سبکشناسی بينامتنی قرآنی در اشعار تازی سعدی
چکيده
بينامتنيت يا تداخل متون نظريه نقدی معاصری است که به واکاوی آثار ادبی با تکيه بر متون خمتلف و رابطه آهنا
با يکديگر ميپردازد .در اين نظريه مسئله پيوند متون ادبی با مهديگر در فرايند معناسازی از امهيت بسزايی برخوردار
است بطوريکه کشف اليه های پنهانی متون به درک خوانش جديدی از منت می اجنامد .از جلمه روابط بينامتنی
ميتوان به بينامتنی قرآنی اشاره کرد که اديب از معانی و الفاظ ناب قرآن کرمي در کالم خويش هبره می جويد.
سعدی از بزرگان ادب فارسی است که در جای جای اشعار تازی خود از مفاهيم قرآنی خوشه چينی کرده است،
به طوری که روابط بينامتنی قرانی در شريان های شعرش جريان دارد .قصايد تازی سعدی بافتی زيبا و تاثريپذيرفته از
آيات ،الفاظ ،مضامني ،و داستان های قرآنی است که شاعر در تزيني قصايد تازی خود با معانی و الفاظ قرآن،
تنها به تکرار الفاظ اکتفا ننموده است؛ بلکه به باالترين سطح بينامتنيت يعنی به کارگريی معنا در بافتی نو و فضايی
جديد پرداخته است.
واژگان کليدی :سعدی شريازی ،بينامتنيت قرآنی ،سبک شناسی.
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قرآن کرمي برای سخنوران مسلمان که به زبان عربی آشنا بودند هرگز يک کتاب مذهبی صرف نبوده است .اين کتاب
آمسانی در کنار ابعاد مذهبی ،ويژگيهای شگرف ديگری را نيز داراست که پيوسته آن را برای شعرا و ادبا به شکل
يک منبع بی پايان نريوی بيان و يک آبشخور دل انگيز أخذ ،اقتباس و اهلام درآورده است .قرآن تنها دستورنامه
دينی مسلمانان نيست ،بلکه مادر زبان عرب و کهن ترين منت معترب و جتلی گاه پر برکت متام امکانات بالغی آن
زبان نيز هست .شاعر و سخنور عربی دان مهاره هبرتين متثيل ،فنی ترين استعاره ،زيباترين تشبيه ،کاملرتين تصوير و
گوياترين عبارت را در قرآن جسته است.
از مهني رو در پژوهش ها و بررسی های ادبی هواره سعی می شده است که ردپايی از اين اثر قرانی در نظم و نثر
ادبا يافته و گاهی آن را در قالب يک تاثريپذيری اوليه و يا حتت عنوان های بالغی مانند اقتباس و ..تفسري و
توضيح دهند .درحاليکه امروزه با تکيه بر دستآوردهای نقد معاصر می توان با استخراج اليههای تنيدهی قرآنی در
متون ادبی به خوانشی عميق و درکی نوين از اين آثار دست يافت .به عنوان منونه امروزه يکی از مفاهيم بنيادی در
مباحث نظری حوزه ادبيات و زبان شناسی بلکه حتی در ساير زمينههای فرهنگی اصطالح بينامتنيت 1است که
بيشرت در آثار و آرای ساختارگرايان و پساساختارگرايان به چشم می خورد .برخی اين نظريه را عالوه بر کارکرد آن
در حتليل متون ادبی ،به عنوان يکی از مناسبرتين راهکارهای مطالعات فرهنگی در ديگر حوزه های هنری دانسته
اند(Film Theory. Stam: p. 202) .
اين اصطالح برای اولنيبار در فرانسه و توسط ژوليا کريستوا 2نويسنده فرانسوی بلغاری االصل که به شرح آثار
ميخائيل باختني 3پرداخته بود به کار گرفته شد .ژوليا کريستوا با اهلام از گفتههای ميخائيل باختني اعتقاد داشت که
هيچ متنی در خأل به وجود نيامده و خنواهد آمد ،بلکه در برخورد با متون جماور و پيشني شکل میگريد و اين روابط
بينا متنی را در سه سطح «نفی كلی ،نفی جزئی ،و رابطهی متوازی» بررسی منود .ما در اين مقاله بر اساس نظريه
فوق با بررسی اشعار تازی سعدی روابط بينامتنی را مورد کنکاش قرار داده تا چگونگی قدرت خارق العاده شاعر را
در امتزاج مضامني شعری با معانی قرآنی در سطوح خمتلف نشان دهيم.
ضرورت پژوهش
مسئله پيوند متون شعری با معانی قرانی در فرايند معناسازی اين متون از امهيت بسزايی برخوردار است و با توجه به
جايگاه خاصی که سعدی در ادبيات فارسی از آن برخوردار است بررسی اشعار تازی سعدی شريازی از اين منظر
امهيت دوچندانی دارد بطوريکه کشف روابط بينامتنی ميان اين اشعار و ايات قرآنی تأثريگذار بر آن متنها و
بازشناسی آن از منظر رويکردهای نقدی معاصر می تواند ما را به چگونگی تاثري قرآنی در اشعار تازی سعدی
رهنمون ساخته و خوانشی جديد از اين اشعار و نيز از نوع فرايند تاثريگذاری ارائه دهد.
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هدف پژوهش
هدف اين مقاله تبيني کيفيت و کميت بينامتنی قرآنی در اشعار تازی سعدی شريازی و نشان دادن زوايای زيبايی
ادبی و بالغی اين بينامتنی می باشد بطوريکه از چارچوب يک فرايند تاثري پذپری و يا اقتباس ساده قرآنی فراتر رفته
وسعی دارد با بکارگريی نظريه نقدی جديدی به بازخوانی اين اشعار بپردازد.
پيشينهی پژوهش
در خصوص تاثري مفاهيم قرآنی در شعر و نثر فارسی سعدی شريازی آثار زيادی به رشته حترير در آمده است که
ارتباط چندانی با موضوع اين مقاله ندارد؛ چرا که پژوهش حاضر حمدود به اشعار تازی سعدی بوده که کمرت مورد
توجه فارسی زبانان بوده و حتی حتليل حمتوايی آن کمرت صورت گرفته است .بنابراين اين مقاله در نقد بينامتنی اشعار
تازی سعدی موضوعی جديد و شيوهای نو و متمايز محسوب ميشود.
پرسش ها و شيوه ی پژوهش
پرسش های اصلی مقاله اين است که سعدی در اشعار تازی خود چگونه الفاظ ومعانی قرآنی را بر اساس رويکرد
بينامتنی بکار بسته است؟ ايا شاعر توانسته است که مفاهيم قرانی را در سبک و سياقی جديد و بعضا متفاوت از
سياق اصلی قرانی بکار گريد؟ ايا استفاده از معانی و الفاظ قرانی در مضامني غزل ،رثا و ...توانسته شعری لطيف
وزيبا پديد آورد يا فقط در چارچوب يک اقتباس ساده قرآنی می گنجد؟
شيوهی پژوهش در مقالهی پيشرو حتليلی-توصيفی است که با استقراء و استخراج اشعار تازی سعدی وحتليل
حمتوايی آن ها ،به تبيني فرآيند بينامتنی اين اشعار با آيات قرآن کرمي بر اساس نظريهی بينامتنت کريستوا در سه
سطح تأثريپذيری «متوازی»« ،نفی جزئی» ،و«نفی کلی» میپردازد.
سعدی و ارتباط او با فرهنگ عربی -اسالمی
با تعمق در شرح حالی که کتب خمتلف از کيفيت و حتصيالت زندگی سعدی شريازی نوشته اند درميابيم که وی از
مهان دوران جوانی با ادبيات و زبان عربی در شهر شرياز آشنائی داشته و سپس با سفر به بغداد يعنی پايتخت
فرهنگی مذهبی اسالمی در آن روزگار به مدرسه نظاميه بغداد پيوسته و مدتی را در آجنا بوده (بوستان ،باب هفتم
در باب تربيت) و از اين بابت مشاهره می گرفته است .نظاميه بغداد از مهه مدارس اسالمی نيکو تر و مهمرت و
معروفرت بوده است و در ابنيه دنيا ضرب املثل است .تأثري و خدمت آن مدرسه در متدن و فرهن معارف دينی و
عقلی و ادبی بسيار بزرگ بود و عده کثريی از دانشمندان و فقها و وعاظ و ادبا و شعرا و علمای شافعی از آجنا
بريون آمدند .شکی نيست که دانش آموختگان اين مدرسه با هر فرهن و زبان خمتلف حتت تاثري اين فرهن
عربی-اسالمی جديد رشد و پروش می يافته اند؛ کما اينکه امروزه روانشناشی اجتماعی شخصيت فرد را ماهيتی
واحد می داند که دارای جوانب متعدد رشد در سياق فرهن جامعه ای است که در ان رشد می يابد The
) )Developing Person Through Life Span. Berger: 32-78بدين معنی که تاثري عوامل فرهنگی-اجتماعی را بر
رشد و شيوه انديشه افراد دارای تاثري بسزايی می داند که حتی حتليل انديشه يک فرد می تواند تا حدود زيادی بر
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پايه فرهنگی اجنام گريد که بر جامعه آن فرد خاص مستولی شده است که در يک فرآيند تدرجيی به شکل دهی
شخصيت او می پردازد).( Identity. Erikson: 92
بی شک شاگردان نظاميه که علم اصول و فرائض و ادب و کالم و حديث و تفسري و جدل را فرا می گرفتند و
کتاهبای ابواسحاق شريازی و ابن صباغ و ابوالربکات ابن انباری و خاصه االنصاف فی مسائل اخلالف از کتب
درسی آنان بود (سعدی و متنبی ،حمفوظ :ص  ،)50توليد ادبی آنان نيز متاثر از مهني تعليمات بود.
سعدی از مجله ايرانيان عربی دانی بوده که شعر و نثرش از موهبت قرآنی برخوردار شده است .در بسياری از
غزليات ،قصايد ،بوستان و گلستان پيوند سعدی را با قرآن کرمي می توان ديد .وی گاهی طراز آيات را مهچنان که
هست بر گسرته شعر و نثر خويش می نشاند وگاهی معانی تنزيل را چون نشئه ای در پی و پيوند عبارات خود
جاری می سازد و گاهی با افزودن سجعی و يا کاسنت واژه ای از آيات ،اوزان عروضی استخراج می کند .سوره های
قرآن صحنه گزينش مواد ارسال املثل و تلميع و ترصيع سعدی است .از اين جهت سعدی معلمی است که تازيانه
حتذيرش از آيات عذاب است و مايه تدبريش از ام الکتاب .کوتاه سخن آنکه سعدی مهه جا با قرآن است :در
تغزل ،در رثا ،در وصف ،در مدح ،در شيوه های وعظ و طامات و پند و در هنگامه های خشت و گوپال و گرز
گران ،در نثر و نظم ،مهه جا سعدی با قرآن است و قرآن با سعدی (.سيمای سعدی ،مؤيد شريازی :ص )32
بينامتنيت؛ از مقوله گفتگومندی باختين تا نظريه بينامتنی کريستيوا
ميخائيل باختني منتقد سرشناس روسی با مطالعهی رمانهای داستايوفسکی به اين نتيجه رسيد که داستايوفسکی
خنستني کسی است که به گونهای اساسی ،چندآوايی و مکامله را در آثار خود وارد کرده است .منظور باختني از
چندآوايی در منت اين بود که هراثری از آثار پيشني مايه گرفته و خود را خماطب يک بسرت اجتماعی کرده و در پی
دريافت پاسخی فعاالنه ازسوی آنان است) .(Problems of Dostoevsky’s Poetics. Bakhtin: Pp.58-92باختني بر
اين باور بود كه هيچ اثری به تنهايی به وجود منی آيد ،بلکه گفتههای انسان مهه مکاملیاند ومعنا ومنطقشان به آنچه
بيشرت گفته شده وابسته است و شيوه دريافتشان نيز به وسيلهی ديگران در آينده قابل توجه خواهد بود(The .
) Dialogical Principle. Todorov: p. 48و به عبارت ديگر ،هر منت در عني واحد  ،هم نسبت به متون پيشني
وهم با متون پس از خود در مکامله و گفتگوست) . (Dialogism. Holquist: P.69در واقع گفتگومندی عنصر
اساسی آرای باختني در مورد روابط ميان متون حمسوب میشود .او مهچنني معتقد است که زبان به هبرتين صورت
میتواند اين ويژگی گفتگومندی را ظاهر کند.از نظر باختني گفتار مهيشه با گفتار يا گفتارهای ديگر در ارتباط
است).(The Dialogical Principle. Todorov: p. x
باختني براساس چنني نظريهای روابط بيناگفتاری را با عنوان گفتگومندی در آثار ادبی مورد بررسی قرار داده است و
براساس ميزان برخورداری منتها از عنصر گفتگومندی ،آنها را به دو نوع کلی تقسيم میکند :خنست نوع اول
آهنايی که وجه تکگويیشان غلبه دارد و سپس نوع دوم آهنايی که وجه چند گويی آنها غالب است و معموال نوع
دوم دارای ارزش ادبی بيشرتی هستند). (Discourse in the Novel. Bakhtin: pp. 259-422
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چنني برداشت وتعريفی از منت در ساهلای بعد حمور اصلی پژوهشهای گسرتدهای کريستوا بوده و باعث شد تا وی
نگرش نوينی را نسبت به منت ارائه منودند که برپايهء آن هرمتنی دارای روابط ميانمتنی است و براساس مهني نوع
روابط امکان توليد پيدا میکنند.
بينامتنی از نگاه ژوليا کريستيوا
شکی نيست که مقوله گفتگومندی و چند صدايی که در نظريه های باختني وجود داشت ،زمينههای نظری
بينامتنيت را نزد ژوليا کريستوا فراهم آورد .البته خود کريستيوا به صورت تلوحيی به اين تاثريپذيری از باختني اشاره منوده
است) .(Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Kristeva: Pp.64-91وحتی برخی
پژوهشگران نظريه نظ بينامتنی نيز مهواره بر جايگاه ويژه مقوله گفتگومندی باختني و تاثري او بر کريستيوا اشاره هايی
داشته اند).(The Rustle of Language. Barthes: P.53
به اعتقاد کريستوا هر منت ادبی بهطور ال ينفک با متون ديگری در ارتباط متقابل است.اين ارتباط متقابل می تواند
به صورت بازآوری ،تلميح ،تکرار وتغيري ويژگی های شکلی – حمتوايی و ...صورت گريد .به اعتقاد او هر متنی
تالقی گاه متون بی مشار ديگر است).(The Bounded Text. Kristeva: pp. 36-63
کريستوا هنگامی اصطالح «بينامتنی» را وضع کرد که دريافت هر منت به اين دليل معنا دارد که متکی بر متون
ديگر-خواه مکتوب وخواه شفاهی -است و کريستوا در نظريه خود ،آن را دانش بيناذهنی طرفني گفتوگو
مینامد).(Quoted in Noëlle McAfee. Kristeva: p. 7
درنظر کريستوا ،منتها در انزوا معنا منی دهند؛ بلکه نويسنده ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،با استفاده از تلميح ،ارجاع و
تضمني بر گسرته و ژرفای اثر خود میافزايد .منت ادبی حمل تالقی گفتماهنای خمتلف است .فضای بينامتنی که به
واسطهء شبکه درهمبافتهای از مهبستگیهای متقابل بني متون شکل میگريد و در خالل آن متنها جذب يکديگر
شده،دگرگون گشته و معنايی را میپذيرند(The Routledge Dictionary of Literary Terms: p.121).
کريستوا مفهوم منت را اينگونه تعريف میکند که منت حرکت متون و تداخل متون است ،پس در فضای يک منت
معني ملفوظات متعدد و گوناگونی که از ديگر متون گرفته شده مرتبط است .وی اين پديده را بينامتنيت ناميده
است .هر منت به عقيدهی کريستوا تابلويی زيبا و رنگارن از اقتباسات است و سرمايهای برای منت ديگر می
باشد .(From Symbol to Sign. Kristeva: pp. 62-73).البته کريستيوا اعتقاد داشت که فرايند بينامتنی تنها حمدود به
متنهای فلسفی،ادبی و يا هر نوع منت نوشتاری منی شود ،بلکه دربرگرينده متامی رفتارها و يا گفتارهای بشری در
حوزه هنر،علوم انسانی و علوم اجتماعی اعم از فرهن عامه ،سينما ،تبليغات ،نوع لباس پوشيدن و غريه می
باشد(Interviews. Kristeva: p.189).
از طرفی طرج چنني مفاهيمی از طرف باختني و کريستيوا باعث شد که نظريه پردازان در مراحل بعدی به تبيني و
تعميق اين مفهوم کمک بسياری کنند .مثال روالن بارت 1نظريهپرداز معروف فرانسوی با تکيه بر افکار کريستيوا
آشکارا معنای سنتی منت را درهم شکست و معنايی نو از منت باز منود .از نگاه وی هر منت زجنريهای از نقل
قولهای برگرفته از مراکز بیمشار فرهن است بطوريکه « يک منت رشته کلماتی عرضه شده از يک مولف واحد
1- Roland Barthes
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نبوده  ،بلکه فضايی چند بعدی است که در آن طيف متنوعی از نوشتهها در هم آميخته اند .منت بافتهايی از نقل
قولهای بی مشار فرهن است . (Image – Music – Text. Barthes: p: 53در نگاه روالن بارت نويسنده تنها
میتواند به تقليد حالتی بپردازد که مهواره پيشني بوده ،و هيچ گاه اصيل نيست ،تنها توان او به هم آميخنت نوشته
ها ،و رويارو ساخنت برخی با برخی ديگر ،به گونهيی است که هرگز بر هيچ يک از آهنا استوار نشود(The Rustle .
).of Language. Barthes: P. 38

شايان ذکر است که کشف اين پيوندهای بينامتنی و چگونگی ان به عهده خوانندهء منت گذاشته می شود؛ بدين
معنا که خماطب هنگام خواندن هر منت آن را بهطور ناخودآگاه يا خودآگاه در چارچوهبای ارجاعی زبان معرفتی قرار
میدهد که حمدودهاش از نويسنده يا دورههای خبصوص و معيارهای ادبی خاص فراتر میرود .و با تکيه بر مهني
مقوالت برخی منت را نوعی بازخوانشی از آثار پيشينيان دانسته اند). (Intertextuality. Allen: p. 29
بنابرآنچه گفته شد شالوده نظريه بينامتنيت بطورکلی بر اين باور است که هرمتنی برپايهء متنهای پيشني خود شکل
میگريد.هيچ متنی نيست که کامال مستقل توليد يا حتی دريافت گردد.بنابراين در توليد و دريافت يک منت مهواره
متنهای چيشني براساس فرآيندهای متعدد نقش اساسی ايفاء میکنند.به بيان ديگر،بدون روابط بينامتنی هيچ متنی
خلق منیشود و مهواره می توان ردپا و عناصر متنهای ديگر را در منت نوين يافت.
سطوح فرآيند بينامتنی از نگاه کريستيوا
استفاده های به جا و به مقتضای حال از متون قرآنی و گسرتدگی آن در متون شعری شعرای فارسی و تازی نشان
از علم و اطالع فراوان شعراء بر فرهن قرآنی دارد که اين فرهن يکی از نقاط تالقی دو فرهن عربی و فارسی
گشته است و در حقيقت زيرجمموعه ی بينامتنی دينی قرار دارد که در آن هر نوع اشارت و نشانی از هر دين و
آئينی باشد ،مورد بررسی و نقد قرار می گريد.
درباره ميزان و سبک بينامتنی در متون خمتلف ،کريستوا به عنوان صاجب نظريه بينامتنيت اعتقاد داشت که فرايند
بينامتنی در سه سطح «بينامتنی متوازی»« ،نفی جزئی» ،و«نفی کلی» ظهور می يابد که اين سه سطح در حقيقت
ميزان وکميت تأثريپذيری يک منت را از ديگر متون نشان می دهد(علم النص ،کريستيوا :صص )79-90
تقسيم بندی فوق درباب بينامتنيت بدين جهت است که تنيدگی و پيوستگی ميان متون خطوطی را تشکيل میدهد
که اين خطوط گاه برجسته و گاه نامرئی هستند واين ميزان ظهور و يا خفای منت مبدأ در منت مقصد خودبه خود
باعث می شود که ما مدل ها و فرآيندهای متفاوتی از بينامتنيت متون در نظر داشته باشيم ( A Map of
 )Misreading. Bloom: p. 19که در ادامه به تعريف هرچه بيشرت از هر مدل و مصاديقی از آن با توجه به اشعار
تازی سعدی خواهيم پرداخت.
بينامتنی متوازی
در سطح خنست فرايند بينامتنی يا مهان «بينامتنی متوازی» ،کمرتين تغيري از منت مبدأ در منت مقصد مشاهده می-
شود و حتی گاهی منت مبدأ بدون هيچ تغيري در منت مقصد حاضر می شود به طوری که شالودهی منت غائب در
منت حاضر متجلی باشد (علم النص ،کريستيوا :ص  .)79معموال هدف از اين ثبوت انتقالی در منت ممکن است
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نگاه تقدس آميز به منت اوليه و بيان کامل واژهها با هدفی خاص باشد که اين فرآيند ساده ترين وجه بينامتنی است
که کريستيوا آن را دارای کمرتين ابداع و نوآوری می داند.
از مصاديق اين نوع «بينامتنی متوازی» در اشعار تازی سعدی شريازی می توان به ابيات بی مشاری اشاره کرد از
مجله:
1
ال ،من هداه الل فهو املهتدی
أو حيسب اإلنسان ما سلک اهتدی
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 129
شاعر دراين بيت تالش جمرد انسان را برای شناخت طريقت اهلی کافی منی داند ومعتقد است که بايد اراده و الطاف
ذات باری تعالی شامل حال انسان نيز باشد تا بتواند مسري حق را از باطل تشخيص دهد که اين معنا در حقيقت
برداشتی از مضامني بلند قرآنی است که شاعر به مصداق «بينامتنی متوازی» ،الفاظ و عبارات قرآنی را بدون هيچ
گونه تغيري وحتول ساختاری در شعر خود اورده است .اين مضمون در ايات بی مشاری در قرآن کرمي وارد شده است
ِ
ِ
اخل ِ
اسرون ﴾[ 2األعراف ]178/و نيز ﴿ :من ي ْه ِد
ضلِ ْل فأ ْولئِك هم ْ
از مجله ﴿ :من ي ْهد الله ف هو الْم ْهتدي ومن ي ْ
ِ
ضلِ ْل ف لن ِجتد له ولِيًّا ُّم ْرِش ًدا ﴾[ 3کهف ]17/و ﴿ فمن ي ْه ِدي م ْن أضلَّ اللَّه وما هلم ِّمن
اللَّه ف هو الْم ْهتدي ومن ي ْ
4
ِ
ِ
ن ِ
ضلِ ْل اللَّه فما له ِم ْن هاد ﴾[ 5الزمر ]23/و ﴿
َّاص ِرين﴾ [الروم ]29/و ﴿ ذلك هدى اللَّ ِه ي ْهدي بِِه م ْن يشاء ومن ي ْ
ومن ي ه ِد اللَّه فما له ِمن ُّم ِ
ض ٍّل ألْيس اللَّه بِع ِزيز ِذي انتِقام ﴾[ 6الزمر.]37/
ْ
منونه ديگر از اين نوع بينامتنی می توان بدين بيت اشاره کرد:
ِ7
رحبت اهلدی إن کنت ِ
و إن مل تکن و العص ِر إنک يف خسر
عامل صال
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 139
ص ِر
که مصرع دوم بيت فوق نوعی بينامتنی متوازی از دو ايه شريفه سوره «العصر» می باشد که می فرمايد ﴿ :والْع ْ
﴾[ العصر ﴿ ]1/إِ َّن ِْ
اإلنسان ل ِفي خ ْسر﴾[ 8العصر.]2/
سعدی گاهی در البه الی ابيات خود الفاظ و معانی قرآنی را با مهارت متام بکارمی گريد؛ بدين صورت که خبشی
از يک آيه قرآنی را جدا ساخته وبدون هيچ گونه تغيري وحتول آن را نوعی بينامتنی متوازی با بيت شعری خود قرار
می دهد  .مثال وی در باب نصيحت به دنياگريزی ومصرف ثروت در امور خرييه چنني می گويد:
ِ 9
يف مصر ِ
ف اخل ِري ال باغ و ال عاد
طوبی ملن مجع الدُّنيا و فرقها
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 124

 -1آ يا انسان مي پندارد که با کوشش به راه راست ره خواهد برد؟ چنني نيست .تنها آنکس راه خواهد يافته خواهد بود که خدايش رهربي کند
 « - 2هر كه را خدا هدايت فرمايد هم اوست كه هدايت يافته ،و آهنا را كه به گمراهى واگذارد هم آنان زيانكاران عاملند»
« -3هر كس را خدا راهنم اىي كند او به حقيقت هدايت يافته و هر كه را در گمراهى واگذارد ديگر هرگز براى چنني كس هيچ يار راهنماىي خنواهى يافت»
 « - 4پس آن را كه خدا پس از امتام حجت به گمراهى واگذارد كه مىتواند هدايت كند؟ و آن گمراهان ستمكار را در قيامت هيچ يار و ياورى خنواهد بود»
 « - 5اين كتاب مهان رمحت و هدايت خداست كه هر كه را خواهد به آن رهربى فرمايد ،و هر كس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت كنندهاى
خنواهد داشت»
 « - 6و هر كس را خدا هدايت كند ديگر احدى او را گمراه نتواند كرد .آيا خدا مقتدر و غالب بر متام قواى عامل و منتقم از مهه ستمكاران جهان نيست؟»
 -7چون نيکوکار باشي نصيب هدايت يايب ورنه به "عصر" سوگند که در خذالين
 « - 8قسم به عصر ،كه انسان هم در خسارت و زيان است»
 - 9خوشا آنکه ثروت دنيا را گردآورد و آنرا به نيکي پراکنده ساخت يب آنکه نابکار و ستمگر باشد
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در بيت شعری فوق عبارت «ال باغ و ال عاد » نوعی بينامتنی متوازی از عبارهتای آيه شريفه ﴿ إَِّمنا حَّرم علْيكم
1
ِ
ِ
اضطَّر غي ر باغ وال عاد فال إِ ْْث علي ِه إِ َّن الله غف ِ
يم ﴾
الْمْيتة والدَّم وَلْم ْ
اخلِن ِزي ِر وما أه َّل بِِه لغ ِْري الل ِه فم ِن ْ
ْ
ْ
ٌ
ور َّرح ٌ
ِ
ِ
وحا أ ْو َلْم
[البقرة ]173/و يا ﴿ قل الَّ أ ِجد ِيف ما أ ْو ِحي إِ َّ
َل حمَّرًما على طاعم يطْعمه إالَّ أن يكون مْيتةً أ ْو د ًما َّم ْسف ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يم ﴾[ 2األنعام ]145/و يا
س أ ْو ف ْس ًقا أه َّل لغ ِْري الل ِه بِِه فم ِن ْ
اضطَّر غْي ر باغ وال عاد فإ َّن ربَّك غفوٌر َّرح ٌ
خنزير فإنَّه ر ْج ٌ
ِ ِ
ِ
ور
آيه شريفه ﴿إَِّمنا حَّرم علْيكم الْمْيتة والْدَّم وَلْم ْ
اخلن ِزي ِر ومآ أه َّل لغ ِْري الل ِه بِِه فم ِن ْ
اضطَّر غْي ر باغ وال عاد فإ َّن الله غف ٌ
ِ
يم ﴾[ 3النحل ]115/می باشد.
َّرح ٌ
نکته جالب آن است که سعدی در چنني مدل های از بينامتنی قرآنی خود معموال تراکيب و عباراتی را مورد
گزينش قرار می دهد که دارای ويژگی « تکرار» در قرآن کرمي می باشد؛ بدين معنا که الفاظ و عبارات اقتباس شده
در چندين سوره و يا آيات قرآنی بکار رفته اند تا خواننده اشعار براحتی بتواند اين ارتباط ميان اشعار و الفاظ قرآنی
را برقرار منايد .مثال شاعر در جای ديگر از اشعار تازی خود در باب غزل سرايی چنني می گويد:
4
حيدث الل بعد ذلک أمرا
ض َّل عمري تصابياً و لعمري
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 145
شاعر با اشاره به جور و جفای حمبوب در بيت فوق ،مصراع دوم شعرش را نوعی بينامتنی متوازی با آيه شريفه ﴿
لع َّل اللَّه حي ِدث ب عد ذلِك أمرا ﴾[ 5الطالق ]1/و يا آيه شريفه ﴿ وكذلِك أنزلْناه ق رآنًا عربِيًّا وصَّرفْ نا فِ ِيه ِمن الْو ِع ِ
يد
ْ
ْ
ْ
ًْ
6
ِ
ِ
لعلَّه ْم ي تَّقون أ ْو ْحيدث هل ْم ذ ْكًرا ﴾ [طه ]113/قرار داده است.
در فرآيند بينامتنی متوازی اشعار تازی سعدی نوعی زيبايی خاص وجود دارد که ناشی از بکارگريی معانی و الفاظ
قرآنی در باب غزل سرايی می باشد بی انکه به قداست اين الفاظ و عبارت خدشه ای وارد شود .مثال شاعر در
جايی می گويد:
7
ْثَّ يشی املالم فهو مليم
ک ُّل من يد ِعي احملبة فِيکم
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص)154
با وجود اينکه بيت شعری باال دارای معنای غزلی می باشد ولی شاعر عبارت پايانی مصراع دوم را بدون هيچ گونه
ِ
ِ
يم ﴾ [ 8الذاريات ]40/و يا آيه
دخل و تصرفی از آيه شريفه ﴿ فأخ ْذناه وجنوده ف نب ْذناه ْم فی الْي ِّم وهو مل ٌ
ِ
يم ﴾ [ 1الذاريات ]142/به مصداق بينامتنی متوازی اخذ منوده است.
کرميه ﴿ فالْت قمه ْ
اَلوت وهو مل ٌ
« - 1به حتقيق ،خدا حرام گردانيد بر مشا مردار و خون و گوشت خوك را و آنچه را كه به اسم غري خدا كشته باشند ،پس هر كس كه به خوردن آهنا حمتاج و
مضطر شود در صورتى كه به آن متايل نداشته و از اندازه رمق جتاوز نكند گناهى بر او خنواهد بود كه حمققا خدا آمرزنده و مهربان است»
« - 2بگو :د ر احكامى كه به من وحى شده من چيزى را كه براى خورندگان طعام حرام باشد منىيامب جز آنكه ميته باشد يا خون ريته جهنده يا گوشت خوك
كه پليد است و يا حيواىن كه بدون ذكر نام خدا از روى فسق و نافرماىن ذبح كنند .و در مهني ها كه حرام شده هر گاه كسى به خوردن آهنا مضطر گرديد صرف
كند ،در صورتى كه از روى ستم و از راه تعدى از فرمان خدا نباشد ،مهانا خداى تو بسيار خبشنده و مهربان است»
 « - 3خدا بر مشا بندگان تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه به نام غري خدا ذبح كنند حرام گردانيد ،و اگر كسى مضطر و ناچار شود ىبآنكه قصد
جتاوز (از اندازه) و تعدى (از حكم خدا) منايد (باز از مهني حرامها به قدر ضرورت تناول كند) خدا البته بسيار آمرزنده و مهربان است»
 - 4معشوق عمر مرا به باد داد .به جامن سوگند وقتست که خداوند گشايشي در کارم حاصل منايد
 « - 5تو نداىن شايد خدا پس از طالق كارى از نو پديد آرد يعىن ميل رجوع در مشا حادث گرداند»
 « - 6و ما اين گونه اين قرآن عظيم را قرآىن با فصاحت كامل عرىب بر تو فرستادمي و در آن وعده ها و اهوال قيامت را به انواع گوناگون تذكر دادمي ،باشد كه
مردم پرهيزكار شوند يا پندى از نو بر ايشان آورد»
 - 7آنکس که از عشق تو دم زند و از مالمت بيمناک باشد سزاوار مالمت است
 « - 8ما هم او را با مهه سپاهش به قهرگرفتيم و به دريا انداختيم كه در خور هر نكوهش و مالمت بود»
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در جايی ديگر سعدی در يکی از قصايد تازی خود در باب مدح و ستايش چنني می گويد:
ِ 2
من استحمی جباهِ ج ِ
لقد آوی إلی رکن شديد
ليل قدر
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 128
که مهاهنند منونه های شعری سابق ،مصراع دوم نوعی بينامتنی متوازی است با آيه مبارکه ﴿ قال ل ْو أ َّن َِل بِك ْم ق َّوةً
أ ْو آ ِوي إَِل رْكن ش ِديد﴾[ 3هود ]80/می باشد و يا در يک مقطع کوتاه شعری در باب زهد و توصيه به ترک گناه
چنني می سرايد:
ِ 4
قِ
نب هل ترضي بِن ِ
الذ ِ
يا فاعل َّ
يد األساری و إخوا ٌن علی سرر
فسک يف
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 142
که عبارت « إخوا ٌن علی سرِر» نوعی بينامتنی متوازی با آيه شريفه ﴿ ون ز ْعنا ما ِيف صدوِرِهم ِّم ْن غِ ٍّل إِ ْخوانًا على سرر
ُّمت قابِلِني ﴾[ 5اَلجر ]47/دارد و شاعر عبارت قرآنی را با امانت کامل در منت مقصد نقل کرده است.
مهانطور که قبال نيز گفته شد شايان ذکر است اين نوع گزينش عبارات قرآنی کامال هومشندانه وهدفمند می باشد و
دارای سبک « تکرارمندی» در قرآن کرمي می باشد؛ چرا که مثال مفهوم «نشسنت بر ختت های عزت» در بيت
شعری فوق ،در آيات بی مشاری وارد شده است ازمجله ﴿ :على سرر ُّمت قابِلِني ﴾[ 6الصافات ]44/و ﴿ متَّكِئِني
على سرر َّمصفوفة وزَّوجناهم ِحبور ِعني ﴾[ 7الطور ]20/و ﴿ ولِب يوهتِِم أب وابا وسررا علي ها ي ت ِ
َّكؤون ﴾[ 8الزخرف]34/
ْ
ْ ْ ً ً ْ
ْ
9
﴿ على سرر َّم ْوضونة ﴾ [الواقعة .]15/
« نفی جزئی » در فرآيند بينامتنی
سطح دوم از فرايند بينامتنی که مقدار وامگريی از منت مبدأ پيچيده تر می باشد « نفی جزئی» نام دارد که در آن
ردپايی نيمه حمسوسی از منت يا متون پيشني در منت مقصد ديده میشود .اين فرآيند گاهی «امتصاص» نيز ناميده
می شود(علم النص ،کريستيوا :ص .)79
در « نفی جزئی» تنها خبشی از ساختار منت مبدأ در منت مقصد جلوهگر است و گاه نوع سياق و چينش معنايی
الفاظ اقتباسی می تواند به صورت عينی از منت مادر باشد .قانون جذب در اين سطح ،مرتبهی فراتر تنيدگی ميان
متون است که در آن منت پنهان نه چنان ظهور میيابد که منت جديد هم پوشانی برجستهای با آن پيدا کند و نه
مرحلهای است که در آن رابطهها به گفتگو و نفی کلی برسد و فقط خوانندهی تيزبني از اين ارتباط نامرئی و اشاری
میتواند آگاهی يابد(علم النص ،کريستيوا :ص  .)79در حقيقت اين نوع بينامتنی مرتبهای ميانه از تأثري و تأثر
 « - 1و ماهى دريا او را به كام فرو برد و او در خور مالمت بود»
 - 2آنکس که به جاه بزرگي پناه برد به جانپناهي حمکم رخت کشيده است
« - 3لوط گفت :اى كاش مرا بر منع مشا اقتدارى بود يا حاَل كه بر منعتان قدرت ندارم از شر مشا به ركن حمكمى پناه مىبردم»
 - 4اي خطاکار بر خود مي پسندي که در آن روز تو در زجنري اسريان باشي و برادرانت بر ختتها هستند
 « - 5و ما آيينه دهلاى پاك آهنا را از كدورت كينه و حسد و هر خلق ناپسند به كلى پاك و پاكيزه ساختيم و مهه برادروار روبروى يكديگر بر ختتهاى عزت
بنشينند»
 « - 6آنان را در هبشت بر ختتهاى عاَل رو به روى يكديگر نشستهاند»
« - 7در حاَل كه نزديك هم بر ختتهاى عزت تكيه زدهاند و ما حور العني را مهجفت آنان گردانيدهامي»
 « - 8و نيز بر منزهلاشان از بزرگى و وسعت درهاى بسيار و ختتهاى زرنگار كه بر آن تكيه زنند قرار مىدادمي»
« - 9آنان بر سريرهاى زربفت مرصع به انواع جواهر تكيه زنند»
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است که در آن منت پنهان ،به صورت تغيري يافته ،در پوششی تازه و قالبی نوين مطرح میگردد اما به مرتبهی فنا
منیرسد و مهواره ردپايی از آن در منت تازه ديده میشود .بنابراين نفی جزئی يا جذب ،تنها در قالب لفظ مطرح
منیشود؛ بلکه پا را از لفظ فراتر هناده به انديشه نيز راه میيابد و گاه تالقی دو انديشه پنهان و حاضر ،تار و پود و
بافت جديد منت را به وجود میآورد.
از مصاديق اين نوع بينامتنی می توان به بيتی از سعدی اشاره کرد که در ضمن قصيده ای در سوگ شهر بغداد بعد
از حلمه مغول و ويرانی آن سروده است:
ِ 1
الزور ِاء إلی مطل ِع الفجر
علي ِهم سالم اللِ يف ک ِّل ليلة
ِِبقتلِ ِه َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 136
با کمی تعمق در بيت فوق می توان دريافت که مفهوم شعری مذکور چينشی جديد از آيه مبارکه ﴿ سال ٌم ِهي ح ََّّت
مطْل ِع الْف ْج ِر﴾[ 2القدر ]5/می باشد که شاعر ساختار آيه مبارکه را در قالب جديدی ارائه داده است .مهچنني با
نظر به قانون « نفی جزئی» نوعی تفاوت در سياق نيز در منت مبدأ و مقصد جالب توجه است؛ چرا که اين ايه
در بيان منزلت واالی شب های قدر در قرآن کرمي ذکر شده است (پرتوی از قرآن ،ج ،4حممود طالقانی :ص)192
درحاليکه سعدی با اجياد نوعی حتول مضمونی آن را در رثای شهر بغداد بکار برده است.
منونه ديگر در اين باب می توان به يکی از ابيات غزلی سعدی اشاره کرد با اين مضمون:
3
ذر حديثي و ما علي ِمن الش ِ
لن حتط بِذالک خربا
َّوق إذا
َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 144
صِرب على ما ملْ ِحت ْط بِِه
شاعر با خماطب قراردادن مالمتگر خويش مصراع دوم بيت شعری را از آيه قرآنی ﴿ وكْيف ت ْ
خْب ًرا﴾[ 4الکهف ]68/برگرفته است که نوعی تغيري و حتول جزئی نيز در آيه مبارکه اجياد شده است تا با موسيقی
شعری مهاهن شود .از طرفی ديگر آيه مبارکه در سياق قرآنی اشاره به مالقات حضرت موسی(ع) با بنده صال
خدا خضر(ع) دارد که خطاب به حضرت موسی(ع) او را بی خرب از حقيقت و باطن اعمال خود دانسته است
(ترمجه امليزان ،ج ،13موسوی مهدانی :ص )475درحاليکه مقام سخن در شعر سعدی معانی غزلی می باشد؛ گويا
شاعر شريين سخن ما ادعا می کند مهانطور که موسی(ع) منی توانست آنچه را كه در طريق تعليم از حضرت
خضر(ع) می ديد حتمل كند ،پس مالمتگران نيز از داستان عم عشق او من بی خربند وحتی حتمل آن را خنواهند
داشت.
سعدی مهچنني در مهني قصيده و در ادامه بيت پيشني می گويد:
5
لقد ِجئت بِالنَّصيح ِة نکرا
ف عن مالمي فِي ِهن
عاذَل ک َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 144
شاعر در اين بيت دوباره از مالمت گران خويش می خواهد که دست از نکوهش او بردارند و او را پند و اندرز
ندهند؛ چراکه اين پند و اندرز شعله عشق را در وجود او خاموش منی کند که مصراع دوم بيت شعری فوق دوباره
 - 1هرشب تا سپيده دم در قتلگاه بغداد درود خداوند بر ايشان باد
 « - 2اين شب رمحت و سالمت و هتنيت است تا صبحگاه»
 - 3توکه از داستان من و غم عشق من يب خربي پس آن را فروگذار و سکوت کن
 « - 4و چگونه صرب تواىن كرد بر چيزى كه از علم آن آگهى كامل نيافتهاى؟»
 - 5اي که مرا در عشقشان مالمت مي کين ،خاموش باش که اندرزت ناخوشايند است
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برگرفته از مهان داستان مالقات حضرت موسی(ع) با خضر(ع) دارد که در سوره مبارکه «کهف» وارد شده است:
﴿ فانطلقا ح ََّّت إِذا ل ِقيا غال ًما ف قت له قال أق ت ْلت ن ْف ًسا زكِيَّةً بِغ ِْري ن ْفس لَّق ْد ِجْئت شْيئًا نُّكًْرا﴾[ 1الکهف.]74/
آيه فوق اشاره به مالمتگری موسی(ع) از خضر(ع) دارد (ترمجه امليزان ،ج ،13موسوی مهدانی :ص )478که شاعر
با اجياد نوعی تغيري وحتول در ساختار لفظی آيه قرآنی ،آن را در شعر خود بکار بسته است و سپس معنا ومفهوم
سرزنشگری موسی(ع) از خضر(ع) را به سرزنش مالمت کنندگان از عشق خود پيوند داده است.
سعدی در اشعار تازی خود گاهی دست به تلفيق چند آيه ميزند تا هرچه بيشرت بر زيبايی و عمق معنايی اشعار
افزوده گردد .به عننوان منونه وی در ضمن يکی از غزليات خود چنني می سرايد:
2
و ار َّ
تد يوماً ألتقيتک بصريا
ض عيين بِالبکا
لعل أن تبي َّ
و َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 147
شاعر در اين بيت با اشاره به داستان حضرت يوسف(ع) و انتظار طوالنی يعقوب در ديدار فرزند خويش ،مصراع
َّت عْي ناه ِمن
اول بيت شعری را نوعی بينامتنی جزئی از آيه شريفه ﴿ وت وََّل عْن ه ْم وقال يا أسفى على يوسف وابْيض ْ
ِ
ْ ِ
يم ﴾[ 3يوسف ]84/و مصراع دوم را چينشی لفظی و جديد از آيه مبارکه ﴿ ف ل َّما أن جاء الْب ِشري
اَل ْزن ف هو كظ ٌ
ألْقاه على وج ِه ِه فارت َّد ب ِ
ص ًريا قال أملْ أقل لَّك ْم إِ ِّين أ ْعلم ِمن الل ِه ما ال ت ْعلمون ﴾[ 4يوسف ]96/قرار داده است.
ْ ْ
سعدی در بيت شعری خود توانسته است با نوعی فرآيند نفی جزئی و تلخيص الفاظ و عبارات قرآنی ،هه معانی
داستان حضرت يوسف (ع) را در کنار هم و در يک بيت ذکر منايد؛ بطوريکه ابتدا وانتهای مضمون قرآنی و
داستان حضرت يوسف(ع) يعنی شروع روز جدايی يوسف (ع) از پدر تا روز ديدار را در يک جا مجع منايد و
سپس آن را با زيبايی هرچه متام در سياق جديد غزلی يعنی شروع روز فراق از حمبوب خود تا فرارسيدن موعد وصال
بکار گريد.
بنابر آنچه گفته شد موضوع بکارگريی مضامني قرآنی در اشعار سعدی نياز به يک نگاه تازه دارد که حکايت از
هنرمندی منحصر به فرد شاعر در اين نوع اقتباسات دارد .شاعر در حقيقت با دست زدن به نوعی فرآيند «نفی
جزئی» تغيري و حتولی خمتصر در معنا و مفهوم قرآنی اجياد می کند تا ذهن خواننده دچار گمراهی و عدم توانايی در
اجياد پيوند ميان اشعار و مضامني قرآنی نشود و از طرفی ديگر هنرمندی ادبی اشعار نيز به قوت خود باقی ِباند.
مثال وی در جايی از اشعار خود چنني گفته است:
ِ 5
الصرب
عفا الل عنا ما مضی ِمن جرمية
من علينا بِالمي ِل ِمن َّ
و َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 140
درک معنای شعری بيت فوق به کمی تعمق وژرف انديشی نياز دارد؛ چراکه سعدی با بکارگريی مضمون داستان
حضرت يوسف(ع) ،مصراع اول بيت شعری خود را به جنايت برادران يوسف(ع) در حق برادر خويش اختصاص
 « - 1و باز هم روان شدند تا به پسرى برخوردند ،او پسر را ىب گفتگو به قتل رسانيد .باز موسى گفت :آيا نفس حمرتمى كه كسى را نكشته بود ىبگناه كشَّت؟
مهانا كار بسيار منكر و ناپسندى كردى»
 - 2اگر يعقوب وار ديدگامن از گريه سپيد گردد ،روز ديدارت دوباره بينا خواهم شد
 « - 3آنگاه يعقوب از شدت حزن روى از آهنا بگردانيد و گفت :وا اسفا بر فراق يوسف! و از گريه غم چشمانش سفيد شد و سوز هجران و داغ دل بنهفت»
 « - 4پس از آنكه بشري آمد و بشارت يوسف آورد پرياهن او را به رخسارش افكند و ديده انتظارش به وصل روشن شد ،گفت :به مشا نگفتم كه از لطف خدا
به چيزى آگاهم كه مشا آگه نيستيد؟!»
 - 5اميد که پروردگار از گناهان گذشته ما درگذرد و ما را صرب مجيل عطا فرمايد
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داده است و سپس در مصراع دوم به ادامه حوادث بعدی مهني داستان و صرب يعقوب در فراق فرزند اشاره کرده
ِ
ِ ِِ
ت لك ْم
است که در آيات قرآنی نيز وارد شده است ازمجله ،آيه کرميه ﴿ وجآؤوا على قميصه بِدم كذب قال ب ْل س َّول ْ
1
ِ
ِ
ت لك ْم أنفسك ْم
يل والله الْم ْست عان على ما تصفون ﴾ [يوسف ]18/و نيز ﴿ قال ب ْل س َّول ْ
أنفسك ْم أ ْمًرا فصْب ٌر مج ٌ
مجيل عسى الله أن يأْتِي ِين هبِِم ِ
ِ
اَلكِيم ﴾[ 2يوسف.]83/
مج ًيعا إِنَّه هو الْعلِيم ْ
ْ
أ ْمًرا فصْب ٌر ٌ
منونه ديگر از اشعار تازی سعدی در فرآيند بينامتنی « نفی جزئی» يکی از ابيات اوست که در شکر و محد ذات
باری تعالی سروده است و با بيان عظمت وقدرت اهلی در جهان ،مهه موجودات را در برابر ذات اقدس سجده بر
خاک می يايد:
3
ختُّر بني ي ِ
ديه سجداً ذلال
الن و اإلنس و األکوان مجهرةً
ُّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص)152
در بيت شعری فوق عبارت « ختُّر بني ي ِ
ديه سجداً » نوعی فرآيند « نفی جزئی» از الفاظ و عبارت های قرآنی در
آيات متعدد است که شاعر با اجياد تغيري و حتول جزئی ،آن را در سياق شعری خود بکار بسته است؛ از مجله اين
آيات مبارکه ﴿ ورفع أب وي ِه على الْعر ِش وخُّرواْ له س َّج ًدا ﴾[ 4يوسف ]100/و ﴿ إِذا ي ْت لى علي ِهم ِيُّرون لِأل ْذق ِ
ان
ْ
ْ ْ
ْ
6
5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الر ْمحن خُّروا س َّج ًدا وبكيًّا ﴾ [ ]58/19و ﴿ إمنا ي ْؤمن
س َّج ًدا ﴾ [اإلسراء ]107/و ﴿ إذا ت ْت لى علْيه ْم آيات َّ
بِآياتِنا الَّ ِذين إِذا ذ ِّكروا ِهبا خُّروا س َّج ًدا﴾[ 7السجدة.]15/
سعدی در جايی ديگر از اشعار تازی خود مانند بسياری از شعراء بر عمر جوانی افسوس می خورد که به بطالت
گذشته و اينک به اندوه پريی دچار شده است:
ِ 8
يا هلف عصر شباب مَّر ِ
ِ
اشتعال الش ِ
َّيب يف راسي
ال هلو بعد
الهيةً
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 149
ب إِ ِّين وهن الْعظْم ِم ِّين
مصراع دوم بيت شعری فوق از نظر لفظی و معنايی تناسب نزديکی با آيه مبارکه ﴿ قال ر ِّ
الرأْس شْيبًا ﴾[ 9مرمي ]4/دارد .ولی عبارت شعری در مقايسه با آيه مبارکه دچار نوعی تغيري لفظی جزئی
وا ْشت عل َّ
شده است که مصداق مهان فرآيند «نفی جزئی» در نظريه بينامتنيت می باشد .البته مصاديق اين نوع فرآيند در
اشعار تازی سعدی به وفور يافت می شود بطوريکه می توان خبش عمده ای از عبارت های قرآنی در اشعار وی را
منونه ای از مهني نوع « نفی جزئی» بدانيم .مثال در بيت شعری زير:
ِ 10
يا و ِ
طئ ناسي
اعد العف ِو عما أخطأوا و نسوا
سألتک العفو إين خم ٌ
 « - 1و پرياهن يوسف را آلوده به خون دروغ منودند و نزد پدر آوردند يعقوب گفت :بلكه امرى زشت قبيح را نفس مكار در نظر مشا بسيار زيبا جلوه داده ،در
هر صورت صرب مجيل كنم ،كه بر رفع اين بليه كه مشا اظهار مىداريد بس خداست كه مرا يارى تواند كرد»
 « - 2آهنا نزد پدر آمده و قضيه را اظهار داشتند يعقوب گفت اين قضيه هم مانند يوسف و گرگ حقيقت ندارد بلكه چيزى از اوهام عامل نفس بر مشا جلوه
منوده ،پس من باز هم راه صرب نيكو پيش گريم ،كه اميد است خدا مهه ايشان را به من باز رساند ،كه او خداىي دانا و درستكار است»
 - 3جن و انس و جهان آفرينش مهگي در پيشگاه خداوند به تواضع سجده برخاک مي برند
 « - 4و پدر و مادر را بر ختت بنشاند و آهنا مهگى پيش او به شكرانه ديدار او ،خدا را سجده كردند »
« - 5هر گاه اين آيات بر ايشان تالوت شود مهه با كمال خضوع و فروتىن سر طاعت بر حكم آن فرود آورند»
 « - 6هر گاه آيات خداى رمحن بر آهنا تالوت شود با گريه شوق و حمبت روى اخالص بر خاك هنند»
« - 7تنها كساىن به آيات ما اميان آوردهاند كه چون آيات ما را بشنوند به سجده بيفتند و پروردگارشان را به پاكى بستايند و سركشى نكنند»
 - 8دريغا روزگار جواين که به سبکسري سپري گشت واينک پس از دميدن موهاي سپيد در سرم ،هنگام سبکسري نتواند بود
 « - 9عرض كرد كه پروردگارا ،استخوان من سست گشت و فروغ پريى بر سرم بتافت»
 - 10اي آنکه بر گناه و فراموشکاري بندگانت نويد خبشايش داده اي ،از تو خبشايش مي طلبم که گناه آلوده ام و خطاکار
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( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 149
شاعر با دعا به درگاه پروردگار خويش و طلب مغفرت ،معنا ومفهوم شعری -و حتی الفاظ شعری -را در نوعی
چينش جديد مهراه با تغيري و حتولی جزئی از آيات قرآنی اخذ منوده است که می فرمايد ﴿ :إِنَّا آمنَّا بِربِّنا لِي ْغ ِفر لنا
2
اخ ْذنا إِن ن ِ
السح ِر واللَّه خي ر وأب قى ﴾[ 1طه ]73/و ﴿ ربَّنا ال ت ؤ ِ
ِِ
َّسينا أ ْو أ ْخطأْنا ﴾
ٌْ ْ
خطايانا وما أ ْكرْهت نا علْيه من ِّ ْ
السيِّئ ِ
ات وي ْعلم ما ت ْفعلون ﴾[ 3الشوری.]25/
[البقرة ]286/ونيز ﴿ وهو الَّ ِذي ي ْقبل الت َّْوبة ع ْن ِعب ِادهِ وي ْعفو ع ِن َّ
منونه ديگر ،سعدی در يکی از ابيات شعری خود با اشاره به سرزنش مالمتگران می گويد:
ِ 4
علی حبکم إال نأيت جبانيب
و مل أر بعد الي ِوم ِخال ي لومين
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 118
عبارت « نأيت جبانِيب » در مصراع دوم نوعی « نفی جزئی» از عبارت « نأى ِجبانِبِ ِه » در آيه شريفه ﴿ وإِذآ أنْع ْمنا
ِ
ِ ِِ ِ ِ
وسا ﴾[ 5اإلسراء ]83/می باشد که در حقيقت منظور ما از
على ا ِإلنسان أ ْعرض ونأى جبانبه وإذا م َّسه الشَُّّر كان ي ؤ ً
نفی جزئی اجياد نوعی تغيري و حتول خمتصر در منت مبدأ برای جايگزينی در منت مقصد می باشد؛ يعنی شاعر ضمري
متکلم وحده«ي» را جايگزين ضمري متصل « ه» منوده است .منونه ديگری از اين تغيريات جزئی در بيت شعری زير
نيز بکار رفته است:
ِ ِ 6
و سيل دم ِ
وعي بانتِثا ِر الکواکب
أشبه ما ألقی بِي ِوم قيامة
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص)118
7
ِ
که در مصراع دوم عبارت شعری «بانتِثا ِر الکواکِ ِ
ت﴾
ب» نوعی حتول ساختاری ازآيه مبارکه﴿ وإِذا الْكواكب انتث ر ْ
[اإلنفطار ]2/می باشد.
مهناطور که قبال نيز گفته شد ،سعدی در اشعار تازی خود معموال عبارت های قرآنی مشهور و فراگري را عرضه می
کند تا خواننده براحتی بتواند پيوند ميان اين اشعار و آيات قرآنی را برقرار سازد مثال در بيت شعری:
ِ8
و ألزمه َّن کاَل ِبل الوريد
صرمت حبال ِميثاقِي صدودا
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 127
در بيت شعری فوق عبارت «حبل الوريد» برگرفته از آيه مبارکه ﴿ ولق ْد خل ْقنا ِْ
اإلنسان ون ْعلم ما ت و ْس ِوس بِِه ن ْفسه
وَنن أقْ رب إِلي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد ﴾[ 9ق ]16/می باشد و اين عبارات دارای شهرت و شيوع نسبی در ميان خماطبانی
ْ
ْ ْ ْ
است که حتی آشنايی خمتصری با الفاظ و عبارات قرآنی دارند .منونه های از اين عبارت های مشهور قرآنی را می
توان در ديگر اشعار سعدی نيز بيابيم .مثال شاعر در جايی عبارت « ي ْوم التَّغاب ِن» را بکار برده است و می گويد:
 «- 1ما به راسَّت به خداى خود اميان آوردمي تا از خطاهاى ما درگذرد و گناه سحرى كه تو ما را به اجبار بر آن داشَّت ببخشد ،و لطف و مغفرت خدا هبرت و
پايندهتر از حيات فاىن دنيا است»
« - 2پروردگارا ،ما را بر آنچه به فراموشى يا به خطا كردهامي مؤاخذه مكن»
 « - 3و اوست خداىي كه توبه بندگانش را مىپذيرد و گناهان را مىخبشد و هر چه كنيد مىداند»
 - 4از اين پس دوسيت را مني بينم که از عشقت مالمتم منايد و از او دوري نگزينم
 « - 5و ما هر گاه به انسان نعمَّت عطا كنيم از آن رو بگرداند و دورى جويد ،و هر گاه شر و بالىي به او روى آورد به كلى مأيوس و نااميد شود»
 - 6روزگار خويش را به روز قيامت مهانند مي بيند و سيل اشکهايش را به پراکندگي ستارگان در روز قيامت
 « - 7و هنگامى كه ستارگان آمسان فرو ريزند»
 - 8رشته هاي پيمامن را به هجران گسسيت اما من مانند شريان گردن که با انسان پيوسته است با آن پيماهنا مهراه هستم
« - 9و ما انسان را خلق كردهامي و از انديشههاى نفس او كامال آگاهيم كه ما از رگ گردن او به او نزديكرتمي»
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يوم التَّغاب ِن و استي ِقظ ملزدجر
مثل وقوفک عِند اللِ يف مأل
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 142
2
ال ْم ِع ذلِك ي ْوم التَّغاب ِن ﴾
عبارت « ي ْوم التَّغاب ِن » در حقيقت برگرفته از آيه مبارکه ﴿ ي ْوم ْجيمعك ْم لِي ْوِم ْ
[التغابن ]9/می باشد که چنني عبارت های قرآنی برای خماطب براحتی قابل دريافت می باشد.
از ديگر مضامني قرآنی در اشعار تازی سعدی « شهادت اعضای جسم انسان در روز قيامت » می باشد که در
آيت متعدد قرآنی نيز بدان اشاره شده است؛ مثال آيه مبارکه ﴿ ح ََّّت إِذا ما جاؤوها ش ِهد علْي ِه ْم مسْعه ْم وأبْصاره ْم
3
ِِ ِ
ِ
دُّت علْي نا قالوا أنطقنا اللَّه الَّ ِذي أنطق ك َّل
وجلوده ْم ِبا كانوا ي ْعملون ﴾ [فصلت ]20/و ﴿ قالوا ِللوده ْم مل ش ِه ُّْ
ش ْيء ﴾[ 4فصلت ]21/و ﴿ وما كنت ْم ت ْستِرتون أ ْن ي ْشهد علْيك ْم مسْعك ْم وال أبْصارك ْم وال جلودك ْم ول ِكن ظننت ْم أ َّن
اللَّه ال ي ْعلم كثِ ًريا ِّممَّا ت ْعملون ﴾[ 5فصلت .]22/سعدی مضمون قرآنی -دينی فوق را در يک سياق غزلی جديد و
زيبا چنني بکار برده است:
ِ 6
تشابه بِ ِ
و إال مل تکن ش ِهدت جلودي
القيام ِة سوء حاَل
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 128
در بيت شعری فوق شاعر پريشان احوالی خويش را به حال انسان در روز قيامت تشبيه کرده است که گاهی چهره
افراد نيز حکايت از اين پريشانی دارد؛ سپس برای بيان اين معنی صراحتا از مفهوم « شهادت پوست انسان» عليه
اعمال بشری در روز قيامت کمک گرفته است.
ِ1

« نفی کلی » در فرآيند بينامتنی
سطح سوم بينامتنی در حقيقت باالترين مرتبهی تأثري و تأثر است بطوريکه تنها اليهی کوچکی از منت مبدأ و با
استفاده از سرنخ هايی بسيار ظريف و جزئی درالبه الی منت مقصد ظهور میيابد .مدل « نفی کلی » با نام ديگر
« حوار » نيز شناخته می شود(علم النص ،کريستيوا :ص )78و اين بدان جهت است که در آن منت مادر به طور
کلی نفی شده و سياقی جديد در آفرينش منت جديد رخنه میکند.
قانون نفی کلی به عنوان باالترين رابطه ميان متون در فرآيند بينامتنی است؛ تاجايی که خواننده گمان می کند منت
جديد با منت پنهان هيچ رابطهای ندارد وفقط نوعی استمرار و تکميل معنايی در آن مشاهده می شود و در واقع
نويسنده يا شاعر با متسک به نوعی مدل گفتگويی و غريمستقيم نقاب تازهای بر چهرهی منت سابق میزند(التناص
يف شعر الرواد ،ناهم :صص.)49-66

 - 1خود را با گروهي از مردمان در پيشگاه خداوند و صحنه رستاخيز در نظر آر و هشيار باش نصيحت ناصحان را
 « - 2ياد آريد روزى كه خدا مهه مشا را به عرصه حمشر براى حساب مجع مىگرداند و آن روز روز غنب و پشيماىن بدكاران است»
« - 3تا چون مهه بر در دوزخ رسند آن هنگام گوش و چشمها و پوست بدهناشان بر جرم و گناه آهنا گواهى دهند»
 « - 4و آهنا به اعضاء بدن گويند :چرا بر اعمال ما شهادت داديد؟ آن اعضاء جواب گويند :خداىي كه مهه موجودات را به نطق آورد ما را نيز گويا گردانيد»
 « - 5و مشا كه اعمال زشت خود را پنهان مىداشتيد براى اين نبود كه گوش و چشمهاى مشا و پوست بدهنايتان امروز شهادت ندهند زيرا تصور منىكرديد كه
اعضاى مشا هم شاهد اعمال مشا هستند و ليكن گناه را پنهان مىكرديد به گمانتان كه اكثر اعمال زشَّت كه از خلق پنهان مىكنيد از خدا هم پنهان است و بر
آن آگاه نيست»
 - 6حال زار من شبيه به حال مردمان در روز قيامت است .اگر چنني نبود پريده رنگي پوستم بر عاشقي من شهادت مني داد
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سعدی در قصيده مشهور خود که در رثای شهر بغداد بعد از محله مغول سروده است ،بعد از وصف زيبايی ها
وجايگاه قدمي اين شهر ،به ذکر ويرانی های بعد از محله مغول می پردازد:
ِ ِ1
أن شياطني الق ِ
ک َّ
ني ِمن القطْر
يود ت فلتت
فسال علی بغداد ع ٌ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 138
الريح
شاعر با تشبيه قوم مغول به ابليسان برخی از الفاظ مصرع دوم بيت شعری خود را از آيه مبارکه ﴿ ولِسلْيمان ِّ
الِ ِّن من ي ْعمل ب ْني يديْ ِه بِإِ ْذ ِن ربِِّه ومن ي ِز ْغ ِمْن ه ْم ع ْن أ ْم ِرنا ن ِذقْه
غد ُّوها ش ْهٌر ورواحها ش ْهٌر وأس ْلنا له ع ْني الْ ِقطْ ِر وِمن ْ
ِمن عذ ِ
السعِ ِري ﴾[ 2سبأ ]12/اقتباس منوده است؛ بدين معنی که با اشاره به روانه شدن سيل خون در بغداد در
اب َّ
ْ
نتيجه محله مغول ،از يک تشبيه قرآنی با مهان الفاظ کمک می گريد .ولی در اين نوع فرآيند بينامتنی کلی ،الفاظ
قرآنی در آفرينش يک منت جديد و کامال متناقض با سياق اوليه بکار رفته است ،چرا که معنای اوليه و مبدأ در
وصف حضرت سليمان(ع) بکار رفته درحاليکه بيت شعری سعدی اشاره به قوم مغول دارد و اين نوع بينامتنی
مصداقی از مهان سبک سوم يا « نفی کلی» می باشد که گاهی سياق جديد با سياق اوليه کامال متفاوت می
باشد.
سعدی در جايی ديگر در ضمن معانی زيبای غزلی خود به وصف آتش عشقی می پردازد که در قلب او زبانه
کشيده بطوريکه با هيچ آبی حتی به عظمت درياها سرياب خنواهد شد:
3
الزالل و لو شربت حبورا
ظمأٌ بِقليب ال يکاد يسيغه
رشف َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص)147
معنايی که در اين بيت شعری بيشرت مشهود است وصف «سرياب نشدن» از نوشيدن آب بوده که در آيه مبارکه ﴿
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ظ ﴾[ 4إبراهيم ]17/بدان
اب غلِي ٌ
ي تجَّرعه وال يكاد يسيغه ويأْتيه الْم ْوت من ك ِّل مكان وما هو ِبيِّت ومن ورآئه عذ ٌ
اشاره شده است .آيه مذکور در قرآن کرمي در ذکر اوصاف ستمگران متکربی است که در روز قيامت از آبی متعفن
و بدبود نوشانده می شوند بطوريکه برای آنان غريقابل حتمل خواهد بود وعطش آنان را سرياب خنواهد کرد (جممع
البيان فی تفسري القرآن ،ج ،6طربسی :ص )474ولی سعدی معنای آيه را طبق قاعده «نفی کلی» فرآيند بينامتنی
در سياقی جديد وبرای توصيف عطش عشق در قلب خويش بکار برده است.
منونه ديگر از مصاديق بينامتنی «نفی کلی» در قصايد تازی سعدی ،حسن مطلع قصيده مشهورش در رثای شهر
بغداد می باشد که چنني آمده است:
ِ 5
السکر
حبست جبفين املدامع ال جتري
ف لما طغی املاء استطال علی ُّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 131
الا ِري ِة
قسمتی از مفهوم و الفاظ مصراع دوم بيت شعری فوق برگرفته از آيه قرآنی ﴿ إِنَّا ل َّما طغى الْماء محلْناك ْم ِيف ْ
﴾[ 1اَلاقة ]11/می باشد که اشاره كوتاهى به سرنوشت قوم حضرت نوح (ع) و جمازات دردناك آهنا كرده بطوريکه
- 1گويي ابليسان زجنريي رها گشته بودند و چشمه اي از مس مذاب بر بغداد جاري گشته بود
 « - 2و باد را مسخر سليمان ساختيم كه بساطش را صبحگاه يك ماه راه مىبرد و عصر يك ماه ،و معدن مس گداخته يا نفت يا معادن ديگر را براى او
جارى گردانيدمي ،و برخى از ديوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت مىپرداختند و از آهنا هر كه سر از فرمان ما بپيچد عذاب آتش سوزانش مىچشانيم»
 - 3دمل آنچنان عطشناک است که اگر آب درياها را بنوشم سرياب خنواهد شد
« - 4آن آب پليد را جرعه جرعه مىآشامد و گواراى او نشود ،و از هر جانب مرگ به وى روى آورد وَل منريد و فراروى او عذاىب سخت خواهد بود»
- 5سرشکها را با مژگان ها بازداشتم که فرونريزد ،اما چون آب طغيان منايد از کرانه هاي رود درگذرد
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باغها ،مزارع ،قصرها ،و خانههاى قوم طغيانگر مهه زير آب فرو رفت و تنها گروه مؤمنان جنات يافتند مهراه نوح(ع)
سوار بر كشَّت شدند (تفسري منونه ،ج ،24مکارم شريازی :ص .)443ولی شاعر با هبره جويی از قسمت ابتدائی
آيه کرميه ،طغيان اشک خود را به جای طغيان طوفان نوح(ع) بکار برده تا شدت سيل اشک خود را بيان دارد که
سياق اين دو سخن کامال با يکديگر متفاوت می باشد.
شاعر در مهني قصيده و در ادامه به فناپذيری انسان و موجودات جهان در برابر مشيت اهلی اشاره می کند تا بدين
طريق بتواند مرمحی بر قلب زخم ديده خود بگذارد:
ِ ِ2
و لو کان ذو مال ِمن ِ
لکان جديراً بالتَّعاظ ِم و الکرب
املوت خالِدا
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص)139
شاعر مال اندوزی را مايه جاودانگی منی داند تا بدين هبانه ويرانی شهر بغداد را بعد از آبادانی ،سنت مرسوم
موجودات جهان خاکی در فناپذيری بداند .اصل فناپذيری موجودات اين جهان مادی بارها در قرآن کرمي و در
آيات متعدد بدان اشاره شده است ولی آنچه در بيت فوق بکار رفته است نوعی فرآيند بينامتنی «نفی کلی» از آيه
کرميه ﴿ ْحيسب أ َّن ماله أ ْخلده ﴾[ 3اهلمزة ]3/می باشد که مفسران معتقدند در لعن و توبيخ وليد بن مغريه نازل
شد که بارها به آزار و اذيت رسول اکرم (ص) می پرداخت(ارشاد األذهان فی تفسري القرآن ،ج ،1سبزواری جنفی:
ص .)606بايد توجه داشت که سياق معنايی آيه فوق در قرآن کرمي با انديشه شعری سعدی کامال متفاوت
ومتناقض می باشد؛ بدين معنا که آيه قرآنی نوعی توبيخ ،حتقري و هتديد مشرکان بوده درحاليکه سياق شعری
سعدی ،رثای شهر بغداد و سپس نوعی پند و اندرز در قالب شعر می باشد.
منونه اشعار فوق و کاربرد متفاوت آيات قرانی در اشعار سعدی بی مشار می باشد که منی توان آن را با نوعی نگاه
ساده و اوليه در قالب يک اقتباس قرآنی توجيه منود؛ چرا که سياق سخن در دو منت مقصد و مبدأ کامال متفاوت
می باشد .مثال در بيت :
ِ ِ ِ 4
ِ
غل عن مالمة عاتب
و إن عتبوا ذرهم يوضوا و يلعبوا
فلي بک ش ٌ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 119
شاعر برای اشاره به مالمتگران خود در حال وهوای عشق از الفاظ و مفاهيم قرآنی هبره جسته است؛ بطوريکه
5
مصراع اول بيت فوق دارای فرآيند بينامتنی «نفی کلی» از آيات مبارکه ﴿ الَّ ِذين ه ْم ِيف خ ْوض ي لْعبون ﴾
[الطور ]12/و ﴿ فذ ْره ْم يوضوا وي ْلعبوا ح ََّّت يالقوا ي ْومهم الَّ ِذي يوعدون ﴾[ 6املعارج ]42 /و﴿ ق ِل الله ْثَّ ذ ْره ْم
ِيف خ ْو ِض ِه ْم ي لْعبون ﴾[ 7األنعام ]91/و﴿ فذ ْره ْم يوضوا وي لْعبوا ح ََّّت يالقوا ي ْومهم الَّ ِذي يوعدون ﴾[ 8الزخرف]83/
می باشد که شاعر آنچه در توصيف کفار و مشرکني در آيات قرآنی بکار رفته است به مالمتگارن خويش نسبت
« - 1ما چون طوفان دريا طغيان كرد مشا را به كشَّت نشاندمي و جناتتان دادمي»
 - 2اگر ثرومتندي را از مرگ رهايي باشد سزد که جلوه فروشد و تکرب منايد
« - 3پندارد كه مال و داراىي دنيايش عمر ابدش خواهد خبشيد»
 - 4اگر به مالمتم برخيزند بگذار تا داد سخن دهند و دل خوش دارند که من از تو به مالمت ايشان مني پردازم
 « - 5آنان كه به بازيچه دنيا فرو شدند»
« - 6پس آهنا را به كفر و ضاللت خود بگذار كه به بازيچه دنيا دل بازند تا با روزى كه وعده عذاب آهناست رو به رو شوند»
« - 7بگو :خداست كه رسول و كتاب فرستد ،سپس آهنا را بگذار تا به بازيچه خود فرو روند»
« - 8اى رسول ،كافران را بگذار تا به عامل حيوانيت فرو روند و به بازيچه دنيا سرگرم باشند تا روزى را كه به آهنا وعده شده ببينند»
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داده است؛ بنابراين تناقض ميان سياق هتديد و توبيخ در آيات قرآنی با سياق غزل سرايی در شعر سعدی طبق
قاعده « نفی کلی» در نظريه بينامتنيت کامال قابل توجيه و پذيرفتنی می باشد.
در اشعار تازی سعدی منونه های جديد و زيبايی از ترکيب معانی قرآنی با مفاهيم غزلی می توانيم بيابيم .مثال در
بيت شعری:
1
بيين و بينک ِ
موعداً لن يلفا
يا طيف إن غدر اَلبيب جتانبا
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی ،ص) 150
ِِ
ِ
ِ
اجع ْل ب ْي ن نا
معنا و مفهوم و تا حدودی نيز الفاظ بيت شعری فوق برداشتی از آيه کرميه ﴿ ف لنأْتي نَّك بِس ْحر ِّمثْله ف ْ
2
ِ
ِ
اَلياةِ أن ت قول ال
ب فِإ َّن لك فِی ْ
وب ْي نك م ْوع ًدا َّال خنْلفه َْنن وال أنت مكانًا س ًوى ﴾ [طه ]58/يا ﴿قال فا ْذه ْ
ِمساس وإِ َّن لك م ْو ِع ًدا لَّ ْن ختْلفه﴾[ 3طه ]97/می باشد که شاعر وعده هايی را که در سياق داستان حضرت
موسی(ع) در قرآن کرمي بکار رفته است به وعده های خود برای وفاداری در پيمان ناگسستنی با حمبوب خويش
نزديک ساخته است.
البته در پايان سخن شايسته است که به نوعی هنرمندی ديگر از بينامتنی قرآنی در شعری تازی سعدی شريازی
اشاره کنيم که ترکيبی از مدل های اول و سوم فرآيند بينامتنی می باشد؛ بدين معنا که وی در خبشی از سخن خود
با يک فرآيند متوازی آيه قرآنی را بدون هيچ گونه دخل و تصرفی در شعر خود نقل می منايد سپس در خبش ديگری
از سخن با بکارگريی قاعده نفی کلی يا مهان «حوار» به ذکر معنا و مفهوم قرآنی اشاره می منايد .مثال به اين بيت
شعری بنگرمي که می گويد:
ِ ِ4
سنب الل خملِف و ِ
عدهِ
بِ َّ
أن هلم دار الکرام ِة و البشر
فال حت َّ
( اشعار عربی سعدی ،تصحيح جعفر مؤيد شريازی :ص) 135
شاعر با رثای کسانی که به دست قوم مغول به شهادت رسيدند آهنا را در هبشت برين دانسته و مصراع اول بيت
نب الله خمْلِف و ْع ِدهِ رسله إِ َّن الله
شعری خود را نقل مستقيم و بدون هيچ گونه دخل و تصرفی از آيه کرميه ﴿ فال ْحتس َّ
ع ِز ٌيز ذو انْتِقام ﴾[ 5ابراهيم ]47/آورده است که البته چنني معنايی در آيات متعدد قرآنی نيز تکرار شده است از
مجله ﴿ ولن يْلِف اللَّه و ْعده وإِ َّن ي وما عِند ربِّك كألْ ِ
ف سنة ِّممَّا ت عدُّون ﴾[ 6اَلج ]47/و ﴿ و ْعد اللَّ ِه ال يْلِف اللَّه
ًْ
7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ْعده ول ِك َّن أ ْكث ر الن ِ
ف َّمْبنيَّةٌ ْجت ِري من ْحتتها ْاألنْهار و ْعد اللَّه ال يْلف اللَّه
َّاس ال ي ْعلمون ﴾ [الروم ]6/و ﴿ غر ٌ
الْ ِميعاد ﴾[ 8الزمر .]20/اما مصراع دوم بيت فوق الذکر طبق قاعده « نفی کلی» در فرآيند بينامتنی برداشتی از
 - 1هان اي خيال حمبوب! اگر او با شکسنت پيمان از من دوري گزيد ميان من و تو ميعادي است که هرگز خالف خنواهد پذيرفت
 « - 2فرعون گفت :اى موسى ،ما هم در مقابل سحر تو سحرى البته خواهيم آورد پس ميان ما و خودت موعدى معني كن كه ىبآنكه هيچ يك از ما خلف
وعده كنيم در سرزمني مسطحى كه خاليق ببينند ،براى سحر و ساحرى مهيا شومي»
 « - 3موسى گفت :از ميان ما برو كه تو در زندگاىن دنيا به مرضى معذب خواهى شد كه مهه از تو متنفر شوند و دامي گوىي كسى مرا نزديك نشود ،و در آخرت
هم وعدهگاهى در دوزخ دارى كه با تو ختلف خنواهد شد»
 -8هرگز گمان مرب که پروردگار در اين وعده خالف ورزد که ايشان را خانه عزت و شادماين خواهد بود
« - 5پس هرگز مپندار كه خدا وعده خود با رسوالنش را خالف كند كه البته خدا مقتدر و انتقام كشنده است»
« - 6و هرگز خدا در وعده خود به عذاب آنان خلف خنواهد كرد ،و مهانا يك روز نزد خدا و از نظر حلم او چون هزار سال به حساب مشاست»
 « - 7اين وعده خداست كه خدا هرگز خالف وعده نكند ،و ليكن اكثر مردم از اين حقيقت آگاه نيستند»
 « - 8ليكن آنان كه متقى و خدا ترس شدند براى آهنا در هبشت رضوان و باغ فردوس جاويدان كاخ و عمارهتا باالى يكديگر بنا شده است كه در جلو آن
عمارات هنرهاى آب جارى است .اين هبشت ابد وعده خداست كه خدا هرگز وعده خود را خالف خنواهد كرد»

17

مفهوم قرآنی جايگاه واالی نيکوکاران در هبشت اعلی است که در آيات متعدد وارد شده و شاعر با نوعی ترکيب
لفظی کامال جديد به ارائه آن پرداخته است .از مصدايق قرآنی اين مفهوم می توان به اين آيه شريفه اشاره کرد که
1
اآلخرةِ ال ت ب ِديل لِكلِم ِ
اَلياةِ الدُّنْيا وفِی ِ
ات الل ِه ذلِك هو الْف ْوز الْع ِظيم ﴾
می فرمايد ﴿ :هلم الْب ْشرى فِی ْ
ْ
السالِم عِند رِّهبِ ْم وهو
[يونس .]64/و يا آيه مبارکه ديگری که نزديک به مهني مفهوم است و می فرمايد ﴿ :هل ْم دار َّ
ولِيُّه ْم ِِبا كانواْ ي ْعملون ﴾[ 2األنعام.]127/
نتيجه گيری
بنابرآنچه گذشت ،موضوع بکارگريی مضامني قرآنی در اشعار تازی سعدی نياز به يک نگاه تازه دارد که حکايت از
هنرمندی منحصر به فرد شاعر در اين باره دارد .بررسی اين مسئله از منظر رويکرد بينامتنی می تواند ما را به کيفيت
و کميت روابط لفظی و معنايی اين اشعار با مفاهيم بلند قرآنی و تبيني زيبايی های ادبی و بالغی آن و رسيدن به
خوانشی جديد از اين اشعار کمک کند که معموال بازخوانی اين اشعار در چارچوب يک فرايند تاثري پذپری و يا
اقتباس ساده قرآنی دارای چنني ابعاد زيباشناختنی منی باشد.
سعدی در اشعار تازی خود گاهی با فرايند بينامتنی متوازی منت قرآنی را بدون هيچ تغيري وحتولی در اشعار خود
آورده بطوريکه اين مدل بينامتنی قرآنی دارای کمرتين ابداع و نوآوری است .اما وی گاهی در البه الی ابيات خود
الفاظ و معانی قرآنی را با مهارت متام بکارمی گريد؛ بدين صورت که به مصداق قاعده نفی کلی در بينامتنيت،
الفاظ قرآنی را در آفرينش يک منت و سياق جديد و گاهی کامال متناقض با سياق اوليه بکار برده و زيبايی خاص به
اشعار خود افزوده است بی آنکه به قداست الفاظ و عبارت قرآنی خدشه ای وارد شود.
مهچنني سعدی در بينامتنی های قرآنی خود معموال تراکيب و عباراتی را مورد گزينش قرار می دهد که دارای ويژگی
« تکرار» در قرآن کرمي می باشد تا ذهن خواننده دچار گمراهی و عدم توانايی در اجياد پيوند ميان اشعار و مضامني
قرآنی نشود و از طرفی ديگر هنرمندی ادبی اشعار نيز به قوت خود باقی ِباند که اين استفاده های به جا و به
مقتضای حال از متون قرآنی و گسرتدگی آن در اشعار تازی سعدی ،نشان از علم و اطالع فراوان وی بر فرهن
قرآنی دارد.
نويسندگان :دکتر نصراهلل شاملی ؛ دانشيار گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان

دکتر محمود حيدری؛ استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه ياسوج

حسين قائمی اصل؛ دانشجوی دوره دکتری زبان عربی دانشگاه اصفهان *

ياسوج-دانشگاه ياسوج-دانشکده ادبيات و علوم انسانی09178411873-
ghaemiasl@yahoo.com

منابع و مآخذ
« - 1آهنا را پيوسته بشارت است هم در حيات دنيا به مكاشفات در عامل خواب و هم در آخرت به نعمتهاى هبشت .سخنان خدا را تغيري و تبديلى نيست،
اين است فريوزى بزرگ»
 « - 2آهنا را نزد خدا دار سالمت و خانه آسايش است و خدا دوستدار و سرپرست آهناست براى آنكه نيكوكار بودند»
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 قرآن کريم
فارسی:
 بوستان سعدی( .)1372تصحيح غالحمسني يوسفی،دچاپ چهارم ،هتران :انتشارات خورازمی.

 پرتوی از قرآن ،طالقانی ،سيد حممود( .)1362جلد چهارم ،چاپ چهارم ،هتران :شرکت سهامی انتشار.

 ترمجه تفسري امليزان ،موسوی مهدانی ،سيد حممد باقر( .)1374جلد سيزدهم ،چاپ پنجم ،قم :دفرت
انتشارات اسالمی جامعه مدرسني حوزه علميه قم.
 تفسري منونه ،مکارم شريازی ،ناصر( .)1374جلد بيست وچهارم ،چاپ اول ،هتران :دار الکتب
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 شعرهای عربی سعدی شريازی ،مؤيد شريازی ،جعفر( )1372شرياز :انتشارات دانشگاه شرياز.
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 علم النص ،کريستيفا ،جوليا( .)1997ترمجه فريد الزاهی ،چاپ دوم ،املغرب :دار طوبقال.
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Stylistics of Quranic intertextual in Arabic poems of Saadi

Abstract
Intertextuality or incorporating of texts is a contemporary critical theory
that is surveying the literary works relying on different texts and their
relation to each other. In this theory, the issue of connection of didactic
texts to each other during process off making of meaning is of great
important. As the discover of the hidden layers of text leads to new
reading of text. As a case of intertextual relations is Quranic
intertextuality that is of the pure meaning and word the holy Quran in its
word.
Saadi is one of most great one of Persian literature who has used the
contents of holy Quran throughout of its poems, as the pure meaning of
the holy Quran is flowing in the arteries of its poem and prose. Arabic
odes of Saadi has beautiful texture and is affected by Ayats (words of
revelation), words, purports, characters, and the holy Quran. Poet in
decorating of his odes meaning and words has not only focused on the
repeating of words but also has employed the meaning in a new texture
and space At the highest level of intertextuality .
Keywords: Saadi, Intertextulity of the holy Quran, Stylistics

