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 نظریۀ اساس بر ایگنجه نظامی هایمثنوی با مولوی معنوی مثنوی بینامتنی روابط

 ژنت ژرار ترامتنیت

 9، مسروره مختاری4، رامین محرمی0توحید نادری

 چکیده
 هایشیوه تبیین با و دهدمی توضیح را یکدیگر گیریشکل در هامتن تأثیر میزان و شیوه بینامتنی، مطالعات

 کردن مندنظام و گسترش با ژنت ژرار. کندمی بررسی را متون پردازیداللت و رمزگشایی فرایند ها،متن تکثیر

 با و پرداخت متون بین روابط بررسی به یافتهنظام طوربه خود، از قبل پردازاننظریه آراء از برآمده هایمفهوم

 را روابط این مجموعه و کرد مطالعه و بررسی را آن تغییرات تمام و میانمتنی روابط ساختارگرا، رویکردی

 متون سایر اب بینامتنی پیچیدۀ روابط عرفانی، شاهکار ترینبزرگ بهعنوان معنوی- مثنوی. نامید «ترامتنیت»

 وشر به مقاله این در. اندیافته حضور گوناگون انواع به متن این در متون از بسیاری و دارد خود از قبل آثار و

 حکیم آثار با لویمو مثنوی بینامتنی روابط ژنت، ترامتنیت نظریۀ از استفاده با و تطبیقی و تحلیلی ـ توصیفی

 و اهشخصیت سیمای و هامثل ها،داستان از برخی بازتاب منظر از مثنوی. است شدهتحلیل و بررسی نظامی

 عاراش در مولوی. دارد بینامتنی روابط ایگنجه نظامی هایمنظومه با عرفانی و کالمی مفاهیم از برخی بازتاب

 هاداستان از تعدادی نقل و انسان تعریف جان، تعریف عشق، موضوع در نظامی حکیم اندیشههای از خود

 نشد؛ یافت نظامی گنج پنج و مولوی مثنوی بین صریح بینامتنیت رابطۀ پژوهش، این اساس بر. است متأثرشده

 نجپ هایداستان با معنوی مثنوی داستان چندین شباهت مجنون، و لیلی داستان به مولوی فراوان استناد اما

 نای آثار بین که دهدمی نشان مولوی و نظامی آثار در مشترک هایمَثَل و کالمی و دینی مفاهیم وجود گنج،

 .دارد وجود بینامتنی ارتباط ضمنی و غیرصریح طوربه شاعر دو

 .نظامی گنج پنج معنوی، مثنوی ژنت، بینامتنیت،: کلیدی هایواژه
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 016/  ژنت ژرار ترامتنیت نظریۀ اساس بر ایگنجه نظامی هایمثنوی با مولوی معنوی مثنوی بینامتنی روابط

 مقدمه .0

 ندچ در غالب گفتمان عنوانبه که است فارسی ادبیات در اساسی موضوعات از عرفان

 ینهزم این در بزرگی اندیشمندان و کندمی پیدا ظهور و بروز فارسی ادبیات در سده

 از مصون و بوده سهیم موضوع این پروردن و خلق در هاآن از یکهر و اندکرده ظهور

 .است ودهب پیشینیان گفتار و افکار داروام نوعیبه پسینیان و اندنبوده تأثّر و تأثیر

 اثر موجود، پیش از هایاندیشه و افکار سلسله یک از بستری در همواره متأخران

 از لقب آثار با منطقی وگویگفت یک وارد مختلف، انواع به که کنندمی خلق را خود

 .تاس قبول یا رد صورتبه قبلی افکار همان بازتولید موارد اغلب در و شوندمی خود

 و فرهنگ سازدوران و سنگگران آثار از مولوی، مثنوی و ایگنجه نظامی گنج پنج

 آثار داروام مایهدرون و مضامین تلمیحات، اشارات، افکار، در که هستند فارسی ادب

 .اندداشته خود از بعد متون در زیادی تأثیر و بوده خود از قبل

 را پیشینیان افکار خود، متعالی هایاندیشه و افکار بیان ضمن خود، آثار در مولوی

 خلق به اغلب سابق، هایاندیشه ردّ و نقد با و است آورده خود مدّعای صحّت بر دلیل

 .است زدهدست متقدمان هاینظریه پرتو در جدید فکر

 هک است جدید عصر در ادبی مطالعات نوین رویکردهای ازجمله بینامتنی مطالعات

 هامتن میان روابط شناسیگونه و یکدیگر گیریشکل در هامتن تأثیر میزان و شیوه

 و ندک تبیین را هامتن تکثیر چگونگی تا کوشدمی بینامتنیت. دهدمی توضیح را

. دهد قرار مطالعه مورد را پردازیداللت و رمزگشایی فرایند و گذاریرمز چگونگی

 که است ادبی هاینظریه و نقد حوزۀ در بیستم قرن بزرگ هایکشف از بینامتنیت»

 و لتعام ارتباط، به و دهدمی ارائه هامتن کهکشان عناصر رابطۀ دربارۀ نوینی نگرش

 .(04: 0962 مطلق، نامور) «پردازدمی متنیمیان جاذبۀ

 همواره هامتن بلکه نیست؛ متنپیش بدون متنی هیچ بینامتنیت نظریۀ اساس بر

. بود خواهند خود از بعد متون خلق زیربنای و شوندمی بنا سابق هایمتن پایۀ بر
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 رارق خود از بعد متون تأثیرپذیری حتمی موقعیت و انتظار در متون همه آن، بر عالوه

 متون هک ارتباطاتی نوع و هامتنپیش ها،فرضپیش به بینامتنیت دیگر،بیانبه. دارند

 مدیگره با متون ارتباطی هایشبکه یافتن پی در و پردازدمی دارند، خود از قبل آثار با

 ادامه ای را آن و است خود از پیش افکار به وابسته فکری هر. است آنان تأثّر و تأثیر و

 ،ساختنش در که دارد قرار میانه در متنی هر» بنابراین کشد؛می چالش به یا دهدمی

. داشت خواهند حضور آینده هایمتن در نیز هامتن آن و دارند حضور دیگر هایمتن

 همواره و ندارد وجود پایانی نقطۀ بینامتنیت در. است میانه و آغاز یک پایانی، هر

 بنابراین .(299: 0929 آلن،) «دهدمی فزونی و توسعه را متنی جهان درونی، پیوندهای

 و پویا یتبینامتن عنصر با هامتن یعنی است؛ متنی پویایی اساسی عامل بینامتنیت»

 (.001: 0962 مطلق، نامور) «شوندمی خارج بسته فضای یک از

: همان) کرد مطرح را بینامتنیت اصطالح (Julia Kristeva) کریستوا ژولیا بار اولین

 و سابقه دارای هااندیشه و آثار همۀ بینامتنیت، اساسی اصل به توجه با(. 449

 کریستوا از قبل لذا اند؛نیامده وجود به اتفاقی طوربه و هستند ایزمینهپیش

 که اندداشته نقش بینامتنیت نظریۀ تکوین و صدور سازی،زمینه در پردازانینظریه

 میخائیل و (Ferdinand de Saussure) سوسور دو فردینان به هاآن ترینمهم ازجمله

 را نظریه این نیز او از بعد. کرد اشاره توانمی (Mikhail Bakhtin) باختین

 .اندکرده بازکاوی دیگر اندیشمندانی

 :از اندعبارت پژوهش این هایفرضیه

 و پردازیداستان حوزۀ در ایگنجه نظامی هایمنظومه و معنوی مثنوی بین. 0

 .دارد وجود بینامتنی روابط عرفانی، و دینی مضامین

 عرفانی اندیشۀ و پرورانده را آن ای،گنجه نظامی آثار از مضمون اخذ با مولوی. 4

 .است کردهارائه نوینی
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 ،ایگنجه نظامی هایمنظومه از مضمون اخذ با بلکه نیست؛ صرف مقلد مولوی. 9

 نظامی عاشقانه مضامین به و است کردهایجاد عاشقانه و عارفانه جدید معانی

 .است داده عارفانه صبغۀ گنجوی،

 تحقیق سؤاالت و مسئله بیان. 0-0

 و ردهک دگرگون را هاآن بلکه است؛ گرفته بهره پیشین متنی آحاد از تنهانه متن هر

 با آشکار و پنهان ایشبکه ارتباط در و است بخشیده هاآن به ایتازه معنای و موضوع

 هایمتن گاهی موفقیت، صورت در که شوندمی گسترده خود از بعد و قبل متون

 .گیرندمی شکل متن آن اساس بر پسین

 و سلوک و سیر مبدأ گاهی ازآنجاکه و است اشتراکی امری معرفت دیگر، طرفی از

 تجربیات از ایمجموعه به سلوک و سیر مراحل طی در است، یکی عرفا غایی هدف

 هورظ و بروز هاآن آثار محتوای در عمدتاً اشتراک این که کنندمی پیدا دست مشترک

 .یابدمی

 نظام کی در بلکه نیست؛ خود ذات به قائم متنی هیچ بینامتنیّت، نظریۀ اساس بر

 ظامن که است ارتباطی نظام این سایۀ در و آیندمی وجود به متون سایر با ارتباطی

 نکرد مشخص با نظریه، این. شودمی فهم قابل و گیردمی شکل متن یک معنایی

 ایهگسترد بخش ها،متن میان روابط و تعامل تبیین و هامتن کهکشان عناصر رابطۀ

 .افزود آن گسترۀ به و کرد کشف را بشری فرهنگ تاریخ از

 چگونگی ات کوشدمی که است انسانی فردمنحصربه ویژگی یک عنوانبه بینامتنیّت

 و رمزگشایی فرایند و گذاریرمز چگونگی اغلب و کند تبیین را هامتن تکثیر

 .(00: 0969 مطلق، نامور: رک) کند مطالعه را پردازیداللت

 رویکردی کمک به عمالً را بینامتنیت که کسی مشهورترین ادبی گفتمان در

 و گسترش با او. است ژنت است، گرفته کار به هامتن بررسی در ساختارگرا

 رتگسترده طوربه خود، از قبل پردازاننظریه آراء از برآمده هایمفهوم مندکردننظام
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 تردهگس مطالعات با و کرد بررسی را دیگر هایمتن با متن یک روابط تریافتهنظام و

 متنییانم روابط شناختی،نشانه نیز و پساساختارگرایی به باز ساختارگرایی قلمرو در

 .نامید ترامتنیت را روابط این مجموعۀ و داد قرار مطالعه مورد آن تغییرات تمام با را

 یعنی است؛ شده استوار متن چند یا دو عناصر حضوریهم پایۀ بر ژنتی بینامتنیت

 علومم یقین طوربه و یابد حضور دوم متن در عناصری هنری یا ادبی متن یک از هرگاه

 است، هپذیرفت تأثیر نخست متن از غیرمستقیم یا مستقیم طوربه دوم متن که شود

 .است بینامتنی متن دو این رابطۀ

 .ضمنی و غیرصریح صریح،: کندمی تقسیم بزرگ دسته سه به را بینامتنیت ژنت

 «بودن فظیل. »است شناسایی قابل سهولت به بینامتنی، عناصر صریح، بینامتنیت در

 هایگونه سایر از را آن که است صریح بینامتنیت مهم ویژگی دو «کردن اعالم» و

 شده،گرفته عاریت عنصر بینامتنیت، نوع این در. کندمی متمایز ژنت بینامتنی

 این با و دارد حضور هم بعدی متن در است، بوده نخستین متن در که گونههمان

 ومهگی داخل در آن بیان با که کندمی دگرگون را گیرندهعاریت متنِ سرشت حضور،

 .(20-29: همان: رک) شودمی متمایز جدید متن از

 نامور) «است دیگر متن در متن یک پنهان حضور بیانگر غیرصریح بینامتنیت» 

 ضورحهم عناصر و است پنهان بینامتن، مرجع بینامتنیت نوع این در. (22: 0926 مطلق،

 .نیست مشخص صراحت و روشنیبه مشترک، و

 متن هب است، آن اشکال ترینمهم کنایه و اشاره تلمیح، که ضمنی بینامتنیت در 

 کافی دانش دارای و نخست متن به آشنا خوانندۀ فقط و شودنمی ایاشاره نخست

 ؤلّفم بینامتنیت این در. »شودمی نخست متن با دوم متن بینامتنی رابطۀ متوجه

 رجعم غیرمستقیم، طوربه هایینشانه ارایۀ با بلکه کند؛ پنهان را خود متن ندارد قصد

 .(00: 0966 محمدزاده،) «کندمی معرفی را خود کار

 :دهد پاسخ زیر هایپرسش به که است آن بر پژوهش این
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 ارد؟د وجود ایگنجه نظامی گنج پنج و مولوی مثنوی بین بینامتنی ارتباط آیا. 0

 ای است بوده نظامی گنج پنج مطالب تکرار و تقلید صرفاً مولوی هایاندیشه. 4

 کند؟ خلق را جدیدی اندیشۀ است توانسته

 بوده متقدمین هایاندیشه در دگرگونی و تغییر ایجاد مثنوی در مولوی ابتکار اگر. 9

 اوست؟ کار از قسمت کدام در او ابداع و خالق نقطۀ است،

 تحقیق ضرورت و اهداف. 0-4

 اندیشۀ و افکار مختلف هایالیه ازپیشبیش شدن آشکار ها،آن نقد و آثار بررسی

 غیبتر به و شودمی آثار بارورشدن سبب خود، این که دارد دنبال به را آثار آن مؤلّفان

 .انجامدمی هاآن در مطالعه و تحقیق به محققان دیگر تشویق و

 معنوی مثنوی میان پنهان و پیدا مناسبات بیان پژوهش، این دادن انجام از هدف

 در رآثا این اشتراک و افتراق وجوه از ایپاره دادن نشان و ایگنجه نظامی گنج پنج با

 .است عرفانی گوناگون مباحث و موضوعات از هاآن تلقی طرز

 :است زیر موارد پژوهش این از هدف طورکلیبه

 نظامی گنج پنج با مولوی مثنوی اشتراک وجوه بیان و بررسی. 0

 نظریّۀ اساس بر معنوی مثنوی در متنوع معنایی اندازهایچشم دادن نشان. 4

 .ژنت ژرار فرامتنیت و بینامتنیّت

 جادای در مولوی ابداع و خالق نقاط بیان یافتن و مثنوی متعالی متن بازکاوی. 9

 .متقدمین هایاندیشه در دگرگونی و تغییر

 تحقیق پیشینۀ. 0-9

. است بوده اندیشمندان پژوهش و نقد توجه، مورد همواره نظامی آثار و معنوی مثنوی

 دبیا آثار دیگر با معنوی مثنوی بینامتنی ارتباط موضوع با ها،پژوهش این از برخی

 :است زیر قرار به که اندبوده مرتبط
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 منظوم آثار بررسی» مقالۀ در ،(0966) آرافردوس مریم و سرهالی بیگی علی وحید -

 یشینیانپ از مولوی تأثیرپذیر بررسی به «ژنت ژرار بینامتنیت نظریۀ اساس بر مولوی

 طارع و سنایی اشعار با مولوی اشعار بینامتنیت آنان بحث اصلی محور. اندپرداخته

 .اندنپرداخته نظامی اشعار به و است

 بررسی و نقد» مقالۀ در ،(0969) زادهبیژن محمد ارژنه، دشت رضایی محمود -

 رب مولوی مثنوی از تعصّب بهر از کُشتمی را نصرانیان که جهود پادشاه آن داستانِ

 ایاگویهو مثنوی، در بحث مورد داستان که اندگرفته نتیجه «بینامتنیّت رویکرد اساس

 بلعمی، تاریخ «األبرش جزیمۀ» شاهنامه، «رستم و شغاد» ازجمله متقدّم، متون از

 .است ودمنهکلیله «زاغ و بوم» و طبری تاریخ «هیطالیان شاه و ایران شاه فیروز،»

 بینامتنی بررسی» مقالۀ در ،(0969) روضاتیان مریم سیده و  مدنی سادات فاطمه -

 متنیت بیش اساس بر فارسی ادب برگزیدۀ اثر پنج در لیلی چهرۀ نبودن زیبا حکایت

 .اندهکرداشاره نیز مثنوی هایداستان در لیلی چهرۀ نبودن زیبا داستان به «ژنت ژرار

 بینامتنی خوانش» مقالۀ در ،(0966) کزازی الدینمیرجالل و اقبال خسروی رامین -

 نتیجه «ژنت ترامتنیت نظریۀ مبنای بر معنوی مثنوی و طاقدیس هایحکایت

 هب بینامتنی، ارتباط بیشترین طاقدیس مثنوی حکایت 69 بین از که اندگرفته

 هجده لحداق اشخاصِ و مایهبُن پیرنگ، و شودمی مربوط پنهان و غیرصریح بینامتنیت

 .است اخذشده معنوی مثنوی از طاقدیس مثنوی حکایت

 با مثنوی در متنیدرون ارجاعات مطالعۀ» مقالۀ در ،(0926) مطلق نامور بهمن -

 مثنوی دفاتر در روایی استقالل حفظ با متنی پیوستگی بررسی به «بینامتنی رویکرد

 حکایات در( صورت و معنا) روایتی استقالل نوعی بودن دارا وجودبا. است پرداخته

 دفتریمیان و حکایتیمیان تودرتوی و پیچیده روابط و ارجاعات معنوی، مثنوی

 .کند جلوه واحد حکایت یک شکل به اثر این تا است شدهموجب
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 نقاشی علم در چینیان و رومیان کردن مری قصۀ» مقالۀ در ،(0926) کتابی احمد -

 «حسنی داعی و انوری نظامی، غزالی، روایت با مولوی روایت مقایسۀ گری؛صورت و

 او از پیش هایروایت با مولوی روایت تأثیرپذیری و مولوی مثنوی داستان مقایسۀ به

 .اندپرداخته داستان این از

 شعارا کریم، قرآن مضامین با معنوی مثنوی بینامتنیت شده،انجام هایبررسی با

 با ویمعن مثنوی بینامتنی ارتباط دربارۀ تاکنون و شده پژوهش عطار اشعار و سنایی

 سایر با مقاله این که تفاوتی. است نگرفته صورت مستقلی پژوهش نظامی، گنج پنج

 ایجهگن نظامی آثار با معنوی مثنوی بینامتنیت که است این دارد، مشابه هایمقاله

 اب معنوی مثنوی هایداستان همۀ بینامتنیت پژوهش این در که است نشده کار زیاد

 .است شدهتحلیل و بررسی ایگنجه نظامی آثار هایداستان همۀ

 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 از و بردهنام او آثار از و کردهاشاره ایگنجه نظامی حکیم نام به خود آثار در مولوی

 و بردهنام ایگنجه نظامی از غزل، یک پایان در او. است برده بهره هاآن مضامین

 .است کرده تضمین او از را مصرعی

 «نیست تو جفای طاقت مرا که مکن جفا» :گویدمی نظم به نظامی آنک نظیر

 (220: 0929 مولوی،) 

 و معشوق و عاشق نمادهای انسانی، جان تعریف و انسان تعریف عشق، مبحث در

 و تعامل نظامی حکیم هایداستان و معنوی مثنوی بین هاداستان از ایپاره نقل

 رد نظامی حکیم هایداستان هایشخصیت نام زیاد کاربرد. دارد وجود گفتگومندی

 بینامتنیت از خسرو و شیرین فرهاد، مجنون، لیلی،: ازجمله شمس دیوان و مثنوی

 اب دارد انسانی جان از مولوی که تعریفی. دارد حکایت نظامی هایداستان و مثنوی

 را انسانی جان شاعر دو هر زیرا دارد؛ زیادی همانندی انسان از نظامی حکیم تعریف
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 تهداش بیشتری معرفت کس هر: هستند  معتقد و دانندمی معرفت و آگاهی از عبارت

 :دارد بیشتری انسانی جان باشد،

 پنداشتی تو که شد آن از بهتر  داشتی خبر که زانجا تو کار

 (019: 0976 نظامی،)

 فزون جانش خبر افزونش که هر   آزمون در خبر جز نباشد جان

 خبر دارد فزون که رو زان چه از   بیشتر حیوان جان از ما جان

 (9946-4/9947: 0979 مولوی،) 

 ررسیب قابل مختلف هایحوزه در نظامی حکیم آثار با معنوی مثنوی بینامتنی رابطۀ

 نیبینامت ارتباط و نظامی گنج پنج در «عشق» مفهوم بازتاب به مقاله این در. است

 نجپ از معنوی مثنوی هایداستان تأثیرپذیری معنوی، مثنوی در عشق مفهوم با آن

 .است شدهپرداخته معنوی مثنوی در گنج پنج هایمثل کاربرد نظامی، گنج

 عشق. 4-0

 در و اوست خود از قبل اندیشمندان و عارفان وامدار عشق، دربارۀ مولوی دیدگاه

 رابطۀ او اشعار و است داشته نظر نیز مجنون و لیلی عشق به قطعاً عشق، به پرداختن

 مجازی قعش به شعرا و عرفا از بسیاری مانند مولوی. دارد آن با تنگاتنگی بینامتنیت

 عشق در که گویدمی و کندمی معرفی حقیقی عشق مقدمۀ را آن و است معتقد

 بلکه ورزد؛نمی عشق معشوق وجود مادی ابعاد به مجازی صورتبه عاشق نیز مجازی

 هایتمثیل با و شودمی عاشق دارد وجود محبوب در که حقیقی صفات و معنا به

 .کندمی برقرار تفسیری بینامتنیت رابطۀ عشق، دربارۀ قبلی مطالب با مختلفی

 و است شده نهاده عشق بر هستی بنیاد و اساس نظامی، حکیم بینیجهان در

 آسمان و زمین حرکت و جنبش و عالم موجودات بقای و زندگی اساس و پایه محبت،

 :است وابسته عشق وجود به هستی، کل و

 بودی آباد زمین هرگز کجا بودی آزاد آسمان عشق از گر
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 (006: 0929 نظامی،) 

 جزهب کاری است زنده تا است معتقد و داندمی شعار بهترین را عشق نظامی حکیم

 وجودبی جهانیان و ندارند عشق جزبه محرابی نیز افالک بلکه او، تنهانه و ندارد عشق

 داندیم استوار عشق پایۀ بر را آفرینش نظام گنجه پیر: »هستند مرده و افسرده عشق

 :(24: 0961 رضایی، و زادهاشرف) «نهدمی نام مرگ را بودن عشقبی و

 کاری عشق جز زیم تا باداـم شعاری ناید به عشق کز راـم          

 ندارد آبی عشق خاکبی جهان ندارد محرابی عشق جز فلک

 (002: 0929 نظامی،) 

 عشق از سخن که ایگونهبه است؛ آمده نیز مولوی مثنوی در دیدگاه همین

 رتصوقابل عشق وجود بدون هستی. است مولوی عرفانی مکتب سخن ترینمحوری

 .است معشوق مثنوی، گویندۀ و الهی عشق نغمۀ پژواک معنوی مثنوی و نیست

 فتاد می کاندر است عشق جوشش  فتاد نی کاندر است عشق آتش

 (966/ 0: 0979 مولوی،) 

 رساندب کمال به را عاشق و برانگیزاند را معنوی احساسات که است حقیقی عشقی

 .است مذموم صورت، این غیر در و

 مجاز باشد او غیر بر عاشقی نیازبی خدای اوصاف ز عشق

 (670/ 6: همان) 

 عالم ذرات همۀ در را آن و جهان خلقت سبب را عشق مولوی از قبل عرفای همۀ

 ینا به راسخ اعتقاد بینامتنیت، رابطۀ اساس بر نیز مولوی. دانندمی جاری و ساری

 شقع مختلف زوایای تفسیر به نظیر،بی و شیرین هایتمثیل با پس دارد موضوع

 .است پرداخته
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  همدگر عاشقان را ما کرد   قدر در و قضا در حق حکمت

  خویش جفت عاشقان و جفتجفت   پیش حکم زان جهان اجزای جمله

  کاه برگ و کهربا همچون راست   خواهجفت عالم ز جزوی هر هست

وَم با  مرحبا  را زمین گـوید آسمان باآهن و آهن چون تُ   رُ

  پروردمی این انداخت آن هرچ   خِرَد در زن زمین و مرد آسمان

 (2211-2212/ 9: همان) 

 کشش هک نظامی حکیم از ابیات این با دارد غیرصریح بینامتنی ارتباط باال ابیات

 جزبه طبایع نظامی ازنظر. داندمی عشق زایدۀ را کهربا و کاه و رباآهن و آهن بین

 :است استوار عشق پایۀ بر هستی کل و ندارند کاری عشق

  چنگ  گوهری در زند معشوقی به   سنگ  سینۀ در اوفتد عشق اگر

  ربودی  چون را آهنی شوق بدان    نبودی عاشق اگر مغناطیس که

بودی    گذرگاه بر نبودی عشقی گر و ا ن ه  جویندۀ کهرب   کا

  خوانند  عشق را کشش این حکیمان   ندانند کاری کشش جز طبایع

  آفرینش  ایستاده است عشق به   بینش راه از کنی اندیشه گر

 ( 006: 0929 نظامی،)      

 است عاشق طرف از هم عشق جذبۀ و کشش یعنی داند؛می دوسویه را عشق نظامی

 معشوق به عاشق سپس و خیزدبرمی معشوق دل از عشق هوای. معشوق طرف از هم و

 معشوق خواست و اراده اگر و است عاشق عشق بر مقدم معشوق عشق و ورزدمی عشق

 عشق اساس، و اصل درواقع و بورزد عشق معشوق به تواندنمی عاشق نباشد، کار در

 یزدبرخ معشوقیّت از عاشق عشقِ که اندگفته عرفا از بعضی. »عاشق نه است معشوق

 (.974: 0966 ستاری،) «آید پدید عاشقیّت سبب به معشوقیّت که برآنند برخی و

 :گویدمی مجنون و لیلی منظومه در نظامی
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  توست سرشتۀ ختنی، خط ور   توست سرشتۀ حبشی، گرجان

ز دهن شویم   بشویی ایینبشته چه هر گر ده ا ا ی   گوییز

 (999: 0929 نظامی،)

 که است معتقد و است نظامی نظر همین به نزدیک عشق دربارۀ نیز مولوی عقیدۀ

 :هستند هم مشتاق معشوق و عاشق و خیزدبرمی طرف دو هر از و است طرفینی عشق

 نعاشقا شکار معشوقان جمله  نجا به جسته دلبران را دالنبی

 نآ هم و این هم هست نسبت به کو  ندا معشوق دیدیش عاشق که هر

د  بآ جهان از جویند آب گر تشنگان ه هم جوی م ب ل ا گا ع  نتشن

 (0796-0720/ 0: 0979 مولوی،)

 که داندمی این در را دو آن تفاوت و کندمی اشاره مطلب همین به دیگر جای در و

 :سازدمی فربه و خوش را معشوق ولی کند؛می نحیف و زرد روی را عاشق عشق،

  او جویای بود معشوقش نه که   جو وصل نباشد خود عاشق هیچ

  کند فربه و خوش معشوقان عشق  کند  زه تن عاشقان عشق لیک

 (2969-2962/ 9: همان) 

 و معشوق عاشق، و شودمی منعکس نسبت رسد، کمال به عشق در چون عاشق»

 گفت توانمی و بود خدا محبوب( ص) رسول حضرت چنانکه گردد؛می عاشق معشوق،

 کمال به معرفت چون و اوست ظاهر صفت معشوقی و وجود باطن صفت عاشقی که

 «یابدمی حق معشوق را خویشتن دید،می عاشق را خود که سالک گردد؛ منتهی

 (.404/ 0: 0961 فروزانفر،)

 :گویدمی حقیقی عشق صفات دربارۀ مجنون و لیلی منظومه در نظامی

ا   نگردد کم که باشد آن عشــق اشد ت ز ب ین ا   نگردد قدم ا

و   خیالست سرسری نه عشق آن ا ک د ر ب د ا ب ال ت ا س ل ا و   ز

 (962: 0929 نظامی،) 
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 اشقع که آنجا. است متبلور عرفانی عشق از خاصی نمود نظامی، مجنون و لیلی در

 :شوندمی خودبی خود از و رسندمی اتحاد به معشوق و

  رفت توان خودیبی به راه وین   رفت میـان از من خودی تو با

یرزد جو عشق مذهب در   نورزد چنیناین دل که عشقی   ن

  شاید است غایت تو روی گر   نمایدمی روی تو عشق چون

و عشق ز رقیب ت ا د من ر ا خم   ب و ز ز ت ا و ن ر ن جگ د م ا   ب

  نیست غمی سالمتی به تو چون   نیست مرهمی ارچه من زخم با

 (272: همان) 

 :است آورده چنین ابیاتی در را مجنون خودیبی همین مولوی 

  غوی  و پریشان شد مجنون تو کز   تویی کان خلیفه را لیلی گفت

  نیستی  مجنون تو چون خامش گفت   نیستی افزون تو خوبان دگر از

  ترا  بودی خطربی عالم دو هر   ترا بودی اگر مجنون دیدۀ 

  است  بد بیداری عشق طریق در   است خودبی مجنون لیک تو خودی با

 (217 -200/ 0: 0979 مولوی،) 

 نظامی گنج پنج از معنوی مثنوی هایداستان تأثیرپذیری. 4-4

 ارد؛د وجود گفتگومندی و تعامل نظامی گنج پنج و معنوی مثنوی هایداستان بین

 مولوی هرچند. دارند باهم فراوانی همانندی و تشابه هاآن موضوع و ساختار کهطوریبه

 لوی،مو داستان حوادث و هاشخصیت رفتار ولی کند؛می عرفانی تأویل را هاداستان این

 :از اندعبارت هاداستان این زمرۀ از. است نظامی هایداستان یادآور

 نظامی ارشمیدوس و کنیزک و مثنوی پادشاه و کنیزک داستان. 4-4-0

 رسطوا درس کالس که شودمی چینی کنیز شیفتۀ چنان «ارشمیدس» اسکندرنامه در

 سازکریه معجونِ کنیز به خود، شاگرد نجات برای ارسطو کهاین تا کندمی رها را
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 خاصیّت چون مدتی از پس اما گرداند؛بازمی درس کالس به را ارشمیدس و دهدمی

 شقع تسلیم دوباره ارشمیدس گردد،برمی او به کنیز زیبایی و رودمی بین از معجون

 کنیز، باختن جان با سرانجام، کند؛می ترک را درس کالس و شودمی طبیعی

 .یابدمی خاتمه و کندمی فروکش عشق آتش هایشعله

 موضوع نای با بینامتنی تنگاتنگ رابطۀ مولوی مثنوی «پادشاه و کنیزک» داستان

 .شودمی تکرار مثنوی در دیگر نوعیبه که است مطلب همین درواقع و دارد

 کامالً ایمایهبُن با و خود فردمنحصربه هایتصرف و دخل با را روایت این مولوی

 .است کرده بازآفرینی نشیندل و گیرا مند،نظام بسیار ایشیوه به عرفانی،

 ظاهر عرفانی و دینی هایآموزه سیطرۀ تحت و عفت با عشق، مولوی داستان در

 لب رازداری خاطر به کنیزک و دارد نمود آن در عشق راز افشای از ترس و شودمی

 رد اما شود؛می بیمار شدتبه شود، فاش رازش ترسدمی چون و گشایدنمی سخن به

 عشق کنیزک به آشکارا ارشمیدس و ندارد وجود کاریپنهان این نظامی داستان

 منصرف او عشق از خورانند،می معشوق به را سازکریه معجون کهوقتی و ورزدمی

 به ار خود زیبایی کنیزک که داستان پایان در و گرددبرمی درس کالس به و شودمی

 دوباره ارشمیدوس عشق شعلۀ شود،می ظاهر قبل شادابی و طراوت با و آوردمی دست

 .رودمی خود عشق دنبال به و کندمی رها را استاد درس کشد،می زبانه

 در و نیست ثابت کنیزک شخصیت. است پویاتر مولوی مثنوی در کنیزک عشق

 همیشه برای زرگر عشق و گزیندبرمی را واالتری عشق و شودمی متحوّل ایمرحله

 .یابدمی دست حقیقی عشق به رهگذر این از و شودمی سرد او دل در

 کتفاا سراییداستان به است، داشته نظر در که ایحکیمانه مطالب تمام با نظامی

 داستان اجزای فراخور به و است برده سود خوبیبه داستان این از مولوی اما کند؛می

 در را ظاهری طبیبان همۀ اینکه ازجمله. پردازدمی آن اثبات و اندیشه تبیین به

 عشق با را درد آن درنهایت که است الهی طبیب تنها و داندمی عاجز کنیزک مداوای
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 تیجۀن و پیام در نظامی اسکندرنامۀ و مثنوی داستان بینامتنیت. کندمی مداوا الهی

 و باقی صفات به متعلق عشق زیرا ؛«ندارد دوامی مجازی عشق» اینکه است داستان

 ینا عاشق، به حکیم داستان، دو هر در. گیردنمی تعلق فانی امور بر و است متعالی

 .کندمی آشکار وی برای را عشق مفهوم حقیقت و تفهیم را موضوع

 که داندمی رحمبی و ریزخون را عشقی تصویرگری، از عجز اظهار عین در مولوی،

 :است عشقی چنین الزمۀ رنج و درد و گیردنمی آرام عاشق خون ریختن با جز

 کندمی مجنون عشق هایقصه   کندمی خون پر راه حدیث نی

 (09/ 0: 0979 مولوی،)

 قیعش است؛ شده کشیده تصویر به نیز نظامی مجنون و لیلی در ریزخون عشق

 را دو آن جان عاقبت و ندارد معشوق و عاشق برای ایبهره فراق، و رنج از غیر که

 عاشق هم که است آن آورشگفت. کندمی آشکار را خود خونریزی صفت و ستاندمی

 رضا اب را سپاریجان یگانگی، به رسیدن برای و دهندمی رضا کار این به معشوق هم و

 درد و عشق ریزخون سیمای توصیف در معنوی مثنوی. شوندمی پذیرا خرسندی و

 .دارد گومندیگفت و تعامل نظامی مجنون و لیلی با هجران و فرق

 معنوی مثنوی در پیکرهفت مصری ماهان داستان بازتاب. 4-4-4

 «ایفیروزه گنبد داستان» نظامی پیکرهفت در فارسی ادب جذاب هایداستان از یکی

 رتصوی به مندنظام ایشیوه به مصری ماهان نام به فردی سرگذشت آن در که است

 .است شده کشیده

 تمام ماه ز ترخوب منظری    نام ماهان مصر، به مردی بود

 (499: 0921 نظامی،)                                                                             

 فردی هنگام،شب که است نشاط و عیش مشغول خود دوستان بـا بـاغی در ماهان

 :کندمی دعوت تجارت برای او از و معرفی او شریک را خود که
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 خویش آشنایی از داد خبرش    پیش کامـد زدور شخصی دید

 بود مالش شـریک تجارت در     بود همالش بشناختش، چونکه

 (496: همان) 

 پیمـودن از پـس اما افتد؛می دنبالش به کالن سود آوردن دست به طمع به ماهان

 دلیـل همـین بـه. است کردهگم را خودش شریک که شودمی متوجه طـوالنی راهـی

 گی،گرسـن آفتـاب، گرمـای و شـودمـی رهـسپار بیابـانی در اشخانه راه یـافتن بـرای

 و دیوان گرفتار مرحله چندین در و کندمی تحمل را سرگردانی و تـرس تنهـایی،

 دادن نشان با و فریبندمی را او خیرخواه و انسانی ایچهره با که شودمی غوالنی

 سرگردان لذایذ سرابِ و گمراهی بیابان در قبل از بیشتر را او مادی لذایذ ظاهربه

 به وقتی. شودمی بیهوش ترس از گمراهی منزل آخرین در عاقبت ماهان. کنندمی

 مُردار و خس و خار از پر بیابانی به دوشین زیبای باغ که بیندمی آید،می هوش

 :کندمی توبه و شودمی متحول ماهان. است شدهتبدیل

  مالید خود گاهسجده در روی   نالید خود خدای در ساعتی

  خویش پیکر و شکل به شخصی دید   خویش بر در برگرفت سر چونکه

  توست قیمت که گوهرا قیمتی  ؟درست به کیستی خواجه کای گفت

 (466:همان) 

 خانـۀ به و گیردمی را او دست خضر. بیندمی را خـضر نیاز و راز ساعتی از پس 

 :رسـاندمـی خـویش

  

 

 

 

 



 شمارۀ یازدهم پنجم/ سال/ 0210 پاییز/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  024

 

ود تشنه   شنید خضر سالم ماهان چونکه   دید زندگانی آب ب

  بگشاد زمان در و بست در دیده   داد دستش به سبک را خود دست

و کاولش   سالمتگاه  آن در را خـود دید  ود برده دی ه ز ب   را

 (همان) 

 نیعرفا و دینی نمادین مفاهیم ای،اسطوره و ایافسانه ابعاد بر عالوه ماهان داستان

 این. کندمی حکایت شهوت و نفس غوالن دام در انسان شدن اسیر از و دارد نیز

 به ؛دارد استداللی و اخالقـی آموزشـی، کاربردهـای کـه است نیـز تمثیلـی داستان،

 رد را شناسانهمعرفـت و وجـودشناسـانه قوانین و مسائل عرضۀ امکان که معنا این

 .(90: 0922 پژومندداد، وبامشکی : رک) کندمی فراهم روزمره جهان

 ماا است؛ نشدهبیان معنوی مثنوی در سیاق و ترتیباینبه مصری ماهان داستان

 این اخالقی نتایج به معنوی مثنوی در ضمنی طوربه گوناگون مباحث فراخور به

. دارد امینظ داستان این با بینامتنی ارتباط شک، بدون که است شده اشاراتی داستان

 زا غیر حقیقتی دام در گرفتار هستند، ظاهرى معشوق دنبال که را کسانی مولوی

 رود، بیرون معشوق تن از جان وقتی بندد، دل زیبارویى به کسى اگر. داند-می صورت

 تاس چیزى معشوق در پس. تن نه است جان او معشوق زیرا افکند؛نمى نظر او تن به

 مولوی. نیست محسوس امور مقولۀ از آن و کند درک تواندمی را آن عاشق تنها که

 وىمعن حقیقت عاشق هم صورى امور عاشقان که آوردمى دلیل خود گفتۀ اثبات براى

 :هستند

بش تافت  دیوار بر خورشید پرتو ا تی ت ی ر ا ر ع ا و فت دی ا   ی

  مقیم او تابد که اصلی واطلب  سلیم ای بندی چه دل کلوخی بر 

 (712-716/ 4: 0979 مولوی،) 
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 اییزیب رفتن با ماند،نمی تاریکى جز برگیرد، را خود فروغ خورشید اگر چنانکه 

 دل ظاهرى زیبایى به پس ماند؛نمی باقی تن در زیبایی هیچ هم روحانی و معنوی

 :است جهل از گرفتن نادیده را اصلى زیبایى و بستن

  خر پیره شاهدتر شد چون نه ور   بشر در خوبى است زراندود چون

  بد عاریّه او اندر مالحت کآن   شد دیو همچون بود فرشته چون

  نهال گرددمى خشک اندکاندک  لجما آن ستانندمى اندکاندک

 (701-702/ 4: همان) 

 ینا در. »دارد مصرى ماهان داستان با ضمنی بینامتنی ارتباط ابیات این مضمون

 ینظام که باشد مصری ماهان داستان از متأثر بیت این مضمون نیست دور تعبیر

 تیعفری صبحگاه و بود ماهان کنار ایفرشته چون شب سر که زیبارویی: است سروده

 شودمی هاییعفریت گرفتار بار چندین ماهان. (9/091: 0979شهیدی،) «نمود هولناک

 وضعیت آن از زاری و گریه و توبه اثر در درنهایت و داشتند را وی هالک قصد که

 .یابدمی رهایی وحشتناک

  بیا هین خواهى راه برادر کاى   ترا خـواندهمى غولى طرف هر

  دقیق راه این در قـالووزم من   رفیق باشم همرهت نمایم ره

  خوگرگ آن سوى رو کم یوسفا   او دانـد ره نه و است قالووز نه

 (409 -440/ 9: 0979 مولوی،) 

 «رپیکهفت در نظامی سرودۀ مصرى، ماهان داستان به است تلمیحى» باال ابیات

 شیطان از که است دالنىساده داشتن حذر بر هابیت مضمون و (7/20: 0979 شهیدی،)

 مغاک تا و مانندمی خالیدست درنهایت و افتندمی مدعی هر پى در و خورندمی فریب

 :روندمی پیش نابودی و هالک
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  فنا سوی کشد که آشنایی   آشنا بانگ هست غوالن بانگ

 ننشا و راه نک آیید من سوی  نکاروا ای هان که داردمی بانگ 

 نآفال از را خواجه آن کنـد تا   فالن ای غول بردمی یک هر نام 

 (791-722/ 4: همان)

 نای در را غول از نظر مد معنی تفسیری، فرامتنیت رابطۀ از استفاده با مولوی،

 که اندنفسانی هایخواهش همان هاغول این: گویدمی و دهدمی توضیح هاداستان

 نجات همهلک این از توانمی حق، به توسل با فقط و کشانندمی تباهی سویبه را انسان

 :کرد پیدا

  آبرو و خواهم جاه خواهم مال  بگو  آخر غول بانگ آن بود چون

ز   رازها گردد کشف تا کن منع   آوازها این خویش درون ا

  بدوز کرکس این از را نرگس چشم   بسوز را غوالن بانگ کن حق ذکر

 (792-794/ 4: همان)

 بازگو معنوی مثنوی در پراکنده طوربه را مصری ماهان داستان مضامین مولوی

 :ازجمله است کرده

 داندمی دلیل این به را ماهان خوردن فریب علت مصری ماهان داستان در نظامی( الف

 درآورده او دوستان و آشنایان از یکی شکل به را خود هم دیو و بود مست ماهان که

 و جاه از انسان مستی از ناشی را دیو از انسان خوردن فریب علت نیز مولوی. بود

 لشک به را خود تواندمی دیو پس شود؛می امور حقیقت دیدن مانع که داندمی شهوت

 زا را هاانسان مولوی دلیل همین به. شود هاانسان گمراهی سبب و دربیاورد آشنایان

 هگونابلیس نیز هاانسان برخی او دیدگاه از زیرا دارد؛می حذر بر هرکسی به اعتماد

 :هستند دیو و شیطان باطن، در و دارند انسانی چهرۀ فقط و هستند

 دست داد نباید دستی هر به پس    هست روی آدم ابلیس بسی چون

 (906: همان)



 047/  ژنت ژرار ترامتنیت نظریۀ اساس بر ایگنجه نظامی هایمثنوی با مولوی معنوی مثنوی بینامتنی روابط

 و تأویل را داستان این معهودش، شیوۀ برخالف مصری ماهان داستان در نظامی( ب

 را ماهان داستان در هاعفریت و دیوان نظامی. است کرده ذکر را آن نمادین مفاهیم

 فریبدل هایشکل به را خود که داندمی انسان درون شهوات و هارذیلت از عبارت

 ظامین همانند نیز مولوی. پردازندمی انسان ساختن گرفتار و فریفتن به و آرایندمی

 نشان انسان دوست و آراسته را خود که داندمی مال و جاه امّاره، نفس از عبارت را دیو

 .هستند انسان رهزن کهدرحالی دهند،-می

 .داندمی دیوان دست از او رهایی و نجات عامل را ماهان دعای و زاری نظامی( ج

  ریختمی رخ ز خون و رفتمی راه   گریخت خدای در پاک دل از

  خاک به نهاد رخ و را خود شست   پاک و روشن رسید آبی به تا 

  گفت زاری به بیکسان کس با   رفت خواری به زمین و کرد سجده

ه نماینده وی   بگشای من کار گشاینده کای   بنمای من را

  کس دیگر نه ره نماییم تو    بس و بسته کار گشاییم تو

 (466: 0921 نظامی،) 

 وا فریاد به خضر حضرت تا شودمی سبب خداوند درگاه به مصری ماهان استغاثۀ

 ار خضر حضرت نظامی باز و بازگرداند مقصود سرمنزل به و کند هدایت را او و برسد

 خود خانۀ به و دهدمی نجات غوالن دست از را او که داندمی ماهان نیک نیت همان

 :گرداندبازمی

ا آمدم   پرست خدای ای خضرم من گفت و ت ا ت گیرم ر   دست ب

  خویش خانۀ به را تو رساندمی   پیش کامد توست نیک نیت

 (همان) 

 نظامی، همانند و غوالن دست از انسان رهایی سبب را حق نام و یاد نیز مولوی

 داستان در هم او. داندمی رستگاری و رهایی عامل را خداوند درگاه به استغاثه و زاری
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 در زاری و دعا نقش به( دقوقی داستان) مثنوی هایقسمت سایر در هم و کنیزک

 :کندمی اشاره الهی رحمت جلب

  دوید مسجد جانب پابرهنه   بدید را حکیمان آن عجز چو شه

  شد آب پر شه اشک از گاهسجده   شد محراب سوی مسجد در رفت 

 (99-96/ 0: 0979 مولوی،) 

 در کند؛می دستگیری او از خضر حضرت مصری، ماهان داستان در که گونههمان

 در دیدارش بشارت از بعد خدا ولی و الهی مرد یک نیز کنیزک و پادشاه داستان

 :شودمی آنان وصال عامل و پادشاه و کنیز نجات سبب خواب،

 دنمو رو پیری که او خواب در دید  دربو در خوابش گریه درمیان

 (64: همان) 

 صورتگرى و نقاشى علم در چینیان و رومیان کردن مرى قصه. 4-4-9

 مولوی که است هاییداستان ازجمله نقاشی، علم در چین و روم اهل جدال داستان

 ینا مأخذ فروزانفر. است آورده عرفانی بلند مقاصد بیان برای معنوی مثنوی در را آن

 داستان این. (097-0920:096 فروزانفر،: رک) است کرده ذکر الدینعلوم احیاء را داستان

 نظومۀم این در. »است کشیده نظم به اسکندرنامه در تفاوتی اندک با نظامی حکیم را

 گیریجهنتی و تشبیه هرگونه از و کرده اکتفا سراییداستان به فقط مفصل، نسبتاً

 (.460: 0926 کتابی،) «است کرده خودداری

 این تبیین برای مولوی که آنجا. است آمده نیز معنوی مثنوی در داستان این

 از را خود دل باید شود، افاضه دلش بر حقیقى علم بخواهد سالک اگر که حقیقت

 نای مناسبت بدین. باشد الهی انوار تجلیگاه دل تا کند پاک هایآلودگی هرگونه

 و رنج تحمل با را ظاهری علوم که است این مولوی مقصود» و است آورده را داستان

 مجاهدتی هیچبی شود صافی ضمیر آینۀ اگر اما آورد، دست به توانمی وقت صرف

: 0979 شهیدی،) «شد خواهد منعکس آن در است الهی علم همان که حقیقی علم
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 فادهاست از هدف که کندمی اعالم کند، شروع را داستان این آنکه از قبل لویمو(  2/026

 که است نهانی علوم دادن نشان برای بلکه نیست؛ پردازیداستان قصه، این از

 :کند نقل را قصه این خواهدمی

 ینیانـچ و رومیان از گوقصه      نهان علم از خواهی مثالی ور

 (9266/ 0: 0979 مولوی،) 

 ؛پردازندمی دیوار دادن صیقلى به چینیان و نقاشی به رومیان نامه،اسکندر در

 ارسی،ف ادبیات در. است چینیان کار نقاشى و رومیان کار صیقل، مثنوى در کهدرحالی

 در هازآنجاک و مقصود این به پایبندی برای مولوی و هستند نور و روشنی نماد رومیان

 .است هکرد ایجاد داستان در تغییراتی دارد، مشخصی مقاصد با متناسب هاداستان نقل

 گوناگونی مطالب مولوی اما کند؛می پردازیداستان فقط نظامی داستان، این در

 پردازیداستان این کمک به را مختلفی معارف و گنجاندمی داستان الیالبه در را

 وانتمی زیاد وقت صرف و رنج تحمل با را ظاهرى علوم کهاین ازجمله. کندمی تبیین

 مانه که حقیقى علم مجاهدتى هیچبى شود، صافى ضمیر آینۀ اگر اما آورد؛ دست به

 رنگیبی دادن نشان در هارنگ نهایی ارزش. »شد خواهد منعکس آن در است الهى علم

 و گیردمی سرچشمه ازآنجا هانقش و هارنگتمام که است عالمی رنگیبی زیرا است؛

 دخو زیبایی هم هارنگ گیرند،می خود پشت ابرهای از را خود روشنایی ابرها چنانکه

 . (694/ 4: 0966 جعفری،) «گیرندمی رنگیبی از را

  درنگبی خوبی بینند دمی هر   رنگ و بوی از اندرسته صیقل اهل

لیقینعین رایت   بگذاشتند را علم قشر و نقش فراشتند ا   ا

یی بحر و نحر   یافتند روشنایی و فکر رفت فتند آشنا ا   ی

   ریشخند وی بر قوم این کنندمی   اندوحشت در او از جمله کاین مرگ

  گهر بر نی ضرر آید صدف بر   ظفر ایشان دل بر نیابد کس

 (9264-9266/ 0: 0979 مولوی،)                                                      
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 اب پدیده هر واقعی عظمت» که است این داشته نظر در مولوی که دیگری معنای

 نمودار را خود حقیقتاً موقع آن حیات، چنانکه شود؛می نمودار آن ضد به توجه

 مرگ از عبارت آنکه پرده پشت به توجهی حیات طعم چشیدن با همواره که سازدمی

 (.699/ 4: 0966 جعفری،) «بگیرد صورت است

 لمِع» تفاوت کردن بیان آخر، بیتِ دو در ویژهبه داستان، این از مولوی اصلی هدف

 نآ باید که اندحصولی علمِ طالبانِ مظهرِ چینیان: »است «حضوری علمِ» و «حصولی

 که اندحضوری علمِ مظهرِ رومیان و آورند دست به دفتر و سواد از و کوشش با را

 سینه صوفیان. ندارد معلم تعلیمِ و دفتر و کتاب قبیل از مقدمات به نیاز آن تحصیلِ

/ 2: 0979 شهیدی،) «گردد انعکاس قابل آینه همچون تا کنندمی پاک هاآالیش از را

026.) 

 نیست برف همچون اسپید دل جز     نیست حرف و سواد صوفی دفتر

 (096/ 4: 0979 مولوی،)         

 لوح این: گویدمی و است کرده همانند آینه به را دل ابیات این ضمن در مولوی

 ،واحد آن یک در آینه چراکه است؛ ناقصی قیاس این حالدرعین است آینه مانند دل

 در ساکنان این هایدل امـا نیست؛ پـذیرا دارد، برابر در که را شیء از تصویری جز

 هاینقش پـذیرای ملکوت، و ملک مقتدر پادشاه کنار در راستی هاینشیمنگاه

 این هایدل و است بهشتهشت از تصویری ها،نقش آن از یکی که است شماریبی

 و حّد را دل آینۀ چون و است برتر و باالتر کرسی و عرش از سرشتپاک صوفیان

 .است الیتناهی هاینقش پذیرای نیست، مرزی

   برداشتند را فقر و محو لیک   بگذاشتند را فقه و نحو چه گر

  ست یافته پذیرا را دلشان لوح   ست تافته جنت هشت نقوش تا

ن   خال و کرسی و عرش از برترند ا ن ک د سا ع ق ا صدق م   خد

 (9267-9266/ 0: همان)                                                                   



 090/  ژنت ژرار ترامتنیت نظریۀ اساس بر ایگنجه نظامی هایمثنوی با مولوی معنوی مثنوی بینامتنی روابط

 و گیردمی قرار پادشاه جایگاه در مولوی که آیدبرمی هم مثنوی داستان پایان از

 :پسنددمی بیشتر را هاآن کار و است گرفته را رومیان جانب نیز او خود

   میان از کشیدند باال را پرده   رومیان  سویبه آمد بعدازآن

  دیوارها  شده صافی این بر زد   کردارها  آن و تصویر آن عکس

  ربود می خانه دیده از را دیده   نمود  به اینجا دید آنجا چه هر

 (9221-9224: همان)

 نظامی و شوندمی اعالم مسابقه برندۀ رومیان مثنوی، در هم و اسکندرنامه در هم

 و رومیان کار کردن صیقل مثنوی در هرچند کنند؛می دفاع رومیان کار از مولوی و

 ارک بر را رومیان نقاشی هنر نظامی. است رومیان کار کردن نقاشی اسکندرنامه در

 زا برتر را رومیان کردن صیقل کار هم مولوی و دهدمی ترجیح چینیان کردن صیقل

 بسط و شرح به و کندمی اخذ عرفانی مضامین آن از و داندمی چینیان نگار و نقش

 و کرده توجه مسئله هنری بعد به نظامی درواقع. پردازدمی عرفانی عمیق مباحث

 .است پرداخته موضوع عرفانی ابعاد به متنیتفزون با مولوی

 مثنوی در گنج پنج هایمثل کاربرد. 4-9

 این که دانکاررفتهبه معنوی مثنوی در تغییراتی اندک با گنج پنج هایمثل از بعضی

 ازجمله دارد؛ نظامی حکیم آثار با معنوی مثنوی بینامتنی ارتباط از نشان امر

 در یراز باشد؛ معشوق و عاشق بین سنخیتی باید محبوب به رسیدن و وصال برای

 :بود نخواهد نیز وصال امکان صورت این غیر

  سرد  سرد و کشید را گرمیگرم  کرد  جذب چیزی چیز هر جهان در

  اند طالب را نوریان مر نوریان   اندجاذب را ناریان مر ناریان

 ( 21-29/ 4: همان)                                                                                

 مولوی ابیات که است آورده چنین شیرین خسرو منظومۀ در نظامی را مطلب این

 :دارد آن با ضمنی بینامتنی ارتباط
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ر   پرواز جنس هر خود جنس با کند ت و ا کب ر ب ت و ز کب ا ا ب ز ب ا   ب

 (416: 0929 نظامی،)                                                                   

 :گویدمی دیگر بیتی در مولوی

نده الجرم   بود بنده چون تاش را، او جست نده جوی ب ا ود ی   ب

 (0204/ 0: 0979 مولوی،) 

 :نظامی از زیر بیت با دارد بینامتنی ارتباط مولوی بیت این مفهوم

بندگان که   گویندگان شاه مثل زد چنین ندیا   جویندگان ا

 (991: 0972 نظامی،) 

 :است نظامی از بیتی الفظیتحت ترجمۀ مولوی از زیر بیت مفهوم

 خورشیدهاست بسی ظلمت پس از     اومیدهاست بسی نومیدی بعد

 (4649/ 9: 0979 مولوی،) 

 :دارد نظامی زیر بیت با غیرصریح بینامتنی ارتباط که

 است سپید سیه بـش پایان      است امید بسی نومیدی در

 (212: 0929 نظامى،) 

 :معنوی مثنوی از زیر بیت یا

   شمردمی سهلش و آن بگذشت سهل   بود کرده بد این نیـز زن بارها

  درست ناید جو ز دائم سبو که   سست پای عقل دانستنمی آن

 (074-079/ 2: 0979 مولوی،) 

 :دارد نظامی از زیر بیت با صریح غیر بینامتنی ارتباط

  درست دائم آب از ناید سبو   سست کار شود را ما که نباید

 (274: 0929 نظامى،) 

 :مثنوی از زیر بیت

  خویش کحل از کرد سرمه خدایش که   پیش بینای خرد آمد چشم تیز

 (2971/ 9: 0979 مولوی،) 



 099/  ژنت ژرار ترامتنیت نظریۀ اساس بر ایگنجه نظامی هایمثنوی با مولوی معنوی مثنوی بینامتنی روابط

 :نظامی از زیر بیت با دارد بینامتنی ارتباط

غ   ایکرده بصر روشن تو را خرد و هدایت چرا رکرده ت   ایب

 (729: 0929 نظامى،) 

 در هم مجنون و لیلی داستان و سیما ای،گنجه نظامی داستانی هایشخصیت از

 شخصیت مجنون، و لیلی بر عالوه. دارد زیادی کاربرد شمس غزلیات در هم و مثنوی

 و هستند آفرینمضمون هایشخصیت از مولوی اشعار در هم خسرو و فرهاد شیرین،

 ایتحک ایگنجه نظامی حکیم اشعار با مولوی اشعار بینامتنی روابط از موارد این همۀ

 .دارد

 گیرینتیجه. 9

 و تعالیم ها،داستان ها،اندیشه از دارد، نظر در که مضمونی فراخور به مولوی

 و تغییر متون این در ولی است؛ کرده استفاده خود از قبل متون هایالمثلضرب

 داردن اصلی متن به توجهی مطالب، و تعالیم بازتولید در. است کرده ایجاد دگرگونی

 بیان و اراده را خود نظر مد معنای متون، آن از خود، خالقانۀ فکری نظام تحت و

 یمعنو مثنوی در نظامی هایاندیشه از ایپاره گرفتهانجام پژوهش اساس بر. کندمی

 ظامین هایمنظومه و مولوی مثنوی بین لذا است؛ قرارگرفته موردنقد غیرصریح طوربه

 .دارد وجود بینامتنی روابط عرفانی، و دینی مضامین و پردازیداستان حوزۀ در

 عامل و آفرینش سبب را «عشق» نظامی، همانند مولوی ،«عشق» موضوع در

 تانداس به باالیی بسامد با صریح، طوربه مثنوی در و داندمی هستی دوام و پویایی

 غنایی آثار با معنوی، مثنوی عشق، موضوع در پس کند؛می اشاره مجنون و لیلی

 وا اثر خود، اثر در نظامی آثار هایشخصیت نام ذکر در و ضمنی بینامتنیت نظامی

 نظامی ارآث از که را هاییمضمون مولوی. دارد نظامی گنج پنج با صریح بینامتنی رابطۀ

 .است کرده ارائه نوینی عرفانی اندیشۀ و پرورانده را است کرده اخذ ایگنجه
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 و ستا کاررفتهبه تغییراتی اندک با معنوی مثنوی در گنج پنج هایمثل از بعضی

 که تفاوت این با اندیافته بازتاب معنوی مثنوی در گنج پنج هایداستان از تعدادی

 راستای در را هاداستان همان مولوی ولی کرده؛ اکتفا داستان نقل به صرفاً نظامی

 نظامی هایمثل بازتاب. است کرده استفاده و بازتولید خود عرفانی هایاندیشه تبیین

 تبینامتنی بیانگر نظامی آثار هایداستان شبیه هاییداستان سرودن و مثنوی در

 رفص مقلد مولوی حالبااین. است نظامی حکیم گنج پنج با معنوی مثنوی ضمنی

 و عارفانه جدید معانی ای،گنجه نظامی هایمنظومه از مضمون اخذ با بلکه نیست؛

 انهعارف صبغۀ گنجوی، نظامی عاشقانۀ مضامین به غالباً و است کرده ایجاد عاشقانه

  .است داده
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 شناسیکتاب

 هاکتاب

 .مرکز: تهران جو،یزدان پیام ترجمۀ ،بینامتنیّت ،(0929) گراهام آلن، .0

 محمد الدینجالل مثنوی تحلیل و نقد و تفسیر ،(0966) محمدتقی جعفری، .4
 .اسالمی انتشارات: تهران ،4 جلد ،بلخی

 .طوس انتشارات: تهران ،مجنون عشق حاالت ،(0966) جالل ستاری، .9

 شرکت: تهران ،7 و 2،9 جلدهای ،مثنوی شرح ،(0979) جعفر سید شهیدی، .2

 .فرهنگی و علمی انتشارات

 زوار، انتشارات: تهران ،0 جلد ،شریف مثنوی شرح ،(0961) الزمانبدیع فروزانفر، .9

 .پانزدهم چاپ

 انتشارات: تهران دوم، چاپ ،مثنوی قصص و احادیث ،(0920) الزمانبدیع فروزانفر، .6

 .امیرکبیر

 ،نیکلسون الین رینولد تصحیح ،معنوی مثنوی ،(0979) محمد الدینجالل مولوی، .7

 .توس انتشارات: تهران

 کوشش به ،تبریزی شمس دیوان کلیات ،(0929) محمد الدینجالل مولوی، .2

 .پژوهش انتشارات: تهران حکیمیان، ابوالفتح

 :تهران ،پسامدرنیسم تا ساختارگرایی از بینامتنیت ،(0969) بهمن مطلق، نامور .6

 .سخن انتشارات

: تهران ،کاربردها و هانظریه: بینامتنیت بر درآمدی ،(0962.......... ) ،..................  .01

 .دوم چاپ سخن، انتشارات

 ،(باکو -مسکو چاپ اساس بر) نظامی خمسۀ ،(0929) یوسف، بن الیاس نظامی، .00

 .هرمس: تهران

 به دستگردی، وحید حسن تصحیح ،شرفنامه ،(0972................................ ) ،........ .04

 .قطره نشر: تهران پنجم، چاپ حمیدیان، سعید اهتمام

 به دستگردی، وحید حسن تصحیح ،االسرارمخزن ،(0976.............................. )،........ .09

 .قطره نشر: تهران حمیدیان، سعید اهتمام

 به دستگردی، وحید حسن تصحیح ،پیکرهفت ،(0921........................ ) ،........  .02

 .قطره نشر: تهران پنجم، چاپ حمیدیان، سعید اهتمام
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 مقاله

 ،«نظامی خمسۀ در همسرگزینی و عشق» ،(0961) هیرق ،ییرضا رضا؛ زاده،اشرف .0
 صص ،46 شماره مشهد، اسالمی آزاد دانشگاه فارسی اتیادب یتخصص نامۀفصل

96-62. 

 گنبد داستان شناسانه روایت تحلیل» ،(0922) بهاره پژومندداد، سمیرا؛ بامشکی، .4
 .29-66 صص ،49 شمارۀ ،6 سال ادبی، هایپژوهش فصلنامۀ ،«پیکرهفت پیروزه

 بینامتنی خوانش» ،(0966) الدینجالل میر کزازی، و رامین اقبال، خسروی .9
 فصلنامۀدو ،«ژنت ترامتنیت نظریه برمبنای معنوی مثنوی و طاقدیس هایحکایت

 ،تابستان و بهار ،24 شمارۀ ،49 سال ،(خوارزمی دانشگاه) فارسی ادبیات و زبان

 .004-69 صص

 آن» داستانِ بررسی و نقد ،(0969) محمّد زاده،بیژن و محمود ارژنه،دشت رضایی .2
 اساس بر مولوی مثنوی از «تعصّب بهر از کُشتمی را نصرانیان که جهود پادشاه
 .067-026: صص ،62 شمارۀ ،41 دورۀ ادبی، پژوهیمتن ،بینامتنیّت رویکرد

 یمولو منظوم آثار یبررس» ،(0966) میمر ،آرا فردس و وحید سرهالی، بیگی علی .9
 ینگاه) یادب یپژوهمتن شیهما نیسوم ،«ژنت ژرار تینامتنیب هینظر اساس بر

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه تهران، ،(موالنا آثار به تازه

-و صورت یدر علم نقاش ینیانو چ یانکردن روم یقصه مر»( 0926) احمد کتابی، .6

 ۀینشر ،«یحسن یو داع یانور ی،نظام ی،غزال یتبا روا یمولو یتروا یسهمقا ی؛گر

 .470-492 صص ،0-4 شمارۀ ،9 دورۀ راث،یم نۀیآ

 یمبنا بر شاهنامه و الصدورراحه ینامتنیب لیتحل» ،(0966) فرشته  محمدزاده، .7
 ،0 مارهش/ دیجد دورۀ ،یفارس ادب یشناسمتن نامۀفصل ،«ژنت ژرار تیترامتن

 .041-017 صص

 یتحکا ینامتنیب یبررس» ،(0969) یممر یدهس ،نیانروضافاطمه سادات و  ی،مدن .2
ژرار  تیمتنیشبر اساس ب یادب فارس یدهدر پنج اثر برگز یلیل ۀنبودن چهر یباز

 .صفحه شماره بدون ،یشناسو زبان یاتادب یالمللینکنفرانس ب ،«ژنت

 ،«هامتن گرید با متن کی مطالعۀروابط ت،یترامتن» ،(0926) ،نبهم مطلق، نامور .6
 .62-29 صص ،6 ۀشمار ،یانسان علوم پژوهشنامۀ


