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  بررسي روابط بينامتنيت قرآن در اشعار حافظ
  پور كريم سميرا

  نگ يزد واحد اردكانهنر ، دانشگاه علم و فره پژوهش ارشد دانشجوي

  چكيده:
 (( عنوان با اي مقاله در 1966 سال در كريستوا ژوليا رانخستين بار بينامتنيت اصطالح

 بر دارد، داللت يكديگر بر متون متقابل تاثير بر كه اصطالح اين .برد كار به ))رمان گفتگو، كلمه،

 اي پديده متن يك يستواكر ظر. درننيست متن پيش بدون متني هيچ كه استوار است اين اصل

يافته  تشكيل ديگر متون يها تكه از پازلي همانند بلكه نيست خود به منحصر و مستقل كامال
 و نيست مشخص هرگز متن يك يها مرز بينامتنيت، نظريه اساس بر ).1390است. (نامور مطلق/

 گراهام. است تهوابس خود از پيش متون به متن هر بلكه باشد، مستقل كه ندارد وجود متني هيچ

 چيزي را متن اساسا آخر، حرف زدن با سرانجام معاصر، پردازان نظريه ديدگاه تشريح در آلن

 تبديل چيزي به معنا، و ها متن ميان حركت فرايند به خواندن اين، بنابر داند. نمي بينامتن جز
 وجود كند مي داپي ربط دهد مي ارجاع آن به كه ديگري يها متن تمام و متن يك بين كه شود مي

تفكر ) . 1390شود.(گراهم آلن/ مي بينامتني اي شبكه وارد و بيرون مستقل متن از و داشته،
و  ها ارجاعات بينامتني در همه جا از جمله در مطالعات نقد ادبي و زباني خودمان هم با نام

، اقتباس، مقال؛ ي متفاوت نيز وجود دارد: تلميح، انتحال، شان نزول، اسباب نزول، مقامها مفهوم
توان  مي روايت تو در تو يا متن در متن شرقي و ايراني؛ با اندكي تصرف و پردازشي  شيوه
 بررسي به تا شود مي اي بهانه مقدمه اين ي مشترك بسياري با تفكرات بينامتني پيدا كرد.ها زمينه

انها، وحتي استفاده مضمون، لغات، داست .بپردازيم فارسي ادبيات در كريم قرآن بينامتني روابط
 بينامتني روابط .است ده بو فارسي شاعران استفاده و الهام منبع همواره كريم خود آيات قرآن

 با بينامتني روابط اين كه است. تاجاي داده رخ زيبا بسيار اي گونه به حافظ اشعار در  قرآن

 موثر را شاعر اين شعر امر همين و .ميرود شمار به شاعر اين شعري برجسته يها ويژگي از قرآن

   .است كرده عميق و
  بينامتنيت،دگرگوني،از آن خود سازي، حافظ واژگان كليدي:
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  مقدمه:
امروزه بينامتنيت يكي از اصطالحات متداول در حوزه مطالعات نقد ادبي ميباشد. 

تعبير ميخائيل وويچ ي  توسط ژوليا كريستوا در ترجمه 1960اصطالح بينامتنيت در دهه 
ابداع كرده بود، (اصطالح  1930)كه او در دهه dialogismن از (منطق گفت و گوباختي

intertextualit بينامتنيت)را به كار برد. به تعبير كريستوا مولفان متون خود را به ياري
را، خواه ادبي  ها كنند. نظريه پردازان امروزين متن مي ساير متون از پيش موجود تدوين

چيزي اند كه نظريه  ها دانند. متن مي فاقد هر نوع معناي مستقلباشند خواه غير ادبي، 
كنند كنش خواندن در شبكه اي از  مي دانند. آنان ادعا مي را بينامتني ها پردازان اكنون آن
و معنا به چيزي  ها غلتد. بنا براين خواندن به فرآيند حركت مبان متن مي روابط متني فرو

دهد و ربط  مي ارجاع ها ي ديگري كه به آنها تمام متنشود كه بين يك متن و  مي تيديل
 كند وجود داشته است. و از متن مستقل بيرون و وارد شبكه اي از روابط بينامتني مي پيدا
هدف از انجام اين تحقيق يافتن شبكه بينامتني قرآن كريم در اشعار حافظ البته با . شود مي

و زباني خودمان است. با مطرح كردن اين  كمك  تفكر و ارجاعات بينامتني در نقد ادبي
  پردازيم. مي مقدمه به بررسي روابط بينامتني قرآن در اشعار حافظ

  نمودهايي از قرآن كريم در اشعار حافظ
شعر حافظ كه همه معرفت است و عشق، جلو ه يست از فكر و فرهنگ ما.آيينيست 

جاست كه در همه آن ششصد بيند. و از اين مي تمام قد كه هر كس نقش خويش را در آن
گذرد، شعر او بيش از شعر هر شاعري ديگر خوانده شده، نوشته  مي سالي كه از روزگار او

و نشر داده شده است. باري يكي از ويژگيهاي آشكار شعر حافظ كه از دير باز پژوهشگران 
آن و را بدان توجه بوده،نقش و نگارهاي هنرمندانه اي است كه او با بهره گيري از قر

حديث، شعر خويش را بدان آذين بسته است بر اين ويژگي كه برخاسته از ساختار 
شخصيتي حافظ است، حافظي كه قرآن را در حافظه داشت. پيش از همگان خود حافظ 

  اشاراتي آشكار و افتخار آميز دارد:
ز حافظان جهان كس چو بنده نكرد    لطايف حكمي با نكات قرآني (عباس اسالمي 

  ) 1379/نژاد
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شاعري كه مسلمان است و در دامان اسالمي رشد كرده است و با قرآن و حديث سر و 
ي اين آشنايي در شعر او منعكس شده است. كه خود ها كار داشته است خواه و ناخواه جلو

او در بيتي آشكار به تاثيري كه اين كتاب آسماني بر او گذاشته معترف است. در اصل 
 ز اين نيست كه منتقد در متن به دنبال يا ردپاي متون ديگر در اثربينامتنيت هم چيزي ج

ي ديگر كه در خلق اثر جديد شركت داشته اند. در اين فرآيند، ها گردد. كه به كشف متن مي
پيچاند و در  مي خالق اثر جديد متوني را كه مورد استفاده قرار داده است را در لعابي ديگر

  دهد.   مي رد استفاده قراراثر خود و در زمينه اي نو مو
  از آنِ خود سازي

Appropriation برگرفته از دو واژهad به معناي نسبت دادن وproprius  به
) در فرهنگ واژگان،برگزيدن، قرض گرفتن،اقتباس 1380معناي مال خود است.(قره باغي/

معني كه آنچه  به اينكردن، اختيار كردن، واز آن خود كردن نمونه يا تمام چيزي را گويند. 
.در اصل اين اصطالح به خود درآورند را كه متعلق به ديگري است به تصرف و تملك

معناي تغيير مكان يك متن يا يك شي به يك متن يا يك شي هنري و عملكرد جديد آن 
تواند هر دو بار  مي است. اگرچه اقتباس اقتباسدر متن است. نزديكترين واژه به آن در هنر 

را دربرگيرد. اما از آن خود كردن بيشتر واجد بار منفي است.زيرا چيزي از منفي و مثبت 
نوع تقسيم كرده  10ي ادبي را به ها شود؛ ربيعيان سرقت مي ديگري بدون اجازه گرفته

نسخ، انتحال يا مصالته كه شاعر بدون تغيير لفظ يا معني، شعر شاعر ديگري را  -1است: 
كند و تنها جاي  مي اغاره كه شاعر معني را حفظ مسخ يا -2دهد؛  مي به خودش نسبت

گيرد و در قالب  مي المام كه شاعر مضمون   را -3دهد؛ مي شعر را تغييرها بعضي از واژه
نقل كه شاعر لفظ يا مضمون را اثري را در موضوعي ديگر به  - 4كند. مي عبارتي ديگر بيان

، به گو نه ها ا با تغيير تركيب واژهسلخ كه شاعر لفظ و معني اثر ديگري ر -5گيرد. مي كار
حل كه بر عكس  -7عقد يعني منظوم كردن نثر يك نويسنده؛  -6دارد؛  مي اي ديگر عرضه

ترجمه كه عبارت است از استفاده از بيان  -8عقد،منثور كردن نظم يك شاعر است؛ 
د و عبارت رو نمي توارد كه ديگر سرقت ادبي به شمار -9گفته اي به زبان ديگر؛ ي  ترجمه

است از استفاده از يك معني يكسان توسط دو يا چند نفر با الفاظي مشابه اما بدون آگاهي 
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از خويش دزدي كه در نقد اروپايي، به استفاده از  - 10از يكديگر و به شكلي مستقل؛ 
شود. همان گونه كه  مي ي مختلف در اشعار مختلف يك شاعر گفتهها معناي ابداعي به گونه

ي ادبي، به نوعي به متن، گفته، رخداد يا شخصي ها ت،در هر مورد تلميح و سرقتهويدااس
  است. ارجاعات بينامتني بينامتنيت وشود و اين همان تعبير امروزي  مي اشاره

  بينامتنيت به صورت نقل قول، انتحال يا تلميح
مورد  را در transtextualitژرار ژنت با تكيه بر نظريات باختين و كريستوا اصطالح

يك متن را، خواه آشكار خواه پنهان، در رابطه با متون «يي پيشنهاد كرد كهها تمام متن
گيرد و آن را  مي در واقع ژنت وارمتنيت را عام تر از بينامتنيت در نظر» دهد مي ديگر قرار

  كند. مي پندارد و پنج گونه رابطه وارمتني را معرفي مي شامل پنج زير شمول
به » حضور مشترك موثر متن« تعبير محدوتر از كريستوا, به عنوانبينامتنيت،  با  )1

صورت نقل قول، انتحال يا سرقت ادبي و تلميح، در اينجا متني درون متني ديگر حضور 
  دارد.

 كه به ترتيب معادل» انتحال«و » تلميح«در مطالعات ادبي فارسي،با دو اصطالح

allusionوplagiarism،خوريم كه به نوعي ارجاعات  مي بر در نقد ادبي انگليسي است
شود. البته  مي بينامتني به متون ديگرند و در تفسير متون مورد نظر، رجوع به آنها حس

شود و نوعي سرقت ادبي  مي مورد نخست ارجاع بينامتني مثبت و مورد دوم گاه منفي تلقي
و در بديع، اشاره » اشاره كردن«رود. هومن عباسپور تلميح را در لغت به معني مي به شمار

به قصه،  شعر يا مثل و به عالوه اشاره به فرهنگ عامه و عقايد و آداب و رسوم و علوم 
و  ها داند. در ادبيات فارسي، تلميحات را به دو دسته ايراني: اشاره به اسطوره مي قديم

ي، ي قرآنها باورهاي قومي، ميترا باوري، زرتشتي گري و مانويت. اسالمي: اشاره به قصه
 احاديث، اخبار و روايات و در پي آن.

  كند: مي براي مثال، حافظ در بيت زير به نيروي مسيح در زنده كردن مردگان اشاره
  آيد مي مژده اي دل كه مسيحا نفسي

  آيد مي كه ز انفاس خوشش بوي كسي
در اينجا، تفسير و فهم معناي شعر منوط به شناخت ماجراي دم مسيحايي و زنده كردن 
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  ان توسط عيسي(ع) است.مردگ
  زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه باك   ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند.

البت الذي يقرء فيه القرآن و يذكر اهللا عزوجل فيه، «بيت باال تلميحي  است به حديث:
  تكثر و تحضره المالئكه و يهجره الشيطان؛

يش متنيت. از اين ميان بينامتنيت و اقسام ديگر سرمتنيت، پيرامتنيت، ورامتنيت، و ب
پردازد و ساير اقسام  مي بيش متنيت به رابطه ميان دو متن،خواه ادبي و خواهي هنري

  ي مرتبط با آن است.ها ترامتنيت به رابطه ميان يك متن و شبه متن
  تاثير بينامتنيت قرآن بر اشعار حافظ(با تكيه بر اقتباس)

توانند يكباره خلق شوند و  نمي هيچ گاه ها ستوايي، متناز نظر كريستوا و بينامتنيت كري
ي ديگري شراكت دارند. در اين معنا هر متن بر روي ها همواره در خلق متن جديد، متن

ي پيشين را در آن مشاهد كرد. به ها توان حضور متن مي گيرد و مي ي پيشين شكلها متن
وسي مدت زيادي را صرف گرد ي پيشين كه فردها طور مثال شاهنامه فردوسي بدون متن

يي ها توانست شكل بگيرد. همين طور بهارستان جامي بدون متن نمي آوري آنها كرد،
ي ها شد. بدين ترتيب هر متني در شبكه اي از متن نمي همچون گلستان سعدي خلق

متفاوت دور و نزديك، با واسطه و بي واسطه، هم دوره يا نا هم دوره، درون فرهنگي يا 
گيرد.حافظ كه قرآن را از بر دارد بيش از  مي هنگي، خود آگاه يا ناخودآگاه شكلبرون فر

هر شاعري ديگر از اين كتاب مقدس و اسرا آميز در اشعارش استفاده كرده است پاره اي 
از ابيات حافظ ترجمه گونه اي است از آيات قرآن كريم بدين معني كه حافظ مفهوم و 

  مال مهارت و استادي در اشعارش استفاده كرده است. مضمون آيه اي از قرآن را با ك
  كرد. مي كرد              آنجا سامري پيش عصا و يد بيضا مي عقل كه ها آنهمه شعبده

اين بيت از حافظ اقتباسي غير مستقيم به داستان حضرت موسي و افكندن عصا و اژدها 
  شدن آن.

و عمق داستانهاي آن آشنايي داشته حافظ با تمام وجود قرآن را درك كرده با معنايي 
، كه به صورت مضموني اقتباس غير مستقيماست. تاثير قرآن بر اشعار ،چه به صورت  

كه تمام يا يخشي از يك آيه را با اندكي تغيير به  اقتباس مستقيماست چه به صورت 
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  آورد. مي صورت مصراع يا بيتي در شعر خويش
نامه هجر سالم فيه حتي مطلع الفجر.                                شب وصل است و طي شد               

  مصراع دوم بيت باال از آخرين آيه سوره قدر اقتباس شده است.
ي زير تقسيم كرده ها عباس اسالمي نژاد اثر پذيري حافظ از قرآن و حديث را به  گونه

  است.
آثار ادبي چه منظوم و چه  الف: اثر پذيري واژگاني و لغوي: مقصودش اين است كه در

شويم نظير: آدم، موسي، عيسي، مريم،  مي منثور با واژگان و تركيبات بسياري روبه رو
ي شرعي چون: توكل، طواف، شكر، صبر، نماز و تركيبات: بيت ها فرعون، نمرودو... و واژه

اژه و الحزن، پيراهن يوسف، صبرايوب، وادي يمن، انگشتري سليمان، هدهد صبا، و صدها و
تركيبات ديگر كه ريشه قرآني و حديثي دارند و اگر قرآن و حديث نبود آن واژگان نيز در 
زبان و آثار شاعران و نويسندگان كاربردي نداشتند. ب: اثر پذيري قالبي و شكلي، اثر 
پذيري قالبي يعني اينكه يك اثر  ادبي شكل و شيوه بيان خويش را از قرآن گرفته باشد. 

بينيم كه شكل ظاهري آن از اين جهت كه مانند كتابهاي  مي در مثنوي موالناآنگونه كه 
نمايد كال با قرآن همانند  مي متداول نظمي مدون و مبوب ندارد و به ظاهر بي نظم و آشفته

است. نمونه ديگر در مورد غزل به ويژه از قرن هشتم به بعد است كه ميان ابيات آن 
هر بيتي براي خويش استقالل مفهومي دارد، و به همين پيوستگي معنايي وجود ندارد و 

 دليل جا بجايي ابيات و همينطور  كم و زياد كردن آنها تغيير محسوسي در غزل ايجاد
كند. اين گسستگي مفهومي ابيات غزل تقريبا در شعر حافظ كامال آشكار است. د:اثر  نمي

سيم پذير است. در مطالعات ادبي تق تلميح و اقتباسي ها پذبري لفظي و معنوي كه به گونه
فارسي، با اصطالح تلميح برمي خوريم كه به نوعي ارجاعات بينامتني به متون ديگر است 

اشاره « شود. تلميح در لغت به معني  مي حس ها و در تفسير متن مورد نظر، رجوع به آن
نست كشيد   و در بديع، اشاره به قصه، شعر يا مثل است.  آسمان بار امانت نتوا» كردن

انا عرضنا اال مانه «قرعه فال به نام من ديوانه زدند. كه تلميح و اشارتي دارد به آيه امانت:
علي السموات و االرض و الجبال فابين ان يحملهنا و اشفقن منها و حلمهنا االنسان انه كان 

ر باز ما امانت خويش را بر آسمانها و كوهها عرضه داديم از پذيرفتنش س» ظلوما جهوال
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زدند و از قبولش ترسيدند و اما انسان آنرا به دوش كشيد كه ستمگري نادان بود. اقتباس: 
يعني شاعر يا نويسنده آيه يا روايت را بدون تغييري يا اندكي تغيير  كه ضرورت وزن و 

  آورد. مي قافيه است در شعر
  هدين و دل من برد يك طرفه نگا       شوخي كه بود طلعت او غيرت ماه

  ال حول وال قو اال باهللا          تاچشم من افتاد به رويش گفتم
 اثر پذيري مضموني

  من از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم
  كه عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را

و رادوته الي هو في بيتها و غفلت االبواب و قالت «اشاره است به آيه سوره يوسف:
كرد نزد يوسف زني كه نزد يوسف بود در سراي او از  مي د و رفتو آم» هيت لك قالت...

  نفس او و درها را محكم بست و گفت بشتاب به سوي آنچه براي تو آماده است.
  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

  كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
رد بر دارنده بار گناه دا نمي بر» وال تزر وازره وزر اخري«سوره انعام: 164اشاره به آيه 

  ديگري را،
  چو من ماهي كلك آرم به تحرير

  پرس تفسير مي »ن و قلم«تواز
  نويسد. مي قسم به قلم و آنچه» ن و القلم و ما يسطرون«سوره قلم دارد 1اشاره به آيه

  ز رقيب ديو سيرت بخداي خود پناهم
  مگر آن شهاب ثاقب مددي دهد خدا را

و لقد زينها السماء الدينا بمصابيح و جعلناها رجوما «لملك:سوره ا 5اشاره است به آيه 
و به تحقيق آراستيم آسمان دنيا را به چراغعا و قرار » للشياطين و اعتدنا لهم عذاب السعير

  داديم آنرا براي شيطان رانده شده و آماده گردانيدم براي ايشان عذاب آتش را.
  يا رب اين آتش كه در جان منست

  ن كه كردي بر خليلصبر كن ز آنسا
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و گفتم كه اي » قلنا يا نار كوني بردا و سالما علي ابراهيم«سوره انبيا: 69اشاره به آيه 
  آتش سرد و سالمت شو بر ابراهيم.

  فرستمت مي اي هدهد صبا بسبا
  فرستمت مي بنگر كه از كجا بكجا

ده سوره نمل آم 28اشاره به فرستادن سليمان هدهد را بسوي بلقس كه در آيه 
  »اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم«است:

  بر در ميخانه عشق اي ملك تسبيح گوي
  كنند مي كاندر آنجا طينت آدم مخمر

گل آدم را چهل روز » خمرت طينت آدم بيدي اربعين صباحا«اشاره است به حديث:
  بدست خويش سرشتم.
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  :نتيجه گيري
ا، با تكيه بر مبحث بينامتنيت اين نوشتار كوشيده است: تا تاثير قرآن بر اشعار حافظ ر

كريستوايي را توضيح دهد. البته در اين راستا از مبحث نقد ادبي و زباني خودمان كه با 
تفكرات ارجاعات بينامتني هم راستا است، نيز استفاده شد است.  به هر رو، تعبير روابط يا 

فهم آن را منوط به  ارجاعات بينامتني يا هر تعبير مشابه ديگري كه معناي متن، تفسير و
گيرد. اما در دسته  مي جاي» بينامتنيت«ي ديگري كند، در مبحث ها رجوع به متن

ي هستند كه ها توان آنها را شناسايي كرد. تلميح و اقتباس از نمونه مي ي متفاوت كهها بندي
 به نوعي ارجاعات بينامتني به متون ديگرند و در تفسير متن مورد نظر،رجوع به آنها حس

 ها ي قرآني اشاره شده است كه حافظ از آنها شود. كه در متن به تلميحات و اقتباس مي
سود جسته است. حافظ به انواع و اقسام مختلف از قرآن كريم اقتباس كرده است. اين 
اقتباس گاه به صورت مستقيم است. بدين معني كه تمام و يا بخشي از يك آيه را با اندكي 

يا بيتي تمام، در شعر خويش مورد استفاده قرار داده است. يا تغيير به صورت مصراع 
گيرد و به كمك آن  مي اقتباس غير مستقيم به اين شكل كه شاعر مضموني از آيه يا روايتي

  كند. مي مضمون سازي
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