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  البالغه دراندیشۀ صالح عبدالصبور با رویکرد بینامتنیت فرهنگی نهج

  1مراسکیدکتر حسن گودرزي ل

  چکیده

کـه برخـی از آنهـا را     اي از مفاهیم نو و مدرن اسـت  ادبیات معاصر عربی، دربردارندة مجموعه

  .     که معادل آن در زبان عربی تناص است یکی از این مفاهیم، بینامتنیت است. باشد وامدار غرب می

وص ادبیات رسـوخ  خص ها، به که در تمامی حوزه اجتماعی است -بینامتنیت، رویکردي فرهنگی

وجود آورده و داراي نمودهاي مختلفی است کـه عبارتنـد از    کرده و تحوالت شگرفی را در آن به

گرایی، بینافرهنگی و رمز شناسی که در این جستار نمود بینـافرهنگی آن در شـعر یکـی از     مکالمه

این نوشـتار  . ظر استمد ن  شاعران معاصر ادبیات عربی یعنی صالح عبدالصبور،شاعر نوپرداز مصري

بر آن است تا رویکرد فرهنگی نهج البالغه را با تحلیل محتوا و تکیه بر مفـاهیم آن در ابیـات او،   

در این مقاله، نهج البالغه به عنوان فرهنگ خـودي معرفـی   .وتحلیل قرار دهد  مورد بررسی و تجزیه

و شخصیت در شـعر عبدالصـبور،    شود تا مفاهیم موجود در آن از قبیل فقر، ایمان گشته، و سعی می

بررسی گردد تا  نگاه جامعه شناختی او در بیان و اصالح مسائل و مشکالت اجتماعی، تبیین گـردد  

کند و گفتار نیک همراه با عمل  و ایمان، جامعه را اصالح می ایمانی را به همراه دارد چراکه فقر، بی

  .  کنندة شخصیت انسان است تکمیل

  .و بینافرهنگی صالح عبدالصبور، بینامتنیت البالغه، نهج :واژگان کلیدي

                                                             
  h.goodarzi@umz.ac.irاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران    . 1
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 مقدمه

ین خـاطر   است به ا) بینامتنیت(همان طور که اشاره گردید، بینافرهنگی یکی از نمودهاي تناص

ضروري است که ابتدا در مورد بینامتنیت توضیحاتی داده شود سپس بعـد بینـافرهنگی آن تبیـین    

  .گردد

،  آلـن (در اواخـر دهـۀ شصـت، در فرانسـه مطـرح شـد       1وکریسـتوا ژلی  بینامتنیت، توسط خانم

آثار فردینان دوسوسور  وي با مطالعۀ). 30ص :ش1385
2

باختین شناس و استاد خود میخائیل زبان 
3
و  

پردازان معتقد هستند که مبـدع اصـلی    دو، به این مفهوم دست یافت، ولی برخی از نظریه تلفیق آن 

گرایـی در   که منطق مکالمه) م2008: هاشم(باشد باختین می ی، میخائیلواژة بینامتنیت، دانشمند روس

کـه   کنند و برعهدة خواننده است که متنها با یکدیگر گفتگو می متون را کشف کرده و معتقد است

سـر   اگر یک. شود که بین من و دیگري زده می پلی است  کالم«: گوید وي می. را کشف نماید آن 

کـه هـم    قلمرویـی اسـت    کـالم . سرِ دیگر آن بـه مخـاطبم اتکـا دارد    این پل به من متکی است،

گوینده، . باشند اش در آن سهیم می سخن  و هم طرف  ، هم گوینده شونده  کننده و هم مخاطب مخاطب

که تنها با موضوعات بکر و هنوز نام نایافتـه سـر وکـار داشـته و بـراي        آدم کتاب مقدس نیست

کـه   کریستوا هم با تأثیرپذیري از وي برآن است) ش1388: حیاتی(» .دهدبار نامی به آنها ب نخستین

گیـري و تفسـیر هـر مـتن      تنهایی عمل نکرده و شـکل  هیچ متنی مستقل از سایر متنها نیست و به

شـود   حاوي بینامتنهایی از دیگر متـون مـی    پس متن. تأثیر متون دیگر و با ارجاع به آنهاست تحت

و متن، محور و موضوع اصلی   گرفته   مفهوم بینامتنیت از متن سرچشمه بنابراین). ش1386: کاسب(

  قـول روالن  وچراي او نیست بـه  چون و بی  گردد و دیگر خبري از مؤلف و تأثیر و نفوذ مستقیم می

محور   ، به سه وي در این پدیده. رو هستیم نام مرگ مؤلف روبه اي به در بینامتنیت با پدیده ما 4بارت

 :وده استاشاره نم

قولها است کـه از   متن بافتی از نقل. 2. بهاي مرگ مؤلف صورت پذیرد  تولد خواننده باید به. 1

گویـد، و نـه مؤلـف     مـی   کـه سـخن   اسـت   زبـان . 3انـد؛   شماري اقتباس شـده  مراکز فرهنگی بی

                                                             
١ . Julia Kristeva 
٢ . Ferdinand Dsassure 
٣. M.bakhtin  
٤. Roland Barthes 
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، گفتگو، خواننده، متن: که عبارتند از است  پس عناصر مختلفی در بینامتنیت مطرح).ش 1386:اندیشه(

ترین موضوعی که در بینامتنیت باید مدنظر قرار گیرد، همان فرایند اخذ معنا از متون توسط  ولی مهم

  ).11ص :ش1385آلن، (شود که به آن، خوانش یا تأویل گفته می خواننده است

متن ادبی . اي زبان است  مکالمه  طورکه اشاره گردید، بینامتنیت اصطالحی حاکی از سرشت همان

  اي از رمزگانها، سخنها، و متنهاي از پـیش  مجموعه  بل حاصل  موجود یکتا و خودآئین  یگر نه یکد

این مفهوم توسط منتقـدانی چـون دکتـر    ). 129ص :بارت، همان ،روالن آلن(شود می  موجود انگاشته

کـرده و   ، متن را جسمی زنده تلقی مانند بارت  وي. الغذامی وارد عرصۀ ادبیات معاصر عربی گردید

شـناختی و   روان  دهـد، زیـرا از نظـر او مـتن، عملیـاتی      مـی   شناختی آن اهمیت بیشتر به بعد روان

ازطـرف  ). 73ص :م2010المغربی، (پذیرد که فهم آن توسط خواننده صورت می شناختی است زیبایی

ادبـی    پردازان چون دکتر مرتاض، معتقد هستند که میان بینامتنیـت و سـرقت   دیگر برخی از نظریه

  ) 62ص:همان.(ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

شده در باب بینامتنیت، باید به این نکتۀ اساسی توجه داشت که هـر    هاي مطرح با توجه به نظریه

متأثر از متنهاي دیگر فرهنگها بوده است و   صورت غیرمستقیم و چه به   صورت مستقیم متنی چه به 

پیشینش متـأثر از فرهنگهـاي دیگـر      و در طول تاریخ» است هر متنی بینافرهنگی«عبارت دیگر  به

و   ترین فرق بـین بینامتنیـت و اقتبـاس و سـرقت     در واقع مهم) شRegnant) :1388 .بوده است

  بسیار مهم بوده و مورد توجه  که در بحث بینامتنیت، قضیۀ فرهنگ است  جزآن، در همین نکته نهفته

  :ت بعد بینافرهنگی آن که موضوع اصلی مقاله است، تبیین گرددگیرد به این خاطر الزم اس قرار می

و همـواره    متن نیسـت  متنی بدون پیش  گونه که گفته شد بر اساس اصل بینامتنیت، هیچ  همان

و انتقال فرهنگ نیز بر همین اساس صورت ) ش1388:مطلق(شوند متنها بر پایۀ متنهاي گذشته بنا می

گذارد، فرهنگ خود را هم بـه آن مـتن    ه بر روي متن اصلی اثر میمتنی ک پذیرد، یعنی هر پیش می

  دو دسـتۀ بـزرگ    شان، به توانند بنابر ارتباط فرهنگی رو، روابط بینامتنی می کند و از این  منتقل می

مرجع   که متن تر هنگامی عبارت روشن به. فرهنگی فرهنگی و برون درون: تقسیم شوند که عبارتند از

فرهنگـی محسـوب    بینـامتنی درون   روابط  صورت مشترك با متن اصلی باشد، دراینداراي فرهنگی 

که مـتن مرجـع داراي فرهنگـی دیگـر نسـبت بـه مـتن اصـلی باشـد،            برعکس، هنگامی. شود می

بنابراین، بینافرهنگی انتقال ) همان(شود فرهنگی تلقی می فرهنگی یا میان بینامتنی برون  صورت دراین
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فرهنگی  فرهنگی و برون باشد که به دو بخش درون ا پیش متن به متن اصلی میفرهنگ متن مرجع ی

گردد که به آن اشاره شد و از آنجا که نهج البالغه فرهنگی اسالمی و خودي محسوب می  تقسیم می

شود و عبدالصبور هم شاعري مسلمان است، از این رو روابط میان اشعار او به عنوان مـتن اصـلی و   

فرهنگی محسوب شده و در قالب مفاهیمی چون  ه عنوان پیش متن یا متن مرجع، دروننهج البالغه ب

  .گیرد فقر، ایمان و شخصیت مورد بررسی قرار می

شایان ذکر است که عبدالصبور ممکن است به طور مستقیم از نهج البالغه اثرپذیري نداشته باشد 

زدیک به نهج البالغه است کـه امکـان   ولی مضامینی که در برخی از اشعار او وجود دارد به حدي ن

  . خصوص بعد بینافرهنگی آن، در این مقاله فراهم نموده است بررسی آن را به صورت بینامتنیت به

این نوشتار برآن است تا نهج البالغه را با رویکرد بینافرهنگی آن، در شـعر یکـی از شـاعران    

و تحلیل نماید و به ایـن   کرده و تجزیه  عبدالصبور بررسی نوگراي ادبیات معاصر عربی یعنی صالح

  گردد؟ گر می  نهج البالغه چگونه در شعر عبدالصبور جلوه: دهد  سؤال اساسی پاسخ

  

  نهج البالغه -1

بالیده ) ص(همین بس که وي در مکتب نبی مکرم اسالم) ع(در فضیلت علمی و ادبی امام علی 

ی برخـوردار بـوده تـا حقـایق و معـارف نـاب       است و از این رو همواره از این توانایی و شایستگ

توحیدي را از آیات روح بخش قرآنی و کالم هدایتگر پیامبر رحمت بیرون بکشد و بعـدها بتوانـد   

  .شناسیم آنها را درکالم گوهربار خویش جاري سازد که امروزه آن را با عنوان نهج البالغه می

اي  بر کتابی نهاد که دربردارندة مجموعهنهح البالغه عنوان بامسمایی است که سید رضی آن را 

است و این کتاب را به این دلیل نهج البالغه نامید که درهاي بالغت را براي ) ع(از سخنان امام علی 

آن چنان .یابد آموز بخواهد در آن می کند و هرچه دانشمند و دانش نگرد باز می کسی که در آن می

ترین ایام با دو امتیاز همراه بوده است و با  از قدیم) ع(علی کلمات امام «:فرماید که استاد مطهري می

هر یـک از  . یکی فصاحت و بالغت، و دیگري چند بعدي بودن: شده است این دو امتیاز شناخته می

ارزش فراوان بدهد، ولی توأم شدن ایـن  ) ع(این دو امتیاز به تنهایی کافی است که به کلمات علی 

ار رفتن سخن در مسیرها و میدانهاي مختلف و احیاناً متضاد و در عین دو با همدیگر که همان به ک

» را قریب به حد اعجـاز قـرار داده اسـت   ) ع(حال حفظ کمال فصاحت و بالغت است، سخن علی
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را فروتر از کالم خالق و بـاالتر از  ) ع(و همین اعجاز است که کالم امام) 7ص :ش1366مطهري،(

  )8ص :ق1421بی الحدید،ابن ا.(کالم مخلوق گردانده است

طور که اشاره شد نهج البالغه در حالت کلی از دو بعد ظاهر و محتوي قابل بررسی اسـت   همان

در مورد ) ع(هاي امام علی  که در این مقاله بعد محتوایی آن مد نظر است و آن، پرداختن به اندیشه

زم است تـا مختصـري بـه    فقر، ایمان و شخصیت در شعر صالح عبدالصبور است ولی قبل از آن ال

  .معرفی صالح عبدالصبور بپردازیم
    

  عبدالصبور صالح -2

خوریم که نـوگرایی   عبدالصبور، برمی در میان شاعران معاصر ادب عربی به شاعري به نام صالح

او مشهورترین شاعر مصـر بعـد از امیرالشـعراء، احمدشـوقی     . کار گرفت هاي خود به را در اندیشه

  :بود مانند  سرود و اشعار او کالسیک شیوة قدما شعر می به  نخست) 200ص :م1999جحا،  خلیل.(است

ــبح ــدرج  الصـ ــی  یـ ــه فـ   طفولتـ

ــا   ــوق قریتنـ ــم فـ ــدر لَملـ   والبـ

  

ــزمِ    ــو منهــ ــو حبــ ــلَ یحبــ   واللیــ

  ، ولــــم أنــــم   أســــتار أوبتــــه 

  )133ص :م2006عبدالصبور، (

بـه    در تغییر نگرش او نسبت سزا آشنا شد که تأثیري به  2و کافکا 1الیوت.اس.سپس با آثار تی

کـه در عنفـوان جـوانی بـا       هنگـامی «: گویـد  مـی   الیـوت .اس.که در مورد تـی  شعر نهادند؛ چنان

ص :همان(»خود جلب نکرد مرا به  اندازة جسارت زبانی او توجه چیز به إلیوت آشنا شدم، هیچ.اس.تی

ویژگیهاي شعري   ترین ی از مهممشهورتر است و یک   در میان شاعران نوگراي مصر، او از همه) 79

شـعري جدیـد    ترین درام  باشد که مشهورترین و موفق می» حالج  سوگنامۀ«شعري با عنوان  او، درام 

، صبور، تأثیر آشکار درام منظوم الیـوت و   در این نمایشنامه) 10ص :ش1384الضاوي، (عرب است

قتل در « تأثیر  نوعی، تحت ن گفت که بهتوا است و می  نظریۀ الیوت را در باب درام منظوم پذیرفته

  ). 232ص :ش1380کدکنی،  شفیعی(الیوت بوده است» کلیساي جامع

گردد و شعر او بیان حاالت انسان معاصر اسـت،   در شعر نو محسوب می  او جزء شاعران پیشگام

 که مشـکالت مـردم را بیـان کنـد و ایـن شـعر       ترین ویژگیهاي شعر نو آن است زیرا یکی از مهم

                                                             
١. T.S.eliot 
٢. Kafka  
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اشاره نموده و از رژیم غاصـب    که در آن به مشکالت مردم فلسطین اي از آن است عبدالصبور نمونه

  :عنوان تاتار یاد کرده است صهیونیست به

  هجم التتار

  بالدمار یقۀرموا مدینتنا العر

  

  تاتارها هجوم آوردند  

شهر باستانی ما را ویران کردند               

  )71ص :عبدالصبور، همان(

و  تا نهج البالغه را در شعر او با رویکرد بینافرهنگی مورد بررسی و تجزیه   این مقاله برآن است

  .تحلیل قرار دهد و برخی از مفاهیم آن چون فقر، ایمان و شخصیت را در شعر او بررسی کند

  

  البالغه و شعر عبدالصبور بینافرهنگی نهج: 3

  فقر  : 3-1

هاي تعالی بـاز مـی دارد و او را در    که انسان را از رسیدن به قلهترین مشکالتی  یکی از بزرگ

از آن به عنوان شري یاد ) ع(کند، فقر است که امام علی گرداب عقب ماندگی و فالکت گرفتار می

یا بنَی إنـی  «: فرمایند حنیفه می بن کند که باید از آن به خدا پناه برد هنگامی که به پسرش محمد می

پسرکم از » « .فقرَ فاستعذْ باهللاِ منه فإنَّ الفقرَ منقَصۀٌ للدین مدهشَۀٌ للعقلِ، داعیۀٌ للْمقتأخاف علیک ال

درویشی بر تو ترسانم، پس، از آن به خدا پناه بر که درویشی دین را زیان دارد و خرد را سرگردان 

کنـد   طان تشبیه میفقر را به شی) ع(امام علی) 419ص :ش1377شهیدي،(» .کند و دشمنی پدید آرد

چون شیطان، تجسم و نماد بدي و شر است که همیشه دامنگیر بشریت بوده و دین و عقل او را تباه 

  . ساخته و موجب به وجود آمدن کینه و دشمنی  می گردد

  :می گوید» سوگنامۀ حالج«عبدالصبور هم از فقر به عنوان شر یاد می کند و ودر 

  :الحالج

  هبنا جانبنا الدنیا 

  مانصنع عندئذ بالشر

  : الشبلی

  الشر

  ماذا تعنی بالشر

  :حالج 

  فرض کنیم که از دنیا فاصله گرفتیم 

  کار کنیم  دراین هنگام با بدي چه

  :شبلی

  بدي 

  منظورت از بدي چیست 
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  :الحالج

  فقرالفقراء

جوع الجوعی، فی أعیـنهم تتـوهج ألفـاظ    

 )481ص:عبدالصبور،همان( الأوقن معناها

  :حالج

  ارگان فقر بیچ

هـایی   گرسنگی گرسنگان، در چشمان آنها واژه

 دانم درخشد که یقیناً معنایش را نمی می

کند که داراي دو طرز  در این ابیات عبدالصبور دو شخصیت و عارف نامی هم عصر را ذکر می

یکی شبلی که معتقد است صوفی فقط باید کنج عزلت برگزینـد و کـاري بـا    : هستند  فکر مختلف

جامعه نداشته باشد و در طرف دیگر، حالج قرار دارد که معتقد است عالوه بر رسیدگی به  اجتماع و

امور عبادي و شخصی، باید در کنار مردم و جامعه بود، نیازهاي آنها را درك کـرده و نسـبت بـه    

: م2007مجموعۀ نویسندگان،(چنین باید نقش بیدارگري را هم ایفا نمود هایشان توجه نمود هم خواسته

یکی از مظاهر اصلی شر برشمرده و برآن است که فقر و گرسنگی در میـان   سپس فقر را) 34ص 

به همین خـاطر  . فقط کنج عزلت را برگزید تفاوت بود و زند و نباید نسبت به آن بی مردم موج می

  :گوید تواند در برابر این پدیدة ناخوشایند اجتماعی، تاب بیاورد و می نمی

  یا شبلی

  ی فی ملکوت اهللالشر استول

  کیف أغض العینَ عن الدنیا... حدثنی

 )482ص :عبدالصبور،همان( إال أن یظلم قلبی

  !اي شبلی 

  شر بر ملکوت خداوند سایه افکنده است

  چگونه چشم از دنیا بپوشم... به من بگو

 .که پا روي دلم بگذارم مگر این

اوند هم سایه افکنده است و مـن  شر و بدي حتی بر ملکوت خد: گوید زند و می حالج فریاد می

رود که خودش را با  تفاوت باشم و تا حدي پیش می پوشیده و نسبت به آن بی توانم از آن چشم نمی

رسد که براي اصالح جامعه و مردم، ابتدا باید حاکم  این نتیجه می  حاکمیت زمانه درگیر کرده و به

  :اصالح گردد

  :الحالج

  ۀمو أقول لهم إن الوالی قلب األ

 )485ص: همان(هل تصلح إال بصالحه 

  :حالج 

  گویم که حاکم قلب امت است و به آنها می

 .گردد و جامعه، جز با اصالح او، اصالح نمی

» « .الفقرُ المـوت االکبـر  « : باالتر از مرگ است چنانچه می فرمایند) ع(فقر، از نگاه امام علی

إن عذاب اإلنسان «: گوید بدالصبور هم میع) 391ص :شهیدي،همان(» .تنگدستی بزرگتر مرگ است
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ولکنـه نـاتج مـن سـوء توزیـع      . األکبر هو الفقر، ولکن لیس الفقر ناتجاً من سوء توزیع الثـروه فحسـب  

تر انسان همان فقر و تنگدستی است و فقر، حاصل بـد تقسـیم کـردن     عذاب بزرگ» « . اإلنسانیۀ

  )60ص :،همانعبدالصبور(» .ثروت نیست، نتیجۀ نبود انسانیت است

در مورد فقر، در حقیقت پرداختن به مشکالت و واقعیتهـاي موجـود در جامعـه    ) ع(کالم امام 

در سـایۀ همـین تفکـر،    . گردد است، زیرا فقر، واقعیتی است که موجب مرگ و نابودي جامعه می

گرا بود بـه   عبینیم که معتقد هستند باید نسبت به مشکالت موجود واق گرایان را می رئالیستها یا واقع

گرایی یعنی کشف و ارائـۀ آنچـه انسـان     واقع« :گوید نویس فرانسوي می اي که موپاسان،رمان گونه

و این قضـیه نـزد بزرگـان ادبیـات رئالیسـتی      ) 147ص :ش1366سیدحسینی،(»معاصر واقعاً هست

همچون چخوف،گورکی و تولستوي ملقب به انسان انسانیت کـه بـا نابسـامانیهاي عصـر خـویش      

  .  جلوه و نمودي خاص دارد)161ص :ش1378الغمري،(تباطی عمیق داشت ار

که توجه به مشکالت و نیازهـاي  ) 35ص :م1999خلیل جحا،(گرا است عبدالصبور، شاعري واقع

شناختی او نسبت به فقر و عواقـب ناشـی از    واقعی انسان را محور بحث خود قرار داده و نگاه جامعه

نسبت به فقر و مضرات آن است، هنگامی که می ) ع(ي متقیان، علیآن، در حقیقت همان نگاه موال

إن اهللاَ سبحانه فرض فی أموال األغنیاء أقوات الفقراء فما جاع فقیرٌ إال بما متِّع به غنی و اهللاُ « :فرمایند

پـس  .خداي سبحان روزي درویشان را در مالهاي توانگران واجب داشته» « .تعالی سائلُهم عن ذلک

و کردگار، توانگران را بازخواسـت  . رویشی گرسنه نماند جز که از حق او خود را به نوایی رساندد

زورگویی ثروتمندان را علت تنگدستی ) ع(در اینجا امام) 420ص :شهیدي،همان(» .کند از این کار

دشـمنی  فقیران دانسته و همانطور که قبالً نیز اشاره گردید فقر و تنگدستی را موجب رواج کینه و 

  :گوید اند و عبدالصبور هم نسبت به فقر وآثار آن چنین نگاهی داشته و می دانسته

  ةلیس الفقر هوالجوع إلی المأکل و العري إلی الکسو

  الفقر هوالقهر

 الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحـب و زرع البغضـاء  

 )538ص :عبدالصبور،همان(

  فقر نیاز گرسنه به غذا و عریان به لباس نیست 

  فقر همان سلطۀ زور است

فقر همان نابودي عشق و کاشتن بذر کینه میان 

 .مردم است

  :  گوید خداوند به ما می      :اهللا یقول لنا

  با یکدیگر دوست و مهربان باشید    کونوا أحبابا محبوبین
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  :گوید و فقر به ما می      :والفقر یقول لنا

  ر شدیداً کینه بورزید     نسبت به یکدیگ  )539ص: همان(کونوا بغضاء بغّاضین

عبدالصبور در این ابیات به حقیقت فقر پرداخته و پیامدهاي سیاسی، اجتماعی و اخالقـی آن را  

  :کند که عبارتند از ذکر می

آید  وجود می عدالتی در جامعه به فقر به عنوان یک پدیدة سیاسی، در اثر بی: پـذیري  ظلم: 3-1-1

اي مغلوب، غالب همیشه به مغلوب زور گفته و حق  دند و عدهاي غالب گر شود که عده و موجب می

  .ماند بردگی و بندگی می دهد و در نتیجه زیر یوغ  کند و به او اجازة رشد و نمو نمی او را پایمال می

اي گسـترش   هرگاه فقر در جامعـه : از میان رفتن دوستی و محبت و رواج کینه ودشـمنی : 3-1-2

م رخت بربسته و جاي خود را به چیزهاي ناپسند دیگر چون کینه و یابد، محبت و عشق و دوستی ه

کنـد و   دهد و کینه و نفرت پدیدة ناپسند دیگري است که انسانها را از همدیگر دور مـی  نفرت می

  .گسلد را از هم می کند و آن دهد و قوام و بنیاد جامعه را دچار تهدید جدي می بدبینی را گسترش می

گري عبدالصبور و توجه وي به مشکالت مردم، در این سوگنامه  انه و اصالحگرای اوج افکار واقع

ماندگی جامعه یعنی فقر، اشاره کرده  ترین مظاهر عقب ترین و مهم است که در آن به یکی از اصلی

چون تولستوي مردم را از جـنس   وي هم. کند تر آن را از زبان حالج بیان می تمام  و به زیبایی هرچه

کند و با دردها و رنجهاي  و از نزدیک با مردم زندگی می) 170ص :الغمري، همان. (هخودش دانست

کند و ادبیات  شمار آنها آشنا است و به عنوان یک ادیب متعهد، سعی در ابراز همدردي با آنها می بی

  .گیرد رسانی به آنان به کار می را در خدمت

انـد،   ثار آن از منظر جامعه شناختی پرداختهبه فقر و آ) ع(همان طور که اشاره گردید، امام علی

خردي،کینه و دشمنی، نیستی و نابودي، ظلم  دینی، بی اي گسترش پیدا کند بی زیرا اگر فقر در جامعه

گردد و اینها عواملی هستند که قوام جامعه را از هم گسسته و باعث فروپاشـی   و ستم نیز، حاکم می

شـناختی و   به این امور اشاره کرده و آنها را از منظر جامعه) ع(شود، عبدالصبور هم مانند امام آن می

بنابراین میان نهج البالغه و اشعار عبدالصبور . گرایی مورد بررسی قرار داد که به آنها اشاره شد واقع

ارتباط درون فرهنگی وجود دارد چون، نهج البالغه در اصل متعلق بـه اسـالم و مسـلمین اسـت و     

شود و عبدالصبور هم شاعري مسلمان است که خود را پایبند بـه دیـن    یفرهنگ خودي محسوب م

  .داند ایمانی و یقین نداشتن به خدا را منشأ درد و رنج و بدبختی می بینیم که بی دانسته و در ادامه می
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  ایمان.4

بـه   إنَّ أفضلَ مـا توسـلَ  « :فرمایندبهترین فضیلت براي بشر را ایمان دانسته و می) ع(امام علی

اإلخالصِ  کلمۀُاالسالمِ،و  ةُالمتوسلون إلی اهللا سبحانه االیمانُ به و برسوله و الجهاد فی سبیله،فإنه ذرو

جویند، ایمان  همانا بهترین چیز که نزدیکی خواهانِ به خداي سبحان بدان توسل می» « .ةُفإنها الفطر

سلمانی است و یکتا دانستن پروردگار به خدا و پیامبر و جهاد در راه خدااستکه موجب بلندي کلمۀ م

عبدالصـبور هـم بـه مفهـوم ایمـان      ) 107-106: شهیدي،همان(» . که مقتضاي فطرت انسانی است

خواهد که مانند خدا باشند یعنی به خداوند ایمانی قوي داشته باشند و فقط به او  پرداخته و از مردم می

  :توکل کنند

  ا قوي استاي مردم خد  اهللاُ قوي یا أبناء اهللا

  مانند او باشید    کونوا مثله

  اي مردم خدا بسیار کوشا است  اهللا فعولٌ یا أبناء اهللا

  مانند او باشید    کونو مثله

  )49ص : عبدالصبور،همان(اي مردم خدا عزیز است  اهللا عزیز یا أبناء اهللا

ان، بر طبق در این ابیات،مانند خدا بودن همان ایمان قوي و محکم داشتن به اوست چون که ایم

و منه ما یکونُ عواري . فَمن االیمانِ ما یکونُ ثابتاً مستقراً فی القلوب« :دو دسته است) ع(فرموده امام

هـا عاریـت و    برخی ایمان در دلها بر قرار است و برخی دیگر میـان دلهـا و سـینه   » « .فی القلوب

. که یقینی، قلبی و پایدار باشدو ایمانی ارزشمند است ) 206-205ص :شهیدي،همان(» .ناپایدار است

ایمانی و یقین نداشتن بـه خداونـد    عبدالصبور هم این نوع ایمان را مد نظر دارد و معتقد است که بی

موجب رواج درد و رنج در جامعه شده و خوي حیوانی و شیطانی را میـان مـردم گسـترش داده و    

  :روابط انسانی حاکم بر افراد جامعه را از بین برده است

  گاه که گوهر یقین را از دست دادیم آن    ین فقدنا جوهر الیقینح

  جنینهاي زنان آبستن در شکم زشت گردیدند    تشوهت أجنۀُ الحبالی فی البطون

  مو در گودال چشمها رشد می کند    شعر ینمو فی مخاور العیون

  و چانه بر پیشانی گره می خورد    والذقن معقود علی الجبین

  نسلی از شیاطین  )285ص :دالصبور،همانعب(جیل من الشیاطین
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نداشتن به خداوند که جامعه را گرفتار مشکالت  ایمانی و یقین در این ابیات، شاعر به دو پیامد بی

 :کندکه عبارتند از کرده،اشاره می

گذارد، چون شخصیت فرد از  ایمانی، بر فطرت و نهاد انسان اثر می بی: سرشت پاکی  تیرگی: 4-1

ایمانی در میان مردم رواج یابد بر روي  اگر بی. گیرد شکل می  جنین و حتّی قبل از آنزمان تشکیل 

عبـارت   بـه  . کنـد  شدن جنین یاد مـی  گذارد که عبدالصبور از آن به زشت  فرزندان آنها هم اثر می

را   عهبرد و جام کند و تار و پودش را از بین می نهادینه می  و مشکالت را در جامعه  دیگر، درد و رنج

  . کشاند سوي گرداب هالکت و نابودي می به

فضا را براي گسترش شـرارتها و پلشـتیها،     ایمانی آن است پیامد دوم بی: افزایش شـرارت : 4-2

گیرد نه  می  گردد که شخصیت و هویت خود را از شیطان سازد و موجب پیدایش نسلی می می  فراهم

  .هاي ناب الهی و خدایی از اندیشه

یابیم که عبدالصبور شاعر با ایمانی است که درد و رنج واقعی مردم را  ل این ابیات در میاز خال

  .داند که آنها را گرفتار شیاطین کرده است ایمانی و یقین نداشتن نسبت به خداوند می در بی

طور که اشاره شد، مفاهیم عمیق و ارزشمند نهج البالغه در اشعار عبدالصبور کامالً هویـدا   همان

اولین مفهوم فقر بود که بیان شد و دومین مفهوم ایمان به خداست که با استناد بـه ابیـات او   . است

ثابت شد که میان نهج البالغه و این اشعار روابط بینامتنی درون فرهنگـی حـاکم اسـت،زیرا  نهـج     

و ایـن   آورد البالغه متن مرجع است و در مورد ایمان و یقین داشتن به خداوند، سخن به میـان مـی  

در ادامه با بررسی موضوع شخصیت از نگاه . اند اشعار، متن اصلی هستند که از آن مفاهیم بهره برده

  .کار برده است ، خواهیم دید که عبدالصبور هم این مضمون را در شعر خویش به)ع(امام علی

  

  شخصیت -5

.( سـت گـردد و معـرف رفتـار او ا    شخصیت به همۀ خصـلتها و ویژگیهـاي فـرد اطـالق مـی     

Moles,1971: p156( یکی از این ویژگیها گفتار است که معرف شخصیت انسان است. 

» « .لسانُ العاقلِ وراء قلبِه، و قلب األحمـقِ وراء لسـانه  « : فرمایند در این مورد می) ع(امام علی

و .یفۀو هذا من المعانی العجیبۀ الشر» « .زبان خردمند در پس دل اوست،و دل نادان پس زبان اوست

 هلسان ذَفاتبِقُ حۀِ و مؤامرةِ الفکرةِ،و األحمقُ تسیطلقُ لسانَه إال بعد مشاورةِ الروبه أنَّ العاقلَ ال ی المراد

و این از معنیهاي شگفت و شریف است و مقصـود  » « و فلَتات کالمه مراجعۀَ فکرِه و مماخضۀَ رأیه
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د رها نکند تا که با دل خویش مشورت کند و با اندیشه خود خردمند زبان خو: این است که) ع(امام

اي که به آن دهان گشاید، بر اندیشیدن و رأي درست  رأي زند، و نادان آنچه را بر زبان آید و گفته

پس چنان است که گویی زبان خردمند پیرو دل اوست و دل نـادان  . را بیرون کشیدن سبقت گیرد

  )367 ص :شهیدي،همان(» .پیرو زبان او

انـد و آن اینکـه آدمـی را براسـاس گفتـار او       به یک مفهوم ژرف اشاره نمـوده ) ع(امام علی

شناسند و انسان باید مراقب گفتار خویش باشد و سنجیده و نیکو سخن بگویـد زیـرا شخصـیت     می

  :زیر زبان او نهفته است) ع(انسان بر طبق فرموده امام

ص : همـان (» .آدمی نهفته در زیر زبان خـویش اسـت  » « .المرء مخبوء تحت لسانه):ع(قال« 

  :گوید سعدي در این مورد می) 388

ــد    ــه باش ــخن نگفت ــرد س ــا م   ت

                    

ــد     ــه باشـ ــرش نهفتـ ــب و هنـ   عیـ

  )59ص :ش1384سعدي،(              

 :گوید عبدالصبور هم به این مضمون اشاره کرده و می

  واژة کشنده    لفظٌ قاتلْ

ــی        نفث سماذو ألف لسانٍ ت ــرون م ــم را بــه بی ــه س ــان اســت ک ــزار زب  دمــد داراي ه

  )185ص:عبدالصبور،همان(

کند که چون سمی است که در وجود آدمی نفوذ  وي در این ابیات به تأثیر کالم منفی اشاره می

  :کند کند و در ادامه به کالم نیکو اشاره می کرده و شخصیت او را پایمال می

األشجار هاي درختانند ها چون میوه حتماً واژه    إن األلفاظَ ثمار  

طور که درخت نیکو همان    و کما أنَّ الشجرَ الطیب  

دهد ثمرة نیک می      یعطی ثمراً طیب  

انسان پاك هم      فاإلنسانُ الطیب  

گوید جز با لفظ نیک سخن نمی  )185ص :همان(الینطق إال اللفظَ الطیب  

انند کرده است که ثمره اي پاك و نیک دارد و شاعر در این ابیات سخن نیک را به درختی هم

هاي شخصیت انسان این است که نرم و نیکو سخن بگوید و ایـن نکتـه دقیقـاً همـان      یکی از نشانه

  .اند اند و شخصیت آدمی را در زیر زبان او قرار داده به آن اشاره فرموده) ع(چیزي است که امام علی

« : فرماینـد  ارند که همراه با کردار و عمل باشـد و مـی  شم گفتار را زمانی ارزشمند می) ع(امام

» .عمـل، چـون تیرانـداز بـدون کمـان اسـت       دعوت کنندة بی» « .الداعی بالعمل کالرامی بالوترٍ

  :داند عبدالصبور هم فقط گفتار را کافی نمی)506ص :شهیدي،همان(
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کردنـد کـه   آیا در کتاب آفرینش روایت ن  ألم یرووا لکم فی السفر أن الحق قوالُ

  حق بسیار گوینده است

  کننده است گویم که حق بسیار عمل ولی من به شما می  ولکنی أقولُ لکم بأن الحق فعالُ

  :گویم به شما می        :أقولُ لکم

که گفتار و کردار دو بال   )221ص:عبدالصبور، همان(بأن الفعلَ و القولَ جناحانِ علیانِ 

  بلند و نیرومندند

پندارد که همراه با عمل باشد در این صورت  ،گفتار را زمانی ارزشمند می)ع(وي هماند امام علی

  .            کند رسد و به سمت باال و بزرگی و عظمت حرکت می است که انسان به سعادت و خوشبختی می

شود و اشعار صالح عبدالصـبور کـه مـتن     در اینجا میان نهج البالغه که متن مرجع محسوب می

گردد، رابطۀ درون فرهنگی حاکم است چون که نهج البالغه برادر قرآن است و  اصلی محسوب می

به همۀ مسلمانان تعلق دارد و عبدالصبور هم، مسلمان دینداري است که از معارف ناب اسـالم بهـره   

  .برده است

بـوده  ) ع(اگر بگوییم که عبدالصبور شدیداً تحت تأثیر کالم گوهر بار موالي متقیان امام علـی 

در همـۀ دوران و در همـۀ افـراد    ) ع(ایم چون که سخنان گوهر بار امام اي نگفته سخن گزافه است

  .اند بشریت نفوذ کرده است و انسانها کام تشنه خود را از آن سیراب نموده

در شـعر  ) ع(بنابراین بر اساس نظریۀ بینامتنیت و بعد بینافرهنگی آن ، تأثیر کـالم امـام علـی   

هـاي مختلـف و    و اثبات شد که مفـاهیم ارزشـمند نهـج البالغـه در زمینـه      عبدالصبور بیان گردید

  . خصوص در مورد فقر، ایمان و شخصیت در شعر صالح عبدالصبور کامالً مشخص و هویدا است به
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  یريگ نتیجه

گرایـی،   مکالمـه : گونه که گفته شد، بینامتنیت نمودهـاي مختلفـی دارد کـه عبارتنـد از     همان

در این جستار، پس از بررسی  نهج البالغه در شعر عبدالصبور با رویکـرد  . هنگیرمزشناسی و بینافر

  :بینافرهنگی، نتایج ذیل حاصل آمد

بینافرهنگی، عامل اساسی در گسترش فرهنـگ داخلـی و خـارجی اسـت، زیـرا شـاعر بـا        ) 1

نهج البالغه هاي خویش دارد و از آنجا که  پذیري از این دو نوع فرهنگ،سعی در تبیین اندیشه تأثیر

گرایـی عبدالصـبور    شود لذا در گسترش اندیشۀ واقع محسوب می -داخلی-فرهنگ خودي و اسالمی

  سزا دارد؛ تأثیري  به

هاي جامعه شناختی شاعر براسـاس   بینافرهنگی، خاستگاه اجتماعی دارد و براي اینکه دیدگاه) 2

در نهج البالغه اشاره شـد و بیـان    نهج البالغه تبیین گردد، به مفاهیمی چون فقر، ایمان و شخصیت

اي اجتماعی است که اگر از بین نرود بنیان جامعه را تهدید کرده و آن را بـه   گردیدکه فقر، پدیده

ناپـذیر   کند که دین با جامعه ارتباط جدایی ایمان، ثابت می. دهد سمت هالکت و فروپاشی سوق می

نمایـد و انسـانها    هاي شیطانی در جامعه نفـوذ مـی   دارد و اگر ایمان قلبی وجود نداشته باشد، اندیشه

دهند و زبان و گفتار همراه با عمل،که معیـار شخصـیت انسـان اسـت و      شان را از دست می هویت

  .شوند اشخاص توسط آن شناخته می
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