
 رن کریمبینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با ق

 

7 

 

  

  

  

  

  بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم

سید فضل اهللا میرقادري
1

  

مهناز دهقان
2  

  چکیده

اي جدید که ارائه دهندة نگرشهاي تازه در علم نقد است امـروزه   پدیدة بینامتنی به عنوان نظریه

بر اساس این نظریه هر متنـی بـر   . پردازد اهمیت بوده و به ارتباط و تعامل بین متون میبسیار حائز 

  .شود و هیچ متنی عاري از تأثیرات متنهاي پیشین نیست پایه متنهاي پیشین بنا می

بن سهل اندلسی از جمله شاعرانی است که در اشعارش از متون مختلف همچون ضـرب    ابراهیم

شاعران دیگر تأثیر پذیرفته است اما عمدة تأثیر ایشان از قرآن است که گاه المثلها، احادیث و شعر

. بسیار زیرکانه و پنهان و گاه آشکارا آیات قرآنی را در سطح وسیعی در شعرش وارد کرده اسـت 

گیري شاعر از ضرب المثلها، اشعار شعراء و احادیث بـه بینـامتنی    در این مقاله پس از اشاره به بهره

در قسـمت بینـامتنی   . قرآن مجید که قسمت عمده و اصلی مقاله است پرداخته شده است دیوان با 

بخش نخست بینامتنی دیوان با . دیوان با قرآن، موضوع از دو جنبه مورد بررسی قرار داده شده است

از آنجا که شـواهد بـه طـور    . مفاهیم قرآنی وبخش دوم بینامتنی دیوان با شخصیتهاي قرآنی است 

. از قرآن و دیوان ابن سهل گرفته شده لذا قرآن و دیوان ابن سهل منابع اصلی تحقیق هستندمستقیم 

نتیجه به دست آمده نشانگر آن است که این بینامتنی با کمترین تغییر در الفـاظ و معـانی و غالبـاً    

ا آشکارا و با نفی متوازي صورت گرفته است از این رو مایۀ اصلی و محتواي اشـعار ایـن شـاعر ر   

  .مفاهیم واالي  قرآنی تشکیل داده است

  .بینامتنی، قرآن، دیوان ابن سهل، مضامین :واژگان کلیدي

                                                             
 ازدانشیار بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیر1 .

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی. 2
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  مقدمه

فراینـد اخـذ معنـی    . عقیدة متعارف بر این است که هر متن ادبی می بایست داراي معنی باشـد 

ـ . نامند توسط مخاطب از متن را تأویل یا خوانش می ده در نظریـۀ  اما با وجود ظاهر بدیهی، این عقی

درمجموع،آثـار ادبـی بـر اسـاس نظامهـا و      . ادبی و فرهنگی معاصر به چالش کشیده شده اسـت  

شوند و این نشانگر آن است که متنها چه ادبی و چه  قواعدایجاد شده توسط آثار ادبی پیشین بنا می

ند کـه  متون در واقـع متشـکل از همـان چیـزي هسـت     . گونه معناي مستقل هستند غیرادبی فاقد هر

  .نامند پردازان امروزي آن را بینامتنی می نظریه

در واقع تأویل یا خوانش متن، ردیابی همان نظامها و سنتهاي فرهنگی است کـه کشـف معنـا    

شناسی قرن بیسـتم   به تعبیري بینامتنیت، همان نظریۀ ادبی و فرهنگی مدرن، در زبان. نامیده می شود

  .فردینان دوسوسور دارد شناس معروف است که ریشه در کار زبان

در این مقاله، بینامتنی دیوان ابن سهل با متون مختلف به ویژه  قرآن مورد بررسی قرار گرفتـه  

وازآنجا که تاکنون تحقیقی در این خصوص انجام نشده و به دلیل اهمیت این موضـوع و جایگـاه   

از حیث مفاهیم قرآنی و  -نویژه قرآن در زندگی انسانها به تفصیل دربارة تأثیرپذیري وي از قرآ

الزم به ذکـر اسـت کـه در    . که قسمت عمدة کار است سخن گفته شده است -شخصیتهاي قرآنی

  )ش1376مکارم شیرازي، .(ترجمۀ آیات قرآن از ترجمۀ مکارم شیرازي استفاده شده است

  بینامتنی و مفهوم آن -1

در ادبیات غرب و  1967تا 1965 و در بین سالهاي 60اي است که در اواخردهۀ  بینامتنی نظریه

در شکل گیري این نظریه میخاییل . وجود آمد زبان شناس بلغاري به) م1941(از سوي ژولیاکریستوا 

باختین و بررسیهاي وي از رمانهاي داستایفسکی و تالشهاي کریستوا و توجه وي به آثـار بـاختین   

رگی است که مرزهاي بین متون را به کناري مفهوم بینامتنی گسترة بز. اند اي را ایفا کرده نقش ویژه

: ش1380کریسـتوا، . (شـود  نهد و در تفاعل و تعامل یک متن با متون دیگر محدودیتی قائل نمی می

  )27ص

. شـوند  به عبارتی دیگر، آثار ادبی بر اساس سنتهاي ایجاد شده توسط آثار ادبی پیشین بنـا مـی  

ي یک اثر ادبی حایز اهمیت هستند و اصوالً بدون گیري معنا دیگر نظامها و سنتهاي هنري در شکل

دهد که متنها خـواه ادبـی    این نشان می. در نظر گرفتن آنها ما قادر به دریافت معنی از متن نیستیم
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به بیانی دیگر اثر هنري در ارتباط با آثار هنـري  . خواه غیر ادبی فاقد هرگونه معناي مستقل هستند

نه تنها اثرتقلیدي بلکه هر اثردیگري در توازي . شود ثار درك میدیگر و از رهگذر تداعی با آن آ

  .شود خواهد باشد آفریده می و تقابل با یک الگو هر الگویی که می

ناپـذیر و   ژولیا کریستوا بنیانگذار نظریۀ بینامتنی، این پدیده را براي تمام متون امـري اجتنـاب  

آورد که با هم در حال مکالمـه   اي گرد می ضروري می داند وي تمام متون را در یک زیر مجموعه

. شود هر متن همچون معرقی از نقل قولها ساخته می« : کند وي بینامتنیت را چنین تعریف می. هستند

« از نظر وي بینـامتنی  )44ص :همان( ».هر متنی به منزلۀ جذب و دگرگون سازي متنی دیگر است

» .فراخـوانی وتبـدیلی از دیگـر متـون اسـت     ترکیبی مینیاتوري از اقتباسـات بـوده و هـر متنـی     

  )36ص : م2001عزام،(

مکالمه « کند عنوان کرد که  یاد می» مکالمه « باختین در تعریف بینامتنی که از آن به عنوان 

از نظـر  » .یا گفتگومندي به رابطۀ ضروري هرپاره گفتاري با پاره گفتارهاي دیگر اطالق می شـود 

ها خواه یک گفته، شعر، ترانـه، نمـایش و    اي از نشانه به هرمجموعه تواند هر پاره گفتاري می« وي 

ص : ش1384ساسانی، (» .در واقع هر متنی محل تقاطع متون دیگر است. خواه یک فیلم اشاره کند

44(  

توان گفت که در روابط بینامتنی، متن  با توجه به تعاریف ذکر شده در مورد مفهوم بینامتنی می

جزاي متون پیشین است و هر متن، بافتی جدید است که تار و پود آن از نقل جدید، حاصل اجتماع ا

  .قولها و کالم پیشینیان تنیده شده است

  انواع نظریۀ بینامتنی: 1-1

بندیها بر اساس چگونگی و شکل کاربرد  نظریۀ بینامتنی به انواع متعددي تقسیم شده و این تقسیم

. بندي این نظریه را ژولیا کریستوا انجام داده است تقسیممهمترین . آن در متون با هم متفاوت است

 .تقسیم بندي کرده اسـت » نفی کلی، نفی متوازي و نفی جزیی   «وي بینامتنی را به سه دستۀ اصلی

  )51ص : م2007سالم، (

که در آن شاعر یا نویسنده مقطعی از متن غایـب را در مـتن خـود    : نفی کلی یا حـوار : 1-1-1

در واقع در نفی کلی مقدار زیادي از متن پنهان . لی که معناي متن متحول شده استآورد در حا می 

چرا که خواننده بـا  . شکل آشکار صورت می گیرد کار رفته و معموالً این تعامل به در متن حاضر به
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برد و  می خاطر وفور، وضوح و حضور بارز متن غایب در متن حاضر بدان پی خواندن متن حاضر، به

االترین شکل تعامل با متن غایب است و در بیشتر مواقع در این شکل  کاربرد معناي مـتن  حامل ب

  . این نوع از روابط، باالترین درجۀ بینامتنی است. غایب با معناي متن حاضر متفاوت است 

در این نوع از روابط بینامتنی، معنی مقطعی متن، همـان اسـت   : نفی متوازي یا امتصاص: 1-1-2

بنابراین در این شکل از روابط بینامتنی، معنـاي  . تواند درمعنی متن جدید خود بیافزاید میولی شاعر 

کند بلکه با توجه به مقتضاي متن حاضر و با توجه بـه   متن غایب در متن حاضر تغییري اساسی نمی

  .کند در متن حاضر نیز برعهده دارد معنی آن، نقشی را که در همان متن غایب ایفا می

تري نسبت به دو مورد قبلـی انجـام    این نوع روابط به شکل سطحی: نفی جزئی یا اجترار: 1-1-3

بدین ترتیب  که مؤلف جزیی از متن غایب را بدون هیچ تغییر و دگرگونی در متن خود . پذیرد می

  .آورد و کمتر ابتکار و نوآوري در آن وجود دارد می

  )م1251-1211(ابراهیم بن سهل اسرائیلی  -2

سحاق ابراهیم بن سهل اسرائیلی شاعر اواخر عصر موحدین در اندلس بود که در نیمۀ قـرن  ابو ا

وي از شعراء بنی هود بود که عصرشـان از  . اي یهودي در اشبیلیه متولد شد هفتم هجري در خانواده

  )5ص : م2003ابن سهل ،. (شمار می رفت هاي تمدن در سرزمین اندلس به ترین دوره درخشان

هاي ابن سعید مغربی دوسـت صـمیمی شـاعر و     وي معلوم نیست اما با توجه به گفتهسال تولد 

توان احتمـال داد   شعري که ابن سهل در دوران جوانی در مدح محمد بن یوسف بن هود سروده، می

آن سالها مقارن با حکمرانی ) 265ص : م1953ابن سعید،.(دنیا آمده باشد م به1213/ق610که پیش از 

سلسلۀ موحدین که بنیانگذار آن فقیهی مغربی به نام محمد بن تومرت . در اندلس بوددولت موحدین 

در پرتوحکومت آنان، علمـا و  . بود، داعیه دعوت به توحید و امر به معروف و نهی از منکر داشتند

از سوي دیگر مردم به تبع حاکمان خود شعر شـعرا را  . ن و منزلت خاصی برخوردار شدندأادبا از ش

  )5ص : ابن سهل،همان. (داشتند می گرامی

علی الشلوبین و ابن الدباج بـه فراگیـري علـم و ادب     ابن سهل در اشبیلیه نزد استادانی چون ابو

سرایی چاالك ساخته بود از همان زمان  حافظۀ نیرومندوي که او را در حفظ شعر و بدیهه. پرداخت

سهل دوران جوانی را در جمع دوستان ابن ) 167ص : ق1406مقري،.(مایۀ شگفتی دوستان شده بود

همدلی چون ابن سعید و ابوبکر اندي به تفرج و تغزل و احتماالً مـدح برخـی از بزرگـان اشـبیلیه     



 رن کریمبینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با ق

 

11 

 

ابن . ابن سعید به این کامرانیها اشاره کرده است اما جمع دوستان شاعر به زودي پراکنده شد. گذراند

ندي نیز به شهر خود بازگشت و ابـن سـهل کـه    سعید همراه پدرش اشبیلیه را ترك کرد و ابوبکرا

دربارة آیندة خویش پرداخته بـود، بـه مدیحـه سـرایی روي      نگویی در این هنگام به دور اندیشید

  )73ص : م1959ابن خلیل،.(آورد

امـا اسـالم   ) 174ص : م2000فـروخ، (ابن سهل در جوانی از یهودیت به دین اسالم روي آورد 

در مقابـل،  ) 91ص : م1998البستانی،.(ان مورد تردید واقع شده استآوردن او از نگاه برخی مورخ

اند و قصیدة عینیه معروف او را  گروهی دیگر او را مسلمانی واقعی و دوستدار قرآن و پیامبر دانسته

این گفتگوها ظاهراً از همـان دورة  . اند نیز در مدح آن حضرت و شاهدي بر صدق اسالم او شمرده

سهل را سوگند داده است تا  گوید که خود یکبار ابن بوده است چه ابن سعید میجوانی شاعر درمیان 

حقیقت را در این باره بگوید اما شاعر زیرکانه پاسخ داده است که ظاهر از آن مردم و باطن از آن 

  )5ص : م1972صفدي،.(خداوند است

باریهـاي دورة جـوانی و    بند و به هر حال تردیدهایی که در مسلمانی او شده احتماالً ناشی از بی

چنانکه بعدها که با دگرگونی اوضاع، پایبندي . اعتنایی او به فرائض دینی درآن دوره بوده است بی

افـزون  . گفتند معاصرانش از تعهد و دینداري او سخن می ،او به مبانی و فرائض دینی بیشتر شده بود

اگر هم دلیلی بـر مسـلمانی او نباشـد،    بر این، اشعار او که آکنده از تجلیات فرهنگ اسالمی است، 

اي این دو بیت شعر را دلیلی بر صحت اسـالم   عده. نشانی از تعلق خاطر او به این فرهنگ تواند بود

  :اند وي دانسته

محمد عن موسی بحب تسلیت  

  و ما عن قلی قد کان ذاك و انما

  هدیت و لوالاهللا ما کنت اَهتدي  

طّلت بمحمدشریعۀُ موسی ع  

  )68ص : مقري، همان(         

آرامش یافتم و هدایت شدم و اگر خداوند نبـود هـدایت   )ص(به جاي موسی با محبت محمد -

  .شدم نمی

) ص(آن کار بخاطر ناخشنودي از دین موسی نبود بلکه درحقیقت آیین موسی با آیین محمد  -

  .تعطیل شده است
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همـراه ابوالقاسـم    نگامی که ابن سهل بـه دربارة چگونگی مرگ وي همه اتفاق نظر دارند که ه

اي را تقـدیم امیـرآن سـامان     محمد فرزند والی سبته درکشتی نشست و عازم تونس گردید تا هدیه

 دائـرة المعـارف  . (ابوبکر حفصی نماید،کشتی ایشان واژگون گشت و همگی در دریا غـرق شـدند  

ق در سن چهل سـالگی از  .ه649بدین ترتیب ابن سهل در سال ) 725ص : ش1370بزرگ اسالمی،

  )20ص: ش1382ابن شاکر الکتبی،. (دنیا رفت

  شعر ابن سهل -3

به رغم . ابن سهل، دیوان شعري مشهور به المغرب داردکه عمدة اشعار آن در مدح و غزل است

شود چنانکه  اي تصویرپردازیهاي بسیار زیبا گرایش به وصف طبیعت در شعر او کمتر دیده می پاره

و  68ص : مقـري، همـان  . (هاي او چندان تنـوعی نـدارد   صنایع شعري نیز در سروده فنون ادبی و

  )608ص: ش1378الفاخوري،

آنچه از او شـاعري صـاحب سـبک سـاخته     .اصوالً اهمیت شعر ابن سهل در قلمرو تغزل است

نام نهاده و در ) موسی(غزلهاي بسیار لطیف و زیبایی است که وي دربارة شخصی یهودي که او را 

موسی اسمی است کـه در  ) 10ص : ابن سهل ، همان.(بیلیه با او همدم و همراز بوده سروده استاش

قول دیگري نیـز وجـود   . شود و در این زمینه غیر از آنچه گفته شد اکثر غزلهاي ابن سهل دیده می

دارد که گفته شده موسی نامی است که شاعر براي معشوق خود انتخاب کرده و با این کار خواسته 

تـر   نظر می رسد که این قول به حقیقت نزدیک است از ذکر نام معشوق خودداري نماید و چنین به

  . باشد

هاي فـراوان شـاعر از فرهنـگ     هاي پاکی و خلوص بدوي آنها با اندوخته دراین غزلها که مایه

ـ   عربی و اسالمی درآمیخته است نگرش عاطفی شاعر و گرایش او را به رنج و اندوه می . دتـوان دی

: مقري،همان. (اند دانسته» خواري عشق و خواري یهودیت« برخی از متقدمان دلیل رقت اشعار او را 

اي از موشحات او در انـدلس شـهرت    ابن سهل در موشح سرایی نیز چیره دست است پاره) 67ص 

موشحات به افرانی کتابی در شرح یکی از این . اند فراوان داشته و بسیاري به معارضه با آنها پرداخته

  ) 109ص:همان.(توشیح ابن سهل نوشته است نام المسلک السهل فی

توان دریافت که وي در اشعارش از عوامل مختلف تأثیر پذیرفتـه   با بررسی دیوان ابن سهل می

توان گفت که شاعر اشعار زیبا و دلنشین خود را تحت تأثیر عواملی چنـد   عبارتی دیگر می به. است
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امـا  . به ضرب المثلها، احادیث و شعر شاعران دیگر اشـاره کـرد    توان له میسروده است از آن جم

عمده تأثیر ایشان از قرآن است که گاه بسیار زیرکانه و پنهان به آن اشاره نموده و گاه متن صریح 

  .آیات را در اشعارش آورده است

  گیري از ضرب المثلها بهره: 3-1

است که هنگامی که زمان انجام کـاري بـه پایـان    المثلی  ضرب» سبق السیف العذل « : 3-1-1

کـار از کـار   « صورت  کار می رود و به اي ندارد به رسیده و پرداختن به آن کار سپري شده، فایده

ابن سهل نیز در متن حاضر باتغییري بسیار اندك در الفاظ و با نفی متوازي . شود ترجمه می» گذشت

  :از این ضرب المثل استفاده کرده است

ــوا امــ   !ا لَقــد نصــح العــذّالُ لــو قبل

             

  السیف مـن لحـظ موسییسـبقُ العـذال      

  )67ص: م2003ابن سهل،(            

اي کاش پذیرفته بودند که با وجود نگاه موسی کار ازکـار  . نصیحت کردند) مرا(مالمتگران  -

  .گذشته است

طـوري کـه خواننـده     آن نیست بـه این بینامتنی آنچنان واضح است که جاي هیچ تردیدي در 

زیرا در بیـت نیـز   . کند تنها تفاوت متن حاضر و غایب تنها قالب نظم و نثر آنها است احساس می

  .همانند متن غایب سخن از، کار از کار گذشتن است

عصام فـردي اسـت   . خود عصام ، او را به سروري رساند» نَفس عصامٍ سودت عصاماً « : 3-1-2

تدا خدمتکار نعمان بوده و سپس با همت و اراده و پشتکار خویش به سیادت و فرمانروایی که در اب

رود که شخص براي رسیدن به مقـام و منزلـت تنهـا بـر      کار می المثل زمانی به این ضرب. رسد می

ابن سهل نیز در متن حاضر با استفاده آشکار و نفی متوازي از الفـاظ و  . خویشتن اعتماد داشته باشد

  :صویر، ضرب المثل را با اندکی جابجایی در قالب یک بیت چنین آورده استت

  و نفسی دعتنی للشقاء کمـا َدعـت  

  

  عصاما الی العلیاء نفس عصام  

  )74ص: همان(                     

سوي بدبختی و شقاوت فرا خواند همان طور که نفس عصام، وي را به بلندیها  نفس من مرا به -

  .دعوت کردو کماالت 



 شماره چهارم فصلنامه ادبیات دینی
 

14 

 

3-2 :  » ـلَفا سمفا اهللاُ عترجمه » ها گذشته است  گذشته« صورت  المثلی است که به ضرب»  ع

شود در بیت زیر نیز شاعر، تصویري زیبا را از متن غایب به خدمت گرفته و با استفاده از ضرب  می

ی و نفی متوازي به خـوبی تصـویر   و با تغییري جزی) ها گذشته گذشته(»  عفا اهللاُ عما سلَف« المثل 

  :متن غایب را به رشتۀ نظم درآورده است

  تُبت یعفُواهللا عما سلَفا    کنت اشکو فی الهوي و الیوم قد

  )57ص: همان(         

ها  در گذشته ازعشق شکوه می کردم در حالی که امروز از شکوه کردن توبه کردم و گذشته -

  .گذشته است

  از شعر شعرابهره گیري : 3-2

پس از توصیفات فراوان و ) مدح زین العابدین( فرزدق شاعر عصراموي در قصیدة معروف  -1

  :فرماید می) ع(ذکر مناقب و محامد امام سجاد 

ــالَ ــا ق ــهده               : م ــی تَش ــطُ اال ف ال، ق

               

ــت ال    ــهد کانـ ــوال التشـ ــملـ   ءه نعـ

  )122ص  :البستانی،همان(               

  .کار نبرد مگر در هنگام تشهد و اگر تشهد نبود الء او نعم بود را به) ال(وي هرگز کلمه  -

ابن سهل با الهام از متن غایب ،آشکارا و آگاهانه همان تصویرهاي دقیق را آرایۀ شعر خـویش  

  :ی شوداین بینامتنی در هر دو مصراع دیده م. قرار داده و به زیبایی اشعار خود افزوده است

تهـوي و انّمـا                : اذ قـالَ ! ال: و نادیت

               

ــت  رمــانی   ــاح التشــهد "ال"فکان   افتت

  ) 27ص: ابن سهل،همان(              

در حقیقت او مرا آماج تیر خود کرد وآن نه گفتن ! عاشقی ؟ جواب دادم نه : آنگاه که گفت -

  .ابتداي تشهد است» ال « گونه که ابتداي گواهی من به عشق بود همان 

  :گوید امريءالقیس شاعر عصر جاهلی در معلقۀ مشهور خود در توصیف اسبش چنین می -2

مکـــرٍ مفـــرٍ مقبـــلٍ مـــدبرٍ معـــاً               

               

          مود صخرٍ حطّه السـیلُ مـن عـلِ   کجل  

  )119ص : م1989 القیس،ء امر(

آن اسبی است حمله کننده، فرارکن نده، روي آورنده و پشت کننده که تمامی این صفات را  -

  .یکجا جمع دارد و همچون صخره سختی است که سیل آن را از باال به پایین اندازد
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همان معانی و تصـاویر تشـبیهی را بـا    ) القیس ءمعلقه امر(سهل نیز به تبعیت از متن غایب  ابن

محور شکل و مضمون شعرخود قرار داده است، لذا بینامتنی آشکارا، آگاهانـه و بـا نفـی    تغییراتی، 

  :متوازي صورت گرفته است

ــخرٍ                           ــود صـ ــانی جلمـ ــت بـ علمـ

               

  نـــی عـــدت قـــالوا مکـــرّفلـــو انّ  

  )39ص : ابن سهل،همان(             

خره عظیمی هسـتم، پـس اگـر بـازگردم گوینـد کـه او       دانستم که من درحقیقت همانند ص -

  .کننده است حمله

  بهره گیري از احادیث و روایات: 3-3

نیـۀ الشّـرك فـی أمتـی     « : فرمایند در حدیثی دربارة رسوخ شرك در قلب انسان می) ص(پیامبر

ك در میان امت من نیت شر«  »أخفی من دبیبِ النملۀ السوداء علی الصخرةِ الصماء فی اللّیلۀِ الظّلمـاء 

ج : ق1412مجلسی، ( » .تر است صاف در شب ظلمانی، مخفی از راه رفتن مورچه سیاه بر روي سنگ

  )239، ص 53

اي  پیامبر اکرم راه یافتن شرك در قلب انسان را در مخفی بودن و تدریجی بودنش بـه مورچـه  

ابن سهل نیز در مـتن   .کند تشبیه کرده که در شب تاریک برروي سنگ سیاه به آرامی حرکت می

در مصـرع دوم  . کار گرفته اسـت  حاضر، همین تصویر تشبیهی را آشکارا و با اندکی تغییر لفظی به

  :شود وضوح دیده می بینامتنی به

ــی    ــن رمقـ ــه مـ ــت الحاظُـ   ترکـ

                    

  نمـــلِ علــی صـــمِّ الصـــفا اثــرَ ال   

  )47ص : ابن سهل، همان(           

جان من باقی گذاشته همانند جاي پاي مورچه روي سنگ سـخت   ي او از نیمهها آنچه که نگاه-

  .صاف است

را از متن غایب که همـان  » اثر النمل علی صم الصفا« شاعر تصویر زیبا و موجز اما پرمحتواي 

است به خدمت گرفته و متذکر شده است که از بین رفتن تـدریجی رمـق مـن    ) ص(حدیث پیامبر

تدریجی مورچه بر روي سنگ سیاه است که مطابق معمول شاعر بـا تغییـري    چون راه رفتن آرام و

  .جزیی به خوبی تصویر متن غایب را به نظم درآورده است
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  بهره گیري از قرآن -4

هاي قرآن، آیات، مفاهیم و شخصیتهاي قرآنی متأثر شده است که  ابن سهل در دیوانش از سوره

  .هر یک به صورت جداگانه بررسی خواهد شد

  هاي قرآن گیري از نام سوره بهره:  4-1

ها را زینت بخش  هاي قرآن اشاره کرده است و این سوره ابن سهل در اشعارش به وفور به سوره

  :دیوانش قرار داده از جمله

  فاسقَیتَنی بالبعد فاتحه الرعد  مواصلی لَقد کنت ارجو ان تکونَ :4-1-1

  )31ص :همان(

  .همدم من باشی اما با فراقت به من تلخی نوشانديامید داشتم که باوصالت  -

« در مصرع دوم اشاره به سورة رعد دارد که جزء سوره هاي مـدنی اسـت و بـا    » الرعد«کلمۀ 

  .است) تلخ(آغاز می شود و منظور شاعراز آوردن این کلمه، المر» المر

  :گوید و در جاي دیگر می

  فبا اهللا برِد ما بقلبـیِ مـن الجـوي    :4-1-2

                   

  االعـراف مـن ریقـک الشـهد     تحۀبفا  

  )همان(                                      

کلمۀ اعـراف در  .خدا سوگند با مکیدن شهد دهانت اندوه و سوزش قلب من خنک می شود به -

و شود  آغاز می» المص« هاي مکی است و با  مصرع دوم اشاره به سورة اعراف دارد که جزء سوره

  .در بیت مراد از المص، مکیدن است

  :هاي یس، ضحی و عبس، فجر و فاطراست و در بیتهاي زیر به ترتیب اشاره شاعر به سوره

ــوذ          : 4-1-3 ــیناً فعـ کتبـــت الشـــعرَ سـ

               

ــینِ    ــذي السـ ــنِ هـ ــیس حسـ   ت بـ

  )78ص:همان(                                

به زیبایی سین سورة یاسین ) شعرم(سین نوشتم و از نقصان و زشتی آن من شعرم را با حرف  -

  .پناه بردم

4-1-4: ــه ــماً        وجه ــحی مبتس ــو الضُ یتل

               

  و هــو مــن اعراضــه فــی عــبس      

  )47ص:همان(                                
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گرداند عبوس و  رمیدرخشد وآن هنگام که روي ب می) ضحی(چهرة متبسم او در روز روشن  -

  .است) عبس(گرفته 

ــه کمــا     : 4-1-5 و اغــر تَتلــو الفجــر غرتُ

  

ــی     ــو لقلبـ ــاطرا"تَتلـ ــه "فـ   بجفونـ

  )85ص:همان(                                

گیـرد همچنـان کـه     دم از چهرة او روشنایی می اش بسیار سفید و نورانی است و سپیده چهره -

 .که بیمار چشمان اوستدهندة قلب من است  روشنایی

  بینامتنی آیات قرآنی در شعر ابن سهل -5

ثر شده و این آیات را به بهترین شـکل زینـت بخـش    أابن سهل در اشعارش از آیات قرآن مت

اشعار خویش قرارداده است این در حالی است که این تأثیر یاد شده هم مفـاهیم و مضـامین کلـی    

بینامتنی اشعار ابن سهل با قـرآن بـه دو   . ذشت پیامبران راشود وهم اخبار و سرگ قرآن را شامل می

  :دسته تقسیم می شود

  بینامتنی با مفاهیم قرآنی؛ .1

  بینامتنی با شخصیتهاي قرآنی .2

 

  بینامتنی مفاهیم قرآنی: 5-1

 حمـإٍ  مـنْ  صلْصـالٍ  مـنْ  اإلنْسـانَ  خَلَقْنَا ولَقَد« :فرماید سورة حجر خداوند می 26در آیۀ : 5-1-1

گرفتـه  ) تیره رنگی(که از گل بدبوي ) همچون سفال ( اي  ما انسان را از گل خشکیده» « .مسنُونٍ

 یؤْمنُونَ أَفَال حی شَیء کُلَّ الْماء منَ وجعلْنَا« : فرماید سورة انبیاء می 30و در آیۀ » . شده بود آفریدیم

  ؟.آورند نمی و هرچیز زنده اي را ازآب قرار دادیم آیا ایمان» 

کـار بـرده و فضـاي     ابن سهل در متن حاضر، همین تصویرهاي دقیق را با تغییراتی در الفاظ به

این بینامتنی با نفـی متـوازي در   . خلقت انسان و موجودات را براي خواننده به تصویر کشیده است

  :شود وضوح دیده می مصراع دوم به

ــۀٍ             ــن فتنـ ــورٍ و مـ ــن نـ ــور مـ صـ

                    

  و الناس مـن مـاء و مـن َصلصـلِ      

  )68ص : ابن سهل، همان(            

  .فریده شده و همه مردم ازآب و گل هستندآاز نور و افسونگري  -
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  :گوید و در جاي دیگر می :5-1-2

ــک ســحرَه        ــی لحاظ هــاروت اودع ف

                    

   ــه ــل عذاب ــک مث ــی من   فاصــاب قلب

  )82ص : ابن سهل، همان(           

پس آنچه به قلب من اصـابت کـرده هماننـد    . هاي تو نهاده است هاروت جادویش را درنگاه -

  .عذاب او است

 ملْک علَى الشَّیاطینُ تَتْلُو ما واتَّبعوا« : فرماید سوره بقره است که می 102بینامتنی این بیت با آیۀ 

 بِبابِـلَ  الْملَکَـینِ  علَـى  أُنْـزِلَ  ومـا  السّـحرَ  النَّاس یعلّمونَ کَفَرُوا الشَّیاطینَ ولَکنَّ یمانُسلَ کَفَرَ وما سلَیمانَ

وتاره وتارما ومانِ وّملعنْ یم دتَّى أَحقُوال حا ینُ إِنَّمتْنَۀٌ نَحونَ تَکْفُرْ فَال فلَّمتَعا فَیمنْها مم فَرِّقُـونَ ی  بِـه 

از آنچه شیاطین در عصر ) یهود(و « »  ...اللَّه بِإِذْنِ إِال أَحد منْ بِه بِضَارِّینَ هم وما وزوجِه الْمرْء بینَ

کافر نشـد ولـی   ) دست به سحر نیالود و( سلیمان هرگز. خواندند پیروي کردند سلیمان بر مردم می

هـاروت  ( از آنچه بر دو فرشـته بابـل  ) نیزیهود( و. ردم سحر آموختندشیاطین کفر ورزیدند و به م

دادند، مگـر اینکـه از    نازل شد پیروي کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیزي یاد نمی) وماروت

ولی آنها از آن دو فرشته، مطالبی را می » ما وسیلۀ آزمایش هستیم، کافرنشو« : گفتند پیش به او می

توانند بدون  به وسیلۀ آن  میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ولی هیچگاه نمی آموختند که بتوانند

  ».اجازة خداوند به انسانی زیان برسانند

کار  ابن سهل همین تصویرهاي دقیق را با اندکی تغییر در الفاظ و با نفی متوازي، در شعر فوق به

که خداوند بر هاروت و مـاروت  برده است و عذابی را که ازجانب معشوق به وي رسیده به عذابی 

  .بینامتنی درهر دو مصراع کامالً آشکارا و آگاهانه است. کند نازل کرده تشبیه می

  بینامتنی شخصیتهاي قرآنی: 5-2

 إِنْ ألجرًا لَنَا إِنَّ قَالُوا فرْعونَ السحرَةُ وجاء «: فرماید می 113خداوند در سورة اعراف آیۀ : 5-2-1

آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهمی : ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند»«  الْغَالبِینَ نُنَح کُنَّا

  »! خواهیم داشت؟

پـس از آن  . فرعون پاسخ داد بله چنین است و عالوه بر آن نزد من از مقربان خواهیـد گشـت  

مـا بسـاط سـحر     خواهی نخست تو عصاي خود را بیفکن یا اینکـه  ساحران به موسی گفتند اگر می
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موسی گفت شما اول اسباب خود را بیفکنید چون بسـاط خـود را انداختنـد بـا     . خویش را بیفکنیم

  .جادوگري چشم خلق را بستند و سحري بس بزرگ و ترسناك برانگیختند

 هی افَإِذَ عصاك أَلْقِ أَنْ موسى إِلَى وأَوحینَا «: فرماید همین سوره می  118و117خداوند در آیات 

ا تَلْقَفکُونَ مأْفی قَعقُّ فَوطَلَ الْحبا ولُونَ کَانُوا ممععصاي خـود را  : ما به موسی وحی کردیم که » «  ی

. وسایل دروغین آنها را به سرعت بر می گرفت) به صورت مار عظیمی درآمد که(ناگهان . بیفکن

  ».ودند باطل گشتحق آشکار شد و آنچه آنها ساخته ب) در این هنگام(

ـ ابن سهل در متن حاضر با اندکی تغییر در الفاظ، همین تصویرهاي دقیق را چنـدین بـار ما   ۀ ی

قدر واضح است که جاي هیچ شکی در آن  بینامتنی فوق آن. زینت وآرایۀ شعر خود قرار داده است 

ن حاضـر بـه   را در مـت ) جاء، السحر، موسی، بطل ( نیست چرا که شاعر بیشتر کلمات متن غایب 

  :خدمت گرفته است

العــذالِ جــاءت بســحرِها             فئــۀُاذا 

                    

حرا   یـۀٌ ففی لحظ موسی آ   تبطـل السـ  

  )39ص : ابن سهل، همان(           

اي اسـت کـه جـادو را باطـل      اگر گروه مالمتگران جادویشان را بیاورند در نگاه موسی آیه -

  .کند می

ــ  ــی الس ــلَ موس ــی        ابط ــا مض حرَ فیم

                    

ــحر    ــوم بالسـ ــی الیـ ــاء موسـ   و جـ

  )35ص : همان(                       

  .جادو آورده است) محبوب(جادو را باطل کرد و امروز موسی) ع(در گذشته حضرت موسی -

الســــحرُ کــــم جــــالَ و فــــی                   

                    

  االحــــــاظ موســــــی وقفــــــ  

  )57ص : همان(                

  .متوقف شد) محبوب(جادو حرکت بسیار کرد و سرانجام در نگاههاي موسی  -

ــه           ــیمِ لحاظُ ــالَ عصــا الکل ــت فع فعل

                    

ــو    ــدقِ دعــ ــیهبمصــ   اه الیعصــ

  )89ص : همان(                        

مل کرد با برهانی که ادعـایش هرگـز قابـل    ع) ع(نگاههایش همانند عصاي حضرت موسی  -

  .انکار نیست
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 اضْـرِب  أَنِ موسـى  إِلَـى  فَأَوحینَـا  «:سورة شعراء می فرمایـد  66تا 63خداوند در آیات : 5-2-2

اكصرَ بِعحرْقٍ کُلُّ فَکَانَ فَانْفَلَقَ الْبف دیمِ کَالطَّوظلَفْنَا الْعأَزو اآلخَرِینَ ثَم أَنْجنَاوى یوسنْ ممو هعـینَ  معمأَج 

عصـایش را  ( عصایت را به دریا بزن : و به دنبال آن به موسی وحی کردیم» « . اآلخَرِینَ أَغْرَقْنَا ثُم

و در آنجـا دیگـران   ! و دریا از هم شکافته شد و هر بخشی همچون کوه عظیمـی بـود  ) به دریا زد

و موسی و تمام کسانی را که با او بودنـد نجـات   . ک ساختیمنزدی)به دریا (را نیز ) لشکر فرعون(

  ».سپس دیگران را غرق کردیم. دادیم

کار گرفته و با استفاده  در متن حاضر نیز شاعر همین تصویر را براي توصیف معشوق خویش به

تنی از ایـن رو بینـام  . فراوان از معانی و الفاظ دلنشین قرآن اغلب اشعار خود را جاودانه کرده است

  :آشکارا و آگاهانه و با نفی متوازي صورت گرفته است

ــوي              ــرَ اله ــه بح ــا الحاظ ــقّت ُظب َش

                    

ــه     ــی تُردی ــبِّ ک ــا للص ــقَ العص   ش

  )همان(                                 

تا او را  با تیزي تیر نگاهش دریاي عشق را شکافت واین کار را براي مخالفت با عاشق کرد -

  .نابود گرداند

ــر موســی لــو یشــقّ مــدامعی        مــا ضَ

                    

ــاذلی و رقیبـــه      بحـــراً فیغـــرق عـ

  )82ص : همان(                       

چه زیانی داشت اگر اشکهایم درییاي را می شکافتند تـا مالمتگـرم و   ) محبوب( براي موسی -

  .می شدند کسی که او را زیر نظر دارد هردو غرق

  :و در مصرع دوم این بیت

سحرت فوادي حـین ارسـلت حیـۀَ ال          

                    

  عذارِ و قد اغرقتَنـی فـی مـدامعی     

  )56ص : همان(                       

آنگاه که گیسوي تابدار و مارگونۀ خویش را آزاد کردي مرا جادو ساخته و مرا در اشکهایم  -

  .غرق کردي

فرعون یکی از پادشاهان مصر بود که خداوند ، حضرت موسی را با معجزات محکم بـه  : 5-2-3

 الطُّوفَـانَ  علَـیهِم  فَأَرسـلْنَا  «. سوي او فرستاد پس نافرمانی کرد و گفت من پروردگار شـما هسـتم  

رَادالْجلَ والْقُمو عالضَّفَادو مالدو اتآی التفَصرُ متَکْبکَـانُوا  وافَاسـا  ومینَ  قَوـرِمج133/ اعـراف ( » م(  »
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ها و خـون   طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه) بالها راپشت سر هم بر آنها نازل کردیم(سپس 

تکبر ورزیدنـد و  ) باز بیدار نشدند و( بر آنها فرستادیم ولی   -هایی از هم جدا بودند که  نشانه –را

  ».جمعیت گنهکاري بودند

کار برده  همان معانی و تصاویر را در شعر خود به) قرآن( سهل نیز به تبعیت از متن غایب ابن 

  :است

لقــد اوردتَنــی شــرَ مــورد       ! اموســی 

                    

ــنائعِ    ــورِ الص ــون کف ــا فرع ــا ان   و م

  )همان(                                

آبشخور وارد کردي، با اینکه من فرعون نبودم که تو مرا به ناگوارترین ) محبوب! (اي موسی -

  .نسبت به نیکیهایت ناسپاس باشم

) ص(را بر پیامبراکرم ) ع(داستان حضرت موسی  10و 9خداوند در سورة طه آیات : 5-2-4

 إِنّی واامکُثُ ألهله فَقَالَ نَارا رأَى إِذْ موسى حدیثُ أَتَاك وهلْ« :عرضه می دارد آنجا که می گوید

تا آنَسّی نَارللَع یکُما آتنْهسٍ مبِقَب أَو لَى أَجِدى النَّارِ عدو آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ «  »ه

درنگ کنید که من ) اندکی: ( آتشی مشاهده کرد و به خانواده خود گفت) از دور ( هنگامی که 

  ».وسیلۀ این آتش راه را پیدا کنم  یا به اي از آن براي شما بیاورم آتشی دیدم شاید شعله

ابن سهل نیز آشکارا و همراه با نفی متوازي الفاظ اصلی و مفهوم کلی متن غایـب را در همـان   

  :شود وضوح دیده می بینامتنی در ابیات زیر به. کار برده و چنین سروده است فضا به

قصـــیرةٌ تضـــرم نـــار الهـــوي                  

                    

ــتعجلِ    ــۀُ مســــ ــا قبســــ   کانّهــــ

  )68ص: همان(                          

سازد گویی که  ور می زمانی بسیار کوتاه است ولی آتش عشق را شعله) محبوب(وصال موسی  -

  .در کوه طور دید) ع(همانند شعلۀ اندك آتش است که حضرت موسی

  :سراید و در جاي دیگر چنین می

ــل لَظــی شــوقی و موســی یشــبه            تام

                    

  تجــد خیــرَ نــارٍ عنــدها خیــرَ موقــد  

  )27ص: همان(                         

آن را بهترین آتش و . همانند آن است ژرف بنگر) محبوب(به شعلۀ آتش اشتیاقم که موسی -

  .بهترین آتشدان خواهی یافت
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ــوقَها                     ــل ش ــاً تکف ــت رکب اذا آنس

                    

    ــورده ــدموع بـ ــراه و الـ ــارِ قـ   بنـ

  )83ص: همان(                        

  .کند هرگاه کاروانی را ببیند با آتش میهمانی و آبشخور اشکها اشتیاقش را تضمین می -

کند که درخواست دیدن خدا را  سورة اعراف داستان حضرت موسی را بیان می143آیۀ : 5-2-5

هرگز مرا نخـواهی  « : خواست تا خود را به وي نشان دهد و خداوند در پاسخ گفت کرد و از خدا

اما هنگامی که پروردگارش بر » ولی به کوه بنگر، اگر در جاي خود ثابت ماند مرا خواهی دید. دید

چـون بـه هـوش    . کوه جلوه کرد، آن را همسان خاك قرار داد و موسی مدهوش به زمـین افتـاد  

مـتن صـریح   » .منزهی تو، من به سوي تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم ! اخدای« :آمدعرض کرد

 ولَکـنِ  تَرَانـی  لَنْ قَالَ إِلَیک أَنْظُرْ أَرِنی ربِّ قَالَ ربه وکَلَّمه لمیقَاتنَا موسى جاء ولَما«  : آیه چنین است

 فَلَمـا  صـعقًا  موسى وخَرَّ دکا جعلَه للْجبلِ ربه تَجلَّى فَلَما تَرَانی فَسوف مکَانَه استَقَرَّ فَإِنِ الْجبلِ إِلَى انْظُرْ

   » .الْمؤْمنینَ أَولُ وأَنَا إِلَیک تُبت سبحانَک قَالَ أَفَاقَ

چـون  : گویـد  در متن حاضر نیز شاعر با الهام از متن غایب خطاب به معشوق خود موسـی مـی  

موسی را در ذهنم و در خاطرم صدا زدم بیهوش شدم  و افتادم و کوه صبرم از هجـران او متالشـی   

اي از کـالم اهللا بهـره بـرده     شاعر در بیت زیر و در موارد مشابه دیگر به گونه. گشت و فرو پاشید

  :است که بینامتنی موجود به هیچ وجه قابل انکار نیست

ي          صعقت و قد نادیت موسـی بخـاطر  

                    

  و اصبح طور الصبر مـن هجـره دکّـا     

  )65ص: همان(                        

ام از دوریـش   آنگاه که موسی را از درون فرا خواندم، بیهوش گشتم و کـوه طـور شـکیبایی   -

  .متالشی گشت

  :گوید و در جاي دیگر می

انا السائلُ المسـکینُ قـد جـاء یبتغـی          

                    

ــردّه    ــاً و لــو کــان الجــواب ب   !جواب

  )83ص: همان(                        

ام و خواستار جوابم، هرچند آن پاسخ منفی  من همان درخواست کننده بینوایی هستم که آمده -

  .که این بیت نیز اشاره به آیه مذکور دارد.باشد
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که -کند که نزد فرعون امر می) ع(سورة طه، به موسی  36درآیۀ پس از اینکه خداوند : 5-2-6

خواهد که به وي شرح صدر عطا کند و گره را  برود و موسی از خدا می -در کفر طغیان کرده است

قالَ قد اوتیت سولَک یا « :از زبانش بگشاید و برایش وزیر و معاون قرار دهد، پروردگار می فرماید

و خداوند پس از امتحانهاي فراوان از حضرت » .ا خواستی به تو داده شدآنچه ر! اي موسی» «موسی

بـراي فرمـان   ( سپس در زمان مقـدر  « /) 40طه(» ثم جئت علی قَدرٍیا موسی« : موسی می فرماید

  »!به اینجا آمدي اي موسی) رسالت 

را به رشتۀ نظم ابن سهل نیز آشکارا و همراه با نفی متوازي الفاظ اصلی و مفهوم کلی متن غایب 

  :قدر واضح است که جاي هیچ ابهامی در آن نیست ن   بینامتنی فوق آ. درآورده است

جري القضاء بان اشقََی علیـک و قـد             

                    

  اوتیت سولک یـا موسـی علـی قـدرِ      

  )34ص: همان(                         

تو مطابق . ین بود که من به وسیلۀ تو بینواي عشق شومدست تقدیر چن) ! محبوب(اي موسی  -

  .ات رسیدي تقدیر رقم خورده به خواسته

در سورة قصص ذکر شده آنگاه که خداوند به مادر موسـی  ) ع(داستان حضرت موسی : 5-2-7

وحی کرد که کودك خود را شیر ده و براي اینکه از آسیب فرعونیان در امان باشد او را به دریـا  

گردانیم و از پیغمبـران مرسـل    هرگز نترس وغمگین مباش که ما او را دوباره نزد تو برمی افکن و

. اهل بیت فرعون ، موسی را ازدریا گرفتند و همسرفرعون او را بـه فرزنـدي پـذیرفت   . خواهد شد

 لَکُم یکْفُلُونَه بیت أَهلِ علَى کُمأَدلُّ هلْ فَقَالَت قَبلُ منْ الْمرَاضع علَیه وحرَّمنَا« : سپس خداوند می فرماید

مهو ونَ لَهحتـا تنهـا بـه    ( ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کـردیم  « ) 12/قصص(». نَاص

) تابی مأموران را براي پیـداکردن دایـه مشـاهده کـرد     که بی( و خواهرش ) آغوش مادر بازگردد

توانند این نوزاد را براي شما کفالت کننـد و   اهنمایی کنم که میر آیا شما را به خانواده اي: گفت

  »! خیر خواه او باشند؟

ابن سهل که پیوسته در اشعار خویش از مفاهیم و مضامین آیات قرآنی بهره برده باز هم آشکارا 

یگر هاي د در بیت زیر شیر دادن دایه. کار برده است  تصویرهاي متن غایب را با تغییراتی در لفظ به

  :و وصال موسی هر دو تحریم شده است

ــمیته               ــالُ س ــی او وص ــع موس مراض

                    

  نظیـــرانِ فـــی التحـــریمِ یشـــتبهانِ  

)               75ص: ابن سهل،همان(             



 شماره چهارم فصلنامه ادبیات دینی
 

24 

 

هماننـد هـم   ) محبـوب (یا وصال همنام آن حضرت یعنی موسی) ع(هاي حضرت موسی  دایه -

  .پذیرشی براي هیچیک ازآنان نیست هستند و

آنگاه که برادران یوسف، وي را در چاه انداختند کاروانیان که به قصد دریافت آب از : 5-2-8

عزیز مصر به همسـر  . گذشتند یوسف را از چاه گرفته و او را به عزیز مصر فروختند آن صحراء می

گونه بود کـه   ما نفع ببخشد و اینخویش سفارش کرد که مقامش را گرامی دار، امید است که به 

. یوسف به قدرت و اقتدار رسید و چون به سن رشد رسید خداوند به وي مسند حکمفرمایی عطا نمود

زلیخا همسرعزیز مصر که شیفتۀ زیبایی و جمال یوسف شده بود، قصد نزدیکی بـا وي داشـت امـا    

زنان مصـر کـه از   . اقدام کنمحضرت یوسف جواب داد به خدا پناه می برم که برچنین عمل زشتی 

این جریان آگاه شدند زبان به مالمت زلیخا گشودند و گفتند که زن عزیز مصر قصد مراوده با غالم 

 اسـکّینً  مـنْهنَّ  واحدةٍ کُلَّ وآتَت متَّکَأً لَهنَّ وأَعتَدت إِلَیهِنَّ أَرسلَت بِمکْرِهنَّ سمعت فَلَما«  .خویش داشته

قَالَتو هِنَّ اخْرُجلَیا عفَلَم نَهأَیر رْنَهنَ أَکْبقَطَّعنَّ وهیدقُلْنَ أَیو اشح لَّهـا  لـذَا  مشَـرًا  هـذَا  إِنْ بإِال ه  لَـکم 

31/یوسف( ».کَرِیم(  

پس چون زلیخا مالمت زنان مصري را دربارة خود شنید آنان را دعوت کرد و مجلسـی برپـا   « 

داد و به ) براي بریدن میوه ( نمود و بالش وتکیه گاهی گذاشت و به دست هر یک ازآنها چاقویی 

و زیبا ( زنان مصري چون یوسف را دیدند او را بسیار بزرگ . وارد مجلس آنان شو: یوسف گفت 

این بشر نیسـت، ایـن یـک    ! منزه است خدا : توجه دستهاي خود را بریدند و گفتند شمردند و بی) 

  »!فرشته بزرگوار است

العاده آیۀ مذکور پی برده است و با مهارتی شگرف، شعر خود را به تصاویر  شاعر به زیبایی فوق

فوق مزین کرده و همان الفاظ و معانی را محور شکل و مضمون شعر خود قـرار داده و بـه غنـاي    

  :رت گرفته استلذا بینامتنی آشکارا، آگاهانه و با نفی متوازي صو. اشعارش افزوده است

                ــف ــع اَکـ ــم تُقطََّـ ــروه فلـ اکبـ

                    

ــون    ــوبهم بجفـ ــل قلـ ــدي بـ   بمـ

)               78ص: همان(                         

  .او را بزرگ داشتند و دستانی با کارد بریده نشد بلکه دلهایشان با تیغ مژگان مجروح گشت -

کند که خطاب به قوم خود  را بیان می) ع(ء خداوند داستان حضرت ابراهیمدر سورة انبیا: 5-2-9

کند که به محض بیرون رفتنتان از  دارد و سوگند یاد می ها و بتها باز می آنان را از پرستیدن مجسمه
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شکند و  رود و همه بتها جز بت بزرگ را می به بتخانه می) ع(ابراهیم . بتخانه، آنها را خواهم شکست

گوید این کار را بت بزرگ کرده است  کنند ابراهیم می ومش نسبت به این کار اعتراض میچون ق

. گفتند که تو سـتمکاري )ع(دانند که این بتها نطقی ندارند، به ابراهیم از او سؤال کنید آنها چون می

 پرستید که هیچ نفـع و ضـرري بـراي شـما     گفت آیا خدا را رها کرده و بتهایی را می) ع(ابراهیم 

 آلهـتَکُم  وانْصرُوا حرِّقُوه قَالُوا«  :پس قوم گفتند. پرستید ندارند؟ تأسف بر شما و برآنچه غیر خدا می

ابـراهیم را بسـوزانید و   « ) 69-68/ انبیاء( ».إِبرَاهیم علَى وسالما برْدا کُونی نَار یا قُلْنَا فَاعلینَ کُنْتُم إِنْ

) سرانجام او را به آتش افکندند ولی مـا  . ( کنید اگر کاریاز شما ساخته استخدایان خود را یاري 

  ».باش بر ابراهیم سرد و سالم!اي آتش  ":گفتیم 

ابن سهل با زیرکی چندین بارشعر خود را به تصاویر فوق مـزین کـرده و بـا تغییـري جزیـی      

فضـاي سـرد شـدن آتـش     وآگاهانه تصویر متن غایب را آرایۀ شعر خود قرار داده است و همان 

  :را براي خواننده به تصویرکشیده است) ع(برحضرت ابراهیم 

  )84ص: ابن سهل،همان( هو الکلیم فخده یهدیک معجزةَ الخلیلِ بناره: ان قلت فیه

کلیم اهللا است، پس گونه آتشینش با درخششـی  ) ع(او حضرت موسی: ی یاگر دربارة او بگو -

کـه آتـش را گلسـتان سـاخت رهنمـون      ) ع(حضرت ابراهیم خلیل  که دارد تو را به سوي معجزة

  .کند می

  :و درجاي دیگر 

  اضـــرم الـــدمع باحشـــائی ضـــرام

هـــی فـــی خدیـــه بـــرد وســـالم                                           

                    

ــا    ــا تَشـ ــل حـــین مـ ــی کـ   تَتلظّـ

ــا  ــی الحش ــق ف ــرٌ و حری ــی ض   و ه

)               48ص: همان(                         

  .شود اي برافروخت که هرگاه بخواهد شعله ور می اشک در درونم شعله -

  .آن شعله در گونۀ او موجب خنکی و سالمتی است و در درون من آتش است و زیانبار -

پروردگارا این قوم « : فرماید سورة نوح خطاب به خداوند می 23حضرت نوح در آیۀ : 5-2-10

من مخالفت کردند و پیروکسی از ثروتمندان شدند که او نیز مال و فرزندش هم جز بـه زیـانش    با

کار بردند و خالصه قوم نوح گفتند خدایان خود را رها  نیفزود و علیه من بزرگترین حیله و مکررا به
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 ال اوقَـالُو » « .نکنید و به خصوص دست از پرستش ود و سواع و یغوث و یعوق  و نسـر برنداریـد  

  ».ونَسرًا ویعوقَ یغُوثَ وال سواعا وال ودا تَذَرنَّ وال آلهتَکُم تَذَرنَّ

کار بـرده   هاي خویش به ابن سهل طبق معمول ، همین تصویر را براي معرفی و توضیح عاشقانه

ـ . است . رده اسـت او خود رابنده و اسیر عشق دانسته و عشق خود را به دو بت ود و سواع تشبیه ک

  :گوید آنجا که می

عبدت هـواك مـا اسـتَهوي عفـافی               

                    

ــــواع   او سـ ود کـــــان الـــــود  

)               55ص: همان(                         

در نظـر  ( ام آن را طلب کرد گویی محبت  آن عشقی که پاکدامنی.من عشق تو را پرستیدم  -

  .است» سواع« و » ود«همانند بتهاي ) چینان مالمتگران و سخن

هایی از بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم بود که با توجـه بـه    آنچه ذکر شد نمونه

  .گنجایش این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
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  گیري نتیجه

ران و احادیـث  المثلها، اشـعار شـاع   ابن سهل اندلسی در اشعارش از متون مختلف از جمله ضرب

تأثیر پذیرفته است، اما قسمت عمدة تأثیرپذیري او که بسیار چشمگیر و قابل توجه است، از قرآن 

ترین مضامین و تصاویر موجود در شعر  توان گفت وي در زیباترین و عالی گونه اي که می است به

جمله عشـق، وصـال،   ابن سهل در موضوعات متعدد از . بهره گرفته  است) قرآن(خود از کالم اهللا 

هجران و بررسی خصوصیات معشوق با مهارتی شگرف از مضامین و تصاویر و شـواهد قرآنـی در   

بینـامتنی  / اشعارش استفاده کرده و این تصاویر را هنرمندانه زینت بخش اشعارش قـرار داده اسـت  

مضـامین  دیوان ابن سهل با قرآن چنان واضح و مبرهن است که به محض خواندن اشعار، آیـات و  

این بینامتنی تقریباً در اکثر غزلیات وي مشـهود  . شود قرآنی در ذهن خواننده به تصویر کشیده می

 .است و غالباً با نفی متوازي صورت گرفته است

 
  

 :گیري ابن سهل از منابع مختلف نمایۀ بهره

  استفاده در متن حاضر  متن غایب

  مورد 9  ضرب المثلها

  مورد 6  شعر شاعران دیگر

  مورد 3  دیثح

  مورد 5  هاي قرآن نام سوره

  مورد 2  )مفاهیم(قرآن 

  مورد 10  )شخصیتها(قرآن 
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