فصلنامه علمي  -پژوهشي «پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال اول /شماره چهارم /زمستان 2931

بررسی روابط بینامتنی میان شعر « صفی الد ین حل ی» و قرآن کریم
علی اصغر حبیبی
چكیده:
میراث دیني از مهمترین ساختما یههاي شعري و از پربارترین منابع الهامگیري شاعران در جهت واگو یهي
احساسات دروني و اندیشههاي ایشان محسوب م يگردد .در این بین قرآنکریم به واسطهي عمق معاني ،غناي
واژگاني و ویژگيهاي منحصر بهفرد هنري و بالغي ،در مقام ارزشمندترین منبع دیني الهام بخش نزد شاعران
و ادیبان مسلمان قرار دارد .بهگونهاي که ایشان در شعر خویش با کالم وحي رابطهي بینامتني برقرارکرده ،از
این آبشخور سرشار در سطوح مختلف مفهومي ،لفظي و اسلوبي بهره برده اند .یکي از شاعراني که عبارات و
معاني قرآني از اصليترین دستمایههاي هنري او محسوب م يگردد« ،صفيالدینحلي» است .در جستار پیش
رو ،با تکیه بر روش توصیفي -تحلیلي ،پس از بررسي نظرات گوناگون ناقدان غربي و عربي پیرامون نظر یهي
بینامتنیت وانواع آن ،انواع رابطهي بینامتني قرآني در شعر«صفيالد ینحلي» نقد وواکاوي خواهد شد که شامل
هفت نوع رابطهي بینامتني کامل متني ،کامل تعدیلي ،جزئي ،واژگاني ،اسلوبي ،الهام گیري و اشاره -
اي (تلویحي )ميباشد .نتایج جستار حاضر حاکي از آن است که رابطهي بینامتني قرآني در مدائح نبوي و مراثي
شاعر از بسامد بیشتري برخوردار است .از طرفي بینامتني کامل تعدیلي ،اشارهاي و جزئي بیشتر مورد توجه
صفيالدینحلي بوده است.
کلید واژهها :قرآن کر یم ،صفيالدینحلي ،رابطه بینامتني ،شعر.
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 مقدمهآنگونه که واضح است ،اگر کتب مقدس(عهد قدیم و جدید) از سرچشمههاي الهامگیري ادباي اروپایي در پرورش
شخصیت هاي شعري و نمونه هاي ادبي آن ها بوده ،قرآن به جهت حضور گستردهتر و قدرتمند تر در فرهنگ
مسلمانان ،تجلي پردامنه تري در ادبیات مسلمانان( در تمام دوران ها و نزد تمام ملل مسلمان )داشته و دارد .این کتاب،
مهم ترین منبع الهامگر بخش دیني نزد شاعر مسلمان محسوب ميشود و آن ها را در پروراندن موضوعات و شخصیت -
ها یاريگر است .گسترهي تأث یر این کتاب ارزشمند و عظیم بر ادبیات بسیار پردامنه است و از فراخواني شخصیتها
و رویدادها گرفته تا الهامگیري از مضامین و درونمایههاي سورهها و آیه ها و کاربرد جمالت و عبارات و واژگان قرآني
را در ساختار نمادین ،تمثیلي ،تلمیحي ،تصریحي و ...شامل ميشود .در ا ین بین باید شعر صفي الدین حلي(- 766
657ق) شاعر شیعي را که یکي از مشهورترین و توانمندترین شاعران عصر مغولي مي باشد ،از جمله تولیدات شعري و
ادبي زبان عربي قلمداد نمود که قرآن کریم از مهم ترین بن مایه هاي آن در سطوح مختلف کاربردي قلمداد ميگردد .
به گونه اي که کم تر پیش ميآید که دیوان این شاعر گشوده شود و در قصیده اي از آن تجلي قرآن جلب توجه ننماید .
این امر نشان از محوریت دین و قرآن کریم در اندیشه و روش فکري این شاعر  -بویژه در مدائح نبوي و مراثي و
زهدیات وي  -دارد .
پیشینهي تحقیق :
تاکنون پژوهش هایي پیرامون روابط بینامتني میان شعر شاعران عرب و قرآن کریم انجام شده است .از آن نمونه
مي توان به این موارد اشاره نمود :مقالهي«رابطه ي بینامتني قرآن با اشعار احمد مطر» ،نوشتهي فرامرز
میرزایي( )2911؛ که در آن تأثیرپذیري شاعر از قرآن در مباحثي چون بینامتنیت لفظي ،مضمون ،فکري ،موسیقایي،
عنوان و اسم علم بررسي شده است؛ مقالهي« بینامتنیت قرآني و روایي در شعر دعبلخزایي» نوشته قاسم
مختاري()2931؛ در این مقاله نویسنده پس از ارائهي تعاریفي دربارهي رابطهي بینامتني و چیستي آن ،به بررسي
رابطهي بینامتني لفظي ،مضموني و روایي قرآن با شعر دعبل خزایي پرداخته است؛ مقالهي « بینامتني قرآني در شعر
ابوتمام طائي» نوشتهي محمد نگارش()2937؛ که مؤلف این تکنیک را در قالب دو فاکتور «کارکرد عبارات قرآني »
و«نامهاي قرآني» در شعر ابوتمام واکاوي نموده است؛ مقالهي«بینامتنیت لفظي شعر بدوي جبل یا قرآن کریم» از
محمد علي سلیماني مروست ( )2937که نویسنده از منظر بینامتنیت لفظي در عبارات و بینامتنیت لفظي در
واژگان ،تأثیر قرآن کریم را در شعر شاعر بررسي نموده است؛ در مقالهي«نقد و بررسي وامگیري قرآني در شعر احمد
مطر»()2937؛ یحیي معروف به بررسي اقتباسات و تلمیحات قرآني در اشعار شاعر پرداخته است؛ مقالهي«بینامتني
اشعار عبدالوهاب البیاتي با قرآن کریم» اثر طیبه سیفي ()2932؛ که در آن الهامگیري از مفردات ،ترکیبات ،مضمون
آیات ،شخصیت ها و حوادث قرآني در شعر بیاتي نقد و بررسي شده است .اما طبق بررسيهاي نگارنده این جستار
تاکنون پژوهشي پیرامون شعر صفي الدین حلي و قرآنکریم که از جهت فني و هنري رابطهي بینامتني میان آن دو
را بررسي نماید ،صورت نپذیرفته است.
فرضیات و سؤاالت تحقیق :
در پژوهش حاضر ،با تکیه بر روش توصیفي  -تطبیقي و با هدف بررسي ارتباطات بینامتني قرآن با شعر صفي الدین
حلي ،نگارنده به دنبال پاسخگویي به دو سؤال و تبیین و اثبات دو فرضیه است:
سؤاالت تحقیق :
- 2شعر صفي الدین حلي تا چه حد از قرآن تأثیر پذیرفته است؟
- 1صفي الدین حلي در بهرهگیري از قرآن ،کدام رابطهي بینامتني را بیشتر بهکار برده است؟
فرضیات تحقیق :

- 2شعر صفي الدین حلي در سطوح مختلف ،از قرآن کریم تأثیر بسزایي گرفته است.
- 1صفي الدین حلي بیش تر از رابطه ي بینامتني کامل تعدیلي ،اسلوبي و جزئي بهره برده است.
در جستار پیش رو سعي شده ،با تکیه بر فرضیات ذکر شده ،ابعاد مختلف رابطهي بینامتني میان شعر صفي الدین
حلي و متن قرآن کریم واکاوي گردد .از این رو ابتدا ابعاد نظري و انواع رابطهي بینامتني بهعنوان پیش انگاشت و
بخش تئوریک پژوهش ارائه گردیده است و در ادامه و پس از خوانش جداگانه ي شعر صفي الدین حلي و بازخوانش
تطبیقي آن با قرآن کریم ،انواع رابطه ي بینامتني اعم از کامل تعدیلي ،کامل متني ،اشاره اي ،الهامي ،اسلوبي ،جزئي
و واژگاني در دیوان شاعر استخراج و تحلیل شده است.
 - 2چیستی رابطهی بینامتنی()Intertextuality
اکثر ناقدان بر این عقیده اند که رابطهي بینامتني به عنوان یک اصطالح براي اولین مرتبه توسط ادیب و ناقد
فرانسوي "جولیا کریستوا" در اواسط دههي  77قرن  17میالدي عنوان گردید( رک :نامور مطلق 92 :2937 ،؛
المدیني 261 :2316،؛ عزیز ماضي .) 261 : 1775 ،بعد از او بود که اصطالح رابطهي بینامتني به رغم نوپا بودنش ،
مورد توجه بسیاري از ناقدان و ادیبان قرارگرفت .البته برخي از ناقدان بر این اعتقادند که ادیب نشانه شناس
ساختارگراي روسي یعني" میخاییل باختین" اولین کسي بود که با ارائهي پژوهشهاي تطبیقي دربارهي تأثیر و رابطه
متون با یکدیگر ،توجه دیگر ناقدان را به سوي رابطهي بینامتني جلب نمود(عطا، 1776 ،صص  .)19- 11همچنین
برخي از ناقدان ،دیگر ادیب ساختارگراي روسي "،شکلوفسکي" را اولین کسي ميدانند که نظریهي بینامتنیت را
مبني بر وجود روابط میان اعمال ادبي و هنري مطرح نمود (رک :تودروف ،بي تا ،ص  12؛ الخطیب ،بي تا،ص  .)16وي
بر این عقیده بود که « انگارهها و تصاویر ب هکار رفته توسط شاعر تقریبا بدون دگرگوني ،از اشعار دیگران گرفته شده
است و نوآوري شاعران در تصاویر ترسیم شده نیست ،بلکه در زباني است که بهکار گرفته
ميشود»( احمدي،2917 ،ص.)51
در تعریف و گسترهي رابطهي بینامتني نظرات گوناگوني پیرامون آن ارائه گردیده است که در ادامه برخي از آن
ها بررسي خواهد شد .جولیا کریستوا ،با اجتناب ناپذیر دانستن رابطهي بینامتني براي تمامي متون ،معتقد است« هر
متني عبارت است از لوحي آراسته و معرقکاري شده از اقتباسات و شکلي است اخذ شده و دگرگون گردیده از
متوني دیگر »( الغذامي ،2317،ص .)911او همچنین دامنهي رابطه بینامتني را فراتر از نوشتار ادبي دانسته ،معتقد
است که « این رابطه ميتواند میان نوشتار ،موسیقي ،حرف ،نقش،تصویر ،اشاره ،فیلم و...نیزوجود داشته
باشد»( المدیني،2316،ص .)276
رابرت شولز ضمن تأکید بر گوناگوني تعریف رابطهي بینامتني ،بر این عقیده است که همانگونه که نشانهها به
نشانههایي دیگر اشاره ميکنند ،هر متني به متوني دیگر اشاره دارد  .هنرمند مينویسد و نقاشي ميکشد .نه از
طبیعت بلکه از ابزارهاي گذشتگانش در تبدیل طبیعت به متن .از این رو متن دخیل یا همان پیش متن  1متني است
که در متني دیگر(پس متن  )9نفوذ نموده تا مدلوالتي برابر را ترسیم نماید  .خواه آگاهانه و خواه ناخودآگاه (رک  :عزیز
ماضي ،1775 ،صص  267- 265؛ الغذامي ،2317،صص . )912- 917
مایکل ریفاتیر دربارهي رابطهي بینامتني معتقد است که « متن ادبي پیوسته به چیزي تبدیل ميشود که به
روشي متفاوت و در مکان و زماني دیگر گفته شده است .بهتر بگوییم :این تجربه مستمر در الیه هاي الفاظ است .به
بیاني دقیقتر ،هر متني رحم متني دیگر در فرایند آفرینش شعري است»(ریفاتیر ،بي تا ،ص .)113دکتر خلیل
- hypertexte
- hypotexte
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موس ي ،ناقد بزرگ عرب زبان ،نیز با تأکید بر حذف زمان و مکان و بي حد و مرز بودن دامنهي متون ،در تعریف
رابطهي بینامتني معتقد است « :این رابطه ،برآیند متني از متون گذشته و یا همدوران است .بهگونه اي که متن
جدید چکیده اي از متنهایي گردد که مرزها در میان آنها از میان برداشته شده و در شکلي جدید دگرگون
شوند»( الموسي ، 1777،ص .)39محمد بنیس با ارائهي شکلي جدید از اصطالح بینامتنیت و نامیدن آن به متن غایب ،
متن شعري را ساختاري زباني ویژه و جدانشدني از روابط خارجي با دیگر متون ميداند که این متون خارجي همان
چیزي است که آن را متن غایب مينامیم(بنیس ،2363 ،ص.)152
با توجّه به نظریات گوناگون پیرامون مفهوم و دایرهي رابطهي بینامتني ،ميتوان سادهترین و بهترین تعریف را
اینگونه ارائه داد« :بینامتنیت در سادهترین حالتش به این معناست که از متني از متون و افکار گذشتهي دیگران ،
چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ،تضمین و اقتباس گردد ؛ ب هگونه اي که این متون و اندیشهها در متن اصلي ذوب شود و
متني جدید و کامل عرضه گردد»( خزعلي ،1773 ،ص.)71
 - 3انواع ر ابطهی بینامتنی
با توجه به نوع نگرش و زاویهي نگاه به متن حاضر(زبر متن -پسا متن)و مقایسهي آن با متن غایب(زیر متن -پیش
متن)رابطهي بینامتني از انواعي برخوردار است:
 - 2خودآگاه و ناخودآگاه که از جهت میزان آگاهي و ناخودآگاهي شاعر و نویسنده به اخذ از پیش متن به متن
نگریسته ميشود.
 - 1داخلي و خارجي ،دراین نوع بر اساس اخذ از آثار خود شاعر و نویسنده و یا آثار دیگران به متن نگریسته ميشود .
- 9آشکار و پنهان که به میزان وضوح و ابهام رابطهي بینامتني میان پیش متن و پس متن بستگي دارد .
 - 1موازي و معکوس که از زاویهي همراهي و عدم همراهي متن حاضر با متن غایب به متن نگریسته ميشود .
- 5بر اساس موضوع ( متن غایب)پیش متن ،ادبي ،اسطوره اي ،تاریخي ،عامیانه و فولکلور ،دیني و...
- 7از جهت فني و هنري ،رابطهي بینامتني برچند نوع است :کامل متني ،کامل تعدیلي ،اسلوبي ،واژگاني ،الهامي،
اشاري ،جزئي ،چند سویه و( ...رک  :مفتاح، 2331 ،صص 295- 223؛ عزّام ،1772 ،ص 92؛ حلبي ، 1776 ،صص  17- 71؛
سلیمان ،1775 ،صص  77و 33؛ مجاهد ، 2311 ،صص  953و  916؛ خزعلي ،1773 ،ص 71؛ شرتح، 1775 ،
صص  .)177- 262آنچه در این مقاله از روابط بینامتني مد نظر است ،مورد اخیر ميباشد.
 قرآن کریم و رابطهی بینامتنیآنگونه که اشاره شد ،رابطه ي بینامتني مفهومي جدید براي اصطالح « متن» ارائه ميدهد و در آن متن از
خصوصیاتي کامال جدید و متفاوت برخوردار مي شود که اگر بر طبق این ویژگي ها در میراث مکتوب عربي کنکاش
شود ،بهترین متن که شایستگي نامیده شدن به این نام را دارد و بیشترین رابطه ي بینامتني با متن و بافت آن برقرار
شده است ،قرآن کریم خواهد بود .براي اثبات این امر مي توان این دالیل را برشمرد- 2 :قرآن کریم متني مکتوب
است؛ - 1متن قرآني داراي شکل خاصي نیست و تحت هیچ یک از انواع نوشتاري مرسوم نميگنجد؛  - 9متن قرآني
یک هسته مرکزي ندارد .بلکه برخوردار از چندین هستهي بي پایان است؛  - 1متن قرآني داراي آغاز است اما به معني
رایج و مرسوم شروع و پایان ندارد؛ - 5متن قرآني قابلی ت پذیرش تأویالت بي نهایتي را دارد؛  - 7متن قرآني از ویژگي و
توانمندي رمزي گسترده اي برخوردار است؛ 6حقوق چاپ قرآن کریم براي هیچ کس محفوظ نیست و(...عزیز ماضي،
،1775ص .)211
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در بررسی روابط بینامتنی می توان براساس شکل ها و عناوین گوناگون به تحلیل موضوع پرداخت ،لیکن باید به این نکته توجه داشت که قرار گرفتن

متنی در نوعی خاص از روابط بینامتنی ،وجود نوع دیگر را در آن رد نمی کند و چه بسا متنی از چندین رابطهی بینامتنی برخوردار باشد .

 - 5رابطهی بینامتنی میان شعر صفیالدین حلی و قرآن کریم
 - 2- 5رابطهي بینامتني کامل تعدیلي
در این نوع رابطهي بینامتني« ،شاعر به متني مستقل و کامل(خواه یک مصرع یا بیت یا یک قصیده ویا عبارت
نثري)تکیه دارد .او این متن را از سیاقش جدا کرده و بعد از اعمال برخي ساختار شکنيهاي ساده و یا پیچیده ،
همچون کم و زیاد نمودن  ،مقدم و مؤخر نمودن اجزاء ،تغییر زمان و صیغهي افعال ،تبدیل جمالت انشایي به خبري
و برعکس آن متن را در بافت متن شعري خویش مينهد و از آن در جهت بیان اندیشه شعري جدید بهره ميبرد » (
حلبي ،1776 ،ص .)71شعر صفي الدین حلي سرشار از این نوع رابطهي بینامتني است و شاید بتوان رابطهي
بینامتني تعدیلي را پربسامدترین بینامتنیت در شعر وي قلمداد نمود .در این روش شاعر با هنرمندي و توانایي واالي
ادبي توانسته با استفاده از کالم خداوند و ایجاد برخي تعدیالت در آن  -به مقتضاي کالم  -مقصود خویش را بیان
نماید و بر غناي شعر خویش بیفزاید .
 - 2پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
و نأي یُوسُفي ،فقد ذهبَ ت عینَا

ي مِن حُزنَِهِ ،و کنَتُ کظِیمَا
( الحلي،2319 ،ص)991

پیش متن(زیر متن  -متن غایب) :وَتَوَ لَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُ وَ کَظِیمٌ (یوسف) 11،
شاعر در رثاي فردي که او را از کودکي بزرگ نموده و حکم فرزندش را دارد ،به همزاد پنداري با حضرت یعقوب
پرداخته و نقاب او را بر چهره ميزند و از زبان پدر یوسف ب ه بیان شدت دلتنگي و حالتش در فراغ از دست دادن آن
فرزند خوانده ميپردازد .صفي الدین حلي براي تقریب به ذهن بیشتر حالتش نزد خواننده و تأثیرگذاري بیشتر  ،به
ایجاد رابطهي بینامتني با آیهي 11سورهي یوسف پرداخته و پس از ایجاد تغییراتي در بافت زیر متن  ،آن را براي
بیان احساس و تجربهي شعوري و شعري در زبر متن( متن حاضر )آماده مي سازد و ميگوید :یوسف من دور گشته
درحالي که اندوهم را فرو مي خورم و به درون ميریزم و چشمانم از دوري او نابینا شده است .تعدیالت :تغییر
« ابیضت» به «ذهبت » -تبدیل « عیناه» به « عیناي »  -تبدیل « من الحزن» به « من حزنه » -تبدیل«فهو کظیم» به
«وکنت کظیما» .عمده تعدیل و تغییر وارده بر متن شعر ،به خاطر تغییر در ضمیر و افعال بهکار رفته در دو متن
است .در متن قرآن کریم آیه ،از زبان خداوند به عنوان سوم شخص و بهصورت مفرد مذکر غایب بیان مي شود  .حال
اینکه در شعر ،به جهت شدت حزن و اندوه شاعر از یک طرف و روي دادن اتفاقي شبیه به رویداد حضرت یوسف و
یعقوب براي خود شاعر به عنوان سراینده ي شعر از دیگر طرف ،کالم از قول خود شاعر و به عنوان اول شخص و
متکلم وحده ارائه شده است.
- 1پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
جنَاني ،و قََال القل َبُ :ال دُکّ طُورُهََا

جناني ،و قال القلَبُ :ال دُکّ طُورُهَا
( الحلي،2319 ،ص)61

پیش متن(زیر متن  -متن غایب) :فَلَمَّا تَ جَلَّى رَبُّهُ لِ لْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا  ( اعراف) 219،در این شعر ،شاعر به مدح پیامبر اسالم (ص) پرداخته و از زیبایي ماه گونهي چهره آن حضرت سخن ميگوید که
هم در چشم ها زیباست و هم در قلبها .سپس آیهي  219سورهي اعراف را در کالم جاي مي نهد تا با این جاي
نهادن حق مطلب را در به نهایت رساندن این زیبایي ادا نماید .در این آیه حضرت موسي(ع) از خداوند مي خواهد تا
خودش را به او نشان دهد و خداوند به موسي گفت « :به کوه طور بنگر پس خداوند بر کوه جلوهگر شد و آن کوه تکه

تکه شد و موسي از دیدن این جلوه از خداوند بیهوش گردید و بر زمین افتاد » .شاعر ن یز ميگوید :آنگه که چشمم به
جمال زیباي پیامبر (ص) افتاد از شدت زیبایي ،قلبم بیهوش شد و بر زمین افتاد .تعدیالت وارده  :تبدیل شدن
«صعقا » به «صاعقا»  -تغییر فاعل از « موسي » به «جناني» -تغییر « جعله دکا» به « دک طورها»  -انتقال فاعل به
بعد از «صاعقا »  -منفي شدن « جعله دک طورها»  -انتقال «ال دک طورها» به بعد از جمله« خر صاعقا جناني» .علت
بسیاري از این تعدیالت همچون تغییر فاعل خرّ  ،انتقال فاعل در شعر به بعد از صاعقاً و کاربرد صاعق ًا بجاي صعق اً،
ضرورت شعري و تفاوت محل کاربرد متن قرآني در شعر است.
- 9پسامتن(زبر متن -متن حاضر):
فََر ي المالئََک حولََک اإلخََوانُ

الصََدر منََک ألربََعٍ
شََرح اإللََهُ ّ

( الحلي،2319 ،ص) 17
پیش متن(زیر متن  -متن غایب) :أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْ رَكَ ( شرح) 2،شاعردر قصیده اي با عنوان " اخذ االله لک العهود" در مدح پیامبر اسالم در شب میالد آن حضرت ،به بیان برخي
از مناقب ایشان ميپردازد  .پس از بیان خبر دادن راهبان از تولد آن حضرت(ص) و فروریختن طاق ایوان کسري و
فضایل ایشان که در تورات و انجیل و قرآن آمده ،با برقراري رابطهي بینامتني تعدیلي با آیهي2سورهي شرح ،سخن
از گشوده و فراخ شدن سینهي حضرت محمد(ص) از جانب خداوند به میان ميآورد :آنگاه که فرشتگان گرداگردآن
حضرت دیده ميشوند .تعدیالت وارده :هدف از آیهي قرآن ،تقریر و تأیید بوده و استفهام از نوع انکاریست و مفهوم
اصلي آن« لقد شرحنا لک صدرک» است .حال آنکه هدف از کالم شاعر ،فایدهي خبر و بیان آن است ،از این روست
که تغییر جمله از انشایي به خبري  ،و تغییر فعل از مضارع منفي به ماضي مثبت صورت پذیرفته است .تغییر فعل از
متکلم مع الغیر به مفرد مذکر غایب به جهت آن است که در آیه ي قرآن ،فاعل گشودن سینه همان گویندهي کالم
یعني خداوند است .اما در شعر شاعر گوینده ي کالم و شعر ،فاعل گشودن سینه نیست ،بلکه خداوند فاعل است و به
تبع آن « االله» بجاي «نحن» مستتر آمده است.
- 1پسامتن(زبر متن -متن حاضر):
و مََن دنََا فتََدلّي نحََو خالِقَََِ ِه

کقابِ قوسَینِ و دنَي يلَي العُنَُقِ
( الحلي،2319 ،ص ) 11

پیش متن(زیر متن -متن غایب)« :ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ( )0فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى» (نجم )3،در قصیده ي"فضل به زینة الدنیا" که در مدح پیامبر اسالم است ،شاعر پس از اشاره به شب معراج آن حضرت ،با
بهره گیري از آیات  1و 3سورهي نجم که دربارهي جبرئیل است ،مي فرماید « :پس سروش نزدیک آمد و نزدیکتر
شدت تا فاصله اش به قدر طول دو طرف کمان یا نزدیکتر شد» .این کالم خداوند را دربارهي پیامبر بکار ميبندد و
ميگوید  « :حضرت محمد (ص) کسي است که در شب معراج به پروردگارش نزدیک شد و نزدیک تر مانند فاصله دو
طرف کمان یا نزدیکتر» .تعدیالت وارده :حذف «ثم» و افزودن«من» در آغاز کالم -افزودن «نحو خالقه» -حذف
«فکأن » و افزودن حرف تشبیه «ک » -افزودن« الي العنق »
- 5پسامتن(زبر متن -متن حاضر):
فقالَ إنَّكَ فی کلل عللی خُلُل ِ

فقالَ إنَّكَ فی کلل عللی خُلُل ِ
( الحلي،2319 ،ص ) 11

پیش متن(زیر متن -متن غایب) :وَإِنَّ كَ لَعَ لَى خُلُ ٍ عَظِیمٍ (قلم) 1،شاعر در مدح پیامبر اسالم ،به ایجاد رابطهي تعدیلي با آیهي 1سورهي قلم پرداخته است .آن جا که خداوند در

برابر منحرفان و عیب جویان و فرومایگان به قلم قسم یاد ميکند و به پیامبر ميگوید « :تو دیوانه نیستي و صاحب
خلق و خوي واالیي» .صفي الدین حلي در شعرش(زبر متن  -متن حاضر) با افزودن عبارت"في کل" بعد از " انک"پا را
فراتر نهاده این بیان خداوند درباره پیامبر را مدح باریتعالي دربارهي آن حضرت ميداند.
 - 7پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
فمَلللن أتَلللی اهللَ بعِرفَلللانِکُم

فقَللد أتَللی اهللَ بقَللليٍ سَلللیم
( الحلي،2319 ،ص ) 16

پیش متن(زیر متن -متن غایب)« :إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْيٍ سَلِیمٍ (شعراء - ) 13،إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْيٍ سَلِیمٍ» (صافات) 11،شاعر در مدح و ذکر مناقب خاندان پیامبر در قصیده اي که عنوان آن( اتي اهلل بقلب سلیم ) نیز از رابطهي بینامتني
سرمتني با قرآن کریم برخوردار است .شفاعت خاندان پیامبر را مایهي نجات از عذاب و هدایتگري ایشان را سبب
قدم نهادن در راه مستقیم و هدایت ميداند و عشق و عالقه مندي به آن ها را امري پایدار و دائمي در قلبش ذکر
مينماید .در بیت پایاني با بهره مندي از متن قرآن کریم در آیهي  13سورهي شعراء ،شناخت و پیروي از اهل بیت را
مایهي رسیدن به خداوند با قلبي پاک ميداند .البته این بیت با آیهي  11سورهي صافات نیز از رابطهي تعدیلي
برخوردار است .اما داللت آیهي  13سورهي شعراء به معناي مدنظر نزدیکتر است .تعدیالت وارده :افزودن« فقد» که
بر تحقق و تأکید کالم شاعر افزوده است .کاربرد « تي» بهجاي«جاء» در مصراع دوم ،که از نظر داللت معنایي شبیه
هم هستند.
 - 6پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
بلل زَ عَمُلوا أن یَصلدنا ج لزَعٌ

کانت یَدُ اهللِ فلوََ ملا زَعَمُلوا
( الحلي،2319 ،ص) 911

پیش متن(زیر متن -متن غایب)« :یَدُ اللَّهِ فَوََْ أَیْدِیهِمْ» (فتح ) 27،صفي الدین حلي در رثاء دایي خویش ،پس از ذکر مصیبت وي ،به تهدید دشمنان و قاتالن او ميپردازد و کشتن
دایي اش را به روشن نمودن آتشي ویرانگر تشبیه مي کند .وي با تکیه بر آیهي 27سوه فتح ،بیان ميدارد که آن ها
گمان کرده اند با این مصیبت و جزع بر آن ،راه را برما بسته اند ،اما غافل از آنکه دست(قدرت) خداوند باالتر از آن
است که گمان نموده اند .تعدیالت وارده :حذف « ایدیهم» و افزودن« ما زعموا» که علت این تغییر ،در بیت پیشین
نهفته است .آن جا که حرف از گم ان باطل دشمنان به میان آمده است .از این رو در بیت دوم هدف شاعر آن است که
بیان نماید ،قدرت خداوند باالتر از این گمان باطل قاتالن دایي اش بوده و او را از ایشان هیچ ترسي نیست.
 - 1پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
و لللوا اتقللاءُ اهللِ قلللتُ بأنَّهللا

بها تَنطِ ُ األملواتُ أو تَسلمَ ُ الصُّلمُّ

( الحلي،2319 ،ص) 997
پیش متن(زیر متن  -متن غایب)« :أَفَأَنْتَ تُسْمِ ُ الصُّمَّ» (یونس ،11 ،انبیاء،15 ،نمل  ،17،روم) 51،شاعر در رثاي « ملک منصور» شعري سروده و در آن ،مرثیه اش را بسیار ارزشمند ميداند و معتقد است که اگر
ترس از خداوند نبود ،این شعر را مردگان مي خواندند و افراد ناشنوا ميشنیدند  .در این مصراع شاعر با برخي ساختار
شکني ها وتغییرات در لفظ و نوع کاربرد ،جمله اي از قرآن کریم را اخذ نموده است .او براي بیان مفهوم مدنظر و
ارائهي تجربهي شعري اش ،این آیه را در مکاني متفاوت از آنچه در قرآن ب هکار رفته جا داده است .تعدیالت وارده :
فاعل فعل«تسمع» در شعر شاعر ،ضمیر «هي» است که به مرثیهي سروده شده باز مي گردد .اما در متن قرآني،

فاعل « انت» است که به پیامبر(ص) بر مي گردد .وانگهي فعل بکار رفته در شعر ،مجهول است و در قرآن کریم
معلوم .از این رو واژهي« الصم» در متن شعري نایب فاعل و در متن قرآني مفعول به است .البته به جهت کثرت آیات
در مواردي شاهد تغییر فعل از متعدي و مزید به الزم و مجرد هستیم که البته در آیهي 15سورهي انبیاء فعل الزم و
مجرد است .همچنین در مواردي فعل «یسمع» و « تسمع» ب هصورت منفي بکار رفته و در مواردي نیز مثبت .
 - 3پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
و إذا خاطَبَلللللللل لكِ ال

جاه للُ بللی قُللولی :سَللاما
( الحلي،2319 ،ص) 13

پیش متن(زیر متن -متن غایب) :وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِ لُونَ قَالُوا سَلَامًا( فرقان) 79،صفي الدین حلي در نامه اي خطاب به خانواده اش در حله ،باد صبا را ندا داده ،از او مي خواهد سالمش را به ایشان
برساند .در بیت بعدي با بهره مندي از کالم خداوند در آیهي  79سورهي فرقان که خصوصیات بندگان واقعي خداوند
را فروتني و خوش کالمي و مهرباني ميداند ،خطاب به باد صبا ميگوید« :که اگر فرد بي خردي تو را خطاب قرار داد
و توهین نمود ،با زبان نرم و مالیمت با او سخن بگو و جوابش را با سالم بده ».تعدیالت وارده  :تغییر ضمیر منصوبي
«هم» به«ک »  -تغییر « الجاهلون » به « الجاهل  -افزودن «بي » بعد از« الجاهل »  -تبدیل «قالوا » به «قولي» .علت تمام
تعدیالت وارده در این شعر شاعر ،را باید در تفاوت صیغه فعل و ضمایر جستجو نمود .زیرا در قرآن کریم ضمیر و فعل
بکار رفته مجمع مذکر غایب است ،حال آنکه در متن شعري ،شاعر خطاب به مخاطب مؤنث مجازي سخن مي گوید .
از طرفي شمول کالم وحي به واسطهي کاربرد« الجاهلون » بجاي « الجاهل » به نسبت به کالم شاعر بیشتر است .البته
جمله «قولي :سالما» با چندین آیهي دیگر از مصحف شریف رابطهي بینامتني تعدیلي دارد  :هود 73،؛ حجر  51،؛
ذاریات15 ،؛ واقعه17 ،
 - 27پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
یللا بُللدوراً تَغیلليُ تحللتَ التللرابِ

و جِبلللااً تَمُلللر مَلللرَّ السلللحابِ

إنَّ فللی ذلللكَ اعتبللاراً و ذِکللرَی،

یَتَللللوَعَّی بهللللا ذَوو األلبللللابِ
( الحلي،2319 ،ص) 993

 پیش متن(زیر متن -متن غایب) :وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِیَ تَمُر مَرَّ السَّحَابِ ( نمل) 11،شاعر در رثاي سلطان منصور ،خطاب به وي و دیگر بزرگاني که دار فاني را وداع گفته اند  ،با استعانت از تصویر
صحنهي روز قیامت و حالت حرکت برق آساي کوه ها در قرآن کریم ميگوید  « :اي ماه هایي که زیر خاک مخفي
مانده اید و کوه هایي که همچون ابر عبور مينمایید ،این حالت ،عبرت و اند رزي است براي خردمندان» .تعدیالت :
تبدیل جمله" تمر مر السحاب" از حالیه به وصفیه  -مقصود از "جبال" در قرآن کریم کوه واقعي  ،اما در شعر ب ه صورت
استعاري براي بزرگان ب هکار رفته است.
 - 22پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
و فَضَضللنا خِتامَهللا عللن أناهللا

فرأینلللا مِزاجَهللللا تَسللللنیمَا

و ظَلَلنا نُحیِی بها جَلوهَرَ النلف

سِ و نُسلقَی رَيیقَهلا المَُتُومَللا
( الحلي،2319 ،ص ) 135

 -پیش متن(زیر متن -متن غایب) :یُسْقَوْ نَ مِنْ رَيِی ٍ مَُْتُومٍ ( ...)12وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِی مٍ ( مطففین 15،و ) 16

شاعر در این قصیده دربارهي شراب بهشتي سخن مي گوید وبراي بیان این موضوع باتکیه بر آیاتي از مصحف
شریف ،طعم و ترکیب این شراب را از چشمه بهشتي«:تسنیم» ميداند .وي به همراه دوستان و ندیمان از آن بادهي
مهر شده بهشتي مينوشند .تعدیالت و تغییرات در ساختار کلي زیر متن( متن غایب) شامل :تبدیل جمله اسمیهي
«ومِزاجُهُ مِنْ تسْنِیمٍ» به جملهي فعلیهي «فر ینا مِزاجها تسنیما» و به تبع آن تبدیل نقش مبتدایي « مزاجه» به
مفعولي« مزاجها» .این تغییر در مفهوم شعر افاده ي تجدید کرده و دال بر مقطعي و موقتي بودن این شراب دنیوي
است .در حالي که شراب بهشتي داراي بقاء و همیشگي است .از این رو در قرآن در قالب جملهي اسمیه آمده است.
هدف شاعر از تبدیل فعل«یسقون » به «نسقي» در ابیات پیشین و جمالت قبل نهفته است .چراکه در قصیده اي که
این ابیات در آن به کار رفته ،شاعر در حال بیان وضع حال خود و دوستانش در قبال آن شراب است .اما در قرآن
کریم ،کالم از زبان خداوند و گویایي وضع حال کلي بهشتیان است .در تبدیل نقش مجروري«رحیق» به مفعولي
«رحیقها» و معرفه شدن « مختوم» نیز شاعر بنا بر ضرورت شعري این تعدیالت را اعمال نموده است.
 - 21پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
أإذا مُتنلللا نَلللرَی وَ علللدَکُمُ

أم إذا کُنَّلللا تُرابلللاً و عِظامَلللا
( الحلي،2319 ،ص) 519

 پیش متن(زیر متن -متن غایب) :أَإِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا  ( مؤمنون 19 ،؛ صافات 21،و 59؛ ق 9،؛ واقعه16 ،)
در شعري با عنوان « متي نري وعدکم » گویا شاعر از طرف گروهي با خ لف وعده مواجه شده است .ازاین رو خطاب
به ایشان از گذراندن عمر خویش در آرزوي وفاي به عهد افرادي شکوه مينماید و با بهرهگیري از آیاتي چند از قرآن
کریم ب هصورت استفهام انکاري دربارهي تحقق وعده به بعد از مرگ و تبدیل شدن خاک به استخوان ميپرسد .
تعدیالت وارده :افزودن عبارت « نري وعدکم ام اذا» بعد از « متنا» با هدف مبالغه در خلف وعدهي افراد بد قول که
وعده هایشان نه تنها تا لحظه مرگ هم محقق نمي شود ،بلکه تا سال ها بعد از مرگ هم تحقق نمي یاید و خلف
وعده ایشان ابدي است.
 - 29پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
فاعفنِی الیَوَم مِن سُلؤالِ لَئلیمٍ

وَ قِنِی فی غَلد عَلذابَ النَّلارِ
( الحلي،2319 ،ص) 762

 پیش متن(زیر متن -متن غایب) :وَقِنَا عَذَابَ النَّا رِ ( بقره172 ،؛ آل عمران  27،و ) 223شاعر در قصیده اي ب هنام"وقني عذاب النار" از همان آغاز با تکیه بر متن قرآن کریم در عنوان از بینامتني سرمتني
بهره برده است .وي در این شعر با خداوند سخن مي گوید و پس از ذکر نعمت هاي پروردگار در طول عمرش ،توبه
نموده و طلب عفو ميکند .در مصراع پایاني همچون عنوان شعر دو مرتبه کالم خداوند را مورد استفاده قرار ميدهد و
از خداوند مي خواهد تا او را در فرداي قیامت از عذاب آتش نگه دارد .تعدیالت وارده :تبدیل فعل متکلم مع الغیر "
قنا" به متکلم وحده «قني» البته باید متذکر شد که کاربرد « قني» در زبر متن(شعر) بجاي« قنا » ،به واسطهي بیان
کالم از زبان شخص شاعر به عنوان متکلم وحده است که در خلوتش با خداي خود راز و نیاز مي کند و گویا شاعر با
این جابجایي فعل به نوعي قصد قرابت بیشتر با خداوند را داشته است .اما بطور کلي ،این تغییر از متکلم مع الغیر به
متکلم وحده از ارزش شمول شعر آنگونه که در قرآن است ،کاسته است .افزودن «في غد» (کنایه از روز حساب و
کتاب درآخرت) بعد از «قني» که هدف شاعر از کاربرد آن ،تصریح بر داللت دعاي خویش بر روز قیامت و طلب
عاقبت بخیري و نجات در آخرت است.

 - 21پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
هذي عصاي التَي فیهَا مَ رب لَي

و قد هش بها طورا علي غنمَي
( الحلي،2319 ،ص) 671

پیش متن(زیر متن -متن غایب) :قَالَ هِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّأُ عَلَیْهَا وَأَ هُشُّ بِهَا عَ لَى غَنَمِی وَلِیَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى(طه) 21،
در تک بیتي مستقل ،شاعر به بهره گیري از قرآن کریم در ماجراي موسي(ع)پرداخته است .آنگاه که از موسي
سؤال شد که « اي موسي در دستت چیست؟ در واقع این بیت جواب این سؤال از موسي است که ميگوید :این
عصاي من است و کارهاي بسیاري براي من در آن است؛ با آن براي گوسفندانم برگ ميتکانم» .تعدیالت وارده :
حذف « اتوکأ علیها»  -جابجایي «فیها م رب خري » به بعد از «عصاي » -جابهجایي «لي» به بعد از « م رب »  -افزودن
«قد » بعد از «اهش »  -افزودن « طورا » قبل از«غنمي» .اصلي ترین تغییر اعمال شده در آیهي قرآن بهکار رفته در این
ش" در کنار افزودن واژهي "طورا" به معناي گاهي ،بعد از
شعر ،افزودن حرف" قد" تقلیلیة بر فعل مضارع" هُ ُّ
« هش» است ،که این جابجایي ،بر مفهوم شعر تأثیر بسزایي داشته و بر تقلیل و وقوع کم و اندک تکاندن برگ براي
گوسفندان داللت دارد .در حالي که در متن قرآن اینگونه نیست.
 - 27پسامتن(زبر متن -متن حاضر):
سلکَنَت مَقَلرَّ عقلولِهم و تَمَکَّنَ لت

فغَدَت توَسوِسُ فی صُدورِ النَّلاسِ
( الحلي،2319 ،ص) 616

 پیش متن(زیر متن -متن غایب) :الَّذِی یُوَسْ وِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ ( ناس)5،شاعر در وصف شراب و حاالتي که بر انسان وارد ميکند ،ميگوید که هر کس آن را بنوشد از خود بي خود شده و
عقل از کف مي دهد  .سپس با بهره گیري از آیهي  5سورهي ناس ،شراب را یکي از مصادیق وسوسه هاي شیطاني و
نهاني ميداند ک ه در دل مردم وسوسه ميکند .تعدیالت وارده :تبدیل موصول و صله ( جمله تابع) به جمله فعلیه -
تبدیل «یوسوس»به « توسوس» .علت و هدف شاعر از این تعدیالت را باید در سه علت جستجو نمود .اول :مرجع
فاعل فعلِ وسوسه کردن است که در قرآن کریم امري عام و فراگیر یعني وسوسه گر نهاني اعم از انس و جن است.
اما در شعر ،چیزي خاص و محدود یعني شراب است .دوم :تفاوت در جنس دو فاعل است .سوم :آنچه در شعر شاعر
آمده با توجه به استفاده از فعل «فغدت» و انتقال داللت زماني و محدود شدن آن به گذشته ،از نظر شمول زماني
محدود به رویدادي در گذشته است که پایان یافته .اما در قرآن کریم با توجه به مضارع بودن فعل «یوسوس»  ،امري
تجدید پذیر و داراي گستره زماني بي نهایت است .از این رو متن شعر ،هم از جهت شمول زماني و هم جهت شمول
معنایي بسیار محدود تر از متن قرآني است ،که علت آن را باید در نوع موضوع پرداخته شده به آن در دو متن
جستجو نمود .
 - 26پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
إنّما اهللُ عنکُمُ أذهيَ اللرجسَ

فل لرُدَّت بغَیظِهلللا اايتِلللدادُ
( الحلي ،2319 ،ص) 13

 پیش متن(زیر متن -متن غایب) :إِنَّمَا یُ رِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِيَ عَنْکُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَ طْهِیرًا ( احزاب)99،این شعر در مدح اهل بیت پیامبر بهویژه حضرت علي(ع) سروده شده است .در ابیات پایاني موضوع تطهیر و پاکي
اهل بیت مطرح شده و شعر با آیهي تطهیر رابطهي تعدیلي برقرار ميسازد .شاعر این آیه را مدحي از جانب خداوند

دربارهي اهل بیت ميداند و ميگوید :همانا خداوند گناه را از شما اهل بیت زدوده است .این مدح خداوند دربارهي
شماست و کالم من تکرار آن است .تعدیالت وارده  :حذف«یرید » -تغییر « یذهب» به « اذهب » -مقدم شدن « عنکم» بر
فعل« اذهب » -حذف « اهل البیت» به قرینه حالیه و مقالیه در بیت .علت اصلي اعمال این تعدیالت در شعر را باید در
تفاوت موجود در زمان بیان کالم شاعر و نزول کالم وحي و آیهي تطهیر جستجو نمود .زیرا در آیهي تطهیر آمده که
خداوند بیان مي کند ،مي خواهد ناپاکي را از شما اهل بیت بزداید و پاکتان گرداند ،زمان نزول آیه همزمان با حیات
اهل بیت است .اما در شعر شاعر ،زمان سرایش شعر قرن ها بعد از زمان اهل بیت است .از این رو به جاي «یذهب » از
فعل « اذهب » استفاده شده است .وانگهي کاربرد ماضي فعل بصورت « اذهب » توسط شاعر داللت بر قطعیت پاکي
اهل بیت دارد .زیرا هم خداوند بدان تصریح کرده و هم این امر در زمان زندگي پاک و معصومانهي اهل بیت ،بعد از
پایان زندگي مبارک ایشان ،بصورت عملي و عیني ثابت شده است.
 - 21پسامتن(زبر متن  -متن حاضر):
فجَزاكَ اإلَلهُ عن ذاكَ الصَّلي

رِ علَللی الهَللولِ جَنَّ لًَ و يَریللرَا

و أراكَ اإلَلهُ فی جَنَّلَِ الُُللدِ

نَعیمل لاً بهلللا و مُلکلللاً کَبیلللرَا
( الحلي،2319 ،ص ) 995

 پیش متن(زیر متن  -متن غایب) :وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَ رُوا جَنًََّ وَيَرِیرًا ( ...)11وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْکًا کَبِیرًا( انسان 21،و) 17
در قصیده اي که در رثاي فرزند دوست شاعر سروده شده ،شاعر

به بازماندگان تسلي

ميدهد و براي بیان تصویر مد نظرش به برقراري رابطهي تعدیلي با آیهي 21سورهي انسان ميپردازد .در این سوره ،
بهشت و پریان پاداش کساني قرار داده شده که به پاس دوستي خداوند افراد بینوا را دستگیري ميکنند  .در این
بیت(بیت )21نیز بهشت را پاداش تحمل فرزند دوستش بر هول و ترس قرار داده است .بیت پایاني نیز با آیهي 17
سورهي انسان هماهنگي لفظ ي و معنایي دارد .در سورهي انسان در ادامه توصیف بهشت و آنچه درآن است ،ارائه
ميگردد .در آیهي  17ميفرماید « :چون بهشت را بنگري آنجا را سرزمیني از نعمت و کشوري پهناور ميیابي» .شاعر
دوستش
فرزند
به
خطاب
بسته،
ب هکار
پایاني
بیت
در
را
تصویر
این
ميگوید  « :خداوند در بهشت جاودان به تو کشوري و مملکتي گسترده را نشان داده است».
تعدیالت بیت  :21تبدیل ضمیر«هم» به « ک » -تغییرفاعل « هو» مستتر به اسم ظاهر« اهلل»  -جانشیني «عن ذاک
اهلل علي الهول » به جاي «بما صبروا» که عبارت شاعر در درون خود مفهوم صبر نمودن را دارد  .زیرا فرد مرده با
تحمل هول بر آن صبر نموده است .تعدیالت بیت آخر  :تبدیل فعل الزم و مجرد به متعدي و مزید -افزودن « االله في
جنة الخلد» بعد از فعل -افزودن «بها» بعد از «نعیما »
 - 1- 5ر ابطهي بینامتني کامل متني
در این نوع رابطهي بینامتني« ،تکیه بر متن کامل و مستقل است و دقیقا همان متن اصلي بدون افزایش و یا کم و
کاست در سیاق اولیه و اصلياش توسط آفریننده متن حاضر(پس ا متن)ب هکار ميرود  .خواه این متن یک بیت باشد یا
یک مصراع یا یک قصیده و یا جمله اي نثري»(حلبي  ، 1776،ص .)72این نوع رابطهي بینامتني در حقیقت همان
اقتباس و تضمین بدون ذکر مرجع کالم اخذ شده است که در آن عبارتي از قرآن ،شعر ،نثر و یا هر اثر دیگر ،بي هیچ
دگرگوني و یا مقداري تغییرات بسیار اندک با اهدافي مانند :غنا بخشي به کالم ،تبرک ،تبیین ،توضیح ،تعلیل ،تشبیه،
تحذیر ،تزیین ،استناد ،نکتهپردازي و ...در میان کالم جاي داده شود (راستگو،2915 ،ص .)97البته قابل ذکر است که،
بروز برخي تغییرات جزئي در پسامتن که به ساختار معنایي و مفهوم داللي کالم خللي وارد نمي سازد جایز ميباشد.

صفي الدین حلي این نوع رابطه بینامتني را نیز در مواردي  -اگر چه به نسبت بینامتني تعدیلي کم بسامد تر است  -در
شعرش به کار برده و در این روند ،گاه شاهد برخي تغییرات جزئي در متن آیه هستیم که خللي در مفهوم و ساختار
آن وارد نميکند .
-2
لمُ نفسٌ بلأیِّ أرضٍ تَملوتُ

فاغتَنِم ساعََ اللّ قلاءِ فملا تَل

( الحلي،2319 ،ص  915مأخوذ از لقمان ) 91،
ای ن شعر خطاب به یکي از بزرگان است و شاعر در آن با ایجاد رابطهي بینامتني با کالم خداوند،آن شخص را به
غنیمت شمردن فرصتها فرا ميخواند .زیرا آنچه از دست ميرود ،دی گر باز نم يگردد و هی چ کس جز خداوند نمي -
داند که در آینده چه به دست خواهدآورد و درکدامین سرزمی ن خواهد مرد و این خداوند است که از همه چیز آگاه ي
دارد  .آنگونه که توضیح رابطهي بینامتني کامل متني اشاره شد ،بروز برخي تغ ییرات جزئي واژگاني که بر ساختار
معنایي و مفهوم داللي زی ر متن( متن غایب یا پی ش متن )خللي وارد نسازد ،در ای ن نوع بینامتني جای ز است .در این
شعر ن یز چنین تغ ییر ي رخ داده است وآن کاربرد «تعلم» ب هجاي«تدري » است ،که البته داللت معنایي «تدري » از
« تعلم» زیباتر و غن يتر ميباشد.
-1
يمَللنُ مُوسَللی نَبیَّللهُ تکلیمَللا

و التّناجِی بلالطّورِ ،إذ کَلَّلمَ الّلر

( الحلي،2319 ،ص 131مأخوذ از نساء) 271،
در این قصی ده شاعر به ش یوهي قرآن کری م 5به صورت اشارهاي به معجزات و داستانهاي پیامبران پرداخته است .در
ادامه با تکیه بر روش کامل متني با آی هي  271سورهي نساء مسأله سخن گفتن خداوند با حضرت موسي در کوه طور
را ذکر م يکند .البته این اقتباس قرآني خالي از تغییراتي جزئي در متن حاضر و زبر متن نیست .شاعر براي حفظ
وزن شعر بجاي «اهلل» از یکي از صفات خداوند « الرحمن» بهره برده و بعد از نام حضرت موسي تابع"نب ی ه" را آورده
است ،که ب هطور کلي بر مفهوم داللي زیرمتن و متن غایب تأثیري ندارد.
-9
و یَرزُقُه من يیثُ ا یَحتَسي

سَ للِ اهللَ یَجعَ لل للله مُرجللاً

( الحلي،2319 ،ص 17مأخوذ از طالق)9- 1 ،
شاعر در مدح پیامبر اسالم و با تکیه بر روش«لزوم ما ال یلزم »در شعر ،خویش را محِبّ و دوستد ار آن حضرت و
خاندان او دانسته و توسل به ایشان را مایهي شفاعت و نجات ميداند و با ایجاد رابطه بینامتني کامل متن ي با بخش
پایاني آیهي  1و آغازین آیهي 9سوره طالق که پاداش پرهی زگاران را راه نجات و حصول ر وزي از جانب خداوند قرار
داده ،بر غناي مفهومي و داللي شعرش مي افزاید.
-1
بَینَ صَحيٍ مثلِ الکَواکيِ ا نَس

مَلل ُ فیهللا لَغللواً و ا تأثیمَللا
( الحلي،2319 ،ص  135مأخوذاز واقعه15،همچنین :نبأ 95،مریم) 79،

در قصیده اي ب هنام«قهوه فنت الزمان » به وصف شرابي ميپردازد و در ادامه و با بهرهگ یري از تصاویر بهشتي قرآن
کریم به ترسیم باغهاي بهشتي ميپردازد .آنجا که جامها پر از باده ناب است ودرختان سرشار از میوههاي بهشتي و
2

 -توضیحات بیشتر دربارهی این شیو هی قرآن در قسمت رابط هی بینامتنی اسلوبی خواهد آمد.

در ای ن بهشت نه سخني بیهوده ميشنوند و نه حرفي گناهآلود ،البته در ای ن رابطهي کاملمتني در زبر متن( متن
حاضر یا پسامتن) جمع مذکر غایب(یسمعون)به متکلم مع الغیر(نسمع)بدل گشته که خللي بر ساختار مفهومي و
داللي آن ندارد .
-5
قلللد صَلللبرنا بالوَعلللدِ منلللكَ شلللهوراً

مللللا رأینللللا بهللللنّ لَیلَللللََ قللللدرِ

کلللل تللللكَ الشّلللهورِ بِلللیضٌ،و لکلللن

لَیلَللََ القَلللدرِ خیللر ملللن ألللفِ شَلللهرِ
( الحلي،2319 ،ص 511مأخوذ از قدر) 9،

شاعر در شعر «لیله القدر» ضمن ارزشمند دانستن تمام ماه هاي سال با ذکر آیه  9سورهي قدر به سبک قرآن
کریم و عقیدهي اسالمي ،شب قدر را واالتر و ارزشمندتر از هزار شب م يداند.
-7
نَبِّللللللللیء عِبللللللللادیَ أنللللللللی

أنللللللللا الغَفُلللللل لوُر الللللللللرّيیمُ

( الحلي،2319 ،ص  762مأخوذ از حجر ) 13،
در این قصیده شاعر ،خطاب به خداوند با اعتراف به گناه خود از پروردگار طلب عفو م ينماید و براي امی د بخشش
به کالم خداوند در آی هي 13سورهي حجر استناد ميکند .آنجا که پس از سخن گفتن از جهنم و بهشت( انذار و
تبشبر)و قرار دادن بهشت بي درد و رنج و ک ینه براي پره یزگاران ،در توبه و بازگشت را همیشه مفتوح ميداند و به
پیامبر امر ميکند که به بندگانم امید بخشش گناهان را بده که م ن آمرزنده و مهربانیم.
-6
ا تََُلللف مللل رَ جلللاءِ رَبلللكَ ذَنبلللاً

إنَّللل لهُ یَغفِلللللرُ اللللللذنوبَ جَمیعَلللللا
( الحلي،2319 ،ص  762مأخوذ از زمر)59،

ای ن شعر نیز مانند شعر پی شین دربردارندهي تصو یر رحمت و غفران الهي و تأکید بر عدم ناامیدي از بخشش
گناهان و دعوت به توبه است .از ای ن رو شاعر مخاطب خود را به توبه و بازگشت فراميخواند و براي تأیید کالمش
رابطه بینامتني کامل با بخش پایاني آی هي  59سورهي زمر برقرار م يسازد.
- 1لو شاءَ قال:
دَ علللللوا القِصلللللاصَ و للللللم یَ قُلللللل

بللل فللی القِصللاصِ لکللم يَیللاة تَللنعَمُ

( الحلي،2319 ،ص 76مأخوذ از بقره)263،
شاعر در قص یده اي با عنوان" اقم حدود اهلل"بر اجراي احکام الهي و قصاص تأکی د دارد .او خطاب به حاکم و ي را به
اجراي این احکام فرا ميخواند .حدودي که خداوند بخشنده و رؤوف بر اجراي آن الزام کرده و فرد خطاکار را به
اندازهي خطایش جزا ميدهد .آنگونه که قوم ثمود را به واسطهي سرپیچي از فرمانش وکشتن ناقه صالح جزا داد  .در
این شعر ب هطورکامل به آی هي قصاص تصریح شده است؛ قصاص ي که در آن زندگان ي و بقا براي بازماندگان قاتل و
مقتول است .البته در زبر متن(پسامتن) به جهت رعایت وزن وعروض شعري اندک تغیی ري در ز یر متن(پی ش
متن)رخ داده است(جابهجایي "لکم" به بعد از " قصاص" )که خللي در مفهوم و داللت آن وارد نم يکند.
-3
و ا تُحَلللللللرك بلللللللهِ لِسلللللللانَك

و ا تُحَللللللرك بللللللهِ لِسللللللانَك
( الحلي،2319 ،ص 777مأخوذ از قیام ة) 27،

در این قص یده ،شاعر مخاطب خود را به حفظ اسرار دروني پند ميدهد و با ایجاد رابطهي بینامتني با آی هي 27
سورهي قیامه ميگوید که زبانت را به حرکت در نی اور .نکته قابل ذکر آنکه ،به جهت همراهي داللت آیهي مذکوربا
تجربهي شعري و پیام مدنظر شاعر ،در این آیه ،پیامبربه هنگام نزول وحي دعوت به سکوت شده اند و شعر
مذکور(پسامتن  -متن حاضر ) مخاطب را در بی ان اسرار و رازها به سکوت فرا ميخواند.
- 27
هَللد قَلبللی مَللن کللانَ یُللؤنِسُ قَلبللی

إذ نَبَللللللذناهُ بللللللالعَراءِ سَللللللقِیمَا

( الحلي،2319 ،ص 991مأخوذ از صافات) 215،
شاعر در رثاي غالمي که آن را از کودکي بزرگ نموده تا هنگامي که نویسنده اي ماهر شده  ،فوت نموده است،
قصیده اي سروده و در آن از سوز درون و دلتنگي و غم فراق ش سخن ميگوید و او را هالل و ماهي تابان مي داند که
دچار خسوف شده است .در ادامه با ایجاد رابطهي کامل متني با آیهي 215سورهي صافات که دربارهي حضرت
یونس)ع) ميگوید« :در حالي که نا خوش بود به زمین خشک افکنده شد» .شاعر نیز دربارهي در قبر نهادن آن جوان
سروده « :آن کسي که مایهي انس و الفت دل من است ،دلم را نابود کرد آنگاه که در حال بیماري به زمین خشک
افکنده شد » .در زبر متن یا همان متن حاضر تغییري جزئي مبني بر تغییر جملهي حالیه به حا ل مفرد که به جهت
رعایت وزن صورت گرفته ،روي داده است که خللي در مفهوم زیر متن یا متن غایب وارد نميسازد.
 - 9- 5رابطهي بینامتني اشاره اي(تلمیحي)
در این نوع ،شاعر کالم خویش را بر پایهي داستان و یا رویداد و یا نکتهاي از زیر متن( متن غایب)بنا مينهد و فقط
به ذکر یک یا چند نشانه در کالم که خواننده را به متن غایب رهنمون ميسازد ،اکتفا مينماید .بهگونهاي که با
الفاظي اندک معاني بسیاري به ذهن خواننده انتقال ميیابد(رک :حلبي،2915 ،ص 57؛ راستگو،2915 ،ص. )51
«ویژگي این نوع ایجاز و گردآوري معاني بسیار در الفاظي اندک ميباشد»(حلبي،1776 ،ص  .)71صفي الدین حلي در
شعرش به کرات از این شیوه ي بینامتني در فراخواني رویدادها و مسائل مطرح شده در قرآن کریم بهره برده است که
اشاره به داستان ها و معجزات پیامبران پر بسامد ترین ميباشد.
- 2حضرت صالح و قوم ثمود :
عَ قَلل لرَت ثَمُللللودُ للل لهُ قللللدیماً ناقَللللًَ

و هلللوَ الغنلللیُّ علللنِ اللللوَرَی و المُلللنعِمُ

( الحلي،2319 ،ص )76اشاره به  :اعراف69 ،و67و 66؛ شعراء251- 256 ،؛ قمر  97- 16 ،شمس 21- 29 ،
شاعر در این ابیات پس از سخن گفتن از اجراي حدود الهي و جزا و پاداش دادن عادالنهي افراد از جانب خداوند،
به معجزهي حضرت صالح(ع)یعني ناقهي او که از دل کوه ب یرون آمد ،اشاره م يکند .آن حضرت از قومش
(ثمود)خواسته بود تا به فرمان خداوند به آن شتر آسیبي نرسانند وآزادش بگذارند تا در دشت ها بچرد .اما قوم ثمود
با وسوسههاي شیطاني متکبران و ثروتمندان قوم به ای ن معجزه شک کردند و در پي کشتن آن به عذابي شدی د
گرفتار شدند .واژگان اشاري :عقرت -ثمود -ناقه -عذاب -یدمدم
- 1حضرت آدم:
وبللكَ اسللتَغاثَ اهللَ آدمُ عنللدَما

نُسِلليَ الُِللا ُ إلیللهِ و العِصللیانُ

( الحلي،2319 ،ص )12همچنین :ص  15اشاره به :طه  212،و226ی س 77،؛ اعراف 23 ،؛ بقره 96- 97 ،
در این قص یده در کنار اشاره به داستان پیامبراني همچون :نوح -ایوب -ابراهیم -یوسف -موسي -عیسي ،به داستان
حضرت آدم(ع) و سرپ یچي او از فرمان خداوند و تبعی ت از شیطان مبن ي بر نزد ی ک شدن به شجرهي ممنوعه وخوردن
میوهي آن اشاره دارد .موضوعي که به جهت عبرت دهي انسان و دور يگزیني از وسوسههاي شیطاني بارها در قرآن

کریم به آن اشاره شده است .اما نقطهي تفاو ت نوح در قرآن وآنچه در شعر شاعر آمده و در اختی ار هدف و درونمای ه
اصلي آن قرار گرفته ،تأکید شاعر بر وساطت پیامبر اسالم(ص)در بخشش گناه آدم ابوالبشر توسط خداوند است.
واژگان اشاري :آدم -العصیان  -الخالف
- 9حضرت نوح(ع):
و بللكَ التَجللا نُللوحٌ و قللد ماجَللت بللهِ

دُسلللرُ السلللفینََِ إذ طغَلللی الطّوفلللانُ

( الحلي،2319 ،ص) 12همچنین:ص  217- 11-اشاره به :اعراف 71 ،؛ یونس 69،؛ هود 11- 12 ،صافات67- 65 ،
شاعر در قصی ده« اخذ االله لک العهود » در مدح پیامبر اسالم (ص)آن حضرت را واالترین پیامبران دانسته و با اشاره
به داستان طوفان نوح عامل نجات آن حضرت را پناه بردن به پیامبر اسالم ميداند .در قصی ده اي دیگر با عنوان
«فضل به زینه الدنیا » در مدح پیامبر اسالم ،جود و کرم آن حضرت را عامل رهایي کشتي نوح و سرنش ینان آن از
طوفان عنوان م ينماید .واژگان اشاري :نوح  -طوفان  -امواج  -سفینه
- 1حضرت یونس(ع):
و نللدا یللونُسُ عنللد اامتِحللان

بالتِقََََََََََامِ النََََََََََُّون

( الحلي،2319 ،ص)217
و غداةَ امتحانِ یونُسَ بلالنونِ

و قد کانَ فلی الفِعلالِ مَلیمَلا

(همان،ص ) 131همچنین ص 733اشاره به :صافات217- 293 ،؛ انبیاء11- 16 ،
ای ن ابیات تلمیح و اشار هاي است به داستان حضرت یونس وگرفتار شدن او در شکم نهنگ و نجات ی افتنش به اذن
خداوند .واژگان اشاري :یونس -نون  -ملیما  -التقام
- 5حضرت سلیمان(ع):
شَللللببَُ سُلللللَیمان الزمللللانِ إذا غَللللدا

تَحُللف بللهِ فللی سَللیرِهِ الطَِّیللرُ و الللوَيشُ
( الحلي،2319 ،ص ) 697

أطاعَتلللللله کللللللل ذواتِ الجَنللللللاحِ

و أصللللغَی إلللللی نَبللللأ الهُدهُللللدِ

(همان،ص )777اشاره به :نمل 26،و  17و 12
شعر اول اشاره به توانایي و قدرت تسلط سلیمان نبي بر وحوش و طی ور دارد .شعر دوم ب هصورت مبسوطتر
درکنار پرداختن به تبعیت پرندگان از سلیمان ،به داستان هدهد و سلیمان اشاره دارد .آنگاه که هدهد پس از غیبت
طوالني به هنگام بازگشت اخبار مهمي دربارهي مملکت سبا و تخت و تاج بلقیس براي سلیمان ميآورد .واژگان
اشاري :سلیمان -هدهد -طی ر -وحش
- 7حضرت یوسف(ع):
قللللد عُهِللل لدَ الجَلللللوهرُ بلللللالَُزَن

السََََََجنِ
فََََََال تخََََََف عاقبََََََة ّ

یوسلللفُ نلللالَ المللللكَ ملللن بعلللده

و عََََاش فََََي عََََزٍّ و فََََي مََََنِ

مِلللن بَعلللدِ ملللا أعمَلللی أبلللاهُ البُکلللا

وابَََََی ّ عینََََََاه مََََََن الحََََََزنِ

( الحلي،2319 ،ص )712همچنین ص 13اشاره به :یوسف 95،و 56- 51
شاعر در شعري خطاب به یکي از بزرگان که زنداني گشته  ،او را دلدار ي ميدهد و بیان ميکند که از زندان
نهراسد .در ادامه براي تأیید گفته ي خود و دلداري بیشتر آن بزرگ که اکنون در زندان و سختي است و از خانواده و

دوستان دور افتاده ،حال و روز وي را مانند شرایط حضرت یوسف مي داند و به داستان یوسف و به پادشاهي رسی دن
او پس از سختي کشیدن وزنداني شدن و دوري از پدر و رسیدن از قعر چاه به اوج جاه اشاره م يکند .همچنین بیت
دوم اشارتي به ناب یناي یعقوب در فراق یوسف دارد .واژگان اشاري :یوسف  -الحزن
- 6حضرت ابراهیم(ع):
و بللكَ الُلیلللُ دَ عللا اإللللهَ فلَللم یَُللف

نَمللللرودَ إذ شُللللبت للللله النیللللرانُ

( الحلي،2319 ،ص )11همچنین :ص  15اشاره به :انبیاء73 ،
در این دو بیت شاعر در مدح پیامبر اسالم با اشاره به داستان گلستان شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم ،وجود
مبارک حضرت محمد(ص)را علت سرد شدن آتش نمرود م يداند .واژگان اشاري :الخلیل -نیران
- 1حضرت عیسي(ع):
و بلللكَ المَسلللیاُ دَعلللا فأيیلللا رَبُّلللهُ

مَیتلللاً و قلللد بَلیَلللت بلللهِ األکفلللانُ

( الحلي،2319 ،ص )11اشاره به :مائده227 ،
ای ن بیت به یکي از معجزات حضرت عیس ي که زنده کردن مردگان به اذن خدا بود ،اشاره دارد .واژگان اشاري :
مسیح ،حیا
أری فیكَ یلا عیسَلی الطَّبیلي فضلیلًََ

هي الضّدّ مِن فعالِ عیسي بنِ مَریمِ

تُمی لتُ لَنللا األيیللاءَ مللن غیللرِ عِلّللٍَ

و تُضََنِي و تُغنََِي بالیََدینِ و بََالفمِ

( الحلي،2319 ،ص  )711اشاره به :مائده227 /
در این شعر ،طبیبي هم نام حضرت عیسي به آن حضرت تشبیه شده است .اما شاعر با چرخشي هنرمندانه و با
تکیه بر اسلوب ذم شبیه به مدح ،به معکوس نمودن داللت شفابخشي معجزه عیس ي پرداخته ،این معجزه را در اختی ار
بیان تجربه و تصو یر شعر ي خوی ش قرار م يدهد و م يگوید :ا ي طبیب تو زندگان را بدون هیچ بیمار ي م يکشي.
واژگان اشاري :عیسي  -احیاء
- 3حضرت موسي(ع) :ياوَلَ النّصرَ ک مُوسَی فاستَعان

بكَ یا ها رُون( الحلي،2319 ،ص  )211اشاره به  :طه 97- 15 ،؛

اعراف 211،؛شعراء29- 21 ،؛ مومنون15 ،
آنگونه که در داستان موسي در قرآن آمده ،هارون یاور و وزیر و زبان گویا ي موسي بوده است ،ای ن بیت به این
موضوع اشاره دارد .واژگان اشاري :موسي -هارون
- 27
کلللأنَّ يِبللللالَ السلللايرینَ نفُوسُلل لنا

و تللللكَ عصلللا موسَلللی لهلللا تَتَلَقَّلللفُ

( الحلي،2319 ،ص )992اشاره به :طه 73،؛ اعراف226 ،
ای ن شعر در رثا ي دایي و گروهي از دوستان و نزدیکان شاعر سروده شده که در جنگ ي ،عفریت مرگ آنها را بلعیده
است .صفي الدی ن حلي با تصویر ساز ي صحنه تبدی ل شدن طناب هاي ساحران به مار و خورده شدن آن ها توسط
عصاي به اژدها تبدیل شده موسي  ،جان ها ي انسان ها را آن طنابها و مرگ را اژدهاي موسي قرار داده و به این
داستان قرآن اشاره ميکند .واژگان اشاري :الساحرین -عصا موسي  -تتلقف
 - 22اصحاب کهف:
و يکَللت کیللفَ أصللبحَت فتیللََ الکَهللفِ

رُقللللوداً ،خِلللللواً ،وکیللللف الرقیمَللللا

( الحلي،2319 ،ص  )131اشاره به :سوره کهف
شاعر در این قصی ده در کنار پرداختن به داستان هایي همچون حضرت ابراهیم و آتش نمرود ،امتحان یونس،
نابینایي یعقوب در فراق یوسف ،سخن گفتن موسي با خداوند در کوه طور و...به داستان اصحاب کهف(خفتگان غار
لوحه دار) اشاره ميکند .واژگان اشاري :الکهف -رقودا -رقیما
- 21خلقت آدم از خاک و گل:
فسللللللامِا أن تُکَللللللدِّرَ ودَخَللللللل

فللل نَّ الملللرءَ مِلللن ملللاء و طِلللینِ

( الحلي،2319 ،ص )733اشاره به :انعام1،؛ اعراف21،؛ مومنون21 ،؛ صافات 22،؛ ص 62،و 67
ای ن شعر که عنوان آن " المرء من ماء و طی ن" نیز به خلقت آدم از گل اشاره(رابطه بینامتني سرمتني )دارد ،با قرآن
کریم در موضوع خلقت آدم که بارها در قرآن ب هآن پرداخته شده ،از رابطهي بینامتني اشارهاي برخورداراست .شاعر
در ای ن شعر به مخاطبش م يگوید « که اگر رابطهي دوستي تو وکسي ب ههم خورد وکدر گشت  ،ناراحت نشو .زیرا آدم
از آب و گل خلق شده است و علت بروز این کدورت و تیرگي همان گل تیره است که گهگاه با آب زالل درون آدمي
در مي آمیزد» .همچنین این شعردر بحث خلقت آدم از آبي کم ارزش( ماء مهین)با آیات  1سوره سجده و 17
مرسالت رابطهي بینامتني جزئي دارد و این امر را دل یل و توجیهي براي رفتارها ي کم ارزش و ناشایست برخي از افراد
در برخي اوقات قرار م يدهد .واژگان اشاري  :الطین
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بحَلل مُحیللی صللورةِ الطیللورِ

بالنَّفخِ فی المَوتَی و فلی القُبلورِ
( الحلي،2319 ،ص ) 111

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أ رِنِی کَیْفَ تُحیِ الْمَ وْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَکِنْ لِ یَطْمَئِنَّ قَلبِی قَالَ فَُُذْ أَرْبَعًَ مِنَ الطَّیْ رِفَصُرْهُنَّ إِلَ یْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُل جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیز يَکِیمٌ ( بقره) 177،
شاعر در قصیده اي طوالني با نام« من عاشق ناءٍ» به کرات به متن قرآن کریم اشاره کرده است .از آن جمله بیت
شعري است که با قسم خوردن به زنده کننده ي پرندگان مرده ،به داستان معروف حضرت ابراهیم(ع) در ترسیم
قیامت و چگونگي زنده شدن مردگان توسط خداوند براي آن حضرت اشاره دارد .آنگاه که حضرت ابراهیم(ع)از
خداوند خواست تا چگونگي زنده شدن مردگان بعد از مرگ را به او نشان دهد  .و خداوند به وي دستور داد تا  1پرند ه
را بگیرد و بکشد و آن ها را درهم آمیزد و سپس این آمیزه را بر روي چهار کوه قرار دهد .آ نگاه آنها را فرا خواند و
زنده شدند و شتابان به سویش آ مدند .واژگان اشاري :محیي صورة الطیور ،الموتي.
 - - 5رابطهی بینامتنی الهامی و مفهومی
در این نوع رابطهي بینامتني « ،شاعر مایهي اصلي سخن خویش را از مفهوم و یا نکتهاي اخذ ميکند ودر پردازش
سخن بهگونه اي عمل مي نماید که خواننده آگاه به متن غایب پس از خواندن آن پیوند مفهومي و مضموني میان زیر
متن و زبر متن را احساس نماید .در قرآن کریم این الهامگیري گاه از چند آیه یا یک آ یه و یا بخشي از آیه صورت
ميگیرد .در این نوع اشاره آشکار و صریحي به متن غایب نمي شود»(حلبي ،1776 ،صص  .)69- 61صفي الدین حلي
در بسیاري از موارد درونمایه ها و مضامین شعري اش را از قرآن کریم الهام گرفته است که به دلیل کثرت موارد در
ادامه به مواردي از آن اشاره ميشود.
-2
فصبراً فلی مجلالِ الملوتِ صلبرا

فمََا نیََلُ الخُلََودِ بمُسَََتطاعِ

و لیس الُو ُ ملن أجللٍ بحلرزِ

و ال ثَََوبُ البقَََاءِ بثَََوبِ عَََزِّ

لقََد يُللتِمَ الثنللاءُ لکللل شللی

س َبیلُ المََوتِ غای َةُ کََل حََيِّ
( الحلي،2319 ،ص ) 16

کُل نَفْسٍ ذَائِقََُ الْمَوْتِ(آل عمران 215،انبیاء  95،عنکبوت) 56،در قصیدهاي با نام «ویحک تراعي» با الهامگیري ازآیات مصحف شریف ،مخاطب خویش را خطاب قرار داده و او را
به صبر در برابر مرگ فرا مي خواند .متذکر مي شود که جاودانگي در دنیا امري کامالً محال است و ترس از مرگ به
هیچ وجه مانع از مردن نمي شود .زیرا مرگ امري حتمي بوده و عاقبت تمامي موجودات وداع با دنیا است.
-1
لِ لدُوا للمَللوتِ و ابنُللوا للَُللرابِ

فَما فَلوََ التلرابِ إللی التلرابِ

فمَرجِلل ُ کللل يللی للمَنَایللا

و غایللَُ کللل مَلللك للللذهابِ
( الحلي،2319 ،ص )917

کُل نَفْسٍ ذَائِقََُ الْمَوْتِ (آل عمران215،؛ انبیاء  95،؛ عنکبوت - )56،إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ (بقره- ) 257،أَنَّهُمْ إِلَىرَبِّهِمْ رَاجِ عُونَ ( مؤمنون ) 7،
در قصیده اي که عنوان آن« لدوا للموت و ابنوا للخراب » از رابطهي بینامتني الهامي سرمتني با قرآنکریم برخوردار
است .بهطور مفصل موضوع فنا پذیري تمامي موجودات و هر آنچه را که در جهان است(به جز خداوند) مطرح ميسازد .
شاعر با الهام از چندین آیه از قرآنکریم به سبک آن ،عاقبت همگان چه فقیر و چه غني را گرفتار آمدن در چنگال
مرگ ميداند.
-9
إذا غابَ أصلُ المرءِ فاستَقرِ فعلَلهُ

ف نَّ دلیلَ الفلرعِ یُنبِلی علن األصللِ

فقَلد یَشلهَدُ الفعللُ الجَمیللُ لرَبِّلهِ

کذاكِ مَضاءُ الحدِّ من شلاهدِ النَّصللِ
( الحلي،2319 ،ص ) 751

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَ لْسِنَتُهُمْ وَأَیْ دِیهِمْ وَأَرْجُ لُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْ مَلُونَ ( نور)11،در دو بیت مستقل با عنوان " الفرع ینبي عن األصل" دربارهي آثار اعمال و کارهاي فرد خبر ميدهد و بیان مي -
کند که کار نیک از اصالت و واالیي صاحبش خبر ميدهد ،آنگونه که برق شمشیر گواه تیزي آن است .تصویر
شهادت اعمال در این شعر الهام گرفته از آیه  15سورهي نور است که در روز قیامت زبان و دست و ...فرد گواه کارهاي
اویند .با این تفاوت که در شعر شاعر ،دا منه ي شهادت دهي به کارهاي خیر فرد محدود شده است .اما در متن قرآني
دامنه ي شهادت دهي اعضاي انسان شمولي فراگیر اعم از کارهاي خوب و بد انسانها دارد .
-5
صلايِي إذا ملا صَلحبتَ ذا أدَبٍ

مُهَلللذَّبٍ زانَ خَلقَلللهُ الُُلُللل ُ
( الحلي،2319،ص) 752

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَ َ الصَّادِقِینَ  ( توبه)223،این بیت با الهام گیري از آیهي  223سورهي توبه سروده شده ،آن جا که در این سوره دربارهي تقواي الهي و

همراهي و دوستي با افراد راستگو و نیکوکار و صالح توصیه شده است .شاعر در این بیت با الهام از مفهوم کالم
خداوند ،خطاب به مخاطب خود اورا به همراهي و دوستي با افراد برخوردار از ادب و صالح و داراي اخالق نیکو فرا
ميخواند.
 - 5- 5رابطهي بینامتني اسلوبي و سبکي
در این نوع رابطه ،شاعر ساختار بیاني  -زباني متن غایب را سرمشق خویش قرار داده ،سخن خود را بر ساخت و
بافت آن طرح ریزي مي نماید(راستگو،2915 ،ص .)67شیوهي بیان صفي الدین حلي به جهت آشنایي کامل شاعر با
قرآن ،ب هعنوان واالترین و زیباترین و ادبي ترین کالم ،در مواردي در سبک و اسلوب نگارش نیز تحت تأثیر قرآن
کریم قرار دارد :
الف :تأثیر پذیري در آهنگ و سجع آیات قرآن کریم در ریتم و قافیهي اشعار:
لَنا نَشوَة الدجَی ناشِیَه/ب دراکِها أصلَحتُ شانیَه /ترَی ظِلّها فی الضحَی و المَقیل /أشَدَّ و طاءً و أقوَمَ قِیل/وألقَت علیالضّدِّ قَواً ثَقیل/فکانَت ألنفُسِنا هادِیَه /و لکنها للعِدَی داهیَه/تَبَدَّت لَنا فَحَلَلنا الحُ بَی/و قُلنا لها مريَبَاً مَريَبَا/بشَمسٍ بدَت
قَبلَ رَف ِ الُِبا/و شاهد تُ أنوا رَها بادِیَه /فصَیَّرتُ تَذکارَها دابیَه  ( . ../الحلي.)769- 761 :2319 ،
 تأثیر از اسلوب سورههاي غاشیه  ،قارعه وحاقه .در این قصیده که عنوان آن نیز« عیشَ راضیَ » با آیه 6سورهي قارعه و 12سورهي حاقه رابطهي بینامتني سرمتني
دارد ،شاعر به سبک قرآنکریم در  9سورهي مذکور ،به تأثیر از سجع پایاني برخي از آیات این سوره ها از واژگاني
شبیه به نمونهي قرآني و هم آهنگ و داراي سجع براي قافیه استفاده نموده است .از طرفي به سبک قرآنکریم که به
جهت خوش آهنگي و جلوگیري از یکنواختي و بیان کامل تصویر و معناي مد نظر سجع موجود در سورههاي مذکور
را در تمام آیات تکرار ننموده است .حلي نیز از این شیوه پیروي نموده و پس از آوردن قافیه ،به عنوان یک چرخهي
شعري،آن را رها نموده و در چرخهي بعدي دگر بار آن قافیه را تکرار کرده است .جالب توجهتر این نکته است که
همان طور که ميدانیم ،در سوره هاي قارعه و غاشیه بعد از رها کردن سجع غالب(یه)و تا تکرار دوبارهي آن سجع
( ما بین دو سجع)و یا بعد از آن سجع در پایان سوره پیروي نموده است.
ب :بهره گیري و تأثیر از ابعاد تصویري و ترکیبات استعاري و مجازي قرآنکریم:
-2
فلَکَلللم ذُقللللللتُ عَلللذاباً

للهَللللوَی کللللانَ غَرامللللا

فأذاقَهم سَلوََ العَلذابِ و إنَّهلم

بالرَّجزِ یَُسِفُ أرضَلهم و یُدَملدَمُ

و لم أرَ قَبلَ الَیومِ لَیلثَ عَریکَله

أذاقَتهُ طَعلمَ المَلوتِ عَضّلَِ کَلبِلهِ

( الحلي،2319 ،ص ) 13
(همان،ص ) 76
(همان،ص ) 955
فَذُوقُوا الْعَذَابَ (آل عمران277 ،؛ انعام97 ،؛ اعراف93 ،؛ انفال95 ،؛ احقاف - ) 91،ثُمَّ نُذِیقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیدَ (یونس - ) 67،وَلَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ (سجده - ) 12،إِنَّکُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِیمِ (صافات)91،
استعارهي مد نظر در آیات مذکور که شاعر نیز از آن به کرات استفاده نموده است ،چشیدن یا چشاندن عذاب
است .در این استعاره قرآني ب هصورت مکنیه ،عذاب به چیزي قابل چشیدن تشبیه شده و یا ب هصورت مصرحه حالت

وارد آمدن عذاب و تحمل آن به چشیدن تشبیه شده است .البته شاعر در صفحهي  955این استعاره را به جاي
عذاب بر "طعم الموت" اجرا نموده است که بهرغم تفاوت موجو د ،اساس و مأخذ آن از همان استعارهي قرآني است.
 - 1خَفَضتُ جَناحَ اللذّلّ رَفعلاً لقَلدرِها

فأوجيَ ذاك الُفضُ رَفعِی عن النصيِ
( الحلي،2319 ،ص) 765
فالقَلليُ مَنصللوبٌ عللی اإلغللراءِ

فلئِن خَفضلتُ لهلم جَنلاحَ تَحَمُّلِلی

(همان،ص) 971
 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرَّيْمَ َِ ( اسراء) 11،در این شعر ،شاعر از استعارهي قرآني « اخف جناح الذل » بهره برده و طي آن فروتني ( الذل) به پرنده اي تشبیه
شده و «جناح» به آن اضافه شده است .با این تفاوت که در صفحهي « 973تحمل» به پرنده اي تشبیه گردیده و
جایگزین" الذل" شده است.
ج :کاربرد واژگان و ترکیبات متقابل و متضاد قرآني:
- 2عسر -یسر :و تستمد الیسر بعد العسر( الحلي،2319 ،ص ) 225
ا تَُزنُللوا المللالَ لقصللدِ الغِنللی

و تَطلُبلللوا الیُسلللرَی بعُسلللراکُمُ
(همان،ص ) 771

سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا(طالق- ) 6،فَ ِنَّ مَ َ الْعُسْرِ یُسْرًا ( )5إِنَّ مَ َ الْعُسْرِ یُسْرًا (شرح )7- 5 ،همچنین :لیل  27،؛
بقره215،
- 1جن  -انس:
و بك استبان الح بعد خفائه

يتی أطاعلك إنسلها و الجلان

( الحلي،2319،ص)11
رحمن 25،و  99و  93و 57و  61؛ انعام 297،؛ اعراف 91،و  213؛ نمل26 ،؛ فصلت 15 ،و  13؛ احقاف 21 ،؛ذاریات 57 ،؛ جن7 ،
- 9بشیر  -نذیر( تبشیر و انذار):
و مَللن بَشَّللرَ اهللُ األنللامَ بأنَّللهُ

مُبَشللرُها عللن إذنِللهِ و نَللذیرُها
( الحلي،2319 ،ص ) 66

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُ بَشرًا وَنَ ذِیرًا( اسراء (- ) 275،فرقان) 57،د :تأثیرپذیري از اسلوب قرآن کریم در پرداختن به قصص و رویدادهاي پیامبران و گذشتگان:
یکي از ویژگيهاي داستانهاي قرآني ،ذکر چندین داستان از رویدادهاي پیامبران و اقوام گذشته ب ه صورت خالصه
و گذرا و اشاره اي در چند آیه در یک سوره است؛ از آن نمونه مي توان موارد زیر را ذکر نمود :
نساء (275- 279 ،ذکر نام و اشاره به حضرت نوح -ابراهیم -اسماعیل  -اسحاق -یعقوب -عیسي -ایوب -یونس -هارون -
سلیمان داود )
صافات(216- 65 ،داستان حضرت نوح -ابراهیم  -اسماعیل -اسحاق -موسي -هارون -لوط -یونس)
مؤمنون(57- 17 ،داستان حضرت موسي و فرعون -نوح -هارون -عیسي و)...
صفي الدین حلي نیز به تأثیر از این شیوهي خاص قرآني در اشاره به داستان پیامبران در چندین قصیده به این

اسلوب عمل نموده است:
 6بیت در قصیدهي« اخذ االله لک العهود» صفحه (11- 12داستان حضرت آدم -نوح  -ایوب  -ابراهیم -یوسف  -موسي -
مسیح)
 5بیت در قصیدهي«فضل به زینه الدنیا »صفحه (15- 11داستان حضرت محمد -نوح -آدم -ابراهیم -موسي)
 7بیت در قصیدهي«قهوه فنت الزمان » ص فحه( 131داستان حضرت ابراهیم  -و نمرود -یونس -یعقوب  -موسي -
مسیح -اصحاب کهف)
 - 7- 5رابطه بینامتني جزئي
در این نوع رابطه «،شاعر با تکیه بر متن مورد اقتباس بخش هایي ازعبارات ،جمله ها ،شبه جمله ها و...را از آن
برش ميزند و در بافت متن خویش ب هکار ميبندد .البته در مواردي نیز این فرایند ب هصورت ناخودآگاه رخ مي -
دهد»(حلبي،1776،ص.)76
ترکیب
عزائم کالنجوم الشهب
ثاقبه
ارجو نجاتي من عذاب
الیم -وابقیت لي العذاب
االلیما
صراط دیني بکم مستقیم

صفحه
دیوان
12
- 16
993

نوع ترکیب
دیوان/قرآن
جمله/وصفي
وصفي/وصفي

تکرار
در قرآن

سوره/آیه
صافات27/

بیش
از  17آیه

بقره 27 /و  271و  261و
- 261صف 27/و...

16

جمله/وصفي

انعام272/

ابهي لدیک من الجواري
الکنس
فزت بزلفي الجنان فوزا
عظیما/فزنا به الفوز العظیم

217

وصفي/وصفي

تکویر27/

- 993
611

وصفي/وصفي

خلق الناس من ماء مهین

773

وصفي/وصفي

سجده1/

فعشنا بها عیشه راضیه

769

وصفي/وصفي

قارعه- 6/حاقه12/

باسمک اقسم رب العرش
للصدق
الي خیر مبعوث الي خیر
البریه
محیي األنام قبل نفخ
الصور

11

اضافي/اضافي

- 66
193
- 225
- 216
- 215
117
115

اضافي/اضافي

اضافي/اضافي

679

اضافي/اضافي

والروح روح القدس و
الناسوت
عوذ الکاس من الماء برب
الفلق

اضافي/اضافي

بیش
از25آیه

نساء- 69/فتح- 5/احزاب 6/و...

توبه- 213/انبیاء- 11/
مومنون- 27/نمل- 17/زخزف11/
آل عمران66/
27
آیه

انعام- 69/الحاقه- 29/طه17/
و- 271زمر- 71/کهف 33/و...

بقره 16/و- 159مائده- 227/
نحل271/
فلق2/

تمید الراسیات و ال تمید

62

فعل/فعل

لقمان- 27/نحل- 25/انبیاء92/

فصبرا في مجال الموت
صبرا
و ال مسها بالکف من مسه
الهم
و عصر الرضا اني لدیک
لفي خسر
سابق الي جنات عدن قد
بدت

17

فعل/فعل

معارج- 5/احقاف95/

997

فعل/فعل

511

شبه جمله

اعراف- 211/انبیاء- 19/
حجر- 51/ص12/
عصر1/

616

وصفي/وصفي

22آیه

فاطر- 95/رعد- 19/کهف 92/و...

جدول شماره 2

 - 6- 5رابطهي بینامتني واژگاني

7

در این شیوه «شاعر و یا نویسنده در ب هکارگیري برخي واژهها و فعلها و ترکیبها وامدار متني و یا اثري دیگر
است»(راستگو،2915 ،ص  .)25که در آن این واژگان بسیار پربسامد است .ب هگونه اي که ميتوان آن واژه ها را مختص
متن غایب یا همان پیش متن دانست؛ بهعنوان مثال گفته شود فالن واژه ،از واژگان قرآنیست .شعر صفي الدین حلي
سرشار از واژگان قرآن است که به علت ضیق کالم در ذیل به مواردي از آن اشاره ميشود :
- 2نام سوره هاي قرآن کریم :صفحهي  731سورهي نون و قلم – ص فحهي  733سورهي احزاب  -صفحهي 11
سورهي یاسین و صاد – صفحهي  11سورهي مزمل – صفحهي  115سورهي یوسف
- 1نام کتب مقدس :صفحه 17ي :تورات  -انجیل -فرقان(قرآن) صفحهي :117انجیل -قرآن ص فحهي :66انجیل -زبور -
تورات صفحهي :117انجیل صفحهي :11تورات -انجیل  -الصحف االولي -فرقان( قرآن)
 - 9سایر واژگان :ص فحه :227بروج مشیده -صفحه66و  :61نسفت و دکت -صفحه :11رحمان و رضوان –
ص96و 999و :911راسیات -صفحه :979غسلین و زقوم -صفحه771و:35کواعب -صفحه :616جنات –
صفحه117و :979کوثر -صفحه:71جهنم -صفحه:917سقر -صفحه 12و  :221شیطان
نتیجه گیری
پس از بررسي و تحلیل تأثیرات قرآن کریم بر شعر صفي الدین حلي در ساختار روابط بینامتني نتایج زیر قابل
اشاره ميباشد:
از جهت کمیت ،قرآن کریم حضور بسیار پررنگي بر شعر شاعر داشته که در این بین در کنار بینامتني جزئي،
بینامتني تعدیلي به واسطه ي انعطاف پذیري و امکان ایجاد تغییرات متن غایب ،در جهت تجربهي شعري در آن از
پربسامدترین ها هستند و رابطهي بینامتني واژگاني ،اشار ي ،الهامي ،کامل متني و اسلوبي در رتبه هاي بعدي قرار
دارند .
از نظر فني ،شاعر با توانایي باال در شعر سرایي و همچنین تسلط کامل بر پیش متن(آیات قرآني) توانسته به
نیکویي از متن ،مفاهیم و مضامین ،داستانها ،نکته ها و اسلوب قرآني در بافت کالمي و معنایي پسامتن(شعر خود )
بهرهگیرد و از آن در جهت ارائه ي تصویر شعري مد نظر و احساسات دروني خود و همچنین تأثیرگذاري بیشتر بر
مخاطب ،استفاده نماید .اگر چه در مواردي اعمال برخي تغییرات و خروج متن غایب از سیاق اصلي فاقد پردازش
الزم بوده و از ارزش کار شاعر اندکي کاسته است.
در بررسي دیوان شاعر ،رابطهي بینامتني در مدائح نبوي و مراثي به نسبت دیگر موضوعات شعري از بسامد
مقصود از واژگانی؛ مفهومی گسترده است که عبارات و افعال را هم دربر میگیرد .

بیشتري برخوردار است ،بهگونه اي که به عنوان مثال در قصاید « اخذ اإلله لک العهود » « ،فضل به زینه الدنیا » و « یا
صادق الوعد» که در مدح پیامبر اسالم(ص) سروده شده به ترتیب  27 ، 25و  7رابطهي بینامتني با قرآنکریم بهکار
رفته است.
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