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1. مقدمه
قرآن مجيد كتاب ديني ماست، معاني و مفاهيم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در 
حيات فردي و اجتماعي ما تأثيِر پنهان و آشکار نهاده است. چنان كه امروزه نمي توان جنبه اي 
از جنبه هاي گوناگوِن زندگي مسلمانان را ياد كرد كه قرآن كريم و معاني واالي آن به نحوي 
مستقيم يا غيرمستقيم، در آن تأثيري نگذاشته باشد )حلبي 1374: 11( از سوي ديگر، شعر آيينه اي 
است كه مي توان افکار، احساسات، بينش ها و اعتقادات شاعر را در آن به نظاره نشست. بر اين 
ايماني شاعر در  باورهاي ديني و گرايش هاي  و  افکار مذهبي  اساس، كاماًل طبيعي است كه 
شعرش جلوه نمايد و به همين دليل است كه در شعِر شاعراِن مسلمان، مسائِل مذهبي به وفور 
يافت مي شود. ازآنجاكه سرچشمة مذهبي مسلمين، قرآن كريم است، پس عجب نخواهد بود 

كه جلوه هايي از اين كتاب آسماني در اشعاِر شاعراِن مسلمان، پرتوافشانی نمايد.
بنابراين، اگر به شعر و ادب فارسي، با دقت و تأمل بنگريم، روشن مي شود كه »جان مايه 
و جوهر آن، از ديِن مبيِن اسالم نشأت گرفته و انديشه هاي شعرا و ادباي اين قلمرو پهناور از 
آموزه ها و تعاليِم ناِب اسالمي، احاديث نبوي و ائمه اطهار و در رأس همة آن ها، قرآن كريم، 
ايراني،  شاعران  اغلب  سروده هاي  به  نگاهي  با   )42  :1386 )خواجه اف  است.«  گرفته  سرچشمه 

مي توان از آن ها به عنوان يکي از بارزترين مصاديِق تأثيرپذيری از قرآن ياد نمود.
زبان شعری امام خمينی نيز به نوعی اشارات و تلميحات قرآنی در ديوان و به ويژه غزلياتش 
توأم با ايهام و اجمال و كنايت است و اين اجمال و ايهام گاه چنان ظريف و همراه با نازک خيالی 
است كه بازيابی و زالل نمودن آن ها نياز به دستی توانا در علوم قرآنی و روايی و ذوقی لطيف 
در شعر و ادب دارد. در اين نوشتار سعي شده است تا از دريچة نظرية بينامتنی، به غزليات امام 
خمينی كه در تعامل گسترده با قرآن است، نگريسته شده و با روش توصيفی ـ تحليلی، همراه 
ايشان  بينامتنی قرآنی موجود در غزليات  با استقراء و استخراج شواهد قرآنی و تحليل آن ها، 
موردبررسی قرار گيرد؛ بنابراين ضرورت دارد كه در ابتدا نظريه بينامتني و روابط آن تبيين شود، 

آنگاه رابطة بينامتنی غزل های امام خمينی با قرآن كريم موردبررسی قرار گيرد.

1-1. فرضیۀ تحقیق

قرآن كريم تأثير گسترده و عميقی بر غزليات امام خمينی گذاشته كه شواهد متعدد و متنوعی 
از آن وجود دارد.
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2-1. هدف تحقیق

هدف اين مقاله تبيين كيفيت و كميت بينامتنی بين قرآن و غزليات امام خمينی و اثبات زاويه 
ديگری از بالغت، زيبايی و غنای قرآن كريم است.

3-1. روش تحقیق

روش تحقيق توصيفی - تحليلی است كه با استقراء و استخراج شواهد و تحليل آن ها، بينامتنی 
غزل های امام خمينی با قرآن كريم كه شامل بينامتنی الفاظ، مضمون، داستان ها و شخصيت های 

قرآنی است، مورد تحليل و بررسی قرار می گيرد.

2. نظریۀ بینامتنی
اصطالح بينامتنی يا تناص، اولين بار از طرف محقق و پژوهشگر بلغاری ژوليا كريستوا به كار 
گرفته شد و او نخستين كسی است كه اين اصطالح را در ضمن كتابش به نام »متن رمان« در 

سال 1966 مطرح كرد )كريستوا 1381: 44(.
گرايش هاي  در  ژوليا  از  پيش  نظريه  اين  جرقه های  كه  باورند  اين  بر  محققان  از  برخی 
فرماليست های روس همچون ميخائيل باختين ديده شده است )عزام 2005: 28(؛ اما حقيقت اين 
است كه باختين اصطالح بينامتنی را صراحتاً به كار نگرفت؛ بلکه اصطالح گفت وگومندي1 را 
برای داللت بر روابط تداخل ميان تعابير به كار گرفت )طعمة حلبی2007: 45(؛ گفت وگومندي 
هر  باختين،  ازنظر  مي شود؛  اطالق  ديگر  پاره گفتارهاي  با  پاره گفتاري  هر  ضروري  رابطة  به 
پاره گفتاري مي تواند به هر مجموعه اي از نشانه ها، خواه يک گفته، شعر، ترانه، نمايش و خواه 

يک فيلم، اشاره كند. درواقع، هر متني محل تقاطع متون ديگر است )صفوي 1376: 276(.
تمهيد«  به مثابة   »هنر  مقالة  است كه در  اين علم ويکتور شکلووسکي  پيشگامان  از ديگر 
اصطالح »مناسبات بينامتني« را متأثر از گفت وگومندِي باختين مطرح كرد، به گفتة شکلووسکی: 
»در ميان تمامي تأثيرپذيري هاي هنري، تأثيري كه متني ادبي از متني ديگر مي گيرد، مهم ترين 

تأثير است« )استَم 1386: 201(.
برخی ديگر از محققان نيز تعبيِر »ميشل اِِكم دو مونتِني« دربارة  اين كه كتاب هاي زيادی 
دربارة كتاب هاي ديگر نوشته مي شود تا دربارة موضوعات ديگر و تعبيِر »تي. اس. اليوت« از 
»سنت و استعداد فردي« را تلويحاً اشاره به مسئلة  بينامتنيت مي انگارد، باوجوداين هيچ كدام از 

1. dialogism
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آن ها به هيچ وجه اشاره اي به واژة بينامتنيت نکرده اند )شکلوفسکي1380: 55( و تنها ژوليا كريستوا 
اين اصطالح را به كار برد.

ژوليا كريستوا مبدع نظرية  »بينامتني«، اين پديده را برای تمام متون، اجتناب ناپذير و حتمی 
می داند و معتقد است كه: »هر متن همچون معّرقي از نقل قول ها ساخته مي شود. هر متني به منزلة  
جذب و دگرگون سازی متن ديگر است« )كريستوا1381: 44(؛ همچنين بيان می دارد: »يک متن 
متعدد  گفته های  آن  در  كه  است  مفروض  متن  فضای يک  در  بينامتنی  و  متون  از  جايگشتی 

اخذشده از ديگر متون باهم مصادف می شود و يکديگر را خنثی می كند« )آلن 1380: 53(.
تعريف كريستوا از بينامتنی - هر متن برگرفته و تحولی از بسياری از متون ديگر است - 
دو اصطالح »متن« حاضر و »متن غايب )پنهان(« را وارد مباحث بينامتنی كرد. متن موجود را 
متنی  يعنی هرگونه  ناميده اند؛  متن غايب  تعامل داشته،  متن كنونی  با  متونی كه  و  متن حاضر 
)متن حاضر( حاصل فرآيند تبديل )عمليات بينامتنی( از متون ديگری )متون پنهان( بوده است 

)موسی2000: 52 - 51(.

3. عملیات بینامتنی
بينامتني داراي سه ركن اساسي است: متن حاضر، متن پنهان و عمليات بينامتني. انتقال لفظ يا معنا 
از متن پنهان به متن حاضر عمليات بينامتني نام دارد كه تبيين آن مهم ترين بخش نظريه بينامتني 
در تفسير متون است. هر متني متون مختلفي را در خود جای داده و در شکل جديدي آن ها را 
بازآفريني نموده است، به گونه ای كه از اين متون چيزي جز اشاراتي باقي نمی ماند كه خواننده را 
به متن پنهان راهنمايي مي كند )ميرزايی 1388: 305(. ارتباط بين دو متن حاضر و غايب، يا صريح 
و آشکار است يا غيرصريح و پنهان، نويسنده گاه به طور كاماًل آگاهانه از متن غايب استفاده 
می كند و گاه ناآگاهانه و كاماًل اتفاقی از آن بهره مند می شود. ژوليا كريستوا اين ارتباط را به سه 

دسته تقسيم نموده است كه عبارتنداز: نفی جزئی، نفی متوازی و نفی كلی )ريوقی2009: 122(.
الف( نفي جزئي )اجترار(: در آن مؤلف جزئي از متن غايب را در متن خود مي آورد و متن 

حاضر ادامه متن غايب است و كمترين ابتکار و نوع آوري در آن وجود دارد )عزام 2005: 116(. 
بنابراين مؤلف متن غايب را بسيار هماهنگ با متن خود مي آورد به طوری كه خواننده مي پندارد، 
هر دو متن از يک منبع سرچشمه گرفته اند؛ مقدار متن گرفته شده از متن غايب متفاوت است، 
به طوری كه می تواند يک كلمه يا يک عبارت يا يک جمله و يا حتی چند جمله باشد كه به دليل 

عدم ابتکار و نوع آوري، شکلی ضعيف و سطحی از روابط بينامتني را نشان می دهد.
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ب( نفي متوازي)امتصاص(: در اين نوع از روابط بينامتني، مؤلف، متن پنهان را پذيرفته است و 

سعی می كند آن  را به گونه ای در متن حاضر به كار ببرد كه جوهره متن پنهان تغيير نکند )موسی 
2000: 55(؛ در اين نوع رابطه بينامتنی، مؤلف از متن غايب دفاع می كند و متن خود را كاماًل 
هماهنگ با متن غايب می آورد تا پذيرش متن غايب را نشان دهد. او تالش می كند كه تغييری 
در متن حاضر ايجاد نشود؛ البته در مواقع ضروری ممکن است تفاوت اندكی با متن غايب داشته 
باشد، اما همان نقش و معنايی را كه در متن غايب بر عهده داشت در متن حاضر نيز ايفا می كند، 

بنابراين از نفی جزئی يا اجترار برتر است.
ج( نفي کلی)حوار(: در اين نوع از روابط بينامتنی خواننده برای درک و فهم روابط بينامتنی، 

بايد متن حاضر را بسيار دقيق و ژرف موردمطالعه قرار دهد تا بتواند متن پنهان را درک كند؛ 
زيرا مؤلف متن غايب را كاماًل بازآفرينی نموده است، حتی ممکن است عکس معنای متن پنهان 

را بيان كند )وعد اهلل 2005: 37(؛ بنابراين اين نوع روابط باالترين نوِع روابط بينامتني است.
اين سه نوع رابطه بين متن پنهان و متن حاضر، مهم ترين بخش بينامتنی )تناص( است كه 
عمليات بينامتنی، آن را تبيين می كند. برخی از ناقدان عرب نيز برای عمليات بينامتنی، انواع و 
اشکال مختلفی ارائه داده اند كه به شکل و نوع حضور متن غايب در متن حاضر اشاره دارد، 

برخی از اين تقسيم بند ی ها به صورت زير است )ر.ک: كيوان1998: 23 - 22(:
تناص خارجي: اين نوع تناص حاصل برخورد يک متن با متون ديگری غير از متن هاي اصلی 

نويسنده است؛ اين نوع تناص نسبت به انواع ديگر تناص از گستردگی بيشتری برخوردار است، 
مثل تناص قصائد محمود درويش با قرآن )ميرزايي 1388: 307(.

تناص داخلي: حضور متن غايبی كه از آِن خود شاعر است در ديگر متنش، تناص ذاتی يا 

داخلی نام دارد )ميرزايي 1388: 23(. قصيده »انشودة المطر« و »غريب علی الخليج« دو اثر بدر 
شاكر سياب نشان دهنده اين شکل از تناص است )ميرزايي 1388: 307(.

تناص طبیعي یا تلقائي: اين نوع تناص به شکل عادت و از روي عرف در متون به كار مي رود؛ 

كاربرد اين نوع تناص امري طبيعي است. براي نمونه، كاربرد اطالل و خرابه هاي ديار يار و فراق 
محبوب در اشعار شاعران دورة جاهلي، از اين نوع تناص است )ميرزايي 1388: 307(.

عبدالملک مرتاض نيز در بررسی روابط بينامتنی معلقات سبع با متون ديگر، تناص را به سه 
نوع تناص لفظی، تناص مضمون و تناص ذاتی تقسيم نموده و سپس نوع روابط هر كدام را شرح 

داده است )مرتاض 1991: 369- 390(:
1( تناص لفظی: در اين نوع تناص، نويسنده يا شاعر، به طور آگاهانه، واژگان متن غايب را 
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بدون تغيير در متن حاضر به كار می برد.
2( تناص مضمون: در اين نوع تناص، نويسنده يا شاعر، معانی موردنظرش را به طور آگاهانه و 

با شيوه هنرمندانه از متن غايب برگرفته و در متن حاضر به كار می برد.
3( تناص ذاتي: اين نوع تناص، به شکل عادي و از روي عرف در متن ادبي به كار مي رود، 

ذكر اطالل و دمن در اشعار، شامل اين نوع تناص می شود. به عنوان نمونه عبدالملک مرتاض در 
بررسی روابط تناص )بينامتنی( معلقات سبع با متون ديگر، آن را به تناص لفظی، تناص مضمون 

و تناص ذاتی تقسيم كرده و سپس نوع روابط هركدام را شرح داده است.

4. نگاهی به زندگی و شعر امام خمینی
امام خمينی يک صد سال پيش)1281هـ ش( در شهر خمين در يک خانوادة روحانی ديده بر جهان 
گشود پس از طی مدارج عالی علمی در حوزة علمية قم به عنوان استادی گران قدر و مجتهدی 
عالم، مشهور گشت. او در كنار تحصيالت دينی، به فلسفه و عرفان پرداخت و در سن 44 سالگی 
بزرگ ترين كرسی تدريس به وی اختصاص داشت؛ در اين دوران عّدة كثيری از مشتاقان معرفت 
و ده ها مجتهد و مفسر قرآن كريم از كالس های درس ايشان كسب فيض می كردند. اين شخصيت 
با سياست های ظالمانة  رژيم شاهنشاهی اعالم  برجسته در هر فرصت ممکن مخالفت خود را 
می داشت و به افشاگری استعمارگران و حکومت وابسته آن ها می پرداخت، درنتيجة  فعاليت های 
سياسی ايشان رژيم شاهنشاهی سرنگون و جمهوری اسالمی ايران تأسيس شد. سپس با عبور دادن 
پيروزمندانه كشور و مردم ايران از ساحل سخت دوران انقالب و جنگ تحميلی در هشتاد و هفت 

سالگی چشم از اين جهان فروبست و به ديدار حق شتافت.
اگر در عالم ذهن خود انسانی را مجسم كنيد با اوصافی كه گفته شد و باآن همه مشغلة علمی 
و سياسی و رهبری، گهگاهی نيز به شعر روی آورده است، يقين می كنيد كه او شاعر نبوده؛ ولی 
ازآنجاكه شعر يکی از زيباترين وسيله انتقال ما فی الضمير است با توسل به شعر و كالم موزون، 

توانسته است گوشه ای از غليان عشق و احساس و انديشه را بيان كند.
امام در كنار وظايف سنگين و مشغله های زياد خود، هرگاه فراغتی يافته، در خلوت و اوقات 
خاص با زبان شعر حديث درد فراق دلدار را در قالب الفاظ و كلمات موزون بر ورق پاره ای 

نگاشته است )امام خمينی 1383: 20 مقدمه(.
دیوان امام خمینی دارای 149 غزل، 117 رباعی، 3 قصيده، دو مسمط، 1 ترجيع بند و برخی 
ابيات ديگر است. بيشترين قالب شعری مورد استفادة امام، غزل است كه در آن ها  قطعات و 
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اغلب تحت تأثير قرآن بوده است. چنين برمی آيد كه سروده های امام خمينی متعلق به سنت كهن 
ادب فارسی است و امام خمينی در اشعارش زبانی ساده، روان و بسيار صميمی دارد؛ آن چنان كه 
در رفتار و منش فردی و اجتماعی خود نيز چنين بوده، رباعيات و غزلياتی كه از امام باقيمانده 

است، همگی حکايت گر روحی عاشق و ضميری واله و شيداست.

5 . بینامتنی قرآنی در غزلیات امام خمینی
شاعران براي انتقاِل مفاهيِم انساني، قومي، اخالقي و وطني، از منابِع الهامي متعددي بهره مي برند. 
اين  مي رود.  به شمار  الهام شعرا  منابِع  مهم ترين  از  يکي  قرآن كريم  باألخص  و  ديني  ميراث 
خصيصه در شعِر بيشتِر شاعران معاصر ايراني و به خصوص غزليات امام خمينی به خوبی نمايان 
است. اشتياِق وصف ناپذير امام خمينی به كتاِب آسماني، موجب شده خوانندگان شعرش، تأثيِر 

كالِم دل نشين الهي بر شعر و سخن وي را احساس نمايند.
در بررسي بينامتنی امام خمينی از قرآن، مي توان به اشکاِل مختلف و متنوعي، بهره گيري 
اين شاعِر خوش قريحه را از اين كتاِب آسماني مشاهده نمود كه در ادامه به مهم ترين آن اشاره 

مي گردد.

1-5. بینامتنی لفظی

از ميان ابيات غزلی كه امام خمينی از بينامتنی لفظی بهره جسته، می توان به نمونه های زير اشاره 
كرد.

1. متن حاضر:

گر تو آدم زاده هستی َعلَّم االسماء چه شد             َقاب َقْوَسینت کجا رفته است او ادنی چه شد
)امام خمينی 1383: 94(

متن غایب: »َو َعلََّم آَدَم اْلَْسماَء ُكلَّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَی الَْمالئَِكِة فَقاَل أَنْبِئُوني  بَِأْسماِء هُؤالِء 

إِْن ُكنْتُْم صاِدقين« )بقره:31(؛ »و ]خدا[ همه ]معانی [ نام ها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر 
فرشتگان عرضه نمود و فرمود: »اگر راست می گوييد، از اسامی اينها به من خبر دهيد«.

نزديک تر  و  آمد  نزديک  »سپس  )نجم:9-8(؛  أَْدنی«  أَْو  قَْوَسيِْن  قاَب  فَكاَن  َّی  فَتََدل َدنا  »ثُمَّ 
به محض  اين بيت،  يا نزديک تر شد«؛ در  ]انتهای [ كمان  به قدِر ]طول [ دو  تا ]فاصله اش [  شد، 
ديدن واژگان »علّم السماء، قاب قوسين، أدنی« به روشنی ديده می شود كه امام خمينی به شيوة 
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بهره  بقره و آيه 8-9 سورة نجم( در متن خود  از واژگان متن غايب )آيه 31 سورة  هنرمندانه ای 
می جويد. واضح ترين شکل بينامتنی به كاررفته در اين بخش، بهره گيری نويسنده از الفاظ قرآنی 
است كه درواقع در متن حاضر، دارای همان معنايی است كه در متن غايب ايفای نقش می كند.

بينامتنی به كاررفته در اين بخش، نفی متوازی )امتصاص( است؛ زيرا نويسنده برخی  نوع 
واژگان متن غايب را عيناً در متن حاضر آورده و نوعی تعامل آگاهانه با متن غايب انجام داده 

است، به گونه ای كه جوهرة متن پنهان، در آن تغيير نکرده است.

2. متن حاضر:
هیهات، که تا اسیر دیو نفسی  از راه »دنا« سوی »تدلی« گذری
                                                       )امام خمينی 1383: 244(

َّی« )نجم: 8(؛ »سپس نزديک آمد و نزديک تر شد«. متن غایب: »ثُمَّ َدنَا فَتََدل

اين بيت بازتابی از واژگان آيه 8 سورة نجم »دنا و تدلی« را به نمايش می گذارد و يک 
بينامتنی لفظی با متن غايب برقرار می سازد، اين بازتاب، به گونه ای در متن حاضر منعکس شده 
است كه در محتوا و مضمون با متن غايب تفاوت اندكی دارد، بدين ترتيب كه در متن حاضر، 
امام از واژگان آية مذكر به عنوان دو مقام ياد می كنند كه برای رهايی از ديو نفس الزم است؛ 

اما متن غايب اشاره به معراج پيامبر و نزديک شدن به خداوند است.
رابطة اين بيت با قرآن كريم از نوع نفی كلی )حوار( است كه در آن مضمون متن حاضر با 

متن غايب تفاوت دارد.

3. متن حاضر: 

حق غنّی است، برو پیش غنی                                نزد مخلوق، گدایی بس کن
                                                                                                    )امام خمينی 1383: 172(

ستوده  بی نياز  خداوند،  كه  بدانيد  »و  )بقره:267(؛  َحميد«  َغنِيٌّ   َ اللَّ أَنَّ  اْعلَُموا  »َو  غایب:  متن 

]صفات [ است«.
عملیات بینامتنی: در اين بيت، امام خمينی به شيوة مستقيم از واژة »غنی« در متن غايب )آيه 

267 سوره بقره( الهام گرفته و در متن خود ذكر كرده است. وی عالوه بر واژة قرآنی، از ناحية 
معنايی نيز از قرآن تأثير پذيرفته است. در متن غايب سخن از بی نيازی خداوند است، امام خمينی 
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نيز معنای موردنظر در آيه قرآنی را در عبارت خود بيان داشته و به شيوة هنرمندانه از آن در 
جهت هدف موردنظر خود بهره جسته است.

نوع بينامتنی به كاررفته در اين بخش نفی متوازی )امتصاص( است؛ زيرا نويسنده برخی واژگان 
متن غايب را عيناً در متن حاضر ذكر نموده و نوعی تعامل آگاهانه با متن غايب برقرار ساخته است.

2-5. بینامتنی مضمون

1. متن حاضر:

فاش گردد که به پیدا و نهان حاکم اوست روزی ار رخ بنماید زنهانخانه خویش   
)امام خمينی 1383: 62(

ِ الْواِحِد الَْقهَّارِ«  ِ مِنُْهْم َشيْ ٌء لَِمِن الُْملُْك الْيَْوَم لِلَّ متن غایب: »يَْوَم ُهْم باِرُزوَن ال يَْخفی  َعلَی اللَّ

)غافر:16(؛ »آن روز كه آنان ظاهر گردند، چيزی از آنها بر خدا پوشيده نمی ماند. امروز فرمانروايی 
از آِن كيست؟ از آِن خداوند يکتای قّهار است«.

اين بيت )متن حاضر(، ازجمله مضامينی است كه امام خمينی از محتوای الفاظ آيه 16 سوره 
غافر الهام گرفته است و با تغيير در كلمات متن غايب، متن جديدی را ايجاد نموده كه همان 
مضمون متن غايب را داراست. در اين بيت امام خمينی، سخن از حکومت بالمنازع دوست در 

پيدا و نهان جهان را با الگوبرداری از آيات قرآنی ذكر می كند.
نوع بينامتنی به كاررفته در اين بيت را می توان نفی متوازی )امتصاص( دانست؛ زيرا مضمون 

متن حاضر در تعامل با متن غايب قرار دارد و تفکر و انديشه قرآنی را تکرار می كند.

2. متن حاضر:

همه جا منزل )محفل( عشق است که یارم همه جاست                    کور دل آنکه نیابد بجهان جای تو را
)امام خمينی 1383: 42(
تا به کران حاکم اوست بارک اهلل که کران  ذره ای نیست به عالم که در آن عشقی نیست        
)امام خمينی 1383: 62(
هر جا نهند بار همان جا بود نگار هر جا روند جز سر کوی نگار نیست   
)امام خمينی 1383: 120(

َ واِسٌع َعليمٌ« )بقره:115(؛ »و مشرق و  ِ إِنَّ اللَّ ُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَّ ِ الَْمْشِرُق َو الَْمْغِرُب فَأَيْنَما تَُول متن غایب: »َو لِلَّ

مغرب از آِن خداست؛ پس به هر سو رو كنيد، آنجا روی ]به [ خداست. آری، خدا گشايشگر داناست«. 
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عملیات بینامتنی: در اين ابيات، امام خمينی، بيان می دارد كه خداوند همه جا و همه گاه حضورداشته 

و در سمت وسوی مخصوصی نيست، قرآن نيز سخن از وجود خدا در هر جا و رو به هر سوی دارد. 
نويسنده بار ديگر از مضامين قرآنی در غزليات خود استفاده كرده است، به گونه ای كه مضمون آيات 
مذكور را مستقيماً و بدون تغيير در متن خود ذكر می كند. اين ابيات ازنظر مضمون با متن غايب در 
تعامل است و معنی و مضمون در دو متن تفاوتی با يکديگر ندارند. نويسنده با تشبيه متن حاضر به 
متن غايب حضور خداوند در هر مکانی را يادآور می شود، ازاين رو كاربرد تناص در اين بخش را 

می توان نفی متوازی )امتصاص( دانست.

3. متن حاضر:

آذر من  و  خاک  است  آدم  ناگفتی  نور            بدین  که  اگر  شدی  عالم  شیطان 
                                                                                                      )امام خمينی 1383: 254(

متن غایب: 

»قاَل ما َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قاَل أَنَا َخيٌْر مِنُْه َخلَْقتَني  مِْن ناٍر َو َخلَْقتَُه مِْن طين« )اعراف:12(؛ 
»فرمود: چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينکه سجده كنی؟« گفت: »من 

از او بهترم. مرا از آتشی آفريدی و او را از ِگل آفريدی«.
عملیات بینامتنی: اين بيت، يک تعامل آشکار با مضمون آية مذكور دارد. امام به شکل موازی 

و هماهنگ با مضمون متن غايب از اين نوع تناص استفاده می كند و مضمون آية مذكور را كه 
مربوط به قياس نابجای شيطان نسبت خود و انسان است در متن خود به نمايش می گذارد. رابطة 
اين بيت با قرآن از نوع نفی متوازی )امتصاص( است كه در آن مضمون متن حاضر هماهنگ با 

مضمون متن غايب است.

4. متن حاضر:

مرا نیست  تو هرگز هوسی  به خدا غیر  و مثال                 توام ای ُگل بی مثل  عاشق روی 
                                                                                                      )امام خمينی 1383: 41(

متن غایب: »لَيَْس َكِمثْلِِه َشيْ ء» )شوری:11(؛ »چيزی مانند او نيست«.

اين بيت، تعاملی آشکار با مضمون آية مذكور دارد. امام خمينی مضمون عبارت »ای ُگل 
قرآنی ذكر  آيه  از  الگوبرداری  با  است(  )بی همتايی خداوند  به  مربوط  را كه  مثال«  و  بی مثل 
می كند. بدين ترتيب، مضمون متن حاضر، بازتابی از مضمون متن غايب است و رابطة بينامتنی 
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به كاررفته در اين بيت، نفی متوازی )امتصاص( است.

5. متن حاضر:

وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی                                                                  فاش گردد که چه در خرقه این مهجور است
                                                                                    )امام خمينی 1383: 52( 

رائِر« )طارق:9(؛ »آن روز كه رازها ]همه [ فاش شود«. متن غایب: »يَْوَم تُبْلَی السَّ

عملیات بینامتنی: در اين بيت، امام خمينی از آية 9 سوره طارق الهام می گيرد، آيه مذكور 

با  انديشه را  اين مضمون و  امام خمينی دقيقاً  از روزی دارد كه اسرار آشکار می شود،  سخن 
اقتباس از آيات الهی، در متن حاضر بازآفرينی نموده است. نويسنده در تعامل با آيه، از نوع 
بينامتنی نفی متوازی بهره جسته است و متن غايب را به طور مستقيم و در همان مضمون قرآنی 

آورده و يک تعامل آگاهانه با متن غايب برقرار كرده است.

6. متن حاضر
او بود و کسی نبود با او                                    یکتای و غریب وار آمد
                                                                       )امام خمينی 1383: 95(

َمد لَْم يَلِْد َو لَْم يُولَْد«؛ بگو: »او خدايی است  يکتا، خدای  ُ الصَّ ُ أََحٌد اللَّ متن غایب: »قُْل ُهَو اللَّ

صمد، نه كس را زاده، نه زاييده از َكس«.
عملیات بینامتنی: در اين بخش، امام به يکتا بودن و بی همتايی خداوند اشاره دارد همان طور 

كه آيات متعددی از قرآن نيز به اين مطلب اشاره دارند. در هر دو متن حاضر و غايب، به يکتا 
بودن خداوند اشاره شده است و در حقيقت يک بينامتنی مضمون بين اين دو متن ديده می شود. 
درواقع هدف نويسنده از كاربرد اين نوع بينامتنی، اين است كه می خواهد يکتا بودن خداوند را 
كه در قرآن ذكرشده، به ديگران گوشزد كند؛ بنابراين كاربرد تناص در اين مقطع را می توان 
نفی متوازی )امتصاص( دانست؛ چراكه نويسنده هم در انديشه و هم مضمون با متن غايب در 

تعامل است و تفکر قرآنی را در متن خود تکرار می كند.

3-5. بینامتنی شخصیت ها و داستان های قرآنی
به نحو زيبايی بهره  امام خمينی از شخصيت ها و داستان های مختلف قرآنی در غزليات خود 

گرفته است، به نمونه هايی از اين داستان ها می پردازيم.
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1. متن حاضر:

کن فراز  و  نشیب  و  جاه  درد  ز  غافل  بیار                      ساغری  زنان  نغمه  وار  داود 
)امام خمينی 1383: 171( 

َّا لَُه الَْحديد« )سباء:10(. يَْر َو أَلَن َّا فَْضاًل يا ِجباُل أَوِّبي  َمَعُه َو الطَّ متن غایب: »َو لََقْد آتَيْنا داُوَد مِن

»و به راستی داوود را از جانب خويش مزيّتی عطا كرديم. ]و گفتيم:[ ای كوه ها، با او ]در 
تسبيح خدا[ همصدا شويد، و ای پرندگان ]هماهنگی كنيد[. و آهن را برای او نرم گردانيديم«.

عملیات بینامتنی: در اين بيت از متن غايب به شيوة مستقيم استفاده شده است و با به كارگيری 

نام حضرت داود)ع( كه در قرآن نماد شخصيتی دارای آواز و لحن خوش است، گوينده و شنونده 
را به سمت متن غايب سوق می دهد. امام خمينی در اين بينامتنی از اين شخصيت دينی در همان 
مضمون قرآنی ياد می كند، نوع تناص نفی جزئی )اجترار( است؛ زيرا متن حاضر بدون هيچ گونه 

تغييری با متن غايب، در تعامل است.

2. متن حاضر:

نکند  مندک  خویش  ز  را  تو  صعق  تا  نکند              دک  را  جبال  او  جلوه  تا 

نکند منفک  تو  از  خود  تا  شو  فانی  شنوی          ترانی  لن  خطاب  پیوسته 
                                                                                                     )امام خمينی1383: 210(

ُُّه قاَل َربِّ أَِرني  أَنُْظْر إِلَيَْك قاَل لَْن تَراني  َو لِكِن  ََّمُه َرب ا جاَء مُوسی  لِميقاتِنا َو َكل متن غایب: »َو لَمَّ

ا َو َخرَّ مُوسی  َصِعقاً  ُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َدكًّ ا تََجلَّی َرب انُْظْر إِلَی الَْجبَِل فَإِِن اْستََقرَّ َمكانَُه فََسْوَف تَراني  فَلَمَّ
ا أَفاَق قاَل ُسبْحانََك تُبُْت إِلَيَْك َو أَنَا أَوَُّل الُْمْؤمِنين« )اعراف:143(؛ »و چون موسی به ميعاد  فَلَمَّ
ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد: »پروردگارا، خود را به من بنمای تا بر تو 
بنگرم.« فرمود: »هرگز مرا نخواهی ديد، ليکن به كوه بنگر؛ پس اگر بر جای خود قرار گرفت 
به زودی مرا خواهی ديد.« پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود، آن را ريز ريز ساخت، و 
موسی بيهوش بر زمين افتاد، و چون به خود آمد، گفت: »تو منزهی! به درگاهت توبه كردم و 

من نخستين مؤمنانم«. 
عملیات بینامتنی: اين بيت، با مضمون داستان قرآنی حضرت موسی و جلوه جمال الهی بر كوه 

طور در تعامل است. شاعر متن حاضر را با كمی تغيير به شکل موازی و هماهنگ با متن غايب 
مرتبط ساخته و با بکار گيری واژگان »َصِعق« و »لن ترانی« كه در قرآن بيانگر داستان حضرت 
موسی و جلوه جمال الهی بر كوه طور است، از بينامتنی داستان های قرآنی بهره می گيرد و يک 
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نوع تناص نفی متوازی )امتصاص( بين متن غايب و متن حاضر وجود دارد.

3 . متن حاضر:

خواست شیطان بد کند با من ولی احسان نمود                    از بهشتم برد بیرون بسته جانان نمود
)امام خمينی 1383: 115(

ال  َو  ِشئْتُما  َحيُْث  َرَغداً  مِنْها  ُكال  َو  ََّة  الَْجن َزْوُجَك  َو  أَنَْت  اْسُكْن  آَدُم  يا  قُلْنا  »َو  غایب:  متن 

ا كانا فيِه َو قُلْنَا اْهبُِطوا  يْطاُن َعنْها فََأْخَرَجُهما مِمَّ َُّهَما الشَّ الِميَن فََأَزل َجَرَة فَتَُكونا مَِن الظَّ تَْقَربا هِذهِ الشَّ
ِِّه َكلِماٍت فَتاَب  بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َو لَُكْم فِي اْلَْرِض مُْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِلی  حيٍن فَتَلَقَّی آَدُم مِْن َرب
ِّي ُهدًى فََمْن تَبَِع ُهداَي فاَل َخْوٌف  َُّكْم مِن اُب الرَّحيُم قُلْنَا اْهبُِطوا مِنْها َجميعاً فَإِمَّا يَأْتِيَن َّوَّ َُّه ُهَو الت َعلَيِْه إِن
َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحَزنُوَن« )بقره:38-35(؛ »گفتيم: »ای آدم، خود و همسرت در اين باغ سکونت 
گير]يد[؛ و از هر كجای آن خواهيد فراوان بخوريد؛ و]لی [ به اين درخت نزديک نشويد، كه 
از ستمکاران خواهيد بود. پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد؛ و از آنچه در آن بودند ايشان را 
به درآورد؛ و فرموديم: »فرود آييد، شما دشمن همديگريد؛ و برای شما در زمين قرارگاه، و تا 
چندی برخورداری خواهد بود« سپس آدم از پروردگارش كلماتی را دريافت نمود؛ و ]خدا[ بر 
او ببخشود؛ آری، او]ست كه [ توبه پذيِر مهربان است. فرموديم: »جملگی از آن فرود آييد. پس 
اگر از جانب من شما را هدايتی رسد ، آنان كه هدايتم را پيروی كنند بر ايشان بيمی نيست و 

غمگين نخواهند شد«. 
عملیات بینامتنی: در اين نمونه ارتباط بينامتنی زيبا و هنرمندانه ای بين متن غايب و متن حاضر، 

برقرارشده است، زيرا فضای معنای متن حاضر، متفاوت از فضای متن غايب است. امام خمينی 
با ديدی ظريف و عرفانی مضمون داستان حضرت آدم و رانده شدنش از بهشت را تغيير داده 
و بدكاری شيطان در حق آدم را احسانی ناخواسته تلقی می كند؛ زيرا كه آدمی پس از هبوط 
بيشتر تشنة لقای دلدار ازلی شده و خويش را پروانه وار برای قرب به حضرتش به آتش باليا و 

شدايد می زند.
رابطة اين بيت با داستان قرآنی از نوع نفی كلی )حوار( است كه در آن مضمون متن حاضر 
با متن غايب مخالفت دارد و اين مخالفت در معنای عميق متن حاضر برای ايجاد معنای دلخواه 

و تأثير بيشتر مشخص است.
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4. متن حاضر:

ساقی از جام جهان، تاب بجان عاشق                          آنچه با جان خلیل آتش نمرود نمود
)امام خمينی1383: 114(

متن غایب: »وقُلْنا يا ناُر ُكوني  بَْرداً َو َسالماً َعلی  إِبْراهيم« )انبياء: 69(؛ »گفتيم: »ای آتش، برای 

ابراهيم سرد و بی آسيب باش««.
عملیات بینامتنی: در اين ابيات بهره گيری از مضمون داستان قرآنی به روشنی ديده می شود، 

متن غايب اشاره به داستان در آتش افکندن ابراهيم  از طرف نمرود به سبب دعوت به خدای 
يگانه دارد كه امام خمينی در ابيات مذكور باكمی تغيير به زيبايی از اين داستان برای نشان دادن 
به درآمدن سرفرازانه جان عاشق از آتش امتحان عشق معشوق استفاده كرده است. نوع بينامتنی 

موجود در اين بخش نفی متوازی است.

5. متن حاضر:

گر سلیمان بر غم مور ضعیفی رحمت آرد                در بر صاحبدالن واالی و سرافراز گردد
)امام خمينی1383: 76(

أَتَْوا  إِذا  َحتَّی  يُوَزُعوَن  فَُهْم  يِْر  الطَّ َو  اْلِنِْس  َو  الِْجنِّ  مَِن  ُجنُوُدهُ  لُِسلَيْماَن  ُحِشَر  »َو  متن غایب: 

َُّكْم ُسلَيْماُن َو ُجنُوُدهُ َو ُهْم ال  َّْمُل اْدُخلُوا َمساِكنَُكْم ال يَْحِطَمن َّْمِل قالَْت نَْملٌَة يا أَيَُّها الن َعلی  واِد الن
يَْشُعُرون« )نمل:17 ـ 18(؛ »و برای سليمان سپاهيانش از جّن و انس و پرندگان جمع آوری شدند 
و ]برای رژه [ دسته دسته گرديدند. تا آنگاه كه به وادی مورچگان رسيدند. مورچه ای ]به زبان 
خويش [ گفت: »ای مورچگان، به خانه هايتان داخل شويد، مبادا سليمان و سپاهيانش -نديده و 

ندانسته - شما را پايمال كنند.«
عملیات بینامتنی: در اين بيت، متن حاضر با مضمون داستان حضرت سليمان در قرآن كه در 

هنگام لشکركشی به سبا از وادی مورچگان عبور می كرد، در تعامل است، امام خمينی ارتباط 
بينامتنی زيبا و هنرمندانه ای بين متن غايب و متن حاضر، برقراركرده است، بدين گونه كه با تغيير 
جزئی در مضمون آيه، سالک طريق الی اهلل را در برابر حشمت سليمانی معشوق ازلی به مور مانند 

كرده و به زيبايی از بينامتنی نفی متوازی )امتصاص( بهره می گيرد.
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6. متن حاضر:

یوسفا از چاه بیرون آی تا شاهی نمایی                   گر چه از این چـاه بیرون آمدن آسـان نبودی

)امام خمينی 1383: 180(
َُّهْم بِأَمِْرِهْم هذا َو  ِّئَن ا َذَهبُوا بِِه َو أَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوهُ في  َغيابَِت الُْجبِّ َو أَْوَحيْنا إِلَيِْه لَتُنَب متن غایب: »فَلَمَّ

ُهْم ال يَْشُعُرون« )يوسف:15(؛ »پس وقتی او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند 
]چنين كردند[. و به او وحی كرديم كه قطعاً آنان را از اين كارشان - در حالی كه نمی دانند - با خبر 

خواهی كرد«.
عملیات بینامتنی: اين بيت تجلّی گزارشی تفسيری از داستان حضرت يوسف است كه برادران 

براثر حسادت بر يوسف او را در چاه انداختند و به تقدير الهی سرانجام عزيز مصر شد و اين 
تجلّی تأويلی نيز دارد كه مقصود از )يوسف( روح پاک و پاكيزه بشر است و )چاه( در اينجا 

زندان تن است يعنی تعلقات مادی.
در اين بيت بينامتنی داستان قرآنی به روشنی ديده می شود، امام خمينی در اين بيت به طور 
مستقيم از متن غايب استفاده نکرده است، بلکه مضمون قرآنی را تغيير داده و برای تقريب به 
ذهن نمودن معنای روح پاكيزه و زندان تن از داستان حضرت يوسف كه در قرآن ذكرشده الهام 
می گيرد، ايشان حضرت يوسف را نماد روح پاكيزه و چاه را زندان تن معرفی می كند و بدين 

ترتيب از بينامتنی نفی كلی )حوار( كه باالترين نوع تناص هست، بهره می گيرد.

نتیجه گیری
با بررسي و تحليل روابط بينامتني غزل های امام خمينی با قرآن كريم، نتايج زير به دست می آيد:

1. روابط بينامتنی غزليات امام خمينی با قرآن كريم در سطح گسترده ای است كه شامل: 
لفظی، مضمون، شخصيت ها و داستان های قرآنی است كه بيشترين گونة ارتباطی غزليات با قرآن 

كريم از نوع تناص داستان های قرآنی و به صورت آگاهانه است.
2. در بينامتنی لفظی، امام خمينی با كاربرد واژگان قرآنی در قالبی متناسب و با استفاده از 
به سروده های  قدرت نويسندگی خويش، توانسته است، ضمن نوآوری، توجه خوانندگان را 

خود جلب نمايد.
3. در بينامتنی مضمون، امام خمينی با بهره گيری از آموخته های قرآنی خود، سعی نموده تا 

از مضامين قرآنی بدون توجه به واژگان قرآنی بهره گيرد.
4. بينامتنی داستان ها و شخصيت ها: امام خمينی با ذكر داستان و نام شخصيت های قرآنی، 
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خوانندگان را به حکايتی كه در قرآن ذكرشده، راهنمايی می كند.
5. تعامل غزليات امام خمينی به عنوان متن اصلي )متن حاضر( با قرآن كريم به عنوان متن 
غايب يا پنهان، غالباً آگاهانه و بيشتر از نوع نفي متوازي )امتصاص( است. شايان ذكر است كه 

امام خمينی به ندرت از نفی جزئی )اجترار( و نفی كلی )حوار( بهره گرفته است.
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