سنجش عمل در قیامت آن قدر ظریف است که حتی کوچک
دهد هر همچنین این آیات هشدار می. آورندکنند و به حساب میوزن میانسانی را 

 ،٢٧ ج ،١٣[گیرد هر چه باشد کم اهمیت نیست  الهی قرار میۀچیزی که مورد محاسب
دهد و از نظر ساختار و را به شکل واضح انعکاس می ابیت شاعر نیز همین معن. ]٢٢٩ص

توانیم با دیدن واژگان ابیات می. ار و واژگان آیات نداردواژگان نیز تفاوت چندانی با ساخت
شاعر در ابیات خود به معرفی نوع اعمال انسانی . ببریمپی به این بینامتنیت  به راحتی

بیند و اگر اگر نوع اعمال انسان از جنس خیر باشد در روز قیامت نیز خیر می. پردازدمی
ها که  ولی در آیه هشداری است به انسانندبیاز جنس شر باشد در روز جزا شر می

 . است ببینامتنیت از جنس نفی متوازی از این رو.مواظب رفتار خود باشید
 



  ٦٧   در اشعار ابوفراس حمدانی)ع(المؤمنین سخنان امیرامتنی قرآن وبین

 تناص مضمونی. ٢. ٣
لم تذق / الجواد ما أتاک ابتداءًإنّما // قد یمن السؤال غیر جواد/ لیس جود عطیة بسؤال«

 که یانسان. ستین درخواست با  همراهکردن عطا سخاوت، ]٣١٣، ص٤[» .لّة التردادفیه ذ
 ابتدا در که است آن بخشش قتیحق .گذاردیم منت کننده درخواست بر ستین بخشنده

 .ینچش را درخواست تکرار ذلت آن در تا باشد درخواست بدون و
: دفرماییم که دارد را )ع(امام علی سخن از یپود و تار دوم تیب از اول مصراع

 سخاوت ]٥٣، حکمت٥[ ».ذمُّمٌت و  فحیاءٌن مسألةٍ عَالسّخاءُ ما کان ابتداءٌ فأمّا ما کانَ«
 شرم یرو از ای باشد درخواست با همراه که یتسخاو. است درخواست بدون دنیبخش
 است و متوازی ینف ، بینامتنیت از نوعتیباین  در. شدن مذمت از ترس سبب به ای است
مضمون پیام ایشان را در ، )ع(امام علیبا واژگان سخن  مترادف یواژگانآوردن  با شاعر

 .خود گنجانده استسخن 
علی   تجلی/ةأمتا صبراً فَکلَّ ملمّو یا  «:سرایدای دیگر این چنین میشاعر در قصیده

که به اوج ای مادرم صبور باش که هر مصیبتی هنگامی] ٢٥٣، ص٤[ ».لعالتها و تزو
 .گرایدرسد به زوال می خود می

 را در شعر خود )ع( سخن امام علیابوفراس با پیروی از قانون امتصاص مفهوم
 ]٣٥١حکمت ،٥[».یکون الرَّخاءعندَ تضایقِ حُلَقِ البالء  «:دفرمایمیگنجانده است آنجا که 

 .، گشایش رسد و به وقت تنگ شدن بالء آسایش رسدهنگام به نهایت رسیدن سختی
ه ای بگوید همانطورکه شاعر در قصیده از امید داشتن در هنگام سختی سخن می)ع(امام
هایی که ن قصیده از ستماو در ای. کندهمین پیام امام را گوشزد می »مصابی جلیل« نام

وفایی دوستان های روحی و جسمی خود و از بیها و جراحتدر حقش شده و از دلتنگی
 ،ش و امیدکند و از ایمان راسخنالد ولی در عین حال مادرش را خطاب میو روزگار می

اسخ شاعر به  رۀبر عقید »تزول« و »تجلی«گوید و متضاد بودن دو کلمه با او سخن می
 .  داردکیدأت ها و مصائب بعد از صبر و پایداریزوال سختی
رُزءٍ علی قدر / یالصبرُ یأتی کلَّ ذو «: گوید   چنین می صبرۀدربارسخنی وی در 

 . آیدصبر به میزان مصیبت بر هر صاحب مصیبت فرود می ».ةالرزی
ینزلُ الصَّبرُ علی «: دفرمای است که می)ع( سخن امام علی، اینراشعا  این درمتن مرجع

صبر از طرف خدا به » .خِذِه عندَ مصیبتهِ حَبِطَ عملَهُقدرِ المصیبةِ وَ مَن ضربَ یدهُ علی ف
- هرکس به وقت مصیبت دست به رانش بزند اجرش باطل می.شود می مصیبت دادهۀانداز



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٦٨

 به شکل واضح سخن )ع(امام علیشاعر با واژگانی مترادف با واژگان . ]١٤٤حکمت ،٥[شود 
 . امتصاص در شعر خود به نظم کشیده است طبق قانون،ایشان را با اندکی تغییر

البدَّ مِن / دیهات ما فی النّاسِ مَن خاله«: در شعر دیگری شاعر چنین سروده است
ای جز نابود شدن هیچ آدمی جاودانه نیست و چاره! دریغا ]١١٠ص ،٤[ ».دٍفقدٍ وَ مِن فاق

مضمون بیت اشاره به قانون جهان شمول بودن  .و تسلیم شدن به نابود کننده نیست
  مِنْ لِبَشَرٍ ما جَعَلْنا وَ«: دفرمای می٣٤ ۀ انبیاء آیۀکه خداوند در سورمرگ دارد همچنان

و پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی قرار  ». إِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُون الْخُلْدَ َأ فَ قَبْلِکَ
 ۀ سخن شاعر بر اساس رابطندادیم؛ پس آیا اگر تو بمیری آنان جاویدان خواهند ماند؟

 .استتعالی  یخدان سخن  کامالً در راستای مضمو،امتصاص
 
 تناص واژگانی. ٣. ٣

 قرآنی دارد ۀها استفاده کرده است که ریشها و ترکیبای کلمهدر این شیوه شاعر از پاره
و به تناسب محتوا و موضوع و نبوغ هنری خود، کلمه یا ترکیبی از قرآن را در متن خود 

 .ای اهداف شعری خود باشدکند تا در راست میبازآفرینی
 اهل بر خدا درود ]٢٠١، ص٤ [».مٌألنّهم للوری کهفٌ و معتص /وا ذکرأینمای اإلله لّص«

متن  .هستند مردم یبرا رانیدستگ و پناهگاه شوندآنها ادی که کجا هر در باد) ع(تیب
ن عمرا  آلۀ سور١٠٣ ۀآی  قسمتی از،مرجعی که در این بیت به صورت پنهان جای گرفته

های به ریسمان» ...تَفَرَّقُوا ال وَ جَمیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ«: فرمایداست که می
 .خداوند چنگ زنید و پراکنده نشوید

با  ، اشتقاقی دارند، تناص برقرار شده استۀ که ریش»إعتصموا« و »معتصم« ۀدر دو واژ
در  معتصم ۀ واژ، یعنیها اتفاق افتاده است این تفاوت که یک دگرگونی صرفی بین آن

 .  و در آیه فعل امر استیت شاعر اسم فاعلب
 »حبل هللا«شود که منظور از  چنین برداشت می)ع(نامواز قرآن و روایات معص

 )ع( اهل بیت قرآن وبه ، ارتباط با ذات پاک خداوند است و اگر در روایاتۀهرگونه وسیل
ها ترین پل ارتباطی بین انسان  مهم)ع(بیت تفسیر شده به این دلیل است که قرآن و اهل

طور آگاهانه و با اندکی تغییر ه پس شاعر ب. ]٤١ص ،٣ج ،١٣ [و خداوند متعال هستند
 از قانون امتصاص تبعیت نموده تا مضمون آیه را در معرفی یاوران و ، آیهۀدر واژ

 .دستگیران مردم، در بیت خود بگنجاند
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 /انت سماءٌ و نحن انجمُهأ «:گویددوله میشاعر در وصف سیف الای دیگر  در نمونه
، ٤[ ».اأنت یمین و نحن أنمله/ نت سحاب و نحن وابلهأ// اأنت بالد و نحن أجبله

تو ابر و  .هایش هستیمما ستارگانش هستیم تو سرزمین و ما کوه تو آسمان و ]١٦٢ص
 . مما بارانش هستیم تو دست راست و ما سر انگشتانش هستی

و فرد دیگری را مدح الدوله حمدانی اختصاص داده  ابوفراس مدایح خود را به سیف
کند   می از عناصری استفاده کرده است که احساس،از باب اغراق در مدحوی . استنکرده 

 است »وابل« ۀاز این عناصر واژیکی .  سنخیت داردها آنسیف الدوله با خصایص و صفات 
 بِرَبْوَةٍ أَصابَها جَنَّةٍ  کَمَثَلِ«:  بقره آمده استۀ سور٢٦٥ ۀدر آیو های قرآنی است از واژهکه 

 .ای است که در زمین شایسته بریزند و به آن باران زیاد بباردمثل دانه »...وابِلٌ 
 معنای حقیقی به در متن غایب وابل . شود به باران سنگین و شدید اطالق می وابل 

فراس ابو. کار رفته استه لی در متن اصلی در معنای مجازی بکار رفته است وه خود ب
دهد و خود و الدوله که مانند ابر است نسبت می اصل جود و بخشندگی را به سیف

گیرد که جود و بخشندگی را به ثمر  باران فراوانی در نظر میهان را به مثابدیگر
در این ابیات، هم تناص واژگانی و هم تناص تصویری با متن مرجع  وابل ۀواژ. رسانند می
مدح برای و از آن این واژه را در راستای معنی آیه بکار نبرده آگاهانه شاعر . دارد
 قانون نفی کلی را در این واژه در شعر خود از این رو.  استاستفاده کردهالدوله  سیف

 .اعمال نموده است
أمتـا، یا // ه وثقی بفضل اللّه فِیـَّ/ یأمتا، ال تحزنیا  «:گوید میتی دیگر ابیدر اابوفراس 
، ٤ [» .ةل فانّه خیر الوَصِیّـ/ وصیک بالصبر الجمیأ!// ةیّلّه ألطاف خَفِ ل/ال تـیـأســی

 .غمگین مباش، و باور داشته باش به عنایتی که پروردگارم به من دارد! مادرم  ]٢٣٢ص
تو را به صبر زیبا . های نهانی داردامید مباش، که پروردگارم به بندگانش لطف نا! مادرم

 .رین سفارش استکنم که این بهتسفارش می
 . آزرده خاطرش بود مادر رنجدیده و،های ابوفراس در طول اسارتمشغولی یکی از دل

 او را ۀکند که با او همدردی کند و خاطر آزردبه همین دلیل در اشعارش تالش می
ا دعوت به صبر ر کند بلکه اوشاعر تنها مادر خودرا به صبر توصیه نمی.  دهدیتسل

 »جَمیالً صَبْراً فَاصْبِرْ«: دفرماییم که معارج ۀسور ٥ ۀیآ ازبا الهام  زیرا کندجمیل می
لفظ . تر از گفتن تنها صبر است بلیغ،داند که صبر جمیل می؛ریگ شیپ در کوین یصبر

دهد و در جمیل معنی صبر را از نظر معنا و از نظر زیبایی و عمق بیشتر انعکاس می



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٧٠

و را به صبر کند، بهترین توصیه این است که اشرایطی که مادرش فراق فرزند را تحمل می
 انکار را )ص(امبریپ سخنان مردم از یبرخ کهیهنگام  تعالییکه خداچنان. فارش کندسجمیل 

 صبر که خواهدیم )ص(امبریپ از و دهدیم یتسلّ را او و کندیم یهمدرد امبریپ با کردندیم
ست و آن صبر، صبر جمیل به معنی شکیبایی زیبا و قابل توجه ا زیرا دریگ شیپ در لیجم

تابی و م با بیأمیدی به آن راه نیابد و توا اس و نأاستقامتی است که تداوم داشته باشد و ی
 ]٢٧ص ،٢٥ج ،١٣ [».جمیل نیست  در غیر این صورت صبر.جزع و شکوه و آه و ناله نگردد

 .استامتصاص  از نوع بینامتنیت شاعر ، بیتلذ در این
 
 تناص شخصیتی. ٤. ٣

ها   نام پیامبران و اولیاء خدا و اشاره به داستان زندگی آنۀدر شعر ابوفراس حمدانی جلو
  .بسیار کمرنگ است

دوستی  ]١٩٩، ص٤[ ».مٌلم یکن بین نوحٍ وَ ابنهِ رَحِو /  ماًمَودَّةُ سلمان لهُ رحِکانت «
پسرش هیچ  که بین نوح وخویشاوندی را ایجاد کرد در حالی ۀ رابط)ص(ان با پیامبرسلم
 . خویشاوندی وجود نداردۀرابط

   مِنْ  لَیْسَ یا نُوحُ إِنَّهُ«: فرماید می)ع( تعالی به نوحیخوانیم که خداقرآن میدر 
 او عمل غیر .بیت تو نیست  او از اهل!ای نوح] ٢٦هود، [ .»رُ صالِحٍ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْ أَهْلِکَ

 .صالحی است
صالح و رفتار نافرماید که فرزندت به سبب داشتن عمل  می)ع(نوح در این آیه به خدا

 با استناد به و با کمک قانون امتصاص بینامتنیت  شاعر.بیت تو نیست ناشایست از اهل
عباس با  خویشاوندی و قرابت بنیادعای عباس،   در نکوهش ستم خاندان بنی وهمین آیه

ها را از هم  انسان، در آنجایی که اخالق و سجایامعتقد است و کند نفی می را )ص(پیامبر
 . تواند دلیل بر نزدیکی و قرابت باشدیشاوندی نمی خوکنددور می

 
 تناص تصویری. ٥. ٣

 مراد از .گیرد  میالبالغه وام در این شیوه شاعر تصویر شعری خویش را از قرآن و نهج
مجاز، کنایه، یا های شاعرانه است که  بخشی ها و چهرهها، سیماسازی نقش آفرینی،تصویر

 شاعر ،پذیری تصویریبنابراین در اثر. شود خوانده میطور کلی خیاله تجسیم و ب
ه در آیه، یا تصویر است را مستقیم یا غیر مستقیم در همان حال و هوا ک صورتی خیالی



  ٧١   در اشعار ابوفراس حمدانی)ع(المؤمنین سخنان امیرامتنی قرآن وبین

دهد و سراید یا سخن خویش را بر محور و مدار آن تصویر چرخ مییا در فضایی دیگر می
 .]٦١ص ،٦[» .ریزدپی می
 ١ۀنمون

مِن شرفی أالّیزال  و«:  چنین سروده است دشمنانشۀ تالش ذلیالنۀشاعر دربار
و کم ینقصون / یطفئون المجدَ و اللّهُ واقدٌ فکم// بلی األمر الذی هو عائحسودٌ ع/ ییبنعی

های شرف و بزرگواری من این است که همواره ز نشانها] ٢٨، ص٤ [».بالفضلَ، واللّهُ واه
را خاموش خواهند روشنایی عظمت و بزرگواری چه بسا می. گیردحسود بر من عیب می

خلل خواهند در فضیلت و بزرگواری  چه بسا می. برافروزنده استخداکه کنند در حالی
 . است عطا کنندهکه خداایجاد کنند در حالی

یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ «: فرمایدکه میاست  توبه ۀسور ٣٢ ۀ انعکاس آی،بیت دوم
های خود خاموش کنند با  نفسخواهند که نور خدا را  می»...  وَ یَأْبَى اللَّه اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ

شاعر با ایجاد یک تغییر صرفی در افعال و تبدیل بعضی  .دهدولی خدا اجازه نمی
ها، یک دگردیسی آگاهانه براساس قانون امتصاص بینامتنیت در ساختار مفردات و جمله

 را به فعل »أن یطفئوا« فعل مضارع التزامی  وی.آیه با همان مفهوم ایجاد کرده است
 و کرده تبدیل »الفضل« و »المجد«  را به»اللّه نور« و »یطفئون و ینقصون« ارعمض

 فعلیه که مفهوم امتناعیه در آیه دارد، ۀ و به جای جملکرده را در آیه حذف »بأفواههم«
 . استاستفاده کرده اسمیه با مفهوم ایجابیه در بیت خود ۀجملاز 

که حسودان ازاسارت او در روم شادمانند بسیار اندوهناک است و ابوفراس از این
که دوستان حسود سعی دارند او را خراشد و از اینها روح او را میمذمت و سرزنش آن

اگر  زیرا بالدولی از سویی به خود می شود میآزرده خاطر تجربه معرفی کنند  یانسانی ب
ها را گرفت و این تالش آنمقام شامخی نداشت هرگز مورد حسادت فرومایگان قرار نمی

الم نکوهش در دین اسخلل  برای ایجاد  را تالش کافرانکه خداچنان هم.کندمذمت می
، تالش برای انعکاس ضعف و ناتوانی دشمنان در برابر یک قدرت عظیمکند و می

 شاعر نیز همین ؛دشمنان را به مثابه دمیدن و فوت کردن با دهان تشبیه کرده است
کار به آیه را برای انعکاس تالش حقیرانه دشمنانش در برابر توانایی خودسازی  تصویر

 .   تعامل این بیت شاعر با قرآن از طریق نفی متوازی استلذ  .برده است
 ٢نمونۀ

بأرضٍ سالمٍ و القنا / هالدُّمستق جیش شقَّ إلی ثَغرو « :گوید میبیتی دیگر شاعر در 
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 ]١٤٠، ص٤[ ».جرعَشیة عضَّت بالقلوب الحنا/ مائهقی أرسیاساً مثلهُ من دِمس// جرمتشا
هم   در»رض سالمأ«  را در)روم سپاه فرمانروای( های دمستقسپاهیان سیف الدوله، مرز

ها در زد وخورد بودند و او ارض سالم را با خون ارسیاس که نیزهشکستند در حالی
سیراب کرد همانطور که او  دمستق را با خون خاندانش در شبانگاهی که جانش به لبش 

 . کردرسیده بود سیراب
 ۀ سور١٠ ۀ صدای آی،گوید سخن میصدای با آن  همشاعر ، که در این ابیاتصدایی

 وَ إِذْ زاغَتِ   مِنْکُمْ إذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ«: یدفرمااحزاب است که می
که در به یاد بیاورید هنگامی. »الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

ها از ترس  دشمنان از باال و پایین بر شما حمله کردند و در آن هنگام چشمجنگ احزاب
  . خدا ظن و گمان بردیدۀها به لب رسید و به وعدحیران شد و جان

 القلوب بلغت«عبارت  با   در این سوره میزان ترس مومنین در جنگ احزاب راخدا
ها به گلوگاه  این است که قلبآنلفظی ال تحت یکند که معنا بیان می»الحناجر
که میزان شاعر نیز به شکل آگاهانه برای این. هاجانبه لب رسیدن کنایه از  ؛رسیدند

 قانون گفت  شاید بتوان واستفاده کرده استی  قرآنۀ را بیان کند از این واژ دمستقترس
 .کندصدق میآن امتصاص در 
 ٣نمونۀ

 أعوج وها ظهرَال راکبُعَ / راکبٍإنّما الدُّنیا مطیةُ أال«: گوید ابوفراس در توصیف دنیا می
ای است که سوارانش را بر پشتی که ارهدنیا به حقیقت مرکب سو ]١٧، ص٤[» .بأحد

رفته  مرکبی در نظر گمانند دنیا را شعر در این  وی.کج و معوج است، سوار کرده است
توانند احساس آرامش و ایمنی خاطر داشته ند و نمیاست که اهل دنیا بر آن سوار

 انایش. توان دیدمی )ع(در سخن امام علیتصویر مرکب بودن دنیا را نیز  .باشند
اهل دنیا همچون  ]٦٤حکمت ،٥[» .أهل الدُّنیا کَرَکبٍ یُسارُ بهم و هم نیامٌ« :فرماید می

 . خوابندکه آنان غافل ورانند در حالیها را می سوارانند که آن
تصویر مرکب بودن دنیا و تصویر سواره بودن اهل دنیا  ) سخن شاعر (متن اصلیدر 

است وطبق قانون شده  وام گرفته )ع(ی یعنی سخن امام عل،از مفهوم سخن مرجع
 . امتصاص تصویرسازی متن غایب در متن حاضر تغییر چندانی نکرده است

 ٤نمونۀ
، ٤[» .وَ لو عَمَّر المُعَمّرُ الف عام/ بنو الدّنیا إذا ماتوا سواءٌ «:گوید مرگ میۀشاعر دربار

                                                                                                                                            



  ٧٣   در اشعار ابوفراس حمدانی)ع(المؤمنین سخنان امیرامتنی قرآن وبین

مردم دنیا در هنگام مردن با هم برابر هستند اگر چه انسانی که عمر داده شده است  ]٣٧٥ص
 یُعَمَّرُ لَوْ أَحَدُهُمْ یَوَدُّ...«: دفرمای می٩٦ ۀ بقره آیۀسور در  نیز خدای تعالی.هزار سال عمر کند

  . هریک از آنان آرزومند است که ای کاش هزار سال عمرش دهند»...سَنَة  أَلْفَ
کالم و  یی علم بیان است که نقش مهمی در زیباۀکنایه یکی از عناصر چهار گان

منظور از هزار سال، «:  شرح این آیه آمده استدر تفسیر المیزان در. تصویرسازی هنری دارد
 ، به تعبیر دیگر]٣٤٤ص ،١ج ،٩[» . هزار کنایه از بسیاری استۀترین عمر است و کلمطوالنی

 تصویر عمر طوالنی با عدد و تعالی بیانگر تکثیر است نه تعدادخدای در سخن شاعر و هزار 
 .شود تناص از نوع امتصاص در این نمونه دیده میاز این رو .هزار نشان داده شده است

 ٥نمونۀ
 اما //ـرُ لِلدّنیا، وَ ما تَصنع/ أماحَقّی بأن أنظُـ«: گوید در شعری دیگر ابوفراس چنین می

من نیست که به دنیا و کار ۀ آیا شایست] ٢٥٢، ص٤ [»  إلی ضیقٍ مِن المضجع؟/شیعتُ أمثالِی
 ؟کنمدنیا توجه کنم؟ آیا امثال خودم را به سمت قبر که بستری تنگ است همراهی نمی

باشد که شاعر آن را از  می»ضیق من المضجع«  عبارت، در این ابیاتشاهد مثال
 فی وَ قد غُودِر«: دفرمایمی )ع(امام علی هک؛ آنجا کرده است البالغه اقتباس  نهج٨٣ ۀخطب
 قبر  در سرزمین مردگان، در تنگنای». وَحیداًیق المَضجَعض وَ فی  األمواتِ رَهیناًةمَحَلّ

 .شودتنها رها می
 قدرت حرکت از انسان گرفته شده است،  در آن کهتصویر تنگنای تاریک و ترسناک

سازی دیده انتقال ترس و رعب به خواننده در هر دو تصویر. در هر دو سخن آمده است
 متن حاضر ۀرابطلذا   وباشدپس مفهوم ابیات در راستای مضومن کالم امام می. شودمی
 .استن غایب از نوع نفی متوازی یا امتصاص با مت

 
 های قرآنی سورهنتناص با عنوا. ٦. ٣

از وی به عنوان نمونه .  استهای قرآن نام سوره شاعر از ۀیکی دیگر از انواع تناص استفاد
لی اإلله علیهم أینما ص«: گیردمدد می چنین  )ع(بیت  در جهت معرفی اهلهف کۀنام سور

باد در هر  )ع(رود خدا بر اهل بیتد] ٢٠١، ص٤ [ ».مکهفٌ و معتص ألنّهم للوری/ اذکرو
 .دها پناهگاه و دستگیران برای مردم هستن آن. کجا که یاد شوند

تصویری  .شود  دیده میکهف به شکل آشکار ۀبا نام سوردر این بیت  کهف ۀواژتعامل 
. های روزگار مطمئن در سیاهیپناهگاه  تصویری است از یک ،که در این بیت ایجاد شده



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٧٤

 که گروهی از جوانان ی استو منظور از آن اشاره به همان غاراست   غارمعنایبه کهف 
خواه در پیکار با استبداد و ارتجاع روزگار تیره و تار خویش به آنجا پناه متفکر و آزادی

بردند تا ساعتی از شرارت و شقاوت گماشتگان اختناق و ارتجاع بیاسایند و برای یافتن 
 است که خدا راه نجات و مبارزه با ستم طرفی بریزند و بدین سان این سوره نشانگر آن

پو و  جو و حق  که جاودانه ساخت و به عنوان الگوی جوانان حق،آنان را نه تنها نجات داد
 نفی کلی، یک ۀشاعر براساس قاعد. ]١٣٨٠، ص٨ج ،١٠[» .خواه به تابلو بردآزادی

 )نام سوره (متن مرجعهمانطور که و در بیت خود ارائه داده کهف  ۀنوآوری از واژ
است کوشیده   شاعر نیزمتن اصلی، در دهد به ما می)پناهگاه ایمن (از کهفتصویری 

 .شود تداعی در ذهن خواننده ،)ع(بیت اهل  ازهمین معنا
 
 گیری نتیجه. ٤

 ابوفراس حمدانی مثل بسیاری از شاعران بیان هایی که انجام شد دریافتیم کهدر بررسی
 قرآن و بهاین راستا و در و باورهای دینی اوست  عمیق از روح و روان ینمودعرب، 

کاویم وقتی اشعار او را می. دو منبع دینی توجه داشته است البالغه به عنوان نهج
  واستت شعری این شاعر فبینیم که قرآن و نهج البالغه عنصر نهانی و آشکار با می

  و این تعامل لفظنه  است و منبع دینی در قالب معنا بیشترین تعامل اشعار او با این دو
یا صرف  ،ظالفادر راستای مضامین این دو منبع دینی با اندکی تغییر خالقانه در قالب 

 ابو فراسر اشعا  دربینامتنیهای مختلفی از  گونه . صورت پذیرفته استچینش واژگان
  نفی متوازی یا امتصاصبه شکلو از نوع آگاهانه و مستقیم  بیشتر کهشود  مشاهده می

 الهام گرفته است که در برخی البالغه قرآن و نهجهای خود از سازی یرشاعر در تصو. است
 در این تصاویر و گاه  استموارد این تصویرها در راستای همان تصویرهای منابع دینی

 .ابداعاتی برخالف متن غایب صورت گرفته است
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