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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Quran has always been the greatest inspi-
ration and thought resource of the poets and writers which has been used 
in different structural and content forms, story, allusion, quotation and ad-
aptation and other artistic and narrative techniques. Methods of Obtaining 
and using in the new literary theories has been expressed as intertextuality 
or paradox and its essence and nature will be determined in addition to de-
scribing the rate and or expressing the using cases. In this research, we will 
investigate this issue in Soroori’s commentary of Mosleheddin Mosfa Ebne 
Shaaban Soroori which is one of the oldest complete manuscript of Masnavi 
in Persian language outside Iran. Moreover, the other methods of learning 
Quran in Soroori’s commentary will be investigated in addition to referring to 
intertextuality cases in the fourth book of Masnavi.
METHODOLOGY: the present research has been done through descrip-
tive-analytical method by using library resources. And the intended resource 
for the study will be the fourth book of Masnavi.
FINDINGS: Soroori uses tricks at the time of reading and confronting Masna-
vi’s texts, including: using Quranic verses through the method of commen-
tators for clearing the subject in his remarks, the other intertextuality tricks 
of Soroori is mentioning mystic stories together with mystical characteristics 
and actions and merging them with Quranic verses, the other intertextuality 
characteristics of soroori’s commentary is creating intertextuality or in other 
words extratextuality among Masnavi, and Quran and narrations of the holy 
prophet.
CONCLUSION: in determining the type of intertextuality between Masnavi 
and Quran, we conclude that intertextuality of Masnavi with the absent text 
is mostly of parallel negation type and it is for continuous expressing of Qura-
nic meanings and creating dynamic interaction with this text and sometimes 
for making creative concepts by using Quranic allusions and subjects in which 
subjective intertextuality is created with the purpose of reviving the absent 
text, as well as innovation and  text and creativity in the meaning.
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مقاله پژوهشی
روشهای ویژه ُسروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها

بیتا نوریان
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

چکیده
زمینــه و هــدف: قــرآن کریــم بزرگتریــن منبــع الهــام و اندیشــۀ شــاعران و نویســندگان 
بــوده کــه بــه اشــکال گوناگــون ســاختاری و مضمونــی، قصــه، تلمیــح، تضمیــن و اقتباس 
و دیگــر شــگردهای هنــری و روایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. شــیوه های أخــذ 
و بهره گیــری در نظریه هــای جدیــد ادبــی، تحــت عنــوان بینامتنیــت یــا تنــاص مطــرح 
شــده و عــالوه بــر توصیــف میــزان یــا بیــان مــوارد بهره گیــری، چیســتی و چرایــی آن 
ــروری  ــرح س ــن موضــوع در ش ــه بررســی ای ــش ب ــن پژوه ــود. در ای ــن می ش ــز تبیی نی
ــرح  ــل ش ــخۀ کام ــن نس ــه قدیمتری ــروری، ک ــعبان س ــن ش ــی ب ــن مصطف از مصلح الّدی
مثنــوی بــه زبــان فارســی در خــارج از ایــران اســت پرداختــه، و ضمــن اشــاره بــه  مــوارد 
بینامتنــی دفتــر چهــارم مثنــوی، دیگــر شــیوه های أخــذ از قــرآن در شــرح ســروری را 

بررســی میکنیــم.
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی، و ب ــه: ایــن پژوهــش ب روش مطالع
ــه ای انجــام شــده اســت. محــدوده مــورد مطالعــه دفتــر چهــارم مثنــوی اســت. کتابخان

ــکار  ــا متــن مثنــوی شــگردهایی ب ــش و مواجهــه ب ــگام خوان ــا: ســروری هن ــه ه یافت
می بــرد؛ از جملــه اینکــه گاهــی بــرای روشــن شــدن مطلــب در توضیحــات خــودش بــه 
ــه شــیوۀ مفســران میپــردازد؛ از دیگــر شــگردهای بینامتنیتــی  آوردن آیاتــی از قــرآن ب
ــهای  ــخصیتها و کنش ــا ش ــراه ب ــه هم ــای صوفیان ــر حکایته ــه ذک ــوان ب ــروری، میت س
عرفانــی و تــوأم کــردن آنــان بــا آیــات قــرآن اشــاره کــرد؛ از دیگــر ویژگیهــای بینامتنــی 
ــان  ــت می ــری ترامنتی ــه تعبی ــا ب ــت ی ــراری بینامتنی ــه برق ــوان ب ــروری میت ــرح س ش

ــرم)ص( اســت. ــا از پیامبراک ــی غالب ــرآن و روایتهای ــوی و ق مثن
ــه  ــم ک ــرآن نتیجــه میگیری ــا ق ــوی ب ــوع بینامتنیــت مثن ــن ن ــری: درتبیی ــه گی نتیج
بینامتنیــت مثنــوی بــا متــن غایــب بیشــتر ازنــوع نفــی متــوازی و بــرای بیــان اســتمرار 
ــش  ــی نیزآفرین ــن وگاه ــن مت ــا ای ــا ب ــی پوی ــاد تعامل ــرآن و ایج ــی ق ــای متعال معناه
ــورد  ــه در م ــت ک ــی اس ــات قرآن ــات و موضوع ــتفاده از تلمیح ــا اس ــه ب ــم خالقان مفاهی
ــن  ــدد مت ــات مج ــب، حی ــن غای ــازی مت ــدف بازس ــا ه ــی ب ــت موضوع ــر، بینامتنی اخی

ــد. ــود می آی ــه وج ــا ب ــت در معن ــوآوری و خالقی ــب و ن غای
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مقدمه
اســتفاده از آیــات و مضامیــن قرآنــی، همــواره مرجــع مهــم و الهــام بخــش شــاعران و نویســندگان مختلــف 
بــوده و هســت. بــه گونــه ای  کــه اســتفاده از آن را بــه صورتهــای مختلــف در اشــعار کهــن و نــو میتــوان 
یافــت. کمتــر شــاعر مســلمان ایرانــی را میتــوان دیــد کــه در دیــوان خــود، تلمیحــی بــه آیــات قرآنــی 
نداشــته، یــا اقتبــاس و تضمینــی از آنهــا نکــرده باشــد. بــا توجــه بــه آثــار موجــود، مــی تــوان پیشــینۀ 
بهره گیــری و اثرپذیــری ســخنوران پارســی از قــرآن و حدیــث را مربــوط بــه آغــاز پیدایــی شــعر فارســی 

یعنــی نیمه هــای قــرن ســوم هجــری دانســت.
ــی چــون  ــع ادب ــا صنای ــه، بهــره ای معرفــت شناســانه دارد و ب ــرد هنرمندان ــرآن ضمــن کارب ــوی از ق مول
تلمیــح، تضمیــن، اســتناد، تحلیــل، اقتبــاس، تمثیــل، اســتعاره و حتــی ارائــۀ ترجمــۀ یــا تفســیر منظــوم 
آیــات قــرآن، مبانــی و مبــادی معرفتــی خویــش را بیــان میکنــد. بــه همیــن دلیــل مثــوی وی را قــرآن 
ــه  ــوی ب ــه مول ــی اســت ک ــرآن ارجاعات ــا ق ــوی ب ــت مثن ــاط بینامتنی ــد. منظــور از ارتب پارســی نامیده ان
طــور صریــح، غیرصریــح و یــا ضمنــی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، در متــن مثنــوی بــه قــرآن کریــم میدهــد و 
البتــه مقاصــد و اهــداف مهــم تعلیمــی، اخالقــی، معرفــت شناســانه و هســتی شناســانه را بــه مخاطبانــش 
منتقــل میکنــد. لــذا ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه بــر اســاس رویکردهــا و روشــهای بینامتنیــت بــه 
تحلیــل ایــن مقاصــد بــا تکیــه بــر شــرح ســروری بــر مثنــوی بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی از نــوع 
مفهومــی بپــردازد. قابــل ذکــر اســت کــه بــه دلیــل زیــاد بــودن حجــم مثنــوی تمرکــز و جامعــۀ آمــاری 

ایــن پژوهــش، دفتــر چهــارم مثنــوی اســت.

پیشینۀ پژوهش
ــرآن و  ــر ق ــارۀ تأثی ــه در ب ــت ک ــی اس ــن و بدیه ــد،کامال روش ــر ش ــه ذک ــه در مقدم ــی ک ــر دالیل بناب
حدیــث بــر مثنــوی مولــوی و ارتبــاط فــراوان آنهــا آثــار پژوهشــی فراوانــی نوشــته شــده اســت و دربــارۀ 
بینامتنیــت نیــز مقــاالت متعــددی در ســالهای اخیــر نوشــته شــده اســت کــه در ایــن پیشــینه، فقــط بــه 
بیــان برخــی آثــار پژوهشــی کــه فصــل مشــترک بینامتنیــت و مثنــوی و قــرآن اســت، اشــاره میشــود. بــه 
عنــوان نمونــه میتــوان بــه مقالــۀ "خوانــش بینامتنــی حکایتهــای طاقدیــس و مثنــوی معنــوی برمبنــای 
ــان و  ــۀ زب ــزازی در مجل ــن ک ــالل الدی ــر ج ــال و می ــروی اقب ــن خس ــت" از رامی ــت ژن ــه ترامتنی نظری
ــام  ــار و تابســتان 139۶ شــماره 27، ن ــی( ســال بیســت و پنجــم به ــات فارســی )دانشــگاه خوارزم ادبی
ــت از  ــان را میُکش ــه نصرانی ــود ک ــاه جه ــتان "آن پادش ــی داس ــد و بررس ــای نق ــن مقاله ه ــرد. همچنی ب
بهــر تعّصــب" از مثنــوی مولــوی بــر اســاس رویکــرد بینامتنّیــت از محمــود رضایــی دشــت ارژنــه محمــد 
بیــژن زاده در مجلــۀ متــن پژوهــی ادبــی تابســتان 1395، شــماره ۶8، و "بینامتنیــت مضامیــن اخالقــی 
قــرآن بــا غزلیــات عربــی دیــوان شــمس" از علــی صیادانــی، درج در فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی معرفــت 
شناســی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســالمی، تابســتان 139۶ و مقالــۀ " بینامتنیــت آیــات و احادیــث 
در غزلیــات شــمس" از لطیفــه ســالم تباویــل، پژوهــش دینــی، شــماره3۶ ، بهــار و تابســتان 1397." و 
مقالــۀ "تحلیــل غزلــی از مولــوی بــر مبنــای رویکــرد بینامتنــی بــه قــرآن" از همایــون جمشــیدیان درج در 
مجلــۀ پژوهشــهاي ادبــي- قرآنــي، ســال دوم، شــماره دوم اســت کــه فصــل مشــترک همــۀ ایــن پژوهشــها 
تحلیــل مــوارد بهره گیــری مولــوی از قــرآن و تحلیــل آن اســت. ایــن پژوهــش، ضمــن اشــاره بــه  مــوارد 
ــه  ــروری ک ــرح س ــرآن در ش ــذ از ق ــیوه های أخ ــر ش ــل دیگ ــه تحلی ــوی ب ــارم مثن ــر چه ــی دفت بینامتن
قدیمتریــن نســخۀ کامــل شــرح مثنــوی بــه زبــان فارســی در خــارج از ایــران میباشــد، میپــردازد و از ایــن 

منظــر کاری جدیــد اســت.
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بحث و بررسی
دربارۀ بینامتنیت

»بینامتنیــت« بــه عنــوان اصطالحــی کــه پیوســته بــه نبــود یگانگــی، وحــدت و اقتــداری بی چــون و چــرا 
ــزار توانمنــدی در دایــرۀ واژگان نظــری هــر خواننــده ای اســت.« )آلــن، 1385(  اشــاره دارد، همچنــان اب
و »هــر متنــی در حقیقــت، نقــل قولهایــی اســت از هــزاران تأمــل بینــام و نشــان کــه در نــگارش آنهــا 
ــد  ــی و چن ــه ای موجــب پویای ــه گون ــا ب ــن نقــل قوله ــول را نگذاشــته اند.« )همــان( و ای عالمــت نقــل ق
صدایــی متــن شــده و نشــان از ایــن حقیقــت دارد کــه هیــچ متنــی، خالــی از بینامتنیــت نیســت. )نامــور 

مطلــق، 1390( 
عــالوه بــر ایــن بــر اســاس »بینامتنیــت« هــر متــن در آن واحــد، هــم بینامتنــی از متــون پیشــین اســت 
و هــم میتوانــد بینامتنــی بــرای متــن هــای آینــده خــود باشــد. پــس همــواره از بینامتنیتهــای گوناگــون 
ــن اعتقــاد اســت کــه بینامتنیــت عبــارت  ــر ای ــت« ب و متعــدد ســخن گفتــه میشــود )همــان(. »ژرار ژن
اســت از: »رابطــه حضــور همزمانــی بیــن دو یــا چنــد متــن یــا حضــور عملــی یــک متــن در داخــل متــن 
دیگــر بــه درجــات مختلفــی از وضــوح و غمــوض بــه گونــه ای کــه فقــط میتــوان بــا یــک هــوش بــاال آن 

را دریافــت.« )احمــدی، 1380(
ــدارد. آفرینــش  ــۀ آنچــه متــن نیســت امــکان ن ــر پای ــر آن اســت کــه »آفرینــش متــن ب ــودوروف« ب »ت
متــن، تغییــر شــکل ســخن و متــن بــه ســخن و متــن دیگــر اســت.« )تــودوروف، 1382( وی در جــای 
دیگــر مینویســد: »فقــط آدم اســطوره ای کــه کامــاًل تنهــا بــوده بــا اولیــن کالم خــود بــه دنیایــی جدیــد 
ــا دیگــر  ــل ب ــن ســمت گیری متقاب ــر میشــد و میتوانســت از ای ــان نشــده نزدیکت ــوز بی و بکــری کــه هن

ــد.« )همــان( ســخنها برکنــار بمان
عــزام، از نظریه پــردازان در زمینــه بینامتنیــت، آن را بــه »ایجــاد یــک متــن جدیــد از متــون گذشــته و 
یــا معاصــر میدانــد، بــه گونــه ای کــه متــن جدیــد خالصــه ای از متــون متعــدد اســت کــه مرزهــای میــان 
آنهــا از بیــن رفتــه و شــکل و متــد تــازه ای پیــدا کــرده، بــه گونــه ای کــه چیــزی جــز مــاده اولیــه از متــون 
گذشــته برجــای نمانــده، آنهــم بــه صورتــی کــه متــن اصلــی در متــن جدیــد غایــب اســت و تنهــا افــراد 
اهــل فــن توانایــی تشــخیص آن را دارنــد.« )عــزام، 2001م( »محمــد فتــاح« از منتقــدان معاصــر عــرب 
بینامتنــی را تعامــل متــون گوناگــون بــا یکدیگــر در کــم و کیفهــای متفــاوت میدانــد. )مفتــاح، 198۶م(. 
ــوم  ــن مفه ــد. بنابرای ــاره میکن ــون اش ــودن مت ــه ب ــم آمیخت ــه تداخــل و دره ــت ب ــوع، بینامتنی در مجم
بینامتنیــت بــر ایــن اســاس بنیــان شــده اســت کــه انســان هــا نمیتواننــد یــک متــن صــد در صــد جدیــد 

و بکــر بــه وجــود آورنــد و هیــچ توجــه و برداشــتی از متــون پیشــین نداشــته باشــند.

اصول بینامتنی
اولیــن اصلــی کــه در نظریــه »بینامتنیــت« بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه هیــچ متنــی بــدون پیــش 
ــر اســاس متنهــای گذشــته بنــا میشــوند. )نامــور مطلــق، 1390(.ایــن  متــن نیســت و همــواره متنهــا ب
اصــل بــه ایــن معناســت کــه هیــچ تفکــر، جریــان و متــن بــدون گذشــته و بــه طــور ناگهانــی بــه وجــود 
ــی، مســتقل  ــر ادب ــا غی ــی ی ــن، خــواه ادب ــزی وجــود داشــته اســت و »مت ــد، بلکــه از پیــش چی نمی آی

ــن، 1385( ــا دیگــر متن هــا معنــا پیــدا میکند.«)آل نیســت، بلکــه در ارتبــاط ب
اصــل دومــی کــه »بینامتنیــت« بــر آن اســاس اســتوار شــده عبارتســت از اینکــه: »هیــچ تقلیــد و هیــچ 
ــب  ــه آن قط ــا ب ــب ی ــن قط ــه ای ــا ب ــانها ی ــرا انس ــت، زی ــان نیس ــرای انس ــی ب ــق و کامل ــت مطل خالقی
نزدیک ترنــد.« )همــان( در نتیجــه هــر تفکــر یــا علمــی، پیشــینه ای دارد، خــود بینامتنیــت نیــز از ایــن 

ــود.  ــوب میش ــن آن محس ــش مت ــینه های آن پی ــه ها و پیش ــت و ریش ــتثنی نیس ــده مس قاع
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اصــل ســوم در بینامتنیــت، نفــی هرگونــه انتهــا یــا پایــان میباشــد. »بینامتنیــت همــان گونــه کــه آغــاز را 
انــکار میکنــد، بــه همــان انــدازه نیــز بــه انــکار پایــان میپــردازد. در یــک زنجیــره و شــبکه متنــی، آغــاز و 
پایانــی وجــود نــدارد و هــر متنــی در میانــه قــرار دارد کــه در ســاختنش، متنهــای دیگــر حضــور دارنــد 
و آن متنهــا نیــز در متنهــای آینــده حضــور خواهنــد داشــت. هــر پایانــی، یــک آغــاز و میانــه اســت. در 
بینامتنیــت نقطــه پایانــی وجــود نــدارد و همــواره پیوندهــای درونــی، جهــان متنــی را توســعه و فزونــی 

میدهــد.« )همــان(

بینامتنیت در ادبیات عرب
ــوم  ــد، امــا ریشــه هایی از آن را در عل ــه حســاب می آی ــن ب اگرچــه بینامتنیــت در زمــره اصطالحــات نوی
مختلــف در ادبیــات عــرب همچــون نقــد ادبــی، علــم بالغــت و تفســیر قــرآن می تــوان مشــاهده نمــود. 
ــر در متــون مختلــف و بررســی و مطالعــه آنهــا، پــی میبریــم  ــا کمــی توجــه و تدب )قائمی نیــا، 1389( ب
ــر یکدیگــر  ــر ب ــوده و از تأثیــر و تأث ــا یکدیگــر ب ــار نویســندگان و شــاعران، همــواره در ارتبــاط ب کــه آث
ــاز  ــط بی نی ــن رواب ــد از ای ــز میباش ــر نی ــعر و نث ــا ش ــه آنه ــه از جمل ــی ک ــون عرب ــتند. مت ــاز نیس بی نی
نبوده انــد. نگاهــی اجمالــی بــر اشــعار شــاعران عــرب زبــان از عصــر جاهلیــت تــا دوران معاصــر، گویــای 
ایــن تأثیرپذیــری از شــاعران و نویســندگان گذشــته یــا معاصــر خویــش میباشــد. ایــن تأثیرپذیــری بیــن 
متــون گاه در ســطح صــورت، گاه در معنــا و گاه در هــر دو ســطح صــورت و معنــا شــکل گرفتــه و ایــن 
مطلــب گــواه آن اســت کــه بینامتنیــت در میــراث نقــد ادبــی و بالغــی قدیــم عــرب، ریشــه ای عمیــق 

داشــته اســت. )گــودرزی لمراســکی، 1391(.
منتقــدان ادبیــات قدیــم عــرب از اهمیــت و ضــرورت ارتبــاط شــاعر و نویســنده بــا آثــار پیــش از خــود 
آگاهــی داشــته اند و تالش هــای بــا ارزشــی در ایــن زمینــه انجــام داده انــد. امــا اشــکالی کــه بــر بیشــتر 
آنهــا وارد اســت، ایــن اســت کــه آنهــا ایــن نــوع ارتبــاط و تأثیرپذیــری چــه بــه صــورت مثبــت و چــه بــه 
صــورت منفــی را بــه طــور کلــی »ســرقات« نامیده انــد. )عطــاء، 2007م( اگرچــه اصطــالح »بینامتنیــت« 
در آثــار و نوشــته هــای قدیــم عــرب بــه کار بــرده نشــده اســت، امــا ریوقــی بــه نقــل از نورالدیــن الّســد 
میگویــد: »مهمتریــن اصطالحــات نقــدی قدیــم عــرب کــه داللــت بــر بینامتنیــت دارد 28 اصطــالح اســت 
ــا  و محمــد فتــاح نیــز واژه هــا و مفاهیمــی چــون: ادبیــات تطبیقــی، همســویی فرهنگــی و ســرقات را ب

اصطــالح بینامتنیــت دارای هماهنگــی میدانــد.« )ریوقــی، 2009م(
منتقدیــن عــرب دربــاره ارتبــاط بیــن بینامتنیــت و گذشــته ادبیــات عربــی اینگونــه بیــان کرده انــد کــه 
موضــوع بینامتنیــت در بررســیهای نقــدی معاصــر چیــزی کامــاًل نــو و جدیــد نیســت. )الزعبــی، 2000م( 
اگرچــه بینامتنیــت از دســتاوردهای نقــد در ادبیــات غربــی اســت، امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه نقــد 
ــداع و نیــز  ــوارد، الخواطــر، التولیــد و االب ــوده اســت، بلکــه اصطالحاتــی همچــون ت ــی از آن غافــل ب عرب
تضمیــن و اقتبــاس و ســرقت ادبــی خــود هــر کــدام در بردارنــده بخشــی از معنــای بینامتنیــت اســت. 
ــوان، 1998م(  ــه دانســته اند. )کی ــل یافت ــن تکام ــت را تضمی ــرو گروهــی بینامتنی ــر، 2007م( از این )جاب
امــا در حقیقــت بیــن اقتبــاس، تضمیــن و بینامتنیــت اختالفاتــی وجــود دارد. مثــاًل بینامتنیــت مفهومــی 
ــه معنــای بهره گیــری از متــن غایــب و وارد  ــر از تضمیــن دارد )همــان( و اقتبــاس نیــز ب عــام و فراگیرت
کــردن آن در متــن حاضــر میباشــد، بــدون اینکــه بــا جزئیــات متــن غایــب تعامــل ایجــاد شــود. امــا در 
بینامتنــی ســعی بــر ایــن اســت کــه میــان دو متــن رابطــه ایجــاد شــود و خواننــده بــا خوانشــی تأویلــی 

از متــن بــه تفکیــک و بازســازی آن بپــردازد. )جابــر، 2007م(
در دوران معاصــر نیــز علیرغــم تالشــهای فراوانــی کــه محققــان و پژوهشــگران عــرب در حــوزه بینامتنیــت 
انجــام داده و تألیفــات متعــددی کــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع بــه طبــع رســید، امــا در مــورد تعریــف 
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ــه وجــود  ــی » Intertextuality« اتفاق نظــر ب ــرای واژه غرب ــی ب ــادل دقیق ــن مع ــن اصطــالح و یافت ای
نیامــد. برخــی آنــرا معــادل »تداخــل النصــوص« و گروهــی نیــز آن را بــه »النصوصیــه« و دیگــران هــم بــه 

ــد. )حلبــی، 2007م( تنــاص و التناصیــه ترجمــۀ کرده ان
ــا ایــن  ــا وجــود تعــدد آراء، امــا واژه تنــاص نســبت بــه دیگــر اصطالحــات رواج بیشــتری یافــت. امــا ب ب
وجــود تعریفــی کــه مــورد توافــق باشــد از تنــاص ارائــه نگردیــد. تنــاص از نظــر لغــوی بــر وزن تفاعــل 
اســت و بــر اشــتراک دو متــن بــا یکدیگــر داللــت میکنــد، ماننــد »تجــارب و تخاصــم«. )بوخاتــم، 2005م( 
ــع« )زمخشــری، م: ۶35( »ظهــور«  ــای »رف ــه معن ــاده »ن ص ص« و در معاجــم لغــوی ب ــن واژه از م ای
ــان  ــت. در می ــور، 1414ق( اس ــت آن« )ابن منظ ــزی« و »غای ــاح چی ــروز و ایض ــدی، 1414ق( و »ب )زبی
تعاریفــی کــه ناقــدان و پژوهشــگران معاصــر بــرای تنــاص ارائــه دادنــد در اینجــا بــه چنــد تعریــف اشــاره 
ــا  ــه متــن دیگــر ب ــا هــر دو و از یــک متــن ب ــا معنــی ی مینماییــم: بینامتنیــت یعنــی انتقــال صــورت ی
ــازه از متــون  اختــالف در مقصــد و هدف.)حلبــی، 2007م( بینامتنیــت یعنــی شــکل گیری یــک متــن ت
گذشــته یــا معاصــر، بــه نحــوی کــه متــن جدیــد، خالصــه تعــدادی از متــون دیگــر باشــد. )عــزام، 2001م( 
تنــاص یعنــی ارتبــاط و پیونــد متنــی بــا متــون دیگــر کــه در کیفیتهــای مختلــف شــکل میگیرد.)مفتــاح، 
198۶م( در بررســی نوشــته هــای ایــن صاحب نظــران بــه برخــی آثــار میرســیم کــه بــه صــورت مســتقل 
ــده  ــن پدی ــگاه خــاص ای ــن نشــان از اهمیــت و جای ــده بینامتنیــت اختصــاص یافتــه اســت و ای ــه پدی ب

زبانــی در میــان معاصــران میباشــد.
یکــی از ایــن محققــان معاصــر بیــان میکنــد کــه شــاید اولیــن کســی کــه این اصطــالح را بــه  پژوهشــهای 
نقادانــه معاصــر عربــی وارد کــرد »فریــال جــب وری غــزول« بــوده کــه در تحلیــل یــک قصیــده اصطــالح 
ــه تعریــف ســاده ای از  ــاره آن بدهــد و ب ــرد و بــدون اینکــه توضیــح مفصلــی درب ــه کار ب بینامتنیــت را ب
ــاح  ــد فت ــد. محم ــده را از وی گرفتن ــن پدی ــر ای ــگران دیگ ــی، 2007م( و پژوهش ــود )حلب ــا نم آن اکتف
یکــی از پژوهشــگرانی اســت کــه در کتــاب خــود »تحلیــل الخطــاب الشــعری اســتراتیجیه التنــاص« بــا 
تفصیــل بــه ایــن موضــوع پرداخــت و بــدون شــک اثــر او یکــی از آثــار مهــم در نقــد معاصــر میباشــد. 
محمــد عــزام هــم در کتــاب خــود بــه عنــوان »النــص الغائــب« بــه شــرح تنــاص پرداخــت. محمدفتــاح از 
ناقــدان معاصــر عــرب، از رابطــه بینامتنــی بــا واژه »التنــاص« تعبیــر کــرده و بــا تأثیــر از کریســتوا تنــاص 
را چنیــن تعریــف مینمایــد: کــه تنــاص، تعامــل متــون گوناگــون بــا یکدیگــر در کــم و کیفهــای مختلــف 
ــود  ــی ب ــات عرب ــز کــه جــزء نخســتین پژوهشــگران نقــد ادبی اســت.)مفتاح، 198۶م( محمــد بنیــس نی
کــه مقولــه بینامتنیــت پرداختــه بــود بــا پیــروی از کریســتوا ســه معیــار بــرای بازآفرینــی متــن غایــب 
در متــن حاضــر بــه کار میبــرد کــه همــان نفــی جزیــی، نفــی متــوازی و نفــی کلــی میباشــد. )حســنی، 

2003م( 

مختصری در بارۀ شرح سروری
 دربــارۀ مثنــوی، شــروح متعــددی تاکنــون نگاشــته شــده اســت کــه هرکــدام از آنهــا از منظــری قابــل 
ــی ــی روم ــعبان حنف ــن ش ــی ب ــن مصطف ــح الدی ــه مصل ــت ک ــرحی اس ــا ش ــی از آنه ــت. یک ــه اس  توج

ــلیمان  ــلطان س ــر س ــان معاص ــروری، از ادیب ــه س ــروف ب ــا1492-15۶2م( مع ــر ب )897-9۶9 ه.ق. براب
ــت. ــته اس ــی، نوش ــم عثمان ــن حاک ــی، مقتدرتری قانون

ســروری درگالیپولــی ترکیــه متولــد شــد. پــدرش تاجــر ثروتمنــد و دانــش دوســت بــود. بدیــن جهــت بــه 
تعلیــم او همــت گماشــت. ســروری نــزد اســتادانی چــون طاشــکبری زاده و دیگران بــه تحصیــل پرداخت و 
در متــون مختلــف شــعر و ادب بــه مقاماتــی دســت یافــت. او بــه زبانهــای رومــی )ترکــی(، عربــی و فارســی 
تســلط داشــت. مدتــی قاضــی قســطنطنیه بــود و ســپس در مدرســه قاســم پاشــا در شــهر گالیپولــی بــه 
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مــدت بیســت ســال بــه تدریــس پرداخــت. در ایــن دوره بــود کــه طریــق عزلــت پیــش گرفــت. امــا قاســم 
پاشــا برایــش پیغــام داد اگــر بــه مدرســه ای کــه برایــت ســاخته ام نیایــی، آن خــراب میکنــم. بنابرایــن 
او بــار دیگــر در همــان مدرســه  مشــغول کار شــد. قاســم پاشــا برایــش حقــوق زیــادی تعییــن کــرد و او 
رســما معلــم شــاهزاده مصطفــی فرزنــد ســلطان ســلیمان شــد و مــورد مشــورت او در امــور مختلــف قــرار 
گرفــت. ســروری پــس ازافــول قــدرت ســلطان دوبــاره بــه تدریــس در مدرســه اش پرداخــت و مخارجــش 
را از طریــق نــذورات تامیــن میکــرد. ســروری ازدواج نکــرد وقبــل از مرگــش )م 9۶9، ه.ق( بــرای خــودش 

گــوری در مســجد شــهر قاســم پاشــا حفــر کــرد و لــوازم  تدفیــن خــود را مهیــا ســاخت. 
از آثــار فارســی او میتــوان بــه شــروح مثنــوی معنوی،دیــوان حافــظ، بوســتان ســعدی، واز آثــار عربــی او 
میتــوان بــه شــرح گلســتان ،شــرح صحیــح بخــاری، حاشــیه تفســیر بیضــاوی وکتابهایــی در فقــه حنفــی 

اشــاره کــرد. )آقابــزرگ تهرانــی، 1403ق؛ طاشــکبری زاده، 1975م؛ ثریــا، 1311ق(

بینامتنیت مثنوی با قرآن و جلوه های کاربردی آن در شرح سروری
منظــور از ارتبــاط بینامتنیــت مثنــوی بــا قــرآن ارجاعاتــی اســت کــه مولــوی بــه طــور صریــح، غیرصریــح 
و یــا ضمنــی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، در متــن مثنــوی بــه قــرآن کریــم می دهــد. عــالوه بــر آنهــا، ســروری 
در شــرحش اضافــه بــر آیــات و احادیثــی کــه در متــن مثنــوی بــه شــکلی صریــح یــا غیرصریــح آمــده، 
بــرای شــرح ابیــات، آیاتــی را مــی آورد کــه نوعــی بینامتنیــت موضوعــی را میــان مثنــوی و قــرآن و شــرح 

خــود پدیــد مــی آورد. 
ــش  ــد عقل ــوان / آنکــه شــهوت می تََن چنانکــه در شــرح بیــت 2301: عقــل ضــد شــهوت اســت ای پهل
مخــوان مــی آورد کــه آن را عقــل مگــو، از آنکــه از حــق عــدول کنــد. چنانکــه حضــرت خــدا در ســورۀ 
ــا  ــا«. )ســروری، 959ق( ســروری ب ــاًل َعِظیًم ــوا َمْی ــَهَواِت أَْن تَِمیُل ــوَن الشَّ ِبُع ــَن یَتَّ َِّذی ــود: »ال »نســاء« فرم
ــه کشــش شــهوانی کــه ســبب زایــل  ــه شــیوه ای غیرمســتقیم ب ــی، ب برقــراری یــک بینامتنیــت مضمون
شــدن عقــل میشــود، تأکیــد میکنــد و درصــدد اســت کــه موضــوع را بــرای مخاطبانــش روشــنتر کنــد. 
ــاری میجویدکــه  ــات قــرآن ی ــوی از آی ــرای وضــوح بیشــتر ژرف ســاخت ســخن مول در واقــع ســروری ب
نوعــی بینامتنیــت خــالق را پدیــد مــی آورد. نکتــۀ قابــل توجــه آنکه،گاهــی بــه واســطۀ آوردن ابیــات و 
آیــات بــه موضوعــات تفســیری قــرآن هــم اشــاره میکنــد کــه در بخــش مصادیــق بــه توضیــح و تبییــن 

آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
بــرای روشــن شــدن بیشــتر و بهتــر مــوارد بینامتنیــت شــرح ســروری بــه دو مــورد نفــی جزئــی و نفــی 
متــوازی پرداختــه میشــود. بایــد تأکیــد کــرد از آنجایــی کــه مثنــوی بــا متنــی مقــدس چــون قــرآن در 
تعامــل اســت، نفــی کلــی در ایــن پژوهــش جایگاهــی نــدارد. قبــل از پرداختــن بــه شــرح ســروری الزم 

اســت کــه نفــی متــوازی و نفــی جزئــی از منظــر کاربــرد و اهــداف بیشــتر توضیــح داده شــود:

دربارۀ نفی جزئی و نفی متوازی
نفــی جزئــی )تکــرار- اجتــرار(: در ایــن نــوع از روابــط بینامتنــی، نویســنده متــن حاضــر، متــن غایــب را 
بــدون تغییــر و تحــول و یــا بــا تغییــرات بســیار جزیــی تکــرار مینمایــد؛ ایــن قانــون موجــب نســخ یــا 
رکــود متــن غایــب میگــردد. متــن برگرفتــه از متــن غایــب، یــک کلمــه یــا یــک عبــارت یــا یــک جملــه 
ــن رابطــه اســت و در چنیــن  ــوع از رابطــه بینامتنــی شــکل ســطحی و آســان ای ــن ن ــد باشــد. ای میتوان
تعاملــی معمــوالً از نظــر معنــای الفــاظ و عبــارات موافــق بــا متــن غایــب اســت. )بنیــس، 1979م( برخــی 
ــه  ــکار و رد بخشــی از متــن پنهــان دانســته اند.)نامور مطلــق، 1390( بنابرایــن ب نیــز نفــی جزئــی را ، ان
هــدف در بینامتنیــت بایــد دقــت شــود. هــدف در نفــی جزئــی: تأییــد، تقلید،تکــرار بــرای تأکیــد، نفــی 
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و انــکار.
ــه اهمیــت و قداســت متــن غایــب معتــرف  نفــی متــوازی )جــذب- امتصــاص(: در ایــن قانــون مؤلــف ب
اســت و تعاملــی پویــا بــا آن برقــرار میکنــد. در حقیقــت نویســنده نوعــی ســازش میــان متــن غایــب و 
ــاع میکنــد. در ایــن روش از رابطــه بینامتنــی ممکــن  حاضــر ایجــاد کــرده و از معنــای متــن ســابق دف
اســت شــکل و ســاختار متــن پنهــان و یــا مفهــوم آن در متــن حاضــر بیایــد، لیکــن معنــای متــن غایــب 
در متــن حاضــر تغییــر اساســی نمیکنــد، بلکــه در اســتمرار آن معنــا نقــش بــه ســزایی دارد. بــه عبــارت 
دیگــر در نفــی متــوازی متــن غایــب محــو و ناپدیــد نمیشــود، بلکــه بــر اســاس مطالبــات عصــر مؤلــف 
یــا گوینــده بازســازی میشــود و بدیــن ترتیــب، متــن غایــب بــدون محــو و ناپدیــد شــدن در بطــن متــن 
حاضــر ادامــه مییابــد و حیاتــی مجــدد میگیرد.)بنیــس، 1979م(  البتــه ایــن مطلــب بــه ایــن معنا نیســت 
ــا معنایــی کــه در متــن حاضــر دارد، متفــاوت نیســت، بلکــه  کــه معنــای متــن غایــب در ایــن شــکل ب
میتوانــد معنایــی بیشــتر یــا کمتــر یــا بــا تغییــر و تنوعــی کــه بــه نــوآوری مؤلــف متــن جدیــد بســتگی 
ــراری  ــه اهمیــت و قداســت متــن غایــب 2-برق دارد، همــراه باشــد. هــدف در نفــی متوازی:1-اعتــراف ب
تعاملــی پویــا بــا متــن غایــب 3-اســتمرار وادامــۀ متــن غایــب 4-بازســازی متــن غایــب 5-حیــات مجــدد 

متــن غایــب ۶-نــوآوری و خالقیــت در معنــا.

تعیین و تبیین موارد بینامتنیت در مثنوی و شرح سروری
ــوارد  ــی م ــوع آن و برخ ــح ن ــوی و توضی ــارم مثن ــر چه ــت در دفت ــوارد بینامتنی ــه م ــش، ب ــن بخ در ای
ــات و توضیحــات از نســخۀ خطــی 9۶2 ق،  ــه میشــود. شــمارۀ ابی ــه و تفســیری ســروری پرداخت خالقان
محفــوظ در کتابخانــه غــازی خســرو بیــگ بــه شــماره 3780 اســت کــه توســط نگارنــده تصحیــح شــده 
اســت و امیــد اســت کــه بــزودی چــاپ و در اختیــار عالقمنــدان مثنــوی قــرار بگیــرد. بــرای ارائــۀ تحلیلــی 
منظــم، ســعی بــر ایــن اســت کــه ابیــات بــه ترتیــب مثنــوی و شــرح ســروری در دنبالــه آورده شــود. از 
آنجاییکــه توضیــح نفــی جزئــی و نفــی متــوازی در ابتــدای تحلیلهــا آورده شــده اســت، بــه دلیــل پرهیــز 
از اطالــۀ کالم در چنــد بیــت، مــوارد توضیــح داده میشــود و در مــوارد بعــدی، بــه ذکــر نــوع بینامتنیــت و 

هــدف آن و نــکات جدیــد و خــاص در شــرح ســروری پرداختــه میشــود. 
َُّکــْم«؛  ب10( »زانکــه شــاکر را زیــادت وعــده اســت«: چنانکــه حــق تعالــی فرمــود: »لَئــن َشــَکْرتُْم َلزیَدن
آیــه 7 ســورۀ ابراهیم.»آنچنانکــه قــرب، مــزِد ســجده اســت«: چنانکــه اجــر و ثــواب ســجده، قــرب خــدای. 

)ســروری، 959ق(
ــن  ــده، ای ــا آم ــات معن ــرای اثب ــوم روشــن آن ب ــا مفه ــر نشــده اســت و تنه ــه ذک ــه اصــل آی از آنجاییک
ارتبــاط بینامتنیــت از نــوع نفــی متــوازن و مضمونــی اســت و هــدف آن برقــراری تعاملــی پویــا بــا متــن 

ــرای تحریــک مخاطــب در جهــت پذیــرش مطلــب اســت. غایــب ب
ــق، آیــۀ 19 »قــرب جــان شــد ُســجدۀ  ــِرْب یــزدان مــا«: در آخــر ســورۀ َعلَ ب11( »گفــت َواْســُجْد َواْقَت

ــان(  ــای ماســت. )هم ــرب جان ه ــبب ُق ــا س ــای م ــجدۀ بدن ه ــا«: ُس ــدان م اب
در ایــن بخــش نفــی متــوازی روی داده اســت و هــدف نــوآوری و خالقیــت در معنــا بــا اســتفاده از متــن 

و آمــوزۀ قرآنــی اســت.
ــه آیــت کریمه)آیــۀ 5( کــه در ســورۀ  ــد ای پــدر«: اشــارت اســت ب ب19( »شــمس را قــرآن ضیــا خوان
ــْمَس ضیــاًء َوالَْقَمــَر نــوراً«؛ »ویــن قمــر را نــور خوانــد ایــن را نگــر«:  یونــس اســت: »ُهــَو الـّـذی َجَعــَل الشَّ

چــون تــو ضیایــی از نــور باالتــری. )همــان( 
در ایــن بیــت، چــون از لفــظ ضیــا بــرای بیــان موضــوع خویــش بهــره گفتــه اســت، بینامتنیــت از نــوع 

جزئــی و هــدف ارجــاع و تکــرار متــن غایــب اســت.
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ب39( »ایــن حکایــت گــر نشــد آنجــا تمــام«: کــه شــروع کــرده بودیــم ]در جلــد ســوم[ در آن، »چارمیــن 
ــی  ــت در باغ ــس بگریخ ــه از عس ــق ک ــت آن عاش ــی حکای ــم »تمام ــام«: و در نظ ــت آرش در نظ جلدس
مجهــول، خــود معشــوق را در بــاغ یافــت و عســس را از شــادی دعــای خیــر گفــت: »و َعســی اَْن تَْکَرُهــوا 

َشــْیئاً و ُهــَو َخْیــٌر لَُکْم«.)همــان(
در ایــن بیــت ســروری بــا توجــه بــه مفهــوم کلــی داســتان، بــدون اینکــه بخواهــد مــواردی از بینامتنیــت 
ــردازد و  ــش میپ ــح و شــرح خوی ــرای توضی ــرآن ب ــه ای از ق ــه آوردن آی ــاورد، ب ــوی را بی ــوی در مثن مول
نوعــی بینامتنیــت را میــان شــرح خــود و متــن مثنــوی و قــرآن پدیــد میــآورد. ایــن روش ناظــر بــه ایــن 

اســت کــه ســروری خــود مفســر قــرآن بــوده و در اینگونــه مــوارد از آیــات بهــره میگیــرد.
ب40( »انــدر آن بودیــم کان شــخص از َعَســس«: حکایــت در آنجــا رســیده بــود کــه آن جــوان عاشــق از 
]تــرس[ عســس، »رانــد انــدر بــاغ از خوفــی َفــَرس«: لفــظ َفــَرس مفعــول رانــد اســت »و َعســی اَْن تَْکَرهــو 

اشــیأ و ُهــَو َخْیــٌر لَُکــْم واهلل یعلــُم و اَنُْتــم التَعلمون«.)همــان(
در ایــن بیــت هــم بــا آوردن کالم کامــل الهــی بــه شــرح خــود تأکیــد میکنــد. در ایــن مــورد، بینامتنیــت 

از نــوع متــوازی و مضمونــی و خالقانــه اســت.
ب9۶( »در حقیقــت دوســتانت دشــمنند«: کــه تــو را مغــرور گرداننــد، »کــه ز حضــرت دور و مشــغولت 
کننــد«: بلکــه بــه فســق و عشــرت دعــوت کننــد و لهــذا حــق تعالــی فرمــود: »الِخــاّلُء یَْوَمِئــٍذ بَْعُضُهــْم 
ــت و  ــر اس ــت بهت ــت از نعم ــان را محن ــَرم انس ــرف. الَج ــورۀ زخ ــۀ ۶7 س ــُدوُّ ااّل المّتقین«؛آی ــٍض َع لَِبْع
دشــمن از دوســت هــوا اولیتــر. )همــان( در ایــن بیــت، ســروری بــا آوردن آیــه ای کــه موالنــا بــه شــکل 

بینامتنیــت مضمونــی، مفهــوم آیــه را ذکــر کــرده اســت بــه شــرح بیشــتر بیــت میپــردازد.
ب184( »گفــت یــزدان وصــف آن جــای َحــَرج«: و محــل تنگــی و عنــا »بهــر محشــر ال تـَـری فیهــا َعــوج«: 
اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه کــه در ســورۀ طــه اســت و: »یَْســألونََک َعــِن الجبــاِل َفُقــْل یَْنِســُفها 

َربـّـی نَْســفاً َفَیَذُرهــا قاعــاً َصفَصفــا ال تـَـری ِعَوجــاً و ال أْمتاً«.)همــان(
در این بیت، بینامتنیت از نوع متوازی و به شکلی درونی شده در متن مثنوی آمده است.

ب280( »الخبیثــات لِلَْخبیثیــن را بخــوان«: از آیــۀ 25ســورۀ نــور، »پشــت و روِی ایــن ســخن را بــاز دان«: 
پیــش و پــس، ایــن ســخن را بــدان یعنــی بــه صــورت قّصــه نظــر مکــن و صنعــت دبّاغــت را تَْســَخر مــزن 
از آنکــه دبّاغــان مــردار پــاک کننــد الَجــَرم تــو از ایــن قصــه حصــه بــردار و در ایــن قّصــه، دو حصــه اســت؛ 
یکــی در بیهوشــی دبـّـاغ، دوم در هــوش آمــدن او حالیــاً، حضــرت موالنــا حّصــۀ بیهوشــی را بیــان کنــد. 
)همــان( در ایــن بخــش بــه دلیــل اســتفاده از واژگان بــدون بافــت خــاص بینامتنیــت از نــوع نفــی جزئــی 

اتفــاق افتــاده اســت و هــدف تکــرار و یــادآوری متــن غایــب اســت.
ــْم«:  ــا بُِک ــه تََطّیرن ــان ک ــد فغانش ــل، »بُ ــم«: و بی عق ــتند و ُگ ــر گش ــی ک ــر وح ــون ز عط ب283( »چ
َّــا تََطیَّرنــا بُِکــْم لَِئــن لـَـْم تنتهــوا  اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه 18در ســورۀ »یــس« اســت: »قالــوا اِن
ــنَُّکم ِمّنــا عــذاب الیــم«. )همان(نفــی جزئــی و هــدف یــادآوری و تکــرار معنــای قرآنــی  لَِترجمّنکــم و لََیَمسَّ

کــه در اینجــا مصــداق دارد.
ب327( »ربّنــا اِنـّـا َظلَْمنــا گفــت و بــس«: اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه کــه در ســورۀ اعــراف اســت: 
»قــاال ربّنــا َظلَْمنــا اَنُْفَســنا َو اِن لـَـْم تْغفرلَنــا و تََرحمنــا لََنکونـَـنَّ ِمــَن الخاســرین«؛ »چــون کــه جانــداران 
بدیــد از پیــش و پــس«: جانــدار آن کــس را گوینــد کــه همچــو عســس بــه امــر قتــل و عقوبــت مباشــر 
باشــد؛ در دیــار روم »یســاقچی« میگوینــد. مــراد از جانــداران، »زبانیــان« اســت یعنــی چــون آدم زبانیــان 
ــوع نفــی متــوازی و هــدف برقــراری  را از دو طــرف خــود بدیــد. )همــان( در ایــن بیــت بینامتنیــت از ن

تعاملــی پویــا بــا متــن غایــب اســت.
ب348( »حاجــت خــود عرضــه کــن حّجــت مگــو«: و دلیــل میــار، »همچــو ابلیــس لعیــِن ســخت رو«: 
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کــه آن ابلیــس ســخت رو حّجــت آورد و گفــت: »اَنـَـا َخْیــٌر ِمْنــُه َخلَْقَتنــی ِمــْن نــار و َخلَْقَتــُه ِمــْن طیــن«. 
)همــان( بینامتنیــت مضمونــی اتفــاق افتــاده اســت.

ب3۶0( »بنــده را کــی َزهــره باشــد کــز فضــول«: و از خودبینــی، »امتحــان حــق کنــد ای گیــِج گــول«: و 
ــٍۀ أََجــٌل«: هــر قــوم را وقــت مــرگ معّیــن کــرده اســت،  احمــق الَجــَرم حــق تعالــی بــه حکــم: »لـِـُکلِّ أُمَّ
»َو التُلُقــوا بِأیْدیکــم اِلــی التَّهُلَکــۀ«: گفتــه کــه از تهلکــه نهــی کــرده اســت. اگــر مــن خــالف ایــن عمــل 

کنــم امتحــان او کــرده باشــم. )همــان(
ــه  ــی، ب ــا آوردن آیاتــی از قــرآن و برقــراری بینامتنیــت مضمون ایــن بیــت از مواردیســت کــه ســروری ب
توضیــح ابیــات پیشــین )آن جهــود حــق ســتیز از روی شــیطنت و غــرض بــه حضــرت علــی )ع( گفــت: 
حــاال کــه خــدا تــا ایــن درجــه حافــظ اســت و تــو بــه حفاظــت او ایمــان داری، خــود را از ایــن بــام بــه 
پاییــن افکــن و بــر حفــظ و حراســت الهــی نیــز اعتمــاد داشــته بــاش( نتیجــۀ آنهــا را موالنــا در ایــن بیــت 
و بیــت پــس از آن ذکــر کــرده، مــی پــردازد. بــدون اینکــه مولــوی در مثنــوی اشــاره ای بــه ایــن آیــات 

داشــته باشــد و ســروری آنهــا را بــرای توضیــح بیشــتر آورده اســت.
ر خانــه ای«:  ر دانــه ای«: و لطیــف و شــیرینی، »پــس بدانــی ِکاهــل ُســکَّ ب3۶9( »چــون بدانســتی کــه ُســکَّ
ِّــِه و نَهــی النَّْفــَس َعــن اِلَهــوی«: داخــل  الَجــَرم چــون در کالم حــق تعالــی کــه: »و اَمــا َمــن خــاَف مقــاَم رب

شــوی در جــزاء او کــه: »َفــإنَّ الَجنَّــَۀ هــی الَمــأوی«: اســت داخــل شــوی. )همــان(
در صفحــه 124 شــرح کریــم زمانــی، در توضیــح شــکر خانــه، آمــده اســت کــه بــه معــدن شــکر ذوق و 
معــارف و اســرار الهــی تعلــق داری. ســروری مصــداق شــکرخانه را مطابــق آیــۀ قــرآن، جنــت و بهشــت در 

نظــر گرفتــه و بینامتنیــت مضمونــی و مصداقــی ایجــاد کــرده اســت. 
ت گیــر شــد«: محــو لـَـّذت  ب405( »گرچــه از لــّذات بی تأثیــر شــد«: آن محــو لـَـّذت، »لّذتــی بــود او و لـَـذَّ
ــّذت  ــی نکنــد ل ــار خــود را فان ــّذت از او پیــدا می شــود. پــس کســی کــه اختی َ ــی اســت کــه ل یــک لَّذت
ــَوٌۀ والُعلَمــاُء َکَنْفــٍس واِحــَدٍۀ« خاصــه اتّحــاد  اختیــار حــق تعالــی در نیابــد. »شــرح »اِنّمــا المؤمنــوَن اِْخ
ــالم کــه اگــر یکــی از ایشــان را منکــر شــوی  ــه الّس ــاء علی ــالم و ســلیمان و ســایر انبی ــه الّس داوود علی
ــه  ــه از آن هــزاران خان ــه هیــچ نّیتــی درســت نباشــد و ایــن عالمــت اتّحادســت کــه یــک خان ایمــان ب
ُق بَْیــَن اََحــٍد ِمْنُهــم والعاقــُل  ویــران کنــی، آن همــه ویــران شــود و یــک دیــوار قائــم نمانــد کــه »النَُفــرِّ

یَْکفیــِه اإلشــارۀ« ایــن خــود از اشــارات گذشــت«. )همــان(
در ایــن بیــت بینامتنیــت از نــوع متــوازی و هــدف نــوآوری و خالقیــت در معناســت. بینامتنیــت مضمونــی 

نیــز رخ داده اســت.
ب444( »گــر ز قــرآن نقــل خواهــی ای َحــرون«: ســتور معانــد، »خــوان جمیــع ُهــم لََدیْنــا ُمحَضــرون«: 
ــا جمیــٌع  ــه دو آیــه کریمــه کــه در ســوره یــس اســت، یکــی ایــن اســت: »َو اِْن ُکلُّ لَّم اشــارت اســت ب
ــا ُمْحَضــرون«.  ــَدًۀ َفإذاهــم جمیــٌع لََدیْن ــًۀ واِح َــْت ااّل صْیَح ــا ُمْحَضــرون«: و دوم ایــن اســت: »اِن کان لََدیْن
)همــان( بینامتنیــت از نــوع نفــی جزئــی و هــدف اســتفاده از واژگان قــرآن بــرای تأکیــد و تکــرار و القــای 

هرچــه بیشــتر پیــام و مطلــب اســت.
ب4۶3( »از لُعــاب خویــش پــردۀ نــور کــرد«: از لعــاب خــود، نــور را پــرده میکنــد، »دیــدۀ ادراک خــود 
ــّروُح ِمــن  را کــور کــرد«: یعنــی بــه حکــم: »نََفْخــُت فیــه ِمــن روحــی؛ و، یَســألونََک ِعــْن الــّروح، قــل ال
امــر ربـّـی«: روح انســانی را بــه حــق تعالــی اتّصالــی اســت اّمــا کیفیــت اتّصالــش معلــوم نیســت. )همــان(
ــا قــرآن، بــه  ــا اســتفاده از آیــات قــرآن و ارتبــاط بینامتنــی شــرح خــود ب در ایــن بیــت هــم ســروری ب
بیــان موضوعاتــی بیشــتر بــرای بیــان ادراک فطــری بنــده و تفهیــم مطلــب مــی آورد. چنانکــه در دنبالــه 
مــی آورد: »ایــن امثلــه کــه گفتــم نظایــر اســت نــه آنکــه امثلــه مطابقــه باشــد؛ مقصــود تفهیــم عاقــل 

اســت اّمــا جاهــل از ایــن ســخن بــه ضــالل افتــد.« )همــان(
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ب5۶2( »پــس نثــاری کــرده باشــی بهــر َخــود«: قــال رســول اهلل علیــه الّســالم: »مــا اَکلَلـْـَت َفَقــد اَْفَنْیــَت 
َقــْت َفَقــْد اَبَْقْیــَت«؛ »چونکــه هــر ســرمایۀ تــو صــد َشــَود«: حــق تعالــی  و مــا لَِبْســَت َفَقــد اَبْلَْیــَت و مــا تََصدَّ
ــٍۀ انَْبتــْت َســْبَع ســنابَِل فــی ُکِلّ ســنبلٍۀ  فرمــود: »َمَثــُل الّذیــن یُْنِفقــوَن اموالَهــم فــی ســبیل اهلل َکَمَثــِل َحبَّ
ــری  ــه تعبی ــا ب ــوازی و بینامتنیــت ی ــم«. نفــی مت ــاء واهلل واســٌع علی ــْن یَش ــۀ واهلل یُضاعــف لَِم ــَۀ َحبَّ ِماتَ

ترامنتیــت میــان مثنــوی و قــرآن و روایــت کــه در اینجــا ســخن پیامبــر )ص( اســت.
ب730( »عــدل باشــد پاســبان کام هــا«: و حــارس مرام هــا؛ پــس بــه حکــم: »اِّن الُملــک یَْبقــی بِالکفــِر و 
لــم«. بقــاء ملــک بــه عــدل اســت. »نوِشــَروان بــه ســبب عــدل، زمــاِن بســیار ُملــک گرفــت و  الیْبَقــی بِالظُّ
رســول اهلل علیــه الّســالم در زمــان او مولــود شــد چنانکــه فرمــود: »اَنـَـا َولـَـْدُت فــی زمــان العــادل«. آیــات 

را ســروری مــی آورد. بینامتنیــت ســروری بــا قــرآن و مضمونــی اســت.
ب75۶( »در قبــول آرنــد شــاهان نیــک و بــد«: پــس از قبــول کــردن، »چــون قبــول آرنــد نَْبــود پیــش 
ــی از آن  ــد بخــرد، یک ــک عق ــه ی ــز را ب ــر کســی دو چی ــه اگ ــن مســأله شــرعیه هســت ک رد«: همچنی
صحیــح و دیگــری معیــوب باشــد، هــر دو را قبــول میبایــد کــرد یــا هــر دو را رد؛ امــا صحیــح را قبــول 
کــردن و معیــوب را رد کــردن جائــز نیســت. الجــرم بــر ایــن قیــاس حــق تعالــی مؤمنــان را بــه حکــم: 
ــَۀ« خریــده اســت صحیحــان را کــه  ــُم الَْجنَّ ِــَأنَّ لَُه ــْم ب ــُهْم َوأَْمَوالَُه ــنَ الُْمْؤِمِنیــَن أَنُْفَس َری ِم ــتَ َ اْش »إِنَّ اهللَّ
انبیــا و اولیاســت قبــول کنــد و دیگــران کــه بــه حکــم: »َمــن تشــبََّه قومــاً َفُهــَو ِمْنُهــْم« بــه ایشــان تشــّبه 

ــول شــوند. ــد مقب ــه حضــرت او فروخته ان ــد خــود را ب ــک عق ــه ی ــد و ب کرده ان
باز هم آیات را سروری می آورد. بینامتنیت سروری با قرآن و مضمونی است.

ــوا« گفــت از جــذب کــرم«: اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه کــه در ســورۀ »آل  ب200۶( »قــل تعال
َ َواَل نُْشــِرَک  عمــران« اســت: »ُقــْل یـَـا أَْهــَل الِْکَتــاِب تََعالـَـْوا إِلـَـی َکلَِمــٍۀ َســَواٍء بَْیَنَنــا َوبَْیَنُکــْم أاَلَّ نَْعُبــَد إاِلَّ اهللَّ
ــا  َّــا ُمْســلُِموَن«. »ت َّــْوا َفُقولُــوا اْشــَهُدوا بَِأن ــإِْن تََول ِ َف ــْن ُدوِن اهللَّ ًــا ِم ــا بَْعًضــا أَْربَاب ــْیًئا َواَل یَتَِّخــَذ بَْعُضَن ـِـِه َش ب
ــوع  ــت از ن ــده ام. بینامتنی ــده و ســرکش را رام کنن ــّره را آموزن ــن ُک ــن رایضــم«: م ــم، م ــان ده ریاضت ت
ــن  ــا مت ــا ب ــی پوی ــراری تعامل ــب و برق ــن غای ــه اهمیــت و قداســت مت ــراف ب ــوازی وهــدف اعت نفــی مت

غایــب اســت.
ــت، »زان دو  ــی اس ــق تعال ــرف ح ــخن از ط ــن س ــو«: ای ــن مش ــی غمگی ــد ای نب ــر نیاین ب2012( »گ
َّــا ُمْســلُِموَن«  َّــْوا َفُقولـُـوا اْشــَهُدوا بَِأن بی تمکیــن تــو پُــر از کیــن مشــو«: تمــام آیــت ایــن اســت: »َفــإِْن تََول
پــس در ایــن آیــت رســول اهلل علیه الّســالم را تســلیت اســت و مــراد از اهــل کتــاب، اهــل توریــۀ و اهــل 
انجیــل یعنــی یهــود و نصــاری اســت. الَجــَرم از ایــن دو طایفــه پــر از غــم و کیــن مشــو. بینامتنیــت از 
نــوع نفــی متــوازی و هــدف نــوآوری و خالقیــت در معنــا و برقــراری تعاملــی پویــا بــا متــن غایــب اســت.

ب2042( »مــردگان بــاغ برجســته ِز بـُـن«: بــه حکــم: »َفانُظــر اِلــی آثــار رحمــۀ اهللِ کیــف یحیــی االرض 
بعــد موتِهــا« مــردگان بــاغ برجســته اند از بیــخ و بــن، »کان دهنــدۀ زندگــی را فهــم کــن«: پــس بــه حکــم: 
ٍۀ«: آن حیــات دهنــده را دریــاب. در ایــن بیــت، ســروری بــه شــیوۀ  »قــل ویحییهــا الَّــذی اَنْشــأها اَوََّل َمــرَّ
مفســران بــرای توضیــح مــردگان بــاغ و دهنــدۀ زندگــی بــه آنــان از آیــات متناســبی بهــره میگیــرد کــه 

بــرای تفهیــم موضــوع مؤثــر و زیباســت. 
ب2282( »او همــی جوشــید از تـَـِفّ ســعیر«: از حــرارۀ نــار، »عقــل میگفتــش: »اَلـَـم یاتـِـک نذیــر« اشــارت 
اســت بــه آن آیــت کریمــه کــه در ســوره »ُملــک« اســت: »ُکلََّمــا أُلِْقــَي فِیَهــا َفــْوٌج َســَألَُهْم َخَزنَُتَهــا أَلـَـْم 
ُ ِمــْن َشــْيٍء إِْن أَنُْتــْم إاِلَّ فـِـي َضــاَلٍل  َل اهللَّ بَْنــا َوُقلَْنــا َمــا نـَـزَّ یَْأتُِکــْم نَِذیــٌر؛ َقالـُـوا بَلَــی َقــْد َجاَءنـَـا نَِذیــٌر َفَکذَّ

ــِعیِر«. نفــی متــوازی ــا فـِـي أَْصَحــاِب السَّ ــا نَْســَمُع أَْو نَْعِقــُل َمــا ُکنَّ َکِبیــٍر؛ َوَقالـُـوا لـَـْو ُکنَّ
ب2300( »میکنــد او توبــه و پیــر خــرد«: آنکــه بــه ســبب غــم توبــه میکنــد اگرچــه توبــه میکنــد اّمــا پیــر 
عقــل، »بانــگ »لـَـوُرّدوا لَعــادوا« میزنــد«: اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه کــه در ســورۀ »انعــام« اســت: 
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َِّنــا َونَُکــوَن ِمــَن الُْمْؤِمِنیــَن؛ بـَـْل  َب بِآیـَـاِت َرب ــاِر َفَقالـُـوا یـَـا لَْیَتَنــا نـُـَردُّ َواَل نَُکــذِّ »َولـَـْو تـَـَری إِْذ ُوقُِفــوا َعلـَـی النَّ
َُّهــْم لََکاِذبـُـوَن«. نفــی متــوازی وا لََعــاُدوا لَِمــا نُُهــوا َعْنــُه َوإِن بـَـَدا لَُهــْم َمــا َکانـُـوا یُْخُفــوَن ِمــْن َقْبــُل َولـَـْو ُردُّ

ب2301( »عقــل ضــد شــهوت اســت ای پهلــوان«: ایــن را بــدان، »آنکــه شــهوت میَتَنــد عقلــش مخــوان«: 
َِّذیــَن  آن را عقــل مگــو، از آنکــه از حــق عــدول کنــد. چنانکــه حضــرت خــدا در ســورۀ »نســاء« فرمــود: »ال

ــَهَواِت أَْن تَِمیُلــوا َمْیــاًل َعِظیًمــا«. نفــی متــوازی ِبُعــوَن الشَّ یَتَّ
ــود،  ــم ب ــا وهــم از آِن اوســت کــه او ســوزندۀ عال ــد ی ــم ســوز را«: مان ــر فرعــون عال ب2307( »وهــم م
»عقــل مــر موســِی جــان افــروز را«: مانــد یــا عقــل از آِن اوســت کــه او جــان افــروز اســت چــون حضــرت 
ــِه  ــْوَن َوَملَِئ ــی فِْرَع َ ــا إِل ــی بِآیَاتَِن ــْم ُموَس ــْن بَْعِدِه ــا ِم ــمَّ بََعْثَن ــراف«: »ثُ ــت ســورۀ »اع ــم آی ــه حک خــدا ب

ــا«. موســی را فرســتاد: ــوا بَِه َفَظلَُم
ــو  ــو ت ــش: بگ ــت فرعون ــر و تواضــع، »گف ــر فق ــی ب ــق نیســتی«: یعن ــر طری ــت موســی ب ب2308( »رف
کیســتی؟« یعنــی چــون موســی علیــه الّســالم از بهــر دعــوت پیــش فرعــون رفــت، فرعــون از او پرســید 

کــه تــو کیســتی؟«
ب2309( »گفــت مــن عقلــم رســول ذوالجــالل«: حضــرت موســی در جــواب فرعــون گفــت مــن صاحــب 
عقلــم و رســول حضــرت خــدا، جــّل و عــال، چنانکــه در ســورۀ »اعــراف« فرمــود: »َقــاَل ُموَســی یـَـا فِْرَعــْوُن 

ــُۀ اهلل ام اَمانـَـم از ضــالل«. پــس از آن فرعــون: ِّــي َرُســوٌل ِمــْن َربِّ الَْعالَِمیــَن«، »ُحجَّ إِن
ــام قدیمــت را بگــو«:  ب2310( »گفــت نــی، خامــش، رهــا کــن هــای و هــو«: ای موســی، »نســبت و ن

موســی در جــواب فرعــون:
ب2311( »گفــت کــه نســبْت مــرا آن خاکدانـْـش«: یعنــی نســبت مــن بــه خاکــدان حــق تعالــی اســت، 
»نــام اصلــم کمتریــن بندگانــش«: یعنــی اصــل مــن کــه خــاک اســت نــام او کمتریــن بنــدگان حضــرت 
ــت  ــن بینامتنی ــی مت ــت درون ــت، در باف ــن بی ــر اشــیاء اســت. )همــان( در ای ــرا خــاک احق خداســت زی

مضمونــی بــا بافــت پنهــان متــن غایــب اتفــاق افتــاده اســت.
ــه آدَم  ــرُت طیَنَت ــه حکــم: »َخمَّ ــم ز خــاک و آب و گل«: یعنــی حضــرت خــدا ب ب2313( »نســبت اصل
ــه موجــب »خلــق االنســان مــن صلصــال کالفّخــار« آدم علیــه الســالم را از  ــَدِیّ اربعیــَن صباحــاً« و ب بَِی
ــاک  ــی« خ ــن روح ــه م ــت فی ــم: »نفخ ــه حک ــان و دل«، و ب ــزدان ج ــد »آب و گل را داد ی ــاک آفری خ
ــان(  ــاَرًۀ أُْخَری«.)هم ــْم تَ ــا نُْخِرُجُک ــْم َوِمْنَه ــا نُِعیُدُک ــْم َوفِیَه ــا َخلَْقَناُک ــب: »ِمْنَه ــه موج ــان داد و ب را ج
بینامتنیــت مضمونــی بــرای اعتــراف بــه اهمیــت و ارزش متــن غایــب و تشــخص بخشــی بــه بافــت کالم 

اســت. 
ب2314( »مرجــع ایــن جســم خاکــم هــم بــه خــاک«: یعنــی پــس از مــردن خــاک میشــوم، »مرجــع تــو 
هــم بــه خــاک ای ســهمناک«: تــو نیــز خــاک میشــوی ای فرعــون هولنــاک و صاحــب هیبــت. )همــان( 
بینامتنیــت مضمونــی کــه در بالغــت بــه آن تلمیــح گفتــه میشــود. قبــال اشــاره شــد کــه در نــزد بســیاری 

از محققــان تلمیــح بــه قصــه هــا و روایتهــای داســتانی مشــهور در شــمار بینامتنیــت قــرار میگیــرد.
ب2315( »اصــل مــا و اصــل جملــه سرکشــان«: یعنــی اصــل همچــو تــو شــاهان، »هســت از خاکــی و آن 
ــن اســت.  ــم و از آن نشــان ها، یکــی ای ــا از خــاک آفریده ای را صــد نشــان«: نشــان بســیار هســت کــه م
)همــان( در ایــن بیــت نیــز، در بافــت درونــی متــن بینامتنیــت مضمونــی بــا بافــت پنهــان متــن غایــب 

اتفــاق افتــاده اســت.
ب2317( »چــون َرَود جــان، میشــود او بــاِز خــاک«: پــس بــه حکــم: »ُکلُّ َشــیٍء یَْرِجــُع اِلــی اصلــه«: آن 
جســم خــاک گــردد ایــن نیــز نشــان اســت کــه جســم از خــاک آفریــده اســت. »انــدر آن گــوِر مخــوف 
ســهمناک«: در قبــر کــه هولنــاک اســت. )همــان( بینامتنیــت مضمونــی و خــالق بــرای توضیــح بیشــتر و 

ارتبــاط خــالق بــا متــن غایــب و اســتمرار آن روی داده اســت.
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ــزد آن درخــت  ــه ن ب3571( »آتــش او را ســبز و خــّرم میکنــد«: چنانکــه موســی علیه الّســالم چــون ب
میرفــت آن را پــر آتــش میدیــد اّمــا در میــان آتــش ســبز و تــر بـُـود، »شــاخ او اِنـّـی اَنـَـا اهلل میَزنـَـد«: کــه 
موســی از آن درخــت آواز اَنـَـا اهلل میشــنید چنانکــه حضــرت حــق در ســورۀ قصــص حکایــت کــرده اســت: 
ــَجرِۀ اَن یــا موســی اِنّــی  ــَن الشَّ ــِۀ ِم ــِۀ الُمباَرَک ــِن فــی الُبْقَع ــواِد االَیَْم »َفلّمــا اَتهــا نُــوِدَی ِمــن َشــاِطیِء ال
اَنــا اهللَ َربُّ العالَمین«.)همــان( . بینامتنیــت مضمونــی و اشــاره بــه قصــه و روایــت از نــوع تلمیــح اســت.

ب3575( »کاَمــَدش پیغــام از وحــی ُمِهــم«: ضمیــر راجــع بــه رســول اهلل اســت علیه الّســالم، »کــه کــژی 
بگــذار اکنــون َفاْســَتِقْم«: اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه کــه در ســورۀ هــود اســت: »َفاْســَتِقْم َکَمــا 

أُِمــْرَت«: یعنــی راســت شــو چنانکــه تــو را فرموده انــد. )همــان(
ــوازی  ــوع نفــی مت ــَتِقْم و القــای آن در بافــت کالم، بینامتنیــت از ن ــه دلیــل بهره گیــری بیشــتر از َفاْس ب

اســت.
ب3754( »زانکــه شــکل َزفــت، بهــِر ُمنِکــر اســت«: زیــرا صــورت َزفــت و غلیــظ، بهــر انــکار کننــده اســت، 

»چــون کــه عاجــز آمــدی لطــف و بـِـْر اســت«: و نیکــی و احســان.
حکایــت: »زن فقیــره بــود کــه مســاجد را میروفــت و آن را مســکینه گفتنــدی. پــس از مرگــش او را در 
خــواب دیدنــد و گفتنــد: حــال تــو چــون اســت ای مســکینه؟ گفــت هیهــات! مســکینی برفــت بــدان کــه 
کســی کــه از بهــر حضــرت خــدا ذلـّـت کنــد در دنیــا، حضــرت خــدا آن را عزیــز گردانــد در عقبــی.« قــال 

اهلل تعالــی: »إَِذا َرأَیـْـَت ثـَـمَّ َرأَیـْـَت نَِعیًمــا َوُملـْـًکا َکِبیًرا«.)همــان(
مطابــق بــا شــیوۀ فوق،گاهــی ســروری، بــرای شــرح بیــت حکایت هایــی را ذکــر میکنــد و ســپس آیــه را 

در حکایــت مــی آورد.
»در بعضــی تفاســیر گفته انــد: ملــک کبیــر آن اســت: خــدای تعالــی َملَــک میفرســتد بــه کتــاب و گویــد 
ــد از  ــب کن ــک اِذن طل ــرد؛ آن َملَ ــر وی درآی و ااّل بازگ ــر اِذن دهــد ب ــن، اگ ــدۀ م ــر بن اســتیذان کــن ب
هفتــاد دربــان، آن بنــده اِذن دهــد. َملـَـک درآیــد و کتــاب حضــرت خــدا را دهــد کــه بــر عنــوان او نوشــته: 
»ِمــن الَحــیِّ الـّـذی الیمــوت اِلــی الَحــیِّ الَّــذی الیمــوت« چــون بنــده مکتــوب را بگشــاید بینــد کــه در او 
نوشــته: ای بنــدۀ مــن! تــو را اشــتیاق دارم بیــا مــرا زیــارت کــن. آن بنــده َملـَـک را گویــد: بـُـراق آورده ای! 
َملـَـک گویــد: آری. پــس ســوار َشــَود و شــوق ایــن بنــده نیــز زیــاده شــود تــا بــه مقــام لقــا و محــّل تجلـّـی 
رســد اّمــا آن کــس کــه در دنیــا تکّبــر کنــد در آخــرت از خــاک ذلیل تــر شــود و هیــچ قــدرش نباشــد. 

کمــا قــال اهلل تعالــی: »َفــاَل نُِقیــُم لَُهــْم یـَـْوَم الِْقَیاَمــِۀ َوْزنـًـا«.
گاهــی نیــز بــرای شــرح بیــت از تفاســیر مــدد میجویــد و آیاتــی را مطابــق بــا شــیوۀ تفســیری خویــش 

ذکــر میکنــد.
ب37۶9( »شــهپری بگرفتــه شــرق و غــرب را«: شــهپر: یــک مــوی مــرغ را میگوینــد کــه بــزرگ باشــد؛ 
ــش مصطفــی«:  ــت گشــت بیُه ــود. »از مهاب ــه ب ــر جبرئیــل شــرق و غــرب را بگرفت ــوی پ ــک م ــی ی یعن
ــد: جبرئیــل را در  ــَتَوی« گفته ان ٍۀ َفاْس ــرَّ ــدان کــه در تفســیر، »ُذو ِم ــل نکــرد او را ب ظاهــر حــس او تحّم
صــورِت خــود، جــز رســول اهلل علیــه الّســالم کــس ندیــد. او دوبــاره دیــد، یــک بــار در زمیــن، یــک بــار 
در آســمان چــون در زمیــن بــه جســمانیت دیــد بیهــوش گشــت و در آســمان بــه روحانیــت دیــد تحّمــل 
کــرد بلکــه از جبرئیــل بلنــد رفــت چنانکــه در ایــن مبحــث بیــان کنــد. )همــان( بینامتنیــت از نــوع نفــی 

متــوازی.
ــت  ــّوت روحانی ــه روح و ق ــق ک ــم الخل ــت«: آن عظی ــدر اس ــِق او کان صف ــُم الُخل ب3787( »و آن َعظی

ــی. ــی جزئ ــوع نف ــت از ن ــده اســت. بینامتنی ــه صــف لشــکرها را درن اوســت ک
ــودی و  ــده اوب ــه در ســر جنــگ اّول زنن ــود ک ــان ب ــالم را شــجاعت چن ــه الّس ــت: »رســول اهلل علی حکای
ــال،  ــن در شــّدت حــرب و قت ــت: م ــن شــجاعت همی گف ــا چندی ــب ب ــن ابیطال ــی ب ــب عل اســداهلل الغال
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ــردم«. ــپر میگ ــالم را س ــول اهلل علیه الّس رس
حکایــت: »اُبـَـّی بــن َخلـَـف در روز بــدر رســول اهلل علیه الّســالم را گفــت نــزد مــن اســبی هســت، آن را هــر 
روز یــک َفــَرق ارزق بدهــم تــا تــو را بــر آن قتــل کنــم. رســول اهلل علیه الّســالم گفــت: مــن تــو را قتــل 
کنــم ان شــاء اهلل. چــون روز احــد شــد، اُبــیَّ بــن َخلَــف بــر اســب ســوار شــده، متوجــه شــد مردمــان از 
مســلمان بــه قصــد او توّجــه کردنــد. رســول اهلل علیــه الّســالم ایشــان را گفــت: »اِْســَتآِخروا« یعنــی پــس 
ــت.  ــش بشکس ــتخوان پهلوی ــزد؛ اس ــه ای ب ــه حرب ــت و وی را ب ــش رف ــالم پی ــول اهلل علیه الّس ــد. رس َروی
یــاران او بردنــدش او همی گفــت: محّمــد مــرا بکشــت. یارانــش گفتنــد متــرس؛ او همی گفــت: اگــر آنچــه 
بــه مــن رســیده اســت هــم مردمــان را رســیدی بکشــتی، الَجــَرم در بعــض راه بمــرد »بی تغّیــر »مقعــد 
ــاٍت َونََهــٍر؛ فِــي َمْقَعــِد  صــدق« انــدر اســت« آن روح بــه حکــم آیــت ســورۀ قمــر: »إِنَّ الُْمتَِّقیــَن فِــي َجنَّ
ِصــْدٍق ِعْنــَد َملِیــٍک ُمْقَتــِدٍر«: بی تبدیــل و تغییــر در مقعــد صــدق نــزد خــدای تعالــی اســت«.)همان( آیــه 

در حکایــت و بینامتنیــت مضمونــی.
ب3789( »بــی ز تغییــری کــه ال شــرقیٌه«: اشــارت اســت بــه مضمــون آن آیــت کریمــه کــه در ســورۀ 
ــٍۀ«:  ــٍۀ«. »بــی ز تبدیلــی کــه ال َغْربِیَّ َــٍۀ اَل َشــْرقِیٍَّۀ َواَل َغْربِیَّ نــور اســت: »یُوَقــُد ِمــْن َشــَجَرٍۀ ُمَباَرَکــٍۀ َزیُْتون
یعنــی آن درخــت نیســت کــه آفتــاب او را گاه رســد، گاه نرســد بلکــه آن درخــت اســت کــه بــر ُقلّــۀ کــوه 
اســت یــا در صحــرای واســع کــه آفتــاب هــر گاه او را میرســد، الَجــَرم روح رســول اهلل علیه الّســالم نیــز 
چنیــن اســت کــه نــور آفتــاب حقیقــی بــر او باقــی و دائــم اســت. )همــان( در ایــن بیــت، بینامتنیــت از 

نــوع نفــی جزئــی اســت.
ــَماَواِت َوالْْرِض َمَثــُل  ُ نـُـوُر السَّ حکایــت: »کعــب و ابــن ُجَبْیــر گفتنــد: در تفســیر قــول حضــرت خــدا: »اهللَّ
ــن عبــداهلل  ــوِرِه« اوســت و ســهل ب ــُل ن ــد اســت پــس معنــی َمَث ــی محّم ــور ثان ــۀ مــراد از ن ــوِرِه«، اآلی نُ
ــِل نــور محمــد  گفتــه: معنــی ایــن اســت کــه اهلل هدایــت کننــده اســت، اهــل آســمان و زمیــن را و َمَث
وقتــی کــه امانــت بــود در اَْصــالب »وجــود مــردان« »َکِمشــکوٍۀ« کــه صفــت او چنیــن باشــد و مــراد از 
»مصبــاح« دل اوســت و »زجاجــه« صــدر اوســت یعنــی گویــا »کوکــب ُدّری« اســت کــه در او ایمــان و 
حکمــت اســت: »یُوَقــُد ِمــْن َشــَجَرٍۀ ُمَباَرَکــٍۀ«: یعنــی از نــور ابراهیــم؛ و معنــای کالم حضــرت خــدا کــه 
ــه  ــر شــود ب ــالم ظاه ــد علیه الّس ــّوت محم ــه نب ــک شــود ک ــی نزدی ــيُء«: یعن ــا یُِض ــَکاُد َزیُْتَه ــت: »یَ گف

مردمــان همچــو ایــن زیــت.
ــب  ــن غای ــرآن. حضــور گســتردۀ مت ــات ق ــات و آی ــا اســتفاده از حکای ــی ب ــت خــالق و مضمون بینامتنی

ــروری. ــرآن( در شــرح س )ق
ب3793( »خــود نتانــم ور بگویــم وصــف جــان«: طاقــت و قــدرت نــدارم و ااّل اگــر بگویــم وصــف جــان، 
ــًۀ  ــلَْناَک إاِلَّ َرْحَم ــا أَْرَس ــی. »َوَم ــق تعال ــم کالم ح ــه حک ــه ب ــکان«: ک ــون و م ــن ک ــد در ای ــه افت »زلزل
لِلَْعالَِمیــَن«: مؤمنــان را رحمــت اســت بــه هدایــت و منافقــان را بــه امــان از قتــل و کافــران را بــه تأخیــر 

عــذاب و خــالص از تغییــر صــورت.
حکایــت: »رســول اهلل علیه الّســالم از جبرئیــل ـ امیــن علیــِه َرحَمــِۀ َرِبّ العالمیــن ـ پرســید: »تــو را نیــز از 
ایــن رحمــت چیــزی رســیده اســت؟ گفــت: آری، مــن از عاقبــت میترســیدم، بــه ســبب تــو ایمــن گشــتم؛ 
ٍۀ عنــد ذی العــرِش  ــوَّ َّــه لقــول رســول کریــم ذی ُق ــر مــن کــه فرمــود: »اِن ــی ثنــا کــرد ب کــه حــق تعال

مکیــن ُمطــاٌع ثــم امیــن«.
حکایــت: »از ُســفیاِن ثــوری مــروی اســت کــه طــواف میکــرد. مــردی را دیــد کــه هیــچ پــای برنداشــتی 
و بــر زمیــن ننهــادی ااّل بــر رســول اهلل علیه الّســالم َصلَــواۀ کــردی، مــن آن مــرد را گفتــم چــرا تســبیح 
و تهلیــل را تــرک کــردی و بــر َصلَــوۀ روی آوردی؟ در ایــن تــو را چیــزی هســت کــه باعــث ایــن عمــل 
گشــته اســت گفــت: مــن بــا پــدرم از بهــر حــج بیــرون آمدیــم. در بعــض منــازل پــدرم بیمــار شــد مــن 
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ــده  ــخت رنجی ــیدم. س ــش را پوش ــت. روی ــیاه گش ــش س ــرد و روی ــبی بم ــودم. ش ــام نم ــالج او قی در ِع
ــده  ــاک ندی ــدم کــه آنچنــان صــورت خــوب و لبــاس پ ــاگاه کســی دی ــود. ن ــم در رب خاطــر شــدم، خواب
بــودم. نزدیــک پــدرم آمــد. رویــش را گشــاد و دســت خــود بــر روی پــدرم بســود. روی پــدرم ســپید شــد. 
بازگردیــد. مــن جامــۀ او را گرفتــم و گفتــم: یــا عبــداهلل تــو کیســتی کــه خــدای تعالــی بــه ســبِب تــو 
پــدر مــرا احســان کــرد گفــت: مــرا نمیدانــی؟ گفتــم نمیدانــم. گفــت: مــن محمــد بن عبــداهلل و رســول اهلل 
و َمَحــّط قرآنــم. بــدان کــه پــدر تــو بــر نفــس خــود ُمســِرف بــود اّمــا بــر مــن صلــوات بســیار همی کــرد. 
چــون حالــش چنیــن شــد، مــن فریــادش را رســیدم. هــر کــه بــر مــن صلــوات بســیار آَرد، مــن فریــادرس 
او َشــَوم. چــون بیــدار شــوم، روی پــدر را ســپید یافتــم. پــس از آن صلــوات را ورد َربــان کــردم. الَجــَرم 

قــّوت روحانیــت نبــی علیه الّســالم چنیــن اســت کــه پــس از مفارقــت بــدن چنیــن مددهــا کنــد.«
حکایــت: »در اخبــار وارد اســت کــه آدم پــس از عصیــان در مناجــات خــود گفــت: اللهــم بَِحــِقّ محمــٍد 

اِْغِفــر خطیئتــی و تَُقِبــلَّ تَوبَْتــی«.
ــن  ــت در اماک ــت: در بهش ــالم گف ــتی؟ آدم علیه الّس ــا دانس ــه ج ــد را از چ ــش محم ــی گفت ــدای تعال خ
رفیعــه دیــدم کــه نوشــته بــود: »ال الــه ااّل اهلل محمــد رســول اهلل« چــون نــام او را بــه نــام تــو مقــارن دیدم، 
دانســتم کــه او اکــرم، َخُلــق توســت الَجــَرم، خــدای تعالــی توبــۀ آدم را قبــول کــرد. ایــن ســخن بــر ایــن 

ِّــِه َکلَِمــاٍت« )همــان( ــی آَدُم ِمــْن َرب روایــت تأویــل کالم حضــرت خداســت کــه: »َفَتلَقَّ
در ایــن بیــت نیــز ســروری بــه ســبب توضیــح بیــت 3793 و موضــوع رحمــت مؤمنان بــه ذکــر حکایتهایی 
میپــردازد و همــراه آنهــا آیاتــی را مــی آورد کــه بینامتنیتــی مضمونــی بیــن متــن شــرح خویــش و مثنــوی 
و قــرآن و متــون صوفیانــه پدیــد مــی آورد. اینگونــه شــیوۀ شــرح مثنــوی در میــان شــروح مثنــوی بســیار 

ــل توجه اســت.  قاب
ب3839( »تــا بــه نــام احمــد از یَْســَتْفِتحون«: اشــارت اســت بــه آن آیــت کریمــه در ســورۀ بقــره اســت: 
َِّذیــَن َکَفــُروا  ٌق لَِمــا َمَعُهــْم َوَکانـُـوا ِمــْن َقْبــُل یَْســَتْفِتُحوَن َعلـَـی ال ِ ُمَصــدِّ ــا َجاَءُهــْم ِکَتــاٌب ِمــْن ِعْنــِد اهللَّ »َولَمَّ
ــا َجاَءُهــْم َمــا َعَرُفــوا َکَفــُروا بـِـِه«. بــه وقتــی کــه ایشــان را کتــاب آمــد از نــزد خــدای تعالــی کــه آن  َفلَمَّ
کتــاب تصدیــق کننــده بــود آن چیــز را یعنــی آن کتــاب را کــه بــا ایشــان بــود و ایشــان بودنــد پیــش از 

ایــن فتــح طلبیــدگان بــر کافــران و میگفتنــد: »اللُّهــمَّ انُْصرنــا بَِنبــیِّ آخــر الّزمــان«. )همــان(
در ایــن بیــت، مولــوی بــا اســتفاده از واژۀ یَْســَتْفِتحون ضمــن اشــاره بــه آیــۀ مــورد نظــر، مفهــوم و زمینــۀ 
کلــی آیــه را بــرای القــای منظــور خــود در مثنــوی فراهــم مــی آورد و بینامتنیتــی خالقانــه از نــوع نفــی 
متــوازی ایجــاد میشــود. نکتــۀ قابــل توجــه آنکــه ســروری، ضمــن بیــان مســتقیم و کل آیــه، در شــرح 

کوتــاه خــود بــر ایــن بیــت بــه شــأن نــزول آیــه هــم اشــاره میکنــد و ســبب ایضــاح مطلــب میگــردد.

نتیجه گیری
ــات  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــارم ب ــر چه ــرآن در دفت ــا ق ــوی ب ــت مثن ــان بینامتنی ــه بی ــش ب ــن پژوه در ای
ــزان  ــات و می ــردن آی ــن مشــخص ک ــد. ســروری ضم ــه ش و تفســیرهای ســروری در شــرح وی پرداخت
بهره گیــری مولــوی از قــرآن بــه شــرح مفاهیــم آیه هــای قــرآن میپــردازد کــه مســلما بــرای فهــم مثنــوی 
و اســتفادۀ دیگــر شــارحان ســودمند بــوده اســت. در ایــن بخــش و درتبییــن نــوع بینامتنیــت مثنــوی بــا 
قــرآن چنیــن نتیجــه گرفتــه میشــود کــه بینامتنیــت مثنــوی بــا متــن غایــب بیشــتر ازنــوع نفــی متــوازی 
و بــرای بیــان اســتمرار معناهــای متعالــی قــرآن و ایجــاد تعاملــی پویــا بــا ایــن متــن وگاهــی نیزآفرینــش 
ــا اســتفاده از تلمیحــات و موضوعــات قرآنــی اســت کــه در مــورد اخیــر، بینامتنیــت  مفاهیــم خالقانــه ب
موضوعــی بــا هــدف بازســازی متــن غایــب، حیــات مجــدد متــن غایــب و نــوآوری و خالقیــت در معنــا بــه 
وجــود می آیــد. امــا ســروری نیــز، از آنجــا کــه خــود مفســر قــرآن و شــارح تفاســیر قرآنــی بــوده اســت، 
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ــرآن، خــود  ــا ق ــوارد بینامتنیــت آن ب ــه م ــا متــن مثنــوی ضمــن اشــاره ب ــش و مواجهــه ب ــگام خوان هن
نیــز هنــگام شــرح بــه شــگردهایی در ایــن حــوزه دســت میزنــد. از جملــه اینکــه گاهــی بــرای روشــن 
شــدن مطلــب در توضیحــات خــودش بــه آوردن آیاتــی از قــرآن بــه شــیوۀ مفســران میپــردازد کــه نوعــی 
ــردگان  ــح م ــرای توضی ــی آورد. چنانکــه ب ــد م ــرآن را پدی ــا ق ــوی ب ــن شــرح خــود، مثن ــت را بی ترامتنی
ــر و  ــرای تفهیــم موضــوع مؤث ــات متناســبی بهــره میگیــرد کــه ب ــان از آی ــه آن ــاغ و دهنــدۀ زندگــی ب ب
زیباســت. از مــوارد دیگــر همیــن نــوع اینکــه بــا توجــه بــه مفهــوم کلــی داســتانهای مثنــوی، بــدون اینکــه 
ــرای  ــه ای از قــرآن ب ــه آوردن آی ــوی در مثنــوی را بیــاورد، ب بخواهــد مــواردی از بینامتنیــت خــاص مول
توضیــح و شــرح خویــش میپــردازد و بــاز هــم نوعــی بینامتنیــت را میــان شــرح خــود و متــن مثنــوی و 
قــرآن پدیــد مــی آورد. از دیگــر شــگردهای بینامتنیتــی ســروری، میتــوان بــه ذکــر حکایتهــای صوفیانــه 
همــراه بــا شــخصیتها و کنشــهای عرفانــی و تــوأم کــردن آنــان بــا آیــات قــرآن اشــاره کــرد کــه نشــان 
ــر  ــه مهمت ــوی و از هم ــرای شــرح مثن ــان ب ــری از آن ــه و بهره گی ــون صوفیان ــر مت ــدۀ اشــراف وی ب دهن
ایجــاد ارتبــاط بینامتنــی آنهــا بــا قــرآن اســت. از دیگــر ویژگیهــای بینامتنــی شــرح ســروری میتــوان بــه 
برقــراری بینامتنیــت یــا بــه تعبیــری ترامنتیــت میــان مثنــوی و قــرآن و روایتهایــی غالبــا از پیامبراکــرم 
ــای بیشــتر آموزه هــای  ــن ســبب الق ــن ســه مت ــان ای ــراری مفهومــی می ــا ایجــاد برق ــه ب )ص( اســت ک

مثنــوی میشــود و تعالیــم قــرآن و ســخنان پیامبــر را در بافتــی مناســب و مؤثــر متذکــر میگــردد.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه حاصــل طــرح پژوهشــی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی، 
واحــد نجــف آبــاد اســت. خانــم دکتــر نوریــان طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده، و بــه عنــوان پژوهشــگر 

ایــن طــرح در گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا نقــش داشــته انــد.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ــندگان را در  ــتانی که نویس ــاد، و دوس ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــانی دانش ــوم انس ــات و عل ادبی

انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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