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  تناص قرآني در آثار جبران خليل جبران

  قاسم ابراهيمي
  گاه قمكارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي از دانش

 سيد محمد رضي مصطفوي نيا

  استاديار گروه عربي دانشگاه قم
  چكيده

يكي از موضوعات مهم نقد ادبي معاصر عربي پديده تناص يا بينامتني است كه به روابط 
بينامتني يادآور اين نكته است كه همه متون به نوعي همواره در  . پردازد مي بين متوني

امل به صورت انتقال معني يا لفظ و يا هر دو، از يك متن تعامل با يكديگر هستند و اين تع
  . به متني ديگر، يا از يك اثر ادبي به اثر ادبي ديگر است

جبران خليل جبران از جمله بزرگ ترين نويسندگان معاصر عربي است كه در آثارش از 
هانه بوده متون ديني و قرآن بسيار تأثرپذيرفته است و در اكثر موارد اين تأثيرپذيري آگا

در اين مقاله سعي شده است تا تناص موجود ميان آثار جبران خليل جبران و قرآن  . است
با  . در سه جنبه بينامتني آثار جبران با الفاظ، مضامين و شخصيتهاي قرآني بررسي شود

قرآن را منبع الهام هاي  شود كه او گاه مضامين و مفاهيم آيه مي بررسي آثار جبران مشخص
رار داده است و در بعضي موارد آثار خود را با مفردات و عبارتهاي قرآني زينت خود ق

  . بخشيده است و در اكثر موارد تأثير پذيري او از قرآن به صورت آگاهانه بوده است
  . قرآن، تناص، جبران خليل جبران : واژگان كليدي
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  مقدمه

شود به  مي ياد»   Intertextuality« در هم تنيدگي متون كه از آن به نظريه بينامتني 
معناي انتقال معني يا لفظ يا هر دو آنها از متني به متن ديگر يا از يك اثر ادبي به اثر ادبي 

متولد » (  ) Julia Kristeva(ژوليا كريستوا « اين واژه اولين بار توسط  . باشد مي ديگر
اين اصطالح در  . شد م ) محقق و پژوهشگر فرانسوي بلغاري األصل به كار برده 1941

در ميان اي   نقد عربي راه پيدا كرد و اكنون نيز جايگاه ويژههاي  قرن بيستم به پژوهش
نقد معاصر عرب دارد و چنان مورد توجه ناقدان عرب قرار دارد كه آن را امري هاي  بحث

»  Intertextuality« ناقدان عرب اصطالح  . دانند مي اجتناب ناپذير براي هر متن ادبي
ترجمه » تداخل متون با هم « به معني  »تداخل النصوص « و  »التناص « را به واژه 

  . و براي تبيين آن بسيار تالش كرده انداند  كرده
استفاده از تجارب و دستاوردهاي شاعران و نويسندگان گذشته به وسيله شاعر و 

تواند از اين  نمي يبيديگر، امري بديهي و غير قابل انكار است و هيچ اداي   نويسنده
اين تأثيرپذيري گاه در سطح  . تأثيرپذيري به دور باشد و از ادباي پيشين تأثير نپذيرد
باشد؛ بنابراين مشاهده حضور  مي الفاظ و واژگان و گاه در سطح معنا و يا هر دو سطح

اشكال و انواع تناص در آثار شاعران و نويسندگان معاصر امري كامال عادي و طبيعي 
از ميان اشكال تناص و انواع آن، تناص ديني و قرآني در آثار اين شاعران و  . است

را به خود اختصاص داده است؛ چراكه ادباي معاصر اي   نويسندگان جايگاه خاص و ويژه
و ميراث اند  عرب، رويكرد پرباري به متون ارزشمند ميراث كهن به ويژه ميراث ديني داشنه

در اين ميان، قرآن كريم  . و الهامبخش آنان بوده است ديني، همواره منبع غني
ارزشمندترين اثري است كه شاعران با آن به عنوان يك ميراث ادبي و ديني جامع و كامل، 

  . ) 19، 1384تعامل داشته اند( رستم پور، 
توان او را يكي از بزرگ ترين نوابغ ادبيات عرب  مي از جمله نويسندگان معاصر عرب كه

ر آورد، جبران خليل جبران است كه به شكلي شگفت انگيز از متون ديني به ويژه به شما
است كه بسياري از موضوعات و مطالب اي   وي نويسنده . انجيل و قرآن تأثير پذيرفته است
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متعهد اي   خود را از متون ديني گرفته است و از آنجايي كه نويسندههاي  داستانها و نوشته
و داستانهايش در جهت اصالح جامعه و آگاهي بخشي به مردم  ها است از اين نوشته

  . استفاده كرده است
  فرضيه تحقيق 

قرآن و شخصيتهاي ديني تأثير عميقي بر جبران خليل جبران گذاشته است به طوري كه با 
توان تأثيرپذيري او از متون ديني و نيز شخصيتهاي  مي خواندن آثار اين نويسنده بزرگ

بر اينكه گاهي مستقيما درباره قرآن كريم سخن   او عالوه . وح مشاهده كردديني را به وض
ها در آثار خود از تعابيري استفاده كرده يا آثار خود را به آن ناميده كه از  گفته است، بار


 	� ����� � اند، مانند اثر مشهورش  سياق عبارات قرآن برگزيده شده ��كه  ���� ����
���  �متأثر از آيه  ����� � �	 �
 �� ������� ��   "پيامبر "است همچنين در كتاب ماندگارش  ��

 . تأثيرپذيري او از قرآن كريم كامالً مشهود است

  هدف تحقيق
باشد  مي هدف از نگارش اين مقاله تبيين چگونگي تأثيرپذيري جبران خليل جبران از قرآن

ار از متون ديني و قرآن نيز استفاده ضد ديني نبوده بلكه بسياي  و اينكه او نه تنها نويسنده
  . كرده است و جمالت خود را با الفاظ و يا مضامين قرآني متبرك كرده است

  پيشينه تحقيق
 در زمينه حضور دين در آثار جبران خليل جبران مقاالتي نوشته شده است كه از آن جمله

ين در آثار جبران دهاي  جلوه« با عنوان » مصطفي كمال جو « توان به مقاله آقاي  مي
اشاره كرد اما اثري كه در آن به چگونگي حضور متون ديني و قرآن در » خليل جبران 

آثار جبران و ميزان تأثيرپذيري اين نويسنده از دين و شخصيتها و متون ديني و نيز تناص 
  . موجود ميان آثار جبران و قرآن به رشته تحرير در نيامده است

  ا تناصمفهوم نظريه بينامتني ي
در  1967تا  1965هاي  است كه در اواخر دهه شصت و در بين سالاي  بينامتني نظريه

 . زبانشناس فرانسوي بلغاري األصل بوجود آمد» ژوليا كريستوا « ادبيات غرب و از سوي 
 1975ــ  Mikhail Bakhtin (  ) «1895(ميخاييل باختين « در شكل گيري اين نظريه 
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فئودور « هاي  وي از رمانهاي  روسي ادبيات، و بررسيم ) فيلسوف و متخصص 
) نويسنده روس، و  1881ــ  Fyodor Dostoyevsky (  ) «1821(داستايوسكي 

مفهوم  . را ايفا كرده انداي  كريستوا و توجه وي به آثار باختين، نقش ويژههاي  تالش
در تفاعل و تعامل يك بزرگي است كه مرزهاي بين متون را كنار زده و ي  بينامتني گستره

بنابراين يك چنين  . ) 27، 1381شود ( كريستوا،  نمي متن با متون ديگر محدوديتي قائل
براي اين نظريه از يك طرف به  . توان در حد تعريف خاصي محدود كرد نمي رااي  نظريه

نقدي ديگر جديدتر است هاي  اخير مطرح شد و نسبت به نظريههاي  خاطر اين كه در دهه
 آن رايج شد،هاي  از طرف ديگر به خاطر تعدد اصطالحاتي كه از زمان آغاز انديشه و

  . توان يك تعريف دقيق و مشخصي ارائه داد نمي
 كريستوا بنيانگذار اين نظريه، اين پديده را براي تمام متون امري اجتناب ناپذير و ضروري 

رد كه با هم در حال مكالمه آو مي گرداي  داند، وي تمام متون را در يك زيرمجموعه مي
هر متن همچون معرقي از نقل قولها «  : كند مي وي بينامتنيت را چنين تعريف . هستند
همان، » (  . هر متني به منزله جذب و دگرگون سازي متني ديگر است . شود مي ساخته

واني و تركيبي مينياتوري از اقتباسات بوده و هر متني فراخ« ) از نظر او بينامتني  44ص 
  ) 36، 2001، عزام، النص الغائب» (  . تبديلي از ديگر متون است

 هيچ متني به طور مستقل و منزوي و رها از رابطه با متون ديگر خواندهاز ديدگاه كريستوا 
توانند از شبكه در هم تنيده بينامتنيت  نمي نه متن و نه خواننده آن، هيچ يك . شود نمي

است كه اگر نه تمام، كه دست كم بخشي از آن در اي  بر انديشهبگريزند و هر متن استوار 
خوانش هر متن در پيوند با آگاهي و انتظاراتي است كه  . بيرون متن هم در دسترس است

بارز هاي  شود كه نقيضه، تقليد و كنايه از نمونه مي در چشم انداز بينامتني خواننده پديدار
  ) 1380،327(احمدي،  . آن است
توان گفت كه در روابط بينامتني، متن جديد، نتيجه  مي به تعريفهاي ذكر شده با توجه

اجتماع اجزاي متون پيشين است و هر متن، اثر جديدي است كه اجزاي تشكيل دهنده آن 
  . سخنان و نقل و قولهاي نويسندگان پيشين است

  انواع نظرية بينامتني يا تناص
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شده و اين تقسيم بنديها بر اساس چگونگي و شكل نظرية بينامتني به انواع متعددي تقسيم 
 . مهمترين تقسيم بندي را كريستوا انجام داده است . كاربرد آن در متون با هم متفاوت است

تقسيم بندي كرده » نفي كلي، نفي متوازي و نفي جزئي « وي بينامتني را به سه دسته اصلي 
  ) 51، 2007( سالم،  . است

اين نوع از روابط باالترين درجه بينامتني است و به خوانشي  : ـ نفي كلي يا حوار 1
آگاهانه و عميق نياز دارد كه متن پنهان را به زيركي درك كند؛ زيرا مؤلف در اين نوع از 

كه در اختالف معناي متن پنهان به اي  كند به گونه مي روابط، متن پنهان را بازآفريني كامل
شاعر يا  . ) 37، 2005( وعداهللا،  . دهد مي ودآگاه رويبرد و معموال اين امر ناخ مي كار

آورد در حالي كه معناي متن تغيير يافته  مي نويسنده مقطعي از متن غايب را در متن خود
است؛ زيرا سازش چنداني ميان متن پنهان و متن حاضر وجود ندارد به همين دليل عالي 

وابط بينامتني به تالش فكري زيادي درك اين نوع ر . شود مي ترين نوع بينامتني محسوب
آن مشخص شود؛ ضمن اينكه دستيابي هاي  زيرين متن كشف، و ناگفتههاي  نياز دارد تا اليه

به معناي صحيح و بهتر متن به فراخواني متن پنهان نياز دارد تا معناي متن حاضر كامل 
  . كند مي يافتدر غير اين صورت، خواننده متن حاضر، معناي ناقصي از آن در . گردد

در نفي متوازي، متن پنهان پذيرفته شده و به صورتي در متن  : ـ نفي متوازي يا امتصاص 2
در واقع،  . ) 55، 2000حاضر به كار رفته كه جوهره آن تغيير نكرده است (موسي، 

نويسنده نوعي سازش ميان متن پنهان و حاضر ايجاد كرده و از معناي متن پنهان دفاع كرده 
بنابراين در اين شكل از روابط بينامتني، معناي متن غايب در متن حاضر تغيير  است؛

كند بلكه با توجه به مقتضاي متن حاضر و با توجه به معني آن، نقشي را كه در  نمي اساسي
اين بدان معني نيست كه  . كند، در متن حاضر نيز برعهده دارد مي همان متن غايب ايفا

 كند متفاوت نيست بلكه مي شكل با معنايي كه در متن حاضر ايفامعناي متن غايب در اين 
تواند داراي معناي بيشتر و يا با تغيير و تنوعي كه به نوآوري شاعر بستگي دارد، همراه  مي

  . باشد
در اين نوع از روابط بينامتني، نويسنده جزئي از متن غايب را در  : ـ نفي جزئي يا اجترار 3

ن حاضر ادامه متن غايب است و كمتر ابتكار يا نوع آوردي در آن آورد و مت مي متن خود
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از اين رو متن برگرفته از متن  . ) 116، 2005وجود دارد ( عزام، شعرية الخطاب السردي، 
واضح است كه اين نوع از  . تواند يك جمله و يا يك عبارت و يا يك كلمه باشد مي غايب،

چنين تعاملي كه به شكل جزئي  . رود مي ارروابط شكل سطحي روابط بينامتني به شم
  . گيرد، معموال از نظر معناي الفاظ و عبارات، موافق متن غايب است مي صورت

  گذري بر زندگي جبران خيل جبران
 "در ناحيه كوهستاني شمال لبنان و در روستاي  م 1883در سال  خليل جبران جبران
مسيحيت است ديده به جهان هاي  شاخه ماروني مذهب كه يكي ازاي  در خانواده "بشري 
در نزديكي بشري شد او در  "ماريشاع  "مدرسه    جبران در پنج سالگي وارد . گشود

رفت در آنجا يك راهب  مي "خوري استفان  "تعطيالت تابستان به سراغ پدربزرگش 
او به طور   . شود مي مندبيند در همانجا به نقاشي عالقه  مي ايتاليايي با وسايل نقاشيش را

برد تا برايش  مي كشيد و نيز كاريكاتورهايش را براي معلم مي غير منظم در خانه نقاشي
«  . ) 5، 1992جبر، (  راهب او را با اصول مذهب و انجيل آشنا كرد . شرح و تحليل كند

سقوط كرد و شانه چپش آسيب ديد كه تا پايان عمرش هم اي  در ده سالگي از صخره
نواده اش براي جا انداختن شانه اش او را به يك صليب بستند و تا چهل ضعيف ماند، خا

آورد  مي روز بسته نگاه داشتند و اين حادثه نمادين كه مصلوب شدن مسيح ( ع ) را به ياد
همان، (  »در ذهن جبران تأثير عميق گذاشت و براي هميشه در خاطره اش نقش بست 

   . ) 7ص 
اقتصادي و اجتماعي مادر را مصمم كرد تا همراه كودكان افزايش فشارهاي  1895در سال 

ترك وطن كند هجرت بدون همراهي پدر و تحمل مشقات زندگي بر مادر او را نسبت به 
از بدبيني قرار داد كه هيچگاه اين بدبيني اي  لهها زن خوشبين ساخته و مرد را در نظر او در

و صميمانه بود؛ مادري كه پناهگاه و رابطه جبران و مادرش بسيار عميق  . از بين نرفت
اما انعكاس  . اطمينان خاطر او بود و در جهت بروز استعدادها و نوآوري او بسيار كوشيد

 15 ،2002نمود ( خير بك ناصر،  مي پدر در ذهن او فردي خشن و سلطه طلب را تداعي
 . ريكا شدندراهي بوستون يكي از ايالتهاي آم 1895اعضاي خانواده جبران در سال  . )
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بالخره با تحمل مرارتها و سختيهاي فرآوان از راه دريا به اياالت متحده قدم نهادند و در 
   . )16، 1377سابارياد، ( محله فقيرنشين چينيها ساكن شدند

و آنان با  . او با طرحهاي هنري خود توجه آموزگارانش را در مدرسه دولتي جلب كرد
كرد ــ تماس گرفتند  مي ــ كه از هنرمندان جوان حمايت "فرد هولنداي  "هنرمندي به نام 

كوئيلو، ( و او جهان فرهنگ را به جبران گشود و او را در آغاز جاده اشتهار هنري قرار داد
به لبنان بازگشت تا در يكي از  1898جبران در چهارده سالگي در سال  . ) 12، 1379

و زبان عربي را به طور كامل بياموزد و در ثبت نام نموده  "الحكمه  "مدارس آنجا به نام 
او قبل از اينكه درسش را به اتمام برساند خبر مرگ  . آن مدت تمام سرزمينش را بشناسد

شنود كه غم و اندوه فراواني تمام وجودش را در برگرفته و او  مي را " سلطانه "خواهرش 
ن رسيد دو هفته از مرگ او زماني كه به شهر بوستو . كند مي را مجبور به ترك لبنان

 "گذشت كه مادر و برادرش  نمي خواهرش گذشته بود مدت كوتاهي از مرگ خواهرش
كامله در بيمارستان بستري شد و پطرس  . گيرند مي بيماري سل 1903، در سال " پطرس

از شدت بيماري جان سپرد پس از مدتي مادرش نفسهاي آخر عمرش را كشيد و جبران بر 
   . ر گريه نمودمرگ مادر بسيا

در طول برگزاري اولين نمايشگاه هنري  . جبران براي نمايش تابلوهايش سالني پيدا كرد
ق تحصيالت هنري او آشنا شد كسي كه مشو "سكل ها ماري "خود در بوستون با دوشيزه 

از بوستون به  1912جبران در سال  . بود و بعدها نقش عظيمي در زندگي جبران ايفا نمود
او در يك اتاق كوچك ساكن شد و دوستان  . ك رفت و تا آخر عمر در آن شهر بودنيويور

جديد از زندگي اي  در اين صومعه مرحله . نزديكش نام صومعه را بر منزل جديدش نهادند
او تمام اوقات خود را صرف تفكر در فلسفه كرد و با آثار فيلسوف  . جبران شروع شد
آشنا  ) 1900ــ   Friedrich Nietzsche ) « (1844فردريش نيچه (« مشهور آلماني  

در  "العواصف  "جبران پس از نوشتن  . او در اين سالها تابلوهاي بسياري نقاشي كرد . شد
در آستانه زندگي مجدديست و تاثيرات افكار نيچه از ذهن او در حال برچيده  1920سال 

يبايي، زندگي، حكمت و مشيت شدن بود و افكار اوليه او كه درآميخته با اعتقاد به ز
ديگر هيچ  "النبي  "جبران پس از نوشتن كتاب  . خداوندي بود در حال بازگشت است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص)، 1براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  44 
 

يش ديگر به مردم و عقيده ها او در نوشته . توان يافت نمي اثري از افكار نيچه را در اثارش
معتقد است  رياض حنين . نمايد مي تازد و عشق به سرزمين مادري را بيشتر ابراز نمي آنها
نيچه شباهت دارد ولي  "چنين گفت زرتشت  "اگر چه كتاب النبي در ظاهر با كتاب « كه 

   . ) 73، 1983حنين،  ( »كند  مي از نظر جوهر هر يك ديگري را نقض
اعضاي مؤسس اين انجمن  . تولد يافت 1920در سال  "الرابطة القلمية  "انجمن ادبي 

ان، ميخائيل نعيمه، نسيب عريضه، رشيد ايوب، ندره عبارت بودند از جبران خليل جبر
تمام اعضاي مؤسس اين انجمن  . حداد، ويليام كستفليس، ايليا ابو ماضي، و وديع باحوط
ن در واقع خواستگاه اين انجم . به اتفاق آرا، جبران را به عنوان رئيس خود برگزيدند

بيات تقليدي و موميايي شده عرب به ، و به عنوان واكنشي نيرومند در برابر ادادبيات مهاجر
سرانجام به علت گسترش  . وضع سالمتي جبران وخيم شد 1928در سال  . رود مي شمار

سالگي در بيمارستان بستري شد و در روز  48در سن  1931سرطان كبد در دهم آوريل 
  ) 38، 1379بعد در همانجا جان به جان آفرين تسليم نمود ( كوئيلو، 

توان به النبي، األجنحة المتكسرة، عرائس المروج، دمعة و  مي تابهاي جبراناز مهمترين ك
 . .  . ابتسامة، العواصف، حديقة النبي، الموسيقي، األرواح المتمردة، البدائع و الطرائف و

  . اشاره كرد
  

  روابط بينامتني قرآن و آثار جبران خليل جبران
داراي يك يا چند سند باشد كه براي فهم و تواند  مي در پديده تناص يا بينامتني هر متني

 متن يا متون ارجاعي كه متن اصلي را تفسير  . تحليل آن بايد به آن اسناد مراجعه شود
متن حاضر « نامند و بر اساس اين نظريه، باعث به وجود آمدن  مي »متن غايب « كند،  مي
 . داند مي ون آنيا متن اصلي شده است به طوري كه متن اصلي وجود خود را مدي» 

كند  مي عمليات بينامتني در واقع، چگونگي انتقال معنا را از متن غايب به متن حاضر روشن
 . كند كه در اين انتقال چه تغييراتي روي داده تا متن حاضر شكل گرفته است مي و مشخص

عمليات بينامتني همان بررسي متن اصلي با توجه به متن غايب و رديابي روابط موجود 
در بيان روابط بينامتني قرآن با آثار جبران خليل جبران، متن قرآني متن  . بين آنها است
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عمليات بينامتني يا تناص تعامل اين دو متن  . جبران متن حاضر استهاي  غايب و نوشته
  . سازد مي را روشن

  ـ تناص لفظي 1
ز هستي ارائه كند؛ درست تواند با آن، تصور خود را ا مي الفاظ ماده اوليه است كه هر اديبي

مانند رنگ در نقاشي كه در اختيار همه هنرمندان است تا با زبر دستي تابلوي زيباي خود 
) جبران خليل جبران نيز كه بسيار تحت تأثير متون  370، 1998را بيافرينند ( مرتاض، 

بعضي  ديني قرار داشت بعضي از الفاظ قرآني را در آثار خود آورده است و در حقيقت در
  . از الفاظ آثار خود از قرآن تقليد كرده است، آن هم تقليد با ابتكاري وسيع و گسترده


	� ����� �  : متن حاضر��  
� ��  � �� ������ , ���� !�" 
 �#$�%" �&�'() *+ , �-�!.�� , �/�! �0�" �12 �� �3"$�4 5�+$ �6 �72+��" ��'�� � �8� 9�:

 �&9 �;�" �< �=2 �� > �?�@"� �A��. � خليل جبران، المجموعة الكاملة لمؤلفا جبران خليل جبران)
 ) 213العربية، ال تا، 
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����3 <�  � : سوره مباركه قدر ارتباط دارد 3ـ  1اين دو عبارت با آيات  : غايب متن �� �f�) � X�g
, �& �9 �; ��" �< �=�2 ��  �& �9 �; ��" �< �=�2 �� � �G �h" �&���) � �G �
 , i� �� �( �j���) �� kG l �J �C �& �9 �; ��" �< �=�2 �� � 

ه قرآن در شب قدر نازل خداوند در آيات سوره قدر بيان كرده است ك : عمليات بينامتني
 . شده است، و اين نزول قرآن در اين شب باعث متبرك و مبارك شدن آن شب شده است

داند يعني همانگونه كه شب  مي جبران نيز در اين دو عبارت خود اين شب را شبي مبارك
اول زندگي براي عروس و داماد مبارك است، و اين مباركي شب اول زندگي براي عروس 
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نويسنده توانسته است با به  . را به مبارك و متبرك بودن شب قدر تشبيه كرده است و داماد
كار بردن الفاظ قرآني در اين دو عبارت، خاص و مبارك بودن اين شب را به خوبي نشان 

  . اين دو عبارت با آيات سوره قدر تناص از نوع نفي كلي ( حوار ) است . دهد
� �  : متن حاضر�� ��� �� ��� ��� 

 �* �� �Y�: �
 km�0�" �* �;2� �& I�g �/�'�� �1� ���" �n �Q���" �H=�: > �M�o�%" �M �$Q �
 �p� o�^" �9 �c) q �� �� : 
 ���\�2!;G �� k- �;� B) �9�&) o�s �� "t�� �
 , �u � �v�� B) �� �� �BP 9�: �
 l1�$�4 l� �G �D 5�A �G ���\�2 �c I�= �N I �w�G 9 �; ��

  ) 13لكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران المعرَّبة، ال تا، ( خليل جبران، المجموعة ا� 
در يكي از روزها شيطان سالك پير را وسوسه كرد، بنابراين او نزد دوست جوانش آمد و 

كنيم و اآلن وقت آن رسيده  مي مدت زمان درازي است كه ما با هم زندگي : به او گفت
 . ه داريم را تقسيم كنيمخواهم كه آنچ مي است كه از هم جدا شويم، پس من

km  � : اين جمالت نويسنده با آيات سوره ناس ارتباط دارد : متن غايب ���+ �x$ �N�) �1�:
, �M�X��" �* ���g , �M�X��" �y�= �G , �M�X��" , �M�X�� �%" �M" �$ �Q �$ ��" k �z � �G  �&
 �9 �b �> �M �$ �Q �$ �� { �tX�"

, �M�X��"  �M�X��" �
 �<X� ��[" �� �G� 
اي  خنّاس يكي از صفات شيطان است، يعني شيطاني كه كارش لحظه : عمليات بينامتني

شود اما اين وسوسه او به صورت  مي كند و سپس محو مي انسان را وسوسهاي  است، لحظه
عبارت نويسنده همانند آيات سوره ناس بيانگر اين است كه شيطان خّناس  . مداوم است

اين جمالت درباره دو سالك إلي اهللا است يكي پير  . نها استهمواره در صدد فريفتن انسا
فريبد همانگونه كه در آيات  مي سالك پير رااي  و ديگري جوان و شيطان خّناس لحظه

نويسنده اين وسوسه شيطان  . خواهد با وسوسه انسانها آنان را بفريبد مي سوره ناس خّناس
ر برده است بنابر اين نويسنده از نفي را در راستاي وسوسه شيطان در سوره ناس به كا
  . جزئي ( اجترار ) در اين نوع تناص بهره گرفته است


� �  : متن حاضر � ��2�= �N l|$ �C } xg ,"$ �c ���" �
 �YZ�[" ����P ��2= �N ,�� �f�) ���t�" �  ~) �� "$=X=� ��
 B$ �f �� ��!  ) 26( خليل جبران، دمعة و ابتسامة، التا،  �{ (

زيبايي و جمال بر شما نازل شده است شاد باشيد و هلهله سر دهيد، هاي  ي كساني كه آيها
  . شويد مي چرا كه نه ترسي براي شما هست و نه اندوهگين
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!��� {�  � : سوره اعراف ارتباط دارد 49اين عبارت با آيه  : متن غايب �� �-�:�) ��� �t X�" /} �� ���)
 i<� �� ���+ �o�" ��� ����� ��  �B$� �f � �� ���!�) �} �
 �� ���2 �= �N l| �$ �C �} �<X�� �[" �"$�= �C ��" �   

زيبايي هاي  نويسنده از آيه قرآن استفاده كرده است و مسلمانان را كه آيه : عمليات بينامتني
و جمال بر آنان نازل شده است را بشارت داده است و بيان كرده است كه آنان نه ترسي 

اين تناص از آنجايي كه الفاظ متن غايب را  . و نه غمگين خواهند شد برايشان خواهد بود
  . در همان معني به كار برده است نفي جزئي است

 ���� ��� ����� �  : متن حاضر
 � �&$G^" � �N 5< ��k= ���! �G �< X�@^" 
 �/Z�= �A�" ���;�= �a�+ �j �; �\ �
 5̀ �� ��- �G �M���" ��+ �J-\ ,�. 9 �;��

� o+ ���" ���=� ���+ �p$;�" �7 �� �Q �G i< �c�����+ ��Z�A�" ��"x �p �&g �9 ���0 �G �� �� �j ���\ 
 , �<X2( خليل جبران، � 
  ) 118البدائع و الطرائف، ال تا، 

شد و درباره  مي رفت و در اجتماعات علماء حاضر مي او در ميان مردم بدون حجاب راه
العماد را برايشان با چنان فصاحتي كه  گفت، و مناظر شهر إرم ذات مي امور الهي سخن

  . كرد مي مردم مانند آن را نشنيده بودند توصيف
�j�2  � : سوره فجر ارتباط دارد 8ـ  6اين عبارت نويسنده با آيات  : متن غايب �. ���\ � ���)

 i�� �A�+ �y + �& �1 �A�� , ��" �> � ���=�� �G ���=� �� � �� q�! X�" ,�� �Z �A ��" ��" �x �p �&�g �� ���� �  
آمده است كه بيانگر داستان قوم عاد �ZA�" �"x p&g در اين جمالت لفظ  : عمليات بينامتني

است، يعني كساني كه در زمين فساد كردند و خداوند نيز آنها را  و شهر إرم ذات العماد
كه اي  داستان إرم ذات العماد كه جبران خليل جبران آن را به صورت نمايشنامه . نابود كرد

است، نوشته است اگرچه شباهتي  "العلويه"، "زين العابدين"، "نجيب"داراي سه شخصيت 
چنداني به داستان قوم عاد در قرآن ندارد اما ايده اصلي كه جبران آن را براي نوشتن اين 
نمايشنامه گرفته است از قرآن بوده است؛ بنابراين، اين جمله كه در رابطه با يكي از 

  . است داراي تناص نفي كلي است "العلويه"شنامه به نام  شخصيتهاي نماي

 :�A�" : �.) �" 1�: ,1W) S  �" }" �/� } 1=$�>�  : متن حاضر ,�" }" �*�g } � ،همان )

128 (  
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هيچ خدايي جز اهللا نيست، و بگو كه هيچ چيز جز  . بله، بگو خدا بزرگ تر است : علويه
  . اهللا نيست

�q   � : سوره بقره همخواني و ارتباط دارد 255با آيه  : متن غايب �V" �$ �� X}�g �* ���g �} �o�"
 �9�� �N �7 �� �0�� { �t X�" " �x � �G �� �&�^" �> � �G �
 ��" �
 �Z X-�" �> � �G �* X� lp �$� �} �
 l<�� �Q �3 �t �C�� �\ �} �p$ 2 �; ��" X}�g �3

 ���) � ���+ � �G ���= �A �� �*� �x�s�+ �* 2 �Q �� �. �7 �Q �
 /� �( �Z�+ X}�g �* ���= �N �� kG i/ � ���+ �B$��2� �� �} �
 �� �� ���= �C � �G �
 ���~ �9
� ��2�� �A ��"  �T �A ��" �$ �� �
 �Z ���� �� �c �3 ��
 �� �� �} �
 �� �&�^" �
 ��" �
 �Z X-�" 

�����
� �
	 ! : 0�Z K��!2��( D" I�� B�+D D" 39�-�$ ��� ��" &� �"x p&g *G��
�$N� I!Q�F�!�� 
 92c$\ *+ *�$=N p� *+ �ZA�" IG 9�.  و در اين عبارتهاي خود هم از

الفاظ اين آيه سوره بقره استفاده كرده و هم مضمون آيه را با عباراتي ديگر تأكيد كرده و به 
  . ستدر اينجا نيز نويسنده از تناص نوع نفي جزئي استفاده كرده ا . آن دعوت كرده است

  ـ تناص مضمون 2
كند و معني و مفهوم متن غايب را در  مي گاهي نويسنده تنها از مضمون متن غايب استفاده

آورد، جبران خليل جبران نيز در بسياري از آثار خود از مضامين قرآني  مي آثار خود
  . استفاده كرده است

�o�" �J �  : متن حاضر ���" � �G 5�2=�: �B$�A�� � �G �M���" � �G �1W^ *�$�A�� � �� �
 �� �9� �N {t
 � ������ �N � �G �̀ �9�@���" �72w�\ �< �=�4���" �̀ ��� �0�" > �<o2��%" � ���!��� �& �
 ,�̀ �� ( خليل جبران، � "��0

  ) 86المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران المعرّبة، التا، 
بخشند، و  مي وردن شهرتبعضي از مردم اندكي از اموال بسيارشان را براي به دست آ

انگيزه پنهانشان از اين بخشش كه همان مشهور شدن است، نتيجه و فايده اين بخشش آنها 
  . برد مي را از بين

��  � : سوره مباركه بقره همخواني دارد 264اين جمله نويسنده با آيه  : متن غايب  ~�) � ��
 �+ � ���\� �: �9 �b �"$�=���� �\ �} �"$�� �GP ��� �t X�" �o���+ �� �G �� �� �} �
 �M�X��" /� �@ �& �* ��� �G �� ��� �� { �t X�� �. ��x^" �
 k�����

 �N �B
 �& �9 �; �� X} " 59�= �b �* �. � �v�� l1�+" �
 �*�+� �b�� �� lm" �� �\ �*�2 �= �N iB" �$ �� �b �1�� �� �. �*�=�� �� �� �� �C]" �p �$�2 ��" �
 i/ � �� ��
 �9� �~ �} �o�" �
 �"$�� �- �. �X k�� ��� ����� �� ��" �p �$ �; ��" { 
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بخشند آن هم  مي كند كساني كه اندكي از اموالشان را مي نويسنده بيان : عمليات بينامتني
از اين عطا و بخشش نصيبشان نخواهد شد اي  براي به دست آوردن شهرت، هيچ فايده

كه براي ريا  كند كه اين عطاي آنها مي همانگونه كه خداوند در اين آيه از سوره بقره بيان
شود و آن را به  مي دهند باعث باطل شدن و از بين رفتن بخشش و عطايشان مي انجام

كند كه روي آن خاك اندكي نشسته است و چون رگباري به آن  مي سنگ خارايي تشبيه
اين بينامتني از آنجايي كه مضمون آيه را در  . ماند مي برسد سنگ سخت و صاف باقي

  . رده است تناص از نوع نفي متوازي ( امتصاص ) استهمان راستا به كار ب
� ^XB  ↔ : متن حاضر ��� �A�" "t� I�g ��$N) �|$ �Q  
 , ��"
&^" �� �&�- �G I�g q!��2� �c �� l< �= �c"& �)

 B) �1��: �< X�9 �+^" I��g "$���x ��to�" �k� �a��" ��"
&) �̀ �2�V" 3t� I�g �7 �W��\ �< ��2� �A�" ��
v0 �N
 �! �� �<��2� X0�" �< ��� �� 
 kH�V" ��" ot�= ���+ "$AX!   ) 39( خليل جبران، عرائس المروج،التا،  ���

كنم، اما دوباره به اين جهان باز خواهم گشت؛  مي من اكنون به سوي صحنه ارواح كوچ
چراكه عشتاروت بزرگ روح عاشقاني را كه لذت عشق خود را نچشيده اند و از جوان 

   . ند به اين جهان باز خواهد گرداندنبرده ااي  بهره
 �
 ,YD^" �t� �G �,�. �) ��  l/�w �;" ��2 ���� �?2�� �
 , ��� X9�" ��CP I��g �B$.� �Q �
 ,"t( خليل � (

  ) 132جبران، دمعة و ابتسامة، 
  . من بودم، من هستم، و تا آخر زمان نيز خواهم بود، زيرا وجود مرا پاياني نيست


�X���+ �B  � : سوره بقره در ارتباط است 28ات نويسنده با آيه عبار : متن غايب �� �� ���\ �j�2 �.
 �B$ �A �W ���\ �*�2 ���g X� �6 �� ��2�2� �� X��6 �� ���!2 �� �� X� �6 �� �.��2 �c�� �� � 5\" �$ �G�) ���!� �. �
 � 

وباره كند كه خداوند انسانها را د مي نويسنده در اين عبارات خود بيان : عمليات بينامتني
گويد كه دوباره  مي زنده خواهد كرد همانگونه كه اين فرد در حال احتضار به عاشق خود

خداوند در بسياري از آيات قرآن كريم به صورت  . زنده شده و به سوي او برخواهد گشت
كند؛ بنابراين عبارتهاي نويسنده  مي مستقيم و غير مستقيم به زنده شدن دوباره انسانها اشاره

توان  مي . جا تقليدي از مضمون قرآن در خصوص زنده شدن دوباره انسانها استدر اين
  . گفت كه اين عبارتها نفي متوازي از اين آيه سوره بقره است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص)، 1براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  50 
 

kT �  : متن حاضر ���\ , ��"�c^" �
 �&�a���" �
 �Y�� �[" �,A �� �Q �12=�" �<��2� �Q > �,2�b) "xs�
 i�$0 �C �
 i/
9� �L S S S �  جبران، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران ( خليل

  ) 118المعرّبة، ال تا، 
شنوي كه كوهها و درياها و سنگها و همه  مي اگر در آرامش شب گوش فرا دهي،

  . . . كنند مي موجودات با آرامش و خضوع خداي خويش را ستايش
���k  : سوره جمعه 1عبارت نويسنده با آيه  : متن غايب �- �� � �> � �G �
 ��" �
 �Z X-�" �> � �G �X��

� ��2��� �V" �f� �f �A ��" �M
  9 �; ��" �y�=���" �� �&� �̂ � <�  � : سوره حديد 1همچنين آيه  " �G �X�� ��X� �Q
 � ��2��� �V" �f� �f �A ��" �$ �� �
 �� �&� �̂ " �
 ��" �
 �Z X-�" سوره نور 41و نيز آيه : �  �X�" XB�) ���\ � ���) �* �� ��k� �- ��

 �� �� �Z�+ l�2�= �N �X�" �
 �* �a2�� �-�\ �
 �*�\ �� �b ���= �N �9�: �1 �. i��X�� �b � �JX��" �
 �� �&� �̂ " �
 ��" �
 �Z X-�" �> � �G �B$�= �A 
"�u � �  : سوره ص 18و همچنين آيه  � � �z� � " �
 k ���A ����+ �� �ak� �- �� �* �A �G �Y��� ��[" �� �� X� �Q �X�g  و

/X}�g i  � : سوره أسراء 44نيز آيه  � �� � kG B�g �
 X� ��2�� � �G �
 �� �&�^" �
 �7�� X-�" ��" �
 �Z X-�" �* �� ��k� �-�\
" 5&$ �� �� 5Z2�= �c �B� �. �*X�g �� �� �a2�� �-�\ �B$ �� �; �� �\ X} ����� �
 �3 �9 �� �a�+ ��k� �-   . همخواني و ارتباط دارد � ��

بارت نويسنده با بسياري از آيات قرآني كه چند نمونه از آنها ذكر شد ع : عمليات بينامتني
همخواني دارد و بيانگر اين است كه همه موجودات از موجودات بيجان گرفته تا موجودات 
زنده هر كدام به طريقي و به زبان خود به نيايش و ستايش خداي خويش مشغول هستند؛ 

رآن در اين جمله خود تقليد كرده است اين جمله بنابراين چون نويسنده از مضمون آيات ق
  . توان به شمار آورد مي را از نوع تناص نفي متوازي


 �n�!W�c �9�N �  : متن حاضر �n�! �;2 �¡ > �k= ���\ �nXg :  �,g 
 �k= ���\ �no) $� "to� �c ,��� �

 �n�\"J �C �̀ ��� �
 �
 �n �c ���� �YZ  ) 117( همان، � < .�

�� *+ $\DZ �D�2 
 I!Q9¢�\ p�¢ IG £��!Q 
 I"$C IG m$C *O �G" ,I�. IG  *+ *. 9(
DZ ,���& 
 I��a($C p�¢�� IG £��!Q "& "9C 
 K�&"td IG K��. S 

���5�2  � : سوره زمر 8عبارت نويسنده با آيه  : متن غايب �G �* X+ �& � �N�� � �U �B� �- � � " X?�G " �x�g �

 �x�g X� �6 �*�2 ���g �*�=2�� �Q � �N X1 �w�2 k� " 5�" �9�) �X�� �1 �A �W �
 �1�� �: � �G �*�2 ���g $ �N �9 �� �B� �. � �G � �¤� �*�� kG 5< �� �A� �* �� X$ �C "  �1�:

 �&�X��" �m� �a �b�) �� �G �yX�g 5�2�= �: �h �� �� ���+ �7X!� ?X  � : سوره يونس 12و نيز آيه  � ¥� �G " �x�g �
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   ¦�" �B� �- � " X- XG § �U �̈ �g ��� �N �9 �� � X� B�� �. X� �G �3 X �U �*�� �N ��� �� �0 �. XZ�= �� 5Z�@© �: �
�) " 59 �N��: �
�) �*���� �[ ��� �N �� �*
 �B$�= �� �A �� �"$�� �. � �G ���� � �_ ���=�� �� k� �D �y�� �t   . همخواني و ارتباط دارد � .�

بادت و نيايش خداوند چه در زمان آسايش و در اين جمله نويسنده به ع : عمليات بينامتني
به ياد ها  كند همانگونه كه انسانها در زمان سختي مي دعوتها  رفاه و چه در زمان سختي

كنند بايد در زمان رفاه و آسايش نيز به ياد خدا  مي خدا هستند و از او طلب ياري و كمك
و به كساني كه فقط در زمان  خواند مي خداوند خود در آيات فوق به اين امر فرا . باشند
كنند اما هنگام رفاه و  مي به ياد خدا هستند و از او در زمان مصيبت طلب كمكها  سختي

 كنند هشدار مي شوند و مردم را گمراه مي آسايش به او پشت كرده و براي او شريك قائل
ز مضون رابطه جمله نويسنده با آيات فوق به صورت مضموني است يعني شاعر ا . دهد مي

آيات فوق استفاده كرده تا مفهوم مورد نظر خود را به مخاطب برساند؛ بنابراين از تناص 
  . نفي متوازي استفاده كرده است

  ـ تناص شخصيتهاي ديني و قرآني 3
از مظاهر تناصهاي قرآني با اشعار شاعران و نويسندگان معاصر عرب، فراخواني 

همچون آدم ( ع )، يوسف ( ع )، عيسي ( ع )، شخصيتهاي قرآني است؛ شخصيت پيامبراني 
) ناقدان عرب از اين نوع تناص به  22، ص 1384( رستم پور،  . .  . پيامبر اكرم ( ص ) و

جبران خليل  . فراخواني شخصيتهاي ديني ( استدعاء الشخصيات الدينية ) ياد كرده اند
ضرت عيسي ياد كرده جبران نيز در آثار خود از شخصيتهاي ديني علي الخصوص از ح

  . است و نيز از پيامبر اكرم نيز به نيكي ياد كرده است
مخالف مسيح و مسيحيت  ، اوجبران كشيش زاده و عالقه مند به حضرت مسيح است

از  " �-$� "+� " -�B "حقيقي نبود، بلكه همواره در مقاالتش و مخصوصاً در كتاب 
رد وي نه خدا يا پسرش، بلكه انسان و دا مي و بيان كند مي حضرت مسيح ( ع ) دفاع

  . و ديگر پيامبرانها  پيامبري هدايتگر بوده است، چون ديگر انسان
��G 5=���  : متن حاضر�-g B�. 1+ ,5��g ��� �  $�� S   5��g ��� � 
 5��-g �$-� B�. ,�A�  )

 ) 257ـ  256همان، 
*=+ ,�$+ B�-" �G 9��e *�=+ ,�$� "9C �2-G �$� "9C 
 �$+ B�-" �2-G S 
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 �=�G 
 T�G 5��-g B�. �*) I�
^" ,m�!��" > H�!��\ � H@�'N ª�6 �$-� ��2C^y  

H= �� �*) 7G H��� �*!��AG <�����" 
 |�R 
 i<Q�2. "x B�. �*) <2���" S �  خليل جبران، رمل )

  )  102و  101، 1986و زبد، 
ت كه در كتابها نوشته نشده است، اول اينكه او مانند من و برادر ما مسيح سه ويژگي داش

تو انسان بود، دوم اينكه او داراي هوش و ذكاوت بود و سوم اينكه او با وجود اينكه 
 . شكست خود اما معرفت و آرمانش پيروز شد

��� �N  � : سوره زخرف 59متن نويسنده با آيه  : متن غايب �� �A� �) l9�� �N X}�g �$ �� �B�g �3��� �= �A �W �
 �*�2 �=
� �12�@" � �«�g q���� k� 5��� �G  سوره مائده 116و همچنين آيه : �  �� �� �� �G �� �+" ¬ �-2 �N � �� �o�" �Y� �: �x�g �


 �G �Y$�:�) �B�) �	 �B$ ���� � �G �y�� �a�� �Q �Y� �: �o�" �B
 �� � �G � ��� ���g �q kG�) �
 ��
 �t� X" �M�X�=�� �,=�: �,�)�) �?�2 �� �
 X� �N �,�) �yX�g �y �- ��� �> � �G ���= �N�) �} �
 �¤��� �> � �G ���= �A�\ �*�! ���= �N �9 �; �� �*�! �= �: �,� �. B�g §� �a�+ �	 �p

� �m$�2 ��   . تناسب و همخواني دارد "��
كند كه حضرت عيسي  مي نويسنده در عبارتهاي خود به اين نكته اشاره : عمليات بينامتني

ند ديگر انسانها، مخلوق خدا است و عقيده بعضي از مسيحيان كه عيسي را خدا و يا مان
در اين جمالت جبران به خوبي از آيات فوق استفاده  . داند مي دانند را باطل مي پسر خدا

كرده و به صورت تناص نفي متوازي به تأكيد فرمايش خداوند در قرآن كريم در خصوص 
  . ته استبشر بودن حضرت عيسي پرداخ

كه يكي از القاب  "النبي"در كتاب  "مصطفي"جبران با اينكه مسيحي است با انتخاب نام 
پيامبر اكرم است نوعي كشش خود وتمايل قلبيش را نسبت به اسالم و پيامبر اسالم ابراز 

او تجسم شناخت جبران از اسالم منحصر به شخصيت رسول اكرم نبوده بلكه  . داشته است
 درباره پيامبر اسالم ( ص ) . رادر وجود فرزند ابي طالب نيز ديده است وتجلي اسالم

مجد و بزرگي و افتخار آيين اسالم را نيرويي با عظمت يك مرد به جهانيان «  : گويد مي
) همچنين به حضرت علي ( ع ) نيز با ديده  13، 1355عبد المقصود،  ( » . عطاء كرد

عتقدم كه فرزند ابوطالب نخستين عرب بود كه با روح من م«  : گويد مي احترام نگريسته و
او نخستين شخصيت از عرب بود كه لبانش نغمه ي روح كلي را   . رابطه برقرار كرد، كلي

او از اين دنيا رخت بر  . .  . در گوش مردمي طنين انداز نمود كه پيش از او نشنيده بودند
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او چشم از اين دنيا پوشيد   . ده بودبست در حالي كه رسالت خود را به جهانيان نرساني
و به ، مانند پيامبراني كه در جوامعي مبعوث مي شدند كه گنجايش آن پيامبران را نداشتند

و در زماني ظهور مي كردند كه ، مردمي وارد مي شدند كه شايسته ي آن پيامبران نبودند
بي تا، ، (جعفري»  . استخدا را در اين كار حكمتي است كه خود داناتر   . زمان آنان نبود

  ) 171، ص 1ج 
�m�A�" �Y$Q �  : متن حاضر �& �Y"$:) �,A �� �-�� �<���9��" > �
( خليل جبران، دمعة و ابتسامة، ال � 

 ) 132تا، 
p92�( "& p�Q" �G�2F B���Q *��9G ��( &� 
 S   

 �q'�+ �p�c^" K&"$!\ Z=�G �JG^" q�2N �p�G) ��®��" 3t� ,� X̄ " 
 I0�G �
 �j�: �$� ,�����" �/
°�A�" q���" �< ��P 5"�k� �� �G ,3&9b I=N *2N"&x 5�AG�W :  X��6 � ���!2� �� X� �6 � �.�2c��� 5�\"$G) ��!� �. �
 �

 � B$A �W��\ *2�g X� �6 � ��22   ) 146( خليل جبران، العواصف، التا، � ��
 بها با آمدن صبح پنهاناين رؤيا از مقابل چشمان پادشاه محو شد همانگونه كه خوا

�!�� شوند، بنابراين بلند شد  ودرحالي كه بازوانش را بر سينه گرفته بود و آيه  مي �. �
 �
*GfGD "& � B$A �W��\ *2�g X��6 � ��22 �� X� �6 � ���!2� �� X� �6 � �.�2c��� 5�\"$G) IG 9GP&� ,.�c *+ ��. S  

=�$"  � : ه محمدسور 2تواند با آيه  مي جمالت نويسنده : متن غايب �� �N �
 "$�� �GP ��� �t X�" �

 �= �b�) �
 ��� ����±k2 �Q �� ���� �N �� X� �. ��� kL X& � �G  �� �V" �$ �� �
 i9 X�� �̄  �� �N �Y kf� �Z�+ "$�� �GP �
 ���� �V� X��" ��� ��� �+ �� � 

  . از جهت ذكر نام پيامبر اكرم در كتابش تناسب و ارتباط داشته باشد
جبران عالقه و ارادت خود را نسبت به پيامبر اكرم با آوردن نام ايشان و  : امتنيعمليات بين

از اي  او با متبرك كردن جمالتش با ذكر آيه . دهد مي سوره بقره از قرآن نشان 28ذكر آيه 
قرآن و نام پيامبر اكرم خواسته است تا ارادت و عالقه خود را به اسالم و پيامبر اسالم 

سوره محمد كه در  2تواند تناص نفي كلي باشد از آيه  مي جمالت نويسنده اين . نشان دهد
. آن از پيامبر اكرم و كساني كه به قرآن ايمان آورده اند سخن گفته شده است
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  نتيجه
شود كه او در آثارش از متون ديني و قرآن بسيار تأثير  مي با بررسي آثار جبران مشخص

گفت او در زيباترين و عالي ترين مضامين آثار خود از توان  مي پذيرفته است به طوري كه
با بررسي تناص و روابط بينامتني آثار جبران با قرآن كريم از  . قرآن بهره گرفته است

طريق عمليات بينامتني درمي يابيم كه ارتباط آثار جبران به عنوان متن حاضر و قرآن به 
او براي ترسيم افكار و  . ازي استعنوان متن غايب اكثرا آگاهانه و از نوع نفي متو

كند و در بعضي  مي خويش گاه از الفاظ و عبارات قرآني به طور صريح استفادههاي  انديشه
فراخواني شخصيتهاي قرآني هم  . دهد مي مواقع كالم خود را فقط به مضامين قرآني زينت

  . تديني اسهاي  يكي ديگر از اساليب بياني جبران در بهره مندي از آموزه
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