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زینب قاسمی
3

  

  چکیده

هاي جدید نقد ادبی است که به واکـاوي تعامـل و ارتبـاط بـین متـون       بینامتنی یکی از نظریه

گیرند، و براي درك بهتر متن  پردازد، با این باور که متنهاي جدید در پرتو متون قبلی شکل می می

البالغه از جمله  در این میان نهج. حاضر، باید به متنهاي غایب و ارتباط آنها نسبت به هم توجه کرد

ها برده و در جهت غناي  متونی است که ادیبان مسلمان و غیرمسلمان در آثار ادبی خود از آن بهره

یکی از شاعران مسیحی لبنان اسـت  )1937-( لهاشما جوزف. اند آثارشان، از این گنجینه الهام گرفته

خود » علویات«البالغه اثرپذیري داشته و مجموعۀ  که در عین پایبند بودن به آیین مسیحیت، از نهج

مایۀ متن خود را با کالم زیباي آن حضرت آراسته  سروده و بن) ع(را در وصف حضرت امام علی 

  .است

گـرا و   گـرا، مـتن   هد که او از سـه نـوع بینـامتنی واژه   د هاي این شاعر نشان می بررسی سروده

البالغه استفاده کرده و این نوع اثرپذیري عمدتاً آگاهانـه و بـا کمتـرین     گرا در رابطه با نهج مفهوم

گیـري   در پرتو این مسأله و با توجه به اهمیت وام. تغییر در واژگان و معانی صورت پذیرفته است

سلمانان، و در نبود پژوهشی که از این نظرگاه، شعر این شـاعر را  یک شاعر مسیحی از متن دینی م

مورد بررسی و نقد قرار دهد، تالش نگارندگان بر آن است تا گونه هاي بینامتنی مورد اسـتفاده در  

  .البالغه تبیین نمایند و کمیت و کیفیت آن را فرادید مخاطب قرار دهند را با نهج اشعار شاعر یادشده

  .الهاشم، علویات ، جوزف)ع(البالغه، بینامتنی، حضرت علی نهج :واژگان کلیدي

                                                             
  .استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان .1

  .کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی. 2

  .رشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس ا. 3
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  مقدمه

وري، نمونـۀ واالي فصـاحت و    از لحاظ سـخن ) ع(مؤمنان علی  بر کسی پوشیده نیست که امیر

البالغه، مشتمل بر متونی است که دربارة آن  رود و سخنان گرد آمدة وي در نهج بالغت به شمار می

یعنی ) 24 ،ص1ج: ش1378ابن ابی الحدید، (» المخلُوقینَالخَالقِ و فَوقَ کَالَمِ  دونَ کَالَمِ«: گفته شده

شیوایی و بالغت سخنان آن حضرت و در عین . ها فروتر از کالم آفریدگار و فراتر از کالم آفریده

مان حال تمرکز بر مسائل اخالقی و انسانی،  توجه بسیاري از ادیبان و شاعران غیر شیعه و غیر مسـل 

را نیز به خود جلب کرده و آنان را بر آن داشته است تا بدون توجه به گرایشهاي دینی و مـذهبی،  

ها ببرند و با دستمایه قرار دادن آن، سازة متون خود را بر مـتن   در متون خویش از این سخنان بهره

  .پیشین آن حضرت بنا نمایند

ه اثرشان مقبول طبع مردم صاحب نظر شود، گمان بسیاري از نویسندگان و شاعران، براي اینک بی

و برخی دیگر هم از سر اخالص به آن   هاي خویش بهره برده الي اشعار و نوشته البالغه در البه از نهج

گیري  بهره«: شده  گیري از متون دینی توسط شاعران و نویسندگان گفته در پرتو وام. اند توجه کرده

انـدوزي و روشـنفکري    که نشانۀ دانشمندي و علم زون بر ایناز قرآن و حدیث در شعر و سروده، اف

شد، بـه دلیل قداسـت و حرمـت مـذهبی و    اي افتخار براي گوینده شمرده می بود و این خود گونه

بخشید و سخن آنهـا را   اي قداسـت و حرمت می معنوي قـرآن و حدیث، به سرودة شـاعر نیز گونه

ـ   تـر   نگریسـتند، ارجمنـدتر و پـذیرفتنی    ده حرمـت مـی  براي مردمی که به قرآن و حدیث بـه دی

  )6-5ص : ش1380راستگو، . (»ساخت می

هاي خود توجهی شایان به سخنان علی بن ابی طالـب   مسلمان که در سروده از جمله شاعرانِ غیر

هایش،  که شاعري مسیحی است اما در بسیاري از سروده وي به رغم این. الهاشم است نموده،  جوزف

مؤمنان نشان داده و از کالم ایشان بهره برده اسـت کـه البتـه دوسـتی میـان       د را به امیرارادت خو

« : جا که آمده مسیحیان و مسلمانان امري است که در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است، آن

ـ ي نَصار ولَتَجِدنَّ أَقْرَبهم مودةً للَّذینَ آمنُوا الَّذینَ قَالُوا إِنَّا ک بِـأَنَّ مـنْهم قسیسـینَ ورهبانًـا وأَنَّهـم لَـا       ذلَ

را کسـانی  ) مسـلمانان (ترین دوستان بـه مؤمنـان    گمان نزدیک بی«: یعنی) 82/مائده(» یستَکْبِرُونَ

ما مسیحی هستیم؛ این به خاطر آن است که در میـان آنهـا افـرادي عـالم و     : گویند یابی که می می

این شاعر در دفترهاي شعري خود به بسیاري از حوادث » .ورزند آنها تکبر نمی پرست هستند و حق
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و شخصیتهاي قرآنی و اسالمی توجهی ویژه کرده و در القاي مفاهیم ذهنی خـود از آنهـا اسـتفاده    

وي، از جایگاهی ارجمند برخوردار است؛ زیرا » علویات«در این میان، مجموعۀ شعري . نموده است

ارادت شاعر به این کتاب و . رسد البالغه به اوج می ي وي از متون دینی و به ویژه نهجمیزان اثرپذیر

کنـد و   معرفـی مـی  » قانون اساسی هسـتی «محتویات آن به حدي است که در جایی آن گنجینه را 

  :سراید گونه می این

  یحفَظُــه  یعـُب مـن منهلِ القــرآنِ، 

ـ  ما عزَّ إلّا علـی القُرصـانِ،   تإن لَمس  

  أغــواره قمـــم    أعـماقُــه قُلَـــلٌ، 

  کأنَّ دونک دسـتور الوجــود، فمــا   

                                                

  کالبحرِ فاغرِف مـن غَزارتـه  » النهج«و  

  هــوي فی قَعــرِ لُجتـِـــه  یـداه دراَ،

  تـِــهنارمـن م ضوء رتو حیـثُ أبح  

  1ت شـرائعــه فــی دنیـویتـِـــه  زلَّـ

  )46ص:ق 1420الهاشم ، (              

» هاشمی«شاعردر جایی دیگر و در راستاي ابراز ارادت خود به اسالم و مسلمین، به نام و پیشینۀ 

  :ستاید گونه اهل بیت را می کند و این خود افتخار می

  ال تَسألی یا إبنـۀَ االسـالمِ عـن قَلَمـی    

  ـی أنا، مـن طیـبِ دوحتهـــم   الهاشمـ

  اللُه طهـرَهـــم، بالوحـــیِ کلَّلَهــــم   

و أذهب الـرِجس عـنهم، إنَّ عصـمتَهم               

                            

  إن راح یشدو بِأهـلِ البیـت مثـلَ فَمـی      

  دم الساللۀِ یجـري فـی عــروقِ دمــی    

ـــرَ ـــم، باألعـ ـــرِّ جلَّلَه ـــمِبالبِ   قِ الشیـَ

  2معقـــــودةٌ، لکتــابِ اللـه و القیــــمِ   

  )57ص:همان(                              
  

باري، پرداختن به امر اثرگذاري کالم نخستین امام شعیان بر شاعري که بعد از چهارده قـرن از  

موضوع، شـعر  که به رغم اهمیت  ویژه آن دین و آیین دیگر است در نوع خود جالب توجه است، به

. این شاعر از این نظرگاه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و همچنان در سایه روشن ابهام مانده است

  .هاي شاعر این نقص را برطرف سازد کوشد با بررسی سروده لذا مقالۀ حاضر می
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  الهاشم نامۀ جوزف زندگی -1

از گذرانـدن تحصـیالت   جوزف در روستاي برجین در منطقۀ شوف لبنان به دنیا آمـد و پـس   

گاه در رشته زبان و ادبیات عربـی   بیروت رفت و آن مدرسۀ الحکمۀابتدایی، براي دورة متوسطه به 

او از آغاز جوانی، عالوه بر تدریس روزنامه نگـاري، بـا   . در دانشگاه سن ژوزف فارغ التحصیل شد

را بـراي ایـن   » لبنان صداي«عضویت در حزب کتائب به فعالیت سیاسی پرداخت و شبکۀ رادیویی 

وي وزارتهاي مختلفی از جمله اقتصاد، پسـت، امـور اجتمـاعی و ارتباطـات را     . حزب تأسیس کرد

این شاعر، عالوه بر فعالیتهاي سیاسـی، در کنفرانسـهاي ادبـی و فرهنگـی در     . دار بوده است عهده

همچـون عیـد    کشورهاي مختلف شرکت کرده و سخنرانیهاي گوناگون درباره مناسبتهاي اسـالمی 

  .غدیر و روز عاشورا داشته است

هاي او دربارة امیرمؤمنان  از وي چند کتاب منتشر شده که مجموعۀ علویات، در برگیرندة سروده

ویـژه در   هـاي خـویش و بـه    این شاعر در سروده) 119ص:ش 1389زائري، . (و حادثۀ کربال است

بر همین اسـاس، در مقدمـۀ   . دارد) ع(مجموعۀ علویات، رویکردي قابل توجه به کالم حضرت علی

اش  شود و هر کس شـیفته  می) ع(البالغه را بخواند شیفتۀ علی  هر کس نهج«: نویسد این مجموعه می

) 11ص:الهاشم، همان(» .شود دارد و هر کس دوستش داشته باشد، به او نزدیک می شود، دوستش می

لکه هرکس به فضیلتهاي اخالقـی آراسـته   داند، ب را تنها متعلق به شیعیان نمی) ع(وي حضرت علی 

  :و با همین باور است که گفته. امام و پیشواي او اوست) ع(باشد، حضرت علی 

امام (اإلنسان الکونی : شاعر دربردارندة پنج سرودة نسبتاً بلند است به نام» علویات«مجموعۀ شعر

ذکري والدة (، ضوء من ضوء ))ع(ذکري والدة االمام علی بن ابی طالب(، القرآن البشري )لکل زمان

مشعل الثـورتین، بـین زینـب و الحسـین مـؤتمر      (، ذکري اهل البیت ))ع(االمام علی بن ابی طالب

کـه در ایـن   ) المهرجان الوطنی العربی فی الیوم العالمی للتضامن مع الجنوب(، و عروس قانا )شعري

  لــیس اإلمـــام فتــی االســـالمِ وحـــدهم  

ـــاً     ـــرّاء معتصم ـــمِ الغ ــان بِالشیـ ــن ک   م

ـــۀً  ـــالقِ مکرُمـ ـــقِّ باألخـ ــلِ بالحـ   بالنَّبـ

                                     

  س وقفــاً علــی أبنــاء شــیعته   و لــی  

  ـــه ـــوي بِخلَّتـ ــالرفقِ بالتَّقـ ــالبرِّ بـ   بـ

 ـــِه ــن ساللَتـ ــذا مـ ــموخِ فهـ   3و بالشُـ

  )52ص:همان (                                            
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اي مختصر دربارة بینامتنی و انواع آن، مـورد   ها از نظرگاه بینامتنی، البته با مقدمه ار، این سرودهنوشت

  .بررسی و تحلیل قرار گرفته است

  بینامتنی -2

در زبان انگلیسی است کـه بـه    intertextuality  در زبان عربی و» تناص«بینامتنی برابر نهادة 

گرچه قبل از . و از قرن بیستم وارد عرصۀ نقد ادبی گردید)  julia kristeva( کریستوا وسیلۀ ژولیا

منتقدان بر این باور هستند کـه  . هم به آن اشاره کرده بود) mikhail bakhtin( او میخاییل باختین

اي که متن به وجود  به معنی تشکیل متن جدید از متنهاي گذشته یا معاصر است، به گونه«بینامتنی 

اي جدید بازیابی  دادي متن است که مرزي بین آنها نیست و ساختارش به گونهاي از تع آمده، چکیده

گونه که از متن پیشین، تنها مادة آن مانده و اصل آن از بین رفته که تنها افـراد خبـره و    شده، آن

هر متن بر اساس متونی «بر اساس این نظریه ) 29ص:م 2001عزام،  (» .توانند آن را دریابند آگاه می

بینامتنی، توجه مـا  . ایم دهد و استوار به رمزگانی است که پیشتر شناخته ایم معنا می شتر خواندهکه پی

آنچه بیانش در اینجـا الزم بـه نظـر    ) 327ص:ش 1380احمدي، (» .کند را به متون پیشین جلب می

 رسد این است که بینامتنی در گذشته تحت عناوینی همچون تضمین، اقتباس، سرقت ادبی و جز می

وارد شـده  » بینامتنی«یا » تناص«آن وجود داشته و در پوششی جدید در نقد ادبی با عناوینی چون 

درستی درك کنیم باید از متنهاي قبلی که در راستا و  بنابراین، اگر بخواهیم متون جدید را به. است

  .سو با آن هستند اطالع کافی داشته باشیم هم

اقتباس و تضمین در حقیقت دو شکل از اشکال بینـامتنی  «: نویسد بی در این باره میعاحمد الز

هستند که طی آن اگر شاعر یا نویسنده، مطلبی را مستقیماً و بدون دخل و تصرف در اثـر خـویش   

ذکر کند، بینامتنی مستقیم و مباشر است، در غیر این صورت، اگر نقل مطلب از دیگري و دخـل و  

بـی،  عز(» .گویند جربه آنها باشد، بینامتنی را غیر مستقیم میتصرف در آن با استنتاج یا استنباط از ت

. آینـد  هاي بینامتنی به حساب می با این نگاه، تضمین و اقتباس نیز از زیر مجموعه)  55ص :م 1991

در این نوشتار، سه نوع تقسیم بندي . هایی مختلف بیان شده است براي بینامتنی، تقسیم بندیها و شیوه

در بـازگردان فارسـی نهـج البالغـه، از     . گرا اساس کار قرار گرفته است ا و مفهومگر گرا، متن واژه

  )ش1379دشتی، . (ترجمۀ محمد دشتی استفاده شده است
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  گرا بینامتنی واژه: 2-1

البالغه یـا بـه    هاي نهج هاي خویش، گاهی به نام مشهور بعضی از خطبه الهاشم در سروده جوزف

یا ) ع(گر کالمی از حضرت علی  معنایی زیادي در خود دارند و جلوهکند که بار  واژگانی اشاره می

هایی از این نوع بینـامتنی را در جـایی    نمونه. البالغه است مضمونی از رخدادها یا مفاهیم واالي نهج

  :بینیم که گفته می

ــداً   ــا زاه ــالحکمِی ــیمِو  ب ــا التَّحک   م

ــی ســألتُک ــت قُبــب لهــم: إنّ   هــل علَ

                          

ـــوا      ـــنَ و قام ــور المسلمی ــلمت ام   س

ــل نَجــا االســالم؟  ــوقَ الضــاللِ و ه   4ف

  )23-22ص:الهاشم، همان(                       

اتفـاق افتـاد و در   ) ع(از حوادث مشهوري است که در زمان حضرت علی » حکمیت«ماجراي 

/  196-188ص :م 1960دینـوري،  .(تعداد زیادي از کتابهاي مشهور تاریخی و دینی بیان شده اسـت 

، اشاره »تحکیم«و » حکم«هاي  در این ابیات مذکور، واژه) 546-487ص :ش1382نصر بن مزاحم ، 

به ماجراي حکمیت دارد که ابوموسی اشعري ساده لوح، از معاویه فریب خورد و خالفت را که حق 

  .بود به معاویه داد) ع(حضرت علی

) ع(به عنوان نمونه، حضرت علـی  . البالغه بیان شده است ماجراي حکمیت در چندین جاي نهج

و اما قولُکُم لم جعلـت  « : کنند گونه معرفی می حکمیت را این، دلیل تعیین زمان براي 125در خطبۀ 

؟ فانما فعلت ذلک لتبینِ الجاهل و یثبت العالم و لعـلَّ اهللاَ ان یصـلح فـی    التّحکیمبینک و بینهم اجالً فی 

 زمانی را براي حکمیت قـرار  ایشان و خود میان چرا گفتید اینکه اما و» « .هدنۀ امرَ هذه االمۀهذه ال

 این مدت، در خدا شاید و بماند، پایدار دانا و کند، تحقیق جاهل که بود آن براى مهلت این دادى؟

  » .فرماید اصالح را امت امر

نیـز در   177در خطبـۀ  . شاره شده استنیز به دالیل پذیرفتن حکمیت ا 127همچنین در خطبۀ 

ترکا الحقَّ و هما یبصرانه و کـان  «: فرمایند می) ابوموسی اشعـري و عمـرو عاص(نکوهش دو حکَم 

رأیهما و قد سبقَ استثناونا علیهما فی الحکم بالعدل و العمـلِ بالحــقّ سـوء    الجور هواهما و اإلعوجاج 

و   دلشان  ، خواستۀ ؛ که ستم و آن را ترك گفتند   دیدند ا میحـق را آشکار» «رأیهما و جـور حکمهما

  ».و انحراف در روش فکریشان بود  کجی



 هاي جوزف الهاشم مسیحی با نهج البالغه نامتنی سرودهبی

 

109 

 

  :توان نمونه زیر را نیز برشمرد گرا در اشعار این شاعر، می از منظر بینامتنی واژه

  سیف الجهـاد، فتـی، لـواله مـا خفقَـت     

   هدنَــۀُ التنزیــلِ ساعـــدت هإن بــرَّد  

  

ـــوةِ    ـــبلدعـ ـــات و ال قُبــ   اهللاِ، رایـ

ــی  ــبالتأویــلکــان القتــالُ عل   5ُِ و الغَلَ

  ) 33-32ص :الهاشم، همان (                   

چون نازل شدن قرآن، از سوي . داند نه تنزیل آن قرآن می تأویلشاعر در اینجا، پیکار را بر سر 

هم دلیل جنگ با برادران مسـلمان را  ) ع(حضرت علی . خداوند و به وسیلۀ پیامبر انجام پذیرفته بود

: داننـد  دروغین در دین مـی  تأویلها در افکار و تفسیر و  پیدایش زنگارها در دین و کژیها و شبهه

«  ».التأویـل  إنما أصبحنا نُقاتل إخوانَنا فی االسالمِ علی ما دخلَ فیه من الزَیغِ و اإلعوِجاج و الشُبهۀ و«

 تأویـل ها و تفسـیر و   ایم به خاطر انحراف و کجی و شبهه رد جنگ شدهمان وا همانا با برادران دینی

و دربارة حضرت ) ص(از پیامبر اسالم   حدیث  این البته اصل » .نادرستی که در دین وارد شده است

ابن ابـی  (» .ان فیکم من یقاتلُ علی تأویلِ القرآن کما قاتلت علی تَنزیله«: است  شده  بیان) ع(علی 

همانا در میان شما کسی هسـت  : یعنی) 252ص:ق1412 ابن المغازلی، /  43ص  ،14 ج:همان الحدید،

گونه که من به خاطر نازل شـدن آن پیکـار    کند همان که به خاطر تفسیر و تأویل قرآن، پیکار می

: آورده» شیخ مفیـد «اي دیگر نیز روایت شده آنجا که  گفتنی است که این حدیث، به گونه. نمودم

همانـا از  « ) 110،ص1ج :تـا  مفید، بی(» منکم من یقاتل علی التأویلِ کما قاتلَ معی علی التَنزیلانَّ «

گونه که همراه با من بر سر نـازل   جنگد؛ همان شما کسی هست که بر سر تفسیر و تأویل قرآن می

  ».شدن آن مبارزه کرد

آنجا کـه بـراي   .ه کرده استگرا استفاد این شاعر مسیحی، در جاي دیگري نیز از بینامتنی واژه

  :گوید می) ع(ابراز ارادت در برابر امام شیعیان 

   ـــرهناظ أضـــواء ـــلهو فـــی رسائ  

ــداراً   ــوت ه ــلَ الص ــعۀإن  جلج   ِبقاص

                            

     نـائــرِه تُستمطَـــرُ الکتـُــبو مـن م  

   ـحبهـا الس و هلَّت مـاء 6کالبحرِ هاج   

  )35ص :الهاشم، همان(                   

در این خطبـه،  ) ع(حضرت علی . البالغه است هاي نهج یکی از ارزشمندترین خطبه قاصعهخطبۀ 

دادنـد،   شیطان و پیروان او و همچنین بسیاري از کارهایی را که مردم در دوران جاهلیت انجام مـی 
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دند کـه در آن ارزشـهاي جـاهلی را    این خطبه را قاصعـه یعنی تحقیر کننده نامی« .اند تحقیر فرموده

را آورده تـا هـم    قاصعهشاعر در اینجا کلمۀ  ). 381ص:ش 1379دشتی، (» .کوچک و خوار شمرد

) ع(و هم تصویر زیبایی از بیانات حضرت علی   داشته باشد) 192خطبۀ (اشاره به این خطبه معروف 

ریـزد و جوینـدگان آن را    می  لب ابر فرودر قا آن  که آب  تشبیه کند   بیافریند و آنها را به دریایی

البالغـه   ، بین متن خـود و مـتن نهـج   »قاصعه«در واقع، شاعر با به کارگیري واژة . کند سیراب می

اي که مخاطب با خواندن این ابیات، متن پیشین و محتواي آن در  بینامتنی ایجاد نموده است؛ به گونه

  .شود ذهنش تداعی می

را آورده و تالش کرده با این شگرد، » شقشقیه«ام این خطبه و خطبۀ شاعر در جاي دیگر نیز ن

هاي کهن، استوارتر  اي بین متن خود و متن کهن دینی برقرار سازد و شعر جدیدش را با سازه رابطه

  :خوانیم هاي او می این است که در سروده. تر جلوه دهد و پذیرفتنی

ــترعاً   ــمِ مش ــاب العل ــان و ب ــید البی   س

  قاصعــــۀٌ،أم هــو المفتــی الفتـــیهــو 

                             

    ــه الغتــن ب م ــج ــان، نه ــذ ک م ــه   و الفق

ــی  ــرِه فـ ـــته جـــوالت منبـ    7شقشقیـ

  )46-45ص:الهاشم، همان(               

است کـه  ) ع(هاي حضرت علی  ترین خطبه معروف    شقشقیه از  خطبۀشایان یادآوري است که  

در این بیت نیز شاعر با . هاي امام از ماجراي سقیفه و غصب خالفت مطرح شده است رد دلآن، د  در

البالغه، پیوندي عمیـق برقـرار    متن خود و نهج بین) قاصعه و شقشقیه(آوردن نام دو خطبۀ معروف 

  .کرده است

ـ  «اول اینکـه عبـارت   : دربارة این نمونه بایسته است دو نکتۀ دیگر هم بیان شود  ، »یهـو الفت

ابن مغازلی . (است که در بسیاري از منابع آمده است» ال فَتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار«گر  تداعی

ال «: باشد که گفت) رض( عمـر تواند اشاره به سخن  هم می» هو المفتی«و عبارت ) 190ص:، همان

) 445ص:ق 1415الحسن، /  141 ،ص41ج: ش1363مجلسی، (» یفتین احد فی المجلسِ و علی حاضر

. شایستۀ فتـوا دادن اسـت  ) ع(هیچ کس نباید هنگامی که علی حاضر است فتوا بدهد و تنها علی« 

نبـود،  ) ع(اگر علی »  « لَو ال علی لَهلک عمر«عمر در جاهاي مختلف و بارها اعالم کرده بود که 

خـوارزمیِ   .م آمده اسـت این سخن در بسیاري از منابع شیعه و حتی اهل سنت ه» .شد عمر نابود می

ابـن ابـی   ) 81ص:ق 1411خوارزمی، ( .کند سنی مذهب در کتاب المناقب همین عبارت را بیان می
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ابن ( .کند البالغه، با طرح این مسأله، به آن اعتراف می نهج  شرح که سنی مذهب است، در   الحدید نیز

ر نیز در بیتی همین عبارت را بیان که البته شاعر مورد بحث این نوشتا) 18،ص1ج: ابی الحدید، همان

  :دارد می

رٌ    مـلما اسـتَقوي بهـا ع لو ال علی  

                 

   النَجِـب النفیرِ و لو ال المرشد 8یوم  

  )37ص: الهاشم، همان(                 

  :گرا به کار رفته است در آن بینامتنی واژه اي دیگر که  اما نمونه

ــلَ أمجــاد ا ــاً ک ــانِ و مـــایــا وارث   لزم

ــت   ــذ برِئَ م اءــم ــک الش ــذورةٌ نفس   من

                      

   ـــک ـــرّارةأغوت ـــمِ غ ـــامِ بالنِّعـ   ُ االی

  9 للجـود بـالروحِ، مـا أسـماه مـن کَــرَمِ     

  )58ص: همان (                                     

در ایـن  ) ع(حضـرت علـی  . ه استالبالغه در مذمت دنیا و دوري از آن بیان شد نهج 111خطبۀ 

بسـیار  ) دنیـا (« » ...غرّارةٌ ضَرّارة، حائلـۀ زائلـۀ  «: فرمایند دنیاپرستی می خطبه، پس از هشدار دربارة 

  الهاشم در این بیت با اشاره به خطبۀ جوزف» .فریبنده، زیان رساننده، دگرگون شونده و ناپایدار است

اي کسی کـه همـۀ   : گوید می) ع(بیان شده، به امام حسین  که تماماً در فریب نخوردن از دنیا 111

پـس،  . اي، نعمتهاي فریبنده روزگار تو را فریب نـداد  بزرگیها و بزرگواریهاي زمان را به ارث برده

گـرا، همـه ایـن     سو با مفاهیم خطبۀ فوق است و شاعر با برقراري یـک بینـامتنی واژه   این بیت هم

ازد و در دیگر سوي، سبب اصالت بخشی متن جدیـد خـود نیـز    اند موضوعات را به یاد مخاطب می

  .گردد می

  گرا بینامتنی متن :2-2

آورد و مفهوم مورد نظر خود را بـه   البالغه می گاهی عین یک جمله یا عبارتی را از نهج  جوزف

نی زبان این نوع بینامت برخی از پژوهشگران فارسی. کند اي هنري بیان می وسیلۀ آن عبارت، به گونه

در ) 30ص:راستگو ،همان( .اند نام نهاده» اي پذیري گزاره اثر«را که با اقتباس و تضمین همراه است، 

گردد و در پی آن بـه   این نوع بینامتنی، به جاي یک یا چند واژه، عبارت یا جمله جایگزین آن می

کنـد و القـاگر    می تر از نوع اول بینامتنی در متن جدید ایفا تر و پر رنگ صورت طبیعی، نقشی مهم
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اي از این نوع بینامتنی را در شعر شاعر براي  اگر بخواهیم نمونه. تر خواهد بود مفهوم یا مفاهیمی مهم

  :توانیم به نمونه شعري زیر استناد جوییم مخاطب بیان کنیم، می

ــا   ــیمِ م ــالحکمِ و التَّحک ــداً ب ــا زاه   ی

 ـم    : إنّی سألتُکلَه ـبلَـت قُبهـل ع  

                              

ــور المســلمینَ«   ــاموا» ســلمت اُم   و ق

  10 فوقَ الضاللِ، و هـل نَجـا اإلسـالم؟   

)                                                                                            23-22ص : الهاشم، همان(            

 74  از عبارتهاي مهم و اثرگذار گنجانده شـده در خطبـۀ   یکی» سلمت اُمور المسلمین«عبارت  

و آن هنگام که مردم، به ناحق براي بیعـت  ) رض(توضیح آنکه پس از قتل عمر . البالغه است نهج

خودشان   را حق مسلم  که خالفت و امامت با این) ع(جمع شدند، حضرت علی) رض(کردن با عثمان 

» « لِّمنَّ ما سلمت اُمور المسلمینَ و لم یکن فیها جور الّا علـی خاصـۀ  و اهللاِ لَأُس«: دانستند، فرمودند می

مسلمانان روبراه شود   که اوضاع  نهم، تا هنگامی اید گردن می آنچه انجام داده  یعنی به خدا سوگند، به

  ».و از هم نپاشد و جز من به دیگري ستم نشود

  :آورده است دیگر هم  را با اندکی تغییر در جایی» ینَما سلمت اُمور المسلم«شاعر عبارت 

  ما هم أن یسـتَحقَّ الغَـبنَ، مـا سِـلمت    

                   

     بــت نُــو ــلمینَ ُامــور و انجلَ   11ِللمس

)                                                      36همان،ص(                                       

و ایجاد بینامتنی بـا آن، ضـمن   ) ع(زم به ذکر است که شاعر، با برقراري پیوند با کالم علی ال

اي اسـتوارتر بیـان دارد و بـه     ، کوشیده تا با این پیوند سخن خود را به گونه)ع(ستایش از حضرت

  .کمک آن، اوضاع نابسامان دورة خود را به باد انتقاد گیرد

  :گرا در شعر این شاعر مسیحی اي دیگر از بینامتنی متن نمونه

ـــه ـــی یــوم طَلعتـِ ـــامِ، غنِّ ــۀَ الشّ   عرینَ

  و ینشُــرُه» کالضــوء مــن ضــوٍء«یطــلُّ 

                               

   ـــه ـــري وِالدتـِ ــی ذک ــبحی اهللاَ ف و س  

  12 کالبدرِ یعکـس شمسـاً وهـج جبهتـه    

  )45ص:همان(                          

بود ) ص(همواره یار و برادر پیامبر اسالم ) ع(دهد که حضرت علی تاریخ بر این امر گواهی می

 45در نامـۀ  ) ع(حضـرت علـی  . فرمـود  و پیامبر گرامی را برادرانه در تبلیغ دین مبـین یـاري مـی   

کارگزار خود در بصره، خودشان و پیامبر خدا » عثمان بن حنیف انصاري«البالغه که خطاب به  نهج
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: یعنی» .أنا من رسول اهللاِ کالضوء من الضوء«: اند را پرتوي از یک نور معرفی نموده و فرموده) ص(

  .همچون روشنایی نوري واحد هستیم) ص(من و پیامبر خدا 

گرا، توصـیفی زیبـا از    آید، این شاعر، با ایجاد یک بینامتنی متن که از این نمونه بر می همچنان

بسیار واضح است که اگـر کسـی   . دهد ارائه می) ص(آن از پیامبر اسالم  و به تبع) ع(حضرت علی

را در ذهن خویش داشته باشد، ) ع(این نوع بینامتنی را در این بیت درك کند و کالم حضرت علی 

کند و همین تالش ذهنی در یافتن مفهوم، لذتی دوچنـدان را   تر از این سروده پیدا می درکی درست

  .سازد برایش حاصل می

  گرا بینامتنی مفهوم: 2-3

کند تا مفهوم مـتن غایـب را در مـتن خـویش      در این نوع بینامتنی، شاعر یا نویسنده تالش می

که اصراري بر این امر داشته باشد که عین متن غایب یـا عـین واژگـان آن را در     بیاورد بدون این

کنکاش و تالش ذهنی بیشتر و  این نوع بینامتنی نسبت به دو مورد پیشین، به. بافت کالمش بگنجاند

ناگفته نماند که این نوع بینـامتنی را  . تر دارد نگري فراوان دریافت آن نیاز به مطالعه، دقت و ژرف

  )38ص:راستگو ،همان( .اند نام نهاده» اثر پذیري گزارشی«بـرخی از محققان،

  هـایش  ن را در سـروده البالغه، مفهوم یا ترجمه آ الهاشم، گاه بدون بیان عین عبارت نهج جوزف

باشد، پی به رابطـۀ مـتن جدیـد شـعري بـا مـتن دینـیِ          آورد و خواننده اگر دقیـق و تیزبیـن می

هـاي   دهد که این نوع بینامتنی، بیشترین بسـامد را در سـروده   بررسی نشان می. شود البالغه می نهـج

گیري  شاعر تالش نموده تا با بهره جا است که هایی از این نوع بینامتنی، آن نمونه. الهاشم دارد جوزف

، بر حقانیت ایشان مجدداً تاکید کند و به مخاطب القا کند که آن حضـرت،  )ع(از مفهوم سخن امام

  :گونه سروده لذا این. نزدیک بوده است) ص(بیش از سایرین به پیامبر اسالم

ـــعۀً  ـــوةِ هج ـــَقِ النب ــی رم ــوا عل   قضُّ

  لــیو وصــیه الشَّــرعی منســکب ع  

                              

  ــــم و ال االَحــــالمهخشَّع ال المـــوت  

  13ُنعشِ الرَّسـولِ و فـی الصـمیمِ ضـرام    

  )20ص:الهاشم ، همان(                 

مأمور غسل دادن پیامبر بودنـد، و در سـویی   ) ع(، حضرت علی)ص(پس از رحلت پیامبر اسالم

آید، شاعر با  می که از این نمونۀ شعري بر همچنان. ع درگرفته بودبر سر خالفت نزا سقیفهدیگر، در 
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البالغه،  نهج 197و بیان مأموریت غسل ایشان، با مفهوم کلیِ خطبۀ ) ع(بیان این وظیفۀ حضرت علی

نفسه فی و إنَّ رأسه علی صدري و لقد سالَت ) ص(و لقد قُبِض رسولُ اهللا«: بینامتنی برقرار کرده است

در حـالی کـه   ) ص(رسول خـدا  » « .فأمرَرتُها علی وجهی و لقد ولیت غسلَه و المالئکۀُ أعوانی. کفِّی

ام بود، قبض روح گردید و جان او در کف من روان شـد و آن را بـر چهـره     سرش بر روي سینه

  » .دادند بودم و فرشتگان مرا یاري می) ص(من متصدي غسل پیامبر. خویش کشیدم

گرا، گریزي به قضیه تـاریخی و معـروف    گیري از بینامتنی مفهوم عر، در جایی دیگر با بهرهشا

زند و با استفاده از این شگرد، مخاطب را به فضـاي آن دوره سـوق    می) ص(خالفت پس از پیامبر

  :گوید دهد و می می

نــــوازع رثَ النبــــیــــت افتجاذَب  

                 

  ح ــی ــا إرثُ النبــ ــامفکَأنَّمــ   14طــ

  )20ص:الهاشم ، همان(                

برشمرده است و نزاع مسـلمانان را  ) ص(جوزف در این بیت، خالفت را ارث باقیمانده از پیامبر

، در حـالی کـه   )ص(پس از رحلت پیامبر . کشد ارث به تصویر می از رحلت ایشان بر سر این   پس

مانان در گرفتن حکومت با یکدیگر به نزاع و مشغول غسل دادن ایشان بودند، مسل) ع(حضرت علی

گفتنی اسـت کـه مـاجراي    . جدل برخاستند که این بیت نیز با همین ماجراي تاریخی بینامتنی دارد

  اهللا فـإن  «: گونه اشاره شده این -مصر است مردم   به که در خطاب -البالغه  نهج 62مورد نظر در نامۀ 

األمرَ  تنازع المسلمون ) ص(فلما مضی. للعالمینَ، و مهیمناً علی المرسلیننذیراً ) ص(محمداً  بعثَ  سبحانه 

پیامبران پیش از خود  و گواه   جهانیان   دهنده را فرستاد تا بیم) ص(، محمد خداوند سبحان» « .بعده  من

بـا یکـدیگر   در کار حکومت  از وي  پس  خدا رفت، مسلمانان  سوي  به ) ص(پیامبر  آنگاه که. باشد

شیوة بینامتنی فرصت را به شاعر داده تا بتواند پلی به گذشته بزند و با گذشتن از   این» .درگیر شدند

مرز زمان، به فراخوانی این قضیۀ تاریخی بپردازد و در همان حال به متن جدید ادبی خـود اصـالت   

  .بخشد و به دنبال آن، ذهن مخاطب خود را پویا نماید

گیري از بینامتنی مفهومی، این  ، با بهره»علویات«در جایی دیگر از مجموعۀ  این شاعر مسیحی،

جوییهـایی را کـه    اجازه بسیاري از چاره) ع(دارد که دینداري و تقواي حضرت علی نکته را بیان می

خواستند، توانایی آن را داشتند تا همچون رقیبان،  داد و اگر ایشان می منبعی شیطان دارند به ایشان نمی
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هاي شیطانی به بسیاري از هدفهاي ناشایست دست یابند، اما تقوا و دینداري ایشان، هرگز اجازه  از راه

  :کند همین مسأله را به این صورت بیان می شاعر. داد چنین رندیها و زیرکیها را به او نمی

  أکرَمـت قصـــدك یـا أمیــــرَ زهـــادةٍ  

  النهمـرت علــی   لوال التُّقی و الـدینُ  

                         

  عصـــاملـــی استالع بالســـماوات لـــک  

  ـــام ـــُنَّ حم ـــاقٌ و ج ـــک أعن   15کفَّی

  )25-24: همان(                        

در ) ع(یـابیم کـه شـاعر از سـخنان علـی       اگر اندکی در این نمونۀ شعري دقت کنیم، در مـی 

لـوال کَراهیـۀُ الغَـدرِ    «: فرمایند به معاویه میجا که حضرت  آن.البالغه بهره گرفته است نهج 200خطبۀ

اگـر نیرنـگ ناپسـند نبـود، مـن      » «.لَکُنت من أدهی النّاسِ ولکن کل غدرة فَجرة و کل فجرة کَفَـرة 

در  افزون بر آن، »  .ترین افراد بودم، ولی هرگونه نیرنگی گناه، و هرگناهی نوعی کفر است زیرك

لقد أصبحنا فی زمانٍ قد اتَّخـذَ  « : اند ن نکته اشاره کرده و فرموده، به صورت ضمنی به همی41 خطبۀ 

قد یري الحولُ القُلَّـب وجـه الحیلـۀ و    ... أکثرُ أهله الغدر کیساً و نسبهم أهل الجهل فیه الی حسنِ الحیلَۀ

ا مـن ال حریجـۀ لـه فـی     دونها مانع من أمراهللا و نهیه فیدعها رأي عین بعد القُدرة علیها و ینتَهزُ فرصـتَه 

کنیم که بیشتر مـردم، حیلـه و نیرنـگ را زیرکـی      اي زندگی می امروز در محیط و زمانه« . »الدین

آمـدهاي آینـده را    چه بسا شخصی تمام پیش...خوانند پندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می می

که قدرت  ردگار مانع او است و با اینشناسد ولی امر و نهی پرو داند و راه هاي مکر و حیله را می می

سازد، اما آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد از  روشنی رهایش می انجام آن را دارد به

  ».کند فرصتها براي نیرنگ بازي استفاده می

ـ «: هم سخنی از امـام را با همین مضمون آورده است ابن ابی الحدیـد ت لوال الدیـنُ و التُّقی لَکن

اگـر دینـداري و پرهیزگـاري نبـود، مـن      « ) 28،ص 1 ج:ابن ابی الحدید، همـان (» .اَدهی العـربِ

گیري از متن کهن، صرف نظر از اینکه سبب پویایی  گونه بهره باري، این» .ترین عربها بودم زیرك

براي فهم  این شکل که باید گردد، فعال شدن مخاطبِ اثر جدید را نیز در پی دارد؛ به متن پیشین می

  .کند درست متن جدید، تالش نماید، در غیر این صورت، متن جدید برایش مبهم جلوه می
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تأکید کرده و ) ع(البالغه، بر سابقۀ دینی امام علی  گیري از متن نهج در جایی دیگر با بهره شاعر

  :داند که به پیامبر و دین وي ایمان آورد ایشان را اولین کسی می

  ،ــام ــو االم ــه  فتــیه ــالمِ توأَم   االس

ـــــهجؤرالـــدینَ سبــــّاقاً ی تلقَّــــف  

                      

  منـذُ الـوالدةِ أیــنَ الشَّــک و الرَّیـــب؟     

  16 الـوحیِ یکتسـب   نـور صدر النَّبـی و  

  )32 ص:الهاشم، همان(                   

البالغـه   نهج 192ی دارد  که در خطبۀ بینامتن  گیري از متن دینی، با چند مسأله این نمونۀ با بهره

در گرویدن به اسالم و اینکه ایشان از اولین افرادي ) ع(آمده است؛ اول، پیشی گرفتن حضرت علی 

شاعر، همین مضمون را در جاي » .إنّی اولُ مؤمن بِک یا رسولَ اهللا«: بودند که به پیامبر ایمان آوردند

  :کند دیگري نیز بیان می

النّبـــو یـــدهســـاعد ت عـــزمةِّ شـــد  

  فکـــان ظـــلَّ رســــولِ اهللا،کاتبـَــــه

                      

   ـــه ــن طفولتــ ــاً مـ ـــه إمامـ   و اَطلَقَتـ

  ـــه ـــاً بدعوتـ ـــَومِ ایمانـ   17و اول القـ

)                                                                 45ص:همان(                            

وضعنی « : کرد ساخت و ظاهر وحی را درك می ، او را خوشبو می)ص(دیگر اینکه سینۀ پیامبر 

أري نـور  ...یکُفُّنی و یشُمنی عرفـه  فی حجره فی فراشه و یمسنی جسده و أنا ولد، یضُمنی الی صدره و 

پیـامبر مـرا در   » « نزلَ الوحیِ علیه الوحیِ و الرِّسالۀ و أشُم ریح النبوة و لقد سمعت رنۀَ الشیطان حینَ

گرفـت و در بسـتر    در حالی که کودك بودم ، مـرا در آغـوش خـود مـی    . نشاند اتاق خویش می

... بویانـد  خود را به من می  چسباند و بوي پاکیزه خوابانید، بدنش را به بدن من می مخصوص خود می

) ص(آن هنگام که وحی بر پیـامبر  . دمبویی دیدم و بوي نبـوت را می من نـور وحی و رسالت را می

  ».شنیدم شیطـان را می   آمد، نالۀ فرود می

  :گوید کند و می اشاره می) ص(از سوي پیامبـر) ع(شاعر در جایی دیگر نیز به خوشبویی حضرت علی

هبــقِ، محتـِــدالع الفَتــی، نبـوي هـو  

 خندقٍ«، »حنینٍ«، »بدرٍ«ایام« ،» احـد«  

                                  

ته      قصـ کالملحِ فی االرضِ فـاذکُر بعـض  

  18و البید و الصیـد تَحکی عـن بطولَتـــه  

  )47ص:همان(                                 

  .بیانگر همین نکته است» نبوي العبق« که عبارت
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ایشـان  . کردنـد  می زیستی خود افتخار زیست بودند و به این ساده همواره ساده) ع(حضرت علی

همین نکته . کردند زیستی دعوت می خواندند و مردم را به ساده ارزش می بارها مال دنیا را حطامی بی

  :گونه با آن مسألۀ بینامتنی برقرار ساخته است از نگاه شاعر مسیحی مورد بحث، دور نمانده و این

ه  حـطماألرضِ م هدطوي و زی ،یصوم  

                

  19خَلُ مأکلُـه و الجـوع و العشُـب   و ال  

  )34ص :همان(                         

) ع(الهاشم در این ابیات، به زهد و ساده زیستی حضرت علی آید جوزف همچنان که از متن برمی

أال و إنَ امـامکم  «: البالغه بینامتنی برقرار کرده است اشاره کرده و با کالمی از آن حضرت در نهج

أال و انَکُم ال تَقدرونَ علی ذلک و لکن أعینـونی بِـورع ٍو   .کتَفی من دنیاه بِطمرَیه و من طُعمه بِقُرصیهقَد ا

همانا امام شما از دنیاي خود به دو جامۀ فرسوده و دو قرص نـان  ! آگاه باشید« ) 45نامۀ ( ».اجتهاد

را ندارید اما با پرهیزگاري و تالش، مرا یاري بدانید که شما توانایی چنین کاري . رضایت داده است

  ».دهید

تر از آن است که از دید  ، معروف)ع(و تهمت زدن به حضرت علی) رض(ماجراي مرگ عثمان

بر این اساس، وي در سرودة خود با اشاره به این موضوع مهم، . األصل پنهان بماند این شاعر مسیحی

نمایاند که از  سازد، به مخاطب می این مسأله هویدا میصرف نظر از اینکه شناخت خود را نسبت به 

  :گوید متهم شدن امام شیعیان ناراحت و افسرده است؛ لذا از رهگذر بینامتنی می

  قف هل تساءلت کیف المسلمون غدوا

  ما سـرُّ عثمـانَ؟ کیف الغـدر حولـَــه 

                       

ـ      بب؟من بعد بعدك؟ فاسأل ما هو الس

 ـــبختضی درِ الدم 20الی قمیـصٍ، بهـ  

  )37ص :الهاشم،همان(                   

گناهی آن حضرت در  و اظهار بی) ع(و تهمت زدن به حضرت علی) رض(ماجراي مرگ عثمان

توان دریافت که شعر شـاعر،   البالغه می با اندك واکاوي در نهج. البالغه آمده است چندین جاي نهج

که قبل از نبـرد   -البالغه نهج 37و نیز نامۀ  10، نامۀ -که به معاویه نوشته شده-، 6، نامۀ 22 با خطبۀ

و لَعمري «: آمده 6به عنوان نمونه در قسمتی از نامۀ . بینامتنی دارد -صفین براي معاویه نگارش یافته
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ثمان، و لَتَعلمنَّ أنی کُنت فـی عزلـه   یا معاویۀ، لَئن نظرت بعقلک دونَ هواك لَتَجدنی أبرأ الناس من دمِ ع

اگر دور از هواي نفس، بـه دیـده   ! به جانم سوگند اي معاویه» « .عنه اال أن تتجنی، فتجن ما بدا لک

دانی که من از آن  ترین افراد هستم و می عقل بنگري، خواهی دید که من نسبت به خون عثمان پاك

  ».یانت مرا متهم کنی و حقی آشکار را بپوشانیکه از راه خ ام، جز این ماجرا دور بوده

» شـهر علـم بـودن   «جا است کـه وي بـه    گرا در شعر شاعر، آن نمونۀ دیگر از بینامتنی مفهوم

اشاره کرده و به صورت مستقیم بر حقانیت وي ) ع(امام علی» دروازة آن شهر بودن«و ) ص(پیامبر

  :گوید تصریح نموده است و از رهگذر بینامتنی می

  ـانَ ظـلَّ رســولِ اهللا، کاتبــــه  فک

  ،مشـترعاً »بـاب العلـمِ  «سید البیـان و  

                               

  و اولَ القـــومِ ایمانـــاً بدعوتـِـــه    

    ـن بالغَتـهم مذ کـان نهـج 21و الفقه  

  )45ص:الهاشم، همان(                  

: البالغه است و با آن بینامتنی دارد نهج 154خطبۀ  در بر دارنده مفهوم» باب العلم«در این نمونه، 

مـا اهـل بیـت    » « .نحن الشعار و االصحاب و الخَزَنۀ و االبواب و ال تُوتی البیـوت الّـا مـن اَبوابهـا    « 

چونان پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانه داران علوم و معارف وحی و درهـاي  ) ص(پیامبـر

ناگفته نماند که » .که جز از در، هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شدورود بـه آن معارف هستیم 

أنـا مدینـۀُ العلـمِ و علـی     «: بیانگر حدیث معروف پیامبر نیز هست که فرمودند» باب العلم«عبارت 

  ) 115ص:المغازلی، همان ابن( .»بابها

به » بالغۀ«و» هجن«این نکته شایان یادآوري است که شاعر در مصراع دوم با آوردن دو کلمۀ 

 البالغـه  نهـج اي لطیف، به نام کتاب  معناي راه روشن بالغت، و با به کار بردن ایهام تناسب، به گونه

اي دیگري از بینـامتنی   نیز اشاره کرده و نوعی هماهنگی بین لفظ و معنا ایجاد کرده است که نمونه

  :رود گرا به شمار می مفهوم
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    ــاد الزُّه دــی ــی س ــار ف ــا ث ــائرُه ُ م   ث

  اَعطــاه کــلَّ نفــیسٍ، کــلَّ تضــحیۀٍ    

                             

ــهی     ــدینِ أش ــالمۀُ ال ــه  س ــن إمارت م  

  22و روحـــه الزمـــت اهـــوالَ راحتـــه

  )51ص:الهاشم، همان(                   

بینـامتنی دارد کـه ایشـان، علـت بیعـت بـا       ) ع(مضمون این نمونه ، با سخنی از حضرت علی

تر بـود و در   داشتنی  را در امان بودن دین خدا دانستند که برایشان از خالفت، دوست) رض(کرابوب

فخشیت إن لم انصر االسالم و اهلَه أن اَري فیه ثَلمـاً  ...فأمسکت یدي« : البالغه آمده است نهج 62نامۀ 

پس ترسیدم کـه  ...ز کشیدممن دسـت با« . »تکون المصیبۀُ به علی اعظم من فوت والیتکم او هدماً،

اي در آن بینم یا شاهد نابودي آن باشم، که مصیبت آن  اگر اسالم و طرفدارانش را یاري نکنم، رخنه

البتـه مصـراع دوم یـادآور حـدیثی از امـام      » .تر از رها کردن حکومت بر شما است بر من سخت

سالمۀُ الدینِ أحـب  «: است  آمده ت صور  البالغه ابن ابی الحدید به این در شرح نهج که  است ) ع(علی

و داستان از این قرار است که در همان روزهاي ) 21،ص 6ج: ابن ابی الحدید، همان(» .الینا من غَیره

، یکی از بستگان حضرت، اشعاري در مدح ایشان سرود و )ع(آغازین غصب خالفت از حضرت علی

شخصی را پیش او فرستاد و از خوانـدن  ) ع(امام. تر دانست در آن، حضرت را براي خالفت شایسته

اهمیت این قضیه » .تر است سالمت دین براي ما از هر چیز خوش«: این اشعار بازش داشت و فرمود

  :اي بوده که در جایی دیگر، با اشاره به این مطلب گفته است براي شاعر به گونه

  مــا هــم إن ســطعت منــائرُ دعــوةٍ    

ــادت    ــیف النق ــا بالس ــاء ه ــو ش ــهل   لَ

                               

     ــام ــون خص ــن یک ــام و ل ــی االم   رض

   ه االَصنــــامـــف ـــأرب سی ــنَّ م   23لک

  )20ص:الهاشم، همان(                    

، در برابر حکومت خلفا )ع(کند که حضرت علی که در این دو بیت، شاعر این نکته را بیان می

شد تا دشـمنی و خصـومتی پـیش نیایـد، هـر چنـد اگـر        سکوت اختیار کرد و به این امر راضی 
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اما خواستۀ ایشان فراتر . با شمشیر، حکومت را در اختیار بگیرند خواستند، قدرت آن را داشتند تا  می

  . هاي دنیوي را از امور مادي و دنیوي بود و شمشیرشان، بتها را هدف گرفته بود نه خواسته

گونـه   دربارة علل تنگدستی و فقر انسانها در جایی ایـن ) ع(مؤمنان  جوزف با بینامتنی کالم امیر

  :گوید می

  هساعـــد منـّا فقیـرٌ، طـوع ما جـاء  

هم     رجوتُک اکتُب علی االخـالقِ حضـَّ

                         

  الّا بما متِّعــَت اَشــداقُ مـن نَهبــوا      

  24مــن ذهبــت اخالقُهــم ذَهبــوا«ألنَّ 

  )41ص  :همان(                          

البالغـه   نهـج  328توان دریافت که شاعر در اینجا بـا حکمـت    با قدري دقت در این نمونه، می

فمـا جـاع فقیـرٌ    . سبحانه فَرض فی أموالِ االغنیاء اقـوات الفقـراء   إن اهللاَ «: بینامتنی برقرار کرده است

ـ   تعالی   غَنی، و اهللاُ به  إالمتع  لُهم عهمانـا خـداي سـبحان، روزي فقـرا را در امـوال      » «.ذلـک  ن سـائ

ماند، جز به کامیـابی تـوانگران، و خداونـد از     پس، فقیري گرسنه نمی. داران قرار داده است سرمایه

شاعر، در نمونۀ ذکر شده، کمک کردن به فقیران » .آنان دربارة گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید

حیات یـک ملـت را در گـرو    » احمد شوقی«ره به شعر معروف را جزیی از اخالق دانسته و با اشا

  .داند اخالق می
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  نتیجه گیري

آنچنـان نافـذ و   ) ع(توان به این نتیجه دست یافت که سخنان امام علی  از مجموع این مقاله می

اثرگذار است که حتی توجه افرادي را که از دین و آیینی دیگر هستند بـه خـود جلـب کـرده و     

ه متن پرتوان و پویایش معطوف داشته است، از این رو کالم آن حضرت با عنایت به نگاهشان را ب

مضمون و بافت خاص خود، به نوعی فرازمانی و فراآیینی است، و به همین دلیل است که شـاعري  

گردد و سازة متن شعري خود را بر  با دین و آیین مسیحی بعد از چهارده قرن شیفته سخنان وي می

گذشته از آن، حق طلبی و عدالت جویی و احترام . نماید محور وي بنا می زین و اخالقاساس گفتار و

البالغه سبب شـده تـا    گذاشتن به کرامت انسانی و مفاهیمی از این دست از سوي امام همام در نهج

آنکه محدودیتی براي ورودشان از دیگر آیینها  منبعی براي هدایت انسانها و روشنگري آنان شود، بی

چنین ویژگیهایی، این فرصت را به شاعران آیینهاي دیگر داده تا بدون هـیچ احسـاس   . جاد نمایدای

خواهی و توجه به اخالق و کرامت  بیگانگی، رو به سوي این گنجینه غنی آورند و در راستاي عدالت

  . بخشی به متن جدیدشان گردند ها ببرند و سبب اصالت انسانی از آن منبع بهره

البالغـۀ   الهاشم مسیحی آگاهانه و هدفمند از سخنان گردآمده در نهـج  مسأله جوزف در پرتو این

خـواهی و   گیرد و به نوعی با برقراري پیوند با متنِ این کتاب ارزشـمند، انسـان   ها می بهره) ع(علی 

 نماید و در همان حال، متن معاصر و جدید خود را با الهام از جویی خود را به مخاطب القا می عدالت

اي ندارد  از این رو مخاطب براي فهم متن شعري این شاعر چاره. بخشد همان متن پیشین اصالت می

ویژه مـتن   جز مطالعه در آثار اسالمی ندارد و در فرجام به آگاهی صاحب متن از متون اسالمی و به

  .نماید البالغه حکم  نهج

نمایاند که وي در تعامل با  بر ما می البالغه هاي جوزف از نظرگاه بینامتنی با نهج واکاوي سروده

گرا بهره برده که این رویکرد شاعر، کامال  گرا و مفهوم گرا، متن این کتاب از سه نوع بینامتنی واژه

گرا بیشترین  دهد که بسامد حضوري بینامتنی مفهوم این مقاله نشان می. آگاهانه و هدفمند بوده است
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به هـر  . گرا قرار گرفته است ته و  پس از آن بینامتنی واژههاي این شاعر داش کارکرد را در سروده

الهاشم  هاي جوزف هاي بینامتنی سروده توان نسبت حضور گونه روي، با توجه به بررسی انجام شده می

  : گونه ترسیم کرد البالغه را در نمودار زیر این با نهج
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  نوشتها پی

البالغه بسان دریا است، پس، از فراوانی آن  و نهج. کند نوشد، آن را حفظ می از سرچشمۀ قرآن می. 1

تنها براي چپاولگران سخت و دشوار است؛ اگر یکی از آنها به مرواریـدي دسـت   . اي برگیر جرعه

اعماق آن بلنـدیهایی اسـت و در عمـق آن    . شود رود و غرق می درازي کند، در اعماق آن فرو می

گویا قـانون  . نی، نوري از فانوس روشنگرش قرار داردو در هر کجاي آن به دریا بز. هایی است قله

 .کند اساسی هستی در برابر تو است، که قانونهایش در امور دنیوي لغزش و سستی پیدا نمی

زیرا من از . سراید ، غزل می)ع(دربارة قلم من نپرس که بسان لبانم براي اهل بیت! اي بانوي اسالم. 2

. ها با من است، و نژاد و خون آنهـا در رگهـایم جـاري اسـت    ساللۀ بنی هاشم هستم و شمیم باغ آن

خداوند آنها را پاك و طاهر گرداند و افتخار وحی را با آنان ارزانـی داشـت و بـا پرهیزگـاري و     

ناپاکی را از آنها زدود؛ چرا که عصمتشان به کتاب خدا . فطرت پاك، به آنان شکوه و جالل بخشید

  .و ارزشهاي واال گره زده شده است

اش ندارد؛ بلکه هرکس  ، تنها جوانمرد مسلمانان نیست، و تنها اختصاص به فرزندان شیعه)ع(امام. 3

اش دسـت یابـد و بـه     به خصلتهاي نیک چنگ بزند و به نیکوکاري، مدارا، پرهیزگاري، و دوستی

ن او چنین انسـانی نیـز از سـالله و خانـدا     بزرگواري، حقانیت، اخالق نیک و واالیی برسد، پس این

  .شود محسوب می

زهد و پارسایی در پیش گرفتی، امـور مسـلمانان در امـان    » حکمیت«اي کسی که در ماجراي . 4

آیا گنبدهاي آنان بر فراز گمراهی باال رفـت؟ و آیـا اسـالم    : پرسم من از تو می. نماند و برخاستند

  نجات پیدا کرد؟

اگـر او نبـود، در برابـر دعـوت      شمشیر جهاد است، و جوانمردي است که) ) ع(حضرت علی. (5

اگر در زمان نازل شدن قرآن در صلح و آسایش بود، . خورد خداوند، هیچ پرچم و گنبدي تکان نمی

 .پیکار و نبرد او بر سر تأویل و تفسیر قرآن بود) پس از آن(

لـب  منـدي ط  هاي آن، کتابهـا بهـره   منارهو از هایش، روشنیهایی براي بیننده آن است  و در نامه. 6

جنبـد و آب آن در   بانگی برآید، بسیار جوشنده است و بسان دریا می اگر از خطبۀ قاصعه. کنند می

  .ریزد قالب ابرها فرو می
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گذار دین و شریعت است و فقه و دانایی از همان  او سرور سخنوري و دروازة علم است که قانون. 7

ندة قاطعی است که اوج و جوالن منبر او او جوانمرد و فتوا ده.آغاز، راه روشن بالغت او بوده است

  .اش نمایان است در خطبۀ شقشقیه

  .گشت نیرومند نمی» روز نفیر«در  عمرگر برگزیده، نبود،  اگر علی، این هدایت. 8

نعمتهاي فریبنـده دنیـا تـو را    ! اي اي کسی که همۀ خوبیها و بزرگواریهاي زمان را به ارث برده. 9

کـه کـرم و    از زمان آفرینش، با جود و بخشش عهد بسته بود؛ همـان  روح بزرگوار تو. فریب نداد

 .شود بخشش نامیده می

امور مسلمانان سرو سامان ! ، پارسایی و سکوت پیشه کردي»حکمیت«اي کسی که در ماجراي . 10

ات آیا گنبدهاي آنها بر فراز نادانی باال رفت؟ و آیا اسالم نج: پرسم من از تو می. نیافت و آنها رفتند

  یافت؟

سامان شود و مصیبتها برطـرف   بیم آن نداشت که ضرر و زیانی به او برسد، تا امور مسلمانان به. 11

  .شود

. روز طلوع او آواز بخوان و خدا را به خاطر یاد میالد او تسبیح گـوي ! اي النۀ شیر در شامگاه. 12

ند ماه کـاملی کـه درخشـش    کند، همان شود و آن را منتشر می بسان پرتوي از یک نور، آشکار می

  .کند پیشانیش، نور خورشید را منعکس می

نه مرگ، آنها را بـه فروتنـی   . را سپري کردند) ص(از روي نادانی، آخرین لحظات عمر پیامبر. 13

داد در حالی که در درونش آتشی به پا  و جانشین شرعی او، پیامبر را غسل می. واداشت و نه آرزوها

 .بود

  .گویا این میراث، مال دنیا بود. را گرفتند) ص(، میراث پیامبرکنندگان نزاع. 14

. شود قصد و نیتت را گرامی داشتی و در آسمان بلند از تو محافظت می! اي امیر زهد و پارسایی. 15

  .گشت شد و قضا و قدر برطرف می اگر دینداري و پرهیزگاریت نبود، گردنها در دستان تو خرد می

زمان تولد، همواره جوانمرد اسـالم بـود و در آن هـیچ شـک و تردیـدي       او پیشوا است و از. 16

در دینداري از همه پیشی گرفت در حالی که سینۀ پیامبر او را خوشـبو سـاخت و روشـنایی    .نیست

  .کرد وحی را درك می
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پـس  . دست نبوت، عزم او را محکم و استوار ساخت و از کودکی، او را امام و پیشوا قـرار داد . 17

بود و اولین فردي بود که به دعـوت  ) در نوشتن وحی(خدا همراه و کاتب او) ص(با پیامبرهمیشه 

  .او ایمان آورد

سـان نمـک در    را داشت و از اصل و نژاد او بود، به) ص(او جوانمرد بود و بوي خوش پیامبر. 18

و . »احـد «و  »خندق«، »حنین«، »بدر«جنگهاي : پس تعدادي از داستانهاي او را به یاد بیاور! زمین

  .بیابان و شکار، حکایت از پهلوانی او دارد

و سـرکه و گرسـنگی و   . شود و پارسایی در زمین مورد نظر او است گیرد،گرسنه می روزه می. 19

  .باشد گیاهان،  خوراك او می

راز . آیا پرسیدي که مسلمانان پس از دوري تو چسان گشتند؟ پس دلیل آن را بپـرس ! بایست. 20

  بود؟ چگونه حیله و مکر، او را به پیراهنی بدل کرد که با خونی مباح، رنگین گشته بود؟عثمان چه 

بود و اولین فردي بود که به دعوت ) در نوشتن وحی(پس همیشه با پیامبر خدا بود و کاتب او. 21

راه  او سرور سخنوران، دروازة علم و قانونگذار بود و فقه و دانایی، از همـان آغـاز،  . او ایمان آورد

  .روشن بالغت او بود

گشت؛ زیرا سالمت دین براي او از فرمانروایی  ، خشمگین نمی)براي امور دنیوي(سرور زاهدان . 22

همۀ چیزهاي ارزشمند و همۀ فداکاریها را به او بخشید، و روح و جـانش قـرین و   . خوشایندتر بود

  .همراه ترس از آسایشش بود

به این امر ) ع(امام. گسترده گشت، اندوهگین نشد) ت با خلفابراي بیع( هاي دعوت  اگر نشانه. 23

توانست آن را به زور شمشیر از آن خود کند، امـا   خواست، می اگر می. راضی شد و دشمنی نداشت

  .هدف و خواسته شمشیرش، بتها بود

ن، به ماند، مگر اینکه دهانهاي غارتگرا هیچ فقیري از ما با میل و رغبت یاریگرش، گرسنه نمی. 24

خواهم که آنها را به اخالق نیک تشویق کنـی، زیـرا    از تو می. گردد مند می خاطر آن، لبریز و بهره

  .روند آنان که که اخالقشان از بین رفت، خود نیز از بین می
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