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چکیده
طبق نظر نظریّهپردازانِ بینامتنیت ازجمله کریستوا ،هر متنی در ارتباط با متون پیشین ،معنی مییابد .متن ممکن
است صورتِ گسترشیافته یا شکل هنریِ متون قبلی باشد .حدیقۀ سنایی بهعنوان متن تعلیمی و عرفانی ،از
متون اسالمی فارسی و عربی بهرهها برده است .نهجالبالغه ،یکی از متون اسالمی است که سنایی در پدید
آوردنِ حدیقهالحقیقه ،بهصورت گسترده و فراتر از حدّ تأثیرپذیری ،بدان نظر داشته است؛ بهگونهای که برای
درکِ بسیاری از نکتههای حدیقه ،باید به سخنان موال علی(ع) بهویژه نهجالبالغه مراجعه کرد .موضوع رذایل و
محرّمات ،به دلیل بازتاب نسبتاً گستردۀ آن ،در کالم علی(ع) و نیز حکیم سنایی ،مبحث اصلی تحقیق حاضر
است که براساس رابطۀ بینامتنی و با تأکید بر نهجالبالغه و حدیقهالحقیقه بررسی میشود .نتیجۀ پژوهش نشان
میدهد سنایی در مثنویِ تعلیمی عرفانیِ حدیقهالحقیقه ،هم از امکانات شعری و هم از واژگان ،مضامین و
اشارات ارزندۀ سخنان علی(ع) بهصورتهای سهگانۀ بینامتنی (نفی بخشی ،نفی متقارن و نفی کامل) استفاده
کرده است .بیتردید ،این تعاملِ آگاهانۀ حدیقه با کالم علی(ع) ،موجب ماندگاری و پویایی اثر سنایی شده است.
كلیدواژهها :نهجالبالغه ،مَنهیّات ،حدیقهالحقیقه ،بینامتنیت.

 .1استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .4استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
* :نویسنده مسئول
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بررسی بازتاب منهیّات نهجالبالغه در حدیقه سنایی...

 .1مقدمه
متنها معموالً از طریق گفتوگو با متون دیگر به وجود میآیند و در ارتباط با آنها معنی پیدا میکنند؛ از
این رو ،گسترش ،کمال و پاسخگویی به بسیاری از پرسشها در زمینههای گوناگون ،از جمله انگیزههای
بینامتنیت و گفتوگوی متنهاست .شاعران کالسیک فارسی زبان برای تکمیل و یا عرضۀ اندیشههای
جدید ،معموالً بسیاری از متون متعالی نظیر قرآن کریم ،نهجالبالغه و متون نظم و نثر عربی و فارسی را
مطالعه میکردند تا بتوانند اندیشه و محتوای ارزشمند خود را به صورتی استوار و فاخر ارائه دهند؛ بهگونهای
که هم مباحث پیشینیان را در بر بگیرد و گفتههای تازهای برای معاصران و آیندگان خود به جا بگذارند.
سنایی شاعر بزرگ قرن پنجم و ششم هجری قمری نیز از این تعاملها با قرآن و نهجالبالغه و آثار
معروف عربی و فارسی قبل از خود ،بر کنار نبود؛ همین خوشهچینی از خرمنِ معرفت موال علی (ع) خصوصاً
نهجالبالغه ،وی را به الگو و اندیشمندی بزرگ برای عارفانی نظیر عطار نیشابوری و مولوی تبدیل کرد؛
بهگونهای که اندوختههای سنایی بهویژه در حدیقهالحقیقه ،منشأ و سرچشمۀ مباحث قرآنی ،عرفانی و اخالقیِ
بسیاری از بزرگان علم و ادب و اندیشه واقع شد.
 .1-1بیان مسئله

اغلب شاعران عارف زبان فارسی مقام و اهمیت خود را بهواسطۀ توجهِ عمیق و تأثیرپذیری از قرآن کریم و
احادیث و نهجالبالغه کسب کرده و در واقع کالم خدا و سخنان نبی اکرم(ص) و امام علی(ع) و دیگر
معصومان را در شیوههای بیان خود جاری کردهاند .سنایی از عارفان بزرگ قرن ششم ه.ق .در سرودن اشعار
خود ،قرآن و حدیث را منابع اصلی خود قرار داد و به مریدان و مخاطبان خود توصیه میکرد تا روز قیامت
بر دو یادگار پیامبر اکرم(ص) چنگ زنند تا در دنیا و آخرت رستگار شوند:
گفففففت :بففگففذاشففففتففم کففالم اهلل

عففتففرتففم را نففکففو ،کففنففیففد نففگففاه ()262

حدیقهالحقیقه (الهینامه) سنایی بهعنوان متنی تعلیمی ،توانست «توحید»« ،اخالق» و «عرفان» را در
هم آمیزد .در این میان ،اخالقیات ،بهخصوص رذایل و محرّمات ،جلوۀ نسبتاً زیادی در حدیقۀ وی دارد که
اهمیّت بررسی و تحقیق مییابد .نکتۀ مهم دیگر اینکه :عارف و صوفی بودن سنایی مانع از آن نشده تا
وی در موضوع اخالق طبق طبقهای خاص بیندیشد و شعر بگوید و میتوان گفت :وی در مبحث اخالق
کامالً دینمدار است؛ به عبارت بهتر ،میتوان برای منهیّات و اوامر سنایی پشتوانههای دینی یافت.
با توجه به مهم و ارزشمند بودن جایگاه نهجالبالغه در نزد شاعران و ادیبان فارسی «شاعران فارسیزبان،
نهجالبالغه را در مرتبۀ دوم پس از کتاب خدا میدانند و با تعابیری چون تالی قرآن ،آیت وحی ،دون کالم
خالق ،اختالقرآن ،قرآن دوم و فرقان ثانی یاد میکنند .این تشابه از آنروست که اندیشه و دانش وسیع امام
علی(ع) کامالً با موازین قرآن کریم منطبق است» (ظفریزاده و خاقانی .)33 :1334 ،با توجه به اشتراکات
و قرابت زیادی که بین ادبیات فارسی و ادبیات عربی وجود دارد میتوان گفت که «موارد متعددی در
نهجالبالغه ،نهتنها بهعنوان یک متن ادبی ،بلکه بهعنوان منبع سرشار از معنویت و اخالق برای انسان وجود
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دارد که دارای ضربالمثل یا شعر با واژگان مشترک و یا مفهوم مشترک در فارسی است»(طاطیان:1333 ،
 .)43آنچه ما در این تحقیق در پیِ آن هستیم ،یافتن و بررسی نمونههایی از رذایل اخالقی است که سنایی
به تأثّر از نهجالبالغۀ اخذ و بهصورت شاعرانه و ادبی بیان کرده و مخاطبان را از آن رذایل و آسیبها باز
داشته است.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

نوشتهای مستقل دربارۀ بینامتنیت اخالقیِ نهجالبالغه و حدیقۀ سنایی وجود ندارد؛ تنها به چند مقاله دربارۀ
حدیقه و قرآن و حدیث اشاره میشود که در هیچیک از آنها موضوع تحقیق حاضر دیده نمیشود :حسین
خسروی در مقالهای با عنوان «تأثیر قرآن و حدیث در حدیقۀ سنایی» در كیهان فرهنگی (سال بیست و
ششم مرداد و شهریور  1311شماره  274و  )23-24 :272به این نتیجه رسیده است که در حدیقه به بیش
از دویست آیه و حدود یکصد حدیث بهویژه بهصورت ترجمه اشاره شده است و این ترجمه سهم بسزایی در
شکلگیری شعر زهد داشته است .سید مهدی مسبوق در مقالهای با عنوان «روابط بیفنامتنی قرآن با
خطبههای نهجالبالغه» در مجلۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س) ،سال دهم ،شمارۀ ،2
 ،224-222ضمن اعالم نفی متوازی بهعنوان بیشترین شکل بینامتنی و نیز آگاهانه دانستنِ این تعامل ،به
این نتیجه میرسد که درک دقیق معانی مطلوب علی(ع) جز از طریق آشنایی با کالماهلل ممکن نیست.
سیامک ظفریزاده و محمد خاقانی ( )1334در مقالهای با عنوان «روابط بینامتنی نهجالبالغه با اشعار
کالسیک فارسی» در پژوهشنامۀ نهجالبالغه دانشگاه بوعلی سینا ،سال سوم ،شمارۀ  ،11پاییز -32 :1334
 ،24به معرفی و بیان میزان بینامتنیت کالم امام علی(ع) در الفاظ و مضامین اشعار کالسیک فارسی پرداخته
و نشان دادهاند که الفاظ و مضامین گهربار نهجالبالغه در اشعار برجستهترین شاعران ادب فارسی در حدِ
وسیعی وارد شده است .بنابراین ،پیشینۀ تحقیق ،نشان میدهد که تحقیقات فوق ،بهطورکلی به تأثیرپذیری
حدیقه از قرآن کریم و نیز به بررسی کلی روابط بینامتنی قرآن با نهجالبالغه و همچنین به میزان اثرپذیریِ
شعر کالسیک از نهجالبالغه پرداختهاند؛ اما پژوهش حاضر ،بهصورت تخصصی بازتاب منهیّات و محرّمات
نهجالبالغه و نیز انواع بینامتنی را در حدیقۀ سنایی نشان میدهد.
 .3-1سؤاالت پژوهش

 -1منهیّات نهجالبالغه در حدیقۀ سنایی چگونه بازتاب یافته است؟
 -2شیوههای بینامتنی نهجالبالغه و حدیقه در موضوع منهیّات از کدام نوع است؟
 .4-1فرضیههای پژوهش

 -1با توجه به پاینبندی عمیق سنایی به مؤلفههای اسالمی ،منهیّاتِ بازتاب یافتۀ نهجالبالغه در حدیقه،
بیشتر ابعاد دینی و اخالقی دارد.
 -2سنایی بهطور آگاهانه و در جهت پربار کردن حدیقه ،اغلب با استفاده از رابطۀ نفی متقارن از نهجالبالغه
بهره جسته است.
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بررسی بازتاب منهیّات نهجالبالغه در حدیقه سنایی...

 .5-1ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به اینکه انسان جایزالخطاست و گرایش به گناه دارد و شایسته است که از سوی برخی منابع اصیل
مورد تذکر و آگاهی قرار گرفته و از منهیّات باز داشته شود؛ لذا ضروری است که منابع اصیلی همچون
نهجالبالغه در رأس هرم قرار گیرد و بهتبع آن حدیقۀ سنایی نیز که بازتابی از قرآن کریم و نهجالبالغه
است ،موردتوجه و بررسی قرار گیرد .ازآنجاکه موضوع این پژوهش ،بازتاب منهیّات نهجالبالغه در حدیقه
براساس روابط بینامتنی بوده ،بنابراین ایجاب میکند که این روابط موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
 .2بحث
نهجالبالغه بعد از قرآن کریم بهعنوان اولین و جامعترین منبع غنی از مباحث علوم بالغی در میان منابع
ا صلی ادبیات عربی ،در مقای سه با سایر کتابهای بالغی ،در تمامی مباحث معانی و بیان و بدیع ،فراتر از
آنها بوده و سفایر کتابهای بالغی عربی و فارسفی بیشفتر شفواهد بالغی خود را از این کتاب جلیل ذکر
کردهاند .سفففنایی در کتاب حدیقۀالحقیقۀ با تأثیرپذیری از کتاب جلیلالقدر نهجالبالغه در بین سفففایر آثار
سنایی سرآمد بوده و ازجمله شاهکارهای وی در میان آثار ادبی فارسی به شمار میرود .متنهای برگرفته
از نهجالبالغه با عنوان متن پنهان و ا شعاری که سنایی در آنها از مفاهیم و الفاظ نهجالبالغه بهره ج سته
و اقتباس کرده ا ست با عنوان متن حا ضر در این پژوهش ذکر شده ا ست که با بیان انواع مختلف روابط
بینامتنی موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 .1-2بینامتنیّت

پدیدۀ بینامتنیت از زمانهای ب سیار دوری در بین اندی شمندان و نوی سندگان متداول بوده و تنها اخت صاص
به دوره های اخیر ندارد ،بلکه در سفففدۀ اخیر با اصفففطال جدید امروزی پررنگتر و نمادینهتر شفففد.
«ژولیاکری ستوا» اندی شمند بلغاری با مطالعۀ آثار باختین ،واژۀ بینامتنیت را نخ ستین بار در سال  1366در
مقالهای با عنوان «کلمه ،گفتوگو و رمان» که در آن به ت شریح اندی شههای باختین پرداخته ا ست ،بهکار
برد (نامورمطلق .) 126 :1332 ،به اعتقا ِد وی هر متن از همان بدو تولدش در حیطۀ قلمرو قدرت متون
پیش از خود اسففت .باور کریسففتوا بر این اسففت که هیچ مؤلّفی فقط با کمکِ ذهن ِخود به خلقِ اثر دسففت
نمیزند؛ بلکه هر اثر واگویهای ا ست از مراکز شناخته و نا شناختۀ فرهنگ» (احمدی 327 :1372 ،و آلن،
 .)21 :1312از منظر کریسففتوا ،یک متن «جایگشففتی از متون و بینامتنیتی در فضففای یک متن مفرو »
اسففت که در آن «گفتههای متعددی ،اخذ شففده از دیگر متون ،با هم مصففادف شففده و یکدیگر را خنثی
میکنند» (آلن.)23 :1312 ،
عالوهبر اصطال بینامتنی برخی مصطلحات دیگری مشابه با همین عنوان همچون «ترامتنی» در بین
تحلیلگران رایج ا ست «با برر سی اق سام ترامتنیت ،به نظر میر سد رابطۀ هم ح ضوری بین چند متن در
مواردی است که قسمتی از یک متن به متن دیگری منتقل می شود و درعینحال این متن منتقل شده در
هر دو متن استقالل و حضور دارد» (نفیسی و افسردیر.)31 :1337 ،
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با توجه به تقسیمات مختلفی که از روابط بینامتنی شده است «کریستوا معتقد است شاعر از طریق سه
نوع نفی به نویسندگان قبل از خود توجه میکند -1 :نفی کامل یا حوار :در این نوع نفی ،شاعر یا نویسنده
یک قطعه از متن غایب را بهصففورت تغییر یافته ،در متن خود میآورد« .مؤلف در این نوع از روابط با
متن پنهان بازآفرینی کامل میکند بهگونهای که این باز سازی در خالف معنای متن پنهان با شد» (امین
مقدسی -2 .)14-13 :1332 ،نفی متقارن یا امتصاص :در این نوع نفی ،معنای عمومی هردو قطعه از متن
یکی هسفففتند ،ولی هریک از زاویهای به معنایی تقریباً نزدیک اشفففاره میکنند؛ هرچند بهطور بنیادین در
مقابل هم قرار نمیگیرند  -3نفی جزئی یا اجترار :در این نوع از روابط بینامتنی ،نویسفففنده جزئی از متن
غائب را در متن خود میآورد و متن حاضر ادامهدهندۀ متن غایب می شود (نامورمطلق123 :1332 ،؛ عزام،
.)116 :2221
 .1-1-2نفیِ جزئی
 .1-1-1-2جیفۀ دنیا
متن حاضر:

دل ،که با مال و جاه ،دارد کار

این ،سگی دان و ،آن دو را ،مُردار ()342

اشبﺎهُِاﻟﻜﻼبِ» (اآلمدی 1422 ،ق.)1334/12 :
متن غایب« :اِﻧَّﻤﺎ اﻟﺪُّﻧﻴﺎِجﻴفةِ وِاﻟﻤتؤاخو َِنِﻋَﻠﻴﻬﺎِ ِ
بینامتنیت :متن حاضر ،با تشبیهِ مال و جاه  -همان تعلقات «الدنیا» در کالم امام(ع)  -به مردار ،در پیِ
گفتوگو با متن پنهان است؛ با این تفاوت که آن حضرت(ع) ،خودِ طالبان دنیا را سگ تلقی میکند؛ اما
سنایی دلِ طالبان را تلقی کرده است .دو متن ،رابطۀ نفی بخشی دارند.
 .2-1-1-2دنیاپرستی
متن حاضر:

هففر کففه ،جُسففففت از خففدایِ خففود ،دنففیففا
هففر دو ،نففبففود بففه هففم ،یففکففی ،بففگففذار

عُقبی
نبوَدَش
لیک،
مرحبا!
زآن سرایِ نفیس ،دست ،مَدار ()362

متن پنهانَّ « :
ِوِ
نِأح َّ
إن ِاﻟﺪﻧﻴﺎِوِاآلخرَة َ
ب ِاﻟﺪﻧﻴﺎِوِتَ َوّّلهﺎِأبغَ َ
ِمختﻠفﺎن ِفَ َﻤ َ
ِسبﻴﻼن ُ
ِو َ
ِﻋ ُﺪ ّوان ُ
ض ِاآلخرَة َ
ِمتَفﺎوتﺎن َ
ٍ
ِو ٍ
ض َّرتﺎنِ»(صبحی
ِو ُهﻤﺎِبَع ُﺪِ َ
ﻋﺎداهﺎِو ُ
ِمﺎشِبَ ُ
ﻴنﻬﻤﺎِ ُکﻠَّﻤﺎِقَ ُر َ
بِمنِواحﺪِبَعُ َﺪِم َنِاآل َخر َ
اﻟﻤغرب َ
ِو َ
ِاﻟﻤشرق َ
ِهﻤﺎِبﻤنزﻟة َ
َ

صالح 1412 ،ق.)123 :
بینامتنیت :علی(ع) براساس فرمودۀ نبی اکرم(ص) مبنی بر استحقاقِ ترجیح آخرت بر دنیا (المجلسی،
124/121/72؛ العجلونی 1421 ،ق ،)1314/412 :دنیا و آخرت را در حکم دو دشمن و دو راهِ متفاوت معرفی
میکند و با توجه به منظومۀ فکری خود در خصوص دنیا و آخرت ،جانب آخرت را میگیرد و دنیا را تابع
دین قرار میدهد؛ تا در آخرت رستگار گردد (اآلمدی 1422 ،ق .)142/3632 :سنایی نیز همان فکر علی(ع)
را در دو بیت اما بهطور آشکار ،بیان میکند (بینامتنیت مضمونی)؛ وی معتقد است :انسان نمیتواند همزمان،
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هم حبّ دنیا را بهطور کامل داشته باشد و هم آخرت را؛ پس سنایی همچون پیشوای خود ،آخرت را بر این
دنیا ترجیح میدهد .دو متن ،بهشیوۀ نفی بخشی ارتباط دارند.
 .3-1-1-2حرص و آز
متن حاضر:

گففر تففو را خشففففم و آز بففگففذارد

بففر زمففیففن مففوری از تففو نففیففدزارد ()443

ﻠبِ َش ٍ
ٍ
عﻴرةِمﺎِ
ﻬﺎِج َِ
ُﻋطﻴت
ِاألقﺎﻟﻴم َّ
ِاﻟس َبعةَِبﻤﺎِتَ َ
متن غایبَِ « :واهللِﻟَوِأ ُ
حتِأفﻼک َ
ﻬﺎِ،ﻋﻠيِأنِأﻋص َيِاهللَِفيِﻧَﻤﻠةِأسﻠُبُ ُ
َ

فَ َعﻠتُِهُ»(صبحی صالح 1412 ،ق.)224 :
بینامتنیت« :مور» نقطۀ اشتراک شبکۀ ارتباطی متن حاضر با غایب است .سنایی اصل و اساس آزار غیر را
خشفففم و طمعورزی میداند؛ ولی علی(ع) عامل آزار و سفففتم دیگران را تنها حرص معرفی میکند؛ رابطۀ
متنها نفی بخشی است .میتوان فهمید که ظلم و ستم و یا داوریِ بهناحق ،بدترین گناهی است که حتّی
در برابر به دست آوردن تمام دنیا نباید آن را مرتکب شد (مکارم.)421 /1 :1332 ،
 .4-1-1-2رشوهخواری
متن حاضر:

نففرهففد ،یففک نصفففیففبففه جففوی ،از نففار
همففه ،رشفففوت خورنففد و ،قففاعففده گر

زانکه رشوت ده است ،رشوت خوار ()436
زیرِ بارند و ،خوار ،همچون خر ()673

ِاﻟﻤقﺎطعِ»(صبحی صالح 1412 ،ق)131 :
متن غایب« :
ِويَق َ
يِاﻟحکمِفَ ﻴَ َ
بِب ُ
وّلِاﻟﻤرتَشيِف ُ
فِبﻬﺎِدو َن َ
ﺎﻟح ُقوق َ
ُ
ذه َ
وهُ» (همان.)73 :
وهمِبﺎﻟبﺎطلِفَﺎقتَ َﺪ ِ
و « ّأمﺎِبَع ُﺪِ،فإﻧَّﻤﺎِأهﻠَ َ
ِ،وأَ َخ ُذ ُ
ﺎس َ
ِمنِکﺎ َنِقَبﻠَ ُکمِأﻧَّ ُﻬ َ
کَ
ِاﻟحقَِّفَﺎشتَ َروهُ َ
مِمنَ عُواِاﻟنّ َ

بینامتنیت :علی(ع) دستگاه قضایی را از رشوهخواری و مردم را از رشوه دادن منع میکند که البته ،الزمۀ
آن ،رسیدگی زمامداران و رساندن حق به حقداران است .سنایی هم ضمن انتقاد شدید از اوضاع رشوهخواری
دستگاههای حکومتی روزگارش و نیز بازار داغ رشوهدهی ،همۀ رشوهخواران و رشوه دهان را سزاوار آتش
جهنم میداند .تعامل به شیوۀ نفی بخشی است.
 .5-1-1-2بُخل
متن حاضر:

هففر کففه در زنففدگففی بففخففیففل بففُوَد

چون ب م یرد ،چو سففففگ ،ذ لیففل بُوَد ()362

ُّ
ِاﻟیِکلِدﻧﺎئ ٍِة» (اآلمدی 1422 ،ق.)13/2234 :
ِيقﺎدِبه
ِّ
ِاﻟﻤسکنةِوِزمﺎم ُ
متن غایب« :ايّ
ﺎکِواﻟش َحِفإﻧّهِج ُ
ﻠبﺎب َ

بینامتنیت :بیت سنایی با استفاده از قدرت رابطۀ بینامتنی و از راه شبکه ترادف ،واژگان « ُشح» و «دﻧﺎئه» را
در خود حاضر میکند و با سخن علی(ع) مبنی بر اینکه «بُخل ،بارآورندۀ بیچارگی و پستی» است ،لفظاً و
مضموناً به تعامل مینشیند .شاعر با استفاده از مفهوم نمادین واژۀ سگ ،تبعات بُخل را برای فرد بخیل ذلت
و خواری میداند .در این دو متن ،به دلیل وجود اشتراکات لفظی ،مضمونی و نیز بالغی ،بینامتنیتی قوی
وجود دارد .دو متن ،شیوۀ بینامتنی نفی بخشی دارند؛ زیرا متن حاضر بُخل را در کنار نماد پستی به کار گرفته
و موجب تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب شده است.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 9911

7

 .6-1-1-2خشم
متن حاضر:

ای مففُقففیفففم از دو دیففوِ دیفففوانفففه
خشفففم را ،دل مففده ،بففه جففاه و یسففففار
کففرده ای بففا دل و جففگففر ،در هففم

ت حیز و ،خشمِ مردانه ()373
شهو ِ
گ دیوانه ،بر درَد ،هُشیار ()423
س ِ
خشمِ ابلیس و ،شهوتِ آدم ()371

ِواﻟغضبِ
ﺎک
َِ
نِجنُود
متن غایبَ « :واح َذرِاﻟغَ َ
ِجنﺪ َ
ِإبﻠﻴس» (صبحی صالح 1412 ،ق )63 :و «ايّ َ
ِﻋظﻴمِم ُ
بِ،فَإﻧَّهُ ُ
َ
ضَ
نِﻟمِيَن َﺪمِ
ِاﻟجنُونِأل َّنِصﺎحبهﺎِيَنﺪ ُمِفَإ ِ
ِجنونِوآخ ُرهُِﻧَ َﺪمِ» (اآلمدی 1422 ،ق )13/2124 :و «اﻟح َِّﺪ ِةُِ َ
ضربِم َن ُ
فَ ّﺎوﻟُهُ ُ
هِمستَح َکمِ» (صبحی صالح 1412 ،ق.)222 :
فجنوﻧُ ُ
ُ

بینامتنیت :علی(ع) غضب را نوعی دیوانگی و یکی از لشکریان بزرگ شیطان معرفی میکند که با برکناری
عقل و دیوانگی همراه است و ندامت به بار میآورد .سنایی ضمن الهامگیری از این سخنان علی(ع)
(بینامتنیت مضمونی) ،با تشبیه غضب به دیوِ دیوانه ،سگ دیوانه (بینامتنیت بالغی) ،و تخصیص خشم به
ابلیس ،خطر جدّی این رذیله را متذکّر میشود .شیوۀ بینامتنیِ نفی بخشی وجود دارد.

 .7-1-1-2بهتان
متن حاضر:

عقففل ،دمسففففازِ زور و بهتففان ،نیسففففت
زانکففه ابلففه ،چو بففه اشففففدت ،د ل جوی
بففوی ،از آن کففویِ خففود ،ن فیففابففی ،از آن
تففو ،روان کففرده ،از بففَطففر ،قففرقففر

پرده
آبِ
کائن،
کدن

پوشِ فالن و بهمان ،نیست ()322
تهمت ،دواند اندر جوی ()426
فالن مذهب است و ،آن ،بهمان
فالن ،مُلحد ،آن فالن ،کافر ()232

خﺎب َِمنِافتَري» (صبحی صالح 1412 ،ق.)16 :
متن غایبَ ِ...« :و َ
بینامتنیت :سخن علی(ع) مبنی بر ناکامی و ناامیدیِ افترا کنندگان ،دربارۀ خدا و پیامبر اکرم(ص) است؛
سنایی ضمن تأثیرپذیری از این سخن ،افترا و بهتان را در حق انسانها نیز نادرست میداند؛ بهویژه نسبتِ
کفر و الحاد به دیگران دادن از روی قضاوت کبرآمیز؛ سخن تازۀ سنایی این است که وی ،عقل را از هرگونه
افترا و بهتانی دور و جهل را به این رذیله نزدیکتر میداند .رابطۀ دو متن ،نفی بخشی است.
 .8-1-1-2خودرأیی
متن حاضر:

شففففرع را ،جففملففه ،پشففففتِ پففای زده
کففرده مففنسففففو  ،شففففرع را ،احففکففام
هففرکففه ،در خففود ،زد ،از فضففففول ف  ،رأی

هریک ،از رأی خویش ،رأی زده ()641
همه ،پیشِ مرادِ خویش ،غالم ()642
دست از او ،شُست ،شرعِ بار خدای ()676

ِﻋﻠيِآرائﻬم ( »...صبحی صالح1412 ،
مِوِتَعويﻠُ ُﻬ
متن غایبَ « :مفزﻋُ ُﻬ
مِفيِاﻟﻤﻬ ّﻤﺎت َ
ُ
مِفيِاﻟﻤعضﻼتِإﻟيِأﻧ ُفسﻬ َ
ُ
ک»(همان.)161 :
ِهﻠَ َِ
ق )11 :و « َمنِاستَبَﺪَِّبرأيه َ
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بینامتنیت :متن غایب ،هالکت را برای خودرایی در نظر میگیرد؛ اما متن حاضر ،هالکتِ انسان را ،در دوریِ
او از شرع دانسته و نرسیدن به فالحت تلقی میکند .عالوهبر بینامتنیت مضمونی ،کنایاتِ «پشت پای زدن»
و «دست شستن» بینامتنیت بالغی دارد.
 .9-1-1-2جدل و ستیزه
متن حاضر:

تففو کففه یففک مسفففئلففه ،نففدان فی حففل
مردِ جوالهففه ،چون ،سففففوار شففففود
مففردِ نففادان ،چففو قصففففدِ دانففا کففرد

با سخندان ،چرا کنی تو ،جدل؟()213
به کم از ساعتی ،فگار شود
از تنِ خویشتن ،بر آرَد گرد ()214

ض َّن ِبهِﻋرضهِفَﻠﻴَ َﺪع ِاﻟﻤراءِ»(صبحی صالح 1412 ،ق )362 :و «وإيﺎکِأنِتجﻤحِبکِمطﻴةِ
متن غایبَ « :منِ َ
ﺎﻟجﻬلِ
ِو َّ
َّع ُّﻤقِِ َواﻟتّ ُ
ِدﻋﺎئ َم َ
ِﻋﻠَىِأَربع َ
فر َ
ِ:ﻋﻠَىِاﻟت َ
ِمنِ َِکثُ َرِﻧزاﻋُهُِب َ
ِ...و َ
ِواﻟشِّقﺎق َ
اﻟزيغ َ
نﺎزع َ
اﻟﻠجﺎج» (همان )31 :و « َواﻟ ُک ُ

ِاﻟح ِِّق» (همان)31 :
ِﻋﻤﺎهُ َ
دام َ
َ
ِﻋن َ
بینامتنیت :علی(ع) از آن رو آدمی را از جدل و ستیزه برحذر میدارد که در سادهترین شکل ،آبروی انسان
را از بین میبرد و در نهایت ،از آن ،بهعنوانِ مرکبِ سرکش و یکی از شاخههای کفر ،یاد میکند؛ سنایی نیز
با الهامگیری از سخنان آن حضرت ،انسان را از جدل و ستیزه ،بهویژه از روی نادانی و هوا و هوس ،برحذر
میدارد .نفیِ بخشی ،رابطۀ دو متن است.
 .11-1-1-2دروغگویی

متن حاضر :به دروغی ،دهد ،سرش بر باد

از خففدا و رسفففففول ،نففدرد یففاد ()262

ِﻋﻠَيِ َشرف ٍ
ﻬﺎﻧة» (صبحی صالح1412 ،
ِوَم ٍِ
ِمجﺎﻧبِﻟإليﻤﺎن
ُ
متن غایب« :جﺎﻧبُواِاﻟ َکذ َ
ِ...ِ،واﻟکﺎذب َ َ َ
بِفَإﻧَّهُ ُ
ِمﻬواة َ
ب» (همان.)14 :
شرِاﻟقولِاﻟ َکذ ُِ
ق )16 :و « َو ُّ
بینامتنیت :علی(ع) دروغگویی را از آن رو که از ایمان به خدا و پیامبر اکرم(ص) بر کنار است ،بدترین نوع
سخن معرفی میکند و ضمن برحذر داشتن آدمی از دروغگویی ،دروغگو را بر لبۀ پرتگاه هالکت وخواری
قرار میدهد .سنایی نیز با توجه به هشدار علی(ع) از خطر جدیِ دروغگویی ،این رذیله را بدان دلیل که
انسان را از ایمان به خدا و رسولش بازمیدارد ،میکوبد و نتیجۀ آن را بر باد رفتنِ سر (هالکت) میداند.
شیوۀ بینامتنی :نفیِ بخشی.
 .11-1-1-2فریفتگی
متن حاضر:

هففرکففس از رویِ عففُرفِ خففود ،آیففنففد
زآن سففففخففنهففایِ خففوب ،غففِرّه ،مشففففو

ماه،

بستایند

مَر تو را ،سال و
همچو تردامنان ،به عدل ،مَنو (مگرای) (سنایی)243 ،

بِم ٍ
فتونِبهِحسنِاﻟقولِفﻴهِ»(صبحی صالح 1412 ،ق )462 :و «فَ َّ
هوِ،
ث َّ
إنِ َک َثرةَِاإلطراءِتُحﺪ ُ
متن غایبُ « :ر َّ َ
ِاﻟز َ

وِتُﺪﻧيِم َنِاﻟع َّزةِ(اﻟغَِّرةِ)»(همان.)23 :
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بینامتنیت :سخن علی(ع) این است که مبادا تعریفها و تمجیدها بهویژه از نوع مدتدارِ آن ،انسان را فریب
دهد و او را بهسوی آلودگی و گناه بکشاند! سنایی نیز همین هشدار را با زبان شاعرانۀ فارسی خطاب به
سلطان بیان میکند« .سخنهای خوب» و «سال و ماه بستایند» در متن حاضر در واقع ،ترجمهای از متن
پنهان یعنی «حسنالقول» و «کثره اإلطراء» است.
 .12-1-1-2غفلت
متن حاضر:

از برون سفففو ،تن فت ،زِ غ فلففت ،شففففاد
خواجففه ،در خواب ،غ ف ل تی پ یوسففففت

وَز درون ،عقل و جانت ،با فریاد ()222
روزِ محشر ،تو را ،که گیرد ،دست؟ ()642

ثل ِ َخبﻴ ٍر)» ِ(صبحی صالح 1412 ،ق )123 :و «فَﺎستﺪرُکواِ
متن غایبَ « :واﻟجﺪَِّاﻟجﺪَِّأيُّ َﻬ
(وّليُنَبِّئُ َ
ﺎِاﻟغﺎفل!ِ َ
ک ِم ُ
ُ
بَقﻴةَِأيﺎم ُکمِ...فَإﻧَّﻬﺎِقَﻠﻴلِفيِ َکثﻴرِاأليّﺎمِاﻟَّتيِتَکو ُنِمنکمِفیهﺎِاﻟغَفﻠَ ِةُ» (همان.)12 :

بینامتنیت :علی(ع) بهعنوان پیشوای امت اسالم ،با تأکید بر آیۀ  14سورۀ فاطر ،مخاطبان خود را از غفلت
و بیخبری در زندگی دنیا نهی میکند و جداً از آنها میخواهد از بقیۀ عمرشان برای جبران زیانها و نیز
برای تحصیل زاد و توشۀ اخروی استفاده کنند .سنایی نیز آدمی را در این دنیا به خاطر اشتغال و سرگرمی
به زرق و برق دنیا ،غافل میداند و او را برای بیدار ساختن از خواب غفلت ،به یاد روز حساب میاندازد .لفظ
«خواجه» برای طنز است .نفی بخشی ،شیوۀ ارتباط دو متن است.
 .13-1-1-2غفلت پادشاه

متن حا ضر :شاه را ،خواب ،خوش نباید خُفت

فتنفه بیفدار شففففد ،چو شففففاه ،بخُففت ()274

بِ،ثُ َّمِ
ِويَ ُ
ض ُّﻤهُ؛ِفَإنِاﻧ َقطَ َعِاﻟنِّظﺎمُِتَ َف َّر َقِاﻟ ُ
خرز َ
جﻤعُهُ َ
متن غایبَ « :وَمکﺎ ُنِاﻟ َقﻴِّمِبﺎألمرِِ َمکﺎ ُنِاﻟنِّظﺎمِم َنِاﻟ َخرزِيَ َ
ِوذَ َه َ

ﻟَميَجتَﻤعِب َحذافﻴرهِأبَﺪاِ» (صبحی صالح 1412 ،ق.)146 :
بینامتنیت :علی(ع) زمامدار مملکت را در انسجامبخشی و وحدت ،به ریسمانِ تسبیح تشبیه میکند و هشدار
می دهد که پاره شدن ریسمان همان و پراکندگی و تفرقۀ امت همان .سنایی با وقوف به همان ظرافت و
باریکبینیِ علی(ع (بینامتنیت مضمونی) ،پادشاه را از خواب غفلت بازمیدارد؛ در غیر این صورت ،فتنه
(استعاره) برای تفرقهافکنی بین مردم بیدار خواهد شد .شیوۀ رابطه در دو متن ،نفی بخشی است.
ازآنجاکه سنایی شاعرِ عارفی است ،میتوانست براساس سخن پیامبر اکرم(ص) مبنی بر حرام بودنِ دنیا
و آخرت هردو بر اهل خدا (البیهقی 1412 ،ق ،)2227/336/4 :دنیا و آخرت ،هردو را فدای محبوب حقیقی
(خدا) کند؛ اما ترجیح آخرت بر دنیا ،نشان از پایبندی استوار سنایی بر سخنان پیشوایان دینی دارد.
 .14-1-1-2سوءظنّ
متن حاضر:

ه فیففچ را ،در جففهففان ،زِ عففلففم و زِ ظ فنّ

بففیخففردوار ،پشففففتِ پففای ،مففزن ()212
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ِحوبَةِفَِ َقﺪََِﻠَ َم!»ِ(صبحی
ﻼحِﻋﻠیِاﻟزمﺎنِوأهﻠ
هِثمِأسﺎءِرجل َّ
ِبرج ٍلِﻟمتَ َ
متن غایب« :إذاِاستوﻟ ّ
ظﻬرِمنهُ َ
ِاﻟظن ُ
ُ
َیِاﻟص ُ
ٍ
ٍ
ِمحتَ َﻤﻼِ» (همان.)362 :
ِو َ
ِأﻧتِتَج ُﺪِﻟَﻬﺎِفيِاﻟ َخﻴر ُ
صالح 1412 ،ق )114 :و «ّلتَظُنّ َّنِبکﻠﻤةِ َخ َر َجتِمنِأحﺪ َ
ِسوءا َ
بینامتنیت :علی(ع) براساس آیۀ شریفۀ  12سورۀ مبارکۀ «حجرات» که انسان را از گمانهای بد پرهیز
میدهد ،اصل قضاوت را بر حسن ظن بنا میکند؛ ولی اگر فساد بر زمان غالب شود ،احتیاط ،شرط عقل
است .سنایی با توجه به اینکه همچون موالیش خردگراست ،بهصورت کنایه ،هرگونه قضاوت از روی ظن
و گمان را نشانۀ بیخردی میداند .نوع بینامتنیت :مضمونی و بالغی .شیوه :نفی بخشی.
 .15-1-1-2نظر ناپاک
متن حاضر:

سفففهمی اسففففت ،از سفففِهففامِ د یوِ لعین

هر ن ظر ،ک فدن ،نشففففایففد ،انففدر د ین ()324

متن غایب« :اتَّخ ُذ َّ
ظرِبأﻋﻴُنﻬمِو( »...صبحی صالح 1412 ،ق.)7 :
واِاﻟشﻴطﺎ َنِألمرهمِمﻼکﺎِ...ِ،فَ نَ َ
بینامتنیت :متن غایب ،نسبت به کسانی که شیطان را مالک کارهای خود قرار میدهند و با او شریک
میشوند و در نتیجه شیطان با چشمان آنها مینگرد ،هشدار میدهد .متن حاضر واژههای «شیطان»،
«نظر» و «أعین» را از متن غایب گرفته و بهصورت ادبی و آهنگین« :هر نظر کدن نشاید اندر دین» بیان
کرده است .سخن سنایی در حکم پلی بین سخن علی(ع) و این سخن پیامبر اکرم(ص) است :نگاه به نامحرم
تیری زهرآگین از تیرهای شیطان است (الکلینی الرازی 1313 ،ق.)223/2 :
 .16-1-1-2آزاردهی
متن حاضر:

در جففهففان بففهففتففر از کففمآزاری
رنففجففه دارنففده کففم زِی فَد چففو مففگففس

هیچ کاری ،تو تا نپنداری! ()413
هست کم رنج ،از آن زِیَد کرکس ()243

ِاﻟﻤسﻠ ُﻤو َنِمنِﻟسﺎﻧه َِويَﺪهِ (»...صبحی صالح 1412 ،ق.)166 :
ِم َ
ﺎﻟﻤسﻠ ُم َ
نِسﻠ َم ُ
متن غایب« :فَ ُ
روابط بینامتنی :سنایی کلمۀ «کمآزاری» را با الهامگیری از کالم و بالغت علی(ع) به جای کنایۀ فوق به
کار میگیرد و برای باورپذیر ساختن این نهیِ انتزاعی (بیآزار بودن) ،از تمثیل بهعنوان بینامتنیت بالغی
بهره میبرد؛ دو متن ،رابطۀ نفی بخشی دارند.
 .17-1-1-2افشای راز
متن حاضر:

بففا گففرانففجففان ،مففگففوی هففرگففز ،راز
سفففِر زِ نففامففَحففرمففان ،نففهففان بففایففد

کدسیا ،چون دو شد ،شود غمّاز ()412
ورنه مَحرم ،چو بشنود ،شاید ()413

ِصن ُﺪو ُقِس ِّرهِ»(صبحی صالح 1412 ،ق )6 :و « َمنِ َکتَ َمِس َّرهُِکﺎﻧتِاﻟخﻴَرةُِبﻴَﺪهِ»(همان:
صﺪرِاﻟعﺎقل ُ
متن غایبُ « :
کِوِ
ﺎخزنِﻟسﺎﻧَ ِ
 )162و «
ِفيِوثﺎق َ
ﻤت ِبه ِص َ
ک ِمﺎِﻟَمِتَتَ َکﻠَّمِبه ِفَإذاِتَ َکﻠَّ َ
کِ َِکﻤﺎِتَ ُ
يِوثﺎقه ِفَ ُ
ُ
خزنِذَ َهبَ َ
رت ِف َ
اﻟکﻼم َ
ٍ
ِوِجﻠبَتِﻧقﻤةِ»(همان.)311 :
َورقَکِفَ ُر َّ
ِسﻠبَتِﻧعﻤة َ
بِ َکﻠﻤة َ
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بینامتنیت :در اهمیت سکوت و افشا نکردن اسرار در نزد علی(ع) همین بس که وی اسرار را به طال و نقره
تشبیه میکند که انسان عاقل باید اسرار خود را همچون اشیای نفیس در صندوق سینهاش نگه دارد؛ در غیر
این صورت ،امکان سلب نعمت بزرگ و ورود مصیبت عُظمی وجود دارد .سنایی همان مضمون سخن امام(ع)
مبنی بر کتمان اسرار را ،با زبان شاعرانه بازگو میکند؛ وی راز را از نامحرمان پنهان میکند و با تمثیلی زیبا
میگوید که فردِ گرانجان بهعنوان نامحرم ،نباید بر اسرار آدمی وقوف یابد؛ همانگونه که وقتی از دو آسیا
استفاده میشود ،با صدای بلند خود ،اسرار را فاش میکند .نوع بینامتنیت :مضمونی و بالغی و شیوۀ بینامتنی
با توجه به تداوم کالم علی(ع) در حدیقه در قالب تمثیل ،از نوع نفی بخشی است.
 .18-1-1-2بردگی
متن حاضر:

بنده ،کی گردد ،آنکه باشد ،حُر؟

کفی تفوان کرد ،ظرفِ پُر را ،پُر؟ ()112

ِح ّراِ»(صبحی صالح 1412 ،ق.)31 :
متن غایب« :وّلتَ ُﻜ َ
ﺪِج َعﻠَكِاهللُ ُ
نِﻋب َﺪِغَﻴركِوِقَ َ
بینامتنیت :متن غایب بهطور مستقیم ،میگوید :از آنجاکه خداوند انسان را آزاد خلق کرده؛ نباید بندۀ دیگری
باشد؛ ولی متن حاضر ،مضمون مورد نظر را برای اقناع مخاطب ،از راه تمثیل بیان میکند (بینامتنیت بالغی).
شیوۀ ارتباطی دو متن ،نفی بخشی است.
 .2-1-2نفیِ متقارن
 .1-2-1-2دنیای خوش خطّ وخال
متن حاضر:

هسففففت ،چففون مففارِ گففرزه ،دولففتِ دهففر

نرم و رنگین و ،از درون ،پُر زهر

طفففففل ،چففون زهففرِ مففار ،کففم دانففد

نقشِ او را ،تتی تتی خواند ()431

یففار مففار اسففففت چففو زنففی تففو درش

مار یار است چون رمی ز برش ()77

ِو ِيَح َذ ُرهﺎِذُوِ
ﻬﺎِو ُّ
ِم ٌّ
اﻟس ُّم ِاﻟنّ ُ
ِاﻟحﻴَّة ِﻟَﻴِّن َ
مثل ِاﻟﺪُّﻧﻴﺎِ َکﻤثل َ
ﺎقع ِفيِجوفهﺎِيَﻬويِإﻟﻴﻬﺎِاﻟغ ُِّر ِاﻟجﺎه ُل َ
س َ
متن غایبُ « :
ِاﻟعﺎقل» (نهجالبالغه ،حکمت.)113 :
ُِ
ب
اﻟﻠُّ ِّ

بینامتنیت :متن حاضر از طریق تشبیه دنیا به مار و نیز از طریق کلمات زهر ،سم ،مار ،طفل (برابر جاهل)
به تعامل با متن پنهان میپردازد (بینامتنیت بالغی و لفظی) .مضمون هر دو متن این است که انسان عاقل،
فریفتۀ ظاهر مار خوش خط و خالِ دنیا نمیشود (بینامتنیت مضمونی) .سنایی با وجود حفظ جوهرۀ کالم
علی (ع) ،در بیت سوم مطلب را تنوع میبخشد .شیوۀ ارتباطی نفیِ متقارن است.
 .2-2-1-2تملق و چاپلوسی
متن حاضر:

یففک قصفففیففده ،دویسففففت جففا ،خففوانففده
وز پففیِ یففک دو ،نففان ،بففه رعففنففایففی

پیشِ هر سفله ،ریش را النده ()643
خواند او را ،به حاتمِ طایی
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در شفففففجففاعففت ،وُرا ،بِسفففففانِ عففلففی
در سفففففخفففاوت ،وُرا زِ حفففاتففمِ طففیّ

میستاید که :سخت ،بی بَدَلی
بگذراند ،به شر  ،عزّ علیّ ()611

أکثر ِم َنِ
ِو ِاﻟتَّ َقﻠُّ ُل َ
ِو َِّلاﻟﺪَّﻧﻴَّةُ َ
اﻟﻤنﻴَّةُ َ
متن غایبَ « :
ِو َِّل ِاﻟت َ
َّو ُّس ُِل» (صبحی صالح 1412 ،ق )336 :و «اﻟثَّنﺎءُ ِب َ
ضﻬمِ
ِو ِّ
َّقصﻴر َ
ِر ُ
ِأوِح َسﺪِ» (همان )347 :و « َو َ
ِﻋنِاّلستحقﺎقِﻋ ٌّي َ
اّلستحقﺎق َ
اﻟصﺪقِ،ثُ َّم ُ
ِاﻟوَرع َ
ِمﻠَق َ
اﻟصقِبأهل َ
ِوِاﻟت ُ
فعﻠهُِِ،فَ َّ
کِب ٍ
ِ،وتُﺪﻧيِم َنِاﻟع َّزةِ» (همان.)23 :
ث َّ
َﻋﻠَ ّ
إنِ َکثرةَِاإلطراءِتُحﺪ ُ
حو َ
طرو َ
بﺎطلِﻟَمِتَ َ
بج ُ
ِوّلِيَ َ
هو َ
کَ
ِاﻟز َ
يِأّلِيُ ُ
بینامتنیت :خالصۀ کالم علی(ع) این است که برای انسان آزاده ،مد و تملّقِ خارج از عرف ،غرور و

سرکشی بار می آورد و مرگِ باعزّت و قناعت ،بر پستی و دست به دامنِ کسی شدن ،برتری دارد و ستایش
هم در حالت اعتدال و با پرهیز از افراط و تفریط پسندیده است؛ سنایی با اثرپذیری از سخنان علی(ع) ،ضمن
دعوت از شاعر و غیرشاعر به رعایت استحقاق در امر ستایش ،آدمی را از خدمت مخلوقات و تملق گویی و
کنار گذاشتن ادب و عرف و مقایسۀ افراد نامستحق با علی(ع) و حاتم طایی در سخاوت و شجاعت برحذر
میدارد .وجود کلماتِ الثنا ،ستودن ،ترّهات و ژاژ خاییدن و ،...نشان از ارتباطِ میانمتنیِ نفی متقارن ،بین
این دو متن دارد.
 .3-2-1-2ظاهرالصالحی
متن حاضر:

گففیففرم ایففن جففا زِ دیففوی و زُوشفففففی
چففون رسفففی ،در جففهففانِ بففی چففونففی
از پف فیِ صفف فیف فدِ عفففامف فی و خفففامف فی

عیبِ خود ،بر همه ،همی پوشی
عیب گوید :من اینکم ،چونی؟ ()421
ساخته ،شرع و صدق را ،دامی ()232

يِمحﺎفظﺎِ
يِوتُ َقبِّ َح ِفﻴﻤﺎِأُبط ُن ِﻟَ َ
متن غایب« :اﻟﻠ ُّﻬ َّم ِإﻧّيِأﻋُوذُِب َ
ک ِمنِأنِتُ َح ِّس َن ِفيِّلم َعة ِاﻟعُﻴُون َ
ريرتِ ُ
ک َ
ِﻋﻼﻧﻴَت َ
ِس َ
بهِسوءِﻋ َﻤﻠيِ
کِ
يِوِأُفض َيِإﻟﻴ َِ
َﻋﻠَىِريﺎءِِاﻟنّﺎسِمنِﻧَفسيِبهِجﻤﻴعِ
َ
َ
ِمطَّﻠع َ
يِﻟﻠنّﺎس ُ
مﺎِأﻧت ُ
سنَِﺎهر َ
ِح َ
ِﻋﻠَﻴهِمنّيِفَأُبﺪ َ
ک»(صبحی صالح 1412 ،ق.)276 :
نِمرضﺎت َِ
تَ َق ُّربﺎِإﻟىِﻋبﺎد َ
ِوِتَبﺎﻋُﺪاِم َ
کَ
بینامتنیت :موتیف اصلی هر دو کالم ،پرهیز از ریا و ظاهرسازی است (بینامتنیت مضمونی)؛ علی(ع) از

اینکه براساس ریا ،ظاهرش برخالف باطنش باشد ،به خدا پناه میبرد .علی(ع) برای همراه کردنِ مخاطب
و تأثیرگذاری بیشترِ کالم خود ،بهصورت اول شخص سخن میگوید؛ ولی سنایی با یادآوریِ روز قیامت (و
حاضر شدن شهود) ،البته آمیخته با عنصر طنز (بینامتنیت بالغی) ،آدمی را از عمل شرکآمیزِ ریا برحذر
میدارد.
 .4-2-1-2ستمکاری
متن حاضر:

مففیففر ،چففون ،جفففففتِ دیففن و داد ،بففُوَد
ور بف فُوَد ،رأی او ،سفففففویِ بف فیفففداد
بففد شففففود ،تففن ،چففو ،دل ،تففبففاه بففُوَد

خلق را ،دل ،زِ عدل ،شاد بُوَد
مُلکِ خود ،داد ،سر به سر ،بر باد ()34
ف شاه ،بُوَد
ظلمِ لشکر ،زِ ضع ِ
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إّلبﺎستقﺎمةِِاﻟَِّرﻋﻴةِ» (صبحی صالح 1412 ،ق:
اﻟوّل ِةُِ ِّ
ِاﻟوّلةِِ َوّلتَصﻠُ ُِ
ِاﻟرﻋﻴَّةُ ِّ
ﻴستِتُصﻠ ُح َّ
ِإّلب َ
حِ ُ
صﻼح ُ
متن غایب« :فَ ﻠَ َ

.)216
بینامتنیت :از منظر علی(ع) ،رعیت تنها با اصال زمامداران و زمامداران نیز تنها با اصال رعیت اصال

میپذیرند .سنایی اندکی با اطناب ،مضمون کالم علی(ع) را بازگو میکند (بینامتنیت مضمونی) و معتقد
است :در صورتی که امیر طبق دین و عدل با مردم رفتار کند ،مردم نیز شادمان میشوند و سامان مییابند
ولی اگر مثالً حاکم در اجرای عدالت ،نقطۀ ضعفی از خود نشان دهد ،رعیت و سپاه علیه همدیگر ،دست به
ظلم و ستم میگشایند.
 .5-2-1-2خوردن مال یتیمان و بیوگان
متن حاضر:

از یففتففیففمففان و ،بففیففوگففانِ دیففار
از تففو ،پففرسففففنففد روزِ رسففففتففاخ فیففز
بففاز گففو ،تففا بففدی چففرا کففردی؟

کرده دائم ،بُطونشان ،پُر نار ()213
کای (که ای) به خواب اندرون ،یکی ،برخیز
مالِ ایتام و بیوه ،چون خوردی؟()642

طﺎف ِّ
عزيِ
ِاألز ِّلِدامﻴةَِاﻟﻤ َِ
مِوأيتﺎمﻬ ُمِاخت َ
فتِمﺎِقَ َﺪ َ
ِاﻟذئب َ
متن پنهانَ « :واختَطَ َ
ِاﻟﻤ ُ
صوﻧةِألرامﻠﻬ َ
رتِﻋﻠﻴهِمنِأمواﻟﻬ ُم َ

قﺎشِاﻟحسﺎب!»(صبحی صالح 1412 ،ق.)41 :
ﺎﻟﻤعﺎد؟ِأ ََوِمﺎتَ ُ
خﺎفِﻧ َ
اﻟ َکسﻴرةَِ،أمﺎتُؤم ُنِب َ
روابط میانمتنی :علی(ع) در نامهای به فرماندار بصره ،نسبت به دستاندازی به اموال بیتالمال و ازجمله
اموال یتیمان و بیوگان اعترا میکند و برای تأثیر بیشتر کالم خود ،حساب روز قیامت را یادآوری میکند.
سنایی نیز به تأسّی از موال علی(ع) ،شاعرانه توجهِ کسانی را که اموال ایتام و بیوهها را با ستم میخورند ،به
پرسش و مؤاخذۀ روز حساب جلب میکند (بینامتنیتِ مضمونی) .واژگان «یتیمان و بیوگان»« ،رستاخیز» و
«ایتام» و  ...دالّ بر وجود رابطۀ میانمتنی در کنار رابطۀ ضمنی بین این دو سخن است .نفی متقارن ،شیوۀ
تعامل دو متن است.
 .6-2-1-2خون ناحق
متن حاضر:

خففونِ نففاحففق ،نففگففر ،نففریففزی هففیففچ
خففونِ نففاحففق ،زِ کففارهففاسففففت ،بففه تففر
هففرکففه ،خففون ریففخففتففن ،کففنففد ،آغففاز

ببسیچ
را،
جحیم
نا ِر
ورنه،
خونِ ناحق ،کُندَت ،زیر و زَبَر ()223
زود ،میرد ،به سانِ باشه و باز ()413

ٍ
ﺎک ِواﻟﺪِّمﺎء ِوسف َکﻬﺎِبهِغﻴر ِحﻠِّﻬﺎِ،فَإﻧَّهِﻟﻴس ِ َشيء ِأدﻧَيِﻟن ٍ
حريِبهِزوالِ
قﻤة
متن غایب« :إيّ َ َ َ َ َ
ِ،وّلِأﻋظم ِﻟتَب َعة َ
ِ،وّلأ َ
َ
َ
عﻤةِ،واﻧقطﺎع ٍ
ﻧ ٍ
ﻴنِاﻟعبﺎدِ،فﻴﻤﺎِتَسﺎفَ ُکواِم َنِاﻟﺪِّمﺎءِ
هِمبتﺪيءِب ُ
ِسبحﺎﻧَ ُ
هﺎِ.واهللُ ُ
ِمﺪَّةِ،م َ
ُ
نِسفکِاﻟﺪِّمﺎءِبهِغﻴرِح ِّق َ
َ
ﺎﻟحکمِبَ َ
ِح ٍ
رامِفَ َّ
کِم ّﻤﺎيُضع ُفهُ َِويُوهنُهُِ،بَلِيُزيﻠُهُ َِويَن ُقِﻠُِهُ» (صبحی صالح1412 ،
إنِذﻟ َ
ِسﻠطﺎﻧَ َ
کِبسفک َ
يَ َ
ِدٍم َ
ﻴﺎمة؛ِفَﻼتُ َق ِّويَ َّن ُ
ومِاﻟق َ
ق.)23 :

بینامتنیت :در متن حاضر ،کلمۀ «ناحق» تعبیر دیگری از «به غیر حلّها» از سخن علی(ع) است .کالم
سنایی مبنی بر اینکه :ریختنِ خون بهناحق ،عذاب دوز را در پی دارد ،کامالً تحت تأثیر کالم امام(ع) گفته
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شده است؛ همچنین ،هر دو متن آغازِ خونریزی را موجب ناتوانی و سقوط معرفی میدانند؛ با این تنوع و
تفاوت که :در شعر سنایی با مثالهایی از پرندگانِ باشه و باز همراه است.
 .7-2-1-2ترک جهاد

متن حاضر:
روزِ هَ یجففا ،کففه صففف لح ،جنففگ شفففود
مففردِ رُمففح و عففمففود و تففیففر و سففففنففان

نامِ بد دلِ ،ز بیم ،ننگ شود
زود ،پیدا شودِ ،ز مردِ سه نان ()211

ِموج َﺪ َةِ
متن غایبَ « :واستحﻴُواِم َنِاﻟ َف ِّرِ،فَإﻧَّهِﻋﺎرِفياألﻋقﺎبِ» (صبحی صالح 1412 ،ق )66 :و «إ ّنِفيِاﻟفرار َ
اهلل ُّ
ِاﻟبﺎقي» (همان.)124 :
ِ،واﻟعﺎر َِ
زم
ِ،واﻟذ َّل ّ
ِاﻟﻼ َ
َ

بینامتنیت :کالم علی(ع) در واقع تشویق یارانش به جهاد در نبرد صفین است؛ از اینرو ،علی(ع) سپاه خود
را از پذیرش ننگِ فرار برحذر میدارد .سخن سنایی نیز تشویق پادشاه روزگارش برای جهاد و نبرد با
هندوستانِ کافر و بتپرست است (سنایی .)213 -211 :1317 ،متن حاضر از طریق کلمات ننگ و عار و بد
دل و الفرار از متن پنهان ،در گفتوگوی واژگانی نیز است« .ننگ ابدی» مضمون مشترک بین اشعار سنایی
و سخن امام(ع) است .ضمناً سنایی با کلمات «مردِ ...سِنان» (جنگجو) و «مردِ سه نان» (راحتطلب و
مادیگرا) بازیِ شاعرانه کرده است (بینامتنیت موسیقایی) .دو متن ،رابطۀ نفی متقارن دارند.
 .8-2-1-2ترس و بددلی
متن حاضر:

مففردِ بففد دل ،خففیففانففت ،انففدیشففففد
مففرد را ،آر اجففل ،کففنففد تففاسفففففه
ت فی ف  ،در خففوردِ مففردِ مففردانففه اسففففت

رازِ خففود ،پففیففشِ خففلففق ،بففپففریشففففد
مرگ ،با بد دل اسفففت ،هم کاسفففه ()317
وز جَبففان ،تی ِ تیز ،بیگففانففه اسففففت ()311

ِﻋن ِاّلُُمور ِفَ َّ
إنِ
ّلجبﺎﻧﺎ ِيُضع ُف َ
ک َ
ِمن َق َ
صةِ»(صبحی صالح 1412 ،ق )3 :و « َو َ
بن َ
ِو ُ
خل ِﻋﺎر َ
ِاﻟج ُ
متن غایب« :اﻟبُ ُ
ﻬﺎِسوءُاﻟظَّ ِّنِبﺎهللِ»(همان.)23 :
ِ
رصِغَ ُ
جﻤعُ
ِو ُ
ِواﻟح َ
رائزِ َشتَّيِيَ َ
بن َ
خل َ
اﻟج َ
اﻟبَ َ

بینامتنیت :پیامبر اکرم(ص) خطاب به علی(ع) میفرمایند« :ای علی! بدان که ترسویی و بخل و آزمندی
یک سرشتند و ریشۀ آنها بدگمانی به خداست» (محمدی ریشهری .)323/1 :1317 ،بر همین اساس،
علی(ع) ترس را در حکمِ نقصانی میداند که صاحب آن ،با تضعیفِ شجاعت ،ارادۀ آدمی را در کارها سست
میگرداند؛ همچنین علی(ع) سرچشمۀ این صفت ناقص و تمایالت دیگری ازقبیل بُخل و حرص را «سوء
ظن» به خدا معرفی میکند؛ زیرا اینگونه افراد ،نسبت به وعدۀ الهی در خصوص نصرت یاران حق
بدگماناند؛ اما سنایی با توجه به کالم علی(ع) و گاهی با ترجمۀ آنها ،به سه ویژگیِ منفیِ فردِ ترسو (خیانت،
افشای سرّ ،گریز از جهاد) نیز اشاره میکند؛ در نهایت ،مرگ را با وجود احتیاطِ فردِ بزدل ،با وی ،همکاسه
میداند .از آنجاکه جوهرۀ دو متن ،تغییری نکرده و ضمن ایجاد سازش ،معنای متن حاضر با نوعی تغییر و
تنوع همراه شده است ،شیوۀ ارتباط ،نفی متقارن است.
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 .9-2-1-2غیبت
متن حاضر:

گفففففت روزی ،مففُریففدِ خففود را ،پففیففر
کففاجففکففی مففعصفففیففت بففدادی گففنففد
هسففففت غیبففت بففه سففففان لحم أخیففه

که زِ غیبت ،مکن تو ،چهره ،چو قیر
تا که مُغتاب را شدی چون بند
نخورد لح ِم أ  ،مردِ وجیه ()216

ِموضعِستراهللِﻋﻠﻴهِمنِذﻧوبهِ»(صبحی صالح،
ِأمﺎِذکر
فکﻴفِبﺎﻟعﺎئبِاﻟ
متن غایبَ « :
ّذیِﻋﺎبِأخﺎِوِغﻴَّرهُِببﻠواهُ
َ
َ
َ
أيﻬﺎِاﻟنﺎسِ،منِﻋرفِمنِ
ﺎﻟﻤغتﺎبِ» (اآلمدی 1422 ،ق )123 /4121 :وِ«
َ
اﻟسﺎم ُعِﻟﻠغﻴبَهِِ َک ُ
 1412قِ)041 :وِ« ّ
أخﻴهِوثﻴقةِدينِوِسﺪادِطريقِ،فﻼِيسﻤعنِفﻴهِأقﺎويلِاﻟرجﺎل»ِ(صبحی صالح 1412 ،قِ .)141 :
بینامتنیت :علی(ع) در سخنان فوق ،هم مردم را از غیبت کردن باز میدارد و هم شنوندگانِ غیبت را.
ایشان برای تأثیر بیشتر کالم خود ،از صفتِ قرآنیِ «ستّارالعیوبی» خدا هم بهره میگیرند .سنایی نیز بهصورت
َح ُﺪ ُک ْمِأَ ْنِ
عمومی ،همۀ عامالن غیبت را سرزنش میکند و برای گیرایی سخنش ،به تمثیل قرآنی «أَِ يُح ُّ
بِأ َ
وهُ»ِ(حجرات )12 :متمسّک میشود .در نظر سنایی ،غیبت ،چهرۀ غیبتکننده را
ِم ْﻴتﺎِفَ َکرْهتُ ُﻤ ِ
يَأْ ُک َلِﻟ ْ
َح َمِأَخﻴه َ
تیره و تار میسازد .شیوۀ تعامل دو متن ،نفی متقارن است.
 .11-2-1-2زنا و لواط
متن حاضر:

ز آبِ پشفففففت ،آبففروی ،بففگففریففزد
از گفففنفففاهفففانِ لفففوطف فی و زانف فی

کدبِ پشت ،آبِ رویها ،ریزد ()324
خشک شد ،چشمِ ابرِ نیسانی ()663

مﺎِزﻧَىِغﻴورِقطِ» (همان.)322 :
ک ِّ
َّسبِ» (صبحیصالح 1412 ،ق )222 :و« َ
متن غایبَ « :وتَر ُ
ِاﻟزﻧَىِتَحصﻴنﺎِﻟﻠن َ
بینامتنیت :علی(ع) در سخنان فوق ،بر لزوم ترک زنا برای حفظ نسب و ترک لواط برای افزایش نسلها و
نیز پرهیز از زنا و لواط تأکید دارد و برای تأثیر بیشتر کالم ،به تحریک «غیرت» مخاطبان روی میآورد؛ اما
سنایی ،ضمن تأکید بر ترک زنا و لواط ،این گناهان را موجب بیآبرویی و بروز بالیای طبیعی ،نظیر
خشکسالی در جامعه میداند.
 .11-2-1-2شکم بارگی
متن حاضر:

مففردِ بففا مففال ،بففی یففقففیففن بففاشففففد
هففر کففه بسفففیففار خففوار ،بففاشففففد او
چون خوری ب یش ،پیففل بففاشففففی تو
هر کِش ا مروز ،قبلففه ،مَ ط بخ شففففد

سیر
دان
کم،
دان

خورده ،گرسنه دین ،باشد
که بسیار ،خوار ،باشد او
خوری ،جبرئیل باشی ،تو
که فرداش ،جای ،دوز شد

()313
()332
()332
()313

رسﻠَةُ ِشغلهﺎِتَ َق َّﻤ َﻤﻬﺎ» ِ(صبحی صالح 1412 ،ق )42 :وِ
ِاﻟﻤربوطَةُ ُّ
اﻟﻤ َ
ِهﻤﻬﺎِﻋﻠفهﺎِ،أوِ ُ
متن غایبَ « :کﺎﻟبﻬﻴﻤة َ

واِأقﺪام ُکم» (همان.)113 :
مِ،واستَعﻤﻠُ
َ
مِ،وأضﻤ ُرواِبُطُوﻧَ َک َ
«أسﻬ ُرواِﻋُﻴُوﻧَ ُک َ
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بینامتنیت :علی(ع) در زمینۀ مبغو ترین کار در پیشگاه خدا (شکمبارگی) (صدوق ،)243/2 :1373 ،انسان
را از اینکه بدون توجه به سرنوشت اُخروی ،به فکر انباشتن شکم باشد ،مؤاخذه میکند و خطاب به
کهنساالن توصیه میکند در کنار طاعات و عبادات و کمکهای مالی به نیازمندان ،شکمها را الغر کنید.
سنایی نیز بر همین مبنا ،برای مخاطبان خود کمخواری را بهترین راه برای رسیدن به مقام فرشتگی و
سعادت ابدی معرفی میکند (بینامتنیت مضمونی) که در غیر این صورت ،دوزخی خواهند شد؛ زیرا از منظرِ
وی ،سیرخورده ،گرسنهدین است .واژههایی نظیر بطن ،پیل ،قبله و ...در حدیقه و واژههای بطون ،به هیمه،
همّ و ...در نهجالبالغه از نشانههای گفتوگوی دو متن هستند.
 .12-2-1-2آرزوهای دور و دراز
متن حاضر:

زیففن هففوسهففای هففرزه دسففففت بففدار
افففففعففففی آرزوت اگففففر بففففگففففزد
کففه بففود غففافففل از قضفففففای اجففل

آرزو زهر دان و معده چو مار
با تو این کارها بسی بپزد ()13
کوته اندیشۀ دراز امل ()412

مِوتَ غَﻴُّبِآجﺎﻟﻬم»(صبحی صالح 1412 ،ق )147 :و «...
ﻤﺎِهﻠ َ
متن غایب« :وإﻧّ َ
کَ
ِمنِکﺎ َنِقبﻠَ ُکمِبهِطولِآمﺎﻟﻬ َ
واِاألم َل ِفَإﻧّهُِ
ِاألم َل ِيُسﻬ
وأمﺎِطُ ُ
ّ
ّکر ِفَأکذبُ َ
ول ِاألمل ِفَ ﻴُنسياآلخرةَِ» (همان )42 :و « َواﻋﻠَ ُﻤواِأ ّن َ
يِاﻟعقل َ
ِويُنسيِاﻟذ َ
َ
غُرور َِوصﺎحبُهُ َِمغرورِ» (همان.)16 :
بینامتنیت :علی(ع) مخاطب را به اقرار به دروغزن بودنِ امل و سنایی نیز به رها کردنِ هوسهای هرزه
دعوت میکنند (بینامتنیت مضمونی) .امام(ع) «امَل» را موجبِ زیانهایی نظیرِ غفلت از یاد مرگ ،هالکت،
فراموشی عقل و آخرت و فریفتگیِ صاحبش میداند؛ امّا سنایی ،آن را موجبِ غفلت آدمی از قضای أجل
(مشترک با سخن علی (ع)) ،آبروریزی و نیز سلب آسایش معرفی میکند .سنایی در مضمونِ نهی از آرزوی
دور و دراز که «از بزرگترین دشمنان سعادت بشری است» (مکارم ،)611 /2 :1332 ،از تشبیهِ آرزو به زهر
و نیز به افعی؛ همچنین استعارۀ تملیحیّۀ «پختنِ کارها» برای مرگ و نابودی بهعنوان بینامتنیت بالغی
بهره میبرد .نفی متقارن ،شیوۀ بینامتنی دو متن است.
 .13-2-1-2حسد
متن حاضر:

حسففففد و خشفففم و بخففل و شففف هوت و آز
تففا حسفففففد را ز دل بففرون نففنففهففی

به خدای آر گذاردت به نماز
از عملهای زشت او نرهی ()133

ﺪواِ،فَ َّ
ب»(صبحی صالح 1412 ،ق )16 :و
ِاﻟحطَ َِ
ﺎر َ
إنِ َ
متن غایبَ « :وّلتَ َ
س َﺪِيَأ ُک ُلِاإليﻤﺎ َنِ َکﻤﺎِتَأ ُک ُلِاﻟنّ ُ
حﺎس ُ
اﻟح َ
ِاﻟح َسﺪِ» (همان.)226 :
ِاﻟج َسﺪِمنِقﻠَّة َ
«ص َّحةُ َ
بینامتنیت :علی(ع) براساس آیۀ شریفۀ  2سورۀ مبارکۀ «فلق» ،امتش را از رذیلۀ «حسد» که در حکمِ
اعترا به خدا در تقسیم نعمتهای خود نسبت به بندگان است (مکارم )133/14 :1332 ،بازمیدارد و از
نظر روانشناسی نیز سالمتِ جسم را در گروِ کمیِ حسد میداند .سنایی نیز رذایل ،بهویژه «حسد» را مانعِ
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پرداختن آدمی به نماز (از ارکان دین) میداند و معتقد است :تا زمانیکه حسد از رو و روان آدمی خارج
نشود ،هیچگونه آرامشی نخواهد داشت .نوع بینامتنی :مضمونی و شیوۀ بینامتنی :نفی متقارن است.
 .14-2-1-2حقد و كینه
متن حاضر:

گففه کُشففففد ،شفف ف یرِ ک بر و ،خوکِ نیففاز
سففففگِ کففیففن ،از بففغففل ،بففرون انففداز

گه گزد ،ما ِر حِقد و ،گزدُمِ آز ()222
سگ به زی ِر بغل ،میا ،به نماز ()212

ش َّرِمنِصﺪرِغَﻴرکِبهِقﻠعهِ
حصﺪِاﻟ ّ
متن غایبَ « :وّلتَبﺎغَ ُ
ضواِفَإﻧَّﻬﺎِاﻟحﺎﻟ َق ِةُ»(صبحی صالح 1412 ،ق )12 :وِ«اُ ُ

نِصﺪرک» (همان.)171 :
م َ

بینامتنیت :از نگاه امام علی(ع) کینه ،موجب از بین رفتن خیر و برکت میشود؛ همچنین اقدام نمودن به
ریشهکنیِ نیتهای سوء و کینههای درونی ،موجب از بین رفتن کینههای طرف مقابل میگردد .سنایی نیز
همین مضامین را با تشبیهِ حقد و کینه به حیوانات موذی و آلودهای همچون :مار ،سگ و دیو بیان میکند
(بینامتنیت بالغی)؛ بهگونهایکه حقد و کینه موجب انکار حقایق و بروز و تداوم دشمنی است .نفی متقارن
رابطۀ دو متن است.
 .15-2-1-2خودبینی
متن حاضر:

گففر تففو ،مففردِ شففففریففعففت و دیففنففی
مففُنففتففهففایِ بففدی ،مففَنففی ،دانففد
نفخففوتففش ،هففرچففه کففم ،بففه نففیففرو تففر

یک زمان ،شو ،زِ خودبینی ()123
داند
فروتنی،
در
برتری،
قدرتش ،هرچه بیش ،خوشخو تر ()622

مِواتَّخ ُذواِ
مِ،وإﻟقﺎءَِاﻟت ُّ
َّعززِتَ َ
ضعِاﻟتَّذﻟُّل َ
مِ،و َخ َ
متن غایبَ « :واﻋتَﻤ ُﺪواِ َو َ
ﻠعِاﻟتَّکبُّرِمنِأﻋنﺎقِ ُک َ
حتِأقﺪام ُک َ
يِرُؤوس ُک َ
ِﻋﻠَ ُ
ک»ِ
ِواذ ُکرِقَ َبر َِ
ِﻋ ُﺪ ِّوُکم»(صبحی صالح 1412 ،ق )132 :وِ« َ
اﻟتَّوا ُ
ﻴن َ
ِواحطُطِک َبر َ
خر َ
ض َع َ
کَ
کَ
ِمسﻠَحةِبَﻴنَ ُک َ
مِوبَ َ
ضعِفَ َ

(همان.)331 :
بینامتنیت :علی(ع) از امت خود میخواهد تاجِ تواضع بر سر نهند و «خود برتربینی» را زیر پا افکنند .سنایی
نیز در وصفِ بزرگیِ واقعی ،تکبر را منتهای بدی و در مقابل ،فروتنی را در حکم دژی مستحکم در برابر این
دشمن معرفی میکند .علی(ع) در اوج بالغت ،تکبر را عین زنجیر تصور میکند .کالم سنایی تحت تأثیر
صبغۀ دینی کالم آن حضرت(ع) است که کلمات «شریعت» و «دین» این مفهوم را بر دوش خود دارند.
شیوۀ نفی متقارن دارند.
 .16-2-1-2دوستی جاهل
متن حاضر:

ک»(صبحی صالح 1412 ،ق )31 :وِ
ض َّر َِ
صﺎدقَ َة ِاألحﻤق ِفَإﻧهُ ِيُري ُﺪ ِأنِيَن َف َع َ
ک ِفَ ﻴَ ُ
ِم َ
متن غایب« :يﺎِبُنَ َّي َ
ِو ُ
ِإيﺎک َ
کِفعﻠَهُ َِوِيَ َودُِّأنِتَ ُک َونِمثﻠَ ِهُ» (همان.)233 :
صحب
ِاﻟﻤﺎئقِفإﻧَّهُِيُزيِّ ُنِﻟَ َ
َ
«ّلتَ َ
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مِ هرِ جففاهففل ،چو مُ هره ،گردان اسففففت
چنففگ و نففای اسففففت ،در صففففففت ،نففادان
زان کففه ابلففه ،چففو بففه اشففففدت دلجففوی

مِهر ،کز عقل بود ،مهر ،آن است ()444
دهان
فرا
و،
باشد
تنگدل
آبِ تهمت ،دواند اندر جوی ()426

بینامتنیت :متن غایب ،بر «دوستی نکردن با انسان جاهل» به دلیل زیان رساندن و نادان کردنِ دوستش،
تأکید میکند؛ اما متن حاضر با وجود تأیید مضمون متن غایب ،دلیل دوستی نکردن با افراد نادان را،
تهمتزنیِ آنها نسبت به دوستانشان میداند؛ همچنین ،سنایی ،برای مؤثرتر کردن کالم خود ،نادان را از
روی تنگدلی و بزرگیِ دهان ،به آالت موسیقیِ چنگ و نای تشبیه میکند و محبتِ آنها را در تغییر و
دگرگونی ،به مُهره مانند میکند .کالم سنایی با سخن امام(ع) دارای تعاملهای واژگانی ،مضمونی و بالغی
است و با آن بهشیوۀ نفیِ متقارن ،رابطه دارد.
 .17-2-1-2الفزنی
متن حاضر:

از مففعففان فی دلففش ب فی انصففففاف اسففففت
تففا کففی ایففن ژاژ بففی شففففمففار آخففر

همچو طوطی به نطق درالف است ()613
وَیحَک! از خلق ،شرم دار آخر ()616

متن غایبّ« :لتَ ُقلِمﺎِّلتَعﻠَ ُمِبَلِّلتَ ُقلِ ُک َّلِمﺎِتَعﻠَ ُِم» (صبحی صالح 1412 ،ق.)312 :
بینامتنیت :گفتنِ آنچه برای آدمی نامعلوم است ،در قرآن نیز منع شده است (بقره163 :؛ اعراف)33 :؛
مضمونِ سخن موال علی(ع) مبنی بر «نهی از الفزنی» در متن حاضر ،به شیوۀ نفی بخشی ،با زبانی
شاعرانه و با استفاده از تشبیه گویندۀ سخنِ بیحقیقت به الف و تقلیدِ طوطی ،و نیز به کارگیری واژۀ نمادین
«ژاژ» بازتاب یافته است.
 .18-2-1-2لهو و لعب
متن حاضر:

کففی کففنففد ،جففلففوۀ عففزُّ الففلففهففی
دورِ دور اسففففت ،سففففا هی از شففففا هی
گففِردِ هففزل و عففبففث ،چففرا گففردی؟
مففردِ عففاقففل ،زِ لففهففو ،پففرهففیففزد

قدسِ الهوت ،بر دلِ الهی؟
همچو رازِ الهی ،از الهی ()211
عمرِ خود ،در عبث ،هَبا کردی ()473
زین چنین عُمر ،عقل ،بگریزد ()721

ِسﺪىِفَ ﻴَﻠغَُِو»ِ(صبحیصالح1412 ،ق.)372 :
ِامرؤ َ
ﻠﻬ َو؛ َوّلتُر َ
ِﻋبَثﺎِفَ ﻴَ ُ
ک ُ
متنپنهان« :أيُّﻬﺎِاﻟنّ ُ
ﺎسِاتَّ ُقواِاهللَِفَﻤﺎِ ُخﻠ َق ُ
بینامتنیت :علی(ع) بهطور مستقیم ،آدمی را از آنرو که بیهوده خلق نشده و نیز به حال خود ترک نشده ،از
اعمال لهو و لغو باز می دارد؛ اما سنایی عالوه بر نفیِ انسان از لهو و سهو و عبث ،با استفاده از بینامتنیت
بالغی ،آن رذایل را موجب عدمِ جلوۀ اسرار الهی در دلها میداند؛ همچنین سنایی نقش شیعهگرایانۀ عقل
را در دوری از لهو میستاید .گفتوگوی دو متن ،نفی متقارن است.
 .3-1-2نفیِ كامل
 .1-3-1-2ناسپاسی

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 9911

09

متن حاضر:

دوری ،از سففففرِّ کففار ،هففمففچففو کفففففور

هسففففت ،اه فلِ ا ل ک فور ،اه فلِ ق بور ()644

متن پنهان« :أيُّﻬﺎِاﻟنّﺎسِ،إﻧّﺎِقَﺪِأصبحنﺎِفيِده ٍر َ ٍ
نود» (صبحی صالح 1412 ،ق.)32 :
ِزَم ٍنِ َک ٍِ
ِ،و َ
َ
ِﻋنُود َ
ُ
بینامتنیت :ساخت آوایی و موسیقایی نزدیک بین کلمات کفور و کنود و عنود ،موجب رابطۀ بینامتنی شده
است .علی(ع) ناسپاسی را به روزگار نسبت میدهد؛ اما سنایی ،کسی را که از حکمت کارها بیخبر باشد،
ناسپاس و شایستۀ مرگ میداند .بینامتنیت نفی کامل دارد.
 .2-3-1-2ربا
متن حاضر:

جفویفی،

رِبفا

دِهفی،

ففاسفق

گففففففففففت روزی ،بفففه جفففعفففففففرِ صفففادق

حففیفلفه

کفففز حفففرامفففیِ رِبفففا ،چفففه مفففقصود است؟

گففففت :زیفرا کفه مفانفعِ جفود اسفت ()367

متن غایب« :منِاتَّجرِبهِغﻴرِف ٍ
يِاﻟربﺎ» (صبحی صالح 1412 ،ق.)447 :
قهِفَ َقﺪِارتَطَ َمِف ِّ
َ ََ
بینامتنیت :علی(ع) به منشأ ربا میپردازد و تجارتِ بیفقه را موجبِ افتادن به ورطۀ ربا میداند .سنایی با
مبنا قرار دادن حدیث امام جعفرصادق(ع) فلسفۀ حرام بودن ربا و فضیلت انفاق و صدقه را توضیح میدهد
(الحرّالعاملی ،بیتا)111/23273 /11 :؛ به این معنی که ربا نه تنها سود ندارد ،بلکه کیفر و عذابی دردآور
به دنبال آن است؛ ولی صدقه ،سود و منفعت هفتصد برابر دارد .شیوۀ بینامتنی ،نفی کامل است که اوج
بینامتنیت بهشمار میرود.

نتیجهگیری
حاصل تحقیق حاضر شامل مطالب زیر است:
 -1سنایی به تأسّی از علی(ع) میکوشد مخاطبان خود را از بسیاری از رذایل اخالقی که آرامش و انسجام
فردی و جمعی را در معر خطر و آسیب جدّی قرار میدهد ،باز دارد.
 -2علی(ع) بهعنوان پیشوای دینی مسلمانان ،با بالغت و شیوایی و نظام نشانههای خاص خود ،از بسیاری
از رذیلتها و ناهنجاریهای اجتماعی برحذر میدارد؛ سنایی نیز در مقام یکی از پیروان راستین آن
حضرت ،منهیّات مؤثّر و سازندۀ او را از طریق اشعار خود برگرفته و سعی میکند آن را شاعرانه و با ترجمه
و نیز به بهترین شکل ممکن به گوش مخاطبان خود برساند.
 -3سنایی در پارهای از مؤلفهها ،عقل را عامل کنترلیِ آسیبهای اخالقی میداند؛ بخشهایی از این
عقلگراییِ سنایی ،حاصل آشناییِ وی با کالم علی(ع) است.
 -4زمینههای سیاسی ،اجتماعیِ نهجالبالغه باعث میشود سنایی هنگام اثرپذیری ،خواننده را به فضای
زمان علی(ع) ببرد و خود را در جایگاه مخاطبان مستقیم علی(ع) بنشاند و در نتیجه بیشتر متأثر شود و
حال و هوای تازهای بیابد.
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 -2با توجه به اینکه حدیقهالحقیقه تحت تأثیر متونی دیگر ازجمله کالم علی(ع) پدید آمده است؛ بسیاری
از پیچیدگیهای آن در ارتباط و تعامل با نهجالبالغه حل و فصل میشود.
 -6به جرأت میتوان گفت :اشعار سنایی در باب رذایل اخالقی ،ترکیبی از ترجمهها ،اقتباسها ،مضمونها
و در نهایت ،شکلهای تغییر یافتۀ کالم علی(ع) است.
 -7تمام منهیّات سنایی دارای پشتوانههای دینی ،ازجمله کالم علی(ع) است.
 -1در نهجالبالغه و حدیقۀالحقیقۀ ،از انواع بینامتنیت ،مضمونی ،لفظی و بالغی به نحو احسن استفاده شده
است؛ بدین معنی که سنایی بهطور خودآگاه ،برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان خود ،مضامین موردنظر
را بهویژه از نهجالبالغه اخذ میکند و از واژگان آن نیز بهصورت ترجمه استفاده میکند .وی برای مجسّم
کردنِ مَنهیّات که بیشتر انتزاعی است ،از صور خیال و پارهای از آرایههای ادبی سود میبرد و کلمههای
خود را ،همآوا با کلمههای کالم علی(ع) بهکار میگیرد.
 -3سنایی از شیوههای بینامتنیت نیز ،از هر سه شیوه (نفی بخشی ،نفی متقارن و نفی کامل) در حدیقۀ خود
استفاده میکند .وی در طر بیست مؤلفه ،با ذکر جزئی از متن نهجالبالغه و نیز معنای پارهای از الفاظ،
با شیوۀ نفیِ بخشی با متن غایب گفتوگو میکند .در بیست مضمون دیگر نیز با حفظ جوهرۀ متن غایب
و ایجاد نوعی سازش بین دو متن و نیز با تغییر و تنوع بخشیدن به متن حاضر از راه نفی متقارن با متن
نهج البالغه در تعامل است .در نهایت ،در دو مشخصه نیز ،با ذکر نکاتی که در متن غایب نیست ،به
بازآفرینی روی میآورد.
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