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 یدر شعر دعبل خزاع یقرآنی و روای تبینامتنی

   ابراهیم ابراهیمی و 1قاسم مختاری
 

 چکیده

-می متون بین تعامل و ارتباط به که باشدمی جدید نقد هایگرایش جمله از (intertextuality) تینامتنیب 

بر طبق این . باشندمی یکدیگر با تعامل در ادبی آثار و نیست بسندهخود متنی هیچ نظریه، این اساس بر پردازد؛

های ادبی و فکری ها متأثر از یکدیگر بوده و آگاهانه و یا ناخودآگاه از سرچشمه نظریه، متون و گویندگان آن

ی ا که عرصهی ادبیات ملل بازتاب و کارکردی غیرقابل انکار دارد؛ چراین نظریه در حوزه. اندیکدیگر بهره جسته

هاست و شاهکارهای ادبی هر ملتی پیوسته مورد تقلید و تأثر گویندگان و ادبیات، نقطه تالقی افکار و اندیشه

 . سرایندگان هر دوره است

ترین و قرآن کریم شاخص. اندبرده بسیار ی متون دینی از جمله منابعی است که ادیبان مسلمان از آن بهره 

های اخالقی آن موجب شده است های ادبی و بالغی آن در کنار مفاهیم و آموزهاشد که جنبهبترین این متون می مهم

 مأنوس آن واالی مفاهیم و قرآن زالل یسرچشمه با همواره آنان. ای در میان ادیبان مسلمان بیابدتا جایگاه ویژه

آنان، شاعر  ی؛ از جملهاندداده بازتاب خود آثار در مستقیم غیر یا مستقیم صورت به را قرآنی مضامین و اندبوده

، (ص)باشد که شعر و زندگی خود را وقف دفاع از اهل بیت پیامبر ی شیعی، دعبل خزاعی میمتعهد و برجسته

 .های تشیع و نشر فرهنگ قرآن و حدیث، با زبان شعر کردگسترش آرمان

این شاعر شهیر . ماهنگ صورت پذیرفته استای زیبا و ه روابط بینامتنی قرآن کریم با اشعار دعبل به گونه 

این تأثیرپذیری لفظی و معنوی  ژرفایفراوانی برده و  ی شیعه از آیات قرآن و احادیث شریف نبوی در اشعارش بهره

 .قرآن و أحادیث زینت داده است ی در واقع شاعر، زبان شعریش را با زبان آراسته. در اشعارش کامالً نمایان است

تر از نوع نفی  اشعار دعبل با قرآن و أحادیث، از نوع بینامتنی مستقیم یا آشکار و روابط میان آن بیش شکل بینامتنی

 .باشدمی( امتصاص) یو گاه نفی متواز( اجترار)جزئی 

پردازد و پس از ارزیابی اشعار وی بر جستار به بررسی شعر دعبل خزاعی از منظر روابط بینامتنی می ینا 

 .عد این نظریه، بر آن است تا تأثیرپذیری وی از آیات و روایات را تبیین کنداساس اصول و قوا

 .قرآن، حدیث، بینامتنی، دعبل خزاعی: واژگان کلیدی

 مقدمه

آید که روابط بین متون را مورد کنکاش قرار های نوظهور در نقد ادبی معاصر به شمار میاز پدیده ینامتنیب 

رویکرد بینامتنی از رویکردهایی است . نمودون و اشعار شاعران را نقد و بررسی توان متدهد و بر اساس آن میمی
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 ی این نظریه، زاییده. ها به وجود آورده استها رسوخ کرده و تحوالت شگرفی را در آن حوزهکه در تمامی حوزه

یکی از «  یشکلوفسک». مطرح کردند... گرایان، ساختارگرایان و است که صورت یافکار و نظریات گوناگون

او معتقد است که یک اثر هنری زمانی . میان متون اشاره کرده است یگرایان بزرگ روسی به این رابطه صورت

داند که نظریه را نخستین کسی می«  میخائیل باختین»او . آن با سایر آثار فهمیده شود ی شود که رابطهفهمیده می

ر سبک ادبی گذشته را بر هر سبک ادبی جدیدی حتمی دانسته آوایی را مطرح کرده و وجود عنصر انعکاس بچند

 (.3 ، ص 112 عزام،: ك. ر)است 

ای که نویسندگانی مانند ابن رشیق در ای طوالنی است، به گونهدارای پیشینه یدر واقع بینامتنی در ادبیات عرب 

ر گفتاری، گفتار پیش از آن است، صنع و مصدر ه»: کند به اینکهاشاره می« الذهب فی أشعار العرب قراضة»کتاب 

آید، هر چند به هر شکل سخن از سخن می. های متنی کاری آسان نباشدحتی اگر کشف روابط بین متون و وابستگی

توان گفت که بینامتنی بر ضرورت وجود می(. 31م، ص 139ابن رشیق،)« اش دور باشدکه راهش پنهان و رابطه

ابراین نظریه هیچ مؤلفی خالق اثر خویش نیست، بلکه اثر او باز خوانشی از آثار رابطه بین متون تأکید دارد و بن

داند و ای دیگر میای به نظام نشانهگذر از یک نظام نشانه»بینامتنیت را «  کریستوا». باشدپیشینیان یا معاصرانش می

 (.111هـ ش، ص 1193مقدادی،)باختین است « در این نظریه پیرو

اند و شیعی در اشعارشان از الفاظ و اصطالحات قرآنی و نیز احادیث، نهایت بهره را بردهشاعران متعهد » 

دعبل خزاعی نیز یکی از این شاعران (. 111، 1131مختاری،)« اصوالً شعر متعهد شیعه با قرآن و حدیث آمیخته است

ینامتنی به روابط بینامتنی شعر وی با متعهد شیعی است که در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از معیارهای ب
                                                           

 شاخصی ها چهره ازی کی و روس منتقد ،سندهینو.( م1331-1331متولد) Victor Shklovsky)):یشکلوفسک کتوریو 1-

 و اکوبسنی رومن ،یشکلوفسک کتوریو. است ییزدا ییآشنا ی هینظر ،یشکلوفسک مهم ی هینظر. است یروس سمیفرمال مکتب

 .دندیبخش رونق را ییگرا شکل مکتب خود آثار با که بودندی کسان نیگذارترریتأث و نیمشهورتر از ولک رنه
 پدرش. آمد دنیا به اشرافی یخانواده کی در اورل شهر در( م1332) نوامبر 11 در( Mikhail bakhtin) باختین میخائیل - 1

 باختین کودکی دوران اول هایسال بنابراین بود، کرده خدمت روسیه  شهر چند در کارش اقتضای به و بود بانک کارمند

 سال در باختین. گردید سپری برد، پایان به آنجا در را دبیرستان یدوره که شهری اودیدسا در سرانجام اورل، شهر در نخست

 سال در. نهاد بنا را خود فلسفی یشالوده و نمود، نام ثبت فلسفه و تاریخ یدانشکده در شهر همان دانشگاه در( م1311)

 ندروماالکسا النا با( م1 13) سال در. کرد عزیمت نول شهر به و رساند اتمام به را اشدانشگاهی تحصیالت باختین( م1313)

 در. بود مهربان همسری باختین برای بست فرو جهان از چشم که( م1391) سال تا و کرد ازدواج( e.a.oklovic) اکلوویچ

 سال در. گردید منجر( م1313) سال در وی پای قطع به که شد دچار پایش در درد استخوان بیماری به باختین( م1 13) ساال

 به پزشکی معالجات انجام برای( م1313) سال در کند؛ رها را کارش گردید ورمجب مزاج ضعف علت به باختین( م1311)

 (   و1 :ش1131دفتری، عزب.)برد سر به شهر آن در( م1392) مارس هفتم در مرگش، زمان تا و بازگشت مسکو

 زبان به منیکن دو نراهبا یمدرسه ودر شد متولد بلغارستان در( م1311) سال در(  juliya kristeva: ) کریستوا ژولیا - 2

 در دکترا مدرك أخذ از پس ،(م1312) سال در وی وقتی ترتیب این به بود، شرق بلوك جزو بلغارستان. خواند درس فراتسه

 (11:ش1131کریستواف. )رفت فرانسه به ممتاز دانشجویان مخصوص تحصیلی بورس کی با ادبیات،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86_%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%87_%D9%88%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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قرآن و حدیث پرداخته شود؛ شاعری که مقارن با دوازدهمین سال خالفت منصور دوانیقی دیده به جهان گشوده و 

بر کسی ( ع)تمام تالش خود را در راستای دفاع از حقانیت اهل بیت قرار داد و عشق و محبتش نسبت به اهل بیت 

اش بر سر ترین شاعران متعهد شیعی است که همواره آوازه شجاعت و ظلم ستیزیستهوی از برج. پوشیده نیست

 .هاستزبان

باشد که آثار وی مورد مطالعه بسیاری از ادب شیعی می ی برجسته یها دعبل خزاعی یکی از شخصیت 

شعر و  ی زمینه ها و مقاالت بسیار مهمی در عالقمندان به علم و ادب قرار گرفته است؛ در این راستا پژوهش

« دعبل خزاعی شاعر علوی»: شودشخصیت شعری وی نگاشته شده است که برای نمونه به مقاالت زیر اشاره می

دانشکده ادبیات  یحسین چوبین، مجله« اثر زبان فارسی در اشعار دعبل»پیام اسالم؛  یسید رضا تقی دامغانی، مجله

 یتقی بینش، مجله« (ع)قصیده دعبل خزاعی در مدح امام رضا ترجمه و شرح »و علوم انسانی دانشگاه تهران؛ 

الخزاعی و  دعبل»فرهنگ؛ و  یعلیرضا میرزا محمد، مجله« دعبل خزاعی و نویسندگان عرب»آستان قدس؛  ی نامه

 .و األدب لغةال ی مجله ،الکریم االشتر عبد «مکانته األدبیة و الشعریة

ی بینامتنی و شرح حال مختصری از دعبل خزاعی و جایگاه شعری نظریه در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی 

 .پردازیماو، سپس به نقد و بررسی بینامتنی اشعار دعبل با قرآن و روایات می

 بینامتنی  ی نظریه

ها بر  آن ی های جدید در علم نقد، تعاریف متعددی را در بر دارد که همه به عنوان یکی از گرایش ینامتنیب 

باشد و هر متنی ترکیبی کاشی کاری شده از اقتباسات می» یاز نظر ژولیا کریستوا بینامتن. ل بین متون تأکید دارندتعام

-ژولیا کریستوا اصطالح بینامتنیت را در اواخر دهه (.11، ص1131کریستوا،) «فراخوان و تبدیلی از متون دیگر است

او نیز میخائیل باختین با عناوین دیگری از این اصطالح  هر چند قبل از. ی نقد کردی شصت میالدی وارد عرصه

 .بحث کرده بود، ولی در نهایت این کریستوا بود که افتخار این ابداع را نصیب خود کرد

تعبیر « التناص» یمحمد مفتاح از منتقدان معاصر عرب، از کریستوا تأثیر پذیرفته و از روابط بینامتنی با واژه 

« های مختلف است در کمّ و کیف گون با یکدیگربینامتنی، تعامل متون گونه»: کندتعریف می کند و آن را چنینمی

 (. 1 1،ص1332مفتاح، )

های آینده های پیشین که موضوع مشترکی داشته باشند و با سخنسخن با سخن»بنابر مکالمه باوری باختین،  

طور که گفته شد  همان(. 31، ص1139 احمدی،)« کندهاست، گفتگو می که به یک معنا پیشگویی و واکنش به آن

ویژه شاعران با  تر ادیبان، به بینامتنی ارتباط یک متن با متون دیگر است و قرآن کریم نیز از جمله متونی است که بیش

 .آیدشمار میهای شعری آنان به کنند و همین امر از ویژگیآن تعامل بینامتنی برقرار می

بینامتنی مستقیم و بینامتنی : توان بینامتنی را بر دو قسم عمده تقسیم کردکه میجمعه معتقد است  ینحس 

و بینامتنی غیرمستقیم شامل مجاز، تلمیح، کنایه ... ؛ که بینامتنی مستقیم شامل سرقت، اقتباس، تضمین ویرمستقیمغ

 (.   123، صم 111 جمعه، ...)و

ها سبب معنادار میان دو متن است که وجود این رابطه ی بطهترین عامل در ایجاد روابط بینامتنی همان را مهم 

مختاری و : ك. ر)آورد متون قدیم یا معاصر آن متن به شمار می ی شود و یک متن جدید را زاییدهبودن یک متن می
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 ها در بررسی روابط بینامتنی میان متن حاضر و متن غائب، بر اساس یکی ازو این رابطه( 133، ص1133شانقی، 

 . گرددتبیین می( حوار)و نفی کلی ( امتصاص) ی، نفی متواز(اجترار) یموارد نفی جزئ

در این نوشتار، متن حاضر، اشعار دعبل خزاعی است که از دیوان وی استخراج گردیده است و متن غائب نیز  

قاله تالش بر آن است در این م. خوردآیات قرآن و روایاتی است که کم یا بیش در اشعار دعبل خزاعی به چشم می

 .خته شوداتا به بررسی روابط بینامتنی این دو متن پرد

و محق بودن ایشان به امامت داشت؛ از اینرو، طبیعی بود که ادبی ( ص)دعبل ایمانی استوار به اهل بیت پیامبر »

زندگی ادبی این  سراسر دوران. نهد، ادبی است که از تعهدش به مذهب تشیع برخاسته استکه از خود بر جای می

های فکری و های متعهد سپری گشت؛ بنابراین، تعهد در حیات ادبی دعبل و در تمامی زمینهمرد، با سرودن چکامه

 (.   11  ،ص1193مختاری، )« شوداش یافت میفرهنگی

دعبل، دار  شخصیت و تفکر اوست، با دقت در اشعار متین و هدف ینما از آنجا که شعر هر شاعری آیینه تمام 

پایه و اساس بودن افتراهایی که توان به عظمت اندیشه و تعهد دینی این ادیب مجاهد و سخنور پی برد و بر بیمی

و عبداهلل بن طاهر  یافت؛ افتراهایی که از زبان حاسدانِ بانفوذی چون ابوسعد المخزومیدهند، وقوف بدو نسبت می

 (. 131 و 13، صص ج ،1331 اصفهانی،: ك. ر)شد جاری می

شعر . تالش دعبل بر این بود تا شعر خود را از سختی و تعابیر نامأنوس پیراسته و به سادگی نزدیک کند 

به طور کلی شعرش از نظر واژگان، روان و از نظر . دعبل، زنده است؛ زیرا از خاطر مردی انقالبی تراوش کرده است

طور که گفته شد  همان(.  19-191،صص1111اخوری،ف: ك. ر)معانی روشن و از انسجامی نیکو برخوردار است 

پروایش، عباس را به دل داشت و به همین دلیل و نیز به دلیل زبان بیدعبل از محبان اهل بیت پیامبر بود و کینه بنی

برخی اشعار وی و بینامتنی  یاینک به بررسی اجمال. این ابرمرد تاریخ ادبی تشیع در زمان متوکل به شهادت رسید

 .پردازیماشعار با قرآن و روایات می این

 بررسی بینامتنی قرآنی در شعر دعبل خزاعی  -الف

کی از انواع بینامتنی، بینامتنی لفظی است که در آن الفاظی از متن غایب در متن حاضر ذکر ی: بینامتنی لفظی -1

شد که آشکارا قابل درك و فهم تر با شود و این الفاظ به کار رفته در متن حاضر ممکن است یک کلمه یا بیشمی

 : توان نوع روابط به کار رفته در آن را بررسی نموداست و از این طریق می

ُُالَعبّوووووووووووو  ُ ُبَوووووووووووويُُملُوووووووووووو  ُُ َُُسووووووووووووبَع ُ ُالُکتوووووووووووو ُ ُف 
ُ

ُالُکتووووووووووووووو ُُُلَوووووووووووووووُ  ُُُثوووووووووووووو م ُ َُعوووووووووووووو ُتأت نَوووووووووووووو ُلَُُوَُُ

ُ

ُُالَک ووووووو ُ ُأهووووووو َُُُکووووووو ل َُ َُُسوووووووبَع ُ ُالَک ووووووو ُ ُف 
ُ

َُکلوووووووووووووووو ُُُ م نُوُ  ثووووووووووووووووُوَُُ،ُُعوووووووووووووووو  واُإذاُک ووووووووووووووو ا ُ ُُ

ُ

 (9 ، ص1111،الخزاعیدعبل ) 

. اندها سخنی به میان نیاورده ن آنیها از هشتم ها هفت تن هستند و کتاب پادشاهان بنی عباس در کتاب: ترجمه

 . ها، سگشان است ن آنیهمچنین اصحاب کهف، آن هنگام که شمرده شوند، هفت تنند، در حالی که هشتم

وی در این . د که معتصم قصد کشتن او را دارد، این ابیات را در هجای او سرودهنگامی که دعبل باخبر ش 

عباسی را به سگ  ی ابیات خلفای بنی عباس را به اصحاب کهف تشبیه نموده است و معتصم هشتمین خلیفه
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لت گناه اصحاب کهف را، باالتر از منزأصحاب کهف که همراه آنان بود، تشبیه کرده است، سپس منزلت سگ بی

 :فرماید کرده است که خداوند می ات به داستان اصحاب کهف اشارهیوی در این اب. داندمعتصم گناهکار می

مْ قُل سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُسَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ »

 (  ،کهف)« 1یهِم منْهُمْ أَحَدارَّبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ما یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ فَلَا تُمَارِ فِیهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِ

ان این اصحاب کهف تنها در خاورمیانه نبود هم در آسیا و هم در اروپا و هم در آفریقا مطرح بود محقّق ٴقصّه

ها کهفهای فراوان و غارهای متعدّدی را شناسایی کردند این قصّه چون قبل از وجود مبارك موسای کلیم بود و  قارّه

تقریباً جهانی شده بود اهل کتاب این  ٴها رواج پیدا کرد یک قصّه در تورات آن حضرت آمده و بعد در بین مسیحی

اهل کتاب یا تحقیقی که خواستند بکنند با اصرار زیاد از  اس دسیسهقصّه را به مشرکان منتقل کردند مشرکان بر اس

اصحاب کهف چیست؟ و قرآن  ٴسؤال کردند که جریان قصّه( صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)وجود مبارك پیغمبر اسالم 

 .کند ها را مطرح می کریم آن بخشی که مربوط به اصل حق و معرفت است آن

ظرات متعددی وجود دارد؛ ولی به چند دلیل هفت نفر بودن آنان را بیان کرده در مورد تعداد اصحاب کهف ن

 . است

سَیَقُولُونَ ثَلَـَثَه رَّابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ یَقُولُونَ خَمْسَه سَادِسُهُمْ »: فرماید قرآن در مورد تعداد افراد اصحاب کهف می. 1

ها سه نفر بودند  آن: گروهی از مردم خواهند گفت (  کهف،) ؛...ه وَ ثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمکَلْبُهُمْ رَجْمَا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَ

ها بوده؛ همه اینها  ها سگ آن پنج نفر بودند که ششمین آن: که چهارمین شان سگشان بوده و گروهی میگویند

ها بوده  ها سگ آن و هشتمین آن ها هفت نفر بودند آن: سخنانی بدون دلیل و تیر در تاریکی است و گروهی میگویند

ها را بیان نکرده  گرچه در جمله های فوق قرآن با صراحت، تعداد آن« .ها آگاهتر است پروردگار من از تعداد آن: بگو

زیرا توان فهمید که قول سوم همان قول صحیح و مطابق واقع است؛  است؛ ولی از اشاراتی که در آیه وجود دارد، می

 .آورده است اما درباره قول سوم چنین تعبیری ندارد« رَجماً بِالغَیبِ» ی و دوم کلمه به دنبال قول اول

ثَلَـَثَه رَّابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ یَقُولُونَ »: با واو آمده امّا در دو جمله قبل یعنی« وَ ثَامِنُهُمْ کَلْبُهُم»مفسران در اینکه جمله .  

اشاره به آخرین سخن است و این تأییدی است بر اینکه عدد « واو»: او آمده میگویندبدون و« خَمْسَه سَادِسُهُمْ کَلْبُهُم

ها را در پایان سخن  های دیگران، عدد حقیقی آن واقعی اصحاب کهف عدد هفت بوده؛ زیرا قرآن پس از بیان گفته

، یثعلب. 132ص  ،1ج ،عالم التنزیل، میبغو. 111ص ،1، جفسیرابن عربی، تعربی ابن: ك. ر. )بیان کرده است

 ( 11ص ،1ج  ،لکشف والبیانا

و « الثةث»ه جمل سه این در :آورده است که (911، ص کشاف، ج) کشاف مرحوم عالمه طباطبائی از قول

 مه« »ةثالث مه»: است چنین کالم تقدیر و شده حذف مبتداى براى هستند خبرهایى سه هر« بعةس»و « مسةخ»

                                                           

ها سگشان بود،  گویند پنج تن بودند و ششمین آن ها سگشان بود و مى سه تن بودند و چهارمین آن  به زودى خواهند گفت 1-

ها  بگو پروردگارم به شماره آن. ها سگشان بود گویند هفت تن بودند و هشتمین آن اى مى اندازند و عده تیر در تاریکى مى

ها از  ر جدال مکن و در مورد آنی ایشان جز به صورت ظاه داند؛ پس درباره ها را نمى تر است، جز اندکى کسى شماره آن آگاه

 . هیچ کس جویا مشو
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 خبرهایى و مبتداء «کَلْبُهُمْ ثامِنُهُمْ»و  «کَلْبُهُمْ سادِسُهُمْ»و « کَلْبُهُمْ بِعُهُمْر»ه جمل هس هر که چنان هم« سبعة مه« »ةخمس

 .اند گرفته قرار قبلى خبر صفت که هستند

 واو گوییم مى جواب در نشد؟ جمله این آمدن واو با و جمله دو آن آمدن واو بى دلیل که این پرسید خواهى

 سر بر که چنان هم باشد، اى نکره صفت جمله آن که آید مى در اى جمله سر بر همیشه که است واوى مزبور

 مردى من نزد -آخر معه و رجل اءنیج»ه جمل در نکره صفت مانند باشد معرفه از حال که آید مى در هم جمالتى

 در که حالى در دیدم راه در را زید -سیف بیده و بزید ررتم»د مانن معرفه صفت و« بود هم دیگرى او با که آمد

 .است باب همین از نیز« مَعْلُومٌ کِتابٌ لَها وَ إِلَّا قَرْیَةٍ مِنْ أَهْلَکْنا ماو »ه جمل در او و« بود شمشیرى دستش

 بر داللت و موصوف به صفت چسبیدن بهتر عبارتى به یا و تاکید معرفه در هم و نکره در هم واو این فائده

 ما به سوم جمله در که است واو مینه. رمستق و ثابت است امرى فتص این به موصوف اتصاف که است این

 سخن نفس اطمینان و ثبات و علم روى از سخن این گویندگان رساند مى زیرا است، صحیح حرف این که فهماند مى

 دو از عدب تعالى خداى که است این استفاده این بر دلیل. بودند کرده غیب به رجم که طائفه دو آن چون نه اند، گفته

 جمله دو در گفته عباس هم ابن «قَلِیلٌ إِلَّا یَعْلَمُهُمْ ما»: فرمود سوم جمله از بعد و« بِالْغَیْبِ جْماًر»: فرمود اول جمله

 تا آورد واو سوم جمله در ولى بود، مانده باقى دیگر قول یک زیرا بود، شمردن جاى هنوز چون نیامد واو اول

 و قاطع دلیل خود هم (1 1ص ،29 ج ،مجلسی، بحار األنوار)ت همین روای نیست، لدنبا در دیگرى قول بفهماند

 ،11 ج لمیزان،، اطباطبائی) است بوده سگشان آنان هشتمى و بوده نفر هفت کهف اصحاب عدد اینکه بر است ثابت

 (13 ص

 ،«ثامن» ،«سبعة»ن چو واژگانی از وی. و دعبل نیز در اشعارش از لفظ و معنای این آیه شریفه بهره برده است

 .است کرده استفاده باشندمی قرآنی واژگان عین که« کلب» ،«کهف»

 :سروده است« نونیه»دعبل در قصیده 

ــا  ـــاألعاجمِ  فاخِرینــ ــتُم  بــ  وَ کُنــ
 

 وَ کُنــــــتُم  بـــــــاألعاجمِ  فاخِرینــــــا 
 

ــ ینا   ــرودِ الخاسِـ ــع القـ ــخنَ مَـ  مُسِـ
 

 مُسِــــخنَ مَــــع القــــرودِ الخاسِــــ ینا    
 

 (111:1111خزاعی، دعبل ال) 

-کردید؛ بنابراین فراموش نکن خوكها از شما بودند؛ پس چرا شما به بیگانگان افتخار میاگر اسرائیلی: ترجمه

 .های طرد شده بودندای را که همراه با بوزینههای مسخ شده

شد، ولی با این  مقصود شاعر در این دو بیت، یهودیانی است که صید ماهی در روز شنبه بر آنان حرام اعالم 

بقره تناص دارد که خداوند  ی صورت میمونی مسخ شدند و این ابیات با این آیه از سورهه امر مخالفت کردند؛ پس ب

 (12،بقره)« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدَةً خَاسِ ِینَ»: فرمایدمی

و کسانى از شما را که در روز شنبه از فرمان خدا تجاوز کردند، نیک شناختید؛ پس ایشان را گفتیم : ترجمه

 .بوزینگانى طرد شده باشید

-ها به امور مادی و دنیوی اشاره می گری و نافرمانی حاکم بر یهود و عالقه شدید آن آیه به روحیه عصیان ینا 

کنایه از سرعت عمل است که با یک « کُونُواْ قِردَةً خَاسِ ِینَ»جمله ؛ و (31 ، ص 1، ج 119مکارم شیرازی،)کند 
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دعبل در این ابیات واژگانی چون (. 39 ، صهمان)گران دگرگون شد  آن عصیان ی همه ی اشاره و فرمان الهی چهره

استفاده کرده که « ودقر» ی از واژه« قردةٌ»را با تغییری اندك در متن خود به کار برده، وی به جای « القرود، خاس ین»

 .سازداین نوآوری اندکی در متن شاعر را نمایان می

در دفاع از قوم و قبیله خزاعه که از مشرکان مکه آزارهای بسیار دیده « نونیه» ی دعبل در ابیات پایانی قصیده 

 : سرایدشکوه کرده بودند، می( ص)بودند و به پیامبر 

 :متن حاضر

 لــــیهموَ یُخــــزهمُ وَ یَنصُــــرکُم عَ
 

ــا   ــومٍ مؤمِنینــ ــدورَ قَــ ــفِ صُــ  وَ یَشــ
 

 ( 11،ص1111دعبل الخزایی،)

های گروهی از مؤمنان را شفا  رساند و دلگرداند و شما را در مقابله با آنان یاری میها را خوار می آن: ترجمه

 .بخشدمی

ع شده بودند، یکی از کند که در مجلسی ابونواس و مسلم بن ولید و گروهی از شعراء جممعتز روایت می ابن 

ای از قرآن باشد، پس شروع به توانید یک بیت شعر برای من بیاورد که در آن آیهکدام یک از شما می: ها گفت آن

شاعر در این بیت (. 111،ص1111محمد عویضه،: ك. ر)فکر کردند که ابتدا ابونواس و بعد دعبل این بیت را سرود 

های مؤمنان، از آیه کریمه زیر استفاده و فرج و پیروزی بر آنان و شفای دلضمن بیان خواری دشمنان و پیام فتح 

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ »: فرمایدکرده است که خداوند می

 (11،توبه)« مؤْمِنِینَ

کند و شما را بر ایشان پیروزى  شما عذاب و رسوایشان مى  دا آنان را به دستبا آنان بجنگید خ: ترجمه

 .گرداند هاى گروه مؤمنان را خنک مى بخشد و دل مى

 درباره را مومنان متعال خدای وقتی». ی پیروزی قطعی خداوند به مسلمانان دارداین آیه شریفه داللت بر وعده

 به که داد وعده آنان به و فرمود را آیه این کرد، بیان آنان برای روشنی به ار قضیه و داد قرار توبیخ مورد جهاد ترك

 این و شوندمی خوار طریق این از و آمد خواهند در مومنان اسارت به و دهدمی کیفر آنان به مسلمانان خود دست

 از گروهی های دل ییعن» مؤمنین قوم صدور شفِیَ «و شوند چیره و پیروز آنان بر که پذیرفت خواهند را توفیق

 و منی از قبایلی آنان: گویدمی عباس ابن. دهدمی شفا را است خزاعه بنی آنان از مراد و بودند دیده آسیب که مومنان

 به آنان و دادند شکنجه و آزردند را آنان بسیار مکه مردم اما شدند، مسلمان و آمدند مکه به که بودند سبأ قوم از

 که دهممی نوید شما به: فرمود حضرت آن و بردند شکایت او به کافران رفتار از و دهفرستا پیام( ص) خدا رسول

 (.111، ص ج ،1133 زمخشری،) «بود خواهد کار در گشایشی زودی به

سروده است، با ( ع)خاصه امام علی بن موسی الرضا ( ع)ای که آن را در ذکر مصائب اهل بیت « رائیه»در 

 :گویداسلوب احتجاج آمیز خود می

 ءٍ رَهــنٌ بِمــا کَسَــبَتیهَیهــاتَ کُــلر امــرِ
 

 لَــه یَــداهُ، فَخُــذ مــا شِــ تَ أو فَـــذَرِ      
 

 (99:1111دعبل الخزاعی، )
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خواهی اند؛ پس آنچه میدریغا، هر انسانی در گروی آن چیزی است که دستانش برایش کسب نموده: ترجمه

 .بگیر یا رها کن

 ی بر اهل بیت نازل شده پرداخته است و این بیت را عیناً از این آیهدعبل در این قصیده به ذکر مصائبی که  

هِم من شَیْءٍ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُم بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم منْ عَمَلِ»: کریمه اقتباس کرده است

 (1 ،طور)« هِیننکُلر امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَ

اند، فرزندانشان را به آنان ملحق  ها را در ایمان پیروى کرده و کسانى که گرویده و فرزندانشان آن: ترجمه

 .کاهیم؛ هر کسى در گرو دستاورد خویش است خواهیم کرد و چیزى از کارهایشان را نمى

این است که هر انسانی در گرو اعمال « بَ رَهِیننکُلر امْرِئٍ بِمَا کَسَ»در مورد این آیه برخی معتقدند که مفهوم  

بیند؛ ولی با توجه به اینکه آیات قبل همه درباره خویش است، خواه نیک یا بد و بر طبق آن پاداش و کیفری می

رهن که در لغت به معنی مالزمت و  ی پرهیزگاران است و این تعبیر در مورد اعمال نیک تناسبی ندارد؛ بنابراین کلمه

ن آیه این مفهوم را در بر دارد که اعمال یدر ا(. 113، ص2،ج1111ابن منظور،: ك. ر)اه بودن چیزی است همر

در واقع این جمله تأکیدی . شود، خواه عمل نیک باشد یابدیهرکس مالزم و همراه اوست و هرگز از او جدا نم

،   ، ج 119مکارم شیرازی،)همراه اوست  شود و پیوستهاست بر این واقعیت که اعمال انسان هرگز از او جدا نمی

؛ و دعبل نیز پایه و اساس بیت خود را بر این آیه قرار داده تا تأثیرگذاری شعر خود را بر خواننده افزایش ( 11ص

 . دهد

 :سرایدشاعر در هنگام مرگ خود می

 أعَــــــدَّ هللِ یَــــــومَ یَلقــــــاهُ
 

ــلٌ  ــو : دِعبــ ــا هُــ ــه إلّــ  أن ال إلــ
 

 (111:1111دعبل الخزاعی،)

جز خدای  ییخدا: روزی که مرگ او را مالقات کرد، دعبل این جمله را برای خدا آماده کرده بود: ترجمه

 .یگانه نیست

 :بیت را شاعر زمانی که مرگ او فرا رسیده بود، سرود که در تعامل با این آیه است ینا 

 (111:بقره)« حِیموَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ال إِلَهَ إاِل هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّ»

 .گر مهربان اى است که جز او هیچ معبودى نیست و اوست بخشایش و معبود شما معبود یگانه: ترجمه 

. آیه اقرار به یگانگی و یکتایی خداوند دارد و نیز برداشتن این توهم که در عالم خدای دیگری هم هست ینا 

 مشرکان که اندگفته. است الهی مقدس ذات اثبات و او غیر نفی با خدای کتاییی گزارش« هو الّا إله ال» جمله

 اینشانه گوییمی راست اگر: گفتند و ماندند شگفت در شنیدند را آیه این وقتی. اندداشته بت 111 کعبه پیرامون

 (.11  ،ص1ج ،1133 زمخشری،) شد نازل 111 آیه و بدانیم را تو ادعای درستی تا بیاور

آید این است که میان های لفظی مذکور به دست میای که از روابط بینامتنینتیجه: یعملیات بینامتنی لفظ - -1

نفی جزئی یا اجترار برقرار است؛ چرا که متن حاضر  یرابطه( اشعار دعبل خزاعی)و متون حاضر ( قرآن)متن غائب 

تر است که  یک کلمه یا بیش به نوعی ادامه دهنده متن غائب است و نیز متن غائب به کار رفته در متن حاضر، گاه
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دعبل خزاعی با اشاره مستقیم به آن آگاهانه و آشکارا با قرآن تعامل بینامتنی برقرار کرده است و این نوع رابطه از 

 . آید که شاعر با ظرافت خاصی آن را انجام داده استترین شکل روابط بینامتنی به شمار میسطحی

مایه متن  نواع بینامتنی، بینامتنی مضمونی است که در آن مضمون و درونیکی دیگر از ا: بینامتنی مضمونی - 

باشد، یعنی متن حاضر در برگیرنده همان مضمونی است که متن غایب نیز دارای آن حاضر با متن غایب یکی می

هایی از آن ی خود از این نوع تناص در اشعار خود بهره برده است که به ذکر نمونهدعبل خزاعی نیز به نوبه. است

 :پردازیممی

 :گویدمی( ع) یدر مدح امیر مؤمنان عل

ــاً    ــهُ خاتَم ــکینُ  مِن ــاوَلَ  المِس  فَتَن
 

 هِبــةَ الکــریمِ األجــودِ بــن األجــودِ  
 

ـــِی تَنزیلِــه    ــهُ الــرَّحمنُ ف  فَاختَصَّ
 

ــدُ     ــه َلیَع ــل َخارِه ــاز مِثل ــن ح  دِمَ
 

 (11،ص1111دعبل الخزاعی،)

کرد؛ بنابراین ای از یک انسان بخشنده و بزرگوار دریافت از او به عنوان هدیهانسان فقیر، انگشتری : ترجمه

خداوند در قرآن کریمش، او را منحصر به فرد کرد و هر کس به افتخاری مانند او دست یابد، باید منحصر به فرد به 

 .                               شمار آید

کند؛ آن زمان که نازل شده است، اشاره می( ع) یشأن امیر مؤمنان عل زکات که در ی شاعر در این ابیات به آیه 

در حالی که ( ع) یحضرت مشغول خواندن نماز بود و در این هنگام فقیری از او طلب بخشش کرد و حضرت عل

ش در رکوع بود انگشترش را به آن فقیر بخشید و دعبل نیز در این ابیات به خوبی و با مهارت تمام سخاوت و بخش

 .آن حضرت را بازگو کرده است

 (22، مائده)« اکِعُونَإِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَ»

نى که نماز برپا اند، همان کسا اوست و کسانى که ایمان آورده( ص)ولى شما تنها خدا و پیامبر : ترجمه 

 .دهند دارند و در حال رکوع زکات مى مى

است، بعد از اینکه ایشان به هنگام رکوع انگشتری خود را به ( ع) یگر فضایل امام عل کریمه بیان ی آیه ینا 

و نشان از بخشش و ( ع) یبخشد، در شأن ایشان نازل شد و داللت بر والیت و امامت علشخص نیازمند می

   (311ص  ،9ج جمع البیان، ، می؛ طبرس31ص ،1ج لکشف والبیان، ، اثعلبی. )نهایت آن حضرت داردبزرگواری بی

از سوره مائده تناص برقرار ساخته است و با گرفتن مضمون  یاطور غیرمستقیم با آیهه دعبل در این ابیات ب

حاضر در یک مفهوم و مضمون در واقع متن غائب و متن . شریفه، ابیات را در همان مضمون سروده است ی آیه

 .از آن بهره برده است یباشند که شاعر به نحوی زیبا و فنمی

 :همچنین در بیت دیگری در شأن آن حضرت سروده است

ـ    بِفَضـلِهِ  یوَ آیٌ مِن القُـرآنِ تُتلَ
 

 وَ ایثــارُهُ بــالقوتِ فــی اللَّزَبــاتِ    
 

 (11،ص1111دعبل الخزاعی،)

کنند و این سخاوت و بخشندگی ایشان در فضل و بخشندگی ایشان را تبیین میو آیاتی از قرآن کریم : ترجمه

 .حالیست که خود بدان سخت نیازمندند
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که در شأن امام ( 3،انسان)« وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا»این بیت اشاره دارد به آیه کریمه  

شده است؛ زمانی که برای شفای فرزندانش سه روز، روزه نذر کرده بودند، افطار خود را  و خاندانش نازل( ع) یعل

در روز اول به مسکین، در روز دوم به یتیم و در روز سوم به اسیر دادند، با وجود اینکه آن را دوست داشتند؛ ولی 

 .ها را ترجیح دادند آن

  :قال الشاعر

 بالءنــا تــذکرون هــل عمنــا بنــی
 

 ا مـا کـان یـوم قمـاطر    علـیکم إذ  
 

 (11 ص ،11ج القرآن، تفسیر فی لتبیان، اطوسی)

شریفه بهره برده و بیت خود را در همان مضمون  ی صورت غیر مستقیم از مضمون این آیهه دعبل در این بیت ب و 

 .سروده است

 :متن حاضر

 ظَننــــــتَ أر َ اهللِ ضَــــــیِّقَهً
 

ــقِ   ــم تَضِــ ــی و أر ُ اهللِ لَــ  عَنّــ
 

   (111 ،ص1111زاعی،دعبل الخ)

 .گمان کردی که زمین خداوند برای من تنگ است، در حالی که زمین خداوند تنگ و گرفته نیست: ترجمه

 :متن غائب

الْوَاْ أَلَمْ تَکُنْ أَرْ ُ ألَرْ ِ قَإِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَآلئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی ا» 

 (39:نساء) «اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا فَأُوْلَ ِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیرًا

در چه حال : گویندگیرند، مىاند، وقتى فرشتگان جانشان را مى کسانى که بر خویشتن ستمکار بوده: ترجمه

گویند مگر زمین خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت کنید؛  مى. ن از مستضعفان بودیمدهند ما در زمی بودید پاسخ مى

 .پس آنان جایگاهشان دوزخ است و دوزخ بد سرانجامى است

گفتند ما در زمین مستضعف بودیم و مالئکه نیز در متن غائب در اشاره به رد و تکذیب کسانی است که می 

( غایب)فراخ نبود تا از آن هجرت نمایید که دعبل نیز با صراحت بین این متن  مگر زمین خداوند: ها گفتند پاسخ آن

 .  تعامل بینامتنی قوی برقرار نموده است( حاضر)و بیت خود 

 :گویددر هجای أحمد بن أبی داود می

ــزیَهمُ  ــومٌ أرادَ اهللُ خِـ ــانَ قـ  إن کـ
 

 فَزوّجـوكَ إرتغابـاً مِنـکَ فِـی ذَهَبِــک     
 

 (11ص،1111دعبل الخزاعی،)

آورند که  ها را بخواهد، آن قوم تو را به عقد زنی در می باشد که خداوند خواری و ذلت آن یاگر قوم: ترجمه

 .ی مال و دارایی توستشیفته

در این بیت شاعر زمانی به هجو ابن أبی داود پرداخت که او در یک سال دو زن را به ازدواج خود درآورد و  

 .پردازدمیکند و به هجو او شاعر از همین امر استفاده می
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لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بَیْنِ » :فرمایدرسد این بیت از نظر مضمون در تعامل با این آیه باشد که خداوند مینظر میه ب

مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَالَ مَرَدَّ  یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ

 (11:رعد)« لَهُ وَمَا لَهُم من دُونِهِ مِن وَال

سرش پاسدارى  براى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت: ترجمه

هد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا براى قومى آسیبى د در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمى. کنند مى

 .گرى براى آنان نخواهد بود بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایت

ای برای مردمان آن اراده بد دلیل عملکرد ظالمانه جامعهه آیه به این امر اشاره دارد که اگر خداوند ب ینا 

 . هاست ها نیست و تنها خداست که ناصر و یاور آن و نجاتی بر آنبخواهد، هیچ راه دفاع 

 :گویدسروده است، با اقتباس از واژگان قرآنی( ع) یکه آن را در مدح امام عل« میمیه» ی شاعر در قصیده

ــطینَ   ــن قاس ــاکثینَ، و مِ ــن ن  فَمِ
 

ــرِم     ــن مُجتَ ــارقینَ و م ــن م  و مِ
 

 (1 1،ص1111دعبل الخزاعی،)

کند، که تو بعد از من توسط ناکثین، اشاره می( ع) یبه امام عل( ص)یت به فرموده پیامبر دعبل در این ب 

بهره برده ( 12،الجن)« وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»کریمه  ی دعبل از آیه. قاسطین و مارقین کشته خواهی شد

 .را از آن اقتباس کرده است« قاسطون» ی مه، کلمهکری ی ایشان با تأثیرپذیری از مضمون این آیه. است

آید این است های مضمونی مذکور به دست میای که از روابط بینامتنینتیجه: عملیات بینامتنی مضمونی - -1

نفی متوازی یا امتصاص برقرار است؛ چرا که متن ( اشعار دعبل خزاعی)و متون حاضر ( قرآن)که میان متن غائب 

 ی ای را در بر دارد که متن غائب دارد و دعبل در این نوع بینامتنی، مستقیماً آیهمایه ون و درونحاضر همان مضم

قرآن را در متن خود ذکر نکرده است، بلکه تنها مضمون آن را در بیت خود آورده است و این کار را به شکل 

 .و فهم استغیرآشکار انجام داده است که فقط از طریق محتوا و مضمونِ بیت قابل درك 

 بررسی بینامتنی روایی در شعر دعبل الخزاعی  -ب

-خورد که ما در اینجا تنها به ذکر مواردی از آن اکتفا میدیوان دعبل روایات مختلفی به چشم می جای یدر جا

 .کنیم

 : گویدنسبت به پیامبر می( ع) یوی در بیان جایگاه حضرت عل

 رغمِ مَعشرٍ یعَلَ یکَهارونَ مِن مُوسَ
 

 سِــــفالٍ ل ــــامٍ شُــــقَّقِ البَشَــــراتِ 
 

   (19،ص1111دعبل الخزاعی،)

باشد؛ ولی ، همانند جایگاه هارون از برای موسی می(ص)نسبت به جایگاه پیامبر ( ع) یجایگاه عل: ترجمه

 .کنندخرد آن را انکار میگروهی فرومایه و بی

 :ایت شده استاین بیت در تعامل با حدیث منزلت است که به دو صورت ذیل رو

 یثحد ،1، ج ه 1119البخاری،)« یبِمَنزلهِ هارونَ مِن مُوسَ یأن تَکونَ مِنِّ یأمَا تَرضَ»(: ع) یلِعَل( ص) یقالَ النَب 

12111) 
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شوی که جایگاهت در نزد من همانند جایگاه هارون آیا خشنود نمی: فرمود( ع) یبه عل( ص)پیامبر : ترجمه

 باشد در نزد موسی؟

القشیری ) «یإلّا أنَّه ال نَبیّ بَعد یأنتَ مِنِّی بِمَنزلهِ هارونَ مِن مُوسَ»(: ع) یلِعل( ص)لُ اهلل قالَ رسو

 (1111  یثحد ،1، ج 1191النیسابوری،

تو در نزد من همانند هارون هستی از برای موسی، جز اینکه پس : فرمود( ع) یبه عل( ص)رسول خدا : ترجمه

 .از من پیامبری نخواهد بود

ماجرا آنچنان که در صحیح مسلم به نقل از سعد بن أبی وقاص آمده، چنین است که در جنگ تبوك رسول  

آیا مرا در میان زنان و کودکان : عر  کرد( ع)را جانشین خود در شهر قرار داد؛ امیر مؤمنان ( ع) یعل( ص)خدا 

چون هارون باشی از برای موسی؟ جز آیا راضی نیستی که برای من هم: گذارید؟ که حضرت در پاسخ فرمودندمی

این حدیث از جمله روایاتی است که شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند . آنکه پس از من پیامبری نخواهد بود

 (.  11 ،ص1133مختاری و شانقی، )

ن رابطه ی بینامتنی برقرار کرده است و ایشاعر در این بیت آشکارا و آگاهانه با داستان موسی و هارون رابطه 

 .از نوع نفی جزئی است که شاعر به زیبایی تمام از آن در شعر خود بهره برده است

 :گویدمی( ع) یدعبل در وصف امیرمؤمنان عل

ــذَ  ــن القَ ــفّی مِ ــا خــاتَمِ الررســلِ المُصَ  یأخَ
 

 و مُفتَــــرِسَ األبطــــالِ فِــــی الغَمَــــراتِ 
 

 (13،ص1111دعبل الخزاعی،)

قهرمانان کفّار در  یی پاك؛ و از هر گناهی مبراست؛ و هموست کشندهن فرستاده، برادر آخری(ع) یعل: ترجمه

 .های صدر اسالمجنگ

 أخی، و وَصیِّی و إبنُ عَمّی و وارِثی
 

ــداتی   ــعِ عِ ــن جَمی ــونی مِ ــی دُی  وَ قاضِ
 

 (19،همان)

 .باشدهایم مینیوی برادر، جانشین، پسر عموی و وارثم و ادا کننده تمامی د: ترجمه

در اینجا شاعر به صورت آگاهانه و با استفاده از بینامتنی مستقیم که کامالً مشهود است، با حدیث مؤاخات  

أنتَ وَصیِّی و أخی فِی الدّنیا و اآلخرةِ، »: فرمایدمی( ع) یبه عل( ص)رابطه بینامتنی برقرار کرده است که پیامبر 

تو جانشین و برادر من در دنیا و آخرت هستی، (. 111ص ، 1ج،  ه1111المجلسی،) «یتَقضی دَینی و تُنجِزُ عِدات

 . کنیهایم عمل میکنی و به وعدهدینم را ادا می

سپس . بین یاران خود پیوند برادری بست( ص)از عبداهلل بن عمر بن الخطاب روایت شده که رسول خدا  

ه خدا، بین اصحاب خود پیوند ای فرستاد: آمد و گفت( ص)با چشمانی اشکبار پیش پیامبر ( ع) یحضرت عل

 یتو در دنیا و آخرت برادر من هست: در پاسخ به او گفت( ص)برادری بستی و مرا با کسی برادر نساختی؟ پیامبر 

 (.1 2: 1193دانشنامه علوی، : ك. ر)

 : گویدشاعر در مورد حدیث غدیر خم می

ــهیدَهُ ــدیرُ شَ ــدُوا کــانَ الغَ ــإن جَحَ  فَ
 

ــامخُ   ــدٌ شـ ــدرٌ و أحـ ــباتِ و بَـ  الهَضَـ
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    (11ص ، 1111دعبل الخزاعی،)

 . های مرتفعاگر انکار کردند، غدیر خم گواه و شاهد آن است و نیز بدر و أحد و تپه: ترجمه

 :گویدوی در جای دیگر می

 أال مَــن کُنــتُ  مَــوالهُ  : فقــالَ
 

ــول   ــه مَ ــذا لَ ــاتی  یًفَهَ ــدَ وَف  بُعَی
 

 (19،همان)

 .س از شما که من موالی اویم، بعد از مرگم، این مرد موال و سرپرست اوستبدانید هر ک: پس گفت: ترجمه

کند که پیامبر در مکان خم دست او را در روز غدیر خم اشاره می( ع) یشاعر در این ابیات، به برگزیدن عل 

است که پیامبر باال برد و او را به عنوان جانشین خود به همگان معرفی کرد که این ابیات در تعامل با حدیث زیر 

 :فرمایدمی( ص)

 (31، ص12، ج افی، ککلینی)« اللهُمَّ والِ مَن وااله وَ عادِ مَن عاداه. مَن کنتُ مَواله فَعلیٌّ مَواله»

کسانی که علی را دوست دارند، آنان را دوست ! خداوندا. هرکس را من موالیم، علی موالی اوست: ترجمه

 .دشمن بدار بدار و کسانی که او را دشمن بدارند،

ی ابدی و جاودانی غدیر اشاره دارد که در تمام اعصار به صورت یک حقیقت زنده است حدیث به واقعه ینا 

اند و شعرا و سرایندگان نیز های تفسیر و حدیث پیرامون آن سخن گفته و نویسندگان در هر عصر و زمانی در کتاب

فکر پیرامون این حادثه و از مزید اخالص به صاحب والیت مشتعل از این واقعه الهام گرفته و ذوق ادبی خود را از ت

 (.  211،سبحانی)اند ترین قطعات را از خود به یادگار گذاشته اند و عالیساخته

ای آشکار از واژگان حدیث در شاعر در این ابیات از بینامتنی آگاهانه و مستقیم بهره برده است که به گونه 

 .و این رابطه از نوع نفی جزئی یا اجترار است ابیات خود بهره برده است

 

 

 گیری نتیجه

گیری دعبل رسیم که بهره پس از بررسی روابط بینامتنی اشعار دعبل خزاعی با قرآن و حدیث به این نتیجه می

 .از قرآن و مفاهیم آن، آگاهانه و در اغلب موارد به شکل مستقیم است

. آمده استبه شمار می( ع)اطهار  ی ل داشته و از راویان حدیث ائمهوی به مفاهیم و مضامین قرآنی آگاهی کام

 .دعبل، بر مفاهیم برگرفته از قرآن کریم و احادیث شریف نبوی استوار است ی محور اندیشه

ی واژگان و معانی صورت گرفته و دعبل خزاعی در کارکرد آیات قرآن در اشعار وی با کمترین تغییر در حوزه

 .کل سطحی روابط بینامتنی بهره برده استاین تعامل از ش

بررسی روابط بینامتنی در این پژوهش نشان داد که بیشترین شکل روابط بینامتنی از نوع تناص مستقیم  ی نتیجه

باشد که شاعر با می( امتصاص) یو گاه نفی متواز( اجترار)تر از نوع نفی جزئی  یا آشکار و روابط میان آن بیش

در این تعامل معموالً معنای واژگان و عبارات با متن غائب . تن حاضر در تعامل با قرآن استاندك تغییری در م

 . موافق و هماهنگ است( قرآن)



 11  یدر شعر دعبل خزاع یینامتنی قرآنی و روایب                                                                                  

 

بررسی روابط بینامتنی اشعار شاعر برجسته و متعهد شیعه، دعبل خزاعی با قرآن، پیوند عمیق شاعران شیعه و 

 .کندآشکار می تر برای ما بویژه این شاعر با قرآن را هرچه بیش
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