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  چكيده
مطالعات كريستوا ة دامن ويت است. بينامتني ةثيرگذارترين پژوهشگران در عرصأژنت يكي از تژرار 

به  ،داشته باشدديگر متون كه يك متن مي تواند با را اي تا هر رابطهنمود و كوشش داد را گسترش 
ر از كتب متأخّثير متون أروابط بين متون و ت ةبينامتنيت كه دربار ةنظري د.مند مطالعه كنطور نظام

كي به خود نبوده است. بر اساس اين نظريه هيچ متني متّ يهاي مهم ژنت از بحث ،كند م بحث ميمتقد
گيري متون از ژنت كه بهرهبينامتنيت  ةو به نحوي با متون پيش از خود ارتباط دارد. در اين ميان نظري
داند، بيشتر  متنيت مي سرمتنيت و بيش يكديگر را بر اساس پنج نوع ترامتنيت ، فرامتنيت، پيرامتنيت،

هر يك از اين پنج دسته نوعي از روابط يك متن را با غير خود طرح و  .مورد توجه قرار گرفته است
كتب ديني تأثير  و مسلمان كه از دين مبين اسالم و شاعر و اديببدون شك هر  .بررسي مي كند

سخنان خويش، الفاظ و عباراتي از آيات كالم اهللا و الي اشعار و كند تا در البه، سعي ميپذيرفته است
سازد. يكي از اين شاعران سنايي غزنوي است كه متجلّي و منعكس  روايات اهل بيت عليهم السالم را

اش در شاعري و اذعان به عظمت مقامش در عرفان دارند. گرچه غالب ادب پژوهان اقرار به بلندي مرتبه
تفاسير وارده از حضرات معصومين عليهم السالم، مكشوف مي گردد، ولي مفهوم حقيقي آيات الهي با 

تربيتي زده است. در اين  -سنايي با وقوف بر برخي از اين تفاسير به اشعار قرآني خويش رنگي تعليمي
پژوهش سعي شده آثار سنايي را در آيينة بينامتنيت مورد بررسي قرار داده تا در پايان بتوان از پيوند 

آثار حكيم سنايي غزنوي با مباحث قرآني پرده برداشته و مضامين قرآني به كار رفته در آثار اين  عميق
  حكيم شاعر را به تصوير بكشيم. 
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  مقدمه
فهم متون و آثار ادبي كرده است و  بينامتنيت به عنوان شاخة جديدي از نقد ادبي، كمك زيادي به

از طرفي به خوبي نشان مي دهد كه هر اثر زاييدة تفكّرات انديشمندان و ادبيان و ديگر متون قبل از 
خود است و نيز مي توان آرا و افكار شعرا و ادبا و آثار پس از خود را مورد تأثير قرار داده و خود به 

بررسي متن موجود و تطبيق آن با ديگر متون هم عصر و ماقبل  آفرينش اثر ادبي و هنري منتج شود. با
با درك بيشتري به خواندن يك متن بپردازد و به فهم آن شود تا  خود اين امكان به خواننده داده مي

اي ر كرد كه خالق آن بدون هيچ پيش زمينهتوان متني را تصونمي. در حقيقت متن كمك شاياني نمايد
هاي ديگر دور باشد و متن را از صفر شروع كند، زيرا  اي با متنيا از هرگونه رابطه آن را نوشته باشد،

 ).123: ص1977ت زماني و مكاني آزاد سازد( مفتاح، تواند خود را از قيد محدوده و وضعي انسان نمي
متن  اش تنها از طريق ارتباط بادر حقيقت بينامتنيت از متن هاي بي شمار ديگري تشكيل شده و هستي

گوييا عقيده دارد كه هر متني در حين نگارش  ). باختين131: 1985هاي ديگر تعين مي يابد(غذامي،
در آن  متون با هم اي است كه عرصهبينامتني خواهد بگويد باشد. گوييا ميمتأثّر از ديگر متون مي

ديگر است و صرفاً در متون بي شمار  داشته و تأثّر از همديگر دارند. هر متني محل تالقيبرخورد 
ارتباط با متون ديگر وجود دارد. يعني متن از آن رو كه نظامي بسته و خود بسنده نيست بايد در 

تركيبي «ينامتني ساختار روابط اجتماعي متون پيشين و معاصر بررسي و تحليل شود تا معنا پيدا كند. ب
(عزام، » تبديلي از ديگر متون استكاشي كاري شده از اقتباسات مي باشد و هر متني فراخواني و 

از اين نظريه  ةر اصلي و پديد آورندميخائيل باختين و ژوليا كريستوا به عنوان دو متفكّ ). 36 :2001
تمام معتقد است كه  بينامتني ةگذار نظريژوليا كريستوا بنياناند: بينامتنيت تعريفي اين گونه ارائه داده

و اين گونه بينامتنيت را تعريف  با هم درحال مكالمه هستند مده وآ اي گرددر يك زير مجموعه متون
جذب و دگرگون  ةهر متن همچون معرقي از نقل قول ها ساخته مي شود. هرمتني به منزل«مي كند:

). روالن بارت متن جديد را حاصل 4: 1384ويكلي،  ؛44 :1381(كريستوا، » سازي متني ديگر است
ي داند و آن را براي هر متني حتمي و اجتناب ناپذير مي شمارد. وي اجتماع اجزاء متون پيشين م

هر متني بافت جديدي است كه تار و پود آن از نقل قول ها و كالم گذشته تنيده «يادآوري مي كند كه 
شده است. در بطن هر متن كدهاي پراكنده، قالب ها، الگوهاي موزون و قطعه هاي زبان اجتماعي و 

ژرارژنت در  .» سم گشته اند؛ زيرا همواره زبان پيشاپيش و پيرامون متن وجود داردغيره منتشر و منق
. در ) 374: 1378(بروئل و همكاران، » متني ديگر است ةهر متني خاطر«تبيين اين نظريه مي گويد : 



 ٣٩ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

نگاه ژنت آثار ادبي حاصل آميزش ها و گزينش هاي خاصي هستند كه در نگاه اول خود را نشان نمي 
د و بايد با نقّادي دقيق مي توان پي برد كه آثار ادبي كلياتي اصيل و يگانه نيستند و در پس آن ها دهن

اي مسألة بينامتنيت، مسألة هم آوردن چندين متن در قالب يك متن به گونه.«اثري ديگر نهفته است 
دچار شكاف است كه اين متون يكديگر را از بين نبرده  و آن متن به عنوان يك كل ساختاري 

  ).65:  1385آلن ،»(نشود
گيرد و آن را در قالب ژرار ژنت بينامتنيت را به عنوان حضور همزمان و مؤثّر دو متن در نظر مي

دهد؛ يعني در اين جا متني، ها، تلميح، سرقت ادبي و اشارات كنايه آميز مورد توجه قرار مينقل قول
ر، از نظر ژنت، هر گاه يك متن در متن ديگر حضور درون متني ديگر حضور دارد . به عبارت ديگ

اي محدودتر از ژوليا گيرد. بنابراين بينامتنيت ژرار ژنت دامنهداشته باشد، رابطه بينامتنيت شكل مي
كند، همان چيزيست كه ديگر منتقدان آن را كريستوا دارد.آنچـه ژنـت از آن بـه عنـوان زيرمتن ياد مي

هاي اصلي براي داللت يك متن تواند از جمله سرچشمهعني متنـي كـه مشخّصاً مينامند، يبينامتن مي
باشـد.ژنت بينامتنيت را به سه نوع (صريح، غير صريح و ضمني )تقسيم مي كند كه در نوع اول، بيانگر 
حضور آشكار يك متن در متن ديگر است .در بينامتنيت غير صريح و پنهان شده، بيانگر حضور پنهان 

كاري بينامتن يك متن در متن ديگر است. و در بينامتنيت ضمني گاهي مؤلّف متن دوم، قصد پنهان
توان بينامتن را تشخيص ها ميبرد كه با اين نشانههايي را به كار ميخود را ندارد و به همين دليل نشانه

ي از شعرا و ادباي ).از آن جايي كه بسيار136:1386داد و مرجع آن را نيز شناخت(نامور مطلق، 
اند، مسلمان بسياري از مضامين واالي قرآن و احاديث اهل بيت عليهم السالم را در اشعارشان گنجانده

سنايي غزنوي هم به عنوان يكي از اين شعرا، سعي داشته تا با گنجاندن مضامين واالي قرآني به 
از ديدگاه بينامتنيت ژرار ژنتي به كالمش مانايي و جاودانگي زيادي ببخشد.اين پژوهش سعي دارد تا 

  تأثيرپذيري اشعار سنايي ازقرآن بپردازيم.   

  سؤال پژوهشـ 2
  آيا سنايي در آثار خود به قرآن تمسك جسته است؟

از ديدگاه بينامتنيت،آيا سنايي در اشعار خويش به طور صريح به آوردن مضامين قرآني همت  -1
  گماشته است؟

  كم اشعار سنايي با قرآن پي برد؟بينامتنيتي ژنتي مي توان در مضامين به رابطة مستحآيا با نگاه  -2
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  ي پژوهش فرضيهـ 3
چنين به نظر مي رسد كه سنايي در اشعار سعي كرده است حتي االمكان براي تيمن و تبرك آيات 

عليهم السالم  گرانسنگ و نوراني قرآن را به كار برده و هم چنين از به كار بردن احاديث اهل بيت
ي لطالف و دقايق بي شماري باشد كه دريغ نورزد.نگاه بينامتني به اشعار سنايي مي تواند دربردارنده

لذّت خواندن اشعارش را دو چندان خواهد نمود.در ادامه به همة اين مسائل و فرضيه ها،به درستي 
  پاسخ داده خواهد شد. 

  پيشينة ـ 4
  اگرچه راجع به تناص و هم چنين شعر سنايي پژوهش هايي صورت گرفته مانند  

ندگي ؛ز1381 ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،مصفا مظاهر,دري زهرا شرح و ابياتي از حديقه،
 ،جاويد در مثنوي هاي حديقه الحقيقه و مثنوي معنوي  دانشكده ادبيات و علوم  ،سيف عبدالرضا 

 ،) در حديقه سناييليه السالم(عابن ابي طالب بازتاب انديشه هاي حكيمانه علي ؛1381 ،انساني
 ،ت در حكايت هاي حديقه سناييعنصر شخصي؛1386گوهر گويا ،طغياني اسحاق  صيادكوه  

هاي سهروردي از حديقه سنايي در آفرينش داستانهاي ثيرپذيري؛تأ1386گوهر گويا  ،اكبر,اخالق مانا
ژوهشهاي ادبي پ ،حسيني مريم ،ديدار با پير«مرزي و تفاوت مصداق پير در نظرگاه اين دو در ماجراي 

اب اشعار سنتي و بازت ).1390.(حسن زاده ميرعلي عبداله,قنبري عبدالملكي رضا؛ 1387زمستان  
خانجان ؛ پژوهشنامه ادب غنايي،معاصر فارسي در شعر شفيعي كدكني (با رويكرد به نظريه بينامتنيت 

كريميان  ؛ مطالعات ترجمه ،بينامتنيت و پيامدهاي نظري آن در ترجمه ).1386 .(عليرضا,ميرزا زهرا
و... ولي به پژوهشي كه به جلوة  ؛ قلم  ،بارس و شاتوبريان: از گفتگومندي تا بينامتنيت ).1390 .(فرزانه

بينامتنيت قرآني و حديث اهل بيت عليهم السالم در شعر سنايي  بپردازد ،كمتر اهتمام و توجه نشان 
  داده شده است .

  اشعار سنايي و بينامتنيت قرآني  ـ5
ست حكيم سنايي غزنوي شاعر بلند آوازه و عارف پرشور قرن پنجم و ششم هجري قمري ا     

والدت او در  كه همگان به عظمت مقامش در عرفان و بلندي مرتبه اش در شاعري مقرّ و معترفند.
به دربار  حيات خويشتنروزگار نخستين نقل است كه در . گفته اندميانه سده پنجم هجري در غزنين 

ـ  511وي (هـ. ق) و بهرام شاه بن مسعود غزن508ـ  492سلطان مسعود بن ابراهيم غزنوي (و بارگاه 
. ولي پس از سفر به خراسان و مالقات با سرودهـ ق) راه يافت و در ستايش آن دو چكامه ها  522



 ٤١ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

مشايخ صوفيه حالش دگرگون شد و كار او به زهد و انزوا و تأمل در مسائل عرفاني كشيد. شخصيت 
و به وادي  )32: 1385دچار تحول و دگرگوني مي شود(فتوحي و محمدخاني،زمان  به مروري يسنا

در همين دوره است كه به سرودن قصائد  ).226: 1374عرفان و تقوا و عزلت گام مي نهد(وزين پور،
زهدآميز و واعظانه، و ايجاد منظومه هاي مثنوي مشهور حديقه الحقيقه و طريق التحقيق و سير العباد و 

-عرفاني به حساب مي گذاران ادبيات منظوموي از پايهبلخ و جز آنها توفيق يافت.  ةكارنام

ي حدود سيزده هزار و پانصد بيت دارد، و چندين بار چاپ شده يديوان سنا).42: 1373آيد(خرمشاهي،
ي، شايد نخستين بار بود كه قصيده و مثنوي صرفا به بحث در مسائل عرفاني و ياست. با ظهور سنا

 4و3و2ن مشهور قرن قصائد وي در واقع بازتاب تجارب روحاني عارفاحكمي اختصاص مي يافت.
رخ در در زادگاهش غزنين  ) هـ. ق( 529سال  ).گوييا وي در 23:  1385هجري است(شفيعي كدكني،

امروزه مرقد وي زيارتگاه اهل دالن و ادب دوستان و  )66:  1370پردة نقاب خاك كشيد(زرين كوب،
از روش شعري وي  ).بسياري از شعرا مثل خاقاني و ساوجي و ...14: 1385است.(شفيعي كدكني،

 دوره دو به معموالّ سنايي اخالق ةدربار ). 47: 1374و سجادي، 211: 1350پيروي كرده اند (فروزانفر،

 جمله از سنايي).11: 1375حلبي،( عرفاني يا روحاني ةدور دنياوي، يا مادي ةدور: كنندمي اشاره

 دوران تا شده باعث امر همين. است داشته وجود زندگيش در زيادي هايفرود و فراز كه است شاعراني
 وجود تاريك قطب(گو هجا و احمد سنايي- 1 از است عبارت كه كنند تقسيم قسمت سه به را زندگيش

 روشن قطب(عاشق و رقلند سنايي-3و) ا وجود خاكستري قطب(اجتماعي ناقد و واعظ نايي.س2) او

).آثار رنگين و كلك نگارين وي دل از هر خواننده و ادب  25:  1385كدكني، شفعيي) (او وجود
داشته و وي را از زمرة شعرايي  در تحول و تكامل شعر فارسيدوستي ربوده است. وي نقشي اساسي 

از جمله  يپيوند دادن شعر و ادب با عرفان ، بيشترين نقش و اثر را داشته است. ودانند كه در  مي
ر پذيري دقيق از آيات قرآني توانست،تحول اساسي در روند آثار منظوم فارسي، ايجاد اديباني كه با تأثي

با زباني ي توانست و. كند و سير شعر فارسي را در خدمت تعليمات اخالقي و عرفاني قرآن قرار دهد
ان زمان را معنا نموده و در اعتقاد و افكار شاعر ليهم السالم)معرفت اقتباس از قرآن و عترت(ع تعليمي،

.سنايي چنان عقيدة راسخي به عقايد ديني خود و دوران پس از خويشتن اثري به جا و ماندگار بگذارد
و مذهبي دارد كه هميشه با ديد احترام به قرآن كريم مي نگرد و احاديث اهل بيت عليهم السالم را در 

اي گسترش دين، اخالق، برالبه الي اشعار خويش مي گنجاند.وي هم چون مبلّغي ماهر و چيره دست 
در حقيقت . از آيات و روايات حضرا ت معصومين عليهم السالم ياري مي طلبدايمان و عرفان ياري 
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عالوه بر مهارت باال در شعر و شاعري؛ با قرآن و حديث و معارف ديني نيز، هم آشنايي سنايي ،
بسياري از تجلّي قرآن، حديث و هاي  بسياري داشت و هم ايمان و اعتقادي استوار. از اين روي نشانه

در حقيقت از ميان شود. هاي او ديده مي معارف ديني به زباني شيوا و ساختاري هنري، در سروده
شعراي هم دورة سنايي كمتر كسي مثل سنايي به قرآن و به كار گيري هنري آن در آثار خود توجه 

 قرآني آيات به اشاره. است اخالق و شرع به بيشتر نزديك او عرفان اما ).17:  1378داشته است(زرقاني،

 حديقه خصوص به خود آثار تمام در سنايي ).114: 1374شميسا،( اوست شعر مشخصات از احاديث و

 دارد تام توجهي اهللا رسول و شرع ذات يعني شريعت ديگر عناصر كنار در حديث و قرآن به وديوان
).وي در 41: 1387،اسداللهي (داند مي معجزه بالغت و فصاحت ةجنب از و شرع مظهر را قرآن وي.

 قرآن، اعجاز قرآن، اسرار قرآن، عزت جالل و ذكر چون ديوان اشعار و حديقة ارزشمندش از مسائلي

 مي استفاده قرآن خود توصيف قرآن. براي و استماع قرآن تالوت قرآن، حجيت ذكر قرآن، هدايتگري

و احاديث اهل بيت عليهم السالم نكات مانا و  قرآن، باتتركي و ازالفاظ گيري كند. و در آن با بهره
هاي گوناگوني از بينامتني قرآني را به شرح ذيل كند. در اشعار وي مي توان جلوهخواندني را عرضه مي

  به وضوح ديد:

  بينامتنيت واژگاني الف)
واژگاني كه در اشعار سنايي به كار رفته است، بيشتر رنگ و روي قرآني و حديثي دارد و به عنوان 

  نمونه چند مورد ذكر مي شود: 

  .يوم نطوي السماء1
  متن حاضر:

  ).65:  1387(سنايي،حديقه الحقيقه،  3در نوردد ز پيشتر دخان / يوم نطوي السماء رو برخوان
  متن غائب:

مونَطْوِي ي ماءالس جِلِّ كَطَيلْكُتُبِ السأْنا كَما لدلَ بخَلْقٍ أَو هداً نُعيدعنا ولَيلينَ كُنَّا إِنَّا عآن در: فاع 
 را آن كرديم، آغاز را آفرينش كه گونه همان) سپس( پيچيم، مى هم در طومارى چون را آسمان كه روز

   .)104انبياء/ (داد خواهيم انجام را آن قطعاً و ما، بر است اى وعده اين گردانيم؛ بازمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 براي پرهيز از تكرار ارجاع حديقه،فقط به شماره صفحه بسنده مي شود.ـ  3



 ٤٣ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

  عمليات بينامتني
نطوي از ريشة طوي به معني در نورديدن آمده است.آن گاه كه با سماء همراه شود به معني برچيده 

 رستاخيز فرمان كه هنگامىدهد كه بيشتر در باب قيامت و حشر آمده است.شدن بساط هستي معني مي
در همان آيه، تصريح .شد خواهد پيچيده هم در نقوشش، و خطوط تمام با يمعظ طومار اين رسد، فرا

 در سختى و مشكل كار اين و »گردانيم مى بر هم باز كرديم ايجاد را آن آغاز در ما كه گونه همان«شده: 
.سنايي با وقوف به اين آية نوراني است كه مخاطبان خويش را به خواندن نيست ما عظيم قدرت برابر
است و تصريح نموده است كه دوراني هم خواهد رسيد كه اين بساط هستي در فراز فراخواندهاين 

توان مصراع مي نورديده خواهد شد. از ديدگاه بينامتنيت ژرار ژنتي اين بيت، بينامتنيت صريح است.
به كارگيري  نظير سنايي دراي از مصراع دوم و نيز تأكيدي بر آن دانست.استادي بياول را ترجمه گونه

تركيبات نوراني قرآن و نيز گنجاندن آن ها در محور هم نشيني و نيز رعايت ضرورت وزني ستودني 
است. آية فوق در كالم حق تعالي براي تحذير و تنبيه غفلت زدگان و نيز دنيامدارانِ دنياپرست آمده تا 

سعي داشته با تضميني كوتاه  دل خوش به اين دنياي دني نكنند و سنايي هم با وقوف بر اين حقيقت،
  از اين فراز نوراني وحي، مخاطبان شعر خويش را از غفلت و دنياپرستي برحذر دارد.     

  لَيس كَمثلهـ  2
  متن حاضر:

  همه غيبي تو بداني همه عيبي تو بپوشي/ همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزايي
  4لمن الملك تو گويي كه مر آن را تو سزايي  / احد ليس كمثله صمد ليس له ضد

  ) 742: 1336( سنايي، ديوان ، 

  متن غائب:
 كَمثْله لَيس فيه يذْرؤُكُم أَزواجاً الْأَنْعامِ منَ و أَزواجاً أَنْفُسكُم منْ لَكُم جعلَ الْأَرضِ و السماوات فاطرُ

شَي ء و وه ميعالس :  قرار شما براى همسرانى شما جنس از و است زمين و هاآسمان آفرينندة او الْبصيرُ
 هيچ؛ كند مى زياد ] همسران به وسيله[  وسيله  اين به را شما و؛ آفريد چهارپايان از هايىجفت و داد
  )11شوري/!(بيناست و شنوا او و نيست او همانند چيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تكرار ارجاع ديوان،فقط به شماره صفحه بسنده مي شود براي پرهيز ازـ  4
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  عمليات بينامتني
نشان از تسلّط سنايي بر آيات »  لمن الملك«، »ليس له«،  »كمثلهليس «تركيب قرآني گنجاندن سه 

وحي نيز استادي وي در به كاربردن اين فرازها در اشعار و سخنانش كاري است كه كمتر شاعري مانند 
 عالَّم اللَّه أَنَّ ووي چنين هنرنمايي كرده باشد. حتّي ستودن خداوند به صفاتي نظير علّام الغيوبي(

إِنَّ)، ستار العيوبي(78ب/ توبه=والْغُي اللَّه ي غَفُورحنيز برگرفته از آيات الهي است كه 198م/ بقره= ر  (
ادبي  كه به  - پردازد. اين صفات و نيز عبارات قرآنيبه وسيلة آن به مدح و ستايش ذات باري تعالي مي

لمن « ري از آيات وحي دارد.گر است، نشان از مهارت وي در وام گيصراحت در اشعار سنايي جلوه
چرا كه سنايي صفت ملك و  است »مفاخره كردن و دعوت به معارضه و مبارزه«كنايه از » الملك زدن

مالكيت را فقط براي ذات باري تعالي دانسته و بس. از ديدگاه بينامتنيت ژرار ژنتي بيت مذكور داراي 
است.تقريباً در اين  اين عبارات قرآني را گنجاندهبينامتنيت صريح و از نوع اقتباس است كه به وضوح 

دو بيت سنايي هشت فراز قرآني را گنجانده كه اين عبارات سواي از القاي مفهوم، در تكميل اوزان نيز 
بحور عروضي به وي كمك شاياني نموده است. غرض سنايي از بيان اين بيت قرآني، چيزي جز مدح 

  ر آية مذكور نوعي بار تحميد و نيز ستايش نهفته وجود دارد.   باري تعالي نموده همان گونه كه د

  .و ان يكَاد 3

  متن حاضر:
  فرمود كه تا سجده برندت يك چند   /   تو پرگار افكند بر نقشنقاش كه 

  سوخت سپندخواند و ان يكاد و ميمي    /  چون نقش تمام گشت اي سرو بلند
  )584(ديوان، 

  متن غائب:

إِنْ و كادكَفَرُوا الَّذينَ ي قُونَكزْللَي مصارِها بِأَبوا لَمعمالذِّكْرَ س قُولُونَ وي نُونٌ إِنَّهجاست نزديك: لَم 
 ديوانه او: «گويند مى و ببرند، بين از را تو خود زخم چشم با شنوند مى را قرآن آيات كه هنگامى كافران
  )51قلم/!» (است

  عمليات بينامتني
و نيز سوختن اسپند به همراه آن براي دفع چشم زخم قدمتي ديرينه » و ان يكاد«تركيب قرآني 

ناپذير كه به كرّات تجربه شده و در روايات دارد. در حقيقت اصابت عين امري است ممكن و اجتناب



 ٤٥ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

دور در  هايو نيز آية پنجاه و يكم سورة مباركه قلم به آن اشاره شده است. چشم زخم زدن از گذشته
اند.در تفسير عاملي آمده باور اقوام گذشته وجود داشته و جهت دفع ادعيه و اورادي را متذّكر شده

 ابو از چنانكه اينروى از داشتند عجيب و غريب اعمال دگر و زخم چشم و جادو اعراب «است: 
 بدچشم مرد آن چشم كه بود يقين هاآن نظر در و زنند چشم را پيغمبر خواستند هاشده آن نقل الفتوح

 كافران به اعتقاد بود نزديك البتّه كه شد اعالم حضرت به آن آيه باين آورد مى در پاى ز را حضرت آن
 اى پاره روانى خاصيت است ممكن نيز و. نكرد اثر كهچنان بود باطل اى عقيده اين ولى زنند چشم را تو

 اثبات ولى شود نمودار آن در چشمشان از اثرى نگريستند بشگفتى چيزى به اگر كه باشد چنين مردم
).سنايي هم با اين اوصاف آية متن غائب را براي دفع  343 /8 :  1360عاملي، »( است مشكل آن

اصابت عين و چشم زخم به كار برده كه هم از طرفي باور اقوام گذشته را در سخن خويش متبلور 
ژنت، عبارتي از كالم اهللا را در سخن خويش به صراحتاً  ساخته و هم از طرفي از ديدگاه بينامتنيت ژرار

  است.   گنجانده
  استوي علي العرشـ 4

  متن حاضر:
  / حل كند استوي علي العرشت باش تا عقل افكند فرشت

  ) 730(حديقه ،
 متن غائب:

وخَلَقَ الَّذي ه ماواتالس و ضتَّ  في الْأَرامٍ هسأَي تَوى ثُملَى  اسرْشِ عالْع لَمعما ي جلي يضِ فالْأَر ما و 
خْرُجنْها يم نْزِلُ ما ونَ يم ماءالس ما و رُجعفيها ي و وه كُمعنَ مما أَي كُنْتُم و لُونَ بِما اللَّهمصيرٌ تَعب :  
 قرار قدرت تخت بر سپس آفريد؛]  دوران شش[  روز شش در را زمين و آسمانها كه است كسى او
 شود مى خارج آن از را آنچه و داند، مى رود مى فرو زمين در را آنچه ؛)پرداخت جهان تدبير به و(گرفت

 خداوند و است، شما با او باشيد جا هر و رود؛ مى باال آسمان به آنچه و گردد مى نازل آسمان از آنچه و
   .)4حديد/! (بيناست دهيد مى انجام آنچه به نسبت

  عمليات بينامتني
 در عرش بر استواى يا و عرش«راجع به استوي علي العرش در تفسير الميزان چنين آمده است: 

 علم معناى به "ربك عرْش يحملُ و "جمله در و خدا ملك معناى به  "الْعرْشِ علَى  استَوى ثُم "جمله
 در جارى تدابير و گشته ظاهر اشياء جميع مقام آن با كه است مقامى معناى به دو هر اين و است، خدا
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 آن از و است ملك مقام هم مقام، اين ديگر عبارت به و. باشد مى متمركز مقام آن در همه وجود نظام
طباطبايي، »( گردد مى ظاهر موجودات جميع آن با كه است علم مقام هم و شود، مى صادر تدابير جميع
). تحير و شگفتي عقل آدمي ،در خلقت آسمان ها و زمين در بيت متن حاضر به خوبي 8/204ق: 1417
گر است.در بيت فوق سنايي با استفاده از تركيب استوي علي العرش، نيز تركيب سازي نموده و با جلوه

يب سازي نمايد كه تركيب اتّصال ضمير پيوستة (ـَت) خواسته سواي از گنجاندن عبارت قرآني، ترك
ها و نيز نگارش فارسي مي باشد.از اين نوع تركيب سازي - استوي علي العرشت يك تركيب عربي

توان به احاطة وي به كالم اهللا وحي پي برد كه هر طور خواسته باشد،مي فارسي مي -عبارات قرآني
گاه بينامتنيت ژنتي، اين بيت توان به راحتي در اداي مقصود و سخن خويش از آن سود ببرد. از ديد

داراي بينامتنيت صريح است. در كالم حق تعالي، آية فوق نوعي خبر و نيز شفّاف سازي مبني بر 
چگونگي خلقت و آفرينش وجود دارد ولي سنايي با وقوف بر اين مطلب، سخنش با نوعي تحير و 

نوعي صبر و نيز شكيبايي سرگشتگي همراه است كه با فعل( باش) مخطبان شعري خويش را به 
  فراخوانده تا روزگاري فرار رسد و اين معماي سر به مهر هستي و اسرار آن بر همگان مكشوف گردد.    

  نار نمرود .5
  متن حاضر:

  آري آري چو دوست آن باشد / نار نمرود بوستان باشد
  )169(حديقه، 

  متن غائب:
 آسيب باش براي ابراهيم سرد و بي اي آتش، :: گفتيم إِبراهيم  على سالماً و برْداً كُوني نار يا قُلْنا

  )69 /انبياء(

  عمليات بينامتني
هاي آن را مضاعف آتشي كه نمرود بر اثر غرور آن را افروخت و نمروديان به خاطر جهل شراره

كريم آن را به نمودند به قول و استناد قرآن كريم بر تن حضرت ابراهيم سرد و سالمت شد كه قرآن 
كند. گرچه نام پرستان بيان مياي از عدم موفقيت نمروديان و شكست آنان در برابر حقعنوان نمونه

وي به صراحت در قرآن نيامده ولي در آياتي از اين كتاب آسماني به رفتار ناپسند وي اشاره شده 
يان كالم خويش، از اين داستان است. سنايي با اطالعاتي كه از اين ماجراي قرآني داشته است براي ب

قرآني بهره گرفته است. ماجراي آتش نمرود، همچون آتش طور در ادب فارسي سابقه ديرينه دارد. 
اي تلميح گونه به ماجراي حضرت ابراهيم از نار آتشين ولي سرد سخن به ميان مي سنايي با اشاره



 ٤٧ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

.سنايي از يك طرف هم خواسته لطف آورد كه به طور صريح و مستقيم به آية فوق نظر داشته است
خداوند را به تصوير بكشد و هم از طرفي در صدد بوده تا سخن خويش را تيمن و تبرّك بخشد.همان 

شود، سنايي واژگان و عبارات نوراني وحي را به صراحت در كالم خويش طور كه مالحظه مي
.همان تضادي كه در كالم حق تعالي ها براي اداي مقصود خويش استفاده نموده استگنجانده و از آن

به همراه (برد و سالما)، سنايي اين تناقض را چنين متبلور ساخته كه نار نمرود تبديل  "نار "آمده يعني 
 به بوستان شده و آن هم در اثر عنايت دوستانة رب العالمين است و بس.  

  ب)بينامتنيت مضمون
  .تهذيب نفس:1

   متن حاضر:
  است پيراهن در يكي دشمن با سه مطمئنه / ملهمه وديگر است لوامهو  است اماره نفس

  )84( ديوان، 
  متن غائب: 

رِّئُ ما وي أُبإِنَّ نَفْس ةٌ النَّفْسارلَأَم وءما إِلَّا بِالس محي: من ربزيرا دانم، نمى گناه بى را خويشتن ر 
 مهربان و آمرزنده من پروردگار زيرا ببخشايد، من پروردگار مگر. دهد مى فرمان بدى به را آدمى نفس،

  )53است(يوسف/ 

  عمليات بينامتني
تهذيب نفس و تزكية درون يكي از سفارشات دين مبين اسالم است.آدمي در هر لحظه و هر حال 

بايد مراقب خطوات شياطين باشد كه وي را از مسير حق و راه راست منحرف نسازند.در حقيقت  
پيروي از هواي محسوب مي شود.  اخالقي ةشيطاني و مهار آن يكي از صفات ارزندمبارزه با نفس 

كند كه انسان را از سلوك راه آخرت باز داشته  نفس و اميال شهواني، عقل را چنان مقهور و منكوب مي
ضرورت مبارزه با نفس شيطاني عليه السالم كشاند.حضرت علي و او را به ارتكاب كارهاي زشت مي

هواي نفس را در اختيار :فَاملك هواك «شود: سخنان ارزشمند خود چنين يادآور ميرا در 
).سنايي با اشاره به آية قرآني فوق و نيز اين  624/ 22: 1386؛بروجردي، 427:  1380(دشتي،»خودگير.

شعار خويش را به تهذيب )، سعي نموده است مخاطبين ا27فجر/ »( الْمطْمئنَّةُ النَّفْس أَيتُها يا«آية نوراني؛
  نفس فراخواند. چرا كه در بيتي ديگر گفته است: 
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  كشيم خنجر روي در باشد غزو اكبر  / ماست راه نهاد اندر عظيم خصمي ما نفس
  )956( ديوان، 

، جزء بينامتنيبت صريح دانست كه وي تصريح ضر را از ديدگاه بينامتنيت ژنتيتوان بيت متن حامي
كند و صالح آدمي كار مي ها خير است و به تاي آن شر و نيز يكي از آن ن انفاس، سهنموده از ميان اي

نمايد و سنايي نمايد وي را از مهلكات برهاند. نفس اماره در كالم حق تعالي امر به بدي ميسعي مي
  هم با آگاهي از اين مطلب، نفس اماره را مذموم و در مخاصمه با نفس مطمئنّه دانسته است. 

  داري.تهجد و شب زنده2

  متن حاضر:
  نهاد بايد ثمين در خويشتن دوچشم از /  تار شب اندر بايد وحريرت حور جايگه

  )108(ديوان، 
 متن غائب: 

و پاسى از شب را(از خواب  :أَنْ يبعثَك ربك مقاماً محموداً  و منَ اللَّيلِ فَتَهجد بِه نافلَةً لَك عسى
برخيز، و) قرآن(و نماز) بخوان! اين يك وظيفه اضافى براى توست؛ اميد است پروردگارت تو را به 

 )79اسراء/مقامى در خور ستايش برانگيزد! (

  عمليات بينامتني
از منظر قرآن، انسان موجودي است كه توانايي دارد جهان را مسخّر خويش سازد و فرشتگان را به 

انسان است كه بايد   سقوط كند. اين خود» اسفل السافلين«خدمت خويش بگمارد و هم مي تواند به 
دربارة خود تصميم بگيرد و سرنوشت نهايي خويش را تعيين نمايد.عالي ترين مدح ها و بزرگترين 

 اختيار، و قدرت و اراده و علم داراى است موجودى انسان «مذمت هاي قرآن دربارة انسان است. 
 عالم اين از ترقّى استعداد داراى همچنين ملكوت، دو آن اهل تسخير و ملكوت دو در تصرّف استعداد

 شعور داراى كه شده آفريده عناصرى از انسان اين و ارواح عوالم سوى به و آسمان سوى به حركت و
).ظرفيت علمي انسان بزرگترين ظرفيتي است كه  30 /11 : 1372، خانى »(نيستند اختيار و قدرت و

يك مخلوق ممكن است داشته باشد. او فطرتي خدا آشنا دارد و به خداي خويش در عمق وجدان 
 1374 ، همدانى موسوى( خويش آگاه است، از همين روي است كه  انسان خليفة خدا در زمين است

نها خداي خويش را پرستش كند و فرمان او را انسان براي اين آفريده شده است كه ت .)  35 /20 :
اش اطاعت امر خداست.سنايي با اشاره به آية نوراني وحي، عقيده دارد كسي كه بپذيرد. پس او وظيفه



 ٤٩ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

به فكر برخورداري از انعام بهشتي و حور و قصور دارد، بايد اهل تهجد و شب زنده داري نمايد.از 
ضر ،جزء بينامتنيت ضمني است. كالم حق تعالي داراي نوعي ديدگاه بينامتنيت ژنتي، بيت متن حا

تشويق و اميد بخشي است و سنايي با چنين كاركردي سعي داشته مخاطبين اشعارش را با قدم شوق و 
    وحرير برساند. حور جايگهاميد به تهجد وا دارد تا شايد به مقام محمود و نيز 

  پرهيز از دنيا پرستي: .3
  متن حاضر:

  كركسان گرد او هزار هزار  /  جهان بر مثال مرداري استاين 
  آن مر اين را همي زند منقار   /اين مر آنرا همي زند مخلب 

  وز همه باز ماند اين مردار   /   آخر االمر بر پرند همه
  )704(ديوان،  

  متن غائب:
 نُوا وإِنْ تُؤْم و ولَه و بنْيا لَعياةُ الدا الْحإِنَّموالَكُمأَم ئَلْكُمسال ي و كُمورأُج كُمؤْتزندگى دنيا  :تَتَّقُوا ي

دهد و اموال شما  تنها بازى و سرگرمى است؛ و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداشهاى شما را مى
 )36(محمد/ طلبد را نمى

   عمليات بينامتني
سالك است. او را از اصل مي اندازد.  دنيا  دنيا طلبي و چشم داشت به زخارف دنيوي حجاب راه

و زخارف آن در نظر امام سجاد عليه السالم مذموم است و پست و اين گونه از عدم دل بستن به 
نيا جيفة حولها كالب، فمن احبها ما الدانّ«زخارف دنيا و حطام اندك آن سخن به ميان مي آورند: 

شه يي است كه گرد آن را سگان گرفته اند. پس كسي كه آن دنيا مانند ال» فليصبر علي معاشرة الكالب
).آدمي براي راه بردن به  388/  3:  1380(آرام، را دوست دارد بايد بر همنشيني سگان شكيبا باشد

حقيقت كل هستي يعني مقام قرب الهي نياز به اين دارد كه دل از تمام هستي بكند و يكسره دل به 
ه تبع آية نوراني سورة مباركة محمد صلي اهللا عليه و آل هو سلّم و نيز خداوند متعال ببندد.سنايي ب

حديث نوراني امام سجاد عليه السالم دنيا را مرداري معرّفي كرده كه بايد از آن برحذر بود. همان طور 
كه مالحظه مي شود معاني و مضامين واالي قرآني در اشعار سنايي خود نمايي مي كند و پيوند و 

ناگسستني اشعار سنايي را با آيات و روايات حضرات معصومين عليهم السالم نشان مي دهد.از  ارتباط
ديدگاه بينامتني ژنتي، ابيات فوق، ضمني است و سنايي سعي نموده مخاطبان خويش را با توجه به 
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يزة آيات و روايات از دنياپرستي برحذر دارد. اگر چه در كالم خداوند دنيا بازيچه و نيز دستاو
دنيامداران قرار گرفته ولي سنايي همين دنيا را به مرداري شبيه كرده و سعي كرده با اين تصويرسازي 
كه ريشه در كالم آقا زين العابدين عليه السالم داشته، بار معنايي منفي دل بستگي به دنيا و نيز تنفّر از 

  برحذر دارد. زخارف دنيا را مضاعف نمايد و مخاطبان اشعارش را از دنياپرستي 
  درهاي دوزخ و پرهيز از رذايل اخالقي: .4

  متن حاضر:
  حسـد و كبر و حفد به پيوند/  طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم
  ساخته نفسـشان در و دربند  /  هـفـت در دوزخـنــد در تــن تـو
  در هر هفت محكم اندر بند   /  هين كه در دست تو است قفل امروز

  )89ديوان،( 
  غائب:متن 

و إِنّ جهنَّم لَموعدهم أَجمعينَ . لَها سبعةُ اَبواب   لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ إِالَّ منِ اتَّبعك منَ الْغاوين
كنند و  بر بندگانم تسلّط نخواهى يافت؛ مگر گمراهانى كه از تو پيروى مى :لكُلِّ باب منهم جزء مقسوم

وعدگاه همه آنان (گمراهان) است. هفت در دارد و براي هر دري، گروه معيني از آنها همانا كه دوزخ 
    )44- 42حجر، آيات  (اند تقسيم شده

  عمليات بينامتني
هاي شيطاني، انسان را از اوج عزّت به حضيض ذلّت فرو خواهد كشانيد.از فرو افتادن انسان در دام

دوري آدمي از رذائل اخالقي توصيه نموده چرا كه  همين روست كه بسياري از آيات و روايات بر
أَقْصرْ  :نقل شده است  السالم عليه صادق امامگردد.در حديثي از موجل خلود انسان در دوزخ مي

كنَفْس   كيشَتعي طَلَبِ مى فعا تَسا كَمهي فَكَاكف عاس و لِ أَنْ تُفَارِقَكنْ قَبا مضُرُّها يمع كفَإِنَّ نَفْس
:كلمينَةٌ بِعهراه در و رسد، فرا مرگت آنكه از پيش نما اجتناب است بخش زيان جانت براى آنچه از ر 

-مي تالش خود معاش براى كه طور همان نما كوشش اخالقى سيئات قيود از خويش نفس كردن آزاد

).در 297 /  3 : 1368 فلسفى ،( دهىمي انجام كه است اعمالى گرو در جانت و خودت آنكه چه كنى،
برخي از احاديث و روايات وارده از حضرات معصومين عليهم السالم درهاي سبعه دوزخ چنين 

باز كردن آن درها و وارد شدن  .طمع، حرص، بخل، شهوت، خشم، حسد و كبرمعرفي شده است: 
ها قفل زد و خود را از برآن درب در همين دنيا بايدكشاند و  انجام، آدمي را به دوزخ مي ها سر بدان



 ٥١ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

شراره هاي آن در امان داشت.سنايي با اشاره صريح به هفت در دوزخ، آدمي را از فرو افتادن در آن و 
لَها نيز رذائلي كه موجب جهنّمي شدن آدمي مي شودف برحذر مي دارد. ابيات فوق را كه اشاره به (

 ةُ اَبواببعمي توان جزء بينامتنيبت ضمني دانست. سنايي گويي ) هـفت در دوزخند در تن تو =س
خواسته با اين ابيات كالم حق تعالي را تفسير و تشريح نمايد و در واقع نوعي ايضاح بعد از ابهام را 

  در سخنش خويش به كار برده كه در آية مذكور به طور مبهم و گذرا به آن اشاره شده است. 

  بينامتنيت شخصيت  ج)
  ابن عبداهللا صلي اهللا عليه و آله و سلّم.حضرت محمد 1

  متن حاضر:
  آمد اندر جهان جان هركس/  جان جانها محمد آمد و بس

  )189(حديقه،
  متن غائب:

  : عليماً ء شَي بِكُلِّ اللَّه كانَ و النَّبِيينَ خاتَم و اللَّه رسولَ لكنْ و رِجالكُم منْ أَحد أَبا محمد كانَ ما
 ولى؛ نيست و نبوده شما مردان از يك هيچ پدر) صلي اهللا عليه و آله و سلّم(محمد ابن عبداهللا 

  )40احزاب/! (است آگاه چيز همه به خداوند و؛ است پيامبران آخرين و كننده ختم و خدا رسول

  عمليات بينامتني
 شريعت صاحب مقدس منا( ابن عبداهللا صلي اهللا عليه و آله و سلّم) "محمد"اسم مبارك حضرت

 گرديده ذكر) 29 فتح ؛2 محمد ؛40 احزاب ؛136 عمران آل( مجيد قرآن در بار چهار كه است اسالم
 قبيله از قصى بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن اللّه عبد بن محمد القاسم ابو حضرت. است
 ربيع) دوازدهم يا( هفدهم در كه است) السالم عليهم( ابراهيم بن اسماعيل حضرت احفاد از و قريش
 عليها( وهب بنت آمنه حضرت از) ميالدى 571 يا 570 سال با مطابق( هجرت از قبل سال 53 االول
در آية نوراني وحي نام نامي پيامبر خدا حضرت محمد ابن عبداهللا . يافت والدت مكه شهر در) السالم

مرتبه به نام  111تكرار شده است .سنايي حدود  صلي اهللا عليه و آله و سلّم (احمد و محمد) پنج مرتبه
مبارك پيامبر بزرگوار اسالم اشاره مي كند و اشعار خويش را به اين نام نامي متبرّك مي سازد.وي اين 

  است.بيت را براي والدت حضرت ختمي مرتبت سروده و آن پيامبر عظيم الشأن را جان جان ها ناميده
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 حضرت ابراهيم .2

  متن حاضر:
  وزي /  چو ابراهيم قربان از پسر كناگر خواهي كه در آتش نس

  )510(ديوان،
  متن غائب: 

 ما افْعلْ أَبت يا قالَ  تَرى ذا ما فَانْظُرْ أَذْبحك أَنِّي الْمنامِ في  أَرى إِنِّي بنَي يا قالَ السعي معه بلَغَ فَلَما
! پسرم: «گفت، رسيد كوشش و سعى مقام به او با كه :هنگامى الصابِرينَ منَ اللَّه شاء إِنْ  ستَجِدني تُؤْمرُ
، كن اجرا دارى دستور چه هر! پدرم«گفت» ؟چيست تو نظر، كنم مى ذبح را تو كه ديدم خواب در من
  )102صافات/ !» (يافت خواهى صابران از مرا خدا خواست به

  عمليات بينامتني
بار از وي نام برده است و  69اهللا پيامبرى است اولوا العزم كه قرآن مجيد  ، يا خليلابراهيم نبي

آيه قرآن مجيد حاالت گوناگون آن حضرت از كودكى تا شيخوخيت آمده است و  195طى قريب «
اختصاص دارد. در ميان پيامبران الهى آن حضرت مقام و » ابراهيم«اى نيز در قرآن مستقالَ به نام  سوره

اى ارجمند بوده و  بزرگ دارد و در سه دين مهم دنيا (اسالم، مسيحيت، يهود) داراى درجهمنزلتى بس 
). داستان زندگي حضرت ابراهيم و به آتش 25: 1384حريري، »(به بزرگى و جاللت قدر شهرت دارد

افكندن ايشان در بسياري از كتب ديني مذهبي ذكر گرديده است. در كتب حديثي از حضرت ابراهيم با 
» صديق«)، 20(نجم/» حنيف«نام برده شده و در قرآن » ـ خليل الرحمنخليل اهللا «چون لقابي هما

اي ضمني به داستان قرباني كردن ) اشاره به اين نبي بزرگوار دارد. سنايي هم با اشاره41(مريم/
نايي عقيده خواند.ساسماعيل به دست ابراهيم خليل، خوانندگان خويش را به قرباني كردن نفس فرا مي

خواهد در آتش مخلّد نشود و نسوزد ، بايد نفس خويش را قرباني كند تا هم چون دارد اگر آدمي مي
خليل از سوختن در آتش نجات يابد. كالم حق تعالي فقط داراي خبر و نيز آگاهي سازي اسماعيل نبي 

عر خويش رنگ و رويي از خواب ابراهيم خليل است ولي سنايي با وقوف بر اين مطلب، آمده و به ش
تعليمي زده است و عقيده داشته تا نفس خويش(پسر) را قرباني نكني هيچ گاه از عقوبت و بازخواست 

  نجات نخواهي يافت. 
  موسي .3

  متن حاضر:
  علم اژدها داني و سر آن عصا يابيوار اگر خواهي / كه  ار موسيب به سوي تيه رو يك

  )318(ديوان،



 ٥٣ بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت تجلّي آيات الهي در اشعار سنايي 

  متن غائب:
به داستان موسي و معجزه او يعني عصايش كه اژدها مي شد كه  گونه تلميحي اي اشارهابيات فوق 

 مار ناگهان و افكند، را خود عصاى موسى هنگام اين در: مبينٌ ثُعبانٌ هي فَإِذا عصاه  فَأَلْقى: «  دارد: 
  )32شعراء/( شد؛ آشكارى و عظيم

  عمليات بينامتني
قرآن و روايات نوراني اهل بيت عليه السالم به كرّات به كار رفته و داستان انبياي الهي در آيات 

خواجه راز از آن، فقط و فقط انذار و هشدار و نيز تعليم و تزكيه مخاطبانش را مد نظر داشته است. 
يكي از اين انبياي الهي حضرت موسي است كه در آيات قرآن كريم مسائل زيادي پيرامون اين نبي 

 اللّه كالم در بار 136 مباركش السالم، نام عليه و آله و نبينا على«است. حضرت موسيخدا مطرح شده 
 كه است آن جهت از ظاهراً. شده گرفته آب از به معنى است عبرى لفظ موسى. است رفته به كار مجيد

 از بيشتر مجيد قرآن در السالم عليه موسى حاالت. گرفتند آب از بچگى در را او فرعون مأموران
 لجاجت و عناد و يهود با مسلمين بيشتر اصطكاك آن وجه ظاهراً و شده ذكر پيغمبران ديگر حاالت
). داستان حضرت 30 /6: 1371قرشي، »(است داشته هم ديگرى علل يا و بوده قرآن مقابل در يهود

به  موسي و ماجراي عصاي وي كه سحر ساحران را نقش برآب مي سازد در ديوان حكيم سنايي بارها
كار برده شده است.از ديدگاه بينامتنيت ژنتي، بيت فوق داراي بينامتنيت ضمني است كه از علم و سر 

توان به داستان اژدها شدن عصاي موسي كليم اهللا و بلعيدن سحر كه مرتبط با ازدها و عصا شده، مي
  يسمان و ثعبان. سخن سنايي تلميح است به ماجراي سحر ساحران و موسي و ر ساحران رهنمون شد.

  فرعون .4
  متن حاضر:

  ودـد نمـن بايـرعون لعيـگ فـرخ به سوي جن / دين موسي و توبه چون عصافرعونست و نفس
  )63،(ديوان 

  متن غائب:
باذْه أَنْت و ياتي أَخُوكĤِب  يا ال وكْري  في تَنفَقُوال. اذهبا الي فرعون انه طغي ذ الً لَهناً قَولَي لَّهلَع 

 او با نرمىه ب اما !نكنيد كوتاهى من ياد در و برويد، من آيات با برادرت و تو) اكنون( : يخْشى أَو يتَذَكَّرُ
  )44-42طه/44! (بترسد) خدا از(يا شود، متذكّر شايد بگوييد؛ سخن
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 عمليات بينامتني

هاى بنى اسرائيل و  داستانبار در قرآن مجيد و در  74فرعون لقب پادشاهان مصر است. اين لفظ 
گويد كه او ادعاى الوهيت كرد و بنى اسرائيل  حضرت موسى عليه السالم آمده. قرآن درباره فرعون مى

گذاشت و حضرت  كشت و دخترانشان را براى خدمتكارى زنده مى كرد، پسران آنها را مى را تعذيب مى
ليه السالم را دانسته تكذيب كرد و از موسى در خانه او پرورش يافت. او معجزات (حضرت) موسى ع

دستور خدا سرپيچى نمود و چون (حضرت) موسى عليه السالم با قوم خود از مصر بيرون رفت با 
لشكريان خودش آنها را تعقيب كرد و بشكافى كه با معجزه در دريا به وجود آمده بود با لشكريانش 

ي فرعون و مخاصمه وي با حضرت موسي را ماجرا.وارد شد و آب به هم برآمد و همگى غرق شدند
پذيري از قرآن را به خوبي نشان مي سنايي در ديوان خويش بارها متذكّر شده است و بيت فوق تأثير

خواهد مخاطبان اشعارش را به تهذيب نفس فراخواند ولي از ديدگاه بينامتنيت دهد. اگرچه سنايي مي
ا موسي خوانده و آن گاه خواننده خود بايد دريابد كه ژنتي، به طور ضمني نفس را فرعون و سالك ر

ستودني و  عصاو موسي ،فرعونبه توبه و دين ،نفس وار بايد به جنگ فرعون نفس رفت.تشبيه موسي
قابل تأمل است. گرچه سخن حق تعالي و سنايي در يك مدار و آن هم تنبيه و آگاهي بخشي به فرعون 

يغي كه به كار بده خواسته است تا مخاطبين اشعارش را بيشتر با اين بوده ولي سنايي به خاطر تشبيه بل
  دشمن نفس آگاه سازد و خوانندگان اشعارش را به جنگ عليه او فرا خواند.     

 .سليمان5

  متن حاضر:
  با مايه جمالت نايد ز مهر شمعي/  در ساية سليمان نايد ز ديو شاهي

  )559(ديوان،
  متن غائب:

رَ وشمانَ حلَيسل هنُودنَ جالْجِنِّ م الْإِنْسِ و رِ والطَّي مونَ فَهعوزو انس و جنّ از سليمان، لشكريان: ي 
 ملحق هم به تا كردند مى توقّف بايد كه بودند زياد قدر آن شدند؛ جمع او نزد پرندگان،

  )17نمل/!(شوند

  عمليات بينامتني
راجع به شوكت و عظمت و خدم و حشم او در آيات و  حضرت سليمان پسر داوود نبي است كه

روايات بسياري وارد شده است. نام وي هفده مرتبه در قرآن كريم آمده است. بسيارى از مفسرين و 
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سليمان (ع) در كودكى و پيش از آنكه به سن بلوغ برسد، به پادشاهى رسيد، از اين « وراخ معتقدند كه 
ام كه در فرمانروايى جانشين پدر شد، دوازده يا سيزده سال ياد روى برخى سن او را در آن هنگ

اند به رغم سن كم از فطانت و هوش و زيركى سرشارى برخوردار بود، چنان كه  اند كه گفته كرده
 1383بيومي و راستگو، »( خداوند به او از همان هنگام كودكى حكمت و حسن تدبير ارزانى داشته بود

اى از اين نبوغ و هوشمندى را كه سليمان (ع) از آن برخوردار بود  يز گوشه). قرآن كريم ن81 /3 :
و داود «فرمايد:  شود، مى شود، چنان كه از فتوايى كه به پدر پيشنهاد كرد، به روشنى معلوم مى يادآور مى

نَّا لحكْمهِم شاهدينَ، فََفهمناها سلَيمانَ و و سلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ في الْحرْث إِذْ نَفَشَت فيه غَنَم الْقَومِ و كُ
كُلا آتَينا حكْماً و علْماً/ و داوود و سليمان را [به ياد آر] چون درباره كشتى كه گوسفندان مردم شب 

] آنان حاضر [و ناظر] بوديم، پس آن  هنگام در آنجا چريده بودند، حكم كردند و ما بر حكم [كردن
و  78[انبياء/ » ضاوت درست را] به سليمان فهمانديم و به هر يك حكمت و دانش داديم و ... [شيوه ق

تر بوده  آيد كه نظر او درست چنين بر مى» فَفَهمناها سلَيمانَ«فرمايد  ] و از آنجا كه خداوند متعال مى79
و سلطنت و دانش گيري از داستان سليمان در ادب فارسي موضوعاتي چون شكوه است. در الهام

سليمان و انگشتري او، حكمت و قدرت حكم و قضاوت او، ارتباط با ملكه سبأ و هدهد، مور، منطق 
  الطير و ... همه مورد توجه شعرا و به ويژه سنايي قرار گرفته است. 

  نتايج پژوهش .6
 اي واگويه است كه هر متن مطلباين  بيانگربينامتنيت به عنوان يكي از شاخه هاي نوين نقد ادبي، 

از اين حقيقت پرده بر مي دارد كه هر نويسنده، نوشتة  ،خود است. در اين نوع نقد از پيش متون از
 پيش از از متون استفاده با را متون اين بلكه نگارد،طبع و آرا و قوة فكر خويش نمي ياري به را خود

يعني  ؛براي آثار پس از خود سرمنشأ آفرينش باشدمي كند. از طرفي مي تواند اثر وي  تدوين موجود
بديع شكل و هاي موجود در كتاب وي ،انديشه ها و سخنان و اشعاري نو به ياري قوة فكر و انديشه

 واسطة مسلمان به قرآن كريم و احاديث اهل بيت عليهم السالم به و اديبان شاعران از بگيرد. بسياري

به فرد، تمسك جسته و مضامين بلند قرآني و  منحصر هايويژگي ركنا در واژگاني غناي و معاني عمق
در حقيقت ماندگاري اشعار و آثار سنايي به راستي مديون  گنجاند.روايي را در سخنان خويش مي

 قرآن و روايات است كه به سخنش رنگ مانايي و جاودانگي بخشيده است. با پيوند عميق و دقيق
سه بخش واژگاني و معنايي و شخصيتي تقسيم مي شود و با نگاه بينامتنيت بينامتنيت در آثار سنايي به 

از  توان از ارتباط گسستني ناپذير قرآن و حديث با اشعار اين حكيم شاعر آگاه شد.به آثار سنايي مي
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ولي  ديدگاه بينامتنيت ژرار ژنت، غالب واژگان قرآني در اشعار سنايي، جزء بينامتنيت صريح است.
يابد، بيشتر جزء معنايي و نيز اعالم قرآني موجود در شعر سنايي چون رنگ و رويي عرفاني ميعبارت 

چرا كه قصد پنهان كاري نداشته و اشارات و شواهدي در سخن خويش  ؛بينامتنيت ضمني است
سازد. سنايي با رنگ و روي گيري هاي قرآني رهنمون ميگذاشته كه مخاطب را به اين مضامين و وام

سرودهايش را با قدم علم و عمل به سر منزل  ليمي زدن به اشعار قرآنيش سعي داشته مخاطبانِتع
  مقصود برساند و زمينة فراهم آمدن مدينة فاضله را در جامعة خويش بيش از پيش هموار سازد.  
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ها و آثار حكيم اي در غزنه، انديشه). شوريده1385فتوحي، محمود و محمدخاني، علي اصغر.( -

  تهران: سخن. سنايي،
  ).احاديث مثنوي،تهران: امير كبير.  1361فروزانفر،بديع الزمان.( -
  . اسالمى دفترنشرفرهنگ، تهران:  تربيتى روايات - الحديت ).ش 1368 .(محمدتقى ،فلسفى -
  .اإلسالمي دارالكتب). قاموس قرآن ،تهران:  1371قرشى، على اكبر.(  -
  يزدانجو،به سوي پسامدرن،تهران: مركز.).كالم ،مكالمه و رمان ،پيام 1381كريستوا،ژوليا.( -
  ).ترجمه كمال الدين،تهران: اسالميه.1374كمره اي،محمدباقر.( -
 مدرسينة جامع اسالمى انتشارات ،قم: تفسيرالميزان ترجمه ).  1374 .(محمدباقر سيد،همدانى موسوى -

  . قم علميه حوزه
نامه علوم ، پژوهش»هامتن با ديگر متنمطالعه روابط يك  ترامتنيت؛).«1386نامور مطلق، بهمن.( -

  .83-98، صص 56، شماره  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي  انساني
).ترجمه معاني االخبار، به همت دكتر صغري دهشت،قم: 1377محمدي شاهرودي،عبدالعلي.( -

  دارالكتب اسالميه.
 


