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چکیده
یکی از روش های بررسی متون، مطالعه ی بینامتنِی آن است؛ یعنی خوانش متن با توجه به 
متون دیگر و مبتنی بر این اندیشه که متن، نظامی بسته و مستقل نیست و خواسته یا ناخواسته 
با متون دیگر در ارتباط است. از دیگر سو، پیوند ناگسستنی شاعران ایرانی با آیات و احادیث اهل 
بیت علیهم الّسالم، بر مانایی و ماندگاری اشعار آن ها افزوده است. از آن جایی که بینامتنّیت و به 
تعبیری نظریّه ی تعامل متن ها، از جمله مباحث مهم و مورد توّجه پژوهش گران و ناقدین ادبی 
است و این دستاورد نوین در حوزه ی ادبّیات، به بررسي وجوه تشابه و تفارق و نیز تأثیرپذیري یک 
متن از متون دیگر، چه در حوزه ی شعر و چه در عرصه ی نثر مي پردازد، این پژوهش بر آن است تا 
کالم شعرِی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو را براساس پیونـدشان با آیات قرآنی و روایات مورد 
نقد و بررسی قرار دهد تا وام گیری هاِی آگاهانه یا غیرمستقیم شاعران موردبحث و نیز چگونگِی 
به کارگیری آن ها در استفاده از آیات و روایات، بر همگان آشکار گردد. شیوه ی انجام پژوهش نیز 
بر این گونه است که اشعار اخوان ثالث و شاملو براساس روش تحلیلی توصیفی و نیز از دیدگاه 
نظریّه پردازان بینامتنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است تا سواِی نشان دادن ساختار منسجم ابیات، 
مخاطب آگاه گردد که ایشان با چه ترفندهای ادبی ای، این مضامیِن وحیانی روایی را در اشعارشان 
گنجانده اند و برخالف باور برخی از منتقدین، سخن خویش را رنگ وبویی قرآنی و دینی بخشیده اند.
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1- مقدمه
عرصه های  در  که  است  ادبی  نقد  مهّم  مباحث  جمله  از  بینامتني  نقد  و  بینامتنّیت 
مختلف ادبي راه پیدا کرده و پژوهش ها  و آثار ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. 
متون  نقد  در  را  آن  و  نگریسته  مفهوم  این  به  منظري  از  هریک  مختلف  نظریه پردازان 
هدف  با  بینامتنّیت   .):90  :1390 دیگران،  و  روضاتیان  )نک.  به کار  گرفته اند  مختلف 
روابط موجود  است که  این  پی  بر یک متن در  آثار مثبت متون دیگر  و  نشانه ها  کشف 
به عنوان متن غایب مورد مطالعه و بررسي قرار داده  را  میان متن حاضر و متون دیگر 
امیری،  و  مقّدم  صالحی  )نک.  بپردازد  فرهنگي  و  زباني  ادبي،  گوناگون  تعامالت  به  و 
1392: 1212(، به گونه اي که »خواننده را در درک عمیق تر و فهم بهتر یک متن یاري 
رساند« )اماني، نبی احمدی و شادمان، 1391: 87(. اگر چه بینامتنّیت از قدمتی دیرینه 
نقد  در  نوظهور  پدیده هاي  از  بینامتنیت  نظریه ی  معتقدند  برخی  ولی  است،  برخوردار 
مي دهد  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  متون  بین  روابط  کـه  مي آید  شمار  به  معاصر  ادبي 
نمود.  نقد  و  را تشریح کرد  اساس آن مي توان متون مختلف و سروده های شاعران  بر  و 
تحّوالت  و  رسوخ کرده  حوزه ها  تمامي  در  که  است  رویکردهایي  از  بینامتنّیت 
بستر  در  کنش ها  و  روابط  حقیقت،  در  آورده است؛  وجود  به  حوزه ها  آن  در  را  شگرفي 
متن، بینامتنّیت را پدید آورده و هر متني در حین تولید ناگزیر است که بـا مـتن هـاي 
دیگـر کنش  دو سویه و تعاملی ژرف داشته باشد، زیرا بر اساس نظریّه ی بینامتنی، متن 
یعنی  درزمانی  تأثِّر  از  ادبی  متون  یعنی  است؛  غایب  قدیم/  متن  برآیند  حاضر،  نوین/ 
 .)23 :1987 ,Vide. Neil( نبوده اند امان  از خود در  از متون کهن و قبل  الهام گرفتن 
که  است  مباحثی  مهم ترین  از  یکی  که  است  متن ها  تعامل  نظریّه ی  همان  گفته،  این 
دریدا  ژنت،  بارت،  کریستوا،  مانند  پساساختارگرا  و  ساختارگرا  پژوهشگران  توّجه  مورد 
نویسنده  و  شاعر  تجربه ی  از  فزاینده اي  بـه-شکل  مـتنی  هر  گرفته است.  قرار  دیگران  و 
اضافه مي شود.  آن  به  ناخودآگاه  یا  آگاهانه  به صورت  بینامتني  اقتباس هاي  بهره مي برد؛ 
نظریات  قالب  در  موجود  روش های  براساس  پژوهش،  این  در  نگارندگان  کار  روش 
بینامتنّیت است اّما تقسیم بندی و روش ترکیبِی آن، نظر خود ایشان می باشد؛ درحقیقت، 
مناسب  روشی  به  ژنت  و  باختین  بارت،  کریستوا،  تجربیات  از  استفاده  تالش شده ضمن 
در تحلیل بینامتنی اشعار اخوان ثالث و شاملو دست یازند و الزم به ذکر است که اصول 
است. استوار  و خاّلقّیت«  تفسیر  »وام گیری،  عنصر  براساس سه  مقاله،  این  در  بینامتنی 

برخالف آنچه که میان عوام و برخی صاحب نظران بیان می گردد، احمد شاملو و به خصوص 
مهدی اخوان ثالث همچون بسیاری از شاعران ایرانی از آیات و الفاظ قرآن کریم و داستان انبیا به ِصرف 
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تلمیح بهره نبرده اند، بلکه کاربرد ایشان گونه ای از وام گیری بینامتنی با تفسیرهای تازه است.
 1-1- بیان مسأله:

هر متنی معنایی دارد، کشف و دریافت معنای هر متن تنها از خوانش متن و درک 
نکاتی  و  مطالب  متنی  هر  در  دیگر حاصل می شود.  متون  میان  در  آن  جایگاه  و  ارتباط 
وجود دارد که برای درک و دریافت آن ها باید به خوانش متون پیشین پرداخت. بنابراین 
می توان گفت، همواره یک متن دارای معنای مستقل نیست بلکه باید آن را در شبکه ای 
دیگر  پسامدرن،  دوره ی  »در  که  آنند  مّدعی  اغلب  نظریه پردازان  یافت.  متنی  روابط  از 
به  آثار هنری همگی  زیرا  ندارد  اثر هنری وجود  یگانگی  یا  اصالت  از  امکان سخن گفتن 
صورتی بسیار آشکار حاصِل خرده ها و پاره های هنر از پیش موجودند« )آلن، 1380: 17(.
ژرار ژنت )1391: 219( در کتاب آرایه ها )1( در این باره می نویسد: »معنای یک اثر 
از خالل سلسله ای از عملیات ذهنی حاصل نمی شود، بلکه از نو تجربه و تکرار می شود«؛ 
است.  تازه  تفسیرهای  همان  تازه،  تکرار  و  تجربه   از  منظور  گویا  ژنت،  نگاه  نوع  این  در 
فضایی  است،  منسجم  مجموعه ای  »ادبّیات  می خوانیم:  کتاب  همین  دیگر  جای  در 
هم  ادبّیات  خود  می کنند؛  نفوذ  هم  در  و  لمس  را  هم دیگر  آثار  درونش،  در  که  همگن 
که  فرهنگ  گسترده تر  فضای  در  دیگر  قطعات  به  مّتصل  است  قطعه ای  خود  نوبه ی  به 
کّل  در  بنابراین،  228(؛  )همان:  است«  مجموعه  کّل  ارزش  نتیجه ی  آن،  خاص  ارزش 
و  کّل  یک  به صورت  باید  ملل،  ادبّیات  به  بلکه  فارسی،  ادبّیات  به  نه تنها  و  ادبّیات  تاریخ 
یک مجموعه نگاه کرد که هر جز این مجموعه، بر دیگر اجزای مجموعه تأثیر می گذارد. 
در حقیقت بررسی تأثیر و تأثّر آثار بر یکدیگر، از مهم ترین اهداف پژوهشگران بینامتنّیت 
است. در بررسی متون باید دید که نویسنده یا شاعر ادامه ی کدام سّنت ادبی- معرفتی 
بینامتنّیت  بحث  که  همین جاست  می کند؟  بیان  چگونه  را  خاص  سّنت  آن  او  و  است 
به عنوان یک نظریه ی متن شناختی، به منظور درک و دریافت بهتر متن، مطرح می شود.

1-2- ضرورت و اهّمّیت پژوهش:
پیوند ناگسستني و دوسویه ي متون فرهنگي و ادبي امري طبیعي است و هیچ متني 
اندیشه اند  از دیگر متون، فراهم آید؛ نظریه پردازاِن روابط متون، نیز براین  نمی تواند آزاد 
که متون ادبي به شیوه هاي گوناگون، اندام وار با متون پیش از خود در ارتباطند و شناخت 
و تفسیر این متون جز با کشف انواع روابط موجود در آن ها امکان پذیر نیست. این مقاله 
بر آن است تا با معّرفی اجمالِی نظریه ی بینامتنّیت به عنوان چارچوب نظرِی پژوهش، به 
بررسی بینامتنّیت اعالم و مضامین دینی در شعر مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو بپردازد 
و از آن جایی که تاکنون پیرامون این موضوع، پژوهش مستقلّی که جوانب گوناگون بحث 
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است. گمارده  هّمت  مهم،  این  بر  پیش رو  مقاله ی  نگرفته است،  صورت  نماید،  روشن  را 
1-3- پیشینه ی پژوهش:

نیز  و  بینامتنّیت  نظریه ی  زمینه ی  در  چه  اگر  که  عقیده اند  این  بر  نگارندگان 
گوناگون،  مقوله های  در  ثالث  اخوان  مهدی  و  شاملو  احمد  آثار  مختلف  جنبه های 
دلیل  به  پژوهش،  نظرِی  مبانِی  اهّمّیت  به  توّجه  با  اّما  انجام گرفته،  بسیاری  تحقیقات 
فروانِی کتاب ها، پایان نامه و مقاالت درخصوص دو شاعر موردبحث، تنها به یادکرد آثاری 
پژوهش هاست: این  مهم ترین  جمله ی  از  می گردد؛  اکتفا  بینامتنّیت  مقوله ی  پیرامون 
آلن، گراهام )1380( بینامتنّیت، ترجمه ی پیام یزدانجو؛ نامورمطلق، بهمن )1390(. 
)گردآورنده/  مصطفوی نیا  محّمدرضی  سّید  کاربردها؛  و  نظریه ها  بینامتنیت،  بر  درآمدي 
1393( مجموعه ی مقاالت همایش ملّی بینامتنّیت؛ نامورمطلق، بهمن )1386( »ترامتنیت؛ 
اصالن،  یداللّهی  انساني؛  علوم  پژوهشنامه ی  متن ها«،  دیگر  با  متن  یک  روابط  مطالعه ی 
ابوالفضل و مهناز مقبلی )1393(. »تبیین رابطه ی بینامتنّیت با دیگر فنون بالغی«، مجموعه ی 
مقاالت همایش ملّی بینامتنّیت؛ ویکلي، کریستین )1384(. »وابستگي متون، تعامل متون«، 
ترجمه ی طاهر آدینه پور، پژوهشنامه ی ادبّیات و نوجوان؛ موسوي، سّیدرضا و راضیه رفیعي 
)1391(. »بینامتنیت کالم الهي در خطبه هاي نهج البالغه«، مجموعه مقاله هاي همایش 
نهج البالغه و ادبّیات؛ کیاني، رضا و همکاران )1392(. »جلوه هاي بینامتني قرآن کریم در 
شعر قیصر امین پور«، فصلنامه ی  علمي- پژوهشي پژوهش هاي ادبي- قرآني؛ قنبري، علی 
پژوهش های  فارسي«،  بالغت  منابع  در  بینامتنیت  »مفهوم   .)1391( عبدالمالکي  رضا  و 
نقد ادبي و سبک. اّما پژوهشی که از دیدگاه بینامتنّیت، اعالم و مضامین دینِی به کار رفته 
در اشعار اخوان ثالث و شاملو را مورد بررسی قرار دهد، اهتمامی نشان داده نشده است.

2-بحث و بررسی
در  است؛  متن  زبان شناسِي  و  ادبي  نظریه ی  در  رایج  اصطالحي  بینامتنّیت  امروزه 
از یک  و  دارد  آمیختگي داللت  و درهم  اختالط  بر  که  است  واژه »اصطالحي  این  واقع، 
 .)556/1  :1393 )ایمانیان،  دارد«  ارتباط  هم  متن  با  که  مي دهد  خبر  پویا  تأثیرپذیري 
بینامتنّیت از طریق ارتباط میان متنی، موجب آفرینش متن جدید شده و هر متن ادبي را 
به منزله ی جذب و دگرگون سازي دیگر متون گوناگون گذشته و یا هم زمان با آن مي داند.

2-1- تعریف بینامتنّیت و نگاه ریشه شناختی به آن: 
بینامتنّیت در نقد معاصر ایران، ترجمه ی اصطالح فرانسوي »intertext« است )نک. 
به معنِی  فرانسه  زبان  الرباعي، 2009: 203(. کلمه ی »inter« در  العاني، 1999: 253؛ 
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»تبادل و تعامل« و نیز کلمه ی »text« به معناي »متن« است و اصل آن از فعل التیني 
»textere« مشتق شده است؛ بـدین ترتیـب، مفهـوم لغـوِي ایـن اصطالح »تبادل متني« 
اصلِي  معناي  نیز  صاحبنظران  از  برخی   .)76  :1392 همکاران،  و  اماني  )نک.  می-باشد 
»این  معتقدند  و  دانسته  »درهم بافتن«  به-معنی   »interweaving« از  را  بینامتنّیت 
اصطالح در این حوزه ها و به طورساده ناظر بر شکل یافتن هر مفهوم از مؤلّفه ی متني متعّدد 
است« )صافیان و غیاثوند، 1390: 11( که در زبان فارسي به »بینامتنّیت«، »بینامتني«، 
لفظ  نیز  ابن منظور  شده است.  ترجمه  »الّتناص«  به  عربي  زبان  در  نیز  و  متني«  »میان 
الشيُء.  رفُعک  »النّص:  نموده است:  تعریف  عرضه کردن  و  ارائه کردن  معنی  به  را  »نص« 
)ابن منظور، 1414: 162/2(.  نّصاً: رفعه و کّل ما قد أظهر فقد نّص«  الحدیُث ینّص  نّص 
به عنوان  میالدي   20 قرن  اواسط  از  تقریباً  که  است  اصطالحي  بینامتني  رابطه ی 
شرتح،  )نک.  گردید  مطرح  غرب  هنرمندان  و  ادبا  نزد  ادبي  و  فّني  اصطالح  یک 
ژولیـا  توّسط  مـیالدي  شصت  دهه ی  اواخر  در  نخستین بار  اصطالح  این   .)167  :2005
و  صباغی  )نک.  شد  مطـرح  فرانسـه  در  بلغاری االصل   )Julia kristeva( کریسـتوا 
متن«  »گفتگومندي  بسِط  و  شرح  با  وی   .)77  :1388 حیاتي،  229؛   :1394 رنجبران، 
رابطه ی  به  کرده بود،  معّرفي  م.   1930 دهه ی  در  را  آن  که  باختین   )Dialogism(
چرا   ،)44  :1381 کریستوا،  )نک.  نمود  اشاره  دیگر  پاره هاي  با  پاره گفتاري  هر  ضروري 
از به هم پیوستگي چند  باور بود که »هر متني متشّکل  این  بر  که میخائیل باختین نیز 
 .)1022  :1424 )لوشن،  گذشته است«  متن  از  بازخواني  نوعي  اصل  در  که  است  متن 
ژولیا کریستوا نظریه ی بینامتنّیت را به مفهوم نهایی و کامل خود در کتاب انقالب زبان 
شعر به صورت مبسوط و گسترده بیان نمود و به بررسی تطبیقی بینامتنّیت پرداخت. وی 
عقیده داشت متنی عاری و منفصل از دیگر متون وجود ندارد، بلکه متون همواره در ارتباط 
و گفتگو با یکدیگر می باشند، هر چند خود به آن اشاره ای نداشته باشند )به نقل از: پین، 
1380: 29(. به عقیده ی هارولد بلوم نیز »هنرمنِد متأّخر همیشه در اضطراب تأثیرپذیري از 
هنرمند پیشین است که مبادا کارش به کپي بردارِي محض تبدیل شود« )سخنور و سبزیان، 
1387: 73( و دیگر بار اینکه گرچه بینامتنّیت با اسم ژولیا کریستوا پیوند عمیق خورده و در 
بحث هاي متعّددي در دو مجلّه ی Tel-quel و critique ظهور یافته است )نک. انجینو، 
اندیشه هاي »فردینان دو  آبشخور اصلی آن در  نیز  و  1987: 101(، ولی ریشه ی عمیق 
سوسور« و دیگر کسانی هم چون »میخاییل باختین« و »روالن بارت« شکل گرفت )نک. 
مکاریک، 1385: 72( و شامل سلسله اي از روابط متن ها با متون  دیگر از طریق گفتگو یا 
تداخل یا امتصاص است. آن ها معتقد بودند »یک متن، جایگشت متون و بینامتني در فضاي 
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یک متن مفروض است که در آن گفته هاي متعّدِد برگرفته از دیگر متون، با هم مصادف شده 
و یکدیگر را خنثي مي کنند و هر متني، دگرگون شده ی متن دیگر است« )آلن، 30:1380(. 

2-2- ارکان بینامتنّیت:
مفهوم بینامتني از گستره ی بزرگ و پهنه ی وسیعی برخوردار است که مرزهاي بین متون 
را به کناري نهاده و متون را با یکدیگر در یک تعامل بی کران و غیرمحدود قرار می دهد. »متن 
 .)31 :2000 ,Barthes( »در حقیقت، بافت کلماتی است که اثر را ساخته و آرایش داده است
در روابط بینامتنی، ایجاد رابطه اي اثر بخش میان متن پـیش نوشـته و مـتن موجـود، در 
ذهـن بـراي تولیـد مـتن جدید به وضوح دیده می شود؛ البّته »آن دسته از روابط بین متونی 
اهّمّیت دارد که موجب آفرینش متن جدید می شود« )میرزایی و شیخی قالت، 1392: 43(. 
مي شویم،  روبه رو  متن  یک  با  وقتي  پس  آمد،  این  از  پیش  که  آنچه  به  توّجه  با 
درون  در  را  متن  بلکه  داریم،  سروکار  واحد  متن  یک  با  ما  که  کرد  تصّور  چنین  نباید 
بینامتني،  روابط  این  ایجاد  در  عامل  مهم ترین  مي کنیم؛  مطالعه  بزرگ تر  متن  یک 
متن  یک  معناداربودن  رابطه ها، سبب  این  وجود  که  است  متن  دو  میان  رابطه ی  همان 
مي آورد  به شمار  متن  آن  معاصر  یا  قدیم  متون  زاییده ی  را  جدید  متن  یک  و  مي شود 
به سه صورت  )نک. مختاري و شانقي، 1389: 198(. حضور متن غایب در متن حاضر 
بینامتني یاد کرده اند. حسین جمعه  از آن به عنوان قواعد سه گانه ی  انجام مي گیرد که 
الّنقد االدبي بینامتنی را دارای سه رکن اصلی می داند: ناقد عربی در کتاب المسبار في 

2-2-1- متن حاضر:
از آن به متن الحق یا متن موجود نیز تعـبیر می شـود و متن غایب باعث تولید آن به 
عنوان متن اصلي شده است به گونه اي که متن حاضر، اصل موجودیّت خود را مدیون متن 

نهانی و غایب مي داند )نک. جمعه، 2003: 168(؛ 
2-2-2- متن غایب:

متن سابق یا متن مفقود نیز نامیده می شود. متن و متون ارجاعي که متن اصلي را 
تفسیر مي کند، »متن غایب« نامیده می شود. لیچه در تبیین و تشریح متن غایب ضمن 
تأکید  برخوردارند،  نصوص  تداخل  و  بینامتني  رابطه ی  از  متون  تمامي  این که  به  اعتقاد 
با  روابط  از  دامنه دار  گستره اي  بلکه  نیست،  واحد  ماّده اي  و  ذات  یک  متن  که  مي کند، 
که  محسوب مي گردد  بي شمار  ارجاعاتي  و  اندیشه ها  از  مجموعه اي  و  است  متون  دیگر 
متون   .)175  :2005 ماضي،  از:  نقل  )به  مي نماید  بروز  ناخودآگاه  و  خودآگاه  صورت  به 
مي شود؛  باز  جدید  متن  بسته ی  درهاي  آن  بـا  کـه  است  کلیدهایي  مثابه ی  به  پنهان 
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2-2-3- روابط بینامتنی یا عملّیات بینامتنی:
نحوه ی تعامل متن حاضر و متن غایب و چگونگِی ارتباط آن ها را بازگو می کند. یکی از 
راه هایی که می توان به الیه های درونی یک اثر نفوذ کرد، یافتن روابط بینامتنی است. عملّیات 
بینامتني همان بررسي متن اصلي با توّجه به متن غایب و ردیابي روابط بین آن هاست 
)میرزایي و واحدی، 1388: 308( که مهم ترین بخش نظریه ی بینامتني در تفسیر متون است. 
هیچ  بدون  را  غایب  متن  از  جزئی  مؤلّف  گاهی  بینامتنّیتی،  مختلف  حالت های  در 
حاضر  متن   در  تغییراتی  با  را  پنهان  متن  هم  گاهی  و  می آورد  خود  متن  در  تغییری 
گونه ای  به  می کند،  بازآفرینی  را  پنهان  متن  مؤلّف  نیز  موارد  از  پاره ای  در  می گنجـاند؛ 
که آن را در معنایی متفاوت با معنای متن غایب مورد استفاده قرار می دهد. در قسمت 
بحث و بررسی، هر یک از صورت های مذکور بر اساس آرا و نظریّات ناقدین و محّققین 
می گیرد. قرار  بررسی  و  نقد  مورد  شاملو،  احمد  و  ثالث  اخوان  شعری  اندیشه ی  در 

2-3- تحلیل متن:
علم نقد همواره در ادبّیات از ارزش و اهمّیت باالیي برخوردار بوده و به عنوان روشي 
براي ارزش گذاري آثار ادبی از دیرباز مورد توّجه قرار گرفته است. اصطالح بینامتنّیت منحصر 
به آثار ادبي و نوشتاري نیست؛ بینامتنّیت توسط منتقدان قالب های هنري غیرادبي نظیر 
نظریاتی  مي تواند  بینامتنّیت  چون  مفهومي  شده است.  اخذ  معماري  و  موسیقي  نقاشي، 
درباره ی بخشي از جامعه یا یک دوره ی تاریخي را مطرح کند )نک. آلن، 1380: 16(. طبق 
نظریه ی بینامتني، هر متن بینامتن است؛ یعني از درهم تنیدگي متون گوناگون ساخته 
شده است که این متون مي تواند قرآن کریم، اسطوره، متون ادبي، تاریخي و غیره باشد. 
و  ثالث  اخوان  آثار  از  شاهدمثال هایی  ارائه ی  به  نخست  پژوهش،  از  بخش  این  در 
کریم،  قرآن  از  آیاتی  ادامه  در  و  می شود  ورزیده  مبادرت  حاضر«  »متن  به عنوان  شاملو 
به  داشته اند،  ویژه  نگاه  آن ها  به  کالم شان  در  نظر  مورد  شاعران  که  روایاتی  و  احادیث 
بینامتنی«، گونه های  قالب »عملیات  و در  ادامه  عنوان »متن غایب« ذکر می گردند. در 
مختلف تأثیرپذیری شرح داده می شود. در تعریف بینامتنّیت موضوعی گفته اند: »هرگاه 
شخص مبدع یا شاعر از اسامي پیامبران، بزرگان، اولیا، حوادث تاریخ اسالمي و دیني در 
آثار و اشعار خود ذکر نماید، بینامتنّیت موضوعي گفته مي شود« )امامی، 1393: 328/1(.

2-3-1- عالم برزخ، بهشت و جهّنم:
متن حاضر 

وه که جهنم نیز/ چندان که پای فریب در میانه باشد/ زمزمه اش ناخوشایندتر از زمزمۀ 
بهشت نیست )شاملو، 1376: 33(؛
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74(؛  :1379 )شاملو،  می کند  توجیه  را  جهنم  از  گریِز  که  بهشتی ست/  حضورت 
مثل آن بود که در دوزخی از داغ ترین آتش خون/ یا که در دریاچه ای از سرخ ترین/ 
51(؛  :1357 ثالث،  )اخوان  کسی  داده  غوطه شان  بسی/  دود  آن  در  نه  آتش،  خون 
دوزخ، اّما سرد/ گیتی، بیمار و بیگانه/ عمر شیـرینت گـوارا باد/ نـوش بادت این شراب 

خانگی در بزم کاشانه )ااخوان ثالث، 1357: 92(؛
متن غایب

پروردگارشان  نزد  آنان،  برای  یَْعَمُلوَن:  کانُوا  بِما  َولِیُُّهْم  ُهَو  َو  ِِّهْم  َرب ِعْنَد  داُرالّسالم   لَُهْم 
سرای عافیت است، و به ]پاداش [ آنچه انجام می دادند، او یارشان خواهد بود )انعام/127(؛
)نجم/15(. است  درخت  آن  نزد  بهشت  آرامگاه  که  َجنَُّۀالَْمْأوی :  ِعْنَدها  جّنۀ المأوی: 

عملیات بینامتنی
میعادگاه  که  است  سالمتی  سرای  جنۀ المأوی  عدن،  جنت  دارالّسالم،  یا  بهشت 
نمایند. اطاعت  را  خدا  و  کنند  پیشه  تقوا  که  آنان  برای  شده ای است  داده  وعده 

در قرآن کریم یکی از مهم ترین داستان هایی که درخصوص بهشت و رابطه ی آن با حضرت 
آدم مطرح است، رانده شدن ایشان و همسرش حّوا به خاطر خوردن از میوه ی ممنوعه است. 
در این کتاب نورانی داستان حضرت آدم و حّوا به طرز بدیعی به تصویر کشیده شده است 
که غرق در رحمت الهی بودند و با اغوای شیطان فرجامی جز بیرون رفتن از بهشت نیافتند. 
بهشت برزخی تا روز قیامت ادامه خواهد یافت، ولی بهشت ابدی در آیات و روایات بیشتر به نام 
)جنۀالمأوی( یاد می شود که این بهشت جاویدان دیگر بعد از قیامت است، زیرا در روز قیامت 
به اعمال انسان ها رسیدگی می شود و صالحان به جنۀالمأوی برده خواهند شد تا ابدی گردند.  
عربی  زبان  در  و  می شود  خوانده  فارسی  زبان  در  که  جّنت  و  بهشت  مینو،  فردوس، 
خداوند  که  است  جایگاهی  و...«  قبیل  این  از  دیگری  اسامی  و  یسری  دارالّسالم،  »ُخلد، 
انعام  در  غرق  آن هم  می مانند  جاویدان  و  مخلّد  مأوا،  آن  در  و  داده  وعده  را  نیکوکارانی 
در  و حوا  ابوالبشر  آدم  بود که  بستانی  آمده  به جّنۀ الخلد در موسوعۀ القرآن  راجع  الهی. 
انهار در آن جریان و سیالن  آن سکنی داشتند و در آن میوه ها و ریاحین به وفور بود، 
داشت: »أن َجنَّۀ َعدٍن َشرقاَ أعّدهااهللُّ فِی األرِض لُِسکنی آدَم َو َزوَجَتُه َو َجَعلَها َکالُبستاِن 
جر الُمثِمر َو الَزُهور الطیبۀ َو أجری فِیَها الَماء« )الحفنی، 2004:  847/1(.  َو أَنبَت فِیَها الشَّ

دیگر شعرا درباره ی این بهشت موعود می گویند:
تا بیابی در بهشت عدن جای                                       شفقتی بنمای با خلق خدای
  )عّطار، 1373: 109(
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ای که می خواهی بهشت در دنیا به نقد              عاشقی کن خویشتن را جنۀالمأوا ببین  
)فیض کاشانی، 1354: 309(
بـا بهشت عدن ما را کار نیست                              کوی جانان روضه ی رضوان ماست
   )نور علیشاه اصفهانی، 1349: 37(

2-3-2-حضرت آدم و حضرت حّوا )هبوط، سجده، طینت، اشرف مخلوقات(:
 متن حاضر 

اینک من! آدمی! پادشاه زمین! )شاملو، 1376: 52(؛
کفران نعمت شد* و دستان توهین شده آدمی را لعنت کردند چرا که مقام ایشان بر 

سینه نبود به بندگی و تباهی آغاز یافت )شاملو، 1376:  54(؛
زیستـن/ و والیِت واالِی انسان بر خاک را/ نمـاز بردن؛ زیستن و معجزه کردن )شاملو، 

1379: 43(؛
یکی بشنو این نعره ی خشم را/ برای که بر پا نـگه داشتی؟/ زمینی چنین بی حیا چشم 

را؟ )اخوان ثالث، 1348: 117(؛
راه بود و راه "این هـر جائی افتـاده" این همـزاد پای آدم خاکی )اخوان ثالث، 1369: 

.)211
متن غایب

َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضُکْم  اْهِبُطوا  ُقلَْنا  َو  فیِه  کانا  ا  ِممَّ َفَأْخَرَجُهما  َعْنها  ْیطاُن  الشَّ َُّهَما  َفَأَزل
و  واداشت،  خطا  به  را  دو  آن  شیطان  پس  حیٍن:  إِلی   َمتاٌع  َو  ُمْسَتَقرٌّ  اأْلَْرِض  فِي  لَُکْم  َو 
برخی  دشمن  برخی  روید،  پایین  گفتیم:  راند.  بیرون  بودند  آن  در  که  بهشتی  از 
)بقره/36(؛ باشد«  زمین  در  قیامت  روز  تا  شما  برخورداری  جای  و  قرارگاه  و  دیگر، 
)بقره/30(؛ کردند  سجده  همگی  فرشتگان  أَْجَمُعوَن:  ُکلُُّهْم  الَْمالئَِکُۀ  َفَسَجَد 
َُّه َفَغوی :  َفَأَکال ِمْنها َفَبَدْت لَُهما َسْوآتُُهما َو َطِفقا یَْخِصفاِن َعلَْیِهما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّۀ َو َعصی  آَدُم َرب
آن گاه از آن ]درخت ممنوع [ خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن 
برگهای بهشت بر خود و ]این گونه [ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت )طه/121(؛ 

عملّیات بینامتنی
واژه ی آدم در قرآن کریم 20 مرتبه تکرار شده است. مکر و حیله ی شیطان برای از راه  
به در کردن آدم و حّوا، بر سر شجره ی منهّیه بود. متن حاضر در ردیف بینامتنّیت موضوعی 
قرآنی است و بر اساس نظریّه ی بینامتنّیت الیافی، می توان آن را جزء بینامتنّیت آشکار دانست. 

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد
که در ُحسن تو لطفی دید بیش از حّد انسانی
)حافظ، 1362: 946(

فِی  َجاِعل  »اِنّی  فرمود:  و  آفرید  را  ابوالبشر  آدم  تعالی  و  تبارک  خداوند  که  هنگامی 
َربََّک  ُقلَنا  اِذ  نمود:»َو  صادر  را  او  بر  سجده  فرمان  سپس  بقره/30«  َخلیَفه؛  االَرِض 
الهی  اطاعت  چنبره ی  از  سر  وی  بقره/34«  اِبلِیس؛  ااِّل  َفَسَجُدو  آلَدم  السُجُدوا  لِلَمالئَِکِه 
عصیان گری  و  ِطین  ِمن  َخلقَتُه  َو  نَار  ِمن  َخلََقنی  ِمنه  َخیٌر  اَنَا  گفت:  و  برآورد  بیرون 
نمود.  سجده  را  ابوالبشر  آدم  و  پذیرفته  را  حق  فرمان  الهی  فرشتگان  اّما  نمود. 
از ماجرای قرآنی سجده کردن فرشتگان بر آدم نیز چنین در ادب فارسی یاد شده است:
گرنه ظهور تو بود مقصد از آدم                                سجده نبودی قبول قالب طین را
         )حزین الهیجی، 1387: 331(

این چنین حسن و لطافت که تو داری تا حشر
سجـده بـر آدم و حوا بـه طین باید کرد
        )فروغی، 1386: 59(

همچنین ادب فارسی از گناه آدم ابوالبشر این گونه یاد می کند: 
وان بنـی آدم کـه عصیـان کشتـه انـد                       از حسودی نیز شیطان گشته اند
      )مولوی، 1375: 782/5(
ادب فارسی هم از چگونگی خلقت آدمی و نیز مخّمرکردن طینت وی چنین سخن به 

میان آورده اند:
کـز برای پختـه گشتن کرد آدم را اله               در چهل صبح الهی طینت پاکش خمیر
         )سنایی، 1388: 286(

به کمال رسیدن آدمی و نیز به عشق سرشته کردن این طینت، هدف غایی و نهایی 
خلقت آدمی است. 

2-3-3- شیطان رجیم )اهریمن و ابلیس(:
متن حاضر

یاد  پوش،/  فرو  گناه  این  از  چشم  دل!  دله  کای  خویش/  با  وسوسه  گاهگاه  بََرَدم  نا 
گناهان دلپذیر گذشته بانگ برآرد که: آی، شیطان! خاموش )اخوان ثالث، 1348: 75(؛
در ظلماتی که شـیطان و خـدا جلـوۀ یک سان دارند /دیـگر آن فـریاد عبـث را مـکرر 

نمی کنم )شاملو، 1376: 34(؛
امـا نه خـدا و نه شـیطان/ سـرنوشـت تـو را/ بتی رقـم زد که دیگـران/ می پرسـتیدند 



55 /

)شاملو، 1373: 36(؛
او اهرمنی ستـمگر و خیره ست/ او دشـمن روشـنی ست؛ او دزدی/ بر گسترۀ قلمروش 

چیره ست )ااخوان ثالث، 1357: 75(؛
متن غایب

ِجیِم: و چون قرآن بخوانی، از شیطان رجیم به خدا پناه  ْیَطـاِن ٱلرَّ َفاْسَتِعْذ بِاهلَلِ ِمَن ٱلشِّ
ببر )نحل/98(؛

عملیات بینامتنی
آن  و  آمده  است  قرآن کریم  در  امر  بدایت  در  دینی مسلمانان  مآخذ  در  نام شیطان 
هم در داستان خلقت آدم ابوالبشر. طبق اقوال روایی، شیطان ابتدا در زمره ی فرشتگان 
و  رانده  ربوبی  از درگاه  زد  باز  بر سجده نمودن، سر  مبنی  اله  امر حضرت  از  و چون  بود 
مطرود شد. ابلیس به خاطر چنین امر قسم خورد که جز عباداهلل المخلصین باقی ماندگان 
استکبار، سبب شد که میان شیطان و درک حقایق حجابی،  این  نماید.  اغوا و گمراه  را 
برقرار گردد، تا آنجا که خود را برتر از آدم بپندارد و بگوید: من از او بهترم، مرا از آتش 
نیز  فرمان خدا  به  و غرور سبب شد که  این سرکشی  آفریده ای و حتی  از خاک  را  او  و 
او گردد« )مکارم شیرازی، 1373:  40/11(.  اعتراضی که مایه کفر و طرد  اعتراض کند، 
می کنند: اشاره  این گونه  خویش  اشعار  در  شیطان  بودن  رجیم  این  به  دیگر  شعرای 
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد             همچنان امید می دارم به رحمن و رحیم

      )سعدی، 1374: 109(
می کند ثابت به برهان های قاطــع تـیـغ تــو  کاو شهاب ثاقب است و خصم شیطـان 

رجیم  )ساوجی، 1382: 155(
بینامتنی  نظریّه ی  اساس  بر  و  است  موضوعی  بینامتنّیت  جزء  حاضر  متن   
از  سوای  »آدم«  داد.  جای  دوم  نسل  بینامتنّیت  ردیف  در  را  آن  می توان  نسل،  ناقدین 
»صرفه نبردن  قرینه ی  به  دارد  )ابوالبشر(  آدم  حضرت  به  ایهام  وانسان ها،  بشر  نسل 
.)488  :1376 فرید،  )نک.  شیطان  از  او  فریب خوردن  یعنی؛  رجیم«،  شیطان  از 

2-3-4- جبر و اختیار )جایگاه تسلیم در برابر قضا و قدر(:
متن حاضر

ماجرای زندگی آیا/ جز مشّقت های شوقی توأمان با زجر/ اختیارش هم عنان با جبر/ بسترش بر 
بعد فرار و مه آلود زمان لغزان/ در فضای کشف پوچ ماجراها چیست؟ )اخوان ثالث، 1357: 169(؛

آمدن از روی حسابی نبود و رفتن/ از روی اختیاری )شاملو، 1376: 28(؛
او چو مـی آمد به ایـن دنیا )نه، این حـق نیست/ چـون مـی آوردند او را یا بـگو: آورده 

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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می شـد( هیچ کس گفتش جا چنین تنگ است و روزی تنگ؟/ کز برای سیری این بی هنر 
انبان، مشت را باید کند چون گرز )اخوان ثالث، 1357: 51 و 52(.

متن غایب
ُ لَنا: نمی رسد ما را مگر آنچه خداوند بر ما نوشته است )توبه/55(؛  لَنْ  یُِصیَبنا إاِلَّ ما َکَتبَ  اهللَّ
نِعَم القرین الّرضی: بهترین هم نشین رضا و تسلیم است )هاشمی خویی، 1400: 21/ 10(.

عملیات بینامتنی
یکی از مقامات بسیار رفیع اخالقی و عرفانی مقام رضایت است؛ راضی بودن به آنچه خدا 
می خواهد. از منظر احادیث و روایات وارده از ناحیه ی حضرات معصومین "علیهم الّسالم"رضای 
الهی رأس طاعات و عبادات خوانده شده و هم چنین کسی که راضی به رضا و قضای خدا 
باشد، صاحب مقام بسیار بلندی شده است که دنیا و آخرت او را تحت تأثیر قرار می-دهد و در 
میان مردم شاخص می گردد. کلینی با یک سلسله سند از حضرت صادق "علیه الّسالم"نقل 
ِ فِیَما أََحبَّ الَْعْبُد أَْو َکِرَه َو اَل یَْرَضی َعْبٌد  ْبُر َو الرَِّضا َعِن اهللَّ ِ الصَّ کرده، که فرمود: »َرأُْس َطاَعِۀ اهللَّ
ِ فِیَما أََحبَّ أَْو َکِرَه إاِلَّ َکاَن َخْیراً لَُه فِیَما أََحبَّ أَْو َکِره: رأس بندگی و اطاعت خدا صبر و  َعِن اهللَّ
رضایت از خدا است، در چیزی که بنده آن را بخواهد یا نخواهد. بعد فرمود: هیچ بنده ای در 
مقام مکروهات و سختي ها صبر نمی کند، مگر آنکه خیرش در آنست« )مخبر، 1375: 79(. 

در شعر کهن فارسی در مورد رضای الهی اشعار زیبایی سروده شده است. سعدی و 
خواجوی کرمانی در این باب گفته اند:

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست             رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار
       )سعدی، 1374: 24(

هر آن نماز که کردی به کنج صومعه خـواجو
رضای دوست به دست آر ور نه جمله قضا کن
  )خواجوی کرمانی، 1391: 650(

امیر علیشیر نوایی در قصیده ی شینیه ی »نسیم الخلدش« عقیده دارد که رضای دوست این 
است که آدمی به هرچه تقدیر الهی پیش می آورد، تن داده  و دیگر به فکر خسران و یا نفع خویش نباشد: 

رضای دوست جستن آن بود کت هرچه پیش آید
شوی راضی و از تقدیر دانی سود و نقصانش
    )نوایی، 1375: 329(

متن حاضر از دیدگاه بینامتنّیت موضوعی، قرآنی و نیز بر اساس نظریّه ی بینامتنی 
ژرار ژنت، غیرصریح است.
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2-3-5- حضرت عیسی مسیح )ع( )معجزات و داستان های ایشان(:
متن حاضر

تو نسجت بافته عیسی چنان، مریم چنین رشته/ خمیرت در شعور برتر آغشته-/ دو 
همتای تو بی همتا،/ خدائی یا خدا چه، خواجه یا راجا/ ببین، آنجا! )ااخوان ثالث، 1370: 100(؛

نز بتان یاری، مه از می ساغری، نززنان لبی     
ای فلک بشناس، ما عیسی بن مریم نیستیم! )اخوان ثالث، 2536: 191(

ریشه ی دردرا در جان عیساهای اندوهگین مان به فریاد آورده است )شاملو، 1376: 29(.
مسخی است دردناک/ که مسیح را/ شمشیر به کف می گذارد/ در کوچه های شایعه/ تا 

به دفاع از عصمت مادر خویش برخیزد )شاملو، 1376: 44(.
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین!/ هوا بس ناجوانمردانه سرَدست... آری.../ 
دمت گرم و سرت خوش باد!/ سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای! )ااخوان ثالث، 1348: 112(.

متن غایب
الَْبیِّناِت  َمْریََم  ابَْن  آتَْینا عیَسی  َو  ُسِل  بِالرُّ بَْعِدِه  ِمْن  ْینا  َقفَّ َو  الِْکتاَب  ُموَسی  آتَْینا  لََقْد  َو 
بُْتْم  َکذَّ اْسَتْکَبْرتُْم َفَفریقاً  أَنُْفُسُکُم  َفُکلَّما جاَءُکْم َرُسوٌل بِما ال تَْهوی   أَ  أَیَّْدناُه بِروح الُقُدِس  َو 
را  پیامبرانی  او  از  پس  و  دادیم،  را  ]تورات [  کتاب  موسی  به  همانا  و  تَْقُتُلوَن:  َفریقاً  َو 
با  را  او  و  بخشیدیم،  آشکار  معجزه های  را  مریم  پسر  عیسی  و  فرستادیم،  هم  سر  پشت 
نبود  شما  خوشایند  که  را  چیزی  پیامبری  گاه  هر  چرا  پس  کردیم  تأیید  »روح القدس« 
)بقره/87(.  کشتید  را  گروهی  و  خواندید  دروغگو  را  گروهی  ورزیدید؟  کبر  آورد،  برایتان 

عملیات بینامتنی
از هجرت متولّد شده  به مسیح که در 622 سال قبل  حضرت عیسی روح اهلل ملّقب 
جمله  بود:»از  معجزات  دارای  الهی  پیامبر  این  دارد.  قرار  اولوالعزم  پیامبران  ردیف  در  و 
مادرزاد  کور  دادن  شفا  آن،  شدن  مرغ  و  آن  در  دمیدن  و  گل  از  مرغی  شکل  ساختن 
خانه های  در  یا  و  مردم می خورند  آنچه  از  دادن  و خبر  مرده  کردن  زنده  و  زده  برص  و 
روایات  برخی  طبق   .)276  :1384 )حریری،  خداوند«  اذن  به  می کردند،  ذخیره  خود 
و  می گردد  باز  این جهان  به  الّسالم  علیه  مهدی  امام  زمان ظهور حضرت  در  آن جناب 
در نماز به ایشان اقتدا می نماید و پیروان خود را به قبول اسالم و قبول والیت حضرت 
)نک. طبرسی، 1372: 6/ 132؛ کاشانی، 1336: 145/3(.  وامی دارد  الّسالم  علیه  مهدی 

امام خمینی )ره( نیز چنین مسیح را عامل فناشدن هستی و حیات دانسته است:
بنده ی عشق مسیحا دم آن دلدارم            که به یُمن قدمش هستی من دود نمود

)امام خمینی، 1373: 114(

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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با توّجه به اسم عیسی مسـیح می توان متن مذکور را در زمره ی بیـنامتنّیت موضـوعی 
قرآنی و نیز بینامتنّیت خوانش )دریافت( بارت و ریفاتری دانست. 

2-3-6- حضرت مریم )س(:
متن حاضر

اّما تو بی شک عجیبی!/ مریم تر از مریم، آن زن که زائید طفل خدا را/  پاکی تو، پاک و 
بزرگ و نجیبی )اخوان ثالث، 1354: 39(.

که اکنون هر زن/ مریمی است/ هر مریم را عیسائی بر صلیب است )شاملو، 1376: 107(.
متن غایب

ََّما الَْمسـیُح عیَسی ابُْن  ِ إاِلَّ الَْحقَّ إِن یا أَْهَل الِْکتاِب ال تَْغُلوا في  دیِنُکْم َو ال تَُقولُوا َعلَی اهللَّ
لِِه َو ال تَُقولُوا ثاَلثٌَۀ  ـُ ِ َو ُرس ِ َو َکلَِمُتُه أَلْقـاها إِلی  َمْریَمَ  َو ُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاهللَّ َمْریَمَ  َرُسـوُل اهللَّ
انَْتُهوا َخْیراً لَُکْم: ای اهل کتاب، در دین خود غلّو مکنید، و در باره خدا جز ]سخنِ [ درست 
مگویید. مسیح، عیـسی بن مریم، فقط پیامبر خدا و کلمه اوسـت که آن را به سوی مریم 
افکـنده و روحی از جانب اوسـت. پس به خدا و پیامـبرانش ایمان بیاورید و نگویید ]خدا[ 

سه گانه است. باز ایستید که برای شما بهتر است )نساء / 171(. 
عملیات بینامتنی

مریم نام سوره ی از قرآن کریم است که در آن به سرگذشت حضرت مریم و نیز انبیای الهی 
هم چون حضرت زکریّا، حضرت مسیح، حضرت یحیی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت 
اسماعیل، حضرت ادریس و بعضی دیگر از پیامبران بزرگ الهی پرداخته است. حضرت مریم 
زنی است پارسا که قرآن کریم به پاکی او شهادت داده است. نام شریف آن بانوی الهی 34 بار 
در کالم اهلّل مجید مذکور می باشد. در قرآن در چندین مورد، حضرت عیسی پسر مریم خوانده 
شده )و هم چنین آن حضرت بدون پدر شناخته شده( و به باکره بودن مریم )در سوره مریم 
20؛ سوره تحریم 12( اشاره شده که به تولّد مسیح بشارت داده شده است )آل عمران- 40(. 

اینک نمونه ابیاتی از دیگر شعرا در مورد حضرت مریم:
عیسی مریـم از تو گر بازگردد این دم                ایـن مرده زنده کردن در دم نباشد او را
)اوحدی، 1376: 112(
انـفـاس روح مـی دمد از باد صبحدم                   گویی که بوی عیسی مریم گرفته است
)خواجوی کرمانی، 1391: 572(
طبق آیه ی قرآن، از دیدگاه موضوع، این مضامـین را جزء بینامتنّیت قرآنی و بر اساس 

نظریّه ی بینامتنّیت کریستوا و بارت، می توان آن را جزء بینامتنّیت دریافت دانست.
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2-3-7- رستاخیز ابدی و هنگامه ی مرگ:
متن حاضر

زنهار، خواب غفلت و بیچارگی بس ست/ هنگام کوشش ست اگر چشم وا کنی/ »تا کی 
ثالث، 1348: 39(؛ )اخوان  بپا کنی«  قیامت  تا هزار  برخیز  توان نشست/  قیامت  بانتظار 

اگرچه حالیا دیری ست کان بی کاروان کولی/ ازین دشت غبارآلود کوچیده ست/ و 
طـرف دامـن از ایـن خاک دامـن گیر برچیـده سـت؛ هنـوز از خویـش پرسـم گاه: آه/ چه 

می دیده ست آن غمناک روی جادۀ نمناک؟ )اخوان ثالث، 1369: 51(؛
هیچ چیز تکرار نمی شود/ و همه راه ها به پایان می رسد:/ پروانه بر شکوفه ئی نشست/ و 

رود به دریا پیوست )شاملو، 1376: 51(؛
مرگ من سفری نیست/ هـجرتی سـت از سـرزمیـنی که دوسـت نمی داشتم/ به خاطر 

نامردمانش )شاملو، 1376: 56(.
متن غایب

روز  خداوند،  پس  یَْخَتلُِفون :  فیهِ   کانُوا  فیما  الِْقیاَمِۀ  یَْوَم  بَْیَنُهْم  یَْحُکُم   ُ َفاهللَّ
)بقره/113(. کرد  خواهد  داوری  آنان  میان  می کردند،  اختالف  هم  با  آنچه  در  رستاخیز 

ٍۀ أََجٌل َفإِذا جاَء أََجُلُهْم ال یَْسَتْأِخُرونَ  ساَعًۀ َو ال یَْسَتْقِدُموَن: و برای هر اّمتی اجلی  َو لُِکلِّ أُمَّ
است پس چون اجلشان فرا رسد، نه ]می توانند[ ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش )اعراف/34(. 

عملیات بینامتنی
قیامت همان روز رستاخیزی است که در آن مردگان زنده می شوند و هر کسی پاداش 
اعمال خود را که در این جهان انجام داده، به وجه اتم و اکمل می بیند. حضرت محّمد 
خطا  پا  از  دست  بنده ای  قیامت  »در  فرمود:  سلّم"  و  آله  و  علیه  اهلل  "صلی  عبداهلل  ابن 
از  و  گذرانده؟  راهی  در چه  عمرش  از  بپرسند:  او  از  چیز  چهار  درباره ی  این که  تا  نکند 
جوانیش که چگونه به سر برده؟ و از مالش که از کجا به دست آورده؟ و در چه راه آن را 
هزینه ساخته و از دوستی خاندان من و از آن حضرت رسیده که خداوند همه ی خالیق 
المؤمنین سؤال شد:  امیر  از  به دوزخ رود.  نماید جز مشرک که بی حساب  را حسابرسی 
به  که  همچنان  فرمود  می رسد؟  حسابشان  به  خداوند  چگونه  قیامت  جمعیت  کثرت  با 
آنان را حساب  او را نمی بینند چگونه  این که آن ها  با وجود  روزی آن ها می رسد. گفتند: 
می کند؟ فرمود: چنان که روزی آنها را مي دهد و او را نمی بینند« )حریری، 1384: 127(. 

نوایی از قیامت این گونه یاد می کنند:
از رفتن یارم بود آشوب قیامت                         یا رب مبرش جایی و دارش به سالمت
)نوایی، 1375: 109(

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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متن حاضـر، از دیـدگاه مـوضـوعی، قـرآنی و نیـز بر طبـق نظـریّه ی لـوران ژنی، جزء 
بینامتنّیت جزئی است. 

دین مبین اسالم بارها در آیات و روایات انسان را به یاد مرگ فرا می خواند و در هر 
جا موقعّیتی دست می دهد، آنان را به یاد دیار باقی و شتافتن به سوی آن دعوت می کند. 
واژه ی »موت« در قرآن کریم به همراه مشتّقاتش حدود 169 مرتبه تکرار شده است. در 
قرآن کریم بارها از فرارسیدن مرگ و پایان پذیرفت زندگی آدمی سخن گفته است: »ُکِتَب 
ا  بِالَْمْعُروِف َحقًّ اأْلَْقَربیَن  َو  لِلْوالَِدیِْن  الَْوِصیَُّۀ  َخْیراً  تََرَک  إِْن  الَْمْوتُ   أََحَدُکُم  إِذا َحَضَر  َعلَْیُکْم 
اگر چیز  فرا رسد،  را مرگ  از شما  نوشته شده: »هنگامی که یکی  بر شما  الُْمتَّقیَن:  َعلَی 
خوبی  ]مالی [ از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت 
کند! این حّقی است بر پرهیزکاران!« )بقره/180(. راجع به چیستی مرگ از امام باقر "علیه 
الّسالم" روایت شده است: »قیل لعلّی بن الحسین "علیه الّسالم" »ما الموت؟« قال: »للمؤمن 
الّسالم"گفته  "علیه  سّجاد  حضرت  به  ثقیله«:  اغالل  و  قیود  فّک  و  سخۀ  و  ثیاب  کنزع 
مانند  ایمان  با  افراد  برای  "علیه الّسالم" در جواب فرمود: مرگ  امام  شد: مرگ چیست؟ 
کندن لباس چرکین و گشودن قید و زنجیرهای سنگین است« )فلسفی، 1379:  173/3(. 
شعرای ادب فارسـی از جمله نظامی اذعان به این امر داشـته که کسـی در این دنیای 

فانی بدون اجل نمرده است: 
مثل زد که هر کس که او زاد ُمرد                            ز چنگ اجل هیچ کس جان نبرد
)نظامی، 1377: 1157(
امام حسین "علیه الّسالم" در بیتی دیگر تصریح کرده اند که مقیم دنیا در آن ماندگار 

نیست و به ناچار باید از آن کوچ نماید: 
َـّواِء عِن َعنها                                          وإن کاَن الَحریُص َعلَی الث و قاِطُنها َسریعُ الظَّ
و مقیم کوی دنیا، ناگزیر است که زود از آن، کوچ کند اگر چه بر ماندن، حریص باشد 

)جیالنی، 1429: 318/2(. 
بیـت مـتن حاضـر از دیـدگاه بینامتـنّیت موضـوعی، قرآنی و نیـز بر اسـاس نظریّه ی 

بینامتنی العانی تقدیری است.
2-3-8-امیدواری به رحمت واسعه ی حق:

متن حاضر
شب که می اید چراغی هست؟/ من نمی گـویم بهاران، شاخه ای گل در یکی گلدان/ یا 
چو ابر اندهان بارید، دل شد تیره و لبریز/ ز آشـنائی غمـگسار آنـجا سراغی هست )اخوان 

ثالث، 1369: 8(؛
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تو شروع از از هفـت کن، بعدش چهل بعد از چهل، هفـتاد/ بعد هم تا هفتـصد، نومید 
شیطان است! )اخوان ثالث، 1357: 115(؛

در مرز نـگاه من/ از هر سو/ دیـوارها/ بلند/ دیوارها/ چون نومـیدی/ بلنـدست )شامـلو، 
1376: 17(؛

من همه ی خدایان را لعـنت کرده ام/ همـچنان که مرا/ خـدایان/ و در زندانی که از آن 
امید گریز نیست/ بداندیشانه/ بی گناه بوده ام! )شاملو، 1371: 105(.

متن غایب
نُوَب َجمیعاً: از بخشـایش خدا نومید مباشید که  ال تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمهِ اهللِّ إنَّ اهللَّ یَْغـِفرُ الذُّ

خدا همه گناهان را می  بخشاید )زمر/ 53(. 
عملیات بینامتنی

قرآن کریم نا امیدی از رحمت خداوند نشانه ی کفر و گمراهی محض خوانده شده و این 
ُّونَ ؟:  ال ِِّه إاِلَّ الضَّ صفت مذموم مورد نکوهش شدید قرار گرفته است: »َو َمْن یَْقَنُط ِمْن َرْحَمِۀ َرب
کیست جز گمراهان که از رحمت پروردگار خویش نومید گردد؟« )حجر/ 56(. اگر نظری به 
احادیث هم بیندازیم، خواهیم دید که سفارش اکید حضرات معصومین "علیهم الّسالم" مبنی 
بر امید بستن به رحمت خداوندی است. وجود مقّدس امام باقر "علیه الّسالم" چنین می فرمایند: 
"می خواهید فقیه )عالم دینی( راستین را به شما معرفی کنم؟ او کسی است که مردمان را از 
رحمت خدا نومید، و از عذاب خدا ایمن و مطمئن نمی سازد، و از بخشندگی خدا مأیوسشان 
نمی کند، و پرداختن به نافرمانی و معصیت را برایشان روا نمی دارد" )حکیمی، 1380: 471/2(. 

در ادب فارسی کهن از ناامیدی از درگاه خداوند چنین دم زده اند: 
چونکه ال تقنطوا رسید نوید                                             مشو از رحمت خدا نومید
)شاه نعمت اهلل، 1382: 22(
یکی را لن ترانی برده از دست                                          یکی از بده التقنطوا مست
)صفای اصفهانی، 1337: 296(
بیت متن حاضر از دیدگاه موضوع بینامتنی، قرآنی است و بر طبق نظریّه ی بینامتنی 

لوران ژنی، بینامتنّیت قوی است. 
2-3-9- ظلم و ستمگری )توأمان همراهِی شب و سیاهی و تباهی(:

متن حاضر
با خشم و جدل زیستم/ و به هنگامی که قاضیان/ اثبات آن را که در عدالت ایشان 

شایبه ای اشتباه نیست/ انسانیت را محکوم می کردند/ و امـیران/ نمایش قدرت را/ شمشیر 
بر گردن محکوم می زدند )شاملو، 1384: 38(؛

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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»هنگام رسیده بود؟« می پرسیم/ و آن جنگل هول هم چنان پابرجا/ شـب می ترسیم و 
روز می ترسیم )اخوان ثالث، 1369: 84(؛

دگرره شب آمد تا جهانی سیا کند/ جهانی سیاهی با دلم تا چها کند )اخوان ثالث، 1369: 88(؛
برده گان عالی جاه را دیده ام من/ در کاخ های بلند/ که قالده های زرین به گردن داشته اند/ و 
آزاده مرم را/ در جامه های مرقع/ که سرودگویان/ پیاده به مقتل می رفته اند )شاملو، 1384: 80(.

متن غایب
حضـرت محـّمد ابن عبـداهلل صـلی اهلل علـیه و آله و سـلّم: »اَلُمـلک یَبـقی َمعَ الُکفر َو 
لِم: پادشاهی ممکن است با کفر تداوم یابد ولی ممـکن نیست با ستم پایدار  الیَبقی َمعَ الظُّ

نمی ماند« )شعیری، 1405: 119(. 
عملیات بینامتنی

کرده  نکوهش  بسیار  را  مظلوم  به  ظلم  و  ستمگری  اخالقی  رذیله ی  کریم  قرآن  در 
بر  الهی  را تکلیفی  از مظلومان  به صراحت حمایت  نیز  آیه ی 75 سوره نساء  و حّتی در 
عهده ی مؤمنان برمی شمارد و در آیاتی از جمله همین آیه و نیز آیات 13 تا 15 سوره ی 
برابر  در  مظلومان  جبهه ی  از  خود  حمایت  و  دفاع  از  حج  سوره ی   60 و   39 و  ابراهیم 
متجاوزان و سرکشان سخن به میان می آورد تا نشان دهد که یاری مظلومان در حقیقت 
ظالم  علیه  مظلوم  خاطر  به  حق  جبهه ی  در  که  است  خداجویانی  صف  در  قرارگرفتن 
چنین  سلّم-  و  آله  و  علیه  اهلل  -صلی  عبداهلل  ابن  محّمد  از حضرت  احادیث  می جنگند. 
آمده است: »هرکس مسلمانی را بی دلیل آزار دهد، گناهش چون کسی است که ده بارخانه 
کعبه و بیت المأمور راخراب کرده وهزار فرشته راکشته باشد« )دیلمی، 1412:  499/1(. 
متن حاضـر از دیدگاه بیـنامتنّیت موضـوعی، حدیثی و نیز بر طبق نظریّه ی بینامتنی 

عزام، غیرآگاهانه است.
2-3-10منجی موعود؛ حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فی فرّجه الّشریف(:

متن حاضر
تو مگر نشنیده ای که خواهد آمد روز بهروزی/ - »روز شیرینی که با ما آشتی باشد«-/ 
آن چنان روزی که در وی نشنود گوش و نبیند چشم/ ز گل افشان طرب، گلبانگ پیروزی 

)اخوان ثالث، 1369: 34(؛
راه/ همان و از راه مانـدن/ همـان/ تا چـون به لفـظ »سوار« رسـی/ مخـاطـب پنـدارد 

نجات دهنده ئی در راه است )شاملو، 1379: 65(؛
باز می گویند: فردای دگر/ صبر کن تا دیگری پیدا شود/ نادری پیدا نخواهد شد، امید!/ 

کاشکی اسکندری پیدا شود )اخوان ثالث، 1370: 25(؛
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شب سـت/ شبی بی رجـم و روح آسـوده، اما با سحـر نزدیک/ نمی گرید دگر در دخمه 
سقف پیر )اخوان ثالث، 1348: 99(؛

اگر مهدی ست یا سوشینت یا عیسی/ و یا هر دیگر و دیگر/  خـدای من دگر بفـرست/ 
یکی شان را از آن دیگر طلب فهرست )اخوان ثالث، 1393: 90(.

متن غایب
ا الَْقائُِم الَِّذي یَْمَلُ اأْلَْرَض َعْداًل َفُهَو الَْمْهِديُ  بُْن الَْحَسِن  امام صادق "علیه الّسالم": َفَأمَّ
ما کسی  قائم  َحَیاتِي:  أَیَّامَ   لََخَدْمُتهُ   أَْدَرْکُتُه  لَْو  َو  )مجلسی، 1380:  245/10(   ... الَْعْسَکِريِّ
است که دنیا را پر از عدل می کند پس او مهدی پسر امام حسن عسکری "علیه الّسالم" 
است و اگر ایام او را درک کنم هرآینه خدمتگزار او می شدم )ابن أبي زینب، 1397: 245(. 

عملیات بینامتنی
حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فی فرّجه الشریف، عصاره ی خلقت و بقیۀ اهلل و نور نبّوت 
و امامت است. در تفاسیر منسوب به حضرت معصومین "علیهم الّسالم" آیاتی وجود دارد 
که اشاره به آن امام همام دارد. روایت بی شماری هم هست که دوران ایشان و نیز ظهور را 
روشنگری می نماید. نمونه آیاتی که راجع به ایشان اهل بیت "علیهم الّسالم" به تفسیر و 
، لُِیْظِهَرُه  تبیین پرداخته اند، به قرار ذیل است: »ُهَوالَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی  َو ِدینِ الَْحقِّ
یِن ُکلِِّه َو لَْو َکِرَه الُْمْشِرُکونَ : اوست که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد  َعلَی الدِّ
تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند« )توبه/33( و 
ًۀ َو نَْجَعلَُهُم الْواِرثِینَ : ما  َِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِي اأْلَْرِض َو نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ یا »َو نُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَی ال
می خواهیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوا و وارث قرار دهیم« )قصص/5(. 
...« آمده است: »پدرم از  الُْمْضَطرَّ در تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر آیه ی: »أَمَّْن یُِجیُب 
حسن بن علی بن فّضال از صالح بن عقبه از امام صادق "علیه الّسالم" نقل کرده که فرمود: 
اوست همان مضطّری  نازل شده است.  الّسالم"  "علیهم  آل محّمد  قائم  در شأن  آیه  این 
که هر گاه در مقام، دو رکعت نماز بگزارد و خدا را بخواند، خداوند دعای او را مستجاب 
می کند و بدي ها را بر طرف می سازد و او را روی زمین جانشین قرار می دهد« )صابری 
و انصاری، 1375: 209(. حضرت محّمد ابن عبداهلل "صلی اهلل علیه و آله و سلّم" راجع 
اَّولَُهم علّي و رابعهم علّي و ثامنهم علّي  اِثَنا َعَشَر  به ایشان فرموده اند: »األئّمۀ ِمن بَعِدي 
اّولین  نفرند.  دوازده  من  از  پس  امامان  الّسالم:  علیه  الَمهدّي  آخرُهم  َو  َعلّي  َعاِشرُهم  و 
)همان: 206(.  است«  آخرین شان مهدی  و  علی  آنان  و دهمین  و هشتمین  و چهارمین 
سیمایش مانند ستاره درخشان است« )همان: همان(. حال با این اوصاف شعرای شیعی 
نام برده اند: از این منجی موعود در اشعارشان  از اسالم داشته،  و یا مسلمان که بهره ای 
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مهدی جهـانی تـو کــه دّجـال حوادث         از حال بـه حـالی شـده وز خـوی بـه خویی
)انوری، 1373: 503(
گر مخالف خواهی ای مهدی درآ از آسمان      ور موافق خواهی ای دّجال یک ره سر برآر
)سنایی، 1388: 182(

3- نتیجه گیری
اثر  یک  به عنوان  الّسالم-  علیهم   - بیت  اهل  نورانی  احادیث  نیز  و  کریم  قرآن   
ویژه شعرای  به  متعّهد جهان  ادیبان  آثار  بر  تأثیر شگرفی  ادبی،   - عالِی هنری  و  ارزنده 
مسلمان گذاشت، به طوری که شعرا با ابیاتی که حول محور قرآن و حدیث می چرخید، 
خود  آثار  و  می رساندند  خویش  مخاطبان  گوش  به  را  تربیتی  اخالقی-  آموزه های 
می کردند؛ وحیانی-روایی  مضامین  نیز  و  عبارات   ، ترکیبات  واژگان،  از  مشحون  را 
آن ها  تعامل  و  متون  ارتباط  بررسی  به  بینامتنّیت  دیدگاه  از  زیادی  ادبی  ناقدین   -
نیز با هم می پردازند. امروزه ما با یک بینامتنّیت سروکار نداریم، بلکه با شمار زیادی از 
بینامتنّیت ها روبه رو هستیم که اگر از دریچه ی هریک از آن ها به اثر یا آثاری نگریسته شود 
و نیز تعامل آن با دیگر متون سنجیده شود، می تواند در بردارنده ی نتایج ارزنده ای باشد؛

مضمون هاي  و  اقتباس ها  از  اشعارشان  در  شاملو  و  ثالث  اخوان  که   آن جایی  از   -
بر  می توان  کرده اند،  استفاده  روایات  و  قرآن  از  وام گیری  برای  مستقیم  و  ظاهري 
دانست؛  آشکار  بینامتنّیت  جزء  را  آن ها  آثار  از  وسیعی  حجم  الیافی،  بینامتنّیت  اساس 
- از آن جایی که بینامتنّیت دریافت با خوانش مطرح مي شود و بدون وجود خواننده 
اشعار  از  اعظمی  که  داشت  اذعان  می توان  داشت،  نخواهد  وجود  هم  بینامتنّیتي  اساساً 
قرآنی- حدیثِی اخوان ثالث و شاملو را بینامتنّیت دریافت تشکیل می-دادند؛ این حقیقت 
فقط از دیدگاه نقد ادبی خواننده محور می تواند برای مخاطبان اشعار ایشان حاصل گردد؛ 
و  اخوان  حدیثِی   - قرآنی  شعرِی  کالم  بینامتنی،  نظریّات  طبق  بر  همچنین   -
روایی-  بهره گیرِی  )یعنی  قوی  بینامتنّیت  صریح،  بینامتنّیت  دارای  همه  از  بیش  شاملو 
مضمونی  بینامتنّیت  و  باشند(  باالیی  مفهومی  و  معنایی  بار  دارای  که  واژگانی  از  قرآنی 
غایب  متن  از  خاص  تاکتیکي  با  و  آگاهانه  به طور  را  خود  موردنظر  معاني  شاعر  )یعنی 
می باشد.  برده  است(،  به کار  حاضر[  ]متن  خود  اشعار  در  و  گرفته  حدیث[  ]قرآن- 
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