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چکيده
درهم تنيدگـی متون ،حاصـلِ رويکردِ زبان شناختی به ادبيات و نقدِ متن محور است .قيصر امين-
پور شاعر متعهد و نام آشنای ايران به اشکـال گوناگون ،تحت تأثيرِ قرآن کريم قرار گرفته است.
اين تأثيرپذيری گاه از مضـمون و محـتوا ،و گاه در الفاظ و فنونِ بيانی قرآن ،صورت پذيرفته
است .در شعر امينپور انواعِ گوناگونِ اقتباس از جمله :تلميح ،تحليل ،اثرپذيری واژگانی،
اثرپذيری گزارهای و ...مالحظه میشود .عالوه برگونههای مختلف اقتباس ،آرايهی ايهام تناسب با
تأثيرپذيری از آموزههای قرآنی ،در شعر اين شاعر حضوری چشمگير دارد .قيصر از اين آرايهها
بيشتر به منظور بيانِ رساترِ دردها و رنج های انسان معاصر که از معنويات دور گشته ،استفاده نموده
است .اثرپذيری امين پور از قرآن کريم با چنان ظرافتـی همـراه است که پی بردن به اصـل و
ريشـهی سروده هـايش اغلب کاری دشـوار بوده ،و نيازمند دقت و تأمّل فراوان میباشد .پژوهش
حاضر ،تالشی است در جهت واکاوی شيوههای اثرپذيری قيصر امينپور که در مباحث زبان
شناسی نوين از آن به عنوان ((بينامتنی)) يا ((تناص)) ياد می شود.
کليدددواژگ د  ::بينــامتنی قــرآن کــريم ،قيصــر امــينپــور ،ايهــام ،تلمــيح ،اثــر پــذيری واژگــانی،
اثرپذيری گزارهای.
** تاريخ دريافت 22/50/22 :تاريخ پذيرش8922/50/81 :
 . 8نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه رازی rkiany@yahoo.com
 . 2دانشيار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه رازی z_gangineh@yahoo.com
 . 3استاديار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه پيام نور faroogh.nemati@gmail.com
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 -1مقدمه
« قرآن مجيد کتاب دينی ماست ،معانی و مفاهيم آن در طول چهارده قرن از جهاتِ مختلف در
حيات فردی و اجتماعی ما تأثيرِ پنهان و آشکار نهاده است .چنان که امروزه نمیتوان جنبهای از
جنبه های گوناگونِ زندگی مسلمانان را ياد کرد که قرآن کريم و معانی واالی آن به نحوی مستقيم
يا غير مستقيم ،در آن تأثيری نگذاشته باشد»(.حلبی8931،هـ.ش )88:از سوی ديگر ،شعر آيينهای
است که میتوان افکار ،احساسات ،بينش ها و اعتقادات شاعر را در آن به نظاره نشست .بر اين
اساس،کامالً طبيعی است که افکار مذهبی و باورهای دينی و گرايشهای ايمانی شاعر در شعرش
جلوه نمايد ،و به همين دليل است که در شعرِ شاعرانِ مسلمان ،مسائلِ مذهبی به وفور يافت
میشود .و از آن جا که سرچشمهی مذهبی مسلمين ،قرآن کريم است ،پس عجب نخواهد بود که
جلوههايی از اين کتاب آسمانی در اشعارِ شاعرانِ مسلمان ،پرتو افشانی نمايد.
بنابراين ،اگر به شعر و ادب فارسـی ،با دقت و تأمّل بنگريم ،روشـن میشود که "جان مايـه و
جوهر آن ،از دينِ مبينِ اسالم نشأت گرفته ،و انديشههای شعرا و ادبای اين قلمرو پهناور از آموزه-
ها و تعاليمِ نابِ اسالمی ،احاديث نبوی و ائمه اطهار و در رأس همهی آنها ،قرآن کريم ،سرچشمـه
گرفته است"( .خواجه اف8910 ،هـ.ش )12:با نگاهی به سرودههای اغلب شاعران ايرانی ،میتوان
از آنها به عنوان يکی از بارزترين مصاديقِ تاثيرپذيری از قرآن ياد نمود .بسياری از ابياتِ اين
شاعـران را ((اشاره))(( ،تلميح))(( ،اقتباس ))((،تضمين))(( ،تحليل آيات))(( ،قصص)) و((تمثيل))-
های گوناگون اين کتاب مبين تشکيل داده است .براين اساس ،اگر کسی ادّعا کند که میتوان اشعارِ
شاعرانی را که از کالم خدا متاثر گرديده اند ،بدون فهم قرآن و تفسير آن به درستی دريافت ،بايد
در صحت ادّعای او ترديد کرد.
در اين ميان ،قيصر امينپور شاعرِ متعهدِ معاصر ،با نگرشی به شيوهی عُرفا و با بارقههايی از
مضامينِ قرآنی ،زوايای درونی ذهن و چشم اندازهای بيرونی جهان را در اشعار خود به خوبی
نمايانده است .امينپور که در بسترِ آموزه های اسالمی به شعر و ادبِ فارسی روی آورده ،غالبِ
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اش عارش را تحتِ تعاليمِ ارزشمند قرآن سروده است .روابط بينامتنی قرآن با اشعار امينپور ،به
گونه ی زيبا و مبتکرانه رخ داده است تا آنجا که اين روابط بينامتنی با قرآن ،از ويژگیهای
برجستهی شعری او به شمار میرود.
 -2پيشينهی تحقيق
براسـاس اطالعـات موجـود ،تـاکنون ،پژوهشــی مسـتقل و اختصاصـی ،دربـارهی تـأثير پــذيری
اشعار قيصر امين پور از قرآن کريم صـورت نگرفتـه اسـت و ايـن بحـث ،بـه عنـوان يـ

بحـث

فرعی و غير مستقل ،و تنهـا در البـه الی ديگـر موضـوعات ،مـورد اشـارت واقـس شـده اسـت.
ضرورت اين تحقيـق ،نيـا ِز پـرداختن بـه مضـامين ميـان رشـتهای و بينـامتنی اسـت کـه امـروزه
در مباحث ادبی ،فراوان احسـاس مـی شـود .بـراين اسـاس ،اميــد اسـت کـه مقالــهی حاضـر
بتواند راه را برای پژوهشهای کاملتری درمورد اين شاعر ارزنده هموار نمايد.
 -3بين متنی (= تن صّ ) و انواع آ
"نظريه پردازان امروزين ،متنها را ،خواه ادبی و خواه غير ادبی ،فاقدِ هر نوع معنای مستقل می-
دانند .آنان معتقدند که اين متنها در شبکهای از روابط فرو میغلتند که کشف کردن ي

متن و

کشف معنا يا معانی آن ،درگرو رديابی کردن روابط بينامتنی است" (.آلن 8915،هـ.ش)88:
بنابر نظريهای که "ژوليا کريستوا" در سال 8202م و "روالن بارت" در سال 8239م دربارهی
بينامتنی ارائه می دهند (( ،هر متن ادبی ،تنها با توجه به متونی قابل درک است که قبل از آن وجود
داشته و بر آن تأثير گذاشتهاند))(شاهين8912،هـ.ش ،)0:بنابراين ،به مـددِ بينامتنـی ،میتوان
ارتبـاط موجـود ميان گفتــههای گوناگو ن ادبی را آشکار ساخت ،زيرا هيچ گفتهای نمیتواند بی-
ارتباط با گفتههای ديگر باشد.
بينامتنيت که معادل آن در زبان عربی ،تناصّ است ،نوعی نگرش به متن است که باعث معنا دهی
جديد به ي

متن میشود .اين اصطالح که "در اواخر دههی شصتِ قرنِ بيستم ميالدی ،توسط
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ژوليا کريستوا ،ناقدِ فرانسوی بلغاری االصل ،ارائه گرديد ،به شدّت موردِ توجه ناقدان قرار گرفت".
(زعبی8212،م)00 :
بينامتنی يا تناصّ قرآنی در اشعارِ شاعرانِ مختلف ،میتواند از طريق اقتباس ،تضمين ،تلميح و...
در تار و پودِ متنِ شعری به گونهای تنيده شود که ي

متنِ ي

دست و منسجم پديد آورد که

تفکي ِ متنِ غايب (= قرآن ) از متن حاضر (= شعر ) بسيار سخت قابل شناسايی باشد( .
همان) 01:
به طورکلّی ،مهمترين محورهای بينامتنی شاعران در رابطه با قرآن کريم عبارتست از:
 - 9- 8نفی جزیی ی اجترار" :در اين نوع از روابط بينامتنی ،مؤلف جزئی از متن غائب را در متن
خود میآورد ،و متن حاضر ،ادامهی همان متن غائب است ،و کمتر ابتکار يا نوآوری در آن وجود
دارد"(.عزام2550،م )880:از اين رو ،متن برگرفته از متن غايب ،میتواند ي
عبارت و يا ي

جمله و يا ي

کلمه باشد ،و واضح است که اين روابط ،شکل سطحی و آسانی از روابط بينامتنی

به شمار میرود.
 -3-2نفی متوازی ی امتص ص" :بدين صورت که ارتباط بسيار تنگاتنگی بين متن غايب (= قرآن)
و متن حاضر (= شعر) به وجود آيد ،و بينامتنی در غالبِ موارد ،آگاهانه و با کمترين تغيير در
معانی و الفاظ انجام میگيرد .به عبارت ديگر ،در نفی متوازی ،شاعر ي

عبارت قرآنی را با همان

ساختار ،بدون هيچ گونه تغيير و دگرگونی ،يا با اندک تغييری که در تنگنای وزن يا قافيه از آن
گريزی نيست ،در سخن خود جای می دهد"( .زعبی8212،م )00 :در واقس" ،در نفی متوازی يا
امتصاص ،شاعر نوعی سازش ميانِ متنِ پنهان و حاضر ايجاد مینمايد و از معنای متن پنهان دفاع
میکند"(.ميرزايی و واحدی8911،هـ.ش)950:
 -3-3نفیکلّی ی حوار" :اين نوع از روابط ،باالترين درجهی بينامتنی است و به خوانشی عميق و
آگاهانه نياز دارد که متنِ پنهان را به زيرکی درک کند؛ زيرا شاعر يا نويسنده در اين نوع از روابط،
متن پنهان را بازآفرينی کامل میکند ،به گونه ای که در خالفِ معنای متنِ پنهان به کار میبرد و
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معموالً اين امر ناخودآگاه روی میدهد"(.وعداهلل2550،م " )93:شاعر يا نويسنده ،مقطعــی از متن
غائب را در متن خود میآورد در حالی که معنای متن تغيير يافته است؛ زيرا هيچ نوع سازشی
ميان متن پنهان و حاضر وجود ندارد .به همين دليل ،عالیترين نوع بينامتنی به حساب میآيد".
(ميرزايی و واحدی8911،هـ.ش)953:
براين اساس ،می توان چنين گفت که :بينامتنی مبتنی بر اين انديشه است که ي

متن ،بسته ،مستقل

و خودبسنده نيست ب لکه پيوندی دو سويه و تنگاتنگ با ساير متون و به خصوص قرآن دارد.
 -4نگ هی به زندگی و شعر قيصر امينپور
"قيصر امينپور در ارديبهشت ماه سال 8991هـ.ش در بخش ((گتوند)) از توابس شهرستان
((دزفول)) به دنيا آمد .وی تحصيالت دوران ابتدايی و متوسطه خود را در زادگاهش ((گتوند)) و
((دزفول)) به پايان رساند و سپس برای ادامهی تحصيل به تهران آمد و تحصيالت دانشگاهی خود
را تا مرحلهی دکترا ،در رشتهی زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران ادامه داد"( .إبراهيم
سليم2552،م)9:
" قيصر فعاليتهای هنری خود را در حوزهی انديشه و هنر اسالمی از سال 8901هـ.ش آغاز کرد
و در سال  8903هـ.ش سردبير مجله ی سروش نوجوان شد و از همين سال به بعد در دانشگاه
الزهراء و دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد .قيصر در سال 8912هـ.ش نيز به عنوان عضو
فرهنگستان ادب و زبان فارسی انتخاب شد .وی سرانجام در آبان ماه سال 8910هـ.ش بر اثر
بيماری قلبی در گذشت"(.همان)1:
امينپور شاعری مذهبی و انقالبی است؛ اما انديشهی خويش را شعارگونه و کليشهای فرياد
نمیکشد .او با تسلط و آگاهی بر جريانها و حوادثِ کهن و معاصر و آشنايیِ عميق به کتابِ خدا،
اعتقادات و انديشه های مذهبی خويش را به کم ِ آيات اين کتابِ آسمانی ،چنان در تار و پودِ
شعرش مینشاند که هرگز تصنّعی و ماللآور به نظر نمیرسد .شعرِ امينپور در عين اعتقادی بودن،
بسيار شيوا و رساست و در حدّ شعار باقی نمی ماند؛ به عبارتِ ديگر ،شعر او آيينهی اعتقادات و
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انديشههای مذهبی اوست؛ امّا هرگز به سطحِ شعار يا شعرهای تعليمی سُست عنصر ،فرو نمیغلتد.
امينپور بهخوبی میداند چگونه ازتخيّل ،صوّرِ خيال ،آرايهها و صنايسِ ادبی بهره گيرد که شعرش
در وهلهی نخست «شعر» (درمعنای ناب آن) باشد ،و در وهلهی بعد با الگو پذيری از کالمِ خدا،
بارِ پيامهای اخالقی ،اجتماعی و مذهبی را به دوش کشد.
"امينپور در اشعارش بسيار بی تکلّـف با قضايا برخورد کرده ،و کوشيــده است تا آنجـايی که
میتواند ،پيش فرضهای سياسی را بر کالمِ خويش تحميل نکند" (.کاظمی8918 ،هـ.ش ) 1 :هنر
شعر او در آن است که پيش از آنکه تخييل شنونده را مورد خطاب قرار دهد ،آگاهی وی را نشانه
می گيرد .به عبارتِ ديگر " ،هنرِ قيصر به عنوانِ ي

شاعر ،بيشتر حولِ زبان و تناسبهای زبانی

میچرخد نه تخييل و تصويرگری .در شعرهای نو ،امينپور را با نگاهـی به شدّت شاعرانه می
بينيم که چشمش به روی هرچه می لغزد ،آن را به شعری تازه و جذاب ،بدل میکند"( .همان- 85:
)2
در مورد ارزش شعر قيصر ،همين بس که ناقد برجستـهی معاصر ،دکتر شفيـعی کدکنی میگويد«:
قيصر همين جايی که هستی ،باش که شعر همين است که تو می گويی» ( کدکنی8918،هـ.ش) 39:
از قيصر امين پور چنـدين ديوان شعـری برجای مانده است که عبارتند از:
 - 8تنـفُّس صبـح
 - 2در کوچهی آفتاب
 - 9ظـهر روز دهم
 - 1آينههای ناگهان
 - 0گل ها همه آفتابگردانند
 - 0مثل چشمه ،مثل رود
 - 3به قول پرستو
 - 1دستور زبان عشق
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 -5تأثير قرآ کریم بر شعر و اندیشهی قيصر امينپور
" هر قدر آشنايی ما با گذشته بيشتر باشد ،اين نکته بر ما بيشتر روشن می شود که تقريباً هيچ موضوع و تصويری نيست
که بديس و بی سابقه باشد .چه بسا افرادی که شاعری را در ابداع مضامين و تصاوير جديد ،بی همتا می دانند؛ امّا برای
اهلِ فن روشن است که آن مضامين و تصاوير هم قبالً گفته شده است .لذا مسأله در تصوير و موضوع نيست ،در زبان
است؛ يعنی عمدهی نوآوری و ابداع ،در طرزِ بيان و استعمالِ زبان است"(.ن  :شميسا8931،هـ.ش)809:
شاعران برای انتقالِ مفاهيمِ انسانی ،قومی ،اخالقی و وطنی ،از منابسِ الهامی متعددی بهره می برند .ميراثِ دينی و باالخص
قرآن کريم يکی از مهمترين منابسِ الهام شعرا به شمار می رود .اين خصيصه در شعرِ بيشترِ شاعران معاصر ايرانی و به
خصوص

شعرِ

قيصر

بهخوبینماياناست.

امينپور

هوشياری و دقت نظر امينپور از وی شاعری مضمون ياب و نکته پرداز ساخته است .شعر برای قيصر هم ي
و هم ابزاری است برای بيان افکار و انديشههای شاعرانهاش .پرورش يافتن امينپور در ي

هنر است،

خانوادهی اصيل مذهبی و

اشتياقِ وصف ناپذير وی به کتابِ آسمانی ،موجب شده خوانندگان شعرش ،تأثيرِ کالمِ دلنشين الهی بر شعر و سخن وی
را احساس نمايند .نگاهی کلّی به سرودههای امين پور ،به خوبی نشان میدهد که او به خوبی به بنُمايههای فرهنگِ
مردمی و دردهای آنان نفوذ کرده است ،و با تأثير پذيری از مضامينِ خاصّ قرآنی ،از ي

سوی به شعرِ خويش صبغهای

قرآنی ببخشد ،و از ديگر سوی ،با طرح آرزوها و رنج های مردم ،به شعرش رويکردی مردم گرايانه بدهد.
در بررسی شيوههای اثرپذيری قيصرامينپور از قرآن ،می توان به اشکالِ مختلف و متنوعی ،بهره گيری اين شاعرِ خوش
قريحه را از اين کتابِ آسمانی مشاهده نمود که در ادامه به مهمترين شيوههای اين تأثير پذيری ،اشاره میگردد:
 -5_1اثرپذیری به شيوهی ایه م
ايهام مصدر باب افعال به معنی در وهم افکندن است ،و در اصطالح بديس کلمه يا تعبيری است که در کالم حداقل در دو
معنی به کار رفته باشد (.شميسا)858 :8910،
س زمينـههـا در بسـياری از
پسْ زمينههای قرآنی شعرِ قيصر امين پور ،گاهی بـه آسـانی بـه چشـم نمـی آيـد و ايـن پـ ْ
مـوارد ،در البــه الی ايهــامهــای زيبــا و دلنشـين پنهــان گشــتهانــد کــه البتـه ايــن خــود حکايــت از تبحــر شــاعر در
استفادهی هنرمندانه از آرايهی ايهام دارد .بـه عنـوان مثـال ،آنگـاه کـه شـاعر دردهـا و رنـج هـای همنوعـانش را در
ت عميـق خـويش از ايـن جريـان ،کـالم خـدا را بـه گونـهای تـازه و
عرصهی حيات احساس می نمايد ،با ابراز حسـر ِ
متفاوت با ديگر شاعران ،دستمايهی تشبيهی دلنشين و هنرمندانه قرار داده است:
الـفـبـــــــای درد از لـبــــــم مـ ـیتــــراود
نـــه شبـنـــم کــه خـــون از لبــــم م ـیتــراود
ســه حــرف اســت مضــمون ســی پــارهی دل
الـــــف ،الم ،مـيـــم از لـبـــــم مــیتــراود
(ديوان گلها همه آفتابگردانند)851 :
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آن گونه که میبينيم ،در اينجا حروف رمزی (الف ،الم ،ميم) میتواند به دو گونهی متفاوت تأويل و تفسير گردد:
 _8حروف مقطعهی ( الف ،الم ،ميم ) که در آغاز سورهی بقره آمده است)8( .
 _2مجموع اين حروف ،کلمهی ( ألَم ) به معنای درد را تشکـيل داده است.
افزون بر اين ،اصطالح ( سی پاره ) می توانـد بـه معنـای سـی جـزء قـرآن در نظـر گرفتـه شـود کـه در ايـن صـورت
با حروف مقطعهی قرآن؛ يعنی﴿ الف ،الم ،مـيم ﴾ تناسـب دارد .و يـا ايـنکـه ( سـی پـاره ) مـیتوانـد بـه معنـای دلِ
سی پاره شده شاعر براث ِر غم و درد تفسير گـردد ،کـه در ايـن صـورت بـا تأويـل دوم؛ يعنـی ( ألَـم ) سـازگار اسـت.
()2
شاعر باز هم در جای ديگر به شيوهی ايهام ،اينگونه از قرآن کريم بهره می گيرد:
ای حُسنِ يوسف ،دکمهی پيراهن تو دل میشکفد ،گُل به گُل از دامنِ تو
(ديوان دستور زبان عشق)95:
در اين بيت (حُسنِ يوسف) میتواند در دو معنا به کار رود:
 _8صورتِ زيبای حضرت يوسف (ع)
 _2گلی زيبا و خوشبو
کلمهی (پيراهن) در معنـای بيرونـی و تلميحـی اشـاره بـه پيراهنـی دارد کـه در داسـتان حضـرت يوسـف (ع) موجـب
بينا شدن حضـرت يعقـوب (ع) گرديـد و بـا کلمـه (يوسـف ) تناسـب دارد .افـزون بـر ايـن ،واژهی (گُـل ) بـا حُسـنِ
يوسف که نوعی گُل است ،تناسب دارد)8(.
 -5_2اثرپذیری تلميحی:
ح فـن بـديس ،آن اسـت کـه شـاعر در ضـمن
تلميح در لغت به معنای بهگوشـه ی چشـم نگريسـتن اسـت ،و در اصـطال ِ
کالم ،به داستان يا مَثَل يا آيه و حـديث يـا حادثـهای کـه مشـهور باشـد ،اشـاره کنـد .تلمـيح از صـنايس معنـویِ بـديس
است و از طريق ايجاد تداعــی ،تـاثير شـعر را دو چنـدان مـی کنـد .در واقـس ژرفــا بخشيــدن بـه اثـر و بـه دسـت
آوردن متنـی موجـز از طريق تلميــح ميسـر مـیشـود .ايـن آرايـه آن گونـه اسـت کـه " سـخنور بـه يـاری آن مـی
توانــد بافــت معنــايی ســروده را ژرفــا ببخشــد و دريــايی از انديشــههــا را در کــوزهای تنــگ از واژگــان فــرو ريــزد.
(کزازی8939،هـ.ش)885 :
در شيوهی تلميح ،شاعر سخنِ خـويش را بـر پايـهی نکتـه ای قرآنـی بنـا مـی نهـد؛ امّـا بـه عمـد آن را بـا نشـانه يـا
اشــاره هــايی همــراه مــی ســازد کــه خواننــده شــعر را بــه آن چــه خــود بــدان نظــر داشــته اســت ،راه نمايــد( .
راستگو8930،هـ.ش)02 :
در بررسی سرودههـای قيصـر امـينپـور بـه نمونـه هـای بسـياری از ايـن نـوع اثرپـذيری برخـورد مـینمـاييم کـه در
اينجا و در نگاهی کوتاه ،تلميحات قرآنی را در آثار وی میکاويم:
 -5_2_1داست حضرت یوسف (ع)
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گــاه داســتانهــای مــألوفِ قرآنــی را در شــعر قيصــر امــينپــور بــه شــيوهای متفــاوت از ديگــر ش ـاعران بــازخوانی
می کنيم ،و اين خاصيتِ ذهنِ خـالق و نـوآور شـاعر اسـت .از داسـتان هـای قرآنـی ،ظـاهراً داسـتان حضـرت يوسـف
(ع) بيش از ساير داستانها برای امـين پـور الهـام بخـش بـوده اسـت ،زيـرا بسـام ِد تلمـيح بـه ايـن داسـتان در اشـعار
وی نسبت به ساير داستانها بيشـتر اسـت .شـعرِ «روايـت رييـا» قيصـر درواقـس بـازخوانیِ داسـتانِ زنـدگیِ حضـرت
يوسف (ع) ،و در خدمت انديشـههـای روزمـرهی خـود شـاعر اسـت .شـاعر بـا نگـاهی حسـرت بـار بـه سرنوشـت
يوسف (ع) در اين داستان ،بـه حـوادث نـاگوار زنـدگی روزمـره گريـز مـیزنـد ،و بـه انتقـاد از کسـانی مـیپردازدکـه
با تنگ نظری به زندگی ديگران ،حسادت میورزند:
فرزندم! /رييای روشنت را /ديگر برای هيچ کسی بازگو مکن! /حتی برادران عزيزت /می ترسم /شـايد دوبـاره دسـت
بيندازد /خواب تو را /در چاه
( ديوان دستور زبان عشق)82:
چنان که پيداست ،آيه  0سوره مبارکـه يوسـف ﴿يَـا بُنَـیال الَ تَقُصُـصْ رُيُيَـاکَ عَلَـإ إخُوَتِـ َ فَيَکَيـدُوا لَـ َ کَيْـداً ﴾ ...
( )9الهام بخش شاعر در سروده فوق بوده است.
در قاموس واژگانی شعر امينپور ،غُربت واژه ای است بسيار تلــخ که همــواره خاطـر شاعر را میآزارد ،تا جايی که
شاعر دردِ فراقِ انسان معاصر و فاصله گرفتنش را از معنويات ،با غم و حسرت يعقوب (ع) از دوری يوسف(ع) پيوند
میزند:
اين بوی غربت است /که میآيد /شايد /بوی غريب پيرهنی پاره /در باد /نه! /اين بوی زخم گرگ نبايد باشد /من بوی
بی پناهی را از دور میشناسم
(آيينههای ناگهان)821 :
چنانکه ديده میشود ،واژههایگرگ ،پيراهن ،بو ،غربت و ...ماجرای حضرت يوسف (ع) و برادرانش را در ذهن تداعی
میکند .شاعر در سروده ی فوق ،انسانِ معاصر را قربانی مکر و فريب روزگار جفا پيشه دانسته ،و غُربت و بی پناهی چاه
ظلمانی دنيا را سرنوشتِ محتومِ انسان ،قلمداد نموده است.
امينپور با اشاره به ناماليماتی که در زندگی خاطرِ او را مکدّر می سازد ،رنجش خود را از زمانه و مردم با تمام آنچه که
درگذشته ،خاطرِ حضرت يوسف (ع) را آزرده است ،پيوند می دهد؛ امّا آن چه بر حسرت شاعر افزوده ،اين است که وی
از حضرت يوسف (ع) تنها رنجها و مشکالتش را به ارمغان برده اس ت ،بدون آن که از کماالت و محاسن او بهره مند
باشد:
از بد بتر اگر هست /اين است /اين که باشی /در چاه نابرادر ،تنها /زندانی زليخا /چوب حراج خورده بـازار بـرده هـا/
البته بی که يوسف باشی!
( دستور زبان عشق) 21:
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اين برداشت شاعر از خويش و به شکل عام از انسان امروزی؛ او را آن چنان افسرده و نااميد ساخته که پيراهن خود را
برخالف پيراهن يوسف (ع) بی خاصيت و بی ارزش معرفی نموده است:
بهتر است درز بگيری /اين پاره پوره پيرهن /بی بو و خاصيت را /که چشم هيچ چشم به راهی را /روشن نمی کند
( دستور زبان عشق) 21:
در ايــن ســروده ،مُــراد شــاعر از بــی خاصــيت بــودن پيــراهن ،از دســت رفــتن ارزش و کرامــت و جايگــاه واالی
انسانيت است که خداوند بـه آدمـی بخشـيده اسـت؛ امـا در اثـر فـرو رفـتن در ماديـت آن را از دسـت داده اسـت ،و
طبيعی است که چنين انسانی نمی تواند که چشمی را روشن نمايد.
 -5_2_2داست حضرت آدم (ع)
داستان حضرت آدم (ع) و ماجرای هبوط او نيز از جمله تلميحاتی است که در اشعار قيصرامينپور به آن اشارات فراوان
رفته است .بهره گيری قيصر از اين داستان در قالب انديشه و تفکر روزمره زندگی شخصی ،به آن جلوه و تصويری تازه و
متفاوت بخشيده است .شاعر با اشاره به چگونگی راه يافتن ناگهانی عشق در دل خويش از طريق ديده و نگاه ،و لغزش
دل ،و سختی ها و مرارت هايی که در اين وادی بر او رفته است  ،سرنوشتِ تلخِ خويشتن را با طرد شدن حضرت آدم(ع)
و سرنوشتِ او پيوند می زند:
سر به زيرو ساکت وبی دست وپا میرفت دل
ي

نظر روی تو را ديدو حواسش پرت شد

بر زمين افتاد چون اشـکی ز چشـم آسـمان
ناگهان اين اتفـاق افتـاد :زوجـی فـرد شـد!
بعــدهم تبعيــد و زنــدانِ ابــد شــد در کــوير
عــين مجنــون از پ ـیِ ليلــی بيابــانگرد شــد
کودکِ دل شيطنت کرده است ي

دم در ازل
تـا ابــد از دامـن پــر مهــر مـادر طــرد شــد
(دستور زبان عشق)05:

شاعر در اين سروده ،به تأثير از آيه  90سوره بقره ﴿ :وَقُلُنَا يَا آدَمُ اسْکُنُ أنُتَ وَزَوْجُ َ الُجَنَّةَ وَکُلَا مِنُهَا رَغَداً حَيْثُ شئُتُمَا
وَلَا تَقُرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾( )1با بيان ماجرای طرد شدنِ آدم و حوا از بهشت و فريفته شدن آن دو
توسط شيطان و خوردن از ميوه مم نوعه ،و در نتيجه رانده شدن از درگاه خدا ،به سرنوشتِ انسان امروزی به عنوا نِ
فرزندان و بازماندگانِ آدم و حوا اشاره می کند ،و از انسان ها به عنوانِ تبعيد شدگان در کوير دنيا ،و نيزکودکان
بازيگوشی که از دامنِ پُرمهر و محبت مادر ،محروم گشتهاند ،نام میبرد.
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در ادامه شاعر ،با تلميح به داستان حضرت آدم (ع) ،و مقايسه سرنوشت انسان معاصر با وی ،دليلِ هبوط انسان امروزی
را برخالف آدم (ع) نه ي

لحظه غفلت ،بلکه «دانايی» می داند؛ گويی شاعر معتقد است دانايی همواره سبب حرمان

انسان میشود:
کـــاش از روز ازل هـــيچ نمـــیدانســـتم

کــه هبــوط ابــدم از پــیِ دانســتن بــود
( ديوان گلها همه آفتابگردانند)893:

 -5_2_3داست حضرت ابراهيم
داستان حضرت ابراهيم و توطئه آتش زدن وی ،دست مايهی تشبيهی است زيبا که قيصر را برآن می دارد تا در گيرودار
جنگ تحميلی عراق عليه ايران ،دشمنان کينه توزِ وطنِ خويش را با نمروديان مقايسه نمايد:
نمروديان هميشه به کارند /تا هيمه ای به حيطه آتش بياورند /امّا /ما را از آزمايش آتش هراس نيست /ما بارش هميشه
باران کينه را /با چترهای ساده عريانی /احساس کرده ايم
( مجموعه کامل اشعار) 931 :
آن گونه که از سرودهی فوق برمیآيد ،کينه توزی دشمنان بعثی در اثنای جنگ تحميلی و فرصت طلبی آنان برای ضربه
زدن به مردمِ ايران ،دستمايهی تشبيهی است زيبا و دلنشين که ذهن خالق شاعر را به مدد از آموزههای قرآنی سوق داده
است.
 -5_2_4داست حضرت اسم عيل (ع)
امينپور با سرزنش خويش و انتقاد از کسانی که پس از شهيدان ،دَين آنها را به خوبی ادا نکردهاند و عمر را به بيهودگی
به سر برده اند ،به ماجرای حضرت اسماعيل (ع) و قربانی شدن او به امر خدا گريز میزند ،و اين داستان قرآنی را در
خدمت انديشههای روزمره درمیآورد:
عمــری بجــز بيهــوده بــودن ســر نکــرديم

تقــويم هــا گفتنــد و مــا بــاور نکــرديم

در خاک شد صد غنچه در فصـل شـکفتن

ما نيـز جـز خاکسـتری بـر سـر نکـرديم

حتّــی خيــال نــای اســماعيل خــود را

همسـايه بــا تصــويری از خنجــر نکــرديم
(مجموعه کامل اشعار)922 :

آن گونه که پيداست ،داستان متعارف و آشنای حضرت اسماعيل (ع) در قرآن کريم ،الهام بخش شاعر در سرايش
سرودهی فوق بوده است.
-5_2_5داست معجزه حضرت موسی (ع)
در قصــيده ((تجسّــم)) کــه بــه يــادِ آيــت اهلل طالقــانی ســروده شــده اســت ،ارزش هــايی چــون شــهادت ،شــهامت،
طهـارت و تواضـس مــورد سـتايش قــرار گرفتـه اســت ،و شـاعر در پايــان بـا تلمــيح بـه يکــی از معجـزات حضــرت
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موسی (ع) به تأثير آيه  22سورره طه ﴿ وَاضُـمُمْ يَـدَکَ إلَـإ جَنَاحِـ َ تَخُـرُجْ بَيْضَـاءَ مِـنُ غَيْـرِ سُـوءه آيـه أُخُـرَ ﴾
( )0چنين می سرايد:
از چشم هر شهيد /ي

قطره اش ِ شوق بگيريد /فواره ای ز نور بکاريد /قلبی از آينه ،دلی از دريا /و گردنـی بلنـد /از

آبشار پاک تواضس /از آستين روشن موسی /دستی به رسم وام بگيريد
( مجموعه کامل اشعار) 931 :
 -5_3اثرپذیری واژگ نی
در اين شيوه اثرپذيری ،شاعر در بـه کـارگيری پـارهای از واژههـا و ترکيـبهـا ،وامـدار قـرآن اسـت؛ يعنـی واژههـا و
ترکيبهايی را در شعر خويش میآورد که ريشهی قرآنـی دارنـد ،بـه گونـه ای کـه اگـر قـرآن نبـود ،زبـان و ادب نيـز
از آن واژههــا بیبهره بود .مثــالً به کـار بـردن ترکيـبهـايی چـون ( کرامـاً کـاتبين ،يـد بيــضاء ،عـروة الـوثقإ و...
) و بســياری از اســم هــای خــاصّ قــرآن ماننــد ( آدم ،حــوا ،ابــراهيم ،جــالوت قابيــل ،و ) ...از آن جملــه انــد(.
راستگو)80 :8930،
اثر پذيری امينپور از واژگان و ترکيبهای خاصّ قرآنی بسيار است که در اينجا به دو مورد اشاره می شود:
لبخنـد تو خالصه خوبی هاست /لختـی بخند ،خنده گل زيباست /پيشانيـت تنفّـس ي

صبح است /صبحی که انتهـای

شـب يلداست
( مجموعه کامل اشعار) 153 :
آنگونه که مشاهده می شود ،شاعر در اينجا (تنفّس صبح) را که ي
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سوره تکوير آورده است( )0عالوه بر اين ،تأثير پذيری امين پور از همين اصطالح قرآنی ،تا به آن حدّ است که نام ِيکی
از دفترهای شعری او با الهام از آن به عنوان (تنفّس صبح) گزينش شده است.
در قصيدهی ((گشايش)) که شاعر آن را به گونه ي

مناجات شبانه به زبان جاری می کند ،اصطالح (فتــح آشکار =

فتح مبين) از واژگان خاصّ قرآنــی است که در آغاز سوره فتـــح آمده است ﴿:إِنَّا فَتَحْنَا لَ َ فَتُحَاً مُبِيْناً ﴾ (:)3
تو را به رستخيز /مرا خراب مکن /که رستگاری و درستکاری دلم /به درستکاری همين غم شبانه بسته است /کـه فـتح
آشکار من /به اين شکست های بی بهانه بسته است
( گل ها همه آفتابگردانند) 93:
 -5_4اثرپذیری گزارهای ()1
اين اثر پذيری خود بر دو گونه است:
 -5_4_1اقتب س و تضمين
در اين شيوه ،شاعر گزاره؛ يعنی ي

عبارت قرآنی را با همان شکل و ساختار ،بدون هيچگونه تغيير و دگرگونی ،و يا با

اندک تغييری که در تنگنـای وزن يا قافيه از آن گريزی نيست ،در سخـن خود جای میدهد (.راستگو)22 :8930،
 -5_4_2حلّ ی تحليل
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در تضمين و اقتباس ،سخنور برای نگـه داشـتن وزن و قافيـه نـاگزير مـی شـود بـدون آن کـه سـاختار اصـلی آيـه را
بــر هــم بزنــد ،انــد کی در آن دســت بزنــد ،انــدکی در آن دســت بــرد؛ امّــا گــاهی گوينــده ،بــيش از ح ـدّ معمــول در
ساختا ِر اصلی آيه دست کاری می کنـد و چـه بسـا سـاختار اصـلی آن را بـه نـوعی بـرهم مـی زنـد و بافـت آيـه را
تغيير می دهد که به آن حل يا تحليل می گويند (.همان)98 :
در بررســی اشــعار قيصــر امــينپــور بــا نمونــههــای بســياری از اثرپــذيری بــه شــيوهی ((اقتبــاس)) يــا ((تضــمين)) و
((ح ـلّ)) يــا ((تحليــل)) برخــورد مــیکنــيم .ايــن گونــه بهــره بــرداری ازقــرآن در شــعر او بــا قصــد و غــرضهــای
گوناگونی انجام می پـذيرد از جملـه :تبـرک و تمـين ،تعليـل و توجيـه ،تشـبيه و تمثيـل ،تحـذير و تحـري  ،تـزيين و
تجميل ،استشهاد و استناد و ...که در اينجا به مهمترين آنها پرداخته میشود.
برداشتِ قيصر از مرگ و چگونگی دست يافتن آن بر انسان به تأثير از آيهی  31سـورهی نساء ﴿ :أيْنَمَا تَکُونُواُ يُدْرِکُکُمُ
الُمَوتُ وَلَوْ کُنُتُم فی بُرُوجٍ مُشَيالدَةٍ  )2( ﴾ ...چنين به سرايش درآمده است:
ما /در تمام عمر تو را در نمی يابيم /اما /تو /ناگهان /همه را در می يابی
( مجموعه کامل اشعار)805 :
شاعر با تغييرات نسـبتاً جزيـی در سـاختار و محتـوای آيـه  0سـورهی جمعـه ﴿ مَثَـلُ الَّـذينَ حُمُلُـوا التَّـوْراةَ ثُـمال لَـمْ
يَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الُحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً و )85( ﴾ ...چنين می سرايد:
خروار /خروار /خوانديم /بار گران اسفار /بر پشت ما قطار قطار آوار /اما تمام عمـر /در انتظـار يـ

دم عيسـی وار/

مانديم
( مجموعه کامل اشعار)809 :
ماجرای خلقتِ جهان نيز از زاويای مختلف ،دغدغه ذهن خالق امين پور بوده است؛ به عنوان مثال ،شاعر با استناد به آيه
 95سورهی أنبياء ﴿ :أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ کَفَرُوا أَنَّ السالمَاوَاتِ وَالُأَرْضَ کَانَتَا رَتُقاً فَفَتَقُنَاهُمَا وَجَعَلُنَا مِنَ الُمَاءِ کُلَّ شَیْءه أفَلَا
يُؤُمِنُونَ ﴾ ( )88تعبيری شاعرانه از مراتب خلقت به دست می دهد:
خدا ابتدا آب را /سپس زندگی را بر آب آفريد /جهان نقش بر آب /و آن آب بر باد
(گلها همه آفتابگردانند)39:
علم بی حد و حصر خداونـد هسـتی بـه تمـام امـوری کـه در پيرامـون حيـات مـا وجـود دارد و آگـاهی واالی او بـه
هرآنچه که قرار اسـت ،اتفـاق بيفتـد ،شـاعر را بـر آن مـیدارد کـه بـه تـأثير از آيـه  88سـورهی شـوری ﴿  ...لَـيْسَ
کَمِثُلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السالمِيسُ الُبَصِيرُ ﴾ ( )82خداوند متعال را باالتر از وصف و تشبيه معرفی کند:
تـــو شـــعر نگفتـــه مـــرا مـــی دانـــی

و ز بــرگ ســفيد دفتــرم مــی خــوانی

آخــر بــه چــه مــانی کــه بگــويم آنــی

تــو همچــو خــودی ،تــو خــويش را مــانی
( در کوچه آفتاب)88:
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شاعر با توصيف آدمی به عنوان موجـودی کـه همـواره در عرصـهی حيـات در انديشـهی کـم يـا زيـاد شـدن مـال و
ثروت خـويش اسـت ،بـه تـأثير از آيـه  82سـورهی حشـر ﴿وَال تَکُونُـوا کَالَّـذِينَ نَسُـوا اهللَ فَاَنُسَـاهُمْ اَنُفُسَـهُمْ اوُلئِـ َ
هُمُ الفاسِـقُونَ ﴾ ( )89انسـان معاصـر را نمـادی از غفلـت معرفـی مـی کنـد کـه از ديربـاز وجـود حقيقـی خـويش را
فراموش کرده است:
مــا خــويش فرامشــان لــرزان قــديميم

انديشـــه کنـــان وادی بـــيش و کمـــيم

خـــود را و تـــرا اگرچـــه بـــرديم زيـــاد

مـــا را اگـــر زيـــاد بـــردی عـــدميم
( در کوچه آفتاب)81:

شگفتی های موجـود در طبيعـت ،و سـرزمين هـای پُـر از اسـرار ،و آسـمان هـايی سرشـار از رمـوز ،شـاعر را بـر آن
مــی دارد کــه زبــان بــه تحســين از آنهــا بگشــايد و بــا تــأثير از آيــهی 825ســورهی آل عمــران ﴿ :إنَّ فــی خَلُــقِ
السالـمَاوَاتِ وَالُــأرْضِ وَاخُتِلَــافِ الَّيْـلِ وَالنَّهَــارِ لَأيَــاتِ لِـأُوْلِإ الُأَلُبَــابِ ﴾ ( )81زمــين و آســمان هــا را نشــانه هــايی از
قدرت خداونـد متعـال معرفــی کنـد و بـا تـأثير از آيـهی 85سـورهی لقمـان ﴿ خَلَـقَ السالـمَاوَاتِ بِغَيْـرِ عَمَـده تَرَوْنَهـا
وَاَلُقَإ فـی الُـأرْضِ رَوَاسِـیَ أنُ تَمِيـدَبِکُمْ وَ )80( ﴾ ...آسـمان هـا را بـه عنـوان سـتون هـای بـی سـتون کـه خداونـد
ستون آنهاست توصيف نمايد:
ای عشق بنياد زمين و آسمان آيه توست

بنيــاد ســتون بــی ســتون پايــه توســت

چــون رهگــذری خســته کــه مــی آســايد

آســـايش آفتـــاب در ســـايه توســـت
( در کوچه آفتاب)80:

نگاه سرد و بی رغبتِ شاعر به تجمّالت تصنّعی دنيا ناشی از فکر باز و ديد عميق و دورانديشانه ی وی به دنيايی است که
در فرا روی اوست .شاعر با يادآوری حوادثی که در قيامت در انتظار انسان است و با تأثير از آيهی85سورهی قيامت ﴿
يَقُولُ الُإنُسَانُ يَوْمَئِذه أيْنَ الُمَفَرُّ ﴾ ( )80خود را در عرصهی محشر به پرنده ايی تشبيه می کندکه در شبی ظلمانی و ابری
سرگردان پر و بال می زند و نمی داند به کجا بگريزد:
در واقعـــه ای چنـــان کجـــا بگريـــزم

زان مـــأمن بـــی امـــان کجـــا بگريـــزم

چونانکــه پرنــده در شــب غــرش ابــر

در پهنــــهی آســـمان کجـــا بگريـــزم
( در کوچه آفتاب)95:

شهادت و شهادت طلبی يکی از مضامين بارز در شعر قيصر امينپور است که به بخشی از عالیترين مفاهيم شعر او
روحی سرخ و مقدس بخشيده است .شاعر با تأثيرپذيری از آيهی  802سوره آل عمران ﴿:وَالَ تَحْسَبَنَّ الَّذيِنَ قُتِلُوا فِی
سَبِيلِ اهللِ أمْوَاتاً بَلُ أحْيَاءٌ عِنُدَ رَبُهِمْ يُزُرَقُونَ﴾ ( )83شهيدان را نه مردگان ،بلکه زندگانی می داند که روزی خوارِ خوا نِ
گستردهی پروردگارند:
کـــس راز حـيــــاتِ او ندانــد گفتــــن

بايســـــت زبــان بــه کــامِ خــود بنهفتـــن

جلوههای بينامتنی قرآنِ کريم در شعر قيصر امين پور05

هــر چنــد ميــانِ خــونِ خــود خُفــت ولــی

ســوگند ،کــه خـــون او نخواهــد خفــتن
( مجموعه کامل اشعار) 12 :

شهيدان در شعر امينپور با نيروی ارادهای که همواره در قلب بيدارشان میتپد ،به خونِ سرخِ خويش رنگی ديگر می
بخشند .شاعر با تأثير از بخشی از آيهی  832سورهی اعراف ﴿ وَإذَا أخَذَ رَبُّ َ مِنُ بَنِی آدَمَ مِنُ ظُهُورِهِمْ ذُرُيالتَهُمْ
وَأَشُهَدَهُمْ عَلَإ أَنُفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبُکُمْ قَالُواُ بَلَإ شَهِدْنَا أَنُ تَقُولُواُ يَوْمَ الُقِيَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنُ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ ( )81اينگونه به
توصيـف شهيـدانی می پردازد که به دنـيا و آن چه در آن است ،پشـت نموده اند:
" ال" بود که کشته شد و" ال" بود شهيد

" ال " بـود و "السـت" را "بلـی" بـود شــهيد

بـــا قامـــت واژگونـــه در خـــونش نيـــز

تصـــوير و تجســـمی ز" ال " بـــود شـــهيد
( در کوچه آفتاب)12:

آنگونه که از سرودهی فوق برمی آيد ،شاعر ،شهيد را تجسم " ال " بر روی زمين دانستهاست ،و اين خود اشارتی است
به مقام واالی آنان در نفی همهی خدايان دروغين و هر گونه شرک خفی و جلّی که بيشتر انسانها بدان آلودهاند.
نتيدجه:
-

شعر قيصر امين پور همانند شعر ديگر شاعران مسلمان ،بی بهره از قرآن نبوده است .او در اشعارش ،گاه به صورت

استفاده از مضمون ،و گاه به صورت استفاده از واژگان و عبارات ،از قرآن بهره مند شده است.
 در ساختارِ شعر قيصرامينپور ،آيات قرآن بدون اين که چندان بوضوح جلوهگری کنند ،نهفته شدهاند؛ بدين معنا که بهنظر میرسد شاعر مفاهيم قرآنی را بيشتر به صورت ناخودآگاه در اشعارش منعکس نموده و براساس قول(:اللّسان
ترجمان القلوب)  ،از ضمير ناخودآگاهش سرچشمه گرفته و بر زبانش جاری گشته است و به جز چند مورد معدود،
اشارهی مستقيمی ندارد.
-

عمق و گستردگی تفکّر و انديشهی امينپور ،از شناخت و آگاهی وی نسبت به علوم قرآن نشأت میگيرد .وی

بهگونه ای از کتاب عظيم الهی و واژگان و عبارات مربوط به آن سخن میگويد که عشق و عالقهی شديد او را به مکتب
انسانساز قرآن آشکار می سازد که در اين ميان ،تنها ذکرِ ظاهری کلمهها و عبارتهای قرآنی ،موردنظر او نيست ،بلکه
معانی و مضمونهای قرآن به شکلهای مختلف و با تنوّع بسيار ،در اشعار او به چشم میخورد.
 با توجّه به اين که ارزش هر متن يا گفتمان تازهای تنها در بافتِ حاصل از متون و گفتمانهای ديگر شناخته می شود،لذا با اندکی تأمّل و تعمّق در ديوان قيصر امينپور درمیيابيم که بسياری از مضامين و الفاظ شعری وحتّی جنبههای
داستانی و شخصيتی را از قرآن کريم الهام گرفته ،و آن ها را تحت تأثير اين گوهرِ ناب الهی به رشتهی نظم درآورده
است .بنابراين ارتباط بسيار تنگاتنگی بين متنِ غايب (= قرآن ) و متنِ حاضر (= شعر قيصر) وجود دارد ،و بينامتنی در
غالب موارد آگاهانه ،و با کمترين تغيير در معانی و الفاظ انجام گرفته است.
پدینوشته
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 )8حروف مقطعه در آغاز سورهی مبارکهی بقره چنين آمده است﴿ :الم﴾
 )2همان گونه که می بينيم ،شاعر در اين سروده از آرايه ايهام تناسب ،به خوبی بهره جسته و به گفتار خويش زيبايی
خاصی بخشيده است و بعيد نيست که در چگونگی شيوه وکاربرد اين آرايه ،تحت تأثير آيه 0و 0سوره الرحمن﴿ الشَّمسُ
وَالُقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ قرار گرفته باشد.
در اين آيه واژه " نجم " دارای دو معناست ( :السعد التفتازنی ) 983 :8188
 معنای ظاهری که همان ستاره است .اين معنا با عبارت پيشين آن؛ يعنی ( الشمس و القمر ) تناسب دارد. معنای پنهانی که همان گياه است .اين معنا با کلمه پسين آن؛ يعنی ( و الشجر ) تناسب دارد. )9يعقوب گفت :ای فرزندم! زنهـا خـواب خـود را بـرای بـرادران حکايـت مکـن کـه بـر تـو مکـر و حسـد خواهنـد
برد و...
 )1و گفتـيم کــه ای آدم تـو بــا جُفــت خـود در بهشــت رايگــان و بـی زحمــت جــای گزينيـد و بخوريــد از اطعمــهی
بهشــت از هرچــه مــی خواهيــد ،و نزدي ـ

نشــويد بــه ايــن درخــت کــه اگــر نزديـ

شــويد از جملــهی ســتمکاران

خواهيد بود.
 )0دست خود به گريبان فرو بر تـا دسـتی بـی هـيچ عيـب درخشـان بيـرون آيـد و ايـن معجـزهی ديگـر تـو خواهـد
بود.
 )0اشاره به آيهی 81سورهی تکوير﴿ :وَالصُّبْحِ إذَا تَنَفَّسَ﴾
 )3ای رسول غم مدار که ما تو را به فتح آشکار در عالم پيروز میگردانيم.
 )1گزاره در اينجا به معنی عبارت و جمله ،خواه جمله کامل و خواه ناقص به کار رفته است.
 )2هرکجا باشيد ،اگرچه در کاخهای بسيار محکم ،مرگ شما را فرا رسد و...
 )85کسانی که مکلّ ف به تورات شدند ،ولی حـق آن را ادا نکردنـد ،ماننـد االغـی هسـتند کـه کتـابهـايی حمـل مـی
کنند ...
 )88آيــا کــافران نديدنــد کــه آســمانهــا و زمــين بســته بــود و مــا آنهــا را بشــکافتيم و از آب هرچيــزی را زنــده
گردانيديم ! چرا باز به خدا ايمان نمیآورند.
 )82هيچ چيزی همانند او نيست و او شنوا و بيناست.
 )89چون کسانإ مباشيد که خدا را فراموش کردند و او (نيز) آنان را دچار خودفراموشإ کرد؛ آنان همان نافرمانانند.
 )81به تحقيق در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز روشن نشانههايی برای خردمندان.
 )80آسمان ها را بدون ستونإ که شما ببينيد ،بيافريد ،و در زمين لنـــگرها انداخت  ،تا که شما را نلرزاند و ...
 )80انسان در آن روز خواهد گفت :راه گريز کجا است
 )83البته نپنداريد که شهيدان راه خدا مُرده اند ،بلکه زنده به حيات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.
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 )81و ای رسول خدا به ياد آور هنگامی که خدای تو از پُشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و آنان را بر خود گواه
ساخت که آيا من پروردگار شما نيستم همه گفتند :بلی ما به خدايی تو گواهی میدهيم که ديگر روز قيامت نگوهی که
ما از اين واقس غافل بوديم.
من بع و مآخذ
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