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 کورته  چكيده
جستار تالش بر آن است تا پس از طرح مبانی در این 

نظری بینامتنیت و رشح اندکی از زندگی حاجی بکر 
 گوی ک ردآقای حویزی متخلص به قاصد، شاعر فارسی

 های حافظعراقی، پیوند و ارتباط غزلیات وی با رسوده

 تحلیلی برمبنای-ی توصیفیسخن به شیوهشیرین
های هود. یافتی بینامتنیت بررسی و تحلیل شنظریه

های قاصد را پژوهش حاکی از آن است که سبک غزل
ی مستقل و بینامتنی یا شاید بتوان به دو دسته

ی بیناد تقسیم منود. سبک مستقل و به عبارتی مکامله
ز های فراوانی ای قاصد در غزلدیگر سبک خودانگیخته

های وی  مشهود است. سبکی که با وجود داشنت ویژگی
ی عراقی هم متامیل است و در این شیوه امروزی به

های فرهنگی و تجربی شیوه قاصد با داشنت پشتوانه
ی شیراز و دیگر بزرگان ادب پارسی خویش با خواجه

ی بیناد یا بینامتنی شود. در سبک مکاملههمنوا می

گرایش وافر صوری و محتوایی وی را به کالم حافظ 
کاربست منت و توان دید. در دیوان قاصد حضور و می

 و رصیح ی بینامتنیتشعر حافظ به صورت سه مقوله
شده و و پنهان غیررصیح اعالم شده، بینامتنیت

 ضمنی است. بینامتنیت

 

لەم بابەتەدا هەوڵ ئەدرێت دوای هێنانەبەرباسی  

 دەقێتینێوانپڕەنسیپەکانی تیئۆریکی 

(Intertextualityو کورتەی )ک له ژیانی حاجی بەکر ێ

د، وەک شاعیرێکی کوردی سحوێزی نارساو به قائاغای 

ی نێوان ەکانیاق، پەیوەندیر فارسی بێژی کوردستانی عێ

عرەکانی حافزی یغەزەلەکانی ئەو شاعیره لەگەڵ ش

وه و ک بدرێتەێشیکاری، ل -شیرازی بەشێوازی لێدوان 

بخرێته بەرباس و شیکردنەوه. ئاکامەکانی ئەم 

 شێوازی ئەدەبییدەخات که دەکرێت یدەر ەیەتوێژینەو 

د دابەش بکرێت بەسەر دوو بەشی سغەزەلەکانی قا

دامەزراو لەسەر بنەمای  ەوات دەقێتی،نێوانسەربەخۆ و 

وتووێژ. شێوازی ئەدەبی سەربەخۆ یان بەواتایێکی تر 

دەوه له زۆرێک له سشێوازی هەڵقواڵو له ناخی قا

غەزەلەکانی ئەم شاعیره کوردەدا دیاره که نیشان دەدات 

عرەکانی ناوبراو، سەرەڕای ئەوه که زۆرێک له یش

ەاڵم دایه، بێەکانی ئەدەبی هاوچەرخی تیتایبەمتەندی

و شێوازی ئەدەبی و مەکتەبی ەهاوکات مەیلی بەر 

د سعێراقی لە شێعری فارسی دا هەیه. لەم شێوازه دا قا

هۆی بەهرەمەندبوون له خەزینەیێکی کەلەپووری و  بە

وه، هاودەنگ دەبێت لەگەڵ ئەزموونی زۆر له ژیانی خویە

حافزی شیرازی و ئەدیب و شاعیرە گەورەکانی دیکەی 

 ددا، ئەتوانین به سێسواڵتی ئێران. له دیوانەکەی قا

ڕاشکاوانه و بەئاشکرا،  دەقێتینێوانشێوازی 

 دەقێتینێواننهینی و شاردراوه و  دەقێتینێوان

ناڕاستەوخۆ شایەتی بوون و دەکارهێنانی دەقەکان و 

 رەکانی حافزی شیرازی بین.عیش

 

قاصد، حافظ، بینامتنیت،  واژگان کلیدی:

بینامتنیت رصیح، بینامتنیت غیررصیح، بینامتنیت 
 ضمنی

، دەقێتینێواند، حافز، سقا کان:کییهرهسه شهو 

 ،نهێنی دەقێتیینێوانڕاشکاوانه،  دەقێتیینێوان

 ناڕاستەوخۆ دەقێتیینێوان
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 مقدمه -1

حاجی بکر آقای حویزی ملقب به قاصد فرزند محمد آقا پرس حویز آقا پرس محمدامین آقای 

میالدی( در شهر کوی سنجاق، یکی از شهرهای 0871هجری ) 0011حویزی به سال 

ی وجود همه عامل و اهل معرفت و دانش بودند، پا به عرصه ای کهکردستان عراق در خانواده

های نامدار بود و در نزد بزرگان زمانه شأن و شوکت خاصی نهاد. پدر او از اعیان و شخصیت

زیست. حاجی بکر آقا از اوان جوانی به کسب علوم داشت و در آن دیار با عز ت و احرتام می

ی داد؛ از این رو خیلی زود در بیشرت علوم زمانهمی ی خاصی از خود نشانعقلی و نقلی عالقه

خویش رسآمد گشت. بسیاری از شعرای معارص ک رد عراقی که با وی دوستی داشتند، از 

 – م 0708ی ک رد، حاجی قادر کویی )که شاعر بنام و پرآوازهها آموختند، چنانمحرضش نکته

برده  ی فراوانیز فضل و دوستی قاصد بهرهم(، یار سفر و حرض امین آقا پرس قاصد، نیز ا 0788

 ی خویش قراربود. او به سبب سجایای نیک اخالقی، آن قدر مورد تکریم و عنایت مردم زمانه

گرفت که به فرمانروایی کوی سنجاق منصوبش کردند. در هامن حال، وقتی که فراغتی دست 

ر شعرای نامی ایران و رسودن ی شیراز و سعدی و دیگداد رصف خواندن قرآن، دیوان خواجهمی

که سخن و سعدی پرآوازه داشت. جالب آنکرد. قاصد دلبستگی وافر به حافظ شیریناشعار می

ی  این دو بزرگوار نیز بر کنار نبوده است. رسانجام این عارف اشعارش از تأثیر سبک و اندیشه

وحانی و خدمت به خلق وارسته پس از عمری ریاضت و عبادت حق و تأمل درحاالت و مقامات ر 

میالدی(  فوت کرد. او را در گورستان عاره بیان  0710هجری ) 0081در هفتاد سالگی به سال 

 کویه به خاک سپردند.

 

 آثار قاصدـ ٢

ده، اما رسو قاصد به زبان فارسی، عربی و کردی مسلط بوده است، گویا به زبان کردی شعر می

و همچنین تعدادی  غزلیات دیوانقاصد،  در دست نیست. ازاو نشانی  از دیوان و یا اشعار کردی

مثنوی و مخمس به زبان فارسی به یادگار مانده است که مهارت و تبحر او را در شاعری و 

دهد. اشعار وی رنگ و بوی عارفانه و عاشقانه دارد و بسیاری از آنها حاصل سخنوری  نشان می

که  توان گفتعرص قاصد میباقی مانده از شاعران هم ی آثاری اوست. بر پایههای عارفانهتجربه

زبان فارسی در روزگار قاصد در عراق، خاصه در کردستان عراق، از رونق و رواج خاصی برخوردار 

دادند. قاصد ای بسیار نشان میبوده است و صاحبدالن در رسودن شعر فارسی ذوق و قریحه

غزل به ندرت شعر رسوده است. زبان ادبی و  های دیگر غیر ازرساست و در قالبشاعری غزل

ی او نرم و تا حدی به زبان معیار و متداول نزدیک است. گاه در شیرینی و سادگی و شاعرانه
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ی ایرانی است، بی سبب نیست که سهل و ممتنع بودنش یادآور شعر سعدی، شاعر گرامنایه

 گوید:قاصد خطاب به خود چنین می

 دی شیرازیــردی از سعــر کــوزه مگـــدری  ار شام قاصدر اشعــشیرین شده چون شک

 (098: 0980)قاصد،    

وران های شعر غنایی است، حتی سخنمناید که سادگی بیان از ویژگیذکر این نکته بایسته می

دیرآشنایی چون خاقانی، در غزل زبان و بیانی ساده دارند. اما سادگی شعر سعدی از لونی دیگر 

آیین که صفت سهل ممتنع، نامدارتر از همه به سخن سعدی اختصاص یافته است است. به آن 

ورزد. زبان ساده و روان و دور از پیچیدگی قاصد و قاصد هم به این ویژگی شعر سعدی عشق می

 ای که بر زبان پارسی داشته، توانسته نکاتبیانگر احساس و تخی ل عمیق اوست. قاصد با احاطه

رفانی و لطایف عاشقانه را در الفاظ و جمالتی زیبا و آراسته بیان کند. در های علطیف و تجربه

مسلک ک رد، را از حافظ این پژوهش هدف این است تا تأثیرپذیری قاصد، این شاعر عارف

 ورزیده است، بررسی شود.شیرازی که قاصد به وی ارادت خاصی می

 

 بیان مسأله -3

 وگومندی مطرحامروز تحت عنوان بینامتنی یا گفتتأثیرپذیری شاعری را از شاعر دیگر، 

میخائیل  تعبیر   یترجمه در 0691 ی دهه در کریستوا ژولیا بار، نخستین یبرا منایند. احتامال می

 1آن را عنوان کرده بود، اصطالح بینامتنیت 0891ی وگومندی که در دههوویچ باختین از گفت

ستوا نیز شود. کریوگو میمنت، هر کلمه با متون دیگر وارد گفترا به کار برد. به باور باختین در 

نیت وگومندی باختینی، به استنتاج مفهوم بینامتی گفتانگاشت از نظریهبا تکیه بر این پیش

های دیگر در فضای متنی تلقی ( و بینامتنیت را حضور منت01: 0110پرداخت )سامویولت، 

ه بدان معنا نیست که کریستوا چنین مفهومی را برای (. این گفت10: 0898منود )کریستوا، 

گرایان ترا نخستین بار صور « مناسبات بینامتنی»نخستین بار ارائه منوده است، بلکه اصطالح 

 یوگومند گفت از و متأثر« ی متهیدهرن به مثابه»ی مقاله در شکلوفسکی، ویکتور ویژه به روس،

 آشنا دوراين با بيشرت هرچه كه داد قاله نشانکردند. شکلوفسکی در این م باختین مطرح

است  برده كار به یشاعر  كه یشعر  تصاوير ها وانگاره كه يابيمیم یبيشرت  اطمينان شويم،یم

 وام به یديگر  شاعر اشعار از ،یدگرگون هيچ)و به گامن ما ابداع خود شاعر بودند( تقریبا  بی

 ،ی زبانبا تأکید بر رسشت اجتامعی و دو آوایه(. کریستوا 17: 0971اند )احمدی، شده گرفته

                                                 
1 Intertextualité. 
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 ینگر جهان و انديشه او نظر از كرد. عجني خود نوين یشناسبا نشانه را باختني یگرايمكامله

است؛ از این رو بر  داشته وجود پيش از یچيز  همواره نيست. بدون گذشته و یاتفاق متنی هيچ

 یرابطه اين ايجاد در زبان گريد.می شكل متون بني یاهپيچيد روابط بينامتنيت اساس

 دست از را خود یهاداللت دارد؛ به طوری که كلامت یسزايبه نقش پيچيده و یاشبكه

 فرايند را زبان مجزا و ايستا یی هستمنزله به زبان گرفنت نظر در یجا به دهند. كريستوایم

 نظام از گذر بينامتنيت پایه اساس(. بر این 08: 0971گريد )مک آفی، مي نظر در پويا داللتي

 مطرح را نكته اين باختني و كريستوا از متأثر است. بارت ديگر یهانشانه نظام به هانشانه

 ها وكالم ديگر از آواها، از یتكث  بلكه مؤلفانه، متحد یآگاه کي نه منت خاستگاه كه كندیم

 است. داشته رسوكار مشخص یهابينامنت با كمرت یبينامتن بنابراين، امر هاست.منت ديگر

 را اشیبينامتن روابط و است افق در همواره مدلول كند،اظهار مي دريدا چون هم بارت

 تواندمني بينامتنيت نویسد: اصطالح(. آلن می017 -011: 0979كرد )آلن،  تثبيت توانیمن

یا « رسچشمه»عنوان به  توانمنی را منت یبينامتن ابعاد شود. مطرح ابهام بدون

 ناميده« پس زمینه»كه معموال   داد قرار مطالعه مورد یچيزهاي آن رصف از یها«تأثیرپذیری»

 (.011گرفت ) اشتباه خاستگاه با نبايد رای بينامتن نيز بارت نظر از شود.یم

 بینامنت جز یرا چیز  منت پردازان معارص اساسا  آلن در تبیین و ترشیح دیدگاه نظریه

 فاقد غیرادبی، خواه باشند ادبی خواه را هامنت امروزین، پردازان(. نظریه1: 0971داند )منی

 بینامتنی را هاآن اکنون پردازاننظریه که اندچیزی هادانند. منتمی مستقل یمعنا نوع هر

تفسیر  غلتد.فرو می متنی روابط از ايشبکه خواندن در کنش کنندمی ادعا هاآن دانند.می

 به خواندن بنابراین، روابط است. این یعنی ردیابی آن، معناهاي یا معنا کشف منت، یک کردن

 و منت یک بین که شودمی تبدیل یچیز  به شود. معنامی تبدیل هامنت میان حرکت فرآیند

 منت از و کند،پیدا می ربط و دهدمی ارجاع آنها به که داشته وجود یدیگر  یهامنت متام

 و كريستوا یيعن اول نسل شود. بينامتنيتمی بینامتنی روابط از یاشبکه وارد و بیرون مستقل

 یبرا یروش عنوان به و يافت ريفاتر گسرتش و ژ ن ت ويژه به دوم نسل پردازاننظريه با بارت

 شد. گرفته كار به یهرن  و یادب مطالعات

 یفرانسو  یبرجسته ژ نت محققژرار  یسو  از یشناسی گونهدرحوزه نو یهانظريه از یيك

 از عرصه اين در یبزرگ جهش موجب ترامتنيت طرح شد. ژرار ژنت، با بيستم ارائه قرن اواخر در

 پردازدمی هامنت ميان در موجود و ممكن انواع روابط به ترامتنيت ی ویشد. به عقیده مطالعات

متنيت )ترامتنیت، یا  بيش و رسمتنيت پريامتنيت، فرامتنيت، دارد: بينامتنيت، گونه پنج و

 یشناسگونه یدارا ینوع به قسم پنج ی اينهمه (.098: 0980زیرمتنیت( )نامور مطلق، 
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 طور است. به يافته اختصاص یشناسگونه مبحث به یانحصار  طور به رسمتنيت اما هستند،

 یبرش  یجامعه ها درمنت گسرتش و تكثري یچگونگ متنيتبيش ويژه طور به و ترامتنيت در یكل

 پيشني یهامنت توجه به با یمتن هر ترامتنيت، و بينامتنيت ینظريه شود. براساسمی یبررس

ی توسعه و رشد موجب یبيناترامتن یويژگ آيد. اينمني پديد هيچ، از یمتن هيچ و گريدیم شكل

 منتقدان نامد، بيشرتیم زيرمنت شود. آنچه ژنتیم یانسان جهان آن در پی و یمتن جهان

 یبرا داللت یاصل یهارسچشمه جمله از تواندیم ا  شخص كه یمتون»گويند، یعنی یم بينامنت

 فرامتنيت را آن و خود كرد یبينامتن یعرصه وارد را ساختارگرا یبوطيقا باشند. ژنت منت کي

: 0971)آلن، « ساختارگرا خواند یبوطيقا ديد از بينامتنيت را آن توانیم كه ینامید. اصطالح

اربست ی کتعریف کرد و نحوه« حضور یک منت در متنی دیگر»(. ژنت بینامتنیت را 019 -019

ی نقل قول، ارجاع و اشاره در منت وابسته دانست )ژنت، آن را در منت ادبی به یافنت سه مقوله

حظات ها و مال (. شاید بتوان با نوعی تسامح، رئوس بینامتنیت ژنت را برآمده از پژوهش7: 0870

ی کاربردی هتر و جنبژولیا کریستوا بدانیم، با این تفاوت که بینامتنیت ژنت محدودتر و منسجم

 (.1: 0980بیشرت دارد )نامور مطلق، 

ويژه  به دوم نسل پردازاننظريه با بارت و كريستوا يعنی بینامتنیت ژولیا اول نسل بينامتنيت

 او بينامتنيت كه است ترامتنيت واضع يافت. ژنت ريفاتر گسرتش لوران ژنی و میکائیل

 ی بينامتنيتبه کاربست نظريه یآنان، به شکل جد .شودیم محسوب ترامتنيت از ايزيرشاخه

 کي با بينامتنيت مطالعات در پرداختند. این نکته قابل تأمل است که محققان یدر متون ادب

ی دارند که  پنج گونه وجود هامتنيتبينا حوزه انواع اين در بلكه نيستند، مواجه واحد بينامتنيت

بينامتنيت  ،یبارت بينامتنيت ،یآنها مهم هستند. این پنج گونه عبارتند از: بينامتنيت كريستواي

 (.91: 0981) مدرسی،  3یبینامتنیت ژنت 2میخائیل ریفاتری، بينامتنيت 1،یژن لوران

ا به منت نیست، اشعار قاصد ر در این پژوهش با توجه به این نکته که هیچ متنی بدون پیش 

دهیم تا معلوم شود که وی تا چه حدی تحت تأثیر روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار می

فت که توان گی بحث میهای حافظ بوده و از وی تأثیر پذیرفته است.  به عنوان پیشینهرسوده

 كه است یطبيع و بوده توجه مورد جهان ادبيات در االيامقدیم از متون ميان مناسبات به توجه

 املام و سلخ توارد، انتحال، هامنند یمسائل كشيدن پيش با و نبوده غافل آن از نيز ما پيشينيان

  رسيده نتيجه اين به متون روابط بني تحقيقات اند. امروزهداشته نظر مناسبات اين به ینوع به

                                                 
0 Laurent Jenny. 
2 Michael Riffaterre. 
3 Gerard Genette. 
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 مطلق ايجاد و ابداع و كندیمن آن تراوش یامضاكننده فكر و قلم از منحرصا   یاثر  است كه هيچ

 (. اگرچه018: 0987است )زرین کوب،  كمياب قطعا   نباشد، نایاب یبه كل اگر سابقه،یب و

 خود و گرفته رسچشمه ديگر یمتن از یهر متن كه نظريه اين به اعتقاد و بينامتنيت پذيرش

 است یواقعيت اما سازد،یم متزلزل را منت بنيان استقالل ینوع به است، ديگر یمتن آبشخور

 یبعض و یكرن سيد گوته، فائوست»هامنند  یشاهكارهاي كرد كه اذعان و پذيرفت را آن بايد كه

: 0987کوب، )زرین« دارند خود درخشان یپيشان بر را باطله داغ شكسپري نیز اين یهادرام از

018.) 

 

 بحث و تحلیل -4

دیگری غیر از غزل به ندرت شعر رسوده است. زبان های رسا است و در قالبقاصد شاعری غزل

ی او نرم و تا حدی به زبان معیار و متداول نزدیک است. گاه در شیرینی و سادگی ادبی و شاعرانه

که  سبب نیستی ایرانی، است. بیو سهل و ممتنع بودنش یادآور شعر سعدی، شاعر گرامنایه

 گوید:قاصد خطاب به خود چنین می

 دی شیرازیــردی از سعــر کــوزه مگـــدری  ر اشعار شام قاصدــچون شکشیرین شده 

 (098: 0980)قاصد،    

 نقش به باشيم، داشته ی معارصدوره تا یفارس ادب آغاز از گذرا نگاهي گفتنی است که اگر

و  یخاقان و ینظام هامنند یبزرگان از برد. خواهيم یپ بيشرت آن اهميت و متون روابط ميان

 وامدار پيشينيان ینوع به همه ... و یكرساي اخوان، شاملو، هامنند ما معارصين   تا گرفته حافظ

 یخاص زبان و كردن مضامني پرداخته و ساخته در يكديگر از هاآن متايز وجه گامنیب و خودند

 :است كرده اشاره امر اين به نيز گرفتند. حافظیم كار به كه بوده است

 عجب اين و عشق غم نيست بيش قصه يك

 

 است نامكرر شنوممی كه یكس هر كز 

 (18: 0989)حافظ،                                 

  كرده است: اشاره واقعیت اين پیش به هاقرن نيز یفردوس

 اندگفته همه گويم هرچه سخن

 

 دــانهــرفت هــمـه شــدان ومـــب و رـــب 

 (9: 0981)فردوسی،                                

 یهر شاعر  كه ما صاحبنظران و منتقدان نظر اين ديگرسو، از و یفارس شعر سنت سو کي از

 اين یگري در شكل باشد، داشته حافظه در را متقدمان از یاشعار  بايد كامل به رسيدن یبرا
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 اعتقاد به منونه (. براي81: 0977كنند )بامدادی و مدرسی، یم ايفا را یاساس ینقش مناسبات

در عنفوان »شاعرش  كه مباند مسطور روزگار یصحيفه بر تواندیم یشعر  مقاله چهارصاحب 

 از آثار كلمه هزار ده و گريد ياد متقدمان اشعار از بيت بيست هزار یجوان روزگار در و شباب

)عروضی « گريدیهم ياد و خواندیهم استادان دواوين پيوسته و كند چشم پيش متأخران

 طريق از شاعر تنهاک ي كار یبرا تازه مصالح نيز يوشيج نيام اعتقاد (. به18: 0991سمرقندی، 

 هست؛ فقط یک چيز»گويد که یم او شود.یم حاصل قدما آثار در تفحص و تعمق مطالعه،

)نیام یوشیج، « كه بفهمد است متاميل يا فهمدیم حتام   را جديد بفهمد، خوب را قديم كه یكس

0997 :017.) 

 یاثرپذير  از یبسيار  ميزان توانباليده، می یبسرت  چنني در آثار قاصد كه در است یطبيع

به  كرد. مشاهده را یا اشرتاکات و مناسبات فکری و ادبی وی از شاعران ایرانی خاصه حافظ

 كهآن از بيش»شناس این اشرتاکات و مناسبات صوری و معنوی شاعران ی استاد حقفرموده

 به معطوف ییو همسو یهمدل نوعي از مايه باشند، داشته یاثرپذير  و یاثربخش در ريشه

 حافظ نظري یفارس ادب استادان بزرگ كه ی(. زمان09: 0987شناس، )حق« گريدیم یفرهنگ

مضامني دیگر شعرا دلبسته و به نوعی از آن سود  و افكار از استفاده و ... به یسعد و یخاقان و

 مضامني از یی ادب و زبان پارسی هم گاهكه قاصد این شیفته نيست برگرفته باشند، عجيب

در هر صورت تأثیرپذیری وی از کالم حافظ و سعدی این  .باشد كرده ديگران استفاده افكار و

دو استاد مسلم شعر و ادب پارسی انکارناپذیر است. قاصد بسیار تحت تأثیر سعدی شیرازی 

دانسته تقلید از سادگی کالم که خود میته است و با آنبوده و به سادگی کالم او توجه داش

ی او بسیار سخت و دشوار است. از سوی دیگر هرچند رنگ و سعدی و رسودن غزل به شیوه

لعاب زدن به شعر، به سان حافظ، کار ناممکنی است، اما قاصد در حد توان خود، معانی بلند 

ب موضوعات تغزلی غزل سعدی و حافظ در را در سخنش نهفته است. از این روی بررسی بازتا

اشعار قاصد و یافنت مضامین مشرتک غزلی ات وی با غزلی ات این دو شاعر تأثیرگذار، بسیار 

توان به پیوندهای سخن او با سخنان سعدی وحافظ پی برد مناید و از این طریق میپرلطف می

موجود  گیرد و تصاویرشکل میو شاید بتوان گفت که جریان ذهنی قاصد با شعر حافظ و سعدی 

سازند. گاهی ی ذهنی ات شعری او را میی اولی هدر شعر حافظ و سعدی بیش از دیگران، ماده

های توان میان اشعار وی و رسودهاین تأثیرپذیری چنان آشکار است که فقط تفاوت جزئی می

در  1فظ است، ام ا دگرگونیاین بزرگان دید؛ زیرا غزل قاصد برآمده و برگرفته از غزل سعدی و حا

مه -آن صورت گرفته است. بدون تردید آگاهی از رموز شاعری سعدی و حافظ  ی چنان که در مقد 

                                                 
0 Alteration. 
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(، بر ارج و 0: 0980به این موضوع اشاره شده است )مدر سی،  گلی بر اورنگ طبیعتکتاب 

 اهمی ت سخنش افزوده است.

ارسی ی سخن ادب پتأثیرپذیری قاصد از هر دو نابغهدر این جستار در پی آن نیستیم که به 

در این جا  کنیم وبپردازیم، بلکه سخن تأثیر پذیری قاصد از سعدی را به زمانی دیگر  واگذار می

 میان دهندهبندی کلی روابط تعالیپردازیم. در یک تقسیمتنها به تأثیرپذیری وی از حافظ می

ـ 0اعالم شده،  و رصیح ـ بینامتنیت0 :تقسیم کرد دسته توان به سهاشعار حافظ و قاصد را می

 ضمنی. ـ متنیت9و پنهان شده،  غیررصیح بینامتنیت

 

 اعالم شده و رصیح بینامتنیتـ ١ـ4

است؛ به سخن دیگر،  ی دیگریک رسوده در رسوده آشکار حاکی از حضور این نوع بینامتنیت

 دلیل، همین به پنهان دارد؛ را مرجع شعر خود کند تابینامتنیت  گوینده تالش منی نوع این در

رسودهایش دید. خواه با اشاره به مأخذ باشد و  در شاعر دیگر را رصیح توان حضور  می نوعی به

ژنت، این نوع از  ژرار پردازان بینامتنیت، خاصهی دیدگاه نظریهخواه بدون اشاره بدان. بر پایه

 ارجاع دانست. بدون قول نقل و ارجاع با قول ی نقلتوان دو گونهبینامتنیت را می

گیومه در برخی از  اشعاری که قاصد  داخل و مستقیم قول نقل ارجاع: با قول نقلالف( 

از حافظ بهره برده، محسوس و مشهود است. برای منونه تخمیس زیر را قاصد با تضمین از یک 

قاصد است و دو مرصاع آخر غزل حافظ رسوده است. به این نحو که سه مرصاع اول هر بند از 

 هر بند، یک بیت از غزل حافظ آمده است:

 رگ عالمتــن از مــده بر روی مـدا شـــپی  تـامـــده قــم شــرا خــم دوست مــآوخ زغ

 تـه سالمــارم بــه یــاز کــارب سببی سـی»  متاـــه قیــرت رویش بــرم حســـد نبــشای

 «مالمتباز آید و برهاندم از چنگ 

 داریــان مسپــه لقمــق بــم عشــار غــبیم  دـاره بداریــن بیچــه دست از مــاران همــی

 دـــــاریـرده بیـــرکــــار سفــاک ره آن یــخ  دـام میاریـر نــل بصـــن ازکحــش مــدر پی

 «تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت»

 دـــنـجستـاده بــزه نهــه کف غمـر بــخنج  د    ــپرستناده ــب وــی توهـه عشــم و نگــچش

 «دـبستنـم راه بـــه ازشش جهتــاد کـــفری»  دــنـتنشسـم بـــه قتلــد بــودنـربــم  بــابـت

 «خط وزلف و رخ و عارض و قامت آن خال و»
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 نـــی کـــمنزلا ـمه دـدر دی و وـردم  شـــم  نـــی کـاطفتـبرخسته دالن ع اه توـــای ش

 «نـــرحمتی کـه در دست توأم مـروز کــام»  نـــی کـعدلتـا مــجف ر وــــلکت جبــدرمم

 «فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت» 

 قــان دم زنی از عشـره زنـمنصور صفت نع  قــبا چنگ و می و مغبچگان دم زنی از عش

 ................................................  «        قــی ازعشـای آنکه به تقریر و بیان دم زن»

 «ما با تو نداریم سخن خیر و سالمت»

 یـاقــــنگر هندوی س ا چشم وـد بگشـزاه           یـاقــــیسوی ســها گهــومعــربود از  صــب

 «یـاقــــسرقه زن آتش که خم ابروی ـدرخ»  یـاقــــوی ســو غضبناک رخ پر خـبینی چ

 «بر می شکند گوشة محراب  امامت»

 اــــر احبــــه زنجیــد بــود  بنـــر  خـــــمه  اــــاحبر ـــصیــه ز تقـــجـرن وـــار مشــهـزن

 «اــــاحبر ـــه ز شمشیـــن نالــدرویش مک»  اــــاحبر ــــی تیـــاز پـــجان را تو هدف س

 «غرامتکین طایفه از کشته ستانند »

 مـــم قطع کنی جمله فصالــغ ستـــا تیــب  مـــزوالر آیـد ز تو چــون ماه ـــر گــــای مه

 «مـــالــبن حاشا که من از جور و جفای تو»  مـــز و ماللــی و عجـگبـا ایــن همـه بیچاره

 «بیداد لطیفان همه لطف است وکرامت»

 امت الفظـن پیش مهم صـی مهــو عرضـگ  افظــح ؟ـــاوردا یــاد خـــر یـب وـد تـــاصـق

 «ظافــح وـر زلف تــد بحث ســه نکنـوتـک»  ظــد واعــــد زاهـــم  بکنــاتــع حیـو قطـگ

 (019 -011: 0980)قاصد، 

 قاصد در این مخمس، غزل ذیل حافظ را تضمین کرده است:

 تـه سالمـارم بــه یــاز کــی سـا رب سببـی

 دـــاریــرده بیــرکــــار سفــره آن یاک ـــخ

 دــبستنـم راه بـش جهتـه از شـــاد کــفری

 رحمتی کنـوام مــدر دست ته ـــکروز ــام

 تـمال ـد مـــنـدم از بـــانـرهــد و بـــاز آیــب 

 تـای اقامـان بین کنمش جـم جهـا چشـت

 تـال و خط و زلف و رخ و عارض و قامـآن خ

 مـتشوم خاک چه سود اشک نداه ـکفردا 
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 قـای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عش

 الـــه ز شمشیـــر احبــــاـش مکــن نـدروی

 اقیـخم ابروی سه ـــکه زن آتش ــدر خرق

 مـور و جفای تو بنالـاز جن ـمه ـــکا ـاشـح

 ظافــح وــف تـر زلـــد بحث ســه نکنـوتـک

 

 تـخیر و سالمن ــم سخـداریـو نــت ـاا بــم

 تـمانند غراـه ستــه از کشتــفـن طایــایـک

 تـماـراب امــی محهــد گوشــشکنر میــب

 تـمه لطف است و کراـان همـداد لطیفـبی

 تـماـا روز قیـه تـسلـد این سلـه شــوستـپی

 (13: 1331) حافظ،                                

 ترینسطحی با ی بینامتنی،رابطه گونه از این در ژنت نظر طبق: ارجاع بدون قول ب( نقل

های قاصد گاهی الی رسودهالبه در هستیم. مواجه و برداشت ی گزینشالیه آشکارترین و

 و به منبع ارجاع ها و موضوعاتی را بدونها و وزنبینیم که او در آن ردیفهایی را میرسوده

 ی این نوع بینامتنیت را در اشعاراست. منونه پیشین آنها، یعنی اشعار حافظ برگزیده مرجع

 بینیم:ذیل می

 هـــــوس اســتم ـدنــــشیــرکــار در بـــی

 ش ـــلـم از وصـواهــــزه خــــر غمــــخنجـ

 اســتن ـــب ایـــجـرم عـمیـه مـیــــشنـت

 رخـــــم آن گلـــتـه دسـد بـایـــیـون نــــچ

 اد  ـــــرهــون فــچـو ــورت تـــم صــنـا کـتـ

 ارـــه روی نگـدم بــون شــفتـم چـــون ــم

 ب او  ـت از لـنیس وــچـن  ــــه ممکـــوســب

  رادـــمه ـبم ــرسمیـم نـــنـتـرفه ـبن و ــچـ

 ه روم  ــــعبـــاد کـــه یـــون بــدا چـــاصــق

                                                                                                                                                                                                                                  

 ت ــوس اســـــم هـدنـــکیـلش مـــعـب لـل    

 ت ــوس اســــهـ مـدنـــیود درــخـ هــینـس

 تــاسوس ــــهـ مـدنـــیشـوان چــیـآب ح

 تــاسوس ــــهـ مـدنـــیـه در باغ چــغنچ

 تــاسوس ــــهـ مـدنـــیرـارا بـــــسنگ خ

 تــاسوس ــــهـ مـدنـــیویش دـــت خــآف

 تــاسوس ــــهـ مـدنــیزـگود ــب خــلدو 

 تــاسوس ــــهـ مـدنــیم دوـــی هــدتـمــ

 تــاسوس ــــهـ مـدنـــیلــا خــدر پ ـارــخ

                       (                                                                                                                            11: 0980)قاصد،                                 

ی شود، تجارب برآمده از اشعار از پیش شناختهرو میخواننده وقتی با این ابیات قاصد روبه

ای از داللت را به روی او دهد و افق تازهای از رمزگان در برابر او قرار میلسلهحافظ، س

های گشاید. تالش او برای کشف و فهم معنا از رهگذر تکاپوی ذهن وی در بسرتی از کنشمی

های کند: خواننده تنها کسی است که رابطهافتد. چنانکه ریفاتر تأکید میبینامتنی اتفاق می

او با این رابطه  .(091: 0879آورد )ریفاتر، میان منت، تأویل و بینامنت را پدید می ظریف و نهان

 ی این شعر به احتامل زیاد این شعر حافظ است:زمینهیابد که پیشدر می
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 تــوس اســــهـگفتنم  ا توـل دل بـاح

 اشــی فهـــه قصــن کــطمع خام بی

 فـریـــز و شـــزیـــن عـــدری چنیـشب ق

 ازکـن نــای چنیهــوه، که دردان

 ایــم مدد فرمــا امشبــای صب

 انــم مدعیـه رغـظ بـافــو حــهمچ

                                                                                                                                                                                                   

 تــوس اســــهـرب دل شنفتـم ـخ 

 تــوس اســــهـاز رقیبـان نهفتنـم 

 تــوس اســــهـبا تو تا روز خفتنم 

 تــوس اســــهـدر شب تار سفتنم 

 تــوس اســــهـکه سحرگه شکفتنم 

 تــوس اســــهـشعر رندانه گفتنم 

  (                                                                                                                            010: 0997)حافظ،                              

 قاصد و حافظ و پی بردن به این بینامتنی بدون ارجاع در دیوان یرابطه دقیق بررسی براي

. این نکته کمشرت  موضوعات و های دیگری رسید، از جمله عناوینیبندتقسیمتوان به پیوند می

های حافظ رسشار از عشق است. آن های قاصد به مانند رسودهدر خور تأمل است که رسوده

دارد، به نیکی مشهود است که چه مایه توان زمان که شور و شوق و شیفتگی خویش را بیان می

ی زیبا را دارد و زمانی که بر متظاهرین و ریاورزان واال و عاطفهورزی و بیان این احساس عشق

شود که این طعن و خوارداشتش از رس روانی نهد، احساس میاش انگشت نقد و طعن میزمانه

ورزی و بهبود اوضاع جامعه. این پرکین و بدخواهی نیست، از رس خیرجویی است و نیک

ی شعر و ادب لی قاصد با حافظ، این اسطورههای عاطفی مشرتک است که موجب همد ویژگی

دهد که موجب آفرینش موضوعات و ای خود را نشان میشود. این همدلی به گونهپارسی، می

ای زبان هشود، البته نه به فاخری زبان حافظ. چرا که حافظ واژهزبانی نزدیک به زبان حافظ می

ندرت ترین سخنان از پیوندشان برآید. بهنشاند که واال ی کالم کنار هم میرا چنان در زنجیره

شود که توان و ذوق چنین کاری را داشته باشد. اما با این وصف، زبان و ای یافت میگوینده

ن پوشاند تا ایای فاخر و واال میقلم قاصد به سان حافظ، عشق را چه عارفانه و چه زمینی، جامه

 نوی را در نوردد و فرازمینی شود:عشق چنان بلندایی بیابد که مرزهای ملکوتی و مع

م                        ـعشق تو چنان مست و خراب هاز باد

 انت                        ـدای دل و جـن هست فـان و دل مــج

م                               ـدر ملک جهان غیر خیال تو ندان 

 مـان ای دل و جانــت دل و جـدایـاد فـای ب

                                                                  (000: 0980)قاصد،                               

در دیوان قاصد وحافظ مباحث و اصطالحات  عشق، مکتب شاعر به دو هر تعل ق به با عنایت

 غمزه، نیاز، و ناز وصال، فراق، معشوق، محبت، عاشق، توان یافت، نظیر عشق،مشرتکی می

زاهد،  مالمت، حقیقت، طریقت، وحدت، ات حاد، معرفت، عشق، غیرت، طلب، اندوه، و حزن
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 حافظ و قاصد در که هستند عرفانی اصطالحات مهمرتین واعظ، پیرمغان و مغبچه که از

 اند، برای منونه قاصد گوید:پرداخته آنها به های خویشچکامه

 آن شمع مرا سوخته از انجمن کیست                    

 فــوه ولی حیــن میــاغ بهشت آمده ایـاز ب

 ی دل در چمن کیستوین رسو فریبنده 

 ام دهن کیستـخود قسمت ما نیست به ک

                                                                                                 ( 11: 0980)قاصد،                                 

 حافظ رسوده:

 کیست هیا رب این شمع دل افروز زکاشان

 ن استــن مـداز دل و دیـرانـالیا خانه بــح

 کیست هجان ما سوخت بپرسید که جانان 

                                   کیست هانـو همخ باشده میـکهم آغوش تا

                                                                                                 ( 019: 0917)حافظ ،                              

 قاصد رسوده:

 دن داریـــــوی دالرام وزیـــــر کـــر ســـب  رــه اگـن  خستــه مـی آور بـا نکهتــای صب

                                                                                                 ( 010: 0980)قاصد،                               

 حافظ هم گفته:

 ارـــــبیدار ــــژده دلــدوه دل و مـــر انــــبب  راـــــار بیــاک ره یــی از خـا نکهتــای صب

                                                                                                 ( 011: 0917)حافظ ،                              

اهد دار و ز در برابر پیران رسمی که حافظ از آنان به عنوان مشایخ شهر و صوفی و واعظ و صومعه

آویز جان کرده و آن پیر مغان است. پیر ی اطاعتش را گوشکه حلقه گوید، پیری داردسخن می

شود احساس ی معنوی او را در اشعارش میقاصد هم که گاه به رصاحت و گاه هم پوشیده سایه

کرد، پیر مغان است. پريمغان کيس است که مريد و سالک رس ارادت بر آستان او نهاده است و 

اه از گبيند و به همني سبب هيچیيش را در اين آستان مو سعادت و گشايش و رها یخوشبخت

 تابد:برمنی یاين درگاه رو 

 انمـاهـود شـارم ولی مقصــد یــاه قـــرچـاگ  به ی من هم ت  پیر مغان گشتم چنین مطلوب

                                                                                                 ( 001: 0980)قاصد،                              

 حافظ گوید:

 ايش در آن در استـا و گشــرسدولت درين   مـــشيــرا کـــر چــان ســرمغــان پيــتـاز آس

                                                                                                 ( 88: 0917)حافظ ،                                 
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کند که به اعتقاد ژنی، هر ی خوانشی را مطرح میی بینامتنیت این است که شیوهشاخصه

ارجاع بینامتنی مجالی برای حضور یک بدیل است. خواننده یا به خوانش خود ادامه داده، آن 

 که به منت مراجعه کرده،گیرد و یا ایننظیر دیگر اجزا در نظر میارجاع را تنها به عنوان جزئی 

شود که در آن ارجاع بینامتنی همچون عنرصی جایگزینانه منود ای یادکرد فکری میدرگیر گونه

(. مطالب مذکور در 44: 0692یابد که از ساختاری فراموش شده اخذ و جانشین شده است )می

 اند، به بادی عشق رسمست نگشتهآن  زاهدانی را که از باده هایی که حافظ و قاصد دررسوده

 گوید:گیرند، مشهود است. قاصد میمالمت می

 طمع از مرحمت یار مکن همچون ما

 

 ماییم که در کار حقیقی شده مشغول

 

 زاهد چو کند عیب من آگاه ندارد

 

 رـد از این زاری اگـرا زاهــبس مالمت کن م

 

 می به میخواران عشق گر چنین ساقی فروشد

 

 گفت به رنداندر میکده ساقی که همی

 

 زاهدا هرکه نشد عاشق او مردود است 

 (01: 0362)قاصد،                                 

 زاهد که رسانجام تو آغاز مجاز است

                                                        (00) 

 ی گیسولقهقاصد دلش افتاده در آن ح

                                                     (029) 

 گویی بیا یکبار دلدارم ببینراست می

                                                     (009) 

 زاهد کی از این رشاب آید برون هخرق

 (9ب063)غ                                            

 نشده سیر از آن زهد فروشیزاهد 

 ( 9، ب  206)غ                                         

 حافظ  هم گوید:

 زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد

 

 به یغامی دمل كه سنجد چه تو با من زهد

 

 دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند 

 (980: 0917)حافظ،                              

 ایدهــآم راز هــخلوتگ هـه بــآشفت و ست ـم

                                                     (119) 

حافظ بر این باور است کسی که روی به خلق دارد و برخالف ادعایش در باب ترک دنیا، دلش 

است ریده دنیا ب ی جلوه ارسار غیب باشد؟ اگر واقعا  ازتواند آینهمستغرق کار دنیاست چگونه می

ی و یکرسه روی به حق دارد پس چرا در میان مردم خوشنام است. عامل غالب و برانگیزنده

زی ی مرکحساسیت عاطفی قاصد نیز هامنند حافظ ریا و تظاهر است و نفرت از ریا که هسته
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ی اصلی مخالفت وی با شیخ و صوفی و دهد. به همین سبب انگیزهعواطف او را تشکیل می

اهد عرص خویش نیز جز سالوس و ریاکاری آنان چیز دیگری نیست. ریا که در ترک اخالص در ز 

انی ی کسشود، صفت مشرتک همهی متایالت نفسانی، خالصه میکردار و گفتار به مالحظه

 (.101: 0970است که  قاصد و حافظ با آنان رس ستیز و ناسازگاری دارند )پورنامداریان، 

 

 ضمنی بینامتنیت -٢-4

 ندارد را خود بینامنت کاري پنهان قصد دوم منت بینامتنی مؤل ف یا شاعر یرابطه از نوع این در

 تشخیص را بینامنت توانمی هانشانه این با که بردمی کار به هایی رانشانه دلیل، همین به و

 و دالیلی به و گیردمنی انجام رصیح، صورت عمل به این. شناخت نیز را آن مرجع حتی و داد

 هامنند نه ضمنی شود؛ بنابراین بینامتنیتمی بسنده ضمنی اشارات به ادبی، دالیل به بیشرت

 پنهان در غیررصیح سعی بینامتنیت هامنند نه و کنداعالم می را خود مرجع رصیح بینامتنیت

 اول منت به نسبت که خاصی مخاطبان بینامتنیت، نوع این در دلیل، همین به دارد؛ کاري

 اشارات، کنایات، بینامنت نوع این ا شکال شوند. مهمرتینمی بینامنت متوجه دارند، آگاهی

 شکل ترینکم در بینامتنیت»(. ژنت در این باره باور دارد: 7: 0870و ... است )ژنت،  تلمیحات

)هامنجا(. در اشعار ذیل « شود دریافت اي است کهگفته کنایه است، یعنی اش،لفظی و رصیح

توان گفت که قاصد در برخی موارد در به کارگیری واژگان و ترکیبات به عنایت به قراینی میبا 

 حافظ نظر داشته است:

 ی من باز آمدشکر آن یوسف گمگشته

 

 ی بیت الحزن از یادم رفتی گوشهغصه 

 (10: 0980) قاصد،                                

 حافظ نیز چنین رسوده است:

 گشته باز آید به کنعان غم مخوریوسف گم 

 

 ی احزان شود روزی گلستان غم مخورکلبه 

 (109: 0917)حافظ،                              

 قاصد گوید:

 ی مهر تو آمیخته به آب و گلمباده

 

 تو مپندار مها الفت من اکنون است 

 (18: 0980)قاصد،                                 

 حافظ رسوده:
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 نبود رنگ دو عامل که نقش الفت بود 

 

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت 

 (10: 0917)حافظ،                                 

 پنهان شده و غیررصیح بینامتنیت -3-4

بندی که در آغاز از بینامتنیت منودیم، بینامتنیت غیر رصیح نوع سوم از بینامنیت در تقسیم

 این دیگر، عبارت به است؛ دیگر منت در منت یک پنهان حضور بینامتنیت بیانگراست. این نوع 

رضورت دلیل به یکار پنهان این و کند پنهان را خود بینامنت مرجع کوشد تابینامتنیت می نوع

 انواع مهمرتین از هرنی یکی ادبی رسقت دارد. فرا ادبی دالیلی بلکه نیست، ادبی یها

 کمرت و رصیح کمرت شکل در بینامتنیت»گوید: می ژنت شود.می تلقی غیررصیح بینامتنیت

لفظی است )ژنت،  همچنان ولی اعالم، بدون عاریت بدون که است رسقت هامنا آن، رسمی

ظر نبه قاصد به سبب تأثیرپذیری غیررصیح درست به « رسقت ادبی»(. البته اطالق 7: 0870

 های ویمستقیم معنی و مفهوم اشعار حافظ در رسودهآید، بلکه این در واقع حضور غیر منی

باشد. چون موضوع مشرتک عرفانی که در پیوند با  عشق و معرفت است، در آثار این دو می

مناید؛ از این رو مشرتکات بسیاری میان آن د وکه در این وادی طی طریق گوینده به وفور رخ می

ن باورند که در این نوع گفتگوها مؤلف و شاعر شود. ساختارگرایان بر ایمنایند، دیده میمی

 این یو رابطه دهدآرایش می اثر در را آنها و کنداخذ می را ادبی بسته نظام یا ساختار عنارص

 ارجاع نظام به را آن و کنداخذ می را اثر منتقد که درحالی دارد،می نگه مکتوم نظام آن اثر را با

کند )آلن، روشن می است، داشته نگه که شاعر مکتوم را نظام و اثر بین یرابطه و دهدمی

0971 :010.) 

 من همچو دو چشمت همه دم بیامر است دل 

 
 ام نیز چو لعل لب تو خونبار استدیده 

 (  97: 0980)قاصد،                                 

 حافظ گوید:

 به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 

 

 بیا کز چشم بیامرت هزاران درد برچینم  

 (100: 0917 )حافظ،                             

 قاصد رسوده:

 تا نشانم رسوقد ش طرح نو خواهم ببست 

 

 درخیابان دل ازدودیده جو خواهم ببست  

 (18: 0980)قاصد،                                 

 حافظ بیتی دارد که در آن گفته:
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 ام از دیده برکنار صد جوی آب بسته

 

 بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت  

 (081: 0981)حافظ،                               

 

 گیرینتیجه -5

که گوی کرد عراقی به شامر آورد. شعرش با آنی فارسیتوان یکی از شاعران برجستهقاصد را می

 ی پرفروغ غزلیاتهای سعدی و جلوهعطرآگین رسودهی ی موالنا و کرشمهژرفی و پرش اندیشه

حافظ را ندارد، با وجود این از روشنی و دلنشینی خاصی برخوردار است. بدون سبب نیست که 

های دیگری غیر از رساست و در قالباو شعر خود را د ر  مکنون خوانده است. قاصد شاعری غزل

ی او نرم و تا حدی به زبان معیار و متداول انهغزل به ندرت شعر رسوده است. زبان ادبی و شاعر 

ی عراقی هم متامیل های امروزی به شیوهنزدیک است. سبک شعرش با وجود داشنت ویژگی

است و در این شیوه به حافظ نظر دارد. او در ادب فارسی بیش از هر شاعر دیگر از حافظ متأثر 

او سود برگرفته به خوبی مشهود است.  است. این تأثیر در مضمون و الفاظ و ترکیباتی که از

م ی مستقل و یا بینامتنی یا مکامله بیناد تقسیهای قاصد را شاید بتوان به دو دستهسبک غزل

های وی مشهود ی قاصد در غزلمنود. سبک مستقل و به عبارتی دیگر سبک خود انگیخته

و محتوایی این شاعر ک رد های بسیاری از دیوان قاصد گرایش صوری است. با این همه در غزل

توان دید. حضور و کاربست منت و شعر حافظ در دیوان رسا را به کالم حافظ شیرازی میفارسی

اعالم شده و ضمنی و  و که در منت پژوهش بدان اشارت رفت، به صورت رصیحقاصد همچنان

 گاهی پنهانی به نیکی پیداست.
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