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بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی
مرتضی قائمی* :استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه مح ّققی :دانش آموختهی کارشناسی ارشد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی
سینا همدان
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشتهای قرآنکریم
سال دوم ،شماره پنجم ،پائیز و زمستان  ،1390ص51-59
تاریخ پذیرش مقاله1390/10/18 :

چکيده
يكي از رويکردهای مورد توجه در پژوهش های مربوط به ادبيات در دهه های اخير مطالعات بينامتنی است .بينامتني يادآور اين
نكته است كه متون به نوعی همواره در تعامل با يکديگرند .يافتن اين روابط ما را به خوانشی نو از متون رهنمون می سازد .از
جملة اين متون کتاب مجمع البحرين ناصيف يازجی نويسنده و شاعر معاصر است .این تحقیق به روش تحلیلی– توصیفی و
با استقراء آیات کریمه قرآنی در مجمع البحرین انجام شده است .هدف از پژوهش ،شناخت و معرفی چگونگی و اندازه تأثیر
قرآنکریم بر لفظ و محتوای مقامات ناصیف است.
توجهی به قرآن دارد .اين امر وقتی بيشتر مورد توجه قرار می گيرد که بدانيم او يک
ناصيف در مقامات خود رويکرد قابل ّ
مسيحی است .استفاده از َمثَل های رايج و مرسوم ،اشاره به حوادث ،داستان ها و اسامی شخصيت های قرآنی نيز که از آن
به تلميح ياد می شود ،نوعی از بينامتنی مقامات ناصيف با قرآن است .با تحليل و بررسی عمليات بينامتنی در مقامات(متن
حاضر) و قرآن(متن غايب) در می يابيم که اين تعامل هر چند بيش��تر به صورت نفی متوازی و نفی جزيی اس��ت ،اما نفی
کلی نيز در آن کم نيست.
کلید واژهها :قرآن ،بينامتنی ،ناصيف يازجی ،تلميح

* نویسنده پاسخگو :همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه زبان و ادبیات عربی؛ تلفن0811-8221294 :
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مقدمه
توجه اس��ت،
یکی از مس��ائلی که همواره در علم نقد مورد ّ
مت��ن و چگونگ��ی پرداختن به آن اس��ت .ای��ن موضوع در
ط��ول تاری��خ عل��م نقد ،مطم��ح نظ��ر بس��یاری از ناقدان
و نویس��ندگان بوده اس��ت .روابط بین متون از این دس��ته
موضوعات اس��ت که پیش��ینه ای بس قدیمی دارد .ارتباط
ی��ک متن با متن ی��ا متن های دیگر ،همراه با س��اختارگرایی
توج��ه پژوهش��گرانی چ��ون
و پساس��اختارگرایی م��ورد ّ
«کریس��توا((»)Julia Kristevaت1941م)«بارت(Roland
 « ، )1 9 8 0 -1 9 1 5 ( » )B a r t h e sژ ن��ت ( G e r a r d
(»)Genetteت )1930و ...ق��رار گرف��ت؛ البت��ه ش��ایان ذکر
اس��ت که این پدیده مس��بوق به علومی چون نش��انه شناسی
اس��ت و اف��رادی چ��ون «سوس��ور(Ferdinand de
(»)Saussureت1857م) ،نشانه شناس مشهور و «میکائیل
باختی��ن(1975-1895(»)Mikhai’lBakhtineم)در
گفتگومن��دی( )Dialogismeخود ،در پیدایش آن به عنوان
نظریۀ بینامتنی( )Intertextualiteتأثیرگذار بوده اند.در این
بین کریستوا سهم بزرگی در مطالعات بینامتنی دارد .در واقع
او ب��ود که با وض��ع واژۀ بینامتنی افق نوینی را در مطالعات
قرن بیستم گشود.
بینامتنی به بررسی نحوۀ حضور یک متن در متن دیگر می پردازد
و با ح��ذف مفاهیمی چون مؤلف ،تاری��خ و جامعه ،متن را
مس��تقل ،ولی وابس��ته به متون دیگر در نظ��ر می گیرد .با
ان��دک تأ ّملی در آثار پیش��ینیان درمییابیم که تش��ابهات
بس��یاری بین موضوعات نقدی معاص��ر در غرب و علم نقد
قدیم عرب می توان یافت.
از می��ان آثار فراوانی که به نوعی با مت��ون دیگر در ارتباط
هس��تند ،مقامات  60گانۀ مجمع البحرین ،نوشته نویسنده
معروف لبنانی ناصیف یازجی را برگزیده ایم .یازجی مجمع
البحری��ن را ب��ه تقلید از مقامات حریری نوش��ت .س��بک
نوش��تاری این کتاب و پرداختن به شخصیت های داستانی
مقامه های آن نیز همچون مقامات حریری است[.رک]1:
ناصیف با وجود اینکه یک مس��یحی اس��ت ،توانسته تعامل
نیکوی��ی ب��ا قرآن برق��رار س��ازد و از داس��تانهای قرآنی،
شخصیت های مثبت و منفی موجود در قرآن و آیاتی که به
عنوان مثل از آن ها اس��تفاده می شود ،به نحو شایسته ای
در مقامات خود بهره ببرد.
فرضیۀ تحقیق
قرآنکریم تأثیر گسترده و عمیقی بر مقامات ناصیف یازجی
گذاش��ته است؛ از جمله در حوزۀ تلمیح که شواهد متعدد و
متنوعی وجود دارد.

هدف تحقیق
هدف این مقاله تبیین کیفیت و کمیت بینامتنی بین قرآن
و مقام��ات ناصیف یازجی و اثبات زاوی��ه دیگری از بالغت،
زیبایی و غنای قرآنکریم است.
پیشینۀ تحقیق
در خص��وص بالغت قرآنکریم و ناصیف یازجی و آثارش و
همچنین در خصوص بینامتنی ،آثار زیادی به رش��ته تحریر
در آمده است؛ اما در مورد بینامتنی قرآنکریم با آثار ناصیف
یازجی ،مقاله ،پایان نامه و یا کتابی نوشته نشده است.
روش تحقیق
روش تحقیق تحلیلی-توصیفی است که با استقراء و استخراج
شواهد و تحلیل آن ها ،بینامتنی محتوایی مقامات ناصیف با
قرآنکریم که شامل حوادث ،داستان ها ،شخصیت ها و امثال
قرآنی موجود در مقامات اس��ت ،مورد تحلیل و بررسی قرار
می گیرد.
بینامتنی و خاستگاه آن
ش��الوده و اس��اس هر متنی را زبان تشکیل می دهد .متون
مختلف و تجربیات بشر از طریق زبان منتقل می شوند .متن
از عالئم زبانی فراهم آمده اس��ت که با قواعد خاصی ترکیب
معین به
شده اند .بر طبق فهم متعارف ،متن چیزی ثابت و ّ
مفسر با گشودن در
نام معنا را با خود به یدک می کش��د و ّ
جه��ان متن می تواند این معن��ا را بخواند .در صحنه جدید
هرمنوتیک و زمینه های مرب��وط با آن با طیفی از نظریات
گوناگ��ون در این پاره روبهرویی��م .در یک طرف این طیف
معین و ثابت
همی��ن فهم متعارف قرار دارد که معنای متن ّ
اس��ت؛ در طرف دیگر این طیف ،این نظریه اس��ت که متن
معن��ای ثابت و معین یگانه ای را برنمی تابد و حامل معانی
بی نهایت اس��ت .در میان این دو طرف نظریاتی قرار دارند
معین و نه کام ً
ک��ه معنای متن را نه کام ً
غیرمعین می
ال
ّ
�لا ّ
دانند؛ به عبارت دیگر ،متن اگرچه معنای واحدی ندارد ،اما
حامل معانی بی نهایت هم نیست .این نظریه ها آمیزه ای از
تعین معنا را می پذیرند]2[.
تعین و عدم ّ
ّ
با مطالعۀ متون مختلف و دقت و تأمل در آن ها به این مسأله
پیم��ی بریم که متون و آثار برجای مانده از نویس��ندگان و
شعرا همواره در ارتباط با یکدیگر بوده اند و از تأثیر پذیری
و تأثیرگ��ذاری بر یکدیگر بی نیاز نیس��تند .این امر امروزه
سخت مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است تا
جایی که می توان گفت زایش هیچ متنی مستقل و بی نیاز
متعددی
از متون دیگر نیس��ت .هر متنـی دارای الیه های
ّ
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است که ناگزیر از گفتگو با متون دیگر است .متون در کنش
و واکن��ش با یکدیگرند و همی��ن عامل ،باعث پویایی آن ها
می شود.
بینامتنی نتیجۀ س��اختارگرایی و به طور کلی فرهنگ های
انس��انی است و می توان گفت که ش��الوده اصلی آن نشانه
شناسی است؛ چرا که موضوع علم نشانه شناسی هر چیزی
می تواند باشد؛ چون هر چیز وابستـه به نقـش نشـانه است.
علـم نشـانه ها و رمـزهـا عـالـمی است که بینـامتـنی را در
بر می گیرد ]3[.نشانه شناسی حاصل بحث های زبان شناسی
سوسور است]4[.
بینامتنی از دیدگاه منتقدان غرب
اصطالح بینامتنی نخس��تین بار در فرانس��ه و در آثار ا ّولیه
ژولیا کریس��تو  -نش��انه ش��ناس بلغاری تبار -از اواسط تا
اواخر دهه ش��صت مطرح شد .کریس��توا در جستارهایی چون
«مت��ن دربند» و «کالم ،مکالمه ،رم��ان» آثار نظریه پرداز ادبی
روس ،میخایی��ل باختی��ن یکی از بزرگ ترین نظری��ه پردازان
ادبیات در قرن بیستم را به دنیای فرانسه زبان معرفی می کند؛
[ ]4البته این بدان معنا نیس��ت که کریس��توا نخستین بار
چنین مفهومی را ارائه کرده اس��ت .اصطالحات «مناسبات
بینامتنی» را نخس��تین بار صورتگرایان روس ،بویژه ویکتور
اشکلوفس��کی در مقال��ۀ «هنر به مثابه تمهی��د» و متأثر از
گفتگومن��دی باختین مطرح کردند .به گفتۀ اشکلوفس��کی
میان تمام تأثیرپذیری های هنری ،تأثیری که متنی ادبی از
متنی دیگر می گیرد ،مهم ترین است[ ]5می توان باختین
را اولین کس��ی دانس��ت که فرضیۀ بینامتنی را مطرح نمود
و راه را برای امثال کریس��توا ،بارت و س��ایرین هموار نمود.
از این رو بینامتنیت همان گذر از یک نظام نش��انه به نظام
متضمن تخریب موضع قدیمی و
نش��انه ای دیگر اس��ت که
ّ
شکل دهی یک موضع جدید خواهد بود.
بارت-نشانه شناس فرانسوی -در کتاب خود با عنوان «لذت
متن» برای اولین بار کلمه بینامتنی را مطابق با درک خود
از طبیعت متن پیش��ین و پسین با استش��هاد به مثالی که
برآن داللت کند ،به کار می گیرد .وی بینامتنی را این گونه
تعری��ف می کند :بینامتنی در حقیقت اس��تحاله زندگی در
خارج از متن بی انتهاست و فرقی ندارد که این متن روزنامه
باش��د یا صفح��ۀ تلویزیون ]6[.آنچه که ب��ارت و قبل از او
کریستوا و باختین طرح کرده اند ،شالوده تفکر بینامتنی را
پدیدار می س��ازد .پدیده ای که به نوعی در ساختارگرایی،
نش��انه شناس��ی و حتی در تفکر فرمالیست های روسی به
چشم می خورد.
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بینامتنی در ادبیات عرب
اینکه بینامتنی به نحوی در ادبیات عرب وجود داشته و به
توجه
آن پرداخته شده است ،مسأله ای است که بسیار مورد ّ
ناقدان و نویس��ندگان عرب قرار گرفت��ه و نظریات مختلفی
در این باب مطرح ش��ده اس��ت که در اینجا به این نظریات
میپردازیم.
منتقدان ادبیات قدیم عرب از ضرورت اتصال و ارتباط شاعر
با آثار قبل از خود آگاهی داش��ته اند و در این زمینه تالش
های قابل تقدیری به عمل آورده اند؛ اما اشکالی که بر بیشتر
آن ها وارد اس��ت این است که آن ها از این تأثیرپذیری چه
به صورت خوب و چه بد آن ،بیش��تر با عنوان «سرقات» نام
برده اند .اگر چه اصطالح «تناص» در آثار و نوش��ته های بر
جای مانده از قدمای عرب آش��کارا به کار برده نش��ده ،ولی
در کتاب های قدیمی اش��اره هایی به آن شده است؛ کتاب
هایی چون «طبقات فحول الشعراء» اثر إبن سالم الجمحي،
«العمده» اثر إبن رش��يق القيروانی« ،خزانة األدب» نوشتۀ
إبن حجة الحموي و ...در ش��رح و تفسیر و نقد متن نوشته
شده اند]7[.
اصطالح «تناص» اصطالحی اس��ت که نویس��ندگان عرب
آن را براب��ر با واژه  Intertextualityمی دانند .مترجمان
معاصر عرب در تعریف این اصطالح با هم متفق القول نبوده
ان��د؛ برخ��ی آن را «التناص» ،برخ��ی «التناصیه» ،گروهی
«النصوصی��ه» و یا «تداخل النصوص» نامی��ده اند؛ اما واژه
«التناص» رواج بیشتری دارد.
احمد الزغبی اقتباس و تضمین را دو نوع از تناص بر می شمرد
ک��ه با ه��دف ادای وظیفه فنی یا فکری هماهنگ با ش��یوه
روایی یا ش��عری به کار می رود؛ خواه این نوع تناص ،تناص
تاریخی باشد یا تناص دینی یا ادبی .این همان تناصی است
که از آن به عنوان تناص مس��تقیم یاد می شود؛ چون متن
زبانی را که در آن داخل ش��ده مثل آیات ،احادیث و قصه ها
را در خود قرار می دهد؛ اما تناص غیرمستقیم تناصی است
ک��ه برگرفته از خود متن اس��ت؛ در حقیق��ت تناص افکار،
عقای��د ،آراء و یا فرهنگ ها اس��ت که م��ی توان گفت یک
تناص معنوی اس��ت نه واژه ای؛ متن در این تناص از طریق
اشارات یا رموز آن فهمیده می شود]8[.
در ارتباط با تعداد اصطالحاتی که در ادبیات عرب بر تناص
یا بینامتنی داللت دارند ،نظریاتی به ش��رح زیر بیان ش��ده
السد می گوید :شایان ذکر
اس��ت؛ به عنوان مثال :نورالدین ّ
است که مهم ترین اصطالحات نقدی قدیم عرب که داللت
بر تناص می کنند ،بنابر محاس��بات ما  28اصطالح اس��ت.
صب��ری حافظ نیز معتقد اس��ت که تناص نش��انه هایی در
ادبی��ات قدیم دارد .وی می گوید که  19اصطالح ،مفهومی
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همچون تناص دارند .محمد مفتاح نیز هماهنگی بس��یاری
بین تن��اص و مفاهیمی چون :ادبیات تطبیقی ،هم س��ویی
فرهنگ��ی و س��رقات می بیند .عمر أوکان معتقد اس��ت که
تناص سرقت نیست؛ بلکه خوانشی نوین است و آن را نوشتن
مجددی می داند که فقط معنای اولیه را نداش��ته باشد]9[.
در ادبیات معاصر عرب تألیفات گس��ترده ای در این زمینه
به انجام رس��یده است و نویسندگانی چون الغذامی ،صبری
محمد خیر البقاعی و ...
حاف��ظ ،محمد بنیس ،محمد ع ّزامّ ،
در این زمینه آثاری قابل تقدیر از خود بر جای گذاشته اند.
عملیات بینامتنی
ه��ر بينامتن��ي داراي س��ه رك��ن اساس��ي اس��ت :مت��ن
حاضر( ،)Phenotextمتن پنهان( )Genotextو عمليات
بينامتني.
ك��وچ لف��ظ يا معنا از مت��ن پنهان به مت��ن حاضر عمليات
بينامتن��ي ن��ام دارد كه تبيين آن مه��م ترین بخش نظريه
بينامتني در تفسير متون است .هر متني ،متون مختلفي را
در خود جاي داده و در ش��كل جديدي آن ها را بازآفريني
نموده است؛ به گونه اي كه از اين متون چيزي جز اشاراتي
باق��ي نمانده كه خوانن��ده را به متن پنه��ان راهنمايي مي
كن��د[ ]10ارتب��اط بین دو متن حاضر و غای��ب یا صریح و
آش��کار است یا غیرصریح و پنهان .نویسنده گاه بطور کام ً
ال
آگاهان��ه از متن غایب اس��تفاده می کن��د و گاه ناآگاهانه و
کام ً
ال اتفاقی از آن بهره مند می ش��ود« .ژولیا کریستوا این
ارتباط را به س��ه دسته تقس��یم نموده است که عبارتند از:
نفی جزیی ،نفی متوازی و نفی کلی»[]9
گذری بر زندگی ناصیف
شیخ ناصیف یازجی(1871-1800م) شاعر خوش ذوق ،زبان
شناس برجسته و نحوی اندیشمند ،یکی از پیشگامان نهضت
زبان شناسی در سرزمین شام است .وی در روستای کفرشیما
یکی از روس��تاهای ساحلی لبنان در  25مارس سال 1800م
دیده به جهان گشود ]11[.ادبیات در شیخ ناصیف حرف اول
را می زد .او در این زمینه به جایی رس��یده بود که گفته اند
قرآن را از بر بود و تمام دیوان متنبی و قصاید بی شماری از
شعر قدیم و جدید را بی هیچ کم و کاستی از حفظ بود]12[.
یازجی ش��اعر نثرنویسی است که بزرگ ترین خدمتی که به
جنبش ادبیات عرب نمود ،در زمینۀ نثر بود .وی در این زمینه
از اولین پیشگامان زبان عربی در لبنان به شمار می آمد]13[.
مجمع البحرین
ناصیف یازجی را می توان بهترین نویسنده مقامات به سبک

مقامات حریری به ش��مار آورد؛ زیرا او فهمید که چگونه از
حریری تقلید کند و چگونه این تقلید را منسجم سازد .وی
مقام��ات خ��ود را «مجمع البحرین» نام نه��اد .او این نام را
فرماید:و ِإ ْذ ق َ
َال
از این آیه ش��ریفه قرآنکریم گرفته که می
َ
وس��ى لِ َف َتا ُه لاَ َأ ْب َر ُح َح َّتى َأ ْب ُلغَ َم ْج َم َع الْ َب ْح َر ْينِ  :...و [ياد كن]
ُم َ
هنگامى را كه موسى به جوان [همراه] خود گفت دست بردار
نيستم تا به محل برخورد دو دريا برسم»(کهف]1[.)60/
انگی��زه ناصیف در نوش��تن کتاب مجم��ع البحرین ،مقامۀ
«عقیقی��ۀ» او بود ک��ه از طرف نویس��ندگان آن دوره مورد
توجه بس��یار واقع شد .به دنبال آن ناصیف 30مقامه نوشت
ّ
ک��ه راوی آن «س��هیل بن عباد» و قهرمان��ش «میمون بن
خزام» است که هر دو خیالی و غیرواقعی می باشند]17[.
در بیشتر مقامات ،دختر میمون بن خزام به نام لیلی و غالم
او (رجبا) حضور دارند[.رک ]1:مجمع البحرین بس��یاری از
مهارت های ادبی و به خصوص بدیعی را در بردارد و بیانگر
ش��یوه نویسندگی شیخ ناصیف ،قدرت زبانی شگرف ،دانش
بس��یار او و احاطه وی ب��ر تاریخ ادبیات ع��رب و کلمات و
عبارات مهجور و غریب است ]17[.زیبایی مقامه در توصیف
و تصویرس��ازی اس��ت .همانگونه که مبالغ��ه و اغراق نیز از
ویژگی های این گونه از نثر ف ّنی اس��ت .یازجی عالوه بر آن
بسیاری از امثال و حکم عرب ،واژگان زبانی نامأنوس و ایام و
وقایع عرب قدیم ،نوع غذاها ،آشامیدنی ها و حتی نوع البسه
آن ه��ا را در مقامات خود به نمایش م��ی گذارد که بیانگر
وس��عت اطالع و دانش وی از عرب قدیم و احوال و آداب و
س��نن ایشان است؛ یازجی همانند حریری ،از قرآنکریم در
مقامات خود بسیار بهره برده تا آنجا که در این زمینه گوی
س��بقت را از حریری ربوده است؛ چنانکه گفته شد ،عنوان
مقامات وی نیز برگرفته از قرآنکریم است .ناصیف قهرمان
خود را طوری به تصویر می کشد که در م ّکه و سپس مدینه
و مسجد األقصی توبه می کند]17[.
تلمیح
تفک��ر مباحث بینامتنی در همهج��ا و از جمله در مطالعات
ادبی با نام ها و مفاهیم گوناگون وجود داشته است؛ تعبیری
چون تلمیح از آن دس��ته می باش��د .تلمیح یکی از مباحث
بااهمیت علم بدیع است .تلمیح عالوه بر اینکه میزان آگاهی
نویس��نده از ادبیات ،آثار ادبی ،اسطوره های کهن و تاریخ را
نش��ان می دهد ،موجب پربارتر شدن ،زیبایی و رونق کالم
نیز می شود .جرجانی در تعریف تلمیح می نویسد« :التلميح
هو أن يش��ار فی کالم إلی القصة أو ش��عر م��ن غير أن تذکر
صريح ًا».
��ح» و در لغت به
«لم َ
ای��ن واژه مصدر باب تفعیل از ریش��ۀ َ

بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی

معنی به گوشه چشم اشاره کردن است و پس از جابجایی دو
واج ،کلمۀ « َملَ َح» از آن حاصل شده که معنی آن سخن ملیح
گفتن است .تلمیح در اصطالح علم بدیع آن است که در خالل
کالم(نظم یا نثر) به یک داستان یا شعر تنها اشاره شود؛ بدون
آنکه ذکری از آن ها به میان آید ]18[.در این دس��ته از کتب
بالغی تعریف تلمیح گس��تردگی بیش��تری دارد و عالوه بر
داستان و شعر ،اش��اره به آیات قرآن و حدیث ،ضرب المثل و
پند و حکمت نیز در کالم از باب تلمیح خوانده شده است]18[.
در ادبیات فارس��ی تلمیحات را به دو دسته ایرانی(اشاره به
اس��طوره ها و باورهای قومی ،میترا باوری ،زرتش��تی گری
و مانویت) و اسالمی(اش��اره به قصه ه��ای قرآنی ،احادیث،
اخبار و روایات و در پی آن آشنایی با فرهنگ سامی و کتاب
مقدس) تقس��یم کرده اند ]19[.تلمی��ح به نوعی به متن یا
متن های دیگر اشاره دارد و در تفسیر متن مورد نظر ،رجوع
به آن حس می ش��ود .اس��تفاده از تلمیح در آثار شاعران و
نویس��ندگان به طور کلی ،ایجاد زبان ش��عری ،اغراق ،اشاره
ب��ه حوادث تاریخ��ی عصر ،ایجاز در گفت��ار ،معنی آفرینی،
رمزپردازی و گاه فخرفروشی است .ایجاز یا کمینه نگاری و
کمینه گویی و معنی آفرینی از طریق تداوم معنی در ذهن
خواننده را می توان یکی از نکات مهم تلمیح دانس��ت؛ زیرا
باعث تنوع تفس��یری و خوانش های متکثر می شود]19[.
ای��ن نوع از بینامتنی ک��ه «ارجاع متن به ش��ناخته ها» یا
«آش��نامایه» نیز نامیده می شود ،شامل اشاره به رخدادها،
اف��راد و مکان های خاص اس��ت .این نوع ش��ناخت «دائرة
المعارف بینامتنی» مخاطب را تشکیل می دهد ]19[.دانش
بینامتنی او نیز باعث می ش��ود که بتواند اش��ارات مستقیم
قصه ها یا رخدادها تش��خیص
قصه یا رخداد را به دیگر ّ
یک ّ
دهد.
مجمع البحرین و مثل های قرآنی
العنكبوت،
حاضر«:فلما
 متنُ
حضرت إلي بيتِ ِه َوجدتُه َكبيت َ
ّ
ِ
ِ
ال َشيء فيه من األثاث َو القوت» [( ]21هنگامی كه به خانه اش
وارد ش��دم ،آنج��ا را چونان خانه عنكب��وت يافتم ،كه هيچ
وسيله و غذايی در آنجا نبود)
َ
��ت الْ َع َ
نك ُب ِ
ِ
َ
وت لَ ْو َكانُوا
ي
ب
ل
وت
ي
َْ ُ
مت��ن غايبَ :
«...وإ َِّن أ ْو َه َن الْ ُب ُ
ون»(العنكبوت)41/
َي ْع َل ُم َ
عمليات بينامتن��ی« :بیت العنکبوت» همانطور که در قرآن
هم آمده اس��ت ،به خانه ای سس��ت بنیان ،گفته می شود.
ناصی��ف نیز خانه آن ف��رد مورد نظر را از این جهت به خانه
عنکبوت تشبیه می کند که خانه ای خالی از اثاث و خوراک
است .شکل بینامتنی نفی متوازی است.
این َمثَل در مقامۀ س��ی و هفتم معروف ب��ه «العدنية» نیز
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آمده است:
�يخ ق��د أ ّدان��ي القن��وت ،و التب ّلغ
 مت��ن حاض��ر«:و إني ش� ٌأوهش من
أوهن من بيت العنكبوت و
صرت
بالق��وت ،إلی أن
َ
ُ
َ
حضرموت»[( ]23و من ش��یخی هستم که
برهوت[ ]22في
َ
عبادت و خوراک کم ،مرا ضعیف نموده ،تا جایی که از خانۀ
عنکبوت ضعیف تر و از برهوت تنهاتر شده ام)
��ت الْ َع َ
نك ُب ِ
«...وإ َِّن َأ ْو َه َن الْ ُب ُي ِ
وت لَ ْو َكانُوا
وت لَ َب ْي ُ
مت��ن غايبَ :
ون»(العنكبوت)41/
َي ْع َل ُم َ
عمليات بينامتنی :در این مقامه این سخن را از زبان شیخی
می گوید که در اثر عبادت زیاد ،الغر ،سس��ت و ش��کننده
همچون خانه عنکبوت ش��ده است .چون تصویر متن حاضر
در راس��تای همان تصویر موجود در متن غایب اس��ت و با
تغییراتی در قالب متن حاضر جای گرفته اس��ت ،پس شکل
تناص نفی متوازی می باشد.
یک��ی دیگر از آیاتی که به ص��ورت َمثَل به کار می رود ،آیه
زیر است:
 مت��ن حاضر«:عل��م اهلل أنكم لو دخلتم البي��وت من أبوابها،لكنتم أهلها و أولى بها»[( ]24خدا می داند كه اگر از در خانه
ها وارد شويد ،شما بدان سزاوارتر و شايسته تريد).
«...ولَيس الْ ِبر بِ َ
ُ
��وت ِمن ظ ُه ِ
ور َها
متن غاي��ب:
��أ ْن َت ْأ ُت ْو ْا الْ ُب ُي َ
َ ْ َ ُّ
َ
ْ
ِ
ْ
ْ
وت م ْن أ ْب َوابِ َها(»...البقره)189/
َولَ ِك َّن الْ ِب َّر َمنِ ا َّتقَى َوأ ُتوا ال ُب ُي َ
عملي��ات بينامتنی :آیه می خواهد عادت جاهلیت را که در
زم��ان حج اینگونه(از پش��ت) وارد خانه می ش��دند ،اصالح
مدنظر
نماید؛ اما ناصیف از آوردن این آیه معنای دیگری را ّ
دارد؛ مقص��ود او این اس��ت که اگر از طری��ق معمول آن را
بخواهید ،برایتان بهتر است .شکل تناص نفی کلی است.
أتب من
 متن حاضرَ ...« :فخ َلعنا عليه ُح ّلة األدب ،و تركناه ّ
أب��ي لهب»[( ]25پس او را ادب نم��وده و رهایش کردیم در
حالی که زیان دیده تر از أبولهب بود).
َ
»(المسد)1/
متن غايبَ « :ت َّب ْت َي َدا أبِي لَ َه ٍب َو َت َّب َ
عمليات بينامتنی :این َمثَل را در مورد کسی به کار می برند
که خس��ارت و زیان دیده باش��د .ناصیف رابطه خوبی با آیه
برقرار نموده اس��ت و بار معنایی منفی را که در جمله وجود
ش��دت بخشیده است .او از شخصیت أبولهب که نماد
دارد،
ّ
خس��ران است ،استفاده کرده و معنای جمله را غنا بخشیده
است .شکل بینامتنی نفی کلی است.
ٌّ
ٌ
عد ٌد و ال ُع َدد»[]26
سواه
حاضر«:کل
 متنهالک/ال َ
ُ
(ه��ر چي��ز بج��ز خداوند نابود می ش��ود و س��پاه جنگی و
ابزارآالت ميدان كارزار نيز جلودار مرگ نيست).
لاَّ
متن غايب...« :لاَ ِإلَ َه ِإلاَّ ُه َو ُك ُّل شَ ْ��ي ٍء َها ٌلِ��ك ِإ َو ْج َه ُه لَ ُه
ون»(القصص)88/
الْ ُح ْك ُم َو ِإلَ ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
عملیات بینامتنی :عبارت « ُك ُّل شَ ْي ٍء َهالِ ٌ
ك ِإلاَّ َو ْج َه ُه»
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

به صورت مثل درآمده است که در زبان فارسی به «هر که
آید به جهان زاهل فنا خواهد بود ،تعبیر می شود»[]27
مجمع البحرین و داستان های قرآنی
ب��ا وجود هدف دینی و دعوت به س��وی خداوند ،نمی توان
از ق��درت بیان و زیبایی تصویرپ��ردازی در قرآن غافل بود.
ناصی��ف یازجی از داس��تان ه��ای مختل��ف قرآنی همچون
داس��تان حضرت موس��ی(ع) ،داس��تان حضرت یوسف(ع)،
داس��تان حض��رت مری��م(س) و ...در مقامات خ��ود به نحو
زیبایی بهره مند ش��ده است .در این بخش به نمونه هایی از
این داستان ها می پردازیم:
الوبال.
�ف البالُ ،مش� ُ
�يخ کاس� ُ
 متن حاضر« :و إنّني ش� ٌ�ارف َ
ً
ً
عدوا و َح َزنا»[( ]28من
قد س��ألت اهللَ ولدا ً حس��ن ًا ،فكان لي ّ
پیرمردی دل شکسته ام که پایم لب گور است .از خداوند فرزند
صالح و نیکو خاس��تم ،ولی این فرزند برایم دش��من و اندوهی
بیش نبود).
��ه ُ
��د ًّوا
��و َن لِ َي ُك َ
��م َع ُ
مت��ن غاي��بَ « :فالْ َتق ََط ُ
��ون لَ ُه ْ
آل ِف ْر َع ْ
َو َح َزنًا(»...القصص)8/
��د ًّوا َو َح َزن ًا» به
��ون ل َ ُه ْم َع ُ
عملي��ات بينامتن��ی :عبارت«ل َِي ُك َ
داس��تان حضرت موسی(ع) اش��اره دارد و حرف الم در این
جمله الم عاقبت اس��ت و كلمه -حزن با دو فتحه -و حزن
با ضمه و س��كون -به يك معنا اس��ت و مراد از حزن علتحزن اس��ت؛ پس اگر اطالق حزن بر موس��ي كرده به خاطر
س��ببيت وي براي اندوه ايشان است؛[ ]29یعنی
مبالغه در
ّ
آلفرع��ون ،او(حضرت موس��ی(ع)) را از آب گرفتند تا (در
آینده) برایش��ان عامل دش��منی و ناراحتی باشد .در مقامه
پیرمرد اشاره به گذشته می کند و می گوید« :من از خداوند
فرزن��د نیکو خواس��تم» و در ادامه هم نتیج��ه را به صورت
ماض��ی بیان کرده و می گوید« :ولی برایم دش��من و عامل
ناراحتی بود» ،معنی عبارت تغییری نکرده اس��ت؛ اما چون
این آیه در قرآن در ارتباط با حضرت موسی(ع) نقل شده و در
مقامه از زبان پیرمردی در ارتباط با فرزندش نقل می ش��ود،
شکل بینامتنی نفی متوازی است.
الحميم و جفاني الس��مير و
«فأنکرني الصميم و
مت��ن حاضر:
ُ
َ
النديم ،فياليتَن��ي ِم ّت َ
قبل هذا البالء العظيم»[( ]30همۀ مردم
انکارم کردند و همنش��ینان و دوستانم در ح ّقم جفا کردند.
ای کاش که قبل از این فاجعه می مردم).
اض ِإلَى ِج ْذ ِع النَّخْ َل ِة قَالَ ْت َيالَ ْي َت ِني ِم ُّت
متن غايبَ « :ف َأ َجاء َها الْ َمخَ ُ
نت ن َْس ًيا َّم ِ
نس ًّيا»(مريم)23/
ق َْب َل َه َذا َو ُك ُ
ِ��ت َ
قبل هذا البالء
عملی��ات بینامتن��ی :جمله «فيا لي َتني م ّ

العظي��م» یادآور داس��تان حضرت مری��م(س) پیش از تولد
حضرت عیس��ی(ع) اس��ت؛ که چون آن حضرت با خواس��ت
خداوند باردار ش��ده بود ،از حرف مردم و عکس العمل آن ها
سخت بیمناک بود؛ به همین علّت از خداوند می خواست که
ایکاش مرده بود و از یادها فراموش می ش��د؛ اما در مقامه
این س��خن از جانب پیرمردی است که دیگران مثل روزگار
جوانی با او برخورد نمی کنند و دوستان و یاران قدیمی اش
در حقش جفا می نمایند .شکل بینامتنی نفی متوازی است.
مت أن أنتَبِذ مكان ًا
كنت قد َع َز ُ
«ثم قال :يا بُنَ ّي ُ
 مت��ن حاضرّ :اليوم إنس��يّ ًا» (بع��د گفت :ای فرزندم تصمیم
قِصيّ ًا و الأك ّل َم َ
داش��تم که در مکانی دور تنها باش��م و ام��روز با هیچ کس
سخن نگویم).
َ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
��ه فان َت َبذ ْت به َمكانً��ا قَص ًّيا»(مريم)22/
مت��ن غايب« :ف َح َمل ْت ُ
و «َ ...ف َل ْ ُ
ِ
��يا»(مريم )26/عمليات بينامتنی:
��ن أ َك ِّل َم الْ َي ْو َم إِنس ًّ
اليوم إنس��يّ ًا» هر دو
عب��ارات «أنتَبِذ مكان ًا قِصيّ ًا» و «ال أك ّل َم َ
با کمی تغییر از آیه گرفته ش��ده ان��د .هنگامی که حضرت
عیس��ی(ع) به دنیا آمد ،حضرت مریم(س) از بیم س��رزنش
م��ردم در مکانی دور خلوت گزید؛ س��پس خداوند به او امر
ک��رد که یک روز تمام با هیچ کس س��خن نگوید .در مقامه
این سخن از جانب یکی از شخصیت های داستان بیان شده
است .نویسنده توانس��ته با قرآن تعامل خوبی برقرار کند و
از کالم دلنشین قرآن در بیان داستان خود استفاده کند .او
نفی متوازی در تناص را به کار برده است.
ِ
يت إلی حماه
زامي في َحم��اة،
مت��ن حاضر:
«لقيت ُ
فانضو ُ
ُ
َ
الخ ّ
الثمار
نجتني
أخذنا
و
...
ياه
م
ح
ف
أترش
و
رياه
�م
و ُ
َ
ّ ُ ُ َ
لبثت ّ
أتنس� ُ
�ص البُلبُ ُل علی ن َ َغ ِ
ِ
مات
الذوابلِ ،م َن
الس��وابِل و قد َرقَ� َ
األفنان ّ
قوم م��ن كرام الوجود ،س��يماهم في وجوههم
البَالبِ��ل .و إذا ٌ
لوائح الجو َدة و الج��ود .قدأقبلوا
الس��جود ،و عليه��م
ُ
من أثر ّ
بوج��و ٍه ناضرة ،إل��ی ربّها ناظرة .و هم يس��بّحون بحمد ربّهم،
تأخر م��ن ذنبهم»[( ]31درحماة
تقدم و ما ّ
و يس��تغفرون لما ّ
خزام��ی را دیدم ،و به او پیوس��تم .با او همراه و هم صحبت
شدم . ...شروع کردیم به چیدن میوه ها از شاخه های آویخته
درختان ،بلبل با آهنگ آبی که جاری بود ،می رقصید .ناگهان
قوم��ی از بهترین افراد که اثر س��جده در سیمایش��ان بود و
نشانه هایی از نیکی و بخشش در آن ها هویدا بود ،با چهره
هایی روشن ،که به سوی پروردگارشان می نگریستند ،پیش
آمدند؛ در حالی که به ستایش پروردگارشان مشغول بودند
و از گناهان کرده و نکرده خود طلب آمرزش می نمودند).
ول هَّ ِ
متن غايبُّ « :م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َع ُه َأ ِش َّداء َع َلى الْ ُك َّف ِ
ار
الل َوالَّ ِذ َ
هَّ
ِ
ُون َف ْض اًل ِّم َن الل َو ِر ْض َوانًا
ُر َح َماء بَ ْي َن ُه ْم َت َرا ُه ْم ُر َّك ًعا ُس َّج ًدا َي ْب َتغ َ
َ
الس ُجو ِد :...محمد[ص] پيامبر
��يما ُه ْم ِفي ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْن أث َِر ُّ
ِس َ
خداس��ت و كس��انى كه با اويند بر كافران س��ختگير [و] با

بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی

همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مىبينى فضل و
خش��نودى خدا را خواستارند عالمت [مشخصه] آنان بر اثر
سجود در چهرههايشان است»(الفتح)29/
عملي��ات بينامتنی :عبارت ِ
�يما ُه ْم فِي ُو ُجو ِههِ��م ِّم ْن أَثَرِ
«س� َ
�جو ِد» در آيه اش��اره به خصوصیت مؤمن��ان دارد که در
ُّ
الس� ُ
نمازهایشان مداومت دارند .ناصیف با این جمله احوال افرادی
را در مقام��ه خود بیان می کند که س��هیل ب��ن عباد (راوی
مقام��ه) در حماه با آن ها برخورد می کند و آن ها را افرادی
با چهره های روش��ن که اثر س��جده بر چهره هایشان نمایان
است ،وصف می نماید .شکل تناص نفی متوازی است.
�أم من
�و َن من قُ َعيس ف َِص َ
متن حاض��ر« :قد َ
رت أش� َ
کنت أه� َ
�ت عن الطير
ُط َوي��س .لو رمی اهلل ب��ک أصحاب الفيل ،أغني� َ
األبابيل»[( ]32ذلیل تر از قعیس بودی و اکنون ش��وم تر از
طویس گشتی .اگر خداوند تو را از اصحاب فیل قرار می داد،
از مرغان ابابیل بی نیازت می نمود).
َ
َ
متن غايبَ « :ألَ ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َربُّ َ
اب الْ ِفيلِ َوأ ْر َس َ
ك بِأ ْص َح ِ
��ل
َع َل ْي ِه ْم َط ْي ًرا َأبَابِ َ
يل»(الفیل1/و)3
عمليات بينامتنی :اصحاب فیل گروهی از س��پاهیان ابرهه
بودند که از حبشه به قصد تخریب خانه کعبه به راه افتادند
و خداوند دس��ته دس��ته مرغانی را به سوی آن ها فرستاد و
مرغان با سنگ هایی از کلوخ که در منقار داشتند ،به آن ها
حمله کرده و آن ها را از بین بردند .نویس��نده این جمالت
را بهکار برده تا نهایت نحس��ی و ش��ومی شخصیت مقامه را
نشان دهد .او در این راه تعامل خوبی با قرآن دارد .می توان
شکل بینامتنی را نفی کلی گرفت.
مجمع البحرین و شخصيت های قرآنی
بهکارگیری ش��خصیت های قرآنی نیز نوع دیگری از تلمیح
اس��ت ک��ه ناصیف یازج��ی در مقامات 60گان��ه خود از آن
استفاده کرده اس��ت .دکتر ساسانی از این نوع تلمیح تحت
عنوان «ارجاع متن به ش��ناخته ها» نام می برد و می گوید:
«ارجاع متن به ش��ناخته ها زمان��ی رخ می دهد که متنی،
به ف��ردی ،مکانی یا رخدادی خاص اش��اره می کند؛ بویژه
اگر آن فرد ،مکان یا رخداد معروف باش��ند .در اینجا اش��اره
دان��ش دائره
ب��ه آن فرد ،م��کان یا رخداد باعث می ش��ود
ِ
المعارفی خواننده در خوانش متن فعال گردد ،که بخش��ی
ِ
از تلمیح اس��ت»[ ]19در مقامات یازجی ،ش��خصیت های
قرآنی که برگرفته از آیات می باش��ند ،حضور دارند .پردازش
این ش��خصیت ها در مقامات به گونه ای اس��ت که می توان
آن ها را به دو دس��ته تقسیم نمود؛ شخصیت های مثبت و
ش��خصیت های منفی .در قرآن الگوسازی با شخصیت های
مثبت به عنوان یکی از راهکارهای رش��د ش��خصیت انسان
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ارائه گردیده و در مورد الگوپذیری از ش��خصیت های منفی
هشدار داده شده است.
از جمله ش��خصیت های مثبتی که ناصیف در مقامات خود
از آن ها نام برده اس��ت ،پیامبران الهی هس��تند و صد البته
که پرداختن به این ش��خصیت ها از طرف ناصیف بی هدف
نبوده است.
حضرت آدم (ع) یکی از این ش��خصیت هاس��ت؛ در مقامه
«البغدادیه» آمده است که:
الس��ماء و
متن حاضر« :و الش� ُ
�يخ بين ذلك يق ّلب وجهه في ّ
يقول :س��بحان من ع ّلم آدم األس��ماء»[( ]33و شیخ در این
میان رو به آسمان نمود و گفت :پاک و من ّزه است آن کسی
که علم أسماء را به آدم آموخت).
��م آ َد َم َ
َّ
ُ
َ
ُ��م َع َر َض ُه ْم َعلى
��ماء كل َها ث َّ
مت��ن غايبَ :
األ ْس َ
«و َع َّل َ
الْ َم َ
الئِ َك ِة (»...البقره)31/
عمليات بينامتنی :کلمه «آدم»  25بار در قرآن به کار رفته
اس��ت ]34[.در اینجا كلمه «أس��ماء» در جملۀ « َو َع َّل َم آ َد َم
َ
��ماء ُك َّل َها ،»...از نظر ادبيات ،جمعي است كه الف و الم
األ ْس َ
بر سرش در آمده و چنين جمعي به تصريح اهل ادب افاده
عم��وم ميكند؛ عالوه ب��ر اينكه خود آيه ش��ريفه با كلمه
« ُك َّل َه��ا» اين عموميت را تاكيد كرده اس��ت .در نتيجه مراد
از آن ،تمامي اس��مائي خواهد بود كه ممكن اس��ت نام يك
مسمی واقع بشود؛ زیرا در كالم ،نه قيدي آمده و نه عهدي،
ّ
تا بگویيم مراد ،آن أس��ماء معهود است ]29[.از این جمالت
برمی آید که حضرت آدم(ع) شخصیتی است که قرآن از علم
او یاد کرده است .او با همین ویژگی منحصر به فردی که حتی
فرشتگان نیز از آن بی بهره بودند ،به مقام خلیفه اللّهی دست
یاف��ت .در مقامه نیز آوردن این جمله اش��اره به علم حضرت
آدم(ع) اس��ت؛ علمی که از خداوند آموخت .شکل بینامتنی
نفی جزیی است.
از شخصیت های مثبت دیگری که ناصیف در مقامات خود
از آن ها و ویژگی هایش��ان بهره مند ش��ده است ،شخصیت
حضرت سلیمان(ع) و لقمان حکیم است.
�تتم کالم��ه قال :إنّه من س��ليمان ،و
مت��ن حاضر« :فلما اس� ّ
إنّها لمن وصايا لقمان»[( ]35س��خنش که به پایان رس��ید،
گفت :به حق که این س��خن ،سخن سلیمان(ع) و همچون
اندرزهای لقمان است)
هَّ
��م ِ
الر ْح َمنِ
َّ��ه بِ ْس ِ
َّ��ه ِم��ن ُس�� َل ْي َم َ
ان َو ِإن ُ
مت��ن غای��بِ « :إن ُ
الل َّ
َ
للِهَّ
ان الْ ِح ْك َم َة أ ِن اشْ ُك ْر ِ
الر ِح ِ
«ولَق َْد آ َت ْي َنا لُق َْم َ
يم»(النمل )30/و َ
َّ
َو َمن َيشْ ُك ْر َف ِإن ََّما َيشْ ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه(»...لقمان)12/
عمليات بينامتنی :سليمان و لقمان از جمله شخصيت های
قرآنی هس��تند؛ نام س��لیمان 17بار و نام لقم��ان  2بار در
قرآن آمده اس��ت .در مقامه ش��خصیتی که سخن می گوید
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

خ��ود را همچون س��لیمان م��ی پندارد و س��خنانش را نیز
همچون پندهای لقمان که ش��هرت دارند ،می داند .حضرت
س��لیمان(ع) و لقمان حکیم هر دو از شخصیت های مثبتی
هس��تند ک��ه در حکمت و دانای��ی مش��هورند .توصیه ها و
اندرزهای لقمان حکیم در قرآن حائز اهمیت است .نویسنده
غیر از اینکه از ش��خصیت ه��ای قرآنی به نحو مطلوبی بهره
برده اس��ت ،با اس��تفاده از این نام ها به کالم خود ایجاز نیز
بخش��یده است .وی در این متن از نفی کلی استفاده نموده
است.
نوح في ال ُف ِ
لك»[]36
متن حاضر« :تقاذفني له َ
لج ٌج .كأنّي ُ
(سختی ها همچون امواجی است که به سویم حمله ور می شوند
و گویی من نوح در کشتی ام).
ِ
ِ
َ
ْ
ين»(الصافات)79/
«س اَل ٌم َع َلى نُوحٍ في ال َعالم َ
متن غايبَ :
عملیات بینامتنی :نام نوح  42بار در آیات قرآن به کار رفته
اس��ت .نوح شخصیتی قرآنی اس��ت که پس از اینکه قوم او
مورد غضب خداوند قرار گرفتند ،او و ایمان آورندگان به او،
به امر خداوند س��وار در کشتی شدند و از عذاب الهی نجات
یافتند .گوینده خود را به نوح پیامبر تش��بیه می کند که با
وجود همه س��ختی ها توانس��ته اس��ت خود را حفظ کند و
سالم بماند.
القد ِ
س
رب ُخذ منّ َي باليمي��ن و امنُن بروح ُ
متن حاض��ر« :يا ّ
علي ،فاقبَل توبَة المسکين»[]37
األمينَّ .
(پروردگارا! قس��م مرا بپذیر و به خاط��ر روح القدس بر من
م ّنت نهاده و توبه این بنده بیچاره را قبول کن)
وح أْ َ
ين»(الشعراء)193/
ال ِم ُ
الر ُ
متن غايب« :ن ََز َل بِ ِه ُّ
القد ِس» 4ب��ار و «روح ِ
عملی��ات بینامتن��ی :کلم��ه «روح ُ
األمي��ن» 1بار در قرآن آمده اس��ت[ ]34روح األمین و روح
مقرب درگاه خداون��د ،همان جبرئیل امین
القدس فرش��ته ّ
اس��ت که او نیز یکی از ش��خصیت های نام ب��رده در قرآن
اس��ت .در مقامه نیز سیاق جمله که در قالب دعا بیان شده
تقرب داشتن او نزد خداوند داللت دارد.
است ،بر ّ
عالوه بر موارد مذک��ور ،موارد متعددی وجود دارد از جمله
این که نام یوسف 27بار ،یعقوب 16بار و ایوب 4بار در قرآن
آمده است.
در کنار شخصیت های مثبت ،شخصیت هایی در قرآن آمده
ان��د ،که جنبۀ منفی دارند؛ این ش��خصیت ه��ا نیز در کنار
شخصیت های مثبت داستان های قرآن را شکل می دهند.
ناصی��ف در مقامات خود از این گونه ش��خصیت ها نام برده
است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:
ٍ
بسبب لعلمي أنّه أطغی
لت إلی القاضي
متن حاضر...« :
فتوص ُ
ّ
ُ
من فرعون ذي األوتاد و
أبخل من كالب بني زياد»[]38
ّ
(به قاضی پیوستم به این علت که می دانستم او سرکش تر

از فرعون صاحب قدرت و بخیل تر از سگان بنی زیاد است)
«و ِف ْر َع ْو َن ِذي أْ َ
ال ْو َتا ِد»(الفجر)10/
متن غايبَ :
عملي��ات بينامتنی :ناصيف دراين جمله از ش��خصيت قرآنی
«فرعون» در كالم خود اس��تفاده نموده اس��ت .واژه «فرعون»
73بار در قرآن آمده است ]34[.این شخصیت باقدرت و شوکت
فراوان ،بسیار ستمگر و سرکش بود؛ به همین علت شخصیت
قاضی در مقامه به او تشبیه شده است .نوع تناص نفی متوازی
است؛ زیرا در تعامل متن حاضر با متن غایب ،شخصیت فرعون
در متن حاضر موازی همان شخصیت در متن غایب است.
از دیگر شخصیت های منفی که در مقامه از آن یاد شده است،
أبولهب است.
أتب من أبي
متن حاض��رَ :
«فخ َلعنا عليه ُح ّل��ة األدب ،و تركناه ّ
لهب»[( ]39لباس ادب بر او پوشاندیم و در حالی که زیان دیده
تر از أبولهب بود ،رهایش کردیم)
َ
ب
»(المسد)1/
متن غايبَ «:ت َّب ْت َي َدا أبِي لَ َه ٍب َو َت َّ َ
عملي��ات بينامتنی :واژه «أبی لهب» تنها یکبار در همین آیه
آمده است ]34[.أبولهب که مورد نفرین و یا قضاي حق تعالي
قرارگرفته ،فرزند عبدالمطلب و عموي پیامبر اکرم(ص) است كه
سخت با رسول خدا(ص) دشمني ميكرد و در تكذيب گفتهها،
دعوت و نبوت پیامبر(ص) و در آزار و اذيتش اصرار ميورزيد و
در اين راه از هيچ گفتار و عملي فروگذاری نميكردَ «.ت َّب ْت َي َدا
َأبِي لَ َه ٍب» به معنـاي بریده باد دستـان أبولهب ،که در اصـل به
معنـای باطل شدن اعمـال او و بـه نتيجه نرسيدن آن است؛ به
طوري كه زحماتش هدر رفته و مورد استفادهاش قرار نگرفته
اس��ت .راوی این سخن را از زبان لیلی یکی از شخصیت های
مقامه نقل می کند؛ چنان که در قسمت َمثل آمد ،این جمله
َمثلی است برای کسی که خسران دیده باشد.
نتیجه

با بررسی و تحلیل بینامتنی تلمیح در مقامات مجمع البحرین ،اثر
ناصیف یازجی نتایج زیر به دست میآید:
در تعامل مقام��ات مجمع البحرین با قرآن ،همپوش��ی ها و موارد
بینامتنی فراوانی به چش��م می خورد؛ این تعامل از س��وی ناصیف
یازجی کام ً
ال آگاهانه بوده اس��ت و بیشتر نفی متوازی به چشم می
خورد.
روابط بینامتنی مقامات مجمع البحرین با قرآن در سطح گسترده
ای اس��ت که قسمتی از آن را حوادث تاریخی ،مثل ها و شخصیت
های به کار رفته در قرآن شامل می شود.
در هم��ه ان��واع بینامتنی مجم��ع البحرین با قرآنکری��م می توان
همراهی دو یا چند نوع بینامتنی در تقس��یم بندی های مختلف
مشاهده کرد.

بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی
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