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معری
بینامتنی قرآن و نهج البالغه در اشعار خیام نیشابوری و ابوالعالء ّ
قاسم مختاری و سحر مح ّبی
چکیده
بینامتني نظریه اي است که به بررسي روابط بین متوني پرداخته و موجب آفرینش متن جدید ميشود .بر اساس
این نظریه ،متون و گویندگان آنها متأثر از یکدیگر بوده و آگاهانه و یا ناخودآگاه از سرچشمههاي ادبي و فکري
یکدیگر بهره جستهاند .متون دیني از جمله منابعي است که شاعران فارسي و عربي از آن بهرة فراوان بردهاند.
در ادبیات فارسي و عربي ،تأثیر قرآن و نهج البالغه بر احساس و آثار شاعران به روشني دیده ميشود .از جمله
شاعراني که تحت تأثیر این منابع برجستة دیني قرار گرفتهاند ،خیام نیشابوري و ابوالعالء معرّي ميباشند.
این دو شاعر در سروده هایشان با تأثر از قرآن کریم و نهج البالغه ،گاه واژگان را در متن شعري خود وارد ساخته
و گاه با الهام از مفاهیم و آموزههاي آنها ،محتوا و مضامین متعالي آنها را در قصیدههاي خود تداعي ساختهاند؛
از این رو به نظر ميرسد که نوع روابط بینامتني اشعار این دو سراینده برجستهي ادبیات فارسي و عربي با قرآن
کریم و نهجالبالغه ،بیشتر از نوع نفي متوازي(امتصاص) و گاه نفي جزئي(اجترار) باشد.
در این جستار برآنیم تا گزیده اي از اشعار شاعران یاد شده را از منظر روابط بینامتني مورد بررسي قرار داده و
پس از ارزیابي اشعار آنان بر اساس اصول و قواعد این نظریه ،تأثیرپذیري آنان از آیات و روای ات را تبیین کنیم.
کلید واژهها :قرآن کریم ،نهج البالغه ،بینامتني ،خیام ،ابوالعالء

 - 1مقدمه
قرآن کریم همچون آفتابي است که در آسمان علوم  ،ادب و معرفت الهي و انساني پرتو افشاني ميکند .نهج البالغه
نیز که تالي تلو قرآن کریم است ،چون چشمهي جوشان و خروشاني بعد از قرآن ،به دو اقیانوس بیکران و ژرف
معارف و علم الهي متصل است و جاودانگي و زایندگي آن در این است که از ژرفاي وجود امام علي(ع) و از دریاي
مواج اندیشة او نشأت گرفته است.
تعالیم ارزشمند و انسانساز این دو منبع عظیم ،چون مرواریدهاي درخشاني ،شعر شاعران را به مرتبهي واالیي از
کمال ميرساند .این دو اثر گرانسنگ ،از ارزشمندترین آثاري ميباشند که شاعران با آن به عنوان یک میراث ادبي و
دیني جامع و کامل تعامل دارند .بدون شک رمز مقبولیت عام شعر شاعران را باید در ارتباط مستقیم آنها با دو منبع
اصلي و حقیقي فرهنگ ناب و زالل اسالم یعني قرآن و نهج البالغه جست.
در واقع از اواخر قرن چهارم که فرهنگ اسالمي انتشار تمام یافت و فرهنگ ایراني به صبغهي اسالمي درآمد و پایه
تعلیمات براساس ادبیات عربي و مباني دین اسالم قرار گرفت ،بالطّبع توجه شاعران و نویسندگان نیز به نقل الفاظ و
مضامین این دو منبع عظیم الهي(قرآن کریم و نهج البالغه) فزوني گرفت .بهرهگیري از قرآن و نهج البالغه در اشعار و
سرودههاي شاعران ،افزون بر اینکه به سرودة آنان قداست و حرمت ميبخشد ،سخن آنان را نیز براي مردم پذیرفتني-
تر ميکند .این زمینة دیگري بود تا شاعران فارسي و عربي به قصد تبرک و حرمت یا استشهاد و استناد ،سرودههاي
خود را با قرآن و نهج البالغه آذین بندند(ر.ک :راستگو ،3133 ،صص .)5-6
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بینامتني 1از پدیدههاي نوظهور در نقد ادبي معاصر به شمار مي آید که روابط بین متون را مورد کنکاش قرار ميدهد .
این رویکرد از رویکردهایي است که در تمامي حوزهها رسوخ کرده و تحوالت شگرفي را در آن حوزهها بوجود آورده
است .اگر چه ژولیا کریستوا را مبدع نظریهي بینامتني مي دانند؛ اما پیش از او نیز میخائیل باختین تحت عناوین
دیگري این موضوع را مورد بررسي قرار داده بود؛ ولي در نهایت این کریستوا بود که نام« بینامتنیت» را بر آن نهاد.
کریستوا بینامتني را فضایي در نظر گرفته است که در آن متون با هم برخورد ميکنند و « یک متن ،جایگشتي از
متون و بینامتني در فضاي یک متن مفروض است که در آن گفتههاي متعددي اخذ شده از دیگر متون با هم
مصادف ميشوند و یکدیگر را خنثي ميکنند»(آلن)51 :3131 ،؛ بنابر مکالمه باوري باختین« هر سخن با سخنهاي
پیشین که موضوع مشترکي داشته باشند و با سخنهاي آینده که به یک معنا پیشگویي و واکنش به آنهاست،
گفتگو ميکند»(احمدي،3131،ص.)31
« نظریة بینامتني بر ضرورت وجود رابطه میان متون مختلف تأکید دارد و وجود این رابطهها را سبب معنادار بودن
یک متن ميداند و اصوال یک متن جدید را زاییدهي متون قدیم یا معاصر آن متن به شمار ميآورد .با پیدایش این
نظریه ،ناقدان عرب ریشهي آن را در ادبیات خویش جسته و آن را شکل تکامل یافتهي آراء نقدي و بالغي ادب کهن
خویش دانستهاند .عدهاي نیز آن را به عنوان نظریهاي جدید که با اصطالحات موجود در میراث ادبیات خود تفاوت-
هایي دارد ،پذیرفتند»(مختاري ،3133 ،ص.)333
در حقیقت « برخالف نظر اغلب محققان ،بینامتنیت نه فقط متن را از تقلید محض رها ميکند ،بلکه به آن امکان
تولید و خالق بودن را نیز ميبخشد .در این بینامتنیت رابطه میان متني بصورت طبیعي ،غیرارادي و خالقانه صورت
مي گیرد و این برداشت از بینامتنیت در مقابل تقلید غیر خالقانه یک اثر از اثر دیگر قرار ميگیرد»(نامور مطلق،
 ،3131ص  33با تصرف).
این نوشتار در واقع بر آن است تا میزان بهره مندي آیات قرآني و سخنان گهربار امام علي (ع) را از دیدگاه نقد ادبي
جدید مورد بحث قرار دهد .در ابتدا به بررسي اجمالي نظریة بینامتني پرداخته ميشود و از آنجا که خیام و ابوالعالء
مضامین فراواني را از قرآن کریم و نهج البالغه اقتباس نمودهاند که بررسي همه آنها مجالي بس وسیعتر ميطلبد؛
لذا به اجراي عملیات بینامتني گزیدهاي از بینامتني اشعار این دو شاعر برجسته با قرآن و نهج البالغه ميپردازیم.
 - 2پیشینهی پژوهش
خیام نیشابوري و ابوالعالي معري از جمله شاعران برجستهاي هستند که پژوهشهاي بسیاري دربارة شعر و ادب
ایشان از زوایاي مختلف صورت گرفته است .در اینجا به برخي مقالهها که دربارة ایندو نگاشته شده است ،ميپردازیم .
مقالههایي چون«بررسي آراء و اندیشههاي خیام و ابوالعال معري» از امیر مقدم متقي« ،بررسي تطبیقي افکار و عقاید
ابوالعال و خیام» از لیال امیني الري و سید فضل اله میر قادري« ،مقایسهاي بین ابوالعالي معري و خیام» از محمد
فاضلي و «الخیام و المعري بین التشاؤم و التفاؤل» از انسیه خزعلي از این نمونهاند .اما باید گفت که بررسي بینامتني
قرآن و نهج البالغه در اشعار این دو شاعر تاکنون انجام نشده است و مقالهي حاضر نخستین پژوهش در این زمینه
بشمار ميآید.
 - 3نظریهی بینامتنی
کریستوا نظریة بینامتني را براي تمامي متون حتمي ميداند .در واقع تعریف کریستوا از بینامتني که هر متن برگرفته
شده و تحولي از بسیاري از متون دیگر است ،دو اصطالح «متن حاضر» و «متن غایب» را وارد مباحث بینامتني کرد .
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متن موجود همان متن حاضر و متوني که با متن کنوني تعامل دارند را متن غایب نامیدهاند؛ یعني هر گونه متني
حاصل یک فرآیند تبدیل از متون دیگر است(ر.ک :موسي ، 0111 ،صص.)53-50
روالن بارت فرانسوي نیز همچون کریستوا متن جدید را حاصل اجتماع اجزاي متون پیشین ميداند و آن را براي هر
متني حتمي ميداند .وي ميگوید« :هر متني بافت جدیدي است که تار و پود آن از نقل قولها و کالم گذشته تنیده
شده است .پدیده ي بینامتني که شرط اصلي وجود هر متن است؛ تحت هر شکلي که باشد منبع اثر و تأثیرپذیري آن
محدود نیست .بینامتني عرصهي کلي قالبهاي ناشناخته و گمنام است که سرچشمهي آنها کمتر تشخیص داده
نميشود و این عرصه شامل گفتههاي ناخودآگاه است که در داخل گیومه قرار ندارد» (بروئل و دیگران،3113 ،ص
.)11
محمد مفتاح از منتقدان معاصر عرب ،از کریستوا تأثیر پذیرفته و از روابط بینامتني با واژهي" التناص" تعبیر کرده و
آن را چنین تعریف ميکند «:بینامتني ،تعامل متون گونهگون با یکدیگر در کمّ و کیفهاي مختلف است» (مفتاح،
 ،3335ص .)303عزام نیز بینامتنیت را« به وجود آمدن یک متن جدید از متون گذشته یا معاصر آن متن ميداند،
به گونهاي که متن تازه خالصه اي از متون متعددي است که مرزهاي آنها از میان رفته و شکل و متد تازهاي پیدا
کرده است ،به گونهاي که چیزي جز مادهي اولیه از متون گذشته باقي نمانده ،آن هم به صورتي که متن اصلي در
متن جدید غایب است و تنها افراد خبره و اهل فن قادر به تشخیص آن خواهند بود»(عزام ، 0113،ص  .)03تعریف-
هاي نظریهپردازان از بینامتني یک محور اصلي دارد که ژولیا کریستوا به آن اشاره نموده است و آن تولید یک متن از
طریق تعامل با متون قبل یا معاصر خود .سخن «تودوروف» نیز گویاي همین است که«آفرینش متن بر پایه آنچه
متن نیست امکان ندارد .آفرینش متن ،تغییر شکل سخن و متن به سخن و متن دیگر» است (تودوروف،3130،
ص) 3؛ بنابراین منظور از کلمه بینامتني ،ارتباط موجود بین هر متن ادبي با متون دیگر است.
بینامتني یعني اینکه متن ،منعزل از گذشتهي خود نیست ،بلکه با مناسبات فرهنگي و ادبي گذشته نیز درگیر است .
به عبارت دیگر متن در خأل به وجود نمي آید ،بلکه آن را در درون یک متن بزرگتر مطالعه ميکنیم .در واقع براساس
نظر کریستوا ،بینامتنیت در سادهترین تعریف به معناي «شیوههاي متعددي است که هر متن ادبي به واسطهي آن
بطور تفکیک ناپذیري با سایر متنها از رهگذر نقل قولهاي آشکار و پنهان یا تلمیحات یا جذب مؤلفههاي صوري و
ملموس از متن هاي پیش از خود و یا به لحاظ مشارکت اجتناب ناپذیر در ذخیره مشترک شیوههاي ادبي تداخل
ميیابند .در نتیجهگیري کریستوا هر متني در حقیقت یک «بینامتن» ( )Intertextاست ،یعني جایگاهي است از
تالقي متنهاي بیشمار دیگر ،حتي متنهایي که در آینده نوشته خواهند شد» (داد ،3131 ،ص  0با تصرف).
بینامتنیت در بر دارنده سه جزء است :متن حاضر ،متن غایب ،عملیات بینامتني .
انتقال لفظ از متن پنهان به متن حاضر ،عملیات بینامتني نام دارد که تبیین آن مهمترین بخش نظریة بینامتني در
تفسیر متون است.
حضور متن غایب در متن حاضر به سه صورت انجام ميگیرد که از آن به قانونهاي سه گانة بینامتني نام بردهاند :
قانون اجترار یا نفي جزئي؛ قانون امتصاص یا نفي متوازي و قانون حوار یا نفي کلي .این قوانین سه گانه روابط بین
متن حاضر و غایب را تفسیر ميکند (ر.ک :میرزایي ،3133 ،ص .)116
در تبیین روابط بینامتني قرآن و نهج البالغه با اشعار خیام و ابوالعالء ،آیات قرآني و نهج البالغه متن غایب و اشعار
شاعران مذکور نیز متن حاضر است و عملیات بینامتني نیز تعامل میان این دو متن را روشن ميکند.
 - 4مروری بر زندگی خیام
غیاث الدین أبوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوري ،حکیم ،ریاضي دانان و شاعر برجستة ایراني در اواخر قرن پنجم
و اوایل قرن ششم است که در سال  13ه.ق در شهر نیشابور دیده به جهان گشود .وي از برجستهترین ستارگان

عرصة دانش و ادب بود که در یکي از درخشان ترین دورة تاریخ ایران از حیث ظهور نوابغ و بزرگان علم و اندیشه مي-
زیست .وي در دوران جواني به فراگیري علم و دانش پرداخته ،به گونهاي که در فلسفه ،نجوم و ریاضي به مقامات
واالیي دست یافت(ر.ک :حقّي ،3331 ،ص 1؛ کریستنسن ،311 ،ص31؛ بادکوبهاي ،3110 ،ص3؛ معتمدي و
حسیني ایراني ،3130 ،ص.)01
« وي عالوه بر ریاضیات ،در کالم و فلسفه و قرائت و همچنین ادب عربي صاحب آوازه بود و او را تالي ابو علي سینا
برشمردهاند .برخي نوشتهاند که امام محمد غزالي سالها نزد وي حکمت آموخته و بیهقي ،عین القضات همداني را
شاگرد وي قلمداد کرده است .زمخشري وي را با لقب «حکیم الدنیا و فیلسوفها» خوانده و شاگردان خود را به
استفاده از محضر خیام تشویق نموده است»(دهباشي ،3133،ص .)30خیام را با لقبهاي دیگري چون امام ،فیلسوف،
حجه الحق و ...نیز ستودهاند.
شهرت عمده خیام به رباعیات اوست .رباعیاتي که از مضامین عمدة آن حیرت در امر جهان و ندانستن راز او ،چون و
چرا در کار خلقت ،ناپایداري و بي سرو پا بودن جهان و زوال آدمي ،اغتنام فرصت ،ناتواني انسان در برابر گردش زمان
و گیتي (جبر) و یادآوري مرگ ميباشد (ر.ک :امین رضوي ،3135،ص .)333خیام در رباعیاتش ،افکار فلسفي خود را
به زیباترین شکل بیان ميکند و این رباعیات را غالباً در پي تفکرات فلسفياش سروده است.
شهرت خیام منحصر به غرب نیست .جهان عرب نیز سخت شیفته رباعیات و افکار جاودانه او هستند«.مبالغه نیست
اگر گفته شود هیچ شاعر ایراني در کشورهاي عربي به اندازه خیام مورد توجه قرار نگرفته و شک نیست که شهرت
خیام در میان اعراب به سبب رباعیات اوست .اهتمام دانشمندان عرب به خیام به حدي است که تعجب خود ایشان را
نیز برانگیخته است»(بکّار 115 :3151 ،با تصرف) و در بیان شهرت و عظمت نفوذ این شاعر نامدار همین بس که
بزرگاني چون :فیتز جرالد ،توماس هاید ،کریستنسن ،ارنست رنان و گروه بيشمار دیگري بخشي از عمر خود را
صرف تأمل ،پژوهش و ترویج اندیشههاي خیام نمودهاند(ر.ک :نجفزاده بارفروش ،3131 ،ص  0به بعد).
شعر خیام در قالب رباعي ،شعري کوتاه ،ساده و بدور از هرگو نه تکلف و تصنّع و در عین حال شامل فصاحت و بالغت
است .اشعار وي حاوي معاني ژرف فلسفي و حاصل اندیشة آگاهانة او در مقابل اسرار عظیم آفرینش است.در حقیقت
سبک خیام مبتني بر « ایجاز ،سادگي و شیوایي ،تعبیرات کوتاه و بسیار پرمغز و نیز تشبیهات پر معناست بطوري که
طنین کلمات و تصاویر عبرتانگیز و دهشتناک او از ذهن محو نميشود»( ذکاوتي قراگوزلو ،3113 ،ص .)331وي
بیشترین شهرت خود را مرهون همین افکار و اندیشه هایي است که با بیاني ساده و دلنشین و زباني صریح و بهدور از
هر گونه پیچیدگي در قالب رباعي بیان ميدارد.
خیام شاعري ب ود که اشراف کامل بر رموز و دقایق قرآني و آموزههاي دیني داشت .دقت او در بهکارگیري عبارات و
واژگان به حد شناخت ژرف و دقیق یک مسلمان مشرف به آموزههاي دیني ،به ویژه قرآن و نهج البالغه بود که
مطالعه رباعیات وي ،نمود این امر را بخوبي براي همگان آشکار ميسازد .
 - 5مروری بر زندگی ابوالعالء
ابوالعالء احمدبن عبداهلل بن سلیمان معرّي تنوخي در سال 161هـ.ق در معرهي شام دیده به جهان گشود .مقدمات
علم را نزد پدرش آموخت .سپس راه سفر به شهرهایي چون حلب ،انطاکیه ،طرابلس و بغداد را در پیش گرفت .سفر
وي به بغداد در زندگي وي تأثیر ژرفي نهاد .عائشه عبدالرحمن علت این سفر را استفاده از گنجینهي کتابها و وجود
مجالس علمي در بغداد ميداند(ر.ک :بنت الشاطيء ،3331 ،ص.)311
پس از بازگشت از بغداد به معره رفت و خبر مرگ مادرش را شنید و از آن پس ،گوشهنشیني را برگزید .وي از همان
نوجواني نسبت به مردم بدبین بود و با دیدهي رضایت به آنها نمينگریست « .معري در تسلط بر واژگان و زبان
عربي ،از معروفترین شخصیتهاي جهان بوده؛ به گونهاي که به سخن و نظر او در این زمینه ،استناد ميشده است .

دیگر زمینهي مطالعات وي ،تاریخ قدیم و معاصر است .وي در دانش فقه نیز مطالعة عمیقي داشت و در زمینة فلسفه،
کالم ،ملل و أدیان آگاهي گستردهاي داشت»(چناري ،3135 ،ص 1با تصرف).
ابوالعالء در گسترهي ادبیات و شعر عربي ،از شخصیتهاي گرانقدر به شمار ميرود .وي قرآن را به روایتهاي مختلف
و حدیث را از بهترین راویان فرا گرفت .شهرت و ي در ایران به حدي است که برخي متفکران و شاعران برجستة
ایراني همانند خیام نیشابوري از مکتب فکري و شعري او بهرهي فراوان بردهاند(ر.ک :همان ،ص.)35
در دایره المعارف بزرگ اسالمي آمده است «:شعر معري آیینهي تمام نماي جهان پیرامون و جهان دروني اوست.
شعرهاي او ،واکنشهاي اوست مانند واکنشهاي هر شاعر خالقي در برابر جهان بیروني و درونياش»(دایرة المعارف
بزرگ اسالمي ،3111 ،ص.)01
معري از کودکي به تحصیل علوم دیني پرداخت و قرآن را به روایتهاي مختلف فرا گرفت « .تردیدي نیست که
ابوالعالء مجذوب فصاحت قرآن شد و مثل هر عرب دیگر که عشق به شعر و کالم آهنگین و موزون در او به ودیعه
نهاده شده بود ،آن را فرا گرفت»(مهاجر شیرواني ،3111 ،ص .)33انس و الفت معري با قرآن به اندازهاي بوده است
که « برخي اندیشمندان ،قرآن را از مهمترین منابع فرهنگ او بهویژه در «لزومیات» وي به شمار ميآورند»(السعدني،
 ،0115ص.)3 1
 - 6روابط بینامتنی گزیده ای از اشعار خیام نیشابوری با آیات قرآن کریم و نهج البالغه
متن حاضر:
از دي کــه گذشــت هــیچ از او یــاد مکــن

فردا کـه نیامـــــــدهسـت فریـاد مکـن

بــر نامــــــده و گذشــته بنیــاد مـــــکن

حالي خـوش بـاش و عمـر بـر بـاد مکـن
(خیام،3131 ،ص)3 0

متن غایب :الف) ﴿ لِکَ ْیلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَ خُورٍ﴾ (حدید .)01،تا بر
آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده است شادمانى نکنید و خدا هیچ خودپسند
فخرفروشى را دوست ندارد.
ََم یأتِکَ عَلي یَومِک الَّذي قَد أتاکَ»(کلمات قصار نهج البالغه .)061 ،اي
ب) « یَابن آدم التَحمل همَّ یَومِک الَّذي لَ
پسر آدم ،اندوه روز نیامده را بر روز آمدهات افزون مکن.
و نیز شعري منسوب به امیر مؤمنان است که:
ســیأتیک فَــأین
مَــا فــات مَضــي وَ مَــا َ

ُرصـــةَ بَـــینَ العَـــدَمین
قُـــم فَـــاغتنم الف َ

(راستگو ،3133 ،ص)3 0
آنچه که گذشت ،تمام شد و آنچه که مي آید کجاست؟ برخیز و فرصت را میان دو نیستي غنیمت شمار .
عملیات بینامتني :شاعر در این بیت مي گوید که بر غم و اندوه گذشته و آینده نباید تأسف خورد؛ چرا که گذشته طي
شده است و آینده نیز هنوز فرا نرسیده است؛ بنابراین در این زماني که هستي ،با خوشي به سر ببر و فرصت را نیز
مغتنم بشمار .این مضمون از مضامیني است که در اشعار شاعران ایراني و عرب به وفور دیده ميشود .شاعر در اینجا
توانسته است با ظرافت تمام ،چنین امر مهمي را با استناد به آیات قرآني و سخنان گهربار امام علي(ع) بر زبان جاري
سازد .در این آیات نیز خداوند خطاب به مردم ميفرماید که بر گذشتهي خود افسوس نخورند .در روایتي آمده است
که تمام زهد در آیه  01سوره حدید است .در این آیه مراد از غم و اندوه ،غم و اندوهي است که مانع از تسلیم امر
خدا بودن ميشود و مراد از شادماني نیز شادي ميباشد که موجب تکبّر و حیلهگري ميباشد(ر.ک :فیض کاشاني،

 ،3131ص .)061در این فراز از شعر خیام ،رابطه ي بینامتني از نوع نفي متوازي است؛ چرا که شاعر براي بیان
مقصود خود از مفاهیم و درون مایة آیات قرآني بهره برده است و این تناص از نوع بینامتني مضموني ميباشد .
متن حاضر:
اســرار ازل را نـــه تـــو دانــي و نـــه مـــن

وین حرف معما نه تـو خـواني و نـه مـن

هست از پس پرده گفـت و گـوي مـن و تـو

چون پرده برافتد نـه تـو مـاني و نـه مـن
(خیام ،3131 ،ص)336

در ابیات فوق شاعر تحت تأثیر آیات کریمه زیر قرار گرفته است:
الف) ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي یَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ غَفُورًا رحِیمًا ﴾ (فرقان .)6،بگو آن را کسى نازل کرده
است که راز نهانها را در آسمانها و زمین مى داند و هموست که همواره آمرزنده مهربان است.
ب) ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ،یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (طارق .)3-3 ،در حقیقت او (خدا) بر بازگردانیدن وى بخوبى تواناست.
آن روز که رازها همه فاش شود.
عملیات بینامتني :خیام در این رباعي راهیابي فکر بشر به اسرار ازلي و علم الیتناهي خداوند را منتفي ميداند و در
مصراع آخر نیز از برافتادن پرده و کنار رفتن پردهاي که مانع از دیدن حقیقت اشیاء است ،نام ميبرد که به زیبایي
تمام ،با آیات قرآن کریم در تعامل بینامتني است .در حقیقت خیام از درون مایة آیات قرآني فوق در رباعي خود بهره
برده و سپس ابیات خود را در قالب جمالتي زیبا با تکیه بر آیات قرآني به نظم در آورده است؛ بنابراین رابطه
بینامتني در اینجا از نوع نفي متوازي و تناص مضموني است؛ چرا که شاعر از مضمون و محتواي آیات بهره برده
است.
متن حاضر:
کــردم همــه مـــــشکالت کلّــي را حــل
از جــرم گــل ســـــــــیاه تــا اوج زحــل
بگشـادم بنــدهاي مشــکل بــه حـــــــیل

هـر بنـد گشـاده شــد بجـز بنـد اجـــــل
(خیام ،3131 ،ص)61

آیاتي که شاعر در ابیات باال بدانها تمسک جسته است:
ال یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ َال
ل أُمَّ ٍة أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَ َ
الف) ﴿ قُل الَّ أَمْلِکُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ الَ نَفْعًا إِلّا مَا شَاء اللّ ُه لِکُ ِّ
یَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (یونس .) 3،بگو براى خود زیان و سودى در اختیار ندارم مگر آنچه را که خدا بخواهد .هر امتى را
زمانى محدود است آنگاه که زمانشان به سر رسد پس نه ساعتى از آن تأخیر کنند و نه پیشى گیرند.
ب) «کَمْ أَطْرَدْتُ الْأَیَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هذَا الْأَمْرِ ،فَأَبَي اهللُ إِلّا إِخْفَاءَهُ ،هَیْهَاتَ! عِلْمٌ مَخْزُونٌ» (نهج البالغه،
خطبه .)3 3چه روزگاراني که در پي گشودن راز نهفتهاش بودم ،اما خواست خداوند جز پنهان ماندن آن نبود،
هیهات! دانشي نهفته است.
عملیات بینامتني :در این رباعي به قطعیت مرگ و عدم توان انسان در گریز از آن اشاره شده است .موضوعي که در
آیات متعدد قرآن و نهج البالغه به وفور ميتوان یافت .خیام در این رباعي در شگفت است از اینکه با همه احاطه
علمياش بر بسیاري از مشکالت الینحل ،نتوانسته به راز نهاني مرگ پي ببرد و اگر اعتراضي از زبان او بر ميخیزد،
اعتراض به علم و فهم بشري است ،نه به موضوع مرگ .به تعبیر خود او ،وي همه بندهاي مشکل را گشاده است بجز
بند اجل را که از دسترس فهم بشري خارج است .در قرآن کریم و نهج البالغه نیز به روشني و آشکارا این موضوع
نمایان است .موالي متقیان چه زیبا این مطلب را بیان فرموده اند که جز خداوند بر اسرار آن آگاه نیست و مشیت و
خواست خداوند بر این است که این امر پنهان باشد و حل کردن این مشکل نیز غیرممکن است که نزدیکترین مفهوم

به این سخن امیر مومنان این رباعي خیام است .این فراز از شعر خیام نیز از نوع رابطه نفي متوازي و تناص مضموني
است؛ چرا که شاعر از مفهوم و مضمون متن غایب بهره برده است.
در رباعي دیگري از خیام :
جـامي اسـت کـه عقـل آفـرین میزنــدش

صــد بوســه ز مهــر بــر جبــین میزنــدش

ایــن کــوزهگــر دهــر چنــین جــام لطیــف

مــيســازد و بــاز بــر زمــین میزنــدش
(خیام ،313 ،ص)030

انعکاس مضامین آیات زیر را در رباعي فوق ميیابیم :
الف) ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ﴾ (تین .) ،براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم .
ب) ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ

فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذَلِکَ لَمَیِّتُونَ ﴾ (مؤمنین .)3 -35،آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم؛
پس آن علقه را به صورت مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم؛ بعد استخوانها را با گوشتى
پوشانیدیم؛ آنگاه جنین را در آفرینشى دیگر پدید آوردیم .آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است .بعد از این
مراحل قطعا خواهید مرد.
عملیات بینامتني :شاعر در این ابیات با بهکار بردن عبارت «جام لطیف» اشارهي لطیفي به خلقت انسان نموده است.
در بیت دوم به قدرت خداوند توانا اشاره کرده است که انسانها را ميآفریند و ميمیراند .در حقیقت خیام در این
رباعي به گونه اي زیبا و هماهنگ با آیات قرآن کریم تعامل بینامتني برقرار کرده است؛ چرا که خداوند نیز در این
آیات ميفرماید که انسان را به گونهاي کامل و بدون نقص آفریدیم .سپس خداوند پس از خلقت بر خود آفرین مي-
گوید .شاعر در اینجا توانسته است با کالمي شیوا به بیان مقصود پرداخته ،سپس ذهن مخاطب را به متن غایب
رهنمون سازد .این رابطه بینامتني از نوع نفي متوازي و تناص مضموني ميباشد .
متن حاضر:
اي چــرخ فلــک خرابــي از کینــة تُســت

بیــدادگري شــــــــیوة دیرینــة تُســت

اي خــاک اگــر ســـــینة تــو بشــکافند

بس گـوهر قیمتـي کـه در سـینة تُسـت
(خیام ،3131 ،ص )31

ابیات مذکور تداعي بخش آیه ذیل است ﴿ :إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (3و 0زلزال) .آنگاه که
زمین به لرزش شدید لرزانیده شود .و زمین بارهاى سنگین خود را برون افکند.
عملیات بینامتني :خیام این تعبیر که گوهر گرانبها در دل قرار گرفته و بیرون خواهد آمد را به گونهاي زیبا و
هماهنگ از تعبیري قرآني اقتباس کرده است .خداوند در این آیات از سورة زلزال که آیات آغازین این سوره نیز مي-
باشد ،نظر انسان را به فرا رسیدن آن هنگام و نشانههاي فرا رسیدن آن لحظههاي هراس انگیز و مناظر هولناک آن
روز معطوف داشته و به انسانها در این زمینه هشدار جدي ميدهد .برخي گفتهاند « مقصود از اثقال در این آیه،
اموات و دفن شدهها از مردم هستند»(فیض کاشاني ،3131،ج ،6ص .)555اینکه خداوند ميفرماید زمین بارهاي
گران خود را خارج ميکند ،منظور مردگان را بیرون ميافکند که شاعر در این رباعي به گونهاي شیوا این مفهوم را در
شعر خود بیان نموده و با متن غایب تعامل بینامتني برقرار ساخته است که این تعامل از نوع نفي متوازي ميباشد؛
چرا که شاعر ،مضمون متن غایب را بدون دگرگوني معنایي در شعرش بکار برده است.
متن حاضر:
در جمــع کمــال شــمع اصــحاب شــدند
آنانکــه محـــیط فضـــل و آداب شــــدند

ره زیــن شــب تاریــک نبردنــد بــرون

گفتنــد فســــانهاي و در خــواب شــدند

(خیام ،3131 ،ص)356
اهل معرفت براي حل موضوعات مشکل ،فلسفه سازي ميکنند؛ اما از آنجایي که جهان هستي پیوستگي ژرفي با عالم
ماوراء عقل و ادراک بشر دارد ،همواره سؤاالت بيپاسخ بسیاري پیشروي دانشمندان و عالمان وجود دارد؛ سؤاالتي
درباره حقیقت مرگ ،قضا و قدر و ...که بشر با همهي احاطهي علمي که بر هستي یافته است ،هنوز پاسخ قاطعي
براي خود نیافته و همواره در تحیر و تالش به سر ميبرد .رباعي فوق ناظر بر این معنا و برگرفته از مضمون این آیه

کریمه است ﴿ :یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ (طه .)331،آنچه را که آنان در پیش دارند و
آنچه را که پشت سر گذاشتهاند ،مىداند و حال آنکه ایشان بدان دانشى ندارند.
عملیات بینامتني :خیام در این رباعي مي خواهد بگوید که اهل علم با وجود احاطة کامل بر جهان هستي ،خود در
دایرة قدرت و احاطه پروردگار قرار دارند .قدرتي که علم هیچ کس بدان نرسد ،مگر در روز رستاخیز و عالم پس از
مرگ که پردهها کنار روند و حقایق امور آشکار گردد .خداوند در این آیه صراحتا به این مطلب اشاره کرده است .از
امیر مومنان(ع) نقل شده که دانش مخلوقات بر خداوند احاطه نميیابد؛ زیرا خداوند تبارک بر چشمها و قلبها پرده-
اي افکنده است و او با علم ازلي خود بر همه آینده و گذشته خالیق آگاه است؛ بنابراین هیچ کس نميتواند بر علم
آن احاطه یابد(ر.ک :فیض کاشاني ،3131 ،ج  ،ص .) 31این رابطة بینامتني از نوع نفي متوازي و تناص مضموني
است که خیام با اشعاري زیبا و هماهنگ ،ذهن مخاطب را به متن غایب رهنمون ساخته است.
 - 7روابط بینامتنی گزیدهای از اشعار ابوالعالء معری با آیات قرآن کریم و نهج البالغه
متن حاضر:
إنــــــفَردَ اهللُ بِسُلـــــــــطانِهِ

فَمـــــا لَه فِي کُلّ حالٍ کِفـاء
(المعري،3333 ،ص)61

 -خداوند در دایرة حکومتش یکتاست و در هر حال بيهمتاست.

بیت یاد شده مستفاد از این آیة کریمه است ﴿ :وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُواً أَحَدٌ﴾ (اخالص ) ،و هیچ کس او را همتا نیست.
عملیات بینامتني :معري در این بیت به زیبایي تمام یکتایي و بيهمتا بودن خداوند را به تصویر کشانده است و
چنین بیان ميکند که براي خداوند در هر حالي نظیري نیست .در واقع با امعان نظر در کالم وي ميتوان دریافت که
وي در این بیت تحت تأثیر این آیه از قرآن کریم قرار گرفته است؛ چرا که این آیه در بیان یکتایي و بيهمتایي ذات
خداوند تبارک و تعالي نازل شده است و معري با بهرهگیري از مضمون همین آیه ،کالم خود را زینت بخشیده است؛
بنابراین رابطه بینامتني از نوع نفي متوازي است؛ چرا که شاعر از مفهوم آیه در کالم خویش بهره برده است.
متن حاضر:
فَاســــــأل حِجـــاکَ إذا أردتَ هِدایـــة

وَاحـــــــبِس لِســانکَ أن یقــول مَجــازا

(المعري،3333 ،ص )313
 اگر خواهان هدایت هستي از خرد خویشتن بپرس و به هنگام گفتار نادرست ،زبان خویش را در قفس دهان،زنداني کن .
فیلسوف برجستة عرب ،در این بیت از این حکمت حضرت علي(ع) الهام گرفته است که ميفرماید « :کَفَاکَ مِنْ
عَقْلِکَ مَا أَوْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّکَ مِنْ رُشْدِکَ» (نهج البالغه ،حکمت .) 03عقل ،تو را کفایت کند که راه گمراهى را از
رستگارى نشانت دهد .

عملیات بینامتني :معري در این بیت بر اهمیت عقل و خرد تأکید ورزیده است و بیان نموده که اگر جویاي هدایت و
راستي هستي ،از خرد خویش کمک بگیر .سپس در مصراع دوم به نقش زبان اشاره کرده است که انسان در مواقع
نادرست باید آن را چون یک زنداني در دهانش حبس کند و این درست همان چیزي است که امیر مومنان علي (ع)
نیز در این خطبه خود بر آن تأکید داشتهاند .در حقیقت شاعر در اینجا توا نسته است با کالمي شیوا به بیان مقصود
بپردازد و این پیام را با تکیه برسخنان گهربار امام علي(ع) مؤثرتر واقع کند و ذهن مخاطب را به مضمون متن غایب
رهنمون سازد .این رابطه بینامتني نیز از نوع نفي متوازي ميباشد.
متن حاضر:
کــــــیفَ الرِّبـــاحُ و قَـــد تَـــألّي رَبُّنـــا

بِالعَصــــر إنَّ المَــــرءَ حَلــــفُ خَســــارِ
(المعري،3333 ،ص )135

 کدامین سود؟ حال آنکه پروردگار به عصرگاهان سوگند یاد کرده که انسان زیانکار است .دیدگاه شاعر در بیت فوق ،یادآور این آیه ميباشد ﴿ :وَالْعَصْرِ .إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (عصر 3 ،و  .)0سوگند به
عصرگاهان .که واقعا انسان دستخوش زیان است.
عملیات بینامتني :ابوالعالء در این بیت به آیات آغازین سوره« والعصر» استناد کرده است که خداوند به عصرگاهان
سوگند یاد ميکند که انسان زیا نکار است .وي در این بیت با تکیه بر آیات قرآني به شعر خود زینت خاصي بخشیده
است و همین امر نشانة تأثیرپذیري و همنشیني وي با کالم الهي ميباشد .رابطه بینامتني در اینجا از نوع نفي
جزئي(اجترار) و تناص لفظي است؛ چرا که وجود کلمات کلیدي در متن شعر ،ذهن مخاطب را به متن غایب رهسپار
ميکند .
متن حاضر:
وَ إن هُـــو فِـــي حِســـانِ المالبِـــس
وَ مــا لَ ـبِسَ ا نســانُ أبهــي مِ ـنَ التُّقــي
(المعري ،3333 ،ص)310
 -هر چند انسان در بهترین لباسها باشد ،اما جامهاي گرانبهاتر از پرهیزکاري نپوشد .

متن غایب ﴿ :وَ لِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِکَ خَیْرٌ ذَلِکَ مِنْ آیَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ ﴾ (اعراف )06 ،و بهترین جامه (لباس) تقوا
است این از نشانه هاى قدرت خداست ،باشد که متذکر شوند.
عملیات بینامتني :شاعر در این بیت از مضمون آیة  06سورة اعراف الهام گرفته است که خداوند در این آیه از برتري
لباس تقوا سخن ميگوید و این جامه را برتر مي داند؛ زیرا روح و بدن انسان ،هر دو را ميپوشاند .در روایتي از امام
س تقوا همان عفاف است و آنجا که خداوند ميفرماید «:ذلک خیرٌ» یعني با
باقر (ع) آمده است که مقصود از لبا ِ
عفاف بودن نیکوتر است(ر.ک :فیض کاشاني ،3131 ،ج ،1ص)33؛ بنابر این توضیحات ،در بررسي رابطة بینامتني
مي توان گفت که شاعر از نوع رابطه نفي متوازي بهره مند گشته است؛ چرا که مضمون متن غایب بدون دگرگوني
معنایي در شعر شاعر انعکاس یافته است.
متن حاضر:
الســـرُّ زَایلَـــهُ
الصـــدرُ بَیـــتٌ إذا مـــا ِّ
َّ

فَمــــا یکَــــنُّ بِبَیــــتٍ بَعــــدَهُ أبَــــدا

(المعري،3333 ،ص) 60
 سینهي تو بسان خانهاي است .آن هنگام که راز از صندوقچهي سینه بیرون رود ،هرگز در سینة فرد دیگريمخفي نميماند.

الهام بخش شاعر در سرودن بیت مذکور این حکمت از امیر مؤمنان(ع) بوده است «:الْکَلَامُ فِي وَثَاقِکَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ بِهِ،
فَإِذَا تَکَ َّلمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ» (نهج البالغه ،حکمت .)133سخن در بند توست ،تا آن را نگفته باشى ،و چون گفتى،
تو در بند آنى.
عملیات بینامتني :شاعر در این بیت از مضمون و محتواي سخن امیر مومنان علي(ع) الهام گرفته است .علي(ع) در
این حکمت در مورد زبان و سخن به ما هشدار ميدهد .در واقع این حکمت علي(ع) در باب آداب سخن گفتن است
و آن حضرت مراقبت از زبان و سخن را چون نگهداري از جواهرات ميداند؛ زیرا چه بسا سخني که نعمتي را از بین
ببرد و یا نعمتي را بدست آورد؛ بنابراین ابوالعالء نیز در این بیت بر اهمیت رازداري و حفظ آن تأکید ورزیده است و
با تأثیرپذیري از درونمایة این حکمت گهربار ،کالم خوی ش را بدآن آراسته است؛ بنابراین با توجه به الهامگیري شاعر
از مضمون این حکمت در اشعار خود ،این رابطه بینامتني از نوع نفي متوازي ميباشد .
متن حاضر:
دیانـــــاتِکُم مَکـــــرٌ مِـــــن القُـــــدَماء
أفیقــــوا أفیقــــوا یــــا غُــــواةُ فَإنَّمــــا
(المعري،3333 ،ص)61
 -اي گمراهان! از خواب گران برخیزید که ادیان شما تنها نیرنگ پیشینیان شماست .

دیدگاه شاعر در بیت فوق ،یادآور این آیه کریمه ميباشد ﴿ :فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِ ْ
ن
عِندِ اللّ ِه لِیَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیالً فَوَیْلٌ لَهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ ممَّا َیکْسِبُونَ﴾ (بقره .)13،پس واى بر کسانى
که کتاب تحریف شدهاى با دستهاى خود مىنویسند ،سپس مىگویند این از جانب خداست تا بدان بهاى ناچیزى به
دست آرند .پس واى بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و واى بر ایشان از آنچه از این راه به دست مىآورند.
عملیات بینامتني :خداوند در این آیه به دانشمندان دنیاپرست یهود هشدار ميدهد که کتاب تحریف شدهاي را مي-
نگارند و بعد آن را به خدا نسبت ميدهند .واژة «إشتري» در این آیه به صورت مجاز ذکر گردیده است و منظور این
است که دین فروشي و پایمال ساختن حق به دست دنیا طلبان را که براي کسب ثروت انجام ميشد ،نشان دهد و «
ثمنا قلیال» نیز بیانگر این امر است که هر آنچه در برابر این خیانت بگیرید ،بهایي اندک است(ر.ک :طبرسي،3113 ،
ج ،3ص .)101ابوالعالء نیز در این فراز از شعرش با تأثیرپذیري از درون مایة این آیة شریفه به گمراهان هشدار مي-
دهد که از خواب غفلت برخیزید .معري در این فراز از شعرش نیز از رابطه بینامتني نفي متوازي بهرهمند گشته است.
نتیجه گیری
مضامین بلند و عمیق قرآ ن کریم و نهج البالغه همواره الهام بخش شاعران برجستة فارسي و عربي بوده است و در هر
دوره ،اصحاب شعر و ادب به فراخور ذوق و استعداد خود از گنجینة بي پایان الفاظ ،اسالیب و معاني و مضامین این دو
گوهر گرانبها بهرهها بردهاند.
ظهور آیات قرآني و سخنان گهربار امام علي(ع) در شعر و ادبیات ،پیش از هر چیز بیانگر تأثیر این دو کتاب
گرانسنگ بر ادبیات است و نویسندگان و شاعراني که با فرهنگ و معارف اسالمي همدم بودهاند ،به گونهاي چشمگیر
دستمایة هنرشان را با آی ات قرآني و نهج البالغه غنایي خاص بخشیدهاند.
هر دو شاعر به خوبي توانستهاند در سبک و سیاقِ اشعارشان ،آیات قرآني و جمالت نهج البالغه را جاي دهند و
درونمایههاي شعري خود را با مهارت و توانایي با آیات قرآني و جمالت نهج البالغه وفق دهند .این امر خود دلیل
استواریست بر آگاهي و تسلط این دو شاعر ،بر آیات قرآن و جمالت نهج البالغه.
براساس بینامتنیت یا مناسبات بین متني یک متن هرگز نمي تواند همچون یک متن اصیل و درجه اول در نظر
گرفته شود ،بلکه تأثیرات دیگر متون در متن جدید اجتناب ناپذیر است .

عملیات بینامتني در اشعار خیام نیشابوري و ابوالعالء معري ،نشان دهندهي این امر است که بیشترین شکل بینامتني
قرآن و نهج البالغه در اشعار این دو شاعر برجسته  ،به صورت نفي متوازي(امتصاص) و گاه نفي جزئي(اجترار) بوده
است که هر دو شاعر با ظرافت خاصي آن را در اشعار خویش منعکس نمودهاند.
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