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ي آملي و زادهاهللا حسن حسنتناص بينامتنيت در اشعار آيت

 علي موسوي گرمارودي

  زادحديمهشيد مو
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  دبير آموزش و پرورش استان اصفهان

  چكيده
كنند و براي ها و مفاهيم متون به طور مستقل عمل نميي بينامتنيت، واژهدر نظريه

شوند تا مورد بررسي قرار گيرند. آفرينش متون جديد، از متني به متن ديگر منتقل مي
هاي فكري آفرينشگر خويش است،  كه بيانگر رويكردها و گرايشبينامتنيت، عالوه بر آن

  سازد. متن ادبي را برجسته و شاخص مي
سيد علي موسوي گرمارودي، شاعر مكتبي و روشنفكر معاصر، در آثار منظوم خويش 
به آيات قرآني تمسك جسته كه نشان از عمق نگرش ديني وي در اشعارش دارد. عالوه بر 

ي قدر جهان تشيع و نابغه ي آملي، اين عارف و عالم عاليزادهسن حسناهللا حايشان آيت
ي ظهور رسانده اي زالل از معرفت خود را به منصهدوران، در ديوان اشعار خويش جرعه

است تا شيفتگان قرآن با ترّنم اشعارش، عطش مهر ربوبي را التيام بخشند. اين عارف رباني 
عقلي و عرفاني را به لباس زيباي شعر مزين نموده كه  با ذوقي لطيف و فكري شريف علوم

با اشارات قرآني و لطايف سبحاني مرصع گرديده است تا بدين وسيله نفوس مستعد، 
  متخّلق به اخالق فاضله گردند.

ي آملي، سيد علي موسوي گرمارودي، زادهها: تناص، روابط بينامتنيت، حسنكليدواژه
  شعر معاصر فارسي.  
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  مقدمه -1

ي ظهور ي وي به منصههايش در سرودهي شخصيت شاعر است كه دانستهشعر آيينه
هاي ديني بهره داشته باشد، بازتاب نشيند و اگر لوح جان شاعري از قرآن و آموزهمي

گيري و اثرپذيري سخنوران ي بهرههاي آن در شعرش كامالً بارز خواهد بود. پيشينهجلوه
 هاي قرن سوم بازآغاز پيدايي و پاگيري شعر فارسي در نيمهپارسي از قرآن و حديث به 

بها دستخوش آسيب زمانه گشته و جز اندكي به دست  گردد كه متأسفانه اين ميراث گرانمي
ترين توان در كهنهايي از تأثير قرآن و حديث را ميما نرسيده است. با اين همه نشانه

مايه  گيري از قرآن و احاديث گران). بهره6: 1376هاي فارسي يافت(ر.ك: راستگو،سروده
 افزايد. نگري شعرا دارد و بر قداست و حرمت اثر ميدر شعر، نشان از روشن

تأثير از اين دو منبع غني آسماني در شعر فارسي گاه پيدا و گاه پنهان صورت گرفته 
شود؛ ده مياست. در ادب معاصر فارسي نيز، اين  اثرپذيري به شكلي بارز و آشكار مشاه

  تر شد.الخصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي كه توجه شعرا بدان بسي جديعلي
زاده آملي در سپهر عرفان و اهللا حسن حسني اديب آيتدر ميان اين بزرگان، چهره

علوم ديني، و سيد علي موسوي گرمارودي در آسمان ادب فارسي همچون ستارگاني 
مايه، پيوندي عميق با قرآن دارد و آنچه از  ن اين دو گراننمايد. ذهن و زباپرفروغ رخ مي
  هاي آسماني نيست.  تراود جز مائدهشعر ايشان مي

ي مذهبي و متدين در قم در يك خانواده 1320سيد علي موسوي گرمارودي به سال 
چشم به جهان گشود. وي از پنج سالگي به ياري پدر با قرآن آشنا شد. تحصيالت خود را 

موفقيت پشت سر نهاد و در محضر اساتيدي چون اديب نيشابوري تلمذ كرد. در سال با 
ي يغما به چاپ رسيد و نفر اول شد؛ به مناسبت عيد مبعث شعري از وي در مجله 1348

سار در سايه«دهد. از آثار وي ايشان همچنان به سرودن اشعار زيبا و ارزشمند ادامه مي
را كه گلچيني از اشعار وي » دست چين«و نيز » ط خونخ«، »چمن الله«، »نخل واليت
  توان نام برد.است،  مي

انقالب اسالمي و از معماران اين  شعرتوان از پيشگامان  علي موسوي گرمارودي را مي
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هاي  هاي پيش از انقالب با گرايش نوپرداز است كه در سالبنا دانست. او از معدود شاعران 
ها پاسداري كرده است . وي عالوه بر پركار بودن،  ديني به ميدان آمده و از اين ارزش

 شعرها و موضوعات رايج در  االطراف است؛ بدين معني كه در غالب قالبشاعري جامع
هاي اين شاعر، در دو قطب  ها صاحب اثر است. جالب است كه بيشتر سروده اين سال

  سپيد و قصيده . شعراند، در  نسبتاً بارز و دور از هم جاي گرفته
سازد خود به دو گونه است. اقه اصلي آثار موسوي گرمارودي را ميكه س ها نوسروده

اي ديگر، آثاري است عاطفي و  هاي خطابي و البته غالباً آييني و گونهشعراي از آن،  گونه
هاي گرمارودي تنوع  ك شاخصه مهم نوسرودههاي عيني زندگي. ي برخوردار از تجربه

شان. بايد از انصاف نگذريم هاست و شاخصه ديگر، جنبه كاربردي نسبتاً قوي محتوايي آن
هاي اين شاعر نيز از لحاظ وسعت دايره مخاطبان به اين ترين قصيدهكه حتي استادانه

است و از اسباب شهرت اين  60ها، از آثار درخشان دهه رسد. بعضي از آنها نميشعر
مشهورترين » خط خون ». «در سايه سار نخل واليت«و » خط خون «شاعر، همچون 

هاي نوين بوده است. بخشي از اين شهرت مرهون  زمان خود در قالبعاشورايي تا  شعر
ي بدايع هنري نگرش نوين انقالبي و تاريخي شاعر به واقعه است و بخشي نيز به واسطه

  ويژه آغاز و پاياني ابتكاري و به خاطر ماندني. آن، به
الريجان  از توابع» ايرا«ه.ق در روستاي 1370زاده آملي به سالاهللا حسن حسنآيت

نامند؛ در ادبيات، جفر، رياضي، هيئت و ... مي» ي ذوالفنونعالمه«آمل متولد شد. ايشان را 
تبحر دارد و از خود اشعاري حكيمانه  به يادگار نهاده است. تحصيالت ابتدايي را در 

-تحصيل به آمل و سپس تهران آمد و با پشتكاري مثال هزادگاه خويش گذراند و براي ادام

ي اجتهاد رسيد و براي تدريس عازم قم گرديد. ايشان در ايام تحصيل از ي به درجهزدن
-ها برده است. از جمله آثار گرانمحضر بزرگاني چون عالمه محمدحسين طباطبايي بهره

قدر ايشان، چهار دوره اشارات با شرح خواجه، مصباح االنس، شرح فصوص الحكم 
  وان نام برد.تقيصري و همچنين ديوان اشعار را مي
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  همه عشق و همه شورم، همه عيش و همه سورم
  فروزان از فروغ آيت اهللا نور اي دل 

  بود مرد تمامي آن كه از تنها نشد تنها
 

  هاكه از آيات قرآني به جانم هست مخزن
  هاپره ياراي ديدنچه باكش ار ندارد شب

  به تنهايي بود تنها و با تنها بود تنها
 )١۵:مليزاده آ(ديوان حسن

در مورد شعر و نظم مطالبى  63) مرداد سال 5 -در مصاحبه با كيهان فرهنگى (شماره 
  شود: ها اشاره مي اند كه به بخشى از آن ارزنده مطرح فرموده

خوشه چين خرمن آقايان  ها حقيقت اين است كه در زمينه شعر، بنده مثل ديگر رشته«
خوپذير است حشر با هر كسى ايجاب مى كند هستم اما تصديق مى فرماييد كه نفس انسان 

كه انسان به لحن و روش و خوى او دربيايد و به گفتار و شيوه او نزديك شود. اين يك 
امر قهرى است قسمتى از ديوان را كه براى نشر و طبع داده ام ، به روش غزليات متعارف 

گاهى شبيه قصايد  شعراى بزرگ ما است. قصايد و دوبيتى هم همينطور است قصايدى دارم
سنايى ، چون خيلى با اينها حشر داشته ام آن سبك و روش اثر گذاشته است و همان 
سبك را پسنديده م شعر نو ندارم و طبع من هم اين را اجازه نمى دهد باالخره از اين 
آقايان رنگ گرفته ، اما يك حقيقتى را به عرض برسانم كه به صورت تقليد شعر نگفته ام و 

البته بنده درد و حال ندارم ، با اينهمه انسان تا خودش به سوز و گداز  ود هم گفت .ش نمي
نيامده باشد و حالى نيافته باشد شعر نمى آيد چنانچه خيلى از اصطالحات فنى را در شعر 
آورده يا خيلى از اشعار ديگر ما را كه مى خوانيد مى بنيد خيلى با اصطالح است و با شعر 

يك آدم بى اصطالح فرق دارد. آن مزه ديگرى دارد و اين يك طور ديگر روان و طبيعى 
است. فرق است بين يك حكيم شاعر يك فيلسوف شاعر، يك عارف شاعر، با كسى كه 
با قطع نظر از اين علوم ، شاعر است. فرق است بين آن كسى كه شاعر است و خيلى با 

تى دارد و با اصطالحاتش جان بى رنگ و بسيطش حرف مى زند با كسى كه اصطالحا
حرف مى زند. بنده نوعاً در اشعارم اصطالحات را بكار برده ام، مگر بعضى از قصايد يا 

كه بى اصطالح است ، يك قصيده توحيديه دارم كه در آنجا زياد  ها غزليات يا تك بيتى
ات اصطالح بكار نرفته و با قطع نظر از اصطالحات گفته شده ولى در جاهايي با اصطالح

  ».همراه است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  مق-1393، پاييز همايش ملي بينامتنيت (التناص)، 5براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  1077 

  ي تحقيقيشينه -2
زاده آملي و اهللا حسني تأثيرپذيري از قرآن در اشعار آيترسد دربارهبه نظر مي

پژوهش مستقلي صورت نگرفته است؛ اگر تحقيقي صورت گرفته باشد  موسوي گرمارودي
در اين در منابع معتبر، كتب يا مقاالت مستند وجود ندارد. بنابراين نگارنده با فقر پژوهشي 

 زمينه مواجه بود.

تجلي قرآن «هايي چون توان كتابي تأثيرپذيري از قرآن در ادب فارسي ميدر زمينه
) را نام برد كه البته بيشتر به اين تأثير در آثار 1376راستگو،»(و حديث در شعر فارسي

» تناص« يتوان به چند مقاله دربارههمچنين در اين زمينه مي شعراي متقدم پرداخته است. 
اي از آثار موجود زمينهاشاره كرد. در نهايت آنچه در اين مقاله به دست آمد، حاصل پيش

   هاي نگارنده است.و يافته
امروزه پژوهشگران در دوگونه اثرپذيري، كه در نقد ادبي كاربردي نوين يافته و در 

تر شوند. براي روشنگيرد، گاه دچار اشتباه ميتحليل محتواي آثار مورد استفاده قرار مي
شود و سپس شدن مفهوم تناص و بينامتنيت، ابتدا به تعريف اين دو اصطالح پرداخته مي

   شود.ها در نگرش اين دو شاعر بررسي مي تأثير و جايگاه آن
شصت ميالدي،  هدر اواخر ده ژوليا كريستوابينامتنيت: اصطالحي كه ابتدا توسط  .1

). به تعبير كريستوا، 72: 1385مطرح شد(مكاريك، پس از بررسي آرا و افكار باختين،
بينامتنيت گفتگويي ميان متون و فصل مشترك سطوح مربوط به آن است و هر متني 

شود كه يك  بينامتنيت موجب مي ).40: 1384ي متني ديگر است(ويكلي،شدهدگرگون
زيرا منابع ويژگى اثر به يك متن ديگر ارجاع شود و اين در معناى بى كران واژه است؛ 

يك متن را نبايد با نقل قولى كه نوعى ارجاع غيرقابل برگشت به يك متن بى كران است، 
ى ها اشتباه كرد؛ متنى كه همانا متن فرهنگى انسانيت است. اين مسأله به ويژه در مورد متن

ى بسيار گوناگون به هم بافته شده اند. در آن چيزى كه ها ابدى صادق است كه از نمونه
يى را نيز كه پس تر مى آيند افزود. منابع يك متن تنها ها شود، بايد متن امتن ناميده ميبين

-آنهايى نيستند كه پيش تر آمده اند، بلكه آنهايى هم كه پس تر مى آيند، نيز هستند. نظريه
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: 1385آيد(ر.ك: كالر،وجود مي ي ساير آثار بهپردازان بينامتنيت معتقدند هر اثر به واسطه
48( .  

شود و آن عدم قطعيت در بينامتنيت است زيرا  در اينجا موضوع ديگرى نيز مطرح مي
ى خود، بينامتنى مخصوص به خود در خوانش ها تواند باتوجه به پيش متنهركس   مى

يك متن واحد داشته باشد. حتى يك خواننده با دو بار خواندن مى تواند دو بينامتن 
ين بيانگر گذر از ساختارگرايى به پساساختارگرايى است متفاوت داشته باشد. اين عدم تع

ى دهه هفتاد ميالدي در آثار روالن بارت صورت مى گيرد. در ها كه در همين سال
پساساختارگرايى فرايندهاى بينامتنى فاقد تعين مطلق مى شوند.براى تكميل موضوع 

اضافه كرد كه بينامتنيت نزد  بينامتنيت و رابطه آن با مؤلف يا مخاطب، بايد اين نكته را نيز
شود بلكه او اهميت اصلى را به  مؤلف، هيچ گاه به طور كامل از آراى بارت محو نمي
شود، بارت با اين تعريف خود از  بينامتنيت نزد مخاطب مى دهد. چنان كه مشاهده مي

يت با جدا مى كند زيرا از نظر بارت بينامتن ها بينامتنيت، آن را از بسيارى ديگر تعريف
 ).174: 1390شناخت خاستگاهى متنى نبايد اشتباه گرفته شود(نامور مطلق،

گيري آشكار و ي ادب، بهرهتناص:  در لغت به معناي در هم تنيدگي و در حوزه .2
  شود.ي تضمين و تلميح نمايان ميآگاهانه شاعر از آثار ادبي يا آيات قرآني كه به گونه

هايي كه گفتهه ناخواه متأثر از آثار پيشين است. پيشاي، خوادر واقع اثر هر نويسنده
رو هر متن اند. از ايناند و از منابع پيش از خود تأثير گرفتهكدام اصيل نبوده خود نيز هيچ

هاست. بينامتنيت در اين تأثيرپذيري بر عدم قطعيت معنا تأكيد دارد،  اي از نقل قولزنجيره
از طريق تضمين و اقتباس روبروييم(فسنقري و كه در تناص با قطعيت معنا حال آن
  ).153: 1390ديگران،

در لغت چيزي در جايي نهادن باشد و «اند: تضمين: در مفهوم تضمين چنين گفته 1- 2
در اصطالح آن است كه شاعر مصراعي يا بيتي از آن ديگري را در شعر خود بر سبيل 

تواند بود: راد كند و دو نوع ميتمثيل و عاريت، به جايگاهي اليق و محلي موافق اي
. تضمين مصرح آن است كه در اثناي كالم، تنبيهي باشد بر "تضمين مصرح و تضمين مبهم"

آن كه اين سخن غير است و تضمين مبهم آن است كه از صاحب سخن در اثناي كالم ياد 
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نكند و در اين نوع شرط آن است كه آن سخن شهرت تمام داشته باشد(كاشفي 
 ).151-2: 1369ي،سبزوار

در لغت به «گونه تبيين گرديده است: اقتباس: از نظر علماي بالغت اقتباس اين 2- 2
اي از آتش را بگيرند و با آن آتش ديگر كه پارهمعناي پرتو نور و فروغ گرفتن است، چنان

ت اهللا مجيد و يا بي بر افروزند، و در اصطالح اهل ادب آن است كه حديثي يا آيتي از كالم
معروفي را بگيرند و چنان در نظم و نثر بياورند كه معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت 

  ).383: 1368و انتحال(همايي،
توان گفت تضمين اند، ميپس طبق تعريفي كه علماي علم بالغت از تضمين ارائه كرده

شاعر عين سخن تواند باشد؛ بنابراين اگر مفهوم كلي تناص را در بر دارد و جانشين آن مي
كسي را در شعر خود ذكر كند، تناص مستقيم و اگر برداشتي از اثر بوده يا با دخل و 

  ). 55: 1991تصرف همراه باشد، تناص غيرمستقيم است(ر.ك: الزعبي،
گيرد كه به اختصار به در مجموع تأثيرپذيري از قرآن و احاديث به چند شيوه انجام مي

  پردازيم: ها مي هر يك از آن
تناص واژگاني: در اين شيوه شاعر واژگان قرآني را در شعر خويش به طور   - 1

گيري، ترجمه، كند كه خود سه گونه است: واممستقيم يا غيرمستقيم ذكر مي
  ).16: 1376برآيندسازي(ر.ك راستگو،

ي گونه تغيير لفظي يا معنوي به حوزهگيري: كلمه يا ساختار قرآني بدون هيچالف) وام
 كند؛ براي مثال شعر زير:پيدا ميشعر راه 

  الماوياند بر ايوان جنه نوشته
  

  دنيا خريد واي بر او هكه هر كه عشو 
 )437: غزل 1373(حافظ،

و لقد رءاه نزله االخري عند سدره المنتهي عندها جنه «بر اساس اين آيه استوار است: 
  ). 13- 15الماوي(نجم:

- ي فارسي لغت يا تركيب قرآني بهره ميگردانيدهب) ترجمه: در اين شيوه، شاعر از بر 

  برد:
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  آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است
 

  يا رب اين تأثير دولت از كدامين كوكب است
 )35: غزل 1373(حافظ،

  است.» ليله القدر«ي كه شب قدر برگردانيده
شود ي بنا ميي قرآنج) برآيندسازي: در اين شيوه، مضمون آيه يا حديث بر اساس كلمه

  يا برآيندسازي از آن آيه است:
  بانگ گاوي چه صدا باز دهد عشوه مخر

 

  سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد
 )35: غزل 1373(حافظ،

ي دست درخشان حضرت ي معجزهكه مضمون كلي اين بيت، برآيند آياتي درباره   
للكافرين؛ دست خود را از و نزع يده فإذا هي بيضاء «ي موسي(ع) است؛ از جمله آيه

  ).108اعراف:»(گريبان بر آورد كه ناگاه براي كافران تابان شد
تناص گزارشي: در اين نوع از تناص، گوينده مضمون آيه يا حديثي را به دو  - 2
  دارد.ترجمه يا تفسير به فارسي بيان مي هشيو

و گاه الف) ترجمه: برگردان مضمون آيه يا حديث به فارسي است كه گاه مجمل 
 باشد.گسترده مي

-شود و با شرح و بسط بيان ميب) تفسير: در اين شيوه آيه يا حديث بازگشايي مي

 گردد.  

آميزد اي به آيه يا حديثي در ميتناص تلميحي: گوينده سخنش را با نشانه و اشاره - 3
، كالم تا از اين طريق خواننده با تفحص و جستجو پي به اصل كالم ببرد. در تناص تلميحي

گردد تا راهنماي خواننده اي آشكار مياي قرآني است كه با اشارهگوينده بر اساس نكته
  باشد. 
تناص الهامي بنيادي: در اين شيوه، گوينده مايه و سخن خويش را از آيه يا حديثي  - 4

- نهد و سخني ميي الهام گرفته، بنياد ميي خويش را بر آن نكتهگيرد و سرودهالهام مي

بينند. اين ارتباط گاه نزديك و ريند كه خوانندگان آن را با آيه و حديثي در ارتباط ميآف
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  گاه دور است
هاي دروني كند با ذوقي ممتاز به اليهتناص تأويلي: گوينده، در اين شيوه سعي مي - 5

  هاي نويني از آن دريافت نمايد. آيه و حديث راه يابد و پيام
گزيند ن شيوه تصوير شعرش را از كتب آسماني بر ميتناص تصويري: شاعر در اي - 6

-و اساس تصويرگري شعر خود را بر تصاوير قرآني و باورهاي ديني استوار مي

  ).47: 1376كند(راستگو،
  هاي تناص در شعر علي موسوي گرمارودي. گونه3

 هايهاي گوناگون تناص كه بيان گرديد، ابتدا به بررسي شكلاكنون با توجه به شيوه
  پردازيم.مختلف تناص در شعر موسوي گرمارودي مي

  تناص واژگاني از نوع ترجمه: 1- 3
هاي وحي بر پيامبر خاستگاه نور، به زيبايي نخستين لحظه«موسوي گرمارودي در شعر 

  را به تصوير و ترجمان كشيده است: 
  بخوان اي مرد!« 

  ت آفريد اي مردبه نام آن بخوان كه
  »بخوان«

  خيزدنمي اما جوابي بر
  گويدتر بياني باز ميتر آوا و شيرينصدا با گرم

  » بخوان«
  اما محمد همچنان خاموش

  پس از لختي سكوت، اما كه عمري بود گويي، گفت:
  »دانممن خواندن نمي«

  همان كس باز پاسخ داد:
  ).23چين:بخوان! به نام پرورنده ايزدت، كو آفرينندت(دست«

إقرأ باسم ربك الذي «ي قرآن است: ي اين آيهاين بخش شعر گرمارودي ترجمه
  ). 1علق:»(خلق
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  آغازد:اي از قرآن ميي آيهنيز كالم خود را با ترجمه» سوگند به انجير«در شعر 
  سوگند به انجير«

  كه ديروز من او بود
  امروز او منم

  ).218من فردا نيز اوست(خط خون:
  تناص واژگاني از نوع برآيندسازي 2- 3

  بيل و برادرها نميا«الف) 
  ست فراسوي برادريالفتي

  )221همان:»(كندكه تنها خنجر حد آن را معين مي
بيل و قابيل است كه در قرآن مجيد آمده است: ها اين قطعه از شعر برآيندي از داستان

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين؛ پس نفسش او را به قتل برادرش «
). شاعر با برداشتي ويژه از اين 30مائده:»(كاران گرديدكشت و از زيان ترغيب كرد و او را

  مضمون قرآني، شعر خود را پرورده است. 
  كاش فرزند نوح«ب) 

  داشتدر كشتي جايي مي
  تا من امروز 

  قدر اين
  ).221خط خون:»(نشستمبا بدان نمي

غير صالح فال تسلن ما قال يا نوح انّه ليس من أهلك انّه عمل «ي برآيندي است از آيه
ليس لك به علم انّي اعظك أن تكون من الجاهلين: فرمود اي نوح! در حقيقت او از كسان 
تو نيست، او عملي غير صالح است پس چيزي را كه بدان علم نداري از من مخواه من به 

  ). 46هود:»(دهمتو اندرز مي
  گيريتناص واژگاني از نوع وام 3- 3
  يستكجاي خدا در تو جار«

  »ترواد؟ عجباكز لبانت آيه مي
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ام حسبت أن اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا؛ آيا «اشاره به اين آيه دارد: 
اند كه اصحاب كهف و رقيم [كه از خواب چندين ساله برخاستند] از آيات عجيب پنداشته
  ).9كهف:»(ما بودن

كرد و شاعر از نيزه قرآن تالوت ميهمچنين اشاره به سر امام حسين (ع) دارد كه بر فر
  نمايد. هايش را بيان ميي قرآن و هم شگفتيبا ايهامي لطيف هم آيه

  اي تناص گزاره 4- 3 
  اهللا اكبر«الف) 

  نگردآيا خداوند در تو به شگفتي نمي
  اهللا فتبارك اهللا تبارك

  ).76سار نخل واليت:  اهللا احسن الخالقين (در سايه تبارك
هاي فوق بشري حضرت علي (ع) بيان شگفتي شاعر از توصيف ويژگياين شعر در 

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه «است كه به بخشي از اين آيه استناد جسته است: 
فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً اخر فتبارك اهللا أحسن الخالقين؛ 

يم و لخته خون را به پاره گوشتي مبدل نموديم، پس آن را آنگاه نطفه را لخته خوني كرد
ها گوشتي پوشانديم، سپس آن را آفرينشي ديگر داديم ها كرديم، آنگاه به استخواناستخوان

[و درآن روح دميديم] پس پرخير و پاينده است خدايي كه بهترين آفرينندگان 
  ).14است(مومنون:
  گيريمكشان اوج ميب) تنوره
  ن، او أدنيقاب قوسي

  »و آنك سدره المنتهي
تر ي دو كمان يا نزديكو كان قاب قوسين او أدني؛ تا به اندازه«ي تضميني است از آيه

  ).14نجم:»(عند سدره المنتهي؛ در كنار سدره المنتهي«ي ). همچنين آيه9نجم:»(گرديد
  تو هرچه داري از دولت خداست«ج) 

  اال فسبح باسم ربك
  »و انحر
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فسبح «شود: ي قرآن در جان كالم شاعر است كه در آن تصرفي حاصل نميهباز دو آي
بحمد ربك فأستغفره إنّه كان توابا؛ پس به حمد پروردگارت تسبيح گوي و آمرزش خواه 

ي كوثر را در بر ي دوم سورهاي از آيه). همچنين واژه3نصر:»(پذير استكه او قطعاً توبه
  »فصلّ لربك و انحر«دارد: 

  اندهاي سپيد پنهان كردهاژگان اصيل را پريان زير ديگد) و
  و فرشتگان

  اند، در دستان برگدر چنبر درخت نهاده
  »فأين تذهبون

  ).26تكوير:»(رويدفإين تذهبون؛ پس به كجا مي«ي تضميني از آيه
  اهللا يا ذبيح«ه) 

  تو نخستين كسي كه ايام حج را به چهل روز كشاندي
  ).202:خط خون»(وا تمناها بشر

شاعر تشبيه زيبايي بين امام حسين (ع) و حضرت اسماعيل آفريده و در پايان به 
  حضرت موسي(ع) پيوند داده است.

  زاده آملياهللا حسنهاي تناص در شعر آيت. گونه4
  گيريتناص واژگاني از نوع وام 1- 4

ي الست اشاره به آغاز خلقت آدمي دارد و سوگندي كه پروردگار از بندگان واژه
و اذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم « خويش گرفت:

اه كه ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامه إنّا كنّا عن هذا غافلين؛ و آنگ
ها را بر  ها را بر گرفت و آن پروردگار تو از پسران آدم از پشتهايشان، نسل و نژاد آن

خودشان گواه كرد كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلي. گواهي داديم تا در روز 

  پرستالف) اي ساقي بزم الست، اي كهنه رند مي
 

  سرخوش پيمانه را دار مست ايناز ساغري مي 
 )12(ديوان:
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  ).172اعراف:»(رستاخيز نگوييد ما از آن غافل بوديم
  )  13زير پر بگرفته كل ماسوا را (ديوان: ب)        عنقاي عشق قاف قرب قوسين      در

تر ي دو كمان يا نزديكمكان قاب قوسين او أدني؛ تا به اندازه«ي اشاره دارد به آيه
). عشق در كل هستي سريان دارد و عنقاي عشق كل هستي را در بر گرفته 9نجم:»(گرديد
  است.

سلطان يهدي من يشاء را روايي         منگر به جز ج)       در كشور دل حاكم فرمان
  )  13(ديوان:

لو شاء اهللا لجعلكم امه واحده ولكن يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء و «اشاره دارد به 
داد ولي ي شما را در يك امت قرار ميخواست همهلتسلن عما كنتم تعلمون؛ و اگر خدا مي

داديد ماً از آنچه انجام ميكند و حتهركه را بخواهد گمراه كند و هركه را بخواهد هدايت مي
  ).93نمل:»(سوال خواهد شد

  )14آسا اگر وجهت وجهي          گردد ترا راز نهاني آشكارا (ديوان:د)    گويي خليل
إّني وجهت وجهي للذي فطر السموات و االرض حنيفا و ما أنا «ي: اشاره دارد به آيه

ها و زمين ام كه آسمانكسي داشته من المشركين؛ به راستي من خالصانه روي دل به سوي
  ).79انعام:»(ي مشركان نيستمرا آفريد و من از زمره

ه)    يادش شهاب رجم شيطان مارد آمد         از آسمان جان رندان، صفا را 
  )17(ديوان:

و حفظنا من كل شيطان مارد؛ و آن را شيطان سركش محفوظ «ي يادآور آيه
  ).7صافات:»(داشتيم

رزق جانت آيت اهللا نور شد           بيني كه اوست هرچه كه اصل است و  و)      گر
  )50ملحق است (ديوان:

اهللا نور السموات و االرض مثل نوره كمشكوه فيها مصباح «ي اشاره دارد به آيه
المصباح في زجاجه كأّنها كوكب دري يوقد من شعره مباركه زيتونه الشرقيه و الغربيه يكاد 

لم تمسسه نار نور علي نور يهدي اهللا لنوره من يشاء و يضرب اهللا االمثال و زيتها يضيء و 
ها و زمين است مثل نور او چون چراغداني است كه در اهللا بكل شيء عليم؛ خدا نور آسمان
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اي است، آن شيشه گويي اختري درخشان است كه از آن چراغي و آن چراغ در شيشه
شود، روغنش گرچه آتش ه غربي است افروخته ميدرخت بابركت زيتوني كه نه شرقي و ن

به آن نرسد، نزديك است روشني دهد، روشني بر روشني است. خدا هركه را بخواهد به 
زند و خدا بر هر چيزي ها را خدا براي مردم ميكند و اين مثلنور خويش هدايت مي

  ).  35نور:»(داناست
ذكر يونس بدل حوت كفايت دارد ز)         ظلمات دل نون شب ذوالنوني را      

  )60(ديوان:
و ذالنون اذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات «ي اشاره دارد به آيه

أن ال اله اال انت سبحانك إنّي كنت من الظالمين؛ و صاحب ماهي آنگاه خشمگين (از ميان 
ها ندا در داد كه درون تاريكي گيريم پسمردم) برفت و پنداشت كه ما هرگز بر او تنگ نمي

  ).87انبيا:»(معبودي جز تو نيست، منزّهي تو، راستي من از ستمكاران بودم
العالمين  بخش يونس(ع در تاريكي درون ماهي است تنها ذكر ربمعني بيت: آنچه التيام

  است.
  ايتناص گزاره 4-2

  )15هللا وقارا (ديوان: الف)       اهللا قد خلقكم اطوارا اي قوي        كيف الترجون
هـاي  و قد خلقكم اطوارا؛ و حـال آن كـه شـما را بـه گونـه     «ي اي از آيهتضمين گزاره

  )14نوح:»(مختلف آفريد
هاي متفاوتي آفريد پس چگونه است كه براي معني بيت: خداوند شما را بر گونه

  شويد.خداوند عظمتي قائل نمي
  )19روج حضرت ختمي مكان را (ديوان:ب)     ز سبحان الذي اسري بعبده        ع

سبحان الذي اسري بعبده ليالً من المسجد الحرام الي مسجد «ي اي از آيهتضمين گزاره
ي االقصي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنّه هو السميع البصير؛ منزّه است آن كه بنده

را بركت داديم،  ي آنخويش را شبي از مسجد الحرام به سوي مسجد االقصي كه حومه
  ). 1اسري:»(سير داد تا آيات خود را به او بنماييم كه همانا شنواي بيناست

  ج)    اي فتادي ز ره عشق دور      اال الي اهللا تصير االمور
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صراط اهللا الذي له ما في السموات و ما في االرض أال الي «ي اي از آيهتضمين گزاره
ها و آنچه در زمين است، از آن اوست، آگاه ه در آسماناهللا تصير االمور؛ راه خداي كه آنچ

  ).53(شوري:» گرددباش كه كارها به خدا باز مي
نقش نظرباز  د) رقّ منشور دل و نقش جمال است و جالل       چشم بد دور چه خوش

  دلي
  ).2طور:»(في رقّ المنشور؛ در ورقي گشاده«ي اي از آيهتضمين گزاره

ـ    ون و القلـم ريـزم       مهـر نونـت را نقـش بـر جبـين دارم        ه) نقش لـوح قلبـت را ن
  )115(ديوان:

-ن و القلم و ما يسطرون؛ نون، سوگند بـه قلـم و آنچـه مـي    «ي اي از آيهتضمين گزاره

  ).1قلم:»(نويسد
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  گيرينتيجه -5
توان به ارتباط ها و اقسام تناص، ميبا بررسي مفهوم تناص و بينامتنيت و بيان ويژگي

شود و كالمش را با گر سرمست جمال اليزالي مين پي برد كه چگونه آفرينشبين متو
گمان ي ادب فارسي بيسازد. در ميان آثار ارزندهمفاهيم و عبارات واالي قرآني مرصع مي

- مايه، آيت ي گرانمندند كه از آن ميان، شعر دو چهرهي رباني بهرهبسياري از اين سرچشمه

گيري نغز سيد علي موسوي گرمارودي، مورد بررسي قرار گرفت. وامزاده آملي و اهللا حسن
ي ايشان از آيات قرآني، به حق نشانگر ذوق آسماني و پيوند عميق جانشان با سرچشمه

  وحي دارد.
-در اين پژوهش با بررسي بينامتنيت و تناص، به ذكر و توضيح انواع تناص و ويژگي

زاده آملي و سيد علي اهللا حسنر اشعار آيتهاي آن پرداخته شد. همچنين انواع آن د
موسوي گرمارودي مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص شود اين دو شاعر متدين تا چه 

اند و تا چه ي خود تحت تأثير انديشه و عبارات قرآني بودهميزان در الهامات شاعرانه
  اند. ي الهي سود جستهاندازه از اين گنجينه
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