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چکیده
میراث دینی ،از مهمترین عناصر شععری شعاعرا بعرای بیعا احااسعات دنو عی و ا دیشع هایشعا
محاوب میشود؛ ب گو ای ک دن شعر خویش با کالم وحی ،نابطة بینامتنی برقرانکردها عد یيعی از
شاعرا ی ک عبانات و معا ی قرآ ی ،از اصلیتعرین دسعتمای هعای هنعری او محاعوب میشعود ،حعاظ
است دن جاتان پیش نو ،با تيی بر نوش توصیفی-تحلیلی ،ب برنسی تطبیقی وجوه بینعامتنی ن عت بعا
ظریة بالغت اسالمی دن دیوا حاظ میپردازیم بر این اساس ،ا واع بینامتنی آشيان ع تعمّدی ،پنها ع
تعمّدی و ضمنی و وجوه تطبیقی آ هعا دن بالغعت اسعالمی ،ازجملع تمعمین ،اشعانه ،حعا و ا تحعا ،
تمثیا ،انسا المثا ،اقتباس ،عقد و تلمیح ،دن این اثر برنسی میشود برنسعی میعنا اسعتفاده از متعو
پیشین براساس ظریة ن ت و تطبیق آ ها با ظریعة بالغعت اسعالمی ،از اهعدا ایعن پعشوهش بع شعمان
مینود براساس پشوهش حاضر ،بیشترین گو ة بینامتنی ،بینامتنیت ضمنی و دن تطبیق با بالغت اسالمی،
از گو ة تلمیح است پس از آ  ،ب ترتیب بینامتنیت پنها ع تعمّدی ،بیشترین ظراوا عی نا داند خالقیعت
شاعر دن چگو گی ب کان برد متو پیشین و استفاده از عنصر بینامتنی و ایجاد پیو عد بعدیو و مبتيرا ع
بین متو پیشین و متن حاضر ب شيا هنرمندا  ،باعث جذب و اقناع مخاطب میشود
کلیدواژه :حاظ  ،بالغت اسالمی ،ظریة ننان نا ت ،بینامتنیت ،قرآ

 دا شجوی دکتری زبا و ادبیات ظانسی دا شگاه آزاد اسالمی بوشهر
 استادیان دا شگاه آزاد اسالمی بوشهر ( ویاندة مائو )
 استاد زبا و ادبیات ظانسی دا شگاه آزاد اسالمی بوشهر
تانیخ وصو  5931/54/51 :ع پذیرش هایی5931/93/54 :

sadeghi.mhmood33@yahoo.com
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 .1مقدّمه
«برای شناخت هر شاعر و ظهم انزش شععری او بایعد تعرثیر سعخن گذشعتگا نا دن
شعر و سخن او سنجید و از این طریق ،ب سرچشعم های ممعامین و ا دیشع هعای او پعی
بععرد تیجع ای کع از ایععن جاععتوجعو حاصععا مععیشععود ،عععالوه بععر شععناختن شععاعر و
سرچشم های ممامین و اظيان و ا دیش های او ،دن حاّ بایانی از دشوانیهعای سعخن
آ شاعر ،کانگشا خواهد بود» (قاسمی)414 :5931 ،
بینامتنیت و قد بینامتنی ،ازجمل مباحث قد ادبی است کع دن عرصع های مختلع
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ادبععی ناه یاظتعع و پشوهشهععا و آثععان انزشععمندی نا بعع خععود اختصععا

داده اسععت

ظری پردازا مختل  ،هریک از منظری ب این مفهعوم گریاعت و آ نا دن قعد متعو
مختل

ب کان گرظت ا د (نوضائیا و دیگرا  )39 :5939 ،بینامتنیعت بعا هعد

کشع

شا ها و آثان متو دیگر بر یک متن ،دن پی آ اسعت کع نوابعو موجعود میعا معتن
حاضر و متو دیگر نا ب عنوا متن غایب برنسی کند و بع تععامالت گو عاگو ادبعی،
زبععا ی و ظرهنگععی بزععردازد (صععالحی مق عدّم و امیععری)5454 :5934 ،؛ ب گو ع ای ک ع
خوا نده نا دن دنک عمیقتر و ظهم بهتر یک متن یانی کند بینامتنیعت ،قعدمتی دیرینع
داند (سععلما ی و دیگععرا )591 :5939 ،؛ ولععی برخععی معتقد ععد بینععامتنی از پدیععدههای
وظهون دن قد ادبی معاصر بع شعمان میآیعد کع نوابعو بعین متعو نا قعد و برنسعی
میکند و براساس آ میتعوا متعو مختلع

و سعرودههای شعاعرا نا تشعریح و قعد

کععرد ظریععة تعامععا متنهععا یيععی از مهمتععرین مبععاحثی اسععت کع توجع پشوهشععگرا
ساختگرا و پااساختگرا ما نعد نولیعا کریاعتوا ،5نوال بعانت ،4ننان ن عت 9و ناک
دنیدا 4نا ب خود جلب کرده است (حیدنی و دانایی )11 :5934 ،دن حقیقت ،متن بع
شيلی ظناینده ،از تجربة شاعر و ویانده بهره میبرد و اقتباسهعای بینعامتنی ب صعونت

1.Julia Kristeva
2.Roland Barthes
3.Gérard Genette
4.Jacques Derrida
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آگاها یا اخودآگاه ب آ اضاظ میشود این دستاوند و دن حوزة ادبیات ،ب برنسعی
وجوه تشاب و تفانق و ین ترثیرپذیری یک متن از متو دیگر ،چ دن حوزة شعر و چع
دن حوزة ثر میپردازد و مقتمی آ است ک ادیب از متعو قعدیمی یعا معاصعر خعود،
آگاهی الزم داشت باشد تا بتوا د از آ ها بهره گیرد
 .1-1بیان مسئله
ننان ن ت (4951-5399م ) ،از ظری پردازا و منتقدا برجاتة ظرا اوی دن حعوزة
بینامتنیت و ظریة نوایت است وی از ا دیشمندا ی است ک هما ند مایيا نیفعاتر ،5بع
بینامتنیت با دیدگاهی متفاوت گریات و از جبهة ساختگرایا ب این موضوع پرداخت
است ساختانگرایا ب قابلیت قد برای تعیین جایگاه و توصعی

اهمیعت یعک معتن -

حتی اگر آ اهمیت ،یک نابطة بینامتنی با یک متن یا متنهای غیر از خود باشد -بعاون
دان د؛ امّا پااساختانگرایا  ،این ایعده نا کع قعد میتوا عد آبشعخونهای یعک معتن نا
ندیابی کند ،ند میکنند دن تیج  ،ظری پردازا بینامتنی بع دو گعروه تقاعیم شعدها د؛
اولین گروه جنو ساختانگرایا بوده ،معتقد د ک اهمیت یک متن میتوا د با توصعی
واحدهای بنیادی ک آ معتن و نابطع اش نا بعا متنهعای دیگعر شعيا میدهعد ،کعامال
توضیح داده شود گروه دوم پااساختانگرایا هاتند ک بر ظقعدا قطعیعت دن کشع
نابط میا دا ّ و مدلو ترکید دان د ساختگرایا ک مخال

تيثّر معنا و چنعدآوایی

بود ععد ،براسععاس بینامتنیععت ،کعاّ ادبیععات نا دانای الگععویی عععام میدا اععتند ک ع ظقععو
نوساخت آ ها دن آثان مختل

تغییر میکند؛ ولی نن ساخت ،اساسا ثابت و عامتيثّر

است شعر حاظ  ،از متو ی است ک میتوا آ نا از دیعدگاه بینامتنیعت برنسعی کعرد
ویشگی اساسی اینگو متو  ،چندبُعدی بعود آ هاسعت ایعن متعو  ،بعدو اسعتثنا از
متنهای قبا از خود وام گرظت ا د و هیچ متنی یات ک از متو دیگعر اسعتفاده يعرده
باشد
دن پشوهش حاضر ،وجوه بینامتنی شعر حاظ بر پایة ظریعة ن عت و بعا تطبیعق آ بعا
ظریة بالغت اسالمی ،موند برنسی قران میگیعرد برنسعی تطبیقعی بینامتنیعت ن عت بعا
1.Michael Rifater

 614ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظریععة بالغععت اسععالمی ،بععر مبنععای پععشوهش علععی صععباغی بععا عنععوا «برنسععی تطبیقععی
محونهای س گا بینامتنیت ن ت و بخشهایی از ظریة بالغعت اسعالمی» ا جعام گرظتع
اسععت شعععر حععاظ ب ع دلیععا داشععتن وجععوه اشععتراک ،تيرانهععا ،اقتبععاس ،وامگیععری،
مشابهتها ،تممین و با بایانی از متو پیش از خود ،جنو آثانی محاعوب میشعود
ک با ظریة ن ت و تطبیق این ظری با بالغت اسعالمی ،هعمخعوا ی و مطابقعت داند دن
این پشوهش ،ب نوابو میا متنی و تطبیق آ با بالغت اسالمی پرداخت میشود
 .2-1سؤاالت پژوهش
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

 حاظ دن اشعان خود تا چ حد از قرآ ترثیر پذیرظت است؟از دیدگاه بینامتنیت ،آیا حاظ دن اشعان خویش ب طون ماتقیم و ین ب صونتآگاها اقدام ب آوند آیات کرده یا بیشتر سعی دن پنها کرد این الی های بینامتنی
داشت است؟
 حاظ دن بهرهگیری از قرآ  ،کدام نابطة بینامتنی نا بیشتر ب کان برده است؟ .3-1فرضیة پژوهش
چنین ب ظر مینسد ک حاظ دن اشعان خود ،دن سطوح مختل  ،از قرآ کریم
ترثیری بانا پذیرظت است از آ جا ک حاظ  ،الفاظ قرآ ی نا گاه دن اشعانش ب وضوح
ب کان برده ،از دیدگاه بینامتنیت ،این احتما داده میشود ک وی ماتقیما از ممامین
دینی دن شعرش استفاده کرده باشد گاه بینامتنی ب اشعان حاظ میتوا د دنبردان دة
لطای

و دقایق بیشمانی باشد ک لذّت خوا د اشعانش نا دوچندا خواهد کرد

 .6-1پیشینة پژوهش
دنبانة بینامتنیت ،تحقیقهای زیادی صونت گرظت است ،ازجمل مقاالت «بینامتنیت
قرآ ی دن صحیفة سجادی » ،وشتة اقبالی و حانخا ی (« ،)5939از بیناخوا ش تا
بینامتنیت؛ نوایتشناسی میراث عاشونا دن آثان داستا ی محمود دولتآبادی» ،وشتة
حاینزاده و شهزراد (« ،)5934بازتاب اشعان س ّنتی و معاصر ظانسی دن شعر شفیعی
کدکنی با نویيرد بینامتنیت» ،وشتة حانزاده میرعلی و قنبری عبدالمليی (،)5939
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«بینامتنیت و پیامدهای ظری آ دن ترجم » ،وشتة خا جا و میرزا ( )5911و «بانس و
شاتونیا از گفتوگومندی تا بینامتنیت» ،وشتة کریمیا ( )5939برنسی سابقة
تحقیق شا میدهد ،پشوهشی دن زمینة برنسی تطبیقی ا واع بینامتنیت ن ت با ظریة
بالغت اسالمی دن شعر حاظ  ،ا جام شده است از این نو تحقیق دن اینبانه،
دنیچ ای برای ظهم الی های زیرین و داللتهای ضمنی اشعان حاظ ب نوی خوا نده
خواهد گشود

 .2بینامتنیت
یيی از نویيردهای مهم برای خوا ش و ظهم دقیق متو ادبی ،ظریة بینامتنیت
است ک نولیا کریاتوا (5345م ) ،ظری پرداز پااساختانگرای ظرا اوی ،دن اواخر
دهة  5319ضمن تلفیق ظریات ظردینا دو سوسون5359-5111( 5م ) و میخائیا
باختین5311-5131( 4م ) دن باب زبا و ادبیات و ا دیش های نوال بانت (-5351
5319م ) ،دنبانة داللتهای ایدئولونیک ظام شا ای و تيثّر خود ،شا ة آ نا ابداع
و نویيردی و دن ظری و قد ادبی و هنری ظراهم ساخت (آلن59 :5913 ،؛ کریاتوا،
 )514 :5913ب گفتة کریاتوا ،بینامتنیت باختین دن این کالم او آشيان میشود ک می
گوید« :هر متنی همچو معرّقی از قاقو ها ساخت میشود هر متنی جذب و
دگرگو سازی متنی دیگر است» (هما  )14 :پیش از این ،سوسون با بیا اختیانی
بود نابطة بین دا ّ و مدلو دن یک شا  ،غیرانجاعی بود انتباط زبا ی و نابطة بنیاد
بود معناهایی ک ما دن زبا مییابیم ،تصدیق کرده بود ک «همة اعما انتباطی ،از
گنینشهای صونتگرظت شئت میگیر د ک موجودیتش مقدّم بر هر گویندهای
است» (آلن)44 :5913 ،
بنابر آنای کریاتوا ،مؤلّفا  ،متو

خود نا ب یانی اذها

اصیا خویش

میآظرینند؛ بلي این متو نا با استفاده از متو از پیش موجود ،تدوین میکنند یک
1.Ferdinand de Saussure
2.Mikhail Bakhtin
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متن« ،جایگشت متو و بینامتنی دن ظمای یک متن مفروض» است ک دن آ ،
گفت های متعدّد برگرظت از دیگر متو با هم مصاد

شده ،یيدیگر نا خنثی میکنند

(هما  )11 :از این نو معنای هر گفتان یا وشتانی ین با انجاع ب سایر گفتانها و
وشتانها ب دست میآید ب عبانت دیگر ،هر گفتان و وشتان ،شاما پانهگفتانهای
دیگری است ک دنو آ جای گرظت ا د و معنای آ ین با انجاع ب آ پانهگفتانها و
پانه وشتانها ب وجود میآید (پاینده)94 :5911 ،

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

 .3نظریة بینامتنیت ژنت
آ چ ننان ن ت دن ظری های خود مطرح میکند ،ب مراتب گاتردهتر از بینامتنیت
است او حوزة ظعالیتهای خود نا ظراتر از بینامتنیت گاترش داد و بر این باون بود ک
دن قالب ترامتنیت است ک میتوا کلیة نوابو میا متن و غیر خودش نا برنسی کرد
وی دن ظریة ترامتنیت ،محون بینامتنیت نا حمون همزما دو یا چند متن و ین حمون
بالفعا یک متن دن متن دیگر میدا د و ب نوابو ترثیر و ترثّر متنها میپردازد
(احمدی )949 :5911 ،ن ت ،ترامتنیت نا اینگو توصی

میکند« :همة آ

چینهایی ک یک متن نا دن نابط با متنهای دیگر ،چ آشيان یا پنها قران میدهد »
ترامتنیت ،اساسا اخة ن ت از بینامتنیت است ن ت ،اصطالح ترامتنیت نا جا میا دازد
تا نویيرد خود نا از نهیاظتهای پااساختانگرایا جدا کند .ظرامتنیتی ک ن ت از آ
سخن میگوید« ،اصطالحی است ک میتوا آ نا بینامتنیت از دیدگاه بوطیقای
ساختانی خوا د» (آلن)549 :5913 ،
ننان ن ت ،س کتاب ب امهای سرمتن ،الواح باز وشتی و پیرامتن داند ن ت دن
این س گا  ،کردان بوطیقای ساختانگرا نا واند عرص ای میکند ک میتوا آ نا
عرصة بینامتنی خوا د ن ت ،دن ا جام این کان ،تنها باز گریهای عمدهای دن کردان
آ بوطیقا ا جام داده ،بلي ظری و قشة مناجمی ک خود ،ظرامتنیت میخوا د ،ب
دست میدهد ظرامتنیتی ک ن ت از آ ام میبرد ،اصطالحی است ک میتوا آ نا
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بینامتنیت از دیدگاه بوطیقای ساختانی امید (هما  )545 :او مناسبات میا متو نا
ظرامتنیت می امد و آ نا ب پنج دست تقایم میکند ک عبانتا د از 5 :بینامتنیت؛ 4
ونامتنیت؛  9سرمتنیت؛  4پیرامتن؛  1زبرمتنیت.
دست خات ،هما بینامتنیت است بینامتنیت یيی از ا واع ظرامتنیت ن ت است و
شاما «حمون همزما دو یا چند متن و حمون بالفعا یک متن دن متن دیگر میشود»
(هما )541 :
از این نو قاقو ها ،سرقتهای ادبی ،اشانات کنای آمین و قا ب معنا ،دن همین
دست قران میگیر د چنا ک گفت شد ،براساس نویيرد بینامتنیت ،هیچ متنی خودبانده
و ماتقا یات؛ بلي آمینهای از آواهای پیش از خود است دن مبحث بینامتنیت ،دن
یک متن مشخص و ثابت ،چند متن دیگر میتوا د قران گیرد ننان ن ت دن ظریة
ترامتنیت ،محون بینامتنیت نا حمون همزما دو یا چند متن و ین حمون بالفعا یک
متن دن متن دیگر میدا د و ب نوابو ترثیر و ترثّر متنها میپردازد (احمدی:5911 ،
)94
یيی از گو های ترامتنیت از دیدگاه ن ت ،نابطة پیشمتن و بیشمتن است زما ی
این نابط میا دو اثر برقران میشود ک دن متن دوم ،شا های صریح از متن خاتین
موجود باشد ن ت معتقد است گاه دن زِبرمتن ،آشيانا از زیرمتن یاد میشود وی
بینامتنیت نا ب س وع آشيان-تعمّدی ،پنها -تعمّدی و ضمنی تقایم میکند ( امون
مطلق)11 :5911 ،
گو ة دیگر ظرامتنیت ،ونامتنیت است ک ن ت آ نا چنین توضیح میدهد:
«هنگامیک یک متن دن نابطة تفایری با متن دیگر قران میگیرد ،ونامتنیت ،یک متن
مفروض نا با متن دیگر متّحد میکند؛ ب گو ای ک این متن مفروض ،بدو اجبانی
ب قا کرد (بدو ظراخوا د ) و دن واقو حتّی گاهی بدو ام برد  ،از آ متن دیگر
سخن میگوید» کردان قّادی ادبی و بوطیقا دن چانچوب همین مفهوم میگنجد؛ گو
ایني ن ت آ نا ابتا اپرونده نها میکند (آلن)543 :5919،
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سرمتن ،باز گرشی دن تانیخ بوطیقا از زما اظالطو و انسطو ب اینسو بوده،
شا گر شیوة شگفتآونی است ک ن ت از آ طریق ،دن کمتر از صد صفح  ،عمده
ا حراظات و سوءبرداشتهایی نا ترسیم میکند ک از زما پا گرظتن بوطیقا دن هنانة
قبا ،قرین با آ بودها د.
چهانمین قام از تقایمبندی ن ت ،پیرامتن ام داند هما گو ک ن ت تصریح
میکند ،پیرامتن ،شا گر آ عناصری است ک دن آستا ة متن قران دان د و دنیاظت
یک متن از سوی خوا ندگا نا جهتدهی و کنتر میکنند این آستا  ،شاما یک
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

دنو متن است ک عناصری چو عناوین ،عناوین ظصاها ،مقدّم ها و پی وشتها نا
دنبر میگیرد و ین شاما یک برو متن است ک عناصر بیرو از متن موند ظر ،ما ند
مصاحب ها ،آگهیهای تبلیغاتی ،قد و ظرهای منتقدا و جوابی های خطاب ب آ ا ،
ام های خصوصی و دیگر مباحث مؤلّفا یا ویراستانا نا شاما میشود پیرامتن،
حاصا دنو متن و برو متن است وع پنجم از تقایمبندی ظرامتنیت ن ت ،زبرمتنیت
است ک دن آ  ،متنی ک از آ استفاده میشود ،زیرمتن و آ متنی ک وشت میشود
زبرمتن امیده میشود ب ظر ن ت ،زبرمتنیت ،متممّن هرگو مناسبتی است ک متن
ب (زبرمتن) نا با متن پیشین (ال ) متّحد میکند؛ ولی متن ب ،تفایر متن ال

یات

«آ چ ن ت با عنوا زیرمتن از آ یاد میکند ،هما چینی است ک اکثر دیگر
منتقدا  ،آ نا بینامتن می امند؛ یعنی متنی ک مشخصا میتوا د از جمل سرچشم های
اصلی داللت برای یک متن باشد» (آلن)514 :5919،
ن ت دن استفاده از زبرمتنیت ،ب طون ویشه ب اشيالی از ادبیات نجوع میکند ک
دا ات بینامتنیا د ن ت ،دغدغة نوابو یّتمندا و خودآگاها ة موجود میا متو نا
داند زبرمتنیت ،شا گر حوزهای از آثان ادبی است ک جوهرة نا ری آ ها دن
مناسباتشا با آثان پیشین جای داند شاید بتوا دن تقایمبندی دیگری ،بینامتنیت ن ت
نا دن دو گو جای داد ک دن آ  ،دو وع داللت وجود داند 5 :داللتهای پنها ؛ 4
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داللتهای آشيان دن این تقایمبندی ،بینامتنیت و پیرامتن ،از گو های داللتهای
پنها و زبرمتنیت ،جنو داللتهای آشيان محاوب میشود (صفری یا)49 :5934 ،

 .6تطبیق بینامتنیت ژنت با نظریة بالغت اسالمی در شعر حافظ
براساس ظریة ن ت ،همة متو  ،آمینهای از وشت ها و متو پیش از خود هاتند؛ امّا
شیوه ترثیرپذیری آ ها با توج ب ایماح یا ابهام متو گذشت  ،دن متن حاضر متفاوت
است بر همین اساس ،هما گو ک گفت شد ،او ظریة بینامتنیت خود نا ب س گو
آشيان-تعمّدی ،پنها -تعمّدی و بینامتنیت ضمنی تقایم میکند صباغی ین براساس
اشتراکات گو ة بینامتنیت ن ت با ظریة بالغت اسالمی ،آ ها نا با هم تطبیق داده ک
دن ادام  ،ب برنسی این ظریة تطبیقی دن شعر حاظ و انائ مو های آ میپردازیم:
 .1-6بینامتنیت ضمنی
دن این وع بینامتنیت ،پیو د میا متن حاضر و متن پیشین ،ب تمامی آشيان یات و
هنرمند ین قصد پنها کانی عمدی داند؛ بلي ب تناسب محتوا و موضوع و تداعی و
بوغ هنری خود ،اخودآگاه ،ب پشتوا ة ظرهنگی خویش نجوع و بخشی از آ نا
بازآظرینی میکند دن تطبیق بینامتنیت ضمنی با ظریة بالغت اسالمی ،بینامتنیت ضمنی
با دو گو از آنای های بالغی منطبق میشود 5 :آنای های مترثّر از متو پیشین ،ما ند
تلمیح ،انسا المثا و تصویرآظرینی الهامی؛  4ترثیرپذیری شا ای :دن این ترثیرپذیری
ویانده ،تنها شا هایی از متو پیشین نا دن اثر خود میگنجا د برخی از این
ترثیرپذیریها عبانتا د از :وامگیری ،ترجم  ،اقتباس ،الهام و بازآظرینی
دن دیوا خواج  ،تلمیح ،بیشترین گو ة بینامتنیت ضمنی است ک ویانده ابت ب
سایر مو های این قام ،بیشتر از آ بهره برده است پس از تلمیح ،ویانده ب ترتیب
از گو های انسا المثا ،اقتباس ،عقد و تمثیا ،بیشترین استفاده نا کرده است برخی
مو های کانبرد بینامتنی ضمنی عبانتا د از:
 .1-1-6تمثیل
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تمثیا ،یيی از خاتین و مهمترین صنایو ادبی است ک دن کهنترین منعابو
بالغعت اسالمی و غرب و حتّی نویيردهای معاصر قد ادبی ،بایان موند توج قران
گرظت اسعت؛ امّا از مطالعة کتابهای بالغی و آنای بالغت گانا دن ایعن بعاب،
دنمعییعابیم کع دو نویيرد کامال متفاوت دن تعانی

و تحلیاها دنبعانة ایعن شعگرد

بالغعی وجعود داند دست ای از بالغعت گعانا  ،تنهعا بع جنبة زیبعاییشعناختی و
تخییلی تمثیا توج داشت ا د و معتقد د تمثیا ،مبتنی است بعر یعاظتن مشابهت تخییلعی
کع بهره برد از آ  ،ب هر متنی ادبیت و شعریت میبخشد؛ امّا برخی دیگر ،با توج ب
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

کعانبرد تمثیا دن گفتما های گو اگو غیر از گفتما ادبی ،همچو ظلاف و عرظعا ،
بعر وجع اقناعی و عقلی تمثیا ترکید کردها د (اکبری)1 :5931 ،
دن بیت:
آسما

بان اما ت توا ات کشید

قرعة ظا ب ام من دیوا زد د
(حاظ )11 :5911 ،

«اما ت» ،شا ای قرآ ی است ک با مدلو خویش سبب ایجاد پیو د میا شعر
ن أَّ یحْمِلْنَّهَّا َّو
جبَّا ِ ظَّرَّبَّی َّ
ت وَّالْرَّ ْنضِ َّو الْ ِ
حاظ با آیة «إِ َّّا عَّرَّضْنَّا ا ْلرَّمَّا َّ َّ عَّلَّی الاَّّمَّاوَّا ِ
جهُولا» 1شده است
أَّشْ َّفقْنَّ ِمنْهَّا وَّ حَّمَّلَّهَّا ا ْلإِ اَّا ُ إِ َّّ ُ کا َّ ظَّلُوما َّ
همچنین دن ابیات زیر:
ز ظير تفرق بازآی تا شوی مجموع

ب حيم آ ي چو شد اهرمن سروش آمد
(هما )31 :

خلوت د یات جای صحبت اضداد

دیو چو بیرو

نود ظرشت

دنآید

(هما )14 :
ق الْبَّا ِطاُ ِإ َّّ الْبَّاطِاَّ کا َّ َّزهُوقا »
«وَّ قُاْ جَّاءَّ الْحَّقُّ وَّ زَّهَّ َّ

 5احناب14 :
 4اسراء15 :
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می خون ب با گ چنگ و مخون غص ون کای

گوید تو نا ک باده مخون گو هوالغفون
(هما )541 :

هو الغفون ،دن مواند متعدّد دن قرآ کریم ب کان نظت است؛ ا ّما ب قرینة مممو
بیت ک سخن از عصیا و اسرا

ن
بر فس است ،باید اشانه ب آیة «قُاْ یا عِبَّادِی الَّّذِی َّ

ب جَّمِیعا إِ َّّ ُ هُوَّ الْ َّغفُونُ
ن نَّحْمَّ ِ اللَّّ ِ إِ َّّ اللَّّ َّ ی ْغفِرُ الذُّ ُو َّ
أَّسْرَّظُوا عَّلَّی أَّ ْفُاِ ِهمْ لَّا َّتقْنَّطُوا ِم ْ
الرَّّحِی ُم» 1باشد
 .2-1-6ارسال المثل
این صنعت ،چنا است ک دن طی کالم ،دنج امثا سایره بنمایند (تقوی:5919 ،
)411
مواند زیر ،مو هایی هاتند ک حاظ

دن سرود آ ها از امثا قرآ ی بهره

گرظت است:
عیب ن دا مين ای زاهد پاکینهسرشت

ک گناه دگرا بر تو خواهند وشت
(حاظ )91 :5911 ،

مصراع دوم ،معنی آیة «وَّ لَّا تَّنِ ُن وَّازِنَّهٌ وِ ْزنَّ ُأخْرَّی» 2است ک هم خود آی و هم
معنی آ  ،مثا است
من اگر یيم اگر بد تو برو خود نا باش

هرکای آ دنود عاقبت کان ک کشت
(هما )91 :

ت نَّهِی َّن » 3و «لَّهَّا مَّا
مصراع دوم ،تعبیری ادیبا از معا ی آیات «کاُّ َّفْسٍ بِمَّا کاَّبَّ ْ

ت» 4است ک همة آ ها دن حيم مثا هاتند
کاَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهَّا مَّا اکتَّاَّبَّ ْ
با خرابات شینا

ز کرامات مال

هر سخن وقتی و هر يت ميا ی داند
(هما )34 :

مصراع دوم بیت ب عنوا مثا ،یادآون آیة «لِياِّ َّبَّ ٍإ مُاْتَّقَّرٌّ وَّ َّس ْو َّ تَّعْلَّمُو َّ» 1است
 5زمر19 :
 4زمر1 :
 9مدثر91 :
 4بقره411 :
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شاط و عیش و جوا ی چو گا غنیمت دا

ک حاظظا بود بر نسو غیر بالغ
(هما )511 :

ب أُمَّمٌ ِمنْ َّقبْلِيمْ َّو مَّا عَّلَّی
مصرع دوم بیت برگرظت از آیة «وَّ إِ ْ تُيذِّبُوا َّظقَّدْ کذَّّ َّ
ن» 2است
الرَّّسُو ِ إِلَّّا الْبَّلَّاغُ الْمُبِی ُ
 .3-1-6اقتباس
دن لغت ،واگرظتن آتش باشد و دن اصطالح ،آ است ک شاعر دن ترکیب کالم و
ترتیب سخن ،آیتی از آیات قرآ یا حدیثی از احادیث بوی یا مائل ای از ماائا
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ظقهی نا بر سبیا تبرّک و تی ّمن ایراد کند (کاشفی )541 :5913 ،حاظ میگوید:
حمون خلوت ا س است و دوستا جموا د

و ا یياد بخوا ید و دن ظراز کنید
(حاظ )559 :5911 ،

ک از آیة «وَّ إِ ْ یيادُ الَّّذِینَّ کفَّرُوا لَّینْلِقُو َّک بِرَّبْصَّانِ ِهمْ لَّمَّّا سَّمِعُوا الذِّکرَّ وَّ یقُولُو َّ
إِ َّّ ُ لَّمَّجْنُو ٌ» 3اقتباس شده است
ساقی ب بی یازی ن دا ک می بده

تا بشنوی ز صوت مغنّی هو الغنی
(حاظ )414 :

هو الغنی از آی «لِلَّّ ِ مَّا ظِی الاَّّمَّاوَّاتِ وَّ الْ َّرنْضِ إِ َّّ ال َّّل َّ هُوَّ الْ َّغنِی ا ْلحَّمِیدُ» 4اقتباس
شده است
با تو آ عهد ک دن وادی ایمن باتم

همچو موسی ان یگوی ب میقات بریم
(حاظ )511 :

«ظلَّمَّّا أَّتَّاهَّا ُودِی مِنْ شَّا ِطئِ الْوَّا ِد الْرَّیمَّنِ ظِی الْ ُبقْعَّ ِ الْمُبَّانَّک ِ ِمنَّ الشَّّجَّرَّهِ أَّ ْ یا مُوسَّی
إِ ِّی أَّ َّا اللَّّ ُ َّنبُّ الْعَّالَّمِینَّ »
 5ا عام11 :
 4عنيبوت51 :
 9قلم15 :
 4لقما 41 :
 1قصص99 :
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 .6-1-6عقد
عقد دن لغت ،باتن باشد و دن اصطالح ،آ است ک چینی از قرآ یا حدیث
ایراد کنند،

بر طبق اقتباس ،بلي الفاظ آ نا تغییر دهند تا بر وز ناست آید؛ امّا

مممو هما باشد (واع کاشفی )541 :5913 ،حاظ  ،ابیات زیر نا ب صونت عقد،
از قرآ کریم گرظت است:
ق
سقاک اهلل من کرس دها ٍ

بیا ساقی بده نطا گرا م

(حاظ )413 :5911 ،
«کرس دهاق» برگرظت از قرآ است ک ب صونت «إِ َّّ لِلْمُتَّّقِینَّ مَّفَّازا ،حَّدَّائِقَّ وَّ
أَّعْنَّابا ،وَّ کوَّاعِبَّ َّأتْرَّابا ،وَّ کرْسا ِدهَّاقا» 1بوده است
دن یا غم ظتاد و سزهرش ب طنن گفت

الْآ َّ قَّد َّدَّمتُ وَّ ما ینُفِوَّ النَّدَّم
(هما )511 :

«وَّ جَّاوَّزْ َّا بِبَّنِی إِسْرَّائِیاَّ ا ْل َّبحْرَّ ظَّرَّ ْتبَّعَّ ُهمْ ظِرْعَّوْ ُ وَّ جُنُودُهُ بَّغْیا وَّ عَّدْوا حَّ ّتَّی إِذَّا أَّدْنَّک ُ
ن الْمُاْلِمِینَّ آلْآ َّ وَّ قَّدْ
الْغَّرَّقُ قَّا َّ آمَّنْتُ أَّ َّّ ُ لَّا إِلَّ َّ إِلَّّا الَّّذِی آمَّنَّتْ بِ ِ بَّنُو إِسْرَّائِیاَّ وَّ أَّ َّا مِ َّ
ا وَّ ک ْنتَّ مِنَّ الْمُفْاِدِینَّ »
عَّصَّیتَّ قَّبْ ُ

2

مطلب طاعت و پیما و صالح از من مات

ک ب پیما کشی شهره شدم نوز الات
(هما )44 :

ت
«وَّإِذْ أَّخَّذَّ نَّبُّک مِنْ بَّنِی آدَّمَّ مِنْ ظُهُو ِنهِمْ ذُنِّیتَّ ُهمْ وَّ أَّ ْشهَّدَّهُمْ عَّلَّی أَّ ْفُاِ ِهمْ أَّلَّاْ ُ
بِرَّبِّيمْ قَّالُوا بَّلَّی َّشهِدْ َّا أَّ ْ تَّقُولُوا یوْمَّ الْقِیا َّم إِ َّّا کنَّّا َّعنْ هَّذَّا غَّاظِلِینَّ »

3

 .4-1-6تلمیح

گاهی بینامتنی ضمنی ،محملی است ک هنرمند ب مدد آ  ،ب بیا غیرماتقیم
و کنایی ا دیش و پیام خود مبادنت میکند تا ترثیر کالم نا اظنو و زیبایی آ
 5بر94-95 :
 4یو س35-39 :
 9اعرا 514 :
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نا مماع

سازد؛ مثال حاظ ضمن ایجاد پیو د بینامتنی ضمنی (تلمیح) میا بیت

خود و داستا حمرت آدم (ع) ،ب تعریض و طعن  ،اوضاع و احوا جامعة خود
نا بیا میکند
هشدان ک گر وسوسة عقا کنی گوش

آدمصفت از نوضة نضوا ب دن آیی
(هما )491 :

تلمیح ب آیة «ظَّوَّ ْسوَّسَّ إِلَّی ِ الشَّّیطَّا ُ قَّا َّ یا آدَّمُ هَّاْ أَّدُلُّک عَّلَّی شَّجَّرَّه الْخُلْدِ وَّ مُلْک
لَّا یبْلَّی» 1است
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

جایی ک برق عصیا بر آدم صفی زد

ما نا چگو زیبد دعوی بیگناهی
(هما )491 :

تلمیحی ب قامتی از آیة «وَّ َّعصَّی آدَّمُ نَّبَّّ ُ َّظغَّوَّی» 2است
ای د ان سیا ظنا بنیاد هاتی برکند

چو تو نا وح است کشتیبا ز طوظا غم مخون
(هما )599 :

«وَّ لَّقَّدْ أَّنْسَّلْنَّا ُوحا إِلَّی َّقوْمِ ِ ظَّلَّ ِبثَّ ظِی ِهمْ أَّلْ َّ سَّ َّن ٍ إِلَّّا خَّمْاِینَّ عَّاما ظَّرَّخَّذَّهُمُ ال ّطُوظَّا ُ
ن»
جعَّلْنَّاهَّا آی لِلْعَّالَّمِی َّ
صحَّابَّ الاَّّفِی َّن وَّ َّ
وَّ هُمْ ظَّالِمُو َّ َّظرَّ ْجَّینَّاهُ وَّ أَّ ْ
آتش نوی بتا

دن خود من

3

ون دن آتش گذن کن چو خلیا
(هما )14 :

این اشعان ب اظينده شد حمرت ابراهیم (ع) دن آتش مرودیا اشانه داند ک
دن آیة «قَّالُوا حَّرِّقُوهُ وَّا ْصُرُوا آلِ َّهتَّيمْ إِ ْ ک ْنتُمْ ظَّاعِلِینَّ» 4آمده است
ب باغ تازه کن آیین دین زنتشتی

کنو ک الل براظروخت آتش مرود
(هما )599 :

 5ط 549 :
 4ط 545 :
 9عنيبوت51-54 :
 4ا بیاء11 :
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«ظَّمَّا کا َّ جَّوَّابَّ قَّوْمِ ِ إِلَّّا أَّ ْ قَّالُوا اقْتُلُوهُ أَّوْ حَّرِّقُوهُ ظَّرَّ ْجَّاهُ اللَّّ ُ مِنَّ النَّّانِ إِ َّّ ظِی ذَّلِک
لَّآیاتٍ لِقَّوْمٍ یؤْمِنُو َّ »

1

گو های پیو د بینامتنی ضمنی ،از آنای های ادبی دن ظنّ بالغتا د يتة مهم دن
بینامتنی ضمنی این است ک دنیاظت و التذاذ هنری مخاطب از این وع ،دن گرو
آگاهی و دا ش قبلی اوست؛ از این نو تيران ماللتبان این وع بینامتنی همراه با
بیسابق بود آ  ،زمینة هنری متن نا مخدوش میکند ب عبانت دیگر ،تيران این
وع بینامتنی ،ب حالت خودکانشدگی و کلیش دامن میز د؛ مثال تلمیح تيرانی
یوس

و زلیخا دن بیشتر متو ادبی ،اگر وآونا و با مممو آظرینی توأم باشد ،وعی

کلیش و تيران مما خواهد بود
سرگذشت یوس  ،زیباترین داستا قرآ ی است ک دن خود قرآ  ،احان القصص
ام گرظت است حاظ  ،تحت ترثیر قرآ  ،صحن های مختل

این داستا نا ب تصویر

کشیده است
هنان یوس

ببین ک سیب ز خدا تو چ میگوید

مصری ظتاده دن چ ماست
(هما )41 :

این بیت ب آیة « ظَّلَّمَّّا ذَّ َّهبُوا ِب ِ َّوأَّجْمَّعُوا أَّ ْ یجْعَّلُوهُ ظِی غَّیابَّتِ ا ْلجُبِّ وَّأَّوْحَّینَّا إِلَّی ِ

لَّتُ َّنبِّ َّئنَّّ ُهمْ بِرَّمْرِهِمْ هَّذَّا وَّ هُمْ لَّایشْعُرُو َّ» 2اشانه داند
من از آ حان نوزاظنو ک یوس

داشت دا اتم
ک عشق از پردة عصمت برو آند زلیخا نا
(هما )4 :

ت لَّک قَّا َّ مَّعَّاذَّ اللَّّ ِ
«وَّ نَّاوَّدَّتْ ُ الَّّتِی هُوَّ ظِی بیتها عَّنْ َّ ْفاِ ِ وَّغَّلَّّقَّتِ الْرَّبْوَّابَّ وَّ قَّالَّتْ هَّی َّ
إِ َّّ ُ نَّبِّی َّأحْاَّنَّ َّمثْوَّای إِ َّّ ُ لَّایفْلِحُ الظَّّالِمُو َّ »

 5عنيبوت44 :
 4یوس 51 :
 9یوس 49 :
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بخشی از تلمیحات قرآ ی حاظ  ،ب حمرت موسی (ع) مربوط است ک بانها دن
قرآ از او ام برده شده است دن دیوا حاظ  ،چهان بان ام موسی آمده و گاهی هم
اشاناتی مجما ب معجنات او شده است ک هر موند از اشانات حاظ ب موسی (ع)،
ماتند ب آیات الهی است
همچو موسی ان یگوی ب میقات بریم

با تو آ عهد ک دن وادی ایمن باتم

(هما )511 :
ن
ب أَّنِ ِی أَّ ْظُرْ إِلَّیک قَّا َّ لنترا ی وَّلَّي ِ
«وَّ لَّمَّّا جَّاءَّ مُوسَّی لِمِیقَّا ِتنَّا وَّ کلَّّمَّ ُ نَّ ُّب ُ قَّا َّ نَّ ِّ
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

جبَّاِ ظَّإِ ِ ا ْستَّقَّرَّّ مَّيا َّ ُ ظَّاَّوْ َّ تَّرَّا ِی ظَّلَّمَّّا تَّجَّ ّلَّی نَّ ُّب ُ لِ ْلجَّبَّاِ جَّعَّ َّل ُ دَّکا وَّ خَّرَّّ
ا ْظُرْ إِلَّی الْ َّ
ت إِلَّیک وَّ أَّ َّا أَّوَّّ ُ الْمُؤْمِنِینَّ »
مُوسَّی صَّعِقا ظَّلَّمَّّا أَّظَّاقَّ قَّا َّ ُسبْحَّا َّک تُبْ ُ

1

قانو از کاا ی است ک دن قرآ کریم ،چهان بان از او ام برده شده و ب تبو

قرآ  ،دن دیوا حاظ

ین چند جا ب او اشانه گردیده است توضیح این يت ضرونی

است ک دن ادبیات ظانسی ،قانو  ،کنای از کای است ک دن ما ا دوزی زیادهنوی
میکند و گنج قانو  ،کنای از ما زیاد است
چو گا گر خردهای دانی خدا نا صر

عشرت کن
ک قعانو نا غلوها داد سعععودای زنا دوزی
(هما )411 :

بیت باال ب آیة «إِ َّّ قَّانُو َّ کا َّ مِنْ قَّوْمِ مُوسَّی ظَّ َّبغَّی عَّلَّی ِهمْ وَّآتَّینَّاهُ مِنَّ الْينُوزِ مَّا إِ َّّ
ن» 2اشانه
صبَّ ِ أُولِی ا ْلقُوَّّه إِذْ قَّا َّ لَّ ُ قَّوْمُ ُ لَّا َّتفْرَّحْ إِ َّّ ال َّّل َّ لَّایحِبُّ ا ْلفَّرِحِی َّ
ح ُ َّلتَّنُوءُ بِالْعُ ْ
مَّفَّاتِ َّ
داند
قطو این مرحل بیهمرهی خمر مين

ظلمات است بترس از خطر گمراهی
(هما )411 :

 5اعرا 549 :
 4قصص11 :
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از شخصیتهای قابا ذکر قرآ ی ک حاظ زیاد ب آ توج کرده ،خمر است دن
قرآ کریم ب ام خمر تصریح شده ،بلي ب عنوا بندهای از بندگا خدا معرظی
گردیده ک مفارّا قرآ  ،او نا خمر میدا ند خدای سبحا ب موسی وحی کرد ک
دن سرزمینی بندهای داند ک دانای علمی است اگر ب طر

مجمو البحرین برود ،او

نا دن آ جا خواهد دید ب این شا ک هرجا ماهی ز ده شد ،هما جا او نا خواهد
یاظت موسی (ع) تصمیم گرظت آ عالم نا ببیند از این نو ب اتفاق نظیقش حرکت
کرد د تا ب جایی نسید د ماهیای ک همراه داشتند ،خود نا ب آب ا داخت و ز ده
شد هما جا بود ک آ دو ،بندة موعود نا دید د (طباطبایی)134/59 ،5913 ،
ن لَّدُ َّّا عِلْما قَّا َّ لَّ ُ مُوسَّی
حمَّ مِنْ ِعنْدِ َّا وَّ عَّلَّّمْنَّاهُ مِ ْ
«ظَّوَّجَّدَّا عَّبْدا ِمنْ ِعبَّادِ َّا آتَّینَّاهُ نَّ ْ
ن مِمَّّا عُلِّمْتَّ نُشْدا »
هَّاْ أَّ َّّتبِعُک عَّلَّی أَّ ْ تُعَّلِّمَّ ِ

1

داوود و سلیما (ع) ،از پیامبرا ی هاتند ک حاظ  ،تحت ترثیر قرآ  ،ب داستا
آ ها تلمیحاتی داند قرآ  ،این دو نهبر قومی نا از ا بیای بننگ شمرده و داوود (ع)
نا صاحب کتاب دا ات است داوود (ع) زبون خوا دی و آواز خوش داشتی و خدای
عنّ و جاّ زبون ب وی ظرستاد و چنا ک جاّ ذکره (و ما ب داوود زبون دادیم) و هرگاه
داوود زبون خوا دی ،مرغا بر وی گروید دی از خوش آوازی وی و آواز وی دن
کوه اظتادی و چنین گویندک ا دن بهشت وی قانی باشد(شمیاا )999: 5911 ،حاظ
دن اینبانه میگوید:
برکش ای مرغ سحر غمة داوودی باز

هوا باز آمد

ک سلیما گا از طر

(حاظ )559 :5911 ،
جبَّا ُ أَّوِّبِی مَّعَّ ُ وَّ الطَّّیرَّ وَّ أَّلَّنَّّا لَّ ُ ا ْلحَّدِیدَّ »
«وَّ لَّقَّدْ آتَّینَّا دَّاوُودَّ مِنَّّا َّظمْلا یا ِ
سلیما  ،ام پیامبری است معرو

2

ک ظرز د حمرت داوود (ع) بوده است بعد از

پدن ،بیاتوپنجسال بود ک بر تخت شات خداو د دن نؤیاهای شبا بر وی ظاهر
شد و ظرمود ای سلیما ! هرچ میخواهی بخواه ک ب تو عطا میشود آ حمرت،
 5که 11-11 :
 4سبر59 :
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حيمت طلبید «وَّلَّقَّدْ آتَّینَّا دَّاوُودَّ وَّ سُلَّیمَّا َّ عِلْما وَّقَّالَّا الْحَّمْدُ لِ َّّل ِ الَّّذِی َّظمَّّلَّنَّا عَّلَّی کثِیرٍ
مِنْ عِبَّادِ ِه الْمُؤْمِنِینَّ » 1حاظ با اشانه ب این آی میگوید:
من ب سرمنن عنقا ب خود بردم ناه

قطو این مرحل با مرغ سلیما کردم
(هما )511 :

دن دیوا حاظ  ،بانها ب حمرت عیای (ع) و معجنات او اشانه شده است و
هرکدام از این اشانات ،ب آی ای از قرآ تلمیح داند
یاد باد آ ي چو چشمت ب عتابم میکشت
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

معجن عیاویات دن لب شيرخا بود
(هما )549 :
این بیت ،ب دو معجنة حمرت عیای (ع) اشانه داند قرآ کریم دن اینبانه
ج
میظرماید« :تُيلِّمُ النَّّاسَّ ظِی الْمَّ ْهدِ وَّکهْلا وَّتُبْرِئُ الْرَّکمَّ َّ وَّالْرَّبْرَّ َّ بِإِذْ ِی وَّإِذْ تُخْرِ ُ
الْمَّوْتَّی بِإِذْ ِی »

2

بان غمی ک خاطر ما خات کرده بود

عیایدمی خدا بفرستاد و برگرظت
(هما )41 :

دن بینامتنیت ضمنی ،التذاذ و دنیاظت هنری مخاطب ،دن گرو آگاهی از متو
پیشین است؛ بنابراین اگر ویانده برای خاتین بان متنی نا بازآظرینی کند یا از متو
قبا ب صونت هنری وام بگیرد ،مخاطب دن صونت دنیاظت آ  ،لذّت بیشتری میبرد؛
امّا تيران این وع بینامتنیتی ،ب حالت کلیش و خودکانشدگی دامن میز د (صباغی،
 )11 :5935دن دیوا حاظ  599 ،موند از بینامتنیت ضمنی استفاده شده است ک دن
این بین ،س گو بینامتنی ن ت ،بیشترین ظراوا ی نا داند
بینامتنی ضمنی

برخی از آنای های ادبی و ترثیرپذیری

آنای های ادبی

آنای های مترثر از متو پیشین :تمثیا ،انسا المثا ،اقتباس ،عقد

 5ما51 :
 4مائده559 :
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و تلمیح
ا واع ترثیرپذیری

ترثیرپذیری شا ای :وامگیری ،ترجم  ،اقتباس ،الهامگیری و
بازآظرینی

 .2-6بینامتنیت پنهان -تعمدی
دن اینگو بینامتنیت ،ویانده ،پیو د میا متن خود نا با متن پیشین ،ب عمد پنها
میکند (هما  )11 :دن بالغت اسالمی ،سرقتهای ادبی مو ة بانز اینگو بینامتنیت
است برخی مو های این بینامتنیت عبانتا د از:
 .1-2-6اشاره
دن لغت ،ب معنی مود ب دست و چشم و یا ابرو و جن آ است دن اصطالح
ادیبا آ است ک گوینده یا ویانده ،دن الفاظ ا دک ،معا ی بایان ایراد کند و کالم
او حاکی از کنای و اختصان و ترک تفایر است (تها وی)49 :5311،؛ چنا ک دن آیة

س وَّ تَّلَّذُّ الْرَّ ْع ُینُ وَّ أَّ ْتُ ْم ظیها خالِدُو » 1یا دن
کریم میظرماید « :وَّ ظیها ما تَّ ْشتَّهی ِ الْرَّ ْفُ ُ
آی ای دیگر میظرماید« :إِذْ یغْشَّی الاِّدْنَّه مَّا یغْشَّی» 2یا «الْقَّانِع ُ مَّا الْقَّانِ َّع »

3

ابیات زیادی از حاظ نا میتوا ب عنوا شاهد برای این موند ذکر کرد دن اینجا
ب چند مو بانده میکنیم:
يتة سربات چ دا ی خموش

عفو خدا بیشتر از جرم ماست

(حاظ )519 :5911 ،
ک مترثّر از آیة «قُاْ یا عِبَّادِی الَّّذِینَّ أَّسْرَّظُوا عَّلَّی أَّ فُاِ ِهمْ لَّا تَّ ْقنَّطُوا مِن نَّّحْمَّ اللَّّ ِ إِ َّّ
اللَّّ َّ یغْفِرُ الذُّ ُوبَّ جَّمِیعا إِ َّّ ُ هُوَّ الْ َّغفُونُ الرَّّحِیمُ» 4است
ناز دنو پرده چ دا د ظلک خموش

ای مدّعی ناع تو با پردهدان چیات
(هما )41 :

 5زخر 15 :
 4جم51 :
 9قانع 4-5 :
 4زمر19 :
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1

ض» و
ک ب آیات «قُاْ کفَّی بِاللَّّ ِ بَّینِی وَّ بَّینَّيمْ َّشهِیدا یعْ َّلمُ مَّا ظِی الاَّّمَّاوَّاتِ وَّ الْرَّنْ ِ
«قُاْ الیعْلَّمُ مَّنْ ظِی الاَّّماواتِ وَّ الْرَّنْضِ الْغَّیبَّ إِالَّّ اللَّّ ُ وَّ ما یشْعُرُو َّ أَّیا َّ یبْعَّثُو َّ» 2اشانه
داند
 .2-2-6حل یا انتحال
حا دن لغت ،از هم باز کرد و گشود است و دن اصطالح ،آ است ک تفایر و
ترجمة آی یا نوایتی نا ب ظم بیاون د (نادظر)31/5 :5911 ،
یانب این آتش ک بر جا من است

سرد کن آ سا ک کردی بر خلیا

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

(حاظ )514 :5911 ،
ک مصراع دوم ،تحلیلی از معنی آیة «قُلْنَّا یا َّانُ کو ِی بَّرْدا وَّ سَّلَّاما عَّلَّی إِبْرَّاهِی َّم»

3

است
یانب ب وقت گا گن بنده عفو کن

وین ماجرا ب سرو لب جویبان بخش
(هما )519 :

مصراع او بیت ،حا قامتی از آیة «الَّّذِینَّ یقُولُو َّ نَّبَّّنَّا إِ َّّنَّا آمَّنَّّا ظَّاغْفِرْ لَّنَّا ذُ ُوبَّنَّا وَّ ِقنَّا
عَّذَّابَّ ال ّنَّانِ» 4است همچنین ب آیة «وَّ مَّا کا َّ َّقوْلَّ ُهمْ إِلَّّا أَّ ْ قَّالُوا نَّبَّّنَّا ا ْغفِرْ َّلنَّا ذُ ُوبَّنَّا َّو
إِسْرَّاظَّنَّا ظِی أَّمْرِ َّا وَّ ثَّبِّتْ أَّقْدَّامَّنَّا وَّ ا ْصُرْ َّا عَّلَّی الْ َّقوْمِ الْياظِرِینَّ» 5اشانه داند

دال باوز ک سوز تو کانها بيند

یاز یمشبی دظو صد بال بيند
(هما )19 :

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

بدین ناه و نوش مینو ک با دلدان پیو دی
(هما )411 :

 5عنيبوت14 :
 4ما11 :
 9ا بیاء13 :
 4آ عمرا 51 :
 1آ عمرا 541 :
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مفهوم ابیات باال ،مترثر از معنای عمیق آیة «وَّاذْکرِ ا ْسمَّ نَّبِّک بُيرَّه وَّ أَّصِیلا ،وَّ مِنَّ

اللَّّیاِ ظَّاسْجُدْ َّل ُ وَّ سَّ ِّبحْ ُ لَّیلا طَّوِیلا» 1است ک حاظ با هنر خا

خود ،معنی آی نا دن

ابیات خود حا کرده و جام ظم بدا پوشا ده است
بیدلی دن هم احوا خدا با او بود

او میدیدش و از دون خدایا میکرد
(هما )11 :

تو خود چ لعبتی ای شهاوان شیرینکان

ک دن برابر چشمی و غایب از ظری
(هما )43 :

ا الْوَّنِیدِ»2و «وَّ ُه َّو
ن حَّبْ ِ
ب إِلَّی ِ مِ ْ
ن أَّقْرَّ ُ
دو بیت باال ،تحلیلی از معنی آیات «وَّ َّحْ ُ

ن مَّا ک ْنتُ ْم» 3است
مَّعَّيمْ أَّی َّ
یک حر

صوظیا بگویم اجازت است

کای ون دیده ،صلح ب از جنگ و داونی
(هما )441 :

مصراع دوم حا آیة «وَّ إِ ِ امْرَّأَّه خاظَّتْ ِمنْ بَّعْلِها ُشُوزا أَّوْ إِعْراضا ظَّال جُناحَّ عَّلَّ ْیهِما
أَّ ْ یُصْلِحا بَّ ْینَّهُما صُلْحا» 4است
شایا ذکر است ،دن پیو د با بینامتنیت پنها -تعمّدی میتوا ظریة «دیگرا گینش»
ن ت نا ین مطرح کرد ن ت یادآون میشود ک گاهی دگرگو یها ،حاصا ظرایند
دیگرا گینش است؛ بدین معنا ک ویاندهای دیگر ،متو نا از متن ظرهنگی پیش از
خود برمیگیرد؛ امّا آ ها نا هماو با ا گینة شخصی خویش دگرگو میکند منتقدا
پیرو نویيرد بینامتنیت بر این باون د ک گاه ممين است متن دن متو پاین ،جوال گاه
دگرگو یهای اساسی شود ننان ن ت دن اینبانه میگوید« :متو میتوا ند بر اثر
ظرایندهای خودپیرایی ،حذ  ،تقلیا ،تشدید و دگرگو شو د زیرمتنها میتوا ند
متحمّا ظرایندهای باو ،آالیش و گاترش شو د» (آلن )511 :5919،بنابراین دن

 5ا اا 41-41 :
 4ق51 :
 9حدید4 :
 4ااء541 :
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بایانی مواند ،ممين است ویانده ،تعمّدی و با ا گینة قبلی ،متو پیشین نا تغییر داده
و دن متن خود آونده باشد «همچنین اگر برخی مواند ،ازجمل اشتما نا سرقت ادبی
قلمداد کنیم ،ضمن ایني بایانی از آثان ادبی ظانسی ،انزش خود نا از دست خواهند
داد و حذ

خواهند شد ،دوگا گی ب بان آمده از تعری ها ،ا اجام ظریة بالغت

اسالمی نا مخدوش خواهد کرد» (صباغی )11 :5935 ،دن شعر حاظ  14 ،موند
بینامتنیت پنها -تعمّدی ب کان نظت است هرچند براساس ظریة بالغت اسالمی،
بینامتنیت پنها -تعمّدی وعی سرقت ادبی محاوب میشود ،دن بایانی مواند،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ویانده ،متو پیشین نا با ظراظت و هنرمندی ب کان برده است ک مخاطب از آ
شگفتزده میشود بنابراین ح ّتی هنرمندیِ ویانده دن کانبرد این وع بینامتنیت ،گاه
میتوا د موجب اعجاب و اقناع مخاطب شود
ب ظر گان دگا هم دن منابو بالغت اسالمی ،تعری

دقیق و تحدید حوزة معنایی

برخی از ا واع بینامتنی پنها ک با عنوا سرقت ادبی از آ ها ام برده شده ،ب دنستی
صونت گرظت است برای مثا  ،تممین ،اقتباس ،تواند ،تتبو یا تقلید ک دن ادبیات
ظانسی ،مو های بیشمانی دان د ،اگر سرقت قلمداد شو د ،ضمن ایني بخشی از
آثان ادبی ظانسی ،انزش ادبی خود نا از دست خواهند داد و حذ

خواهند شد،

دوگا گی ب بانآمده از تعری ها ا اجام ظریة بالغت اسالمی نا مخدوش خواهد
کرد؛ مثال چگو میتوا با تعریفی یياا  ،اقتباس از آی و حدیث نا حُان و آنای
تلقی کرد؛ امّ ا اقتباس از شعر یا اثری ادبی نا سرقت دا ات؟ شاید همین اهماهنگی و
دوگا گی ،ناه نا بر تشيّا ،ا اجام و پویایی ظریة بالغت اسالمی بات باشد
گفتنی است دن سنّت ادبی ظانسی ،مثال دن منابو تعلیمی ظنّ شعر و دبیری ،پیوست ب
لنوم حف و ظراگیری آثان و اشعان ادبی گذشت  ،سفانش کردها د این آموزهها ،دن
صونت عملی شد  ،خودب خود ،زمینة پیو د بینامتنی نا ظراهم میکنند اگر تقلید ،تتبّو
و استقبا شاعرا از شاهيانهای هنری پیشین ،سرقت تلقّی شود ،تناقض و تمادی
آشيان دن ظریة تعلیمی ظنّ شعر و دبیری ،با بالغت اسالمی پدیدان خواهد شد
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بینامتنی

پنها -تعمّدی :سرقتهای ادبی

سرقتهای ادبی

اشانه -حا یا ا تحا

 .3-6بینامتنیت آشکار–تعمّدی
 .1-3-6تضمین
دن اینگو پیو د بینامتنی ،هنرمند مترخّر ،تمام یا بخشی از متن هنرمند گذشت یا
معاصر نا دن کالم خود میگنجا د دن بالغت اسالمی ،این وع بینامتنیت نا با عنوا
تممین و گو های ظرعی آ تعری

کردها د تممین براساس ا دازة برگرظتن هنرمند

مترخّر از متن پیشین ،بر دو وع نظو (ایداع) و استعا ت است همچنین ب ام و شا منبو
پیشین هم توج کرده و بر اساس یادکرد آ ام و شا  ،تممین نا ب دو وع مصرح و
مبهم تقایم کردها د
اگر دن برنسی تممین و ا واع ظرعی آ  ،ما ند اقتباس ،حا ،دنج و  ،حوزة
معنایی این اصطالح نا گاترش دهیم و آ نا صرظا ب تممین شعر محدود ينیم،
دنمییابیم ک دن منابو بالغت اسالمی ،ب بینامتنی بایان توج شده ،با جنئی گری،
ا واع ظرعی متعدّدی برای آ برشمردها د ب ظر ما اگر تممین نا گنجا د کالم
دیگری ،اعم از آی  ،حدیث ،شعر ،مثا و دن میا سخن خویش تعری

کنیم،

میتوا یم ا واع آ نا ب صونت مشخص ،مدوّ کنیم و آ ها نا از گنجا د یک شا ة
زبا ی تا بخشی از گفتان یا تمام گفتان دیگری ،ب صونت مناجم یا پریشا  ،تعیین و
تحدید ماییم
يتة مهم دن دنک و تشخیص پیو دهای بینامتنی این است ک مخاطب دنیابد دن
بینامتنی تيوینی ،پشتوا ة ظرهنگی هنرمند و دا ش و توا ایی وی دن بهرهگیری از
سرچشم های گو اگو ظرهنگی چیات و چقدن است و این سرچشم ها کداما د
(هما  )19 :همچنین دنک پیو د بینامتنی ،دنصونتی ک آشيان و اعالمشده باشد،
دن وع بینامتنیِ خوا شی ،منوط ب مینا آگاهی مخاطب از متو پیشین است
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گو های این بینامتنیت دن دیوا حاظ

ابت ب دو وع بینامتنیت پنها -تعمّدی و

بینامتنیت ضمنی کمتر است بنابراین با توج ب اهمیت تممین دنمییابیم ک دن
بالغت اسالمی ،ب بینامتنیت توج زیادی شده است ک با دقت ظر و نن گری،
اسامی متعددی بر گو های آ هادها د از آ جایی ک حالت غالب بینامتنیتی آشيان-
تعمّدی ن ت دن دیوا حاظ  ،تممین است ،گو هایی از آ نا ب عنوا

مو

میآونیم:
ب گوش جا نهی منهیای دا دنداد

ز حمعععرت احععدی لَّا إِلَّ َّ إِلَّّا ال َّّل
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(حاظ )431 :5911 ،
ن َّو
ک عبانت ال ال اال اهلل از آیة «ظَّاعْلَّمْ أَّ َّّ ُ لَّا إِلَّ َّ إِلَّّا اللَّّ ُ وَّا ْستَّ ْغفِرْ لِذَّ ْبِک وَّ لِلْمُؤْمِنِی َّ

الْمُؤْمِنَّاتِ وَّ اللَّّ ُ یعْلَّمُ مُ َّتقَّلَّّبَّيمْ وَّ َّمثْوَّاکمْ» 1اقتباس شده است
بعد صد سا اگر بر سر خاکم گذنی

سر برآند ز گلم نقصکنا عظم نمیم
(هما )534 :

«عظم نمیم» دن بیت باال از آیة «وَّضَّرَّبَّ لَّنَّا َّمثَّال وَّ َّاِی خَّلْ َّق ُ قَّا َّ مَّن یحیی ٱ ْلعِظَّامَّ َّو
ق عَّلِیمٌ» 2برگرظت شده است
هِی نَّمِیمٌ قُاْ یحییها ٱلَّّذِی أَّ شَّرَّهَّآ أَّوَّّ َّ مَّرَّّهٍ وَّ هُوَّ بِياِّ خَّلْ ٍ
خالقیت حاظ دن ب کان برد بموقو متو پیشین باعث شده است پیو دی بدیو و
مبتيرا میا متن پیشین و متن حاضر ایجاد شود ک مخاطب نا اقناع میکند و جلوة
هنری خاصی ب بینامتنیت استفادهشده میدهد
از دیدگاه قد ادبی ،صر

بینامتنیت آشيان -تعمّدی ،ما ند تممین مصرح و

گو های ظرعی تممین ،چندا جلوة هنری داند و زیبایی آ دن گرو چند عاما
است؛ ما ند خالقیت هنرمند دن احمان بهنگام متن پیشین ،غاظلگیر کرد مخاطب و
اعجاب و اقناع او ،پیو د با س ّنت ادبی ،پیو د بدیو و مبتيرا میا متو پیشین و حاضر
و
 5محمّد53 :
 4یس13-11 :
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حاصا برنسی باال شا می دهد ک بینامتنی آشيان-تعمّدی دن ظریة ننان ن ت،
با تممین و گو های ظرعی آ دن بالغت اسالمی ،ب صونت زیر همپوشا ی داند
بینامتنی

تممین و ا واع آ

آشيان-تعمّدی
تممین

ال

از ظر ا دازة مطلب تممینشده 5 :نظو یا ایداع؛  4استعا ت

ب از ظر تعیین منبو تممین 5 :مصرّح؛  4مبهم
ج گو های ظرععی تمعمین 5 :الحعاق؛  4تولیعد؛  9حاعن اتبعاع؛ 4
اقتباس؛  1حا؛  1عقد؛  1دنج؛  1عنوا ؛  3ترجمة آی یا حدیث

نتیجهگیری
بینامتنیت ک حمون تمام یا پانهای از متن پیشین یا معاصر دن متن پیش نوست،
دن ادبیات ظانسی از دیرباز ب طون سنّتی نایج بوده و بحث از آ دن منابو بالغت،
ن بدیو ،مطرح شده است دن ظریة بینامتنیت ،از
ب ویشه بخش سرقتهای ادبی و ظ ّ
س گو پیو د بینامتنی ،آشيان ،پنها و ضمنی ،سخن نظت است ک میتوا آ ها
نا با بخشهایی از بالغت اسالمی تطبیق داد.
بینامتنی آشيان-تعمّدی ،با تممین دن بالغت اسالمی و ا واع ظرعی آ ک تا
پا نده گو برشمردها د ،همخوا ی داند این گو پیو د بینامتنی ،زمینة تداوم سنّت
ادبی نا ظراهم میسازد و با توج ب ایني بینامتنیت ب مننلة انتباط بین متو است،
مینا مشترکات و ترثیرپذیری متنها از یيدیگر نا پی میگیرد براساس ظریة
بینامتنی ،هر متنی مترثّر از متو پیشینیا و حاظ سنّت و میراث گذشتگا است آثان
ویاندگا  ،ب مینا زیادی ب متو پیشین باتگی داند و ندّ پای آثان گذشتگا
ب نوشنی دن آ ها مشهود است ب بیا دیگر ،بینامتنیت ،دگرگو ی و حمون متو
پیشین و میراث ظرهنگی گذشتگا نا دن ابداعات و آثان ویاندگا جدید و دن
ساختان و الی های آشيان و پنها اثر ،موند برنسی قران میدهد و بدین وسیل  ،هویت
یک اثر نا آشيان میکند براساس تجنی و تحلیا دیوا حاظ بر مبنای ظریة ننان
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ن ت و تطبیق آ با ظریة بالغت اسالمی ،این تیج حاصا شد ک بیشترین کانبرد از
بین گو های بینامتنی ن ت دن اثر موند برنسی ،بینامتنیت ضمنی است شاعر با توا ایی
باال دن شعرسرایی و همچنین تالّو کاما بر پیشمتن (آیات قرآ ی) ،توا ات است
ب خوبی از متن ،مفاهیم و ممامین ،داستا ها ،يت ها و اسلوب قرآ ی ،دن باظت کالمی
و معنایی پاامتن (شعر خود) بهره گیرد و از آ برای انائة تصویر شعری مدّ ظر و
احااسات دنو ی خود و همچنین ترثیرگذانی بیشتر بر مخاطب ،استفاده کند ک دن
تطبیق با بالغت اسالمی،آنایة تلمیح و انسا المثا بیشترین ظراوا ی داند
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پس از آ  ،بینامتنیت پنها  -تعمّدی ،براساس باامد ،دن مرتبة دوم قران داند ک
دن پیو د با بالغت ،حا و ا تحا و اشانه ،ب ترتیب بیشترین ظراوا ی نا دن این گو
دان د دن ظریة بالغت اسالمی ،این بینامتنیت ،با سرقتهای ادبی ،معاد شمرده
میشود بینامتنیت آشيان-تعمّدی ،ابت ب دو گو ة دیگر ،باامد کمتری داند حاظ
دن  11موند از بینامتنیت پنها -تعمّدی دن قالبهای بالغی ،همچو اشانه و حا و
ا تحا استفاده کرده است گفتنی است براساس ظریة ن ت ،هر اثر دن ظرایند
خودپیرایی ،حذ  ،تقلیا ،تشدید و دگرگو میشود و ممين است ویانده از
ایجاد تغییر دن متو پیشینیا و استفاده از آ  ،هدظی مشخص داشت باشد از دیدگاه
بینامتنی ن ت ،دن بیشتر اشعان حاظ  ،ن گوبوی قرآ ی آ پنها است؛ یعنی خواج
ب صراحت ممامین برگرظت از قرآ و نوایات نا دن سخنش بیا

يرده ،قصد

پنها کانی داند تا مخاطب خویش نا بیازماید و او نا ب تعاملی چندسوی واداند؛
بنابراین ،اثر میتوا د جوال گاه دگرگو یهای اساسی و هنرمندا

ویانده باشد

همچنین اگر تقلید ،تتبّو و استقبا شاعرا از شاهيانهای هنری پیشین ،سرقت تلقّی
ن شعر و دبیری ،با بالغت اسالمی
شود ،تناقض و تمادی آشيان دن ظریة تعلیمی ظ ّ
پدیدان خواهد شد
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