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 چکیده
لهام و اندیشة كریم بزرگترین منبع ا باشکوه آثار عرفانی و ادب فارسی، قرآن در طی عمر طوالنی و

ضمین و تشاعران و نویسندگان بوده است كه به اشکال گوناگون ساختاری و مضمونی، قصه، تلمیح، 
های أخذ و . این شیوهاقتباس و دیگر شگردهای هنری و روایی مورد استفاده قرار گرفته است

های جدید ادبی، تحت عنوان بینامتنیت یا تناص مطرح میشود كه همچون گیری در نظریهبهره
گیری نمیپردازد؛ بلکه چیستی و چرایی آن نیز گذشتگان تنها به توصیف میزان یا بیان موارد بهره

بر مثنوی مورد تبیین میشود كه در این پژوهش در مثنوی معنوی و بخصوص در شرح سروری 
آگاه یا واكاوی قرار میگیرد. بینامتنیت مثنوی و قرآن، به معنای هرگونه استفادة مولوی، خود
ارزشش وناخودآگاه از قرآن كریم است كه از دیرباز مورد توجه محققان بوده و به دلیل اهمیت 

ررسی این ه است، بكمابیش به آن پرداخته شده است. اما آنچه كه در این پژوهش به آن پرداخته شد
عبان شالدّین مصطفی بن موضوع در یکی از شروح معروف مثنوی، به نام شرح سروری از مصلح

نکتة  سروری  است كه قدیمترین نسخة كامل شرح مثنوی به زبان فارسی در خارج از ایران است.
اضی ق« زیلانوار التن»قابل توجه این است كه سروری خود مفسر قرآن بوده و بر تفاسیری چون 

های مفصلی نوشته است. همین نکته سبب شده كه در شرح خویش به موارد بیضاوی حاشیه
ثی كه در بینامتنیت قرآن و مثنوی اشارات دقیقی داشته باشد و در شرحش عالوه بر آیات و احادی

قرآنی یا ایتی متن مثنوی آمده، موارد دیگری هم از آیات قرآن، در بافتی اقناعی یا همراه قصه و حک
ظر رویکردهای عرفانی برای ایضاح بیشتر بیاورد كه در این پژوهش به توضیح و تحلیل هردو وجه از من

 بینامتنیت پرداخته میشود. 
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Intertextuality of the Qur'an and Mathnavi in Sorouri’s 

Interpretation 

Bita Noorian1 

Abstract 

During the long and glorious time of the Persian mystic and literary 

works, the Holy Qur'an has been the greatest source of inspiration for poets 

and writers who have been used in various forms and Conceptual, tale and 

other artistic and narrative techniques. These approaches to the use of new 

literary theories are referred to as intertextuality which, like the ancestors, 

are not just about describing the amount or expressions of use, but what is 

explained and why it is explained. In this research investigated in  

Mathnavi and especially in the sorouri’s  interpretation. The intertextuality 

of Masnavi and the Qur'an means any use of the Rumi, consciously or 

unconsciously of the Holy Quran, which has long been considered by the 

researchers and has been addressed more or less by its importance. But 

what has been discussed in this paper is the study of this issue in one of 

the famous Masnavi's interpretations, the name of the narrator from 

Mosleh-al -din Mostafa bin Sha'ban Sorouri, the oldest full version of the 

explanation of Masnavi in Farsi, outside of Iran. The remarkable thing is 

that Sorouri himself was the interpreter of the Qur'an, and has written 

commentaries such as Anwar al-Tanzil, of Ghazi Beizavi on the marginal 

lines. This point has made it clear in its description of the intertextuality 

of the Quran and Masnavi, and in addition to the verses and hadiths 

mentioned in the text of Mathnavi, other elements of the Qur'anic verses, 

in persuasive text or in conjunction with a Qur'anic or mystical narrative, 

To illustrate this, the explanation and analysis of both aspects from the 

perspective of intertextuality approaches is discussed in this paper. 

 

Keywords: Qur'an,  intertextuality, Mathnavi, Sorouri’s interpretation. 
  

                                                           
1- Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Najaf 

Abad, Iran (bita.noorian@gmail.com) 



 41/ روش های ویژه سُروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها

 
 
 

 مقدمه -1

مهم و الهام بخش شاعران و نویسندگان  رجعمهمواره تفاده از آیات و مضامین قرآنی، اس

كه استفاده از آن را به صورتهای مختلف در اشعار كهن و نو ای گونهبه  .مختلف بوده و هست

میتوان یافت. كمتر شاعر مسلمان ایرانی را میتوان دید كه در دیوان خود، تلمیحی به آیات قرآنی 

 ةپیشینبا توجه به آثار موجود، می توان  نداشته، یا اقتباس و تضمینی از آنها نکرده باشد.

به آغاز پیدایی شعر فارسی را مربوط گیری و اثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن و حدیث بهره

 هجری دانست.سوم  قرنهای یعنی نیمه

سانه دارد و با صنایع ادبی چون ای معرفت شنامولوی از قرآن ضمن كاربرد هنرمندانه، بهره

ترجمة یا تفسیر منظوم  ةتلمیح، تضمین، استناد، تحلیل، اقتباس، تمثیل، استعاره و حتی ارائ

به همین دلیل مثوی وی را قرآن  آیات قرآن، مبانی و مبادی معرفتی خویش را بیان میکند.

جاعاتی است كه مولوی به طور منظور از ارتباط بینامتنیت مثنوی با قرآن اراند. پارسی نامیده

و البته  ضمنی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در متن مثنوی به قرآن كریم میدهد صریح، غیرصریح و یا

مقاصد و اهداف مهم تعلیمی، اخالقی، معرفت شناسانه و هستی شناسانه را به مخاطبانش منتقل 

ی بینامتنیت به تحلیل این میکند. لذا این پژوهش بر آن است كه بر اساس رویکردها و روشها

مقاصد با تکیه بر شرح سروری بر مثنوی به روش تحلیل محتوای كیفی از نوع مفهومی بپردازد. 

قابل ذكر است كه به دلیل زیاد بودن حجم مثنوی تمركز و جامعة آماری این پژوهش، دفتر 

 چهارم مثنوی است.

 پیشینة پژوهش -2

مال روشن و بدیهی است كه در بارة تأثیر قرآن و حدیث بنابر دالیلی كه در مقدمه ذكر شد،كا

بر مثنوی مولوی و ارتباط فراوان آنها آثار پژوهشی فراوانی نوشته شده است و دربارة بینامتنیت 

نیز مقاالت متعددی در سالهای اخیر نوشته شده است كه در این پیشینه، فقط به بیان برخی 

و مثنوی و قرآن است، اشاره میشود. به عنوان نمونه آثار پژوهشی كه فصل مشترک بینامتنیت 

خوانش بینامتنی حکایتهای طاقدیس و مثنوی معنوی برمبنای نظریه ترامتنیت "میتوان به مقالة 

دبیات فارسی )دانشگاه زبان و ادر مجلة میر جالل الدین كزازی و  رامین خسروی اقبالاز  "ژنت

نقد های ، نام برد. همچنین مقاله27شماره  1396خوارزمی( سال بیست و پنجم بهار و تابستان 

از مثنوی مولوی بر  "آن پادشاه جهود كه نصرانیان را میکُشت از بهر تعصّب"و بررسی داستان 

متن پژوهی در مجلة  محمد بیژن زادهمحمود رضایی دشت ارژنه از  اساس رویکرد بینامتنیّت

بینامتنیت مضامین اخالقی قرآن با غزلیات عربی دیوان "، و 68شماره ، 1395ادبی تابستان 

، درج در فصلنامة علمی پژوهشی معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و صیادانیاز علی  "شمس

 از لطیفه "شمس غزلیات در احادیث و آیات بینامتنیت "و مقالة  1396اندیشة اسالمی، تابستان 

 مولوی از غزلی تحلیل"و مقالة  ".1397تابستان  و بهار ، 36شماره دینی، تباویل، پژوهش سالم

 -ادبی درج در مجلة پژوهشهای جمشیدیان همایوناز  "قرآن به بینامتنی رویکرد مبنای بر

http://ensani.ir/fa/article/author/176061
http://ensani.ir/fa/article/author/176061
http://ensani.ir/fa/article/author/170034
http://ensani.ir/fa/article/author/170034


 1399 خرداد /49سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره پیاپی  /42

گیری است كه فصل مشترک همة این پژوهشها تحلیل موارد بهرهدوم  دوم، شماره سال قرآنی،

مولوی از قرآن و تحلیل آن است. این پژوهش، ضمن اشاره به  موارد بینامتنی دفتر چهارم مثنوی 

های أخذ از قرآن در شرح سروری كه قدیمترین نسخة كامل شرح مثنوی به تحلیل دیگر شیوه

 اشد، میپردازد و از این منظر كاری جدید است.به زبان فارسی در خارج از ایران میب

 دربارة بینامتنیت -3

چون و چرا به عنوان اصطالحی كه پیوسته به نبود یگانگی، وحدت و اقتداری بی« بینامتنیت»

بینامتنیت، آلن، )« ای است.اشاره دارد، همچنان ابزار توانمندی در دایرة واژگان نظری هر خواننده

هر متنی در حقیقت، نقل قولهایی است از هزاران تأمل بینام و نشان كه در »( و 8: صگراهام

ای موجب ( و این نقل قولها به گونه40)همان: ص« اند.نگارش آنها عالمت نقل قول را نگذاشته

پویایی و چند صدایی متن شده و نشان از این حقیقت دارد كه هیچ متنی، خالی از بینامتنیت 

 ( 85مدی بر بینامتنیت: صنیست. )درآ

هر متن در آن واحد، هم بینامتنی از متون پیشین است « بینامتنیت»عالوه بر این بر اساس 

های آینده خود باشد. پس همواره از بینامتنیتهای گوناگون و و هم میتواند بینامتنی برای متن

كه بینامتنیت عبارت  بر این اعتقاد است« ژرار ژنت(. »449متعدد سخن گفته میشود )همان: ص

رابطه حضور همزمانی بین دو یا چند متن یا حضور عملی یک متن در داخل متن »است از: 

ای كه فقط میتوان با یک هوش باال آن را دیگر به درجات مختلفی از وضوح و غموض به گونه

 (320)ساختار تأویل متن: ص« دریافت.

آنچه متن نیست امکان ندارد. آفرینش متن،  آفرینش متن بر پایة»بر آن است كه « تودوروف»

( وی در جای 48)بوطیقای ساختارگرا: ص« تغییر شکل سخن و متن به سخن و متن دیگر است.

ای كه كامالً تنها بوده با اولین كالم خود به دنیایی جدید و فقط آدم اسطوره»دیگر مینویسد: 

گیری متقابل با دیگر سخنها این سمت بکری كه هنوز بیان نشده نزدیکتر میشد و میتوانست از

 (125)همان: ص« بركنار بماند.

ایجاد یک متن جدید از متون گذشته و »پردازان در زمینه بینامتنیت، آن را به عزام، از نظریه

ای از متون متعدد است كه مرزهای میان آنها ای كه متن جدید خالصهیا معاصر میداند، به گونه

ای كه چیزی جز ماده اولیه از متون گذشته ای پیدا كرده، به گونهمتد تازه از بین رفته و شکل و

برجای نمانده، آنهم به صورتی كه متن اصلی در متن جدید غایب است و تنها افراد اهل فن 

( 29)النص الغائب، تجیالت التناص فی الشعر العربی، عزام: ص« توانایی تشخیص آن را دارند.

ان معاصر عرب بینامتنی را تعامل متون گوناگون با یکدیگر در كم و از منتقد« محمد فتاح»

(. در مجموع، بینامتنیت 121كیفهای متفاوت میداند. )فکره السرقات االدبیه و نظریه التناص: ص

به تداخل و درهم آمیخته بودن متون اشاره میکند. بنابراین مفهوم بینامتنیت بر این اساس بنیان 

ا نمیتوانند یک متن صد در صد جدید و بکر به وجود آورند و هیچ توجه و هشده است كه انسان

 برداشتی از متون پیشین نداشته باشند.
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 اصول بینامتنی -4

بسیار مهم است این است كه هیچ متنی بدون پیش « بینامتنیت»اولین اصلی كه در نظریه 

)درآمدی بر بینامتنیت: متن نیست و همواره متنها بر اساس متنهای گذشته بنا میشوند. 

(.این اصل به این معناست كه هیچ تفکر، جریان و متن بدون گذشته و به طور ناگهانی 442ص

متن، خواه ادبی یا غیر ادبی، مستقل »آید، بلکه از پیش چیزی وجود داشته است و به وجود نمی

 (317ص لن، گراهام:بینامتنیت، آ)« ها معنا پیدا میکند.نیست، بلکه در ارتباط با دیگر متن

هیچ تقلید و هیچ »بر آن اساس استوار شده عبارتست از اینکه: « بینامتنیت»اصل دومی كه 

« ترند.خالقیت مطلق و كاملی برای انسان نیست، زیرا انسانها یا به این قطب یا به آن قطب نزدیک

ت نیز از این قاعده ای دارد، خود بینامتنی( در نتیجه هر تفکر یا علمی، پیشینه433)همان: ص

 های آن پیش متن آن محسوب میشود. ها و پیشینهمستثنی نیست و ریشه

گونه كه آغاز را بینامتنیت همان»اصل سوم در بینامتنیت، نفی هرگونه انتها یا پایان میباشد. 

ز و انکار میکند، به همان اندازه نیز به انکار پایان میپردازد. در یک زنجیره و شبکه متنی، آغا

پایانی وجود ندارد و هر متنی در میانه قرار دارد كه در ساختنش، متنهای دیگر حضور دارند و 

آن متنها نیز در متنهای آینده حضور خواهند داشت. هر پایانی، یک آغاز و میانه است. در 

 بینامتنیت نقطه پایانی وجود ندارد و همواره پیوندهای درونی، جهان متنی را توسعه و فزونی

 (455)همان: ص« میدهد.

 بینامتنیت در ادبیات عرب -5

هایی از آن را در علوم آید، اما ریشهاگرچه بینامتنیت در زمره اصطالحات نوین به حساب می

توان مشاهده نمود. مختلف در ادبیات عرب همچون نقد ادبی، علم بالغت و تفسیر قرآن می

ون مختلف و بررسی و مطالعه آنها، پی میبریم ( با كمی توجه و تدبر در مت53)بیولوژی نص: ص

نیاز كه آثار نویسندگان و شاعران، همواره در ارتباط با یکدیگر بوده و از تأثیر و تأثر بر یکدیگر بی

اند. نگاهی نیاز نبودهنیستند. متون عربی كه از جمله آنها شعر و نثر نیز میباشد از این روابط بی

ب زبان از عصر جاهلیت تا دوران معاصر، گویای این تأثیرپذیری از اجمالی بر اشعار شاعران عر

شاعران و نویسندگان گذشته یا معاصر خویش میباشد. این تأثیرپذیری بین متون گاه در سطح 

صورت، گاه در معنا و گاه در هر دو سطح صورت و معنا شکل گرفته و این مطلب گواه آن است 

ای عمیق داشته است. )بینامتنیت و بالغی قدیم عرب، ریشهكه بینامتنیت در میراث نقد ادبی 

 (.140در شعر صالح عبدالصبور: ص

منتقدان ادبیات قدیم عرب از اهمیت و ضرورت ارتباط شاعر و نویسنده با آثار پیش از خود 

ا اند. اما اشکالی كه بر بیشتر آنههای با ارزشی در این زمینه انجام دادهاند و تالشآگاهی داشته

وارد است، این است كه آنها این نوع ارتباط و تأثیرپذیری چه به صورت مثبت و چه به صورت 

اند. )التناص القُرانی فی شعر جمال الدین بن نُباته المصری: نامیده« سرقات»منفی را به طور كلی 

، اما های قدیم عرب به كار برده نشده استدر آثار و نوشته« بینامتنیت»( اگرچه اصطالح 13ص
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مهمترین اصطالحات نقدی قدیم عرب كه داللت بر »ریوقی به نقل از نورالدین السّد میگوید: 

ها و مفاهیمی چون: ادبیات تطبیقی، اصطالح است و محمد فتاح نیز واژه 28بینامتنیت دارد 

قد )مقاربات بین الن« همسویی فرهنگی و سرقات را با اصطالح بینامتنیت دارای هماهنگی میداند.

 (79الغربی الحدیث و النقد العربی القدیم: ص

اند كه منتقدین عرب درباره ارتباط بین بینامتنیت و گذشته ادبیات عربی اینگونه بیان كرده

موضوع بینامتنیت در بررسیهای نقدی معاصر چیزی كامالً نو و جدید نیست. )التناص نظریاً و 

ستاوردهای نقد در ادبیات غربی است، اما به این ( اگرچه بینامتنیت از د19تطبیقاً، الزعبی: ص

معنا نیست كه نقد عربی از آن غافل بوده است، بلکه اصطالحاتی همچون توارد، الخواطر، التولید 

و االبداع و نیز تضمین و اقتباس و سرقت ادبی خود هر كدام در بردارنده بخشی از معنای 

( از اینرو گروهی بینامتنیت را 1081عمانی: صبینامتنیت است. )التناص القرانی فی الشعر ال

( اما در حقیقت بین 40اند. )التناص القرانی فی شعر امل دنقل: صتضمین تکامل یافته دانسته

اقتباس، تضمین و بینامتنیت اختالفاتی وجود دارد. مثالً بینامتنیت مفهومی عام و فراگیرتر از 

گیری از متن غایب و وارد كردن آن در نای بهره( و اقتباس نیز به مع40تضمین دارد )همان: ص

متن حاضر میباشد، بدون اینکه با جزئیات متن غایب تعامل ایجاد شود. اما در بینامتنی سعی بر 

این است كه میان دو متن رابطه ایجاد شود و خواننده با خوانشی تأویلی از متن به تفکیک و 

 (1081شعر العمانی: صبازسازی آن بپردازد. )التناص القرانی فی ال

در دوران معاصر نیز علیرغم تالشهای فراوانی كه محققان و پژوهشگران عرب در حوزه 

بینامتنیت انجام داده و تألیفات متعددی كه در رابطه با این موضوع به طبع رسید، اما در مورد 

نظر به تفاقا« Intertextuality»تعریف این اصطالح و یافتن معادل دقیقی برای واژه غربی 

و دیگران « النصوصیه»و گروهی نیز آن را به « تداخل النصوص»وجود نیامد. برخی آنرا معادل 

 (73اند. )التناص بین النظریه و التطبیق: صهم به تناص و التناصیه ترجمة كرده

با وجود تعدد آراء، اما واژه تناص نسبت به دیگر اصطالحات رواج بیشتری یافت. اما با این 

ود تعریفی كه مورد توافق باشد از تناص ارائه نگردید. تناص از نظر لغوی بر وزن تفاعل است وج

)مصطلحات النقد، «. تجارب و تخاصم»و بر اشتراک دو متن با یکدیگر داللت میکند، مانند 

)زمخشری، م: « رفع»و در معاجم لغوی به معنای « ن ص ص»( این واژه از ماده 26بوخاتم: 

غایت »و « بروز و ایضاح چیزی»( و 369: ص9)تاج العروس من جواهر القاموس، ج« ظهور( »635

( است. در میان تعاریفی كه ناقدان و پژوهشگران معاصر برای 98: ص7)لسان العرب، ج« آن

تناص ارائه دادند در اینجا به چند تعریف اشاره مینماییم: بینامتنیت یعنی انتقال صورت یا معنی 

یک متن به متن دیگر با اختالف در مقصد و هدف. )التناص بین النظریه و التطبیق،: یا هر دو و از 

گیری یک متن تازه از متون گذشته یا معاصر، به نحوی كه متن ( بینامتنیت یعنی شکل73ص

( تناص یعنی ارتباط و پیوند 40جدید، خالصه تعدادی از متون دیگر باشد. )النص الغائب: ص

كه در كیفیتهای مختلف شکل میگیرد. )فکره السرقات االدبیه و نظریه متنی با متون دیگر 
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نظران به برخی آثار میرسیم كه به صورت های این صاحب(. در بررسی نوشته110التناص: ص

مستقل به پدیده بینامتنیت اختصاص یافته است و این نشان از اهمیت و جایگاه خاص این پدیده 

 .زبانی در میان معاصران میباشد

یکی از این محققان معاصر بیان میکند كه شاید اولین كسی كه این اصطالح را به  پژوهشهای 

بوده كه در تحلیل یک قصیده اصطالح « فریال جب وری غزول»نقادانه معاصر عربی وارد كرد 

ای از آن بینامتنیت را به كار برد و بدون اینکه توضیح مفصلی درباره آن بدهد و به تعریف ساده

( و پژوهشگران دیگر این پدیده را از وی 74كتفا نمود )التناص بین النظریه و التطبیق: صا

تحلیل الخطاب الشعری »گرفتند. محمد فتاح یکی از پژوهشگرانی است كه در كتاب خود 

با تفصیل به این موضوع پرداخت و بدون شک اثر او یکی از آثار مهم در « استراتیجیه التناص

به شرح تناص « النص الغائب»شد. محمد عزام هم در كتاب خود به عنوان نقد معاصر میبا

تعبیر كرده و با « التناص»پرداخت. محمدفتاح از ناقدان معاصر عرب، از رابطه بینامتنی با واژه 

تأثیر از كریستوا تناص را چنین تعریف مینماید: كه تناص، تعامل متون گوناگون با یکدیگر در 

( محمد بنیس نیز 121است. )فکره السرقات االدبیه و نظریه التناص: ص كم و كیفهای مختلف

كه جزء نخستین پژوهشگران نقد ادبیات عربی بود كه مقوله بینامتنیت پرداخته بود با پیروی از 

كریستوا سه معیار برای بازآفرینی متن غایب در متن حاضر به كار میبرد كه همان نفی جزیی، 

 ( 560میباشد. )التناص فی انجاز النقدی: صنفی متوازی و نفی كلی 

 مختصری در بارة شرح سروری -6

بارة مثنوی، شروح متعددی تاكنون نگاشته شده است كه هركدام از آنها از منظری قابل در 

 969_897) رومی حنفی شعبان بن مصطفی الدین توجه است. یکی از آنها شرحی است كه مصلح

قانونی،  سلیمان سلطان معاصر ادیبان از سروری، به معروف (م1562_1492با برابر. ق.ه

 نوشته است. عثمانی، حاكم مقتدرترین

 به جهت بدین .بود دوست دانش و ثروتمند تاجر پدرش .شد متولد تركیه درگالیپولی سروری

 پرداخت تحصیل به و دیگران زاده طاشکبری چون استادانی نزد سروری گماشت. همت او تعلیم

 فارسی و ، عربی(تركی) رومی زبانهای او به یافت. دست مقاماتی به شعر و ادب مختلف متون و در

 به گالیپولی شهر در پاشا قاسم مدرسه در سپس و بود قسطنطنیه قاضی داشت. مدتی تسلط

 قاسم اما گرفت. پیش عزلت طریق كه بود دوره در این .پرداخت تدریس به سال بیست مدت

 او بنابراین میکنم. خراب آن نیایی، ام ساخته برایت كه ایمدرسه به اگر داد پیغام برایش پاشا

 رسما و او كرد تعیین زیادی حقوق برایش پاشا قاسم كار شد. مشغول  مدرسه همان در دیگر بار

. قرار گرفت مختلف امور در او مشورت و مورد سلیمان شد سلطان فرزند مصطفی شاهزاده معلم

از  را و مخارجش پرداخت اشمدرسه در تدریس به دوباره سلطان قدرت ازافول پس سروری

 خودش برای (ق.، ه969م ) از مرگش وقبل نکرد ازدواج سروری. میکرد تامین نذورات طریق

  .ساخت مهیا را خود تدفین  و لوازم كرد حفر پاشا قاسم شهر مسجد در گوری
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 عربی آثار واز سعدی، بوستان حافظ، معنوی،دیوان مثنوی شروح به میتوان او فارسی آثار از

 حنفی فقه در وكتابهایی بیضاوی تفسیر حاشیه بخاری، صحیح ،شرح گلستان شرح به میتوان او

، الشقائق النعمانیه فی علما الدوله العثمانیه، 14/268كرد. )الذریعه الی تصانیف الشیعه،  اشاره

 (3/12، تذكرة مشاهیر عثمانیه:  345 -1/343

 های كاربردی آن در شرح سروریبینامتنیت مثنوی با قرآن و جلوه -7

منظور از ارتباط بینامتنیت مثنوی با قرآن ارجاعاتی است كه مولوی به طور صریح، غیرصریح 

عالوه بر آنها، سروری در  دهد.ضمنی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در متن مثنوی به قرآن كریم می و یا

آمده، برای غیرصریح یا  صریحشرحش اضافه بر آیات و احادیثی كه در متن مثنوی به شکلی 

آورد كه نوعی بینامتنیت موضوعی را میان مثنوی و قرآن و شرح خود شرح ابیات، آیاتی را می

 آورد. پدید می

ت ن د عقلش آنکه شهوت می: عقل ضد شهوت است ای پهلوان / 2301چنانکه در شرح بیت 

آورد كه آن را عقل مگو، از آنکه از حق عدول كند. چنانکه حضرت خدا در سورة مخوان می

( سروری با 95)شرح مثنوی: ص«. لَّذِین  یَتَّبِعُون  الشَّهَوَاتِ أ نْ ت مِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًاا»فرمود: « نساء»

یرمستقیم به كشش شهوانی كه سبب زایل شدن ای غبرقراری یک بینامتنیت مضمونی، به شیوه

عقل میشود، تأكید میکند و درصدد است كه موضوع را برای مخاطبانش روشنتر كند. در واقع 

سروری برای وضوح بیشتر ژرف ساخت سخن مولوی از آیات قرآن یاری میجویدكه نوعی 

طة آوردن ابیات و آیات به آورد. نکتة قابل توجه آنکه،گاهی به واسبینامتنیت خالق را پدید می

موضوعات تفسیری قرآن هم اشاره میکند كه در بخش مصادیق به توضیح و تبیین آنها پرداخته 

 خواهد شد.

برای روشن شدن بیشتر و بهتر موارد بینامتنیت شرح سروری به دو مورد نفی جزئی و نفی 

تنی مقدس چون قرآن در تعامل متوازی پرداخته میشود. باید تأكید كرد از آنجایی كه مثنوی با م

است، نفی كلی در این پژوهش جایگاهی ندارد. قبل از پرداختن به شرح سروری الزم است كه 

 نفی متوازی و نفی جزئی از منظر كاربرد و اهداف بیشتر توضیح داده شود:

 دربارة نفی جزئی و نفی متوازی -8

 را غایب متن حاضر، متن نویسنده امتنی،بین روابط از نوع این در(: اجترار -تکرار) نفی جزئی

 ركود یا نسخ موجب قانون این مینماید؛ تکرار جزیی بسیار تغییرات با یا و تحول و تغییر بدون

 میتواند جمله یک یا عبارت یک یا كلمه یک غایب، متن از برگرفته متن. میگردد غایب متن

 معموالً تعاملی چنین در و است رابطه این آسان و سطحی شکل بینامتنی رابطه از نوع این. باشد

 (259ص: الشعر المعاصر فی المغرب. )است غایب متن با موافق عبارات و الفاظ معنای نظر از

اند.) درآمدی بر بینامتنیت: برخی نیز نفی جزئی را ، انکار و رد بخشی از متن پنهان دانسته

شود. هدف در نفی جزئی: تأیید، ( بنابراین به هدف در بینامتنیت باید دقت 159-160ص

 تقلید،تکرار برای تأكید، نفی و انکار.
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 معترف غایب متن قداست و اهمیت به مؤلف قانون این در(: امتصاص -جذب) متوازی نفی

 حاضر و غایب متن میان سازش نوعی نویسنده حقیقت در. میکند برقرار آن با پویا تعاملی و است

 شکل است ممکن بینامتنی رابطه از روش این در. میکند دفاع سابق متن معنای از و كرده ایجاد

 حاضر متن در غایب متن معنای لیکن بیاید، حاضر متن در آن مفهوم یا و پنهان متن ساختار و

 نفی در دیگر عبارت به. دارد سزایی به نقش معنا آن استمرار در بلکه نمیکند، اساسی تغییر

 بازسازی گوینده یا مؤلف عصر مطالبات اساس بر بلکه نمیشود، ناپدید و محو غایب متن متوازی

 و مییابد ادامه حاضر متن بطن در شدن ناپدید و محو بدون غایب متن ترتیب، بدین و میشود

 نیست معنا این به مطلب این البته( 253ص: الشعر المعاصر فی المغرب. )میگیرد مجدد حیاتی

 میتواند بلکه نیست، متفاوت دارد، حاضر متن در كه معنایی با شکل این در غایب متن معنای كه

 همراه دارد، بستگی جدید متن مؤلف نوآوری به كه تنوعی و تغییر با یا كمتر یا بیشتر معنایی

پویا با  برقراری تعاملی-2غایب  متن قداست و اهمیت اعتراف به-1هدف در نفی متوازی: .باشد

-6حیات مجدد متن غایب -5بازسازی متن غایب -4غایب استمرار وادامة متن -3متن غایب 

 نوآوری و خالقیت در معنا.

 تعیین و تبیین موارد بینامتنیت در مثنوی و شرح سروری -9

در این بخش، به موارد بینامتنیت در دفتر چهارم مثنوی و توضیح نوع آن و برخی موارد 

ق،  962خالقانه و تفسیری سروری پرداخته میشود. شمارة ابیات و توضیحات از نسخة خطی 

است كه توسط نگارنده تصحیح شده  3780محفوظ در كتابخانه غازی خسرو بیگ به شماره 

ی چاپ و در اختیار عالقمندان مثنوی قرار بگیرد. برای ارائة تحلیلی است و امید است كه بزود

منظم، سعی بر این است كه ابیات به ترتیب مثنوی و شرح سروری در دنباله آورده شود. از 

آنجاییکه توضیح نفی جزئی و نفی متوازی در ابتدای تحلیلها آورده شده است، به دلیل پرهیز از 

وارد توضیح داده میشود و در موارد بعدی، به ذكر نوع بینامتنیت و اطالة كالم در چند بیت، م

 هدف آن و نکات جدید و خاص در شرح سروری پرداخته میشود. 

؛ «ل ئن ش ک رْتُمْ ل أزیَدنَّکُمْ»چنانکه حق تعالی فرمود: «: زانکه شاكر را زیادت وعده است( »10ب

چنانکه اجر و ثواب سجده، قرب خدای. «: استآنچنانکه قرب، مزدِ سجده »سورة ابراهیم. 7آیه 

 ب(4)شرح مثنوی:

از آنجاییکه اصل آیه ذكر نشده است و تنها مفهوم روشن آن برای اثبات معنا آمده، این ارتباط 

پویا با متن غایب برای  بینامتنیت از نوع نفی متوازن و مضمونی است و هدف آن برقراری تعاملی

 لب است.تحریک مخاطب در جهت پذیرش مط

قرب جان شد سُجدة » 19در آخر سورة عَل ق، آیة «: گفت وَاسْجُدْ وَاقْت رِبْ یزدان ما( »11ب

 های ماست. )همان( های ما سبب قُرب جانسُجدة بدن«: ابدان ما

نوآوری و خالقیت در معنا با استفاده از متن در این بخش نفی متوازی روی داده است و هدف 

 و آموزة قرآنی است.
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( كه در سورة 5اشارت است به آیت كریمه)آیة «: شمس را قرآن ضیا خواند ای پدر( »19ب

چون «: وین قمر را نور خواند این را نگر»؛ «هُوَ الّذی جَعَل  الشَّمْسَ ضیاءً وَالْق مَر  نوراً»یونس است: 

 تو ضیایی از نور باالتری. )همان( 

ع خویش بهره گفته است، بینامتنیت از نوع در این بیت، چون از لفظ ضیا برای بیان موضو

 جزئی و هدف ارجاع و تکرار متن غایب است.

چارمین »كه شروع كرده بودیم ]در جلد سوم[ در آن، «: این حکایت گر نشد آنجا تمام( »39ب

تمامی حکایت آن عاشق كه از عسس بگریخت در باغی »و در نظم «: جلدست آرش در نظام

و عَسی ا نْ ت کْر هُوا »ر باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر گفت: مجهول، خود معشوق را د

 (5همان: ص«.)ش یْئاً و هُوَ خ یْرٌ ل کُمْ

در این بیت سروری با توجه به مفهوم كلی داستان، بدون اینکه بخواهد مواردی از بینامتنیت 

ح خویش میپردازد و نوعی مولوی در مثنوی را بیاورد، به آوردن آیه ای از قرآن برای توضیح و شر

بینامتنیت را میان شرح خود و متن مثنوی و قرآن پدید میآورد. این روش ناظر به این است كه 

 سروری خود مفسر قرآن بوده و در اینگونه موارد از آیات بهره میگیرد.

حکایت در آنجا رسیده بود كه آن جوان عاشق «: اندر آن بودیم كان شخص از عَسَس( »40ب

و عَسی ا نْ ت کْر هو »لفظ ف ر س مفعول راند است «: راند اندر باغ از خوفی ف ر س»ترس[ عسس، از ]

 (5همان: ص«.)اشیأ و هُوَ خ یْرٌ ل کُمْ واهلل یعلمُ و ا نْتُم الت علمون

در این بیت هم با آوردن كالم كامل الهی به شرح خود تأكید میکند. در این مورد، بینامتنیت 

 و مضمونی و خالقانه است. از نوع متوازی

كه ز حضرت دور و مشغولت »كه تو را مغرور گردانند، «: در حقیقت دوستانت دشمنند( »96ب

األخِالّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ »بلکه به فسق و عشرت دعوت كنند و لهذا حق تعالی فرمود: «: كنند

انسان را محنت از نعمت بهتر است و دشمن از سورة زخرف. الجَر م  67؛آیة «عَدُوُّ االّ المتّقین

ای كه موالنا به شکل بینامتنیت ( در این بیت، سروری با آوردن آیه7دوست هوا اولیتر. )همان: 

 مضمونی، مفهوم آیه را ذكر كرده است به شرح بیشتر بیت میپردازد.

ت ری فیها بهر محشر ال »و محل تنگی و عنا «: گفت یزدان وصف آن جای حَر ج( »184ب

یَسْألون کَ عَنِ الجبالِ ف قُلْ یَنْسِفُها »اشارت است به آن آیت كریمه كه در سورة طه است و: «: عَوج

 (الف 10:همان)«.رَبّی ن سْفاً ف یَذ رُها قاعاً صَفصَفا ال ت ری عِوَجاً و ال أمْتاً

 وی آمده است.در این بیت، بینامتنیت از نوع متوازی و به شکلی درونی شده در متن مثن

پشت و رویِ این سخن را باز »سورة نور، 25از آیة «: الخبیثات لِلْخ بیثین را بخوان( »280ب

پیش و پس، این سخن را بدان یعنی به صورت قصّه نظر مکن و صنعت دبّاغت را ت سْخ ر «: دان

قصّه، دو حصه  مزن از آنکه دبّاغان مردار پاک كنند الجَر م تو از این قصه حصه بردار و در این

است؛ یکی در بیهوشی دبّاغ، دوم در هوش آمدن او حالیاً، حضرت موالنا حصّة بیهوشی را بیان 
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ب( در این بخش به دلیل استفاده از واژگان بدون بافت خاص بینامتنیت از نوع 13كند. )همان:

 نفی جزئی اتفاق افتاده است و هدف تکرار و یادآوری متن غایب است.

اشارت «: بُد فغانشان كه ت ط یّرنا بِکُمْ»عقل، و بی«: ز عطر وحی كر گشتند و گُمچون ( »283ب

قالوا اِنَّا ت ط یَّرنا بِکُمْ ل ئِن ل مْ تنتهوا لِت رجمنّکم »است: « یس»در سورة 18است به آن آیت كریمه 

رار معنای قرآنی كه الف(نفی جزئی و هدف یادآوری و تک 14)همان:«. و ل یَمَسَّنَّکُم مِنّا عذاب الیم

 در اینجا مصداق دارد.

اشارت است به آن آیت كریمه كه در سورة اعراف است: «: ربّنا اِنّا ظ ل مْنا گفت و بس( »327ب

چون كه جانداران »؛ «قاال ربّنا ظ ل مْنا ا نْفُسَنا وَ اِن ل مْ تغْفرل نا و ت ر حمنا ل ن کون نَّ مِن  الخاسرین»

جاندار آن كس را گویند كه همچو عسس به امر قتل و عقوبت مباشر باشد؛ «: بدید از پیش و پس

است یعنی چون آدم زبانیان را از « زبانیان»میگویند. مراد از جانداران، « یساقچی»در دیار روم 

ب( در این بیت بینامتنیت از نوع نفی متوازی و هدف برقراری  15دو طرف خود بدید. )همان:

 ایب است.پویا با متن غ تعاملی

«: همچو ابلیس لعینِ سخت رو»و دلیل میار، «: حاجت خود عرضه كن حجّت مگو( »348ب

«. ا ن ا خ یْرٌ مِنْهُ خ ل قْت نی مِنْ نار و خ ل قْت هُ مِنْ طین»كه آن ابلیس سخت رو حجّت آورد و گفت: 

 ب( بینامتنیت مضمونی اتفاق افتاده است. 16)همان:

«: امتحان حق كند ای گیجِ گول»و از خودبینی، «: باشد كز فضولبنده را كی زَهره ( »360ب

وَ »هر قوم را وقت مرگ معیّن كرده است، «: لِکُلِّ أُمَّةٍ أ جَلٌ»و احمق الجَر م حق تعالی به حکم: 

گفته كه از تهلکه نهی كرده است. اگر من خالف این عمل كنم «: التُلقُوا بِأیْدیکم اِلی التَّهلُک ة

 الف( 17و كرده باشم. )همان:امتحان ا

این بیت از مواردیست كه سروری با آوردن آیاتی از قرآن و برقراری بینامتنیت مضمونی، به 

توضیح ابیات پیشین )آن جهود حق ستیز از روی شیطنت و غرض به حضرت علی )ع( گفت: 

این بام به پایین  حاال كه خدا تا این درجه حافظ است و تو به حفاظت او ایمان داری، خود را از

افکن و بر حفظ و حراست الهی نیز اعتماد داشته باش( نتیجة آنها را موالنا در این بیت و بیت 

ای به این آیات داشته باشد پس از آن ذكر كرده، می پردازد. بدون اینکه مولوی در مثنوی اشاره

 و سروری آنها را برای توضیح بیشتر آورده است.

پس بدانی كِاهل سُکَّر »و لطیف و شیرینی، «: ایكه سُکَّر دانهچون بدانستی ( »369ب

«: و ا ما مَن خافَ مقامَ ربِّهِ و ن هی النَّفْسَ عَن اِلهَوی»الجَر م چون در كالم حق تعالی كه: «: ایخانه

 است داخل شوی. )همان(«: ف إنَّ الجَنَّة  هی المَأوی»داخل شوی در جزاء او كه: 

ی، در توضیح شکر خانه، آمده است كه به معدن شکر ذوق و معارف و اسرار در شرح كریم زمان

 (124الهی تعلق داری.)ص

سروری مصداق شکرخانه را مطابق آیة قرآن، جنت و بهشت در نظر گرفته و بینامتنیت 

 مضمونی و مصداقی ایجاد كرده است. 
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محو ل ذّت «: او و ل ذَّت گیر شدلذّتی بود »آن محو ل ذّت، «: تأثیر شدگرچه از لذّات بی( »405ب

شود. پس كسی كه اختیار خود را فانی نکند لذّت اختیار یک ل ذّتی است كه ل ذّت از او پیدا می

خاصه اتّحاد داوود علیه « اِنّما المؤمنون  اِخْوَةٌ والعُل ماءُ ك ن فْسٍ واحِدَةٍ»شرح »حق تعالی در نیابد. 

لیه السّالم كه اگر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ السّالم و سلیمان و سایر انبیاء ع

نیّتی درست نباشد و این عالمت اتّحادست كه یک خانه از آن هزاران خانه ویران كنی، آن همه 

این خود از « النُف رِّقُ بَیْن  ا حَدٍ مِنْهُم والعاقلُ یَکْفیهِ اإلشارة»ویران شود و یک دیوار قائم نماند كه 

 ب( 18)همان:«. گذشت اشارات

نوآوری و خالقیت در معناست. بینامتنیت در این بیت بینامتنیت از نوع متوازی و هدف 

 مضمونی نیز رخ داده است.

«: خوان جمیع هُم ل دَیْنا مُحض رون»ستور معاند، «: گر ز قرآن نقل خواهی ای حَرون( »444ب

وَ اِنْ كُلُّ ل مّا جمیعٌ ل دَیْنا »این است: اشارت است به دو آیه كریمه كه در سوره یس است، یکی 

 20)همان:«. اِن كان تْ االّ صیْحَةً واحِدَةً ف إذاهم جمیعٌ ل دَیْنا مُحْض رون»و دوم این است: «: مُحْض رون

الف( بینامتنیت از نوع نفی جزئی و هدف استفاده از واژگان قرآن برای تأكید و تکرار و القای 

 طلب است.هرچه بیشتر پیام و م

دیدة ادراک خود »از لعاب خود، نور را پرده میکند، «: از لُعاب خویش پردة نور كرد( »463ب

ن ف خْتُ فیه مِن روحی؛ و، یَسألون کَ عِنْ الرّوح، قل الرّوحُ مِن امر »یعنی به حکم: «: را كور كرد

 ب(20وم نیست. )همان:روح انسانی را به حق تعالی اتّصالی است امّا كیفیت اتّصالش معل«: ربّی

در این بیت هم سروری با استفاده از آیات قرآن و ارتباط بینامتنی شرح خود با قرآن، به بیان 

آورد. چنانکه در دنباله می موضوعاتی بیشتر برای بیان ادراک فطری بنده و تفهیم مطلب می

مقصود تفهیم عاقل است امّا این امثله كه گفتم نظایر است نه آنکه امثله مطابقه باشد؛ »آورد: 

 )همان(« جاهل از این سخن به ضالل افتد.

ما ا كل لْتَ ف ق د ا فْن یْتَ »قال رسول اهلل علیه السّالم: «: پس نثاری كرده باشی بهر خ ود( »562ب

حق تعالی «: چونکه هر سرمایة تو صد ش وَد»؛ «و ما ل بِسْتَ ف ق د ا بْل یْتَ و ما ت صَدَّق تْ ف ق دْ ا بْق یْتَ

مَث لُ الّذین یُنْفِقون  اموال هم فی سبیل اهلل ك مَث لِ حَبَّةٍ انْبَتتْ سَبْعَ سنابِل  فی كُلِّ سنبلةٍ »فرمود: 

نفی متوازی و بینامتنیت یا به تعبیری «. مِات ة  حَبَّة واهلل یُضاعف لِمَنْ یَشاء واهلل واسعٌ علیم

 ه در اینجا سخن پیامبر )ص( است.ترامنتیت میان مثنوی و قرآن و روایت ك

اِنّ المُلک یَبْقی بِالکفرِ و »ها؛ پس به حکم: و حارس مرام«: هاعدل باشد پاسبان كام( »730ب

نوشِر وان به سبب عدل، زمانِ بسیار مُلک گرفت و »بقاء ملک به عدل است. «. الیبْق ی بِالظُّلم

آیات را «. ا ن ا وَل دْتُ فی زمان العادل»نکه فرمود: رسول اهلل علیه السّالم در زمان او مولود شد چنا

 آورد. بینامتنیت سروری با قرآن و مضمونی است.سروری می

چون قبول آرند ن بْود پیش »پس از قبول كردن، «: در قبول آرند شاهان نیک و بد( »756ب

آن صحیح  همچنین مسأله شرعیه هست كه اگر كسی دو چیز را به یک عقد بخرد، یکی از«: رد
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و دیگری معیوب باشد، هر دو را قبول میباید كرد یا هر دو را رد؛ اما صحیح را قبول كردن و 

إِنَّ اللَّهَ »معیوب را رد كردن جائز نیست. الجرم بر این قیاس حق تعالی مؤمنان را به حکم: 

خریده است صحیحان را كه انبیا و اولیاست « الْجَنَّة اشْت ر ى مِن  الْمُؤْمِنِین  أ نْفُسَهُمْ وَأ مْوَال هُمْ بِأ نَّ ل هُمُ 

اند و به یک به ایشان تشبّه كرده« مَن تشبَّهَ قوماً ف هُوَ مِنْهُمْ»قبول كند و دیگران كه به حکم: 

 اند مقبول شوند.عقد خود را به حضرت او فروخته

 است.باز هم آیات را سروری می آورد. بینامتنیت سروری با قرآن و مضمونی 

آل »اشارت است به آن آیت كریمه كه در سورة «: گفت از جذب كرم« قل تعالوا( »2006ب

رِکَ بِهِ قُلْ یَا أ هْل  الْکِت ابِ ت عَال وْا إِل ى ك لِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْن ن ا وَبَیْن کُمْ أ لَّا ن عْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَل ا نُشْ»است: « عمران

تان تا ریاضت«. »عْضُن ا بَعْضًا أ رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ف إِنْ ت وَلَّوْا ف قُولُوا اشْهَدُوا بِأ نَّا مُسْلِمُون ش یْئًا وَل ا یَتَّخِذ  بَ

ام. بینامتنیت از نوع نفی متوازی من كُرّه را آموزنده و سركش را رام كننده«: دهم، من رایضم

 پویا با متن غایب است. تعاملی غایب و برقراری متن قداست و اهمیت اعتراف بهوهدف 

زان دو »این سخن از طرف حق تعالی است، «: گر نیایند ای نبی غمگین مشو( »2012ب

پس « ف إِنْ ت وَلَّوْا ف قُولُوا اشْهَدُوا بِأ نَّا مُسْلِمُون »تمام آیت این است: «: تمکین تو پُر از كین مشوبی

ت است و مراد از اهل كتاب، اهل توریة و اهل انجیل السّالم را تسلیدر این آیت رسول اهلل علیه

یعنی یهود و نصاری است. الجَر م از این دو طایفه پر از غم و كین مشو. بینامتنیت از نوع نفی 

 پویا با متن غایب است. نوآوری و خالقیت در معنا و برقراری تعاملیمتوازی و هدف 

ف انظُر اِلی آثار رحمة اهللِ كیف یحیی االرض »به حکم: «: مردگان باغ برجسته زِ بُن( »2042ب

پس به حکم: «: كان دهندة زندگی را فهم كن»اند از بیخ و بن، مردگان باغ برجسته« بعد موتِها

آن حیات دهنده را دریاب. در این بیت، سروری به شیوة «: قل ویحییها الَّذی ا نْشأها ا وَّل  مَرَّةٍ»

و دهندة زندگی به آنان از آیات متناسبی بهره میگیرد كه برای مفسران برای توضیح مردگان باغ 

 تفهیم موضوع مؤثر و زیباست. 

« ا ل م یاتِک نذیر»عقل میگفتش: »از حرارة نار، «: او همی جوشید از ت فِّ سعیر( »2282ب

هُمْ خ ز ن تُهَا كُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا ف وْجٌ سَأ ل »است: « مُلک»اشارت است به آن آیت كریمه كه در سوره 

ق الُوا بَل ى ق دْ جَاءَن ا ن ذِیرٌ ف ک ذَّبْن ا وَقُلْن ا مَا ن زَّل  اللَّهُ مِنْ ش یْءٍ إِنْ أ نْتُمْ إِلَّا فِی ض ل الٍ ؛ أ ل مْ یَأْتِکُمْ ن ذِیرٌ

 نفی متوازی«. رِوَق الُوا ل وْ كُنَّا ن سْمَعُ أ وْ ن عْقِلُ مَا كُنَّا فِی أ صْحَابِ السَّعِی؛ ك بِیرٍ

آنکه به سبب غم توبه میکند اگرچه توبه میکند امّا پیر «: میکند او توبه و پیر خرد( »2300ب

است: « انعام»اشارت است به آن آیت كریمه كه در سورة «: میزند« ل ورُدّوا ل عادوا»بانگ »عقل، 

بَلْ بَدَا ؛ ا نُر دُّ وَل ا نُک ذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّن ا وَن کُون  مِن  الْمُؤْمِنِین وَل وْ ت ر ى إِذْ وُقِفُوا عَل ى النَّارِ ف ق الُوا یَا ل یْت ن »

 نفی متوازی«. ل هُمْ مَا ك انُوا یُخْفُون  مِنْ ق بْلُ وَل وْ رُدُّوا ل عَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ ل ک اذِبُون 

آنکه شهوت میت ن د عقلش »ن، این را بدا«: عقل ضد شهوت است ای پهلوان( »2301ب

فرمود: « نساء»آن را عقل مگو، از آنکه از حق عدول كند. چنانکه حضرت خدا در سورة «: مخوان

 نفی متوازی«. لَّذِین  یَتَّبِعُون  الشَّهَوَاتِ أ نْ ت مِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًاا»
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او سوزندة عالم بود، ماند یا وهم از آنِ اوست كه «: وهم مر فرعون عالم سوز را( »2307ب

ماند یا عقل از آنِ اوست كه او جان افروز است چون حضرت خدا «: عقل مر موسیِ جان افروز را»

«. ثُمَّ بَعَثْن ا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِن ا إِل ى فِرْعَوْن  وَمَل ئِهِ ف ظ ل مُوا بِهَا«: »اعراف»به حکم آیت سورة 

 موسی را فرستاد:

گفت فرعونش: بگو تو »یعنی بر فقر و تواضع، «: ت موسی بر طریق نیستیرف( »2308ب

یعنی چون موسی علیه السّالم از بهر دعوت پیش فرعون رفت، فرعون از او پرسید كه « كیستی؟

 «تو كیستی؟

حضرت موسی در جواب فرعون گفت من صاحب «: گفت من عقلم رسول ذوالجالل( »2309ب

ق ال  مُوسَى یَا فِرْعَوْنُ »فرمود: « اعراف»و عال، چنانکه در سورة عقلم و رسول حضرت خدا، جلّ 

 پس از آن فرعون:«. حُجَّةُ اهلل ام ا مان م از ضالل»، «إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَال مِین 

«: نسبت و نام قدیمت را بگو»ای موسی، «: گفت نی، خامش، رها كن های و هو( »2310ب

 موسی در جواب فرعون:

یعنی نسبت من به خاكدان حق تعالی است، «: گفت كه نسبتْ مرا آن خاكدانْش( »2311ب

یعنی اصل من كه خاک است نام او كمترین بندگان حضرت «: نام اصلم كمترین بندگانش»

ب( در این بیت، در بافت درونی متن بینامتنیت  95خداست زیرا خاک احقر اشیاء است. )همان: 

 متن غایب اتفاق افتاده است.مضمونی با بافت پنهان 

خ مَّرتُ طین ت ه آدمَ »یعنی حضرت خدا به حکم: «: نسبت اصلم ز خاک و آب و گل( »2313ب

آدم علیه السالم را از خاک « خلق االنسان من صلصال كالفخّار»و به موجب « بِیَدَیِّ اربعین  صباحاً

خاک را جان داد « فیه من روحی نفخت»، و به حکم: «آب و گل را داد یزدان جان و دل»آفرید 

ب( بینامتنیت 95همان: «.)مِنْهَا خ ل قْن اكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُکُمْ ت ارَةً أُخْر ى»و به موجب: 

 مضمونی برای اعتراف به اهمیت و ارزش متن غایب و تشخص بخشی به بافت كالم است. 

مرجع تو »یعنی پس از مردن خاک میشوم، «: خاکمرجع این جسم خاكم هم به ( »2314ب

تو نیز خاک میشوی ای فرعون هولناک و صاحب هیبت. )همان: «: هم به خاک ای سهمناک

ب( بینامتنیت مضمونی كه در بالغت به آن تلمیح گفته میشود. قبال اشاره شد كه در نزد 95

 در شمار بینامتنیت قرار میگیرد. بسیاری از محققان تلمیح به قصه ها و روایتهای داستانی مشهور

هست از خاكی و »یعنی اصل همچو تو شاهان، «: اصل ما و اصل جمله سركشان( »2315ب

ها، یکی این است. ایم و از آن نشاننشان بسیار هست كه ما از خاک آفریده«: آن را صد نشان

بافت پنهان متن غایب  ب( در این بیت نیز، در بافت درونی متن بینامتنیت مضمونی با95)همان: 

 اتفاق افتاده است.

«: كُلُّ ش یءٍ یَرْجِعُ اِلی اصله»پس به حکم: «: چون رَوَد جان، میشود او بازِ خاک( »2317ب

اندر آن گورِ مخوف »آن جسم خاک گردد این نیز نشان است كه جسم از خاک آفریده است. 
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مونی و خالق برای توضیح بیشتر و در قبر كه هولناک است. )همان:( بینامتنیت مض«: سهمناک

 ارتباط خالق با متن غایب و استمرار آن روی داده است.
السّالم چون به نزد آن درخت چنانکه موسی علیه«: آتش او را سبز و خرّم میکند( »3571ب

ه ك«: شاخ او اِنّی ا ن ا اهلل میز ن د»میرفت آن را پر آتش میدید امّا در میان آتش سبز و تر بُود، 

موسی از آن درخت آواز ا ن ا اهلل میشنید چنانکه حضرت حق در سورة قصص حکایت كرده است: 

ف لمّا ا تها نُودِیَ مِن ش اطِیءِ الوادِ اال یْمَنِ فی البُقْعَةِ المُبارَك ةِ مِن  الشَّجَرةِ ا ن یا موسی اِنّی ا نا اهلل  »

 ی و اشاره به قصه و روایت از نوع تلمیح است.ب( . بینامتنیت مضمون171همان: «.)رَبُّ العال مین

كه كژی »السّالم، ضمیر راجع به رسول اهلل است علیه«: كامَدَش پیغام از وحی مُهِم( »3575ب

ف اسْت قِمْ ك مَا »اشارت است به آن آیت كریمه كه در سورة هود است: «: بگذار اكنون ف اسْت قِمْ

 ب(172اند. )همان: فرموده یعنی راست شو چنانکه تو را«: أُمِرْتَ

و القای آن در بافت كالم، بینامتنیت از نوع نفی متوازی  ف اسْت قِمْگیری بیشتر از به دلیل بهره

 است.

زیرا صورت زَفت و غلیظ، بهر انکار كننده است، «: زانکه شکل زَفت، بهرِ مُنکِر است( »3754ب

 ان.و نیکی و احس«: چون كه عاجز آمدی لطف و بِرْ است»

زن فقیره بود كه مساجد را میروفت و آن را مسکینه گفتندی. پس از مرگش او را »حکایت: 

در خواب دیدند و گفتند: حال تو چون است ای مسکینه؟ گفت هیهات! مسکینی برفت بدان كه 

قال « كسی كه از بهر حضرت خدا ذلّت كند در دنیا، حضرت خدا آن را عزیز گرداند در عقبی.

 الف(184همان: «.)إِذ ا رَأ یْتَ ث مَّ رَأ یْتَ ن عِیمًا وَمُلْکًا ك بِیرًا»: اهلل تعالی

هایی را ذكر میکند و سپس آیه را مطابق با شیوة فوق،گاهی سروری، برای شرح بیت حکایت

 آورد.در حکایت می

گوید اند: ملک كبیر آن است: خدای تعالی مَل ک میفرستد به كتاب و در بعضی تفاسیر گفته»

استیذان كن بر بندة من، اگر اِذن دهد بر وی درآی و االّ بازگرد؛ آن مَل ک اِذن طلب كند از هفتاد 

مِن »دربان، آن بنده اِذن دهد. مَل ک درآید و كتاب حضرت خدا را دهد كه بر عنوان او نوشته: 

ید بیند كه در او نوشته: چون بنده مکتوب را بگشا« الحَیِّ الّذی الیموت اِلی الحَیِّ الَّذی الیموت

ای! مَل ک ای بندة من! تو را اشتیاق دارم بیا مرا زیارت كن. آن بنده مَل ک را گوید: بُراق آورده

گوید: آری. پس سوار ش وَد و شوق این بنده نیز زیاده شود تا به مقام لقا و محلّ تجلّی رسد امّا 

ر شود و هیچ قدرش نباشد. كما قال اهلل تآن كس كه در دنیا تکبّر كند در آخرت از خاک ذلیل

 «.ف ل ا نُقِیمُ ل هُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا»تعالی: 

گاهی نیز برای شرح بیت از تفاسیر مدد میجوید و آیاتی را مطابق با شیوة تفسیری خویش 

 ذكر میکند.

رگ باشد؛ شهپر: یک موی مرغ را میگویند كه بز«: شهپری بگرفته شرق و غرب را( »3769ب

ظاهر «: از مهابت گشت بیهُش مصطفی»یعنی یک موی پر جبرئیل شرق و غرب را بگرفته بود. 
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اند: جبرئیل را در صورتِ گفته« ذُو مِرَّةٍ ف اسْت وَى»حس او تحمّل نکرد او را بدان كه در تفسیر، 

ک بار در آسمان خود، جز رسول اهلل علیه السّالم كس ندید. او دوباره دید، یک بار در زمین، ی

چون در زمین به جسمانیت دید بیهوش گشت و در آسمان به روحانیت دید تحمّل كرد بلکه از 

الف( بینامتنیت از نوع نفی 186جبرئیل بلند رفت چنانکه در این مبحث بیان كند. )همان: 

 متوازی.

ت روحانیت آن عظیم الخلق كه روح و قوّ«: و آن عَظیمُ الخُلقِ او كان صفدر است( »3787ب

 اوست كه صف لشکرها را درنده است. بینامتنیت از نوع نفی جزئی.

رسول اهلل علیه السّالم را شجاعت چنان بود كه در سر جنگ اوّل زننده اوبودی و »حکایت: 

گفت: من در شدّت حرب و قتال، رسول اسداهلل الغالب علی بن ابیطالب با چندین شجاعت همی

 «.پر میگردمالسّالم را ساهلل علیه

السّالم را گفت نزد من اسبی هست، آن را اُبَیّ بن خ ل ف در روز بدر رسول اهلل علیه»حکایت: 

السّالم گفت: من تو را قتل هر روز یک ف ر ق ارزق بدهم تا تو را بر آن قتل كنم. رسول اهلل علیه

متوجه شد مردمان از  كنم ان شاء اهلل. چون روز احد شد، اُبیَّ بن خ ل ف بر اسب سوار شده،

یعنی پس « اِسْت آخِروا»مسلمان به قصد او توجّه كردند. رسول اهلل علیه السّالم ایشان را گفت: 

ای بزد؛ استخوان پهلویش بشکست. یاران السّالم پیش رفت و وی را به حربهرَوید. رسول اهلل علیه

گفت: اگر آنچه به من او همی گفت: محمّد مرا بکشت. یارانش گفتند مترس؛او بردندش او همی

اندر « مقعد صدق»تغیّر بی»رسیده است هم مردمان را رسیدی بکشتی، الجَر م در بعض راه بمرد 

فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ ؛ إِنَّ الْمُتَّقِین  فِی جَنَّاتٍ وَن هَرٍ»آن روح به حکم آیت سورة قمر: « است

الف( آیه در حکایت 187همان: «.)در مقعد صدق نزد خدای تعالی استتبدیل و تغییر بی«: مُقْت دِرٍ

 و بینامتنیت مضمونی.

اشارت است به مضمون آن آیت كریمه كه در سورة «: بی ز تغییری كه ال شرقیهٌ( »3789ب

یعنی «: غ رْبِیَّةٍتبدیلی كه ال بی ز «. »یُوق دُ مِنْ ش جَر ةٍ مُبَارَك ةٍ زَیْتُون ةٍ ل ا ش رْقِیَّةٍ وَل ا غ رْبِیَّةٍ»نور است: 

آن درخت نیست كه آفتاب او را گاه رسد، گاه نرسد بلکه آن درخت است كه بر قُلّة كوه است یا 

السّالم نیز چنین است در صحرای واسع كه آفتاب هر گاه او را میرسد، الجَر م روح رسول اهلل علیه

ب( در این بیت، بینامتنیت از نوع نفی 187: كه نور آفتاب حقیقی بر او باقی و دائم است. )همان

 جزئی است.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ رْضِ »كعب و ابن جُبَیْر گفتند: در تفسیر قول حضرت خدا: »حکایت: 

اوست و سهل بن عبداهلل « ، اآلیة مراد از نور ثانی محمّد است پس معنی مَث لُ نورِهِ«مَث لُ نُورِهِ

ن است كه اهلل هدایت كننده است، اهل آسمان و زمین را و مَث لِ نور محمد وقتی گفته: معنی ای

« مصباح»كه صفت او چنین باشد و مراد از « ك مِشکوةٍ« »وجود مردان»كه امانت بود در ا صْالب 

است كه در او ایمان و حکمت است: « كوكب دُرّی»صدر اوست یعنی گویا « زجاجه»دل اوست و 
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یَک ادُ زَیْتُهَا »یعنی از نور ابراهیم؛ و معنای كالم حضرت خدا كه گفت: «: ش جَر ةٍ مُبَارَك ةٍیُوق دُ مِنْ »

 السّالم ظاهر شود به مردمان همچو این زیت.یعنی نزدیک شود كه نبوّت محمد علیه«: یُضِیءُ

 بینامتنیت خالق و مضمونی با استفاده از حکایات و آیات قرآن. حضور گستردة متن غایب

 )قرآن( در شرح سروری.

طاقت و قدرت ندارم و االّ اگر بگویم وصف جان، «: خود نتانم ور بگویم وصف جان( »3793ب

«: وَمَا أ رْسَلْن اکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَال مِین »كه به حکم كالم حق تعالی. «: زلزله افتد در این كون و مکان»

ه امان از قتل و كافران را به تأخیر عذاب و خالص مؤمنان را رحمت است به هدایت و منافقان را ب

 از تغییر صورت.

تو را »: السّالم از جبرئیل ـ امین علیهِ رَحمَةِ رَبِّ العالمین ـ پرسیدرسول اهلل علیه»حکایت: 

نیز از این رحمت چیزی رسیده است؟ گفت: آری، من از عاقبت میترسیدم، به سبب تو ایمن 

اِنَّه لقول رسول كریم ذی قُوَّةٍ عند ذی العرشِ »كرد بر من كه فرمود: گشتم؛ كه حق تعالی ثنا 

 «.مکین مُطاعٌ ثم امین

از سُفیانِ ثوری مروی است كه طواف میکرد. مردی را دید كه هیچ پای برنداشتی »حکایت: 

بیح و السّالم صَل واة كردی، من آن مرد را گفتم چرا تسو بر زمین ننهادی االّ بر رسول اهلل علیه

تهلیل را ترک كردی و بر صَل وة روی آوردی؟ در این تو را چیزی هست كه باعث این عمل گشته 

است گفت: من با پدرم از بهر حج بیرون آمدیم. در بعض منازل پدرم بیمار شد من در عِالج او 

قیام نمودم. شبی بمرد و رویش سیاه گشت. رویش را پوشیدم. سخت رنجیده خاطر شدم، خوابم 

در ربود. ناگاه كسی دیدم كه آنچنان صورت خوب و لباس پاک ندیده بودم. نزدیک پدرم آمد. 

رویش را گشاد و دست خود بر روی پدرم بسود. روی پدرم سپید شد. بازگردید. من جامة او را 

گرفتم و گفتم: یا عبداهلل تو كیستی كه خدای تعالی به سببِ تو پدر مرا احسان كرد گفت: مرا 

نی؟ گفتم نمیدانم. گفت: من محمد بن عبداهلل و رسول اهلل و مَحَطّ قرآنم. بدان كه پدر تو نمیدا

كرد. چون حالش چنین شد، من فریادش بر نفس خود مُسرِف بود امّا بر من صلوات بسیار همی

را رسیدم. هر كه بر من صلوات بسیار آرَد، من فریادرس او ش وَم. چون بیدار شوم، روی پدر را 

السّالم چنین ید یافتم. پس از آن صلوات را ورد رَبان كردم. الجَر م قوّت روحانیت نبی علیهسپ

 «است كه پس از مفارقت بدن چنین مددها كند.

در اخبار وارد است كه آدم پس از عصیان در مناجات خود گفت: اللهم بِحَقِّ محمدٍ »حکایت: 

 «.اِغْفِر خطیئتی و تُق بِلَّ توَبْت ی

السّالم گفت: در بهشت در اماكن عالی گفتش محمد را از چه جا دانستی؟ آدم علیهخدای ت

چون نام او را به نام تو مقارن دیدم، « ال اله االّ اهلل محمد رسول اهلل»رفیعه دیدم كه نوشته بود: 

دانستم كه او اكرم، خ لُق توست الجَر م، خدای تعالی توبة آدم را قبول كرد. این سخن بر این 

 الف( 188)همان:« ف ت ل قَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ك لِمَاتٍ»روایت تأویل كالم حضرت خداست كه: 
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و موضوع رحمت مؤمنان به ذكر  3793در این بیت نیز سروری به سبب توضیح بیت 

آورد كه بینامتنیتی مضمونی بین متن شرح خویش حکایتهایی میپردازد و همراه آنها آیاتی را می

آورد. اینگونه شیوة شرح مثنوی در میان شروح مثنوی و مثنوی و قرآن و متون صوفیانه پدید می

 جه است. بسیار قابل تو

اشارت است به آن آیت كریمه در سورة بقره است: «: تا به نام احمد از یَسْت فْتِحون( »3839ب

ك ف رُوا  وَل مَّا جَاءَهُمْ كِت ابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَك انُوا مِنْ ق بْلُ یَسْت فْتِحُون  عَل ى الَّذِین »

به وقتی كه ایشان را كتاب آمد از نزد خدای تعالی كه آن كتاب «. ر فُوا ك ف رُوا بِهِف ل مَّا جَاءَهُمْ مَا عَ

تصدیق كننده بود آن چیز را یعنی آن كتاب را كه با ایشان بود و ایشان بودند پیش از این فتح 

 ب(192)همان: «. اللّهُمَّ انْصُرنا بِن بیِّ آخر الزّمان»طلبیدگان بر كافران و میگفتند: 

این بیت، مولوی با استفاده از واژة یَسْت فْتِحون ضمن اشاره به آیة مورد نظر، مفهوم و زمینة  در

آورد و بینامتنیتی خالقانه از نوع نفی كلی آیه را برای القای منظور خود در مثنوی فراهم می

كوتاه  متوازی ایجاد میشود. نکتة قابل توجه آنکه سروری، ضمن بیان مستقیم و كل آیه، در شرح

 خود بر این بیت به شأن نزول آیه هم اشاره میکند و سبب ایضاح مطلب میگردد.

 نتیجه -10

در این پژوهش به بیان بینامتنیت مثنوی با قرآن در دفتر چهارم با توجه به توضیحات و 

تفسیرهای سروری در شرح وی پرداخته شد. سروری ضمن مشخص كردن آیات و میزان 

های قرآن میپردازد كه مسلما برای فهم مثنوی و قرآن به شرح مفاهیم آیه گیری مولوی ازبهره

استفادة دیگر شارحان سودمند بوده است. در این بخش و درتبیین نوع بینامتنیت مثنوی با قرآن 

چنین نتیجه گرفته میشود كه بینامتنیت مثنوی با متن غایب بیشتر ازنوع نفی متوازی و برای 

ای متعالی قرآن و ایجاد تعاملی پویا با این متن وگاهی نیزآفرینش مفاهیم بیان استمرار معناه

خالقانه با استفاده از تلمیحات و موضوعات قرآنی است كه در مورد اخیر، بینامتنیت موضوعی با 

 آید.هدف بازسازی متن غایب، حیات مجدد متن غایب و نوآوری و خالقیت در معنا به وجود می

آنجا كه خود مفسر قرآن و شارح تفاسیر قرآنی بوده است، هنگام خوانش و  اما سروری نیز، از

مواجهه با متن مثنوی ضمن اشاره به موارد بینامتنیت آن با قرآن، خود نیز هنگام شرح به 

شگردهایی در این حوزه دست میزند. از جمله اینکه گاهی برای روشن شدن مطلب در توضیحات 

میپردازد كه نوعی ترامتنیت را بین شرح خود،  مفسران شیوة ن بهخودش به آوردن آیاتی از قرآ

 آیات از آنان به زندگی دهندة و باغ مردگان توضیح آورد. چنانکه برایمثنوی با قرآن را پدید می

از موارد دیگر همین نوع اینکه با  .زیباست و مؤثر موضوع تفهیم برای كه میگیرد بهره متناسبی

توجه به مفهوم كلی داستانهای مثنوی، بدون اینکه بخواهد مواردی از بینامتنیت خاص مولوی 

ای از قرآن برای توضیح و شرح خویش میپردازد و باز هم نوعی در مثنوی را بیاورد، به آوردن آیه

آورد. از دیگر شگردهای بینامتنیتی یبینامتنیت را میان شرح خود و متن مثنوی و قرآن پدید م

سروری، میتوان به ذكر حکایتهای صوفیانه همراه با شخصیتها و كنشهای عرفانی و توأم كردن 
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گیری از آنان آنان با آیات قرآن اشاره كرد كه نشان دهندة اشراف وی بر متون صوفیانه و بهره

آنها با قرآن است. از دیگر ویژگیهای  برای شرح مثنوی و از همه مهمتر ایجاد ارتباط بینامتنی

بینامتنی شرح سروری میتوان به برقراری بینامتنیت یا به تعبیری ترامنتیت میان مثنوی و قرآن 

و روایتهایی غالبا از پیامبراكرم )ص( است كه با ایجاد برقراری مفهومی میان این سه متن سبب 

ن و سخنان پیامبر را در بافتی مناسب و مؤثر های مثنوی میشود و تعالیم قرآالقای بیشتر آموزه

 متذكر میگردد.
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