بینامتنیت آیات و احادیث در غزلیات شمس
چکیده

یکــی از رویکردهــای نویــن در خوانــش و نقــد متــون توجــه بــه نظریــات بینامتنیــت و پیوندهــای بینامتنــی اســت.

بینامتنیــت کاربــرد آگاهانــة تمــام یــا بخشــی از یــک متــن در متــن دیگــر اســت .هــر اثــری تحــت تأثیــر آثــار قبــل یــا
همزمــان بــا خــود دســتخوش تغییــر شــده ،در آن آثــار تصــرف مینمایــد و هویتــی تــازه میآفرینــد .بــه ایــن ترتیــب
هــر متــن دارای معناهــا و الیههــای معنایــی متفاوتــی خواهــد بــود کــه بخشــی از آن مبتنــی بــر ارتبــاط آن بــا متــن
دیگــر بیــرون از آن اســت.آیات و احادیــث بــا غزلیــات شــمس ،پیونــد بینامتنــی دارنــد .ایــن مقالــه ضمــن پرداختــن بــه
شــاخصها و ویژگیهــای چهــار زیرگونــه بینامتنیــت کــه عبارتنــد از نقلقــول ،ارجــاع ،ســرقت و تلمیــح بــه روش
توصیفــی ـ تحلیلــی بــه بررســی مناســبات بینامتنــی غزلیــات شــمس بــا قــرآن و حدیــث میپردازد.نتیجــه تحقیــق حاضــر
نشــان میدهــد زیرگونــه نقلقــول و تلمیــح بیشــترین بســامد را در غزلیــات شــمس دارد و بینامتنــی پنهــان تعمــدی کــه
معــادل ســرقت اســت در ایــن اثــر وجــود نــدارد.
کلید واژهها :بینامتنیت ،مناسبات بینامتنی ،قرآن و حدیث ،غزلیات شمس

 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
تاریخ دریافت مقاله97/2/2 :؛ تاریخ پذیرش مقاله.97/4/5 :

salamatlatifeh@yahoo.com
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غزلیــات موالنــا هــم از نظــر کاربــرد لغــات و ترکیبــات قرآنــی و هــم از نظــر
اندیشــههای مطــرح شــده نــوع خاصــی از غــزل اســت .آشــنایی کامــل و عمیــق مولــوی
بــا معــارف اســالمی و بــه خصــوص غــور و تأمــل مســتمر وی در قــرآن کریــم و تفاســیر
قــرآن و حدیــث ،پیونــدی بینامتنــی بــا غزلیــات او ایجــاد کــرده اســت.بینا متنــی کــه رویکــرد
جدیــدی در نقــد ادبــی مغاصــر بــه شــمار مــی رود مــی توانــد معیــار نقــد و بررســی متــون
مختلــف و اشــعار شــاعران مختلــف قــرار گیــرد .بــر اســاس رویکردهــای گوناگــون نظریــة
بینامتنیــت هــر متــن در حــال گفتوگــو بــا نظــام فرهنگــی ،زبانــی و ادبــی اســت کــه در
آن پدیــد میآیــد و بــا متنهــای دیگــر تعامــل دارد .برایــن اســاس هیــچ متنــی مســتقل از
دیگــری نیســت و هــر متنــی ،بینامتنــی برآمــده از متنهــای پیشــین اســت .هــر اثــر منبــع
الهامــی دارد کــه در متــن اثــر حــل و هضــم شــده اســت .در غزلیــات شــمس ،قــرآن و
حدیــث در ســطحی گســترده روابــط بینامتنــی ایجــاد کــرده و موالنــا بــه تناســب محتــوا،
موضــوع ،تداعــی و نبــوغ هنــری خــود آن را بازآفرینــی کــرده اســت.ارجاع ،تلمیح ،ســرقت
و نقلقــول از گونههــای ایــن پیونــد بینامتنــی محســوب میشــوند.
در ایــن پژوهــش ،پــس از طــرح اجمالــی مبانــی نظــری بینامتنیــت ،نمونههایــی از
شــیوة تجلــی آیــات و احادیــث در غزلیــات شــمس بــا رویکــرد بینامتنیــت بررســی میشــود.

2ـ پیشینه
در پژوهشهــای متعــددی بــه نقــد بینامتنــی آثــار شــاعران پرداختــه شــده اســت.
ازجملــه مقالــة «نقــد بینامتنــی قرآنــی در شــعر دینــی احمــد وائلــی» از تــورج زینیونــد و
کامــران ســلیمانی بــه تحلیــل چگونگــی بازتــاب آیــات قرآنــی در شــعر احمــد وائلــی شــاعر
عراقــی پرداختــه و بــه بازآفرینــی متــن بــه ســه صــورت قانــون اجتــرار ،قانــون امتصــاص و
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از قاســم مختــاری و فریبــا هادیفــرد و مقالــة «بینامتنــی قرآنــی و روایــی در شــعر ابنیمیــن
فریومــدی» از جــواد رنجبــر و ســجاد عربــی هــردو بــه شــیوة مقالــة اول عمــل کردهانــد
و بــه ســه قانــون فوقالذکــر اشــاره نمودهانــد .مقالــه «روابــط بینامتنــی قرآنــی بــا اشــعار
احمــد مطــر» از فرامــرز میرزایــی و ماشــاءاهلل واحــدی نیــز بــه شــیوة مقالههــای پیشــین بــه
عملیــات بینامتنــی در اشــعار شــاعر عراقــی اشــاره کــرده و بــه عــالوه بــه تنــاص علــم ،تنــاص
شــخصیت  ،تنــاص عنــوان و تنــاص موســیقی نیــز پرداختــه اســت .مقــاالت «بررســی بینامتنــی
تصویــر دریــا در غزلیــات شــمس» و «بررســی بینامتنــی تصویــر شــکار در غزلیــات شــمس»
هــردو از حســین آقاحســینی و زهــرا معینیفــرد بــا توجــه بــه روابــط بیــن متــون بــه تأویــل
تصویــر دریــا و شــکار پرداختهانــد .امــا از منظــر روابــط بینامتنیــت تاکنــون غزلیــات شــمس
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.

3ـ مفهوم بینامتنیت

1

پیــش از آنکــه ژولیــا کریســتوا 2در قــرن بیســتم واژة «بینامتنیــت» را بــه جــای ترکیــب
ابداعــی «منطــق گفتوگویــی »3میخائیــل باختیــن 4بــه کار ببــرد ،تفکــر ارجاعــات بینامتنــی
بــا نامهــا و مفاهیــم متفاوتــی وجــود داشــته اســت و واژههایــی ماننــد تلمیــح ،اقتبــاس ،حـ ّ
ـل،
تضمیــن ،ســرقت و ...در ادبیــات و تعابیــری ماننــد شــأن نــزول ،نقــش احادیــث و اخبــار
و ...در تفســیر قــرآن هرکــدام بــه نوعــی بافــت معنایــی متــون (اشــعار) را ژرفــا بخشــیدهاند.
روالن بــارت درخشــانترین همــة نویســندگانی اســت کــه دربــارة بینامتنیــت دســت بــه قلــم
بردهانــد .او طرفــدار بینامتنــی خوانشــی اســت .بــارت در جســتار «نظریــة متــن» بــا توصیــف
1. Intertextuality
2. Julia Kristeva
3. Dialogism
4. Mikhail Bakhtine
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واژگــون میکنــد .در تعابیــر ســنتی «یــک متــن ،ســطح پدیــداری اثــر ادبــی اســت( ».آلــن،
 )93بــه نظــر میرســد هیــچ راه درســتی بــرای خوانــدن یــک متــن وجــود نــدارد زیــرا هــر
خواننــدهای ،انتظــارات ،عالیــق ،دیدگاههــا و تجــارب خوانشهــای پیشــین را بــا خــود بــه
همــراه دارد.
روابــط بینامتنــی همــواره در طــول تاریــخ وجــود داشــته اســت .در واقــع ،تاریــخ بــه
لطــف همیــن روابــط بینامتنــی مفهــوم پیــدا میکنــد زیــرا تاریــخ انســانی و رشــد بشــری
مرهــون انباشــت تجربیــات بینانســلی از طریــق روابــط بینامتنــی اســت.
بــر پایــه اصــل اساســی بینامتنیــت ،هیــچ متنی بــدون پیــش متن نیســت و متنهــا همواره
بــر پایــة متنهــای گذشــته بنــا میشــوند .همچنیــن هیــچ متــن ،جریــان یــا اندیشــهای ،اتفاقــی
و بــدون گذشــته خلــق نمیشــود بلکــه همیشــه از پیــش چیــزی یــا چیزهایــی وجــود داشــته
اســت .انســان از هیــچ نمیتوانــد چیــزی بســازد ،بلکــه بایــد تصویــری (خیالــی یــا واقعــی)
از متنــی وجــود داشــته باشــد تــا مــادة اولیــة ذهــن او شــود و او بتوانــد آن را همانگونــه (بــا
تقلیــد) بســازد یــا آن را دگرگــون کنــد( .نامــور مطلــق)24 ،
بنیانگــذاران نظریــه بینامتنیــت بــر ایــن باورنــد کــه تمــام متنهــا در گــذر زمــان
از متنهــای دیگــر تأثیــر پذیرفتهانــد ،هــر متنــی یــک بینامتــن اســت و دیگــر متنهــا در
ســطوح متفــاوت و قابــل شناســایی چــه بــه صــورت صریــح و آشــکار و چــه بــه صــورت
ضمنــی و پنهــان در آن حضــور دارنــد.
«بینامتنــی توجــه مــا را بــه متــون پیشــین جلــب میکنــد و مناســبات بینامتنــی در حکــم
حلقههــای رابــط اجــزاء ســخن اســت؛ مجموعــه دانشــی کــه بــه متــن امــکان میدهــد
تــا معنــا داشــته باشــد( ».احمــدی)327 ،اصطــالح «مناســبات بینامتنــی» را نخســتین بــار
صورتگرایــان روس متأثــر از منطــق گفتوگویــی باختیــن مطــرح کردنــد ومعتقــد بودنــد
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مهمتریــن اســت( ».صفــوی)176 ،
مفهــوم بینامتنیــت ،مفهومــی اســت کــه بعــد اجتماعــی را وارد متــن میکنــد .بینامتنیــت
متــن را میگشــاید .بــازی بیپایــان نشــانهپردازی اســت و بــه انقــالب در زبــان شــاعرانه
میانجامــد( .مکاریــک )74 ،ژرار ژنــت 1بــه عنــوان کســی کــه یکــی از جامعتریــن
چارچوبهــای تحلیــل متــون روایــی را ارائــه میدهــد ،نظریــات کاربــردی مهمــی در
خصــوص بینامتنیــت متــون دارد.
او بینامتنیــت را هــم حضــوری عناصــر دو یــا چندیــن متــن میدانــد .یعنــی هــرگاه از
یــک یــا متــن ادبــی یــا هنــری ،عنصــر یــا عناصــری در متــن دوم حضــور یابــد و بــه طــور
یقیــن معلــوم گــردد کــه متــن دوم بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم از متــن نخســت تأثیــر
پذیرفتــه اســت رابطــة ایــن دو متــن بینامتنــی اســت .یکــی از رایجتریــن تقســیمبندیها
کــه بــر اســاس شــاخص آشکارشــدگی یــا پنهانســازی اســتوار گردیــده اســت عبارتنــد از:
بینامتنیــت صریــح و آشــکار و بینامتنیــت ضمنــی و پنهــان .در بینامتنیــت صریــح و آشــکار
میتــوان بــه راحتــی عنصــر بینامتنــی را شناســایی نمــود؛ زیــرا ایــن عنصــر بــه دالیــل
گوناگــون صریــح و روشــن اســت .از زیرشــاخههای آن میتــوان بــه «نقلقــول» اشــاره
کــرد .در بینامتنیــت ضمنــی و پنهــان درســت برعکــس عنصــر مشــترک و هــم حضــور بــه
روشــنی و صراحــت بیــان نشــده اســت و نمیتــوان بــه راحتــی متوجــه روابــط همحضــوری
دو متــن شــد .یکــی از انــواع آن ســرقت ادبــی اســت .در تقســیمبندی کلــی مهمتریــن
انــواع بینامتنیــت یعنــی همحضــوری میــان متنــی چهــار گونــه اســت :نقلقــول ،ارجــاع،
ســرقت و تلمیــح( .نامــور مطلــق 31 ،ـ )40

1. Gerard Genette
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«میــان تمامــی تأثیرپذیرهــای هنــری ،تأثیــری کــه متنــی ادبــی از متنــی دیگــر میگیــرد
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نقــل قــول یکــی از نخســتین و رایجتریــن اشــکال بینامتنیــت محســوب میگــردد .بــه
همیــن دلیــل در مــورد آن در فرهنﮓهــای گوناگــون مباحــث گاه مبســوطی مطــرح شــده
اســت .بــرای مثــال در فرهنــﮓ ایرانــی توجــه ویــژهای بــه نقلقــول ،بــه ویــژه نقلقولهــای
دینــی شــده اســت .در فرهنــﮓ یونانیهــا و ســﭙس اروپایــی و غربــی نیــز توجــه جــدی و چند
بعــدی بــه موضــوع نقــل قــول شــده اســت .نقــل قــول در بینامتنیــت جایــگاه مهمــی دارد زیــرا
موجــب همحضــوری یــک یــا چندیــن پــاره متــن در دو یــا چندیــن متــن میشــود .آنهــا را
بــه هــم پیونــد میزنــد و رابطــهای خــاص میــان آنهــا برقــرار میکنــد .ژنــت نقــل قــول را
صریحتریــن ،لفظیتریــن و در عیــن حــال ســنتی معرفــی میکنــد.
ایــن ســه ویژگــی بیانگــر آن اســت کــه بــرای ژنــت میــزان صراحــت در بینامتنیــت
مهــم اســت ،چنــان کــه بــه عنــوان یــک شــاخص متمایزکننــده بــه کار گرفتــه شــده اســت .بــا
ایــن ویژگــی نقلقــول در مقابــل تلمیــح و ســرقت قــرار میگیــرد کــه ضمنــی هســتند.یکی
از ویژگیهایــی کــه نقــل قــول را در نظــام کالمــی از شــکلهای دیگــر بینامتنــی متمایــز
میکنــد ،داشــتن عالئمــی ماننــد گیومــه یــا ایتالیــک بــودن اســت.
لفظــی بــودن نقــل قــول مهمتریــن ویژگــی آن اســت کــه موجــب تمایــز آن نســبت بــه
ارجــاع و تلمیــح میشــود .لفظــی بــودن در عیــن حــال بیانگــر صریحتریــن شــکل بینامتنیــت
نیــز هســت .زیــرا عنصــر بــه عاریــت گرفتــه شــده همــان گونــه کــه در متــن «الــف» بــود در
متــن «ب» نیــز حضــور دارد .حضــور لفظــی یــک متــن در متــن دیگــر موجــب میگــردد تــا
سرشــت متــن دریافتکننــده دگرگــون شــود( .همــان 41 ،ـ )42
3ـ2ـ ارجاع ()Refrence

ارجــاع ماننــد نقلقــول ،صورتــی صریــح از بینامتنیــت اســت .امــا متــن دیگــر را بیــان
نمیکنــد؛ بلکــه بــه آن ارجــاع میدهــد .ارجــاع بیانگــر ایــن اســت کــه بینامتنیــت همــواره
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ارتبــاط بــه یــادآوری و ارجــاع نیــز گســترش مییابــد .در واقــع ارجــاع ،بینامتنــی اســت کــه
در غیــاب متــن نخســت صــورت میگیــرد( .همــان)45 ،
ارجــاع نوعــی بازنمایــی اســت امــا نــوع خاصــی از آن بــه حســاب میآیــد؛ زیــرا بــا
ویژگیهایــی کــه دارد خــود را از دیگــر انــواع بازنماییهــا متمایــز میگردانــد .ارجــاع
در معنــای گســتردة آن هرگونــه ارتبــاط و حوالــة بینامتنــی ماننــد نقلقــول و ...را شــامل
میگــردد .امــا در معنــای خــاص بــه رابطــهای اطــالق میشــود کــه بــه طــور غیرمســتقیم
صــورت میگیــرد .تفــاوت میــان ارجــاع و نقــل قــول در ایــن اســت کــه در نقــل قــول
ایــن همحضــوری بــه صــورت مــادی ،جســمی ،عینــی و لفظــی صــورت میگیــرد؛ یعنــی
قطعــهای از متــن «الــف» بــه همــان صــورت در متــن «ب» حضــور پیــدا میکنــد امــا در
ارجــاع بــه واســطة نشــانههایی قــراردادی ایــن ارتبــاط انجــام میپذیــرد؛ یعنــی بخشــی از
متــن حضــور نــدارد بلکــه چیــزی غیــر از خــود متــن ماننــد نــام مؤلــف یــا کتــاب واســطه
میشــود .ارجــاع بینامتنــی صادقانــه اســت یعنــی نشــانههای ارجاعــی موجــب میشــود تــا
پیونــد و ارتبــاط میــان متنهــا بــه صــورت شــفاف و آشــکار انجــام پذیــرد .از ایــن جهــت
ارجــاع در مقابــل ســرقت ادبــی و حتــی تلمیــح قــرار میگیــرد و خــود را بــه نقلقــول
نزدیــک میکنــد .ارجاعــات بــه دو دســتة درون متنــی و بــرون متنــی تقســیم میشــوند و
ارجاعــات برونمتنــی نیــز قابــل تقســیم بــه دو نــوع درون مؤلفــی و بــرون مؤلفــی اســت.
3ـ3ـ سرقت ()Plagiat

ســرقت ادبــی ـ هنــری یکــی از موضوعــات مهــم در عرصــه خلــق ادبــی ـ هنــری و
علمــی ـ فکــری محســوب میشــود کــه از گذشــتههای دور بــه شــکلهای گوناگــون
صــورت میگرفــت .ژنــت رابطــة میــان متــن سرقتشــونده و متــن ســرقتکننده را در
زمــرة بینامتنیــت میدانــد .ســرقت بینامتنــی ضمنــی اســت همــان طــور کــه نقلقــول بینامتنــی
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بــا حضــور عناصــر متنــی یــک متــن در متــن دیگــر صــورت نمیگیــرد؛ بلکــه گاهــی ایــن
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اســت .ســرقت یــک اثــر ،یعنــی اســتفاده از یــک بخــش آن بــدون اینکــه بیــان شــود مؤلــف
آن کیســت .پــس ســرقت بینامتنیتــی اســت کــه بــدون اعــالم کــردن ،اقــدام بــه برداشــتن و
عاریــت گرفتــن عناصــری از متــن دیگــر میپــردازد یعنــی بــه نوعــی نقــل قــول اعــالم نشــده
اســت .بــه بیــان دیگــر ســرقت متنــی بــه پنهــانکاری روابــط بینامتنــی اطــالق میشــود کــه
میتوانــد از بخشــی یــا از تمــام یــک اثــر صــورت پذیــرد.
3ـ4ـ تلمیح ()Allusion

تلمیــح شــیوهای از بیــان اســت کــه در آن بــه یــک تفکــر ،یــک شــخص یــا یــک چیــز
ارجــاع داده میشــود بــدون اینکــه مرجــع آن افشــا گــردد یــا ارجــاع بــه متنــی دیگــر اســت
بــدون اینکــه نامــی از آن متــن مرجــع بــرده شــود .تلمیــح پنهانتریــن و ضمنیتریــن نــوع
بینامتنیــت اســت و بــه همیــن دلیــل ســختترین نــوع آن بــرای یــک پژوهشــگر محســوب
میشــود؛ زیــرا عنصــر عاریــت گرفتــه چنــان بــا متــن جدیــد آمیختــه شــده اســت کــه
بازیابــی آن دشــوار اســت و نیــاز بــه ذکاوت فراوانــی دارد تــا ارتبــاط میــان آن متــن و متــن
دیگــری کــه ضرورتــاً بخشهایــی را بــه آن بازمیگردانــد ،دریافــت شــود .تلمیــح نیــز
اغلــب بــا نقــل قــول مقایســه میشــود امــا بــرای یــک دلیــل کام ـ ً
ال متفــاوت ،زیــرا تلمیــح
نــه لفظــی اســت و نــه صریــح بلکــه میتوانــد بــه نظــر بســیار خفــی و ســیال باشــد .تلمیــح
و کنایــه یــا اشــاره از صــوری هســتند کــه بــه حافظــه بینامتنــی خواننــده وابســتگی زیــادی
دارنــد .تلمیــح رابطــة بیــن دو متــن بــه شــمار مــیرود کــه یکــی آشــکار و دیگــری پنهــان
باشــد یعنــی رابطــه میــان یــک گفتــه و یــک ناگفتــه اســت و بــه ضمنیتریــن و پنهانتریــن
شــکل ممکــن روابــط میــان دو متــن را برقــرار میکنــد.
از نظــر ژنــت ،تلمیــح بینامتنــی جنبــة ســازندگی و تکوینــی دارد زیــرا شــیوهای بــرای
نــه فقــط هــم حضــوری یــک متــن در متــن دیگــر اســت؛ بلکــه بــه زایــش متنهــای تــازه نیــز
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بــه خصــوص شــعر اســت زیــرا برخــالف برخــی دیگــر از انــواع بینامتنیــت ،کــه میتواننــد
محدودیتهایــی را از نظــر صــوری ایجــاد کننــد ،تلمیــح بــه صــورت نامحســوس در متــن
میزبــان حضــور پیــدا میکنــد و ســبک نویســنده را دگرگــون نمیکنــد .در واقــع تلمیــح
انطباقپذیرتریــن نــوع بینامتنیــت اســت زیــرا بــه ســادگی میتوانــد خــود را بــا شــرایط متــن
منطبــق کنــد( .همــان 45 ،ـ )63

4ـ موالنا ،قرآن و حدیث و غزلیات شمس
اثرپذیــری و اثرگــذاری شــاعران از مضامیــن آیــات و احادیــث در دورههــای مختلــف
یکســان نبــوده اســت .همچنــان کــه ایــن تأثیــر و تأثــر در طــول زندگــی هــر شــاعر نیــز
شــدت و ضعــف داشــته اســت .امــا از آن جــا کــه مولــوی شــیفتة فرهنــﮓ اســالمی بــوده و
بیشــتر عمــر خــود را بــه تحصیــل و تدریــس علومــی پرداختــه کــه منابــع اصلــی آن بــه زبــان
عربــی بــوده اســت لــذا واژههــا و ترکیبــات عربــی در آثــار او فــراوان بــه کار رفتــه اســت.
در کلیــات شــمس  87غــزل عربــی دارد کــه تبلــور آمیختگــی شــگفت عرفــان بــا
معــارف اســالم در اندیشــة اوســت .ایــن اثــر سرشــار از الفــاظ و تعابیــر مأخــوذ از قــرآن
و حدیــث اســت کــه گاهــی موالنــا در مفهــوم آنهــا تصــرف کــرده و در معنایــی غیــر از
معنــای حقیقــی خــود بــه کار بــرده اســت.کیفیت بهــره گیــری از داســتان پیامبــران در آن
قابــل تأمــل اســت« .بهرهگیــری از داســتان پیامبــران در کلیــات شــمس چنــان گســترده و
متنــوع اســت کــه هیــچ کتابــی را در ادب فارســی از ایــن نظــر نمیتــوان بــا آن مقایســه
کــرد مگــر مثنــوی معنــوی خــود مولــوی را .ایــن تنــوع و وســعت تلمیــح بــه داســتان پیامبــران
هــم در غزلیــات و هــم در مثنــوی بیگمــان ناشــی از آشــنایی کامــل و عمیــق مولــوی
بــا معــارف اســالمی و بــه خصــوص غــور و تأمــل مســتمر وی در قــرآن کریــم و تفاســیر
قــرآن و حدیــث اســت .داســتان پیامبــران و شــیوة اســتفاده از آنهــا در بیــان افــکار و احــوال
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کمــک میکنــد .تلمیــح بــه دلیــل سرشــت و طبیعــت خــود مــورد توجــه مؤلفــان ادبــی و
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دوبــاره و اســتحاله روحــی مولــوی در مثنــوی و غزلیــات شــمس بــه نمایــش درآمــده اســت».
(پورنامداریــان)115 ،
مولــوی بیــش از تمــام عارفــان در اندیشــة طلــب فیــض از کالم حــق بــوده و اســتفادة
او از آیــات قــرآن بــه شــکلهای گوناگــون بــوده اســت .گاه بــدون اشــارة صریــح بــه آیــه،
مفهــوم تمــام یــا بخشــی از آن را در شــعر خــود آورده اســت کــه خواننــدة آشــنا بــا قــرآن
بیدرنــﮓ آن را درمییابــد .گاه بــه ضــرورت وزن شــعر ،بخشــی از آیــه را بیهیــچ
تصرفــی در شــعر گنجانــده و گاه در الفــاظ تصرفــی کــرده اســت.
در ایــن بخــش کاربــرد آیــات و احادیــث درنمونــه هایــی از غزلیــات شــمس از منظــر
بینامتنیــت بررســی میشــود .از میــان تقســیمبندیهای ذکــر شــده بــه جــز ســرقت ســایر
مــوارد قابــل تطبیــق بــا آیــات و احادیــث بــه کار رفتــه در غزلیــات شــمس اســت.

5ـ بینامتنیت قرآنی و حدیثی
«قــرآن مجیــد کتــاب دینــی ماســت ،معانــی و مفاهیــم آن در طــول چهــارده قــرن
از جهــات مختلــف در حیــات فــردی و اجتماعــی مــا تاثیــر پنهــان و آشــکار نهــاده اســت.
چنانکــه امــروز نمــی تــوان جنبــه ای از جنبــه هــای گوناگــون زندگــی مســلمانان را یــاد کــرد
کــه قــرآن و معانــی واالی آن بــه نحــوی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن تاثیــری نگذاشــته
باشــد( ».حلبــی )11 ،همیــن تاثیــر را بــه وضــوح در شــعر شــاعران مــی تــوان مالحظــه کــرد
کــه بــه صــورت هــای گوناگــون از واژه هــا یــا تعبیــرات قرآنــی بهــره بــرده و بیــن متــون
تعامــل ایجــاد کــرده انــد .روابــط بینامتنــی ازجملــه روابطــی اســت کــه اســاس آن بــر تعامــل
اســت .لــذا بایــد ارکانــی وجــود داشــته باشــد تــا بیــن آنــان تعامــل ایجــاد شــود .بینامتنــی
ســه رکــن اساســی دارد :متنــی کــه حاضــر اســت کــه در ایــن تحقیــق ابیــات منتخــب از
غزلیــات شــمس متــن حاضــر محســوب میشــود .متــن پنهــان کــه همــان آیــات قــرآن در

Downloaded from pdmag.info at 18:09 +0330 on Friday February 22nd 2019

و عوالــم روحــی ،جلــوهای از تجــدد آن فرهنــﮓ عظیــم معنــوی اســت کــه بعــد از تولــد

ب ناصتن ز قیاا و یکادی

در

ی اا شمب 43 ///

کــه بــه بررســی تأثیــر و تأثــر دو متــن میپــردازد و بــه تشــریح و توضیــح شــکل جدیــدی
کــه بازآفرینــی شــده اشــاره دارد.
5ـ1ـ بینامتنیت قرآنی

5ـ1ـ1ـ تلمیح
آشــنایی عمیــق مولــوی بــا تفاســیر و قصــص قــرآن کریــم ســبب شــده اســت کــه هــم
در مثنــوی و هــم در کلیــات شــمس مایــه هــای تلمیحــی در زمینــة داســتان پیامبــران بســیار
متنــوع باشــد .ایــن تنــوع چشــمگیر نــه تنهــا نــکات وحــوادث و شــخصیت هــای برجســتة
داســتان پیامبــران را شــامل مــی گــردد بلکــه نــکات و اشــاره هــای نــا آشــنا و بســیار مهجــور
راکــه تنهــا در بعضــی از تفاســیر و قصــص ذکــر شــده اســت؛ نیــز در بــر ی گیــرد .در
کلیــات شــمس برخــالف مثنــوی داســتان هــای پیامبــران بــه تفصیــل نیامــده زیــرا در غــزل
مجــال تفســیر و شــرح و بســط نیســت امــا اشــاره بــه جنبــه هــا و نــکات مختلــف هــر داســتان
بــه تکــرار آمــده اســت بــه طــوری کــه کمتــر تلمیحــی در داســتان پیامبــران در دیگــر کتــاب
هــای شــعر و حتــی آثــار منثــور مــی تــوان یافــت کــه چنــد نمونــه یــا حداقــل یــک نمونــه
و شــاهد در کلیــات شــمس نداشــته باشــد (پورنامداریــان .)117 ،تلمیــح از نظــر ســاخت،
گفتــار را بــه ســمت ایجــاز میبــرد و باعــث میشــود کــه معنــای کالم شــاعر یــا نویســنده
در ذهــن شــنونده یــا خواننــده ادامــه یابد.موالنــا بــا اســتفاده از زمینــهای کــه مفهــوم قرآنــی
یــا روایــی در ذهــن مخاطــب دارد خــود را از تکــرار و اطنــاب بینیــاز میبینــد .در ایــن
قســمت بــه عنــوان نمونــه بــه تعــداد اندکــی از نــکات تلمیحــی داســتان هاکــه نشــان دهنــدة
گونــه ای بینامتنیــت اســت اشــاره مــی شــود:
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روایــات منقــول اســت کــه بــر شــعر تأثیــر گذاشــته ورکــن ســوم فراینــد بینامتنیــت اســت
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در بــارة حضــرت عیســی و معجــزات و حــوادث زندگــی او در ضمــن آیات در ســوره
هــای مختلــف قــرآن کریــم اشــاره رفتــه اســت کــه همیــن اشــارات را در غزلیــات شــمس بــه
شــکلی نوآورانــه مالحظــه مــی کنیــم.در بیــت زیــر بــه معجــزة حضــرت عیســی (ع) اشــاره
میکنــد کــه تفســیر و فهــم معنــای بیــت منــوط بــه شــناخت ماجــرای دم مســیحایی و زنــده
کــردن مــردگان توســط اوســت.
متن حاضر بیت زیر است:

توییعیســی و منمرغــت ،تــو مرغــی ســاختی از گل
پرانــم
چنانکــه در دمــی در مــن چنــان در اوج ّ
(کلیات شمس ،غزل )1414

بیت اشاره به سورة آل عمران آیه  49دارد که در این بیت متن غایب است:
َ َّ َ
ُ ُ
ً
َ ِّ ُ ْ َ ّ َ ْ ُ ُ
َ
َ
«و رســوال الــی بنیاســرائيل انــی قــد جئتكــم بآيـ ٍـه مــن ربكـ
ـم انــی اخلــق
ََ َْ ُ
ً
ُ
َ
َ ُ ْ َ ّ
َ
ُْ ُ
الطيــن َک َ
هيــه الطيــر فانفــخ فيكــون طيــرا ِبــاذن اللـ ِـه و ابــری االکمــه
لكــم ِمــن
ِ
ِ
ِ
َ َ ِّ
َ َ
َ
َ َ
ـی الموتــی بــاذن اللــه و َانب ُئ ُكـ ْ
اال ْبـ َـر َص َو ُاحـ َ
ـم ِبمــا تأکلــون و مــا تدخــرون
و
ِ
ِ
ُ ْ َّ
َ ُ ْ ْ ُ ُ
َ
ـم ِان کنتــم مؤمنيــن»
ذلــک لَيــه لكـ
فــی ِ
بيوتكــم ِان فــی ِ
بــر اســاس قــرآن ،عیســی توانســت پرندههــای گلیــن کوچکــی درســت کنــد و بــه

آنهــا بدمــد و بــه اذن خــدا آنهــا را زنــده کنــد .مولــوی خــود را چــون پرنــدة گلینــی میبینــد
کــه وقتــی معشــوق بــر او میدمــد پــرواز را یــاد میگیــرد .در همیــن آیــات قرآنــی عیســی
زندهکننــدة مــرده توصیــف شــده اســت .و ایــن صفتــی اســت کــه اغلــب ،در اشــعار بــه آن
اشــاره میشــود زیــرا او هــم نمــادی از رهبــر روحانــی اســت کــه ارواح زنــدگان را مــرده
میکنــد و هــم نمــادی از معشــوق الهــی اســت کــه کشتهشــدگان راه عشــق و اشــتیاق را بــه
زندگــی بــاز میگردانــد( .شــیمل)134 ،
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داستان عیسی (ع)

ب ناصتن ز قیاا و یکادی

اکمــه را بصــر دهــم جانــب طــور ننگــرم
(کلیات شمس  ،غزل)

درابیــات فــوق بهــره گیــری آگاهانــة مولــوی از آیــة قــران را مــی بینیــم .در بیــت زیــر
مفهــوم جدیــدی ابــداع شــده اســت:

یــه نفــس در پردة عشــقش چــو جانت غســل کرد
همچــو مریــم از دمــی بینــی تــو عیســی زاییــی
(همان ،غزل )2807
مفهــوم بیــت بیــان ســخنان معرفــت آمیــز و عرفانــی اســت  .موالنــا بــا توجه بــه مضمون

آیــات قــرآن ترکیــب تــازة عیســی زایــی را خلــق کــرده و بــه ایــن شــکل رابطــة بینامتنــی
ایجــاد کــرده اســت.

داستان موسی (ع)
در اشــعار کلیــة شــاعران داســتان حضــرت موســی بیــش از ســایر انبیــا نمــود دارد و
گفتــار ،حــوادث و افــراد داســتان بــه طــرق مختلــف بــرای ژرفــا بخشــیدن بــه مفهــوم یــا
خلــق معنــای جدیــد در متــون بــه کار رفتــه اســت کــه ایــن همــان تعبیــر بینامتنیــت یــا ارجــاع
بینامتنــی اســت.
اعتمــادی دارد او بــر عشــق دوســت

گــر ســماع لنترانــی میکنــد
(همان ،غزل )8587

بیــا کــه همــره موســی شــویم تــا کــه

کــه کلّــم اهلل آمــد مخاطــب طــوری

(همان ،غزل )3073
در آیــة  43ســورة اعــراف داســتان گفتوگــوی بیواســطه حضــرت موســی (ع) بــا
پــروردگار آمــده کــه بــه عنــوان متــن غایــب موالنــا از آن بهــره بــرده اســت:
َُْ
َ
َ َ َّ ُ ُّ ُ َ ِّ َ
َ
َ«و َل ّمــا جـ َ
ميقاتنــا و کلمــه َربــه قــال َرب ارنــی انظــر ِاليــک قــال
ـاء موســی ِل
ِ
ِ
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مالقــات موســی (ع) بــا خــدای ســبحان ،افتخــار تکلــم و همصحبتــی بــا خــدا ،تمنّــای
رؤیــت جمــال الهــی ،تجلــی قــادر متعــال بــر کــوه و مدهوشــی حضــرت موســی موضــوع
آیــة میقــات اســت کــه شــناخت موالنــا از داســتان و ژرفنگــری او زمینهســاز ســرودن ایــن
ابیــات شــده و متــن قــرآن را در متــن اشــعارش بــه شــیوههای مختلــف بــه کار بــرده اســت.
بــه ایــن ترتیــب متــن (شــعر) او فاقــد هــر نــوع معنــای مســتقل اســت و بــدون شــناخت متــن
قــرآن قابــل فهــم نیســت .لــذا قــرآن از عوامــل تأثیرگــذار بــر متــن او بــوده و در واقــع یــک
بینامتــن داریــم.
مولــوی گاهــی عصــای موســی را بــا عشــق مقایســه میکنــد .همــان طــور کــه در
داســتان حضــرت موســی عصــای موســی اژدهــا میشــود و ســحرهای ســاحران فرعــون را
میبلعــد ،عشــق نیــز چــون عصــای موســی اســت کــه رنﮓهــا و تعلقــات جهــان را کــه
چــون ســحرهای فرعونیــان اســت میبلعــد و از میــان میبــرد( .پورنامداریــان)258 ،

بخــورد عشــق جهــان را چو عصا از کف موســی

بــه زمانــی کــه بســوزد همــه را همچــو زبانــه
(کلیات شمس ،غزل )154

رنﮓ جهان چو ســحرها ،عشــق عصای موسوی

بــاز کنــد دهان خود درکشــدش به یک نفس
(همان ،غزل )1206

عشــق نــه تنهــا جهــان و رنﮓهــا و تعلقــات را چــون عصــای موســی کــه اژدهــا
میشــود ،میبلعــد و از میــان میبــرد؛ بلکــه خــود عاشــق یــا «مــن» تجربــی او را نیــز از بیــن
میبــرد و فانــی میکنــد.
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ََ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
ََ
ُْ
َ َ
َ
َ
لــن ترانــی و ِلكــن انظــر ِالــی الج َبــل فـ ِـا ِن اســتق َّر مكانــه ف َسـ ْـوف ترانــی فل ّمــا
ِ
َ ُّ ْ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ّ ً َ َ
َ ّ
َ ً ََ ّ َ َ
َ َ
َ ُ
َّ
تجلــی ربــه ِللجبــل جعلــه دکا و خــر موســی ص ِعقــا فلمــا افــاق قــال ســبحانک
ِ
ُْ ُ َ َ َ َ َ َ ّ ُ ْ
تبــت ِاليــک و انــا اول المؤمنيــن»

ب ناصتن ز قیاا و یکادی
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آن عصــای موســی اژدرهــا بخــورد

تــو مگــر هــم زان عصــا آموختــی
(همان ،غزل )2903

ابیــات فــوق اشــاره بــه یکــی از معجــزات حضــرت موســی (ع) دارد کــه در ســورة
ُ ُ
اعــراف آیــة  107بــه آن اشــاره شــده اســت«َ .ف َا ْلقــی َعصـ ُ
ـاه َفــاذا هـ َ
ـی ثعبــان مبيــن»
ِ ِ
متــن غایــب ابیــات اســت و تشــبیه عشــق بــه عصــای موســی توســط موالنــا باعــث تنــوع
تفســیری وایجــاد خوانشهــای متکثــر شــده اســت .در واقــع روابــط بینامتنــی حاکــم بــر متــن
حاضــر و متــن غایــب باعــث آفرینــش معنــا شــده اســت.

داستان داود (ع)

من خمشــم خســته گلو عــارف گوینــده بگو

زانــک تــو داود دمــی مــن چه کهم رفتــه ز جا
(کلیات شمس ،غزل )38

در ایــن بیــت موالنــا خــود را خامــوش میخوانــد .مثــل کــوه کــه آواز داود را تکــرار
میکنــد .خــود را بیقــراری میشــمارد کــه ســخنان عــارف گوینــده را در بیخبــری
تکــرار میکنــد .بیــت اشــاره بــه آیــة  10ســورة ســبأ در قــرآن کریــم دارد کــه در متــن
غایــب اســت و درک معنــای بیــت مســتلزم آگاهــی از معنــای ایــن آیــه اســت:
َ ََ
ً
ُ َ ّ
ّ َ َ َُ
ََ ُ
ٌ َّ
«و لقد آتينا داود ِمنا فضال يا جبال او بی معه والط َير و لنا له الحديد»
ِ
شــاعر بــه گونــه ای غیــر ملمــوس کــه فقــط از طریــق معنــا مــی تــوان بــه آن پــی بــرد از
ایــن آیــه ســود جســته اســت  .تنهــا تشــبه لفظــی کلمــة داود اســت.در بیــت نیــز کمینهگویــی
کــه ویژگــی تلمیــح اســت باعــث تــداوم معنــی در ذهــن خواننــده شــده و معنیآفرینــی
صــورت گرفتــه اســت.
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متن حاضر در غزلیات بیت زیر است:
یعقــوب وار وااســفاها همــی زنــم

دیــدار خــوب یوســف کنعانم آرزوســت
(همان ،غزل )441

اشاره به آیة  84سوره یوسف است :
َ
ُ َ َ َ ّ ّ
َ
َ
ُ َ ُ
َ
َ َ ّ َ ُ َ
ـزن
«و تولــی عنهــم و قــال يــا اســفا علــی يوســف و ابيضــت عينــاه ِمــن الحـ ِ
َ ُ َ َ
فه
ــو کضيم»
در اینجــا نیــز شــاعر معنــای آیــه را در روح بیــت دمیــده اســت و مفهــوم آیــه را در
ســرودة خــود تکــرار کــرده وبــا آوردن الفــاظ آیــه  ،بینامتنــی آشــکاری را بــه نمایــش
گذاشــته اســت.

داستان پیامبر(ص)
در غزلیــات شــمس «بــه زندگــی پیامبــر خاتــم (ص) در  14بیــت بــه صــورت مســتقیم
بــا توجــه بــه آیــات اشــاره شــده اســت .از آن میــان معــراج و شــکافتن مــاه بــه اشــاره او و
همچنیــن عنایــات خــاص خــدا نســبت بــه نبــی بیشــتر مــورد توجــه مولــوی بــوده اســت».
(حیــدری)34 ،
در تلمیح به داستان پیامبر به معجزات ایشان اشاره شده است:

از مــه او مــه شــکافت ،دیــدن او برنتافــت

ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداســت
(کلیات شمس ،غزل )463

اشــاره بــه شــقالقمر اســت .مــاه آســمان طاقــت جمــال مــاه چهــرة او را نداشــت و بــر
خــود شــکافت .مــاه کــه نــور خــود را از مــاه میگیــرد و خــود شــبگرد و بیسروپاســت
چنیــن ســعادتی یافــت وقتــی مــاه کــه کمتریــن گــدا در عالــم موجــودات اســت چــرا مــا
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داستان یوسف (ع)
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آن کریــم اســت ارجــاع دهــد.

5ـ1ـ2ـ نقل قول
اشــارات غیرمســتقیم لفظــی و معنایــی و ترکیبهایــی کــه بــر پایــه تعبیرهــای قرآنــی
صــورت گرفتــه در اشــعار موالنــا فــراوان بــه کار رفتــه اســت .در واقــع در تقســیمبندی
بینامتنــی ژنــت ،کاربــرد کلمــات قرآنــی کــه مســتقیماً بــه صــورت یــک صفــت بــه کار بــرده
شــده از نــوع نقــل قــول محســوب میشــود .البتــه نقــل قولــی کــه بــدون گیومــه و نشــان نقــل
قــول اســت« .روالن بــارت معتقــد اســت کــه هــر متــن در حقیقــت نقــل قولهایــی اســت
از هــزاران قائــل بینــام و نشــان ،نقــل قولهایــی کــه در نــگارش آنهــا عالمــت نقــل قــول
نگذاشــتهاند» (شمیســا)359،
در ابیات زیر نقل قول به صورت عین لفظ یا با اندک تغییری آمده است:
رب الفلــق
فالــق اصباحــی و ّ

بــاز کنــی صــد در و گویــی درآ
(کلیات شمس  ،غزل )250

خداونــد شــکافندة تاریکــی شــب بــه نــور بامــدادان اســت .ایــن مفهــوم در آیــه 96
ســورة انعــام چنیــن آمــده اســت:
َّ
َّ
َ
َ
ُ َ
َ
َ َ َ َ
ً
ً
َ
َ َ ُ
َ
ْ َ َ
َ
ذلــک
فالــق االصبـ
ـاح و جعــل الليــل ســكنا و الشــمس و القمــر حســبانا ِ
« ِ
ِ
َ
َ
تقديـ ُـر العزيــز العليــم»
در آیــه بــه ســه نعمــت از نعمتهــای خداونــد اشــاره شــده اســت :صبــح ،آرامــش
شــب و وســیلة حســاب قــرار دادن خورشــید و مــاه در زندگــی کــه حســاب روزهــا و
شــبها و ماههــا و ســالها بــا خورشــید و مــاه بــه دســت میآیــد کــه در زندگــی بســیار
مهــم اســت .ربالفلــق نیــز اشــاره بــه آیــة  1ســورة فلــق دارد« :قــل اعــوذ بــرب الفلــق»
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ارجــاع دروم مولفــی نیــز وجــود دارد:

مــرده بایــد بــود پیــش حکــم حــق

تــا نیایــد زخــم از رب الفلــق
(مثنوی ،دفتر اول)

در بیــت دیگــری موالنــا بــه صفــت دیگــر خداونــد کــه دانــای اســرار نهــان اســت
اشــاره میکنــد و در مصــراع دوم شــکل آیــه را بــا جابهجایــی کلمــات تغییــر میدهــد و
بــه گونــهای شــاعرانه از آیــة قــرآن بهــره مــی بــرد و در راســتای همــان معنــا متــن غایــب را
بــاز آفرینــی مــی کنــد:

ـر حاضر اســت
نــی خمش کن عالم السـ ّ

نحــن اقــرب گفــت مــن حبــل الوریــد
(کلیات شمس ،غزل )824

متــن پنهــان ایــن بیــت کــه خواننــده بــه محــض شــنیدن آن بــه یــاد مــیآورد آیــه 16
ســورة ق اســت:
َ َ
َ
َ
ُ
َ ُ ُ َ َْ ُ َ
َ
َ َ
ُ
ُ
ـان َو َنعلـ ُ
ـن اقــرب ِاليــه
ـم مــا ت َوســوس ِبـ ِـه نفســه و نحـ
االنسـ
ـا
ـ
قن
ل
خ
ـد
ـ
ق
ل
«و
ِ
ِ
مــن َحبــل َ
الوريــد»
ِ
ِ
موالنــا در ایــن بیــت بــه وسوســههای نفــس کــه بــر فکــر و دل انســان میگــذرد و
او را فریــب میدهــد اشــاره میکنــد .صفــت عالــم الســر پــروردگار را یــاد آوری و بیــان
میکنــد کــه خداونــد بــر مــا مســلط اســت پــس خامــوش باشــیم کــه خــدا در همــه حــال و
همــه مــکان بــا ماســت و از رگ گــردن بــه مــا نزدیکتــر اســت.
در بیــت بعــد موالنــا بــا تصــرف در صــورت الفــاظ قرآنــی ترکیبــات تــازهای ســاخته
اســت .او واژههــای عبــارات قرآنــی را بــا ســیاق فارســی هماهنــﮓ ســاخته و بــا کلمــات
دیگــر شــعر تلفیــق کــرده اســت در عیــن حــال بــه معنــای آیــه نیــز پایبنــد اســت اگرچــه
ترکیــب جدیــد ایجــاد کــرده امــا در مفهــوم همــان تکــرار ســخن بــاری تعالــی اســت:
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ایــن ترکیــب در بیــت دیگــری در مثنــوی نیــز آمــده اســت وعــالوه بــر نقــل قــول،

ب ناصتن ز قیاا و یکادی

ضجــة والعادیاتــش نیســت جــز جانهــای راد
(همان ،غزل )7710

اودر آیــات  1و  2ســورة عادیــات بــا ذوق شــاعری خــود تصــرف کــرده و بــا ایجــاد
شــگفتی ،آشــنازدایی نمــوده و تعابیــر بدیعــی ســاخته اســت.
َ
َ
َْ
َ
ف
«و
الموريات قدحا»
العاديات ضبحا» «
ِ
ِ

قسم به اسبانی که نفسشان به شماره افتاد و جرقههای آتش افروختند.

مفهــوم بیــت نشــان میدهــد کــه موالنــا شــأن نــزول آیــات و مصادیــق روشــن آیــات
را میدانســته کــه ترکیبــات جدیــدش را در کنــار ســوز صبــر و جانهــای راد آورده اســت.
بــه عــالوه در تفســیر ایــن آیــات نیــز بینامتنیــت آشــکار اســت و ذکــر واقعــه ســال هشــتم
هجــرت در آنهــا ذکــر شــده اســت .از آن ســو روابــط درون متنــی قــرآن در شــکلگیری
معنــای کلــی متــن آیــات ایــن ســوره نقــش داشــته اســت.
مثــال دیگــری از شــیوة نقــل قــول بــه عنــوان یکــی از چهــار تقســیمبندی ژنــت بیــت
زیــر اســت.

این عشــق که مســت آمد در باغ الســت آمد

کانگــور وجــودم را در جهــد و عنــا کوبــد
(همان ،غزل )6518

در آیــه  182ســورة اعــراف واژة الســت بــه کار رفتــه اســت .ترکیبــات فراوانــی از ایــن
آیــه در شــعر اکثــر شــاعران وجــود دارد .در غزلیــات شــمس نیــز بیشــترین ترکیــب قرآنــی
بــا آیــه «الســت بربكــم قالــوا بلــی» (االعــراف )172 ،ســاخته شــده اســت :ترکیبــات
بانــﮓ الســت ،گلشــن الســت ،شــاه الســت ،فهــر الســت ،بــاغ الســت  ،مــوج الســت و ...ایــن
واژه اشــاره بــه پیمــان عظیمــی کــه خداونــد از انســانها گرفتــه اســت اشــاره دارد .مفــاد ایــن
پیمــان گواهــی بــر پذیــرش پــروردگار و بــر پذیــرش توحیــد و یگانــه خوانــدن پــروردگار
بــوده اســت.
ُ
َ ْ َ َ
َ َ
َ َ ُ
ُّ َ
َ
َّ َ ُ
«و ِاذ اخــذ ربــک ِمــن بنــی آدم ِمــن ظهور ِهــم ذ ّريتهــم و اشــهده ْم
ِ
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قدحــة والموریاتــش نیســت االّ ســوز صبــر

در
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موالنــا بــا هنرمنــدی تمــام از مضمــون آیــه ســود بــرده اســت تــا معنــی مــورد نظــر
خــود را ارائــه دهد.عــالوه بــر مــوارد فــوق نمونــه هایــی از غزلیــات شــمس کــه موالنــا
در ســرودن آن هــا از واژگان قرآنــی بهــره گرفتــه و عیــن لفــظ یامعنــای عبــارت قرآنــی را
اســتفاده نمــوده اســت؛ قابــل مالحظــه اســت .عبــارات قرآنــی قــاب قوســین ،کــن فیکــون،
مــازاغ ،مارمیــت اذ رمیــت ،تع ّزمــن تشــاء ،ینــادی ربنّــا ،هــل اتــی و....کــه همــه از متــن آیــات
قــران بــه ســخن مولــوی راه یافتــه اســت از زیرگونــه هــای نقــل قــول در بینامتنیــت اســت  .در
ابیــات زیــر بــدون اینکــه تغییــری در محتــوا بدهــد آیــه را تکــرار کــرده اســت :
جمــال خویــش بنمایــی کــه ُســبحا َن الّــذی اســری
حجــاب از چشــم بگشــایی کــه ُســبحا َن الّــذی اســری
(همان ،غزل ) 2538
واللیــل اذا یغشــی ای خــواب بــرو حاشــا

تــا از دل بیــداران صــد تحفــه بــری امشــب
(همان ،غزل ) 291

ره رو بهــل افســانه تــا محــرم و بیگانــه

از نــور الــم نشــرح بــی شــرح تــو دریابــد
(همان ،غزل ) 598

درابیــات فــوق نیــز گونــه ای از بــاز کاوی و بــاز آفرینــی و بهــره گیــری شــاعر ازقــرآن
در بینــش شــاعرانة دیــده مــی شــود کــه منجــر بــه آفرینــش معانــی و درونمایــه ای زیبــا شــده
ا ست .
بنابــر مالحظــات بینــا متنــی گاه نمــی تــوان مــرزی بیــن زیرگونــه هــای آنهــا معیــن
کــرد.در بیــت زیــر در درجــة اول تلمیــح را مــی بینیــم و چــون بخشــی از آیــة قــران نیــز در
بیــت ذکــر شــده اســت لــذا نقــل قــول نیــز دارد .از آن جــا کــه ایــن مفهــوم را مولــوی در
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ب ناصتن ز قیاا و یکادی

در

ی اا شمب 53 ///

پیــش از او آن را بــه کاربــرده پــس ارجــاع بــرون مولفــی نیــز وجــوددارد.
ّ
ّ
زیــن رنــﮓ هــا مفــرد شــود در خنــب عیســی در رود
در صبغــة اللــه رو نهــد تــا «يفعل الله مايشــاء»
(همان ،غزل )28

خــم عیســی بنابــر شــواهد شــعری بایــد خمــی باشــد کــه چــون عیســی جامــه هــای

رنگیــن را در آن فــرو مــی کــرده اســت بــی رنــﮓ و ســفید مــی شــده انــد« .صبغــة ّ
اهلل» در
َ ّ
ّ
َ
َ
صبغـ ًـة َو َنحـ ُ
اللــه َو َمــن َا َ
ـن
ـن اللـ ِـه
حســن ِمـ
مصــراع دوم اشــاره دارد بــه آیــةِ « :صبغــة ِ
َ
لـ ُـه عابــدون» (البقــره )138 ،در مثنــوی نیــز صبغــة ّ
اهلل را در یــک جــا یــه خصلــت هــا و
ِ
صفــات و خــوی هــای نیــک و خدایــی تفســیر کــرده اســت کــه باطــن خداجویانــی را کــه
از نــور خداونــد بهــره گرفتــه انــد آراســته اســت:
ّ
صبغــة اللــه نــام آن رنــگ لطيــف

ّ
لعنــة اللــه بــوى آن رنــگ کثيــف
(مثنوی ،دفتر اول)

ّ
«صبغــة اللــه رنــﮓ حــق اســت و هرکســی کــه رنــﮓ حــق بگیــرد و از همــة رنــﮓ
هــای دیگــر پــاک شــود خــود بــا حــق یکــی مــی گــردد( «.پورنامداریــان)481،
عطار نیز قبل از مولوی به همین معنی اشاره دارد:
چــون دم رحمــان مســلم آیــدت
صبغــة ّ
اهلل از درون مــیآوری

مهــر همبــر صبــح همــدم آیــدت

وزخم وحــدت بــرون میآوری
(مصیبت نامه)301 ،

5ـ1ـ3ـ ارجاع
انــواع روابــط بینامتنــی در غزلیــات شــمس قابــل شناســایی و مطالعــه اســت .ایــن
مجموعــه روابــط و ارجاعــات بینامتنــی میتوانــد بــرون متنــی یــا درون متنــی باشــد.
ارجاعــات بــرون متنــی نیــز قابــل تقســیم بــه دو نــوع میــان مؤلفــی و درون مؤلفــی اســت.
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مثنــوی نیــز بــه کار بــرده اســت ارجــاع درون مولفــی را شــاهد هســتیم و چــون عطــار نیــز
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موالنــا بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در غزلیــات شــمس مــواردی را ذکــر میکنــد
کــه پیــش از او توســط شــعرای دیگــری بــه کار رفتــه اســت .ماننــد:
بــروب از خویــش ایــن خانــه ببیــن ایــن حس شــاهانه

بــرو جاروب «ال» بســتانکه «ال» بــس خانه روب آمد
(همان ،غزل )587

چــون ســلطنت االّ ،خواهــی بــرال ،ال شــو

جــاروب ز البســتان فراشــی اشــیا کــن
(همان ،غزل )1876

در ایــن ابیــات معنایــی عرفانــی بازبانــی شــاعرانه در حالــت آگاهانــه بیــان شــده
اســت ،معنــا و بیانــی کــه قبــل از مولــوی نیــز ســابقه دارد .ســنایی و عطــار هــم «جــاروب
ال» را در اشــعار خــود بــه کار بردهانــد« .جــاروب ،الء نافیــه عقــل اســت کــه در کلمــه
ّ
«الالهاالاللــه» نفــی غیرحــق میکنــد .عشــق جــاروب دیگــری اســت کــه چــون آتــش،
ّ
عقــل را میســوزاند تــا از کلمــه «الالهاالاللــه» تنهــا اال اهلل کــه اثبــات محــض اســت باقــی
بمانــد( ».شــاه نعمــت الــه ولــی87 ،؛ پورنامداریــان)251 ،
«همراهــی ال بــا جــاروب یعنــی کنــار هــم قــرار گرفتــن دو ســوی یــک تصویــر در
حالــت آگاهــی و حکومــت عقــل و تخیــل .در حالــی کــه در خــواب یــا واقعــه کــه عقــل
و تخیــل اســیر عقــل فعــال نیســتند ،آن ســوی تصویــر کــه در بردارنــدة معنــی اســت حــذف
میشــود و تنهــا جــاروب باقــی میمانــد بــدون هیــچ قرنیــهای کــه راهنمــا بــه ســوی معنــی
باشــد و بدیــن ترتیــب زبــان را ســمبلیک و رمــزی میســازد( .همــان )253 ،در غــزل دیگــری
موالنــا «جــاروب »را بــه همــان مفهــوم خــاص بــه کار بــرده اســت:
داد جاروبــی بــه دســتم آن نــگار

گفــت کــز دریــا برانگیــزان غبــار
(کلیات شمس ،غزل )1095

ّ
جــاروب ،بــه ال یعنــی حــرف نفــی از کلمــه الالهاالاللــه تشــبیه شــده اســت کــه نفــی
ماســویاهلل اســت .ســنایی نیــز ایــن تشــبیه را پیــش از مولــوی بــه کار بــرده اســت:
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تــا ز خــود بشــنوی نــه از مــن و تــو

ل ِ َمــنِ

ال ْ ُم ُ
لــک

واحــ ُد

القهــار

(سنایی)198 ،

بــه ایــن ترتیــب نمونــهای از ارجــاع بینامتنــی بــرون مولفــی را شــاهد هســتیم کــه
مولــوی بــه طــور غیرمســتقیم از آن بهــره بــرده اســت.

 -2-3-1-5ارجاع درون مؤلفی
ایــن نــوع ارجــاع عبــارت از ارجاعاتــی اســت کــه آن را اغلــب در غزلیــات شــمس
و دیگــر آثــار مولــوی مثــل مثنــوی و فیهمافیــه مشــاهده میکنیــم .بــه طــور مثــال بیتــی در
غزلیــات شــمس آمــده کــه مفهــوم آن بــه شــکل دیگــری در مثنــوی ذکــر شــده اســت و
دانســتن منظــور هــر دو متــن مســتلزم آگاهــی از تمثیلــی اســت کــه او در فیهمافیــه خــود
ذکــر کــرده اســت:
چــو شــیر پنجــه نهد بر شکســته آهــوی خویش کــه ای عزیــز شــکارم چــه خــوش بــود بــه خــدا
(کلیات شمس ،غزل )219

بــرای کســی کــه بــا ســوابق ایــن تصویــر و منظــور از آن آشــنایی نداشــته باشــد ایــن
بیــت یکســره مبهــم و بیمعنــی اســت و بــرای آن کــه بــا معنــی فنــا و عرفــان مولــوی آشــنا
باشــد شــیر ممکــن اســت رمــز حــق ،معشــوق و عشــق و آهــو رمــز مولــوی در مقــام عاشــق
و عــارف باشــد .درک مفهــوم بیــت مســتلزم آشــنایی بــا تمثیلــی اســت کــه موالنــا در کتــاب
فیهمافیــه خــود آورده اســت« :شــیری در پــی آهــوی کــرد .آهــو از وی میگریخــت .دو
هســتی بــود .یکــی هســتی شــیر و یکــی هســتی آهــو؛ امــا چــون شــیر بــه او رســید و در زیــر
پنجــة او قمــر شــد و از هیبــت شــیر بیهــوش و بیخــود شــد ،در پیــش شــیر افتــاد .ایــن
ســاعت هســتی شــیر مانــد تنهــا .هســتی آهــو محــو شــد و نمانــد( ».مولــوی)44 ،
در ایــن مثــال شــیر بــه جــای حــق و آهــو بــه جــای عــارف یــا صوفــی اســت و مولــوی
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میبینیــم:

پیــش شــیری آهــوی بیهــوش شــد هســتیاش در هســت او روپــوش شــد
(مثنوی ،دفتر سوم)

به این ترتیب نوع دیگری از روابط بینامتنی را در این مثال شاهد هستیم.
یا با شنیدن بیت:

دی شــیخ بــا چــراغ همــی گشــت گــرد شــهر کــز دیــو و دد ملولــم و انســانم آرزوســت
در غزلیات شمس یاد بیت زیر از مثنوی میافتیم:

آن یکــی بــا شــمع برمیگشــت روز

(کلیات شمس،غزل )441

گــرد بــازاری دلــش پــر عشــق و ســوز

این مورد نیز مفهومی از ارجاع درون مولفی ست.

(مثنوی ،دفترپنجم)

5ـ2ـ بینامتنیت حديثی

بــا بررســی غزلیــات شــمس مــی تــوان دریافــت کــه تاثیــر احادیــث در اشــعار هــم از
جهــت لفــظ و هــم از نظــر محتــوا و مفهــوم بســیار گســترده و ژرف بــوده اســت .موالنــا بــا
اســتفاده از واژه هــای احادیــث مفهــوم آن هــا را در متــن خویــش جــذب کــرده و گاه بــا
دگرگــون ســازی و نــوآوری از ســوی خــود آن را بازآفرینــی کــرده اســت.در زیــر بــه ذکــر
چنــد نمونــه اشــاره مــی شــود :

ایــن صورت بت چیســت؟ اگر خانة کعبهســت ویــن نــور خدا چیســت؟ اگــر دیر مغانهســت

گنجــی اســت در این خانه کــه در کون نگنجد ایــن خانه و این خواجه همه فعل و بهانهســت
(همان ،غزل )332

ـر ِ
ب» اشــاره مــی کنــد .قلــب بــا ارزش تریــن
ـب بیـ ُ
در بیــت اول بــه حدیــث «القلـ ُ
ـت الـ ّ
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مــی کنــد .

ـت کنــزا ً
لقت
ـرف و خَ ُ
مخفی فاحـــ ُ
در بیــت دوم بــه حدیث قــــدسیُ :کنـــ ُ
ـببت ان اُعـــ َ
ً

الخلــق َ
ـرف مــی پردازد.گنــج در ایــن حدیــث اشــاره بــه صفــات ربوبیــت اســت.
لکلــی اُعـ َ

ســعدی در رســاله عقــل و عشــق حدیــث کنــز مخفــی را بــه شــرح و تفســیر میکشــد کــه
«هیــچ دانــی کــه معنــی کنــت کنــزا ً مخفیـاً فاحببــت ان اعــرف چیســت؟ کــز عبارتــی اســت
خاصــان او و...
از نعمــت بیقیــاس پنهانــی ،را بــه ســر آن نبــرد جــز پادشــاه و تنــی چنــد از ّ
خاصــان او یعنــی فقــرا و ابــدال کــه بــا کــس ننشــینند
ذات او کــس ندانــد جــز تنــی چنــد از ّ
و در نظــر کــس نیایند»(ســعدی .)890 ،همیــن مفهــوم را شــعرا و عرفــای دیگــر نیــز بــهکار
بردهانــد:

گفـــت گنجـــی بـــدم نهانـــی مـــن

خلقالخلـــق تـــا بدانـــی مـــن
(سنایی)37 ،

در بیــت زیــر شــاعر بــا ارتبــاط بــا مضمــون حدیــث بــه ادامــه متــن غایــب در شــعر
خویــش پرداختــه اســت:

چــو «مؤمــن آینــهی مؤمــن» یقیــن شــد

چــرا بــا آینــه مــا رو گرانیــم؟

«المومن مِراة المؤمن» است.
مصراع اول ترجمة حدیث
ُ

(همان ،غزل )1535

گاه شــاعر بهگونــهای غیــر ملمــوس کــه فقــط از طریــق معنــا میتــوان بــه آن پــی بــرد
از حدیــث ســود جســته اســت:

از کجــا آمــدهام آمدنــم بهــر چــه بــود؟

بــه کجــا مــیروم آخــر ننمایــی وطنــم

(همان ،غزل )1601
ـن
ـم مِـ ْ
ـر ًء َعلِـ َ
در حدیــث منســوب بــه حضــرت علــی (ع) آمــده اســتَ « :ر ِحـ َ
ـم اهلل ُ امْـ َ

ـن».
ـن و اِلَــی اَیْـ َ
ـن َو فــی اَیْـ َ
اَیْـ َ
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بعــد وجــودی انســان اســت کــه جایــگاه خداونــد اســت .قلــب تجلیــات الهــی را دریافــت
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مســتان خــدا گرچــه هزارنــد یکیانــد

مســتان هــوا جمله دوگانهســت و ســه گانه
(همان ،غزل )332

ـن َک َر ُجــلٍ ِ
واح ـ ٍد .عــالوه بــر بینامتنیــت حدیثــی در
در حدیــث آمــده اســت :اَل ُمؤمـ ُ

ایــن بیــت ،ارجــاع درون مؤلفــی نیــز درخــور توجــه اســت موالنــا همیــن مفهــوم را در
مثنــوی آورده اســت:
جــان گــرگان و ســگان از هــم جداســت

متحــد جانهــای شــیران خداســت
(مثنوی،دفنــر چهــارم)

هرچــه دادی عــوض نمیخواهــی

گرچــه

گفتنــد

الســماح

ربــاح

(کلیات شمس ،غزل )520

ــر ُشــ ْوم» دارد .ایــن حدیــث را بــه عنــوان
اشــاره بــه حدیــث
ُ
«الســماح َربــاح وال َع ْس ُ

حدیــث قدســی میداننــد ولــی در مثنــوی آن را از قــول حضــرت رســول(ص) معرفــی
میکنــد .در ایــن قســمت نیــز ارجــاع درون مؤلفــی را شــاهد هســتیم.در بیــت زیربینامتنــی
آگاهانــه و بــا کمتریــن تغییــر در معانــی و الفــاظ صــورت گرفتــه اســت :
ــماح یــا اُولِــی النُّ َعمــی َربــاح
الس
تــا بــه گفتــة مصطفــی شــاه ن َجــاح
ُ
َّ
(مثنوی ،دفتر دوم)

در بیت زیر شاعر معنی متن پنهان حدیث نبوی را بکار برده است:

تــا کــی بــه حبــس اینجهــان مــن خویــش زندانــی کنــم وقــت اســت جــان پــاک را تــا میــر میدانــی کنم
(کلیات شمس ،غزل )1391
ســجن المؤمــن َو َجنّــ ُة الکافِــر» دنیــا زنــدان
پیامبــر اکــرم(ص) میفرمایــد« :الدّنیــا
ُ
مؤمــن و بهشــت کافــران اســت.
در ایــن ابیــات نیــز شــاعر بــه صورتــی نوآورانــه معنــای حدیــث را در قالــب شــعر بیــان
مــی کنــد:
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بیت زیر «ثنویت و تثلیث را به ذهن متبادر میکند» (شمیسا ،قطره):

ب ناصتن ز قیاا و یکادی

مــن ز خــودم زیادتــم زانکــه دوبــار زادهام
(کلیات شمس ،غزل )1409

چــون دوم بــار آدمــی زاده بــزاد

پــای خــود بــر فــرق علتهــا نهــاد

َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ات َم ْن ل ْم يولد َم َّرتين.
حدیث :لن ي ِلج ملكوت السمو ِ

(مثنوی ،دفتر سوم)

از حضــرت عیســی (ع) نقــل اســت کــه در ملکــوت آســمانها نمیتوانــد داخــل
شــود کســی کــه دو بــار تولــد نیافتــه اســت.مراد از تولــد دیگــر ،مــردن از دنیــا و غیرخــدا
و وجــه خلقــی اشــیا و زنــده شــدن بــه خــدا و وجــه ربــی آنهاســت .در شــرح اصــول کافــی
مالصــدرا بیــان شــده کــه مــراد از ایــن دو بــار تولــد ،یکــی تولــد طبیعــی و ورود انســان بــه
ایــن دنیــای خاکــی اســت و دیگــری خــروج از عالــم طبیعــت و طــی مراحــل برزخــی و
رســیدن بــه مقامــات معنــوی فوقالعــاده اســت کــه در واقــع حیــات و زندگــی دیگــری بــه
حســاب میآیــد .گویــی آدمــی از ایــن حیــات خاکــی مــرده اســت و در عالــم دیگــری
تولــد یافتــه اســت کــه بــه ایــن مرحلــه از رشــد و تعالــی معنــوی عرفــا بــه مــرگ و حیــات
اختیــاری تعبیــر میکننــد .همیــن مطلــب در تفســیرالقرآن محیالدیــن عربــی (ص )180
نیــز آمــده اســت.

نتایج مقاله
 .1تفکــر ارجاعــات بینامتنــی در همــه جــا و ازجملــه در مطالعــات ادبــی و حتــی در
تفســیر قــرآن بــا نامهــا و مفاهیــم متفاوتــی وجــود داشــته اســت.
 .2تجلــی آیــات و احادیــث در غزلیــات شــمس ،چــه در لفــظ و چــه در معنــا تــوأم بــا
تصــرف و تغییــر اســت.
 .3توجــه موالنــا بــه قــرآن و حدیــث و اســتفاده از آنهــا بــه روشهــای گوناگــون
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بــه امــور دنیــوی اســت.
 .4موالنــا بــا بهــره بــردن از کالم پــروردگار میکوشــد تــا در آثــار خویــش عناصــر
زیباییشناســی ادبــی را بــه بهتریــن شــکل نمایــان ســازد و بــه شــیوههای گوناگــون
بــه قــرآن و تعالیــم کتــاب آســمانی و احادیــث اشــارات فــراوان کــرده اســت.
 .5بســیاری از کلمــات قرآنــی در قالــب ترکیبهــای جدیــد و ســاختن ترکیبهــای
اضافــی ،وصفــی ،تشــبیهات و اســتعارات بــا توجــه بــه مفــاد آیــه عرضــه شــده اســت
کــه نشــاندهندة انباشــتگی ذهــن موالنــا از مفاهیــم وحــی اســت.
 .6در بســیاری از ابیــات اشــارة مســتقیم بــه نــام پیامبــر و معجــزات بــا توجــه بــه آیههــای
قــرآن ،ذکــر شــده کــه بــه منظــور الگوســازی و تشــبه بــه احــوال آنــان بــوده اســت.
 .7کاربــرد تلمیــح و نقــل قــول در آثــارش در گــرو آگاهــی قبلــی خواننــده اســت کــه
منجــر بــه دریافــت و التــذاذ هنــری او مــی شــود .موالنــا بــا بیــان غیرمســتقیم و کنایــی
بــه بیــان اندیشــه خــود پرداختــه تــا تأثیــر کالم را افــزوده و زیبایــی آن را مضاعــف
ســازد.
 .8بیشــترین کاربــرد از بیــن گونههــای بینامتنــی در اثــر مــورد بررســی ،نقلقــول اســت
و پــس از آن تلمیــح را شــامل میشــود .بینامتنــی پنهــان تعمــدی کــه معــادل ســرقت
ادبــی اســت در غزلیــات شــمس وجــود نــدارد .در مــواردی نیــز ارجــاع قابل مشــاهده
ا ست .
«ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی «بازتــاب فرهنــﮓ عامــه در دیــوان کبیــر»
اســت و از حمایــت مــادی و معنــوی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی برخوردار
اســت».
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 -1قرآن کريم

 -2آلن ،گراهام ،بينامتنيت ،ترجمه پيام يزدانجو ،تهران ،مرکز1380 ،ش.
 -3احمدى ،بابک ،ساختار و تأويل متن ،تهران ،مرکز1380 ،ش.
 -4پورنامداريــان ،تقــی ،داســتان پيامبــران در کليــات شــمس ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،
1388ش.
 -5همو ،در ساية آفتاب ،تهران ،سخن1388 ،ش.
 -6حلبی ،علیاصغر ،تاثير قرآن و حديث در ادبيات فارسی ،تهران ،اساطير1374 ،ش.
 -7حيــدرى ،حســن ،کام پــروردگار در غزليــات خداونــدگار موالنــا ،فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاه
الزهــرا (س) ،ســال هفدهــم و هيجدهــم ،شــماره  68و  ،69صــص 23ـ ،44بهــار  1386و زمســتان 1387
 -8سعدى ،شيخ مصلحالدين ،کليات سعدى ،تصحيح محمدعلی فروغی ،تهران ،اميرکبير1362 ،ش.
 -9سنايی غزنوى ،ابوالمجد مجدودبنآدم ،ديوان ،تهران ،کتابخانه سنايی1359 ،ش.
 -10شميسا ،سيروس ،گزينة غزليات مولوى ،تهران ،قطره1372 ،ش.
 -11همو ،نقد ادبی ،تهران ،فردوس1378 ،ش.
 -12شيمل ،آنهمارى ،موالنا ديروز ،امروز ،فردا ،ترجمه محمد طرف ،تهران ،بصيرت1389 ،ش.
 -13صفــوى ،کــوروش« ،مناســبات بينامتنــی» ،حســن انوشــه ،فرهنگنامــة ادبــی فارســی ،تهــران ،ســازمان چــاپ و
انتشــارات1376 ،ش.
 -14عطار نيشابورى ،فريدالدين ،مصيبتنامه ،به کوشش محمدرضا شفيعی کدکنی ،تهران ،سخن1395 ،ش.
 -15مكاريــک ،ايرناريمــا ،دانشــنامه نظريههــاى ادبــی معاصــر ،ترجمــه مهــران مهاجــر ،محمــد نبــوى ،تهــران ،آ گــه،
1383ش.
 -16مولــوى ،جالالديــن محمــد ،کليــات شــمس يــا ديــوان کبيــر ،تصحيــح بديعالزمــان فروزانفــر ،تهــران ،اميرکبيــر،
1363ش.
 -17همو ،مثنوى معنوى ،تصحيح رينولد نيكلسن ،به اهتمام دکتر نصرالله پورجوادى ،تهران ،اميرکبير1373 ،ش.
 -18همو ،فيه ما فيه ،تصحيح بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،نامک1384 ،ش.
 -19نامورمطلق ،بهمن ،درآمدى بر بينامتنيت ،نظريهها و کاربردها ،تهران ،سخن1394 ،ش.
 -20همو ،بينامتنيت ،از ساختارگرايی تا پسامدرنيسم ،تهران ،سخن1395 ،ش.
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