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  چکیده
باشد که تناص و یا بینامتنی می، توان به آن اشاره کرداز موضوعات مهم نقد ادبی معاصر که می

آثـاري کـه   تـرین   از مهم. یابد در آن لفظ و یا معنا و یا هر دو از یک اثر به اثري دیگر انتقال می
مفاهیم آنان به اشعار شاعران جهان اسالم منتقل شده است قرآن و نهج البالغه اسـت زیـرا هـر دو    

اکثـر  . دارنـد همچون دریاي خروشانی هستند که مضامین و مفاهیم واال و برتر را به بشر عرضه می
ها را به رشته نظم  قدر در اشعار خود بهره جسته و برخی معانی ناب آن شاعران از این دو منبع گران

در عصر او بـه علـت شـرایط    . باشداند که یکی از آنان ابن وردي شاعر دورة انحطاط میدر آورده
این شاعر در المیۀ مشهور . برخی از شاعران به دین و مسائل مربوط به آن روي آورده بودند، جامعه

تر  از بیش، ند خود سروده استاي به فرزنامهخود که آن را در هفتاد و هفت بیت به عنوان نصیحت
او در . ها مدد جسـته اسـت   البالغه استفاده کرده و براي غناي سخن خود از آنسخنان قرآن و نهج

عین متن قرآن و یا نهج البالغه را آورده و در برخی دیگر معنـی و مفهـوم   ، برخی ابیات این المیه
ه ابـن وردي از قـرآن و نهـج البالغـه     از موضوعاتی ک. ها را در میان کالم خود گنجانده است آن

روي  میانـه ، عدم دل بستن به دنیا، طلب علم و دانش، توان به گرایش به حقمی، استفاده کرده است
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  مقدمه
در دورة انحطاط ادبیات عربی، به علت یورش مغول و ترویج زبـان ترکـی و هچنـین افتـادن     
کشورهاي عربی به دست فرمانروایان ترك، جامعۀ عربی هم از لحاظ سیاسی اقتصادي و هم از نظر 

گروهی از مردم به همۀ این رویدادها سبب آن شد که در این دوره . فرهنگی و اجتماعی افول کرد
لهو و لعب روي آورند و در چنگال فساد و تباهی درافتند و گروهی دیگر به دعا و مناجات و توسل 

  . بگروند و با امید به فرداي روشن، از درد و رنج خود را تسلی دادند) ع(و امامان) ص(به پیامبر
کتاب هاي بسـیار در  . آوردنددر این دوره ، نویسندگان و شاعران به مضامین و مفاهیم دینی روي 

این زمینه نگاشته شد و شاعران در اشعار خود از از این مفاهیم سخن گفتنـد و قـرآن و حـدیث و    
روایت و دیگر کتب مذهبی مانند نهج البالغه و کتاب هاي دعا و مناجات را بن مایۀ اشـعار خـود   

شـعارش خـالی از مفـاهیم و    توان یافـت کـه ا  قرار دادند، یعنی در عصر انحطاط کمتر شاعري می
البته الزم به ذکر است که توجه به قرآن کریم و دیگر منابع دینی منحصر بـه  . مضامین دینی باشد
شود بلکه از زمان ظهور اسالم اکثر شاعران در اشعار خود از مضامین واالي دینـی  عصر انحطاط نمی

خورد، زیرا قرآن کـریم از دریـاي   میاند اما در دوره انحطاط این رویکرد زیاد به چشم بهره جسته
کران علم الهی نشأت گرفته و عالوه بر این که در اکثر مفاهیم علمی و ادبی سخن گفته اسـت،  بی

هـایش عـین حـق و صـواب و در نـزد همـۀ       باشد و تمامی گفتهخالی از هرگونه سهو و خطا می
بب شده است که شـاعران و  خداپرستان و انسان هاي نیک سرشت مورد قبول است و این عوامل س

هایشان استفاده کنند و براي تـزیین و  ها و سرودهنویسندگان جهان اسالم همیشه از قرآن در نوشته
افزون بر قرآن کریم، نهج البالغه هـم مـورد   . غناي سخن خود از این گوهر گران قدر بهره جویند

توسط اولین حافظ قرآن و برادر و  توجه ادبا و شعرا قرار گرفته، چون کتابی علمی و ادبی است که
را بـه خـود   » اخـوالقرآن «به طالبان علم و ادب و حقانیت عرضه شده و لقـب  ) ص(وصی پیامبر 

نهج البالغه داراي چنان جمالت و مطالب ارزشمندي است که جز بر مسلمانان . اختصاص داده است
تـوان بـه نویسـنده و شـاعر     میان میبر طرفداران دیگر ادیان الهی نیز تاثیر گذاشته است و از این 

اش دگرگون می مسیحی لبنانی یعنی جرج جرداق اشاره کرد که با خواندن نهج البالغه مسیر زندگی
ایـن بزرگـی و   . کنـد مـی ) ع(شود و تمام عمر خویش را صرف تحقیق و مطالعه دربارة امام علی 



  یه ابن ورديبینامتنی قرآن و نهج البالغه با الم
 

113 

 

در سرودن اشعارشـان بـه ایـن     ارزشمندي نهج البالغه سبب شده است که اکثر شعراي حقیقت بین
  . کتاب نظر داشته باشند و با استفاده از مطالب و جمالت آن به زیبایی و ارزش شعر خود بیافزایند

  االت تحقیقؤس -1
آیا ابن وردي هم به مانند دیگر شاعران دورة انحطاط از مفاهیم قرآن کریم و نهج البالغه در . 1

  و یا خیر؟المیۀ مشهور خود استفاده کرده است؟ 
این بینامتنی از لحاظ لفظ و ، ابن وردي ۀدر صورت وجود بینامتنی قرآن و نهج البالغه با المی .2

  باشد؟معنا چگونه می
  

  پیشینۀ تحقیق -2
هاي معتبر به این نتیجه رسیدیم که تا کنـون در   با تحقیق و جستجو در مجالت مختلف و سایت

هج البالغه با المیۀ ابن وردي پژوهش و تحقیقی به انجام نرسیده زمینه تناص یا بینامتنی قرآن کریم و ن
زاده توسط آقاي محمود آبدانان مهدي» حکمت در شعر ابن وردي«اي تحت عنوان  و اما مقاله. است

  .چاپ شده است) آفاق الحضارة اإلسالمیۀ( هاي تمدن اسالمی کار شده است که در مجله افق
  

  ینامتنیب -3
ـ مورد توجه در مطـالعات مربوط به هنـر و ادب  يکردهایاز رو یکی ـ اخ يهـا ـات در دهـه ی ، ری

بـدون   یچ متنیه”استوار شده است که  ین اصل اساسیبر ا ینامتنیکرد بیرو. است ینامتنیکرد بیرو
ـ گیگر شکل نمید يهابدون ارتباط با متن یچ متنیگر هیو به عبارت د“ ستیمتن نشیپ رد بلکـه  ی

، هـا متن يـایدن. شود ن خـلق مییشیپ يهااز متن -ا ناخودآگاه یخودآگاه  - يریگهمواره با بهره
شـناخت  ، ن روابطیاست که بدون توجه به ا ینامتنیبمتنی و ده از روابط گوناگون درونیچیپ ییایدن

ـ و از محققان بزرگ به یبرخ، ن اساسیبر هم. ستیر نیپذها امکانآن یکامل و واقع ژه در حـوزة  ی
. اندگر کردهید يهاک متن و متنیان یهمت خود را صرف شناخت و شناساندن روابط مت ینامتنیب

در ، سـتوا یا کریژول، ن بارینخست ياحتماالً برا. ت را شکل داده استینامتنیکه مجموعۀ مطالعاتشان ب
م آن 1930که در دهۀ ”  يوگومند گفت“ن از یچ باختیلوویخائیل میخائیر میدر ترجمۀ تعب م1960 دهۀ

به رابطۀ  يوگومند گفت. را به کار برد) تینامتنیب( intertextualitéاصطالح ، کرده بود یرا معرف
توانـد بـه هـر     ین میشود که از نظر باخت یگر اطالق مید يگفتارها با پاره يگفتار هر پاره يضرور



 فصلنامه ادبیات دینی هفتمشماره 
 

114 

 

، در واقع. کند اشاره، لمیک فیش و خواه ینما، ترانه، شعر، ک گفتهیخواه ، ”ها از نشانه يا مجموعه“
محمد مفتاح از منتقـدان  ) 1: 1388، و نامور مطلق کنگرانی( .گر استیمحل تقاطع متون د یهر متن

تعبیر کرده است و آن » التناص«از کریستوا تأثیر پذیرفته و از روابط بینامتنی با واژه ، معاصر عرب
 .هاي مختلف است و کیف ر کممل متون گوناگون با یکدیگر دبینامتنی تعا: کندرا چنین تعریف می

  ) 4: 1393، مختاري و محبی(
متن حاضر که از آن به متن الحق یا متن موجود نیـز   -1: بینامتنی داراي سه رکن اساسی است

روابط بینامتنی کـه   -3 ؛شودکه متن سابق یا متن مفقود نیز نامیده میغایب متن  -2 ؛شودتعبیر می
، مسـبوق و بیـات  ( .کندها را بازگو می و چگونگی ارتباط آن بینحوة تعامل متن حاضر و متن غا

1391 :4-5 (  
در متن حاضـر  غایب سه معیار را براي بازآفرینی متن ، محمد بنیس به پیروي از ژولیا کریستوا

قانون اجترار ) الف: این معیارها عبارتند از. کندبرد که از آنها به قوانین بینامتنی تعبیر میبه کار می
آورد و را در اثر خویش میغایب جزئی از متن ، مؤلف در این نوع از روابط بینامتنی: فی جزئییا ن

ایـن  . باشـیم کم تر شاهد نوآوري از سوي مؤلف مـی ، است و در آنغایب ادامۀ متن ، متن حاضر
 توانـد می، غایبترین نوع روابط بینامتنی است که استفادةمؤلف از متن ترین و سطحیآسان، قانون

یک کلمه یا یک جمله یا یک حرف باشد که به شکل آگاهانه و بدون نوآوري از سوي مؤلف به 
متن پنهان از سـوي  ، در این نوع از روابط بینامتنی: قانون امتصاص یا نفی متوازي) ب. رودکار می

ـ رود که جوهرة آن تغییري نمیاي در متن حاضر به کار میشود و به گونهمؤلف پذیرفته می . دکن
باالترین سطح را دارا است و نیاز بـه خوانشـی   ، در بین روابط بینامتنی: قانون حوار یا نفی کلی) ج

برد کـه  به شکلی به کار می، را در متن خودغایب عمیق و مکرر دارد؛ به این گونه که مؤلف متن 
و  کنـد  مـی را بـازآفرینی  غایـب  به عبارتی دیگر؛ مؤلف متن . گرددمعناي آن به کلی متفاوت می

، غایـب نیاز به آگاهی دقیق از متـون  ، در این نوع. گذاردابتکار و نوآوري خویش را به نمایش می
  ) 7: 1391، مختاري و عربی( .ترین اصل است مهم
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  ابن وردي -4
در دورة . سوریه به دنیا آمده است معرة النعمانالدین عمر معروف به ابن وردي و در نام او زین
زبان و ادبیات روي آورد و در این زمینه به  او به. ترین وضع انحطاط قرار داشتشدیداو ادبیات در 

چنین سـرودن شـعر    سپس شروع به تألیف در تاریخ و نحو و هم ،اي واال از علم و دانش رسید درجه
تـوان بـه   هـاي بـارز شـعر او مـی    از ویژگـی . هجري در حلب وفات یافت 749او در سال . نمود

نش اشاره کرد که داراي شناختی عمیق از اخالق و سرشت انسان هـا و احـوال و   آمیز بود حکمت
ابن وردي به دانش و فرهنگ گسترده و تصنیفات زیاد ) 1048: 1986، فاخوري( .اتفاقات دنیا است

  ) 2: 1429، زادهآبدانان مهدي( .زبان و نحو شناخته شده است، فقه، جغرافیا، تاریخ ۀدر زمین
تحریر الخصاصۀ فی تیسـیر  ، تتمۀ المختصر فی أخبار البشر، نظم البهجۀ الوردیۀ: د ازآثار او عبارتن

، ضوء الدرة شرح ألفیـۀ ابـن معـط   ، شرح ألفیۀ إبن مالک، اللباب فی اإلعراب، الشهاب الثاقب، الخالصۀ
ـ ، بهجـۀ الحـاوي  ، مقامات األدب و منطق الطیـر ، تذکرة الغریب، ألفیۀ فی تعبیر األحالم ۀ و ألحـان  الالمی

  )6: 2006، زماکی( .السواجع
  

  بینامتنی قرآن و نهج البالغه با المیۀ ابن وردي -5
  نمونۀ اول : 5-1

  : متن حاضر
  و قُلِ الفَصلَ و جانب من هزَل  إعتَزِل ذکرَ الغَوانی و الغَزَل

  )9: همان( 
ست را بگو و از کسی که سرایی براي آنان دوري کن و سخن حق و رااز زیبارویان و از نغمه«

  ».کناره بگیر، کندگویی میبیهوده
  : غایبمتن 

  )14 - 13/ طارق( »إنَّه لَقَولٌ فَصلٌ و ما هو بِالهزلِ«
  ».یقیناً که آن سخنی حق است و هرگز شوخی و بیهوده نیست«
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  : روابط بینامتنی
نصیحتی که شـامل تمـام   ، دکنابن وردي در این قصیدة زیبا و دلنشین پسر خود را نصیحت می

شاعر براي غناي سخنش دست به دامان قرآن کریم شده و از مفاهیم واالي آن بهره . انسان ها است
کنـد کـه آن هرگـز شـوخی و     نامد و بیان میخداوند قرآن کریم را حق و راست می. جسته است

گوید که همیشـه دنبـال   به فرزندش می، ابن وردي هم با استفاده از این آیات. سخنی بیهوده نیست
سخن راست و حق باشد و از باطل و دروغ دوري کند و شوخی و بیهودگی را به زندگی خـود راه  

قرآن کـریم در ایـن آیـات شـوخی و     . نباشد، گویندرو کسانی که سخنان بیهوده می ندهد و دنباله
کند که باید از ان میبی، کند اما شاعر عالوه بر دوري از شوخی و بیهودگیبیهودگی را نکوهش می

  .دوري کرد، کسانی که داراي چنین اخالقی هستند هم

  نمونۀ دوم: 5-2
  : متن حاضر

شـن سـأَینَ م وا ونَـادب وا ولَ  واـادالکُـه لـنِ القُلَـم تُغـلُّ فَلَـک  
  )36: همان( 

، کردنـد  هـاي بلنـد درسـت   ها و بـرج آنانی که بر مردمان سروري و حکومت کردند و کاخ«
ها بلنـد بـود هـم از مـرگ      هایی که مانند قله کوهها و برجهمگی نابود شدند و آن کاخ! کجایند؟

  ».نجاتشان نداد
  : غایبمتن 

  )78/ نساء( »دةٍیبرُوجٍ مشَ یلَو کُنتُم ف درِککُّم الْموت وینَما تَکُونُواْ یأَ«
  ».دیدر برجهاى استوار باش ابد هر چندی د شما را مرگ درمىیهر کجا باش«
»و توقَۀُ الْمکُلُّ نَفْسٍ ذَائ لُوکُم بِالشَّرِّ ویالْخَ نَبتْنَۀً وونَیإِلَ رِ فع35/ انبیا( »نَا تُرْج(  
م آزمود و به سوى ما یک خواهیش به بد و نیهر نفسى چشنده مرگ است و شما را از راه آزما«

  ».دیشو ده مىیبازگردان
  : نامتنیروابط بی

هـا را در   کند که مرگ تمـامی انسـان  داند و اشاره میقرآن کریم مرگ را رویدادي حتمی می
که هر جانداري مرگ را خواهد چشید پس هیچ راه گریز و فراري از دسـت   خواهد یافت و یا این
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آن نیست هر چند که انسان داراي مال و ثروتی بیشتر باشد و براي مصون ماندن از دسـت مـرگ   
ابن وردي هم این مفهوم . ها پناه ببرد هاي محکم و استوار برپا کند و به آنها و قلعهراي خود برجب

هاي عادي بلکـه بزرگـان و    شود که نه تنها انساناو متذکر می. کشدرا با بیانی دیگر به تصویر می
دند و ثروت و در چنگال مرگ گرفتار ش، ثروتمندان و پادشاهانی هم که داراي مال و قدرت بودند

  .هاي بلند نتوانست از دست مرگ نجاتشان دهدکاخ

  نمونۀ سوم : 5-3
  : متن حاضر

یاللـعیـس ـدنها مکُل ـهج  میس لًا مـزِي فـوـا قَـاعصلـد ح  
  )39: همان( 

  ».آورد خود خواهد رسیدگرداند و هر کسی به دستها را برمی خداوند همه آن«
  : غایبمتن 

»یاتَّقُواْ  وونَ فعا تُرْجمیوو تبا کَسفَّى کُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم إِلَى اللّه الَ  ه مونَیه281/ بقره( »ظْلَم(  
)  پـاداش ( سپس به هر کسى، دیشو به سوى خدا بازگردانده مى،  د از روزى که در آنیو بترس«

  ».رندیگ ستم قرار نمى تمام داده شود؛ و آنان مورد،  آنچه به دست آورده
  : روابط بینامتنی

در روز ، انـد ها همان طور که توسط خداوند آفریده شده بنا به فرمایش قرآن کریم تمامی انسان
گردند و هر کسی نتیجۀ کارهاي خود را خواهد دید و در حـق  قیامت نیز همگی به سوي او بازمی

اند به پاداشی نیک از خداوند خواهند گرفت هآنان که کارهاي نیک انجام داد. کسی ستم نخواهد شد
مطابق اعمال خود پاداشی بد خواهند ، اندو ساکن بهشت خواهند بود و آنان هم که ظلم و گناه کرده

کنـد کـه خداونـد    بیان می، شاعر هم با الهام از این مفاهیم قرآن. گرفت و راهی جهنم خواهند شد
دهد یعنی در حـق  داند و به هر کس سزاي کار خود را میگرها را به سوي خود بازمی تمامی انسان

  .هیچ انسانی ظلم نخواهد شد
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  نمونۀ چهارم: 5-4
  : متن حاضر

  لـلِ الکَسـی أهـرَ علَـد الخَیـأَبع  اـم و ال تَکسل فَمـو أطلُبِ العل
  )42: همان( 

  ».ز تنبالن بسیار دور استزیرا خیر و نیکی ا، به دنبال علم و دانش باش و هرگز تنبلی مکن«
  : غایبمتن 

  )11/ مجادله( »نَ أُوتُوا الْعلْم درجاتیالَّذ نَ آمنُوا منکُم ویرْفَعِ اللَّه الَّذی«
درجه و مقامشان را ، خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کسانی را که برایشان علم داده شد«

  ».برددر نزد خود باال می
  )9/ زمر( »علَمونَینَ لَا یالَّذ علَمونَ وینَ یالَّذ يوِستَیهلْ «
  »!دانند برابرند؟دانند و کسانی که نمیآیا کسانی که می«

  : روابط بینامتنی
کند داند و اهل علم و دانش را چنین معرفی میقرآن کریم دانایان و عالمان را برتر از نادانان می

واال هستند و هرگز بـا جـاهالن و نادانـان مسـاوي      اي تبه و درجهکه آنان در نزد خداوند داراي ر
داند و همچنین بر این کند و آن را واجب میابن وردي هم بر ضرورت کسب علم تأکید می. نیستند

زیرا انسان با تنبلی نـه تنهـا از علـم و    ، باور است که در این راه باید از تنبلی و سستی دوري کرد
  .مانداي دور میو نیکیدانش بلکه از هر خیر 

  پنجمنمونۀ : 5-5
  : متن حاضر

  زَلـقِّ نَـالحـو بِ اًحقّـ هـتَلقَ  »مـا بینَهـنُ قَسمنـنَح«ر ـإعتَبِ
  )69: همان( 

  ».حق است و به حق و راستی نازل شده است» کنیمما میانشان تقسیم می« ۀشریف ۀبدان که آی«
  : غایبمتن 

رفَعنَا بعضَـهم فَـوقَ بعـضٍ     ا ویاةِ الدنْیالْح یشَتَهم فینَهم معیحمۀَ ربک نَحنُ قَسمنَا بقْسمونَ ریهم  أَ«
ل اتجرخْرِیدضًا سعم بضُهعذَ بیتَّخخَ ا و کبر تمحا یرمونَیرٌ معم32/زخرف( »ج(  
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معاش آنان را ] لیوسا[ما ، کنند م مىیوردگارت را تقسکه رحمت پر هستند) کسانی( ا آنانیآ«
] گـر ید[درجات باالتر از بعضى ] نظر[م و برخى از آنان را از یا م کردهیانشان تقسیا میدر زندگى دن

رند و رحمت پروردگار تـو از آنچـه   یرا در خدمت گ] گرید[ها بعضى  م تا بعضى از آنیا قرار داده
   ».اندوزند بهتر است آنان مى

»و ۀٍ فآبن دا ما یمقُهرِز لَى اللّهضِ إِالَّ ع6، هود( »األَر(  
  ».ستا ش بر عهده خدایروز] که نیا[ست مگر ین نیاى در زم چ جنبندهیو ه«
  )90خطبه ( »قَسم أَرزاقَهم«
  ».خداوند روزي آنان را تقسیم کرده است«
»عو ماقَهزنَ أَرقُ ضَماَلْخَالَئ یالُه ماتَهأَقْو ر91خطبه ( »قَد(  
  ».تها را ضمانت و خوراکشان را مقدر کرده اس خداوند روزي آن، ندوند هستخورهاي خدای مردم نان«

  : روابط بینامتنی
هـا را مقـدر و روزي    تنها کسی که سرنوشت انسان، بنابر آموزه هاي قرآن کریم و نهج البالغه

، باشد و خدا روزي تمام جاندارانی را که خلق کـرده اسـت  ل میخداوند متعا، کندآنان را معین می
کند که ما باید مطمئن باشیم که خداوند روزي بیان می، شاعر هم با استناد به این مفاهیم. خواهد داد

کند پس باید از روي آوردن به غیر خدا پرهیز کرد و این یقین را در دل افکند که ما را تقسیم می
  .روزي نخواهد ماندبیهیچ موجودي هرگز 

  نمونۀ ششم: 5-6
  : متن حاضر

  لـبِالکَس اًال و ال مـا فـات یومـ  هـن عزمـی مـا یحوِي الفَتَـلَیس م
  )71: همان( 

به خاطر تالش و اراده او نیست و آنچه را که از دست ، آوردهر آنچه را که انسان به دست می«
   ».طر تنبلی و کوتاهی او نیستبه خا، رسددهد و یا به آن نمیمی

  : غایبمتن 
»ا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن  ویملکَانَ ع إِنَّ اللَّه اللَّه یشَاءکا حایم30/انسان( »م(  
  »م استیخدا داناى حک د خواست قطعاًینخواه] شما[و تا خدا نخواهد «
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»تُؤْت لْکالْم کالم من تَ یقُلِ اللَّهم لْکالْمشَاء و ن تَشَاء ومم لْکالْم تَنزِع ن تَشَاء وزُّ ملُّ   تُعتُـذ
  )26/ آل عمران( »رٌیء قَدیرُ إِنَّک علَى کُلِّ شَیدك الْخَیمن تَشَاء بِ

ى بخشى و از هر که یروا ى هر آن کس را که خواهى فرمانیفرما ى که فرمانیا تویبگو بار خدا«
را باز ستانى و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار گردانـى  ى یروا خواهى فرمان

  »هستی ز توانایست و تو بر هر چا ها به دست تو یهمه خوب
  : روابط بینامتنی

یعنـی اگـر خداونـد    . دانـد قرآن کریم قدرت و اختیار انسان را در طول قـدرت خداونـد مـی   
خواهد که کاري را انجام دهد و یا بـه  پس وقتی کسی می. افتدارادةچیزي را نکند هرگز اتفاق نمی

بر ، ابن وردي هم در این مضمون. باید قبل از او خدا بخواهد که آن کار انجام شود، موفقیتی برسد
  .شودقبل از او توسط خداوند مقدر می، هاي انسانها و شکستاین عقیده است که موفقیت

  نمونۀ هفتم: 5-7
  : متن حاضر

  لـن سفَـی مـی و تُعلـض العالـتَخف  اـن عاداتهـا فَمـرَحِ الدنیـإط
  )73: همان( 

  ».کندشخاص پست را بلند میکشد و ادنیا را رها کن زیراکه او افراد واال را به پایین می«
  : غایبمتن 

»و ا الْحنْیمیاةُ الدو با إِالَّ لَع و32/ انعام( »لَه(  
  ».ستیا جز بازى و سرگرمى نیو زندگى دن«
»و الْح نْیغَرَّتْکُم35/ جاثیه( »ایاةُ الد(  
  .»زندگی دنیا شما را فریب داد«
»و ا الْحنْیمیاةُ الدالْغُرُورِا إِلَّا م 20/ حدید( »تَاع(  
  .»ستیبنده نیا جز کاالى فریو زندگانى دن«
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  : روابط بینامتنی
از دیـدگاه  . کندها را از دل دادن به آن بر حذر می کند و انسانقرآن کریم دنیا را نکوهش می

را فریـب  ها  رود اما با ظاهر شیرین خود انسانقرآن زندگی دنیوي فانی و بازیچه است و از بین می
دنیایی که در مقایسه با آخرت هیچ ارزش ندارد لذا بر انسان عاقل . کنددهد و از آخرت غافل میمی
ابن وردي هم . من واجب است که به فکر آخرت خود باشد و از افتادن در دام دنیا دوري کندؤو م

را بـه خـود مشـغول     دهد و او از نظر او دنیا انسان را فریب می. کندبر ترك کردن دنیا تأکید می
زند و دون همتان و حقیران را به جاه و مال کند اما در آخر افراد شایسته و بزرگ را به زمین می می

  .رساندو مقام می

  نمونۀ هشتم: 5-8
  : متن حاضر

  لـالشََّلَـه بِـه منـا اللـرَمـفَ  دـا تُفَـد ممـم تُفـف لَـأَي کَ
  )82: همان( 

  ».خداوند آن را فلج گرداند، انفاق نکند، هایی که خداوند به او داده است از نعمتهر دستی که «
  : غایبمتن 

  )254/ بقره( »نَ آمنُواْ أَنفقُواْ مما رزقْنَاکُمیها الَّذیا أَی«
  . »دیم انفاق کنیا د از آنچه به شما روزى دادهیا مان آوردهیاى کسانى که ا«
  )267/ بقره( »مما أَخْرَجنَا لَکُم منَ األَرضِ بات ما کَسبتُم ویمنُواْ أَنفقُواْ من طَنَ آیها الَّذیا أَی«
و از آنچـه بـراى   ، دیا اى که به دست آورده زهیزهاى پاکیاز چ، دیا مان آوردهیاى کسانى که ا«

  .»دیانفاق کن،  میا ن برآوردهیشما از زم
  : روابط بینامتنی

قـرآن کـریم از   . باشدانفاق و کمک به بیچارگان و درماندگان می، یم واالي قرآنیکی از تعال
هایی که به آنان داده شده اسـت در راه  ها و نعمتاز روزي، خواهد که جهت رضاي خدامؤمنان می

کنـد و بـه نـوعی متفـاوت     شاعر هم همانند قرآن کریم بحث انفاق را مطرح مـی . خدا انفاق کنند
کنند و به دیگـران کمـک   اندوزي می شاعر نیز آنان را که ثروت. کنده آن تشویق میها را ب انسان
  .باشد زیرا که این کار مخالف با دستورهاي خداوند و موازین اخالقی می، نمایدنفرین می، کنندنمی
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  نمونۀ نهم: 5-9
  : متن حاضر

  لـد حصـقَ اـی مـلُ الفَتَـا أصـإنَّم  داـی أبـی و فَصلـل أصلـال تَقُ
  )84: همان( 

بـه   هرگز به آبا و اجداد و یا نوادگان و فرزندانت افتخار مکن زیرا کـه افتخـار انسـان تنهـا    «
  ».آوردها و اعمال او است دست

  : غایبمتن 
  )39/ نجم( »س للْإِنسانِ إِلَّا ما سعىیلَ«
  .»براي انسان تنها حاصل تالش اوست«
»ندع کُمإِنَّ أَکْرَم أَتْقَاکُم 13/ حجرات( »اللَّه(  
  .»باتقواترین شما است، ترین شما نزد خداوندهمانا گرامی«

  : روابط بینامتنی
چـه کـه او    رسد و هر آنمی، آوردتالش او استچه دستاز منظر قرآن کریم انسان تنها به آن

چنین  و هم. رفروشی کندبراي آن سعی و تالش نکند ارزشی ندارد و نباید به خاطر آن به دیگران فخ
کند که هیچ کسی نباید دیگري را به خاطر گذشتگان و یا قومیت و زبانش تحقیر کنـد و  بیان می

خود را برتر بداند چون که ارزش و برتري آنان در نزد خداوند به پرهیزکاري و کارهاي نیـک و  
کند و تنها افتخار رحذر میاز تفاخر به اصل و نسب ب، ابن وردي هم مطابق قرآن. باشدپسندیده می

  .داندآوردهاي حاصل از تالشش میانسان را دست

  نمونۀ دهم: 5-10
  : متن حاضر

  لـنِ إن دام قَتَـذیـال هـفَک  ۀٌـلٍ رتبـرٍ و بخـذیـنَ تَبـبی
  )49: همان( 

انسـان را  ، اي وجود دارد و هر دو آنها اگر ادامـه داده شـوند  و اندازه میان تبذیر و بخل رتبه«
  ».کنندهالك می
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  : غایبمتن 
»و یالَّذ ینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمرِفُوا وس  یلمقْتُرُوا و ایکَانَ بامقَو ک67/ فرقان( »نَ ذَل(  
ـ ان ایرند و میگ کنند و نه تنگ مى ند که چون انفاق کنند نه ولخرجى مىهست  و کسانى« ن دو ی

  .»نندیگز حد وسط را برمى] روش[
  )143/ بقره( »جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا لِّتَکُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ«
  ».دیم تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادیشما را امتى م«
»لْ  وعیالَ تَجو کنُقغْلُولَۀً إِلَى عم كا دورسحا ملُومم دفَتَقْع طسا کُلَّ الْبطْهس29/ اسراء( »الَ تَب(  
زده  حسرت کهشده  دستى منما تا مالمت گشاده] هم[ار یر مکن و بسیو دستت را به گردنت زنج«

  ».بر جاى مانى
   )70/ حکمت( »لَا تَرَى الْجاهلَ إِلَّا مفْرِطاً أَو مفَرِّطاً«
  .»بینی یا کندرونادان را یا تندرو می«

  : روابط بینامتنی
خواهد که از افراط و تفـریط  ها می کند و از انساندر کارها دعوت میروي قرآن کریم بر میانه

زیرا افراط و تفـریط سـبب   ، رو باشدها است که میانهامتی بهترین امت، از دیدگاه قرآن. بپرهیزند
داند و افراط و تفریط را کار نادانان می) ع( چنین از دیدگاه امام علی هم. گرددحسرت و هالکت می

معتقد اسـت  ، وردي با استفاده از این اندرزهاي زیباي ابن. داردها را از آن برحذر می نسانگونه ا این
او را به ، ها توسط شخصی انجام شوند زیرا اگر هر کدام از این، که باید از اسراف و بخل دوري کرد

  .کشانندنابودي می

  نمونۀ یازدهم: 5-11
  : متن حاضر

  لـن عقَـد إلّا مـز بِالحمـلَم یفُ  هـورٍ إنَّـن أمـافَل عـو تَغ
  )51: همان( 

توانـد سـپاس مـردم و پـاداش     زیرا تنها کسی می، ها و کارهاي دیگران غافل باشو از عیب«
  ».خداوند را به دست بیاورد که خردمند باشد و به امور خود بیندیشد
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  : غایبمتن 
»زَةٍیوزَةٍ لُّمم1/ همزه( »لٌ لِّکُلِّ ه(  
  ».کندیا کسی که عیب مردم را پخش می ىیبجویبدگوى ع ي بر هروا«
غْتَـب بعضُـکُم   یلَا  لَا تَجسسوا و رًا منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم وینَ آمنُوا اجتَنبوا کَثیها الَّذیا أَی«

  )12/ حجرات( »تًایه میأْکُلَ لَحم أَخیحب أَحدکُم أَن یبعضًا أَ
ها گناه است  اى از گمان د که پارهیزیها بپره ارى از گمانید از بسیا مان آوردهیاى کسانى که ا«

ا کسى از شـما دوسـت دارد کـه گوشـت بـرادر      یآ، از یکدیگر غیبت نکنید د ویو جاسوسى مکن
  .»اش را بخورد مرده
  )349حکمت ( »شتَغَل عن عیبِ غَیرهی عیبِ نَفسه اف من نَظَرَ«
  .»بیندهر کس عیب خود را ببیند عیب دیگران را نمی«

  : روابط بینامتنی
یکی از مسائلی که هم مخالف دستورهاي خداوند و هم مخالف با وجدان انسانی و اصول اخالقی 

به همین علت در برخی از آیات . باشدهاي دیگران بودن میغیبت کردن و در جستجوي عیب، است
و آن را همانند . کندجویی و افشاي اسرار دیگران برحذر می ها را از عیب اوند انسانخد، قرآن کریم

تمامی ) ع( همچنین از منظر امام علی. داندداند و با خوردن گوشت برادر یکی میترین کارها می زشت
بـن  ا. ها داراي عیب هستند پس انسان باید به عیب خود توجه کند تا بر دیگران خرده نگیرد انسان

بنا به نظر شاعر . داندکند و آن را مخالف با عقل و خرد میجویی اشاره می وردي هم به کراهت عیب
  .ماندکسی که در پی عیوب دیگران است از مهر و محبت مردم و از لطف خداوند محروم می

  نمونۀ دوازدهم: 5-12
  : متن حاضر

ـمـل عـنِ النَّماهج فَمـامِ و لَ  اـرهکغَ الـبـمإلّا م لـن نَقَـرور  
  )104: همان( 

گوید هاي مردم را به دیگران میچین روي گردان و از او دور شو زیرا کسی که عیباز سخن«
  ».شوددچار گناه و مکروه می
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  : غایبمتن 
»شَّاء بِنَمازٍ مم11/ قلم( »مٍیه(  
  .»)ت مکناز او اطاع( دارد نى گام برمىیست و براى خبرچا جو بیعکه «
»اشالْو نْ أَطَاعیضَ یمدالص 239/ حکمت( »قَیع(  
  .»روى کند دوستى را به نابودى کشاندین را پیچ هر کس سخن«

  : روابط بینامتنی
پس بر . باشدترین گناهان میترین کارها و بزرگ چینی یکی از زشتاز منظر قرآن کریم سخن

چین نیز دوري کنند و هرگز از از افراد سخن، چینیخنمؤمنان واجب است که عالوه بر پرهیز از س
وقتی انسان با سخن چین دوسـتی کنـد و از او پیـروي    ) ع( و از منظر امام علی. آنها پیروي نکنند

ابن وردي هم بـه ضـرورت   . باشددهد زیرا سخنان او هرگز درست نمیدوستانش از دست می، کند
کند و بر این باور است که کسی که عیب دیگـران را  چینان اشاره میچینی و سخندوري از سخن

  .شوددچار گناه و زشتی می، کنددر میان مردم منتقل می

  نمونۀ سیزدهم: 5-13
  : متن حاضر

  لـا أحلَی النُّقَـد صبرًا فَمـم تَجِـلَ  ار و إنـدارِ إِن جـار الـدارِ ج
  )107: همان( 

مدارا کن و اگر نتوانستی صبر کنی نقل مکان کـن و بـه   ات تو را آزار داد با او اگر همسایه«
  ».جاي دیگري برو

  : غایبمتن 
»و دالیبِالْوانًا وسنِ إِح يبِذ ى ویالْ الْقُرْبى وتَام اکسیالْمنِ و ارِ ذيالْج ى والْقُرْب   نُـبِ وارِ الْج الْجـ 

نبِ وبِ بِالجاحبِ الصنِ السیابلِ و أَم لَکَتیا مانُکُم36/ نساء( »م(  
گانـه و  یه بیش و همسـا یه خـو یمان و مستمندان و همسـا یتیشاوندان و یخو، و به پدر و مادر«

  .». احسان کنید، مانده و بردگان خود ن و در راهینش هم
»اجِرُواْ فۀً فَتُهعاسو اللّه ضتَکُنْ أَر ایأَلَم97/ نساء( »ه(  
  .»دیع نبود تا در آن مهاجرت کنیوسن خدا یمگر زم«
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  )56/ عنکبوت( »فَاعبدونِ يایواسعۀٌ فَإِ ینَ آمنُوا إِنَّ أَرضیالَّذ يا عبادی«
  .»دیتنها مرا بپرستپس ن من فراخ است ید زمیا مان آوردهیاى بندگان من که ا«
»ف اللَّه یجِ یاللَّهصو مفَإِنَّه کُمالَ کُیۀُ نَبِیرَانا زم یمیوص س تَّى ظَنَنَّا أَنَّهح یبِهِممثُهر47خطبه ( »و(  
امبرتان یت و سفارش پیرا آنان مورد وصیز، براي خدا مراقب همسایگان خود باشید، براي خدا«
 ایشـان خواهد بـراى   م مىیجا که ما گمان برد کرد تا آن آنان سفارش مىة همواره درباراو ، هستند

  .»ئل شودراث قایم
  : روابط بینامتنی

. ها را فراموش نکنند خواهد که بر همسایگان خود نیکی نمایند و آنها می قرآن کریم از انسان
شود که زمین خداوند گسترده است پـس  چنین در برخی از آیات قرآن به این موضوع اشاره می هم

قل مکان کند و به جـایی دیگـر   جا ن باید از آن، شودوقتی بر کسی در محل اقامتش ظلم و ستم می
زیـرا همـواره مـورد    ، باشدل مییدر نهج البالغه هم توجه به همسایگان یک از واالترین فضا. برود

-باشد که باید با همسایهابن وردي هم بر این عقیده می. قرار گرفته است) ص( سفارش رسول اکرم

در این ، مل نمود اما اگر نتوان صبر کردمدارا کرد و او را تا حد امکان تح، کننده استاي که اذیت
  .صورت بهترین کار تغییر مکان و مهاجرت به جاي دیگر است

  نمونۀ چهاردهم: 5-14
  : متن حاضر

  لـرِ تُغَـی الحشـه فـال کَفَّیـو ک  هـن لَذّاتـوسِ عـالمحبـو کَـفَه
  )114: همان( 

ي زندگی محروم است زیرا به کارهاي دیگـران  ها مانند زندانی از لذت) قاضی ناعادل( پس او«
  ».شودمشغول است و هر دو دست او در قیامت به رنجیر کشیده می

  : غایبمتن 
»و  ن لَّمرُونَیمالْکَاف مه کلَئفَأُو ا أَنزَلَ اللّهکُم بِم44/ مائده( »ح(  
  .»ندهست خود کافراناند آنان  و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده«
  )4/ انسان( »ارًیسع أَغْلَالًا و نَ سلَاسلَا ویإِنَّا أَعتَدنَا للْکَافرِ«
   ».میا هاى سوزان آتش آماده کرده ها و شعله ها و غلن زنجیرما براى کافرا«
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  : روابط بینامتنی
یقیناً کافر  همانا ،کنندآنان که طبق قرآن و دستورهاي خداوند قضاوت نمی، مطابق نص آیات

کند که براي کافران زنجیر آماده شده اسـت و آنـان در   چنین در سورة انسان بیان می و هم. هستند
اي گوید که قاضیابن وردي از این مفاهیم استفاده کرده و چنین می. شوندقیامت به زنجیر بسته می

کافر است و در قیامت دستانش ، کندکند و عدالت را رعایت نمیهاي الهی حکم نمیکه طبق فرمان
  .شودبا زنجیر بسته می

  نمونۀ پانزدهم: 5-15
  : متن حاضر

نُـانِ مـۀُ اإلنسـقیمحسـا ینـرَ اإلنسـأکثَ  هأم أقَـانُ م لـه  
  )90: همان( 

ارزش انسان به زیاد یا کم کار کردن نیست بلکه به آن است که کار خود را به درستی و زیبا «
  ».انجام دهد
  : غایبمتن 

»ا یقرِئٍ مۀُ کُلِّ امیمنُهس81حکمت ( »ح(  
  .»ارزش هر کسی به اندازه کاري است که به درستی و نیکویی انجام دهد«

  : روابط بینامتنی
 از دیدگاه امـام . داندها می ها را تخصص و لیاقت آن مالك ارزش و جایگاه انسان) ع( امام علی

تواند دلیلی بر فضیلت و برتري صاحبش باشـد بلکـه هـر    هرگز نمیثروت و یا اصل و نسب ، )ع(
شود که وظیفه و کار خود را به ش ثابت میا زمانی ارزش و بزرگی، کسی که از هر قشري از جامعه

کاري  درست، )ع( قدر امام شاعر هم با الهام از این حکمت گران. درستی و به نحو احسن انجام دهد
  .کندهاي آدمیان معرفی میو تخصص را نشان ارزش و ب
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  نمونۀ شانزدهم: 5-16
  : متن حاضر

ـرِ اآلمـقَصنیـالَ فلیـفَ  زـا تَفُـی الدقـدـلِ تَقصیـلُ العلـرُ األم  
  )122: همان( 

روزهاي دنیوي را کوتاه کن تا موفق شوي زیرا که نشان عقل و خرد کوتـاه کـردن آرزو   آ«
  ».است

  : غایبمتن 
  )36/ حکمت( »الْأَملَ أَساء الْعملَ منْ أَطَالَ«
 ».دهد کسى که آرزویش را طوالنى کند اعمال بد انجام مى«

  : روابط بینامتنی
زیـرا کسـی   ، شودطوالنی بودن آرزو سبب ارتکاب به گناه و خسران می) ع( از منظر امام علی

، ابن وردي. شوددور می که عملش نیک نباشد هم در دنیا و هم در آخرت از خیر و نیکی و سعادت
از نظر . داندکوتاه کردن آرزو را راه رسیدن به رستگاري و خوشبختی می، مانند این نص نهج البالغه

  .کندافتد و از آن دوري میاو انسان خردمند هرگز در چنگال آروزهاي دور و دراز نمی
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  گیري نتیجه
ناص یا بینـامتنی قـرآن کـریم و نهـج     آید که پدیدة تچه گفته شد این نکته به دست می از آن

ترین آثـاري کـه مفـاهیم     از مهم زیرا ،وردي به بهترین نحو صورت گرفته است البالغه با المیۀ ابن
زیـرا قـرآن کـریم و    ، قرآن و نهـج البالغـه اسـت   ، آنان به اشعار شاعران جهان اسالم منتقل شده

م واال و برتـر را بـه بشـر عرضـه     فـاهی البالغه همچون دریایی خروشان هستند که مضامین و م نهج
سـبب  ، ترین شک و تردیدي در صدق و درستی آنها نیست و همین دلیل مفاهیمی که کم. دارند می

قدر در اشعار خود بهره جسته و برخی معـانی نـاب    شده است که اکثر شاعران از این دو منبع گران
اي اسـت  بارزترین دوره، دورة انحطاط، عربیاز میان ادوار ادبیات . در آورند ۀ تحریرآنها را به رشت

ابن وردي هم که یکی از شـاعران دورة  . اندکه شاعران در آن به قرآن و مفاهیم دینی روي آورده
چـون  ، الي المیۀ خود از موضوعات قرآن و نهج البالغه استفاده کرده است در البه، باشد انحطاط می

اعران به دین و مسـائل مربـوط بـه آن روي آورده    در این عصر به علت شرایط جامعه برخی از ش
اي بـه فرزنـد   نامه او در المیۀ مشهور خود که آن را در هفتاد و هفت بیت به عنوان نصیحت. بودند

ها  البالغه استفاده کرده و براي غناي سخن خود از آناز بیشتر سخنان قرآن و نهج، خود سروده است
عین متن قرآن و یا نهج البالغه را آورده و در برخی ، ن المیهاو در برخی ابیات ای. مدد جسته است

دیگر معنی و مفهوم آنها را در میان کالم خود گنجانده و به نحوي دیگر با این موضوعات موافقت 
تـوان بـه   از موضوعاتی که ابن وردي از قرآن و نهج البالغه استفاده کرده اسـت مـی  . کرده است

عدم ، طلب علم و دانش، دوري از لهو و لعب و کارهاي بیهوده، آنداري از  گرایش به حق و طرف
مدارا بـا  ، دوري از سخن چینی و غیبت، روي در کارها و عدم افراط و تفریطمیانه، دل بستن به دنیا

   .همسایه و کوتاه کردن آروزها اشاره کرد
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