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بینامتنی قرآنی در اشعار سفیان بن مصعب عبدی
ابوالفضل رضایی ،1رقیه خرّمی

2

(تاریخ دریافت مقاله -15/13/91 :تاریخ پذیرش مقاله)16/13/12 :

چکیده
نظریۀ بینامتنی که نخستین بار از سوی کریستوا مطرح شد بیانگر آن است کهه
هر متنی برخاسته از متنهای پیشین یا معاصر خود است و به معنهای اندیشهۀ
انتقال معنا یا لفظ از یک متن به متن دیگر میباشد .این انتقال بر اسها سهه
قاعدۀ نفی جزئی ،متوازی و کلی صورت مهیپهذیرد .از مههمتهرین منهابعی کهه
همواره مورد اقتبا شاعران قهرار داشهته قهرآن کهریم اسهت .آنهان همهواره از
سرچشمۀ فیاض واژگان و مضمونهای آن بهره میبردند .یکی از ایهن شهاعران،
سفیان بن مصعب است که شعر خود را در خدمت نشر فضایل ائمه( ع) و مفاهیم
قرآنی قرار داد .او با کمترین تغییر ،بینامتنی آشکاری را با مفهردات و مضهامین
قرآنی به نمایش گذاشته است .پربسامدترین نوع رابطۀ بینهامتنی در شهعر وی،
نفی جزیی است .در این نوشتار با اسهتفاده از روش توصهیفی -تحلیلهی ،روابه
بینامتنی در شعر این شاعر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژهها :بینامتنی قرآنی ،سفیان بن مصعب ،شعر عربی ،قرآن کریم.

 .9دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول).
 .8دانشجوی دکتری زبان وادبیات

Email: a.rezaei353@gmail.com
عربی دانشگاه شهید بهشتیEmail: setarekhorram64@gmail.com .
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 .1مقدمه
مطالعات بینامتنی یکی از رویکردهای قابل توجه در پژوهشهای ادبی دهههههای اخیهر
است .نظریۀ بینامتنی نخستین بار توس ژولیا کریستوا در سال  9161و با الهام از آثهار
میخاییل باختین مطرح شد .بر طبق این نظریه هر متنهی زایهش و بازخوانشهی از دیگهر
متون است .از نظر ژولیا کریستوا بینامتنی ،ترکیبی کاشی کاری شده از اقتبا ها اسهت
و هر متنی فراخوان و تبدیلی از متون دیگر است] ،91ص .[44
«بینامتنیههت» دارای سههه رکههن اسههت« :مههتن پنهههان»« ،مههتن حا ههر» و «رواب ه
بینامتنی» .رابطۀ بینامتنی ،انتقال معنا یا لفظ از متن پنهان به متن حا ر است کهه بهه
سه صورت انجام میگیرد و از آن با عنوان «قواعهد سههگانهۀ بینهامتنی» یهاد مهیشهود:
«قاعدۀ نفی جزئی»« ،قاعدۀ نفی متوازی» و «قاعدۀ نفی کلی».
قرآن کریم همواره یکی از منابع مهم مورد اقتبا ادبا و الههامبخهش آفهرینشههای
ادبی بوده است .ادبا در دورههای مختله از سرچشهمۀ زالل قهرآن و مفهاهیم واالی آن
بهرهمند شده و معانی قرآنی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آثهار خهود بازتها
دادهاند .یکی از شاعرانی که به شدت تحت تأثیر قرآن قهرار داشهته و الفها و مضهامین
قرآنی را بسیار در شعر خود بهکار گرفته ،سفیان بن مصعب عبدی از شهعرای قهرن دوم
هجری است؛ شاعری که شعر خود را وق بیان فضایل ائمه(ع) و نشر آن قهرار داد و جهز
[در این راه] شعری نسرود.
 .2پیشینۀ تحقیق
از جمله آثاری که دربارۀ بینامتنی قرآنی در اشعار شاعران عر نگاشته شده است مهی-
توان به این موارد اشاره کرد :مقالۀ « بینامتنی اشعار عبدالوها البیاتی با قهرآن کهریم»
نوشتۀ طیبه سیفی در فصلنامۀ تخصصی پژوهشهای میان رشتهای قرآن کریم ،شماره-
ی ،5پاییز و زمستان 9311؛ مقالۀ « التناص القرآنی فی شعر حسان بن ثابت األنصاری»
به قلم حجت رسولی ،محمد ظهیری و مصطفی زرگانی در مجلۀ دراسات فی نقهد األد
العربی ،سال سوم ،شمارۀ  ،5پاییز و زمستان 9319؛ مقالۀ « بینامتنی قرآنی در شعر بدر
شاکر سیا » به قلم قاسهم مختهاری در مجلهۀ اد عربهی ،شهمارۀ  ،4زمسهتان 9319؛
مقاله« التناص القرآنی فی الشعر العراقی المعاصر؛ دراسۀ و نقد » نوشتۀ علهی سهلیمی و
عبدالصاحب طهماسبی در مجلۀ إ اءات نقدیۀ ،سال دوم ،شمارۀ  ،6تابستان .9319
دربارۀ سفیان بن مصعب نیز آثاری چند به نگارش درآمده است از جمله :پایاننامهای
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با عنوان « دراسۀ لحیاۀ سفیان العبدی الشاعر و جهات نظره تجاه أهلالبیت(ع) » توسه
صادق فتحی دهکردی در دانشگاه تربیت مدر در سال 9315نگاشته شهده اسهت کهه
نویسنده در آن به معرفی سفیان بن مصعب و دیدگاه او دربهارۀ ائمهه(ع) پرداختهه اسهت.
مقالۀ « سفیان بن مصعب عبدی ،شاعر اههل بیهت(ع) » بهه قلهم جهواد سهعدون زاده در
فصلنامۀ لسان مبین ،سال دوم ،شهماره  ،9دی مهاه  9321بهه چهار رسهیده اسهت کهه
نگارنده در این مقاله به تبیین جایگاه ادبی سهفیان و جایگهاه اههلبیهت(ع) در شهعر وی
پرداخته است .پایاننامهای نیز با عنوان « ترجمه و شرح اشعار سفیان بن مصعب عبدی
در مدح ائمه(ع) » به قلم رقیه خرمی در دانشگاه تهران در سال  9311نگاشته شده و در
آن به ترجمه و شرح اشعار وی پرداخته شده است امها بینهامتنی قرآنهی در اشهعار ایهن
شاعر تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
این مقاله برآن است تا به این پرسشها پاسخ گوید که تاثیرپذیری عبهدی کهوفی از
قرآن به چه میزان است؟ شاعر ،معانی واالی قرآنی را به چه مقصودی مورد استفاده قرار
داده است؟ عبدی در اشعار خود از کدام نوع بینامتنی بههره جسهته و کهدام نهوع آن در
شعر او بیشتر به چشم میخورد؟
 .۳روش تحقیق
[در این پژوهش] ابتدا به بررسی اجمهالی نظریهۀ بینهامتنی و شهرح حهال مختصهری از
سفیان بن مصعب میپردازیم و سپس رواب بینامتنی اشعار وی را با قرآن مورد بررسهی
قرار میدهیم .از آنجا که بسیاری از اشعار عبدی در گهذر زمهان از بهین رفتهه اسهت و
دیوانی از او موجود نیست برای ارجاع ابیات از منابع معتبری همچون کتها مناقهب آل
ابیطالب ابن شهرآشو و الغدیر عالمه امینی استفاده میشود.
نظریۀ بینامتنیت
بینامتنیت نخستین بار در اواخر دههۀ شصهت قهرن نهوزدهم مهیالدی از سهوی « ژولیها
کریستوا» و با الهام از آثار « میخاییل باختین» مطرح شد .بر اسها ایهن نظریهه ،ههی
متن مستقلی وجود ندارد بلکه هر متنی برخاسته و شکل یافته از متون پیشین یا معاصر
با خود است .از نظر کریستوا ،بینامتنی ترکیبی کاشیکاری شده از اقتبا ها است و هر
متنی فراخوان و تبدیلی از متون دیگر است ] ،91ص  .[44هی متنی مسهتقل و جهدای
از دیگر متون نیست بلکه هر متنی اگر چه به متون دیگر اشارهای نداشته باشد با متهون
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دیگر در حال مکالمه است و نمیتواند متنی یک سویه باشد ] ،91ص  .[819باختین نیز
در این باره میگوید «:سخن با سخنهای پیشین که مو وع مشترکی داشته باشند و بها
سخنهای آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به آنهاست گفتگو مهیکنهد» ] ،5
ص [13از نگاه او همۀ متون از متون دیگر زاده شدهاند و هی متن جدیدی وجود نهدارد
که بر متون پیش از خود تکیه نداشته باشد ] ،93ص.[14
 .1 .۴بینامتنی در ادب عربی
پدیدۀ بینامتنی در ادبیات عربی به «تناص» معروف است .اصهطالح تنهاص در گفتمهان
نقدی قدیم عربی ،با نامهای دیگری همچون نقائض ،معار ات ،تضمین ،اقتبا  ،سرقت
های ادبی و...موجود است ] ،88ص .[811در حقیقت بینامتنی در ادبیات عربی پیشینه-
ای طوالنی دارد چنانکه ابن رشیق آورده است « :مصدر هر گفتاری ،گفتهار پهیش از آن
است حتی اگر کش رواب بین متون ،کار آسانی نباشد .در ههر حهال سهخن از سهخن
میآید ،هر چند که مسهیرش پنههان و رابطههاش دور باشهد ،8]» .ص  [23پژوهشهگران
عر  ،اصطالحات متعددی در مهورد ایهن پدیهده بهه کهار بهردهانهد از جملهه :التناصهیۀ،
النصوصیۀ ،تداخل النصوص ،النصوص المتداخلۀ و النص الغائب و النص الحا هر و،94] ...
ص .[99محمد مفتاح ،از منتقدان معاصر عر  ،بینهامتنی را تعامهل متهون گونهاگون بها
یکدیگر در «کمّوکی »های مختل میداند]  ،83ص .[989محمد بنیس ،ناقهد معاصهر
عر « ،متن حا ر» را ساختاری لغوی میداند که با متون دیگهر در ارتبهاا اسهت و بها
شناخت این ارتباا میتوان متن را تفسیر کرد .به بیان دیگر معتقد است ههر مهتن در-
برگیرندۀ متون دیگر است و این متون در همتنیده و بههمآمیختهاند] ،1ص.[859
 .2 .۴انواع بینامتنی
بینههامتنی دارای سههه رکههن اساسههی اسههت« :مههتن غایههب»« ،مههتن حا ههر» و «فرآینههد
بینامتنیت» یا همان تاثیر و تأثر .همچنین بینامتنیت معموال به سه روش «اجتهرار» یها
نفی جزئی« ،امتصاص» یا نفی متوازی و «حوار» یها نفهی کلهی صهورت مهیگیهرد ]،85
ص.[55
نفی جزئی یا اجترار ،عبارتست از تکرار متن غایب بدون هی تغییهر و دگرگهونی بهه
گونهای که مؤل  ،جزئی از متن غایب را در متن خود میآورد و متن حا ر ،ادامۀ مهتن
غایب است و کمتر ابتکار یا نوآوری در آن وجود دارد ] ،99ص.[59در این نوع از رابطهه
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که سطحیترین نوع رواب بینامتنی است متن برگرفته از متن غایب میتواند یک کلمه،
یک جمله یا یک عبارت باشد.
نفی متوازی یا امتصاص در درجۀ باالتری نسبت به نفهی جزئهی قهرار دارد .در نفهی
متوازی ،متن پنهان به صورتی در متن حا ر به کار میرود که جوهرۀ آن تغییهر نمهی-
کند و معنای متن غایب با توجه به مقتضای متن حا هر ،همهان نقشهی را کهه در مهتن
غایب ایفا میکند در متن حا ر نیز بر عهده دارد]همان[.
نفی کلی یا حوار باالترین درجۀ بینامتنی است و مؤل  ،متن غایب را به گونههای در
متن حا ر بازآفرینی می کند که در خهالف معنهای مهتن غایهب بهه کهار مهیرود ]،86
ص .[31در این نوع رابطه ،نیاز به آگاهی دقیق از متن غایب ،مهمترین اصل است و این
باالترین درجهی بینامتنی در میان قوانین سهگانۀ بینامتنی است ]  ،85ص.[55
بنابراین معنای متن در نفی کلی تغییر میکند اما در نفی متوازی معنای متن همان
است و معنای متن غایب در متن حا ر تغییری اساسی نمهیکنهد؛ گرچهه نویسهنده یها
شاعر میتواند بر معنا بیافزاید و بدین ترتیب متن حا ر دارای معنای بیشتری باشد یا با
توجه به نوآوری وی ،با تغییر و تنوّع همراه باشهد امها روابه بینهامتنی در نفهی جزئهی،
نسبت به نفی متوازی و نفی کلی ،شکل سطحیتری دارد و میزان نهوآوری در آن انهد
است.
 .۵نگاهی به زندگانی سفیان بن مصعب عبدی
ابومحمّد سفیان بن مصعب عبدی کوفی از شعرای اههلبیهت(ع) اسهت کهه در قهرن دوم
هجری میزیست .وی معاصر امام صادق(ع) بود و محضر ایشان را در کرد ] ،3ص.[931
تاریخ والدت و وفات عبدی مشخص نیست .عالمه سید محسهن امهین عهاملی درکتها
اعیان الشیعه و برخی دیگر ،تاریخ وفات وی را سال 981هجهری دانسهتهانهد امها عالمهه
امینی درکتا الغدیر اعتراف میکند که تاریخ والدت و وفات او را نمیداند و بهر اسها
برخی اخبار و قرائن وارده در مورد عبدی ثابت میکند که سهال وفهات او بعهد از سهالی
است که سید امین ذکر کرده است و نزدیک به سال وفات سید حمیری و بین سالهای
 961تا911هجری بوده است ] ،89ص .[44او را عبدی گفتهاند بهه دلیهل انتسهابش بهه
عبدالقیس بن ربیعۀ بن نزار و به همین دلیل عبقسی نیز گفته شده اسهت ] ،6ص.[861
مطابق روایتی ،از امام صادق( ع) نقل شده است که به شیعیان فرمهود« :یها معشرالشهیعۀ
عَلِّموا أوالدکم شعر العبدی فإنّه علهی دیهن ا » ] ،1ص  .[815در اهمیهت شهعر عبهدی
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همین بس که امام صادق( ع) از او خواسهت تها شهعر بسهراید] ،92ص [829یها ازدیگهران
خواست شعر او را بخوانند.
 .۶ویژگی شعر عبدی
عبدی شعر خود را مختص اهل بیت(ع) قرار داده و در سایر زمینهها و مضهامین ،شهعری
نسروده است .شعر او متضهمّن احادیهث و آیهاتی در فضهایل اههل بیهت( ع)و مناقشهه بها
مخالفان ایشان است .او به خصوص آن دسته از احادیثی که از پیهامبر( ص) روایهت شهده
است و اهل سنت نیز به آن معترفاند و در کتا هایشان ذکر کردهاند را به نظم درآورده
است.
عبدی در شعر خود فراوان از تعبیر مستقیم استفاده میکند و غالبها تصهاویر شهعری
خیالی و مطلعهای غزلی را که بین شعرا رایج بود ،به کار نمیبرد اما با این وجود زبان و
روح شعری را از دست نداده است و از برخی اسالیب بالغی استفاده میکند.
یکی از ویژگیهای شعر او کوتاهی قصاید است و شاید این شعرها در من قصهیده-
ای طوالنی بوده که به ما نرسیده است .او وزنهای خفی و مجزوء را در شهعر خهود بهه
کار میبرد.
 .۷بینامتنی قرآنی در اشعار عبدی
قرآن کریم مهمترین منبعی است که در متون دینی مورد توجه ادیبان دورههای مختل
بوده است .آنان واژگان و مفاهیم قرآنی را چه به صورت مستقیم و چه غیهر مسهتقیم در
آثار خود بهکار بردهاند .شعر عبدی نیز به عنهوان یهک شهاعر متعههد شهیعی ،سرشهار از
مفاهیم کتا و سنت است .وی گاهی به طور مستقیم واژگان قرآنی را بهکار میگیهرد و
گاهی از مضمون یک آیه برای بیان اندیشۀ خود استفاده میکند .عبدی از قانون اجتهرار
و امتصاص برای بازآفرینی متن غایب استفاده کهرده و در اشهعار وی واژگهان و مفهاهیم
قرآنی با کمترین تغییر به کهار رفتهه اسهت [کهه در ادامهه بهه نمونههههایی از آن اشهاره
میشود].
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 .1 .۷نمونۀ1
متن غایب
ال  -وَ یَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَی األَرْضَ بارِزَۀ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغهادررْ مرهنْهُمْ أَحَهدا]کهه :
[41؛ و روزی را به خاطر بیاور که کهوههها را بهه حرکهت درآوریهم و زمهین را آشهکار( و
مسطح) میبینی و همۀ آنان را برمیانگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخهواهیم کهرد
[.]9
این آیه به حوادثی اشاره دارد که در آسهتانۀ رسهتاخیز ر خواههد داد و پایهان آیهه
تاکیدی است بر این حقیقت که معاد ،یک حکم عمومی و همگانی است و هی کهس از
آن مستثنی نخواهد بود ]  ،84ج ،98ص.[418
 الیَحزُنُهم الفَزَعُ األکبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ المَالئرکَۀ ُ] انبیاء]913 :؛ وحشهت بهزرآ آنهان رااندوهگین نمیکند و فرشتگان به استقبالشان میآیند [.]9
متن حاضر
وَ أنتُم وُالۀُ الحَشرِ وَالنَشرِوَالجَزاء /وَ أنتُم لریَومِ المُفزِعِ الهَول مَفهزَعُ [ ،4ج ،3ص ]39شهما
حکمران روز رستاخیز و پاداش هستید /و شما در روز سهمنا قیامت ،پناهگاهید.
رابطۀ بینامتنی
از الفا و واژگان قرآنی با اندکی تغییر بهره
شاعر برای بیان ارادت خویش به
جسته است .در مصرع اوّل واژۀ «حشر» به کهار رفتهه و در مصهرع دوم از روز سههمگین
قیامت (یوم المفزع الهول) یاد میکند که نظیر این واژگان در آیات مذکور دیده میشود
( حشرناهم ،الفزع االکبر) و شاعر با مهارت تمام ،این الفا قرآنی را بهرای بیهان اعتقهاد
خود به والیت اهلبیت(ع) به کار گرفته است .بنابراین رابطۀ بینامتنی از نوع نفی متوازی
یا امتصاص است.
اهلبیت(ع)

 .2 .۷نمونۀ 2
متن غایب
وَعَلَی األعرافر رِجالٌ یَعرِفونَ کُلّا بِسیماهُم وَنادوا أصحا َ الجَنَّۀِ أن سَالمٌ عَلَیکُم ] اعهراف:
]46؛ و بر«اعراف» مردانی هستند که هر یک از آن دو را از چهرهشان میشناسهند و بهه
بهشتیان صدا میزنند که درود بر شما باد [.]9
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از سلمان فارسی نقل است« :شنیدم پیامبر(ص) بیش از چندبار به علی(ع) میفرمود« :
ای علی تو و جانشینان پس از تو از فرزندانت ،اعراف بین بهشهت و دوز هسهتید .تنهها
آنکس که شما را بشناسد و شما او را بشناسید وارد بهشت میشود و آنکس که شما را
نشناسد و شما او را نشناسید وارد آتش میشود» ] ،2ص.[22
عبدی امام علی(ع) و جانشینان ایشان را مقصود این آیه میداند که هر کهس آنهان را
بشناسد وارد بهشت میشود .وی این مطلب را به زیبایی در شعر خهود بهه تصهویر مهی-
کشد.
متن حاضر
لَأنتُم عَلَی األعرافر أعرَف عارفٍ /بِسیمَا الّذی یَهواکُم و الّذی یَشنا [ ،1ص]148
شما بر فراز اعراف به سیمای کسی که دوستدار شماست و کسی که دشمن شماسهت از
همه آگاهترید.
رابطۀ بینامتنی
شاعر در این بیت با تغییر بسیار اندکی آیهای از قرآن را بهکار بسته و بینامتنی آشکاری
ایجاد نموده است بهگونهای که به آسانی میتوان از طریق بیت ،به آیهۀ قهرآن رهنمهون
شد .در حقیقت متن حا ر ادامۀ متن غایب و رابطۀ بینامتنی از نوع نفی جزئی یا اجترار
است.
 .۳ .۷نمونۀ ۳
متن غایب
وَالمَلَکُ عَلَی أرجائرها وَیَحمرلُ عَرشَ رَبِّکَ فَوقَهُم یَومَئرذٍ ثَمانیۀٌ [حاقهۀ]91 :؛ فرشهتگان در
اطراف آسمان قرار میگیرند و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بهر فهراز همهۀ
آنها حمل میکنند» [.]9
این حامالن عرش ،گرچه صریحا در این آیه تعیین نشدهاند که از فرشتگانند یا غیهر
آنها ،ولی ظاهر تعبیرات مجموع آیه نشان میدهد آنهها از فرشهتگانند ولهی مشهخص
نیست که آیا هشت فرشتهاند یا هشت گروه کوچک و بزرآ]  ،84ج  ،84ص.[453
متن حاضر
ثَمانریَۀٌ بِالعَرشِ إذیَحمرلونَهَ /ومرن بَعدرهرم فی األرضِ هادُون أربعُ [ ،1ص]195
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هشت تن از آنان عرش را بر دوش میکشند /و بعد از آنان چهارتن در زمهین ،ههدایتگر
خلقاند.
رابطۀ بینامتنی
شاعر در این بیت به حمل عرش توس هشت نفر اشاره دارد و به نظر میرسهد مقصهود
وی از چهار نفر در مصرع دوم ،پیامبر(ص) ،امام علی(ع)و فرزندان ایشهان هسهتند زیهرا در
روایتی آمده است « :حامالن هشتگانۀ عرش خدا در قیامت چهار نفر از اولین و چهار نفر
از آخرین هستند .چهار نفر از اولین نوح(ع) ،ابراهیم(ع) ،موسی(ع) و عیسی(ع) و چهار نفر از
آخرین محمد(ص) ،علی(ع) ،حسن(ع) و حسین(ع) هستند»]  ،84ج  ،84ص .[454عبدی بها
بهکارگیری الفا قرآنی «ثمانیۀ» و «حمل عرش» مستقیما ما را به آیۀ مذکور رهنمهون
میشود .این مورد نیز همانند نمونۀ قبل از نوع نفی جزئی یا اجترار است چهرا کهه ایهن
الفا به همان معنا و شکلی که در متنِ غایب بوده به کار رفته است.

 .۴ .۷نمونۀ۴
متن غایب
َْ
َّْللا ْو
َِِّ
َنب
ُْفي ْْ
ج
َّطت
َر
َلى ْماْف
َتى ْع
َسر
َفسٌْياْح
ل ْن
تق
َن
أ
ْ َْ
ُوَ
ِ
َ
َْالسَّاخِرين [زمر]۶۵ْ:؛ [این دستورها برای آن اسهت
ُْلمن
ُنت
ِنْك
إ
که] مبادا کسی روز قیامت بگوید :افسو بر من از کوتاهیهایی کهه در اطاعهت فرمهان
خدا کردم و از مسخرهکنندگان [آیات او] بودم» [.]9
از امیرمؤمنان(ع) روایت است که فرمود « :أنا صررااُ ا ِ وأنا جَنهبُ ا ِ ،3 ]».ص[813
یعنی ،من صراا و پهلوی خدا هستم« .جنب ا » که بهه معنهای جانهب و ناحیهۀ خهدا
است ،عبارتست از چیزهایی که بر عبد واجب است با خدای خود معامله نموده از سهوی
خود به سوی خدا روانه کند و تفری در جنب خدا به معنای کوتاهی در آن است ] ،98
ص.[5521
متن حاضر
أنتُم جَنبُهُ وَعُروَتُهُ الوُثه /هقَی وَأسمَاؤُهُ وَبَا النجاۀِ ] ،4ج ،3ص.[411
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رابطۀ بینامتنی
عبدی در این ابیات به شکلی صریح و بدون تغییر از واژگان قرآنی استفاده کرده است و
میتوان به راحتی از خالل این واژگان به آیۀ قرآنی منتقل شد .بنابراین رابطۀ بینهامتنی
در این بیت نیز از نوع نفی جزئی یا اجترار است.
 .۵ .۷نمونۀ ۵
متن غایب
فَسُبحانَ ا ِ رَ ِّ العَرشِ عَمّایَصرفون ] انبیاء[88 /؛ منزه است خداوند پروردگهار عهرش ،از
توصیفی که آنها میکنند [.]9
متن حاضر
إنَّ مَن زَارَهُ کَمَن زارَ ذا العَر /هشِ عَلَی عَرشرهر بِغَیرِصرفات ] ،4ج ،3ص[818
بیگمان هرکس او ،یعنی علی(ع) را زیارت کند مانند کسی اسهت کهه بهدون داشهتن
صفات تقرّ الهی ،صاحب عرش را در عرش خودش مالقات کند.
رابطۀ بینامتنی
عبدی در این بیت به غیر قابل توصی بودن خداوند اشاره دارد و نیز واژۀ «ذا العرش» را
که از واژگان صریح قرآنی است بهکار گرفته است اما از این آیه در جهت بیان باور خهود
به منزلت واالی موالی متقیان(ع) بهره جسته است و مضمون آیه را با اندیشهۀ خهود در-
آمیخته است .بنابراین ،رابطۀ بینامتنی از نوع نفی متوازی یا امتصاص میباشد.
 .۶ .۷نمونۀ ۶
متن غایب
یَومٌ نَدْعُو کُلَّ أنا ٍ بإمامرهِم [اسراء]19 :؛ بهه یهاد آوریهد روزی را کهه ههر گروههی را بها
پیشوایشان میخوانیم [.]9
مفاد این آیه آن است که در روز قیامت ،هر کس با امام خود محشور میشود لذا باید
در هر زمانی امامی وجود داشته باشد چنانکه پیامبر فرمود « :هر کس بمیرد در حهالی
که امامش را نشناخته باشد ،به مرآ جاهلی مرده اسهت ،91] » .ج ،8ص [91همچنهین
نقل است است که امام باقر(ع) فرمود « :وقتی آیۀʼیَومٌ نَدْعُو کُلَّ أنا ٍ بإمامرهِم ʻنازل شهد
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مسلمانان گفتند ʼ:ای رسول خدا آیا شما امام همۀ مردم نیستید؟ ʻفرمودʼ :من فرستادۀ
خدا به سوی همۀ مردم هستم اما زود است که بعد از من امامانی از اهلبیت من بیایند؛
آنان در میان مردم قیام خواهند کرد اما تکذیب میشوند ،92 ] » ʻ.ص[895
متن حاضر
أئرمَّتُنَا أنتُم سَنُدعَی بِکُم غدا /إذا ما إلَی رَ ِّ العربادر مَعا قُمنَا ] ،1ص.[148
شما امامان ما هستید و فردا ما به همراه شما خوانده میشویم /آنگاه که بها ههم بهه
سوی پروردگار بندگان بهپا خیزیم.
رابطۀ بینامتنی
عبدی ،مقصود از امامانی را که در روز قیامت هر بندهای با آنان فرا خوانده میشود ،اهل
بیت پیامبر(ص) میداند .وی در این بیت ،مضمون آیۀ قرآنی را به گونهای به کار برده کهه
جوهرۀ آن تغییری نکرده است و بنابر نفی متوازی یها امتصهاص ،مفههوم مهتن غایهب را
مکیده و در شعرش به کار برده است.
 .۷ .۷نمونۀ ۷
متن غایب
هو الّذی جَعَلَ لَکُم النُجُومَ لرتَهتَدوابِها فی ظُلُماتر البَرِّ وَالبَحرِ ] انعام[11 /؛ او کسی اسهت
که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکیهای خشکی و دریا ،بهه وسهیلۀ آنهها راه
یابید» [.]9
انسان در گذشته برای راهیابی در سفر ،از ستارگان بهرۀ فراوان میبرد و اسهالم نیهز
به مظاهر طبیعت توجه خاصی دارد .اما وقتی خدا بهرای سهفرهای انسهان ،سهتارگان را
راهنما قرار داده است آیا میتوان پهذیرفت کهه بهرای گمهراه نشهدن او در مسهیر حهق،
راهنمایی قرار نداده باشد؟ این امر بیانگر لزوم رسالت و امامت برای هدایت بشر است .در
روایات منظور از ستارگان هدایت کننده ،رهبران معصوم و اولیای خداوند هسهتند [،95
ص]596؛ « النجوم :آلُمحمّد(ع)»]  ،81ج ،84ص.[16
متن حاضر
أنتُم نُجُومُ الهُدَی اللَّواتی /یَهدی بِها ا ُ کُلَّ هادی ] ،1ص.[134
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رابطۀ بینامتنی
عبدی در این بیت نوآوری اندکی به خرج داده است و امامان معصوم(ع) را بهه سهتارگانی
تشبیه میکند که هدایتگر بشر هستند .شاعر در این بیت مضهمون آیهه را مکیهده و در
کالم خود به کار برده است .بنابراین رابطۀ بینامتنی از نوع متوازی یا امتصاص است.
 .۸ .۷نمونۀ۸
متن غایب
أنّمهها وَلههیکُم ا ُ ورسههولُه والّههذین آمَنههوا الّههذین یُقیمههونَ الصّههالۀَ ویُؤتههونَ الزکههاۀَ وهههم
راکرعونَ]مائده[55 :؛ سرپرست و ولیّ شما تنها خداسهت و پیهامبر او و آنهها کهه ایمهان
آوردهاند؛ همانها که نماز را برپامیدارند ودر حال رکوع ،زکات میدهند»[.]9
امروز یاور شما تنها خدا و رسول و آن مؤمنانی هستند کهه نمهاز بههپها داشهته و بهه
فقیران ،در حال رکوع ،زکات میدهند .انس بن مالک نقل میکند« :گهدایی بهه مسهجد
آمد و میگفتʼ :کیست که به فقیری پیر ،قرض بدهد؟ ʻعلی(ع)در رکوع بود .انگشهترش
را از دستش درآورد و به گدا داد .رسول خدا(ص)فرمودʼ :ای عمر! واجب شد ʻ.عمرگفهت:
ʼپدر و مادرم فدایت ای رسول خدا؛ چه چیزی واجب شد؟ ʻفرمودʼ :بهشت بر او واجهب
شد .به خدا سوگند انگشتر را از دستش بیرون نیاورد مگر اینکه خداوند او را از هر گناه
و خطایی خارج کرد ʻ.هنوز کسی از مسجد بیرون نرفته بود کهه جبرئیهل(ع)ایهن سهخن
خدای متعال را بر پیامبر(ص) نازل کرد« :أنّمها وَلهیکُم ا ُ ورسهولُه والّهذین آمَنهوا الّهذین
یُقیمونَ الصّالۀَ ویُؤتونَ الزکاۀَ وهم راکرعونَ » ]  ،96ص.[916
متن حاضر
ذا َ المُصَدِّقُ فی الصَّالۀ بخاتم /وَبِقُوترهر لرلمُستَکینِ السارِ [ ،4ج ،8ص.]893
او کسی است که در نماز انگشترش را صدقه داد /و غذایش را به رهگذر بینوا داد.
رابطۀ بینامتنی
و دادن انگشتر خویش به فهرد نیازمنهد در
شاعر در این بیت ماجرای صدقه دادن
حالت رکوع را که در آیۀ قرآنی به آن اشاره شده به شعر درآورده است و نوآوری خاصهی
در شعر خود ندارد .بنابراین رابطۀ بینامتنی از نوع نفی جزئی یا اجترار است کهه سهاده-
ترین نوع رواب بینامتنی به شمار میآید.
امام(ع)
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 .۹ .۷نمونۀ۹
متن غایب
وَ األرضَ بَعدَ ذلک دَحاها ]نازعات ]31 :؛ و زمین را بعد از آن گسترش داد [.]9
در احادیث آمده است که روز «دحهو األرض» روزی اسهت کهه زمهین از زیهر کعبهه
گسترده شد و آن روز  85ذیالقعده است« .دحو» در لغت به معنهای گسهتردن اسهت و
مراد از دحو األرض آن است که در آغاز تمام سطح زمین را آ های حاصل از بارانههای
سیالبی نخستین فراگرفته بود .این آ ها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتنهد و
خشکیها از زیر آ سر برآوردند و روز به روز گستردهتر شدند ] ،84ج  ،86ص.[991
متن حاضر
لوالهُم مارفَعَ ا لهُ السَّمهها /وَالدَحَا األرضَ وَال أنشَأَ بِالوَرَی ] ،3ص.[913
رابطۀ بینامتنی
شاعر در این بیت ،علت افراشته شدن آسمان و گسترده شهدن زمهین را ،وجهود
دانسته و از مضمون آیۀ قرآنی به نیکی بهره گرفته و با اندکی نوآوری ،مضمون آیه را در
جهت هدف مورد نظر خود به کار بسته است و بها ذکهر کلمهات «األرض» و «دحها» بهه
آسانی خواننده را به آیه رهنمون میشود اما جوهرۀ متن غایب تغییری نیافته و بنابراین
رابطه از نوع نفی متوازی یا امتصاص است.
ائمهه(ع)

 .1۱ .۷نمونۀ1۱
متن غایب
فَخَسَفنا بِهر وَبِدارِهر األرضَ ] القصص[29 :؛ سپس ما او( قارون) و خانهاش را در زمین فرو
بردیم [.]9
این آیه به ماجرای فرو رفتن قارون ستمگر و گنجش به درون زمین اشاره دارد.
متن حاضر
لو شرئتَ تَمسرخُهُم فی دارِههم مسهخوا  /أو شرهئتَ قُلهتَ بِهِهم یهاأرض فانخسه ] ،4ج،8
ص[ [952ای علی] اگر میخواستی آنان را (کسانی که بر تهو سهتم کردنهد) در خانهه-
هایشان نیست و نابود کنی ،نابود میشدند یا اگر میخواستی میگفتی ای زمین آنهان را
فرو ببر.
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رابطۀ بینامتنی
عبدی در این بیت ،به زیبایی ترکیب آیۀ قرآنی را برگرفته و با مقداری نهوآوری آن را در
جهت بیان فضایل امام( ع) از جمله عظمت و قدرت ایشان و برخورد سرسختانه با ظالمان
و زورگویان بهکار برده است ،بهگونهای که با دیدن این ترکیب بهراحتی میتوان بهه آیهۀ
فوق ،رهنمون شد .بنابراین ،این ترکیب یادآور رابطۀ نفی متوازی یا امتصاص است.
 .11 .۷نمونۀ 11
متن غایب
ال  -یَقُولُ اإلنسانُ یَومَئذٍ أیْهنَ المَفَهر)] قیامهۀ[91 :؛ آن روز انسهان مهیگویهد :راه فهرار
کجاست؟ [.]9
 وَ نَسوقُ المُجرِمینَ إلی جَهَنَّمَ وِردا [مریم]26 :؛ و مجرمهان را [همچهون شهترانتشنهکامی که به سوی آبگاه میروند] به جهنّم میرانیم [.]9
متن حاضر
ْاألمالککُْ
ْ
َحو
همْن
ُالهاربیْ
ن
َّر
مف
َْم ْ
و ْأيْ
ن
َکَ
َْإذا /قاَ
ِنکََْ
دتُ
ُنف ] ،4ج ،8ص[952
ِالع
ب
رابطۀ بینامتنی
شاعر در مصرع نخست این بیت با جملۀ «أین مفر» بینامتنی آشکاری را با آیهۀ مهذکور
به نمایش گذاشته است و مضمون مصرع نیز همان مضمون آیه است بدون آن که شاهد
نوآوری از سوی شاعر باشیم .در مصرع دوم نیز اگر چه شاعر به صراحت کلمات آیه را به
کار نبرده اما مضمون آیه کامال مشهود است و جوهرۀ آن تغییری نکرده اسهت .بنهابراین
در مصرع اول رابطۀ بینامتنی از نوع نفی جزئی یا اجتهرار و در مصهرع دوم از نهوع نفهی
متوازی یا امتصاص است.
 .12 .۷نمونۀ12
متن غایب
مَتَّکرئینَ فیها علی األرائکر الیَرَونَ فیها شمسا وال زَمهریرا] انسان[93 :؛ این در حالی است
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که در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کردهاند ،نه آفتا را در آنجا
سرما را [.]9
در این آیه خداوند به توصی بهشتیان میپردازد که بر تختها تکیه زدهاند؛ نهه نهور
شدید خورشید آنان را میآزارد و نه سرمای شدیدی وجود دارد.
متن حاضر
[991

أو َلَیسَ اإللهُ قالَ لَنهههههها ال /شَمسٌ فیها یُرَی وَالزَمهَریرا] ،4ج  ،3ص
آیا خداوند به ما نگفت که در آن نه آفتابی دیده میشود و نه سرمای شدیدی؟
رابطۀ بینامتنی
در این بیت ،شاعر کلمات قرآنی را بدون تغییر به کار برده است و مضمون بیت نیز دقیقا
همان مضمون آیه است و هیچگونهه نهوآوری از جانهب شهاعر صهورت نپذیرفتهه اسهت،
بنابراین رابطۀ بینامتنی از نوع نفی جزیی -که ابتداییترین نوع رواب بینهامتنی اسهت-
میباشد.
 .1۳ .۷نمونۀ1۳
متن غایب
ال  -هَوَ األوّلُ و اآلخررُ وَ الظاهررُ و الباطرنُ و هُوَ بکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ [حدید]3 /؛ اول و آخر و
پیدا و پنهان اوست و او به همه چیز داناست [.]9
 وَأنَّ ا َ سَمیعٌ عَلیمٌ [ أنفال]53 /؛ و خداوند ،شنوا و داناست [.]9وص اول و آخر بودن ،تعبیر لطیفی است از ازلیت و ابدیت خهدا زیهرا مهیدانهیم او
وجودی است بیانتها و واجبالوجود ،یعنی هستیاش از درون ذات اوست نه از بیرون تا
پایان گیرد یا آغازی داشته باشد ،84 ] .ج  ،83ص .[391این آیهه بیهانگر جمهع صهفات
ا داد در خداوند متعال است .او هم ظاهر است و هم باطن ،هم اول است و هم آخر .آیۀ
 53سورۀ انفال نیز به دو صفت دیگر خدا اشاره دارد؛ او شنوای گفتار مهردم و عهالم بهه
اعمال ایشان است.
متن حاضر
لکَ قالَ النَبی هذا عَلیٌّ /أوَّلٌ آخرههرٌ سَمیههعٌ عَلیمٌ] ،4ج ،8ص[816
پیامبر(ص) دربارۀ تو فرمود :این علی است؛ اوّل و آخر و شنوا و داناست.
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رابطۀ بینامتنی
رسول خدا(ص)فرمود« :پروردگارم به من چنین گفتʼ :ای محمّد! علی اول و آخر و ظاهر
و باطن است و او به همه چیز داناست .ʻگفتمʼ :پروردگارا آیا اینها صفات تهو نیسهت؟ʻ
فرمودʼ :من اوّلم و چیزی قبل ازمن نیست و آخرم پس چیزی بعد از من نیست؛ ظاهرم
و چیزی باالی من نیست و باطنم و چیزی پایین من نیست .ای محمّد! علی اوّل اسهت،
یعنی اولین کسی از ائمّه که پیمان مرا پذیرفت .علی آخر است ،یعنهی آخهرین کسهی از
ائمّه که روح او را قبض میکنم .علی ظاهر است ،یعنی هر آنچه بر تو وحی کهردم بهر او
ظاهر کردم .علی باطن است ،یعنی رازی که با تو پنهانی گفتم در وجود او پنهان کردم»
[،81ج،92ص .]311عبدی با توجه به این روایت ،صفاتی را که در قهرآن از آنِ خداسهت
دربارۀ موالی متقیان(ع) به کار گرفته اسهت و الفها قرآنهی را بهدون تغییهر در شهکل و
مضمون بیان نموده است .بنابراین این در اینجا رابطۀ بینامتنی از نوع نفی جزیی است.
نتیجهگیری
اسهتوار اسهت و شهعر او
اندیشۀ عبدی بر مفاهیم قرآنی و روایی و عشق به
بیانگر ارتباا عمیق وی با مفاهیم قرآنی و آگاهی کامل نسبت به آن است .بررسی اشعار
عبدی گواه آن است که وی گاه شعر خویش را به مفردات و واژههای قرآنی آراسته و گاه
مضمون و مفهوم آیهای از قرآن کریم را منبع الهام خویش قرار داده است.
بهرهگیری عبدی از الفا و مضامین قرآنی آگاهانهه و اغلهب مسهتقیم اسهت .او ایهن
الفا و مضامین را با کمترین تغییر به کار گرفته است و معنای اکثر واژگان و عبارات ،با
متن غایب هماهنگ است .بینامتنی شعر وی با آیات قرآنی از نوع نفهی متهوازی و نفهی
جزئی است و میزان کاربرد نفی جزئی در شعر او بیشتر از نفی متوازی است.
اههلبیهت(ع)
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