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  چکیده

در ایـن  . شناختی به ادبیات و نقد متن محـور اسـت  تنیدگـی متون، حاصـلِ رویکرد زبان درهم

ن کـریم  پور شاعر متعهد و نام آشناي ایران به اشکـال گوناگون، تحت تأثیرِ قرآزمینه، قیصر امین

این اثرپذیري گاه از مضـمون و محـتوا و گاه در الفـاظ و فنـونِ بیـانی قـرآن،     . قرار گرفته است

تلمـیح، تحلیـل، اثرپـذیري    : پور انواعِ گوناگونِ اقتباس از جملهدر شعر امین. صورت پذیرفته است

اقتبـاس، آرایـۀ   هاي مختلف عالوه برگونه. شود اي و جز آن مالحظه میواژگانی، اثرپذیري گزاره

قیصـر از  . هاي قرآنی، در شعر این شاعر، حضوري چشمگیر داردپذیري از آموزهایهام تناسب با اثر

ها بیشتر به منظور بیانِ رساترِ دردها و رنجهاي انسان معاصر که از معنویـات دور گشـته،   این آرایه

فتـی همـراه است که پی بردن به پور از قرآن کریم با چنان ظرااثرپذیري امین. استفاده نموده است

  .باشدهـایش اغلب کاري دشـوار بوده، و نیازمند دقت و تأمل فراوان میاصـل و ریشـۀ سروده

پور است که هاي اثرپذیري قیصر امینبراین اساس، مقالۀ حاضر، تالشی در جهت واکاوي شیوه

  .شود یاد می» اصتن«یا » بینامتنی«در مباحث زبان شناسی نوین از آن به عنوان 

پور، ایهام، تلمیح، اثر پذیري واژگانی، اثرپـذیري  بینامتنی، قرآن کریم، قیصر امین: واژگان کلیـدي 

  .اي گزاره

                                                             
    .)نویسنده مسؤول. (استادیار گروه  زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازي کرمانشاه .1

  .دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازي. 2
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  مقدمه

قرآن مجید کتاب دینی ما است، معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلـف  « 

اي از توان جنبـه چنانکه امروزه نمی. ده استدر حیات فردي و اجتماعی ما تأثیرِ پنهان و آشکار نها

هاي گوناگونِ زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن کریم و معانی واالي آن به نحوي مستقیم جنبه

  )11ص:ش1374حلبی، (».یا غیر مستقیم، در آن تأثیري نگذاشته باشد

 در را شـاعر  اعتقادات و بینشها احساسات، افکار، توان می است که اي آیینه از سوي دیگر، شعر

 گرایشهاي و دینی و باورهاي مذهبی افکار که  است طبیعی اساس،کامالً این بر. نشست نظاره به آن

مذهبی  مسائلِ مسلمان، شاعرانِ شعرِ در که است دلیل همین به و نماید شعرش جلوه در شاعر ایمانی

 عجـب  پـس  اسـت،  قرآن کـریم  مسلمین، سرچشمۀ مذهبی که جا آن از و .شود می یافت وفور به

  .نماید افشانی پرتو مسلمان، شاعرانِ اشعارِ در  این کتاب آسمانی هایی از جلوه که بود نخواهد

جان مایــه  « شود که بنابراین، اگر به شعر و ادب فارسـی، با دقت و تأمل بنگریم، روشـن می

ا و ادبـاي ایـن قلمـرو پهنـاور از     هاي شعرو جوهر آن، از دینِ مبینِ اسالم نشأت گرفته، و اندیشه

و در رأس همۀ آنها، قـرآن کـریم،   ) ع(ها و تعالیمِ نابِ اسالمی، احادیث نبوي و ائمۀ اطهار آموزه

هـاي اغلـب شـاعران    با نگاهی به سـروده ) ص42:ش1386 خواجه اف،(» .سرچشمـه گرفته است

بسـیاري از  . رپذیري از قرآن یاد نموداث توان از آنها به عنوان یکی از بارزترین مصادیقِایرانی، می

و » قصـص « ، »تحلیـل آیـات  «، »تضمین«، »اقتباس «، »تلمیح«، »اشاره«ابیات این شاعـران را 

براین اساس، اگر کسی ادعـا کنـد کـه    . گوناگون این کتاب مبین تشکیل داده است» تمثیلهاي«

، بدون فهم قرآن و تفسیر آن به درسـتی  اندتوان اشعارِ شاعرانی را که از کالم خدا متأثر گردیده می

  .دریافت، باید در صحت ادعاي او تردید کرد

هـایی از  پور شاعرِ متعهد معاصر با نگرشی به شـیوة عرفـا و بـا بارقـه    امین در این میان، قیصر

ه اندازهاي بیرونی جهان را در اشعار خود به خوبی نمایاند مضامینِ قرآنی، زوایاي درونی ذهن و چشم

هاي اسالمی به شعر و ادبِ فارسی روي آورده، غالبِ اشـعارش را  پور که در بسترِ آموزهامین. است

 و زیبـا  گونـۀ  بـه  امین پـور  اشعار با قرآن بینامتنی روابط. تحت تعالیمِ ارزشمند قرآن سروده است
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 بـه  او شعري رجستۀب ویژگیهاي از قرآن، با بینامتنی روابط این که جا آن تا است داده رخ مبتکرانه

  .رودشمار می

  و انواع آن ) تناص(= بینامتنی  -2

نظریه پردازان امروزین، متنها را، خواه ادبی و خواه غیر ادبی، فاقد هـر نـوع معنـاي مسـتقل     « 

غلتند که کشف کردن یک متن و اي از روابط فرو میآنان معتقدند که این متنها در شبکه. دانند می

  )ص11:ش1380آلن،( » .نی آن، درگروه ردیابی کردن روابط بینامتنی استکشف معنا یا معا

م دربـارة   1973در سـال  » روالن بـارت «م و 1969در سال » ژولیا کریستوا«اي که بنابر نظریه

هر متن ادبی، تنها با توجه به متونی قابل درك است که قبل از آن وجود « دهند،  بینامتنی ارائه می

تـوان  ، بنابراین، به مـدد بینامتنـی، مـی )6ص : ش1382شاهین،(» .اندیر گذاشتهداشته و بر آن تأث

توانـد  اي نمـی هاي گوناگون ادبی را آشکار ساخت، زیرا هیچ گفتـه ارتبـاط موجـود میان گفتــه

  . هاي دیگر باشدارتباط با گفته بی

ن اسـت کـه باعـث    بینامتنیت که معادل آن در زبان عربی، تناص است، نوعی نگرش بـه مـت  

در اواخر دهۀ شصت قـرنِ بیسـتم مـیالدي،    « این اصطالح که . شودمعنادهی جدید به یک متن می

توسط ژولیا کریستوا، ناقد فرانسوي بلغاري االصل، ارائه گردید، به شدت مورد توجه ناقـدان قـرار   

  ) 56ص :م1989زعبی،(» .گرفت

تواند از طریق اقتباس، تضـمین، تلمـیح و   مختلف، می بینامتنی یا تناص قرآنی در اشعارِ شاعرانِ

اي تنیده شود که یک متنِ یک دست و منسجم پدید آورد جز آن در تار و پود متنِ شعري به گونه

. بسـیار سـخت قابـل شناسـایی باشـد     ) شـعر  (= از متن حاضر ) قرآن (= که تفکیک متنِ غایب 

  )  58ص:همان(

  :  بینامتنی شاعران در رابطه با قرآن کریم عبارت است از به طورکلّی، مهمترین محورهاي

در این نوع از روابط بینامتنی، مؤلف، جزیی از مـتن غایـب را در   « : نفی جزیی یا اجتـرار : 2-1

آورد، و متن حاضر، ادامۀ همان متن غایب است، و کمتر ابتکـار یـا نـوآوري در آن     متن خود می

تواند یک جمله و یا از این رو، متن برگرفته از متن غایب، می) 116ص: م2005عزام،(» .وجود دارد
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یک عبارت و یا یک کلمه باشد، و واضح است که این روابط، شکلی سـطحی و آسـان از روابـط    

  .رودبینامتنی به شمار می

 =( غایـب  مـتن  بین تنگاتنگی بسیار به این صورت که ارتباط« : نفی متوازي یا امتصاص:  2-2

 تغییر کمترین با و آگاهانه موارد، غالبِ در بینامتنی و آید، به وجود) شعر= ( حاضر متن و) قرآن

به عبارت دیگر، در نفی متوازي، شاعر یک عبـارت قرآنـی را بـا    . گیردمی انجام الفاظ و معانی در

از گونه تغییر و دگرگونی، یا با اندك تغییري که در تنگناي وزن یا قافیه  همان ساختار، بدون هیچ

در نفی متوازي یا « در واقع، ) 56ص :زعبی،همان(» .دهد آن گریزي نیست، در سخن خود جاي می

نماید و از معناي متن پنهـان دفـاع   امتصاص، شاعر نوعی سازش میانِ متنِ پنهان و حاضر ایجاد می

  )   306ص:میرزایی و واحدي، همان(» .کندمی

ط، باالترین درجۀ بینامتنی است و به خوانشی عمیـق و  این نوع از رواب« : کلّی یا حوارنفی: 2-3

آگاهانه نیاز دارد که متنِ پنهان را به زیرکی درك کند، زیرا شاعر یـا نویسـنده در ایـن نـوع از     

اي که بر خالف معناي متنِ پنهـان بـه کـار    کند، به گونهروابط، متن پنهان را بازآفرینی کامل می

شـاعر یـا نویسـنده،    « ) 37ص:م2005وعداهللا،(» .دهددآگاه روي میبرد و معموالً این امر ناخو می

آورد در حالی که معناي متن تغییر یافته است؛ زیرا هیچ مقطعــی از متن غایب را در متن خود می

ترین نوع بینامتنی به حسـاب  به همین دلیل، عالی. نوع سازشی میان متن پنهان و حاضر وجود ندارد

  )   307ص :واحدي،همانمیرزایی و (» .آیدمی

بینامتنی مبتنی بر این اندیشه است که یک مـتن، بسـته،   : توان چنین گفت که براین اساس، می

  . مستقل و خودبسنده نیست بلکه پیوندي دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون و به خصوص قرآن دارد

  پورنگاهی به زندگی و شعر قیصر امین -3

» دزفول«از توابع شهرستان » گتوند«در بخش  ش1338ماه سال  پور در اردیبهشتقیصر امین« 

به »  دزفول«و »  گتوند«وي تحصیالت دوران ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش . به دنیا آمد

پایان رساند و سپس براي ادامۀ تحصیل به تهران آمد و تحصیالت دانشـگاهی خـود را تـا مرحلـۀ     

   )3ص: م2009إبراهیم سلیم، (» .ارسی از دانشگاه تهران ادامه داددکترا، در رشتۀ زبان و ادبیات ف



 پور قرآن کریم و شعر قیصر امینبینامتنی بررسی 

 

131 

 

آغاز کرد و در  ش1358قیصر فعالیتهاي هنري خود را در حوزة اندیشه و هنر اسالمی از سال «

سردبیر مجلۀ سروش نوجوان شد و از همین سال به بعد در دانشگاه الزهراء و دانشگاه  ش1367سال 

نیز به عنوان عضو فرهنگستان ادب و زبان فارسی  ش1382قیصر در سال . تهران به تدریس مشغول شد

  ) 4ص :همان(» .بر اثر بیماري قلبی در گذشت ش1386وي سرانجام در آبان ماه سال . انتخاب شد

 فریـاد  اي کلیشـه  و شـعارگونه  را خـویش  اندیشـۀ  اما انقالبی است، و مذهبی شاعري پور امین

 کتابِ خدا، به عمیق آشناییِ و معاصر و کهن جریانها و حوادث برو آگاهی  تسلط با او. کشد نمی

 پـود  و تـار  در به کمک آیات این کتابِ آسمانی، چنـان  مذهبی خویش را هاي اندیشه و اعتقادات

 بودن، اعتقادي عین در پور امین شعرِ. رسد نمی نظر به آور مالل و تصنّعی هرگز که نشاندمی شعرش

 و اعتقـادات  آیینـۀ  او شـعر  دیگـر،  عبارت به ماند، شعار باقی نمی ست و در حدبسیار شیوا و رسا ا

. غلتـد نمی فرو سست عنصر، تعلیمی شعرهاي یا شعار سطحِ به هرگز اام او است، مذهبی هاي اندیشه

 رد شعرش که گیرد بهره ادبی صنایعِ و هاآرایه خیال، صورِ ازتخیل، چگونه داند می خوبی به پور امین

 پیامهاي پذیري از کالمِ خدا، بارِ با الگو وهلۀ بعد در و باشد،) آن ناب درمعناي( »شعر« نخست وهلۀ

  . دوش کشد به مذهبی را و اجتماعی اخالقی،

جـا که  تکلّـف با قضایا برخورد کرده، و کوشیــده است تا آنپور در اشعارش بسیار بیامین« 

هنر شعر )  8ص :ش1381کاظمی،(» .کالمِ خویش تحمیل نکندتواند، پیش فرضهاي سیاسی را بر می

که تخییل شنونده را مورد خطاب قرار دهـد، آگـاهی وي را نشـانه     او در آن است که پیش از آن

هنرِ قیصر به عنوانِ یک شاعر، بیشتر حولِ زبـان و تناسـبهاي زبـانی    « به عبارت دیگر، . گیرد می

بینیم که  پور را با نگاهـی به شدت شاعرانه میعرهاي نو، امیندر ش. چرخد نه تخییل و تصویرگري می

  ) 10-9ص :همان(»  .کندچشمش به روي هرچه می لغزد، آن را به شعري تازه و جذاب، بدل می

: گویددر مورد ارزش شعر قیصر، همین بس که ناقد برجستـۀ معاصر، دکتر شفیـعی کدکنی می

  )73ص :ش1381کدکنی،(» .تو می گوییعر همین است که قیصر همین جایی که هستی، باش که ش«
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  : پور چنـدین دیوان شعـري برجاي مانده است که عبارتند ازاز قیصر امین

 تنـفس صبـح؛  .1

 در کوچۀ آفتاب؛ .2

 ظـهر روز دهم؛ .3

  هاي ناگهان؛آینه .4

 گلها همه آفتابگردانند؛ .5

 مثل چشمه، مثل رود؛ .6

 به قول پرستو ؛ .7

 دستور زبان عشق؛  .8

  پورر قرآن کریم بر شعر و اندیشۀ قیصر امینتأثی -4

هر قدر آشنایی ما با گذشته بیشتر باشد، این نکته بر ما بیشتر روشن می شود که تقریباً هـیچ  « 

چه بسا افرادي که شاعري را در ابداع مضامین . سابقه باشد موضوع و تصویري نیست که بدیع و بی

راي اهلِ فن روشن است که آن مضامین و تصاویر هم قـبالً  دانند، اما ب همتا می و تصاویر جدید، بی

لذا مسأله در تصویر و موضوع نیست، در زبان است، یعنی عمدة نوآوري و ابـداع،  . گفته شده است

  ) 153ص:ش1378شمیسا،( » .در طرزِ بیان و استعمالِ زبان است

. برنـد  بهره مـی متعدد  یالهام ابعِاز من ی،و وطن ی، اخالقمی، قونیانسا مفاهیمِ انتقالِ ياعران براش

این خصیصه . رود به شمار میالهام شعرا  ترین منابعِ از مهم یو باالخص قرآن کریم یکی دین میراث

  .نمایان است پور به خوبیی و به خصوص شعرِ قیصر امینمعاصر ایران بیشترِ شاعران در شعرِ

شعر براي . و نکته پرداز ساخته استیاب  پور از وي شاعري مضمونهوشیاري و دقت نظر امین

-پرورش یافتن امین. اش استهاي شاعرانهقیصر هم یک هنر و هم ابزاري براي بیان افکار و اندیشه

پور در یک خانوادة اصیل مذهبی و اشتیاقِ وصف ناپذیر وي بـه کتـابِ آسـمانی، موجـب شـده،      

نگاهی کلّـی بـه   . وي را احساس نمایندخوانندگان شعرش، تأثیرِ کالمِ دلنشین الهی بر شعر و سخن 

هاي فرهنگ مردمی و دردهاي  ُمایه دهد که او به خوبی به بنهاي امین پور، به خوبی نشان میسروده

-آنان نفوذ کرده است، و با اثرپذیري از مضامینِ خاص قرآنی،  از یک سوي به شعرِ خویش، صبغه
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ـ   ا و رنجهـاي مـردم، بـه شـعرش رویکـردي      اي قرآنی ببخشد، و از دیگر سوي،  با طـرح آرزوه

  .گرایانه بدهد مردم

توان بـه اشـکالِ مختلـف و متنـوعی،     پور از قرآن، میهاي اثرپذیري قیصرامیندر بررسی شیوه

تـرین   گیري این شاعرِ خوش قریحه از این کتابِ آسمانی را مشاهده نمود که در ادامه به مهـم  بهره

  :گرددهاي این اثرپذیري، اشاره میشیوه

  اثرپذیري به شیوة ایهام: 4-1

ایهام مصدر باب افعال به معنی در وهم افکندن است، و در اصطالح بدیع کلمه یا تعبیري اسـت  

  )101ص :ش1386شمیسا،.( که در کالم حداقل در دو معنی به کار رفته باشد

هـا  زمینه  ن پسآید و ای پور، گاهی به آسانی به چشم نمیهاي قرآنی شعرِ قیصر امینپس زمینه

اند که البته این خود حکایـت  هاي زیبا و دلنشین پنهان گشتهالي  ایهام در بسیاري از موارد، در البه

گاه کـه شـاعر دردهـا و    به عنوان مثال، آن. از تبحر شاعر در استفادة هنرمندانه از آرایۀ ایهام دارد

راز حسـرت عمیـق خـویش از ایـن     نماید، با ابرنجهاي همنوعانش را در عرصۀ حیات احساس می

اي تازه و متفاوت با دیگر شاعران، دستمایۀ تشبیهی دلنشین و هنرمندانه جریان، کالم خدا را به گونه

  : قرار داده است

  تــراود  الـفـبــــاي درد از لـبـــم مـی 

  سـه حـرف اســت مضـمون سـی پــارة دل    

  

  تـراود  نـه شبـنـم که خـون از لبــم می  

  تـراود  ـیـم از لـبـــم میالـــف، الم، م

  )104ص :ش1385پور،  امین(             

تواند بـه دو گونـۀ متفـاوت    می) الف، الم، میم(بینیم، در اینجا  حروف رمزي آن گونه که می

  : تأویل و تفسیر گردد

  ؛ 1که در آغاز سورة بقره آمده است) الف، الم، میم ( حروف مقطعۀ  .1

  .به معناي درد را تشکـیل داده است) م ألَ( مجموع این حروف، کلمۀ  .2

تواند به معناي سی جزء قرآن در نظر گرفته شود کـه در  می) سی پاره(افزون بر این، اصطالح 

-می) پاره سی(که و یا این. تناسب دارد ﴾الف، الم، میم  ﴿این صورت با حروف مقطعۀ قرآن؛ یعنی
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درد تفسیر گردد، که در این صورت با تأویل دوم؛  پاره شدة شاعر براثرِ غم و تواند به معناي دلِ سی

  . 2سازگار است) ألَم(یعنی 

  :گیرد گونه از قرآن کریم بهره میشاعر باز هم در جاي دیگر به شیوة ایهام، این

  اي حسنِ یوسف، دکمۀ پیـراهن تـو  

       

  شکفد، گُل به گُـل از دامـنِ تـو   دل می  

  )30ص:ش1386پور،  امین(               

  :تواند در دو معنا به کار رودمی) سنِ یوسفح(در این بیت 

  )ع(صورت زیباي حضرت یوسف  .1

  گلی زیبا و خوشبو .2

در معناي بیرونی و تلمیحی اشاره بـه پیراهنـی دارد کـه در داسـتان حضـرت      ) پیراهن(کلمۀ 

بر  افزون. تناسب دارد) یوسف(گردید و با کلمۀ ) ع(موجب بینا شدن حضرت یعقوب ) ع(یوسف

  )1. (با حسنِ یوسف که نوعی گُل است، داراي تناسب است) گُل (این، واژة 

  اثرپذیري تلمیحی: 4-2

 کـه  اسـت  آن بـدیع،  فن اصطالحِ در و نگریستن است، چشم گوشۀ به معناي به لغت در تلمیح

. کنـد  اشـاره  باشـد،  مشهور که اي حادثه یا حدیث و آیه یا مثَل یا داستان به کالم، ضمن در شاعر

در واقع  .کند دو چندان می را شعر تأثیر تداعـی، ایجاد طریق از و است بدیع معنويِ صنایع از تلمیح

این آرایـه  . شودژرفـا بخشیـدن به اثر و به دست آوردن متنـی موجـز از طریق تلمیــح میسر می

بخشـد و دریـایی از   تواند بافت معنایی سروده را ژرفا ب سخنور به یاري آن می« آن گونه است که 

  )110ص :ش1373کزازي،(» .اي تنگ از واژگان فرو ریزدها را در کوزهاندیشه

نهد؛ اما به عمد آن را با نشانه  اي قرآنی بنا میدر شیوة تلمیح، شاعر سخنِ خویش را بر پایۀ نکته

. سـت، راه نمایـد  سازد که خواننده شعر را به آن چه خود به آن نظر داشته ا هایی همراه می یا اشاره

  )52ص :ش1376راستگو، (

-هاي بسیاري از این نوع اثرپذیري برخـورد مـی  پور به نمونههاي قیصر امیندر بررسی سروده

  :کاویم می وي آثار در را قرآنی تلمیحات نگاهی کوتاه، نماییم که در اینجا و در
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  )ع(داستان حضرت یوسف : 4-2-1

شـاعران   دیگـر  اي متفـاوت از  شـیوه  به پور قیصر امین عرش در را مألوف قرآنی داستانهاي گاه

 ظـاهراً  قرآنـی،  داسـتانهاي  از. اسـت  شـاعر  نوآور و خالق ذهنِ خاصیت این و کنیم، بازخوانی می

 بسـامد  زیـرا  است، بوده الهام بخش پور براي امین داستانها سایر از بیش) ع( یوسف داستان حضرت

قیصـر   »رؤیـا  روایـت « شعرِ. است بیشتر داستانها سایر به نسبتدر اشعار وي  داستان این به تلمیح

 هاي روزمـرة خـود شـاعر   و در خدمت اندیشه) ع(یوسف حضرت زندگیِ داستانِ بازخوانیِ درواقع

در این داستان، به حوادث ناگوار زندگی )  ع(شاعر با نگاهی حسرت بار به سرنوشت یوسف . است

پردازدکه با تنگ نظري به زندگی دیگران، حسـادت  ز کسانی میزند، و به انتقاد اروزمره گریز می

  : ورزندمی

  !فرزندم

  رؤیاي روشنت را

  !دیگر براي هیچ کسی بازگو مکن

  حتی برادران عزیزت

  ترسم می

  شاید دوباره دست بیندازد

  خواب تو را

  در چاه

  )12ص:ش1386پور، امین (

نَی الَ تَقْصص رؤْیاك علَى إخْوتک فَیکَیدوا یا ب( سورة مبارکۀ یوسف  5چنان که پیدا است، آیۀ 

  .الهام بخش شاعر در سرودة فوق بوده است 3)لَک کَیداً

اي بسیار تلــخ است که همــواره خاطـر شـاعر  پور، غُربت واژهدر قاموس واژگانی شعر امین

رفتنش را از معنویـات، بـا غـم و    آزارد، تا جایی که شاعر درد فراقِ انسان معاصر و فاصله گرا می

  :  زندپیوند می) ع(از دوري یوسف) ع(حسرت یعقوب 
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  است غربت بوي این

  آید می که

  شاید

  پیرهنی پاره غریب بوي

  باد در

  !نه

  باشد نباید گرگ زخم بوي این

  شناسم می دور از را پناهی بی  بوي من

  )128 ص:ش1386پور، امین(

 )ع(حضرت یوسف  ماجراي و جز آن غربت بو، پیراهن، گرگ،هاي شود، واژه می دیده کهچنان

شاعر در سرودة فوق، انسانِ معاصر را قربانی مکر و فریـب  . کند می تداعی ذهن در را برادرانش و

پناهی چاه ظلمانی دنیا را سرنوشت محتـومِ انسـان، قلمـداد     روزگار جفا پیشه دانسته، و غُربت و بی

  .نموده است

سازد، رنجش خود را از زمانه  ر میاره به نامالیماتی که در زندگی خاطرِ او را مکدپور با اشامین

دهد؛ امـا آن   را آزرده است، پیوند می) ع(و مردم با تمام آنچه که درگذشته، خاطرِ حضرت یوسف

تنها رنجها و مشکالتش را بـه  ) ع(چه بر حسرت شاعر افزوده، این است که وي از حضرت یوسف

  : مند باشد ه است، بدون آن که از کماالت و محاسن او بهرهارمغان برد

  از بد بتر اگر هست

  این است

  که باشی این

  در چاه نابرادر، تنها

  زندانی زلیخا

  ها چوب حراج خورده بازار برده

  !که یوسف باشی البته بی آن

  ) 24ص:ش1386 پور، امین( 
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زي؛ او را آن چنان افسـرده و ناامیـد   این برداشت شاعر از خویش و به شکل عام از انسان امرو

  : ارزش معرفی نموده است بی خاصیت و بی) ع(ساخته که پیراهن خود را برخالف پیراهن یوسف

  بهتر است درز بگیري

  این پاره پوره پیرهن

  بی بو و خاصیت را

  که چشم هیچ چشم به راهی را

  روشن نمی کند

  ) 24ص:پور، همان امین( 

خاصیت بودن پیراهن، از دست رفتن ارزش و کرامت و جایگاه  عر از بیدر این سروده، مراد شا

واالي انسانیت است که خداوند به آدمی بخشیده است، اما در اثر فـرو رفـتن در مادیـت آن را از    

  .  تواند که چشمی را روشن نماید دست داده و طبیعی است که چنین انسانی نمی

  )ع(داستان حضرت آدم : 4-2-2

-قیصرامین اشعار در که است تلمیحاتی جمله از نیز هبوط او ماجراي و) ع( آدم تحضر داستان

گیري قیصر از این داستان در قالب اندیشه و تفکر روزمرة بهره. به آن اشارات فراوان رفته است پور

شاعر با اشاره به چگونگی راه . زندگی شخصی، به آن جلوه و تصویري تازه و متفاوت بخشیده است

ناگهانی عشق در دل خویش از طریق دیده و نگاه و لغزش دل و سختیها و مرارتهایی که در  یافتن

و سرنوشـت او  ) ع(این وادي بر او رفته است، سرنوشت تلخِ خویشتن را با طرد شدن حضـرت آدم 

  : زند پیوند می

  دل رفت می پا و دست بی و ساکت و زیر به سر

  شد پرت حواسش و دید را تو روي نظر یک

  آسمان چشم ز اشکی چون افتاد زمین بر

  !شد فرد زوجی: افتاد اتفاق این ناگهان

  کویر در شد ابد زندانِ و تبعید هم بعد

  شد بیابانگرد لیلی پیِ از مجنون عین
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ازل در دم یک است  کرده شیطنت دل کودك  

  شد طرد مادر مهر پر دامن از ابد تا

  )50ص:پور، همان امین( 

وقُلْنَا یا آدم اسکُنْ أنْـت وزوجـک الْجنَّـۀَ     ﴿: سورة بقره 35، به تأثیر از آیۀ شاعر در این سروده

با بیان ماجراي طرد شدنِ آدم  4﴾ وکُلَا منْها رغَداً حیثُ شئْتُما ولَا تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ فَتَکُونَا منَ الظَّالمینَ

دو توسط شیطان و خوردن از میوة ممنوعه، و در نتیجه رانده شدن و حوا از بهشت و فریفته شدن آن 

کند، و  از درگاه خدا، به سرنوشت انسان امروزي به عنوانِ فرزندان و بازماندگانِ آدم و حوا اشاره می

از انسانها به عنوانِ تبعید شدگان در کویر دنیا، و نیزکودکان بازیگوشی که از دامنِ پرمهر و محبت 

  . برداند، نام میحروم گشتهمادر، م

 دلیلِ و مقایسۀ سرنوشت انسان معاصر با وي،) ع(در ادامه، شاعر با تلمیح به داستان حضرت آدم

 شـاعر  گویی داند؛ می »دانایی« بلکه غفلت، لحظه یک نه) ع(برخالف آدم  را هبوط انسان امروزي

  :شودمی حرمان انسان سبب همواره دانایی است معتقد

  دانستم نمی هیچ ازل روز از کاش

  بود دانستن پیِ از ابدم هبوط که

  )137ص:ش1385پور، امین ( 

  )ع(داستان حضرت ابراهیم: 4-2-3

داستان حضرت ابراهیم و توطئۀ آتش زدن وي، دست مایۀ تشبیهی زیبا است که قیصر را برآن 

خـویش را بـا    وطـنِ  دارد تا در گیر و دار جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دشمنان کینـه تـوزِ   می

  :نمرودیان مقایسه نماید

  نمرودیان همیشه به کارند

  اي به حیطه آتش بیاورند تا هیمه

  اما

  ما را از آزمایش آتش هراس نیست
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  ما بارش همیشه باران کینه را

  با چترهاي ساده عریانی

  احساس کرده ایم

  ) 374ص :ش1389پور،  امین( 

توزي دشمنان بعثی در اثناي جنگ تحمیلی و فرصت کینهآید، آن گونه که از سرودة فوق برمی

طلبی آنان براي ضربه زدن به مردمِ ایران، دستمایۀ تشبیهی زیبا و دلنشین است که ذهن خالق شاعر 

  .   هاي قرآنی سوق داده است را به مدد از آموزه

  )ع(داستان حضرت اسماعیل : 4-2-4

که پس از شهیدان، دیـن آنهـا را بـه خـوبی ادا      پور با سرزنش خویش و انتقاد از کسانیامین

و قربانی شدن او بـه  ) ع(اند، به ماجراي حضرت اسماعیل اند و عمر را به بیهودگی به سر بردهنکرده

  : آوردهاي روزمره درمیزند، و این داستان قرآنی را در خدمت اندیشهامر خدا گریز می

  عمري به جز بیهوده بودن سر نکردیم

  فتند و ما باور نکردیمتقویمها گ

  در خاك شد صد غنچه در فصل شکفتن

  ما نیز جز خاکستري بر سر نکردیم

  حتّی خیال ناي اسماعیل خود را

  همسایه با تصویري از خنجر نکردیم

  )392ص :همان(

در قرآن کـریم، الهـام   ) ع(آن گونه که پیدا است، داستان متعارف و آشناي حضرت اسماعیل

  . رودة فوق بوده استبخش شاعر در سرایش س

  )ع(داستان معجزة حضرت موسی : 4-2-5

که به یاد آیت اهللا طالقانی سروده شده اسـت، ارزشـهایی چـون شـهادت،     » تجسم«در قصیدة 

شهامت، طهارت و تواضع مورد ستایش قرار گرفته است، و شاعر در پایان بـا تلمـیح بـه یکـی از     
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و اضْمم یدك إلَى جنَاحک تَخْـرُج بیضَـاء    ﴿ ررة طهسو 22به تأثیر آیۀ ) ع(معجزات حضرت موسی 

  :چنین می سراید 5﴾ منْ غَیرِ سوء آیۀً أُخْرَى

  از چشم هر شهید

  یک قطره اشک شوق بگیرید

  فواره اي ز نور بکارید

  قلبی از آینه، دلی از دریا

  و گردنی بلند

  از آبشار پاك تواضع

  از آستین روشن موسی

  رسم وام بگیرید دستی به

  ) 378ص :پور، همان امین( 

  اثرپذیري واژگانی: 4-3

ها و ترکیبها، وامدار قرآن اسـت؛  اي از واژهدر این شیوه اثرپذیري، شاعر در به کارگیري پاره

اي کـه اگـر   آورد که ریشۀ قرآنی دارند، به گونـه ها و ترکیبهایی را در شعر خویش مییعنی واژه

( مثــالً به کار بـردن ترکیبهـایی چـون    . بهره بودهــا بیادب نیز از آن واژهقرآن نبود، زبان و 

آدم،  (و بسیاري از اسمهاي خاص قـرآن ماننـد   ) الوثقى و جز آن عروةکراماً کاتبین، ید بیـضاء، 

  ) 15ص :ش1376راستگو،. ( باشند از آن جمله می) و جز آن، حوا، ابراهیم، جالوت قابیل

پور از واژگان و ترکیبهاي خاص قرآنی بسیار است که در اینجا بـه دو مـورد   اثر پذیري امین

  :شود اشاره می

ــوبی  ــه خ ــو خالص ـــد ت ــت لبخن   هاس

  پیشانیـت تنفّـس یـک صـبح اسـت   

  

ــت    ــل زیباس ــده گ ــد، خن ـــی بخن   لخت

  صــبحی کــه انتهــاي شـــب یلداســت

  ) 407ص :پور، همان امین(               
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را که یک اصـطالح خـاص قرآنـی    ) تنفّس صبح(شاعر در اینجا  شود، گونه که مشاهده میآن

از همـین   پـور  امـین  عالوه بر این، اثرپـذیري  6سورة تکویر آورده است 18است، به تأثیر از آیۀ 

تنفّس (از آن به عنوان  الهام با او شعري دفترهاي از یکی نام که است حد آن به تا اصطالح قرآنی،

  .است شده گزینش )صبح

کنـد،   که شاعر آن را به گونۀ یک مناجات شبانه بـه زبـان جـاري مـی    » گشایش«صیدة در ق

از واژگان خاص قرآنــی است که در آغاز سـورة فتــــح   ) فتح مبین -فتــح آشکار (اصطالح 

  :7﴾إِنَّا فَتَحنَا لَک فَتْحاً مبِیناً  ﴿:آمده است

  تو را به رستخیز

  مرا خراب مکن

  کاري دلمکه رستگاري و درست

  به درستکاري همین غم شبانه بسته است

  که فتح آشکار من

  به این شکست هاي بی بهانه بسته است

  ) 37ص:ش1385پور، امین( 

  8اياثرپذیري گزاره:  4-4

  :این اثر پذیري خود بر دو گونه است

  اقتباس و تضمین: 4-4-1

گونـه  ل و ساختار، بدون هیچدر این شیوه، شاعر گزاره؛ یعنی یک عبارت قرآنی را با همان شک

تغییر و دگرگونی، و یا با اندك تغییري که در تنگنـاي وزن یا قافیـه از آن گریـزي نیسـت، در    

  )29ص :راستگو،همان( .دهد سخـن خود جاي می
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  حلّ یا تحلیل : 4-4-2

 شود بدون آن که ساختار در تضمین و اقتباس، سخنور براي نگه داشتن وزن و قافیه ناگزیر می

اصلی آیه را بر هم بزند، اندکی در آن دست بزند، اندکی در آن دست برد؛ اما گاهی گوینده، بیش 

کند و چه بسا ساختار اصلی آن را به نوعی برهم   از حد معمول در ساختارِ اصلی آیه دست کاري می

  )31ص :همان.( گویند دهد که به آن حل یا تحلیل می زند و بافت آیه را تغییر می می

و » تضمین«یا » اقتباس«هایی بسیار از اثرپذیري به شیوة پور با نمونهدر بررسی اشعار قیصر امین

این گونه بهره برداري از قرآن در شعر او با قصد و غرضهایی . کنیمبرخورد می» تحلیل«یا » حلّ«

تحذیر و تحریض، تبرك و تمین، تعلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، : پذیرد از جمله گوناگون انجام می

  . شود ترین آنها پرداخته می تزیین و تجمیل، استشهاد و استناد و جز آن که در اینجا به مهم

: ســورة نسـاء   78برداشت قیصر از مرگ و چگونگی دست یافتن آن بر انسان به تأثیر از آیۀ 

  :چنین به سرایش درآمده است 9﴾ أینَما تَکُونُواْ یدرِکْکُم الْموت و لَو فی برُوجٍ مشَیدةٍ﴿

  ما

  در تمام عمر تو را در نمی یابیم

  اما

  تو

  ناگهان

  همه را در می یابی

  )150ص :ش1389پور،  امین( 

مثَلُ الَّذینَ حملُوا التَّوراةَ  ﴿سورة جمعه  5آیۀ شاعر با تغییرات نسبتاً جزیی در ساختار  و محتواي 

   :سراید چنین می10﴾الْحمارِ یحملُ أَسفَار  ثُم لَم یحملُوها کَمثَلِ

  خروار

  خروار

  خواندیم

  بار گران اسفار

  بر پشت ما قطار قطار آوار
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  اما تمام عمر

  در انتظار یک دم عیسی وار

  ماندیم

  )153ص :همان( 

بـه عنـوان    است؛ بوده پور امین خالق ذهن دغدغه زاویاي مختلف، از جهان نیز خلقت ماجراي

أَو لَم یرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السماوات والْأَرض کَانَتَـا رتْقـاً    ﴿: سورة أنبیاء 30آیۀ با استناد به  ، شاعرمثال

 دسـت  بـه  خلقـت  مراتـب  از شـاعرانه  تعبیري 11﴾فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَا منَ الْماء کُلَّ شَیء أفَلَا یؤْمنُونَ 

   :دهد می

  را آب داابت خدا

  آفرید آب بر را زندگی سپس

  آب بر نقش جهان

  باد بر آب آن و

  )73:ش ص1385 پور، امین(

علم بی حد و حصر خداوند هستی به تمام اموري که در پیرامون حیات ما وجود دارد و آگاهی 

سورة  11دارد که به تأثیر از آیۀ واالي او به هرآنچه که قرار است، اتفاق بیفتد، شاعر را بر آن می

خداوند متعال را باالتر از وصف و تشبیه معرفی  12﴾لَیس کَمثْله شَیء وهو السمیع الْبصیرُ ...  ﴿شوري 

  : کند

  تو شعر نگفته مرا می دانی

  و ز برگ سفید دفترم می خوانی

  آخر به چه مانی که بگویم آنی؟

  تو همچو خودي، تو خویش را مانی

  )11ص:ش 1363پور، امین( 

شاعر با توصیف آدمی به عنوان موجودي که همواره در عرصۀ حیات در اندیشۀ کم یـا زیـاد   

و ال تَکُونُـوا کَالَّـذینَ نَسـوا اهللاَ     ﴿سـورة حشـر    19آیۀ شدن مال و ثروت خویش است، به تأثیر از 
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کند که از دیرباز ي از غفلت معرفی میانسان معاصر را نماد 13﴾ فَاَنْساهم اَنْفُسهم اولئک هم الفاسقُونَ

  : وجود حقیقی خویش را فراموش کرده است

  ما خـویش فرامشـان لـرزان قـدیمیم    

  خــود را و تــرا اگرچــه بــردیم زیــاد

  

ــیم     ــیش و کم ــان وادي ب ــه کن   اندیش

  مــا را اگــر زیـــاد بــردي عـــدمیم   

  )14ص:همان(                               

و سرزمینهاي پر از اسرار، و آسمانهایی سرشار از رموز، شـاعر را  شگفتیهاي موجود در طبیعت، 

إنَّ فـی   ﴿: سورة آل عمـران 190دارد که زبان به تحسین از آنها بگشاید و با تأثیر از آیۀ  بر آن می

هـایی   زمین و آسمانها را نشانه 14﴾خَلْقِ السماوات والْأرضِ واخْتلَاف الَّیلِ والنَّهارِ لَآیات لأُولى الْأَلْبابِ 

خَلَقَ السـماوات بِغَیـرِ عمـد     ﴿سورة لقمان 10از قدرت خداوند متعال معرفـی کند و با تأثیر از آیۀ 

و بِکُمیدأنْ تَم یاسوضِ راَلْقَى فی الْأرنَها وسـتون کـه    آسمانها را به عنـوان سـتونهاي بـی    15﴾... تَرَو

  :ا است توصیف نمایدخداوند ستون آنه

  اي عشق بنیاد زمین و آسمان آیۀ توست

  آسـاید  چون رهگذري خسـته کـه مـی   

  

  بنیاد سـتون بـی سـتون پایـۀ توسـت       

ــت    ــایۀ توس ــاب در س ــایش آفت   آس

  )15ص :همان(                           

اندیشانۀ دوررغبت شاعر به تجمالت تصنّعی دنیا ناشی از فکر باز و دید عمیق و  نگاه سرد و بی 

شاعر با یادآوري حوادثی که در قیامت در انتظار انسان . وي به دنیایی است که در فرا روي اوست

خود را در عرصۀ محشر به  16﴾ یقُولُ الْإنْسانُ یومئذ أینَ الْمفَرُّ ﴿سورة قیامت 10است و با تأثیر از آیۀ

دانـد بـه کجـا     زند و نمـی  سرگردان پر و بال می کندکه در شبی ظلمانی و ابري پرنده اي تشبیه می

  : بگریزد

ــزم  ــا بگری ــان کج ــه اي چن   در واقع

  چونانکه پرنـده در شـب غـرش ابـر    

  

ــزم     ــا بگری ــان کج ــی ام ــأمن ب   زان م

  در پهنــــۀ آســـمان کجـــا بگریـــزم

  )30ص:همان(                             

پـور اسـت کـه بـه بخشـی از      مینطلبی یکی از مضامین بارز در شعر قیصر ا شهادت و شهادت

سـورة   169شاعر با اثرپذیري از آیۀ . ترین مفاهیم شعر او روحی سرخ و مقدس بخشیده است عالی
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شـهیدان را   17﴾و الَ تَحسبنَّ الَّذیِنَ قُتلُوا فی سبِیلِ اهللاِ أمواتاً بلْ أحیاء عنْد ربهِم یزْرقُونَ  ﴿ :آل عمران

  :باشند گستردة پروردگار می خوانِ داند که روزي خوارِ بلکه زندگانی می نه مردگان،

  کـس راز حـیــات او نداند گفتــن

  هر چند میانِ خونِ خـود خُفـت ولـی   

  

  بایســـت زبان به کامِ خـود بنهفتــن    

  سوگند، که خــون او نخواهـد خفـتن   

  ) 42ص :ش1389پور،  امین(              

تپد، به خـونِ سـرخِ   اي که همواره در قلب بیدارشان میپور با نیروي ارادهشهیدان در شعر امین

و إذَا أخَـذَ ربـک    ﴿سورة اعراف  172شاعر با تأثیر از بخشی از آیۀ . بخشند خویش رنگی دیگر می

رَبکُم قَالُواْ بلَـى شَـهِدنَا أَنْ تَقُولُـواْ یـوم     منْ بنی آدم منْ ظُهورِهم ذُریتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسهِم أَ لَست بِ

گونه به توصیـف  شهیـدانی می پردازد که به دنـیا و آن چـه  این 18﴾ الْقیامۀِ إِنَّا کُنَّا عنْ هذَا غَافلینَ

  :اند در آن است، پشـت نموده

  بود شـهید » ال«بود که کشته شد و » ال«

ــون   ــه در خ ــت واژگون ــا قام ــزب   ش نی

  

  بود شـهید » بلی«را » الست«بود و » ال«  

ــمی ز  ــویر و تجس ــهید» ال«تص ــود ش   ب

  )49ص:ش 1363پور، امین(                 

است، و این  بر روي زمین دانسته» ال « آید، شاعر، شهید را تجسم  گونه که از سرودة فوق برمیآن

دروغین و هر گونه شرك خفی و جلّـی   خود اشارتی است به مقام واالي آنان در نفی همۀ خدایان

  .اند که بیشتر انسانها به آن آلوده شده
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  نتیجه گیري

او در . بهـره از قـرآن نبـوده اسـت     پور همانند شعر دیگر شاعران مسلمان، بـی شعر قیصر امین

اشعارش، گاه به صورت استفاده از مضمون، و گاه به صورت استفاده از واژگان و عبارات، از قرآن 

 .مند شده است هبهر

کننـد،   گـري جلوه وضوح به چندان که این بدون قرآن آیات پور،قیصرامین شعر در ساختارِ .1

 در ناخودآگاه صورت به بیشتر را قرآنی مفاهیم رسد شاعرمی نظر به که معنا به این اند؛شده نهفته

 ناخودآگـاهش  ضـمیر  زا ،»القُلُـوبِ  تَرجمـانُ  اللِّسـانُ « :قـول  براساس نموده و منعکس اشعارش

  ندارد؛ مستقیمی معدود، اشارة مورد چند جز به و است گشته جاري زبانش بر و گرفته سرچشمه

علوم قـرآن   نسبت بهوي  شناخت و آگاهیاز  پور،امین ۀشیر و اندعمق و گستردگی تفکّ .2

ن م الهی و واژگـان و عبـارات مربـوط بـه آن سـخ     یاي از کتاب عظ گونه وي به. ردیگ نشأت می

 که در این میـان،  سازد ساز قرآن آشکار می د او را به مکتب انسانیشد ۀد که عشق و عالقیگو می

قـرآن بـه    مضامینبلکه معانی و  ،ستیها و عبارتهاي قرآنی، موردنظر او ن کلمه ظاهري تنها ذکرِ

  ؛خورد چشم می  به اشعار اودر ، اریع بسمختلف و با تنو اشکال

 گفتمانهـاي  و متون از حاصل بافت در تنها ايتازه گفتمان یا متن هر زشار که این به توجه با

 از بسـیاري  که یابیممیدر پورقیصر امین دیوان در تعمق و تأمل اندکی با لذا شود، می شناخته دیگر

 را آنها و گرفته، الهام کریم قرآن از را شخصیتی و داستانی هايجنبه و حتّی شعري الفاظ و مضامین

 متنِ بین تنگاتنگی بسیار ارتباط بنابراین. است درآورده نظم رشتۀ به الهی ناب گوهرِ این تأثیر تتح

 بـا  و آگاهانه، موارد غالب در بینامتنی و دارد، وجود) شعر قیصر -( حاضر متنِ و)  قرآن -( غایب

   .است گرفته انجام الفاظ و معانی در تغییر کمترین
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  ها نوشت پی

   ﴾الم﴿: در آغاز سورة مبارکۀ بقره چنین آمده استحروف مقطعه  .1

بینیم، شاعر در این سروده از آرایۀ ایهام تناسب، به خـوبی بهـره جسـته و بـه      گونه که می همان. 2

گفتار خویش زیبایی خاصی بخشیده است و بعید نیست که در چگونگی شیوه وکاربرد این آرایـه،  

ـ بِ رُمقَالْ و مسالشَّ ﴿سورة الرحمن 6و 5تحت تأثیر آیۀ  سحالـنَّ  ﴿ ﴾ انٍب وجـ  م ـ و الشَّ سرُ یجانِجد ﴾ 

  .قرار گرفته باشد

  ) 317ص: ق1411التفتازنی : (داراي دو معنا است» نجم « ة  در این آیه واژ

 الشـمس و القمـر   ( این معنا با عبارت پیشین آن؛ یعنی . معناي ظاهري که همان ستاره است (

  تناسب دارد؛

 تناسب دارد) و الشجر ( این معنا با کلمۀ پسین آن؛ یعنی . اي پنهانی که همان گیاه استمعن. 

زنهار خواب خود را براي برادران حکایت مکن که بر تو مکر و حسد ! اي فرزندم: یعقوب گفت. 3

 »...خواهند برد و

د و بخوریـد از  زحمت جاي گزینی و گفتیم که اي آدم تو با جفت خود در بهشت رایگان و بی«. 4

خواهید، و نزدیک نشوید به این درخت که اگر نزدیک شـوید از جملـۀ   اطعمۀ بهشت از هرچه می

  ».ستمکاران خواهید بود

 هیچ عیب درخشان بیرون آید و این معجزة دیگر تودست خود به گریبان فرو بر تا دستی بی« . 5

 ».خواهد بود

  ﴾حِ إذَا تَنَفَّسوالصب﴿: سورة تکویر18به آیۀ  اشاره. 6

 ».گردانیماي رسول غم مدار که ما تو را به فتح آشکار در عالم فیروز می« . 7

 .است رفته کار به ناقص خواه و کامل جمله خواه جمله، و عبارت معنی به اینجا در گزاره. 8

 ».هرکجا باشید، اگرچه در کاخهاي بسیار محکم، مرگ شما را فرا رسد« . 9

 حمل کتابهایی که هستند االغی مانند نکردند، ادا را آن حق ولی شدند، تورات به مکلف که کسانی«. 10

 ».کنند می

آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین بسته بود و ما آنها را بشـکافتیم و از آب هرچیـزي را   «. 11

 ».آورندچرا باز به خدا ایمان نمی. زنده گردانیدیم

 ».ت و او شنوا و بینا استهیچ چیزي همانند او نیس«. 12

 کـرد  خودفراموشـى  دچار را آنان )نیز( او و کردند فراموش را خدا که مباشید کسانى چون«. 13

 ».نافرمانان هستند همان آنان



 فصلنامه ادبیات دینی پنجمشماره 
 

148 

 

هـایی بـراي   به تحقیق در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمـد شـب و روز روشـن نشـانه    «. 14

 ».خردمندان است

 را شـما  که تا انداخت، لنـــگرها زمین در و بیافرید، ببینید، شما که ستونى بدون را آسمانها«. 15

 »... و نلرزاند

 »است؟ کجا گریز راه:  گفت خواهد روز آن در انسان«.  16

اند، بلکه زنده به حیات ابدي شدند و در نزد خدا متـنعم  البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده«. 17

 ».خواهند بود

ل خدا به یاد آور هنگامی که خداي تو از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و اي رسو« . 18

 بلی ما به خـدایی تـو  : و آنان را بر خود گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند

 ».دهیم که دیگر روز قیامت نگویید که ما از این واقع غافل بودیمگواهی می
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