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Abstract
Intertextuality is a new literary criticism approach that examines the relationship between the present text and the absent text. According to this theory,
there is no independent text, and each text is a feedback from its previous or
contemporary texts, which is expressed in various forms. This is why texts
are always interacting with each other. Contemporary Saudi novelist Mohammad Hassan Alwan in the novel “The little death”, verbal and spiritual
influencing by the divine word, using the "intertextuality" approach, has included the absent-minded text of the Qur'an in his work of art. This research
attempts to explain and interpret intertextual relations in a descriptive-analytic approach, reviewing the novel of "The little death" with Qur'anic verses
and the extent to which this author is influenced by the beautiful Qur'anic
verses and how their themes are reflected. The results of the study indicate
that the author has technically and artically explored the complete text, complete adaptation, inspiration and concept, allusion with the summoning of
Quranic characters, partial and lexical relationships in his novel, of which the
most prominent in The two texts under consideration, is the complete textual relationship whose verses are directly mentioned in the novel without
any modification.
Keywords: The Holy Quran, Intertextuality, Arabic Novel, Mohammad
Hassan Alwan, "The little death".
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چکیده
بینامتنیت (تناص) از رویکردهای نقد ادبی جدید است که به بررسی روابط بین متن حاضر و متن
غایب میپردازد .بر اساس این نظریه ،هیچ متن مستقلی وجود ندارد و هر متنی بازخوردی از متون
پیشین یا متن معاصر خود است که به شکلهای مختلف در آن نمود یافته است؛ بدین سبب متون
با یکدیگر همواره در تعامل هستند .محمد حسن علوان ،رماننویس معاصر عربستانی در رمان ٌ
موت
ٌ
صغیر ،با تأثیرپذیری لفظی و معنوی از کالم الهی ،با استفاده از رویکرد بینامتنیت ،متن غایب قرآن را

نویسنده از آبشخور کالم وحیانی ،چگونگی بازتاب مضامین آن را بررسی کند .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که نویسنده در رمان خود از حیث فنی و هنری به رابطة بینامتنیِ کامل متنی ،کامل
تعدیلی ،الهامی و مفهومی ،تلمیحی با فراخوانی شخصیتهای قرآنی ،جزئی و واژگانی پرداخته که از
ِ
حضوری دو متنِ موردبررسی ،رابطة کامل متنی است که
این میان ،بارزترین و پُربسامدترین نوع هم

آیات ،بهطور مستقیم و بدون تغییر و ساختارشکنی در متن رمان ذکر شده است.
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موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

در اثر هنری خود وارد کرده است .این پژوهش سعی دارد با روش توصیفیتحلیلی در قالب رویکرد
بینامتنیت ،ضمن تبیین و تفسیر روابط بینامتنیِ رمان ٌ
موت ٌ
صغیر ،با آیات قرآنی و میزان تأثیرپذیری این

مقدمه
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بینامتنیت( 1تناص) از رویکردهای جدید در نقد ادب معاصر است که به بررسی روابط
بین متون میپردازد و بهوسیلة آن میتوان آثار شاعران و نویسندگان را نقد و بررسی کرد .این
رویکرد در تمام حوزههای ادبی رسوخ کرده و تحوالت شگرفی را به وجود آورده است.
این نظریه ،زاییدة افکار و نظرات گوناگونی است که صورتگرایان ،ساختارگرایان و ...آن
را به وجود آوردند« .شکلوفسکی 2از نظریهپردازان بزرگ روسی به این رابطه میان متون اشاره
کرده و معتقد است که یک اثر هنری زمانی فهمیده میشود که رابطة آن با سایر آثار فهمیده
شود ».او میخائیل باختین 3را نخستین کسی میداند که نظریه چندآوایی را مطرح کرده و وجود
عنصر انعکاس بر سبک ادبی گذشته را در هر سبک ادبی جدیدی حتمی دانسته است( .عزام،
)29 :2005
در ادبیات عرب نیز بینامتنیت دارای ریشهای طوالنی است و نویسندگان بزرگی مانند
ابنرشیق در کتابش ،به آن اشاره کردهاند که «منبع و مصدر هر سخنی ،سخن قبل از آن است،
حتی اگر کشف روابط بین متون و نیز وابستگیهای متنی کاری آسان نباشد .به هر شکل سخن
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از سخن میتراود ،هرچند دارای راهی پنهان یا رابطهای دور باشد»؛ (القیروانی )83 :1972 ،پس
بر اساس نظریه بینامتنیت ،هیچ نویسنده و مؤلفی خالق اثر خود نیست؛ بلکه بازتاب یا خوانشی از
آثار قبل از خود یا معاصران خود است« .ژولیا کریستوا 4بینامتنیت را گذر از یک نظام نشانهای
به نظام نشانهای دیگر میداند و در این نظریه پیرو باختین است( ».مقدادی)113 :1378 ،
شاعران و نویسندگان معاصر عرب نیز از الفاظ و اصطالحات قرآنی بهره برده و جلوههای
آن را در قالب اثر هنری خود فرو ریختهاند .یکی از نویسندگان و رماننویسان معاصر عربی
محمد حسن علوان ( )1979است .او در رمان ٌ
ٌ
موت
صغیر که به بازتاب زندگی محیالدین
ابنعربی ،عارف و صوفی بزرگ پرداخته ،با روشی بینامتنی از پرتوهای قرآن بهره گرفته است.
1. Intertextuality
2. Victor Shklovsky
3. Mikhail Bakhtin
4. juliya kristeva

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفیتحلیلی و مبتنی بر رویکرد بینامتنیت است؛ بنابراین
ابتدا نمونهها از متن رمان استخراج شده ،سپس در دستهبندیهای متفاوت بررسی شده و متن
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آیه قرآنی نیز بهعنوان متن غایب ،معرفی شده است.
ضرورت و پرسش تحقیق

بررسی ارتباط بین ادبیات معاصر و قرآن کریم و میزان بهرهگیری نویسنده از متن
روحبخش آن ،ضرورت اصلی نگارش پژوهش حاضر بوده است .پژوهش حاضر بر آن است
تا با استفاده از کارکردهای بینامتنی ،به بررسی روابط بینامتنی قرآنی در این رمان بپردازد و به
سؤاالت زیر پاسخ گوید:

 .1جلوههای بینامتنیت قرآنی در رمان ٌ
موت ٌ
صغیر ،کدام است؟
 .2این جلوهها چگونه در رمان مذکور بروز پیدا کرده است؟
پیشینة پژوهش

در خصوص رویکرد بینامتنیت قرآنی در متون عربی پژوهشهای زیادی انجام گرفته
است؛ از جمله« :بررسی روابط بینامتنی قرآن کریم در رمان «شیء من الخوف» اثر ثروت
اباظه» توسط جواد رنجبر و همکاران )1393( ،که نویسندگان از بینامتنی آشکار و پنهان ،یا

سمیرة ردة حسین الحارثی ( )2017در مقاله «المکان ،الصورة والداللة؛ روایة موت صغیر
ً
لمحمد حسن علوان نموذجا» ،ضمن توضیحاتی دربارة کتاب مذکور ،به بررسی زندگینامة
ابنعربی پرداخته و به بررسی مفهوم ،نقش و اهمیت مکان در عملی داستانی ،در رمان مذکور
پرداخته است؛ سپس به عنوان ،جلد ،اهدا و ...تحت عنوان «الدالالت المکانیة» اشاره کرده
است .در ادامه وی به معناشناسی کوخ ،برزخ و قبله در این رمان پرداخته است.
هیـوا باباصفـری ( ،1398دانشـگاه کردسـتان) در پایاننامـة کارشناسیارشـد ،بـا عنـوان
«بازخوانـی شـخصیت ابنعربـی در رمـان «مـوت صغیر» اثر محمد حسـن علوان» در قسـمت
بازخوانـی شـخصیت ابنعربـی ،بـه واکاوی شـخصیت وی در مراحـل تولـد ،کودکـی،

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده و با الهام از آیات قرآنی به فراخوانی شخصیتهای قرآنی
پرداختهاند .در باب رمان ٌ
موت ٌ
صغیر نیز چند پژوهش انجام گرفته است؛ از جمله:
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نوجوانـی ،جوانـی ،میانسـالی ،پیـری و درگذشـت وی پرداخته اسـت؛ همچنین در قسـمت
بازخوانـی افـکار و اندیشـههای ابنعربـی ،مهمتریـن اندیشـهها و تفکراتـی کـه علوان سـعی
کـرده در رمـان بـا فنهـای متفاوتـی مطـرح کنـد ،توسـط نویسـنده تبیین شـده اسـت.
با بررسیهایی که در پایگاههای معتبر علمی انجام گرفت ،به نظر میرسد تاکنون پژوهشی
در باب بینامتنیت قرآنی در رمان مذکور صورت نگرفته که این امر جنبه نوبودن پژوهش
حاضر را نمایان میسازد.
 -1نظریة بینامتنیت
نظریة بینامتنیت بهمعنای شکلگیری معنای متن با متن دیگر ،از جمله نظریههای جدید در
حوزة مطالعات ادبی است که برای نخستین بار ،اندیشمند روسی ،میخائیل باختین در کتاب
فلسفه زبان ،مفهوم آن را مطرح کرده و آن را چنین تعریف کرد« :بررسی و اطالع از حقیقت
تأثیر و تأثر میان متون پیش از خود»( .بنیس )183 :1979 ،بعد از او شاگردش ژولیا کریستوا در
قرن بیستم میالدی به مطالعه و بررسی تطبیقی بینامتنیت پرداخته و مفهوم آن را تأثیر هر متن در
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متن دیگر دانسته است .بینامتنیت در سادهترین حالت بدین معناست که متنی از متون و افکار
گذشتة دیگران ،چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ،تضمین و اقتباس شود؛ بهگونهای که این متون
و اندیشهها در متن اصلی ذوب شود و متن کامل و جدیدی عرضه شود( .خزعلی)64 :2009 ،
محمد مفتاح از منتقدان معاصر عرب ،از کریستوا تأثیر پذیرفته و از روابط بینامتنی با واژة
التناص ،تعبیر کرده و آن را چنین توضیح میدهد« :بینامتنی تعامل متون گوناگون با یکدیگر
در ک ّموکیفهای مختلف است( ».مفتاح)121 :1985 ،

با توجه به مکالمهباوری باختین «سخن با سخنهای پیشین که موضوع مشترکی داشته باشند

و با سخنهای آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به آنهاست ،گفتوگو میکند».
(احمدی )93 :1378 ،بینامتنیت به انواع مختلفی تقسیم شده است؛ چنانکه حسین جمعه
بینامتنیت را به دو قسمت عمدة «بینامتنی مستقیم و بینامتنی غیرمستقیم تقسیم میکند که بینامتنی
مستقیم شامل سرقت ،اقتباس ،تضمین و ...و بینامتنی غیرمستقیم شامل مجاز ،تلمیح ،کنایه و...

است»( .جمعه )158 :2003 ،گفته شده که «مهمترین عوامل در ایجاد رابطة بینامتنی ،همان
رابطة میان دو متن است که وجود این رابطه سبب معناداربودن یک متن میشود و یک متن
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جدید را زاییدة متون قدیم یا معاصر آن متن به شمار میآورد .این رابطهها در بررسی روابط
بینامتنی میان متن حاضر و متن غایب بر اثر یکی از موارد نفی جزئی (اجترار) ،نفی متوازی
(امتصاص) و نفی کلی (حوار) تبیین میگردد»( .مختاری و همکاران)3 :1392 ،

 -2معرفی رمان ٌ
صغیر
موت
ٌ
رمان ٌ
موت ٌ
صغیر ،اثر محمد حسن علوان ،از زاویة دید اولشخص روایت میشود و راوی
رمان ،خو ِد محیالدین است که زندگیاش را از پیش از تولد تا پس از مرگ روایت میکند.
رمان با توجه به ترجمة رحیم فروغی در سایت تیتر هنر ،شامل سه بخش است:
«بخـش اول زندگـی ابنعربـی بـه روایـت خـود اوسـت ،بخـش دوم
زندگینامهای اسـت که ابنعربی آن را نوشـته اسـت و بخش سـوم جزئی از

کلمـات قصـار خـو ِد ابنعربی اسـت کـه در ابتـدای بخشهایـی از رمان که
بـه زندگـی ابنعربی اختصاص دارد ،آورده شـده اسـت؛ جملههایی کوتاه و

دارای دوازده فصـل اسـت و هـر فصـل چنـد بـاب و کل کتـاب در مجمـوع
ٌ
مـوت ٌ
صغیر سـال  2017برنـده دهمیـن دوره جایزه
صـد بخش اسـت .رمـان
جهانـی رمـان عربـی موسـوم بـه بوکر عربی بـوده اسـت( ».تیتر هنـر)1396 ،

 -3انواع رابطة بینامتنی قرآنی در رمان ٌ
صغیر
موت
ٌ
رویکرد بینامتنیت دارای گرایشها و انواع مختلفی است که برحسب نوع نگارش محققان
و با توجه به سایر انواع بینامتنیت ،متفاوت است .از میان انواع بینامتنیت ،در این پژوهش به سبب
وضوح ارتباط میان دو متن و نیز بررسی فنیهنری رمان ٌ
موت ٌ
صغیر ،به بررسی انواع بینامتنیت
کامل متنی ،کامل تعدیلی ،جزئی ،واژگانی ،مفهومی و الهامی در رمان مذکور پرداخته میشود.

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

در عیـن حـال نغز و پُرمغـز .عنوا ِن رمان نیز برگرفتـه از یکی از همین کلمات
ٌ
قصـار اسـت«َ :ا ُلح ُّ
ـب ُمـوت َص ٌغیـر»؛ (عشـق مـرگ کوچکـی اسـت) رمـان

 -1-3رابطة بینامتنی کامل
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در این رابطه ،تکیه بر متن غایب ،بهصورت کامل و مستقل است و دقیقاً همان متن اصلی
بدون افزایش یا کموکاست در سیاق اولیه و اصلیاش توسط آفرینندة متن حاضر (پسامتن)
به کار میرود( .شاهرخی شهرکی و همکاران )125 :1396 ،از پیشمتنهایی که علوان ،در
رمانش از آن سود برده و به دالیل و اغراض مختلفی از آن الهام گرفته ،قرآن کریم است.

علوان ،مستقیماً به ذکر آیههای قرآنی در رمانش میپردازد؛ از جمله اینکه دوازده آیة مستقیم
از قرآن را (سورة یس ،آیههای  1تا  65 ،59 ،43 ،36 ،7و  )76در صفحه  79رمان جمع کرده
که در البهالی کال ِم راوی و دیگر شخصیتهای رمان در مجاورت هم قرار گرفته و پیوندی
معنوی و روحانی در وجود اشخاص با پرتوهای آیات سورة یاسین را به نمایش میگذارد.

ِ
راوی داستان که ابنعربی است ،چون خود را در یکقدمی مرگ میبیند ،آیههای سوره
یاسین را بر زبان میراند و دیگران ،حتی پدرش را میبیند که آیههای این سوره را تکرار
میکنند؛ که نوع ارتباط قلبی و معنوی آنان با قرآن و جلوههای عالم ملکوت را نمایان میسازد.

از جمله تجلّیِ دیگر آیات بهطور بینامتنی کامل و مستقیم ،ســورة حدید است که راوی
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در اثنای کالم با زاهر ،یکی از شخصیتهای رمان ،آن را از زبان او میشنود؛ زمانی که
ّ
برای عرض تعزیت به او در مرگ دخترش ،نزد او آمده است« :یا ابازینب! إن مکیال الله یزید
ً
ّ
والینقص .وما نقصک الله من کفة زادک فی أخری ترجح أخیرا .أال ترید أن ترجح؟ -بلی
ّ
ُ
ُ
والله؟ -فاسمع کالم ربک إذنَّ ...ثم أغمض عینیه کعادته عندما یتلو القرآن ،فأطرقت وأغمضت
کم َو َل َت ْف َر ُحوا ب َما َآت ْ
عینی بدوری ألسمع فتال علی لکی َل َت ْأ َس ْوا َع َلی َما َف َات ْ
اکم( »علوان،
ِ
ِ
)307 :2016؛ (ای ابازینب ،ترازوی خدا زیاد میشود ولی کم نمیشود و خدا برای تو از یک
کفة ترازو کم نمیکند ،مگر بر وزن کفة دیگر میافزاید .آیا نمیخواهی که وزن را زیاد
کنی؟ بله به خدا سوگند .پس سخن پروردگارت را بشنو! سپس طبق عادت در خواندن قرآن،
چشمانش را بست و من هم بهنوبة خود چشمانم را بستم تا آنچه بر من تالوت میشود ،بشنوم:
«[این تقدیر حق را بدانید] تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به آنچه به شما

میدهد مغرور و دلشاد نگردید» ).نویسنده ،آیة  23سوره حدید را مستقیماً در متن رمان خود

جا داده تا بدین وسیله پیغامآور صبر و بردباری در برابر مصیبتها و عدم فخر و غرور در برابر

ل ّذت و شادکامیها از زبان شخصیت داستان باشد .او همچنین خواستار اعتدال و میانهروی
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است.

ّ
علوان همچنین از بینامتنی کامل متنی سورة کهف بهره برده استَّ :
«ثم التفت ناحیتی بشقة
ً
ً
ً
ّ
وأشار بسبابته قائال - :ولکن الله ابتالنا أیضا باألخسرین أعماال .هل تعلمون من هم؟ القرآن
َ َ
ً
َ
ُّ
َْ
َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
یوة ٱلد ْنیا َو ُه ْم ْیح َس ُبون أ َّن ُه ْم ْیح ِس ُنون ُصنعا»
یجیبکم یا إخوتی ا ِلذین ضل سعیهم ِفی ٱلح ِ
(علوان( )390 :2016 ،سپس با زحمت به من رو کرد و با انگشت اشاره چنین گفت :ولی خدا
همچنین ما را به زیانکارترین مردم مبتال کرد .آیا میدانید آنها چه کسانی هستند؟ قرآن به
شما جواب میدهد :ای برادران! «[زیانکارترین مردم] آنهایی هستند که [عمر و] سعیشان در
راه دنیای فانی تباه شد و به خیال باطل میپنداشتند که نیکوکاری میکنند»).
نویسنده از آیه  103و  104سورة کهف بهره برده که کارکرد این بینامتنیت ،بازتاب سیمای
زیانکاران است؛ آنان که تالش و کوشششان ضایع گشته است و میپندارند که نیکوکاری
میکنند.

 -2-3رابطة بینامتنی کامل تعدیلی

یا پیچیده همچون کموزیادکردن ،تقدیموتأخیر اجزا ،تغییر زمان و صیغة افعال ،تبدیل جمالت
انشایی به خبری و برعکس ،آن متن را در بافت متن خود قرار میدهد و از این لحاظ برای بیان
اهداف و اندیشه خود ،از آن سود میجوید( .حلبی64 :2007 ،؛ به نقل از شاهرخی شهرکی و
همکاران)126 :1396 ،
علوان از این بینامتنیِ قرآنی در جایجای رمانش بسیار استفاده کرده که معنویت و روح
عرفانی بیشتری را به درونمایة رمان افزوده است؛ آنجا که نداکنندهای چنین با مردم سخن
ً
میگویدّ :
عالیاّ :أیها ّالناسّ ،إنما الخمر ٌ
رجس من عمل
«تردد صوت المنادی فی الطرقات

ُ ُ
ُ
عنده ،قتل ّإنما المغنین والقیان من معازف الشیطان ،فمن وجد منهم
فأریقوه ومن وجد
الشیطان
ُسجن» (علوان( )145 :2016 ،صدای بلند ندادهندهای در راهها منعکس میشود که میگوید:

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

در این روش ،متن غایب از سیاقش جدا شده و پس از اعمال برخی کارشکنیهای ساده و
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ای مردم! همانا شراب ،حرام و از عمل شیطان است؛ پس آن را بریزید؛ هرکس پیش او یافته
شد ،کشته شد .همانا آوازخوانی و نوازندگی از کارهای شیطان است؛ هرکس نزدش پیدا شد،
زندانی شد).
َ
ْ
ْ
َّ
َ
این متن ،بینامتنی از قرآن کریم است که میفرماید :یا أ َیها ال َ
ذین َآم ُنوا ِإ َّن َما الخ ْم ُر َوال َم ِیس ُر
َ ْ َْ ُ َ ْ َ
َّ
ال ْز ُ
الم ر ْج ٌس م ْن َع َ
الشیطان َف ْاج َتن ُب ُ
وه( .مائده( )90 ،ای کسانی که ایمان
ل
م
والنصاب و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آوردهاید ،همانا شراب و قمار و بتها و سنگهایی که برای قربانی نصب شده و چوبههای
قرعه ،پلید و از اعمال شیطانی هستند ،پس از آنها دوری کنید ).نویسنده در مقابل ِ
راوی رمان

که سلوک عرفانی را طی میکند ،از شراب و نجسبودن آن سخن میگوید و بدین وسیله،
برای بیان مقصود خود از این آیة زیبای قرآنی سود برده است.
نمونة دیگر بینامتنی در سخنان اسحاق ،از شخصیتهای رمان ،پیداست؛ وقتی که از انجام
وظیفهاش سخن میگوید و عملش را چون عمل فرستادگان در امر رسالت میداند« :أطرق
ُ
هنیهة قال- :صدقت یا
اسحاق ولم یتکلم .عدت ألسند ظهری علی الجدار انتظر ّرد ُه .وبعد
ٍ
محیی! ّ
ولکنی رسول وما علی ّالرسول إال البالغ» (علوان( )472 :2016 ،اسحاق سکوت کرد
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و حرفی نزد .برگشتم تا پشتم را به دیوار تکیه دهم و منتظر جوابش باشم .او بعد از آهکشیدن
گفت :راست گفتم ای محیی ،ولی من فرستادهام و بر فرستاده جز تبلیغ امر نیست ).این سخن،
َّ ْ ُ َّ َ
ُ َ
َ َ َّ ُ
ول ِإال ال َبالغ َوالل ُه ْیعل ُم ما ُت ْبدون َوما
بینامتنی از آیة قرآنی است که میفرماید :ما علی الرس ِ
َ ُ َ
کت ُمون( .مائده )99 ،کارکرد این بینامتنیت ،استقبال از خبر فرستاده است که وظیفة تبلیغ
ت
را بر عهده داشته؛ هما ن گونه که وظیفة پیامبر ،ابالغ دین بود و اجبار یا تحمیلی در کار نبود.
ُ
ُ
أقول ّإن عزة السلطان وملکه لم َ
یؤتها ولم
همچنین در متن حاضر رمان آمده است« :أرید أن
ٌ
ّ
تأته إال بجهاد الظلمة المفسدین یعضده فی ذلک رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه»؛ (علوان،
( )509 :2016میخواهم بگویم که عزت و سرافرازی سلطان جز با جهاد در برابر ظلم فاسدان

به دست نمیآید و مردانی از آن حمایت میکنند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کام ً
ال
المؤم َ
َ ُ
نین
وفا کردند) که این بینامتنی کامل تعدیلی است و در متن غایب چنین آمده استِ  :من ِ
َ ُ َّ َ
ٌ َ
عاهدوا الل َه َعل ِیه( .احزاب )23 ،کارکرد این متن ،جهاد و وفای به عهد را
ِرجال َصدقوا ما

بازتاب میدهد؛ یعنی رمز عزت و سرافرازی ،جهاد در برابر مفسدان و پایبندی به عهد و پیمان
با خدا است.
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 -3-3رابطة بینامتنی اشارهای (تلمیحی)

در این رابطة بینامتنی ،شاعر یا نویسنده با بهکارگیری یک یا چند نشانه از متن غایب،
خواننده را از آن متن آگاه میسازد و با استفاده از الفاظ اندکی از متن غایب ،معانی گستردهای
از آن متن را برای خواننده آشکار میسازد( .حبیبی47 :1392 ،؛ به نقل از شاهرخی شهرکی و
همکاران )128 :1396 ،محمد حسن علوان نیز از این شیوة بینامتنی قرآنی تأثیر پذیرفته و با ذکر
نام برخی از پیامبران و اشاره به داستانهای آنان در قرآن ،حامل ارتباط اشارهای میان پیشمتن
قرآن و پسمتن رمان خود است .از نمونههای آن عبارت است از:
 -1-3-3داستان حضرت موسی

هما ن گونه که داستان حضرت موسی نسبت به داستان پیامبران دیگر ،در قرآن بیشتر
تکرار شده 1،در دورة معاصر نیز ،داستان آن حضرت در بین آثار نویسندگان و شاعران از
بسامد باالیی برخوردار بوده و بارها تکرار شده است .محمد حسن علوان نیز با استفاده از

بینامتنی اشاره ِ
ای قرآنی ،از این شخصیت قرآنی نام برده و چنین از زبان راوی داستان ،کالم
چراکه موسی ،عالوه بر قیام علیه اقوام گمراه ،در برابر حکومت خودکامهای همچون دستگاه
ً
َ
جبار فرعون نیز قیام کرد -« :کیف صار موسی نبیا یا إخوانی؟ أجابنی أحد الفتیة فی الصف
َ
ً
ّ
ً
األول قائال - :لما آنس نارا بجانب الطور -.أحسن الله إلیک .وماذا قال بعد ذلک؟ -قال ألهله
ُ ً
امکثوا ّإنی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس –.إذن سعی فی مصلحة أهله فعاد بالنبوة» (علوان،
( )391 :2016ای برادرانم ،موسی چگونه پیامبر شد؟ دختری در صف اول چنین مرا جواب
داد :زمانی که آتشی از جانب طور دید .درود خدا بر تو باد! بعد چه گفت؟ به اهلبیت خود
گفت :شما در اینجا مکث کنید که از دور آتشی به نظرم رسید[ .میروم تا] شاید از آن پارهای
بیاورم؛ بنابراین برای مصلحت قومش تالش کرد و با [معجزة] پیامبری برگشت).
 .1در قرآن در بیش از سی سوره و بیش از صدبار به ماجرای موسی ،فرعون و بنیاسرائیل اشاره شده است.

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

وحیانی قرآن را تجلّی میدهد تا عظمت حضرت موسی را برای مخاطبانش آشکار کند؛
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ِ
راوی رمان ،رسالت و پیامبری موسی را برای مخاطبانش بازگو میکند؛ زمانی که
موسی برای پیداکردن راه نجات خود و خانوادهاش به سراغ آتش رفت ،ولی خدا راه نجات
دیگران را به او گشود و با مبعوثکردن او به پیامبری ،راه نجات امت را به او ارائه کرد .این
متن ،تجلیگر آیات زیبای قرآن در این زمینه است؛ از جمله سورة قصص که میفرماید:
َ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ
ُّ
ُ
ُ
ال َج َل َو َس َار ب َأ ْهله َآن َس م ْن َ
ور َن ًارا قال ِل ْه ِل ِه ْامکثوا ِإ ِّنی َآن ْست َن ًارا
الط
ب
ان
ج
فلما قضی موسی
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ ِّ
ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ ُ َ
کم َت ْصطلون( .قصص )29 ،همچنین در سورة طه
ل َعلی ِآتیکم ِمنها ِبخب ٍر أو جذو ٍة ِمن الن ِار لعل
ْ ْ ََ َ َ ُ َ
ً َ َ َ ْ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ً َ َ ِّ
ْ
س أ ْو أ ِجد َعلی
ب
ق
ب
ها
ن
م
آتیکم
ی
ل
ی نارا فقال ِله ِل ِه امکثوا ِإنی آنست نارا لع
آمده استِ  :إذ َرأ 
ِ ِ ٍ
َّالنار ُه ً
دی( .طه)10 ،
ِ
 -2-3-3داستان حضرت خضر

محمد حسن علوان همچنین با روش بینامتنیِ تلمیحی به داستان خضر نبی اشاره کرده
و جاودانهماندن آن حضرت به اذن خدا را با بهرهگیری از قرآن بازتاب میدهد« :وماذا عن
ّ
ُّ
الخضر؟ من یخبرنی بأمره؟ َ
ساد الصمت ولم ینبر أحد لإلجابة ،فالتفت ناحیة بدر وقد علمته
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ً
َ
ذلک من قبل َفف َهم إشارتی فأجابَ -:
بحثا عن الماء لقومهَ ،
فشرب
فوقع علی «ماء الحیاة»
سعی
ِ
ّ
ُ َّ
منه فخلدها الله» (علوان( )392 :2006 ،پس چه خبر از خضر؟ چه کسی مرا از کار او باخبر

میسازد؟ سکوت حکمفرما شد و کسی لب برای پاسخ نگشود؛ پس به جانب «بدر» رو کردم
که او را از قبل میشناختم؛ پس اشارهام را فهمید و جواب داد :در تالش برای پیداکردن آب
برای قومش بود ،پس به آب حیات افتاد و از آن نوشید و خدا او را جاودانه کرد).
این عبارت بینامتنی ،تلمیحی به داستان خضر نبی در قرآن است؛ هرچند در قرآن مجید

صریحاً نامی از خضر برده نشده ،بلکه بهعنوان «عبد» در سورة کهف از او نام برده شده است:
َ ْ ُ َ ْ َ ً ْ ْ َ َ َّ ْ ُ َ ُ ْ ً
َْ ً ْ
بادنا آتیناه رحمة ِمن ِعن ِدنا وعلم
ناه ِم ْن لد َّنا ِعلما( .کهف )65 ،از حضرت خضر
عبدا ِمن ِع ِ
علم لدن ّی و اسرار غیب خود
در قرآن بهعنوان استا ِد موسی بن عمران یاد شده و خدا به او ِ
را آموخت؛ جاودانهماندن خضر نبی ،بیانگر مقام عبودیت ،علم و دانش خاص او است.

در روایات متعددی این مرد عالم به نام خضر معرفی شده است .همچنین از پارهای روایات
استفاده میشود که «حضرت خضر دارای مقام نب ّوت و از پیامبران مرسل بود که خداوند او

را بهسوی قومش مبعوث ساخت .معجزهاش این بود که هرگاه اراده میفرمود به اذن اهلل چوبی
خشک یا زمین بیسبزهای سرسبز شود ،این امر بالفاصله به تحقق میپیوست و از این جهت
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وی را خضر گفتند و خضر لقب او است .نام اصلیاش بالیا یا تالیا بن ملکان بن عابر بن ارفخشد
بن سام بن نوح است( ».صدوق (شیخ))59 :1385 ،
 -3-3-3داستان زکریای نبی
زکریا از پیامبران الهی است که در پیری از خداوند درخواست فرزند کرد .با توجه به
آنچه در قرآن آمده ،او برای جلب رحمت پروردگار و تأکید بر حاجتش میگوید :استخوانم
سست شده (مرا ضعف پیری فرا گرفته است) و سفیدی در موی سر من منتشر شده است؛ که
َ
علوان از بینامتنیت قرآنی این پیامبر بهره برده است« :یا رب إذ أنعمت علی نعمتک علی زکریا
ً
وقد وهن العظم منا واشتعل الرأس شیبا»( .علوان( )486 :2016 ،ای پروردگار ،اگر نعمتت را بر
من ارزانی داری که بر زکریای نبی ارزانی داشتی که استخوان ما سست شده و موی سرمان
ْ
ُ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ُ َ
کریاِ ،إذ
از پیری سفید شده است )...در قرآن چنین آمده استِ  :ذ ْکر رحم ِت رب َک عبده ز ِ
َ َ ِّ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ َ َ
َ َّ ُ ً َ
ُ َ ًََْ ْ ُ
عائک َر ِّب
ناد 
ی ربه ِنداء خ ِفیا ،قال رب ِإنی وهن العظم ِمنی واشتعل َّالرأس شیبا ولم أکن ِبد ِ
َ
ش ِقیا( .مریم )4-3-2 ،کارکرد این بینامتنیت ،عدم ناامیدی از پروردگار است و حتی در
عدم ناامیدیاش از جانب پروردگار را ابراز میدارد و نیز رحمتبخشی پروردگار بر زکریای
نبی را بازگو میکند.

 -4-3رابطة بینامتنی الهامی و مفهومی
در این نوع بینامتنیت« ،شاعر یا نویسنده مایة اصلی سخن خویش را از مفهوم و یا نکتهای

اخذ میکند و در پردازش سخن بهگونهای عمل مینماید که خواننده آگاه به متن غایب پس
از خواندن آن ،پیوند مفهومی و مضمونی میان زیرمتن و زبرمتن را احساس میکند»( .شاهرخی
شهرکی و همکاران )132 :1396 ،علوان از این رابطه بینامتنی بهوفور استفاده کرده و متن رمان
را با مضامین زیبای قرآن پیوند داده است .از جمله« :إنه ٌ
مقام ٌ
عزیز یا سیدنا .حارة الصابرین
ّ
المؤمنین الذی ینقض الله من سیئاتهم کل یوم ویضاعف من حسناتهم»؛ (علوان)520 :2016 ،

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

سختترین شرایط ،در دل مردان خدا ،یأس راه ندارد .ابنعربیِ ،
راوی رمان در این عبارت،

(او دارای مقامی گرامی است ای سرورم! حارة از مؤمنان صابر است؛ آنان که خداوند از
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بدیهای آنان کم میکند و بر نیکیهای آنان میافزاید ).که در متن غایب قرآن چنین آمده
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
ً
حا َف ُأ ْولئک َیب ِّد ُل َّالل ُه َس ْ َ َ
نات( .فرقان)70 ،
صال
ِ
استِ  :إال من تاب وآمن وع ِمل عمال ِ
یئات ِهم حس ٍ
ِ
کارکرد این بینامتنیت ،بازتاب سیمای درپیشگیرندگان صبر و توبهکنندگان است که خداوند

گناها ِن توبهکنندگان و صابران را به حسنات تبدیل میکند؛ یعنی صابران مؤمنان واقعیِ درگاه
خدا هستند.

نوع دیگر بینامتنی در سخنان ِ
راوی رمان (ابنعربی) پیداست ،وقتی که رفیقش «حصار»

بعد از بهبودی از مریضی ،جان خود را از دست میدهد و ابنعربی در راه سفر به مکه است.
ابنعربی در شگفت از اعمال پروردگارش ،چنین با خدا نجوا میکند و با بهرهگیری از آیات،
ُ
بزرگی و عظمت خدایش را برای خواننده آشکار میکند« :رفیقی اإلله یموت قبل أن اکمل
ُ
رحلتی إلی مکة .یا رب ماذا ترید أن تکشف لی؟ هل أنت ُتنذرنی إذ تأخرت فی الوصول إلی
بیتک الحرام؟ هل أنت تعلمنی کیف ُتحیی الموتی ُوتمیت األحیاء؟ هل أنت تذکرنی أن الرسل

تموت والرسالة تبقی؟»( .علوان( )282 :2016 ،دوست باخدای من مُرد ،قبل از اینکه سفرم
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال دوم ،شماره سوم ،بهار و تابستان 1399

به مکه را کامل کنم .خدایا ،چه چیزی را میخواهی برای من آشکار کنی؟ آیا تو مرا بیم

میدهی از اینکه در رسیدن به خانهات تأخیر کردم؟ آیا تو مرا یاد میدهی [و در حال یاددادن
من هستی] که چگونه مردگان را زنده میکنی و زندگان را میمیرانی؟ آیا به من یادآوری
میکنی که رسوالن میمیرند و رسالت باقی میماند؟) این مناجات ابنعربی ،آیات قرآنی را
به ذهن متبادر میسازد که خداوند با قدرت ازلیاش میمیراند و زنده میکند؛ از جمله سورة
َّ
ْ َ
ُ
قال إ ْب ُ
راهیم َر ِّبی الذی ْیحی 
ی َویمیت( .بقره)258 ،
بقره که میفرمایدِ  :إذ ِ
همچنین کال ِم ابنعربی و طرز سخنش با خداوند ،یادآور کال ِم حضرت ابراهیم در
ْ َ
قرآن است ،هنگامیکه از خدا خواست که زندهکردن مردگان را به او نشان دهدَ  :و ِإذ قال
َ
ْ
َْ
َ ََ َ ْ ُْ ْ َ َ َ ْ ْ
ْ َ
إ ْب ُ
لکن ِل َیط َم ِئ َّن قلبی( .بقره)260 ،
کیف ُت ْحی ال َم ْوتی قال أو لم تؤ ِمن ،قال بلی و
راهیم َر ِّب أ ِرنی
ِ
کارکرد این بینامتنیت ،بازتاب قدرت و عظمت پروردگار در زندهکردن و میراندن است که
حضرت ابراهیم با سؤال در این زمینه از خدا ،اطمینان قلبی خود را بازیافت .این مردن و
زندهشدن انسان به امر پروردگار ،بارها در قرآن ذکر شده است؛ از جمله در سورة یونسُ  :ه َو

ُ َ
َ
ْیحیی َو ِیمیت َو ِإل ِیه ُت ْر َج ُعون( یونس )56 ،که انسان با مرگ از بین نمیرود؛ بلکه بازگشتش

بهسوی خداست.

 -5-3رابطة بینامتنی جزئی
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در این بینامتنی ،شاعر یا نویسنده «با تکیه بر متن مورداقتباس ،بخشهایی از عبارات و
جملهها ،شبه جملهها و ...را برش میزند و در بافت متن خویش وارد میسازد .البته در مواردی
نیز این فرآیند بهصورت ناخودآگاه رخ میدهد»( .شاهرخی شهرکی و همکاران)132 :1396 ،
علوان برای توضیح ،تبیین و استناد کالم خود ،آن را با جملهها و عبارتهای کوتاه قرآنی پیوند
داده و در قالب اثر هنری خود فرو ریخته است .از این نمونهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1-5-3جملههای کوتاه قرآنی
از جمله اثرپذیریهای علوان از پیشمتن قرآن ،استناد به جمالت کوتاه قرآنی برای بیان
اهداف و مقاصد خود است .بهگونهای که در بعضی از موارد ،بسیاری از آیات کوتاه قرآن را

مستقیماً در البهالی متن رمان ذکر کرده ،بعضی از آنها بارها تکرار شدهاند و در مواردی نیز،
غیرمستقیم به جملههای کوتاه قرآنی استناد شده است.

( )23ظرف وضو را آوردم و او را وضو دادم و سجادة نماز را برای او گسترانیدم .پس تکبیر
گفت و با آرامش و طمأنینه خواند« :چون یاری خدا و پیروزی فرارسد» ).نویسنده از سورة
نصر ،آیة اول را استفاده کرده تا بیان کند که نعمت پیروزی و نصرت الهی از جانب پروردگار

است .همچنین از جمله مواردی که در قرآن ،نصرت به خداوند اضافه شده ،آیة  214بقره
َّ
استَ  :أال إ َّن َن ْص َر َّالله َق ٌ
ریب و در آیة  126آلعمران و  10انفال آمده استَ  :و َما َّالن ْص ُر ِإل
ِ
ِ
َّ
ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه.
بینامتنی آیههای کوتاه مستقیم ،همچنین در مناجات و نمازهای ابنعربی جلوهگر است:
ْ َْ
َ َ
ُ
ّ ُ
ّ
«قدمونی بعد ذلک لإلمامة فصلیت ،وقرأت ِ إ َّنا أ ْعط َیناک ال
کوث َر ،فی الرکعة األولی .وفی
ُ
قرأت آیة ُ م ْد َه َّام َتانُ .ث َّم انتهینا صالتنا وهرعنا إلی المجلس ً
مرة أخری»( .علوان،
الرکعة الثانیة
ِ

( )139 :2016بعد از آن مرا به امامت [پیشنمازی] مقدم داشتند .پس نماز خواندم و در رکعت

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

ُ
از آیات کوتاهی که مستقیماً ذکر شده ،این موارد است« :جلبت إناء وضوئه ووضأته
َ
َّ ْ َ
ُ
وبسطت له سجادة الصالة ّ
بهدوء وارتیاح ِ إذا َج َاء َن ْص ُر الل ِه َوالف ْت ُح( .»علوان:2016 ،
فکبر وقرأ
ٍ
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ْ َْ
َ َ
ْ
اول ِ إ َّنا أ ْعط َیناک ال
کوث َر را قرائت کردم و در رکعت دوم آیة ُ مد َه َّام َت ِان را خواندم؛
سپس نمازمان را پایان دادیم و بار دیگر بهسوی مجلس شتافتیم ).نویسنده از آیة اول سورة

کوثر و آیة  64سورة رحمن ،بهره برده و کارکرد این بینامتنیت ،یادآوری نعمتهای پروردگار
و تنوع آن است ،تا انسان را به شکرگزاری نعمتهای الهی سوق دهد.
ّ
ُ
ّ ُ
نمونهای دیگر از بینامتنیت قرآنی این است« :صلیت کل لیلة وانقطعت عن مریم وتصدقت
َ
ُ
ی فی کل رکعة
بنصف اعطائی الشهری وزرت ثالثة أضرحة وقرأت ما َو َّد َعک َر ُّبک َوما قل 
من فروضی ونوافلی»( .علوان( )223 :2016 ،همه شبها نماز خواندم و از مریم دور شدم و او به
عطای نصف کمک ماهانهام راضی شد و سه مقبره را دیدار کردم و در هر رکعت از واجبات
و مستحباتم خواندم« :خدا تو را ترک نکرده و دشمن نداشته است» ).این عبارت بینامتنیتی از

ِ
نادرست انسان
آیة سوم سورة ضحی است و کارکرد آن ،بازتاب قضاوتها و پیشداوریهای
درمورد پروردگار است؛ چراکه خدا هیچوقت انسان را فراموش نکرده و حتی قطع موقت
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لطف ،نشانة غفلت و قهر الهی نبوده و نیست.
ُ
ُ
أعانقه
بهعنوان آخرین نمونه به این مورد اشاره میکنیم« :اضطجعت جوار الخیاط وأنا
ُْ
ُ
ُ
وترکت رأسه علی صدری حیث کان .وضعت یدی علی جبینه ...ورحت أقرء یسَ ،والق ْر ِآن
َْ
کیم( ».علوان( )280 :2016 ،کنار خیاط دراز کشیدم ،در حالی که او را بغل کرده بودم
الح ِ
و سرش را روی سینهام گذاشتم و هما ن طور که بود ،دستم را روی پیشانیاش گذاشتم ...و
َ ُْ ْ ْ َ
کیم قرائت میکردم ).نویسنده بارها از سورة یاسین و نیز سوگند
داشتم یس ،والقر ِآن الح ِ
خداوند به قرآ ِن حکمتآموز (یس )2-1 ،یاد کرده و کارکرد آن ،ارزش واالی قرائت این
سورة مبارکه در برابر بیماریها و گرفتاریهاست که کلید نجات و شفای دردهاست و سوگند
خداوند به قرآن در این سوره ،بیانگر مقام و منزلت قرآن در برابر کل علوم بشریت است.

در مقابل آیات کوتاهی که مستقیماً در متن رمان بازتاب یافته ،آیات کوتاه دیگری است

که غیرمستقیم با قرآن ارتباط پیدا کرده و بینامتنیتی قرآنی را به وجود آورده است؛ از جمله:
«قبل أن أترک مکةّ ،مرت سنتان وأنا فی هذا البلد األمین» (علوان( )326 :2016 ،قبل از اینکه
مکه را ترک کنم ،دو سال بود که من در این شه ِر امن بودم ).که متن غایب قرآن میفرماید:

َ ْ َ ْ َ
َ وهذا ال َبل ِد المین( .تین )3 ،مراد از «شهر امین» ،مکه است که همه در آن در امنوامان
ِ
بودهاند تا جایی که قرآن به این شهر سوگند یاد کرده است.
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نمونهای دیگر در سخنان ِ
رفیق ابنعربی برای تسلّیداد ِن او در مرگ حصار ،است« :لقد
ّ
ّ
قبض الله رفیقک ولم یقبض طریقک ،فاکمل سفرک والتتأخر ،فلقد حسبنی الله عن المکة
ً
ً
بمرض ،وحبس ّ
الحصار بالموت ،وعافاک وأبقاک ،فأخرج إلی ّربک شاکرا ذاکرا والتتأخر.
ّ
–الحمد لله علی قضائه وقدره» (علوان( )284 :2016 ،خداوند رفیقت را از تو گرفت؛ امّا راهت
را از تو نگرفته است؛ پس سفرت را کامل کن و تأخیر نکن .همانا خدا برای من کافی است

با بیماری در مکه و زندانیِ حصار با مرگ .خدا تو را عافیت و جاودانگی دهد؛ پس بهسوی

ِ
یادآوری او پیش برو و کوتاهی نکن؛ سپاس خدا بر قضا و
پروردگارت با شکرگزاری و
ْ ً
َ َ َّ َ
َ َ َّ
قدرش ).که بینامتنیتی از سورههای فرقان و قمر است :وخل َق کل شی ٍء فقد َر ُه َتقدیرا؛
َّ َّ َ
َ َْ َ َ
یء خلق َن ُاه ِبقد ٍر( .قمر )49 ،این بینامتنیت نشان میدهد که آفرینش
(قمرِ  )2 ،وإنا کل ش ٍ
دارای حسابوکتاب بوده ،تدبیر هستی بسیار دقیق است ،خـدا هر چیزی را بهاندازه آفریده،

ِ
گیری دقیقی در همه کائنات جهان است و هرقدر علم بشر پیشرفت کند بیشتر با این
اندازه
اندازهگیری دقیق ،آشنا میشود.
نویسنده در بعضی موارد برای بیان اهداف خود و انتقال آن به خواننده ،به بینامتنی عبارات
زیبای قرآنی پرداخته و آن را هنرمندانه با معنای رمان خود پیوند داده است .از جمله این موارد

بینامتنی ،سخن از سپاه و سربازان واقعی است که بهدلیل صداقتشان ،ایمانآورندگان معرفی
ّ
قادر علی استنفار الناس للجهاد ّ
«إن دیوان الجند ٌ
وضمهم للجیش .الفتوات لیسوا عساکر
شدهاند:
ّ
ّ
ً
وجنودا ،إنهم ٌ
قوم آمنوا بالله وزادهم الله هدی» (علوان( )471 :2016 ،همانا سپاه سربازان،
توانایی بسیج مردم برای جهاد را دارد تا آنان را به ارتش پیوند دهد .جوانمردان ،ارتش و
سربازان نیستند ،بلکه قومی هستند که به خدا ایمان آوردهاند و خدا هدایت را به آنان ارزانی
َّ
ْ
ً
َ
داشت ).که بینامتنیتی از قرآن استَ  :وال ِذ َین ْاه َتد ْوا َز َاد ُه ْم ُهدی َو َآت ُاه ْم َتق َو ُاه ْم؛ (محمد،
َ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ
األ َ
سول ُه َوما َ
َ  )17و َل ّما َر َأی ُ
زاد ُهم
حزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ور
ؤمنون
الم
ِ

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

 -2-5-3عبارتهای قرآنی
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إ ّل ً
إیمانا َو َت ً
سلیما( .نساء )175 ،ایمانآورندگان در جایگاه رحمت و فضل خداوند هستند و
ِ
خدا آنها را به راه راست و بهسوی خود رهنمون میسازد؛ یعنی پذیرش هدایت از طرف
انسان ،زمینهساز فزونی هدایت از طرف خداست.
از جمله دیگر بینامتنیت عبارات قرآنی در رمان ،این موارد است:
ّ
ُ
«سألت خمسة .اثنان قاال لی إن التنور عذاب الزناة فی اآلخرة وعلی صاحب المنام أن یتوب
ّ
إلی الله»( .علوان( )440 :2016 ،از پنجتا پرسیدم ،دوتا به من گفتند که همانا تنور ،مجازات زنا
در آخرت است و بر صاحب خواب است که به درگاه خدا توبه کند ).پیشمتن قرآن آن این
ً
َّ
ً
َ َ ْ َ َ َ َ
حا َفإ َّن ُه ُیت ُ
وب ِإلی الل ِه َمتابا؛ (فرقان )71 ،توبه راه بازگشت
آیه است :ومن تاب وع ِمل ِ
صال ِ
انسان بهسوی خداست و توبهکننده ،مهمان خداست.
ً
ً
ّ
ّ
«لقد کشف الله لی تفسیر حلمی .أخرج الله مریم ونظام من قلبی بردا وسالما .فأصبح قلبی
ً
خالیا» (علوان( )440 :2016 ،بهتحقیق ،خدا تعبیر خوابم را برایم آشکار کرد و مریم و نظام را
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با سالمتی از دلم بیرون آورد و دلم خالی شد ).استفاده بینامتنی از این آیه است که میفرماید:
ُ ق ْلنا یا ُنار کون  َ ْ ً َ َ ً َ
ی إ ْب َ
راهیم؛ (انبیاء )69 ،که بیانگر قدرت و توانایی پروردگار
ی بردا وسالما عل  ِ
است که با خطاب تکوینی به آتش ،خاصیت سوزانندگی و نابودکنندگی آتش را از آن سلب
میکند؛ بنابراین نویسنده با استفاده از این بینامتنیت ،اراده و تقدیر الهی در هر کاری را بازتاب
میدهد؛ همانگونه که خدا ِ
عشق زمینی را از د ِل راوی رمان که شخصی عارف است ،بیرون

میآورد و دل او را متوجه انوار الهی میکند.
ّ
ً
«تململ السلطان ّ
یلوح بیده فی الهواء-:نصر ّالله ُ
ُ
موعظة وقال وهو ّ
وجنده
دینه
وکأنه لم یتوقع
فی کل مکان» (علوان( )479 :2016 ،سلطان بیقراری میکند؛ گویی که توقع موعظه ندارد و
در حالی که دستش را در هوا میچرخاند ،میگوید :خدا دینش و سپاهش را در همه مکانها
َ
َّ ْ َ
َ َ
پیروز گرداند ).که بینامتنیتی غیرمستقیم از این آیه استِ  :إذا َج َاء َن ْص ُر الل ِه َوالف ْت ُحَ ،و َرأیت
ْ ُُ َ
َّ َ ْ
َّالن َاس یدخلون ِفی ِدین الل ِه أف َو ًاجا( .نصر )2-1 ،این بینامتنیت بیانگر ایمان و اعتقاد سلطان به
ِ
این مطلب است که یاری و پیروزی از طرف خدا برای مردان دینش ،حتمی است.
ّ ً
ّ
ّ
«اکتفیت باإلشاره أن األمر لله یفعل ما یشاء ،وأن شیئا لن یحدث فی هذا البیت إال بإرادته

ً
ووفقا لشریعته»( .علوان( )499 :2016 ،به اشارهای اکتفا کردم که امر برای خداست ،هرچه
بخواهد انجام میدهد و جز به اراده و شریعت خدا هیچ اتفاقی در این خانه نمیافتد ).در
َّ ْ ُ
َ
متن غایب قرآن چنین آمده است :ا َّن َّالل َه َی ْف َع ُل ما َی ُ
شاء؛ (حج )18 ،الل ُه َیف َعل َما َیش ُآء؛
ِ
(آلعمران )40 ،یعنی ارادة خدا فوق وسایل و اسباب طبیعی است.
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 -6-3رابطة بینامتنی واژگانی

«در این نوع بینامتنیت ،شاعر یا نویسنده در بهکارگیری برخی واژهها و فعلها و ترکیبها،
وامدار متن و اثر دیگری است»؛ (راستگو )15 :1385 ،یعنی با روشی هنری واژههایی را از
متن غایب وارد متن خود میکند .این کاربرد واژههای قرآنی در متن رمان علوان ،زیبایی

دوچندانی را به اثر او میافزاید .این بینامتنیت واژگانی ،گاه استفاده از کاربرد لفظی افعا ِل قرآنی
ّ
است؛ چون« :سبحان من ّ
والیتغیر» (علوان( )527 :2016 ،پاک و من ّزه است کسی که تغییر
یغیر
َّ َّ
َ
َ
َ
میدهد و خودش تغییر نمییابد ).که قرآن نیز میفرمایدِ  :إن الل َه ال یغ ُیر ما ِبق ٍوم َح ّتی یغیروا
َُ
ما ِبأنف ِس ِهم( .رعد )11 ،کارکرد این بینامتنیت ،سپاس از پروردگار است که اراده و اختیار او
باالتر از همه ارادههاست .این نکته اشاره به کل جوامع بشری است که جامعة صالح ،مشمول

من ذلک یا موالی»( .علوان( )221 :2016 ،ای سرورم ،از آن به خدا پناه میبرم ).در متن قرآن
َ
َ ُ
َ ُ
ُ
ُ
َّ
ات الش َی ِاطینَ ،وأ ُعوذ ِبک َر ِّب أن َی ْحض ُرون.
چنین آمده استَ  :وقل َّر ِّب أ ُعوذ ِبک ِم ْن َه َم َز
ِ
ِ
(مؤمنون )98-97 ،کارکرد این بینامتنیت ،جلوهدادن شئون ربوبیت ،از جمله پناهداد ِن اوست و
اینکه تنها پناهگاه مطمئن ،خداست و پیامبران نیز به خدا پناه بردهاند.
ّ
ً
ُ
همچنین در عبارت« :فضربت ضربة أخیرة بالوداع َّثم قالت - :مجذومة  -سبحان الله»
(علوان( )521 :2016 ،ضربة پایانی را با خداحافظی وارد کردم .سپس در حالی که جذام گرفته
بود ،گفت :پاک و من ّزه است خدا) از بینامتنیت لفظی افعال قرآنی در این آیات ،استفاده کرده
َُْ َ
َ
َ
َُ َ
حین ُ
حین ُ
مسون َو َ
بحان ّالله َ
حان َّالله َر ِّب ْال َع ْ
ر
ب
س
ف
ش.
صبحون( روم )17 ،و 
ت
ت
است :فس
ِ
ِ
ِ
ِ
(انبیاء )22 ،کارکرد این بینامتنیت ،حمد و تسبیح خداست و اینکه تنزیه و پاکدانستن خدا از
عیب ،بر ستایش او تقدّم دارد.

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

برکات خداست و برعکس ،جامعة منحرف ،گرفتار قهر الهی است.
ّ
نمونهای دیگر از بینامتنی واژگانی ،کاربرد لفظی افعال در رمان چنین آمده است« :أعوذ بالله
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همچنین بینامتنیت واژگانی گاه ترکیبهای اضافی و وصفی است تا عالوه بر بیان و
انتقال مفهوم خود ،به روشی هنرمندانه ،تصاویر ذهنی را زیباتر جلوه دهد« :أ رأیتم فی المنام
ّ
أنکم ّ
تحجون إلی بیت الله الحرام؟» (علوان( )258 :2016 ،آیا شما در خواب دیدید که در
َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ
کع َبة البیت
بیتالحرام ،خانة خدا ،حج میگذارید؟) در متن قرآن نیز آمده است :جعل الله ال
ً َّ
اس( .مائده( )97 ،خداوند کعبه را حرم و خانه الهی و مایة قوام مردم قرار داده
الحرام ِقیاما ِللن ِ
است ).کارکرد این بینامتنیت ،اهمیت «مکه» و اثر آن در سازمان زندگی اجتماعی مسلمانان
است؛ پس حج مایة ثبات و قوام است و خداوند طواف کعبه را مایة برپایی زندگی و معیشت
مردم قرار داده است.

گاه نیز بینامتنیت ،به روش استفاده از نا ِم سورههای قرآن است؛ آنجا که ابنعربیِ ،
راوی
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رمان ،چنین عارفانه از سورة یاسین و انس و الفتش با آن در روز و شبش سخن میگوید:
«األیام التالیة کانت کلها یس .یس فی صباحی ومسائی ،یس فی غدوی ورواحیّ .
وقرت هذه
ّ
وشدة ّ
وغن ٍة
حرکة
السورة فی قلبی وکأنی لم أقرأها من قبل قط بالقرائات السبع وأعرف کل
ٍ
ٍ
ّ
وإقالب فیها ،ولکنها هذه المرة لم تکن سورة فحسب ،بل کانت رسالة الله إلی قلبی
وإظهار
ٍ
ٍ

ومشکاة الهدی فی الطریق( .»...علوان( )80 :2016 ،این چند روز همهاش «یس» بود .در صبح
و عصرم «یس» بود .در شب و روزم «یس» بود و این سوره در دلم جا گرفت و گویی من هرگز
با قرائات هفتگانه آن را نخوانده بودم ،ولی همة حرکات ،شدت ،غنه ،اظهار و اقالب در آن
را میدانستم؛ ولی این بار فقط سوره نبود ،بلکه نامة خدا در قلبم و چراغ هدایت در راه بود).

در جایی دیگر از متنِ رمان ،از نام اقوام تاریخ ،سخن به میان آمده که بینامتنی زیبا از قرآن
ٌ
هامدة کما کان قبل صیحة ثمود وال شدید الریح کما کان قبل عذاب
کریم است« :فال الجو
عاد»( .علوان( )36 :2016 ،نه هوا آرام بود مثل آنچه قبل از صیحه بر قوم ثمود بود و نه باد
َّ
کذ َب ْت َث ُم ُ
ود
شدید بود ،مثل آنچه قبل از عذاب قوم عاد بود ).در قرآن نیز چنین آمده است :
َُ
َ َ ٌ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ
َ
َّ
ود فأ ْه ِلکوا ِبالط ِاغ ِیةَ ،وأ َّما َع ٌاد فأ ْه ِلکوا ِب ِریح َص ْر َص ٍر َع ِات ٍیة( .حاقه)6-5-4 ،
وعاد ِبالق ِارع ِة ،فأما ثم
ٍ
بینامتنیت این عبارت ،بازتاب سرنوشت اقوام پیشین ،چون قوم عاد و ثمود است که شامل انذار
و بازداشتنهای قوی و نیز تأکید به همه کافران و منکران قیامت است.

نتیجهگیری

با تحلیل و بررسی بینامتنی رمان ٌ
ٌ
موت
صغیر و تطبیق آن با متن قرآن کریم ،مشخص
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میشود که علوان ،نویسندة رمان با آگاهی کامل از پیشمتن قرآنی و با توجه به درونمایة رمان
که به بررسی سیر و سلوک عرفانی ابنعربی میپردازد ،با زیبایی تمام توانسته متن قرآن را وارد
اثر ادبی خود کند و با بهرهگیری از جلوههای لفظی و معنوی قرآن عالوه بر بیان اهداف و
مقصود خود ،به زیباییهای اثر هنری خود ،چون تعلیل ،استناد و ارائة روشنتر تصاویر هنری و
ذهنی خود بیفزاید .همچنین نویسنده ،به بهترین وجه توانسته بین متن حاضر و متن غایب قرآن
کریم ارتباط برقرار کند.
نویسنده از انواع روابط بینامتنیِ کامل متنی ،کامل تعدیلی ،اشارهای ،تلمیحی ،الهامی و...
سود جسته است .او در مواردی با استناد مستقیم به آیات قرآنی ،آنها را بدون هیچ کموکاستی
در متن رمان خود آورده و گاه با تغییرات جزئی در آیات ،بدون ایجاد خلل در ساختار معنایی
و مفهومی آنها ،به ایجاد بینامتنیت کامل متنی پرداخته است .در مواردی نیز آیات را با برخی
ساختارشکنیهای ساده همچون کموزیادکردن متن آیات ،تقدیموتأخیر اجزا ،تغییرات زمانی
و تغییر صیغة افعال ،آنها را در متن رمان خود ذکر کرده و بدین وسیله به رابطة بینامتنی کامل
قرآن ،رابطة بینامتنی الهامی و مفهومی بین متن حاضر و غایب را هنرمندانه برقرار ساخته است.
نویسنده عالوه بر آن با کاربست طیف گستردهای از عبارات قرآنی ،جملههای کوتاه قرآنی،
واژههای قرآنی چون فعلها ،ترکیبهای وصفی و اضافی ،نام سورهها ،سخن از داستانهای
قرآنی و ذکر نام پیامبران در قرآن ،رمان را واجد بینامتنیت واژگانی و تلمیحی کرده است.
از میان این روابط بینامتنی ،رابطة بینامتنی کاملمتنی ،پربسامدترین نوع بینامتنی رمان مذکور
با مصحف قرآن کریم است؛ چراکه نویسنده بارها متنِ مستقیم آیات را بدون تغییر در ساختار
لفظی و معنایی آنان در متن رمان خود جای داده و حتی بخشی از آیات سورة یاسین دائماً ورد

زبان ِ
راوی داستان و بعضی شخصیتها است که باعث شده این رمان از نظر کارکرد آیات و
الفاظ قرآن ،منبعی غنی از روح لفظی و معنوی قرآن به حساب آید.

موت
صغیر اثر محمد حسن علوان
خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان ٌ
ٌ

تعدیلی پرداخته است .همچنین نویسنده ،گاه با اشاره به مفهوم ،مضمون و درونمایة متن غایب
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