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چكیده
یكی از گنجینههای ادبی ،اشعار شاعران است ،در این میان بسیاری از شاعران مسلمان ،متأثر از قرآن كریم بوده و
در اشعار خود معارف آن را بازنشر دادهاند .بررسی مقایسه ای بین برخی از این شاعران با هدف شناخت دیدگاههای
ایشان و كیفیت اثرپذیریشان از قرآن درباره راهكارهای رسیدن به زهد ،هدف این نگاشته را تشكیل میدهد ،برای
انجام این كار دو شاعر مسلمان یعنی ابوالعتاهیه به عنوان شاعر عرب زبان و مولوی به عنوان شاعر پارسیگوی انتخاب
شد ،در ابتدا اشعار زهدی ابوالعتاهیه و مولوی شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و لفظ مورد بررسی
قرار گرفته و با استفاده از شناسایی آیه ای كه شاعر آن را سرلوحه بیان خود قرار داده به تبیین نوع رابطه شعر با
قرآن در سه قالب نفی جزیی ،نفی كلی و نفی متوازی بر اساس دیدگاه كریستوا اقدام گردیده است .نتایج این تحقیق
نشان داد؛ دیدگاههای این دو شاعر در زمینه راهكارهای رسیدن به زهد بسیار وسیع است؛ مواردی چون :مبارزه با
هوای نفس ،تأ كید بر معادباوری ،یادكرد نظارت دائمی خداوند و توجه دادن به پایان دنیا؛ از جمله این نتایج به شمار
میرود ،همچنین میتوان گفت :اشعار زهدی ابوالعتاهیه بیشتر تك بعدی با رویكردی زاهدانه و اشعار مولوی چند
بعدی و بیشتر عارفانه است.
واژگان كلیدی :مولوی ،ابوالعتاهیه ،زهد ،بینامتنیت ،قرآن.
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسئله
2

1

یكی از مباحث مطرح در علم نشانهشناسی نظریه بینامتنی است( .نامور )308 :1390 ،كه در زبان عربی از
بینامتنیت 3با عنوان «تّناص» یاد میشود و آن در لغت به معنای تجمع و ازدحام است( .زبیدی ،1414 ،ج )371 :9و
بر ظهور ،باال رفتن و انباشتن نیز داللت دارد( .ابن منظور 1414 ،ج )98 :7این اصطالح برای نخستین بار از طرف
«ژولیا كریستوا» 4و در نتیجة مطالعات او دربارة نظریات «باختین» 5مطرح شد( .وعداهلل )58 :2005 ،وی معتقد است
هر متنی به دلیل فرآوری بودنش یك بینامتن بوده و هیچ متنی بیارتباط با متون پیش از خود نیست از اینرو هر
متنی دگرگونی و جذبی از متون دیگر (كریستوا )44 :1381 ،است كه گذشته را در حال تاثیر داده (كریستوا:1389 ،
 )164و معرّفی از نقل قولها است( .عزام )36 :2001 ،به عبارت دیگر ،بینامتنیت ،بر ضرورت وجود رابطه بین متون
تأكید دارد؛ بنابراین نظریه ،هیچ مؤلفی خالق اثر خویش نیست ،بلكه اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان یا دیگر
معاصرانش خواهد بود( .مقدادی ) 113 :1378 ،طبق این نگره ،متن به عنوان نظامی پویا و فعال است كه این فعالیت
ناظر به فرآوری متون گذشته بوده و همان حضور آگاهانه یك متن در متن دیگر به صورت كامل یا بخشی از آن
(احمدی ) 320 :1370،به صورت پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون است( .مكاریك )72 :1385 ،به گونهای
كه با حذف مواردی مانند مؤلف ،جامعه ،تاریخ و ،...متن مستقل ،ولی وابسته به متون دیگر در نظر گرفته میشود كه
در این صورت ،معنادهی هر متنی بر پایه و با توجه به متون دیگر خواهد بود؛ زیرا مبتنی بر نوعی رمزگانی موجود
بین آندو (احمدی ،1370 ،ج )327 :1و بروندادی از نقل قولهای برگرفته از مراكز بیشمار فرهنگی قلمداد میشود.
(گراهام)22 :1380 ،
واژه "زهد" نیز در لغت به معنای ترک و رویگردانی از چیزی است( .فیومی ،بتا ،ج )257 :2امیرالمؤمنین (ع) زهد
را به معنای كوتاه كردن آرزوها ،شكر در برابر نعمتها ،خودداری از انجام گناه (شریف رضی )106 :1414 ،و در كالم
دیگری آن را بین دو كلمه از قرآن دانستهاند" :لِكَیْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُم" (حدید  6)23-یعنی
تأ سف نخوردن بر گذشته و خوشحالی نكردن بر آینده (= چیزی كه در آینده به دست میآید)( ،شریف رضی،1414 ،
ص )553همچنین ایشان برترین زهد را مخفیترین آن دانستند( .فتال نیشابوری ،1375 ،ج)435 :2
برخی نیز زهد را رویگردانی از دنیا برای دستیابی به آسایش اخروی و بسنده كردن به كمترین بهره از حالل
برای جلب رضای خداوند دانسته اند كه با هدف از بین بردن بدیها از نفس و تهذیب آن با راهكار مبارزه با نفس
است.
گفته شده زهد از سه طریق حاصل شود :ترک زینتها و تجمالت ،ترک هوى و هوس ،ترک دنیا و متعلقات آن؛
بنابراین ،حرف (ز) اشاره به اولین ،حرف (هـ) اشاره به دومین و حرف (د) اشاره به سومین خواهد بود( .كوفی اهوازی،
)9 :1429
 -1-2بیان مسئله
شعر و ادب ،جزو سرمایه های هر ملت و هر دینی است زیرا ادبیات نقش مهمی در رساندن مفهوم به مخاطب دارد،
شاید از همین رو باشد كه معجزه جاویدان پیامبر اكرم (ص) كتابی است ،در اوج جهات ادبی كه گوی سبقت را در
این عرصه از همه ادیبان و صاحبنظران به گونهای ربوده كه هیچكس توان مقابله یا همطرازی با آن را ندارد .از سوی
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دیگر شعرای مسلمان در تالش بودهاند .با انعكاس مفاهیم روایی و بهویژه قرآنی در شعر خود (شاملی)244 :1392 ،
هم به آثار خود غنای بیشتری بخشیده و هم با مخاطب مسلمان خود ارتباط بهتری برقرار سازند( .راستگو:1376 ،
)32
در این میان بررسی مقایسهای بین برخی از این شاعران با هدف شناخت دیدگاههای ایشان و كیفیت اثرپذیریشان
از قرآن هدف اصلی این نگاشته را تشكیل می دهد .یكی از مفاهیمی كه در آثار برخی شعرای مسلمان دیده میشود،
مفهوم زهد است ،این مقاله بر آن است تا كیفیت اثرپذیری این دو شاعر مسلمان از قرآن در زمینه راهكارهای
رسیدن به زهد را با رویكرد بینامتنیت كریستوا مورد بررسی قرار دهد.
 -1-3پیشینه بحث
زهد یكی از عناوینی است كه شاعران مسلمان نسبت به آن اهتمام ورزیده و در همه ادوار ،مورد توجه ایشان بوده
و سرچشمة اصلی آن نیز قرآن كریم و سنت نبوی (ص) است( .ضیف( )35-34 :1973 ،آیات مانند :آل عمران185 -
و لقمان 33 -و روایات نبوی مانند :كوفی اهوازی ،1402 ،ص 3به بعد) كه این مسئله از همان قرون اولیه پس از
هجرت نیز بروز و ظهور داشته اما كیفیت استفاده از آن در میان شعرا تفاوتهایی داشته ،مثال دستمایههای زهد ،در
میان شاعران عرب در قرون اولیه پس از هجرت ،بیشتر تك بعدی و صرفا با هدف بازنشر این مفهوم بوده مانند :اشعار
زهدی ابوالعتاهیه ،اما در قرون بعد ،گاه تبیین آن با موارد دیگری نظیر عرفان و تصوف نیز همراه بوده همچنانكه
مورد اخیر را میتوان در شعر مولوی كه خود عارفی صوفی مسلك بود مشاهده كرد.
شاعران عرب زبان پیش از پارسی زبانان به شعر زهدی روی آوردند مثال :اشعار صوفیانی چون حسن بصری در
كتاب الزهد وكیع بن جراح ذكر شده ولی میتوان گفت :هیچیك مانند ابوالعتاهیه در شعر زهدی سرآمد نبودهاند زیرا
وی شاعری متبحر (فروخ ،1985 ،ج )192 :2در ادبیات عرب ،به صورت عام و طالیهدار شـعر زهـدی در دوران
عباسی به صورت خاص است كه اشعار زهد آمیزش در شـعر عربی تا آن زمان تقریبا بیسابقه بوده ،شاید بهتوان
گفت :ابوالعتاهیه اولین كسی است كه شعر با موضوع زهد را به صورت مستقل و فنی جدید ،مطرح ساخته (مقدسی،
 )113 :1961البته گاه در اشعار بشار بن برد ،متبنی ،جریر ،ابونواس ،عبداهلل المبارک ،محمود الورق ،آدم بن
عبدالعزیز ،محمد بن یسیر الریاشی ،صـالح بـن عبدالقدوس و  ...موارد مشابهی را شاهدیم ،امّا این موارد هیچگاه در
حد و اندازه جایگاه شعر زهدی ابوالعتاهیه نیستند ،زیرا وی با بهرهگیری از قرآن كریم و روایات ،اشعار خود را تنها
در جهت تعلیم ،تربیت ،گسترش اخالق و فضیلت در جامعه به كار بست (هدّاره )319 :1998 ،و هرگز مانند برخی
شاعران عصر عباسی از این موارد در جهت ذوق آزمایی یا رقابت شعری استفاده نكرد.
برخی معتقدند وی متأ ثر از شرایط زمان خود است چراكه قرن دوم هجری زمان تضارب آراء بر اثر بروز و ظهور
اندیشه های گونانی است كه به دست امثال ابن مقفع و غیر او بر اثر ترجمه آثار فارسی و پهلوی به عربی و نیز
دیدگاههای مانوی رواج داشت (عبدالعال 102 :1954 ،ـ  )104شاهدش آنكه این دوران را دوران طالیی نیز
نامیده اند چراكه ثروت عظیمی در خزانه دولت آن زمان جمع شده و تصرفات آن نیز گسترش یافت كه این مسئله
نیز خود عاملی مثبت بر زندگی مردم و تقویت ادبیات بوده است( .طبری140 :1939 ،؛ و ابن أثیر)229 :1965 ،
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برخی پایان نامه ها با موضوع شعر زهدی ابوالعتاهیه عبارتند از :بررسی شرح حال و زهدیات ابوالعتاهیه مصطفی
مرادی دانشگاه تهران دفاع 1373؛ موازنه زهدیات ابوالعتاهیه با زهدیات سنایی از مرتضی قائمی دانشگاه تهران دفاع
1383؛ شرح حال و بررسی شعر ابوالعتاهیه از محمد علی اطرشی دانشگاه تهران دفاع .1369
در میان شاعران پارسی زبان نیز میتوان گفت :سرآغاز شعر زهد فارسی در سه محور فكری اخالق ،شریعت و
طریقت بروز و ظهور داشته (گلدزیهر )39 :1330 ،برخی نیز خاستگاه شعر عرفانی فارسی را شعر زهدی (دوبرین،
 )46 :1378و پیدایش شعر عرفانی را نتیجه تكامل شعر زهدی دانستهاند( .یثربی )24 :1379 ،در همین راستا شعر
زهدی شاعرانی چون :شهید بلخی ،ابوشكور بلخی ،ابوطیب مصعبی ،رودكی ،فردوسی ،ناصرخسرو و مولوی 7جزو شعر
صوفیانه عنوان شده است( .كی منش)475 :1376 ،
 -1-4روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله به صورت تحقیقات اسنادی ،كتابخانهای و به گونه توصیفی تحلیلی با رویكردی
زبانشناختی است كه به بررسی روابط بینامتنی بین شعر ابوالعتاهیه و مولوی با قرآن میپردازد كه بر اساس دیدگاه
كریستوا در نظریه وی پیرامون مسئله بینامتنیت است .بدین شكل كه ابتدا اشعار زهدی قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی
استقصاء شده و پس از بررسی مقایسهای و مقارنهای بین آثار زهدی قرآنی این دو شاعر ،سطح بینامتنیت این اشعار
طبق دیدگاه كریستوا مشخص و تبیین شده ،در این میان از دیدگاههای مفسران نیز در تبیین آیاتی كه مرجع شاعر
در شعرش بوده ،استفاده شده است.
 -2بحث
 -2-1معرفی ابوالعتاهیه ،زهدیات و سبك او در شعر
اَبوالْعَتاهِیه ،ابواسحاق اسماعیل بن قاسم بن سوید بن كیسان ( 130ـ 211ق 748 /ـ  826م) ،شاعر بزرگ عباسی
است كه برخی وی را متولد عین التمر (اصفهانی )5 :1986 ،از توابع كوفه (مقدسی )77 :1361 ،و برخی نیز محل
والدت او را یكی از روستاهای شهر انبار عراق دانستهاند( .محمود الدش )73 :1968 ،عنوان ابوالعتاهیه (عتاهیه =
سبك مغزی) لقبی است كه گویا به علت سبكسری و خودنمایی شاعر و گرایشش به مجون به وی اطالق شده،
(طریحی ،1375 ،ج )352 :6از همین رو ا ست كه در زمان یادكرد یكی از یاران امام رضا (ع) نزد حضرت از این شاعر
با كنیه ابوالعتاهیه ،حضرت فرمود :نام او را ببر و این كنیه را نگو! (بروجردی ،1386 ،ج 740 :26و مجلسی،1403 ،
ج )144 :72چراكه این عنوان ،به نوعی ذم وی بهشمار میرود ،یكی از جهاتی كه وی «ابوالعتاهیه» خوانده شده این
است كه روزی مهدی عباسی به او گفت« :انت انسان متحذلق معته» یعنی تو تظاهر به زیركی و ذكاوت میكنی
وگرنه احمقی بیش نیستی! و اینگونه بود كه مردم او را «ابوالعتاهیه» خواندند( .اصفهانی ،1986 ،ج )4 :4برخی نیز
متهم شدن وی به زندقه را علت اطالق این لقب شمرده و علت انتسابش به زنادقه را این مطلب دانستهاند كه در
اشعار او بیشتر از مرگ ،فنا ،نیستی و ناپایداری جهان سخن به میان آمده اما كمتر به مواردی چون رستاخیز ،بهشت
و دوزخ اشاره شده است( .اصفهانی ،1986 ،ج 35 :4و صولی )47 :1355 ،افزون بر آنكه تاحدودی ناامیدی و
بیزاری از زندگی نیز بر زهدیات وی سایه انداخته (اصفهانی ،1986 ،ج )4 :4برخی نیز وی را شیعه دانستهاند.
(علیان)37 :1991 ،
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او پس از عزیمت به بغداد به مركز خالفت رفته (فروخ ،1985 ،ج )190 :2و به دربار مهدی عباسی راه یافت
(ضیف  ،1993ج )407 :3پس از ابراز عالقه به یكی از كنیزان همسر خیلفه (علیان )175 :1991 ،و عدم اعتنای
كنیز به وی ،كارش به گوشهگیری انجامید( .محمود الدش )138 :1968 ،به عبادت پرداخت ،مجالس انس و
غزلسرایی را ترک كرده و به مطالعه دین ،بهویژه قرآن كریم پرداخت( .جرجانی )181 :1403 ،از همین رو تحت
تأثیر فرهنگ اسالمی بهویژه قرآن كریم و كالم امیرالمؤمنین (ع) قرار داشت( .خفاجی )134 :1410 ،دیوان او شامل
دو قسمت است :زهدیات (قسمت اعظم دیوان) (ضیف ،1426 ،ج )238 :3و بخش دیگر شامل منظومههای
پراكندهای در فنون مختلف چون مدح ،رثا ،هجو و ..است( .فاخوری)315 :1994 ،
ابوالعتاهیه در زهدیات خود از مكتب فلسفی معینی پیروی یا از نحله خاصی جانبداری نكرده (فاخوری:1361 ،
 )321و منشأ اندیشه و فلسفه او ،كـتابهای دینی ،تجربیات زنـدگی و اسـتعداد فطریش بود ،چراكه وی بیش از
آن كه شاعری احساسی و عاطفی باشد ،اهل تعقل و اندیشه بود ،برخالف مثال شاعری چون ابونواس كه سمت و سوی
زهـدیاتش عـاطفی بوده ،از ویژگیهای برجسته شعر او نوگرایی در معنی شعر ،گزینش واژههای ساده ،بیتكلف و
عامهپسند ،روانی و سادگی گفتارها ،خوشذوقی و دلانگیزی ،موسیقی خاص و ...است( .عبدالجلیل )117 :1363 ،كه
این موارد نشانه پیوند با مردم و اجتماع نیز هست( .البهبیتی )386 :1970 ،البته گاه در زهدیات او بدبینی به جهان
و انسان هم سایه افكنده ،موضوعاتی كه وی در زهدیاتش بدانها پرداخته مبتنی بر محورهایی چون :قناعت در
زندگی ،توكل بر خدا در كسب روزی ،سرنوشت انسان ،مرگ ،رستاخیز ،آخرت ،دعوت بـه ایمـان و تقوای الهی
(الشكعه ،1975 ،ص )216خوار شمردن دنیا و بزرگداشت آخرت است( .مقدسی)119 :1961 ،
برخی معاصران ابوالعتاهیه با متهم ساختن وی به بخل و مال اندوزی ،زهدش را ریایی دانستهاند( .نك :جاحظ،
 ،1998ج 132 :2و ابوالعالء ،1418 ،ج ) 154 :1البته در این حال با وجود زهدیات مشهور به جا مانده از وی،
زهدش ،دست كم در عمل ،جلوههای متعارضی داشته كه این مسئله میتواند بیانگر شخصیت دوگانه او نیز باشد
چراكه ویژگیهایش همیشه به یك گونه ظاهر نمیشده ،برخی نیز بر آن هستند رذایلی چون بی بندوباری ،هرزگی،
بخل ،جاهطلبی و مال دوستی منسوب به وی ،به قدر فضایل منتسب به او ،یعنی ترک شهوات و زهد ،با محیط تربیتی
و نحوة شكلگیری شخصیتش پیوند داشته ،به عبارت دیگر« ،فضایل» شاعر روی دیگر «رذایل» او و هر دوی آنها،
واكنشی در قبال محرومیت ها و نیازهای سرخورده مادی و معنوی وی بوده ،شاید از همین رو باشد كه این شاعر در
همان دوره ای كه بایستی زندگی صوفیانه و زاهدانه پیش گرفته باشد ،همچنان سرگرم مدیحهسرایی خلفا بود و به
پاداشهای مادی آنان نظر داشت( .فاخوری)320 :1361 ،
از روشهای ابتكاری وی در زهدیات ،بهرهگرفتن از شیوه قرآنكریم در بشارت و انذار است .شاهد آن وجود
كلماتی چون بهشت ،جهنم ،حـساب ،پاداش ،كـیفر و مانند آن در اشعار اوست مانند:
فلیت شعری بعد الباب ما الدّارُ
الموتُ باب ٌو كُلُّ الناس داخله
یرضی االله واِنً قصَّرتَ فالنارُ (ابوالعتاهیه(123 :2004 ،
الدّارُ جّنةٍ خُلد ان عًمِلت بها
از دیگر شیوه های وی معرفی دنیا به صورت بدبینانه است چراكه وی دنیا را كانون دروغ پردازیها ،فریبكاریها
و دغل بازیها دانسته كه مملو از درد ،رنج ،ناامیدی ،ناكامی ،سختی و گرفتاری است مانند:
كَفاکَ بِدارِ المَوتِ دارَ فَناءِ
لَعَمرُکَ ما الدُنیا بِدارِ بَقاءِ
فَال تَعشَقِ الدُنیا أُخَیَّ فَإِنَّما

تَرى عاشِقَ الدُنیا بِجُهدِ بَالءِ
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حَالوَتُها مَمزوجَةٌ بِمَرارَةٍ

وَ راحَتُها مَمزوجَةٌ بِعَناءِ
8

فكرتُ فی الدنیا و جَدَّتها فاذا جمیعٌ جدیدهاَ یبلی (ابوالعتاهیه ،دیوان 8 :و )9
 -2-2معرفی موالنا و خاستگاه اشعار وی
جاللالدین محمد بلخی ملقب به مالّی رومی یا مولوی در تاریخ ششم ربیعاالول  604هـ ق ،فرزند بهاء الدین ولد،
در شهر بلخ و در خانواده ای ثروتمند متولد شد ،وی شاعری عارف و اندیشمند بود كه زندگی خود را وقف كسب
معرفت و تهذیب نفس نمود ،وی در سال  642هـ.ق ،سرودن شعر را آغاز كرد (دفـتری )249 :1375 ،وی سلوكش
عارفانه (زرین كوب ،1386 ،ج )9 :1و در این راه با مردم و مشكالت ایشان همراه و همدرد است ،زبان شعری گویا،
دانش گسترده ،تأثیرگذار و هنجارگریز وی از یك سو و رابطه پر ابهام و عمیقش با شمس تبریزی ،اشعاری با معانی
ژرف را رقم زده ،او تنها راه نجات انسان را وحی دانسته (حیدری )155 :1388 ،و به واسطه تسلطش بر مفاهیم قرآن
از آن بهرههای فراوان گرفته تا جایی كه گفتار وی تفسیری عارفانه از قرآن دانسته شده؛ (زرین كوب ،1386 ،ج:1
 )373چراكه عرفان علمی و عملی در این اثر بی بدیل ،به نحو شگفتی تلفیق شده ،این همآهنگی به گونهای است كه
تشخیص آن بدون آگاهی كامل از جمیع آیات قرآن و جهانبینی عرفـان اسالمی تقریبا ناممكن است ،مولوی بهویژه
در مثنوی ،از جهات گوناگون ،تحت تأثیر قرآن بـوده چراكه وی هم از جهت معنایی و بیانی ،هم از جهت صوری و
ظاهری ،از قرآن پیروی كرده (بیات )74 :1392 ،از این رو شاید بهتوان مهمترین مرجع اشعار او را قرآن و حدیث
دانست( .چیتیك )276 :1382 ،استفاده از قرآن در اشعار مولوی را میتوان به چند گونه تقسیم كرد؛ گاه بدون اشاره
صریح به آیه ،مفهوم تمام یا بخشی از آیه را در شعر خود آورده كه خوانندهی آشنا با قرآن ،بیدرنگ آیه مورد نظر را
درمییابد؛ گاه به ضرورت وزن شعر ،بخشی از آیه را بیهیچ تصرفی در شعر میگنجاند و گاه به ضرورت شعری ،در
الفاظ آیه تصرف میكند ،موالنا بهترین مفسر برای قرآن را خود قرآن میداند؛ اما در عین حال برخی ،روش تفسیری
وی را تأویل كشفی دانسته اند كه مبتنی بر دیدگاه وجود بطنِ مستور ،در ورای ظاهر بوده كه بر تجربهای وجدانی
استوار است( ،زرین كوب ،1386 ،ج )349 :1البته گاه شعر او از بالغت خارج میشود؛ چراكه تجربهای عاشقانه،
عارفانه ،روشنگر حاالتی الهی و بروندادی از درونی ناآرام از عشق ازلی و سرشار از شور و جذبه است كه در عین حال
دارای انگیزندگی بسیار باالیی نیز هست ،مثال وی در شعری با وزن "مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل" میگوید:
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

زهی عشق زهی عشق كه ما راست خدایا
ناگهان وزن شعری را رها كرده و چنین میسراید:

كه شب و روز درین ناله و غوغاست خدایا)

نیِ تن را همه سوراخ چنان كرد كف تو

(بر وزن فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن) (مولوی ،84 :1384 ،غزل شماره )94
مشخصه دیگر شعرش ،موسیقی خاص آن است كه در غزلیات خیزابی 9او منعكس است ،البته ویژگیهای دیگری
مانند زبان خاص شعری صور خیال ،نوع تعابیر و مهمتر از همه شوریدگی و سرمستی آنچنانی كه بر وی حاكم است
او را از چارچوب سنتها و قیود رایج ،بیرون می برد ،بدیهی است دیگر شاعران نیز اوزان خیزابی دارند ولی به خاطر
برخی ویژگیها ،شعر موالنا از دیگران متمایز است.
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مقایسه بینامتنیت (تناص) اشعار قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی درباره راهكارهای رسیدن به زهد

 -2-3جمع بندی معرفی ابوالعتاهیه و موالنا
درباره مضامین شعری ابوالعتاهیه میتوان گفت :شع ر او بیشتر به سمت زهد گرایش داشته و مولوی بیشتر به
سمت عرفان همچنانكه وی گوید:
از مقامات تبتل تا فنا

پایه پایه (پله پله) تا مالقات خدا

(مولوی)468 :1373 ،

در عین حال هر دوی آنها از آبشخور منابع اسالمی بهویژه قرآن خود را سیراب كرده (هدّاره )319 :1998 ،با
بازتاب مفاهیم آن در آثار خود ،آن را به زبان شعر در آوردهاند ،برخی بر اقتباس ابوالعتاهیه از معارف حضرت علی (ع)
نیز تأكید كردهاند( .خفاجی)134 :1410 ،
البته شعر زهدی ابوالعتاهیه بیشتر تك بعدی و گاه افراطی از زهد و دنیاگریزی است ولی در طرف دیگر ،مولوی
اشعارش عارفانه و آمیخته با عشقی واقعی و فرازمینی است كه از سوی بنده نسبت به معبود و خالق خویش روانه
میشود ،وی در این زمینه گوید:
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن

چون قلم اندر نوشتن میشتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت (مولوی)7 :1373 ،

این مسئله تا آنجا پیش می رود كه وی هسته و نتیجه مقصود اصلی زندگی ،فلسفه و عیار آن را در همین مورد
میداند:
عمر كه بی عشق رفت ،هیچ حسابش مگیر

آب حیاتست عشق ،در دل و جانش پذیر

عشق چو بگشاد رخت ،سبز شود هر درخت

برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر
(مولوی ،445 :1384 ،غزل )1129

اساسا بشر امروز ،تشنه عرفان ناب است كه آن را در آثار مولوی میتوان یافت چراكه او این مطالب را از آبشخور
اصلی آن ( قرآن و حدیث) اخذ كرده و خود نیز آن را آزموده است به گونهای كه میتوان گفت :مثنوی یك دوره
عرفان ناب اسالمی در قالب شعر است ،وی در بسیاری از موارد با زبان تمثیل سخن گفته كه باعث رسایی و شیوایی
سخنش نیز شده چراكه نمی توان تجربیات عرفانی را به صورت مستقیم منتقل كرد .افزون بر آنكه باعث شده
كالمش ماللآور نیز نباشد.
به طور كلی میتوان گفت :تلمیحات قرآنی موالنا در مقایسه با ابوالعتاهیه ،فراگیرتر است چراكه خلق مفاهیمی
مشابه تعبیرات قرآن ،باعث ارتقاء فرهنگ زبانی و اندیشگانی موالنا شده و ارزش اشعارش را چندین برابر كرده در
حالی كه اشعار قرآنی ابوالعتاهیه ،تك بعدی ،اخالقی و بیشتر زاهدانه سروده شده است.
 -2-4چارچوب نظری بحث
یكی از مباحث مطرح در متون مسئله بینامتنیت است كه سه ركن دارد :متن حاضر ،متن (یا متون) غائب (سند
اصلی متن حاضر) و عملیات بینامتنی كه كوچ لفظ از متن غائب به متن حاضر است( .قائمی و محققی)54 :1390 ،
در این تحقیق قرآن كریم متن غائب و اشعار موالنا و ابوالعتاهیه متن حاضر تلقی شده است.
اما سطوح بینامتنی از دیدگاه "كریستوا" به سه سطح بینامتنی نفی متوازی ،نفی جزئی و نفی كلی تقسیم
میشود كه در حقیقت سه سطح تأثیرپذیری متون بوده 11و توضیح آن به این شرح است:

7

دو فصلنامه جستارنامه ادبیات تطبیقی ،دوره یكم ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1397

الف  -نفی متوازی یا اجترار كه سطح نخست بینامتنی است و گاه كمترین تغییر از متن مادر (متن پنهان) در آن
دیده می شود و گاه بی هیچ تغییری ،تنها جابجایی متنی است ،به گونهای كه شالودة متن پنهان در متن حاضر
آشكار باشد.
ب  -نفی جزئی یا امتصاص كه مقدار وامگیری آن از متن پنهان از مورد اول فراتر است ،اما هنوز از متن یا متون
پیشین ردّپایی در آن دیده می شود به شكلی كه بخشی از ساختار متن پنهان در متن حاضر تجلی یافته و گاه نوع
سیاق و چینش معنایی الفاظ نیز اقتباسی از متن مرجع است كه مرتبهای میانه از تأثیر و تأثر به شمار میرود چراكه
در آن متن پنهان ،به صورت تغییر یافته  ،در پوششی تازه و قالبی نوین مطرح گردیده و همواره ردّپایی از آن در متن
جدید به چشم میخورد.
ج -نفی كلی یا حوار كه باالترین مرتبة این تأثیر و تأثر است به گونهای كه تنها الیة ظریفی از متن پنهان با
استفاده از سرنخهایی بسیار جزئی بر الیة ظاهری متن حاضر تبلور مییابد چراكه در این سطح ،متن مادر بهطوركلّی
نفی شده و سیاقی متناقض در آفرینش متن جدید ظهور میكند( .ر.ک :ناهم)49 :2007 ،
از منظری دیگر ،بینامتنیت به داخلی و خارجی تقسیم شده كه متشكل از دو بعد لفظی و معنوی است ،چنانچه
متنی از عناصر متن خود (یا همان نویس نده) بهره گیرد داخلی و در صورت استفاده از دیگر متون ،خارجی خواهد
بود ،مورد اول در قرآن كریم مانند این آیه شریفه" :وَ قَالُواْ یَأَیهَّا الَّذِى نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون" (حجر 12)6-كه
پاسخ آن در جای دیگری از قرآن آمده كه" :مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون" (قلم )2-
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مورد دوم (ارتباط متن با عناصر بیرون از متن خود) مانند این آیه شریفه" :ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیم" (دخان -
 14)49كه شاید اشاره به ابوجهل باشد زیرا خود را بسیار عزیز میپنداشت همچنانكه روایت شده وی به رسول خدا
(ص) مىگفت :در فاصله میان دو كوه (مكه) كسی عزیزتر و محترمتر از من نیست! (ابن عطیه ،1422 ،ج )75 :5كه
محمل بحث این مقاله ،مورد اخیر است یعنی مواردی كه ابوالعتاهیه و موالنا در اشعار خود از قرآن كریم به عنوان
متنی بیرونی ،تأثیر پذیرفتهاند .اما عناصر بینامتنیت عبارتند از :متن حاضر؛ متن غائب و روابط بین دو متن( .عملیات
بینامتنی) (موسی)53 :2000 ،
گفته شده :ا ستفاده از مضامین قرآنی مكروه است اما عده ای نیز آن را جایز و از محسنات بدیع به شمار آوردهاند.
(زرین كوب ،1386 ،ج )350 :1برخی نیز نسبت به آن تفصیل قائل شده و چنانچه این امر در مقام موعظه و اخالق
باشد نیكو و اگر برای تغزالت باشد آن را خروج از راه ادب دانستهاند( .گركانی)74 :1377 ،
شعر زهدی یكی از موارد تالقی ادبیات ،با اندیشههای دینی به شمار میرود و آن شعری است كه ضمن فراخوانی
جامعه بشری به سوی پارسا یی ،عبادت خدا و عدم وابـستگی بـه دنیا ،او را برای جهانی غیر از جهان مـادی آماده
سازد ،از آنجا كه زهد مجموعه رفتارهای ناظر به تهذیب نفس است بر مقاومت در مقابل هوای نفس تأكید داشته و
مضامین نظم در اینباره با رهایی از وابستگیها و دلبستگیهای دنیوی همراه است همچنانكه این موارد با كاربرد
فراوان در شعر ابوالعتاهیه مشاهده می شود.
موالنا نیز نهایت زهد را رویگردانی از دنیا ،روی آوردن به اطاعت خدا ،به دست آوردن آخرت و آن را متوقف بر
علم و آگاهی دانسته چراكه انجام این امر منوط به درک زشتی ،بیثباتی دنیا و لطف و صفای آخرت است( .مولوی،
 )61 :1357هم چنین منظورش از علم ،همان دستورات خدای تعالی و ائمه طاهرین (ع) است( .مولوی)35 :1390 ،
وی ،زهد را معادل تقوی ،پاكی و صالح دانسته مانند این شعر كه:
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گفت حقّ نی بلكه ال انساب شد

زهد و تقوی فضل را محراب شد (مولوی)138 :1373 ،

همچنین وی یكی از آسیبهای آن را ریایی بودن آن ذكر كرده (مولوی )102 :1315 ،و معتقد است :انسان حتی
با استفاده از زهد نیز راهی طوالنی تا رسیدن به مقام فنا در پیش دارد( .مولوی ،1394 ،صص)90-89
از نگاه موالنا جایگاه عرفان باالتر از زهد است چراكه وی زهد را ترک عمل ناشایست و عرفان را ترک انانیت و نیل
به فنای الهی دانسته ،وی در این باره گوید:
زاهدی چیست؟ ترک بد گفتن

عاشقی چیست؟ ترک خود گفتن (مولوی)69 :1315 ،

زیرا از نظر وی زاهد فردی است كه در اندیشه روز جزا به سر میبرد؛ اما عارف ،بی عنایت به آخرت ،توجهش
فقط به حق است ،شاهدش این شعر كه:
هست زاهد را غمِ پایانِ كار

تا چه باشد حال او روز شمار

عارفان ز آغاز گشته هوشمند

از غم و احوال آخر فارغند (مولوی)808 :1373 ،

همچنین وی عبور از زهد و اجتهاد را الزمه مستغرق شدن (فنا) دانسته و گوید:
یك گره مستغرق مطلق شدست

همچو عیسی با ملك ملحق شدست

نقش آدم لیك معنی جبرئیل

رسته از خشم و هوا و قال و قیل

از ریاضت رسته وز زهد و جهاد

گوییا از آدمی او خود نزاد (مولوی ،1373 ،ص)549

 -2-5بحث (مواردی از راهكارهای ایجاد زهد در كالم این دو شاعر)
 -2-5-1تبیین حقیقت دنیا
یكی از راهكارهای ابوالعتاهیه برای ایجاد زهد ،تبیین حقیقت دنیا به عنوان راهكار دوری گزیدن از آن و رسیدن به
زهد است:
انما الدنیا غرور كلها

مثل لمع االل فی االرض القفار( 15ابوالعتاهیه)18 :2004 ،

بینامتن :این شعر با این فراز از آیه  20حدید مطابقت دارد كه" :وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ" البته دنیایی
مذموم است كه صرفا برای دنیا باشد و نه برای آخرت (كاشانی ،بیتا ،ج )183 :9همچنانكه پیامبر اكرم (ص) بر
نیكویی مالی كه در اختیار فرد صالح قرار گیرد (و بدان كار نیك انجام دهد) تاكید كردند( .ورام ،1410 ،ج)158 :1
شاعر در این شعر ،دنیا را صرفا فریب دانسته و برای آن قائل حقیقتی نمیشود ،این شعر نفی متوازی است چراكه
از عبارت قرآن استفاده كرده و جهت معنایی آن با قرآن كامال همسو است؛ زیرا آیه شریفه دنیا را جز فریب نمیداند
و ابوالعتاهیه نیز با همین مضمون ،شعر خود را بیان میكند.
مولوی نیز در تبیین حقیقت دنیا گوید:
چیست دنیا؟ از خدا غافل بُدَن

نی قماش و نقره و میزان و زن (مولوی)42 :1373 ،

بینامتن :این شعر به آیه شریفه" :زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَببِ" (آل عمران  )14 -اشاره
دارد كه بیانگر ابزاری بودن مواردی چون قماش و نقره و ...است نه استقاللی بودن آنها( ،طباطبایی ،1390 ،ج:3
 )96مولوی حقیقت دنیا غفلت را از خدا میداند ،او حتی این ابزارها را هم حقیقت دنیا نمیداند ،بلكه فراتر از آن هر
چیزی كه انسان را از خدا غافل سازد را مصداق دنیا میداند.
9

دو فصلنامه جستارنامه ادبیات تطبیقی ،دوره یكم ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1397

این شعر نفی كلی است زیرا جهتی كه مولوی برگزیده با جهت آیه یكی نیست همچنانكه قرآن زینتی بودن این
موارد دنیایی و تعلق آنها به دنیا را یادآور شده ولی مولوی از اساس ،اینكه این موارد جزو دنیا باشند را نفی كرده،
همچنین واژگان شعر نیز با آیه شریفه تاحدودی متفاوت است.
 -2-5-2مبارزه با هوای نفس
ابوالعتاهیه در این باره گوید:
أشَدُّ الجِهادِ جـِهادُ الهـوَی

و مـا كَرْمَ المَرْءَ إالّ التُّقَی ( 16ابوالعتاهیه ،1406 ،ص)20

بینامتن :این بیت اشاره به این آیه دارد كه " :وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى * فَإِنَّ الجْنَّةَ هِىَ
الْمَأْوَى" (نازعات 40-و  )41كه منظور ،ترس از خدا در هنگام بروز گناه است (خطیب ،1425 ،ج )545 :4در روایتی
آمده كه اگر كسی توجه داشته باشد كه خدا میشنود و كارهای او را میبیند این مسئله او را از ورود در كارهای
زشت باز میدارد و این معنای آیه شریفه است( .قمیمشهدی ،1368 ،ج)127 :14
این شعر نفی جزیی است چراكه به بحث مخالفت با هوای نفس و مبارزه با آن پرداخته و واژگان آیه را تا حدودی
در بردارد ولی دقیقا همسو با آیه نبوده و تا حدودی با مفهوم آیه مغایرت دارد.
از دیدگاه ابوالعتاهیه ،آفت آدمی هواخواهی است كه در صورت بینیاز پنداشتن خود ،طغیان میكند:
ألمرءُ آفته هوی الدنیا
إِنّی رَأَیتُ عَواقِبَ الدُنیا

و المرء یطغی كلّما استغنی
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فَتَرَكتُ ما أَهوى لِما أَخشى (ابوالعتاهیه)22 :2004 ،

بینامتن :در مصرع اول ،آفت انسان هوای نفسش دانسته شده كه برداشتی از آیه شریفه " :قُلْ ال أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ
ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدین" (انعام  18)56-است چراكه هوای نفس ،انسان را به هدایت دعوت نمیكند بلكه باعث
سقوط او میشود( .بقاعی ،1427 ،ج )645 :2الهامبخش شاعر در مصرع دوم نیز این كریمه است« :كالَّ إِنَّ الْانسَانَ
لَیَطْغَى * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنى»( 19علق 6 -و )7
مصرع اول این شعر نفی كلی است چراكه جهت معنایی و نیز الفاظ استفاده شده با یكدیگر متفاوتند و مصرع دوم
نیز نفی متوازی است چراكه مفردات آیه در شعر به كار رفته و رویكرد شاعر با مفهوم مورد نظر قرآن نیز همسان
است.
مولوی نیز در این باره گوید:
مر هوا را تو وزیر خود مساز

كه بر آید جان پاكت از نماز

كاین هوا پر حرص و حالى بین بود

عقل را اندیشه یوم دین بود (مثنوی)540 :1373 ،

بینامتن :این شعر شاید اشاره به این آیه باشد كه" :وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبیلِ اللَّه"( 20سوره صاد )26 -
كه هوای نفس باز دارنده از راه حق عنوان شده (طبرسی ،1373 ،ج )737 :8كه در این صورت نفی جزیی است
چراكه از پیروی هوای نفس نهی كرده ولی الفاظ آن با الفاظ آیه شریفه متفاوت است همچنین آنچه كه در شعر به
عنوان برونداد هواپرستی ذكر شده با آن چه كه آیه شریفه در این باره ذكر كرده نیز متفاوت است زیرا قرآن گمراهی
از راه خدا را نتیجه هواپرستی دانسته اما مولوی به مطلب دیگری در این باره اشاره كرده است.
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 -2-5-3تاكید بر معادباوری
از دیگر راهكارهای ابوالعتاهیه برای به دست آوردن زهد ،یادكرد معاد و سوال و جواب آن است وی گوید:
اذكـر مـعادَکَ افضل الذكـر

ال تنس َیوم ُصَبیحةِ الحشر( 21ابوالعتاهیه)139 :2004 ،

بینامتن :این شعر شاید اشاره به آیه شریفه" :وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمیعاً " (انعام  )128-داشته باشد كه منظور آیه،
یادكرد از این روز است (زحیلی ،1411 ،ج ) 41 :8این شعر ،نفی جزیی است چراكه در الفاظ و معانی مورد استفاده
شعر ،نسبت به آیه شریفه تغییر ایجاد شده ،زیرا آیه شریفه به حشر انس و جن اشاره كرده (سیواسی ،1427 ،ج:2
 )37ولی ابوالعتاهیه اصل معاد را یادآور شده است.
مولوی نیز یكی از ویژگیهای روز قیامت را بیان كرده كه البته تاكید بر اصل معاد هم هست:
در قیامت بنده را گوید خدا

هین چه كردى آن چه من دادم ترا (مولوی)938 :1373 ،

بینامتن :این بیت شاید اشاره داشته باشد به این آیه كه" :فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعینَ"( 22حجر –  )92آیه شریفه
نشان مى دهد در قیامت از همه اعمال آدمى بدون استثناء سؤال خواهد شد و این خود درسى است براى همه
انسانها كه لحظهاى از اعمال خود غافل نشوند( .مكارم ،1371 ،ج )139 :11چرا كه خداوند هم از گناهكار و هم از
افراد مطیع خود ،از كارهایی كه در دنیا انجام دادهاند سوال میكند( .كرمی ،1402 ،ج)143 :5
این بیت نفی متوازی است چراكه از الفاظ و نیز معنای آیه به صورت كامل استفاده شده است ،چون لفظ "بنده"
كه در شعر آمده نكره و مفید عموم است و نیز "چه كردی" همان ترجمه عبارت "لَنَسْئَلَنَّهُمْ" است.
نیز مولوی گوید:
پس قیامت روز عرض اكبر است

عرض او خواهد كه با زیب و فر است (مثنوی)120 :1373 ،

بینامتن  :اشاره مولوی به عرضه اعمال انسان در روز قیامت ،در واقع یادآوری این نكته است كه انسان بایستی
توجه داشته باشد ك ه روزی اعمالش بر وی عرضه خواهد شد لذا بایستی در انجام آنها دقت كرده ،نیك را انجام داده
و بدِ آن را ترک نماید ،شاید مصرع اول اشاره داشته باشد به این آیه شریفه" :ما لِهذَا الْكِتابِ ال یُغادِرُ صَغیرَةً وَ ال
كَبیرَةً إِالَّ أَحْصاها" 23همچنانكه بنده ،با د یدن ثبت همه گناهان كوچك و بزرگ خود ،به عذاب شدن خود یقین
مییابد چون قدرت انكار گناهان خود را ندارد (طبری ،1412 ،ج )168 :15كه این مسئله همان عرضِ اكبرِ منظورِ
شاعرست ،این شعر نفی جزیی خواهد بود زیرا در عبارت و مفهوم آیه كمی تصرف و تغییر ایجاد شده است.
در مصرع دوم نیز ممكن است اشاره به فراز ابتدایی همان آیه باشد كه" :وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمینَ مُشْفِقینَ
مِمَّا فیهِ" 24زیرا برخی ،از مشاهده نامه عمل خود ترسان هستند ،در برابر ،برخی خواهان مشاهده نامه عمل خود
توسط دیگران هستند كه در این صورت نفی كلی خواهد بود ،چون جهت معنایی آیه شریفه با شعر متفاوت است و
شاید هم اشاره به این آیه شریفه باشد كه " :فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتابَهُ بِیَمینِهِ فَیَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِیَهْ" (حاقه  25)19 -كه
در این صورت بینامتن در این مصرع ،به صورت نفی جزیی خواهد بود زیرا مفهوم شعر با مفهوم آیه شریفه قدری
متفاوت است( .آیه شریفه :كسانی كه كتاب به دست راست ایشان داده میشود و شعر :افرادی كه با زیب و فر
هستند).
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 -2-5-4یادكرد نظارت دائمی خداوند
ابوالعتاهیه با یادكرد نظارت دائمی خداوند بر انسان او را از انجام گناه حتی در خلوت هم بر حذر میدارد:
إِذا ما خَلَوتَ الدَهرَ یَوماً فَال تَقُل

خَلَوتُ وَ لَكِن قُل عَلَیَّ رَقیبُ

وَ ال تَحسَبَنَّ اللَهَ یُغفِلُ ما مَضى

وَ ال أَنَّ ما یَخفى عَلَیهِ یَغیبُ ( 26ابوالعتاهیه ،1406 ،ص)34

بینامتن  :شاید مصرع اول اشاره باشد به این آیه شریفه كه" :أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى" (علق  27)14-كه منظور
همان ترسیدن از عقوبت خداست (ابن ملقن ،1408 ،ج )572 :1و مصرع دوم به آیه" :ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِالَّ لَدَیْهِ
رَقیبٌ عَتیدٌ" (قاف )18 -

28

كه منظور از عتید و رقیب ،دو فرشته ثبت كننده اعمال نیك و بد است (ابن عرفه،

 ،2008ج )59 :4و بیت دوم هم اشاره است به آیه شریفه" :وَ ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِالً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُون" (ابراهیم -
 29)42یعنی به تاخیر انداختن عقوبت ظالمان از سوی خداوند ،دلیل بر غفلتش از ایشان نیست بلكه خداوند این كار
به روز خاصی موكول كرده (مهائمی ،1403 ،ج )393 :1كه هر دو بیت نفی جزیی خواهد بود ،چراكه برخی عبارات
آیه های شریفه در شعر وجود دارد و معنا نیز تقریبا همسو با معانی قرآن اخذ شده است ،البته با كمی تغییر ،زیرا در
مصرع اول شاعر اشاره به تنهایی كرده در حالی كه آیه شریفه (علق  )14-همه حاالت انسان را مورد نظارت خدا
می داند و در مصرع دوم نیز كلمه رقیب به كار رفته در حالی كه آیه شریفه (قاف  )18 -از رقیب و عتید سخن گفته
و در مصرع سوم نیز برخی واژگان آیه  42ابراهیم به كار رفته ولی شاعر به اعمال گذشته انسان اشاره كرده در حالی
كه مفهوم مورد اشاره آیه شریفه اعم از گذشته و حال است.
 -2-5-5توجه دادن به پایان دنیا
ابوالعتاهیه برای ایجاد زهد با اشاره به پایان و سرانجام دنیا ،حقیقت آن و فنای آن را یادآور شده و میگوید:
غدا تخرب ُالدنیا و یذهب أهلها جمیعاً

و تُطوی أرضها و ســماءها( 30ابوالعتاهیه ،1406 ،ص)14

بینامتن :این بیت ،یادآور این آیهی شریفه است« :یَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ»( 31انبیاء )104 -كه به
صورت نفی جزیی است چراكه از برخی عبارات آیه شریفه استفاده شده و جهت معنایی و داللی هم با كمی تفاوت
بیان شده است.
مولوی نیز در بیان حقیقت دنیا گوید:
گفت دنیا لهو و لعب است و شما

كودكید و راست فرماید خدا (مثنوی ،1373 ،ص)139
32

بینامتن :این شعر تلمیح و اشاره است به آیهی «وَ مَا الْحَیَوةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ» (انعام )32-یعنی كار دنیا مانند
بازی كودكان است كه عاقبت معقولی برای آن متصور نیست (مراغی ،بیتا ،ج )107 :7كه به صورت نفی متوازی است
چراكه مصرع اول هم عبارات آیه را در بردارد و هم جهت معنایی این مصرع با جهت معنایی آیه شریفه همسان است.
 -3نتیجه
این نگاشته با هدف بررسی مقایسه ای بین دو شاعر مسلمان یعنی ابوالعتاهیه و موالنا در زمینه اشعار زهدی قرآنی
ایشان (با رویكرد راهكارهای ایجاد زهد) و تبیین كنش دو سویه بین اشعار و دیدگاههای ایشان با قرآن كریم به
رشته تحریر در آمد ،نتایج این پژوهش نشان د اد موالنا و ابوالعتاهیه با مهارتی عالی از مفاهیم قرآنی در اشعار
زهدیشان استفاده كرده ،با برقراری ارتباطی دو سویه میان شعر خویش و قرآن ،آثاری ارزشمند در این زمینه را از
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خود به جا گذاشتهاند ،ابوالعتاهیه از شیوههای متنوع قرآن برای ایجاد زهد بهره جسته ،انذار ،تبشیر ،آگاهی دادن به
عواقب رفتار و مواردی از این دست در شعر ابوالعتاهیه فراوان به چشم میخورد ،مولوی نیز از همین موارد بهره
گرفته با این تفاوت كه رویكرد وی بیشتر عرفانی و با نظرداشت بروندادهای رفتارهای نیك و سوء و آثار و نتایج آنها
بر سلوک سالك است.
موض وع اشعار ابوالعتاهیه حول محورهایی چون :قناعت در زندگی ،توكل بر خدا در كسب روزی ،سرنوشت انسان،
مرگ ،رستاخیز ،آخرت ،دعوت بـه ایمـان و تقوای الهی ،خوار شمردن دنیا و بزرگداشت آخرت ،با رویكردی قرآنی و
گاه روایی دور میزند كه همین موضوعات را نیز میتوان در شعر مولوی یافت اما بهرهبرداریهای قرآنی موالنا نسبت
به ابوالعتاهیه ،فراگیرتر است چراكه مولوی دنیا را ذم نمیكند و از عشقی فرازمینی كه باعث پرواز سالك میشود
سخن گفته و دنیا را فقط زمانی كه بستر غفلت از خدا باشد مذموم دانسته ،افزون بر آن كه وی با ایجاد مفاهیمی
شبیه تعبیرات قرآن ،باعث ارتقای فرهنگ زبانی و نیز چند بعدی بودن مفاهیم آن و افزایش ارزش اشعارش شده در
حالی كه تعبیرات قرآنی اشعار ابوالعتاهیه ،بیشتر تك بعدی ،اخالقی و با رویكرد زهد است.
همچنین ابوالعتاهیه جهت تأكید بر دیدگاههای خود و انتقال آن به مخاطب ،از اسلوبهایی چون توبیخ ،تكرار ،امر
و پرسش نیز یاری میگیرد ،درحالی كه بیان مولوی بیشتر زبانی رمزی و گاه نمادین است .اسلوبهایی مانند
حكایتپردازی و مانند آن ،با هدف تبیین عمیقترین مفاهیم مد نظر خود بهویژه مفاهیم عرفانی دیده میشود.
آنچه در این نوشتار بدان اشاره شد؛ تنها بخش بسیار كوچكی از اشعار زهدی قرآنی این دو شاعر بود ،بدیهی
است بررسی مقایسه ای به صورت كامل میان اشعار زهدی این دو شاعر با رویكردی قرآنی ،مجالی فراختر از یك
مقاله را میطلبد ،همچنین بررسی مقایسهای بین موارد زهدی این دو شاعر با رویكردی روایی نیز امری است كه
می تواند محمل پژوهش دیگری قرار گیرد چرا كه هر دو شاعر خود را از آبشخور روایات نیز سیراب كرده و به خلق
مفاهیمی شبیه آنچه در روایات آمده نیز پرداختهاند.
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 .65گراهام ،آلن ،1380 ،بینامتنیت ،ترجمه پیام یزدانجو ،تهران ،نشر مركز.
 .66گركانی ،شمس العلما ،1377 ،ابداع البدایع ،تبریز ،احرار.
 .67گلد زیهر ایگناس ،1330 ،زهد و تصوف در اسالم ،ترجمه محمد علی خلیلی ،تهران ،اقبال.
 .68مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،1403 ،بحار األنوار ،چاپ دوم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
 .69محمود الدش محمد ،1968 ،ابوالعتاهیه حیاته و شعره ،بیروت ،دارالكتب للطباعه و النشر.
 .70مراغى ،احمد مصطفى ،بیتا ،تفسیر المراغى ،بیروت ،دار الفكر.
 .71مسعودی ،علی بن حسین ،1970 ،مروج الذهب ،به كوشش باربیه دونار و پاوه دوكورتی ،تهران ،انتشارات
علمی فرهنگی.
 .72معری ابوالعالء احمد بن عبداهلل ،1418 ،لزوم ماال یلزم ،بیروت ،دار كتاب العربی.
 .73مقدادی ،بهرام ،1378 ،فرهنگ اصطالحات نقد ادبی (از افالطون تا عصر حاضر) ،تهران ،نشر فكر روز.
 .74مقدسی ،أبوعبداهلل محمد بن احمد ،1361 ،احسن التقاسیم ،مترجم دكتر علینقى منـزوى ،تهران ،بینا.
 .75ــــــــــــــــــــــــــــ ،1961 ،أمراء الشعرا العربی فی العصرا العـباسی ،بـیروت ،دارالمعلم المالیین.
 .76مكاریك ،ایرنا ریما ،1385 ،دانش نامه نظریههای ادبی معاصر ،ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی ،چاپ
دوم ،تهران ،نشر آگه.
 .77مكارم شیرازى ،ناصر ،1371 ،تفسیر نمونه ،چاپ دهم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیة.
 .78ـــــــــــــــــــ ،1373 ،ترجمه قرآن كریم ،چاپ دوم ،قم ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمى( .در
ترجمه آیات از این ترجمه استفاده شده است).
 .79موسی ،خلیل ،2000 ،قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر ،بیروت ،اتحاد الكتاب العربی.
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 .80مولوی ،1390 ،مجالس سبعه ،چاپ چهارم ،تهران ،كیهان.
 .81ــــــ ،1394 ،فیه ما فیه ،تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ،چاپ

پنچم ،تهران ،نشر نگاه.

 .82ـــــــ ،1357 ،مثنوی معنوی ،مقدمه استاد بدیع الزّمان فروزانفر ،چاپ هشتم ،تهران ،علمی.
 .83ـــــــ ،1373 ،مثنوى معنوى ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.
 .84ـــــــ 1384 ،دیوان كبیر شمس ،تهران ،طالیه.
 .85مهائمى ،على بن احمد ،1403 ،تفسیر القرآن المسمى تبصیر الرحمن و تیسیر المنان ،چاپ دوم ،بیروت،
عالم الكتب.
 .86میرصادقی ،میمنت ،1389 ،واژهنامه هنر شاعری ،فرهنگ تفصیلیِ اصطالحات فن شعر و سبكها و
مكتبهای آن ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات كتاب مهناز.
 .87نامور مطلق ،بهمن ،1390 ،در آمدی بر بینامتنیت ،تهران ،نشر سخن.
 .88ناهم ،احمد ،2007 ،التناص فی شعر الرواد ،قاهره ،داراآلفاق العربیه.
 .89ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسى ،1410 ،مجموعة ورّام ،قم ،مكتبه فقیه.
 .90وعد اهلل ،لیدیا ،2005 ،التناص المعرفی فی شعر عزّالدین المناصرة ،بیروت ،دار مجد الوی.
 .91هـدّاره ،محمد مصطفی ،1998 ،اّتجاهات الشعرالعربی من القرن الثـانی الهـجری ،بیروت دارالعـلوم العـربیه.
 .92یثربی یحیی ،1379 ،پژوهشی در نسبت دین و عرفان ،تهران ،نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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A Comparison of the Intertextuality of the Qur'anic Poems of abu al-atahiah and the Molavi
About the ways toAscetic
Ali Nabiolahi1
One of the literary treasures is poetry, meanwhile, many muslim poets are influenced by the Holy
quran, and in their poems they have published the teachings, a comparative study of some of these
poets In order to understand their views and the quality of the quran's impact on them about strategies
for achieving ascetic the purpose of this article is.To do this two Muslim poets namely, Abu alatahiah as an Arabic-language poet and mawlawi was chosen as a persian poet. At first, ascetic's
poems of abu al-atahiah and Molavi were identified Then, using the content analysis method and the
term and identifying the verse the poet has chosen the relationship between poetry and the Qur'an was
explained, this work was done in three forms of partial negation, general negation and parallel
negation based on Kristeva's view. The results of this study showed that the views of these two poets
on the ways of achieving asceticism are very broad Things like: Fighting the air of self, emphasizing
resurrection, remembering God's constant supervision, and paying attention to the end of the world;
among these are the results It is also possible to say the poems of Abu al-atahiah with an ascetic
approach is and Multidimensional Molavi Poems and it is mystical.
Key Words: Molavi, Abu al-atahiah, Ascetic, Intertextuality, Quran
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پینوشتها
 .1نشانه شناسی علمی است كه به مطالعه ی نظامهای نشانه ای نظیر زبانها رمزگانها نظام های عدالتی و غیره می پردازد علم نشانه شناسی كه در بسیاری از علوم
ادراكی ریشه دارد در واقع با دریافت رمزگان زیبا شناختی اجتماعی و فرهنگی هر طرح مفاهیم مستتر درآن را باز شناخت و ایدههای برآمده از رمزگانها را هدایت كرده
و الیه های درونی و پنهان هر چیزی را تاویل و مكشوف می گرداند( .ریاحی ,پیام و مریم انصاری منش ،1394 ،بررسی نشانه شناسی از دیدگاه صاحب نظران ،اولین
كنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری و شهرسازی نوین).
2 .Intertextuality
3 .intertext
4 .Juliya kristeva
5 .Mikhail Bakhtin
 .6این بخاطر آن است كه براى آنچه از دست دادهاید تأسف نخورید ،و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید!
7

 .در باب تأثیرات قرآن و سنت بر موالنا تاكنون كارهایی خوب و قابل توجه صورت گرفته است «قرآن و مثنوی» نوشته بهاءالدین خرمشاهی" ،سر نی" و «بحر در كوزه»

از آثار عبدالحسین زرین كوب و پیش از آ نها (ماخذ قصص و تمثیالت مثنوی) اثر بدیع الزمان فروزانفر از نمونه های برجسته این حوزه است .اما بازتاب مفاهیم قرآنی در
دیگر اثر منظوم موالنا ،یعنی "غزلیات شمس" معروف به دیوان كبیر ،موضوعی است كه محتوای كتاب «آسمان در آینه» نوشته علی رضا مختارپور را تشكیل میدهد.
(حیدری ،1388 ،ص)153
 . 8دنیا جایگاه ماندگاری نیست و برای خانه مرگ ،خانه فنا (از نظر موعظه) كافی است ،پس برادرم عاشق دنیا نباش (چراكه) می بینی عاشق دنیا در بالیاست ،شیرینی
آن با تلخی و آسایشش با سختی همراه است ،در دنیا تفكر كردم و آن را یافتم چراكه همه چیزهای نوی آن از بین رفتنیست!
 .9متخصصان فن عروض ،وزن های موجود در شعرهای فارسی را در نوزده جنسِ مختلف دستهبندی كردهاند كه هریك از این دستهها را اصطالحاً بحر مینامند بحر
اصلی را دستگاهی دانستهاند كه چند وزن را دربرمیگیرد .وزنهای فرعیِ هر بحر ،با اِعمال قواعدی خاص بهوجود میآیند كه یكی از آنها وزن خیزابیست كه با حذف
چند هجا از آخر بحر و تكرار پاره باقیمانده حاصل می شود در این حالت ،مصراعهایی با دو پاره مساوی بهوجود میآید كه در اصطالح ،وزنِ آنها را وزن خیزابی یا وزن
دوری یا وزن متناوب مینامند؛ (میرصادقی ،1389 ،ص)45
 .10پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم

بیشتر آ گوهرا تا همه دریا رویم

دست به هم وادهیم حلقه صفت جوق جوق

جمع معلق زنان مست به دریا دویم

بر لب دریای عشق تازه بروییم باز

های كه چون گلستان تا به ابد ما نویم

وز جگر گلستان شعله دیگر زنیم

چون ز رخ آتشین مایه صد پرتویم

جوهر ما رو نمود لیك از آن سوی بحر

آه كه تو زین سوی آه كه ما زان سویم

شاه سوارا به سر تاج بجنبان چنین

تاج تو را گوهریم اسپ تو را ما جویم (مولوی ،1384 ،ص ،648غزل شماره)1719

وزن شعر باال ،وزنی است مترنّم و دوری و خیزابی كه خود در برانگیزندگی ،نقشی بسزا دارد همراه با تشكّل موضوعی و آرایههای لفظی و معنوی بدیعی ،موزانه :پیش ترآ
میلبا ..بیش ترآ گوهرا – تا همه شیدا ..تا همه در یا ..تشبیه :می لب ،دریای عشق ،چون گلستان ،رخ آتشین و ..استعاره :بر لب دریای عشق تازه بروییم باز ..كه خود را به
گل یا گیاهی مانند كرده كه میروید( .جگر گلستان) كنایه :شعلة دیگر زنیم (كنایه از ایجاد شور و حال دیگر ) نیز :تاج جنباندن( ،كنایه از اظهار قدرت كردن ) و نیز :بر
سردار كردن و آتش اندر زدن (كنایه از نابود كردن) .مراعات النّظیر :می و شیدایی ،گوهر و دریا ،گلستان و تازه رویی ،شعله و آتشین ،تاج و سر ،اسب و جو و ...علیرغم
وجود رعایت جهات بالغی و یا الأقل كوشش در این راه ،این شعر در اوج بالغت نیست ،تركیباتی از قبیل" :تو زین سوی"" ،ما ز آن سویم"" ،اسب تو را ما جویم" و
واژگانی نه چندان فصیح چون" :جوق جوق"" ،معلّق زنان" ،در غزل دیده میشود( ،فشاركی ،1388 ،ص 178به بعد)
 .11دیدگاه های دیگری نیز دراین باره مطرح است مانند دیدگاه ژنت ( )Gérard Genetteكه بینامتنیت را به چهار مقوله مشخص تقسیم كرد ،وی معتقد بود ،امكان
همپوشانی این مقوالت با یكدیگر نیز وجود دارد .این مقوالت عبارتند از -3 :ورامتنیت  -7سرمتنیت -1پیرامتنیت  -8زبرمتنیت .ر.ک :گراهام160 -146 :1380 ،
 .12و گفتند« :اى كسى كه «ذكر» [قرآن] بر او نازل شده ،مسلماً تو دیوانهاى!
 .13كه به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستى!
( .14به او گفته مىشود ):بچش كه (به پندار خود) بسیار قدرتمند و محترم بودى!
 .15دنیا سراسر فریب است مانند درخشش سراب در زمین بی آب و علف.
 .16برترین جهاد ،جهاد با نفس است و كرامت انسان در تقوای اوست.
 .17آفت انس ان هوی و هوس دنیا است و انسان در هنگام بی نیازی طغیان می كند ،در عواقب دنیا اندیشیدم پس هوای نفس را به خاطر آنچه كه از آن میترسیدم
(=عواقب سوء آن) ترک كردم.
 .18بگو« :من از هوى و هوسهاى شما ،پیروى نمىكنم؛ اگر چنین كنم ،گمراه شدهام؛ و از هدایتیافتگان نخواهم بود!»
 .19چنین نیست (كه شما مىپندارید) به یقین انسان طغیان مىكند * از اینكه خود را بىنیاز ببیند!
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 .20و از هواى نفس پیروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد!
 .21از روز معاد خود به بهترین وجه ممكن یادكن و آغاز روز محشر را فراموش نكن.
 .22به پروردگارت سوگند( ،در قیامت) از همه آنها سؤال خواهیم كرد!
( .23گنهكاران) مىگویند « :اى واى بر ما! این چه كتابى است كه هیچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر اینكه آن را به شمار آورده است؟!
 .24و كتاب [كتابى كه نامه اعمال همه انسانهاست] در آن جا گذارده مىشود ،پس گنهكاران را مىبینى كه از آنچه در آن است ،ترسان و هراسانند؛
 .25پس كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از شدّت شادى و مباهات) فریاد مىزند كه( « :اى اهل محشر!) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید!
 .26اگر در جای خلوتی قرار گرفتی نگو من تنها هستم بلكه بگو نگهبانی برمن گماشته شده وخدا را از آنچه (بر تو) گذشته غافل مپندار و (بدان) چیزی براو مخفی
نیست.
 .27آیا او ندانست كه خداوند (همه اعمالش را) مىبیند؟!
 .28انسان هیچ سخنى را بر زبان نمىآورد مگر اینكه همان دم ،فرشتهاى مراقب و آماده براى انجام مأموریت (و ضبط آن) است!
 .29گمان مبر كه خدا ،از آنچه ظالمان انجام مىدهند ،غافل است!
 .30فردای قیامت دنیا نابود می شود و اهل آن همگی فانی می گردند و طومار زمین و آسمان در هم می پیچد.
 .31در آن روز كه آسمان را چون طومارى در هم مىپیچیم...
 .32زندگى دنیا ،چیزى جز بازى و سرگرمى نیست!
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