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چکیده
مثنوی گلشن راز که مهمترین و مشهورترین اثر منظوم سعد الدین محمود شبستری عارف و
شاعر اوایل قرن هشتم است ،اثری مختصر و کوتاه اما در یک تعامل دو سویه قوی با بسیاری
از متون ادبی و عرفانی قبل و بعد از خویش است.
بر اساس نظریه بینامتنیت یا تناص ،متون ادبی در تعامل طبیعی با دیگر متون هم زمان و پیش
از خود هستند.
گلشن راز به شدت از مجموعهای از متون پیش از خود از جمله قرآن ،روایات نبوی و نیز از
مصطلحات صوفیان و عرفای پیشین متأثر است به طوری که نمیشود آن را مستقل و فارغ از
آن متون تحلیل و معناشناسی کرد .سهم پیدا و پنهان گزارههای قرآن و روایات در این کتاب
قابل توجه است .مضامین ،عبارات و واژگان آیات و روایات به طور ویژه به شیوههای مختلف
ادبی اقتباس ،تضمین ،تلمیح ،تشبیه ،تمثیل ،تحلیل و اشاره در گلشن راز حضور دارند.
نوشتار پیش رو گزارش کاوش در چگونگی ارتباط قرآن و روایات با این اشعار از منظر نظریه
بینامتنیت و بررسی وجود و تطبیق اقسام تناص در آنها و تحلیل و تطبیق پارهای از این موارد است.
واژگان کلیدی :بینامتنیت؛ قرآن؛ گلشن راز؛ تناص؛ شبستری.
* مدرس حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
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 -1مقدمه
عمده متون ادبی که بعد از قرآن فراهم آمدهاند و آن را میشناسند سخت از آن متأثرند .امر
روایات -که در واقع شروح یا وحی غیر قرآنی هستند -نیز همین گونه است .این امر به خاطر
مجموعه ویژگیهای این پیام فراگیر و ماندگار است .جمال لفظی که متخصصان به آن معترفند
از آنجا که با فخامت معنی همراه است ،این کتاب را امتیازی میبخشد که آشنا به آن نمیتواند
مستقل از آن سخن بگوید .هر اندازه نفوذ قرآن در جان و روان تولیدکننده یک اثر بیشتر باشد،
حضور پیدا و پنهان قرآن در اثرش بیشتر است .بررسی تأثیر قرآن بر متون روایی ،ادعیه و شعر
و ادب ،سابقهای دیرینه دارد و در این باب تألیفات زیادی تولید شدهاست .این بررسیها در
قالبهای گوناگون انجام و ارائه شدهاند .واکاوی صنایع ادبی موجود در آثار علمی و ادبی ،یعنی
اقتباس ،تضمین ،تلمیح ،تحلیل و غیر آن ،که حکایت از قرآنتنیدگی وسیع و عمیق برترین آثار
بشری پس از قرآن دارد ،یکی از این قالبهاست .رویکرد دیگری به این مسئله میتواند از منظر
ً
نظریه نسبتا جدید بینامتنی باشد.
اهمیت این موضوع از آن روست که تشخیص و تحلیل انواع رابطه بینامتنی میان قرآن و یک
ً
اثر بشری و بکارگیری این واسطه علمی نسبتا جدید ،از جلوه دیگری از نفوذ و تأثیرگذاری این
پیام جاودانه در عرصههای مختلف علم پرده برمیدارد و نیز از پیوستگی حقایق آن دو در ماورای
عالم محسوس حکایت دارد.
قرآن برترین پیامهای آسمانی است که کاملترین و مهمترین معانی را در قالب زیباترین و
شگفتانگیزترین الفاظ به بشریت تقدیم کردهاست .هنرمند ،ادیب و نویسنده آنگاه که به منبع
الهام خود متصل میشود کلمهها ،عبارتها و پارههایی از این کالم از قلب به زبانش میریزد و
از این رهگذر آثاری شگرف تولید میشود.
بررسی بینامتنیت قرآنی و روایی در متون ادبی و عرفانی ،در مقاالت متعددی انجام شدهاست؛
از جمله« :روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر» ،اثر فرامرز میرزایی و ماشاءالله واحدی؛
«بینامتنیت آیات و احادیث در غزلیات شمس» نوشته لطیفه سالمت باویل؛ «بینامتنیت قرآن و
حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریههای ناقدان ادبی» اثر احمد خواجهایم
و همکاران« ،بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی» ،حاصل پژوهش قاسم مختاری
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و ابراهیم ابراهیمی؛ «بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی» نوشته احمدرضا یلمهها و
مسلم رجبی .نیز مقاله «بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه» اثر عباس اقبالی و فاطمه
حسنخانی ،به بررسی تعامل بین آیات قرآنی با فرازهای ادعیه صحیفه سجادیه از منظر بینامتنی
پرداختهاست .در خصوص جلوههای قرآن و روایات در کتاب گلشن راز چندین اثر پژوهشی
موجود است اما از آنجا که هیچکدام به موضوع بینامتنیت و پیجویی عناصر مربوط به آن در این
ً
کتاب نپرداخته ،مستقیما در شمار آثار پیشینی اثر حاضر که تحقیقی قرآن و حدیث محور با
رویکرد تأثیـر بینامتنـی در متنـی ادبـی و عرفانـی است ،به حساب نمیآید و بیشتر بالغتمحور
 به معنای سنتی آن -یا زبانشناسانه است .فلذا اثر حاضر 1در این باب پیشتاز است.هدف پژوهش پیشرو ،بررسی تأثیر آیات قرآن و روایات ،ضمن اقسام مختلف تناص در تألیف
گلشن راز و چگونگی جاری شدن پارههای نص مقدس در قریحه پشتوانه این اثر است.
فرضیه آن است که در بیان رموز و اسرار عرفانی در گلشن راز ،جلوههایی گوناگون از کلمات و
عبارات قرآن و روایات حضور دارند که قابل تحلیل به اقسام تناص است .پس این پژوهش در واقع
به این پرسش اصلی پاسخ میدهد که گلشن راز چگونه بر پایه نصوص دینی تنیده شدهاست.
ً
این تحقیق پس از نگاهی به گلشن راز شبستری و منشأهای الهام آن ،اجماال نظریه بینامتنی
را تبیین میکند و آنگاه از طریق مروری تفصیلیتر بر آن ،اقسام تناص میان قرآن و این اثر را
تحلیل میکند.

 -2شبستری و گلشن راز
گلشن راز وجیزه عرفانی منظومی است که در قالب مثنوی ،در بحر هزج مسدس مقصور یا
محذوف در حدود هزار بیت سروده شدهاست .گفتهاند شبستری در این کتاب یک دوره عرفان
نظری و تعالیم ابن عربی -عارف نامدار سده هفتم 638 ،م -را در قالب شعر فارسی بیان نموده
و در آن از اسرار عرفان و اصطالحات اهل عرفان پرده برداشتهاست .این منظومه عرفانی نزد
آشنایان به تصوف و عرفان در داخل و خارج ایران مشهور و معروف است.
 .1این پژوهش ،جهت سخنرانی در همایش ملی بینامتنیت (التناص) در سال  1393انجام شدهاست و در سال  1399مورد
بازبینی قرار گرفتهاست.
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گلشن راز را جامعترین و در عین حال موجزترین اثری دانستهاند که با زبان رمز و اشاره ،آراء
و اقوال صوفیه را در مسایل مختلف مربوط به فکر ،نفس ،معرفت ،وحدت و کثرت عوالم ،اطوار
وجود ،سیر و سلوک ،قرب و بعد و سیر در انفس با نهایت دقت و ایجاز تفسیر کردهاست ،و به
سبب لطف و دقتی که در بیان آن به کار رفته ،چنان در نزد صوفیه مقبول شدهاست که در عصر
صفویه گهگاه به منزلهی زبده تمام تعالیم صوفیه تلقی میشده ،و بسیاری از اهل معرفت در
شرح و تفسیر مطالب و نکات مبهم و مشکل آن اهتمام ورزیدهاند .این کتاب از مصطلحات
صوفیانی چون محییالدین ابنعربی  638-م ،-صدرالدین قونیوی  673-م ،-فخرالدین
عراقی  688 -م -و دیگر مردان هممشرب این سلسله ،و هم از سوانح امام محمد غزالی 505-
م ،-و آثار ابوعلی سینا  438 -م ،-خاصه «رساله العشق» او و افکار اوحدالدین کرمانی متأثر
است .اما تأثیر ذهن و زبان عطار در گلشن راز و دیگر آثار شبستری به خوبی نمایان است1.

شبستری عطار را میستاید و از او به نیکی و تعظیم یاد میکند اما نظم خود را از پیرایهها و
تکلفات و تصویرهای مبالغهآمیز شعر پیراسته و تقریرگونه کرده و به آن رنگ و بوی تعلیم داده و
از این حیث آن را از کالم سنایی و عطار و حتی مولوی ممتاز کردهاست.
ً
گفتهاند اینکه کالم وی در تقریر معانی و مفاهیم هم غالبا ناظر به کشف و ابداع نظرهای تازه
نیست ،به خاطر آن است که او میخواهد در حد معارف مقبول عصر ،معانی رایج در افواه مشایخ
را که مراد سائل و محتوای سؤال اوست ،به بیان برهانی و معقول درآورد ،و لذا عجیب نیست
که ط رز بیانش مثل علما تا این حد خشک و دقیق و جدی باشد ،و جز به ندرت چیزی از سوز
و درد عطار یا طیبت و ظرافت سنایی و مولوی را منعکس نکند2.

گلشن راز مورد توجه دانشوران پس از خود واقع شدهاست و نه تنها برخی از ایشان بر آن
شرحهای عمیق نوشتهاند بلکه شماری از بزرگترین حکیمان و عارفان به ابیات این کتاب
استشهاد کردهاند .از آن میان میتوان به «مکاتیب» عبدالله قطب معروف به قطب بن محیی -
حدود  910م -یاد کرد و نیز صدرالدین محمد شیرازی معروف به مالصدرا –  1050م -در «االسفار
االربعه» ،مکرر به ابیاتی از منظومه فارسی گلشن با لحن تأیید و تحسین استشهاد کردهاست و
 .1نک :نگاهی به موضوع و محتوای گلشن راز ( ،)93/9/15قابل دسترسی در. http://tahoor.com/fa/Article/View/114836 :
 .2نک :نگاهی به موضوع و محتوای گلشن راز ( ،)93/9/15قابل دسترسی در.http://tahoor.com/fa/Article/View/114836 :
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عمیق ترین مباحث حکمی وی  -مثل مسأله اصالت وجود ،مسأله تجدد اکوان و اینکه وجود
خیر محض است -ابیاتی از گلشن راز را تداعی میکند .شاگرد او مالمحسن فیض کاشانی -
 1091م -هم نه فقط مکرر در کتاب«کلمات مکنونه» به ابیات گلشن راز استشهاد میکند ،بلکه
رسالهای هم در شرح بخشی از گلشن راز ،تحت عنوان رساله «مشواق» دارد.
اثر شبستری عرفانی و صوفیانه و متأثر و بلکه برگرفته از آثار عرفای ما قبل اوست اما بر
پایههای معانی و قالبهای الفاظ قرآن و حدیث بنا شده است.

 -3تعریف نظریهی بینامتنی و مفهوم آن
بینامتنی نظریهای است که در اواخر دهه شصت و در بین سالهای  1965تا  1967در ادبیات
غرب و از سوی ژولیا کریستوا زبانشناس بلغاری بوجود آمد .وی این پدیده را برای تمام متون
امری اجتناب ناپذیر و ضروری میداند .از نظر او متون با هم درحال مکالمه هستند .از نظر وی
بینامتنی «ترکیبی کاشی کاری شده از اقتباسات» میباشد و هر متنی فراخوان و تبدیلی از دیگر
متون است1.

کریستوا بینامتنی را فضایی در نظر گرفته که در آن فضا ،متون با هم برخورد می کنند .به
نظر وی « یک متن ،جایگشتی از متون و بینامتنی در فضای یک متن مفر وض ،است که در
آن گفته های متعددی اخذ شده از دیگر متون ،با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثی
می کنند( ».آلن )53 :1380 ،از نظر او هیچ متنی به صورت صرف و منحصر وجود ندارد و
جدای از دیگر متون نیست .بلکه «هر متنی اگر چه هم به دیگر متون اشارهای نداشتهباشد با
متون دیگر در حال مکالمهاند و نمیتوانند متونی یکسویه باشند( ».پین)291 :1380 ،
بابک احمدی بینامتنی را پیش از آن که وسیلهای برای فهم متون بر شمرد ،شکل دهنده و
تبیین کننده نوع حضور یک متن در متن دیگر و وسیلهای برای فهم رابطهی بین یک متن با متون
قبلی میداند که متون را به هم ربط میدهد واجزاء آنها را در سیاق معناداری ،شکل میبخشد.
وی مینویسد «هر متن براساس متونی که پیشتر خواندیم معنا میدهد و استوار به رمزهایی
است که پیشتر شناختهایم( ».احمدی)327 :1380 ،
 .1نک :یزدانجو.44 :1381 ،
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اقسام تناص
بینامتنیت به انواع متعددی تقسیم شده و این تقسیم بندیها براساس چگونگی و شکل کاربرد
آن در متون با هم متفاوت است .مهمترین تقسیم بندی این نظریه را ژولیا کریستوا
انجامدادهاست .وی بینامتنی را به سه دستهی اصلی «نفی کلی و نفی متوازی و نفی جزئی»
تقسیم بندی کردهاست:
نفی کلی یا حوار؛ که در آن شاعر یا نویسنده مقطعی از متن غایب را در متن خود میآورد ،در
حالی که معنی متن متحول شده است .در واقع در نفی کلی مقدار زیادی از متن پنهان در متن
ً
حاضر بکار رفته و معموال این تعامل به شکل آشکار صورت میگیرد ،چرا که خواننده با خواندن
متن حاضر ،بخاطر وفور ،وضوح و به حضور بارز متن غایب در متن حاضر بدان پیبرده و حامل
باالترین شکل تعامل با متن غایب است و در بیشتر مواقع در این شکل کاربرد معنای متن غایب
با معنای متن حاضر متفاوت است و حوار یا نفی کلی این نوع از روابط باالترین درجه بینامتنی
است؛ مؤلف در این نوع از روابط متن پنهان را باز آفرینی کامل میکند به گونهای که به خالف
معنای متن به کار میبرد.
برای مثال متن :قالوا انطق باسم الحب و باسم الله و تکلم و اقرا هذا اللوح المحفوظ وراء
ْ ْ
َ
َّ
حجاب (بیاتی ،بیتا )380 /2 :با آیه «اق َرأ ِب ْاس ِم َر ِّب َك الذی َخلق» (العلق )1 ،محاوره دارد.
نفی متوازی یا امتصاص؛ در این نوع از بینامتنی ،معنی مقطعی متن ،همان است و جوهر
معنا ثابت است ولی شاعر میتواند در معنی متن جدید خود ،بیافزاید .در امتصاص -که روابط
بینامتنی آن برتر از اجترار است -معنای متن غایب در متن حاضر تغییر اساسیای نمیکند بلکه
با توجه به مقتضای متن حاضر و با توجه به معنی آن ،نقشی را که در همان متن غایب ایفا میکند
در متن حاضر نیز برعهده دارد .این بدان معنی نیست که معنای متن غایب در این شکل با
معنایی که در متن حاضر ایفا میکند متناقض نیست؛ بلکه میتواند دارای معنای بیشتری باشد
و یا با تغییر و تنوعی که به نوآوری و ابداع شاعر بستگی دارد همراه باشد.
مثال آن در قصیده "الموت فی الحب" عبد الوهاب البیاتی وجود دارد:
ایتها العذراء هزی بجزع النخلة الفرعاء یتساقط االشیاء (بیاتی ،بیتا)147 /2 :
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َ ً
ْ َّ ْ َ ُ ْ َ
َ ُ ِّ َ ْ
ساقط َعل ْی ِك ُرطبا َج ِن ًّیا» (مریم)25 ،
در این مثال که با آیه «و هزی ِإلی ِك ِب ِجذ ِع النخل ِة ت ِ
امتصاص دارد ،شاعر اقدام به اضافه و تبدیل بعضی از کلمات و عبارات نمودهاست .الفرعاء
اضافه شده و "رطبا جنیا" به اشیاء تبدیل شدهاست.
نفی جزئی یا اجترار؛ مؤلف در این نوع از روابط بینامتنی جزئی از متن غایب را بدون هیچ
دگرگونی در متن خود میآورد .متن حاضر ادامه متن غایب است و کمتر ابتکار یا نوآوری در آن
وجود دارد .این قسم بر گرفته از متن غایب ،میتواند یک جمله و یا یک عبارت و یا یک کلمه
و مانند آن باشد .بدین ترتیب واضح است که این نوع روابط به شکل سطحیتری نسبت به دو
مورد قبلی انجام میپذیرد .چنین تعاملی که به شکل جزئی صورت میگیرد میتواند از نظر
معنای الفاظ و عبارات ،مخالف یا موافق با متن غایب باشد.
نمونه این قسم از رابطه بینامتنی در قصیده «یا احبائی» جواهری -که در آن دوستانش را مورد
خطاب قرار داده ،محبت و عشق خود را به آنها نشان میدهد -وجود دارد:
لی فواد فیکم ان سعرا  /بلظی الشوق فقل هل من مزید (جواهری) 277 :1973 ،
َْ
ُ ْ
ُ
عبارت "هل من مزید" در بیت فوق ،با آیه « َی ْو َم َن ُقول ِل َج َه َّن َم َه ِل ْام َتَل ِت َو َت ُقول َهل ِم ْن َمزید»
(ق )30 ،اجترار دارد.

 -4تطبیق نظریه بینامتنیت با گلشن راز شبستری
ارتباط بین قرآن و روایات با اشعار گلشن راز نشان میدهد میتوان اقسام سهگانه تناص را بین
آن متون و این اشعار یافت که گاه در یک کلمه و گاهی در یک عبارت ظهور یافتهاست.
 -1-4نفی جزئی – اجترار
شبستری در گلشن راز گاه کلمات و عبارات قرآن را به متن خود میخواند به نحوی که شخص
آ گاه به قرآن با یادآوری این کلمات در آیات قرآن به منظور وی منتقل میشود .در این موارد
استعمال کلمه یا عبارت چیزی بیش از معنا و مدلول آن را افاده میکند؛ یعنی با یادآوری مطلب
قرآن در پس زمینه متن شعر شبستری معانی گستردهتر و ژرفتری از آنچه کلمه در بر دارد ،به
ذهن میریزد .مروری بر این موارد و تأمل در آنها این امر را آشکار و عینی میکند.
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تناص یک کلمه

«مشارق» با «مغارب» هم بیندیش چو این عالم ندارد از یکی بیش (شبستری)25 :1361 ،
َّ َ
مشارق و مغارب در این بیت با آیه « َفال ُأ ْقس ُم ب َر ِّب ْال َمشارق َو ْال َ
قاد ُرون»
م
غار ِب ِإنا ل ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
(المعارج )40 ،تناص دارد.
بیان «مثلهن» ز ابن عباس شنو پس خویشتن را نیک بشناس (شبستری)25 :1361 ،
َّ ُ َّ
َ ََ َ ْ َ َ
ماوات َو ِم َن
در این بیت به تفسیر عبدالله بن عباس ذیل آیه کریمه «الله الذی خلق سبع س ٍ
ُ َْ
َْ
َ ٌ َ َّ َ َ َ ُ ِّ
َ َ َّ
َْ
ُ ِّ َ
األ ْ
دیر َو أ َّن الل َه ق ْد أحاط ِبکل
ض ِمثل ُه َّن َی َت َن َّزل األ ْم ُر َب ْی َن ُه َّن ِل َت ْعل ُموا أ َّن الل َه َعلی کل شيْ ٍء ق
ر
ِ
ْ ً
َ
شيْ ٍء ِعلما» (الطالق )12 ،اشاره شده و کلمه «مثلهن» با آیه در تناص است.
شبستری در این باره که تالش برای رؤیت ذات باریتعالی در دنیا کوششی بیهوده است،
سروده است:
صفاتش را ببیـن امـروز اینجا

که تا ذاتش توانـی دیـد فردا

وگرنه رنج خود ضایع مگردان برو بنیوش «ال تهدی» ز قرآن (شبستری)46 :1361 ،
َ
َ َ
کلمه «ال تهدی» اینجا با آیه «إ َّن َك ال َت ْهدی َم ْن أ ْح َب ْب َت َو لک َّن َّالل َه َی ْهدي َم ْن َی ُ
شاء َو ُه َو أ ْعل ُم
ِ
ِ
ْ
ِبال ُم ْه َتدین» (القصص )56 ،تناص دارد.
تناص یک عبارت
تناص یک عبارت از قرآن یا حدیث در گلشن راز فراوان است .تأمل در موارد زیر چگونگی
تناص گلشن راز را با عبارتهای قرآنی آشکار میکند:
در جزء نهم کتاب شبستری در "قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم"
آمدهاست:
کدام است آن جهان کو نیست پیدا

که یک روزش بود یک سال اینجا

همیـن نبـود جهـان آخـر که دیـدی

نه «ما ال تبصرون» آخر شنیدی؟ (شبستری)25 :1361 ،
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اینجا برای بیان اینکه همه عالم فقط بخش پیدای آن نیست و جهان هستی بسیار وسیعتر از
آن چیزی است که به بصر در آید ،شاعر میگوید کسی که جهان هستی را همین عالم ظاهر
ون َو ما ال ُت ْبص ُر َ
میبیند گویا عبارت «ما ال تبصرون» در آیه شریفه « َفال ُأ ْقس ُم بما ُت ْبص ُر َ
ون»
ِ
ِ
ِ ِ
(الحاقه 38 ،و  )39را نشنیده است.
وی در اطوار سیر و سلوک گفته است:
نسب چه بود مناسب را طلب کن

به حق رو آور و ترک نسب کن

بـه بحـر نیستـی هـر کاو فروشـد «فال انساب» نقد وقت او شد (شبستری)90 :1361 ،
شیخ در این بیت بر سبیل نصیحت به افرادی که مغرور به نسب خود میباشند و به واسطه
این غرور از مرشد کامل تبعیت نمیکنند ،میگوید که نسب چیست؟ آن را رها کن و مرشد
مناسب را برگزین ،یعنی مرشدی که با عالم تجرد مناسبتی پیدا کردهاست ،راهنمای خود قرار
ده .در مصرع دوم میگوید به حق و جانب وحدت روی آور و نسب صوری را رها کن .آن گاه
در بیت دوم با به کارگیری عبارت «فال انساب» که با آیه کریمه « َفإذا ُنف َخ في ُّ
الصور َفال َأ ْن َ
ساب
ِ ِ ِ
ِ
ََْ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ُ
ساءلون» (المؤمنون )23 ،تناص دارد بیان میکند که آن کسی که از مرشد
بینهم یوم ِئ ٍذ و ال یت
کامل تبعیت کرد و به دریای نیستی فرو رفت و در آن غوطه ور شد و به کمال رسید ،مصداق آیه
فوق که مخصوص روز قیامت است ،در این دنیا برای او نقد خواهد شد .مضمون آیه فوق این
است که در روز قیامت نسب ها مطرح نیست و آنچه مد نظر است و به آن پاداش بیشتری
میدهند عمل است و هر که عملش سنگینتر است پاداش بیشتری میگیرد .بنابراین آنچه در
قیامت برای دیگران خواهد بود برای عارف کامل و کسی که به مقام فناء فی الله رسیده است
در این دنیا اتفاق میافتد.
شبستری در دیباچه کتاب در باره تسبیح و تهلیل دائم موجودات چنین سروده است:
همه ذرات عالم همچو منصور

تو خواهی مست گیر و خواه مغمور

در ایـن تسبیح و تهلیلند دائم

بدین معنی همی باشند قائم

اگر خواهی که بر تو گردد آسان «و ان من شیء» را یک ره فرو خوان (شبستری)48 :1361 ،
الس ُ
او به سالک توصیه کرده است که برای فهم تسبیح موجودات به آیه « ُت َس ِّب ُح َل ُه َّ
ماوات
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َّ ْ ُ َ ْ َ
األ ْر ُض َو َم ْن فیه َّن َو إ ْن م ْن َشيْء إ َّال ُی َس ِّب ُح ب َح ْمده َو لک ْن ال َت ْف َق ُه َ
ون َت ْس َ
بیح ُه ْم ِإ َّن ُه
السبع و
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ً َُ
َ
کان َحلیما غفورا» (اإلسراء )47 ،مراجعه کند .عبارت «و ان من شیء »...از این آیه
برداشت می شود.
عبارت «کان لم تغن باالمس» در اشعار زیر با آیه  24سوه یونس تناص دارد:
اجل چون در رسد در چرخ و انجم

شود هستی همه در نیستی گم

چو موجی بر زند گردد جهان طمس یقین گردد «کان لم تغن باألمس» (شبستری)53 :1361 ،
َ ْ َََ َ ُ ْ َ
ْ ُُ
ناه م َن َّ
«إ َّنما َم َث ُل ْال َحیاة ُّالد ْنیا َک ٍ َ ْ َ ْ ُ
ض ِم َّما َیأکل َّالن ُاس َو
بات األ ْر
ماء فاختلط ِب ِه ن
الس ِ
ِ
ماء أنزل ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ً
ْ َْ
َّ
ُ
َ
قادرون علیها أتاها أمرنا لیال
األنعام حتی ِإذا أخذ ِت األرض زخرفها و از ینت و ظن أهلها أنهم ِ
ً ََْ َْ َْ َ ْ َ
َْ َ ً
األ ْمس َکذل َك ُن َف ِّص ُل اْلْیات ل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
هارا َف َج َع ْلناها َ
ون» (یونس)24 ،
ب
ن
غ
ت
م
ل
ن
أ
ک
صیدا
ح
أو ن
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
در پاسخ به سؤال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق ،شبستری سروده است:
کرا شد حاصل آخر جمله امید

که ماند اندر کمالی تا به جاوید؟

مـراتب باقــی و اهـل مراتـب

به زیـر امـر حق «و الله غالب» (شبستری)56 :1361 ،

عبارت «والله غالب» با آیه زیر رابطه بینامتنی دارد.
َ َّ
َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ َ
ْ َ ُ ْ ْ َ ََْ َْ
َّ
ذل َك َمک َّنا
ک
و
دا
ل
و
ه
ذ
خ
ت
ن
و
أ
نا
ع
ف
ن
ی
ن
أ
سی
ع
واه
ث
م
مي
ر
ک
« َو قال ال ِذی اشتراه ِمن ِمصر ِالمرأ ِت ِه أ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
ُ ُ َ
األحادیث َو َّالل ُه غال ٌب َعلی َأ ْمره َو لک َّن َأ ْک َث َر َّ
اس ال
الن
ویل
ِِ ِ
ِ
ِ
ِلیوسف ِفي األر ِ
ِ
ض و ِلنعلمه ِمن تأ ِ
َ
َی ْعل ُمون» (یوسف)21 ،
شیخ محمود آنگاه که راز اشاره به چشم و لب را میگشاید ،به غیر واقعی بودن وجود ما و
عدم سنخیت موجود خاکی با رب االرباب سخن میگوید و بیان میدارد که عقل بسیار متحیر
است که چرا خداوند به حضرت موسی علیهالسالم فرمود« :مهری از خود بر تو افکندم تا زیر
نظر من پرورش یابی».
وجود ما همه مستی است یا خواب
خرد دارد از این صد گونه اشگفت

چه نسبت خاک را با رب االرباب؟
«و لتصنع علی عینی» چرا گفت؟ (شبستری)75 :1361 ،
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عبارت «لتصنع علی عینی» از آیه زیر به متن شبستری خوانده شده است:
َ َْ
ْ ْ
َّ ُ َ ْ
َ ْ
ْ َ ِّ َ ْ ُ ْ ْ َ ُّ َّ
اح ِل َیأ ُخذ ُه َع ُد ٌّو لي َو َع ُد ٌّو ل ُه َو أل َق ْی ُت
وت فاق ِذ ِ
فیه ِفي التاب ِ
«أ ِن اق ِذ ِ
فیه ِفي الیم فلیل ِق ِه الیم ِبالس ِ
َ
ً
َعل ْی َك َم َح َّبة ِم ِّني َو ِل ُت ْص َن َع َعلی َع ْینی» (طه)39 ،
لحظه مرگ در گلشن راز به تفصیل طوری ترسیم شده است که گویی اهوال و مراحل قیامت
در آن لحظه ظهور و تمثل مییابد .وی در آن باب بیان میدارد که پدید آمدن و نابود شدن دو
عالم مثل خلق و بعث انسان است و همه چیز دائما از بین میرود و از نو پدید میآید جز خداوند
که هر چه نزد اوست باقی است.
بـود ایجـاد و اعـدام دو عالم

چـو خلـق و بعـث نفس ابـن آدم (شبستری)67 :1361 ،

وصال اولین عین فراق است مر آن دیگر ز «عند الله باق» است (شبستری)68 :1361 ،
در مصراع آخر عبارت «ما عندالله باق »از آیه ما «ع ْن َد ُک ْم َی ْن َف ُد َو ما ع ْن َد َّالله باق َو َل َن ْجز َی َّن َّال َ
ذین
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َص َب ُروا َأ ْج َر ُه ْم ب َأ ْح َسن ما ُ
کانوا َی ْع َم ُل َ
ون» (النحل- )96 ،که بیان ماندگاری و محفوظ بودن ثوابی
ِ
ِ
است که نزد خداوند است -به شعر داخل شدهاست تا بیان کند دگرگونیای که در همه عالم هستی
به صورت جزئی جاری است ،در باریتعالی و روح هستی جریان ندارد و آنجا جز ثبات و آرامش
چیزی نیست .واضح است که در شعر ،عبارت معنایی متفاوت با معنای آن در آیه کریمه دارد.
شبستری نسبت به لزوم تعادل رعایت در اخالق سروده است:
همه اخالق نیکو در میانه است

که از افراط و تفریطش کرانه است

میانه چون صراط المستقیم است ز هر دو جانبش قعر جحیم است (شبستری)62 :1361 ،
ْ َ ِّ َ
راط ْال ُم ْس َت َ
قیم» (الفاتحه )6 ،است.
عبارت صراط مستقیم برگرفته از آیه «اه ِدنا الص
شبستری در جایجای گلشن راز عباراتی از احادیث نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم را نیز به
ً
شعرش فرا میخواند بلکه اساسا معرفتی که ارائه میکند از آن احادیث است .نمونههایی از
فراخوانی احادیث به متن گلشن از این قرار است:
او در ضمن شعری در پاسخ به سؤالی در باره حد مجاز فکر ،برای بیان اینکه تفکر در ذات
باریتعالی جایز نیست چنین سرودهاست:
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فرشته گرچه دارد قرب درگاه

نگنجد در مقام «لی مع الله» (شبستری)21 :1361 ،

مقام «لی مع الله» در این شعر اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است که فرموده برای من
َّ
با خداوند وقتی هست که در آن نه آن نه ملک مقربی میگنجد نه نبی مرسلیِ « :لي َم َع الل ِه
َ
ْ َ
َ
َوق ٌت -ال َی َس ُع ِني َمل ٌك ُم َق َّر ٌب َو ال َن ِبيٌّ ُم ْر َسل» (مجلسی)243 /79 :1403 ،
وی در همین شعر همچنین به عدم سنخیت مخلوق با خالق و بنابراین عدم جواز فکر کردن
در ذات حق به فقر امکان اشاره کردهاست که به هر حال از مخلوق جدا نمیشود:
سیه روزی ز ممکن در دو عالم

جدا هرگز نشد «و الله اعلم»

«سواد الوجه فی الدارین» درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش (شبستری)21 :1361 ،
َّ َ َ
گذشتـه از ایـن که «والله اعلم» در بیت اول با « َو الل ُه أ ْعل ُم ِبما َت ِص ُفون» (یوسـف)77 ،
تناص دارد ،استشهاد شعر به حدیث شریفی است که فقر را سبب سیاه رویی صورت در هر دو
ْ
ْ
سرا دانستهاست« .ال َف ْق ُر َس َو ُاد ال َو ْج ِه ِفي َّالد َار ْین» (ابن ابی جمهور )40 /1 :1405 ،تفسیر این
فقر در کلمات شارحان احادیث گوناگون است ،از جمله اینکه به فقر امکان -که از ممکن
الوجود جدا شدنی نیست و همچون داغ ننگی همواره بر پیشانی اوست -حمل شدهاست.
وی در باب تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی و اینکه باریتعالی خود حقیقت همه قواست
سروده است:
چو نیکو بنگری در اصل این کار

هم او بیننده هم دیده است و دیدار

حدیث قدسی این معنی بیان کرد «فبی یسمع و بی یبصر» عیان کرد (شبستری)21 :1361 ،
َ َ َّ
عبارت « بی یسمع و بی یبصر» از این کالم نبی اکرم (ص) داخل شده است که «ق ال الل ُه
ُ
َّ
َ ُ
َع َّز َو َج َل َم ا َز َال ْال َع ْب ُد َی َت َق َّر ُب إ َليَ ب َّ
الن َو ِاف ِل َح َّتی أ ِح َّب ُه ف ک ْن ُت َس ْم َع ُه ال ِذ ي َی ْس َم ُع ِب ِه َو َب َص َر ُه
ِ ِ
َّ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َّ
َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ال ِذ ي یب ِصر ِب ِه و ی ده ال ِت ي یب ِط ش ِبه ا و ِرجل ه ال ِتي یم ِشي ِبه ا و ل ِئ ن س أل ِن ي أ ع طی ته و ِإ ِن
َ َ ُ َ
ْاس َت َع اذ ِن ي أل ِع یذ َّن ه» (شعیری ،بی تا)81 :
او در ضمن تمثیلی که در آن از ظهور خورشید حقیقت در آینه کائنات سخن گفته،
آورده است:
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عدم در ذات خود چون بود صافی

از آن با ظاهر آمد گنج مخفی

حدیث «کنت کنزا» رو فرو خوان

که تا پیدا ببینـی گنج پنهـان (شبستری)22 :1361 ،

مراد از حدیث «کنت کنز مخفیا» در این شعر روایت زیر است« :کنت کنزا مخفیا فأحببت
أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف» (مجلسی)344 /84 :1403 ،
طبق این حدیث قدسی باریتعالی دوست داشتهاست که گنج پنهان وجودش شناخته شود و
برای همین جهان آفرینش را ایجاد کرده است.
 -2-4نفی متوازی – امتصاص
در گلشن راز گاهی الفاظ و عباراتی از قرآن و روایات در ساختار ابیاتی از کتاب جای گرفتهاست
که در صدد افاده همان معنای موجود در نصوص آیات و روایت یا معنایی نزدیک به آنند .به
عبارت دیگر در این موارد اصل مراد نظم حاضر در گلشن ،بیان همان معنایی است که نصوص
فراخواندهشده حامل آنست .آنچه اینجا «نص فراخوانده شده» نامیدیم در منابع بینامتنیت با
مسامحه« ،متن غایب» (مقابل حاضر) یا «متن پنهان» (مقابل پیدا) گفتهاند .مسامحه از آن
ً
حیث است که آنگاه که مثال متن قرآن یا روایت به متن گلشن راز آمد ،دیگر غایب نیست و در
این متن یا به تصریح و عین یا به تلویح و اثر حاضر است.
گزارش و تحلیل نمونههایی از این فرآیند ،چگونگی تناص امتصاصی گلشن با قرآن و روایات
را آشکار میکند.
در دیباچه گلشن راز آمده است:
احد در میم احمد گشت ظاهر

در این دور اول آمد عین آخر

بر او ختم آمده پایان این راه بدو منزل شده «ادعوا الی الله» (شبستری)12 :1361 ،
َ
َ
ُْ
هذ ِه َسبیلي أ ْد ُعوا إ َلی َّالل ِه َعلی َب َ
صیر ٍة أ َنا َو َم ِن
پایان مصراع دوم از بیت دوم با آیه کریمه «قل ِ
ِ
َ
ْ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ
حان الل ِه َو ما أ َنا ِم َن ال ُم ْش ِرکین» (یوسف )108 ،تناص دارد.
اتبعني و سب
شبستـری اقسام مرگ و ظهـور اطوار قیامت در لحظه مرگ را در تمثیلـی بیـان کردهاست.
او در آنجا سرودهاست:
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بقا حق راست باقی جمله فانی است
به «کل من علیها فان» بیان کرد

بیانش جمله در «سبع المثانی» است

«لفی خلق جدید» هم عیان کرد (شبستری)67 :1361 ،

وی بقا را مخصوص حضـرت حق و سایـ ر موجودات را فانـی دانستـه و به وجـود این
َ
ُ ُّ
مطلب در قرآن اشاره نموده است .آنگاه این اشاره را با فراخوانی آیه «ک ل َم ْن َعل ْیها فان»
ْ َْ
ََ
(الرحمن ) 26 ،و عبارت «لفی خلق جدید» -که می تواند برگرفته از آیه «أ ف َعیینا ِب ال خل ِق
ُ َ
ْ َ
ً
ْ َ ْ َ
األ َّول َب ْل ُه ْم في َل ْ
دید » (ق )15 ،باشد و لفظ آن هم عینا در آیه « َو قال وا أ
ب
س ِم ن خل ٍق ج ٍ
ِ
َ ٍ
ْ
َْ
َ َّ َ َ ْ
َ َْ
ُ
َ
ِّ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
کاف رون» (السجده)10 ،
دید بل هم ِب ِل ِ
ض أ ِإ ن ا ل في خل ٍق ج ٍ
قاء ر ب ِهم ِ
ِإ ذا ض للنا ِف ي األر ِ
موجود است -باز نموده است.
در گلشن راز در پاسخ به سؤال از معنای «انا الحق» آمده است:
در آور پرده پندارت از گوش

نـدای واحد القهار بنیـوش

ندا میآید از حق بر دوامت

چرا گشتی تو موقوف قیامت

در آ در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت «انی انا الله» (شبستری)48 :1361 ،
ْ َْ
َ َ َّ َ ُ َ ْ
واد األْی َم ِن ِفي
در مصارع چهارم «انی انا الله» با آیه مبارکه «فلما أتاها ن ِودي ِمن ش ِ
اط ِئ ال ِ
َ
ْ َ
َ َّ
بار َکة م َن َّ
ُْْ َ ْ ُ َ
الش َج َر ِة أ ْن یا ُموسی ِإ ِّني أ َنا الل ُه َر ُّب العالمین» (القصص )30 ،تناص دارد.
البقع ِة الم ِ ِ
این بینامتنی گونه ای ویژه است .عبارت مورد نظر در همان معنای تجلی پرورگار استفاده
شدهاست و از این حیث نفی موازی است اما سیاق عبارت خطاب به خواننده است و این کالم
نه در پاسخ به حضرت موسی علیه السالم بلکه در پاسخ به خواننده سالک است و از این حیث
به اجترار یا نفی جزئی میماند.
وی در «قاعده در بیان معنی حشر» آورده است:
همه پیدا شود آنجا ضمائر فروخوان آیه «تبلی السرائر» (شبستری)69 :1361 ،
َ ْ َ ُ ْ َ َّ
رائ ُر» (الطارق )9 ،تناص دارد
عبارت «تبلی السرائر» در بیت ششم با آیه کریمه «یوم تبلی الس ِ
ً
و عینا در همان معنای آشکار شدن نادیدنیها در روز قیامت به کار رفتهاست.
در این کتاب نسبت به شناخت عوالم پنهان و شرایط وصول به آن عوالم ،به سالک چنین
توصیه شدهاست:
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برو اندر پی خواجه به اسرا

تفرج کن همه «آیات کبری»

برون آ از سـرای ام هانی

بگو مطلق حدیث من رآنی

گذاری کن ز کاف و نون کونین نشین بر قاف قرب «قاب قوسین» (شبستری)27 :1361 ،
این ابیـات به این آیات قرآنی اشـاره دارد که پیامبر در معراج آیات کبرای پروردگار را دید:
ْ ُ
ْ
ََ ْ َ
آیات َر ِّب ِه الک ْبری» (النجم)18 ،
«لقد رأی ِمن ِ
همچنیـن در مصـ راع آخر از دو بیت فـوق با اشـ اره به حدیث « َم ـ ْن َر ِآن ـی ِف ی َم َن ِام ـ ِه
َ
ف َق ْد َر ِآن ی» (ابن بابویه قمی ،)585 /2 :1413 ،سالک را از صحت مکاشفاتش مطمئن میکند
و در تناص با حدیث فوق است.
َ ََ َ َ َْ َ َ َ
ین أ ْو أ ْد َنی» (النجم )9 ،رابطه بینامتنی دارد.
بیت سوم هم با کریمه «فکان قاب قوس ِ
شبستری در همان باب نسبت به لزوم آنکه سالک حس و خیال و عقل را پشت سر بگذارد و
حق را جستجو کند ،سرودهاست:
خلیل آسا برو حق را طلب کن

شبی را روز و روزی را به شب کن

ستاره با مه و خورشید اکبر

بود حس و خیال و عقل انور

بگردان زین همه ای راهرو رو

همیشه «ال احب اْلفلین» گو (شبستری)27 :1361 ،

عبارت قرآنی موجـود در مـ صراع آخر از این آیه شریفـه که به شعـر شبستـری خـوانده
ََ َََ َ ُ
َ َّ ُ
ََ
َ َ ً َ
شـده است این است« :فل َّم ا َج َّن َعل ْی ِه الل ْیل َرأی ک ْوکبا قال هذا َر ِّب ی فل َّم ا أ فل قال ال أ ِح ُّب
اْلف َ
لین » (األنعام)76 ،
ِ
آنگاه ادامه مسیر سالک را با جلوه ازلی برای وی اینگونه تصویر کردهاست:
و یا چون موسی عمران در این راه
ترا تا کوه هستی پیش باقی است

برو تا بشنوی «انی انا الله»
جواب لفظ ارنی «لن ترانی» است (شبستری)27 :1361 ،

دو عبـارت موجـود در این ابیـات از دو آیه زیـر به کتاب گلشن راز فراخوانـده شـده و با آنها
تناص دارد:
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َ
َ
بار َکة م َن َّ
« َف َل َّما َأتاها ُنود َي م ْن شاطئ ْال ْ َ ْ َ
ُْْ َ ْ ُ َ
الش َج َر ِة أ ْن یا ُموسی ِإ ِّني أ َنا
ِ ِ ِ
واد األیم ِن ِفي البقع ِة الم ِ ِ
ِ ِ
ْ َ
َّ
الل ُه َر ُّب العالمین» (القصص)30 ،
ُ َ
َ َ
َ َ ُ َ
َ َّ
َ
َ َ َّ َ ُ
میقاتنا َو کل َم ُه َر ُّب ُه قال َر ِّب أ ِرني أ ْنظ ْر ِإل ْی َك قال ل ْن َتراني َو ِلک ِن ْانظ ْر ِإلی
«و لما جاء موسی ِل ِ
ً ََ
ْ
َّ
ََ
َ ًّ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
کان ُه ف َس ْوف َتراني فل َّما َت َجلی َر ُّب ُه ِلل َج َب ِل َج َعل ُه َدکا َو َخ َّر ُموسی َص ِعقا فل َّما
الجب ِل ف ِإ ِن استقر م
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ َ َ
َ
َ
قال ُس ْب َ
ُ
ْ
ُ
حان َك ت ْبت إل ْیك َو أنا أ َّول ال ُمؤم َ
نین» (األعراف)143 ،
أفاق
ِ
ِ

 -3-4نفی کلی – حوار
در تعریف و بیان اقسام بینامتنیت گذشت که در این قسم از تناص ،متن حاضر با متن دخیل
باالترین نوع تناص را دارد و خالق اثر اگرچه الفاظ و عباراتی از متنی دیگر وارد اثر خود میکند
اما آنها را در معنایی متفاوت به کار میبرد.
شبستری در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظه مرگ ،آن دم را چنان تصو یر
میکند که صفات و مراحل قیامت در آن ظاهر میشود .از جمله میگوید:
به هم پیچیده گردد ساق با ساق همه جفتی شود از جفت خود طاق
چو روح از تن به کلیت جدا شد زمینت قاع صف صف ال تری شد (شبستری)67 :1361 ،
الس ُاق ب َّ
بیت اول با آیه کریمه « َو ْال َت َّفت َّ
الساق» (القیامه ) 29 ،تناص دارد که حکایت
ِ
ِ
شدت اهوال روز قیامت و در پیچیده شدن ساق به ساق در آن مرحله است و درباره چیستی
ساق و اینکه آیا این تعبیر حقیقتی دارد یا کنایه و مجاز به شدت اهوال آن موقف است،
سخن میا ن مفسران بسیار است 1.شبستری اما بی گمان از ساق آن معنای کنایی یا حقیقت
مجهول الکنه را اراده نکرده است و مرادش ساق پای محتضر است .این تصویر برداری از
توصیف قرآن برای قیامت برای ترسیم اهوال و شدائد لحظه مرگ ،در عین اینکه نفی کلی
معنای عبارت در متن اصلی است ،اما از سویی منتهای ارتباط و باالترین شکل ترابط دو
متن است .واقعیت آن ا ست که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آیات قرآن در مثل این
موارد ،گنجاندن این باز آفرینی در یکی از اقسام شناخته شده رابطه بینامتنی دشوار است و
 .1نک :طبرسی.606 /10 :1372 ،
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به تفسیر و تأویل ما از آیه ،بلکه به نگاه ما به حقیقت ورای این الفاظ بستگی دارد .اگر
اهوال قیامت کبری را حقیقت اهوال قیامت صغری یعنی مرگ بدانیم ،این باز آفرینی از نوع
حوار یا نفی کلی نیست؛ بلکه چیزی از نوع استعاره از معقول برای محسوس و امتصاصی
ویژه است.
در بیت دوم نیز شیخ محمود ،پهن و هموار شدن کوهها در قیامت ،به گونه ای که نه در آن
َّ
َ َ َ
کژی دیده شود نه ناهمواری ،را از دو آیه کریمه «ف َیذ ُر َها ق ًاعا َص ْف َص ًفا ال َت َری ِف َیها ِع َو ًجا َو
َ َ
ال أ ْم ًتا» (طه 106 ،و  ،)107به شعرش فراخوانده است تا سست شدن استخوانها و ارکان آدمی
ً
را در لحظه مرگ تصویر کند .امر این مورد دقیقا مثل آن است که در بیت اول گفته آمد.

تنبه پایانی
خدای متعال انسان را آفرید و به او بیان آموخت (الرحمن )4 ،و این گفتنیترین نعمتی است که به او
داده شد چرا که دریافت و ادراک وی از نظام هستی با این بیان از قلب به ظهور میآید .این ظهور،
اطوار و احوالی بس شگرف دارد و شبستری -که در این مقال با او و افکارش همراهیم -بیانها و
حتی الفاظ را از عالم باال میداند:
به نزد من خود الفاظ ماول

بر آن معنی فتاد از وضع اول

به محسوسات خاص از عرف عام است چه داند عام کان معنی کدام است
نظر چون در جهان عقل کردند

از آنجـا لفظهـا را نقـل کردنـد

تناسـب را رعایـت کـرد عاقـل

چو سوی لفظ معنی گشت نازل (شبستری)72 :1361 ،

قرآن بهترین شکل این بیانات یعنی ظهور حقایق کتاب الهی در الفاظی است که به نبی اکرم
(ص) رسید .روایات هم وحی اما از نوع غیر قرآنی یعنی تمثل حقایق شرح آیات در بیان آن
محبوب برگزیده است .جز این دو ،هر آن کس که بیانی از حقایق عالم دارد نیز به نوعی از منبع
الهام خود معنا بر میدارد و واژه میسازد و بلکه واژگان و آرایش آنها را نیز از آن خزانهها به زبان
و قلم میآورد .خزانهها نزد پروردگار است و به اندازه ظرفیت قلوب از آن خزانهها به این قلوب
َ ْ ْ َ
َّ ْ َ َ
زائ ُن ُه َو ما
و زبانهایی که ترجمان آن معانیاند ،سرازیر میشود« :و ِإن ِمن شيْ ٍء ِإال ِعندنا خ ِ
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ُ
ُ َّ
ُن َن ِّزل ُه ِإال ِب َق َد ٍر َم ْعلوم؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینههای آن نزد ماست ،و ما آن را جز به
اندازهای معین فرو نمیفرستیم» (الحجر.)21 ،

َ
ُْ ُ َ َ ٌ َ َ
وب أ ْو ِع َیـة فخ ْیـ ُر َها أ ْو َع َاهـا»
برتریـن این قلوب با ظرفیتتریـن آنهاسـتِ « :إ َّن َهـ ِذ ِه القل

(شریف رضی)495 :1414 ،

و برترین این برترینها از آن نبی اکرم بود که وحی رسالی خاتم در آن جاری و بر زبان مبارک
َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ
َْ
وب َو أ َجل َهاَ ،و أط َو َع َها َو
ل
آن یگانه
متمثل شد« :نظر الله عز و جل ِإلی قل ِب ِه فوجده أفضل الق ِ
َ
َ
َ
ْ
أ ْخ َش َع َها َو أخض َع َها» (مجلسی)309 /17 :1403 ،
آفریننده یک اثر آنگاه که می خواهد معنایی را در لفظ م تمثل کند ،برای بیان یک منظور
گاه گزینه مناسب از برترین خزانه موجود نزدش  -که همانا الفاظ آیات و روایات است -به
او عرضـه میشـ ود .به نظر می رسـ د این ترابط و در هم تنیدگـی میـ ان آن معـ انی و الفـاظ
ً
مبیـن آن در متـن غائب یا دخیـل با اثر حاضـر ،صرفا آفرینش و گزینش خالق اثر نیست
و بلکه ناشـ ی از پیوستگی واقعی این امور در کنـ ه و حقیقت عالـم به یکدیگـر است .این
اثر آنگاه که اثـری عرفانـی باشـد ،دست انـ دازی خالق آن به خزانه های وحیانـی الفاظ و
معانی ،گاه بسیار شگفت انگیز می شود و اطوار و اشکال بدیعی می یابد که چشم عقل را
خیره می کند.

نتیجهگیری
 -1گلشن راز وجیزه عرفانی منظومی است که:
 جامعترین و در عین حال موجزترین اثر شناختهشده است که با زبان رمز و اشاره ،آراء واقوال صوفیه را در مسایل مختلف مربوط به فکر ،نفس ،معرفت ،وحدت و کثرت عوالم ،اطوار
وجود ،سیر و سلوک ،قرب و بعد و سیر در انفس با نهایت دقت و ایجاز تفسیر کرده و بواسطه
لطف و دقت بیان آن نزد صوفیه و بسیاری از اهل معرفت مقبول شدهاست.
 شبستری در این اثر از مصطلحات صوفیه بنام ما قبل خود متأثر است اما آن را از پیرایههاو تکلفات و تصویرهای مبالغهآمیز شعر پیراسته و تقریرگونه به آن رنگ و بوی تعلیم داده و از
این حیث آن را از سایر آثار ممتاز کردهاست .این اثر همچنین بر آثار عرفانی ما بعد خود تأثیری
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قابل توجه دارد.
 گلشن راز از میان آثار پیش از خود بیش از همه از قرآن و روایات متأثر است به طوری کهنمیشود آن را مستقل و فارغ از آن متون تحلیل و معناشناسی کرد.
 -2بینامتنی نظریهای ارائه شده در اواخر دهه شصت در ادبیات غرب است که
 از ســوی ژولیــا کریســتوا زبانشــناس بلغــاری بوجــود آمــد و از مکالمــه متــون بــایکــدیگر پــرده برمــیدارد .از نظــر او ایــن پدیــده بــرای تمــام متــون امــری اجتنابناپــذیر و
ضروری است.
 حسب این نظریه هیچ متنی به صورت صرف و منحصر و جدای از دیگر متون نیست بلکههر متنی اگر چه به دیگر متون اشارهای نداشتهباشد با متون دیگر در حال مکالمهاست و متون
نمیتوانند یکسویه باشند.
 بینامتنی را پیش از آن که وسیلهای برای فهم متون بدانند ،شکلدهنده و تبیینکننده نوعحضور یک متن در متن دیگر و وسیلهای برای فهم رابطهی بین یک متن با متون قبلی میشمرند
که اجزاء آنها را در سیاق معناداری ،شکل میبخشد.
 -3بینامتنیت به انواع متعددی تقسیم شده و این تقسیمبندیها براساس چگونگی و شکل
کاربرد آن در متون با هم متفاوت است .حسب تقسیم بندی ژولیا کریستوا بینامتنی به سه دستهی
اصلی «نفی کلی و نفی متوازی و نفی جزئی» تقسیم بندی میشود.
 -4شبستری در تألیف گلشن راز
 گاه جزئی از یک آیه یا روایت را برمیدارد و با حفظ معانی الفاظ ،آن را در مراد خود -کهمعنایی دیگر است -به کار میبرد .این نکته در نظریه بینامتنیت با اجترار هماهنگ است .در
این فراخوانی ،یک کلمه یا عبارت از قرآن یا حدیث ،مجرد استفاده از آن لفظ شناختهشده
نیست ،مثل آن نیست که خالق اثر کلمه را از کتاب لغت بردارد؛ بلکه شعبههایی از معنا به متن
او اشراب میکند که ناشی از روح آن معنا و کاربرد آن در نص اصلی است؛
 -گاه پارهای از متن قرآن یا حدیث به متن خود داخل میکند؛ اما بوسیله آن معنایی جدید را
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تصویر میکند ،اگرچه تک تک کلمات در همان معانی اصلی باشند و دگرگونی کلی در آن حاصل
نشود و این با امتصاص در نظریه بینامتنیت تناسب دارد؛
 گاه نیز لفظ قرآن و حدیث را به متنش فرا میخواند؛ اما به کلی معنای دیگری میآفریندکه در آنها حتی شاید از کلمات هم معنایی که در متن اصلی دارند ،اراده نشدهباشد .این نکته با
حوار در نظریه بینامتنیت هماهنگ است.
درنگهای عمیقتر در این اثر و سایر آثار ،به ویژه متون عرفانی ،در بلوغ و شکوفایی ادراک
انسانها نقشی شگرف دارد.
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