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چکیده
تلمیح یکی از کهنترین و پرکاربردترین صنایع بالغی است که بهسبب عواملی چون فشردگی و ایجاز
زبانی خاص خود ،ورود قسمتی از یک متن غایب در متن حاضر و نقش پررنگ مخاطب در ادغام و دریافت
این تداخل متنی و  ،...در همۀ ادوار مورد توجه شاعران بوده و موجب غنای معنایی و زیبایی شعر شده است.
این صنعت ادبی در اشعار شاعران معاصر با پیچیدگیها و تنوع فرمی و محتوایی بیشتری بهکاررفته که
تحلیل و بررسی آنها نیازمند مطالعات دقیقتر با رویکردهای نوین است .از سویی ،قصص قرآنی یکی از اولین
متونی است که شاعران کالسیک و معاصر فارسی در تلمیحات خود به آنها اشاره دارند .برهمین اساس ،در
پژوهش حاضر تلمیحات روایی-قرآنی در اشعار فاضل نظری را با تأکید بر تنوع ساختاری و فرمی تلمیحات
بررسی کرده است؛ تا دریابد بیشترین تلمیحات روایی در اشعار او کدام است و نظری با چه روشها و فنونی
از تلمیحات روایی قرآن در اشعارش استفاده کردهاست .پس از بررسی توصیفی -تحلیلی هر شش دفتر شعر
نظری ،این نتایج بهدست آمد که از نظر محتوایی داستانهای آدم (ع) و یوسف(ع) پربسامدترین تلمیحات
قرآنی در غزلیات نظری هستند؛ همچنین از حیث ساختاری انواع تلمیحات ترکیبی ،چندوجهی ،پژواکی،
آیرونیک و ...در اشعار او وجود دارند که این امر بیانگر تنوع کاربرد و پیچیدگیها و ظرافتهای هنری این
صنعت در اشعار این شاعر است.
کلیدواژهها :بالغت ،تلمیح ،روایتهای قرآنی ،فاضل نظری
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 -1مقدمه
در علوم اسالمی علم بالغت متشکل از مجموعهای از دانشها است که بهه گهدهدها جنبههههای
درعه -

هنهی زیباییگناسانه معناگناسانه آثار ادبی به یژه گعه میپهدازد .یکی از قدیمیتههی
حال سادهتهی  ،جامعتهی

مانعتهی تعاریف از علم بالغت از آن فخه رازی است؛ آنجاکه میگوید:

«بالغت آن است که آنچه را که در ته دل دارد ،با سخنی که از ایجاز مخل اطناب ممل در آن پهه ه
گده باگد ،به زبان آرد» (فخهرازی .)71:2:26،جهجانی ن هم

گفته را به تعب هی دیدهه آ رده در

بحث نظم معتقد است گاعه میکوگد بهتهی رابطه نحوی را ب

ایجهاد کنهد تها بهه مق هود

کلمها

مدنظه خود بهسد آن را با تعب ه تطابق کالم به مقتضای حال مقام ب ان کهدهاست (جهجهانی:2::2،
 .)44-44یکی از گدهدها اب ارهای بالغی که از قدیم نقش اساسی در ب ان در ن ا
القای ادبی ذهن ا

قلبهی گهاعهان،

اساسی سخ پهدازان تقویت جنبۀ معناگناختی زیباگهناختی کهالم دارد ،تلمه

است که بهسبب ماه ت خاص خود که در محور افقی در نحو کالم در ارتباط مجها ر

بها سهایه

کلمهها  ،مههیتوانههد بهها آ ردن اژگههان الفههانی انههدن ،معههانی ب ه اری را بههه ذهه مخاطههب آ رد
(همایی14:2:6:،؛ گمس ق س ،):66:2:33 ،نمونۀ عالی د ری از ایجاز مخل اطناب ممل ن است.
در اسالم منشأ تمامی علوم اسالمی از جمله دانش بالغت ،بهرسی دق ق جنبههای زیبایی لفظی
معنوی کتاب آسمانی قهآن بوده است (زیدان ،283: ،ج ):3 :2هم

امه سبب استفادۀ متمادی از لفه

محتوای ای کتاب در آثار هنهی م لمانان بوده است .به هم

اساس ،پژ هش حاضه بهه آن اسهت

که تلم حا
مضام

قهآنی را در مجموعه اگعار فاضل نظهی از گهاعهان توانهای معا هه اسهت کهه در خلهق

نو ت ا یه بکه در ساختار که ب ار توانا است مفاه م مضام

قهآنی را ن ه در گهعه

خود منعکس کهدهاست ،بهگ وۀ تو فی -تحل لی بهرسی کند .البته الزم به ذکه است کهه در پهژ هش
حاضه تنها به تلم حا

داستانی-قهآنی موجود در  7دفته گعه نظهی پهداخته گدهاست .دیده ر یکههد

پژ هش حاضه ای است که در ر ش پژ هش ن با غالب پژ هشههای مشهابه متفها
مبحث تلم

اسهت .زیهها

در کتابهای بالغت فارسی عموماً با ر یکهد محتوامحور به اسهاس موضهوو منشهأ
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تلم حا

تق مبندی گده است؛ بدی تهت ب که از نظه موضوو با توجه به محتوای داستانها د دسهتۀ

کلی تلم حا
تلم حا

ایهانی تلم حها

اسهالمی (ر.ن :عباسه،ور)40: :2:32،؛ از منظهه خاسهتداه قهومی

ایهانی ،سامی ،عهبی ،اسهائ لی ،م حی ،یونانی غ هه ،مج ا گدهاست (ر.ن :گم ها(الف)،

 .)12 8-3 :2:62اما مبنای ای پژ هش به انواو خاص کاربهدهای فاضل نظههی از ق هق قهآنهی در
ساخت تلم حا

ادبی مبتنی به گدهدهای محتوایی ،فهمی ساختاری است .به هم

بندیهای باال را مالن قهار نداده است انواو تلم حا

اساس ،تق ه م-

داستانی-قهآنی را بها نهووگناسهی مطههد در

بالغت غهب بهرسی کهده است تا دریابد در کدام ک از گهش دفتهه "گهیههههای ام،هاتهور" (،)2:31
"اقل ت" (" ،)2:34آنها" (" ،)2:33ضد" (" ،)2:81کتاب" (" )2:84اکنون" ( )2:86فاضل نظهی
اگارههای تلم حی به ق ق قهآن ب شته مورد توجه بوده است اینکهه گهاعه در سهاخت تلم حها
ر ایی-قهآنی خود با چه گدهدهای هنهی ای ر ایتهای معه ف گناخته گده را در اگعار خهویش
گنجانده است.

 -2پیشینه
از آنجا که تلم

از نایع بهج ته پهسابقۀ بالغی است تهاکنون پژ هشههای ب ه اری در قالهب

کتاب مقاله در ای باره انجام گده است .از مهمتهی آنهاست :کتهاب "فههنه
گم ا ( )2:62است که دربارۀ تعهیف ،انواو س ه تحول تلم

تلم حها " سه ه س

در آثار ادبی است .در «جلوههایی از

تجلی قهآن حدیث در گعه فارسی» محمد راسهتدو ( )2:67دربهارۀ انهواو تأث هپهییهی تهجمهه ای،
تف هی ،تأ یلی  ...از قهآن در کالم گاعهان سخ رفتههاسهت .در کتهاب "فههنه
معا ه فارسی" محمدح
است .همچن

مقاال

محمدی ( )2:34ن تلم حا

ب اری درمورد تلم حا

تلم حها

ادبی در گهعه معا هه فارسهی ذکهه گهده

قهآنی در اگعار گاعهان کالس ک معا ه بهاسهاس

انواو تق مبندیهای مطهد گده در آثار فوق انجام گدهاست؛ مانند" :ندهاهی بهه تلمه
تلم حا

گهعه

بهازب نی

اسالمی در دیوان ن اری قه تانی" ( فهینژاد اسماع لزاده )2:80،کهه در آن ندارنهدگان

دریافتهاند که ن اری از تلم حا

قهآنی بهای ب ان عقاید اسماع لی

وف انه خود بههه بهده اسهت .در
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پژ هش "بهرسی تلم

اقتباس مضهام

قهآنهی در مونهوی نههسه،هه ام هه خ هه دهلهوی» (عهالی

محمودی همکاران )2:87،نمونههایی از بهخی اگارا

داسهتان قهآنهی یوسهف(و)در گعهمعا هه" (ایههانزاده

آمده است .در پژ هشهایی چهون «مضهام
ذب حی" )2:38،س ه تحول تلم
مختلف ب امد یک تلم

تلم حا

قهآنی موجود در گعه ام هخ ه

نود در قهن چهارم تا چهاردهم" (گوگتهی )2:84،ن جنبهههای

قهآنی در آثار چند گاعه تحل ل بهرسی گده است .در نهایهت پژ هشهی

که مبنای کار ای پژ هش است "فهمگناسی تلم حا

ر ایی-قهآنی در مجموعۀ اگعار گف عیکدکنی"

(رجبی-م ههاگمی )2:83،است که در آن نوی ندگان انواو جدیدی از تلم

را که در بالغت اندل ی

جود دارد لی تاکنون در منابع بالغی فارسی پژ هشهای انجام گهده دربهارۀ تلمه
است ،معهفی کهده بهاساس آن تلم حا
پژ هش حاضه ن به هم

معهفهی نشهده

ر ایی-قهآنی در اگعار گف عیکدکنی را بهرسی کهدهاند .در

مبنا انواو تلم حا

ر ایی-قهآنی در مجموعه اگعار فاضل نظهی تحل ل

بهرسی فهمگناسانه گدهاست .همچن  ،تاجاییکه ندارندگان ج تجو کهدهاند تاکنون پژ هشی دربهارۀ
تلم

در اگعار فاضل نظهی انجام نشدهاست از آنجا که نظهی از گاعهان مطهد معا هه اسهت کهه

عقاید میهبی در اگعارش جایداهی مهم دارد ،پژ هش حاضهه مهیتوانهد ر گهنده جنبههای دیدهه از
نهف تهای هنهی میهبی اگعار ای گاعه معا ه باگد.

 5ـ بحث
 -1-5تلمیح و قرآن
از نظه لغوی تلم

در زبان عهبی م در باب تفع ل از ریشۀ «لَمَ َ ،یَلْمَ ُ ،لَمْحاً لَمْحاناً» به معانی

نداه کهدن ،اگاره کهدن ،درخش دن ،نظه ندهی ت کوتاه گتابزده مانند آن اسهت (ابه فهارس،
 2404،108ر.ن :اب منظور ،بیتا« ،لم ») .در آثار بالغی ن بهه معهانی "ندهاه اجمهالی" (رام،هوری،
" ،)144:2::6درخش دن بهق ستاره" (ز زنی )113:2:40 ،است .بهخی ن آن را از ریشۀ "مَلَ َ" به
معنای «نمک
کوتاهتهی

کهدن» میدانند (گهمسقه س :3::2:33 ،ههدایت .)43،2:3: ،از منظهه ا هطالحی،
کلهیتههی تعهیهف از تلمه

را گم ها آ رده آن را "اگهاره بهه داسهتانی در کهالم "

(گم ا )212:2:32،دان ته است .راستدو آن را "چشهم د آرایهی" (راسهتدو )186 :2:31 ،که ازی
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"چشم د" نام ده گفته "آرایهای است در نی که سخنور بهدان ،سهخت کوتهاه ،از داسهتانی ،دسهتانی
(مولی) ،گفتهای ههچه از ای گونه ،سخ در م ان مهیآ رد"(که ازی .)220:2:6: ،عمومها منظهور از
"ههچه از ای گونه" ،اگاره کهدن به سخ
مانند آن در کالم است .به هم

حدیوی از ب رگان ،اقعه تهاریخی یها مکهانی معهه ف

سبب ،در بهخی از منابع تلم

را ح

تضم

را اب معت معهفی کهدهاند (حلبی .)141:2830،علیرغم سادگی ناههی تلم
آن یعنی اگاره به داستانی عموماً مشهور در م ان سخ  ،ای

نام ده ابداوگهه آن
به یژه در معنای کهالن

هنعت ادبهی جایدهاه خا هی در نقهد

نظهیۀ ادبی ،بالغت گعه کالس ک معا ه دارد؛ زیها در ناهه کالم «گاعه یا گوینده در ب ان خود به
داسههتانی یهها حههدیوی یهها آیهههای یهها گههعه مشهههوری اگههاره مههیکنههد ایهه از مح ههنا
است»(رنجبه)40:2:34،؛ در ع

حال ،چون درن تلم

لفظههی

به آگاهی مخاطب از معنهی محتهوای آن

داستان یا ر ایت اگاره گده ب تدی دارد ،از ح ث معنایی ن کهالم را پ چ هدهتهه مهیکنهد .از سهویی،
ازآنجاکه در اگارا

تلم حی-داستانی یک داستان ر ایت مج ا به در ن کالم موجود در مت حاضهه

ارد گده با معنای آن میآم د تا از خالل ای تهک ب معنا یا ت ویهی تهازه را ایجهاد کنهد ،لهی
ارزش هنهی مت را ب شته میکند .بهای موال ،یکی از غ لهای اخوان ثالث با مطلع زیه آغاز میگود:
با ای پهی بازی مها آخه کنی دیوانهای

پ دا گو از پنهان خود ،آخه تو احبخانهای
(اخوان ثالث):27:2:78،

که ناههاً گاعه معشوق غایب خود را بهعنوان یک پهی مج م کهده است؛ که موجودی اف هانهای
عام انه است از نظهها پنهان است لی با اراده خود میتواند رؤیت ن گود؛ اما پس از چنهد ب هت
در خالل غ ل میگوید:
گویا فهگته راست گفت ،از آدم حوّا زم

په نلم جور فتنه گد ،چون جندلی ،دد النهای
(همان):27:

در اینجا مخاطب بهای درن درست معنای ب ت باید بداند فهگته بها پههی ب هت آغهازی متفها
است؛ اگاره دارد به ای ق مت از داستان خلقت آدم در قهآن که فهگتدان در اعتهها

بهه آفههینش
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آدم (و) خطاب به خدا ند گفتند" :أَتَجْعَلُ فِ هَا مَ ْ یُفْ ِدُ فِ هَا َیَ ْفِکُ الدِّمَاءَ" (بقههه  .):0در اینجها بها
تغ ه نام پهی به فهگته هم اگاره به داستان قهآنی به در ن غ ل راه یافته؛ هم اینکه تناسب تقهابلی
ب

مفهوم عام انه پهی -که از نظه مهدم گاه فهگته ن خوانده میگود -در م ان آدم ان زندگی مهی-

کند ،با فهگتدان مقهب ساک مأل اعلی بهقهار کهده است .از سویی درن معنای کلی ب هت اب هته بهه
آگنایی مخاطب با داستان خلقت سخ فهگتدان است.
در مجموو ،قهآن کهیم یکی از منابع ب ار مورد رجوو بهای ساخت تلمه ههای ادبهی در سهخ
ادیبان گاعهان م لمان در طول تاریخ بالغت اسالمی تا کنون بوده است؛ زیها فارغ از جنبهۀ تقهدس
آن ،از متونی است که م لمانان عموماً با ق ق ر ایتهای آن آگنا ه تند به نوعی هنهمند هندام
اگاره کهدن به آنها میتواند پ شب نی کند که قاعدتاً مخاطب اگاره ا را درمییابد متوجهه مهیگهود
مهتبط با کدام مت غائب است دیده چندان ندهان فقدان آگاهی پ ش نی ا بهای درن اگاره تلم حهی
موجود در کالمش ن ت؛ ضم اینکه چون در قهآن کهیم ق ق داسهتانههای مشههور ب ه اری از
اقوام معه ف ادیان ب رگ تاریخ ذکه گده است ،از جهت محتوایی ن ه بههای هنهمنهدان مخاطبهان
مورد توجه جیاب است .به هم

اساس ،در پژ هش حاضه ن مالن بهرسهی تلم حها  ،اگهارا

قهآنی بوده که جنبۀ داستانی ر ایی داگتهاند.
 2-5ـ تلمیحهای روایی -قرآنی در شعر فاضل نظری
فاضل نظهی زادۀ  2:46در گههستان خم

استان مهک ی از گاعهان خوشقهیحۀ معا ه اسهت

که اگهچه قالب سنتی غ ل را بهگ یده ،در ادامۀ نوآ ریهای گاعهان غ لسهای دههۀ  ،60 70غه ل-
هایش به سبک غ ل نهو یعنهی بها تغ هها
):2::2:37؛ به هم

نوآ رههای زبهانی مضهمونی همههاه اسهت (ر زبهه،

سبب از ا بهعنوان گاعه توانا جهیانساز دهه  30یاد گهده اسهت (فهالد

زارعی )247:2:84،که «با استفاده از مضمونهای قدیمی تکهار آنها به گهکلی دلنشه

پهییهفتنی،

زم نۀ ر یآ ردن خوانندگان را به گعه خود ،فهاهم مینماید»(قاسم ان مجهد .)264:2:86،بهای نشان
دادن تنوو نوآ ریهای ای گاعه در استفاده از داستانهای که قهآن در آفهینش ت ویهسهازیههای
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غ لهایش ،تلم حا

ر ایی-قهآنی موجود در  7دفته "گهیههای ام،هاتور" (" ،)2:31اقل ت" (،)2:34

"آنها" (" ،)2:33ضد" (" ،)2:81کتاب" (" )2:84اکنون" ( )2:86بهرسی گده است .از نظه تنوو
کاربهدهای هنهی محتوایی ساختاری بهرسی تلم حا
نشان میدهد که نمود انواو مختلف ای تلم حا

ر ایی-قهآنی در مجموعه اگعار فاضل نظهی

در اگعار ا بدی تهت ب است:

 1-2-5تلمیح ساختاری )(Allusion Structural

ژرار ژنت ( )Gérard Genetteاز دیدگاه ب نامتنی معتقد است که تلم
کامل آن متضم درن ارتباط آن با متون دیده است ( .)Ricks,2004:5تلم
مت غایب دیده است .بدی تهت ب که هه تلم

سخنی اسهت کهه معنهای
محل پ وند یک مت با

بخشی از مت حاضه است که ق متی از یک داسهتان

یا مت مهجع غایب را به یاد میآ رد .اما در تلم حاتی که جنبۀ داستانی دارند ،ای تهأث ه فهاخوانهدن
یک مت غایب به در ن مت حاضه میتواند سعت گ تهۀ متفا تی را داگته باگد .از ای ر  ،تلمه
به یک داستان معه ف در گعه یک گاعه میتواند هفاً در حد اگاره به نام یک قههمان یا کنشی از آن
داستان در بخشی از گعهش باگد یا ط ف ب ار س عتهی را دربه بد هد؛ تاجایی که کل معنها لهی
زیباییگناسانۀ آن گعه تحت تأث ه آن داستان (مت مهجع) باگد .در ایه حالهت آن تلمه
خواهد بود« .زیها یک تلم

ساختاری نه فقط با بافت لغوی یک مت  ،بلکه با تهأث ه متقابهل غنهی به

مت فعلی مت مهجعی که به س لۀ تلم
تلم

سهاختاری

فقط در بهقهارکهدن ارتباط ب

بهاند خته گده ،ساخته میگود .بنابهای  ،قدر

یک یا چند عبار

ایه نهوو

از یک مهت مبهدأ یها ق همتی از مهت فعلهی

ن تPurdy, 1994:19-20 & Cuddon,2013( .؛ به نقل از رجبی م ههاگمی)24 :2:83 ،
از بهتهی نمونههای تلم

ساختاری به داستانهای قهآنهی در اگهعار فاضهل نظههی مهیتهوان بهه

اگعار"فوارههای فه د" (نظهی ):2:2:84،از مجموعه گعه"گهیههای ام،هاتور" گعههای "ر زههای
بیبهار" (همان" )78،2:80،آزردگان" (همان )64:2:80،از مجموعه گعه "اقل هت" اگهاره کههد .د
غ ل "فوارههای فه د" "ر زهای بی بهار" دربارۀ داستان حضه

آدم (و) رانده گدن ا از بهشت

است .از آنجاکه در ای د گعه کل ساختار غ ل از آغاز تا پایان اب هته بهه ایه داسهتان اسهت ،نهوو
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تلم

موجود در آنها ساختاری خواهد بود .چنانکه در "فوارههای فه د" گکلگ ههی سهاختار ا هلی

ای گعه مبتنی به داستان هبوط آدم از بهشت است:
چه جای گهکوه اگهه زخهم آتشه

خهوردم

کههه ههچههه بههود ز مههار در آسههت

خههوردم

فقههط بههه خ هه ش فههوارهههها نظههه کهههدم

فههه د آب را ندیههدمی فهیههب از ای ه خههوردم

مههها نههه دگههم گه طانیام بههه خههان افکنههد

کههه ت ههه سوسههه از یههار درکمهه

خههوردم

کههنم توبههه

م از بهشهت مدهه م هوه بها یقه

خهوردمی

قفهههس گشهههودیام «اخت هههار» بخشه ه دی

کهه از قف هت پهه زدم ،زمه

خهوردم

از مهه مخههواه کنههون بهها یقهه

هم

(نظهی):2:2:84،
همانطورکه از غ ل بهمیآید ،میتوان گفت تلم

موجود در ای گعه که بهآمده از ای آیا

سوره

بقهه است َ « :قُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُ ْ أَنْتَ َزَ ْجُکَ الْجَنَّۀَ َ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَ ْثُ گِئْتُمَا َ لَا تَقْهَبَا هَیِهِ الشَّجَهَۀَ
فَتَکُونَا مِ َ الظَّالِمِ َ ( ):4فَأَزَلَّهُمَا الشَّ ْطَانُ عَنْهَا فَأَخْهَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِ هِ َ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُ ٌّ
َلَکُمْ فِی الْأَرْ

ِ مُ ْتَقَهٌّ َ مَتَاوٌ إِلَى حِ ٍ( »):7تنها نقش یک اگاره کوتاه بهای زیباته کهدن ق همتی از

گعه در نت جه لی

آنی خواننده را ندارد ،بلکه تمامی اب ا

ای سه ده از آغاز تا پایان تحت س طهۀ

ر ایت هبوط م وۀ ممنوعه سازماندهی گده است؛ بد ن اینکه نامی از آدم یا حوا بهده گود .ههچنهد
که گاعه پهداخت هنهمندانه نوآ رانهای از ای داستان داگته
ماجها ب ان بیگناهیاش در ماجهای هبوط از زا یۀ دیهد ا

بها انتخهاب آدم (و) بههعنهوان را ی
اسهتفادۀ هنهمندانهه از عنا ههی چهون

اگارۀ پنهان ضمنی به دخالت مار در داستان هبهوط آدم در قالهب تعب هه کنهایی «مهار در آسهت » یها
استفادۀ هنهی از تعب ه «زم

خوردن» بهای اگاره به فه د هبوط آدم به زم

به محض خوردن م هوۀ

ممنوعه ،تأث ه هنهی ای ر ایت تلم حی را چند بهابه کهده خوانش خاص خود از ای داستان را ارائه
کهده است.
نمونه دیدهی از تلم

ساختاری به داستان آدم (و) ،غ ل "آزردگان" از مجموعه گعه "اقل ت" است:

بررسی تلمیحات روایی -قرآنی در مجموعه اشعار فاضل نظری 35 

نه چون اهل خطا بودیم رسهوا سهاختی مها را

کههه از ا ل بهههای خههان دن هها سههاختی مهها را

مالئک با نداه یأس به مها سهجده مهیکهدنهد

مالئک راست مهیگفتنهد ،امها سهاختی مها را

که با رمیکنهد ،بها اینکهه از آغهاز مهیدیهدی

را ساختی ما را

بههه نههاهه ماه ههانی نههاگ یه از تن ه

تقههدیهیم

که منکه میگویم آخه خود

تو خود بازیچهۀ اههل تماگها سهاختی مها رای

به جای گکه ،گاهی خههها درگهیه میگوینهد

چها س لی خور امهواج دریها سهاختی مها را

دل آزردگانهههت را بهههه دام آتهههش افکنهههدی

به خاک ته نشاندی ،سوختی تا سهاختی مها را
(نظهی)64:2:80،

همانند نمونۀ پ ش

تمام گاکله ساختار ای غ ل ن به ماجهای خلقت ان ان دسهتور خدا نهد

به فهگتدان بهای سجده به ا

پ شب نی تباهی ف اد ان ان در زم

در چندی جای قهآن کهیم از جمله در سورۀ بقهه آیا
فِی الْأَرْ

سه ده گده است .ایه مهاجها

(َ « :):0-:4إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀِ إِنِّی جَاعِل

ِ خَلِ فَۀً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِ هَا مَ ْ یُفْ ِدُ فِ هَا َ یَ ْهفِکُ الهدِّمَاءَ َ نَحْه ُ نُ َهبِّ ُ بِحَمهدنَ نُقهدِّسُ

لکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  .»....نظهی به خوبی توان ته سهاسه ای غ ل را بهاساس مضهمون ایه
آیه که اعتها

گفتدوی خدا ند فهگتدان بهسه آفهینش ان ان است ،با ندهاه بهداگهت خهاص

خود ،ب ان کند .البته در هه د ی ای اگعار نوعی نداه اعتهاضی حتی طن آم ن بت به م ألۀ هبهوط
سجدۀ فهگتدان جود دارد که خود از نمونههای نوعی خاص از تلم

به نام تلم

آیه ن ک اسهت

که در ادامه پژ هش به آن اگاره خواهد گد.
 -2-2-5تلمیح چندوجهی ()Allusion Polyhedral

به اساس تعاریفی که از تلم

گده است ،چن

متدا ل است که یک تلم

حا ل پ وند ب نامتنی

د مت است؛ مت فعلی که مخاطب در حال خواندن آن است مت غایبی که مهجع تلمه
معنای نهایی آن ق مت مت فعلی که تلم
اما در مواردی که تلم
یک تلم

اسهت؛

دارد هم از بههمکنش معنای هه د مت ساخته مهیگهود.

حا ل ارتباط ب ش از د مت باگد چند جهی خواهد بود .زیهها «در سهاخت

چند جهی یا تهک بی معموالً محتوای تلم

از ب ش از یک در نمایهه ،کهنش یها گخ ه ت

56فصلنامه علمی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال نهم  /شمارة دوم /تابستان 1044

ال بها یهک دیدهه پ ونهد ن ه نداگهته باگهند .در یهک تلمه
تهک ب گده است که گاه ممک است عم ً
چند جهی ل می ندارد مخاطب ب

تلم ها گ ینش کند یا یکی را به دیدهی تههج

دههد ،بلکهه از

مجموو آنها یک ت ویه را در ذه خود دریافت مهیکنهد» (Hylen,2005:73؛ بهه نقهل از رجبهی
م ههاگمی.)27:2:83،
نمونۀ تلم

چند جهی ر ایی-قهآنی در اگعار فاضل نظهی در گعه «مکاگفه در آی نه» از مجموعۀ

"گهیههای ام،هاتور" دیده میگود:
م ههتی نههه از پ الههه نههه از خُههم گههه و گههد

از جههادۀ سهههگههنبه گههب قههم گههه و گههد

مههوج عههیاب یهها گههب گهههداب ه ه ی یههک

دریهها دلههش گهفههت تالطههم گههه و گههد

مهه بههه آی نههه

آنقههدر خ هههه گههد کههه تب ههم گههه و گههد

آهههی کش ه دم غمههم از گ شهههههها گیگههت

دلتندههههی مههه ارو گنههههدم گههههه و گههههد

از فال دسهت خهود چهه بدهویم کهه مهاجها

از ربنههههای رکعههههت د م گههههه و گههههد

در سههجده توبههه کهههدم پایههان گهفههت کههار

تههها گفهههتم ال هههالم عله ه کم گهههه و گهههد

آی نههه خ هههه گههد بههه مهه

(نظهی)72:2:84،
در ای غ ل به ب ان ساده گهد زائهی است که گب چهارگنبه به م جد جمکهان رفتهه در حه
خواندن نماز متأثه از فضای م جد حضور در آنجا متحول متالطم گهده؛ سههانجام از دن هاطلبی
توبه کهده در سالم نمازش به د ستداران حضه

لیع ه (عج) پ وسته اسهت .امها در سهاخت

ب ان ای مفهوم در ساختار کلی ای غ ل چند داستان اگاره تلم حی بهکار رفته است .جود عنا هی
چون "موج عیاب" "گهداب" به ای آیا

 4:-40سورۀ هود اگاره دارد« :حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْهُنَا َ فَهارَ

التَّنُّورُ َ ...حَالَ بَ ْنَهُمَا الْمَوْجُ فَکَانَ مِ َ الْمُغْههَقِ َ»؛ کهه در آن سهخ از طوفهان عهیاب غههق گهدن
گمهاهان قوم پ ه نود در گهداب موجها دارد گاعه خود را با آنها ق اس کهده است .در ادامهه امها
تأث ه فضای معنوی م جد -که تأک د به نداه کهدن به آی نه میتواند به آی نههکهاری م هجد ههم اگهاره
داگته باگد ،-سبب گده است گاعه آهی از غم بکشد به یاد م ارو گندم ب وفتد که بههنهوعی مفههوم
داستان گندم آدم (و) حضور در بهشت را ن در خود دارد .عال ه به ای  ،ب ت سوم به ایه بهازی
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عام انه که ب

کودکان رایج بوده در آن د نفه به هم خ هه میگوند تا سهانجام یکهی از آنهها تب هم

کند هم اگاره دارد .در ادامه ن گاعه از حالت قنو

در نماز که گب ه دیدن خواندن از ر ی دست-

ها است به با ر عام انه کفب نی پل زده است .بدی تهت ب ،مشخق میگود که مفهوم بهآمده از اب ا
ای غ ل حا ل تهک ب چند داستان ر ایی جنبهای از فههن

عام انه است که همۀ آنها بها ههم در

پ وند با هم ساختار معنایی زیباییگناسانۀ غ ل را ساختهاند ه ییک به دیدهی بهتهی ارجح ت ندارد.
 5-2-5ـ تلمیح ترکیبی ()Allusion Synthetic

ن اساس تلم

در ای نوو از تلم

یک نقطۀ تالقی مفهومی یا ت ویهی ب
مت فعلی همکاری دارند« .در تلم

به ارتباط تأث ه د مت به یکدیده است؛ اما به سبب جود
آنها هه د مت بهطور هم مان در گکلگ هی ایه ق همت از

تهک بی ،یک گخ ت ،یک مفهوم یها یهک موقع هت حادثهه از

یک مت مهجع بهاند خته میگود با گخ ت ،مفهوم ،موقع ت یا حادثهه ای در مهت حاضههدرمی-
د

دای موجود در مت مهجع مت حاضهدارای یهک منطقهه فضهای

آم د .اما در ای نوو تلم

مشتهن ه تند که به سبب هم

امه تمایل دارند درهم آم خته یکی گوند یک مفههوم یها ت هویه

احد را که در نت جۀ ادغام د مت پ چ دهته غنیته گده است ،خلق کنند (Vantress,2004:17؛ به
نقل از رجبی م ههاگمی .)26-23 :2:83 ،از نمونه های تلم

تهک بی ر ایی-قهآنی در گعه فاضهل

نظهی میتوان به غ ل «پادگاه» از دفته «اقل ت» اگاره کهد:
همچنههان عههدۀ بخشههایش گاهنشههاهش

میکشد گم گدگان را به زیارتدهاهش...

به م ازآتهش ا در گهب په انهه گهدن

نهس دهست به جه دلهههۀ جانکهاهش....

کف ه بهههف کجهها ،پ هههه بهههگ کجهها

خ تهام موهل درختهی کهه از آذرمهاهش

کف ه بهههف کجهها ،پ هههه بهههگ کجهها

خ تهام موهل درختهی کهه از آذرمهاهش

بههاز بهگهههد بههه دلتندههی قبههل از بههاران

سورۀ توبه رسه دهسهت بهه ب هم ا اش

(نظهی)3::2:80،
ای غ ل حد

موضوعی دارد دربارۀ ک ی است که از سالها گناه د ری از خدا خ ته گهده

ام د ار به عدۀ بخشش خدا ند دریافت لطف د بارۀ ا است؛ که از مضام

بارز قهآنی اسهت
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اگاره م تق م به نام سورۀ توبه ن گویای ای امه است .در ای غ ل استفاده از اگهاراتی چهون "گهم-
گدگان"" ،آتش ا "" ،گب" "دلههه" تلم حاتی است به ای ق مت از داستان حضهه

موسهی (و)

در قهآن « :فَلَمّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ َ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِ ْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْکُوُوا إِنِّی آنَ ْهتُ
ناراً لَعَلِّی آتِ کُمْ مِنْها بِخَبَه أَ ْ جَیْ َۀ مِ َ النّارِ لَعَلَّکُمْ تَ ْطَلُونَ» (ق ق )18؛ که به اساس آن خدا ند به
موسی لطف کهد ا را از سهگهدانی گمهاهی در تاریکی گبانۀ ادی ایمه نجها

داد بهه آتهش

خود در کوه طور رهنمون کهد .اما گاعه با گفت "آتش ا " ضم تعب هی د پهلو اگاره کهده است که
از آتش خدا ند فقط تهس دلههۀ آتش د زخ ن بش گده است نه آتش هدایتگه طور .از سویی،
در ای ب ت داستان معه ف عشق م ان آتش په انه هم که در ادب ا

فارسی مشهور است ،بهه ذهه

میرسد .بدی تهت ب ،در ساختار ای ق مت از غ ل تلم حی مهکب متشهکل از سهه ت هویه تلم حهی
"آتشطور موسی"" ،آتش د زخ تهس بندۀ گنهکار" "آتش په انه" با هم بهکار رفتهاست؛ که
هه کدام از آنها جدای از یکدیده ه تند لی هه سه در مفهوم آتش اگتهان دارند هم
سبب گده در ع

نقطۀ تالقی

تمای به یک اندازه در ساخت معنای کلی ای ب ت غ ل یعنی اگهاره بهه اینکهه از

عدۀ بخشش لطف خدا ند فقط تهس فهاق بههۀ ان ان گدهاست ،دخ ل باگند .البته در ادامهه ن ه
بهای ب ان دل دگی از دن ا لوازم آن آرز ی نعمتهای بهشتی تل محی دیده بکار رفته است گاعه
با اگارۀ نهیف به "پ هه بهگ" تقابل آن با "کف بهف" به ایه ق همت از آیهۀ  11سهورۀ اعههاف
«فَأَکَلَا مِنْهَا فَبَدَ ْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا َ طَفِقَا یَخْ ِفَانِ عَلَ ْهِمَا مِ ْ َرَقِ الْجَنَّۀِ» از داستان آدم حوا نظهه دارد
که پس از خوردن م وۀ ممنوعه زگتیها (عورا ) آنها به آنها آگکار گشت با بهگ درختهان بهشهتی
بهای خود پوگشی فهاهم کهدند .ضم اینکه منظور از "پ ههه بههگ" همهان بههگ سهب درخهت در
تاب تان "کف بهف" ،همان بهف آذر ماه است که به ر ی درخت نش هته اسهت .امها جهود تعب هه
"پ هه بهگ" به عنوان حوزۀ مشتهن ای د تعب ه ،سبب سهاخت یهک تلمه
همانطورکه از موال فوق بهمیآید ،دریافت تشخ ق تمام جوانب یک تلم

تهک بهی گهده اسهت.
تهک بی کمی دگوارته

پ چ دهته منوط به کشف ربط حوزۀ مشتهن مورد نظه گاعه در د مت است.
 -0-2-5تلمیح آیرونیک (طعنهآمیز /کنایی) ()Allusion Ironic

آیه نی ( )ironyرا عموماً بهعنوان یکی از انواو ادبی در ذیل مبحث طن

به معنی کنایۀ طن آم می-

دانند؛ اما در اقع آیه نی هفاً یک نوو ادبی ن ت بلکه نوعی نعت ادبی است که میتواند بهعنوان یهک
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اب ار گدهد بالغی در انواو ادبی دیدهه اسهتفاده گهود ( .)Krez & Roberts, 1993:106در عهامتههی
تعهیههف ،مههیتههوان گفههت آیه نههی ب ههان گفههت چ هه ی بهههعکس متضههاد بهها آن چ هه اسههت
( .)Colebrook,2004:1بنابهای  ،در آیه نی آنچه بهداگت میگود در تضادی طن آم با چ ی است
که بازنمایی یا گفته میگود .به ای اساس ،قتی آیه نی در مقام یک نعت ادبی در تلم
ر د ،معنای اگارۀ تلم حی مورد نظه را با نداهی آم خته با طن
گونهای که مخاطب میداند ای تلم
در تلم

آیه ن ک بهخالف تلم

گوخ طبعی اژگونه میکند؛ البته بهه-

خوانشی کامالً متضاد متفا

با مت ا لی است .از ایه ر « ،

عادی د مت منبع مت فعلی که تلم

مخالف د ر از هم می مانند تنش ب

بهکار می-

در آن بهکار رفتهه اسهت،

آن هها بهه گهکلی کهم نشهدنی ناکاسهتنی بهاقی مهیمانهد

(Purdy,1994:18؛ به نقل از رجبی م ههاگمی)28:2:83 ،
غ ل "م همانی" از دفته "اقل ت" از نمونههای تلم

آیه ن ک ر ایی -قهآنی است:

کبهیههای توبههه را بشههک پش ه مانی بههس اسههت

از جههواهه خانههۀ خههالی ندهبههانی بههس اسههت

تهس جای عشق جوالن داد گک جای یقه

آبه داری ک از زاهدی م هلمانی بهس اسهت...

ن ل پشت ن هل تنهها امتحهان پهس مهیدهه م

دیده ان انی نخواهد بهود قهبهانی بهس اسهت

به سهه خهوان تهو تنهها کفهه نعمهت مهیکنه می

را جمعک ایعشق م همانی بساستی

سفهها

(نظهی)34:2:80،
چنانکه از اب ا مشخق است ،نظهی در ای غ ل با نداهی انتقادی قلندارنه به ای آیا قهآن اگاره
کهده است« :فَتَلَقَّى آدَمُ مِ ْ رَبِّهِ کَلِما ٍ فَتابَ عَلَ هِ» (بقهه )6:؛ « یُوسُفُ أَیُّهَا ال ِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِهی سَهبْعِ بَقَههَا ٍ
سِمَانٍ یَأْکُلُهُ َّ سَبْعٌ عِجَافٌ َسَبْعِ سُنْبُلَا ٍ خُضْهٍ َأُخَهَ یَابِ َا ٍ لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُهمْ یَعْلَمُهونَ قَهالَ
تَ ْرَعُونَ سَبْعَ سِنِ َ دَأَبًا فَمَا حَ َدْتُمْ فَیَرُ هُ فِی سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِ لًا مِمَّا تَأْکُلُونَ ثُمَّ یَأْتِی مِ ْ بَعْدِ ذَلِکَ سَهبْعٌ گِهدَادٌ
یَأْکُلْ َ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ َّ إِلَّا قَلِ لًا مِمَّا تُحْ ِنُونَ ثُمَّ یَأْتِی مِ ْ بَعْدِ ذَلِکَ عَهامٌ فِ ههِ یُغَهااُ النَّهاسُ َفِ ههِ یَعْ ِههُ نَ»
(یوسف )48-47؛ « قَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَى فِی الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانْظُهْ مَاذَا تَهَى قَالَ یَا أَبَهتِ افْعَهلْ مَها تُهرْمَهُ
سَتَجِدُنِی إِنْ گَاءَ اللَّهُ مِ َ ال َّابِهِی َ»( افا  .)201اما نظهی از ای تلم حا قهآنی به گه وهای معکهوس
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منتقدانه استفاده کهده تا به دی داری از سه تهس زهد ریایی ان ان معا ه اگاره کند؛ که علهیرغهم تمهام
ادعاهای م لمانی فهزندان آدم آنچنانکه باید نتوان تند توبۀ پدرگان را حف کنند .از ای ر  ،نه ب مهیزنهد
که جود ان انها خالی از گوهه ایمان عشق حق قی گده است؛ به هم

سبب است که یوسف امهه ز

دیده نمیتواند خواب مهدم م ه را درست تعب ه کند علیرغم پ شدوییاش نه تنها هفهتسهال خشهک-
سالی نشده که هفت د سال است فها انی باران میآیدی؛ ابهاه م امه ز دیده نمهیتوانهد از پهس آزمهون
قهبانی کهدن فهزند دلبندش بهآید .در نهایت هم به ورتی طن آم

آیه ن ک خطاب به خدا ند میگوید

بهته است دن ا را به پایان بهساند چون اگه قهار باگد همچنان ب اط ای آزمون پایداری به توبه دیه داری
ریاکارانه باقی بماند ،تکتک ان انها در آن مهد د قهبانی میگوند دیده ه ی ان انی به ر ی زم

باقی

نخواهد ماند .مشخق است که مخاطب کامالً به استفادۀ کنایی طن آم گاعه از د داستان قهآنی یوسف
ابهاه م آگاه است میداند خوانشی متضاد با ا ل داستان مدنظه است.
پ ه ش از ای ه در ق ههمت تلم ه

سههاختاری ضههم گهههد تلم ه

(نظهی )64:2:80،اگاره گد که ای غ ل در خود تلم

موجههود در غ ه ل "آزردگههان"

آیه ن ک ن دارد .در مضمون ایه غه ل ن ه

گاعه ماجهای خلقت ان ان سجدۀ فهگتدان را با نداهی ار نه انتقادی ب ان کهده است؛ در آن با
نداهی طن آم آفهینش فهستادن ان ان به زم
تندی تن
همچن

در بهابه نداه فهگتدان را با تعب ه ماه انی که در ن

ه تند بازیچۀ نداه فهگتدانیاند که از ب ه ن ایه تنه

دارنهد آنهها را تماگها مهیکننهدی

است نداه انتقادی البته آم خته به طن ی اعتهاضی به م هألۀ گنهاه نخ هت

غ ل "فوارههای فه د" (نظهی .):2:2:84،استفاده ساخت تلم حا

هبهوط آدم در

آیه ن ک به یهژه از مهت هها یها

گخ تهایی مشهور که حالت مهجع ت یا قداست ن دارند ،ب شته از سایه انواو تلم
توجه ح اس ت مخاطب میگود؛ زیها هندامی که گاعه هیحاً خوانش متفها

سهبب جلهب
البتهه اعتهها

-

گونه طن آم ی از ای متون را ارائه میدهد به طوری متناقض به اثه خود بهعنوان مت جدیدته اجازه
میدهد که به هویتی متمای با مت قدیمیته که همان مت مهجع تلم

است ،دسهت یابهد .چنانکهه در

"فوارههای فه دگ (نظهی ):2:2:84،ن توجه مخاطب به خوانش اعتهاضی آیه ن ک گهاعه ن هبت
به خلقت آدم ب ش از ر ایت مت ا لی جلب میگود.
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 -3-2-5تلمیح پژواکی ()Allusion Echoic

در فههن

اژگان یونان باستان آمده است ،ریشۀ اژۀ اکو ( )Echoبه اژۀ یونهانی )ἠχώ (ēchō

بازمیگهدد که در داستانهای عام انۀ یونانی نام الههای بوده است که در کوه تان زندگی میکهده به
گفتههه گههده ،بههوده اسههت ( & Liddell

علههت لکنههت زبههان فقههط قههادر بههه تکهههار آخهههی کلمهها
 .)Others,1940:184به هم
و

اساس ،بعدها اکو یا پژ ان به معنای انعکاس طن

ناقق نامفهوم

هندام بهخورد با مانع به یژه در کوه تان یا غار بهکاررفته است .در یک تلم

تأک د به هم

عمل انعکاس است؛ منتهی همانطور که در یک اکو تمام یک گفته بازتهاب نمهییابهد

فقط تکهار آ ای پایانی آن منعکس میگود ،در تلم
به ور

پژ اکهی ههم

پژ اکی هم رد پای عنا هی از یهک مهت دیدهه

نامح وس در مت فعلی منعکس میگود .ازای ر « ،تلم

پژ اکی نهوعی نقهل قهول پنههان

است  ...میتواند غ هتلویحی باگد فقط نوعی بازی اژگانی لغوی با کلما

یهک مهت دیدهه در

بافت مت فعلهی باگهد»(Lenon,2011:81؛ بهه نقهل از رجبهی م ههاگهمی .)11:2:83 ،د
محوری دیده تلم

یژگهی

پژ اکی احتمال به ز غ هآگاهانۀ آن از سوی گاعه تأث ه اندن آن در معنای مهت

فعلی است (همانجا) .در اقع ،از آنجا که در تلم
خواننده است ،ب ش از دیده انواو تلم

پژ اکی ب شته اب ته به دان تهها ،نکتهب نی دقت

مخاطبمحور است.

بهعنوان موال فاضل نظهی در غ ل "ساعت" از مجموعه گعه"ضدّ" چن

میگوید:

بههه قههدر پایههۀ دار اسههت ا ج معهههاجم

اگهچههه خلههق گمههان مههیکننههد حالجههم

بههه ذره ذرۀ ایهه سههاعت گههنی بندههه

بب ه

چدونههه زمههان مههیبهههد بههه تههاراجم

دلههم بههه یههاد ک ههی مههیت ،هد ای د سههت

ب ا که م به تو ب ش از هم شه محتاجم....

در ب ت ا ل ای غ ل ،کلما

"دار" "معهاج" که در اینجا به ماجهای به دار کش دن حالج تلم

دارد ،میتواند بهای مخاطب یادآ ر ق متی از آیا

 243-246سهورۀ ن هاء باگهد کهه خدا نهد در آن

دربارۀ گبهۀ مهگ ع ی (و) ن د بهخی از م ح ان میفهماید َ « :مَها قَتَلُهوهُ َ مَها َهلَبُوهُ َلکِه گُهبِّهَ
لَهُم»«،بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَ ْهِ» .بنابهای  ،آ ردن کلمۀ "معهاج" میتواند پژ ان انعکاسی از ر ایت م هلوب
گدن (به دار آ یخت ) معهاج ع ی (و) در قهآن را ن به همهاه خود در بافت ای غه ل ارد کنهد.
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ههچند ممک است نظهی هندام سه دن ای ب ت به ای تالقی تلم حی توجه نداگهته باگهد چهون در
سایه اب ا

هم قهینهای مبنی به چن

چ ی جود ندارد؛ اما کاربهد اژۀ "معههاج" کهه عمومهاً بههای

بهدارکش دن حالج بهکار نمیر د ،سبب توجه ذه به داستان ع ی (و) میگود .البته در مجموو ههم
اینکه مهجع ای تلم

به حالج که در گعه کامالً بارز است ،بازگهدد یا به ع ی (و) تفها

در معنای کلی گعه ای ب ت ایجاد نمیکند؛
نمونههای تلم

هفاً لی

خا هی

ذهنی مخاطب را بهههمههاه دارد .از دیدهه

پژ اکی در غ ل "آهو" از مجموعه گعه "گهیههای ام،هاتور" جود دارد:

پ شههانیام را بوسههه زد درخههواب هنههد یی

گاید از آن ساعت طل مم کههده جهاد یی

از دسهتم

هههه ر ز س ه بی سهههخ مههیافتههاد درجههویی

از کههودکی دیوانههه بههودم ،مههادرم مههیگفههت

از گانهام هه ر ز میچ دهست گب بویی...

گاید از آن پس بود که با ح هه

(نظهی)2::2:84،
گاعه در ب ت د م با به کهاربهدن اژهههای "ح هه "" ،سه ب" "افتهادن" ناخودآگهاه داسهتان
حضه

(و)

آدم

خوردن از م وۀ ممنوعه –که ن د اهل یهود م ح ت درخت س ب بهوده اسهت-

رانده گدن ی از بهشت را ن به ذه مخاطب متبادر میکند .همچن است در غ ل "رق ب" از دفته "ضد":
ب ههکه آن لبخنههد سههحه دلفهیبههی سههاختهاسههت

آدمی مول مه از دن ها بهه سه بی سهاختهاسهت

خاک هههان بهههاالته از افالک هههان مهههیای هههتند

عشق از ان ان چه موجود عج بی سهاختهاسهت

د ستی در پ هه دارم که با مه دگهم اسهت

اعتمههاد از مه بههای مه رق بههی سههاختهاسههت

زهههه مههینوگههاند م ه گهههد مههیپنههدارمشی

چه تهدید عج بی ساختهاسهت....

عقل ناههب

(نظهی)6:2:81،
در ای غ ل با اینکه محتوای کلی گعه دربارۀ جاد ی عشق ،عج عقل در بهابه سوسهه جفهای
معشوق است ،آمدن تعمدی نام «آدم» در کنهار کلمها

تعهاب هی چهون "سهحه دلفهیهب" معشهوق،

"س ب"" ،خاک ان" "افالک " میتواند قهاینی باگد که گاعه تعمداً کلما

د ب ت ا ل را بهگونهای

بهگ یده که در تناسب موضوو کلی غ لش به ماجهای هبوط آدم (و) بهسبب عشق به حهوا ههم اگهاره
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داگته باگد .به ای اساس ،گاید نتوان با اطم نان آن را تلم
از تلم

یعنی تلم

پژ اکی دان ت باید آن را نوو دیدههی

نامدهی خاص نام د که در ادامه پژ هش به آن پهداخته خواهد گهد .امها در ب هت

سوم که گاعه معشوقش را دگم خود میداند ،جود کلما

تعاب هی چون "دگم د سهت نمها"،

"پ هاه "" ،اعتماد" "رق ب" ناخودآگاه ماجهای رقابت ح اد

بهادران یوسهف (و) را بهه ذهه

مخاطب میرساند که با موضوو ا لی غ ل هم چندان ارتبهاطی نهدارد بههاحتمهال زیهاد گهاعه ههم
تعمدی در اگاره به ای داستان ندارد.
 -1-2-5تلمیح استعاری (تشبیهی) ()Allusion Metaphorical

هماندونه که از عنوان بهمیآید ،در ای نوو تلم
است .اساس ساز کار تشب ه استعاره به همانندی
است .هم

نقش جایداه تشهب هی ب ه ار بهارز پهرنه
جود جه یا جوه مشتهن ب

مشبه مشبهبهه

جه مشتهن عامل پ وند د طهف تشب ه است سبب میگهود کهه د مفههوم یها پدیهدۀ

ناههاً د ر از هم به هم مهتبط گوند ت ویه یا مفهومی مشتهن را بهه ذهه مخاطهب بهسهانند« .بهه
طورکلی تلم

از نظه عملکهد ب ار گب ه به تشب ه استعاره است .زیها تلم

م تل م همجواری د
بهمیاند د ،به هم

موهل تشهب ه اسهتعاره

اژۀ م تقل است .همانطور که استعاره یک اژه را بههای فهم هدن اژۀ دیدههی
تهت ب تلم

ن عن هی از مت دیده را بهای فهم دن جنبههایی از مت تلم حی

حاضه بهمهیاند ه د Heylen,2005,60-61( ».؛ بههنقهل از رجبهی م ههاگهمی .)14-1: :2:83،از
نمونههای تلم حا

تشب هی ر ایی-قهآنی در اگعار فاضل نظهی میتوان بهه تلمه

موجهود در غه ل

"زندگی" از مجموعه گعه "اقل ت" اگاره کهد:
نهگس مهدم فهیبی داگهت گهبنم مهیفه خهت

با همان چشمی که میزد زخم مههم میفه خت

زنههدگی چههون بهههده داری پ ههه در بههازار عمههه

داگت یوسف را به مشتی خان عالم میفه خت

زنههدگی ای ه تههاجه طمههاو نههاخ خشههک پ ههه

مهگ را همچون گهاب ناب کم کم میفه خهت

در تمههام سههالهههای رفتههه بههه مهها ،ر زگههار

گادمانی میخهید از ما

مهاتم مهیفه خهت

مهه گلههی پژمهههده بههودم در کنارغنچهههههها

گل فه ش ای کاش با آنها مها هم میفه خت
(نظهی)76:2:80،
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موضوعی دارد گاعه از آغاز تا پایان از بی فایی زندگی سهخ گفتهه

در ای سه ده که حد

است که عمه گهانبهای آدمی را با چه تهفندها چدونه به مهگ درد میفه گهد؛ ایه تعب هه را در
قالب تشب ههای مختلفی در هه ب ت ب ان تکهار کهده است .مشخق است که انتخاب ردیهف "مهی-
فه خت" بهای ای گعه ،گاعه را به آن داگته است بههای تکههار ایه تعب هه معهه فتههی معاملهه
فه خت زیانبار را که ماجهای فه خت یوسف (و) است را ن بهعنوان یکی از ای تشهب ها
گ هد .کاربهد عنا ه گخ تهای تلم حی به عنوان یکی از طههف
مشبهبه ذکه یا حیف ادا

بههکهار

تشهب ه مفههد بها ذکهه مشهبه،

تشب ه ب ار متدا ل است؛ اما بهای موال در ای ب هت از غه ل "اللههههای

اژگون" از مجموعۀ "اکنون"
تو خضه اقف از غ بی م موسای بی بهم

چه دگوار است از کار تو ای دل سه درآ ردن
(نظهی)48:2:83،

گاعه از خضه موسی تشب هی مهکب ساخته است ضم تشب ه دل خویش بهه خضهه تشهب ه
خود به موسی(و) به داستان مشهور قهآنی هم سفهگدن حضه

موسی(و) با حضه

خضهه(و) ههم

اگاره کهده است .مشخق است که در ای موارد چون مخاطب بهای درن ارتباط د سویۀ د مشبه
د مشبهبه با عنا ه تلم حی موجود در ب ت باید فهایند ذهنی پ چ دهتهی را ن بت به تشب ه مفهد طهی
کند ،ارزش لی

زیباییگناختی ای تلم حا

اما بهای نمونههایی که یکی از طهف
تلم

تشب هی ب شته است.

تشب ه (مشبه) حیف میگهود کهارکهد سهاختار تشهب هی

به استعاره ن دیک میگود ،میتوان به غه ل عاگهورایی "خورگه د فلهک مهتبهه را ر ی زمه

یافت" از مجموعه گعه "آنها" اگاره کهد .در ای غ ل که دربارۀ اقعۀ کهبال سه ده گده است ،گاعه
در

ف حضه

زینب (س) که به پ که بهادرگان نش تهاند ،چن

میگوید:

زیباته از ای چ ت که په انه ب وزد

گمعی به طواف آمده پهپه زدنش را

آغوش گشاید به ت الی ع ی ان

یا خان کند یوسف د ر از طنش را...
(نظهی):2:2:8:،
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در ای غ ل هم که باز به داستان یوسف (و) تلم

دارد ،با حیف یکی از طههف

تبدیل به استعاره م هحه گده است بهای اگاره به امام ح
تلم

تشهب ه ،یوسهف

(و) .مشخق است که ای نوو کهاربهد

از نظه زبانی ب ار اقت ادی است گاعه با ت ب نی از کمتهی زبهان فضهای ممکه اسهتفاده

میکند تا انباگتهای از کنشها ،معانی عواطف مشتهن دربارۀ یک موضوو را ب ان کنهد؛ چنانکهه اژه
"یوسف" در اینجا هم

کارکهد را دارد.

 -5-2-5تلمیح نام دهی خاص ()Allusion Special naming

در تعهیف ای نوو تلم

آمده است «نوعی از تلم

بهاند خته گده یا مت مهجع تلم

است که در خود ارجهاعی م هتق م بهه مهت

دارد به س له استفاده از یک نهام خهاص یها عالمهت نقهل قهول

م تق م ساخته میگود»(Perry,1978:304؛ به نقل از رجبی م ههاگمی )14:2:83 ،پ ش از ایه بهه
نمونۀ ای نوو تلم

ضم استفادۀ تلم حی م تق م از نام «آدم» در ب ت

ب که آن لبخند سحه دلفهیبی ساختهاست

آدمی مول م از دن ا به س بی ساختهاست
(نظهی)6:2:81،

در ضم موالی که ذیل عنوان تلم

پژ اکی آمده بود ،اگاره گد؛ تا بهنوعی تفا

آن با تلمه

پژ اکی ن آگکارته باگد .در ای موال ازآنجاکه دق قاً خدا ند نام "آدم" را میآ رد به ا خطاب می-
کند که از درخت ممنوعه د ری کند« :یا آدَمُ اسْکُ ْ أَنْتَ َ زَ ْجُکَ الْجَنَّۀَ فَکُال مِه ْ حَ ْهثُ گِهئْتُما َ ال
تَقْهَبا هیِهِ الشَّجَهَۀَ »(اعهاف  ،)28تأک د به نام خاص در مت مهجع جود دارد؛

قتی گاعه بههجهای

اگاره غ ه م تق م به داستان نام خاص "آدم" را میآ رد سبب میگود کلمۀ "سه ب" در ایه ب هت از
حالت عادی خارج گده در حوزۀ تلم حی داستانی قهار بد هد.
از دیده موارد استفادۀ عامدانه از نام خاص بهای یادآ ری یک اثه مت دیده میتوان موال زیهه را
ب ان کهد که اگهچه قهآنی ن ت لی تأی دی به موال قبل است .در غ ل "بیمههدم" از مجموعهه گهعه
"کتاب" آمده است:
کاری به کار عقل ندارم به قول عشق
گ هم که گهط عقل به ج احت اط ن ت

کشتی گک ته را چه ن ازی به ناخدا
ای خواجهی احت اط کجا عاگقی کجا
(نظهی)42:2:83،
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در ای د ب ت تعب ه "کشتی گک ته" بعد هم اگارۀ م تق م به نام "خواجههی" کهه در به

اههل

ادب معه فتهی لقب نام دیده حاف گ هازی اسهت ،در کنهار آ ردن اسهتفادۀ تعمهدی از عالمهت
تعجب در کنار ای نام که از نظه ب هی ن مکث توجه مخاطب به اگارۀ کنهایی را جلهب مهیکنهد،
مخاطب را کامالً به یاد غ ل معه ف حاف میاندازد نوعی تلم
از دیده م ادیق تلم

نامدهی خاص میسازد.

نامدهی خاص آ ردن ق متی از یک مت دیده به ور

نقل قول م هتق م

است که خود از م ادیق ب نامتن ت ارتباط ع نی د مت ن است؛ زیها «مولّف مت دیدهی را کهه در
نوگتهاش حاضه گده است به س لۀ گ ومه یا ارجاو متمای مهیکنهد»( .)Genette,1997:2نظههی در
خالل اگعار موجود در دفتههای گعهی خود از اگارا

تلم حا

داستانی-قهآنی به هور

گ ومهه

نقل قول م تق م استفاده نکهده است؛ لی در یک مورد ای نوو تلم نام دهی خاص ر ایی -قهآنی را
به ور

ارتباط پ هامتنی بهکار بهده است .از دیدگاه ژنت پ هامتن ّت «بهرسهی عنا ههی اسهت کهه در

آسههتانۀ مههت قهههار مههیگ هنههد دریافههت یههک مههت را از سههوی خواننههدگان جهههتدهههی کنتهههل
میکنند»( )Ibdi,1997:3عنا ی  ،مقدمهها یادداگتهای پایانی یک مرلف در ق مت آغازی یا انتهها
جلد اثه از م ادیق پ هامت ه تند .نظهی در هه دفته گعهیاش در پایان اثه یعنی در هفحۀ پشهت
جلد عبار
توض حا

کوتاهی آ رده است کهه سهبب نهامگهیاری ایه مجموعهه را توضه
نمونۀ خوبی از پ هامت ه تند که عنوان ر ی جلد را ر گ

داده اسهت ایه

گویا مهیکننهد .ا در پشهت

جلد مجموعه گعه "اقل ت" آ رده است« :در اقل ت بودن تنها بودن ن ت « چه ب ا گه هی اندن
که به ب اران غلبه کهدند(.»»....نظهی )2:80،در ای توض
ر گ میکند یک تلم

پ هامتنی که سبب نامگهیاری ایه دفتهه را

نهامدههی خهاص جهود دارد .عبهار

در ن گ ومهه تهجمهۀ «کَهمْ مِه ْ فِئَهۀٍ

قَلِ لَۀٍ غَلَبَتْ فِئَۀً کَوِ هَۀً » (بقهه  )148است که ق متی از داستان نبهد پ هه زی سه،اه انهدن طهالو
بهابه س،اه انبوه جالو
تلم

در

ستمده است .به ای اساس ،ای ق مت از پ هامت مجموعه گعه "اقل ت" یهک

نامدهی خاص ر ایی -قهآنی است .در یادداگهت پ هامتنهی پشهت جلهد مجموعهۀ «گهیههههای

ام،هاتور» ن آمده است« :آدم خل فه تنهای خدا ر ی زم

است ام،هاتوری که گهاهی بایهد بهگههدد
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به آخهی سالداش « ....سالد ا گهیه است»» .در اینجا هم عبار

در ن گ ومۀ « ....سهالد ا

گهیه است» تهجمۀ عبار

" َ سِالَحُهُ الْبُکَاءُ" است که ق متی از یکی از فهازهای دعای کم ل اسهت.

ا ل ای یادداگت تلم

ر ایی-قهآنی به داستان هبوط آدم اسهت؛ ق همتی کهه در ن گ ومهه آمهده

است نقلقول م تق می از مت دعای کم ل است بنابهای  ،یک تلم

نامدهی خاص اسهت بهه مهت

دعای کم ل.
-8-2-5تلمیح خودارجاع ()Allusion Self-referent

هماندونه که از عنوان بهمیآید در «یک تلم

زمانی خود ارجاو است که هنهمندی در اثه خود ،به

خود یا به عبار  ،ایده ،فهم یا گکل یکی دیده از آثار خود ،ارجاو اگاره داگته باگد .درایه نهوو
تلم

هنهمند با ارجاو دادن به یکی از آثار پ ش

خود در مهت فعلهیاش بهه نهوعی آن را غنهیتهه

گ تهدهته میکند»( Thomas,1986:183-184؛ به نقل از رجبهی م ههاگهمی .)16-17 :2:83،ایه
نوو تلم

بهنوعی بطورکلی دربارۀ خود قهآن بهعنوان مهت مهجهع تلم حها

گخ ت ها

قایع تاریخی پ ش

ر ایهی دربهارۀ انب هاء

م داق دارد؛ در آنجایی که بهای موال ،خدا ند در سورۀ غافه آیهۀ

 274میفهماید َ «:رُسُلًا قَدْ قَ َ ْناهُمْ عَلَ ْکَ مِ ْ قَبْلُ َ رُسُلًا لَمْ نَقْ ُ ْههُمْ عَلَ ْهکَ َ کَلَّهمَ اللَّههُ مُوسهى
تَکْلِ ماً» .یا در آیا

 :6 :7سورۀ نجم ن م تق ماً به کتابهای الهی که پ ش از ای از سهوی خهود

بهای ان انها فهستاده است ،چن
َفَّى( .»):6در چن

یاد میکند« :أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِما فِی ُحُفِ مُوسهى( َ ):7إِبْههاهِ مَ الَّهیِی

آیاتی خدا ند در قهآن به ر ایاتی که در کتابهای الهی دیدهی که پ ش از ای به

پ امبهان فهستاده است ،اگاره میکند؛ بنابهای  ،ای اگارا
قهآن است .به هم

نوعی تلم حا

اساس ،در آثار فاضل نظهی نمیتوان به دنبال تلم حا

خود ارجهاو در مهت خهود
خود ارجاو قهآنی بهود

باید به آثار خود ا پهداخت .از ای منظه یکی از یژگیهای خاص آثار نظهی ارجاو به نام آثار خهود
در خالل آثار دیدهش است .چنانکه در عنوان قبل آمد ،نظهی در پشت جلد ههه دفتهه عبهارتی کوتهاه
میآ رد که توض

میدهد چها ای نام خاص را بهگ یده است؛ اما در همان دفته غ لهایی بها آن نهام

جود ندارد؛ بلکه در دفتهی دیده غ لی با همان نام متناسب با توض حی که خودش در پشهت جلهد
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داده است ،میآ رد .د مورد از ای تلم حا

خود ارجاو جنبۀ ر ایی -قهآیی دارنهد .مهورد ا ل گهعه

"اقل ت"(نظهی )1::2:8:،است که گهد چدوندی ارجاو تلم حی آن آمد .ج ایه مهورد ،نظههی در
پشت جلد دفته گعه "گهیههای ام،هاتور" آ رده است« :آدم خل فه تنههای خهدا ر ی زمه

اسهت

ام،هاتوری که گاهی باید بهگهدد به آخهی سالداش « ....سالد ا گهیه اسهت»» (نظههی.)2:84،
اما در ای مجموعه غ لی با ای عنوان جود ندارد؛ بلکهه در مجموعهه گهعه "اقل هت" غ لهی بها نهام
"گهیههای ام،هاتور"(نظهی )44:2:80،دارد که مخاطب به محض دیدن ای غ ل به یاد مجموعه گهعه
"گهیههای ام،هاتور" میافتد میداند ای گعه ارجاو به یکی دیده از آثار گاعه است .همچن

اسهت

آمدن غ لی به نام "آنها"(نظهی )4:2:81،در مجموعه گعه "ضد" غ لی با نام "اقل ت" در مجموعه
گعه "آنها" (نظهی .)1::2:8:،بنابهای  ،در تمام ای موارد نظهی در هه اثه به یکی دیده از آثار خهود
اگاره تلم حی خود ارجاو داده است.
در مطالب فوق انواو نمودهای متنوو فهمی محتوایی تلم حها
مختلف اگارا

به ق ق قهآنی در اگعار نظهی در قالب انواو تلم های ساختاری ،اسهتعاری ،چنهد

جهی ،آیه ن ک ،پژ اکی  ...نشان دادهگد .همچن
تلم حا

ر ایهی -قهآنهی گهدهدهای

دیده هدف پژ هش حاضه بهرسی ب امدی ایه

بود تا مشخق گود چه داستانهایی با چه ب امدی ب شته در تلم های نظهی نمود داگته

است .بهرسیها نشان داد که در  146غ ل موجود در اگعار فاضل نظهی در مجموعهههای"گهیههههای
ام،هاتور" با  :3غ ل" ،اقل ت" با  :6غ ل" ،آنها" با  42غ ل" ،ضد" با  42غ ل" ،کتاب" با  40غه ل
"اکنون" با  40غ ل ،در مجموو  64مورد تلم

اگاره به داستانهای قهآنی جود دارد کهه از نظهه

تعداد تعدد به تفک ک در هه مجموعه از ای قهار است:
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روایت
قرآنی آدم یوسف موسی نوح عیسی ابراهیم و خضر اصحاب هابیل و معراج امانت طالوت و جمع
اسماعیل

مجموعه

کهف

قابیل

پیامبر

انسان

جالوت

کل

شعر
گریههای

8

7

1

3

1

0

0

1

0

0

1

0

22

امپراتور
اقلیت

3

4

3

0

0

2

0

0

0

0

2

1

11

آنها

1

4

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

8

ضد

2

3

0

0

3

0

0

0

0

2

0

0

10

کتاب

1

4

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

8

اکنون

3

1

3

0

1

0

2

0

1

0

0

0

11

جمع کل

18

23

7

3

7

1

3

1

1

2

3

1

74

05فصلنامه علمی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال نهم  /شمارة دوم /تابستان 1044

نتیجه
در پژ هش حاضه تلم حا
نوی

ر ایی -قهآنی موجود در غ لهای  7دفته فاضل نظهی بها ر یکههدی

بهمنظور آگکار گدن نهف تهای پنهان هنهی -بالغی اگعار ا با تأک د به استفادههای فهمهی

محتوایی بهرسی گدهاند .نتایج پژ هش ب انده آن است که از نظه تعدد تنوو موضوعی بها توجهه بهه
تعداد غ لهای هه دفته ،بهتهت ب در مجموعههای "گهیههای ام،هاتور" "اقل ت" از سایه مجموعههها
ب شته به داستانهای قهآن اگارۀ تلم حی گده است؛ د مجموعۀ "کتاب" "آنها" کمتهی ب امد را
دارند .بهعبارتی ،میتوان گفت در یک نداه کلی ،ب امد اگارا

به داسهتانههای قهآنهی در آغهاز د رۀ

گاعهی ای گاعه ب شته بوده ههچه به د رۀ اخ ه ن دیک گویم ای امه با ب امد کمته امها تقهیبهاً بها
یک فها انی ثابت به ز یافته است.
از نظه محتوایی پهب امدتهی تلم حا

ر ایی-قهآنی مهبوط به داستان حضه

از آن ن داستان آدم (و) است که هه د از معه فتهی

یوسف (و) پس

متدا لتهی داستانهای قهآنهی در اگهارا

تلم حی ه تند .اما از م ان تمام داستانها ب شتهی تنوو کاربهدی در داستان آدم (و) دیده میگود کهه -
چنانکه از موالهای موجود در مت ن بهمیآید ،-نظهی در غ لهای خود به ای داستان در غالهب ههه
هشت نوو تلم

ساختاری ،تهک بی ،چند جهی ،آیه ن ک غ هه ،اگارهکهدهاسهت .ایه امهه گویهای

توانایی هنهی گاعه غنای بالغی اگعار ا است که توان ته یک داستان آگنا را با تهک هببنهدیههای
مختلف فهمی هنهی در قالب نعت سنتی تلم

ب ان کند.
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منابع
 .2قهآن مج د ( ،)2:67تهجمه محمد مهدی فوالد ند ،تههان ،دفتهمطالعا
 .1اب فارس ،احمدب الح

تایخ معارف اسالمی.

 ،)2404( ،معجم المقای س اللغه؛ قم :انتشارا

 .:اب منظور ،محمد ب مکهم (بیتا) ،ل ان العهب؛ ج ،1ب ه

مکتب االعالم االسالمی.

 :دارالفکه للطباعه النشه التوزیع.

 .4اخوان ثالث ،مهدی ( ،)2:78تو را ای که بوم به د ست دارم ،چاپ د م ،تههان :مه ارید.
 .4ان ابینژاد ،رضا (« ،)2:44چههه پ امبهان ق ق قههآن درادب ها
ادب ا

فارسهی» ،نشههیه ی دانشهکده

علوم ان انی دانشداه تبهی  ،سال  ،13ش م ل ل  ،228-223ص.108-142

 .7ایهههان زاده ،نعمههت ا

داسههتان قهآنههی یوسههف(و)

سهه د احمههد ذب حههی (« )2:68مضههام

درگعهمعا ه» ،ف لنامه ی زبان ادب فارسی،ش ،47ص.211-84
 .6ایشانی ،طاههه (« ،)2:8:تحل ل تأث هپییهی مونوی تحفۀالعهاق
ادب ا

از قههآن کههیم» ،مجلهه مطالعها

تطب قی؛ سال هشتم ،ش  ،1:ص.260-24:

 .3جهجانی ،عبدالقاهه ( 2::2ه.ق) ،دالیل االعجاز فی علم المعانی ،قاههه ،چاپ محمد عبده.
 .8حلبی ،علی ا غه ( ،)2:34تأث ه قهآن حدیث درادب ا
 .20حلبی ،محمود ( ،)2830ح

فارسی ،ج ،4تههان ،نشه اساط ه.

التوسل الى ناعۀ التهسل ،به کوگش اکهم عومان یوسف ،بغداد.

 .22خهمشاهی ،بهاالدی ( ،)2:62حاف نامه ،تههان ،گهکت انتشارا

علمی فههندی.

 .21راستدو ،س د محمد ( ،)2:30تجلی قهآن حدیث درگعهفارسی ،ج ،1تههان ،سمت.
 .2:رام،وری ،غ ااالدی محمد ( ،)2::6غ اااللغا  ،جلد  ،2به کوگش محمد دب هس اقی ،تههان ،معهفت.
 .24رجبی ،زهها م ههاگمی ،طهاههه (« ،)2:83فههم گناسهی تلم حها

ر ایهی-قهآنهی درمجموعهه

اگعارگف عی کدکنی» ،ف لنامه پژ هش های ادبی ،س  ،27ش ،74ص .:0-8
 .24ر زبه ،محمد رضا ( ،)2:37ادب ا

معا ه ایهان (گعه) ،تههان ،نشه ر زگار.

 .27رنجبه ،احمد ( ،)2:34بدیع ،تههان ،اساط ه.
 .26ز زنی ،ح

( ،)2:40الم ادر ،جلد ،2به کوگش تقی ب نش ،مشهد ،انتشارا

باستان.
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 .23زیدان ،جهجی ( ،)283:تاریخ آداب اللغه العهب ه ،بیجا ،دارالمکتبه الح اه.
 .28گمس ق س ،محمدب ق س ( ،)2:33المعجم فی معهای ه اگهعار العجهم ،بهه ت هح
ق ینی ت ح

مجدد مدرس رضوی ت ح

عبهدالوهاب

مجدد س ه س گم ا ،تههان ،علم.

 .10گم ا ،س ه س ( ،)2:32نداهی تازه به بدیع ،چ ،24تههان ،فهد س.
 .12گوگتهی ،مهض ه (« ،)2:84س ه تحول تلم

نود در قهن چهارم تا چهاردهم» ،سبکگناسی نظهم

نوه فارسی ،ش  ،16ق .246-218
 .11فهینژاد ،ح

اسماع لزاده ،جبار (« ،)2:80نداهی به تلم

بازب نی تلم حا

اسالمی در

دیوان ن اری قه تانی» ،کتاب ماه ادب ا  ،ش  ،261ق .4:-46
 .1:عالی محمودی ،ام د ار؛ نوریان ،س د مهدی فشارکی ،محمد (« ،)2:87بهرسی تلمه
مضام

اقتبهاس

قهآنی در مونوی نهس،هه ام ه خ ه دهلوی» ،فنون ادبی ،سال نهم ،ش  ،1ق .41-::

 .14عباس،ور ،هوم (« ،)2:32تلم » ،دانشنامه ادب فارسهی؛ ج ،1بهه سهپهسهتی ح ه انوگهه ،ج،1
تههان :زار

فههن

ارگاد اسالمی.

 .14فخهرازی ،محمد ب عمه (2:26ه.ق) ،نهایه االیجاز فی درایه االعجهاز فهی علهوم البالغهه ب هان
اعجاز القهآن الشهیف ،قاههه ،مط عه اآلداب الموید.
 .17فشارکی ،محمد ( ،)2:68نقد بدیع ،تههان ،سمت.
 .16فالد ،غالمعلی زارعی ،مههداد (« ،)2:84هندی ارگهی در اگعارفاضهل نظههی» ،مجلهه زبهان
ادب ا

فارسی دانشداه خوارزمی ،ش ،1:ق.277-247

 .13قاسههم ان ،خ ههه

مجهههد ،سههاناز (« ،)2:86بهرسههی سههاختارها طهف ههت هههای معناسههازی

دراگعارفاضل نظهی(مطالعه ی سبک گهناختی پهنج مجموعهه گهعهی)» ،گهعهپژ هی (بوسهتان ادب)،
دانشداه گ هاز ،سال دهم ،گماره چهارم ،پ اپی ،:ق.230-248
 .18ک ازی ،م هجالل الدی ( ،)2:6:زیباگناسی سخ پارسی(بدیع) ،چ ،4تههان ،کتاب ماد اب هته بهه
نشه مهک .
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 .:0م ه ادقی ،جمال م منت م ه ادقی (ذ القدر) ( ،)2:66اژهنامه هنهه داسهتان نوی هی ،فههنه
تف لی ا الدهای ادب با

داستانی ،تههان ،کتاب مهناز.

- .:2نظهی ،فاضل ،)2:84( ،گهیه های ام،هاتور تههان ،انتشارا
 ،)2:80(__________- .:1اقل ت ،انتشارا

سوره مهه.

 ،)2:8:(__________- .::آنها ،انتشارا

سوره مهه.

 ،)2:81(__________- .:4ضدّ ،انتشارا

سوره مهه.

 ،)2:83(__________- .:4کتاب ،انتشارا

سوره مهه.

 ،)2:83(__________- .:7اکنون ،انتشارا

سوره مهه.

 .:6اع کاگفی سب اری،کمال الدی ح

سوره مهه.

( ،)2:78بدایع االفکار فهی هنایع االگهعار ،یهاسهته

گ ارده م هجالل الدی ک ازی ،تههان ،نشهمهک .
 .:3هدایت ،رضا قلی ب محمد هادی ( ،)2:3:مدارج البالغه درعلم بدیع ،به اهتمام حم د ح نی بها
همکاری بهه ز فهزاده ،تههان ،فههند تان زبان ادب فارسی.
 .:8همایی ،جالل الدی ( ،)2::6فنون
 .40یاحقی ،محمد جعفه( ،)2:78فههن
مطالعا

تحق قا

ناعا

ادبی ،تههان ،موس ه نشههما.

اساط ه اگارا

داستانی در ادب ا

فارسی ،تههان ،موس هه

فههندی هنهی سه ش.
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A Study of Qur’anic-Narrative
Allusion in the Poetry Collection of Fazel Nazari1
Zahra Rajabi2
Simin Azizi3
Abstract
Allusion is one of the oldest and most widely used rhetorical devices, which because of,
among others, compactness and linguistic brevity, the inclusion of a part of an absent text
in a present text and the prominent role of the audience in merging and receiving this
textual interference, has attracted the attention of poets in all periods and has added to the
semantic richness and beauty of poetry. This literary device has been used in the poems of
contemporary poets in more complex ways and with more variety of form and content, the
analysis of which requires more detailed studies taking new approaches. On the other hand,
Qur’anic stories are among the first texts that classical and contemporary Persian poets
refer to in their allusions. Accordingly, in this study, the narrative-Qur’anic allusions in
Fazel Nazari poetry were studied placing emphasis on the structural and formal diversity of
his allusions to identify the most frequent narrative allusions as well as the methods and
techniques using which he has employed the narrative allusions of the Qur’an in his poetry.
A descriptive-analytical study of all six poetry books of Nazari showed that in terms of
content, the stories of Adam (AS) and Yusuf (AS) are the most frequent Qur’anic allusions
in his sonnets. Furthermore, structurally speaking, there are all kinds of combinational,
multimodal, echoic, ironic, etc. allusions in his poems, which indicates the variety of
applications and the complexities and artistic delicacies of this device in the poems of this
poet.
Keywords: rhetoric, allusion, Qur’anic narratives, Fazel Nazari
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