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Abstract
Intertextuality is one of the most commonly used terms in the field of
language and literature. It deals with the interaction of texts with each
other. According to the theories of intertextuality, no text is independent
and each text is a combination of different texts that consciously or
unconsciously utilize each other’s literary and intellectual sources.
Religious intertextuality is one of the critical approaches used to
investigate correlations and interactions between religious texts. The
Quran is one of the most valuable and influential sources of inspiration
used by writes. Ibn al-Arandas al-Hilly is a poet and literary icon from the
ninth century AH. He was fascinated by the Quran and the teachings of
Ahl al-Bayt. His poetry, especially his famous poem “Raeeyeh” which is
in praise of Imam Hussein, reflects Quranic themes. This article studies
two kinds of intertextuality between this poem and Quranic verses: lexical
and personality (summoning Quranic characters). Our analysis of the poem
shows that Quranic verses and themes are present in the majority of its
verses and this indicates the poet’s deep appreciation of Quran and
religious texts and his respect for and admiration of Ahl al-Bayt and, in
particular, Imam Hussein. The abundance of intertextuality between Ibn
al-Arandas’ poems and the Quran is a prominent characteristic of his
poetry and an indication of the intentional use of Quranic verses in order
to convey his message in a more accurate and effective way. The present
research is descriptive-analytical and therefore, after presenting theoretical
discussions, analyzes the intertextuality between this poem and the Quran.
The findings of this study demonstrate that the intertextual relations
between the two texts are mostly in the form of partial negation (17 cases)
and there is only one case in the form of complete negation. The poet, in
this one case, has made little modification so that the meanings of words
and sentences are in agreement with the Quran’ text.
Keywords: The Quran, Didactic literature, Raeeyeh, Intertextuality, Ibn
al-Arandas.
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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
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استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
(از ص  133تا ص )156
تاريخ دريافت ،1396/09/10 :تاريخ پذيرش1398/10/24 :

چکیده
تناص يا بینامتنی يکی از اصطالحات مطرح در حوزه پژوهشها و مطالعات زبان و ادبیات است .طبق اين
نظريه ،هیچ متنی مستقل نیست و هر متن ،ترکیبی است از متون گوناگون که آگاهانه يا ناخودآگاه از
سرچشمههای ادبی و فکری يکديگر بهره جستهاند .در اين میان قرآن کريم ارزشمندترين و تأثیرگذارترين
اثری است که شاعران و اديبان در آثار خود از آن استفاده نمودهاند .إبن عرندس حلّی از شاعران و اديبان
قرن نهم هجری قمری است .وی دلباخته و شیفته کالم الهی و خاندان وحی بوده و اشعارش پر است از
آيات و مضامین قرآنی و مفاهیم واالی آن ،بهخصوص قصیده «رائیّه» معروفش که در رثای أباعبداهلل
الحسین میباشد .در اين مقاله سعی شده است بینامتنی موجود در «رائیّه» اين شاعر با قرآن کريم در دو
جنبة بینامتنی  -واژگانی (لفظی) و شخصیّتی (فراخوانی شخصیّتهای قرآنی)  -مورد توجّه قرار گیرد .در
پژوهش حاضر پس از ارائة مباحث نظری ،عملیات بینامتنی اين قصیده با کالم وحی تحلیل و بررسی شده
است .يافتههای اين پژوهش حکايت از آن دارد که شکل عملیّات بینامتنی از نوع بینامتنیّت مستقیم و
آشکار و روابط میان آن بیشتر به صورت نفی جزئی (اجترار) و در اندک مواردی نفی متوازی (امتصاص)
و نفی کلّی (حوار) بوده است.
واژههای کلیدی :قرآن ،ادبیات متعهّد ،قصیده رائیّه ،بینامتنیت ،ابن عرندس.

 .1مقدمه
بینامتنیّت دينی يکی از گرايشهای نقدی است که به بررسی ارتباط و تعامل بین متون
دينی میپردازد .اين نظريه از يک طرف بیانگر عدم استقالل متون بوده و از طرف ديگر
نشاندهندة تأثیرگذاری يک متن دينی بر متن ديگر و در نتیجه غنای آن متن است .شعر
طفّ بهعنوان بخش مهمّی از ادبیات متع ّهد جايگاه مناسبی برای حضور آيات و طرح
مضامین و مفاهیم بلند قرآنی و همچنین احاديث و روايات شده است و از آنجا که سرشار
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از عواطف و احساسات انسانی و دينی است ،تأثیرگذاری و ماندگاری آن را صدچندان
میکند.
قرآن کريم به عنوان اقیانوسی بیمنتها از معارف الهی در طول تاريخ همواره الهامبخش
شاعران و اديبان بوده است و کمتر شاعری را میتوان يافت که در اشعارش ،تلمیحی به
آيات قرآنی نداشته يا اقتصاص ،1اقتباس و تضمینی از آنها نگرفته و آيات و مضامین
قرآن را زينتبخش اشعارش نکرده باشد.
در اين عرصه شاعران متعهّد شیعه بیشترين واژگان و مضامین و مفاهیم قرآنی را در
قالب اشعار خويش با عالیترين و زيباترين صنايع لفظی و معنوی به کار بردهاند و در عین
بیمهریای که تاريخ ادبنويسان نسبت به آنها روا داشتهاند ،به خلق آثار بیبديل در
عرصه ادبیات دينی پرداختهاند.
از جمله شاعران و اديبان برجسته شیعه إبن عرندس حلّی است که با «رائیّه» معروفش
ضمن بیان وقايع کربال به بیان مناقب اهل بیت پرداخته است.
اين شاعر متعهّد شیعی ،در اشعار خود از الفاظ و واژگان و شخصیّتهای قرآنی متاثّر
بوده است .موضوعی که در ادبیات امروزی ،از آن به بینامتنیت ياد می شود و اين مهم
نیاز به پژهش و تحقیق و بررسی دارد .اين که ابن عرندس از چه نوع بینامتنیتی در
«رائیّه» خود استفاده کرده و از چه شیوههايی بهره گرفته و از آيات به چه میزان تاثیر
پذيرفته ،به فهم و درک بهتر اين ابیات و پی بردن به اليه های درونی قصیده کمک شايانی
میکند و اهداف و مقاصد شاعر را از سرودن آن روشن تر میسازد؛ اين موضوع در مقالة
پیش رو ،بررسی و تبیین شده است.
 .1-1اهداف پژوهش
هدف از نگارش اين مقاله تبیین چگونگی تأثیرپذيری ابن عرندس از قرآن کريم درحوزه
واژگان و فراخوانی شخصّیتهای قرآنی و استفاده از آن در تعظیم مقام اهلبیت و بیان
وقايع عاشورا در «رائیّه» معروفش میباشد .بنابراين در اين مقاله تالش شده است که
بهکارگیری و الهامپذيری شاعر از آيات قرآن بررسی و بینامتنی بهکار رفته در اين قصیده
دستهبندی و بیان شود؛ بنابراين در دو بخش بینامتنیت لفظی يا واژگانی (مفردات و ترکیبات
قرآنی) و بینامتنیت شخصیّتی (فراخوانی اشخاص و حوادث قرآنی) الهامپذيری شاعر از قرآن،
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
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 .2-1معرّفی ابن عرندس و «رائیّه» او
شیخ صالح بن عبدالوهّاب بن عرندس حلّی مشهور به ابنعرندس( 2م 840.هـ .ق) از بزرگان،
دانشمندان ،شاعران و مشاهیر دنیای تشیّع بوده است .از وی تألیفات بسیاری در فقه و
اصول بر جای مانده ،که میتوان به کتاب کشفاللّآلی و کتابهای خطّی فراوانی که در
کتابخانههای حلّه موجود میباشند ،اشاره کرد (يعقوبی .)144/1 :1951 ،وی اديبی ماهر و
توانا و شاعری خوشقريحه و مسلّط به صنايع و فنون ادبی است .قوّت و استحکام و متانت
در سخن و کالم او بهخوبی ظاهر و آشکار است و شعر و نظم او حکايت از بهرهمندی کامل
و مهارتش در ادبیات عرب و احاطه اش به لغت و صرف و نحو و علوم بالغی دارد (االمینی
النّجفی14/7 :1383 ،؛ صدر حاج سیّد جوادی.)310/2 :1372 ،
عالمان و دانشمندان بزرگی همچون عالّمه شیخ عبدالحسین امینی در الغدير ،عالّمه
سیّد محسن امین در أعیانالشّیعه ،عالّمه سماوی در الطّلیعه ،يعقوبی در البابلیّات ،شُبّر
در أدب الطّف و طريحی در المنتخب وی را به دلیل علم و فضل و تقوی و دينداری و
تسلّطش در علوم مختلف بسیار ستودهاند و او را به جهت دانش و تديّن و عالقة فراوانش
نسبت به اهل بیت مدح کردهاند و برخی سرودههای اين شاعر گرانمايه را آوردهاند (ر.ک:
األمینی النّجفی23-13/7 :1383 ،؛ األمین376-375/7 :1403 ،؛ يعقوبی148-144/1 :1951 ،؛ شُبّر،

293-284/4 :1422؛ الطّريحی)349-345 :1422 ،؛ از جمله قصیدة «رائیّه» معروف و شهیر او
را با مطلع:

الز ِ
مان ََلَا نَ ْشر
طَواای نِظامی فی َّ

ِ
طیب ِذ ْک َراکم نَ ْشر
ی َع ِطرَها ِمن

سنات لفظی و معنوی و صنايع ادبی و بالغی و سرشار از
که در  103بیت مملو از مح ّ
عواطف و احساسات سروده است ،با پشتوانه اعتقادی و برگرفته ازآيات و مضامین و مفاهیم
قرآنی که همه را ،جهت تعظیم مقام اهل بیت و بیان حوادث و وقايع طفّ به خدمت
گرفته ،که در طلیعه آنان مولی الکونین ابا عبداهلل الحسین است.
 .3-1سواالت پژوهش
بر اساس آنچه بیان شد پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و تحلیل «رائیّه» إبنعرندس
به سواالت زير پاسخ دهد:
 .1شیوههای اثرپذيری إبنعرندس از قرآن کريم در حوزة واژگان و فراخوانی شخصیّتهای
قرانی چگونه بوده است؟
 .2مهمترين و اصلیترين منبع الهام اين شاعر در خلق اين اثر چیست؟
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 .4-1فرضیات پژوهش
بنا بر سواالت مطرح شده ،میتوان فرضیههای زير را مطرح نمود:
 .1به نظر میرسد اين شاعر همچون پیشینیان و پسینیان خود از انواع بینامتنیت قرآنی
در قصیدة خود مدد جسته است ،بهويژه بینامتنیت لفظی وشخصیّتی؛ تا جايی که اين
قصیده ،پر است از الفاظ و واژهها ( 10مورد) و شخصیّتهای قرآنی ( 9مورد).
 .2اينگونه میتوان برداشت نمود که ابن عرندس پشتوانة مذهبی و اعتقادی خويش را با
محبّت خالصانهاش نسبت به خاندان وحی به خصوص حضرت اباعبداهلل الحسین همراه
ساخته و آنها را مهمترين منبع الهام خود در خلق اين اثر قرار داده است.
 .5-1پیشینة پژوهش
در کتابها و منابع اندکی ،آن هم به صورتی بسیار اجمالی و مختصر ،از اين شاعر متعهّد
شیعی و «رائیّه» او سخن به میان آمده است .از کتابهای متقدّمین ،بايد به المنتخب و
الغدير با ذکر تمامی  103بیت و البابلیّات و اعیان الشّیعه و ادب الطّف ،هر کدام با ذکر
منتخبی از ابیات اين رائیّه مشهور ( 51بیت) اشاره کرد .در تمامی کتابهای نامبرده ،فقط
ابیات ،آن هم بدون اعراب گذاری و بدون ترجمه و تحلیل و شرحی بر اين قصیده ،ذکر
شده است.
سرآمد کتابهای متاخّری که به اين قصیده پرداخته ،فیض روح القدس آقای مهدی
امین فروغی است .وی تمامی ابیات را البتّه بدون اعراب و با ترجمهای روان امّا در برخی
ابیات قابل تامّل و نقد آورده است که پرداختن به آن خود مجال و مقالهای مجزا میطلبد
(امین فروغی .)183-168 :1394 ،همچنین آقايان محمّد حسین خورشیدی و محمّد عظیمی

مترجمان کتابهای مقتل امام حسین در امالی شیخ صدوق و دمعة العینین فی رثاء
الحسین و آقای علی رضا نعمتی در ماهنامة خورشید مکّه اين ابیات را بدون اعراب و شرح
و تحلیل آوردهاند (إبن بابويه165-156 :1393 ،؛ إبن عرندس57-1 :1391 ،؛ نعمتی-43 :1381 ،

.)44
امّا پژوهشها و مقاالت علمیای که تاکنون در خصوص اين قصیده انجام گرفته است،

عبارتند از« :حتلیل سیمائی لرائیّة إبن عرندس و مقارنتها َم َع اشعار معاصریه»

(زارع-5 :1391 ،

 )26که در آن نويسنده مقاله به تحلیل نشانهشناسی و صورتهای معناگرايانة ابیات اين
قصیده پرداختهاند؛ «بررسی فضای موسیقايی قصیده إبن عرندس در رثای امام حسین
(ع)» (نیازی )218-195 :1393 ،که در آن نويسنده کوشیده است تا عوامل ايجاد زيبائی
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فضای موسیقايی قصیده را در چهار رکن موسیقی شعر يعنی درونی ،بیرونی ،کناری و
معنوی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و اين که شاعر چگونه با ايجاد پیوند میان موسیقی
و موضوع ،به هدف اصلی خود نائل آمده ،که همان بر انگیختن احساسات و غیرت دينی
مخاطبان است؛ و «اشعار إبن عرندس از منظر تاريخ» (طالبیان درزی ،)22-1 :1394 ،که
پژوهش اخیر تنها به ذکر  24بیت به همراه ترکیب و ترجمة ابیات ،آن هم در فضای
مجازی اقدام نموده است .بنابراين تنها مقالههای علمی-پژوهشی در اين زمینه ،مقالههای
چاپ شده در مجالّت اللّغة العربیّة و آداهبا دانشگاه تهران و دو فصلنامه ادبیات شیعه دانشگاه

مدنی آذربايجان است و همان گونه که اشاره شد ،اين مقاالت هم از منظری ديگر به اين
شاهکار ادبی پرداختهاند .در نتیجه موضوع اين پژوهش با اين رويکرد و ويژگی تا امروز
سابقه نداشته و در نوع خود تازه و بديع میباشد و پژوهشی درباره بینامتنیت قرآنی در
رائیّه اين شاعر اهل بیت بررسی نشده است.
 .2بینامتنیت ))intertextuality

يکی از موضوعات مهّم و قابل تأمّل در نقد ادبی درهمتنیدگی متون میباشد که از آن به
بینامتنی يا تناص تعبیر میشود .بینامتنی بیانگر اين نکته است که تمامی متون به گونهای
همواره در تعامل با يکديگرند و اين تعامل به صورت انتقال معنی يا لفظ و يا هر دو ،از
يک متن به متنی ديگر ،يا از يک اثر ادبی به اثر ادبی ديگر است (عبدالعاطی .)4 :1998 ،اين
اصطالح در گفتار اديبان و ناقدان به گونههای مختلفی تعبیر و تعريف شده است که برخی
از مهمترين اين تعاريف را متذ ّکر میشويم:
 از نگاه ژولیا کريستوا« 3بینامتنیّت؛ ترکیبی کاشیکاری شده از اقتباسات میباشد و هرمتنی فراخوان و تبديلی از متون ديگر است» (« .)44 :1381بینامتنی يعنی کاربرد آگاهانه
متنی در متن ديگر ،خواه به گونهای کامل يا چونان پارههايی» (احمدی.(320/1 :1370 ،
کريستوا متون را در قالب دو محور میديد :يکی محور افقی که مؤلّف و خواننده متن را
به هم ارتباط میدهد و ديگر محور عمودی که متن را به متون ديگر پیوند میدهد .کدها
يا رمزگانهای مشترک ،اين دو محور را با هم يکی میسازد (سجودی.)156 :1383 ،
 از نظر میخائیل باختین «سخن با سخنهای پیشین که موضوع مشترکی داشته باشندو با سخنهای آينده که به يک معنا پیشگويی و واکنش به آنهاست ،گفتوگو میکند»
(احمدی.)93 :1370 ،
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 ژرار ژنت بینامتنی را چنین تعريف میکند« :رابطهی حضور همزمانی بین دو يا چندمتن» يا «حضور عملی يک متن در داخل متن ديگر به درجات مختلفی از وضوح و
غموض» ( .)5 :1985و همچنین میگويد« :هر متنی خاطرة متنی ديگر است» (بروئل،
.)374 :1378
4
 روالن بارت در تعريف بینامتنی اينچنین میگويد« :هر متنی بافت جديدی است کهتار و پود آن از نقلقولها و کالم گذشته تنیده شده است .پديده بینامتنی شرط اصلی
وجود هر متن است ...اين عرصه شامل گفتههای ناخودآگاه يا خودآگاه است که در داخل
گیومه قرار ندارد» (همان).
 -محمّد مفتاح در کتاب اسرتاتیجیّة التّناص معتقد است:

«نمی توان متنی را تصوّر کرد که خالق آن بدون هیچ پیش زمینه ای آن را نوشته باشد يا از هر گونه
رابطه ای با متن ديگر دور باشد و متن را از صفر شروع کند ،زيرا انسان نمی تواند خود را از قید محدوده

و وضعیّت زمانی و مکانی آزاد سازد» (مفتاح.)123 :1997 ،

ـ محمّد عزام در کتاب جتلیّات التّناص يفالشّعر العريب اينگونه بیان میکند:

«بینامتنیّت به وجود آمدن يک متن جديد از متون گذشته يا معاصر آن متن است،
بهگونهای که متن تازه خالصهای از متون متعدّدی است که مرزهای آنها از میان رفته و
سبک و سیاق تازهای پیدا کرده است به گونهای که چیزی جز مادّهی اولیّه از متون
گذشته باقی نمانده ،آن هم به صورتی که متن اصلی در متن جديد غايب است و تنها
افراد خُبره و اهل فنّ قادر به تشخیص آن خواهند بود» (.)29 :2001

 .1-2بینامتنیت در دنیای غرب و ادبیات عرب
اعتقاد اکثر اديبان و ناقدان بر اين است که اصطالح بینامتنیت برای اوّلین بار توسط ژولیا
کريستوا در سالهای  1966و  1967میالدی در بحثهای متعدّدی در دو مجله Tel
 Quelو  Critiqueو پس از بررسی آرا و افکار میخائیل باختین مطرح شد (آنجینو:1987 ،
101؛ مکاريک .)72 :1385 ،هرچند عدّهای معتقدند که اين اصطالح را نخستین بار
صورتگرايان روسی ،بهويژه ويکتور شکلوفسکی در مقاله «هنر به مثابة تمهید» متأثّر از
منطق کلمه يا منطق گفتوگويی باختین مطرح کرد (میرزائی ،)63 :1384 ،پس از او ژرار
ژنت با گسترش دامنه مطالعاتی کريستوا هر نوع رابطه میان يک متن با متنهای ديگر يا
غیر خود را با واژه جديد ،ترامتنیّت نامگذاری نمود و آن را به پنج دسته تقسیم کرد که
بینامتنیت يکی از اقسام آن محسوب میشود (آلن.)67 :2000 ،
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هر چند که مفهوم بینامتنیت در گفتمان نقدی قديم عربی وجود داشته است ،امّا اين

مفهوم در گفتمان نقدی معاصر عرب ،توسط سیزا قاسم در مقالهای به نام « املفارقة فی
القصّ العربی» در سال 1982م مطرح گرديد (نعمتی .)105 :1394 ،بینامتنیت در حال حاضر
هم مورد توجّه انديشمندان و پژوهشگران حوزة نقد ادبی میباشد و آن را امری
اجتنابناپذير برای هر متن عربی میدانند .اگرچه مترجمان و ناقدان معاصر عرب هنوز به
ترجمه و معادلی يکسان برای اصطالح  intertextualityتوافق نکردهاند و برخی آن را

«التنّاص» و «التنّاصیّة» و گروهی «النّصوصیّة» و همچنین عدّهای «تداخل النّصوص»
نامیدهاند .با وجود همة اين آراء و نظرات متعدّد ،اصطالح تناص بیش از ديگر اصطالحات

رواج يافته است (عزام41 :2001 ،؛ مختاری  .)199 :1389 ،اين اصطالح نقدی مترادف «التّفاعل
النصیه» ( )transtextualityمیباشد (رسولی .)30 :1391 ،امّا اديبان و
النّصی» و «املتعالیات ّ

نويسندگان بسیاری همچون صبری حافظ و محمّد مفتاح و عمر اوکان ،معتقدند که در
میراث ادبی و نقدی قديم عربی اصطالحات فراوانی را میتوان يافت که به اصطالح
بینامتنیت بسیار نزديک بودهاند (عزام12 :2001،؛ حسینی .)7-6 :1395 ،از آن جمله در علوم
بالغی میتوان به تضمین ،تلمیح ،اشاره و اقتباس و در حوزة نقد به مناقشات ،سرقات و
معارضات و در علوم قرآنی به اقتصاص اشاره کرد .در ادبیات معاصر عرب ،تألیفات فراوانی
در زمینه اين اصطالح صورت پذيرفته است و نويسندگانی چون الغذامی ،صبری ،محمّد
بنیس ،محمّد عزام ،حافظ المغربی و ...در اين حوزه آثاری درخور تقدير به رشتة تحرير
درآوردهاند.
 .2-2ارکان بینامتنیت
هر بینامتنیت دارای سه رکن اساسی است :متن حاضر ،متون غايب و عملیّات بینامتنی.
 .1-2-2متن حاضر

النص احلال» 5همان متنی است که پیش روی
يا «متن موجود» يا «متن اصلی» يا « ّ
خواننده است و در تعامل با متون ديگر قرار گرفته است (موسی52-51 :2000 ،؛ ستوده نیا،

.)24 :1395
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 .2-2-2متون غایب یا متون پنهان یا النص املزاح

6

متونی که با متن کنونی تعامل داشته و مؤلّف و شاعر در اثر خود ،آثار و نشانههايی از آن
را نمايان میکند .متون پنهان ،متن حاضر را روشن میکند و خواننده از طريق آن به فهم
بهتر متن حاضر دست پیدا میکند؛ لذا متون پنهان به مثابة کلیدهايی است که با آن
درهای بستة متن جديد باز میشود (میرزائی و واحدی.)305 :1388 ،
 .3-2-2عملیات بینامتنی
انتقال لفظ يا معنا از متون غايب به متن حاضر ،عملیّات بینامتنی نام دارد .هر متنی،
متون مختلفی را در خود جای داده و در شکل جديدی آنها را بازآفرينی کرده است،
بهگونه ای که از اين متون ،چیزی جز اشاراتی باقی نمانده که خواننده را به متن پنهان
راهنمايی میکند .تشخیص اين اشارات يعنی بررسی متن اصلی با توجّه به متن غايب و
رديابی روابط موجود بین آنها با عملیات بینامتنی انجام میگیرد (قائمی و محقّقی:1390 ،
.)54
 .3-2انواع نظریه بینامتنی
نظريه بینامتنی به انواع مختلفی تقسیم شده واين تقسیمبندیها بر اساس چگونگی و
شکل کاربرد آن در متون با هم متفاوت است (میرزائی .)308-306 :1388 ،در اين نوشتار از
نظرية ژولیا کريستوا بهره برده شده ،لذا به بیان اين نوع تقسیمبندی میپردازيم:
 .1-3-2نفی ک ّلی (حوار)

اين نوع از روابط باالترين درجه بینامتنی است و به خوانشی آگاهانه و عمیق نیاز دارد که
متن پنهان را به زيرکی درک کند ،زيرا مؤلّف در اين نوع از روابط ،متن پنهان را بازآفرينی
کامل میکند بهگونهای که در خالف معنای متن پنهان به کار میبرد و معموالً اين امر
ناخودآگاه روی میدهد (وعداهلل.)37 :2005 ،
به طور خالصه میتوان گفت در نفی کلّی يا حوار معنای متن غايب با معنای متن
حاضر متفاوت است.
 .2-3-2نفی متوازی (امتصاص)

در نفی متوازی ،متن پنهان پذيرفته شده و به صورتی در متن حاضر بهکار رفته که جوهرة
آن تغییر نکرده است (موسی.)55 :2000 ،
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در اين شکل از روابط بینامتنی معنای متن غايب در متن حاضر تغییر اساسی نمیکند
بلکه با توجّه به مقتضای متن حاضر و معنی آن ،نقشی را که در همان متن غايب ايفا
میکند ،در متن حاضر نیز عهدهدار است و میتواند دارای معنای بیشتر و يا با تغییر و
تنوّعی که به نوآوری اديب و شاعر بستگی دارد همراه باشد.
 .3-3-2نفی جزئی (اجترار)

در اين نوع از روابط بینامتنی ،نويسنده جزئی از متن غايب را در متن خود میآورد و متن
حاضر ادامة متن غايب است و کمتر ابتکار يا نوآوری در آن وجود دارد (عزام)116 :2005 ،؛
از اينرو متن برگرفته از متن غايب میتواند يک جمله و يا يک عبارت و يا يک کلمه باشد
و معموالً از نظر معنای الفاظ و عبارات ،موافق متن غايب است.
 .3بازتاب قرآن کریم در «رائیّه» إبن عرندس
از ابیات اين قصیده چنین برمیآيد که شاعر با قرآن کريم و متون مذهبی ،انس و الفتی
ديرينه و عمیق داشته است و نسبت به مقام اهل بیت بهخصوص امام حسین معرفت و
ارادتی خاص و ويژه؛ بدينجهت وی در اکثر ابیات تحتتأثیر آيات و مفاهیم و مضامین
قرآنی قرار گرفته است.
فراوانی و تعدّد تعامل اشعار إبنعرندس با قرآن کريم از ويژگیهای برجسته و حائز
اهمیّت اين شاعر متعهّد بهشمار میرود و نشان میدهد وی از آيات قرآنی عامدانه و
آگاهانه استفاده کرده ،تا بتواند مقصود خود را بهتر و دقیقتر ،مستدّلتر و مستحکمتر،
عمیقتر و مؤثّرتر بیان کند .از مهمترين شیوههای اين اثرپذيری و بینامتنیت عبارتند از:
بینامتنیت لفظی يا واژگانی و بینامتنیت شخصیّتی.
 .1-3بینامتنیت لفظی یا واژگانی (مفردات و ترکیبات قرآنی)
بینامتنی لفظی يا واژگانی ،يکی از مهمترين و رايجترين نمونههای بینامتنی است که در
آن الفاظ و واژگانی از متن غايب در متن حاضر ذکر میشود و اين الفاظ بهکار رفته در
متن حاضر ،ممکن است يک کلمه يا بیشتر باشد که آشکارا قابل درک و فهم است .ناقدان

املنصص» 7نامیدهاند .در اين
التناص اإلقتباسالکامل ّ
معاصر عرب اين سبک بینامتنیت را « ّ

شیوه ،شاعر در بهکارگیری پارهای از واژهها و ترکیبها وامدار قرآن است ،يعنی واژهها و
ترکیبهايی را در شعر خويش میآورد که ريشة قرآنی دارند ،بهگونهای که اگر قرآن نبود،
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ال به کار بردن ترکیبهايی چون «کراماً کاتبنی»،
زبان و ادب از آن واژهها بیبهره بود ،مث ً

«ید بیضاء»« ،عروةالوثقی» و  ...از آن جملهاند (نعمتی.)115 :1394 ،

در تبیین روابط بینامتنی اين قصیده با قرآن ،آيات قرآن بهعنوان متن غايب و ابیات
اين رائیّه بهعنوان متن حاضر میباشد و عملیات بینامتنی يا تناص ،تعامل اين دو متن را
روشن و واضح میکند.
در اينجا ابیاتی را که اينگونه بینامتنیت در آنها استفاده شده ،میآوريم:

 .1-1-3واژة « ِ
الذکر»
متن حاضر («رائیّه») :ابیات  79 ،15و 81
ت ِم ْن َها الدُّروس و طالَما
َوقَ ْد د ِر َس ْ

ِِبَا

س
د ِر َ

ِ
العلْم

ِ
اإلَلی

ِ
والذکر

(نشانههای آن منازل از بین رفت و ويرانه شد در حالی که همیشه علم الهی و قرآن مجید در آن منازل
درس داده میشد)

ََِس ُّی

رس ِ
ول
َ

ِ
هللا

وارث

ِعل ِ
ْم ِه

إمام
ٌ

لی
َع َ

آابئِِه

نَ َز َل

(او هم نام پیامبر خدا و وارث علم اوست و هم اوست که قرآن مجید بر پدرانش نازل شد)

َم َهابِط

َو ِ
حی

ِ
هللا،

خزان

ِعل ِ
ْم ِه

َمیَامنی

فی

ابیاِتِِ ِم

نَ َز َل

ِ
الذکر

ِ
الذ ْکر

(ايشان جايگاههای نزول وحی الهی و گنجینههای علوم پروردگارند ،مبارک مردمی که قرآن مجید در

خانههای آنها نازل شده است)

متن غایب (قرآن کریم):
ِ
ِ
حلَافِظُو َن (حجر ()9 :)15
کر و إ اَّن لَهُ َ
ا اَّن ََْن ُن نَازلْنَا ال ّذ َ
ک ال ِّذ ِ
نی لِلن ِ ِ ِ ِ
ا
ا
کرو َن (نحل ()44 :)16
کر لتُبَِّ َ
ااس َما نُّزَل إلَْیه ْم َو لَ َعل ُک ْم یتف ُ
 ...و أنْ َزلْنَا إلی َ َ
کنتُم ال تَ ْعلَ ُمو َن (نحل (:)16
ک إالا ِر َجاالً نُّوحی إلَْی ِهم فَ ْسئَلُوا أهل ال ِّذک ِر إ ْن ُ
َو َمآ اَْر َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ

)43

ک إالا ِر َجاالً نُّوحی إلَْی ِهم فَ ْسئَلُوا أهل ال ِّذک ِر إ ْن ُکنتُم ال تَ ْعلَ ُمو َن
َو َمآ اَْر َس ْلنَا قَ ْبلَ َ
عملیّات بینامتنی :در ابیات  79 ،15و  81شاعر آگاهانه واژه ال ّذکر را به کار برده است و
(انبیاء ()7 :)21

منظور از آن قرآن مجید بوده و اشاره به آية  9سوره حجر دارد .در اين آيه شش تأکید
آمده ،ي ک برای نزول اين کتاب که از ناحیة خود خداوند است و ديگر اينکه خود ذات
اقدس الهی حافظ آن خواهد بود .الف و الم ال ّذکر الف و الم عهد است و مراد از ذکر فقط

قرآن کريم است نه ساير کتب آسمانی (طباطبائی .)146/14 :1363 ،همچنین اشاره به آيات
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 43و  44سورة نحل دارد که آيه خطاب مستقیم به پیامبر اکرم دارد و منظور از ال ّذکر
قرآن کريم است؛ در فرهنگ نامه علوم قرآنی به منابع و مراجع بسیاری از شیعه و اهل
سنّت اشاره گرديده ،که گويای اين حقیقت است (انصاری .)560 :1394 ،و به طرق متعدّده
در کتب معتبره از جمله کافی ،عیون اخبار الرّضا ،بصائر الدّرجات و تفسیر قمی و تفسیر

عیّاشی به تواتر نقل شده که منظور از اهلال ّذکر ،أهل البیت
 .)386/1ابن عرندس واژه ال ّذکر در متن حاضر را با الهام گرفتن از متن غايب به معنای
هستند (ثقفی تهرانی:1376 ،

قرآن کريم به کار گرفته است .چنانکه بیان شد شاعر جزئی از متن غايب را دقیقا با
همان لفظ و معنا در اين ابیات خود آورده است .بنابراين رابطه بین دو متن از نوع نفی
جزئی يا اجترار میباشد.

 .2-1-3عبارت «التقیاجلمعان»
متن حاضر :بیت 36

فَ لَما الْتَ َقی اجلَ ْم َعان فی ِ
أرض کربال کربال

تَب َ ِ
َّ
الشر
ب
َْت َ
َ
اع َد ف ْعل اخلَ ِْْی واق ََ

(پس هنگامی که در سرزمین کربال آن دو گروه [سپاه حقّ و باطل] با هم روبهرو شدند نیکمنشی و عمل
نیکو دور شده و شرّ و شرارت نزديک شد)

ِ
ان ی وم الْتَ َقیاجلمع ِ
ِ
ِ
ان وهللاُ َعلَی
َْ َ
لی َعْبد ََّن یَ ْوَم ال ُف ْرقَ َ ْ َ
متن غایب :إ ْن ُکْنتُ ْم َآمنتُم ِبهلل َو َما أنْ َزلْنَا َع َ
ُک ِل ٍ
شیء قَ ِدیر (انفال ()41 :)8
ّ
عملیّات بینامتنی :شاعر در اين بیت عامدانه و عالمانه عبارت التقی اجلمعان را ذکر کرده
است و اشاره مستقیم به آيه  41سورة انفال نموده که منظور از یومالتقی اجلمعان جنگ بدر
است .در آية شريفه از اين روز به یوم الفرقان هم تعبیر شده است ،آن روزی که خداوند
حق و باطل را روبهروی هم قرار داد و آن دو را از هم جدا نمود (طباطبائی.)139/9 :1363 ،
به صراحت و به زيبايی شاعر روز عاشورا را با روز بدر مقايسه میکند .ياران اندک ،مخلص
و مؤمن امام حسین ،همچون ياران اندک و با ايمان پیامبر اکرم در مقابل سپاه زيادکفر و
باطل قرار گرفتند با اين تفاوت که در بدر خداوند اين تعداد اندک را در ظاهر هم بر آن
سپاه زياد پیروز گردانید اما در کربال ،در ظاهر امام و يارانشان شهید و خاندان مطهّرشان
اسیر شدند .ا ّما همچون بدر که طلیعه پیروزی اسالم بود تا مکّه فتح شد واقعة کربال نیز
پیروزی حقیقی امام و جبهة حق بود و اين پیروزی شروع و مقدّمهای بود برای پیروزی
کامل و نهائی حق بر باطل با ظهور منتقم اين خون مطهّر .بدينترتیب شاعر با به کار
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بردن الفاظ و واژگان قرآنی به خوبی توانسته است تقابل و صفآرائی دو جبهة حق و باطل،
خیر و شر را بیان کند که در بدر پیروزی ظاهری با جبهة حق امّا در عاشورا پیروزی
ظاهری با جبهة باطل بود ،هرچند هر دوی اين جنگها مقدّمة پیروزی بزرگتری بودهاند.
رابطة اين بیت (متن حاضر) با قران کريم (متن غايب) از نوع نفی کلّی يا حوار است که
باالترين درجه بینامتنیت است و به برداشت و خوانشی آگاهانه و عمیق نیاز دارد و شاعر
برای ايجاد معنای مورد توجّه خود و تاثیر بیشتر ،آن را بازآفرينی کرده است.

 .3-1-3عبارت «یوم احلساب»
متن حاضر :بیت 43
اک
هنَ َ

فَ َدتْه

الص ِ
احلو َن
َّ

ِِبنفس

یضاعف يف ِ
یوم احلِ ِ
ساب ََلَا ْاْل ْجر
َ َ

(و مردان صالح ،جان خود را فدای او کردند و در روز رستاخیز ايشان را پاداشی ويژه و دوچندان و فزونتر
خواهد بود)

متن غایب:

ِِ
ِ
ی و لِْلمؤِم ِننی یوم ی ُق ِ
اب
َربانَا ا ْغفريل و ل َوال َد ا ُ ْ َ َ َ ُ
وم احل َس ُ
و قَالُوا ربانَا َع ِجل لانَا قِطانَا قَ ْبل ی وِم احلِس ِ
اب (ص ()16:)38
َ ّ
َ
َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلس ِ
ِ
ِ
 ...إ ان الاذ َ ُّ
اب (ص ()26 :)38
ین یَضلو َن َعن َسب ِیل هللا ََلُْم َع َذاب َشدید ِبَا نَ ُسواْ یَ ْوَم ْ َ
ِ ِ
احلِس ِ
اب (ص ()53 :)38
َه َذا َما تُ َ
وع ُدو َن لیَ ْوم ْ َ
ت بِربی وربِ ُکم ِمن ُک ِل متَ َکٍِّّب الَ ی ْؤِمن بِیوِم احلِس ِ
اب (غافر ()27 :)40
َو قَ َ
وسی إنّی ُعذ ُ َّ َّ ْ ّ ُ
ال ُم َ
ُ ُ َْ َ
عملیّات بینامتنی :شاعر عبارت یوم احلساب را در متن حاضر ،با الهام گرفتن از متن
(ابراهیم ()41 :)14

غايب آنها اشاره به معنای روز قیامت کبری و رستاخیز گرفته است .در آن روز موعود،
ياران صالح و فداکار امام حسین جان خود را فدای آن وجود نازنین کردند و اجر و پاداشی
مضاعف و ويژه خواهند داشت .ابن عرندس عبارت یوم احلساب را کامال با همان لفظ و معنا

در شعر خود آورده است؛ و چنانکه پیداست ،اين نوع بینامتنیت از نوع نفی جزئی يا
اجترار است زيرا عین جزئی از متن غايب (يک عبارت) در متن حاضر به کار رفته است.

 .4-1-3عبارت «سندس خضر»
متن حاضر :بیت 52
رب ُحر ِمن ِ
َمالبِسه يف احلَ ِ
الدما
ٌ َ

ضر
َو ه َّن غَدا َة احلَ ْش ِر ِمن س ْندس خ ْ
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(در هنگامة کارزار ،جامههايش از خون سرخ شد (چه باک) که در روز رستاخیز ،آن جامعهها از حرير سبز
و ابريشم سبز خواهند بود)

متن غایب:

ِ ِ ٍ
هوراً
ند ٍس ُخ ْ
اب ُس ُ
إستَْ َّبق و ُحلُّوآ أسا ِوَر من فضاه و َس َق ُ
ضر و ْ
َعالیَ ُهم ثُیَ ُ
اه ْم َرُّهبُم َشراِبً طَ ُ

(انسان

()21 :)76

ٍ
ِ ِِ
األْنَار یَلاو َن فِ َیها ِمن أسا ِور ِمن َذ َه ٍ
ب َو یَلْبَ ُسو َن ثِیاِبً
أولئِ َ
ک ََلُْم َجن ُ
اات َع ْدن َْجت ِري م ْن َْحتته ُم ْ ُ ْ
َ
اک ِ
ِِ ِ
ٍ ِ
خْ ِ
حسنَت ُم ْرتَ َفقاً (کهف (:)18
إستَ ْ َّبق ُمت َ
ُ
ضراً من ُسْن ُد ٍس و ْ
لی ْاألرائک ن ْع َم الثّو ُ
اب و َ ُ
ئنی ف َیها َع َ

)31

عملیّات بینامتنی :ابنعرندس در اين بیت از «رائیّه» بهصورت کامالً آگاهانه عبارت

سندس خضر را به کار گرفته است .اين عبارت در آيات  21سورة انسان و  31سورة کهف
ُ
آمده است و به معنای جامههايی سبزرنگ از ديبا و ابريشم میباشد .امام صادق میفرمايند:

«تعلوهم الثّیاب فیلبسوْنا»

(بهشتیان اين لباس مخصوص را باالی ديگر لباسهايشان میپوشند)

(طبرسی  .)623/10 :1372خداوند در اين آيات به مؤمنان و صالحان وعدة لباسهای فاخر
بهشتی داده و فرموده به جزای عمل آنان در بهشت ،آراسته به لباسهايی هستند که
عنايت و لطف خدای تبارک و تعالی برای آنان مقرّر نموده است و شاعر به پیروی از کالم
وحی بهشت و جامههای سبز ابريشمی آن را در قبال جامههای خونین شهیدان کربال
آورده و جزای اين جانفشانی بیان کرده است .آنگونه که مقرّر گرديد شاعر لفظی را عین ًا
با همان معنا از آيات قرآن بر گرفته و در تأيید و تحکیم سخن خويش آورده و «رائیّه»
خويش را بدان مزين نموده است .بنابراين رابطة بین دو متن از نوع نفی جزئی يا اجترار
است.

 .5-1-3واژة «البعث»
متن حاضر :بیت 64

اک الغَنا يف الب ْع ِ
العنَا
فَ َذ َ
ث تَ ْ
صحیفه َ
َ

اک اخلَم ِر يف قَ ْلبِ ِه اجلَمر
صحیف ذَ َ
و تَ ْ

(در روز قیامت «غنا» از باب تصحیف به «عنا» مبدّل میگردد و «خمر» نیز از باب تصحیف به «جمر»
تبديل میشود)

متن غایبَ ... :و لِْل َکافِریِ َن َعذاب ُمهنی
و نسوه وهللا علی ُک ِل ٍ
شیء شهید (مجادله ()6-5 :)58
َُ ُ ُ َ ّ

ِ ِ
یَ ْوَم یَْب َعثُ ُه ُم هللاُ ََجیِعاً فَیُنَبِّئُ ُه ْم ِبَا َعملُوا ْ
أح َ
صاهُ هللاُ
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عملیّات بینامتنی :در اين بیت نیز شاعر واژة البعث را آورده که منظور روز قیامت است
و به زيبايی اين حقیقت را بازگو می کند :يزيد و لشکريانش که در اين دنیا به لهو و لعب
و غنا و شرب خمر میپرداختند از باب تصحیف 8در آن دنیا به عنا و سختی و آتش گرفتار
خواهند شد و شاعر اين واژه را با اندک تغییری در ساختار نحوی و صرفی به کار برده و
در مجموع مضمون آية  5و  6سورة مجادله را دربر دارد که کافران را به عذابی خوارکننده
وعید میدهد و اين عذاب در روزی است که خداوند همة آنان را فرستاده است .از اينرو
متن پنهان در متن حاضر پذيرفته شده است و بهصورتی به کار رفته که جوهرة آن تغییر
نکرده است و شاعر از مضمون آيه به منظور بیان کفر و عذاب يزيد و يارانش بهره برده
است و نوعی تعامل آگاهانه با متن غايب برقرار کرده و واژة قرآنی را به جا و به زيبائی در
اين بیت به کار برده است .بنابراين رابطة بین دو متن از نوع نفی متوازی يا امتصاصی
(جذبی) میباشد.
 .6-1-3واژههای «تین»« ،زیتون»« ،شفع» و «وتر»
متن حاضر :بیت 80

هم النُّور نور ِ
هللا َج َّل َجالَله

َّ
والوتر
والزیتون
هم التنی َّ
والشفع َ

(ايشان [اهل بیت] نورند ،نور خداوند باعظمت ،باشکوه و باجاللند ايشان «تنی» و «زیتون» و آية «شفع» و
«وتر» [که خداوند در قرآن به نامشان قسم ياد کرده است] هستند)

متن غایب:

نی والازیتُ ِ
والتّ ِ
ون
َ
ال اش ْف ِع والْ َوتر

(تین ()1 :)95
(فجر ()3 :)89

الزیتون و
عملیّات بینامتنی :شاعر در مصراع دوّم اين بیت ،از اهل بیت با واژههای التّنی و ّ

الو َتر ياد میکند که به سرعت ذهن آدمی را به آيات  1سورة تین و  3سورة فجر
ّ
الشفع و َ
مد بن فضیل از امام موسی بن جعفر نقل میکند که امام فرمودند« :تین؛
سوق میدهد .مح ّ

الشفع به امام
حسن و زيتون؛ حسین هستند» (الحسّکانی .)351/2 :1411 ،در حديث ديگری ّ
حسن و امام حسین و وتر به امیرالمؤمنین علی تأويل شده است (الحسینی البحرانی:1393 ،
ال عالمانه در راستای هدف و تايید کالم خويش،
 .)457/4بنابراين إبن عرندس به صورت کام ً
اين واژگان را با الهام گرفتن ازمعنا ،مفهوم و تاويل متن پنهان درخصوص اهل بیت به کار
برده است .چنانکه پیداست اين نوع بینامتنیت از نوع نفی جزئی يا اجترار است.
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 .7-1-3عبارات «غیض املاء» و «ق ِ
ض َی اْلمر»
َ

متن حاضر :بیت 85

و نوح به يف الف ِ
لک لَما َد َعا ََنا
ٌ

ضی ْاْلمر
ض بِ ِه طوفَانه و قَ َ
َو غیِ َ

(و هنگامی که حضرت نوح در کشتی به نام ايشان [اهل بیت] خداوند بزرگ را خواند از طوفان نجات يافت
و طوفان فرو نشست و کار سامان يافت و تمام شد)

ِ
ِِ
ِ
ِ
األمُر و
أرض ابْلَعی مآءَ َ
یل ای ُ
غیض الْ َمآءُ و قُض َی ْ
ک َو َای ََسَآءُ أقلعی و َ
متن غایبَ :و ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
منی (هود ()44 :)11
استَ َو ْ
یل ُبعداً للْ َق ْوم الظّال ِ َ
ْ
ت َعلَی اجلُودی و ق َ
عملیّات بینامتنی :در اين بیت از متن حاضر ،شاعر دو عبارت «و غیض به» و «و
قضیاألمر» را با اندک تغییری در ساختار نحوی و صرفی از آية  44سورة هود وام گرفته
َ
است؛ آيهای که به گفتة جمعی از دانشمندان عرب از فصیحترين و بلیغترين آيات قرآن
میباشد .شاعر بیان میکند که دعای حضرت نوح درخصوص پايان طوفان و عذاب الهی
به يمن وجود اهل بیت مورد قبول ذات اقدس الهی قرار گرفت و حضرت نوح به اين
نامهای مقدّس استمداد جست تا خداوند او را از مهلکه نجات داد (سیالکوتی-35 :1376 ،

 .)42همانگونه که بیان گرديد شاعر در اين بیت به جای عبارات «وغیض املاءُ» و «قُضی
االمر» که در آيات قرآن اشاره شده است از عبارات «و غیض به» و «قضی االمر» (فعل
ُ
ُ

معلوم) با اندکی تغییر در ساختار نحوی و صرفی بهره برده است .بنابراين رابطة به کار رفته
بین دو متن از نوع نفی جزئی يا اجترار میباشد.

 .8-1-3واژههای «بردا» و «سالما»
متن حاضر :بیت 86

َو ل َْو لَ هم انر اخلَ ِ
لیل ل ََما غَ َدت

ک ا ْجلَ ْمر
فی ذل َ
سالما و بردا وانْطَ َ

(اگر ايشان [اهل بیت] نبودند آتش بر حضرت ابراهیم گلستان امن و سرد نمیشد و شرارههای آن به
خاموشی نمیگرائید)

متن غایب :قُ ْلنَا َای ََّن ُر ُک ِ
اهیم
ونی برداً َو َسالماً َعلی إبر ُ
عملیّات بینامتنی :در اينجا نیز شاعر دو واژة سالماً و برداً را در شعر خويش آورده است
(انبیاء ()69 :)21

و اين دو لفظ عین ًا در آية  69سوره انبیاء  -با تقديم و تأخّر  -وجود دارد .شاعر ضمن بیان
داستان حضرت ابراهیم و تبديل آتش به گلستان و قلب ماهیّت آتش به گل و رياحین
برای آن حضرت ،علّت اين امر را وجود اهل البیت و استمداد حضرت ابراهیم از اين
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بزرگواران میداند .در اين بیت نیز شاعر جزئی از متن غايب را دقیق ًا با همان لفظ و معنا
در بیت خود آورده ،به گونه ای که با خواندن اين بیت بالفاصله در ذهن مخاطب متن
غايب (آيه قرآن) تداعی میگردد .بنابراين رابطه بینامتنیت از نوع نفی جزئی يا اجترار
میباشد.

َّر فی َسرد»
 .9-1-3عبارات « َ
لن احلدید» و «قَد َ
متن حاضر :بیت 88
داوود احلَدید
َو لَ َن لِ َ

بِ ِس ِرِهم

َّر
فَ َقد َ

يف

َس ْرد

ََیْی

بِ ِه

ِ
الفکْر

(به برکت و يمن سرّ ايشان [اهل بیت] بود که آهن سخت در دستان حضرت داوود نرم شد و در اندازهگیری
و ترتیب آن نهايت نظم را به کار برد  -ذرّات و پارههای آن را به رشتة نظم درآورد  -به طوری که فکرها
متحیّر و سرگردان شدند)

متن غایب:

ِأن اع ِمل سابِغَ ٍ
ات َو قَ ِّد ْر
ْ ْ َ

دید
ال اَِّوبِی َم َعهُ والطاْ َْی َو اَلَناا لَهُ ْ
ضالً َای ِجبَ ُ
احلَ َ
َولََقد ءَاتَْینَا َد ُاوَد ِمناا فَ ْ
فیال اس ٍرد و اعملُوا ِ
صاحلاً إنّی ِِبَا تَ ْعملو َن ب ِ
صْی (سباء ()11-10 :)34
َ
َْ
عملیّات بینامتنی :شاعر در اين بیت عبارات «الن احلدید» و «قَدار فی ٍ
سرد» را با توجّه
َ

ال آگاهانه به
به آيات  10و  11سورة سباء و با اندکی تغییر در ساختار صرفی و نحوی کام ً
کار برده است و نعمتهايی را که خداوند به ايشان موهبت فرموده بود را در اينجا متذکّر
میشود که آهن را با همة صالبت و سختیاش برای او نرم کرديم و کلمة سرد به معنای
السرد( ،در بافتن زره تقديری بگیر) معنايش اين است
بافتن ذرّه است و اينکه فرمود« :قَدار يف ّ

که حلقههای زره را اندازهگیری کن تا با هم مناسب شوند (طباطبائی.)567/16 :1363 ،
إبنعرندس تمامی اين مواهب الهی را که خداوند به حضرت داود عطا کرد به يمن و به
برکت اهل البیت بیان میدارد همانگونه که بیان گرديد شاعر جزئی از متن غايب (النا له

احلدید)  -با اندکی تغییر در ساختار نحوی و صرفی و چینش کلمات به صورت «والن لداوود
السرد» را بدون تغییر و عینا در متن «رائیّه» خود آورده
احلدید»  -و عبارت قرآنی «ق ّدرفی ّ
است که با اين بیان و توضیح ،رابطه بین دو متن ،از نوع نفی جزئی يا اجترار میباشد.
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ِ
ِ
هر» و
 .10-1-3عبارات « ٌ
عنی یفیض له القطر»« ،سخ َرت الریح الر َخاء ِِبم ِره»« ،غد َوِتا َش ٌ
شهر»
« َرْو َحتها ٌ

متن حاضر :ابیات  89و 90
ری
و لَما سلیمان البَ َساط به َس َ

نی یَفیِض لَه ال ِْقطْر
اسیِلَت لَه َع ٌ

([و هم به برکت و سرّ اهل بیت بود] که سلیمان را آن قالیچه و گلیم سیرداد وجاری شد به امر خداوند
برای او چشمهای که از آن مس گذاخته و ذوب شده جاری بود)

و س ِخر ِ
الر َخآء ِِبم ِرِه
ت الریح ُّ
َ

فَ غد َوِتَا

هر
َش ٌ

َو

وحت َها
َر َ

َشهر

( [به برکت و يمن ايشان بود که] باد نرم به فرمان و انقیاد او درآمد بهگونهای صبحگاهان راه يکماهه را
طی میکرد و شامگاهان نیز راه يکماهه را)

متن غایب:

و لِسلیما َن الریح ُغد ُّوهآ شهر و رواحها شهر و أسلْنا لَه عنی ِ
القطْ ِر...
َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ
َ َ ُ ََْ
اب (ص ()36 :)38
یح َْجت ِری ِِب َْم ِرهِ ُر َخآءً ُ
حیث َ
أص َ
الر َ
فَ َس اخ ْرََّن لَهُ ّ

(سباء ()12 :)34

عملیّات بینامتنی :شاعر کلّ عبارات و ساختار اين دو بیت  89 -و  - 90را با عنايت به
آيات  12سورة سباء و  36سورة ص سروده است ،که خداوند میفرمايد :ما باد را مسخّر
سلیمان کرديم و در نتیجه از صبح تا غروب دو ماه مسافت را طی میکرد و معدن مس
را مانند آب برای او روان و جاری کرديم (طباطبائی  ،)567/16 :1363و همان واژگان و الفاظ
قرآنی را البتّه برخی از آنها را با اندکی تغییر در ساختار صرفی و نحوی با همان معنا،
جهت تايید و تحکیم سخن خويش و تزيین قصیده خود و تفهیم و انتقال معنا ،در ابیات
ص از نوع نفی جزئی يا اجرار است.
خود آورده است .بنابراين تنا ّ
 .2-3بینامتنیت شخصیّتی (فراخوانی اشخاص و حوادث قرآنی)

از مظاهر تناصهای قرآنی با اشعار شاعران و نويسندگان ،فراخوانی شخصیّتهای قرآنی
است ،شخصیّت پیامبرانی همچون آدم ،يوسف ،عیسی و( ...رستمپور .)22 :1384 ،ناقدان از
اين نوع تناص به فراخوانی شخصیّتهای دينی (استدعاء الشخصیّات الدینیّة) (ابراهیمی:1393 ،
51؛ میرزائی )318 :1388 ،و همچنین «ارجاع متن به شناختهها» نام میبرند ،و معتقدند:
ارجاع متن به شناختهها زمانی رخ میدهد که متنی ،به فرد ،مکان يا رخدادی خاصّ اشاره
کند بهويژه اگر آن فرد ،مکان يا رخداد معروف باشد.
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در اين قصیده نیز ،شخصیّتهای قرآنی برگرفته از آيات ،حضوری چشمگیر و قابل
توجّه دارند که در اين مجال فقط به ذکر شماره ابیاتی که به اين نامها اشاره دارند
پرداختهايم:
ـ بیت  68و  ← 92حضرت عیسی
ـ بیت  ← 82حضرت آدم
ـ بیت  ← 86حضرت ابراهیم
ـ بیت  ← 87حضرت يعقوب و ايّوب
ـ بیت  ← 88حضرت داود
ـ بیت  ← 89حضرت سلیمان
ـ بیت  ← 91حضرت موسی
 بیت  ← 100در اين بیت شاعر از مکانهای مقدّسی که در قرآن اشاره گرديده ،ناممیبرد (مکّه ،صفا ،زمزم و بیتاهللالحرام)
 .4نتیجه
فراوانی و تعدّد تعامل اين شاهکار ادبی و دينی ،با قرآن کريم از ويژگیهای برجسته و
حائز اهمیّت اين شاعر اهل البیت به شمار میرود و نشان میدهد ،واژگان و الفاظ ،مضامین
و مفاهیم و شخصیّتهای قرآنی ،تاثیر بسیار عمیقی بر اشعار و ادبیّات ابن عرندس گذاشته
است به طوری که در ابیات بسیاری به صورت کامال عامدانه و عالمانه از آنها استفاده
کرده تا بتواند اعتقادات و باروهای خود را پیرامون فضائل و مناقب و مظلومیّت اهل البیت
بهتر و دقیقتر ،مستدّلتر و مستحکمتر و عمیقتر و مؤثّرتر بیان کند و بر جان و روح
مخاطبان بنشاند .استفاده شاعر از آيات قرآن در اين قصیده به صورتهای گوناگون بوده
و در اين پژوهش؛ بینامتنیت لفظی يا واژگانی و بینامتنّیت شخصیّتی (فراخوانی شخصیّتهای
قرآنی) ،بررسی و تحلیل شده است.
بیشترين تعامل و کارکرد آيات در «رائیّه» شهیر إبنعرندس ،در حوزه واژگان و الفاظ
صورت گرفته و بررسی روابط بینامتنیت در اين پژوهش حاکی از آن است که شکل
عمل ّیات بینامتنی از نوع بینامتنیت مستقیم و آشکار و روابط میان آن ،بهترتیب :بیشتر از
نوع نفی جزئی يا اجترار ( 17مورد) ،و دراندک مواردی نفی متوازی يا امتصاص (1مورد) ،و
نفی کلّی يا حوار (1مورد) می باشد .شاعر با اندک تغییری در متن حاضر با آيات قرآن در
تعامل بوده و در اين تعامل معموالً معنای واژگان و عبارت با متن غايب (قرآن) موافق و
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هماهنگ است .بررسی روابط بینامتنی بین ابیات اين شاعر و اديب برجسته  -و متأسّفانه
گمنام  -با قرآن پیوند عمیق شاعران شیعه بهويژه ابنعرندس را با قرآن کريم هرچه بیشتر
آشکار میکند.
پینوشت
 .1اقتصاص :يکی از اسلوب های بديعی قرآن است که نشانگر مناسبات متنی میان آيات قرآن است و آن
است که سخنی در سورهای از سخن ديگری در همان سوره يا سورة ديگر بريده شده باشد (سیوطی،1376 ،
2 :281؛ انصاری.)339 :1394 ،
 .2عرندس از مادّه (عردس) است و معنای آن در کتابهای لغت اين چنین آمده:

السیل الکثْی (علی التّشبیه ِبجلمل العظیم) وممّا یستدرک علیهَّ :نقة عرندسة:
العرندس:
ّ
االسدالشدید؛ ّ
ماده عردس)
الزبیدیّ ،396 ،
ای قویّة طویلة القامة (ابن منظورّ ،1414 ،
ماده عرندس) و (احلسینی ّ

 .3ژولیا کريستوا ) (Juliya Kristevaمتولد 1941م در بلغارستان ،وی در مدرسه راهبان دومینکن به
زبان فرانسه درس خواند و در سال (1996م پس از اخذ مدرک دکترا در ادبیات؛ با بورس تحصیلی
دانشجويان ممتاز به فرانسه رفت (کريستوا .)41 :1381 ،نام وی در اکثر متون با خوانش فرانسوی ژولیا
شناخته شده و در برخی نیز با خوانش انگلیسی ـ آمريکايی جولیا آمده است اما خوانش اصلی آن در
اروپای شرقی يولیا کريستوا میباشد.
 .4روالن بارت )1980-1915( (Roland barthesم) نويسنده ،فیلسوف و نظريهپرداز ادبی ،منتقد فرهنگی
و نشانهشناس معروف فرانسوی بود ،ايدههای اصلی وی نظريه (مرگ مؤلّف) و (درجه صفر نوشتار) بود .وی
استاد کرسی نشانهشناسی کلژ دوفرانس بود و بنیانگذار نقد نو شناخته میشود.
 5و  .6صبری حافظ به جای متن حاضر ،تعبیر «النصّ الحال» و برای متن غايب ،تعبیر «النصّ المزاح»
(متن از بین رفته شده) را به کار میبرد (نعمتی قزوينی.)106 :1394 ،
املنصص :اين نوع تناص يا بینامتنیت عبارت است از اينکه؛ شاعر در اثنای کالم
 .7التّناص االقتباسی الکامل ّ
خود ،متن مستقل و کاملی از قرآن ،حديث ،بیت و يا مصراع شعری از شاعر ديگر را به همراه داللت
معنايی آن به کار ببرد (سیفی.)75 :1390 ،
 .8تصحیف :خطا کردن در کتابت و کتاب ،دگرگونی لفظ است بدان صورت که معنی مراد تغییر کند ،به
صورت تغییر کردن در نقاط وحروف به اثبات يا محو کردن (مطلوب.)355 :1414 ،

منابع
قرآن کريم.
آلن ،گراهام ( ،)2000بینامتنیّت ،پیام يزدانجو ،تهران :مرکز.

لعامة.
آجنینو ،مارک ( ،)1987يف اُصول اخلطاب النّقدی اجلدید ،امحد املدینی ،بغداد :دار ّ
الشؤون الثّقافیة ا ّ

ابراهیمی ،قاسم و سیّدمحمّد رضی مصطفوینیا (« ،)1393تناص قرآنی در آثار جبران خلیل جبران»،
مجموعه مقاالت برگزيده همايش ملّی بینامتنیّت (التنّاص) ،صص .56-37
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أبن بابويه ،محمّد بن علی (شیخ صدوق) ( ،)1393مقتل امام حسین ع در امالی شیخ صدوق ،ترجمة
محمّد حسین خورشیدی ،قم :طوبی محبت.
إبن عرندس ،صالح بن عبدالوهّاب ( ،)1391دمعة العیننی يف راثءاحلسنی علیهالسّالم ،ترجمة محمّد عظیمی،
مشهد :حواريّون.

حممدبن مکرم ( ،)1414لسان العرب ،بْیوت :دار صادر.
ابن منظورّ ،
احمدی ،بابک ( ،)1370ساختار و تأويل متن ،تهران :مرکز.
األمنی ،العالّمة السیّد حمسن ( ،)1403أعیانالشیعّة ،بْیوت :داراملعارف للمطبوعات.
الشیخ عبداحلسنی (1383ه .ش) ،الغدیر يف الکتاب و السنّة واألدب ،هتران :دارالکتب
األمینی النّجفی ،العالّمه ّ
اإلسالمیّه.
امین فروغی ،مهدی ( ،)1394فیض روحالقدس ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
انصاری ،محمّدباقر ( ،)1394فرهنگنامه علوم قرآنی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
بروئل ،پیرو ( ،)1378تاريخ ادبیات فرانسه ،نسرين خطّاط و مهوش قويمی ،تهران :سمت.
ثقفی تهرانی ،محمّد ( ،)1376روان جاويد در تفسیر قرآن مجید ،تهران :برهان.
الحسّکانی ،عبیداهلل بن الحکاکم ( 1411هـ .ق) ،شواهد التّنزيل ،ترجمة محمّدباقر محمودی ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

احلسیين البحرائي ،السیّد هاشم ( ،)1393الّبهان يف تفسْیالقرآن ،قم :داراملکتب العلمیّة.
حممد الطبناحی،
احلسینی ّ
حممد مرتضی ( ،)1396اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقیق حممود ّ
السید ّ
الزبیدیّ ،
الرتاث العربی.
کویتّ :
حسینی ،فريبا (« ،)1395بررسی معنا و مفهوم تناص يا بینامتنی» ،نخستین همايش ملّی علوم اسالمی،
قم.

رستمپور ،رقیّه (1384ه.ش)« ،التنّاص القرآين يف شعر حممود درویش» ،اجنمن ایرانی زِبن و ادبیات عرب ،ش
.2
حسان بن اثبت
رسولیّ ،
حجت ،ظهْییّ ،
حممد ،زرگانی ،مصطفی (« ،)1391التنّاص القرآنی يف شعر ّ
األنصاري» ،دراسات يف نقد األدب العريب ،ش  ،5صص .44-27
زارع ،آفرین ،طوِبئی ،طاهره (1391ه.ش)« ،حتلیل سیمائی لرائیّه إبن العرندس و مقارنتها مع أشعار معاصریة»،
جملة اللّغة العربیة و آداهبا ،دانشگاه هتران ،دوره  ،8ش  ،14صص .26-5
الشؤون الثّقایة العامة.
ژرار ،ژنت ( ،)1985دخل اجلامع النّص،
عبدالرمحن أیّوب ،بغداد :دار ّ
ّ
سجودی ،فرزان ( ،)1383نشانهشناسی کاربردی ،تهران :قصّه ،چاپ دوّم.
ستوده نیا ،محمّد رضا ،محقّقیان ،زهرا (« ،)1395بینامتنی قرآن کريم با صحیفه سجّاديّه» ،پژوهشهای
زبانشناختی قرآن ،سال پنجم ،ش اوّل ،ش پیاپی  ،9صص .35-21
سیالکوتی ،حکیم ( ،)1376علی (ع) و پیامبران ،تهران :بنیاد بعثت.
سیفی ،طیّبه (« ،)1390بینامتنی اشعار عبدالوهّاب البیاتی با قرآن کريم» ،پژوهش های میان رشته قرآن
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