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چکیده
نظریه ترامتنیتِ ژرار ژنت از رویکردهای نوین در خوانش و نقد متون ادبی است .این رویکرد در محور بینامتنیت خود ،سه
نوع پیوند «آشکارا ـ تعمدی»« ،پنهانی ـ تعمدی» و «ضمنی» را در میان دو متن مطرح می کند .در حوزة مطالعـا ادبـی نیـ
در موضوع اثرپذیری متون از یکدیگر ،نکا مهمی در صنعتهای ادبی مانند اقتباس ،تضمین ،حـ ،،درج ،تلمـی و گـاهی
سرقتهای ادبی مطرح میشود که همواره اه ،بالغت به آنها توجه داشـتهانـد .کتـا مصـباح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه از
ع الدین محمود کاشانی (متوفی  537ق) جایگاهی استوار در مطالعا عرفان اسالمی دارد .این اثـر برپایـة نظریـة ژنـت در
مباحث اصلی عرفانی ،تعریف اصطالحی از واژه های عرفانی ،هر سه نوع اثرپذیری را از نهج البالغـه داشـته اسـت .در ایـن
مقاله سعی میشود از این دیدگاه چهار فص ،از کتا نامبرده بازخوانی شود .باتوجهبه آنچه بیان مـیشـود مـیتـوان گفـت
نهجالبالغه اَبَرمتنی است که کاشانی با توجه و توس ،به آن ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایـه را تـللیف کـرده اسـت .حضـور
کالم موال علی (ع) در بیشتر سطرهای این اثر پررنگ و انکارناپذیر است .شیوة تحقیق در این پـووهش تحلیلـی ــ توصـیفی
است که با بررسی تطبیقی و ارائة شواهد انجام میشود.
واژههای کلیدی
مصباحالهدایه ،نهجالبالغه ،بینامتنیت ،ژرار ژنت
1ـ مقدمه
وجود اصطالحا

در متون عرفانی همانند همة شاخه های دانش ،موضوعی بدیهی است .اف ونی معنا و حتی تفـاو

معنا در یک اصطالح ،در زبان عرفان اسالمی ویوگیای فراگیر و معمولی است؛ اما تالش برای ایجاد یکسویی معـانی و
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(متوفی  537ق) به دور نمانده است .او در این تالش ،برای همسانی مفاهیم و زدودن تغایرا  ،باید به متنی تکیه میکرد
تا خوانش مشترک از یک لفظ یا اصطالح عرفانی را ممکن کند .تذکر این نکته ضروری است که از دیربـاز متصـوفه بـه
حدیث و روایت در کنار قرآن کریم توجه داشتند و این شیوة نگرش به سبب هـای فرهنگـی و تـارییی ،از سـنت هـای
تللیف آثار بوده است؛ حتی بر آن تلکید شده بود که «ج بر کتا

و حدیث نمیتوان اعتماد کـرد» (زریـنکـو :1339 ،

در تعریف اصـطالحا

عرفـانی در آثـار متصـوفه ،ناآشـنایی عمیـق بعضـی از

 .)12ازاینرو شاید یکی از دالی ،تفاو

مشایخ با دو منبع قرآن و حدیث باشد؛ البته در کنار این دالی ،،سـببهـای دیگـری نیـ وجـود دارد .ع الـدین محمـود
کاشانی روشی ویوه در این مسیر داشته است .او قصد نداشت تا فقط یافتههای خود را از عرفان و نهـجالبالغـه گـ ارش
کند؛ کاشانی برپایة آنکه «سرچشمة اصلی علوم عرفانی و مبانی تصوف ،باطن پیامبر و روح نبو

و قلب والیـت اسـت»

(دهباشی و میرباقری فرد ،)71 :1334 ،با توجه به شلن امیرالمؤمنین علی (ع) در میـان فرقـه هـای تصـوف و اتکـا بـه مـتن
نهجالبالغة ایشان میکوشد تاحدی به این تفاو های معانی در شرح اصطالحا

عرفانی پایان دهـد و تعریفـی جـامع و

مانع از آنها ارائه کند؛ سعی و تالشی که سبب شد تا متن مصباح الهدایة او به ویوه در فصـ،هـایی کـه در آن بـه تبیـین و
تشری اصطالحا

عرفانی پرداخته است ،به آرای موال علی (ع) در نهج البالغـه تشـابه یابـد .در مصـباحالهدایـه حضـور

نهج البالغه هم به صور

اقتباس ها و استشهادهای آشـکار و هـم در ورای بیشـتر تعریـفهـا و مضـمونهـای کاشـانی

احساس می شود .در این پووهش نگارندگان می کوشند تا از نگاه ژرار ژنت ،زبان شناس برجستة فرانسوی ،روش کاشانی
را نقد و تحلی ،کنند و در ضمن آن ،رابطة دو متن مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه و نهج البالغه را از منظر بینامتنیت ژنت
برای خوانندگان معلوم کنند.

شیوة پووهش ،تحلیلی ـ توصیفی است که با ارائة شـواهد از چهـار فصـ ،از بـا هشـتم کتـا مصـباح الهدایـه و
مفتاح الکفایه و بررسی تطبیقی آنها با سینان امیرالمومنین علی (ع) در کتا
عبار

نهج البالغه انجام میشود .ایـن چهـار فصـ،

است از :در قناعت ،در تواضع ،در حلم و مدارا ،در عفو و احسان.

1ـ 1پیشینة پژوهش

دربارة نظریة بینامتنیت ژرار ژنت و انواع آن ،کتا ها و پایان نامه ها و مقاال چندی تـللیف شـده اسـت .سـاختار و
تلوی ،متن از بابک احمدی ،بینامتنیت از گراهام آلن و ترجمـة پیـام ی دانجـو و کتـا

درآمـدی بـر بینامتنیـت و مقالـة

«ترامتنیت روابط یک متن با دیگر متنها» هر دو تللیف بهمن نامور مطلق ،از آن جمله است .مقاال

بسیاری نیـ دربـارة

تطبیق و مقایسة دو اثر متفاو  ،باتوجه به نظریة ژنت و انواع آن به چاپ رسیده است؛ اما پووهشی یافت نشد کـه در آن
به طور مستق ،ارتباط متن دو کتا

برجستة مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه از ع الدین محمود کاشـانی و نهـج البالغـه از

موال علی (ع) بررسی شده باشد.

2ـ عزالدین محمود کاشانی و نهجالبالغه
سرچشمة اصلی علوم و معارف عرفانی و مبانی تصوف پس از قرآن کریم ،احادیـث نبـوی و روایـا

دینـی اسـت کـه

مشایخ تصوف همواره با تمسک به آنها به تبیین و تشری آرای خود پرداختهاند (سجادی)5 :1352 ،؛ بنـابراین مـیتـوان
گفت برترین شاخص و معیار برای سنجش و تعدی ،تعریف ها و اصطالحا
ن دیکی این اصطالحا

واردشده در متون تصوف ،همسـوگرایی و

با سرچشمة اصلی خود یعنی قرآن و سنت اسـت .در اوایـ ،مشـایخ صـوفی نیـ گـاهی اقـرار

بررسی تطبیقی متن مصباحالهدایة کاشانی با نهجالبالغه برپایة نظریة بینامتنیت ژنت

می داشتند که ج بر کتا
کتا
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و سنت نمی توان اعتماد کرد؛ اما بعدها به گمراهی افتادند؛ زیرا خود ،دانـش درسـتی در بـا

و سنت نداشتند (زرینکو )12 :1339 ،؛ بنابراین نیستین و قویترین عام ،برای بروز اختالف و ناهمـاهنگی در

پیکرة تصوف اسالمی و آثار نق،شدة متصوفه ،دوری این منابع از سرچشمة اصی ،خود ،قرآن و سنت نبـوی ،و اخـتالف

با آنها بوده است .به همین سبب است که آثار تللیف شده در قرن چهارم هجری مانند اللمع ابونصر سراج ،قـو القلـو
ابوطالب مکی ،التعرف لمذهب التصوف کالبادی و آثار ابوالرحمن سلمی که مرجـع علمـی تصـوف بـه شـمار مـی رود،
تللیف کسانی است که کوشیده اند میان تصوف و مذهب سازگاری و تطبیق به وجود آورنـد (دهباشـی و میربـاقری فـرد،
 .)109 :1334همچنین با مراجعه به منابع حدیث از اه ،سنت و شیعه ،دومین منبع اصی ،تصوف اسالمی پـس از قـرآن،
مشاهده می شود که همواره در احادیث و سنن نبوی ،شیصیت علی بن ابیطالب ـ «که اکثریت قریب به اتفاق اه ،عرفـان
و تصوف نسب سلسلههای خود را به ایشان میرسانند» (مطهری )771 :1335 ،ـ مـالک و معیـار تعریـف حـق ،معرفـی
شده است؛ بر همین پایه است که در منابع تصوف ،انتسا
فتو

مرتضی علی (ع) و خاتم فتو

خرقه به آن حضر

همپایـة چنـین سـینانی اسـت« :قطـب

هادی (ع) خواهد بود» (کاشفی سب واری)6 :1370 ،؛ بنابراین سینان ایشان را مـالک

و معیار استواری در سنجش و تعدی ،تعریفهای واردشده در متون تصوف اسـالمی مـیتـوان بـه شـمار آورد .از میـان

مشایخ عرفان در سدة هفتم و هشتم هجری ،ع الدین محمود کاشانی (متوفی  537ق) می کوشد تا در مصـباح الهدایـه و
مفتاح الکفایه ،از مهمترین متون عرفانی در سدة هشتم هجری ،بیش از صـد تعریـف و اصـطالح ارائـه دهـد .سـسس بـا

مقایسه و تطبیق تعریف های پیش از خود از اصطالحا عرفانی و با توس ،و یاری از آرای امام علی (ع) در نهـج البالغـه
تعریفی جامع و مانع از مبانی و اصول عرفان بیان کند .این سعی و تالش کاشانی سبب شده است تا کالم او در شـرح و
تفسیر واژه های عرفانی تا حدود بسیاری به سینان موال علی (ع) در نهج البالغه ن دیک شود .ایـن موضـوع بـا بررسـی و
مطالعة تطبیقی متن کتا

او با نهج البالغه و برپایة نظریه بینامتنیت ژرار ژنت ـ در این نظریـه ارتبـاط متـون بـا یکـدیگر

بررسی میشود ـ بهروشنی توجیهپذیر و اثبا شدنی است.
3ـ نظریة ژرار ژنت
یکی از نظریه های مهم در حوزة نقد ادبی و خوانش متون ،نظریـة ترامتنیـت ( )Transtextualiteاز نظریـه پـرداز بـ ر
فرانسوی ،ژرار ژنت ( 1930م) است .برپایة این نظریه ،هیچ متنی ابداعی و مستق ،از متون دیگر نیست و هر متن ،منـابعِ
الهام گوناگونی دارد که در متن منظور ح ،شده است؛ بنابراین هر نوشته ای ،بینامتنی برآمده از مـتن هـای پـیش از خـود
است که در متن های بعد از خود نی حضور خواهد داشت .آرای ژرار ژنت پیش از او در اندیشـه هـای زبـان شـناختی و
نشانهشناسی فردیناند دوسوسور ( 1375-1913م) و منطق گفتگویی مییائی ،مییائیلویچ باختین ( 1397-1957م) مطـرح
شده بود و بعدها نی در اواخر دهة شصت ،مبانی نظری آن در آرای ژولیا کریستوا ( 1941م) پی ریـ ی شـد (مکاریـک،
 .)52 :1337با ظهور ژنت و سه کتا
نظریه به صور

معروفش با عنوانهای الواح بازنوشته ،آسـتانههـا و مقدمـهای بـر سـرمتنیت ،ایـن

کام ،تر و منسجم تری در عرصة نقد ادبی حضور یافت .نظریة ترامتنیت ژنت بر آن است کـه هـر چیـ

پنهان یا آشکار ،متن را در ارتباط با متنهای دیگر قرار می دهد .او این نظریـه را بـر پـنج محـور اصـلی بنیـان مـینهـد:
بینامتنیت ( ،)Intertextualiteپیرامتنیـت ( ،)Paratextualiteفرامتنیـت ( ،)Metatextualiteسـرمتنیت (،)Arcitextualite
بیشمتنیت ( .)Hypertextualiteاو هربار باتوجه به یکی از این محورها ،ارتباط متن را بـا سـایر متـون بررسـی مـی کنـد
(نامور مطلق.)37 :1336 ،
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در این تقسیمبندی ،دستة اول یعنی بینامتنیت به تبیین و تشری کاربرد و حضور آگاهانة همه یا پـارهای از یـک مـتن
در متنی دیگر میپردازد (احمدی .)320 :1333 ،در این شیوه بیشی از متنِ «الف» به شک،هـای گونـاگون در مـتنِ « »
حضور می یابد .ژنت ،بینامتنیت را به سه نوع صری ـ تعمدی ،پنهان ـ تعمدی و ضمنی تقسیم می کند که در ادامه به طور
گسترده به آن پرداخته می شود .در دستة دوم یعنی پیرامتنیت ،شک ،ارائه دهندة متن ادبی مانند عنوان های اصلی ،فص ،هـا
و پینوشتها بررسی میشود که درواقع به جهتدهی و کنترلِ درک و دریافتهای خواننـده از مـتن مـیپـردازد (آلـن،
 .)170 :1392در فرامتنیت ،با تفسیرهایی که متن « » از متن «الف» ارائه میدهد ،پیوند دو متن منظور بررسی مـیشـود.
در سرمتنیت نی به روابط طولی میان یک متن با متنی که اثر به آن تعلق دارد ،توجه خواهـد شـد .در قسـم آخـر از ایـن
تقسیم بندی یعنی بیش متنیت ،مواردی بررسی می شود که به اتحاد دو متن مـی انجامـد؛ ماننـد تلثیرهـا و تلثرهـا و مـوارد
الهامبیش متن اولیه در متن ادبی منظور (نامور مطلق.)37-97 :1336 ،
موضوع این پووهش ،بررسی ارتباط دو متن مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه و کتا

نهج البالغه مـوال علـی (ع) ازنظـر

محور بینامتنیت ژنت است؛ به همین سبب از پرداختن به سایر دستههای نظریة ترامتنیت پرهی میشود .در ادامه بـا ذکـر
شواهدی از این دو کتا  ،اقسام بینامتنیت در این دو متن توضی داده میشود .ژنـت محـور بینامتنیـت را بـه سـه گونـة
فرعی و اصلیِ آشکارا ـ تعمدی ،پنهان ـ تعمدی و ضمنی تقسیم کرده است .نکتة درخور توجه آن اسـت کـه هریـک از
این سه گونه در متون بالغی گذشتگانِ فارسی زبان نی به صورتی ج ئی تر و دقیق تر و در قالب عنوان های دیگری ماننـد
تضمین و اقتباس ،سرقتهای ادبی و کنایه و تلمی مطرح شده اسـت .نگارنـدگان ایـن پـووهش کوشـیدهانـد تـا بـرای
کام،کردن بحث و ن دیککردن اصول بینامتنیت ژنت به ذهن خواننده ،اشارهای کوتاه به این موضوعا

نی داشته باشند.

3ـ 1بینامتنیت آشکارا ـ تعمدی
در بینامتنیت آشکار ،مؤلفِ متلخر (متن

) بدون آنکه قصد پنهان کردن داشته باشد ،همه یا بیشی از متن مؤلفِ اول

(متن الف) را در ضمن کالم خود می گنجاند و گاهی با گیومه و یا ارجاع و گاهی بـدون ارجـاع آن را از قسـمت هـای
دیگر متن متمای میکند؛ بنابراین عبار

واردشده به صور

نق،قول در متن منظور حضور مییابد و خواننده بـهراحتـی

آن را درمییابد .در بالغت اسالمی این نوع بینامتنیت با عنوان «تضمین» شناخته میشود؛ البته برای آن ،گونههایی فرعـی
و ج ئیتر مانند اقتباس ،ح ،،درج و ...نی تعریف کردهانـد .ایـن تقسـیمبنـدی ج ئـیِ بالغیـون ،بیـانگر توجـه دقیـق و
ج ئینگر ایشان به نقد ادبی و شیوههای اثرپذیری متون از یکدیگر است (صباغی .)63 :1391 ،بـرای مثـال رادویـانی در
تعریف تضمین ،از علمای بنام فارسیزبان در ترجمان البالغه اینچنین سین میگوید« :تضمین آنست کی شـاعر را بیتـی
شعر از شعر دیگران خوش آیذ ،و آن را بمیان قصیده خویش اندر آرذ بر سبی ،مهمان نه دزدیده .و رسـم ایـن عمـ ،آن
بوذ که شاعر از نیست بگوید کی این بیت از کسی دیگرست( »...رادویانی .)103 :1362 ،این تعریف رادویانی با همـان
تعریف ژنت از بینامتنیتِ آشکار و تعمدی تطابق و همپوشانی دارد.
در مصباحالهدایه ،کاربرد این نوع بینامتنیت از نهج البالغه ،ماننـد سـایر متـون منظـور او ،بسـامد بسـیاری دارد؛ زیـرا
همانطور که پیشتر اشاره شد کاشانی کوشیده است با استناد به کالم ب رگان و مشـایخ صـوفیه بـه تعریفـی جـامع از هـر
اصطالح دست یابد؛ بنابراین نق،قولها در نثر او بسیار اسـت .بـرای مثـال کاشـانی در شـرح و تفسـیر خـود از قناعـت
اینچنین می آورد« :و در تفسیر این آیت که «فَلَنُحییَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَهً» گفته اند مراد از این حیا
 .)244 :1335کاشانی این نق،قول را از نهجالبالغه آورده است؛ بیآنکه به اص ،عبار

طیّبه ،قناعت است» (کاشـانی،

در نهـجالبالغـه ارجـاع دهـد« :و

بررسی تطبیقی متن مصباحالهدایة کاشانی با نهجالبالغه برپایة نظریة بینامتنیت ژنت
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سئ ،عن قوله تعالی« :فَلَنُحییَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَهً» فَقالَ :هِیَ القَناعَةُ» (نهج البالغه ،حکمت  .)229کاشانی با لفظ «گفته اند» به ایـن
بهرهگیری و بینامتن خود از متنی دیگر اشاره کرده؛ ولی نامی از صاحب سین یعنی امام علی (ع) نبرده اسـت .از دیـدگاه
ترامتنیت ژنت این بینامتنی ،صری و تعمدی و بدون ارجاع است .علمای بالغت فارسی این نوع بهره گیـری را در ذیـ،
تضمین بیان می کنند که نوعی درج مطلب از متنی گذشته ،بدون اعمال تغییر و دست کاری در ترتیـب کلمـا

آن اسـت

(هدایت .)33 :1377 ،کاشانی در ادامة تعریف خود از قناعت می گوید« :امیرالمؤمنین ـ علیـه السّـالم ــ آن را بـه سـیف
قاطع نسبت کرده که اَلقَناعَةَ سَیفٌ ال یَنبُو» و به طور آشکارا و تعمدی به نق ،سین دیگری از امام علی (ع) پرداخته است.
این اشارة کاشانی نی بیانگر توجه ویوة او به آرای موال علی در شرح اصطالحا
متن کتا

نهجالبالغه نیامده است؛ ولی در کتا

عرفانی اسـت .مرجـع ایـن سـین در

غررالحکم و دررالکلم موجود است (تمیمی آمدی ،1410 ،ج .)72 :1

مثال دیگر از این بینامتنیت را در تعریف کاشانی از اصطالح «کبر» میتوان دید« :از امیرالمؤمنین علی ـ علیه السّالم ــ
نق ،است که وقتی متکبری را گفت :اَوَّلُکَ نُطفَه مَذِرَهٌ و آخِرُکَ جیفَهٌ قَذِرَهٌ ...فَفیمَ الکِبرُ؟ :اول تو نطفه ای ناپاک و پایانـت
الشهای پلید است ...پس به چه چی ی تکبر میورزی؟» (کاشانی .)276 :1335 ،نویسنده با ارجاع به صاحب سین ،مـتن
را از این حکمت نهج البالغه برگرفته است« :ما لِابنِ آدَمَ و الفَیر :أوَّلُهُ نُطفَهٌ ،وَ آخِرُهُ جِیفَهٌ :فرزنـد آدم را بـا فیرفروشـی
چه کار؟ او که در آغاز نطفه ای گندیده ،و در پایان مرداری بدبوسـت» (نهـج البالغـه ،حکمـت  .)474ایـن مثـال نیـ در
تعریف ژنت در ذی ،بینامتنیتِ صری و آشکار و باارجاع می گنجد؛ ولـی ازنظـر پـیشگامـان بالغـت فارسـی ایـن نـوع
بهرهگیری با تضمین متفاو

است و آن را «ح ،یا تحلیـ »،دانسـتهانـد کـه عبـار

گذشتگان در کالم خود با خارج کردن عبار
واژهها را از صور

از وزن یا صور

اسـت از درج جملـه یـا عبـارتی از

اصلی آن (حلبی .)73 :1351 ،کاشانی در این بهره گیری،

اصلی آن خارج کرده و نوعی نق ،به مضمون ارائه داده است.

نمونة دیگر را در تعریف و تفسیر کاشانی از «تواضع» می توان دید؛ آنجا که با ذکر «چنانکه گفتـهانـد» از سـین امـام
علی (ع) در نهج البالغه یاد کرده است و می گوید« :در این موضع ،فقرا را کبر به معنی عدم التفا

به اغنیا ،از تواضع بهتر؛

چنانکه گفته اند :ما اَحسَنَ عَطفَ االَغنِیاءِ عَلَی الفُقَراءِ رَغبَهً فی ثوا ِ اهللَ و اَحسَنَ مِن ذالِکَ تیهُ الفُقَـراءِ عَلَـی االَغنِیـاءِ ثِقَـهً
بِاهللِ :چه نیکوست مهربانی ثروتمندان به فقیران به خاطر تمای ،در پاداش الهی و چه نیکوتر از آن ،ب ر منشی فقیران بـر
ثروتمندان است به خاطر اطمینان به خدا» (کاشانی .)245 :1335 ،در این نمونه نی تعریف را با کمی تغییر از کالم مـوال
علی (ع) از نهج البالغه آورده است که حضر

فرمودند« :ما أحسَنَ تَواضُعَ االَغنِیاءِ لِلفُقَراءِ طَلَباً لِما عِندَ اهللِ! وَ أحسَـنُ مِنـهُ

تِیهُ الفُقَراءِ عَلَی األغنِیاءِ اتِّکاالً عَلَی اهللِ :چه نیکوست فروتنی توانگران در برابر مستمندان ،برای بـه دسـت آوردن پـاداش
الهی ،و نیکوتر از آن ،خویشتنداری مستمندان در برابر توانگران برای توک ،به خدا» (نهجالبالغه ،حکمت .)406
در فص ،هفتم و در با

عفو و احسان نی نمونة این نوع از بینامتنیت دیده میشود؛ آنجا که کاشانی می گویـد« :عفـو

آن است که از بدی درگذاری و احسان ،آنکه در مقابله بدی ،نیکی به کار داری .و از جملة مکارم اخالق ،عفو و احسان
است؛ چنانکه در خبر است :اِنَّ مِن مَکارِمِ االَخالقِ اَن تَعفُوَ عَمَّن ظَلَمَکَ و تَصِ َ،مَن قَطَعَکَ و تُعطِیَ مَن حَرَمَـکَ» .او بـا
اشاره ای ،آشکارا به سینان امام علی

(ع)

در با

نشانههای متقین نظر دارد کـه حضـر

فرمودنـد :از نشـانه هـای انسـان

پرهی کار آن است که در رویارویی با وی ،او را این گونه مییابی که «یَعفُو عَمَّن ظَلَمَهُ ،وَ یُعطِی مَن حَرَمَـهُ ،وَ یَصِـ ُ،مَـن
قَطَعَهُ» (نهجالبالغه ،خطبة .)193
استشهادهای کاشانی به سینان امیرالمؤمنین علی (ع) در قالب بینامتنیتِ آشکارا و تعمدی به همـین نمونـه هـا محـدود

 / 6متنشناسی اد فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شمارة ( ،1پیاپی  )35بهار 1395

نمی شود و در جای جای مصباحالهدایة او حضور متن نهجالبالغه در بطن کالم کاشانی دریافت میشود .نکتة مهم در این
باره ،نداشتن تمای ،یا دقت کاشانی در نام بردن از شیصیت علی بن ابیطالب (ع) در استشهاد هاست .موضوعی که خـالف
آن را در سایر نق ،قول ها و استشهادهای او به کالم ب رگان و مشایخ صوفی مسلک می توان دیـد .کاشـانی در ایـن چهـار
فص ،،بیش از نیمی از مطالب خود را از کالم امام علی (ع) نق ،کرده است؛ ولی کمتر از سایرین بـه نـام صـاحب سـین
خود (علی بن ابیطالب) اشاره می کند؛ او برای ارجاع ،به ذکر عباراتی مانند «چنانکه گفتهاند»« ،گفتهاند»« ،در خبر اسـت»،
«آورده اند که» بسنده می کند .علت اصـلی ایـن موضـوع روشـن نیسـت؛ ولـی شـاید بتـوان دلیـ ،آن را در آرا و عقایـد
ع الدین کاشانی جستجو کرد و به آن نسبت داد .کاشانی در اصول عقاید ،مانند بیشتر شافعیه ،پیرو اشعریان و معتقـد بـه
رؤیت خداوند در قیامت است .او در فروع مذهب ،سنی شافعی است و در با هفتم از کتا

خود ،فـرای

نمـاز و روزه

را مطابق فقه شافعی شرح می دهد .این در حالی است که در تسنّن و تشیّع تعصـبی نـدارد و افـ ون بـر ذکـر نـام حضـر
علی (ع) از سایر امامان شیعه نی با احترام یاد می کند و به احادیث آنان تمسک می جوید .کاشانی در قسمتی از کتـا

خـود،

موال علی (ع) را بر دیگر صحابه ترجی و تفضی ،می نهد و در باطن ،او را از همه بیشـتر دوسـت مـی دارد؛ امـا اظهـار آن را
واجب نمیداند؛ همچنان که در کتا

خود میآورد« :پس عقیدة صـحیحه سـلیمه آن اسـت کـه همـه را دوسـت دارد و از

ترجی و تفضی ،امساک کند .و اگر در باطن او ازجهت فضیلت ،محبت یکی راج بُوَد ،آن را پنهان دارد؛ اما مشاجرتی کـه
میان امیرالمؤمنین علی علیهالسالم و معاویه افتاده است اعتقاد کنیم که امیرالمـؤمنین علـی علیـهالسـالم در اجتهـادِ خالفـت،
ق و مصیب بود و مباشر
مح ّ

امر خالفت را مسـتحق و متعـیّن بـود .و معاویـه ،میطـی و مبطـ ،و مـذنب و غیرمسـتحق

(کاشانی .)29 :1335 ،چهبسا اعتقاد کاشانی به تسنّن و در عین حال حبّ قلبی او نسبت به موال علـی (ع) سـبب شـده باشـد
تا کاشانی در برخی از اقتباسها و استشهادهای خود ،الت ام و تقیدی به ذکر نام آن حضر

نداشته باشد.

3ـ 2بینامتنیت پنهان ـ تعمدی
در این نوع بینامتنیت نویسندة متلخر (متن

) قسمتی از متن اولیه (نویسندة الف) را بدون اشاره به عاریتی بودن و یا

ذکر منبع ،در متن خود جاسازی می کند .این پنهان کاریِ نویسنده در ذکر نام صاحب سین به سبب ضرور هـای ادبـی
نیست؛ بلکه دالیلی فراادبی دارد .سرقت های ادبی ـ هنری یکی از مهم ترین انواع بینامتنیت پنهان ــ تعمـدی اسـت کـه
عبار

است از استفاده از متنی دیگر بدون اجازه و یا بی ذکر و ارائة مرجع سین آن (نامور مطلق .)33 :1336 ،در منابع

بالغت اسالمی ،این نوع از بینامتنیت به سه دستة نسخ یا انتحال ،مسخ یا اغاره ،سلخ یا المام تقسیم شده است و در ذیـ،
عنوان سرقت های ادبی مطرح می شود .در نسخ یا انتحال ،هر دو لفـظ و معنـی عینـاً و بـدون تصـرف و تغییـر ،سـرقت
میشود .در مسخ یا اغاره هردو لفظ و معنی باهم و به شک ،تغییر و تبدی ،صور

اصلی در متن وارد میشود .در دسـتة

سوم یعنی سلخ و المام ،نویسنده تنها معنی و مضمون را فرامی گیرد و با حفـظ موضـوع ،آن را بـه لفظـی دیگـر بیـرون
میآورد (همایی.)227 :1354 ،
کاربرد این نوع از بینامتنیت در چهار فص ِ،بررسی شده در این پووهش ،کمتر از نوع اول آن دیده مـی شـود .حضـور
متن نهجالبالغه را در میان برخی از جملـههـا و عبـار هـای کاشـانی مـیتـوان دریافـت و چنانچـه کسـی بـا سـینان
امیرالمؤمنین آشنایی داشته باشد ،به آسانی این پیوند و ارتباط را در دو متن درمی یابد .در این شواهد ،کاشانی به هر دلیلی
به مرجع سین و تعریف خود اشارهای نداشته و به صور

پنهان از متن دیگر ،نهجالبالغه ،برای ادای معنـی خـود بهـره

برده است .بارزترین نمونه از بینامتنیت پنهـان ــ تعمـدی را در سـرآغاز فصـ ،چهـارم از بـا

هشـتم و در تشـری و

بررسی تطبیقی متن مصباحالهدایة کاشانی با نهجالبالغه برپایة نظریة بینامتنیت ژنت

تفسیرهای او از اصطالح قناعت میتوان دریافت؛ او در وصف قناعت اینچنین مـیآورد« :و آن عبـار
نفس بر حدّ قلّت و کفایت و طمع از طلب کثر
گشت ،خیر دنیا و آخر

اسـت از وقـوف

و زیاد  .و هر نفس که بدین صفت متّصف شد و بدین خُلق متیلّـق

و گنج غنا و فراغت بر وی مسلّم داشتند و راحت ابدی و ع ّ سـرمدی نصـیب او گردانیدنـد»

(کاشانی .)244 :1335 ،با کمی تلم ،و ژرف نگری حضور پنهان قسمت هایی از خطبة امام علی (ع) را در عبارا
میتوان دریافت؛ حضر
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کاشـانی

فرمودند« :ال تَسلَلُوا فِیها فَوقَ الکَفافِ ،وَ ال تَطلُبُوا مِنها أکثَرَ مِـنَ الـبَال ِ :بـیش از کفـاف و نیـاز

خود از آن [دنیا] نیواهید و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید» (نهج البالغه ،خطبة  .)47درواقع «حدّ قلّـت و کفایـت»
همان تعبیر «پرهی از بیشتر از کفاف و نیاز» در کالم موال علی (ع) و قطع طمع از طلـب کثـر
حضر

بر نداشتن ف ونطلبی است .درستی این استدالل زمانی به اثبا

و زیـاد

همـان توصـیة

مـیرسـد کـه در ادامـة مـتن ،تعبیرهـای دیگـر

کاشانی ازجمله «گنج غنا و فراغت» نی در این حکمت نهج البالغه دریافت می شود« :وَ ال کَن َ أغنَی مِـنَ القَناعَـهِ ...وَ مَـن
اقتَصَرَ عَلَی بُلغَهِ الکَفافِ فَقَدِ انتَظَم الرّاحَهَ ،وَ تَبَوَّأ خَف

َ الدَّعَهِ :هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست ...و کسـی کـه

به اندازة کفایت زندگی از دنیا بردارد به آسایش دست یابد ،و آسوده خاطر گردد» (نهجالبالغه ،حکمت .)351کاشانی نیـ
در ادامه اندر بیان آثار قناعت ورزی به بقیة حکمت متوس ،می شود به طوریکه تعبیر «راحت ابدی و ع ّ سـرمدّی» همـان
آسایش و آسودگی خاطر و آثاری است که حضر

در سرانجام کالم خود برای انسان قانع بیان میکند.

نمونة دوم از بینامتنیتِ پنهان و تعمدی در توصیف های کاشانی از فضیلت قناعت است کـه مـی گویـد« :در فضـیلت
قناعت ،همین خاصیت کافی بود که شیص را از قید طمـع و ذل توقّـع آزاد گردانـد» (کاشـانی .)244 :1335 ،بـه نظـر
می رسد در این تعریف نی کاشانی مضمون «آزادی از قید طمع و ذل توقّع» را از سه حکمت نهج البالغـه در کـالم خـود
وارد کرده باشد .امام علی (ع) بارها در کالم خود به زبونی و اسار
برای مثال حضر

انسان طمع کار و پادشاهی انسان قانع اشاره کرده اند؛

می فرماید« :اَلطَّامِعُ فِی وِثاقِ الذُّلِّ :طمع کار همواره زبون و خوار است» (نهج البالغه ،حکمـت  )226و

یا «کَفَی بِالقَناعَهِ مُلکاً :آدمی را قناعت برای پادشاهی کافی است» (همان ،حکمت  )229و یا در جایی دیگر از طمع کاری
به بردگی تعبیر کرده اند« :الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ :طمع ورزی ،بردگی همیشگی است» و این همان قیدی است که کاشانی ،انسان
قانع را از آن رها میداند.
مثال دیگر ،توصیف کاشانی از تیصیص کبر و عظمت به ذا

باری تعالی و هبوط و حقار

ستی ه گر با خداوند در

این دو صفت است« :و کبر و عظمت خاصّ صفت حق است؛ هرکه با او منازعت کند در آن ،شکسته شـود» .شـبیه ایـن
عبار

و توصیف او را در فرمان های امام علی (ع) و در سرآغاز خطبه  192از نهج البالغه میتوان دریافت که فرموده انـد:

«اَلحَمدُلِلّهِ الَّذی لَبِسَ العِ َّ وَ الکِبرِیاءَ ،وَ اختارَهُما لِنَفسِهِ دونَ خَلقِهِ ...وَ جَعَ َ،اللَّعنَهَ عَلَی مَن نازَعَهُ فِیهِما مِن عِبادِهِ :سـساس
و ستایش خدای را که لباس ع

و کبریا پوشیده و این دو را میصوص خویش و نه ویوة میلوقش قرار داده است... .

و لعنت و نفرین را میصوص بنده ای ساخته است که دربارة این دو با او به ستی ه برخی د» (نهـج البالغـه ،خطبـة .)192
همانطور که بیان شد ،قصد کاشانی در نوشتار ،پنهانکاری نیست؛ ولی حضور متن نهجالبالغه و اندیشههای امام علـی

(ع)

را در امثال این عبار های کاشانی بهروشنی میتوان دریافت.
در متون بالغی گذشتگان ،این نوع از بینامتنیت در حوزة نقد ادبی همسو و همسنگ با انواع سرقتهای ادبی دانسـته
شده است؛ ولی باتوجهبه شواهد مثال از این نوع بینامتنیت در کتا

مصباحالهدایه ،به دو دلی ،نمیتوان آشـکارا کاشـانی

را به سرقت ادبی متهم کرد؛ زیرا همان طور که پیشتر اشاره شد ،کاشانی کوشیده است تا بـا ن دیـک شـدن بـه سرچشـمة
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اصلی عرفان اسالمی بعد از قرآن کریم (احادیث پیامبر و اه ،بیت) و به ویوه استمداد و توس ،به آرای امیرالمـؤمنین ،بـه
تعریفی جامع از اصطالحا

عرفانی دست یابد .دیگر آنکـه تلکیـد و توصـیة علمـای بالغـت و ب رگـانی ماننـد نظـامی

عروضی به دبیران و شاعران برای «خواندن کالم ر ّ الع ّه و اخبار مصطفی و آثار صحابه» (نظامی عروضی)22 :1364 ،
و همچنین مالزمت اه ،تصوف و عرفان با متون مقدسی مثـ ،قـرآن کـریم و نهـج البالغـه بسـتر را بـرای بـروز چنـین
بینامتنیتی بین متون فراهم می کند؛ بنابراین پیروی و استقبال شاعران و نویسندگانی مانند ع الدین محمود کاشانی از آرای
گذشتگان ،بهویوه نهجالبالغه ،را بر سرقت ادبی نمیتوان حم ،کرد.
3ـ 3بینامتنیت ضمنی
در بینامتنیت ضمنی ،مؤلفِ متلخر (متن
در قالب اشارا

) بدون آنکه قصد پنهان کاری بینامتن خود را داشته باشـد ،نشـانه هـایی را

ضمنی در متن می گنجاند که به کمک آنها مرجـع اصـلی سـین را مـیتـوان شـناخت .ایـن دسـته از

بینامتنیت را حدوسط دو نوع اول آن (بینامتنیت آشکارا ـ تعمدی و پنهان ـ تعمدی) میتوان دانست کـه در آن نویسـنده
نه سعی در پنهان کاری دارد و نه آشکارا مرجع الهام گیری خود را مشیص می کند و خواننده (چنانچه با متن متقدم (متن
الف) آگاهی داشته باشد) به آسانی می تواند به روابط بینامتنی هر دو متن پـی بـرد (نـامور مطلـق .)39 :1336 ،اشـاره بـه
مکانها ،رخدادها و اشیاص ،کنایهها و تلمی ها از مهمترین شک،های این نوع بینامتنیـت اسـت کـه دسـتنوشـتههـای
گذشتگان در قالب آنها در متون پیش رو حضور مییابد .در متون بالغی اد

فارسی نی  ،این تلثیرپذیری با عنوان کنایـه،

تلمی و وامگیری و بازآفرینی مطرح میشود که با آنها آگاهیها و دانش قبلی نویسنده مجال بروز و نمایش مییابد.
نمونه هایی از این نوع بینامتنیت را نی در چهار فص ِ،بررسیشده برای پووهش می توان یافت؛ نمونة آن وقتـی اسـت
که ع الدین کاشانی در توصیفهای خود از قناعت ،به ن دیکی آن با خشنودی و رضای خداوند اشاره میکند و بـهطـور
تلمیحی و در ضمن کالم خود به آرای موال علی (ع) در با

قناعت اشاره دارد .در مصباح الهدایه اینچنین آمده اسـت« :و

قناعت مقدمة رضاست .و هرکه قانع شد مستعد ن ول حال رضا گشت» (کاشانی .)244 :1335 ،کاشانی قناعت را مقدمـه
و شرط رسیدن به رضا می داند و حضر

امیر نی قناعت به کفاف زندگی را ن دیک به رضاء عن اهلل معرفـی مـی کنـد و

میفرماید« :طُوبَی لِمَن ...قَنِعَ بِالکَفافِ وَ رَضِیَ عَنِ اهللِ :خوشا به حال کسی که با قناعـت زنـدگی کنـد و از خـدا راضـی
باشد» (نهجالبالغه ،حکمت .)44
کاشانی در با

تواضع و حلم و مدارا نی به آموزه های نهج البالغه متوس ،می شود و در ضمن تعریف هایی کـه از دو

واژة تواضع و غضب ارائه می دهد ،به طور ضمنی و تلمیحی به تفسیرهای امام علی

(ع)

اشـاره مـیکنـد .در نظـر کاشـانی

تواضع هنگامی پسندیده است که برای خدا باشد .در غیر این صور  ،فروتنیِ شـیص از روی طمـع و احتیـاج ،نـوعی
ضعت به معنای خفت و خواری است و درنتیجه آن را زشت و ناپسند می شمرد« :و تواضع با خلق چنان پسـندیده بـود
که خاصِّ خدای را بود ...نه از آن روی که بدیشان طمع و احتیاج دارد و از سر منقصـت و مسـکنت پـیش ایشـان تـذلّ،
نماید؛ چه این معنی را ضعت خوانند ،نه تواضع» (کاشانی .)245 :1335 ،حضر

امیرالمؤمنین نی در کالم خـود زشـتی

این عم ،را در قالب یک جملة تعجبی بیان فرموده اند تا زشتی این عم ،برجسته شود .چنانچه خواننـده پیشـتر بـا ایـن
توصیة امام علی (ع) به امام حسن (ع) دربارة روزی مقدر بندگان آشنا باشد ،بـه ارتبـاط ایـن دو سـین پـی خواهـد بـرد.
حضر

فرمودند« :فَإن أنتَ لَم تَلتِهِ أتَاکَ .مَا أقبَ َ الیُضُوعَ عِندَ الحاجَهِ :و اگر تـو بـه سـوی آن (روزی خـود) نـروی او

به سوی تو خواهد آمد .و چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز» (نهج البالغه ،نامة  .)31کاشانی بـه طـور آشـکار بـه ایـن

بررسی تطبیقی متن مصباحالهدایة کاشانی با نهجالبالغه برپایة نظریة بینامتنیت ژنت

سین حضر
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اشاره نکرده است؛ ولی مانند مثالهای بینامتنیت پنهانی ـ تعمدی نی نمیکوشد تـا واژههـا و تعـابیر امـام

علی (ع) را در کالم خود پنهان کند .او با اشارهها و قراینی مانند «خوانند» به این وامگیـری قـول خـود از دیگـران اشـاره
کرده است.
نمونه دیگر از این نوع بینامتنیت در تفسیرهای کاشانی از واژة «غضب» دیده می شود .او معتقد است ظهـور خشـم و
غضب صوفی کام ،،تنها برای خداوند و در رویارویی و مشاهدة هتک حرمت های الهی پدیدار می شود .او غضـب را در
این صور

جای و مطلو

می داند« :ب ،غضب او وقتی پدیـد آیـد کـه از هتـک حرمـا

(کاشانی .)243 :1335 ،به نظر می رسد کاشانی در این عبار

الهـی چیـ ی مشـاهده کنـد»

نی به خطبه و حکمتی از نهج البالغه توجـه داشـته اسـت.

امام علی (ع) غضب و خشم شیص برای خداوند را نیکو دانسته و از حمایت و یاری خداوند برای او سین مـی گویـد:
«مَن أحَدَّ سِنانَ الغَضَبِ للّهِ قَوِیَ عَلَی قَت ِ،أشِدّاءِ الباطِ :ِ،آن کس که پیکان خشم خویش را به خاطر خداوند تی سازد ،بر
کشتن آنان که به باط ،نیرومند شدهاند ،توانا گردد» و یا آنجا که به ابوذر فرمودند« :یا أباذَرٍ ،إنَّکَ غَضِبتَ لِلّـهِ ،فـارجُ مَـن
غَضِبتَ لَهُ :ای اباذر! همانا تو برای خداوند به خشم آمدی؛ پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او غضبناک شـدی»
(نهجالبالغه ،خطبة .)130
مقصود کاشانی از تللیف این چهار فص ،جمـعآوری سـینان گذشـته و دسـتیـافتن بـه تعریفـی کامـ ،و جـامع از
آنهاست؛ بنابراین کاربرد این نوع بینامتنیت ،نسبت به دیگر انواع آن (آشکارا ـ تعمدی و پنهانی ـ تعمدی) بسامد کمتری
دارد و کاشانی کمتر در قالب کنایه و یا تلمی به سینان امیرالمؤمنین اشاره میکند .حضور نهجالبالغه بیشتر بـه صـور
آشکارا و تعمدی و در قالب نق ،قول در کالم او می گنجد و یا ـ با توجه به پشتوانة مطالعا

او در قرآن و سـنت و کـالم

ب رگان دینی ـ در تعریف و تفسیرهای او از مباحث عرفانی و بهطور پنهانی دریافت میشود.
4ـ نتیجهگیری
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه یکی از برجسته ترین متون در عرفان اد

فارسی است که از بطن متون پیشـینِ ادبیـا

فرهنگ اسالمی متولد شده است .ع الدین محمود کاشانی در تللیف این کتا
مشایخ عرفان ،به تفسیری جامع و مانع از مبانی و اصطالحا
کالمش با گذشتگان و حضور متون گذشته در کتا

و

کوشیده اسـت تـا بـا جمـعآوری سـینان

عرفانی دست یابد و همین تالش او بـه ارتبـاط تنگاتنـگ

او انجامیده است .مطالعه و بررسی بسترهای الهـام گیـری و ارتبـاط

متون با یکدیگر برپایة نظریه ژرار ژنت نشان میدهد که سینان امام علی (ع) در نهجالبالغـه مهـمتـرین متنـی اسـت کـه
به طور مستقیم و غیرمستقیم در کتا

مصباح الهدایه حضور یافته است .توجه ویوة کاشانی به این کتا

ارزشـمند باعـث

شده است که او در سه محور اصلی بینامتنیت ژنت نمونه های بسیاری از آرای امام علـی (ع) را در مـتن خـود وارد کنـد؛
این حضور نهجالبالغه در تعریف و تفسیرهای شیص کاشانی نی مشاهده شود .در محور بینامتنیت آشـکارا ــ تعمـدی،
نهج البالغه برخالف سایر نق ،قول های مشایخ صوفی ،دامنه ای وسیع تر و حضوری پررنگ تر دارد؛ زیـرا کاشـانی چـه بـا
ارجاع به منبع سین یعنی امیرالمؤمنین و چه بـدون ارجـاع ،بـه کـالم حضـر

نظـر داشـته اسـت و سرچشـمة بیشـتر

نق،قولها در متن نهجالبالغه یافت میشود .در بینامتنیت پنهانی ـ تعمدی نیـ کاشـانی در اندیشـة سـرقتهـای ادبـی و
انتسا

سینان علی (ع) به خود نبوده است؛ ولی بیشتر واژهها ،تعابیر و مضمون هـای ایشـان را در کـالم خـود گنجانـده

است .حضور نمونه های بینامتنیت ضمنی و تلمیحی نی در کنار دو نوع دیگر آن در جای جـای کتـا

او آشـکار اسـت.
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باتوجهبه آنچه بیان شد ،از نهجالبالغه در جایگاه اَبَرمتنی میتوان یـاد کـرد کـه حضـور آن در کتـا مصـباح الهدایـه و
مفتاح الکفایة کاشانی انکارناپذیر است؛ بنابراین نهجالبالغه معیـار و می انـی محکـم در سـنجش و تعـدی ،تعریـفهـای
متصوفه معرفی می شود که کاشانی به کمک آن توانسته است درک و فهم مبـانی و اصـطالحا

عرفـانی را بـر خواننـده

آسان کند و به مقصود خود ،ارائة تعریف جامع و مانع ،دست یابد.
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