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  خوانش روابط بينامتني قرآني و روايي در مدائح نبوي عصر انحطاط

  محمد غفوري فر
   مدرس دانشگاه كوثر بجنورد، دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عربي دانشگاه حكيم سبزواري.

  مهدي خرمي
  ي، دانشگاه حكيم سبزوارياستاديار گروه زبان و ادبيات عرب

  عباس گنجعلي
  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه حكيم سبزواري
  صادق ميرزايي
  دانش آموخته كارشناسي ارشد، زبان و ادبيات عربي، دانشگاه حكيم سبزواري

  
  چكيده

شود و  مي دپردازد كه موجب آفرينش متن جدي مي اي است كه به روابط بين متوني بينامتني نظريه
جذب و دگرگون سازي ديگر متون گوناگون گذشته و يا همزمان با آن ي  هر متن ادبي را به منزله

شصت قرن بيستم ميالدي ژوليا كريستوا ناقد فرانسوي بلغاري االصل، اين نظريه ي  ميداند. در دهه
ي و روايي را در اشعار ي بينامتني قرآن را ارائه كرد كه بشدت مورد توجه ناقدان قرار گرفت. پديده

رسد، اشعار مدح نبوي اين دوره در  توان يافت و به نظر مي مدائح نبوي عصر انحطاط فراوان مي
ربوده باشد، در جاي جاي اشعار مدائح نبوي عصر  ها اين راستا گوي سبقت را از ديگر دوره

در بسياري از آنها حق  توان يافت كه انحطاط، اثر پذيري لفظي و معنوي از قرآن و روايات را مي
مطلب را به نيكي بجاي آورده و واژگان و مضامين قرآني و روايي را در قالبي بسيار زيبا جاي 
داده است كه در اين مقاله به برخي از آنها اشاره شده است. اين مقاله به دنبال آن است كه نقش و 

ي نقدي  طاط، در قالب اين نظريهتاثير آيات قرآني و روايات مأثوره را در مدائح نبوي عصر انح
انحطاط با قرآن و ي  بررسي كند تا تاكيدي باشد براهتمام فراوان و پيوند ناگسستني شاعران دوره

  سنت. 

  واژگان كليدي: قرآن، حديث، بينامتني، مدائح نبوي عصر انحطاط
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  ـ مقدمه1

دبي قرار گرفت ارتباط بين متون در عصر حاضر مورد توجه جدي پژوهشگران و منتقدان ا
اي است  ) شد. بينامتني، نظريهIntertextualityو باعث به وجود آمدن اصطالح بينامتني(

كه با ورودش به حوز نقد ادبي، باعث ايجاد تحولي شگرف در اين زمينه گشت. براساس 
اين نظريه، هر متني، آگاه يا ناخودآگاه، زايش و بازخوانشي از ديگر متون پيش از خود يا 

ي  ها بر اساس و پايه زمينه نيست و متن صر با خود است و هيچ متني، بدون پيشمعا
 گيرند.  هاي گذشته شكل مي متن

اند؛  پژوهشگران عرب نيز اصطالحاتي متعدد و مترادف را براي اين مفهوم پيش نهاد كرده
در از جمله: التناصيه، النصوصيه، تداخل النصوص، النصوص المتداخله و النص الغايب. 

  ). 11: 2007گيرد(عطا، مي مقابل آن، النص الراهن، النص الحاضر و... قرار

ي زباني شايع و برجسته در مدائح نبوي عصر مملوكي ها اين نظريه(بينامتني) يكي از پديده
است. شاعران اين دوره نه تنها اشكال و انواع گوناگون تناص را در اشعار خويش به كار 

باشد. آنان ميراث ديني  مي و منابع تناص نيز در اشعار آنان متنوعاند، بلكه مصادر  گرفته
اند. لذا از ميان  خويش را يكي از منابع و مصادر مهم بينامتني در اشعار خود قرار داده

ي موجود در اشعار ايشان، بينامتني قرآني و روايي(احاديث و حوادث تاريخي ها بينامتني
است. بدين منظور در اين    را به خود اختصاص دادهمرتبط با پيامبر) بخش قابل توجهي 

نوشتار سعي شده است تا از دريچهي اين نظريه به مدائح نبوي عصر انحطاط نگريسته 
  شود، و به بررسي و تبيين بينامتني ديني در اشعار شاعران اين دوره پرداخته شود. 

  ـ نظريه بينامتنى(تناص)2

ي تعبيرِ ميخائيل ميخائيلوويچ  در ترجمه1960ي دههبراي نخستين بار، ژوليا كريستوا در 
آن را معرفي كرده بود، اصطالحِ  1930ي كه در دهه "وگومندي گفت"باختين از 

ي ضروري هر  وگومندي، به رابطه را به كار برد. گفت) intertextualitéبينامتنيت(
تواند به  گفتار مي ر پارهشود؛ از نظر باختين، ه گفتارهاي ديگر اطالق مي گفتاري با پاره پاره
، خواه يك گفته، شعر، ترانه، نمايش و خواه يك فيلم، اشاره "ها اي از نشانه مجموعه"هر

كند. در واقع، هر متني محل تقاطع متون ديگر است؛ البته اين بدان معني نيست كه كريستوا 
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)، 1276: 1376براي نخستين بار چنين مفهومي را ارائه كرده است(صفوي،
ويژه ويكتور   ي روس، بهها را نخستين بار فرماليست "مناسبات بينامتني"الحاصط

وگومنديِ باختين مطرح  ، و متأثر از گفت"ي تمهيد مثابه هنر به"ي  در مقاله شكلووسكي
هاي هنري، تأثيري كه متني ادبي  ميان تمامي تأثيرپذيري "ي شكلووسك،  كردند. به گفته

). نيز تعبيرِ ميشل اكم دو مونتني از 201: 2000ترين است(اسَتم، گيرد، مهم از متني ديگر مي
ي موضوعات  شود تا درباره هاي ديگر نوشته مي ي كتاب هاي بيشتري درباره كتاب"كه  اين 
ي  را تلويحاً اشاره به مسئله "سنت و استعداد فردي"، و تعبيرِ تي. اس. اليوت از "ديگر

). 55: 1380اند(ساساني،  اي به اين واژه نكرده ها هيچ اشاره انگارد، اگرچه آن بينامتنيت مي
» متن رمان«رسد ژوليا كريستوا براي اولين بار نظريه بينامتنيت را در كتابش  به نظر مي

شود. هر متني  هر متن همچون معرّقي از نقل قولها ساخته مي«مطرح كرده و از نظر وي: 
  ). 44: 1381كريستوا،»(ست.ي جذب و دگرگون سازي متن دگر ا به منزله

نقد ادبي غرب به ي  بينامتنيت در حوزهي  روالن بارت فرانسوي نيز از پيشگامان نظريه
هر متني «داند. از نظر وي  مي رود و بينامتنيت را از اجزاء تشكيل دهنده متن شمار مي

پديده بافت جديدي است كه تار و پود آن از نقل قولها و كالم گذشته تنيده شده است. 
بينامتني كه شرط اصلي وجود هر متن است، تحت هر شكلي كه باشد، محدود به منبع اثر و 
تأثيرپذيري آن نيست. بينامتني، عرصهي كلي قالبهاي شناخته و گمنام است كه سرچشمه 

ي ناخودآگاه يا خودآگاه ها شود و اين عرصه شامل گفته آنها، به ندرت تشخيص داده مي
  ). 347: 1378پيرو، »(يومه قرار ندارد.است كه در داخل گ

داند،  ژوليا كريستوا به يك محور اصلي در بينامتنيت اشاره دارد و آن را جوهره متن مي
كنند، از جمله آنها تزوتان  پردازان حوزهي ادبيات نقد جديد از او پيروي مي اكثر نظريه

نيست امكان ندارد.  آفرينش يك متن براساس آنچه كه متن«گويد:  مي تودورف است كه
» آفرينش متن عبارت است از: تغيير شكل يك سخن و يك متن به سخن و متن ديگر.

  ).48: 1382(تودروف، 

. عمليات بينامتني. در واقع 3. متن حاضر 2. متن غايب، 1بينامتنيت داراي سه ركن است: 
 مى» متن حاضر«و متن اصلى را » متن غايب«متنى كه در متن اصلى به كار گرفته شده را 
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ى متن غايب در متن حاضر، نوع و شكل عمليات بينامتنى را معين ها نامند و آثار و نشانه
  ).299: 1388كند(ميرزايي،  مى

  گيرد: بازآفريني متن پنهان يا حضور آن در متن حاضر به سه صورت انجام مي

آورد و  ود ميالف) نفي جزئي يا اجترار: در آن مؤلف جزئي از متن غايب را در متن خ
متن حاضر ادامه متن غايب است و كمترين ابتكار و نوع آوري در آن وجود دارد(عزام، 

آورد به طوري  ). بنابراين مؤلف متن غايب را بسيار هماهنگ با متن خود مي116: 2005
اند؛ مقدار متن گرفته شده از  پندارد هر دو متن از يك منبع سرچشمه گرفته كه خواننده مي

تواند يك كلمه و يا يك عبارت و يا يك جمله و  مي ايب متفاوت است، به طوري كهمتن غ
يا حتي چند جمله باشد، كه به دليل عدم ابتكار و نوع آوري، شكلي ضعيف و سطحي از 

  دهد. مي روابط بينامتني را نشان

فته ب) نفي متوازي يا امتصاص: در اين نوع از روابط بينامتني مؤلف متن پنهان را پذير
كند آن را به گونهاي در متن حاضر به كار ببرد كه جوهره متن تغيير  مي است و سعي
كند و  مي )؛ در اين نوع رابطه بينامتني، مؤلف از متن غايب دفاع55: 2000نكند(موسي،

متن خود را كامالً هماهنگ با متن غايب ميĤورد تا پذيرش متن غايب را نشان دهد. او 
ري در متن حاضر ايجاد نشود؛ البته در مواقع ضروري ممكن است، كند كه تغيي مي تالش

تفاوت اندكي با متن غايب داشته باشد، اما همان نقش و معنايي را كه در متن غايب بر 
  كند، بنابراين از نفي جزئي يا اجترار برتر است. مي عهده داشت را در متن حاضر نيز ايفا

ك و فهم روابط بينامتني در اين نوع از روابط ج) نفي كلّي يا حوار: خواننده براي در
بينامتنيت بايد متن حاضر را بسيار دقيق و ژرف مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند متن پنهان 
را درك كند؛ زيرا مؤلف متن غايب را كامالً بازآفريني كرده است، حتي ممكن است عكس 

براين اين نوع روابط باالترين نوعِ )؛ بنا37: 2005معناي متن پنهان را بيان كند(وعداهللا،
  روابط بينامتني است. 

اين سه نوع رابطه بين متن پنهان و متن حاضر، مهمترين بخش بينامتني است كه عمليات 
  كند. مي بينامتني آن را تبيين
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معني  ، به»النصوصية«يا » التناص«واژه  را به» intertextuality«ناقدان عرب، اصطالح 
پديده تناص  اند. اينان براي تحليل گفتمان شعري به تون ترجمه كردهدرهم تنيدگي م«

اند. ناقداني چون صبري حافظ، محمد عزام، صالح فضل و ...، در اين زمينه،  اشاره كرده
اند كه  ي مختلفي از تناص را مطرح كردهها اند و شكل مقاالت و كتابهاي بسياري نوشته

  ).150: 1991حاضر اشاره دارد(مرتاض،بهشكل و نوع حضور متن غايب در متن 

ديگر، آن را  در بررسي روابط بينامتني معلقات سبع با متون» عبد الملك مرتاض«دكتر
بهتناص لفظى، تناص مضمون و تناص ذاتى تقسيم كرده و سپس نوع روابط هر كدام را 

  ):390 - 369شرح داده است (همان: 

يا شاعر، به طور آگاهانه، واژگان اوليه متن  ) تناص لفظى: در اين نوع تناص، نويسنده و1
  برد. مي صورت، در متن حاضر به كار غايب را به همان

) تناص مضمون: در اين نوع تناص، نويسنده و يا شاعر، معاني مورد نظرش را به طور 2
  برد.  مي گيرد و در متن حاضر به كار مي آگاهانه و با تاكتيكى خاص از متن غايب

 شكل عادي و از روي عرف در متن ادبي به كار مي : اين نوع تناص، به) تناص ذاتي3
  رود، ذكر اطالل و دمن در شعر از اين نوع است. 

  ـ مدائح نبوي3

فن مدح نبوي همانند هر غرض شعري ديگر مراحل مختلفي را طي كرده و با فراز و 
نبوت و خلفاي ي متعددي در طول تاريخ مواجه شده است؛ به طوري كه در عصر ها نشيب

گيرد و به وسيله شاعران  مي شـكلديني  - تقليديراشدين با رويكردهاي تقليد محض و 
شود و با الهام  مي همتايي چون كعب بن زهير و حسان بن ثابت پايه گذاري بزرگ و بي

شود. اما با  مي گرفتن از قرآن كريم و سنت نبوي، مدح پيامبر(ص) با گرايش ديني آغاز
اي، مدائح نبوي كم رنگ و از سوي  دليل تعصبات و اختالفات قبيله اموي بهآغاز دورهي 

     شود. شاعران ناديده گرفته مي

اي كه با ظهور  يابد؛ بگونه توجهي شاعران به اين فن در عصر عباسي نيز ادامه مي بي
عصر عباسي به علت بحران قدرت و اختالفات سياسي، مدايح نبوي با كم مهري شاعران 

شد. البته بايد توجه  مي گرديد و بيشتر در ضمن مدح خلفا و امراء به آن پرداخته مواجه
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داشت كه در اين دو عصر اگر مداحان اهل بيت و شاعراني چون كميت، دعبل، شريف 
  ماند.  نمي رضي و مهيار ديلمي نبودند، از مدايح نبوي چيزي باقي

اليل مختلف سياسي، اجتماعي، ديني اما در دوره انحطاط(مغول، مماليك، عثمانيها) به د
اي  و مذهبي، دوران شكوفايي اين فن شعري فرا ميرسد و با طبع آزمايي شاعران برجسته

رسد و  مي چون بوصيري، صفي الدين حلي، صرصري، ابن نباته مصري و ... به اوج خود
ر آيد، هرچند كه د مي ي خاص خود درها به يك فن شعري مستقل با ساختار و ويژگي

ي لفظي و صنايع بديعي ها اواخر اين دوره يعني در عصر عثماني، اين فن به مصيبت آرايه
شود و تا حد يك فن تعليمي براي آموزش مسائل بديعي وچيستان و ... تنزل  مي گرفتار

  شود. كند، ولي با وجود اين از ارزش و جايگاه آن چندان كاسته نمي مي پيدا

عصر مملوكي و عثماني عصر طاليي «نويسد:  مي بارهدر اين  دكتر محمد زغول سالم
مدح نبوي است؛ زيرا كه اين نوع شعر به عنوان يك غرض مستقل و مشخص ظهور كرد و 

اي در ميان ساير اغراض بود. وسعت زيادي از ادبيات آن عصر را فرا گرفت و  تير برنده
در اين دوره جلب  فضاي مناسب براي رشد و شكوفايي آن آمده شد. كثرت مدايح نبوي

 2طوري كه تمام شعراي بزرگ اين عصر در مدح نبوي شعر سرودند( توجه ميكند؛ به
/111 .«(  

ترين عناصر ادبي است كه در مدائح نبوي عصر مملوكي به  تناص يكي از گسترده
باشد  مي شود، در اين فن جديد، هر متني داراي يك و يا چند سند مختلف مي وضوح ديده
  م و تحليل آن بايد به آن اسناد مراجعه كرد.كه براي فه

ي برجسته اين شاعران، ارتباط بينامتني اشعارشان ها توان گفت كه از ويژگي مي در واقع
دهد؛ متن غايب را آگاهانه  مي باشد كه نشان مي با قرآن كريم، احاديث و حوادث تاريخي

  قترين شكل ممكن بيان كنند.بهترين و دقي اند تا بتوانند اهداف خود را به بكار گرفته

  ـ روابط بينامتني ديني در مدائج نبوي4

و عناوين فراواني براي بينامتني ذكر شده است، ولي در اين مقاله از  ها اگرچه شكل
شيوهاي كه دكتر عبدالملك مرتاض در بررسي روابط بينامتني معلقات سبع با ديگر متون 

به موضوع بحث اين مقاله تناص ذاتي يا به كار برده، استفاده شده است. با توجه 
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داخلي(تعامل متن با ديگر متون خود اديب) منتفي است و براساس همان شيوه، روابط 
بينامتني موجود شامل تناص واژگان، مضمون و تناص حوادث تاريخي است. در هر نمونه 

  شرح عمليات بينامتني، مشخص شده است.ي  نوع روابط بينامتني به وسيله

  بررسي بينامتني قرآني در مدائح نبوي عصر انحطاط ـ1ـ4

مملوكي بسياري از آيات قرآني را با عين تركيب يا با تغييري در تركيب و ي  شاعران دوره
  برند.  مي استعمال معاني قرآني بكار

يكي ديگر از انواع بينامتني، بينامتني مضموني است كه در آن  ـ بينامتني مضمون:1ـ1ـ4
باشد، يعني متن حاضر در برگيرنده  متن حاضر با متن غايب يكي ميي  مايهمضمون و درون

  همان مضموني است كه متن غايب نيز داراي آن است. 

  پردازيم: يي از آن ميها در مدائح نبوي نيز از اين نوع تناص وجود دارد، كه به ذكر نمونه

  ـ متن حاضر:1

عجِزَهانَ اهللاُ مَخطٍّ أَب يأُم ِبطَاعالَقَلمِةِ الم و يفيينِ: الساض 

 )698: 1962حلي،(  

او كسي است كه سواد خوندن و نوشتن نداشت و خداوند اطاعت شمشير و قلم را از «
   معجزات او قرار داد

 ي الجاهليةِ و الَتأْديبِ في اليتمِف               فَاك بِالعْلمِ في األُمي معجِزَةًَك

 )438: 1955صيري،بو(  

در دوره جاهليت اين علم و دانش تو بدون فراگيري آن و همچنين ادب تو با وجود «
  »يتيمي معجزه است

  متن غائب:

  )48عنكبوت/»(و ما كُنْت تَْتلُوا منْ قَبله منْ كتابٍ و ال َتُخطُّه بِيمينك إِذاً الَرتاب اْلمبطلُونَ«

توانستى كتابى خواند و نه خطى نگاشت كه در آن صورت مبطالن  و تو از اين پيش نه«
گفتند اين كتاب به وحى خدا نيست و  كردند (و مى (منكر قرآن) در نبوتت شك و ريبى مى

  »خود از روى كتب سابقين جمع و تأليف كرده است).
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الهام مضمون اين بيت از جمله مضاميني است كه بوصيري از قرآن كريم  عمليات بينامتني:
ي متن غايب، متن جديد ايجاد كرده كه همان مضمون متن ها گرفته است و با تغيير در واژه

سواد بود و در هيچ مكتبي علم نياموخته است، همين  غايب را در بردارد. پيامبر امي و بي
مسأله خود تصديقي براي پيامبري ايشان است. شاعر براي تأكيد اين معجزه، مضمون آيات 

در متن حاضر آورده است تا همچنان به امي بودن پيامبر و اينكه قرآن از جانب  مذكور را
  خداوند است، اشاره كرده باشد.

  : ـ متن حاضر1

رمٍسالً إلي حرَمٍ لينْ حم تنْ الُظلمَِك   رَياجٍ مي دف دررَي البا سم 

 )433: 2002بوصيري،(  

م(مسجد األقصي) رفتي(برده شدي)، همانند ماه شب هنگام از حرم(مسجد الحرام) به حر«
  »تاباني كه در شبي ظلماني و تاريك در اوج آسمان به حركت درآيد

بِعبده لَيالً منَ الْمسِجد الْحرامِ إِلَى الْمسِجد اْلأَقْصى الَّذي   (سبحانَ الَّذي أَسرى متن غائب:
  ).1تنا إِنَّه هو السميع الْبصيرُ )(اسراء/باركْنا حولَه لُنرِيه منْ آيا

پاك و منزه است خدايى كه در (مبارك) شبى بنده خود (محمد) را از مسجد حرام (مّكه «
معّظمه) به مسجد اقصايى كه پيرامونش را مبارك و پر نعمت ساختيم سير داد تا آيات و 

  »يقت شنوا و بيناست.اسرار غيب خود را به او بنماييم كه او (خدا) به حق

متن حاضر، يك تعامل آشكار با مضمون آيه مذكور دارد. نويسنده به عمليات بينامتني: 
كند و مضمون  مي شكل موازي و هماهنگ با مضمون متن غايب از اين نوع تناص استفاده

آيه مذكور را كه مربوط به حركت پيامبر از مسجد الحرام به سوي مسجد األقصي دقيقاً در 
 گذارد. زيبايي اين تعامل آنجاست كه نويسنده به شيوه هنرمندانه مي تن حاضر به نمايشم

اي كه  اي با تغيير واژگان و تركيب كلمات، متن جديدي را باز آفريني كرده است، به گونه
حرامِ إَِلى اْلمسِجد ِبعبده لَيالً منَ اْلمسِجد اْل  جمله (سريت من حرَمٍ ليالً إلي حرمٍ) با آيه أَسرى

  باشد.  مي اْلأَقْصى) داراي ارتباط نزديك لفظي و معنايي

آيد اين است كه ميان متن غائب  اي كه از روابط بينامتني مضموني به دست مي نتيجه
(قرآن) و متون حاضر (مدائح نبوي) نفي متوازي يا امتصاص برقرار است؛ چرا كه متن 
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اي را در بر دارد كه متن غائب دارد و بوصيري و صفي  ايهحاضر همان مضمون و درون م
الدين حلي در اين نوع بينامتني، مستقيماً آيهي قرآن را در متن خود ذكر نكرده است، بلكه 
تنها مضمون آن را در بيت خود بيان داشته و اين كار را به شكل غيرآشكار انجام داده است 

  بل درك و فهم است.كه فقط از طريق محتوا و مضمونِ بيت قا

  ـ بينامتني واژگان2ـ1ـ4

يكي از انواع بينامتني، بينامتني لفظي است كه در آن الفاظي از متن غايب در متن حاضر 
شود و اين الفاظ به كار رفته در متن حاضر ممكن است، يك كلمه يا بيشتر باشد  ذكر مي

روابط به كار رفته در آن را توان نوع  كه آشكارا قابل درك و فهم است و از اين طريق مي
  بررسي نمود:

از معجزاتي كه شاعران با استناد به آيه قرآن كريم به آن توجه نمودهاند و آن را به دقت 
كنند، معجزه اسراء، رفتن شبانه پيامبر به بيت المقدس و بازگشت از آن و معراج،  مي ذكر

  صعود پيامبر به عالم باال است.

  ـ متن حاضر:1

 قْصي مساِجده ِبلَيلٍ داِجيأَ       نْ البيت الحرَامِ بِه إَِليسري مأَ

 )91: 1989صرصري،(  

  »پيامبر را از بيت الحرام به سوي مسجد االقصي در شب تاريك و ظلماني حركت داد«

الْمسِجد اْلأَقْصى الَّذي بِعبده لَيالً منَ الْمسِجد الْحرامِ إِلَى   (سبحانَ الَّذي أَسرى متن غائب:
  ).1باركْنا حولَه لُنرِيه منْ آياتنا إِنَّه هو السميع الْبصيرُ )(اسراء/

پاك و منزه است خدايى كه در (مبارك) شبى بنده خود (محمد) را از مسجد حرام (مّكه «
سير داد تا آيات و  معّظمه) به مسجد اقصايى كه پيرامونش را مبارك و پر نعمت ساختيم
  »اسرار غيب خود را به او بنماييم كه او (خدا) به حقيقت شنوا و بيناست.

اين بيت از قصيده بوصيري، بازتابي از واژگان آيه اول سوره اسراء را به  عمليات بينامتني:
گذارد و يك بينامتني لفظي با متن غايب برقرار ساخته است. در ميان اين  مي نمايش

شود كه سعي در تقليد از سبك و سياق قرآني  مي قدرت شاعر به روشني مشاهدهبازتاب، 
 مضامين هماهنگ با نوشتار خود را در قالب قرآني ريخته و به خواننده نمايان   دارد و
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سازد. بدين ترتيب ماجراي معراج پيامبر را از قرآن اقتباس كرده و عيناً در متن خود  مي
  آورده است.

  ـ متن حاضر:2

العِبه لياهللاُ الع حدلَي ُخُلقِ َف ـاً مي ُكلٍ عف َقالَ إِّنك 

 )84: 1962حلي،(  

خداوند بلند مرتبه پيامبر را ستود و نسبت به ايشان فرمود: تو در خوي و خصلت بر همه «
                            »بشر برتري داري

  )4(قلم/ ُخُلقٍ عظيمٍ)  (و إِنَّك لَعلى متن غائب:

كند و  مي صفي الدين حلي، از واژگان آيه مذكور در متن خود استفاده عمليات بينامتني:
إّنك في كلٍ علي «را با تغيير جزئي به صورت » ُخُلقٍ عظيمٍ  و إِنَّك لَعلى«الفاظ آيه مذكور 

از ناحيه معنايي شود، بلكه  نمي گيرد، البته بينامتني تنها به واژگان منحصر مي به كار» ُخُلقِ
نيز متأثراز قرآن است و در واقع از مضمون آيه كه مربوط به سجاياي اخالقي پيامبر و 

جسته است. صفي  باشد، در متن خويش بهره مي ناتواني ستايشگران از توصيف آن حضرت
الدين حّلي با آوردن واژگان و معناي قرآني، ارتباطي دو سويه ميان قرآن و اشعار خويش 

اي كه خواننده هنگام مطالعه اشعار وي، به آيات مرتبط با متن حاضر  كند؛ بگونه مي دايجا
  برد. مي شود و از اين تعامل آشكار و معنوي با متن قرآن لذت مي سوق داده

  ـ متن حاضر: 3

ْنزِلَةً وم لْتَترَقَي إِلَي أَنْ ن َلم ُترَمِ منْ    بِت ك ورينِ َلم ُتدقابِ قوس 

 )433: 2002بوصيري،(  

 در آسمان باال رفتي تا به جايگاهي رسيدي كه به شدت به خداوند نزديك گشتي بگونه«
    »اي كه قابل درك نبود.

ُنقِكـقابِ قَوسيـن أو أدنَي         دنا فَتدلّي نَحو خالقـــه و منْ إِلي العـ 

 )84: 1962ي،(حل  

تر شد به اندازه فاصله دو كمان و حتي نزديكتر از رگ كسي كه به خداوند نزديك و نزديك«
  »گردن
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  )9ـ  8َفكانَ قاب َقوسينِ أَو أَدنى)(نجم/ �ُثم دنا فََتدلَّى  �(و هو ِبألُفقِ األَعلي متن غائب:

در اين قسمت از مقامه، به محض ديدن واژگان (دنا، فتدلّي، قاب،  عمليات بينامتني:
شود كه بوصيري و حلي به شيوه هنرمندانه از واژگان  مي روشني ديده قوسين و أدني) به
جويند. واضحترين شكل  مي سوره مباركه نجم) در متن خود بهره 9و  8متن غائب(آيات 

گيري نويسنده از الفاظ قرآني است كه در واقع در  بينامتني به كار رفته در اين بخش، بهره
  كند. مي ه در متن غايب ايفاي نقشمتن حاضر، داراي همان معنايي است ك

آيد اين است كه ميان متن  ي لفظي مذكور به دست ميها اي كه از روابط بينامتني نتيجه
ي نفي متوازي يا امتصاص برقرار است؛  غائب (قرآن) و متون حاضر (مدائح نبوي) رابطه

آگاهانه به متن كه در آن نويسنده با تغيير برخي از واژگان آيات قرآني به صورت كامالً 
   گذارد. مي اي از بينامتني مستقيم را با قرآن كريم به نمايش غايب اشاره ميكند و نمونه

  ـ بررسي بينامتني روايي در مدائح نبوي عصر انحطاط2ـ4

خورد كه در اينجا تنها به ذكر  مي در جاي جاي مدائح نبوي روايات مختلفي به چشم
  كنيم. مي مواردي از آن اكتفا

  تن حاضر: ـ م1

 حرٌ َفرَغَّبت فيه ُكلَّ ذي فَرَقٍس          لْت في الشِّعرِ حْكم و البيانُ ِبهإنْ ُق

 )86:(همان  

  ).417/ 2: 1995إنّ منْ البيانِ لَسحرَا، و إِنَّ منْ الشِّعرِ لَحكما(ابن ماجه، متن غائب:

بيت، از واژگان حديث مذكور استفاده كرده و  : صفي الدين حلي در اينعمليات بينامتني
الفاظ متن غايب را به طور مستقيم در متن خود آورده و حتي مضمون آن را نيز گرفته 
است. حلي اين مضمون و انديشه را اقتباس كرده و با تغيير برخي از واژگان آن در متن 

متني به كاررفته در اين توان نوع بينا مي جديد، مضمون قرآني را باز آفريني كرده است،
بخش را از نوع نفي متوازي دانست؛ زيرا نويسنده برخي واژگان متن غايب را عيناً در متن 

طوريكه جوهره متن  حاضر آورده و نوعي تعامل آگاهانه با متن غايب برقرار كرده است به
  پنهان در آن تغيير نكرده است.
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  ـ متن حاضر: 2

 َلك المالئك في الوغَي أَعوانُ  و        يد علَي العديصرْت ِبالرُّعبِ الَشدّوُن

ــا والكُنُوزِ ِبأَســرِه ــيحَفاتم ـــرْفَانَُف           أََتتالع و دا الـزُّهْنهع َنهاك 

 )80: 1962حلي،(  

  »تو هستند با هيب و ابهت بر عليه دشمنان ياري شدي، و مالئك در معركه جنگ ياران«

  »گنجينها براي تو شد، اما زهد و عرفان تو را از دستيابي به آن منع كردند.ي  كليد همه«

: نصرت بالرعب علي العدو و أُتيت جوامع الكلم و بينما أنّا نائم أوتيت بمفاتيح متن غايب
  ).1/454: 1995خزائن االرض فوضعت في يدي(مسلم،

ن حلي در اين قسمت از شعر خود يك تعامل آگاهانه با عمليات بينامتني: صفي الدي     
واژگان و مضمون حديث پيامبر برقرار كرده است به گونه اي كه مضمون اين حديث را 
كامالً در اين دو بيت خود ذكر كرده و در واژگان و تركيب كلمات آن تغييراتي را بوجود 

و نصرت بالرعب «اي كه مصراع  آورده است و در واقع متن را باز آفريني كرده، به گونه
با قسمت اول حديث(نصرت بالرعب علي العدو) در تعامل مستقيم و » الشديد علي العدي

با آيه دوم اين » و أتت مفاتــيح الكــنوز بأســرهــا«آگاهانه است و همچنين جمله 
  ت. سوره يعني(أوتيت بمفاتيح خزائن االرض فوضعت في يدي) در ارتباطي نزديك اس

بينامتني برقرار ي  صفي الدين حلي در اين بيت آشكارا و آگاهانه با متن غايب رابطه    
كرده است و اين رابطه از نوع نفي جزئي است كه شاعر به زيبايي تمام از ان در شعر خود 
بكار برده است به شكل موازي و هماهنگ با متن غايب از اين نوع بينامتني استفاده كرده 

  راين نوع بينامتني به كار رفته در اين دو بيت، نفي متوازي است.است. بناب

اي آشكار از  شاعر در اين ابيات از بينامتني آگاهانه و مستقيم بهره برده است كه به گونه    
واژگان حديث در ابيات خود بهره برده است و اين رابطه از نوع نفي جزئي يا اجترار 

     است.

  ث تاريخي در مدائح نبوي عصر انحطاطـ بررسي بينامتني حواد3ـ4

باشد كه شاعران  مي ي بارز ادبيات عصر انحطاطها ويژگي ديگر ذكر حوادث ديني، از      
  اند.  در اشعار خويش به آن اشاره كرده ي فراوانيها نمونه اين عصر به
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  ـ متن حاضر:1

افَرَ َتاِجراً  وشرِين سالع ين وي الَخمسزاِب فر الٍ ومْقَطعَفاوِزِ يلمنٍ ل 

    ـةُ َفـوَقـهامالَغــم يراً وحب آهر      و سَفعي هجلورُّ لالح ميسرةً و 

 )285: 1989(الصرصري،  

را طي  ها در بيت و پنج سالگي با ثروت و متنانت خاصي به تجارت رفت و بيابان«
  »ميكرد

  »بر بر باالي سرش سايبان او بود.بحيرا او را ديد، درحالي در شدت گرما ا

  وجود ابر بر باالي سر پيامبر: متن غايب:

از جمله كارها خارق العاده پيامبر كه با سند صحيح روايت شده است اين است كه در 
سفري كه حضرت پيش از بعثت با گروهي از قريش به شام داشتند هنگامي كه نزديك دير 

ه تورات بود و در آن، گذر حضرت را از آنجا در بحير راهب فرود آمدند او كه آگاه ب
تورات خوانده بود، آنان را براي غذا دعوت كرد؛ صفت پيامبر موعود را در افرادي كه 
نزدش آمده بودند، نيافت. گفت: آيا از كاروان شما كسي باقي مانده است؟ گفتند: بله جواني 

يده و ابري بر سر حضرت يتيم. بحير برخاست و دنبال حضرت رفت و ديد حضرت خواب
سايه افكنده است؛ از افراد كاروان خواست كه از ايشان بخواهند كه تشريف بياورد، 
حضرت آمدند در حالي كه ابر باالي سرشان حركت ميكرد؛ بحير حضرت را شناخت و به 

  شود.  افراد كاروان گفت: وي به زودي در ميان شما به پيامبري برانگيخته مي

شاعر در اين بيت از متن غايب(حادثه ديني و تاريخي) به شيوه ني: عمليات بينامت
مستقيم الهام گرفته است و با بكار بردن مضمون آن، خواننده را به سمت متن غايب سوق 

به معجزه تاريخي، وجود ابر بر باالي سر  داده است. در اين عمليات هر دو متن اشاره
صري از حادثه تاريخي بهره برده است. بنابراين پيامبر دارند از جمله مضاميني است كه صر

  شاعر با استفاده از نفي متوازي اين تعامل را نشان داده و اين تعامل نيز آگاهانه است.

   ـ متن حاضر:2

و عبالس ياتصالح تحبس منَاهبِي      حاءنها المم سح قَّاً و 

 )4 :1989(الصرصري،  
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  » ي تسبيح، تسبيح خداوند گفت و از ميان آنها آب روان گشتها انهدر دست راستش د«

  تسبيح الحصي در دستان پيامبر: متن غايب:

نقل شده است كه شخصي به خدمت آن حضرت رسيد و از او معجزهاي طلب نمود، 
 به آواز بلند تسبيح مي ها حضرت نُه يا هفت سنگريزه در دست گرفت و اين سنگريزه

ها را بر زمين نهاد، ساكت شدند و چون بار ديگر برداشت باز تسبيح گفتند و چون آن
  ).427: 1363گفتند(مجلسي،

 در دست پيامبر اكرم سخن ها در اين ابيات صرصري از تسبيح سنگريزه عمليات بينامتني:
بطور مستند به آن اشاره شده است.اين ابيات از نظر    گويد كه در كتب تاريخي و روايي مي

تن غايب درتعامل است و معني و مضمون در دو متن تفاوتي با يكديگر ندارند. مضمون بام
شاعر با تشبيه متن حاضر به متن غايب به مضمون خويش عمق بخشيده است. از اين رو 

  كاربرد تناص در اين بخش را ميتوان نفي متوازي دانست.

  ـ متن حاضر:3

 قَّ منْ فَرَحٍ ِبك األَيوانُو انَش      مدت لفَْضلِ وِالدك النّيرانَُخ

 )79: 1962حلي،(  

بخاطر والدت تو آتشكده(فارس) خاموش شد و ايوان كسري نيز از شدت خوشحالي «
  » شكافته شد

  خاموش شدن آتشكده فارس، شكسته شدن كاخ كسري متن غايب:

هنگام والدت پيامبر، ايوان كسري شكافت و چند كنگره آن فرو ريخت و آتش 
ي بت خانه مكه سرنگون ها فارس خاموش شد؛ درياچه ساوه خشك گرديد؛ بت آتشكده

راه را  ها شد؛ نوري از وجود آن حضرت ، به سوي آسمان بلند شد كه شعاع آن فرسنگ
روشن كرد انوشروان و موبدان خواب وحشتناكي را ديدند آن حضرت ختنه شده و ناف 

» هللا كثيراً سبحان اهللا بكره و اصيالًاهللا اكبر و الحمد«بريده به دنيا آمد و گفت: 
  )1/149، 1366(سبحاني،

صفي الدين حلي در قصيده مدح نبوي خويش از حوادث تارخي بطور  عمليات بينامتني:
سازد. مورخان در كتب تاريخي  مي مستقيم بهره جسته و يك تعامل هماهنگ با آن برقرار
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) ايوان كسري بلرزيد و خويش ذكر نموده اند كه در شب والدت حضرت رسول(ص
  چهارده كنگره او ريخت.و آتشكده فارس نيز خاموش گرديد.

شاعر، اين حوادث تاريخي را از متون كهن اقتباس كرده و با ذكر آن در ميان ابيات 
خويش، متن جديدي را باز آفريني كرده است. و يك تعامل آگاهانه با متن غايب برقرار 

  نامتني در اين بخش نفي متوازي(امتصاص) است. نموده است. بدين ترتيب نوع بي

  ـ متن حاضر:4

ا والظَّب رُ واعاألَب كانُو الضَّ     َغدت تَكلّمرحانُ و السو الثُّعب ب 

 )81: 1962(حلي،                

         »شتران، آهوان و مارمولك و روباه و گرگ شروع به سخن گفتن با تو كردند«     

  و گياهان و درختان سخن گفتن با جانوران  :متن غايب

اما معجز زبان مباركش اين كه هر وقت با نباتات و حيوانات و احجار و اشجار را 
انت رسول اهللا حقا و نبيه حقا و « شنيد. مي جواب» من انا في الحال.«نمود كه مي خطاب
  ). 44: 1385موسوي تنكابني، »(صدقا

كرد(همان:  مي گذشت، به آن حضرت سالم مي ختي كهدر جاي ديگر آمده كه بر هر در
47(  

 در روايت ديگري از ام سلمه آمده است كه روزي سرور كائنات، محمد(ص) از دشتي
گذشت. ناگاه آن حضرت متوجه شده كه ماده آهويي را صياد صيد كرده، دست و پاي  مي

حاجت «رت فرمود: كرد. حض مي او را بسته در صحرا گذاشته. آهو به آن حضرت استغاثه
يا رسول اهللا! دو بچه دارم. استدعا دارم كه از اين قيد «آهو گفت: » تو چيست تا برآورم ؟
آن حضرت دست وپاي او » ي خود را شير دهم و بعد از آن يايم.ها مرا رها فرمايي، تا بچه

د. را بگشاد و آن آهو رو به صحرا نهاد. بعد از اندك زماني به مكان خود مراجعت نمو
حضرت باز او را مقيد ساخت. راوي گويد: صياد از يهود بود. چون بر اين قصه اطالع 

  )67: 1385يافت، به خدمت آن حضرت آمد و ايمان آورد. (موسوي، 
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  نتيجه گيري:

  با بررسي و تحليل بينامتني ديني در مدائح نبوي عصر مملوكي نتايج زير بدست ميĤيد:

اي است كه قسمتي از آن  موضوعات ديني در سطح گسترده روابط بينامتني مدائح نبوي با
  شود.  مي را قرآن، احاديث و حوادث تاريخي شامل

و موارد بينامتني فراواني همچون  ها در تعامل مدائح نبوي با قرآن و روايات، همپوشي
خورد؛ اين تعامل در مدائح نبوي كامال آگاهانه بوده  مي بينامتني لفظي، مضمون به چشم

ي تاريخي در اشعار ايشان با كمترين تغيير ها ت و كاركرد آيات قرآن، روايات و داستاناس
ي واژگان و معاني صورت گرفته است و شاعران در اين تعامل روابط بينامتني  در حوزه

  اند. بيشتر از نفي متوازي(امتصاص) بهره برده
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