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 .1مقدمه

قرآن مجيد كتاب ديني ماست ،معاني و مفاهيم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در
حيات فردي و اجتماعي ما تأثي ِر پنهان و آشكار نهاده است .چنانکه امروزه نميتوان جنبهاي
از جنبههاي گوناگو ِن زندگي مسلمانان را ياد كرد كه قرآن كريم و معاني واالي آن به نحوي
مستقيم يا غیرمستقیم ،در آن تأثيري نگذاشته باشد (حلبي  )11 :1374از سوي ديگر ،شعر آيينهاي
است كه ميتوان افكار ،احساسات ،بينشها و اعتقادات شاعر را در آن به نظاره نشست .بر اين
اساس ،كام ً
ال طبيعي است كه افكار مذهبي و باورهاي ديني و گرايشهاي ايماني شاعر در
شعرش جلوه نمايد و به همين دليل است كه در شع ِر شاعرا ِن مسلمان ،مسائلِ مذهبي بهوفور

يافت ميشود .ازآنجاکه سرچشمة مذهبي مسلمين ،قرآن كريم است ،پس عجب نخواهد بود
كه جلوههايي از اين كتاب آسماني در اشعا ِر شاعرا ِن مسلمان ،پرتوافشانی نمايد.
بنابراين ،اگر به شعر و ادب فارسي ،با دقت و تأمل بنگريم ،روشن ميشود كه «جانمایه
و جوهر آن ،از دينِ مبينِ اسالم نشأت گرفته و انديشههاي شعرا و ادباي اين قلمرو پهناور از
تعاليم ِ
ناب اسالمي ،احاديث نبوي و ائمه اطهار و در رأس همة آنها ،قرآن كريم،
آموزهها و
ِ
سرچشمه گرفته است( ».خواجهاف  )42 :1386با نگاهي به سرودههاي اغلب شاعران ايراني،
ِ
مصاديق تأثیرپذیری از قرآن ياد نمود.
ميتوان از آنها بهعنوان يكي از بارزترين
زبان شعری امام خمینی نیز بهنوعی اشارات و تلمیحات قرآنی در دیوان و بهویژه غزلیاتش
توأم با ایهام و اجمال و کنایت است و این اجمال و ایهام گاه چنان ظریف و همراه با نازکخیالی
است که بازیابی و زالل نمودن آنها نیاز به دستی توانا در علوم قرآنی و روایی و ذوقی لطیف
در شعر و ادب دارد .در اين نوشتار سعي شده است تا از دريچة نظریة بینامتنی ،به غزلیات امام
خمینی که در تعامل گسترده با قرآن است ،نگریسته شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی ،همراه
با استقراء و استخراج شواهد قرآنی و تحلیل آنها ،بینامتنی قرآنی موجود در غزلیات ایشان
موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراين ضرورت دارد که در ابتدا نظريه بينامتني و روابط آن تبیین شود،
آنگاه رابطة بینامتنی غزلهای امام خمینی با قرآن کریم موردبررسی قرار گیرد.
 .1-1فرضیۀ تحقیق

قرآن کریم تأثیر گسترده و عمیقی بر غزلیات امام خمینی گذاشته که شواهد متعدد و متنوعی
از آن وجود دارد.
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 .1-2هدف تحقیق

هدف این مقاله تبیین کیفیت و کمیت بینامتنی بین قرآن و غزلیات امام خمینی و اثبات زاویه
دیگری از بالغت ،زیبایی و غنای قرآن کریم است.
 .1-3روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی است که با استقراء و استخراج شواهد و تحلیل آنها ،بینامتنی
غزلهای امام خمینی با قرآن کریم که شامل بینامتنی الفاظ ،مضمون ،داستانها و شخصیتهای
قرآنی است ،مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
 .2نظریة بینامتنی

اصطالح بینامتنی یا تناص ،اولین بار از طرف محقق و پژوهشگر بلغاری ژولیا کریستوا به کار
گرفته شد و او نخستین کسی است که این اصطالح را در ضمن کتابش به نام «متن رمان» در
سال  1966مطرح کرد (کریستوا .)44 :1381
برخی از محققان بر این باورند که جرقههای این نظریه پیش از ژولیا در گرايشهاي
فرمالیستهای روس همچون ميخائيل باختين دیدهشده است (عزام )28 :2005؛ اما حقیقت این
است که باختین اصطالح بینامتنی را صراحتاً به کار نگرفت؛ بلکه اصطالح گفتوگومندي 1را
برای داللت بر روابط تداخل میان تعابیر به کار گرفت (طعمة حلبی)45 :2007؛ گفتوگومندي
به رابطة ضروري هر پارهگفتاري با پارهگفتارهاي ديگر اطالق ميشود؛ ازنظر باختين ،هر
پارهگفتاري ميتواند به هر مجموعهاي از نشانهها ،خواه يك گفته ،شعر ،ترانه ،نمايش و خواه
يك فيلم ،اشاره كند .درواقع ،هر متني محل تقاطع متون ديگر است (صفوي .)276 :1376
از دیگر پیشگامان این علم ويكتور شكلووسكي است که در مقالة «هنر بهمثابة تمهيد»
ِ
وگومندي باختين مطرح كرد ،به گفتة شكلووسكی:
اصطالح «مناسبات بينامتني» را متأثر از گفت
«در ميان تمامي تأثيرپذيريهاي هنري ،تأثيري كه متني ادبي از متني ديگر ميگيرد ،مهمترين
تأثیر است» (استَم .)201 :1386
برخی دیگر از محققان نیز تعبي ِر «ميشل ا ِ ِكم دو مونتِني» دربارة اینکه كتابهاي زیادی
دربارة كتابهاي ديگر نوشته ميشود تا دربارة موضوعات ديگر و تعبي ِر «تي .اس .اليوت» از
«سنت و استعداد فردي» را تلويحاً اشاره به مسئلة بينامتنيت ميانگارد ،باوجوداین هیچکدام از
1. dialogism
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آنها بههیچوجه اشارهاي به واژة بینامتنیت نكردهاند (شكلوفسكي )55 :1380و تنها ژولیا کریستوا
این اصطالح را به کار برد.
ژوليا كريستوا مبدع نظریة «بينامتني» ،این پدیده را برای تمام متون ،اجتنابناپذیر و حتمی
معرقي از نقلقولها ساخته ميشود .هر متني بهمنزلة
میداند و معتقد است که« :هر متن همچون ّ
جذب و دگرگونسازی متن دیگر است» (کریستوا)44 :1381؛ همچنین بیان میدارد« :یک متن
جایگشتی از متون و بینامتنی در فضای یک متن مفروض است که در آن گفتههای متعدد
اخذشده از دیگر متون باهم مصادف میشود و یکدیگر را خنثی میکند» (آلن .)53 :1380
تعریف کریستوا از بینامتنی  -هر متن برگرفته و تحولی از بسیاری از متون دیگر است -
دو اصطالح «متن» حاضر و «متن غایب (پنهان)» را وارد مباحث بینامتنی کرد .متن موجود را
متن حاضر و متونی که با متن کنونی تعامل داشته ،متن غایب نامیدهاند؛ یعنی هرگونه متنی
(متن حاضر) حاصل فرآیند تبدیل (عملیات بینامتنی) از متون دیگری (متون پنهان) بوده است
(موسی.)51 - 52 :2000
 .3عملیات 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 مهمترین بخش نظريه بينامتني
در تفسير متون است .هر متني متون مختلفي را در خود جایداده و در شكل جديدي آنها را
بازآفريني نموده است ،بهگونهای كه از اين متون چيزي جز اشاراتي باقي نمیماند كه خواننده را
به متن پنهان راهنمايي ميكند (میرزایی  .)305 :1388ارتباط بین دو متن حاضر و غایب ،یا صریح
و آشکار است یا غیرصریح و پنهان ،نویسنده گاه بهطور کام ً
ال آگاهانه از متن غایب استفاده
میکند و گاه ناآگاهانه و کام ً
ال اتفاقی از آن بهرهمند میشود .ژولیا کریستوا این ارتباط را به سه
دسته تقسیم نموده است که عبارتنداز :نفی جزئی ،نفی متوازی و نفی کلی (ریوقی.)122 :2009
الف) نفي جزئي (اجترار) :در آن مؤلف جزئي از متن غايب را در متن خود ميآورد و متن
حاضر ادامه متن غايب است و كمترين ابتكار و نوع آوري در آن وجود دارد (عزام .)116 :2005
بنابراين مؤلف متن غايب را بسیار هماهنگ با متن خود ميآورد بهطوریکه خواننده ميپندارد،
هر دو متن از یک منبع سرچشمه گرفتهاند؛ مقدار متن گرفتهشده از متن غایب متفاوت است،
بهطوریکه میتواند یک کلمه یا یک عبارت یا یک جمله و یا حتی چند جمله باشد که به دلیل
عدم ابتکار و نوع آوري ،شکلی ضعيف و سطحی از روابط بينامتني را نشان میدهد.
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ب) نفي متوازي(امتصاص) :در اين نوع از روابط بينامتني ،مؤلف ،متن پنهان را پذيرفته است و
ن را بهگونهای در متن حاضر به کار ببرد که جوهره متن پنهان تغییر نکند (موسی
سعی میکند آ 
)55 :2000؛ در این نوع رابطه بینامتنی ،مؤلف از متن غایب دفاع میکند و متن خود را کام ً
ال
هماهنگ با متن غایب میآورد تا پذيرش متن غایب را نشان دهد .او تالش میکند که تغییری
در متن حاضر ایجاد نشود؛ البته در مواقع ضروری ممکن است تفاوت اندکی با متن غایب داشته
باشد ،اما همان نقش و معنایی را که در متن غایب بر عهده داشت در متن حاضر نيز ايفا میکند،
بنابراین از نفی جزئی یا اجترار برتر است.
ج) نفي کلی(حوار) :در این نوع از روابط بینامتنی خواننده برای درک و فهم روابط بينامتنی،
باید متن حاضر را بسیار دقیق و ژرف موردمطالعه قرار دهد تا بتواند متن پنهان را درک کند؛
زيرا مؤلف متن غایب را کام ً
ال بازآفرینی نموده است ،حتی ممکن است عکس معنای متن پنهان
را بیان کند (وعد اهلل )37 :2005؛ بنابراین این نوع روابط باالترين نو ِع روابط بينامتني است.
این سه نوع رابطه بین متن پنهان و متن حاضر ،مهمترین بخش بینامتنی (تناص) است که
عملیات بینامتنی ،آن را تبیین میکند .برخی از ناقدان عرب نیز برای عملیات بینامتنی ،انواع و
اشکال مختلفی ارائه دادهاند که به شکل و نوع حضور متن غایب در متن حاضر اشاره دارد،
برخی از این تقسیمبن دیها بهصورت زیر است (ر.ک :کیوان:)22 - 23 :1998
تناص خارجي :این نوع تناص حاصل برخورد یک متن با متون دیگری غیر از متنهاي اصلی
نويسنده است؛ این نوع تناص نسبت به انواع دیگر تناص از گستردگی بیشتری برخوردار است،
مثل تناص قصائد محمود درویش با قرآن (ميرزايي .)307 :1388
تناص داخلي :حضور متن غایبی که از آ ِن خود شاعر است در دیگر متنش ،تناص ذاتی یا
داخلی نام دارد (ميرزايي  .)23 :1388قصیده «انشودة المطر» و «غریب علی الخلیج» دو اثر بدر
شاکر سیاب نشاندهنده این شکل از تناص است (ميرزايي .)307 :1388
تناص طبيعي يا تلقائي :اين نوع تناص به شكل عادت و از روي عرف در متون به كار ميرود؛
كاربرد این نوع تناص امري طبيعي است .براي نمونه ،کاربرد اطالل و خرابههاي ديار يار و فراق
محبوب در اشعار شاعران دورة جاهلي ،از این نوع تناص است (ميرزايي .)307 :1388
عبدالملک مرتاض نیز در بررسی روابط بینامتنی معلقات سبع با متون ديگر ،تناص را به سه
نوع تناص لفظى ،تناص مضمون و تناص ذاتى تقسيم نموده و سپس نوع روابط هر کدام را شرح
داده است (مرتاض :)390 -369 :1991
 )1تناص لفظى :در اين نوع تناص ،نويسنده يا شاعر ،به طور آگاهانه ،واژگان متن غايب را
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بدون تغییر در متن حاضر به كار میبرد.
 )2تناص مضمون :در اين نوع تناص ،نويسنده يا شاعر ،معانی موردنظرش را بهطور آگاهانه و
با شیوه هنرمندانه از متن غايب برگرفته و در متن حاضر به كار میبرد.
 )3تناص ذاتي :اين نوع تناص ،به شكل عادي و از روي عرف در متن ادبي به كار ميرود،
ذكر اطالل و دمن در اشعار ،شامل این نوع تناص میشود .بهعنوان نمونه عبدالملک مرتاض در
بررسی روابط تناص (بینامتنی) معلقات سبع با متون ديگر ،آن را به تناص لفظى ،تناص مضمون
و تناص ذاتى تقسيم كرده و سپس نوع روابط هرکدام را شرح داده است.

 .4نگاهی به زندگی و شعر امام خمینی

امام خمینی یکصد سال پیش(1281هـ ش) در شهر خمین در یک خانوادة روحانی دیده بر جهان
گشود پس از طی مدارج عالی علمی در حوزة علمیة قم بهعنوان استادی گرانقدر و مجتهدی
عالم ،مشهور گشت .او در کنار تحصیالت دینی ،به فلسفه و عرفان پرداخت و در سن  44سالگی
بزرگترین کرسی تدریس به وی اختصاص داشت؛ در این دوران عدّة کثیری از مشتاقان معرفت
و دهها مجتهد و مفسر قرآن کریم از کالسهای درس ایشان کسب فیض میکردند .این شخصیت
برجسته در هر فرصت ممکن مخالفت خود را با سیاستهای ظالمانة رژیم شاهنشاهی اعالم
میداشت و به افشاگری استعمارگران و حکومت وابسته آنها میپرداخت ،درنتیجة فعالیتهای
سیاسی ایشان رژیم شاهنشاهی سرنگون و جمهوری اسالمی ایران تأسیس شد .سپس با عبور دادن
پیروزمندانه کشور و مردم ایران از ساحل سخت دوران انقالب و جنگ تحمیلی در هشتاد و هفت
سالگی چشم از این جهان فروبست و به دیدار حق شتافت.
اگر در عالم ذهن خود انسانی را مجسم کنید با اوصافی که گفته شد و باآنهمه مشغلة علمی
و سیاسی و رهبری ،گهگاهی نیز به شعر روی آورده است ،یقین میکنید که او شاعر نبوده؛ ولی
ازآنجاکه شعر یکی از زیباترین وسیله انتقال ما فی الضمیر است با توسل به شعر و کالم موزون،
توانسته است گوشهای از غلیان عشق و احساس و اندیشه را بیان کند.
امام در کنار وظایف سنگین و مشغلههای زیاد خود ،هرگاه فراغتی یافته ،در خلوت و اوقات
خاص با زبان شعر حدیث درد فراق دلدار را در قالب الفاظ و کلمات موزون بر ورقپارهای
نگاشته است (امام خمینی  20 :1383مقدمه).
دیوان امام خمینی دارای  149غزل 117 ،رباعی 3 ،قصیده ،دو مسمط 1 ،ترجیعبند و برخی
قطعات و ابیات دیگر است .بیشترین قالب شعری مورد استفادة امام ،غزل است که در آنها
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اغلب تحت تأثیر قرآن بوده است .چنین برمیآید که سرودههای امام خمینی متعلق به سنت کهن
ادب فارسی است و امام خمینی در اشعارش زبانی ساده ،روان و بسیار صمیمی دارد؛ آنچنانکه
در رفتار و منش فردی و اجتماعی خود نیز چنین بوده ،رباعیات و غزلیاتی که از امام باقیمانده
است ،همگی حکایتگر روحی عاشق و ضمیری واله و شیداست.
 . 5بینامتنی قرآنی در غزلیات امام خمینی

مفاهيم انساني ،قومي ،اخالقي و وطني ،از مناب ِع الهامي متعددي بهره ميبرند.
شاعران براي انتقا ِل
ِ
ميراث ديني و باألخص قرآن كريم يكي از مهمترین مناب ِع الهام شعرا به شمار ميرود .اين
خصيصه در شع ِر بيشت ِر شاعران معاصر ايراني و بهخصوص غزلیات امام خمینی بهخوبی نمايان
ِ
ِ
كتاب آسماني ،موجب شده خوانندگان شعرش ،تأثي ِر
اشتياق وصفناپذیر امام خمینی به
است.
كال ِم دلنشین الهي بر شعر و سخن وي را احساس نمايند.
در بررسي بینامتنی امام خمینی از قرآن ،ميتوان به اشكا ِل مختلف و متنوعي ،بهرهگيري
ِ
كتاب آسماني مشاهده نمود كه در ادامه به مهمترین آن اشاره
اين شاع ِر خوشقریحه را از اين
ميگردد.
 .5-1بینامتنی لفظی

از میان ابیات غزلی که امام خمینی از بینامتنی لفظی بهره جسته ،میتوان به نمونههای زیر اشاره
کرد.
 .1متن حاضر:

گر تو آدم زاده هستی َعلَّم االسماء چه شد

َقاب َق ْو َس ینت کجا رفته است او ادنی چه شد
(امام خمینی )94 :1383

متن غایبَ « :و َعلَّم آ َد َم ْ َ
ال ْسما َء ُكلَّها ث ُ َّم َع َرضَ ُه ْم َعلَى ال ْ َمالئ ِ َك ِة فَ َ
ي ب َِأ ْسما ِء هؤُال ِء
قال أَنْبِئ ُون 
َ
إ ِ ْن ُكنْت ُ ْم صا ِدقين» (بقره)31:؛ «و [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر
فرشتگان عرضه نمود و فرمود« :اگر راست مىگوييد ،از اسامى اينها به من خبر دهيد».
قاب قَ ْو َسيْنِ أَ ْو أَ ْدنى» (نجم)8-9:؛ «سپس نزديك آمد و نزديكتر
«ث ُ َّم َدنا فَتَدَ لَّی فَكانَ َ
شد ،تا [فاصلهاش] به قد ِر [طول] دو [انتهاى] كمان يا نزديكتر شد»؛ در این بیت ،بهمحض
دیدن واژگان «علّم األسماء ،قاب قوسین ،أدنی» بهروشنی دیده میشود که امام خمینی به شیوة
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هنرمندانهای از واژگان متن غایب (آیه  31سورة بقره و آیه  9-8سورة نجم) در متن خود بهره
میجوید .واضحترین شکل بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،بهرهگیری نویسنده از الفاظ قرآنی
است که درواقع در متن حاضر ،دارای همان معنایی است که در متن غایب ایفای نقش میکند.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،نفی متوازی (امتصاص) است؛ زیرا نویسنده برخی
واژگان متن غایب را عیناً در متن حاضر آورده و نوعی تعامل آگاهانه با متن غایب انجام داده
است ،بهگونهای که جوهرة متن پنهان ،در آن تغییر نکرده است.
 .2متن حاضر:

هیهات ،که تا اسیر دیو نفسی

از راه «دنا» سوی «تدلی» گذری
(امام خمینی )244 :1383

متن غایب« :ث ُ َّم َدن َا فَتَدَ لَّى» (نجم)8 :؛ «سپس نزديك آمد و نزديكتر شد».
این بیت بازتابی از واژگان آیه  8سورة نجم «دنا و تدلی» را به نمایش میگذارد و یک
بینامتنی لفظی با متن غایب برقرار میسازد ،این بازتاب ،بهگونهای در متن حاضر منعکسشده
است که در محتوا و مضمون با متن غایب تفاوت اندکی دارد ،بدین ترتیب که در متن حاضر،
امام از واژگان آیة مذکر بهعنوان دو مقام یاد میکنند که برای رهایی از دیو نفس الزم است؛
اما متن غایب اشاره به معراج پیامبر و نزدیک شدن به خداوند است.
رابطة این بیت با قرآن کریم از نوع نفی کلی (حوار) است که در آن مضمون متن حاضر با
متن غایب تفاوت دارد.
 .3متن حاضر:

غنی است ،برو پیش غنی
حق ّ

نزد مخلوق ،گدایى بس کن
(امام خمینی )172 :1383

متن غایبَ « :و ا ْعلَ ُموا أَ َّن َّ
الل َ َغن ِ ٌّي َحميد» (بقره)267:؛ «و بدانيد كه خداوند ،بىنياز ستوده
[صفات] است».
عملیات بینامتنی :در این بیت ،امام خمینی به شیوة مستقیم از واژة «غنی» در متن غایب (آیه
 267سوره بقره) الهام گرفته و در متن خود ذکر کرده است .وی عالوه بر واژة قرآنی ،از ناحیة
معنایی نیز از قرآن تأثیر پذیرفته است .در متن غایب سخن از بینیازی خداوند است ،امام خمینی
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نیز معنای موردنظر در آیه قرآنی را در عبارت خود بیان داشته و به شیوة هنرمندانه از آن در
جهت هدف موردنظر خود بهره جسته است.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بخش نفی متوازی (امتصاص) است؛ زیرا نویسنده برخی واژگان
متن غایب را عیناً در متن حاضر ذکر نموده و نوعی تعامل آگاهانه با متن غایب برقرار ساخته است.
 .5-2بینامتنی مضمون
 .1متن حاضر:

		
روزی ار رخ بنماید زنهانخانه خویش

فاش گردد که به پیدا و نهان حاکم اوست
(امام خمینی )62 :1383

َي ٌء ل ِ َمنِ ال ْ ُمل ْ ُ
متن غایب« :يَ ْو َم ُه ْم با ِرزُونَ ال يَخْ فى َعلَى َّ
ك الْيَ ْو َم ِ َّل ِ ال ْ ِ
واح ِد ال ْ َق َّهارِ»
الل ِ مِن ْ ُه ْم ش ْ
(غافر)16:؛ «آن روز كه آنان ظاهر گردند ،چيزى از آنها بر خدا پوشيده نمىماند .امروز فرمانروايى
از آ ِن كيست؟ از آ ِن خداوند يكتاى ق ّهار است».
این بیت (متن حاضر) ،ازجمله مضامینی است که امام خمینی از محتوای الفاظ آیه  16سوره
غافر الهام گرفته است و با تغییر در کلمات متن غایب ،متن جدیدی را ایجاد نموده که همان
مضمون متن غایب را داراست .در این بیت امام خمینی ،سخن از حکومت بالمنازع دوست در
پیدا و نهان جهان را با الگوبرداری از آیات قرآنی ذکر میکند.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بیت را میتوان نفی متوازی (امتصاص) دانست؛ زیرا مضمون
متن حاضر در تعامل با متن غایب قرار دارد و تفکر و اندیشه قرآنی را تکرار میکند.
 .2متن حاضر:

همه جا منزل (محفل) عشق است که یارم همه جاست
ذرهای نیست به عالم که در آن عشقی نیست
			
هر جا روند جز سر کوی نگار نیست

کور دل آنکه نیابد بجهان جای تو را
(امام خمینی )42 :1383

بارک اهلل که ک ران تا به ک ران حاکم اوست
(امام خمینی )62 :1383

هر جا نهند بار همان جا بود نگار
(امام خمینی )120 :1383

الل ِإ ِ َّن َّ
ِب فَ َأيْنَما ت ُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْج ُه َّ
الل َ وا ِس ٌع َعليمٌ» (بقره)115:؛ «و مشرق و
متن غایبَ « :و ِ َّل ِال ْ َم ْشر ُِق َو ال ْ َم ْغر ُ
مغرب از آ ِن خداست؛ پس به هر سو رو كنيد ،آنجا روى [به] خداست .آرى ،خدا گشايشگر داناست».
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عملیات بینامتنی :در این ابیات ،امام خمینی ،بیان میدارد که خداوند همهجا و همه گاه حضورداشته
و در سمتوسوی مخصوصی نیست ،قرآن نیز سخن از وجود خدا در هر جا و رو به هر سوی دارد.
نویسنده بار دیگر از مضامین قرآنی در غزلیات خود استفاده کرده است ،بهگونهای که مضمون آیات
مذکور را مستقیماً و بدون تغییر در متن خود ذکر میکند .این ابیات ازنظر مضمون با متن غایب در
تعامل است و معنی و مضمون در دو متن تفاوتی با یکدیگر ندارند .نویسنده با تشبیه متن حاضر به
متن غایب حضور خداوند در هر مکانی را یادآور میشود ،ازاینرو کاربرد تناص در این بخش را
میتوان نفی متوازی (امتصاص) دانست.
 .3متن حاضر:

شیطان عالم شدی اگر که بدین نور
متن غایب:

ناگفتی آدم است خاک و من آذر
(امام خمینی )254 :1383

ك أَال َّ تَ ْس ُجدَ إ ِ ْذ أَ َم ْرت َ
«قال ما َمنَ َع َ
ُك َ
َ
ي مِ ْن نا ٍر َو خَ لَ ْقتَ ُه مِ ْن طين» (اعراف)12:؛
قال أَن َا خَ ي ْ ٌر مِن ْ ُه خَ لَ ْقتَن 
«فرمود :چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى؟» گفت« :من
از او بهترم .مرا از آتشى آفريدى و او را از ِگل آفريدى».
عملیات بینامتنی :این بیت ،یک تعامل آشکار با مضمون آیة مذکور دارد .امام به شکل موازی
و هماهنگ با مضمون متن غایب از این نوع تناص استفاده میکند و مضمون آیة مذکور را که
مربوط به قیاس نابجای شیطان نسبت خود و انسان است در متن خود به نمایش میگذارد .رابطة
این بیت با قرآن از نوع نفی متوازی (امتصاص) است که در آن مضمون متن حاضر هماهنگ با
مضمون متن غایب است.
 .4متن حاضر:

عاشق روى توام اى ُگل بى مثل و مثال

به خدا غیر تو هرگز هوسى نیست م را
(امام خمینی )41 :1383

َيء« (شورى)11:؛ «چيزى مانند او نيست».
متن غایب« :لَي ْ َ
س َك ِمثْل ِ ِه ش ْ
این بیت ،تعاملی آشکار با مضمون آیة مذکور دارد .امام خمینی مضمون عبارت «اى ُگل
بیمثل و مثال» را که مربوط به (بیهمتایی خداوند است) با الگوبرداری از آیه قرآنی ذکر
میکند .بدین ترتیب ،مضمون متن حاضر ،بازتابی از مضمون متن غایب است و رابطة بینامتنی

بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی(س)135 ...
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بهکاررفته در این بیت ،نفی متوازی (امتصاص) است.
 .5متن حاضر:

واى اگر پرده ز اس رار بیفتد روزى

فاش گردد که چه در خرقه این مهجور است
(امام خمینی )52 :1383

متن غایب« :يَ ْو َم ت ُبْلَى ال َّسرائِر» (طارق)9:؛ «آن روز كه رازها [همه] فاش شود».

عملیات بینامتنی :در این بیت ،امام خمینی از آیة  9سوره طارق الهام میگیرد ،آیه مذکور
سخن از روزی دارد که اسرار آشکار میشود ،امام خمینی دقیقاً این مضمون و اندیشه را با
اقتباس از آیات الهی ،در متن حاضر بازآفرینی نموده است .نویسنده در تعامل با آیه ،از نوع
بینامتنی نفی متوازی بهره جسته است و متن غایب را بهطور مستقیم و در همان مضمون قرآنی
آورده و یک تعامل آگاهانه با متن غایب برقرار کرده است.
 .6متن حاضر

او بود و کسى نبود با او

یکتای و غریب وار آمد
(امام خمینی )95 :1383

الل ُ أَ َح ٌد َّ
متن غایب« :ق ُ ْل ُه َو َّ
الص َمد ل َ ْم يَل ِ ْد َو ل َ ْم يُولَدْ»؛ بگو« :او خدايى است یکتا ،خدای
الل ُ َّ
صمد ،نه كس را زاده ،نه زاييده از َكس».
عملیات بینامتنی :در این بخش ،امام به یکتا بودن و بیهمتایی خداوند اشاره دارد همانطور
که آیات متعددی از قرآن نیز به این مطلب اشاره دارند .در هر دو متن حاضر و غایب ،به یکتا
بودن خداوند اشارهشده است و در حقیقت یک بینامتنی مضمون بین این دو متن دیده میشود.
درواقع هدف نویسنده از کاربرد این نوع بینامتنی ،این است که میخواهد یکتا بودن خداوند را
که در قرآن ذکرشده ،به دیگران گوشزد کند؛ بنابراین کاربرد تناص در این مقطع را میتوان
نفی متوازی (امتصاص) دانست؛ چراکه نویسنده هم در اندیشه و هم مضمون با متن غایب در
تعامل است و تفکر قرآنی را در متن خود تکرار میکند.
 .5-3بینامتنی شخصیتها و داستانهای قرآنی

امام خمینی از شخصیتها و داستانهای مختلف قرآنی در غزلیات خود به نحو زیبایی بهره
گرفته است ،به نمونههایی از این داستانها میپردازیم.
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 .1متن حاضر:

داود وار نغمه زنان ساغری بیار

غافل ز درد جاه و نشیب و ف راز کن
(امام خمینی )171 :1383

ال يا ِج ُ
متن غایبَ « :و ل َ َق ْد آتَيْنا دا ُو َد مِن َّا فَ ْض ً
ي َم َع ُه َو ال َّطي ْ َر َو أَلَن َّا ل َ ُه ال ْ َحديد» (سباء.)10:
بال أَ ِّوب 
«و به راستى داوود را از جانب خويش مزيّتى عطا كرديم[ .و گفتيم ]:اى كوهها ،با او [در
تسبيح خدا] همصدا شويد ،و اى پرندگان [هماهنگى كنيد] .و آهن را براى او نرم گردانيديم».

عملیات بینامتنی :در این بیت از متن غایب به شیوة مستقیم استفادهشده است و با بهکارگیری
نام حضرت داود(ع) که در قرآن نماد شخصیتی دارای آواز و لحن خوش است ،گوینده و شنونده
را به سمت متن غایب سوق میدهد .امام خمینی در این بینامتنی از این شخصیت دینی در همان
مضمون قرآنی یاد میکند ،نوع تناص نفی جزئی (اجترار) است؛ زیرا متن حاضر بدون هیچگونه
تغییری با متن غایب ،در تعامل است.
 .2متن حاضر:

تا جلوه او جبال را دک نکند

تا صعق تو را ز خویش مندک نکند

پیوسته خطاب لن ت رانی شنوی

فانی شو تا خود از تو منفک نکند
(امام خمینی)210 :1383

ي أَن ْ ُظ ْر إِلَي ْ َ
ي َو ِ
ك َ
متن غایبَ « :و ل َ َّما جا َء مُوسى لِميقاتِنا َو َكل َّ َم ُه َرب ُّ ُه َ
لكنِ
قال ل َ ْن تَران 
ب أَ ِرن 
قال َر ِّ
ي فَلَ َّما ت ََجلَّى َرب ُّ ُه لِل ْ َجبَلِ َج َعلَ ُه َد ًّكا َو خَ َّر مُوسى َص ِعقاً
ان ْ ُظ ْر إِلَى ال ْ َجبَلِ فَإِ ِن ا ْستَ َق َّر َمكان َ ُه فَ َس ْو َ
ف تَران 
ت إِلَي ْ َ
قال ُسبْحان َ
فاق َ
فَلَ َّما أَ َ
ك َو أَن َا أَ َّو ُل ال ْ ُم ْؤمِنين» (اعراف)143:؛ «و چون موسى به ميعاد
َك ت ُب ْ ُ
ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض كرد« :پروردگارا ،خود را به من بنماى تا بر تو

بنگرم ».فرمود« :هرگز مرا نخواهى ديد ،ليكن به كوه بنگر؛ پس اگر بر جاى خود قرار گرفت
به زودى مرا خواهى ديد ».پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود ،آن را ريز ريز ساخت ،و
موسى بيهوش بر زمين افتاد ،و چون به خود آمد ،گفت« :تو منزهى! به درگاهت توبه كردم و
من نخستين مؤمنانم».
عملیات بینامتنی :این بیت ،با مضمون داستان قرآنی حضرت موسی و جلوه جمال الهی بر کوه
طور در تعامل است .شاعر متن حاضر را با کمی تغییر به شکل موازی و هماهنگ با متن غایب
«ص ِعق» و «لنترانی» که در قرآن بیانگر داستان حضرت
مرتبط ساخته و با بکار گیری واژگان َ
موسی و جلوه جمال الهی بر کوه طور است ،از بینامتنی داستانهای قرآنی بهره میگیرد و یک
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نوع تناص نفی متوازی (امتصاص) بین متن غایب و متن حاضر وجود دارد.
 . 3متن حاضر:

خواست شیطان بد کند با من ولی احسان نمود

از بهشتم برد بیرون بسته جانان نمود
(امام خمینی )115 :1383

متن غایبَ « :و قُلْنا يا آ َد ُم ا ْس ُك ْن أَن َْت َو َز ْو ُج َ
ك ال ْ َجن َّ َة َو ُكال مِن ْها َر َغدا ً َحي ْ ُ
ث ِشئْتُما َو ال
مين فَ َأ َزل َّ ُه َما ال َّشيْطا ُن َعن ْها فَ َأخْ َر َج ُهما مِ َّما كانا في ِه َو قُلْنَا ا ْهب ِ ُطوا
تَ ْق َربا ه ِذهِ ال َّش َج َر َة فَتَ ُكونا مِ َن ال َّظال ِ َ
ض َع ُد ٌّو َو ل َ ُكم فِي ْ َ
ض مُ ْستَ َق ٌّر َو َمتا ٌع إِلى حينٍ فَتَلَقَّى آ َد ُم مِ ْن َرب ِّ ِه َكل ِ ٍ
ال ْر ِ
ب َ ْع ُض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
تاب
مات فَ َ
ْ
داي فَال خَ ْو ٌ
ف
حيم قُلْنَا ا ْهب ِ ُطوا مِن ْها َجميعاً فَإِمَّا يَأْتِيَن َُّك ْم مِن ِّي ُه ً
دى فَ َم ْن تَب َِع ُه َ
َعلَي ْ ِه إِن َّ ُه ُه َو الت َّ َّو ُ
اب ال َّر ُ
َعلَي ْ ِه ْم َو ال ُه ْم يَ ْح َزن ُونَ » (بقره)35-38:؛ «گفتيم« :اى آدم ،خود و همسرت در اين باغ سكونت
گير[يد]؛ و از هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد؛ و[لى] به اين درخت نزديك نشويد ،كه
از ستمكاران 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 براى شما در زمين قرارگاه ،و تا
چندى برخوردارى خواهد بود» سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت نمود؛ و [خدا] بر
او ببخشود؛ آرى ،او[ست كه] توبهپذي ِر مهربان است .فرموديم« :جملگى از آن فرود آييد .پس
اگر از جانب من شما را هدايتى رسد  ،آنان كه هدايتم را پيروى كنند بر ايشان بيمى نيست و
غمگين نخواهند شد».
عملیات بینامتنی :در این نمونه ارتباط بینامتنی زیبا و هنرمندانهای بین متن غایب و متن حاضر،
برقرارشده است ،زیرا فضای معنای متن حاضر ،متفاوت از فضای متن غایب است .امام خمینی
با دیدی ظریف و عرفانی مضمون داستان حضرت آدم و رانده شدنش از بهشت را تغییر داده
و بدکاری شیطان در حق آدم را احسانی ناخواسته تلقی میکند؛ زیرا که آدمی پس از هبوط
بیشتر تشنة لقای دلدار ازلی شده و خویش را پروانهوار برای قرب به حضرتش به آتش بالیا و
شداید میزند.
رابطة این بیت با داستان قرآنی از نوع نفی کلی (حوار) است که در آن مضمون متن حاضر
با متن غایب مخالفت دارد و این مخالفت در معنای عمیق متن حاضر برای ایجاد معنای دلخواه
و تأثیر بیشتر مشخص است.
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 .4متن حاضر:

ساقی از جام جهان ،تاب بجان عاشق

آنچه با جان خلیل آتش نمرود نمود
(امام خمینی)114 :1383

ي ب َ ْردا ً َو َسالماً َعلى إِبْراهيم» (انبیاء)69 :؛ «گفتيم« :اى آتش ،براى
متن غایب« :وقُلْنا يا نا ُر ُكون 
ابراهيم سرد و بىآسيب باش»».
عملیات بینامتنی :در این ابیات بهرهگیری از مضمون داستان قرآنی بهروشنی دیده میشود،

متن غایب اشاره به داستان در آتش افکندن ابراهیم از طرف نمرود به سبب دعوت به خدای
یگانه دارد که امام خمینی در ابیات مذکور باکمی تغییر به زیبایی از این داستان برای نشان دادن
به درآمدن سرفرازانه جان عاشق از آتش امتحان عشق معشوق استفاده کرده است .نوع بینامتنی
موجود در این بخش نفی متوازی است.
 .5متن حاضر:

گر سلیمان بر غم مور ضعیفى رحمت آرد

در بر صاحبدالن واالى و س راف راز گردد
(امام خمینی)76 :1383

متن غایبَ « :و ُح ِش َر ل ِ ُسلَيْمانَ ُجن ُو ُد ُه مِ َن ال ْ ِج ِّن َو ْالِن ِ
ْس َو ال َّطي ْ ِر فَ ُه ْم يُو َز ُعونَ َحت َّى إِذا أَتَ ْوا
ت ن َ ْملَ ٌة يا أَيُّ َها الن َّ ْم ُل ا ْدخُ لُوا َمسا ِكنَ ُك ْم ال يَ ْح ِط َمن َُّك ْم ُسلَيْما ُن َو ُجن ُو ُد ُه َو ُه ْم ال
َعلى وا ِد الن َّ ْملِ قال َ ْ
جن و انس و پرندگان جمعآورى شدند
يَ ْش ُع ُرون» (نمل 17:ـ )18؛ «و براى سليمان سپاهيانش از ّ
و [براى رژه] دسته دسته گرديدند .تا آنگاه كه به وادى مورچگان رسيدند .مورچهاى [به زبان
خويش] گفت« :اى مورچگان ،به خانههايتان داخل شويد ،مبادا سليمان و سپاهيانش -نديده و
ندانسته  -شما را پايمال كنند».
عملیات بینامتنی :در این بیت ،متن حاضر با مضمون داستان حضرت سلیمان در قرآن که در
هنگام لشکرکشی به سبا از وادى مورچگان عبور میکرد ،در تعامل است ،امام خمینی ارتباط
بینامتنی زیبا و هنرمندانهای بین متن غایب و متن حاضر ،برقرارکرده است ،بدینگونه که با تغییر
جزئی در مضمون آیه ،سالک طریق الیاهلل را در برابر حشمت سلیمانی معشوق ازلی به مور مانند
کرده و به زیبایی از بینامتنی نفی متوازی (امتصاص) بهره میگیرد.
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 .6متن حاضر:

یوسفا از چاه بیرون آى تا شاهى نمایى

گر چه از این چـاه بیرون آمدن آسـان نبودى
(امام خمینی )180 :1383

ي َغياب َ ِ
ب َو أَ ْو َحيْنا إِلَي ْ ِه لَتُنَبِّئَن َّ ُه ْم ب َِأمْ ِر ِه ْم هذا َو
متن غایب« :فَلَ َّما َذ َهبُوا ب ِ ِه َو أَ ْج َم ُعوا أَ ْن يَ ْج َعلُو ُه ف 
ت ال ْ ُج ِّ
ُه ْم ال يَ ْش ُع ُرون» (یوسف)15:؛ «پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند
[چنين كردند] .و به او وحى كرديم كه قطعاً آنان را از اين كارشان  -در حالى كه نمىدانند  -با خبر
خواهى كرد».

عملیات بینامتنی :این بیت تجلّى گزارشى تفسیرى از داستان حضرت یوسف است که برادران
براثر حسادت بر یوسف او را در چاه انداختند و به تقدیر الهى سرانجام عزیز مصر شد و این
تجلّى تأویلى نیز دارد که مقصود از (یوسف) روح پاک و پاکیزه بشر است و (چاه) در اینجا
زندان تن است یعنى تعلقات مادى.
در این بیت بینامتنی داستان قرآنی بهروشنی دیده میشود ،امام خمینی در این بیت بهطور
مستقیم از متن غایب استفاده نکرده است ،بلکه مضمون قرآنی را تغییر داده و برای تقریب به
ذهن نمودن معنای روح پاکیزه و زندان تن از داستان حضرت یوسف که در قرآن ذکرشده الهام
میگیرد ،ایشان حضرت یوسف را نماد روح پاکیزه و چاه را زندان تن معرفی میکند و بدین
ترتیب از بینامتنی نفی کلی (حوار) که باالترین نوع تناص هست ،بهره میگیرد.
نتیجهگیری

با بررسي و تحليل روابط بينامتني غزلهای امام خمینی با قرآن كريم ،نتایج زیر به دست میآید:
 .1روابط بینامتنی غزلیات امام خمینی با قرآن کریم در سطح گستردهای است که شامل:

لفظی ،مضمون ،شخصیتها و داستانهای قرآنی است که بیشترین گونة ارتباطی غزلیات با قرآن
کریم از نوع تناص داستانهای قرآنی و بهصورت آگاهانه است.
 .2در بینامتنی لفظی ،امام خمینی با کاربرد واژگان قرآنی در قالبی متناسب و با استفاده از
قدرت نویسندگی خویش ،توانسته است ،ضمن نوآوری ،توجه خوانندگان را به سرودههای
خود جلب نماید.
 .3در بینامتنی مضمون ،امام خمینی با بهرهگیری از آموختههای قرآنی خود ،سعی نموده تا
از مضامین قرآنی بدون توجه به واژگان قرآنی بهره گیرد.
 .4بینامتنی داستانها و شخصیتها :امام خمینی با ذکر داستان و نام شخصیتهای قرآنی،
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خوانندگان را به حکایتی که در قرآن ذکرشده ،راهنمایی میکند.
 .5تعامل غزلیات امام خمینی بهعنوان متن اصلي (متن حاضر) با قرآن کریم بهعنوان متن
غايب يا پنهان ،غالباً آگاهانه و بیشتر از نوع نفي متوازي (امتصاص) است .شایانذکر است که
امام خمینی بهندرت از نفی جزئی (اجترار) و نفی کلی (حوار) بهره گرفته است.
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