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 چکیده
 ادآوریاست که  ينامتنیمطالعات ب ،شناسيمربوط به علم نشانه هایمهم در پژوهش یکردهایاز رو کيیامروزه 

متون، به درک بهتر متن و  انیرابط م یهانشانه لیبا کشف و تحل هاپژوهشنوع  نیاست. ا گریکدیتعامل متون با 
بر لفظ  میقرآن کر ریتأث زانیو م يچگونگ لیحاضر درصدد شناخت و تحل پژوهش .کنديخوانش نو از آن، کمک م

 -يفیپژوهش به روش توص نیاست. ا عه،یارزشمند ش هایراثیاز م يکیامام سجاد)ع(،  فهیصح هیادع یو محتوا
نظر در بیغاکه متن  میبا قرآن کر فهیصح ينامتنیب اتیعمل ،یپس از ارائه مباحث نظر لیدل نیاست؛ به هم يلیتحل

 يصورت نفبه شــتریتعامل، ب نیکه ا دهديپژوهش نشان م هایافتهیشده است.  يو بررس لیگرفته شده، تحل
 انیم يناگسستن یوندیپ نیبه کار رفته است. بنابرا يکل ينف ،ياندک یهااســت و در نمونه يجزئ يو نف یمتواز

 اتیآ یآگاهانه، از محتوا يضمن تعامل م،یبر الفاظ قرآن کر وهوجود دارد و امام )ع(، عال میسخنان امام و قرآن کر
 .اندفراوان برده هایبهره زین

 
 های کلیدیواژه

 .يشناسقرآن، نشانه ه،یسجاد فهیتناص، صح ،ينامتنیامام سجاد)ع(، ب

http://uijs.ui.ac.ir/nrqs/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 مقدمه

همچون فلسفه زبان،  اریبس هایامروزه رشد دانش

در  یدیـراه جد توانديو... م شناسينشانه ،يزبانشناس

را در فهم کتاب  نیو عالمان د دیبگشا ينیمطالعات د

 در هنـوز هـادانـش نیرساند. متأسفانه ا یاریو سنت 

درخـور  گاهیجا ينیمسلمانان و حوزه مطالعات د انمی

 نیـازجملـه ا شناسـينشـانه علـم. اندافتهیرا ن شیخو

 یابـزار رازیـ هاسـت؛آن نتـریمهـم بلکـه و هادانش

خواننـده  اریدر اخت يزبان هاینشانه لیتوانمند در تحل

 .دهديقرار م

 یۀنظر ،شناسياز مباحث مطرح در علم نشانه يکی

 ایـولی( که 913، ص 5991)نامورمطلق، است 5ينامتنیب

ـــتوایکر ـــ5995)ت2س ـــهم بزرگ در آن دارد.  يم( س

 شناسم(، نشانه5311)ت 9چــون سوســور یافــراد

در  ز،یـم( ن5391-5911) 9ــنیباخت لیکائمی و مشهور

 1تیـنامتنیب کلطوربـه. انـدبـوده رگذاریآن تأث شیدایپ

 کنـديم يرا بررس گریمتن در متن د کیحضور  ۀنحو

و جامعه،  ــخیچون مؤلف، تار يمیو با حــذف مفاه

در  گـریوابســـته بـه متـون د يمتن را مســتقل، ولـ

هـر مـتن بـر  ،ينـامتنیب یۀ. براساس نظرردگیينظــر م

و بـر  دهـديمعنـا مـ م،ایخوانده ترشیکه پ يمتون یۀپا

معنـا  نی. به امایشناخته ترشیاست که پ استواریرمزگان

 دیـو تقل سـتیخالق به تمام معنـا ن ،یاسندهینو چیه

 (.921، ص5، ج5911 ،ی)احمد کنديم

کـه  میابیيدرم انینیشیاندک در آثار پ يالبته با تأمل

 یریـگیدرخـور پ زیـنوع مطالعات در متون کهن ن نیا

موضــوعات نقــد  نیبــ ارســیب هــایاســت و شــباهت

. افـتی توانيعرب م میمعاصــر غرب و علم نقد قد

ــد از  نمونههایي . تلمیحو  تضمینس،قتباا از آن عبارتن

از  کیـمنسوب به هر  فهی(، صحع)عليمماا لبالغهانهج

شاعران مسـلمان از  هایوانید زیو ن السالمهمیائمه عل

   .ستا نيآقر راتعبااز  رسرشا م،سالا رصد نهما

 لشک به هگاو  رشکاآ رتصوبه هنيگاآبینامتنيقر

 مخالف نیز گاهيو  آنقر متن با هماهنگ گاهي ن،پنها

ــا بررســدشومي گرهجلوآن  با امــام  هیــمتــون ادع ي. ب

 تـوانياسـت، مـ ياز متون عرفـان يکیسجاد)ع(، که 

 نيآقر یهاو واژه مضامیناز  ز،یـن شـانیکـه ا افتیدر

در  ایهیژو هجایگا ،سیلهوینا بهو  جسته دسو یربسیا

. کـارکرد ستداده ا صختصاقرآن ا اتیآ به ینعرصها

صـورت اقتبـاس دعاهـا، گـاه به نیدر ا يقرآن هایهیآ

ــاه به ــل و گ ــکام ــارهریمتغ ،يصــورت جزئ ( و یا)اش

نوشتار تالش شده اسـت  نیبوده است. در ا يمضمون

 ينـامتنیب یـۀو براسـاس نظر بررسي هارابطه نیانواع ا

 شود. لیلتح

 

 بحث نهیشیپ

ــانو ــگرهوپژ یب ــ ری،بلغا ش  هۀدر د اکریستو لیاوی

 نیـرا به کار برده اسـت. ا بینامتنیتم، اصطالح 5991

و  شـوديمـ ادی« التناص»با نام  ياصطالح در زبان عرب

، 9رتبا نـدالچـون رو شناسـانيهبعدها در آثـار نشـان

آشـکار شـد و  9سولرس پیلیو ف 3نت، ژرار ژ1یفاترر

ــتیگســترش  ــه درااف ــکائیره، مباین. البت  51باختین لی

ــپ  بههمین د؛بوداده  رتصو ماتياقدا ا،کریستواز  یشـ

ــدل ــد  ناقدیناز  بعضي لی  کسي لیناو ،باختینمعتقدن

 آورد.  ناـهمیـب خنـس تـبینامتنی رۀبادر کهبود 

رابطـه عناصـر  نهیرا در زم ينینگرش نو تینامتنیب

و بـه تعامـل و جاهبـه  دهـدمـي ارائه هاکهکشان متن

ــامور مطلــق، پردازديمــ يمتنــانیــم (. 51، ص5991)ن

 کی در هاهمواره متن خیطول تاردرست است که در 

 شـهیو هم شـدنديخلق مـ گریکدیبا  ایارتباط شبکه

 گرفتنـديشکل م نیشیپ هایمتن هیبرپا نینو هایمتن

بـاز  نیپس هایمتن نهییگذشته خود را در آ هایو متن

نظـر محققـان را  گـاهچیموضوع ه نیاما ا تاباندند؛يم
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مطالعـات به خود جلب نکرده و حـوزه  یطور جدبه

 ایآن، واژه یرا به خود اختصاص نداده و برا يمستقل

 اعرا ابـدآن  سـتوایابداع نشده بود. اما پس از آنکه کر

 گـاهیآن را گسترش دادند، بسرعت جا نیریکرد و سا

، 55کیکالس یيکرد و در مقابل ساختارگرا دایخود را پ

 از انتقادات وارد به متون را رفع کرد.  یاریبس

 و هــانامـه انیـغــرب، پا يطور کلـاروپـا و بـه در

نوشته شـده و  ينامتنیب کردیبا رو یشماریب هایرساله

 اتیـاز آن برخاسـته اسـت. در ادب ينینـو هایشیگرا

 نـهیزم نیـدر ا ایگســترده فاتیتأل ز،یمعاصر عرب ن

 یصـبر ،يچون الغذام يسندگانیانجام شده است و نو

محمـد عـزو و ...  س،یمحمد بن ،يالبقاع ریام، محمد خ

ــدر ا ــار نی ــوزه آث ــد یح ــور تق ــا ر،یدرخ ــر ج  یب

آغاز  ریبا تأخ رانیدر ا ينامتنبی مطالعات اما اند؛گذاشته

. در کنـديم یخود را سپر تیشد و هنوز دوران طفول

از گراهـام آلـن  تیـنامتنیبـا عنـوان ب يکتاب5931سال 

 ،نبودن ترجمـه آنترجمه شد که با وجود ابهام و روان

عرصه است؛ با  نیاز پژوهندگان ا یاریهنوز مرجع بس

کمبـود  لدلیـ بـه متـرجم زحمـات و هـاوجود تالش

ــ ــابع فارس ــع و من ــدر ا يمراج ــان  نی ــوع، امک موض

رفتـه  نیدرک بهتر اثـر از بـ یبرا يقیتطب هایخوانش

بـه  تینامتنیبر ب یموجود، درآمد يفیاست. تنها اثر تأل

 هايسخنران يسیبازنوقلم بهمن نامور مطلق است، که 

نگـارش مقـاالت  نیو مقاالت متعـدد اوسـت. همچنـ

 نیبه غنا و توسعه ا ،يبه زبان فارس تینامتنیمرتبط با ب

مطالعات  نیموضوع در کشور افزوده است. از نمونه ا

اشـعار  تیـنامتنیب رامـونیپ ایبه آثار برجسـته توانيم

از جمله نهج البالغه با قرآن  ينیمتون د يبرخ ای يعرب

نوشتار تالش شده است کـه  نیاشاره کرد. در ا م،یکر

 يپژوهشـــ منجاو ا گذشته یهشهاوپژ دنکر کامل با

 نگاو واژ هارتعبادر  نيآقر بینامتني رهبادر جامع

گرانقدر امام سـجاد)ع(،  ادگاری ه،یسجاد فهیصح هیادع

کنـد و در جهـت اثبـات  یریگیمطالعات را پ گونهینا

آن  يقرآن از عترت و هماهنگ یریناپذکیو تفک وندیپ

 از نظر معنا و لفظ، بهره برد.  گریکدیدو با 

 

 واژگان یشناسمفهوم

 تینامتنیب

اشاره دارد که  يگوناگون هایاصطالح به رابطه نیا

 ونـدیو مضـمون بـه هـم پ متون را از لحاظ صـورت

سوسـور و  دگاهید بیاز معا يکی قتی. در حقدهديم

جـدا و  يتیمـتن هـو یبود که بـرا نیا انیساختارگرا

آن،  يو فقط به سـاختار درونـ گرفتنديبسته در نظر م

ــ ــه م ــديتوج ــاختارگراکردن ــل پساس و  انی. در مقاب

 ا،یـن يرا مطرح کردند )قائم تینامتنیمفهوم ب ستوا،یکر

کـاربرد  يعنیینامتنیب ستوا،ی(. از نظر کر999، ص5939

 ایـکامـل  ایخواه به گونه گر،یدر متن د يآگاهانه متن

(. 921، ص5، ج5911 ،ی)احمـــدهایيچونـــان پـــاره

 يکـی  ددیـيمتون را در قالـب دو محـور مـ ستوایکر

که مؤلف و خواننده متن را به هم ارتبـاط  يمحور افق

کـه مـتن را بـه متـون  یمحور عمود گر،یو د دهديم

 نیـمشترک، ا هایرمزگان ای. کدها دهديم وندیپ گرید

، 5939 ،ی)سـجود سـازديمـ يکیدو محور را با هم 

توجـه خـود را بـه  نکهیا ی(. از نظر او به جا519ص

 یرگیـنحـوه شـکل دیـبا م،ینساختار متون معطوف ک

دادن  یامر مستلزم جـا نیکه ا میکن يساختار را بررس

 و هم زمان است. يآن در کل متون قبل

 نیبـا چنـد ونـدیخود را در پ يهر متن بیترتنیدب

(. 521، ص5991)نـامور مطلـق،  دهـديمتن قـرار مـ

 نميپذیرند ،هستند بینامتني عموضو به قائل که کساني

ــم که ــسد ،تنـ در  بلکه ؛باشد مؤلف یک صیلا وردتاـ

در آن،  که ستا یفضایيچندبعد» متن نناآ نظر
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ـــنارند صالتا هیچیک هایيکهرنوشتااز  تنوعي در  ،دـ

 ایبافته متن. ميشوند دفاــممصـاهـبو  هـمیختآ مـه

 فرهنگ ربيشما کزامراز  برگرفته یهالنقلقواز 

 (.22ص ،نجودایزامی، ترجمه پ5931)گراهام، «تـسا

ــات ــنت مطالع ــادر حوزه يس ــر یه ــ یهن  ،يو ادب

توانسته است فقط تعداد  ،یانشانه یهاحوزه نیترمهم

همچـون نقـل  ينیروابط را بـا عنـاو نیاز ا یمحدود

کالژهـا و ...  ن،یتضـم حـات،یها، تلم، سـرقتهاقول

ــا ــط  یيشناس ــترده رواب ــل، بخــش گس ــد. در مقاب کن

گرفته اسـت.  دهیها را نادمتن انیموجود در م یاشبکه

 نیبا چنـ غالباً ،يمتن انیبخش پنهان و خزنده ارتباط م

 یزیـچ همـان نیـ. استین یيدرخور شناسا يمطالعات

آن را کشـف  ت،یـنامتنیب نینخست پردازانهیبود که نظر

 کردند. دیروابط پنهان و گسترده تأک نیبر اکردند و 
 

 ینامتنیارکان ب

متـــن ت  ن اساسـي اسـه رکدارای س ينامتنیب ره

 .نامتنيیب اتیحاضر، متن پنهان و عمل

را  ينـامتنیب دهیعنصر پد نی  اول52الف( متن حاضر

حاضر  . متندینام «يمتن اصل» ای« متن حاضر» توانيم

خواننـده اسـت و در  یرو شیاست که پـ يهمان متن

قـرار گرفتـه و خواننـده درصـدد  گریتعامل با متون د

 متن است.  نیمنشأ و مرجع ا افتنی

 يهـر متنـ ،ينـامتنیب دهیـ  در پد59بیـمتن غا( ب

 یمختلف باشد که برا چند سند ای کی یدارا توانديم

متن  نیبه آن اسناد ارجاع داد و ا دیآن با لیو تحلفهم 

. کنـديمـ ریرا تفسـ يهمان است که متن اصل يارجاع

 دهیـنام «بیـمـتن غا» ينـامتنیسند و ارجـاع در ب نیا

 يمـتن اصـل دیباعث تول ه،ینظر نیو بر طبق ا شوديم

متن  نیاست. بنابرا بیمتن غا ونیشده و وجود آن مد

شاعر در اثر خود،  ایؤلف است که م يهمان متن بیغا

آثـار و  نیو ا کنديم انیاز آن را نما یيهاآثار و نشانه

به اشکال مختلف در نوشته او وجود  توانديها منشانه

 داشته باشد. 

معنـا از مـتن  ایـظ وچ لفـ  کـينامتنیب اتی( عملج

نـــام دارد کـه  ينـامتنیب اتین حاضر، عملپنهان به مت

 ریدر تفسـ نـامتنيیب هیـبخـش نظر نیتـرمآن مه نییتب

متون است. هر متني، متون مختلفي را در خـود جـای 

ــداده و در شــکل جد ــازآفرآن دیی کــرده  نيیهــا را ب

جـز اشـاراتي  زییمتون، چ نیای که از اگونهاست؛ به

 يیان راهنمـاانده که خواننـده را بـه مـتن پنهـي نمباق

 يلمتن اص يبررس يعنیاشارات  نیا صیکند. تشخمي

 نیروابـط موجـود بـ يابیـو رد بیبا توجه به متن غا

. ردیـگيانجـام مـ ينامتنیب ایتناص  اتیها که با عملآن

و آشـکار  حیصر ای بیدو متن حاضر و غا نیاط بارتب

 طور کـامالًگاه به سندهیو پنهان. نو حیرصریغ ایاست 

و گاه ناآگاهانه و  دکنيتفاده ماس بیه از متن غاآگاهان

 ،يو محققـ ي)قائم شوديمند ماز آن بهره ياتفاق کامالً

 (.19، ص5991

و  بیـعنوان مـتن غامتن قرآن به ،پژوهش نیا در

عنوان مـتن حاضـر و بـه هیسـجاد فهیصـح هیمتن ادع

عنوان بــه هیسـجاد فهیقــرآن بـا صــح ينـامتنیروابـط ب

 .شونديمحسوب م ينامتنیب اتیعمل

 

 ینامتنیب هیانواع نظر

 نیـشده و ا میتقس یبه انواع متعدد ينامتنیب هینظر

و شـکل کـاربرد آن  يبراساس چگـونگ هایبندمیتقس

 سـتوایکر ایـولیدر متون مختلف، با هم متفاوت است. 

را انجـام داده اسـت.  هیـنظر نیا یبندمیتقس نیترمهم

 يو نفـ يکلـ ينفـ» يرا به سه دسته اصل ينامتنیب یو

کــرده اســت  یم بنــدیتقســ «يجزئــ يو نفــ یمتــواز

( که در ادامه بـه شـرح 213-219، ص5992)مسبوق، 

  شوديپرداخته م کیهر
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ــف ــال ــ ي( نف  جۀدر باالترین ،بطروا عیننو  ايکل

و  گاهانهآ نشياخو ابکــه در آن مؤلــف،  ستا بینامتني

از آن را در  يبر متن پنهان، بخش اریو تسلط بس عمیق

 که ایبهگونه کنـد؛يمـ ينیو بازآفر آورديمتن خود م

بـوده و  نپنها متن یمعنامخـالف  زیسازبا ینا يگاه

مـتن  یبـا معنـا بیـغا مـتن یمواقع، معنـا شتریدر ب

از  یادیـز زانیـم ،يکلـ يحاضر متفاوت است. در نف

رو  نیـاز ا رود؛يمتن پنهان در مـتن حاضـر بکـار مـ

 است.  بیشکل تعامل با متن غا نیحامل باالتر

ــب ــواز ي( نف  ،بینامتني بطاز روا عنو ین  در ایمت

 حاضر متندر  تيربهصوو  هشد پذیرفته ن،پنها متن

ـــت. در وا دهنکر تغییرآن  ۀجوهر که فتهر ربهکا  قعاس

 حاضر متنو  ناـــپنه تنـــم نمیا زشسا نوعي ،مؤلف

ـــت.  دیجاا ـــرده اس  بطاز روا شکل یندر ا ینابنابرک

 ساسيا تغییر حاضر متندر  غایب متن یمعنا ،بینامتني

 متن یمعنا که نیست امعن انبد ین. البتــــــه انميکند

 بلکه ،نباشد وتمتفا غایب متن یمعنا با حاضر

چــه در الفــاظ و چــه  عتنوو  نوعيتغییر با نداميتو

ـــاربرد  ـــد یيزامیر) باشد اههمردرک ، 5933 ،یو واح

 (.  919ص

ــ ي( نفــج ــ  مؤلــف در ايجزئ ــط  نی ــوع از رواب ن

. آورديرا در متن خود م بیاز متن غا يجزئ ،ينامتنیب

 کیـ توانـديمـ ب،یـرو متن برگرفته از متن غا نیاز ا

کلمـه و ماننـد آن باشـد  کیـایعبـارت و  کیجمله، 

 بیــترت نی(. بــد919، ص5933 ،یو واحــد یيزامیر)

 یتـريحنوع روابط به شکل سـط نیواضح است که ا

 نی. در چنـشـوديانجـام مـ ينسبت به دو مـورد قبلـ

 .  ستا غایب متن با فقامو ظ،لفاا یمعنا ،يتعامل

ـــه ـــه جز به البت از  ییگرد لشکااَ ق،فو یهانمون

ــط ب ــامتنيیرواب ــن ن ــد   يوجــود دارد؛ اشــکال زی همانن

ــامتنيیب ــامتنيیب ،جيرخا ن ــامتنيیو ب خليدا ن و  ارتکرن

ـــــ(، 29-22م، ص 5993 ان،کیو) (یياهمنو) تنغیم  ای

 نامتنيیو ب دتضا نامتنيیب ،هـگاهانآناو  هـگاهانآ نامتنيیب

ـــامتنيیو ب تناقض م، 2119 ،مجاهد()هماهنگ) تآلف ن

تناسـب بـا مـتن  لی(. اما نوشتار حاضـر بـدل919ص 

پژوهش، تنهـا  شیگنجا تیرعا زیو ن هیسجاد فهیصح

 یمتـواز يو نف يکل ينف» يعنیستوایکر یبندمیاز تقس

ــ ــ يو نف ــرده و آن را در ادع «يجزئ ــره ب ــبه ــام  هی ام

 کرده است. لیو تحل يسجاد)ع( بررس
 

 هیسجاد فهیصح

صحیفه سجادیه مجموعه دعاهایى است کـه  کتاب

و امـام  امام زین العابدین علیـه السـالم انشـا فرمـوده

هـا را محمد باقر علیه السالم، فرزنـد بزرگوارشـان آن

اند. امام جعفر صادق علیه السالم نیز در مجلس نوشته

اب شامل کت نیشنیده است. اها را مىحاضر بوده و آن

مباحـث عرفـانى، اخالقـى،  رامونیپنجاه و چهار دعا پ

 اعتقادى، اجتماعى و سیاسى است.

صحیفه سجادیه در میـان علمـاى شـیعه بـه  کتاب

انجیل اهل بیت و زبور آل محمد)ص( ملقب گردیـده 

طورکه انجیل عیسى علیه السالم و زبـور است و همان

م و داود علیه السالم دو کتـاب آسـمانى حـاوى علـو

اند، صحیفه هم علوم و حکمى را در بردارد حکم بوده

. در رسـاندمـىکه جهانیان را به سـعادت و نیکبختـى 

بسیارى از اجازات علماى امامیه نیز این کتـاب را بـه 

اخت القرآن یعنى خواهر قرآن وصف کردند )در برابر 

یعنـى بـرادر قـرآن « اخ القـرآن»نهج البالغه که آن را 

کتـاب، بسـیارى از  نیـام سـجاد)ع( در ااند(. امـگفته

ــا و  ــوم و معــارف اســالمى را از راه دع ــایق و عل حق

درخواست از خداوند متعال به مـردم جهـان گوشـزد 

فرماید و خدا و رسول و امام را با برهانى که بر دو مى

 کند.پایه عقل و علم استوار است به همگان معرفى مى
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بیدار کـرده و این کتاب خفتگان راه حق و حقیقت را 

اوصاف حسنه و اخالق نیکو را، که سزاوار خردمندان 

خواســتن از  جــتآمــوزد و چگــونگى حااســت، مــى

ــاد  خــداى تعــالى و دعــاکردن در حــق یکــدیگر را ی

دهــد و همگــان را بــه راه خداشناســى راهنمــایى مــى

 کند. مى

ــونیپ ــاه نیمضــام رام ــا یواال میو مف ــاب،  نی کت

به نگارش درآمده؛ اما  یتاکنون کتب و مقاالت متعدد

بـا  انیعیالفاظ و سخنان امام چهارم ش يبررس رامونیپ

ــاکنون  لیــتحل نینــو یهــااســتفاده از روش متــون، ت

 يطور کلــانجــام نگرفتــه اســت. بــه یجــد پــژوهش

منوط بـه  اهمناجات نیا یو هنر يارزش ادب اندنینما

از  یادیآن است که بخش ز یهاعبارت يشناسیيبایز

امـام از الفـاظ و  یمنـدوامـدار تسـلط و بهره ز،یآن ن

موضوع تـا بـدان  نیا تیاست. اهم میقرآن کر میمفاه

به قرآن  عهیش یعلما انیکتاب، در م نیحدو است که ا

کشـف  رسـديبه نظر م نیبنابراصاعد معروف است. 

امـام از الفـاظ و  یریـگبهرهو  ریتأث يو چگونگ زانیم

ــان ــآ يمع ــتاوردها اتی ــتفاده از دس ــا اس ــرآن، ب  یق

ــزبان ــجد يشناس ــم نشانه دی ــه عل ــاز جمل و  يشناس

 دیامروز است. ام اتیاز ضرور يکی ينامتنیمطالعات ب

در  يآتـ هایپژوهش یاست پژوهش حاضر راه را برا

 .دیحوزه بگشا نیا

 

 هیسجاد فهیقران با صح تیمتننایب

مختلـف بـا  یهابـه گونـه هیسـجاد فهیصح هیادع

 کیـقسمت هر نیارتباط دارند. در ا میقرآن کر اتیآ

 کیـو به هکر سه نمونـه در هر يها بررسگونه نیاز ا

 اکتفا شده است.

 

 یبیترک ینامتنیب

 ای هیاز آ يمؤلف بخش ،ينامتنینوع روابط ب نیا در

. البتـه آورديکل آن را در ضمن گفتار خود در متن مـ

    شوديم میبه دو گونه تقس ت،ینامتنینوع از ب نیا

گونـه  چیبـدون هـ يمـتن قرآنـ نینوع اول  عـ -

هـا، در آن یچه در ظاهر الفاظ و چه در معنا ،یرییتغ

 تیـنامتنینـوع از ب نیـمتن حاضر به کار رفته اسـت. ا

 هیــدر ادع ر،یطور چشــمگو بــه ادیــز اریبســ زانیمبــه

ــح ــجاد فهیص ــت، در ا هیس ــده اس ــایآم ــر  نج ــه هک ب

  میکنياز آن بسنده م یيهانمونه

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِـي (  »فهی( متن حاضر )صح5-الف

سَائِرِ الشُّهُورِ وَالْأَیَّامِ کَـذَلِکَ مَـا عَمَّرْتَنَـا، وَاجْعَلْنَـا مِـنْ 

الِحِینَ الَّـذِینَ یَرِثُـونَ الْفِـرْدَوْسَ هُـمْ فِیهـا  عِبَادِکَ الصـَّ

وَجِلَـۀ،، ََنَّهُـمْ  لُـوبُهُمْخالِدُونَ، وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُ

رَبِّهِمْ راجِعُونَ، وَمِنَ الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِي الْخَیْـراتِ  إِلى

  )خداوندا! عبادات و يعنی( 592ص«)وَهُمْ لَها سابِقُون

ها و روزها تا زماني کـه زنـده اوقات ما را در باقى ماه

همانند اوقات و احواالت ما در ماه رمضـان  دارى،يم

 اتسـتهیمـا را از زمـره بنـدگان شا قرار ده، همچنـین

برنـد و در که بهشـت را بـه ارث مـى يبگردان، کسان

کسانى که آنچـه را دادنـد  زیمانند و نآنجا جاودان مى

هایشان ترسـان دهند، در حالى که دل]در راه خدا[ مى

ــى ــان اســت ]و م ــوى پروردگارش ــه س ــه ب ــد[ ک دانن

 بازخواهند گشت(.

الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ »)قرآن(  بین غا( مت2-الف

وَالَّـذِینَ یُؤْتُـونَ مَـا »(؛ 55)مومنـون « هُمْ فِیهَا خَلِـدُونَ

رَبهِّـمْ رَاجِعُونَ*َُولِِـکَ  ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُمْ وَجِلَۀ، ََنهَّمْ إِلىَ

)مومنـون  « یُسارِعُونَ فِي الْخَیْراتِ وَهُـمْ لَهـا سـابِقُون

95-91.) 

  در مـتن حاضـر، امـام ينـامتنیب اتی( عمل9-الف

ــا ــجاد)ع( در دع ــه یس ــه ب ــارم ک ــل و چه وقت چه
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شـده اسـت، از  انیـب شـانیماه رمضـان از ا دنیفرارس

 يقیخداوند، قرارگرفتن در زمره صالحان و مؤمنان حق

 کیاعمال ن رشیپذهایى که مطمِن به. آنخواهديرا م

همـه آنچـه را  ستند،ین شیخود و بخشش گناهان خو

هایشان از تقصـیر کنند و باز هم دلباید ادا کنند ادا مى

و کوتاهى در خـدمت و طاعـت ترسـان اسـت؛ پـس 

و بلکه در شـتافتن در آن هسـتند.  ریدر کار خ شهیهم

امام)ع(، در ادامه ماه مبـارک رمضـان و  لیدل نیبه هم

 ریدر سـا ياله یهاو رحمت وضاتیجهت استمرار ف

گـروه را  نیـبه ا وستنیدرخواست پ دداونها، از خماه

 بیـاز متن غا يامام)ع( جزئ داستیکه پ. چنانکنديم

با همـان لفـظ و معنـا در مـتن خـود آورده،  قاًیرا، دق

 است. يجزئ يدو متن، از نوع نف ۀرابط نیبنابرا

ى (  »فهی( متن حاضر )صح5-ب حَتَّى إِهَا بَلَغَ ََقْصـَ

،  قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَیْـهِ حِسَابَ عُمُرِهََثَرِهِ، وَاسْتَوْعَبَ 

مِنْ مَوْفُورِ ثَوَابِهِ، ََوْ مَحْذُورِ عِقَابِهِ، لِیَجْزِیَ الَّذِینَ ََسـاُُا 

نَى وابِما عَمِلُوا وَ یَجْزِیَ الَّذِینَ ََحْسَنُ ( 29)ص« بِالْحُسـْ

 زیـزمانش لبر مانهیو پ دی)تا چون به آخر آن رس يعنی

آنچـه بـدان  یسـوو او را به ردیـگيشد، جانش را مـ

 يعــذاب دردنــاک راهــ ایاریفراخوانــده از ثــواب بســ

کردار عـدالت خـود بـدکاران را بـه يتـا از پـ کند،يم

 را به عمل صالحشان جزا دهد(. کوکارانیبدشان و ن

ماواتِ » )قرآن(  بی( متن غا2- ب ولِلَّهِ ما فِي السـَّ

جْزِیَ الَّذینَ ََساُُا بِما عَمِلُوا وَیَجْـزِیَ وَما فِي الْأَرْضِ لِیَ

  )و هرچـه يعنـی( 95)نجم  « الَّذینَ ََحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

ها و هرچه در زمین اسـت از آنِ خداسـت، در آسمان

[ آنچـه انجـام ]سـزاىهانـد، بتا کسانى را که بد کـرده

 اند، به نیکىاند کیفر دهد، و آنان را که نیکى کردهداده

 پاداش دهد(.

  در متن حاضـر، امـام)ع( ينامتنیب اتی( عمل9- ب

 شیسـتا رامـونیکـه پ ش،یخـو فهیاول صح یدر دعا

 يخداوند است، ابتدا از نحوه خلقت انسان و چگـونگ

 انیـبـه پا تیـسخن گفتـه و در نها ایاو در دن يزندگ

از  کیـهر نکهیاشاره کرده است و ا ایعمر انسان در دن

 ا،یدن نیدر ا شیخو رمدت عم انیافراد بشر، پس از پا

کـوچ کننـد تـا در  يبـاق یبه سرا دیواسطه مرگ، بابه

 شیکردارهـا یجـزا ایـ شیآنجا به پاداش اعمال خـو

همانند بخـش قبـل، امـام)ع( از  زیقسمت ن نیبرسد. ا

 میو تحک دییبا همان معنا و لفظ، در تأ قاًیقرآن، دق هیآ

دو مـتن، از  ۀرابطـ نیاند. بنـابرابرده بهره شیقول خو

 است. يجزئ ينوع نف

حَابُ (  »فهی( مــتن حاضــر )صــح5-ج اللَّهُــمَّ وَََصــْ

مُحَمَّدٍ خَاصَّۀً الَّذِینَ ..... قَاتَلُوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ فِي تَثْبِیـتِ 

بَّتِـهِ نُبُوَّتِهِ، وَ انْتَصَرُوا بِهِ. وَمَنْ کَـانُوا مُنْطَـوِینَ عَلَـى مَحَ

  يعنـی( 92)ص «یَرْجُونَ تِجارَۀً لَـنْ تَبُـورَ فِـي مَوَدَّتِـه

ــر اصــحاب محمــد)ص(، « درود فرســت» ا،یخــدا) ب

مخصوصا آنـان کـه ...... بـا پـدران و فرزنـدان خـود 

نبوتش نبرد کردند و به برکـت وجـود او،  یبرقراریبرا

ــا پ ــدر آن نبرده ــق  روزی ــه در عم ــان ک ــدند و آن ش

و در عشق بـه او بـه  پروردنديمهر او را م شان،یهادل

در آن راه  یو ضـرر یکـه کسـاد دداشتن دیام يتجارت

 نداشت(.

إِنَّمَا یخْشـىَ اللَّـهَ مِـنْ » )قرآن(  بی( متن غا2- ج

ِ انَّ اللَّهَ عَزِیـز، غَفُـور * إِنَّ الَّـذینَ یَتْلُـونَ  عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُاْ

ر ا کِتابَ اللَّهِ وَََقامُوا الصـَّ  الۀَ وَََنْفَقُـوا مِمَّـا رَزَقْنـاهُمْ سـِ

  يعنـی( 23-29 اطر)ف« وَعَالنِیَۀً یَرْجُونَ تِجارَۀً لَنْ تَبُور

خواننـد و )در حقیقت، کسانى که کتـاب خـدا را مـى

ایـم، دارند و از آنچـه بدیشـان روزى دادهنماز برپا مى

د انـکنند، امید به تجارتى بستهنهان و آشکارا انفاق مى

 پذیرد(.که هرگز زوال نمى

  در متن حاضـر، امـام)ع( ينامتنیب اتی( عمل9- ج

و  ایـآورنـدگان بـه انب مـانیا یبـرا شیخـو یدر دعا
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ـــپ ـــان،یا روانی ـــه ش ـــوص براب ـــطور مخص  ارانیی

 یکـه بـرا ي)ص( دعا کـرده اسـت. کسـانامبرخاتمیپ

اسـالم، از  یهاهیـپا تیو نصرت و تقو شانیا تیحما

 يمـو دلگر دیـفروگـذار نکردنـد. تنهـا ام يتالش چیه

 داریپا يتجارت دیبود و به ام امبریها، مهر و محبت پآن

با او، ثابت قدم ماندنـد.  يو مطمِن در مودت و دوست

سیماى علمـاى واقعـى و  انیدر جهت ب ز،یقرآن ن هیآ

و  هــايژگــیاز و ياســت و بخشــ يقــیدانشــمندان حق

ق، 5951 ،يباطبـائ)ط دارديمـ انیرا ب شانیا فاتیتوص

 یامام)ع( تنها بـرا داستیپ نکه(. چنا92-99، ص51ج

ــا ــته از پ نی ــدس ــپ روانی ــا و امبری ــه از علم )ص( ک

رو مـتن  نی. از اکنديهستند دعا م يواقع شمندانیاند

( هیســجاد فهیپنهــان )قــرآن(، در مــتن حاضــر )صــح

آن  ۀبکـار رفتـه کـه جـوهر يصورتشده و به رفتهیپذ

مـذکور  فیامـام )ع( از توصـ يعنینکرده است،  رییتغ

)ص( بهـره امبریـپ يواقع ارانیفیمنظور توصبه ه،یدر آ

 یمتـواز يدو متن، از نـوع نفـ ۀرابط ن،یاند. بنابرابرده

 است. 

مؤلـف،  ،يبیترک تینامتنینوع دوم  در نوع دوم ب -

 ایـ يدر سـاختار صـرف یرییـقرآن را با اندک تغ اتیآ

 بیـترت نی. بـدبرديمآن، در کالم خود به کار  ینحو

دخـل و تصـرف  هیـبه اشکال گوناگون، در ساختار آ

اوقـات  ي. گاه با افزودن و گاه با کاستن، برخـکنديم

 تیـنامتنیاز ب ي. بخشـریتأخاوقات با  يو برخ رییبا تغ

دست است کـه  نیاز ا ه،یسجاد فهیصح هیقرآن با ادع

قـرآن،  اتیـدر سـاختار آ یيرهاییتغ جادیحضرت، با ا

به کار گرفته است.  اشهیها را به سبک خود در ادعآن

 کرد اشاره ریبه موارد ز توانينمونه م یبرا

اللَّهُـمَّ احْلُـلْ مَـا (  » فهی( متن حاضر )صـح5-الف

(گره طانی)خداوندا! آنچـه را )شـ يعنی( 33ص «)عَقَدَ

 (.یزد، بگشا

وْنَ فِرْعَـ اهْهَـبْ إِلـىَ» )قرآن(  بی( متن غا2- الف

رْ لـىِ  * قَالَ رَبوإِنَّهُ طَغَى دْرِى* وَ یَسـِّ رَحْ لـىِ صـَ اشـْ

ــوْلىِ انىِ*یَفْقَهُواْ قَ ــن لِّســَ ــدَۀً مِّ ــلْ عُقْ ــرِى* وَ احْلُ « ََمْ

ام پروردگارا، سـینه»گفت   ي  )موسيعنی( 29-23)طه 

آسان ساز، و از زبانم  میرارا گشاده گردان، و کارم را ب

 را بفهمند(. گره بگشاى، ]تا[ سخنم

  در مـتن حاضـر، امـام ينـامتنیب اتی( عمل9- الف

 یهنگام پناه بردن به خداوند برا شیخو ی)ع( در دعا

 یاز دعـا طان،یشـ یهالـهیو ح دیـمحفوظ ماندن از ک

که  يبهره برده، زمان می)ع( در قرآن کريحضرت موس

)ع( از جانب خداوند مـأمور شـد تـا فرعـون و يموس

. در آن هنگـام کنددعوت  يکتاپرستیرا به  انشیدربار

)ع( به درگاه خدا دعـا کـرد کـه عـالوه بـر يموس زین

شرح صدر و آسان شدن کارهـا، زبـانش را از تکلـف 

کند.  سریم شیروان را برا انیو ب یيگوو ساده دیبگشا

امام سجاد)ع(، عبـارت فـوق را در  ز،یدر متن حاضر ن

واسـت به کار برده و از خداونـد درخ طانیش یمکرها

را کـرده  شیمکرهـا کردنياو و خنث یهارهبازکردن گ

متن حاضر با متن پنهـان، از  ۀرابط ب،یترت نیاست. بد

 تیـنامتنیب ۀدرجـ نیاسـت کـه بـاالتر يکلـ ينوع نفـ

 گـرید یيکالم امام )ع( در معنا رایز شود؛يمحسوب م

متضاد با قرآن( و امام آن  یيبکار رفته )البته نه در معنا

 کرده است. ينیبازآفر ،مدو نظر خود یرا در معنا

اللَّهُـمَّ وَإِنَّـکَ مِـنَ (  » فهی( متن حاضر )صح5-ب

الضُّعْفِ  خَلَقْتَنَا، وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَیْتَنَـا، وَمِـنْ مَـاءٍ مَهِـینٍ 

ضـعف  هی  )خداوندا ما را از مايعنی( 13)ص« ابْتَدََْتَنَا

مـا را بـر  نشیو اساس آفـر یابوجود آورده ياتوانو ن

ــت ــاده يسس ــ یانه ــا را از آب ــاز م ــاچ يو آغ ــا  زین بن

 (.یاگذاشته

اَلَـمْ نخلُقکـمُّ مِّـن مَّـاءٍ »)قرآن(  بی( متن غا2-ب

( 21-25)مرسـالت  « مَّهِینٍ*فَجَعَلْنَاهُ فىِ قَـرَارٍ مَّکِـین
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؟ پس آن مقدار نیافریدیم  )مگر شما را از آبى بىيعنی

 را در جایگاهى استوار نهادیم(.

  در متن حاضـر، امـام)ع( ينامتنیب اتی( عمل9- ب

به مغفرت و آمـرزش را  اقیاشت ش،ینهم خو یدر دعا

سـاختن شـدت ضـعف  انیـنما یمطرح کـرده و بـرا

 ،ياو به رحمت و الطـاف الهـ ادیز اریبس ازیانسان و ن

 هیمنظور از آ نیا یکرده؛ برا انیرا ب يآدم هیخلقت اول

ه انسـان، اشـاره کـرده یـفوق بهره برده و بـه مـاده اول

امـام)ع(، در مـتن حاضـر، بـه  داستیکه پاست. چنان

قرآن هکر شـده  هیکه در آ« نخلُقکمُّ» فعل مضارع یجا

 راتییـبهـره بـرده و تغ «ابْتَـدََْتَنَا»ياست از فعل ماضـ

 ،نیانـد. بنـابراکلمات انجـام داده نشیدر چ زین ياندک

در  نیچناست. هم یمتواز يارتباط دو متن، از نوع نف

اللَّـهُ الَّـذِی » هیـامـام)ع( از آ ز،یـدعـا ن یيعبارت ابتدا

در  رییـتغ ي(، البته با اندک19)روم/« خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْف

ــرف ــاختار ص ــو يس ــل،  ،یو نح ــمت قب ــد قس همانن

بهـره بـرده کـه مصـداق ایـن  ،یمتواز يصورت نفبه

ضعف، دوران اول طفولیت است، هر چند که ممکـن 

ق، 5951 ،ياست بر نطفه هم صـادق باشـد )طباطبـائ

بـا توجـه بـه اعـراب کلمـه  نی(. همچن219، ص59ج

قرائت عاصم و حمزه کـه  زی)الضُعف( درکالم امام و ن

عف( بـا ضـم ضـاد »صورت به ه،یواژه را در آ نیا ضـُ

 تــواني(، مــ939، ص3، ج5912،يبرســانــد )طخوانده

قرائـت  نیکه خوانش امام، مطابق با ا دینکته رس نیبد

 شده است. نجاما

یَا مَنْ لَا یَضِیعُ لَدَیْـهِ (  »فهی( متن حاضر )صح5-ج

نِین کــه  یيخــدا ی  ) ايعنــی( 593)ص« ََجْــرُ الْمُحْســِ

 نگردد(. عیدر نزد تو ضا کوکارانیپاداش ن

ــتن غا2- ج ــ( م ــتَ »ن (  )قرآبی ــکَ لَأَنْ ــالُوا ََإِنَّ ق

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنا إِنَّهُ  یُوسُفُ قالَ ََنَا یُوسُفُ وَ هذا ََخي

نینَ  « مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّـهَ ال یُضـیعُ ََجْـرَ الْمُحْسـِ

 (.91  وسفی)

  در متن حاضـر، امـام)ع( ينامتنیب اتی( عمل9- ج

خداونـد،  یه و بازگشت بـه سـوتوب یدعا یدر ابتدا

ــی ــا يک ــد را ض ــفات خداون ــر  عیاز ص ــردن اج نک

در  يسـع ق،یـطر نیـبرشمرده است و از ا کوکاران،ین

دارنـد؛ زیـرا تبـاه کـردن  يجلب رحمت و الطاف اله

اسـت در  بخلپاداش یا از ناتوانى، یا از نادانى و یا از 

این صفات منـزوه و  يخداوند سبحان، از تمام کهيحال

در  «هیلد»کردن واژه با اضافه بیترت نیاست. بد مبروى

 دیـمز ياز ثالثـ «ضیعُیُ» فعل رییو تغ هیبخش از آ نیا

انصـراف اعـراب   زیـمجرد، و ن ي)باب افعال( به ثالث

فـوق بهـره  هیـاز فتحه به ضـمه، از آ« اجر»آخر واژه 

 یمتـواز ينفـارتباط دو متن، از نوع  ن،ی. بنابرااندردهب

 است.

 

 یواژگان ینامتنیب

 یهانمونه ینتـــرممهاز  یکي ،يواژگـــان بینامتني

 سقتباااز آن،  رمنظوو  ستا کریم آنقر با بینامتني

 متندر  معنا یا ظاهر طریقاز  که ستا يانگــــــــواژ

ــمهدشوميرشکاآ هنویسند ــع و سرچش ــرآن، منب  یا. ق

و  يمعان ر،یاست که امام سجاد)ع( واژگان، تصاو يغن

آن الهــام گرفتــه  زرا ا شیخــو هیــادع یواال نیمضــام

از  یيهاصورت مختصر، نمونهقسمت به نیاست. در ا

را هکر  هیسجاد فهیصح هیدر ادع يحضور واژگان قرآن

  میکنيم

نَجِّنَا بِهِ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ (  »فهی( متن حاضر )صحالف

  يعنی( 531)ص« وْمِ الطَّامَّۀیَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَشَدَائِدِ ََهْوَالِ یَ

 یهـاترس یو دشـوار امـتی) از هرگونه اندوه روز ق

 آن روز سخت، نجاتمان ده(.

ــف ــتن غاال ــ( م ــۀُ »)قرآن(  بی ــإِها جــاءَتِ الطَّامَّ فَ

ــرى ــی( 99)نازعــات  « الْکُبْ   )پــس آنگــاه کــه آن يعن

 هنگامه بزرگ دررَسَد(.
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)ع( در    در متن حاضر، امامينامتنیب اتی( عملالف

که بـه هنگـام خـتم قـرآن،  شیچهل و دوم خو یدعا

واسطه شفاعت قرآن، درخواست خوانده شده است، به

آن را،  یهـايو سـخت امتینجات از مواقف مختلف ق

از  یریگدر متن حاضر بـا الهـام« الطامه»اند. واژه کرده

بـه کـار رفتـه اسـت؛  امتیروز ق یمتن پنهان، به معنا

آن، از اهـوال  اقیوق بـه همـراه سـف هیهمانگونه که آ

نوع  نیا داستی. چنانکه پدیگويسخن م یروز نیچن

بـا همـان  قاًیدق رایاست ز يجزئ ياز نوع نف ت،ینامتنیب

 کار رفته است. لفظ و معنا در متن حاضر به

(  اللَّهُمَّ إِنَّکَ ََعَنْتَنِي عَلَـى فهی( متن حاضر )صحب

خَتْمِ کِتَابِکَ الَّذِی ََنْزَلْتَهُ نُوراً ، وَجَعَلْتَهُ مُهَیْمِناً عَلَى کُـلِّ 

خداوندا تو مـرا بـر بـه   )يعنی( 519ص«)کِتَابٍ ََنْزَلْتَه

 اتشیـرساندن تالوت کتابت که روشـنگر راه ح انیپا

هر کتاب نازل شده و آن را بر  یداد یاری،ینازل کرد

 از جانب خود(.

وَ ََنزَلْنَــا إِلَیْــکَ الْکِتَــابَ » )قرآن(  بیــ( مــتن غاب

« یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَ مُهَیْمِنًا عَلَیْـه مُصَدِّقًا لِّمَا بَینْ بِالْحَقو

[ را بحـق   )و ما ایـن کتـاب ]قـرآنيعنی( 93) مائده  

کننـده تصـدیقکـه سوى تو فرو فرستادیم، در حالىبه

 هاست(.بر آن مهاى پیشین و حاککتاب

کـه  ز،یـ  در عبـارت فـوق نينـامتنیب اتی( عملب

چهل و دوم امـام بـوده و بعـد از خـتم قـرآن،  یدعا

 یرا بـرا منیخوانده شده اسـت، امـام)ع( صـفت مهـ

آن را  نـایکار برده و با الهام آن از متن قرآن، عقرآن به

اسـتعمال  شیخـو یعـابا همان لفظ و معنا در متن د

 يجزئـ ياز نوع نف يتینامتنیرهگذر، ب نیاند و از اکرده

 خلق شده است.

اللَّهُــمَّ قَــدْ تَعْلَــمُ مَــا (  »فهی( مـتن حاضــر )صــحج

اً « یُصْلِحُنِي مِنْ ََمْرِ دُنْیَایَ وَآخِرَتِي فَکُنْ بِحَوَائِجِي حَفِیـو

و آخرتم را  ای  )خداوندا تو آنچه که دنيعنی( 551)ص

بـه  میهاپس نسبت به خواسته ،يدانيم کندياصالح م

 رحمت بنگر(. دهید

تَغْفِرُ »)قرآن(  بی( متن غاج قالَ سَالم، عَلَیْـکَ سَأَسـْ

ــهُ کــانَ بــي ــي إِنَّ ــکَ رَبِّ ــا لَ ــی( 91  می)مــر« حَفِی    يعن

ــراهیم ــت  )]اب ــه زودى از »[ گف ــاد، ب ــو ب ــر ت درود ب

خواهم، زیرا او همواره ش مىپروردگارم براى تو آمرز

 نسبت به من پرمهر بوده است(.

ا»  امـام )ع( واژه ينـامتنیب اتی( عملج را از « حَفِیـ 

حضـرت  ب،یگرفته است. در متن غا الهام يمتن قرآن

 یهـاو مخالفت دهایـتهد ي)ع(، در برابر تمـاممیابراه

ــو ــو یعم ــرا ش،یخ ــد ب ــت  یاز خداون او درخواس

 یهـایمهـر يبـ يبخشش کرده است و با وجود تمام

خداونـد را همچنــان پـر از مهـر و محبــت  ش،یعمـو

-91، ص59ق، ج5951 ،ي)طباطبــائ کنــديمــ يمعرفــ

 شیو دوم خو ستیب یدر دعا زی(. امام سجاد)ع( ن19

قرائـت  يزنـدگ یهـايکه به هنگام آشکارشدن سـخت

ــان ــد مهرب ــده، از خداون ــب يش ــت نس ــه و رحم ت ب

منظـور،  نیرا درخواسـت کـرده و بـد شانیهاخواسته

 یرابـ «ایـحف»)ع( از صـفت میهمانند حضـرت ابـراه

 ضیانـد )فـهخداوند استفاده کرده و بدان تمسک کرد

امـام)ع( واژه فـوق  نی(. بنابرا512، ص5919االسالم، 

ــوم در ســخن حضــرت  را بــا همــان معنــا و مفه

 نیانـد. بنـابرابردهبه کار  زی)ع(، در کالم خود نمیابراه

 است.  يجزئ ياز نوع نف تینامتنیب

 

 یمضمون ینامتنیب

در مـتن  بیـحضور مـتن غا ن،یشیپ یهاگونه در

 نگونهیلفظ بود؛ اما در ا تیبا محور شیحاضر، کم و ب

با الهام گـرفتن از  ندهیگو ایسندهینو ،ينامتنیاز روابط ب

را بـا  هیمضمون آن، مفهوم آ افتیقرآن، پس از در هیآ

کـه  یابـه گونـه کنـد؛يم انیخود ب یرهایالفاظ و تعب



 
 

 95   هیسجاد فهیبا صح میقرآن کر ينامتنیب

 

 

را از  حیصـر یهکر ایمحسوس  يظخواننده حضور لف

گونـه  نیـرا از ا یيهانمونـه نجـا،ی. در اندیبيقرآن نم

  میکنيهکر م تینامتنیب

قَضَیْتَ عَلَـى جَمِیـعِ (  » فهی( متن حاضر )صحالف

( 219)ص« مَنْ کَفَرَ بِـکَ خَلْقِکَ الْمَوْتَ  مَنْ وَحَّدَکَ وَ

 ،یارا محکوم به مـرگ کـرده دگانتی  )تمام آفريعنی

 (.دهیبوده و چه آنکه به کفر گرائ دیچه آنکه اهل توح

کُلُّ نَفْسٍ هائِقَۀُ الْمَوْتِ ثُمَّ »)قرآن(  بی( متن غاالف

ــون ــا تُرْجَعُ ــی( 11)عنکبــوت  « إِلَیْن   )هــر نفســى يعن

ه سـوى مـا بازگردانیـده بـ چشنده مرگ است، آنگـاه

 خواهید شد(.

  در کـالم امـام )ع( کـه در ينامتنیب اتی( عملالف

و با موضـوع اصـرار  شانیپنجاه و دوم ا یدعا یابتدا

شـده اسـت، امـام)ع(  انیـب ،ياله شگاهیدر طلب در پ

 يو قـدرت الهـ طرهیتحت س کسرهیبندگان را  يتمام

از سـلطه  توانـديکـس نمـ چیاند، کـه هـکرده يمعرف

ها انسـان يقدرت و دائره سلطنت او خارج شود. تمام

طعم مـرگ را  ياو باز خواهند گشت و همگ یبه سو

چـه مــومن و موحـد باشــند و چــه  د؛یخواهنـد چشــ

ق، 5921،یرازیالشـ ياز او )مالباشـ زانیـمشرک و گر

قرآن بهره  هیفراز از دعا، امام)ع( از آ نی(. در ا919ص

 نیمـرگ اشـاره کـرده و بـد بـودن يو به همگانبرده 

 اند.خلق کرده یمتواز ينوع نف ازیتینامتنیب بیترت

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَـوْ (  » فهی( متن حاضر )صحب

کُرُوهُ.  حَبَسَ عَنْ عباده .... وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَـمْ یَشـْ

وَلَوْ کَانُوا کَذَلِکَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْسَانِیَّۀِ إِلَـى حَـدِّ 

را که اگـر ....  یي  )سپاس خدايعنی( 95)ص« الْبَهِیمِیَّۀ

ـــدگانش در روز ـــد،یيم ياو فراخـــ یبن شـــکر  افتن

 تیاز حـدود انسـان بودنـد؛يم نیاگر چنو  کردندينم

 (.دندیرسيم تیوانیبه مرز ح شدنديخارج م

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبـادِهِ »)قرآن(  بی( متن غاب

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشـاءُ إِنَّـهُ بِعِبـادِهِ 

  )و اگر خـدا روزى را يعنی( 21  یشور«)خَبیر، بَصیر

 انیبر بندگانش فـراخ گردانـد، مسـلوماً در زمـین عصـ

اى ]کــه بخواهــد بــه انــدازه راآنچــه  يولــ کننــد،يمــ

فرسـتد. بـه راسـتى کـه او بـه [ فرومىمصلحت است

 (.[ بندگانش آگاهِ بیناست]حال

ها   مطالعـه در حـال انسـان ينـامتنیب اتی( عملب

هـا گواه صادق این واقعیت است که وقتى دنیـا بـه آن

شوند و مسیر آورد و صاحب زندگى مرفه مىروى مى

ها است، دیگـر خـدا را بنـده حوادث بر وفق مراد آن

گیرنـد، در دریـاى نیستند، به سرعت از او فاصله مـى

شـوند، و آنچـه نـاگفتنى اسـت آن ها غرق مىشهوت

کنند، و هرگونه ظلـم و سـتم و فسـاد را در زمـین مى

(. 19، ص53ق، ج5951 ،يدهند )طباطبـائگسترش مى

در کالم خـود  یيبایمضمون را به ز نیامام سجاد)ع( ا

هدف مورد نظر خود،  یکار گرفته و از آن در راستابه

 ۀرابط ن،یآن بهره برده است. بنابرا ۀجوهر رییبدون تغ

 یمتـواز يمتن پنهان و مـتن حاضـر، از نـوع نفـ نیب

 است.

تَبْلِیـغِ  وََدََْبَ نَفْسَهُ فِي(  » فهی( متن حاضر )صحج

 امیـ  )جانش را در رسـاندن پيعنی( 91)ص« رِسَالَتِک

 تو خسته کرد(.

مَـا ََنزَلْنَـا عَلَیْـکَ الْقُـرْءَانَ » )قرآن(  بی( متن غاج

  )قرآن را بر تو نازل نکردیم تـا يعنی( 95)ص« لِتَشْقَى

ا یَکُونُـواْ »  ایـ( به رنج افتـى کَ ََلَـّ لَعَلَّـکَ بَـاخِع، نَّفْسـَ

[   )شاید تو از اینکه ]مشرکانيعنی( 9)شعرا  « نِینمُؤْمِ

 را تباه سازى( و ... . ودآورند، جان خایمان نمى

ــامتنیب اتیــ( عملج ــ  پين اســالم)ص( در راه  امبری

کرد و را تحمـل یاریبس یهااسالم رنج جیو ترو غیتبل

مطلـب در  نیـ. اسـتین دهیپوشـ کسچیامر بر هـ نیا
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 ز،یـاز قرآن تکرار شده است. امـام)ع( ن یاریبس اتیآ

بر جدو بزرگـوار  شیدوم ، هنگام درود و ستا یدر دعا

 شانیا یهاو رنج حماتاز ز یابه هکر گوشه ش،یخو

که در راه ابالغ رسالت  یيهايپرداخته است و از سخت

. همانگونـه دارنديمتحمل شدند، پرده بر م ياله امیو پ

و  هیـالفـاظ آ رییبا تغکه مشخص است امام سجاد)ع( 

از  يتینـامتنیآن، ب ياز مفهوم و مضمون اصل یمندبهره

 اند.را رقم زده یمتواز ينوع نف

 

 یقرآن یهاتیشخص ینامتنیب

 یهاتیکـاربرد شـــخص ت،ینامتنیاز ب یگرید نوع

از  شیخـو هیاســت کــه امام سجاد)ع( در ادع يقرآن

ــا ،يهــا اســتفاده کــرده اســــت. برخــآن ــوع از  نی ن

نـام « هاارجاع متن به شـــناخته»را با عنوان  تینامتنیب

 يها زمانــو معتقدند  ارجاع متن به شــناخته برنديم

خـاص  یرخداد ایرد، مکان به ف ،يکه متن دهديرخ م

رخـداد  ایـاگـر آن فـرد، مکـان  ژهیـکند؛ بـه واره اش

اشــــاره بــــه آن فــرد،  نجــایمعــروف باشــــند. در ا

فعـال شــدن دانـش دائــره  رخـداد ســبب ایــمـــکان 

 .شوديخواننده در خوانش م يالمعارف

 يقرآن یهاتیخصش ز،ین هیسجاد فهیصح هیادع در

ــه از آ ــبرگرفت ــور  ات،ی ــردازش احض ــد. پ ــدارن  نی

 یاامـام سـجاد)ع( بـه گونـه یدر دعاهـا هاتیخصش

کـرد   میســته تقسها را به دو دآن توانياســت که م

. در قـرآن، يمنف یهاتیخصمثبت و ش یهاتیشخص

 یاز راهکارها يکیمثبت،  یهاتیبا شخص یالگوساز

ـــد ش ــرشـ ــده و در زم تیخص ــه ش ــان ارائ ــهیانس  ن

هشـدار داده شـده  يمنفـ یهاتیخصاز ش یریالگوپذ

کـه امـام)ع( در  يمثبتـ یهاتیخصـاست. از جمله ش

 ،يالهـ امبرانیـها نام بـرده اسـت  پاز آن شیکالم خو

 نیـمالئکه و ائمـه)ع( هسـتند و البتـه پـرداختن بـه ا

از طرف امام، آن هم پس از شهادت پـدر  هاتیخصش

 يجامعـه بـ ياسـیس طیاز شـرا يبزرگوارشان و آگاه

را از آن هکـر  یيهانمونـه نجا،یهدف نبوده است. در ا

  میکنيم

رَبِّ صَلِّ عَلَى ََطَایِبِ (  »فهیحاضر )صح ( متنالف

ََهْـلِ بَیْتِــهِ الَّـذِینَ اخْتَــرْتَهُمْ لِـأَمْرِکَ، وَجَعَلْــتَهُمْ خَزَنَــۀَ 

کَ،  ــِ ــي ََرْض ــاءَکَ فِ ــکَ، وَخُلَفَ ــۀَ دِینِ ــکَ، وَحَفَظَ عِلْمِ

وَحُجَجَکَ عَلَى عِبَادِکَ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ 

تِکَ، وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِیلَۀَ إِلَیْکَ وَالْمَسْلَکَ إِلَى تَطْهِیراً بِإِرَادَ

بفرسـت بـر   )خداونـدا درود يعنی( 251)ص« جَنَّتِک

را  شـانی)ص( کـه اامبریـاو )پ تیـاز اهل ب ترانزهیپاک

و آنـان را  ،یافرمان خود انتخـاب کـرده یاجرا یبرا

خـود در  یو خلفـا نیـعلم و حافظان د داراننهیگنج

و  یابر بندگانت قرار داده شیخو یهاو حجت نیزم

بـه تمـام معنـا پـاک  یدیـرا از پل شانیبه اراده خود، ا

خــودت و راه  یســوبه یالهیو آنــان را وســ ،یاکــرده

 (.یابهشت قرار داده

إِنَّمَا یُرِیـدُ اللَّـهُ لِیُـذْهِبَ » )قرآن(  بی( متن غاالف

)احـزاب  « تَطْهِیـرًا هِّرَکمُعَنکُمُ الرِّجْسَ ََهْلَ الْبَیْتِ وَُ طَ

خواهـد آلـودگى را از شـما   )خدا فقط مـىيعنی( 99

ــاکیزه  ــاک و پ ــما را پ ــد و ش ــامبر[ بزدای ــدان ]پی خان

 گرداند(.

امــام  داســتیکــه پ  چنانينــامتنیب اتیــ( عملالــف

آمـدن روز عرفـه، کـه محـل گرد یسجاد)ع( در دعـا

مختلــف در مراســم حــج  ياســیاحــزاب و طبقــات س

)ص( بـه مقـام واال و امبریپ تیاست، با هکر نام اهل ب

 قیطر نیبرجسته خاندان خود اشاره کرده است و از ا

در نـزد  شـانیواال گـاهیو جا شـانیتـا نـام ا کوشديم

 م،یدر قرآن کـر «تیاهل الب»کند. کلمه خداوند را زنده

ام کار رفتـه اسـت کـه از نظـر تمـفوق بـه هیتنها در آ

و اهل سنت، اشاره به اهل بیـت پیـامبر  عهیمفسران ش
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، مـراد از «إِنَّمـا»)ص( دارد؛ اما با توجه به کلمه حصر

 رخـىى خاندان پیامبر نیست، بلکه بهمه« ََهْلَ الْبَیْتِ»

افراد آن است که نامشـان در روایـات شـیعه و سـنوى 

آمده است. ایـن گـروه عبارتنـد از  علـىو و فاطمـه و 

ق، 5951،يین علــیهم الســالم )طباطبــائحسـن و حســ

از  یمنـدامام)ع( با بهره نی(. بنابرا992-999، ص59ج

را در کـالم  یمتـواز ياز نـوع نفـ يتینامتنیقرآن، ب هیآ

 اند.اجرا کرده شیخو

ومِیکَائِیـلُ هُو الْجَـاهِ (  » فهی( متن حاضر )صـحب

عِنْدَکَ، وَالْمَکَانِ الرَّفِیعِ مِنْ طَاعَتِـکَ. وَجِبْرِیـلُ الْـأَمِینُ  

مَاوَاتِکَ، الْمَکِـینُ  عَلَى وَحْیِـکَ، الْمُطَـاعُ فِـي ََهْـلِ سـَ

  )بـار خـدایا، يعنـی( 99)ص « لَدَیْکَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَک

اى که در نـزد تـو ، آن فرشتهدرود بفرست بر میکائیل

واال دارد  گـاهیمقامى ارجمند و در فرمانبردارى تو جا

اى که و بار خدایا، درود بفرست بر جبرئیل، آن فرشته

هایت را فرمانبردار و ساکنان آسمانامین وحى توست 

است و در آستان تو مرتبتى بزرگ دارد و خود مقرب 

 درگاه توست(.

ــتن غاب ــ( م ــ» )قرآن(  بی ــانَ عَ ــنْ ک ــهِ مَ دُو ا لِلَّ

لِهِ ــإِنَّ اللَّــهَ عَــدُو   وَمَالئِکَتِــهِ وَرُســُ وَجِبْریــلَ وَمیکــالَ فَ

 و خـدا   )هرکـه دشـمنيعنـی( 93)بقره  «  لِلْکافِرین

 اسـت میکائیـل و جبرئیل و او فرستادگان و فرشتگان

 (.است کافران دشمن یقیناً خدا[ بداندکه]

سـوم  یدعـا  متن حاضر، که ينامتنیب اتی( عملب

امام سجاد)ع( و در مدح و درود بر مالئکه و حـامالن 

کـه در قـرآن  يعرش است، اسماء مالئکه مقرب الهـ

هـا آن رامونیپ اتیو آ ياند، را در ههن تداعهکر شده

 يدو مـتن، از نـوع نفـ ۀ. پس رابطکنديم ينیرا بازآفر

 است. يجزئ

 فهیهکـر شـده در صـح يمنفـ یهاتیخصاز ش اما

( اشـاره کـرد؛ طانی)شـسیبه ابل توانيد)ع( مامام سجا

پناه بـردن از  یامام، به نام او و برا هیاز ادع يکی يحت

 اوست  یها و مکرهاشرو وسوسه

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُـوهُ بِـکَ (  » فهی( متن حاضر )صحالف

( 39)ص« مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَکَیْدِهِ وَمَکَایِـدِهِ

 یهـایزیاز فتنه انگ میبريداوندا! به تو پناه م  )خيعنی

 گوناگونش  (. یو مکرها لهیرانده شده و از ح طانیش

وَإِمَّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ »)قرآن(  بی( متن غاالف

  يعنی( 211)اعراف  « نَزْغ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیع، عَلِیم

تو رسد، بـه خـدا پنـاه  اى به)و اگر از شیطان وسوسه

 (.بَر، زیرا که او شنواى داناست

ـــف ـــ( عملال ـــامتنیب اتی ـــه  طانی  شـــين از جمل

 اتیـاست کـه نـامش در آ يقرآن يمنف یهاتیشخص

امـام  یفوق تکرار شده است. دعا هیهمانند آ یمتعدد

ترفنـدها و  ادآوریه،یسـجاد فهیهفدهم صـح یدر دعا

 میقرآن کـر است که بارها خداوند در طانیش یمکرها

( بـا هکـر عامام سجاد) نیکرده است؛ بنابرا انیآن را ب

 ياز نوع نفـ يتینامتنیب ز،ین نجایدر ا طان،ینام ش میمستق

 اند.را رقم زده يجزئ

 

 جهینت

 اتیـبا آ هیسجاد فهیصح ينامتنیروابط ب يبررس از

بدست آمـد کـه امـام سـجاد)ع( در  نیچن میقرآن کر

اند و بهره برده اریقرآن بس اتیاز آ شیخو هیمتون ادع

ــط ب ــواع رواب ــا ان ــامتنیب ــامتنیچــون  ب ين ــیترک ين  ،يب

ـــيو آوا يمضـــمون ،يواژگـــان ـــو ن ی ـــنامتنیب زی  تی

 میمـتن خـود و قـرآن کـر انیم ،يقرآن یهاتیشخص

آگاهانه  ،تعامالت نیا شتریاند. البته بکرده جادیتعامل ا

 اتیـامـام)ع( آ يعنـیاسـت،  یمتواز يصورت نفو به

 رییـآن تغ ۀاند که جـوهرکار بردهبه يصورتقرآن را به

ــنکرده ــت. همچن ــابق  نیاس ــهیمط ــژوهش،  یهاافت پ

ــنامتنیب ــیترک تی ــاربردتر يو مضــمون يب ــوع  نیپرک ن
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و و  شـوديمـ يمعرفـ هیسـجاد فهیصـح رد تینامتنیب

 يمضـمون تیـنامتنیب ز،یـن تیـنامتنیب ۀگون نیدشوارتر

 یهکـر ایمحسوس  يعدم حضور لفظ لیدلاست که به

و  اریتعمـق بسـ ازمندیقرآن، خواننده ن اتیاز آ حیصر

بتوان گفـت  دیاست. شا يبر معارف قرآن عیاحاطه وس

 فهیصـح هیـادع ربودنیو دلپذ یماندگار لیاز دال يکی

متعـدد آن از  یریگو وام یمندبهره نیهم ز،ین هیسجاد

 است. میقرآن کر يو عرفان قیمعارف عم

مـتن  انیـموجود م ينامتنیکل انواع روابط ب طوربه

 ریـدر نمـودار ز میو مـتن قـرآن کـر هیسجاد فهیصح

    شوديخالصه م

 
 فهیمتن صح انیموجود م ینامتنیانواع روابط بنمودار 

 میو متن قرآن کر هیسجاد
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باید با کمک عناصر و عوامل درون متني خوانش 

شود. همچنین مؤلف، وضعیت زماني، مکاني و 

شود که دنیای فرهنگي اهمیت ندارد و احساس نمي

امور مطلق، درون متني با غیر آن مطالعه شود)ن

5991 ،59-51.) 
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