روابط بینامتنی قرآن با نامة سی و یکم نهج البالغه
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دکتر سید مهدی مسبوق - 1حسین بیات_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
تاریخ اریافت 1111/1/11 :تاریخ پذیرش1111/2/21 :

ارتباط یک متن با متنهای دیگر که به نظریه رواب

بین امتنی

ش هرت دارد از موض وعات مهم ی اس ت ک ه م ورد توج ه
پژوهشگران قرار گرفته است .نهجالبالغه از جمله متونی اس ت
که با مساهیم قرآن ارتب اطی تنگاتن د دارد ب ه ط وری ک ه در
بسیاری از موارد فهم و درک دقیق معنای مورد نظر امام جز
از طریق آشنایی با متن پنهان و شنایت چگونگی رابطة آنها با
یکدیگر میسر نیس ت .نویس نده در بررس ی و تحلی ل رواب
بینامتنی قرآن با نامة سی و یکم نهج البالغه دریافته اس ت ک ه
بیشترین شکل رواب بینامتنی قرآن با این نامه به صورت نس ی
متوازی است که برای درک متن پنهان به یوانش ی آگاهان ه و
عمیق نیاز است.
کلیدواژهها :قرآن ،نهجالبالغ ه ،رابط ه بین امتنی ق رآن و نام ه
سیویکم ،بالغت امام علی ،قاعدة نسی متوازی.

ــــ ـ
 .1اسااایار زبان و اابیات عربی اانشگاه بوعلی سینا  -همدان.
 .2مدرّس اانشگاه پیا نور مرکز تویسرکان.
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▼ مقدمه

بینامانی نظریهای است کته ار اباتداییتترین شتکل آن ،رابطتة او لفتظ و ار
پیچیدهترین و عمیقترین شکل آن رابطه او مان بتا یکتدیگر را متورا بررستی و
تحلیل قرار میاهد .تازگی این نظریه تعریف آن را اشوار کتراه ،امتا ستااهترین
تعریف همان تعریفی است که اولیا کریساوا ناقتد فرانستوی بلغتاری تبتار قترن
بیسام ارائه اااه است ،مبنی بر اینکه هر مانتی برگرفاته و تحتولی از بستیاری از
ماون ایگر است .1پووهشتگران عترب اصتطالحات ماعتدا و ماراافتی بترای آن
پیشنهاا کراهاند که از جمله آنها :الاناصیه ،النصوصیه ،تداخل النصو

 ،النصو

الماداخله و النص الغائب است که ار مقابل آن ،النص التراهن و التنص الحاضتر
و ...قرار میگیرا.2
با نگاهی به نامة سی و یکم نهج البالغه ار متییتابیم کته امتا  از الفتاظ و

تعابیر و مفاهیم قرآنی بهرور گساراهای اسافااه نمواه و این امر باعث جتذابیت،
عمق معانی و تأثیرگذاری کال ایشان شده است .کارکرا آیات قرآنی ار این نامه
گاه بدون تغییر و گاه با تغییری جزئی یا کلی و اشارهای و بیشار مضتمونی بتواه
که نوشاار حاضر به انواد این رابطتهها و تحلیتل آن بتر استاس نظریتة بینتامانی
میپراازا.
نظریة بینامتنی

شیوههای نوین نقد ،که تحت تأثیر زبانشناستی رهتور کراهانتد ،غالبتا «متان
محور» است .بررسی نظریات نقدی «مان محور» نشان میاهد که برختی متان را
ــــ ـ
 .1موسی ،خلیل ،قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر.52-51 ،
 .2عطا ،احمد محمد ،التناص القرآنی فی شعر جمالالدی ب نباتة المصری،
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یک واحد بساه میانگارند که تنها به وسیلة خوا مان قابتل فهتم استت و برختی
ایگر مان را یک واحد باز میاانند که با ایگر ماون ار تعامل است و این همتان
«تنا

» یا «بینامانی» است .این نظریه را مافکرانی چون میخائیل بتاخاین و اولیتا

کریستتاوا ارائتته کرانتتد .آنهتتا معاقتتد بوانتتد کتته «هتتر مانتتی بتته منزلتة جتتذب و
اگرگونسازی ماون ایگر است».1
این تعریف از بینامانی که معاقد است هر مانی برگرفاه و تحولی از بسیاری از
ماون ایگر است او اصطالب مان حاضر و مان غایتب (پنهتان) را وارا مباحتث
بینامانی کرا .مان موجوا را مان حاضر و ماونی که با مان کنتونی تعامتل ااشتاه
مان غایب نامیدهاند .2روالن بارت مناقد فرانسوی مان جدید را حاصتل اجامتاد
اجزای ماون پیشین متیاانتد و آن را بترای هتر مانتی حامتی و اجانتابناپتذیر
میشمارا .از نظر وی هر مانی بافت جدیدی است که تار و پوا آن از نقلقولهتا
و سخنان گذشاگان تنیده شده است.1
محمد بنیس مناقد اابی معاصر نیز مان حاضر را ساخااری لغوی میاانتد کته
با ماون ایگر ار ارتبام است .به اعاقاا او هر مانی چون شبکه و اامی استت کته
ار برگیرندة ماون ایگری است و این ماون چنان با هم ار هم تنیده و آمیخاهانتد
که تشخیص آن ماون از مان حاضر ممکن نیست .1ابراهیم رمانی نیتز بتا محمتد
بنیس ار این تعریف هم ااساان است .او بینامانی را مجموعهای از ماون پنهان ار
مان حاضر میااند که به صورت پنهانی باعث ایجاا مان حاضر شدهاند.5
روابط بینامتنی
ــــ ـ
.1
.2
.1
.1
.5

کریساوا ،اولیا ،کال  ،مکالمه و رمان ،ترجمه پیا یزاانجو.11 ،
موسی ،خلیل ،قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر.52 ،
بروئل پیرو و همکاران ،تاریخ ادبیات فرانسه ،ترجمه نسرین خطام و مهوش قدیمی،
بنیس ،محمد ،ظاهرة الشعر المعاصر فی المغرب.251 ،...
رمّانی ،ابراهیم ،النص الغائب فی الشعر العربی الحدیث.11 ،
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از مباحثی که گذشت ،این نایجه به است میآید که بینامانی اارای سه رکتن اصتلی
است :مان پنهان ،مان حاضر و روابط بینامانی .اناقال لفظ یا معنا از مان پنهتان بته متان
حاضر روابط بینامانی نا اارا که تبیین آن مهمتترین بخت

نظریته بینتامانی ار تفستیر

ماون است .بازآفرینی مان پنهان یا حضور آن ار متان حاضتر بته سته صتورت انجتا
میگیرا که از آن به عنوان قواعد سهگانة بینامانی یاا کراهاند :قاعدة نفی جزئتی ،قاعتدة
نفی ماوازی و قاعدة نفی کلی .1این قواعد سهگانه ،روابط بین مان حاضر و مان غایتب
را تفسیر میکند که ار ااامه به توضیح آن میپراازیم.
الف -نفی جزئی :ار این نود از روابط بینامانی ،مؤلف جزئی از مان غایب را
ار مان خوا میآورا و مان حاضر ااامته متان غایتب استت و کماتر اباکتار یتا
نوآوری ار آن وجوا اارا .2و مان برگرفاه از مان غایب میتواند یتک کلمته یتا
جمله یا یک عبارت باشد.
ب -نفی متوازی :این نود از روابط بینامانی از نود قبلی برتر استت .ار نفتی
ماوازی مان پنهان پذیرفاه شده و به صورتی ار متان حاضتر بته کتار رفاته کته
جوهرة آن تغییر نکراه است.1
ج -نفی کلی :این نود از روابط باالترین ارجه بینامانی استت و بته خوانشتی
آگاهانه و عمیق نیاز اارا تا باوان مان پنهان را ارک کرا؛ زیرا مؤلف ار این نتود
از روابط ،مان پنهان را بازآفرینی کامل میکند ،به گونهای که بتر ختالف معنتای
مان پنهان به کار میروا و معموال این امر ناخواآگاه روی میاهد .1این سه نود
رابطة بین مان پنهان و مان حاضر ،مهمتترین بخت بینتامانی استت کته روابتط
بینامانی آن را تبیین میکند.
ــــ ـ
 .1موسی ،خلیل ،قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر،
 .2عزا ،محمد ،شعریة الخطاب السردی.111 ،

 .1موسی ،خلیل ،همان.55 ،
 .1وعداهلل ،لیدیا ،التناص المعرفی فی شعر عزالدی المناصره،
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ار تبیین روابط بینامانی قرآن با نامة سی و یکم نهج البالغه ،مان قرآنتی ،متان
غایب و نامة سی و یکم ،مان حاضر است .روابط بینامانی ،تعامل این او متان را

روشن میکند .فراوانی تعامل کال اما  با قرآن کتریم از ویوگیهتای برجستاة
نهج البالغه به شمار میروا و این امر نشاناهندة این است که اما علی از مان
قرآن آگاهانه اسافااه کراه تا باواند مقصوا خوا را بهار ،جذابتر و تأثیرگتذارتر

بیان کند.
 -4بینامتنی قرآن در نامة سی و یکم نهجالبالغه

نامة سی و یکم نهج البالغه به گونههای مخالفی با قترآن ارتبتام اارا کته ار
ااامه بدان میپراازیم:
 -1بینامتنی ترکیبی

ار این نود روابط بینامانی شاعر یا نویسنده جزئی از آیه یا کل آن را ار متان
خوا میآورا و این نود از بینامانی خوا به او گونه تقسیم میشوا:
یك -ار نود اول عین مان قرآنی بدون هیچ تغییری ار مان حاضر آمتده و ار
همان معنای آیه قرآنی به کار رفاه که این نود ار نظریة بینامانی از کمارین ارزش
برخوراار بواه و ار نامة سی و یکم به کار نرفاه است.
دو -نود او بینامانی ترکیبی آن است که نویسنده یتا گوینتده بخشتی از آیتة
قرآنی را با ساخااری تغییر یافاه ار الیة صرفی یا نحوی ار نوشاه و گفاة خوا به
کار گیرا و بدین وسیله میتواند به اشکال گوناگون ار ساخاار اختل و تصترف
کند؛ گاه با افزوان و گاه با کاسان ،امی بتا تغییتر و امتی بتا تتأخیر .1پتارهای از
بینامانی قرآن با نامة سی و یکم از این است است که حضترت بتا تغییراتتی ار
ساخاارهای قرآنی آنها را به سبک خوا ار این نامه به کار گرفاهاند که ار ااامه به
ــــ ـ
 .1عباسزااه ،حمید ،اقتباسهای قرآنی در نهجالبالغه،

.1
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ذکر نمونههایی از آن میپراازیم.
مان حاضر:

اما علی ار وصیت به فرزندش اما حسن و سفارش به تقوا میفرماید:

«فإنّی أوصییك باقوی اهللِ أی بُنَیَّ و ...االعاصا ِ بحبلِهِ و أیّ ستبب أوثتقُ متن

سبب بین ك و بینَ اهللِ إن أنت أخذتَ بهِ»1؛ پتس ای پسترک متن تتو را ستفارش
میکنم به پرهیزکاری و ترس از خدا ...و بته چنتگ زان بته ریستمان (راعتت و
پیروی) او و کدا سبب و رشاهای از ستبب و رشتاة بتین تتو و ختدا استاوارتر
میباشد اگر به آن است اندازی؟
مان غایب:

َ وا إعت َِص ُموا ِب َحب ِإل هللا ِِ َج ِميعًا َول تَف ََّرقُوا( آل عمران)111/؛ و همگی به
ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید».
رابطة بینامانی:

اما  به فرزند گرانقدرش سفارش میکند که بته حبتل اهلل(قترآن و عاترت)
تکیه کند و نسبت به آن نه مخالفت کند نه کوتاهی .ایشان مان قرآنتی را عینتا ار
همان معنا ار کال خوا به کار گرفاه است ،با این تفاوت که عبارت «و اعاصمُوا»
را از فعل ماضی به مصدر باب افاعال «االعاصا » تغییر اااه و به جای «اهلل» ضمیر
(ه) را که مرجع آن «اهلل» است آوراه؛ لذا رابطة او مان از نود نفی ماوازی استت
که ار آن جوهرة مان پنهان تغییر نکراه است.
مان حاضر:

اما  به مسائل تربیای و اخالقی توجه خاصی اارند .ایشتان ار وصتیت بته

فرزند گرانقدرش متیفرمایتدَ « :و أَحإ ِس إلن َا َملا ت ُ ِحلبُّ أ َ إن يُحإ َسلنَ ِإلَيإل َ »2؛ و نیکتى کتن
ــــ ـ
 .1فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
 .2فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
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چنانکه اوست ااره به تو نیکى شوا.
مان غایب:

وصیت اما توضیح این آیتة قترآن استت :أَحإ ِس إلن اَملا أَحإ َسلنَ هللاُ ِإلَيإل 
(قصص)33/؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کراه نیکی کن».
رابطة بینامانی:

َ1يكَ» را از مان قرآنتی
اما  وااگان عبارت «و أَحْسِنْ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إل

الها گرفاه و با اندک تغییری آن را ار کال خوا به کار بتراه و ارتبتام او متان از
نود نفی ماوازی است.
 -2بینامتنی واژگانی

الفاظ مااة اولیهای است که هر اایبی به وسیله آن تصاویر ذهنی خوا را ارائه

میاهد .قرآن منبع و سرچشمهای غنی است که امتا علتی وااگتان ،تصتاویر،
معانی و مضامین واالی نهجالبالغه را از آن الها گرفاه و عالوه بر آن ،ایگر منابع
اسالمی چون احاایث نیز نق مهمی ار غنای مضتمون نهجالبالغفه اارا کته بته
اخاصار به نمونههایی از آن میپراازیم:
مان حاضر:

اما  فاصلة میان قبر و قیامتت را گرانتهای ستخت معرفتی کتراه کته هتم

فاصلهاش زیاا و هم مسیر آن سنگالخ استَ « :و ا إعلَ إَ أ َ َّن أ َ َما َمل َ َعقَبَلةً اَلؤودا ً1»...؛ و
بدان که ار جلو تو گرانة بسیار اشواری است».
مان غایب:
خداوند ماعال نیز بندگان ناسپاس را نکوه
وسایل سعاات راه نجات را ار پی

میکنتد کته چگونته بتا ااشتان

نمیگیرند :فَ َلال ا إقلت َ َح ََ إالعَقَبَلةَ * َو ملا أَدإرا َ

َما إالعَقَبَلة ُ( بلد 11/و )12؛ ولی او از آن گرانه مهم نگذشت .و تو چه میاانتی
ــــ ـ
 .1فیضاالسال  ،سید علینقی ،همان ،ج،2
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آن گرانه چیست؟
رابطة بینامانی:

اما  وااة (عقبه :گرانه) را از عبارت قرآنی(فَ َال ا إقت َ َح ََ إال َعقَ َبةَ) اقاباس نمتواه و بته
تبع آن سخایها و اشواریهای پی

روی گناهکاران ار روز قیامتت را ارااه نمتواه

است و بینامانی از نود نفی ماوازی ایجاا نمواه است.
مان حاضر:
میانهروی و اعادال ار هر کاری موجب اوا و حفظ معنویت است و افرام و

تفریط به سقوم و تباهی میانجامد .از همین رو اما  ار این بتاره متیفرمایتد:

ار» :1رویگراانی از میانهروی موجب رلم و انحراف است.
« َم إن ت ََر َ إالقَ إ
صدَ َج َ
مان غایب:

صل إد ِفلی َم إشل ِي َ 
لقمان حکتیم ار ستفارش بته فرزنتدش متیگویتدَ  :و ا إق ِ
(لقمان)11/؛ و ار راه رفان خوا میانهرو باش.
رابطة بینامانی:

با توجه به فرمواة اما بین مان پنهان و مان حاضر نوعی سازش ایجاا شتده

است ،ار هر او مان اهمیت میانهروی ار کارها نمایان است ،با ایتن تفتاوت کته
َصتد) را آوراه استت.
ایشان به جای فعل امر(وَاقْصِد) ،مصدر ثالثی مجرا آن (الْق ْ
بدین سبب ارتبام بین او مان از نود نفی ماوازی است.
 -1بینامتنی مضمون

ار گونههای پیشین حضور مان غایب ار مان حاضر کم و بی

بتا محوریتت

لفظ بوا ،اما ار این گونه از روابط بینامانی نویسنده یا گوینده بتا الهتا گترفان از
آیهای قرآنی و پس از اریافت مضمون ،مفهو ِ آن را با الفاظ و تعابیر ختوا بیتان
میکند ،به گونهای که خواننده حضور لفظی محسوس یا ذکری صریح از قرآن را
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،نامه .11
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نمیبیند .ار ااامه به ذکر موارای از آن میپراازیم.
مان حاضر:

علود
اما  ار مورا لزو صبر و شکیبایی ار برابر مشکالت متیفرمایتد« :و ّ ِ
لق1»...؛ و ختتوا را بتته
نف َ
س ل َ التص لبّ َر علللی المکللرو ِه و نعل َلَ الخلُ ل ُق التص لب ُُّر فللی الحل ِّ

شکیبایی بر نامطلوب عاات اه و نیکخویی است شکیبا بوان ار راه حق».
مان غایب:

اما  توجه به برابتاری و صتبر ار برابتر مشتکالت را رمتز پیتروزی امتا

حسن اانساه است .همین نکاه مورا ستفارش متراان الهتی نیتز بتواه استت؛
چنانکه خدای ماعال از زبان لقمان به فرزندش نصیحت کراه ،متیفرمایتد :يلا
ص ِب إر َعلى ما أَصا َب َ ِإ َّن ذ ِل َ ِم إن َع إز َِ ا إأل ُ ُملور( لقمتان)13/؛ ای پستر ...
یَ ...و ا إ
بُنَ َّ

ار برابر مصایبی که به تو میرسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است».
رابطة بینامانی:

مان پنهان با اندک تغییری ار کال اما  به کار رفاه ،بدین گونه که به جای (وَ

َّصتبُّرَ) و بته جتای (متا
اصْبِر) که فاعل آن فرزند لقمان است مصدر باب تفعّل (الا َ
أصابک) وااة (المکروه) که همان معنای مشکالت و سخایها را افااه میکنتد بته
کار رفاه است؛ لذا ارتبام بین او مان از نود نفی ماوازی است.
مان حاضر:

سل َم َاوا ِ
ض قَل إد أَذِنَ لَل َ ِفلی اللد ُّ َعا ِ َو ت َ َافَّل َل لَل َ
« َو ا إعلَ إَ أ َ َّن الَّ ِذی ِبيَ ِد ِه خَزَ ا ِئ ُن ال َّ
ْ َو إاأل َ إر ِ

اْل َجابَلة»2؛ و بدان آن خدایى که به است(قدرت و توانتایى) اوستت خزانتههتاه
ِب إ ِ
آسمانها و زمین ،اعا و ارخواست را بته تتو اجتازه اااه و پتذیرفان را ضتامن
گشاه است.
مان غایب:
ــــ ـ
 .1فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
 .2فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
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ش إی ِإلَّ ِع إنلدَنا خَزا ِئنُله ُ َو ملا
خداوند ماعال ار قرآن کریم میفرمایدَ  :و ِإ إن ِم إن َ
نُن ِ َّزلُه ُ ِإلَّ ِبقَدَر َم إعلُوَ( حجر)21/؛ و خزاین همه چیز تنها نزا ماست ،ولی ما جز

به اندازه معیّن آن را نازل نمیکنیم».
رابطة بینامانی:

امتتا  ار ایتتن بخت

از وصتتیتنامتته و ار توضتتیح آیتة  21ستتورة حجتتر،

گنجینههای زمین و آسمان را تحت نظر و قدرت خدا میااند .ایشان به جای «إن
من شیر إال عندنا خزائنُهُ» عبارت «بیدِهِ خزائنُ الستماواتِ و األرضِ» را بته کتار
گرفاه که همان مفهو تسلط خداوند بر همة کائنات را میرساند و از این رهگذر
تناصی از نود نفی ماوازی را پدید آوراه است.
مان حاضر:

الرحإ َمل ِة بَ إ
لل
اما  ار باب نشانههای رحمت الهی میفرمایدَ « :و لَل إَ يُؤإ ِيسإل َ ِملنَ َّ
سلنَت َ َ َع إشلرا ً َو َفلت َ َ َلل َ
س ِيّئَت َ َ َو ِ
َج َع َل نُ ُزو َع َ َع ِن الذ َّ إن ِ
س َ
س َ
لب َح َ
احدَة ً َو َح َ
ب َ
سنَةً َو َح َ
ب َح َ
ب»1؛ و از رحمت نومیدت نفرموا ،بلکه خواااره تو را از گناه حستنه و
لاب إاللـ َمت َا ِ
َب َ

کار نیک قرار ااا و سیّئه و کار بد تو را یک گنتاه و حستنه و کتار نیکویتت را اه
برابر شمرا و براه تو ارِ توبه و بازگشت و خشنوا ساخان را گشوا».
مان غایب:
اینکه خدای ماعال گناهان را به مقدار خوا ثبت میکنتد و ثتواب را اه برابتر

قرار میاهد نکاهای است که ار قرآن کریم مورا توجه قرارگرفاته استتَ  :م إ
لن
سل َن ِة َف َلله ُ َع إشلـ ُر أ َ إموا ِلهلا َو َم إ
سل ِيّئ َ ِة َفلال يُجإ لزى ِإلَّ ِموإ َلهلا َو هُل إَ ل
لن جلا َ ِبال َّ
جلا َ ِب إال َح َ
يُ إظلَ ُمونَ ( انعا )111/؛ هرکس کار نیکی به جا آورا ،اه برابترآن پتاااش اارا و

هر کس کار بدی انجا اهد،جز به مانند آن کیفر نخواهد اید و ستامی بتر آنهتا
نخواهد شد.
رابطة بینامانی:
ــــ ـ
 .1فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
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با اقت ار مان حاضر و پنهان و مقایسة آنها ار مییتابیم کته امتا  مفهتو
کال خوا را عینا از قرآن اقاباس نمواه و با بهکارگیری مضمون و وااگان قرآنتی
بینامانی از نود نفی ماوازی ایجاا نمواه است.
مان حاضر:

اما علی ار توصیه به اما حسن و ار سفارش به تقوا میفرمایتد« :فل ِنّی
ار ِة قَ إل ِب َ ِبل ِذ إا ِر ِه»1؛ پس اه پسرک متن تتو
وصي َ ِبت َ إق َوى ِ
ی َو لُ ُز ِ
أُ ِ
هللا أ َ إ
وَ أ َ إم ِر ِه َو ِع َم َ
ی بُنَ َّ

را وصیّت و سفارش میکنم به پرهیزکاره و ترس از خدا ،و به مالزمت امر و فرمان
او ،و به آباا ااشان ال خوا به یاا او( ،زیرا یاا خدا کمتال نفتس استت ،چنتانکته
ساخامان کمال خانه است).
مان غایب:

لوب
خداوند ماعتال ار ستورة رعتد متیفرمایتد :أَل ِبل ِذ إا ِر ِ
هللا ت إَط َمل ِئ ُّن إالقُلُ ُ
(رعد)21/؛ آگاه باشید تنها با یاا خدا الها آرام مییابد».
رابطة بینامانی:

ار واقع اما  ار وصیت به فرزندش مفهو آیة قرآنی را با الفاری ایگر بیان

نمواه و فرمواه« :عمارة قلی ك بذکره» .مضتمون هتر او متان مشتارک استت و
اما



بدین وسیله بین او مان ارتبام برقرار نمواه و خواننده را بترای لحظتهای

به مان قرآن رهنمون میکند و از این رهگذر تناصی از نتود نفتی ماتوازی پدیتد
میآورا.
مان حاضر:

لْ ُربُو ِبيَّتُله ُ ِب ِ َحا َ
طل ِة قَ إللب أ َ إو
اما  اربارة عظمت خدا میفرمایدَ « :عظُ َلَ َع إلن أ َ إن ت َوإبُ َ

صر»2؛ بزرگ است از اینکه ربوبیّت و پروراگاره او به سبب احارة الى یا چشمى
بَلـ َ
اثبات شوا (برتر است از اینکه الها به علم و اانایى یا چشمها به ایدن ،کنته ذات و
ــــ ـ

 .1فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
 .2فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
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صفات او را ارک کراه ،بشناسند؛ زیرا او هرگز محام و محدوا نگراا.
مان غایب:

صلار َو ه َُلو
خدای عزیز ار قرآن کریم ار این باره میفرمایتد :ل تُد ِإراُله ُ األ َب
ُ
ير( انعا )111/؛ چشمها او را نمیبینند ،ولی او
يف إال َخ ِب ُ
صار َو ه َُو اللَّ ِط ُ
يُد ِإر ُ األَب َ

همة چشمها را میبیند و او بخشنده وآگاه (از همه چیز) است».
رابطة بینامانی:

ْ ُربُو ِبيَّتُه ُ ِب ِ َحا َ
صر» را از متان
اما  مفهو عبارت « َعظُ ََ َع إن أ َ إن ت َوإبُ َ
ط ِة قَ إلب أ َ إو َب َ

قرآنی الها گرفاه و به جای عبارت «ال تدرکُهُ األبصارُ» و «هو اللطیف» ،مضتمون
آن را ار کال خوا به کار براه و از این رهگذر تناصی از نود نفی جزئتی را پدیتد
آوراه است.
مان حاضر:
اما  سفارش میکند که هنگا ارخواست از خدا با توجه و اخال
سخن بگو! زیرا خدا مخلصان را اوست اارا و بخش

با خدا

و محرومیتت ار استت

ِ ِفی إالـ َم إسأَلَ ِة ِل َر ِبّ َ  ،فَ ِ َّن ِب َي ِد ِه إال َع َ
طلا َ َو إال ِح إر َملان»1؛ و ار ارخواست
اوستَ « :و أ َ إخ ِل إ
نموان فقط از پروراگارت بخواه؛ زیرا بخشیدن و نومیدساخان به است اوست.

مان غایب:
ق ُ ِل الل هُ ََّ ما ِل َ إال ـ ُم إل ِ ت ُؤإ تِ ی إال ـ ُم إل َ َم إن ت َشا ُ َو ت َ إن ِز عُ إال ـ ُم إل َ ِم َّم إن ت َشا ُ َو ت ُ ِع ُّز
َم إن ت َشا ُ َو ت ُ ِذ ُّل َم إن ت َشا ُ بِيَ ِد َ إال َخ ي ُإر إِن َّ َ َع لى اُ ِّل شَل إی قَلدِير ( آلعمران)21/؛
بگو بارالها! ای مالک حکومت ها! به هرکس بخواهی حکومت می بخشتی و از
هرکس بخواهی حکومت را می گیری ،هرکس را بخواهی عزت می اهی و هر
که را بخواهی خوار می کنی .همة خوبی ها به است توست ،ت و بر هتر چیتزی
قااری».
رابطه بینامانی:
ــــ ـ
 .1فیضاالسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،ج،2
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اما علی مضمون عبارت «فَ ِ َّن ِبيَ ِد ِه إالعَ َ
طلا َ َو إال ِح إر َملانَ » را که منظور قتدرت
و توان خداوند ار بخشیدن و محرو کران است ،از عبارت قرآنتی ِ«تُلؤإ ِتی إال ُم إلل َ

َم إلن »...اخذ نمواه و آن را ار کال خوا به کار گرفاه و از این رهگذر بین او مان

ارتباری محکم و اساوار برقرار نمواه و تناصی از نود نفتی ماتوازی پدیتد آوراه
است.
مان حاضر:

اما  ار مورا لزو توجه به مرگ میفرماید« :أَنَّ َ َ
ْ الَّل ِذی َل َي إن ُجلو
ط ِريد ُ إالـ َم إو ِ
َاربُه ُ َو َليَفُوتُه ُ َ
طا ِلبُه ُ َو َلبُد َّ أ َنَّه ُ ُمد ِإراُله ُ»1؛ و تو راندة مرگى که گریزنتده از آن
ِم إنه ُ ه ِ

رهایى نمىیابد و جوینده آن را از است نمىاهد و ناچار مرگ او را ار مىیابد.
مان غایب:

خدای عزیز ار قرآن کریم اربتارة مترگ متیفرمایتد :أ َ إينَملا تَاُونُلوا يُلد ِإر إااُ َُ
إال َم إوُْ َو لَ إو اُ إنت ُ إَ ِفی بُ ُروج ُمشَليَّدَة( ...نسار)31/؛ هر کجتا باشتید مترگ گریبتان

شما را میگیرا ،هر چند ار برجهای بلند و نیرومند باشید.
رابطة بینامانی:
ار آیة یااشده حامی الوقود بوان مرگ ار هر جتا و هتر حتال آمتده استت.

اما  نیز ار این بخ

از وصیتنامه به مرگ توجه میاهد و نکاة حساسی که به

آن اشاره میکند ،این است که چون مرگ حامی است و گریبانگیر همة جانداران
میشوا و قبل از آمدن هم اعال خطر نمیکند باید ار هر حتال مراقتب بتوا؛ زیترا
ممکن است ار همان لحظهای که میآید انسان مشغول گناه باشد و با همان حال از

انیا بروا .با اقت ار هر او مان ار مییابیم که اما  کال خوا را عینتا از متان
قرآنی گرفاه و رابطة او مان از نود نفی ماوازی است.
مان حاضر:

ــــ ـ
 .1همان،
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ار برابر نیکی باید نیکی کرا تا وضع جامعه و اعابار حفظ گتراا ،هرگتاه بته

جای نیکی بدی کرایم ،ار انیا و آخرت سر بهزیر خواهیم بواَ « :و َل تَاُون ََّن َعلَى
إس جلزا ُ َم إلن َس َّلر َ أ َ إن ت َ ُسلو َ ه ُ»1؛ بته رتور
سا َ ِة أ َ إق َوى ِم إن َ َعللی
اْل َ
اْلحسلان ...و لَلي َ
إِ
ِ

قطع بدی کران تو نباید بر نیک کرانت چیره گتراا و افتزون باشتد ...و پتاااش
کسی که تو را شاا گراانده آن نیست که تو او را اندوهگین سازی.
مان غایب:

خدای عزیز ار قرآن کریم متیفرمایتد :ه إ
اْلحإ سلا ُن
ان ِإ َّل إ ِ
َلل َجلزا ُ إ ِ
اْلحسل ِ
(الرحمن)11/؛ آیا پاااش نیکی غیر از نیکی است؟

رابطة بینامانی:

اما  آیة یااشده را با الفاری ایگر و به صورت خبری توضیح میاهنتد ،بتا

اقت ار عبارت اما  و مقایسه آن با آیه ار مییابیم که ارتبام بین مان پنهان و
مان حاضر از نود نفی ماوازی است.
مان حاضر:

« َو إال َه َوى ش َِلري ُ إال َع َملی» .2اما  هوای نفس را ار رایف نابینتایی و یتاور آن
میااند؛ زیرا هوای نفس موجب عد اریافت حقایق میشوا.
مان غایب:
خداوند ماعال ار قرآن کتریم همتین نکاته را ایتن گونته بیتان نمتواه استت:

س إم ِع ِه َو قَ إل ِب ِه َو َج َع َل َعلى
أَفَ َرأَي َ
إْ َم ِن ات َّ َخذَ ِإلـ َهه ُ هَواه ُ َو أ َ َ
ضلَّه ُ هللاُ َعلى ِع إلَ َو َخت َََ َعلى َ
َ
لن يَ إهدِيل ِه ِم إ
شلاوة ً فَ َم إ
هللا أفَلال تَلذَ َّا ُرونَ ( جاثیته)21/؛ آیتا آن کتس را
لن بَ إعل ِد ِ
بَ َ
ص ِر ِه ِي َ

ایدی که هوای نفس خوا را خدای خوی

قترار اااه بتوا و ختدا بتا ارتالد از

وضع او به گمراهتیاش انتداخت ،گتوش ،قلتب و چشتم

را از ارک حقتایق

بازااشت؟آیا غیر از خدا چه کسی او را هدایت میکند؟ آیا پند نمیگیرید؟
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،نامة .11
 .2همان.
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رابطة بینامانی:

اما  به زیبایی آیة یااشده را ار یک جملة کوتاه بیان میکنند .وقاتی کستی

هوای نفس

را خدای خوی

قرار ااا و خدای ماعال گوش ،قلب و چشم

را

از ارک حقایق بازااشت ،چنین کسی به فرمواه اما  کتور استت ،بتا اقتت ار
عبارت اما  و آیة قرآن ار مییابیم که بینتامانی موجتوا از نتود نفتی ماتوازی

است.
مان حاضر:

اما  قطع رابطه با جاهل را همرایف ارتبام با عاقل میااند و این معااله به

سبب این است که وقای انسان از جاهل فاصله گرفت به تدریج به عاقل نزایتک
میشوا و با او ارتبام پیدا میکند و ار مسیر رشد و کمال قتد بتر متیاارا و از
صلَةَ إالعَا ِقل».1
ضرر وجوا جاهل ار امان میماندَ « :و قَ ِطيعَة ُ إال َجا ِه ِل ت َ إع ِد ُل ِ
مان غایب:

ُ خل ِذ إال َع إف َلو َو أإ ُم إلر ِب إ
ض َع ِلن إالجلا ِهلِينَ ( اعتراف)111/؛ عفتو را
ف َو أَع ِإلر إ
لالعُ إر ِ

پیشه کن ،امر به معروف نما و از نااانان کنارهگیری کن».

از اما صااق نقل شده که ار قرآن مجید آیهای ار موضتوعات اخالقتی از

این آیه جامعتر نیست.2
رابطة بینامانی:
قطع رابطه با جاهل از کارهای مهمی است کته خداونتد ماعتال و بته تبتع آن

اما  به آن توجه اااه است و این آخرین مرحلة نهی از منکر است .اگر نهی از
منکر اثر نداشت باید با گناهکار قطع رابطه کرا و چنانکته پیداستت امتا  بته

جای فعل امر «أعرض عن الجتاهلین» ،عبتارت «قطییعة الجاهتل» را کته همتان
مفهو اوری گزیدن و بریدن از جاهل را میرساند به کار بتراه استت و ارتبتام

ــــ ـ

 .1نهجالبالغه ،نامة .11
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان لعلو القرآن ،ج،1

.115
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این او مان نیز از نود نفی ماوازی است.
نتیجهگیری

از آنچه ار این نوشاار ذکر شد ناایج زیر به است میآید:
 -1ارتبام نامة سی و یکم نهج البالغه به عنوان مان حاضر با قرآن به عنتوان
مان غایب یا پنهان بیشار از نود نفی ماوازی است و امتا  بته ختوبی توانستاه
میان مان پنهان و مان حاضر سازش ایجاا کراه ،از معنای آن افاد کند.
 -2پر بسامدترین حضور مان قرآنی ار نامه  11به صورت بینتامانی مضتمون
است و اشوارترین رابطة بین ماون از حیث تشخیص بینامانی مضمون استت کته
خواننده ار آن حضور لفظیْ محسوس یا ذکری صریح از قرآن نمیبیند و کشتف
آن نیازمند ارفاندیشی و اشراف به مفاهیم قرآنی است.
 -1اکثر روابط بینامانی موجوا ار نامة سی و یکم بهگونهای است که امتا



مان قرآنی را ار فضایی جدید و برای مصداق و االلای جدید به کار گرفاه است.

 -1انگیزة اما  از بهکارگیری مان قرآنی ار کال خوا ،اسادالل و احاجتاج،

تفسیر و توضیح ،بالغت افزایی و ار نایجه تأثیرگذاری بیشار ار مخارب است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.1قرآن کریم.
.2بروئل پیرو و همکاران ،تاریخ ادبیات فرانسه ،ترجمة نسرین خطام و مهتوش
قویمی ،تهران ،سازمان مطالعته و تتدوین کاتب علتو انستانی اانشتگاههتا
(سمت)1131 ،ش.
.1بنیس ،محمد ،ظااهرة الشعر المعاصر فی المغفرب مقاار ة بنا ویة تكوینا ة،
بیروت ،اارالعواه. 1131 ،

.1رمّانی ،ابراهیم« ،النص الغائب فتی الشتعر العربتی الحتدیث» ،مجا ة الوحفده،
ش. 1111 ،11

.5ربرسی ،ابوعلی فضل بن الحسن ،مجمع البیان لعلو القرآن ،تهتران ،مؤسیسة
12
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الهدی للنشر و الاوزیع1113 ،ق.
.1عباسزااه ،حمید« ،اقاباسهای قرآنتی ار نهتج البالغته» ،فصفلنام مطالعفات

تفسیری ،سال یکم ،شمارة ،1بهار 1111ش.

.3عزا  ،محمد ،شعریة الخطفاب السفردی ،امشتق ،منشتورات إتحتاا الکاّتاب
العرب. 2115 ،
.1عطا ،احمد محمد ،التناص القرآنی فی شعر جمالالدی بف ن1بااتة المصفری،
المؤتمر الدولی الرابع لكلیة األلسن جامعة المنیا ،آوریل . 2113

.1فیض االسال  ،سید علینقی ،ترجمه و شرح نهج البالغه ،تهران ،اناشارات فقیه،
چا

پنجم1131 ،ش.

 .11کریساوا ،اولیا ،کال  ،مکالمه و رمان ،ترجم پیا یزدانجو ،تهران ،نشر مرکز،
1111ش.
 .11مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،اار الکاب اإلسالمیه ،چا

چهل

و او 1111 ،ش.
 .12تتتتتتتتتتتتتتت  ،برگزیدة تفسیر نمونه ،تهران ،اار الکاب اإلستالمیه ،چتا
سو 1111 ،ش.
 .11موسی ،خلیتل ،قفراءات ففی الشفعر العربفی الحفدیث و المعاصفر ،امشتق،
منشورات إتحاا الکاّاب العرب ،امشق. 2111 ،
 .11وعداهلل ،لیدیا ،التناص المعرفی فی شعر عزالدی المناصفره ،اار المنتدالوی،
. 2115
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