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چکیده

امروزه یکي از رویکردهای مهم در پژوهشهای مربوط به علم نشانهشناسي ،مطالعات بینامتني است که یادآور
تعامل متون با یکدیگر است .این نوع پژوهشها با کشف و تحلیل نشانههای رابط میان متون ،به درک بهتر متن و
خوانش نو از آن ،کمک ميکند .پژوهش حاضر درصدد شناخت و تحلیل چگونگي و میزان تأثیر قرآن کریم بر لفظ
و محتوای ادعیه صحیفه امام سجاد(ع) ،یکي از میراثهای ارزشمند شیعه ،است .این پژوهش به روش توصیفي-
تحلیلي است؛ به همین دلیل پس از ارائه مباحث نظری ،عملیات بینامتني صحیفه با قرآن کریم که متن غایب درنظر
گرفته شده ،تحلیل و بررسي شده است .یافتههای پژوهش نشان ميدهد که این تعامل ،بیشــتر بهصورت نفي
متوازی و نفي جزئي اســت و در نمونههای اندکي ،نفي کلي به کار رفته است .بنابراین پیوندی ناگسستني میان
سخنان امام و قرآن کریم وجود دارد و امام (ع) ،عالوه بر الفاظ قرآن کریم ،ضمن تعاملي آگاهانه ،از محتوای آیات
نیز بهرههای فراوان بردهاند.
واژههای کلیدی

امام سجاد(ع) ،بینامتني ،تناص ،صحیفه سجادیه ،قرآن ،نشانهشناسي.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

بینامتنيقرآنيگاه بهصورت آشکار و گاه به شکل

امروزه رشد دانشهای بسیار همچون فلسفه زبان،

پنهان ،گاهي هماهنﮓ با متن قرآن و گاهي نیز مخالف

زبانشناسي ،نشانهشناسي و ...ميتواند راه جدیـدی در

با آن جلوهگر ميشود .بــا بررس ـي متــون ادعی ـه امــام

مطالعات دیني بگشاید و عالمان دین را در فهم کتاب

سجاد(ع) ،که یکي از متون عرفـاني اسـت ،مـيتـوان

و سنت یاری رساند .متأسفانه این دانـشهـا هنـوز در

دریافت کـه ایشـان نیـز ،از مضامین و واژههای قرآني

میان مسلمانان و حوزه مطالعات دیني جایگاه درخـور

بسیاری سود جسته و به اینوسیله ،جایگاه ویژهای در

خویش را نیافتهاند .علـم نشـانهشناسـي ازجملـه ایـن

اینعرصه به آیات قرآن اختصاص داده است .کـارکرد

دانشها و بلکـه مهـمتـرین آنهاسـت؛ زیـرا ابـزاری

آیههای قرآني در این دعاهـا ،گـاه بهصـورت اقتبـاس

توانمند در تحلیل نشانههای زباني در اختیار خواننـده

کامــل و گــاه بهصــورت جزئــي ،متغیر(اشــارهای) و

قرار ميدهد.

مضموني بوده است .در این نوشتار تالش شده اسـت

یکي از مباحث مطرح در علم نشانهشناسي ،نظریۀ
بینامتني 5است(نامورمطلق ،5991 ،ص  )913که یولیـا
کریســـتوا(2ت5995م) ســـهم بزرگـــي در آن دارد.
افــرادی چــون سوســور( 9ت5311م) ،نشانهشناس
مشهور و میکائیل باختیــن5391-5911( 9م) نیـز ،در
پیدایش آن تأثیرگذار بـودهانـد .بـهطورکل بینامتنیـت
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نحوۀ حضور یک متن در متن دیگر را بررسي ميکنـد
و با حــذف مفاهیمي چون مؤلف ،تاریــخ و جامعه،
متن را مســتقل ،ولـي وابســـته بـه متـون دیگـر در
نظــر ميگیرد .براساس نظریۀ بینـامتني ،هـر مـتن بـر
پایۀ متوني که پیشتر خواندهایم ،معنـا مـيدهـد و بـر
رمزگانیاستوار است که پیشتر شناختهایم .به این معنـا
هیچ نویسندهای ،خالق به تمام معنـا نیسـت و تقلیـد
ميکند (احمدی ،5911 ،ج ،5ص.)921
البته با تأملي اندک در آثار پیشینیان درميیابیم کـه
این نوع مطالعات در متون کهن نیـز درخـور پیگیـری
اســت و شــباهتهــای بســیار ب ـین موضــوعات نقــد
معاصــر غرب و علم نقد قدیم عرب ميتوان یافـت.
نمونههایي از آن عبارتنــد از اقتباس،تضمین و تلمیﺢ.
نهﺞالبالغه امامعلي(ع) ،صحیفه منسوب به هر یـک از
ائمه علیهمالسالم و نیز دیوانهای شاعران مسـلمان از
همان صدر اسالم ،سرشار از عبارات قرآني است.

انواع این رابطهها بررسي و براسـاس نظریـۀ بینـامتني
تحلیل شود.
پیشینه بحث
بــانوی پژوهشــگر بلغاری ،یــولیا کریستوا در دهۀ
5991م ،اصطالح بینامتنیت را به کار برده اسـت .ایـن
اصطالح در زبان عربي با نام «التناص» یاد مـيشـود و
بعدها در آثـار نشـانهشناسـاني چـون روﻻنـد بارت،9
ریفاتر ،1ژرار ژنت 3و فیلیپ سولرس 9آشـکار شـد و
گســترش یافــت .البتــه دراینباره ،میکائیــل باختین
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پـــیش از کریستوا ،اقداماتي صورت داده بود؛ بههمین
دلیــل بعضي از ناقدین معتقدنــد باختین ،اولین کسي
بود که دربارۀ بینامتنیـت سـخن بـهمیـان آورد.
بینامتنیت نگرش نویني را در زمینه رابطـه عناصـر
کهکشان متنها ارائه مـيدهـد و بـه تعامـل و جاهبـه
می ـانمتن ـي م ـيپردازد(نــامور مطلــق ،5991 ،ص.)51
درست است که در طول تاریخ همواره متنها در یک
ارتباط شبکهای با یکدیگر خلق مـيشـدند و همیشـه
متنهای نوین برپایه متنهای پیشین شکل ميگرفتنـد
و متنهای گذشته خود را در آیینه متنهای پسین بـاز
ميتاباندند؛ اما این موضوع هیچگـاه نظـر محققـان را
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بهطور جدی به خود جلب نکرده و حـوزه مطالعـات

ادعیه صحیفه سجادیه ،یادگار گرانقدر امام سـجاد(ع)،

مستقلي را به خود اختصاص نداده و برای آن ،واژهای

اینگونه مطالعات را پیگیری کنـد و در جهـت اثبـات

ابداع نشده بود .اما پس از آنکه کریسـتوا آن را ابـداع

پیوند و تفکیکناپذیری قرآن از عترت و هماهنگي آن

کرد و سایرین آن را گسترش دادند ،بسرعت جایگـاه

دو با یکدیگر از نظر معنا و لفظ ،بهره برد.

خود را پیدا کرد و در مقابل ساختارگرایي کالسیک،55
بسیاری از انتقادات وارد به متون را رفع کرد.
در اروپـا و بـهطور کلـي غــرب ،پایـان نامـههــا و

مفهومشناسی واژگان
بینامتنیت

رسالههای بیشماری با رویکرد بینامتني نوشته شـده و

این اصطالح به رابطههای گوناگوني اشاره دارد که

گرایشهای نـویني از آن برخاسـته اسـت .در ادبیـات

متون را از لحاظ صـورت و مضـمون بـه هـم پیونـد

معاصر عرب نیز ،تألیفات گســتردهای در ایـن زمینـه

ميدهد .در حقیقت یکي از معایب دیدگاه سوسـور و

انجام شده است و نویسندگاني چون الغذامي ،صـبری

ساختارگرایان این بود که بـرای مـتن هـویتي جـدا و

ام ،محمد خیر البقاعي ،محمد بنیس ،محمـد عـزو و ...

بسته در نظر ميگرفتند و فقط به سـاختار درونـي آن،

در ایــن حــوزه آثــاری درخــور تقــدیر ،بــر جــای

توجــه مــيکردنــد .در مقابــل پساســاختارگرایان و

گذاشتهاند؛ اما مطالعات بینامتني در ایران با تأخیر آغاز

کریستوا ،مفهوم بینامتنیت را مطرح کردند (قائمي نیـا،

شد و هنوز دوران طفولیت خود را سپری ميکنـد .در

 ،5939ص .)999از نظر کریستوا ،بینامتنییعني کـاربرد

سال 5931کتابي بـا عنـوان بینامتنیـت از گراهـام آلـن

آگاهانه متني در متن دیگر ،خواه به گونهای کامـل یـا

ترجمه شد که با وجود ابهام و رواننبودن ترجمـه آن،

چونـــان پـــارههایي(احمـــدی ،5911 ،ج ،5ص.)921

هنوز مرجع بسیاری از پژوهندگان این عرصه است؛ با

کریستوا متون را در قالـب دو محـور مـيدیـد یکـي

وجود تالشهـا و زحمـات متـرجم بـه دلیـل کمبـود

محور افقي که مؤلف و خواننده متن را به هم ارتبـاط

مراجــع و منــابع فارســي در ایــن موضــوع ،امکــان

ميدهد و دیگر ،محور عمودی کـه مـتن را بـه متـون

خوانشهای تطبیقي برای درک بهتر اثـر از بـین رفتـه

دیگر پیوند ميدهد .کدها یا رمزگانهای مشترک ،ایـن

است .تنها اثر تألیفي موجود ،درآمدی بر بینامتنیت بـه

دو محور را با هم یکي مـيسـازد (سـجودی،5939 ،

قلم بهمن نامور مطلق است ،که بازنویسي سخنرانيها

ص .)519از نظر او به جای اینکه توجـه خـود را بـه

و مقاﻻت متعـدد اوسـت .همچنـین نگـارش مقـاﻻت

ساختار متون معطوف کنیم ،بایـد نحـوه شـکلگیـری

مرتبط با بینامتنیت به زبان فارسي ،به غنا و توسعه این

ساختار را بررسي کنیم که این امر مستلزم جـای دادن

موضوع در کشور افزوده است .از نمونه این مطالعات

آن در کل متون قبلي و هم زمان است.

ميتوان به آثار برجسـتهای پیرامـون بینامتنیـت اشـعار

بدینترتیب هر متني خود را در پیونـد بـا چنـدین

عربي یا برخي متون دیني از جمله نهﺞ البالغه با قرآن

متن قـرار مـيدهـد (نـامور مطلـق ،5991 ،ص.)521

کریم ،اشاره کرد .در این نوشتار تالش شده است کـه

کساني که قائل به موضوع بینامتني هستند ،نميپذیرند

با کامل کردن پژوهشهای گذشته و انجام پژوهشـــي

که مـــتن ،دســـتاورد اصیل یک مؤلف باشد؛ بلکه در

جامع درباره بینامتني قرآني در عبارتها و واژگان

نظر آنان متن «فضایيچندبعدی است که در آن،
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تنوعي از نوشتارهایيکه هیچیک اصالت ندارنــــد ،در

نشانهها ميتواند به اشکال مختلف در نوشته او وجود

هـم آمیختـه و بـاهـممصــادف ميشوند .متن بافتهای

داشته باشد.

از نقلقولهای برگرفته از مراکز بيشمار فرهنﮓ
اسـت»(گراهام ،5931 ،ترجمه پیامیزدانجو ،ص.)22

ج) عملیات بینامتني کـوچ لفـظ یـا معنـا از مـتن
پنهان به متن حاضر ،عملیات بینـامتني نـــام دارد کـه

مطالعــات ســنتي در حوزههــای هنــری و ادبــي،

تبیین آن مهمتـرین بخـش نظریـه بینـامتني در تفسـیر

مهمترین حوزههای نشانهای ،توانسته است فقط تعداد

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

محدودی از این روابط را بـا عنـاویني همچـون نقـل

داده و در شــکل جدی ـدی آنهــا را بــازآفریني کــرده

قولها ،سـرقتها ،تلمیحـات ،تضـمین ،کالژهـا و ...

است؛ بهگونهای که از این متون ،چیزی جـز اشـاراتي

شناســایي کنــد .در مقابــل ،بخــش گســترده روابــط

باقي نمانده که خواننـده را بـه مـتن پنهـان راهنمـایي

شبکهای موجود در میان متنها را نادیده گرفته اسـت.

ميکند .تشخیص این اشارات یعني بررسي متن اصلي

بخش پنهان و خزنده ارتباط میان متني ،غالباً با چنـین

با توجه به متن غایب و ردیـابي روابـط موجـود بـین

مطالعاتي درخور شناسایي نیست .ایـن همـان چیـزی

آنها که با عملیات تناص یا بینامتني انجـام مـيگیـرد.

بود که نظریهپردازان نخستین بینامتنیـت ،آن را کشـف

ارتباط بین دو متن حاضر و غایب یا صریﺢ و آشـکار

کردند و بر این روابط پنهان و گسترده تأکید کردند.

است یا غیرصریﺢ و پنهان .نویسنده گاه بهطور کـامالً
آگاهانه از متن غایب استفاده ميکند و گاه ناآگاهانه و

ارکان بینامتنی

کامالً اتفاقي از آن بهرهمند ميشود (قائمي و محققـي،

هر بینامتني دارای سه رکن اساسـي اسـت متـــن
حاضر ،متن پنهان و عملیات بینامتني.
الف) متن حاضر
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 ،5991ص.)19
در این پژوهش ،متن قرآن بهعنوان مـتن غایـب و

اولین عنصر پدیده بینـامتني را

متن ادعیه صـحیفه سـجادیه بـهعنوان مـتن حاضـر و

ميتوان «متن حاضر» یا «متن اصلي» نامید .متن حاضر

روابـط بینـامتني قــرآن بـا صــحیفه سـجادیه بــهعنوان

همان متني است که پـیش روی خواننـده اسـت و در

عملیات بینامتني محسوب ميشوند.

تعامل با متون دیگر قـرار گرفتـه و خواننـده درصـدد
یافتن منشأ و مرجع این متن است.
ب) متن غایـب
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انواع نظریه بینامتنی

در پدیـده بینـامتني ،هـر متنـي

نظریه بینامتني به انواع متعددی تقسیم شده و ایـن

ميتواند دارای یک یا چند سند مختلف باشد که برای

تقسیمبندیها براساس چگـونگي و شـکل کـاربرد آن

فهم و تحلیل آن باید به آن اسناد ارجاع داد و این متن

در متون مختلف ،با هم متفاوت است .یولیـا کریسـتوا

ارجاعي همان است که متن اصلي را تفسـیر مـيکنـد.

مهمترین تقسیمبندی این نظریـه را انجـام داده اسـت.

این سند و ارجـاع در بینـامتني «مـتن غایـب» نامیـده

وی بینامتني را به سه دسته اصلي «نفـي کلـي و نفـي

ميشود و بر طبق این نظریه ،باعث تولید مـتن اصـلي

متــوازی و نف ـي جزئ ـي» تقس ـیم بنــدی کــرده اســت

شده و وجود آن مدیون متن غایب است .بنابراین متن
غایب همان متني است که مؤلف یا شاعر در اثر خود،
آثار و نشانههایي از آن را نمایان ميکند و این آثـار و

(مسبوق ،5992 ،ص )213-219که در ادامه بـه شـرح
هریک پرداخته ميشود

بینامتني قرآن کریم با صحیفه سجادیه 21

الــف) نفــي کلــي ایننوع روابط ،باﻻترین درجۀ

تنغیم (همنوایي) (کیوان5993 ،م ،ص  ،)29-22یـــــا

بینامتني است کــه در آن مؤلــف ،با خوانشي آگاهانه و

بینامتني آگاهانـه و ناآگاهانـه ،بینامتني تضاد و بینامتني

عمیق و تسلط بسیار بر متن پنهان ،بخشي از آن را در

تناقﺾ و بینـــامتني تﺂلف (هماهنﮓ)(مجاهد2119 ،م،

متن خود ميآورد و بازآفریني مـيکنـد؛ بهگونهای که

ص  .)919اما نوشتار حاضـر بـدلیل تناسـب بـا مـتن

گاهي این بازسازی مخـالف معنای متن پنهان بـوده و

صحیفه سجادیه و نیز رعایت گنجایش پژوهش ،تنهـا

در بیشتر مواقع ،معنـای مـتن غایـب بـا معنـای مـتن

از تقسیمبندی کریستوایعني «نفي کلي و نفي متـوازی

حاضر متفاوت است .در نفي کلـي ،میـزان زیـادی از

و نفــي جزئــي» بهــره بــرده و آن را در ادعیــه امــام

متن پنهان در مـتن حاضـر بکـار مـيرود؛ از ایـن رو

سجاد(ع) بررسي و تحلیل کرده است.

حامل باﻻترین شکل تعامل با متن غایب است.
ب) نفــي متــوازی در این نوع از روابط بینامتني،

صحیفه سجادیه

متن پنهان ،پذیرفته شده و بهصورتي در متن حاضر

کتاب صحیفه سجادیه مجموعه دعاهایى است کـه

بهکار رفته که جوهرۀ آن تغییر نکرده اســـت .در واقع

امام زین العابدین علیـه السـالم انشـا فرمـوده و امـام

مؤلف ،نوعي سازش میان مـ ـتن پنهـ ـان و متن حاضر

محمد باقر علیه السالم ،فرزنـد بزرگوارشـان آنهـا را

ایجاد کـــرده اســـت .بنابراین در این شکل از روابط

نوشتهاند .امام جعفر صادق علیه السالم نیز در مجلس

بینامتني ،معنای متن غایب در متن حاضر تغییر اساسي

حاضر بوده و آنها را مىشنیده است .این کتاب شامل

نميکند .البتــــــه این بدان معنا نیست که معنای متن

پنجاه و چهار دعا پیرامون مباحـث عرفـانى ،اخالقـى،

حاضر با معنای متن غایب متفاوت نباشد ،بلکه

اعتقادى ،اجتماعى و سیاسى است.

ميتواند با نوعيتغییر و تنوع چــه در الفــاظ و چــه

کتاب صحیفه سجادیه در میـان علمـاى شـیعه بـه

درکـــاربرد همراه باشد (میرزایي و واحـــدی،5933 ،

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

ص.)919

است و همانطورکه انجیل عیسى علیه السالم و زبـور

ج) نف ـي جزئ ـي مؤلــف در ای ـن نــوع از روابــط

داود علیه السالم دو کتـاب آسـمانى حـاوى علـوم و

بینامتني ،جزئي از متن غایب را در متن خود ميآورد.

حکم بودهاند ،صحیفه هم علوم و حکمى را در بردارد

از این رو متن برگرفته از متن غایـب ،مـيتوانـد یـک

که جهانیان را به سـعادت و نیکبختـى مـىرسـاند .در

جمله ،یک عبـارت و یایـک کلمـه و ماننـد آن باشـد

بسیارى از اجازات علماى امامیه نیز این کتـاب را بـه

(میرزایي و واحــدی ،5933 ،ص .)919بــدین ترتی ـب

اخت القرآن یعنى خواهر قرآن وصف کردند (در برابر

واضﺢ است که این نوع روابط به شکل سـطحيتـری

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

نسبت به دو مـورد قبلـي انجـام مـيشـود .در چنـین

گفتهاند) .امـام سـجاد(ع) در ایـن کتـاب ،بسـیارى از

تعاملي ،معنای الفاظ ،موافق با متن غایب است.

حقــایق و علــوم و معــارف اســالمى را از راه دعــا و

البتـــه به جز نمونـــههای فوق ،اَشکال دیگری از

درخواست از خداوند متعال به مـردم جهـان گوشـزد

روابــط بینــامتني نی ـز وجــود دارد؛ اشــکالي هماننــد

مىفرماید و خدا و رسول و امام را با برهانى که بر دو

بینــامتني خارجي ،بینــامتني داخلي و بینــامتنيتکرار و

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

بینامتنی ترکیبی

اوصاف حسنه و اخالق نیکو را ،که سزاوار خردمندان

در این نوع روابط بینامتني ،مؤلف بخشي از آیه یا

اســت ،مــىآمــوزد و چگــونگى حاجــت خواســتن از

کل آن را در ضمن گفتار خود در متن مـيآورد .البتـه

خــداى تعــالى و دعــاکردن در حــق یکــدیگر را یــاد

این نوع از بینامتنیت ،به دو گونه تقسیم ميشود

مــىدهــد و همگــان را بــه راه خداشناســى راهنمــایى
مىکند.

 نوع اول عـین مـتن قرآنـي بـدون هـیچ گونـهتغییری ،چه در ظاهر الفاظ و چه در معنای آنهـا ،در

پیرامــون مضــامین و مفــاهیم واﻻی ایــن کتــاب،

متن حاضر به کار رفته اسـت .ایـن نـوع از بینامتنیـت

تاکنون کتب و مقاﻻت متعددی به نگارش درآمده؛ اما

بــهمیزان بس ـیار زی ـاد و بــهطور چشــمگیر ،در ادعی ـه

پیرامون بررسي الفاظ و سخنان امام چهارم شیعیان بـا

صــحیفه ســجادیه آمــده اســت ،در اینجــا بــه هکــر

اســتفاده از روشهــای نــوین تحلی ـل متــون ،تــاکنون

نمونههایي از آن بسنده ميکنیم

پــژوهش جــدی انجــام نگرفتــه اســت .بــهطور کل ـي

الف )5-متن حاضر (صحیفه) «اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِـي

نمایاندن ارزش ادبي و هنری این مناجاتها منوط بـه

سَائِرِ الشُّهُورِ وَالْأَیَّامِ کَـذَلِکَ مَـا عَمَّرْتَنَـا ،وَاجْعَلْنَـا مِـنْ

زیبایيشناسي عبارتهای آن است که بخش زیادی از

الصـالِحِینَ الَّـذِینَ یَرِثُـونَ الْفِـرْدَوْسَ هُـمْ فِیهـا
عِبَادِکَ َّ

آن نیز ،وامـدار تسـلط و بهرهمنـدی امـام از الفـاظ و

خالِدُونَ ،وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُـوبُهُمْ وَجِلَـۀََ ،،نَّهُـمْ

مفاهیم قرآن کریم است .اهمیت این موضوع تـا بـدان

إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ ،وَمِنَ الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِي الْخَیْـراتِ

حدو است که این کتاب ،در میان علمای شیعه به قرآن

وَهُمْ لَها سابِقُون»(ص )592یعني (خداوندا! عبادات و

صاعد معروف است .بنابراین به نظر ميرسـد کشـف
میزان و چگونگي تأثیر و بهرهگیـری امـام از الفـاظ و
معــاني آیــات قــرآن ،بــا اســتفاده از دســتاوردهای
زبانشناســي جدیــد از جملــه علــم نشانهشناســي و
مطالعات بینامتني یکي از ضروریات امروز است .امید
است پژوهش حاضر راه را برای پژوهشهای آتـي در
این حوزه بگشاید.

بینامتنیت قران با صحیفه سجادیه

اوقات ما را در باقى ماهها و روزها تا زماني کـه زنـده
ميدارى ،همانند اوقات و احواﻻت ما در ماه رمضـان
قرار ده ،همچنـین مـا را از زمـره بنـدگان شایسـتهات
بگردان ،کساني که بهشـت را بـه ارث مـىبرنـد و در
آنجا جاودان مىمانند و نیز کسانى که آنچـه را دادنـد
[در راه خدا] مىدهند ،در حالى که دلهایشان ترسـان
اســت [و مــىداننــد] کــه بــه ســوى پروردگارشــان
بازخواهند گشت).
الف )2-متن غایب(قرآن) «الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِیهَا خَلِـدُونَ» (مومنـون )55؛ «وَالَّـذِینَ یُؤْتُـونَ مَـا

ادعیه صحیفه سـجادیه بـه گونـههای مختلـف بـا

ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُمْ وَجِلَۀََ ،نهَّمْ إِلىَ رَبهِّـمْ رَاجِعُونَ*َُولِِـکَ

آیات قرآن کریم ارتباط دارند .در این قسمت هریـک

یُسارِعُونَ فِي الْخَیْراتِ وَهُـمْ لَهـا سـابِقُون» (مومنـون

از این گونهها بررسي و به هکر سه نمونـه در هریـک

.)91-95

اکتفا شده است.

الف )9-عملیات بینـامتني در مـتن حاضـر ،امـام
ســجاد(ع) در دعــای چهــل و چهــارم کــه بــهوقت
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فرارسیدن ماه رمضـان از ایشـان بیـان شـده اسـت ،از

خداوند است ،ابتدا از نحوه خلقت انسان و چگـونگي

خداوند ،قرارگرفتن در زمره صالحان و مؤمنان حقیقي

زندگي او در دنیا سخن گفتـه و در نهایـت بـه پایـان

را ميخواهد .آنهایى که مطمِن بهپذیرش اعمال نیک

عمر انسان در دنیا اشاره کرده است و اینکه هریـک از

خود و بخشش گناهان خویش نیستند ،همـه آنچـه را

افراد بشر ،پس از پایان مدت عمر خویش در این دنیا،

باید ادا کنند ادا مىکنند و باز هم دلهایشان از تقصـیر

بهواسطه مرگ ،باید به سرای بـاقي کـوچ کننـد تـا در

و کوتاهى در خـدمت و طاعـت ترسـان اسـت؛ پـس

آنجا به پاداش اعمال خـویش یـا جـزای کردارهـایش

همیشه در کار خیر و بلکه در شـتافتن در آن هسـتند.

برسد .این قسمت نیز همانند بخـش قبـل ،امـام(ع) از

به همین دلیل امام(ع) ،در ادامه ماه مبـارک رمضـان و

آیه قرآن ،دقیقاً با همان معنا و لفظ ،در تأیید و تحکیم

جهت استمرار فیوضات و رحمتهای الهي در سـایر

قول خویش بهره بردهاند .بنـابراین رابطـۀ دو مـتن ،از

ماهها ،از خداوند درخواست پیوستن به ایـن گـروه را

نوع نفي جزئي است.

ميکند .چنانکه پیداست امام(ع) جزئي از متن غایـب

ج )5-مــتن حاضــر (صــحیفه) «اللَّهُـمَّ وَََصْـحَابُ

را ،دقیقاً با همـان لفـظ و معنـا در مـتن خـود آورده،

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

بنابراین رابطۀ دو متن ،از نوع نفي جزئي است.

نُبُوَّتِهِ ،وَ انْتَصَرُوا بِهِ .وَمَنْ کَـانُوا مُنْطَـوِینَ عَلَـى مَحَبَّتِـهِ

ْصـى
ب )5-متن حاضر (صحیفه) «حَتَّى إِهَا بَلَغَ ََق َ

یَرْجُونَ تِجارَۀً لَـنْ تَبُـورَ فِـي مَوَدَّتِـه» (ص )92یعنـي

ََثَرِهِ ،وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمُرِه ،قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَیْـهِ

(خــدایا« ،درود فرســت» بــر اصــحاب محمــد(ص)،

مِنْ مَوْفُورِ ثَوَابِهََِ ،وْ مَحْذُورِ عِقَابِهِ ،لِیَجْزِیَ الَّذِینَ ََسـاُُا

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

ُسـنَى» (ص)29
بِما عَمِلُوا وَ یَجْزِیَ الَّذِینَ ََحْسَنُوا بِالْح ْ

برایبرقراری نبوتش نبرد کردند و به برکـت وجـود او،

یعني (تا چون به آخر آن رسید و پیمانه زمانش لبریـز

در آن نبردهــا پیــروز شــدند و آنــان کــه در عمــق

شد ،جانش را مـيگیـرد و او را بهسـوی آنچـه بـدان

دلهایشان ،مهر او را ميپروردند و در عشق بـه او بـه

فراخوانــده از ثــواب بس ـیاریا عــذاب دردنــاک راه ـي

تجارتي امید داشتند کـه کسـادی و ضـرری در آن راه

ميکند ،تـا از پـي عـدالت خـود بـدکاران را بـهکردار

نداشت).

بدشان و نیکوکاران را به عمل صالحشان جزا دهد).

ج  )2-متن غایب(قرآن) « إِنَّمَا یخْشـىَ اللَّـهَ مِـنْ

السـماواتِ
ب  )2-متن غایب(قرآن) « ولِلَّهِ ما فِي َّ

عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُاْ ِانَّ اللَّهَ عَزِیـز ،غَفُـور * إِنَّ الَّـذینَ یَتْلُـونَ

وَما فِي الْأَرْضِ لِیَجْزِیَ الَّذینَ ََساُُا بِما عَمِلُوا وَیَجْـزِیَ

الصـالۀَ وَََنْفَقُـوا مِمَّـا رَزَقْنـاهُمْ ِسـرا
کِتابَ اللَّهِ وَََقامُوا َّ

الَّذینَ ََحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» (نجم  )95یعنـي (و هرچـه

وَعَالنِیَۀً یَرْجُونَ تِجارَۀً لَنْ تَبُور» (فاطر  )23-29یعنـي

در آسمانها و هرچه در زمین اسـت از آنِ خداسـت،

(در حقیقت ،کسانى که کتـاب خـدا را مـىخواننـد و

تا کسانى را که بد کـردهانـد ،به[سـزاى] آنچـه انجـام

نماز برپا مىدارند و از آنچـه بدیشـان روزى دادهایـم،

دادهاند کیفر دهد ،و آنان را که نیکى کردهاند ،به نیکى

نهان و آشکارا انفاق مىکنند ،امید به تجارتى بستهانـد

پاداش دهد).

که هرگز زوال نمىپذیرد).

ب  )9-عملیات بینامتني در متن حاضـر ،امـام(ع)

ج  )9-عملیات بینامتني در متن حاضـر ،امـام(ع)

در دعای اول صحیفه خـویش ،کـه پیرامـون سـتایش

در دعای خـویش بـرای ایمـان آورنـدگان بـه انبیـا و
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پیـــروان ایشـــان ،بـــهطور مخصـــوص براییـــاران

الف  )2-متن غایب(قرآن) « اهْهَـبْ إِلـىَ فِرْعَـوْنَ

پیامبرخاتم(ص) دعا کـرده اسـت .کسـاني کـه بـرای

َسـرْ لـىِ
صـدْرِى* وَ ی ِّ
اشـرَحْ لـىِ َ
إِنَّهُ طَغَى* قَالَ رَبو ْ

حمایت ایشان و نصرت و تقویت پایـههای اسـالم ،از

ََمْ ـرِى* وَ احْلُ ـلْ عُقْ ـدَۀً مِّــن لِّسَ ـانىِ*یَفْقَهُواْ قَــوْلىِ»

هیچ تالشي فروگـذار نکردنـد .تنهـا امیـد و دلگرمـي

(طه  )29-23یعني (موسي گفت «پروردگارا ،سـینهام

آنها ،مهر و محبت پیامبر بود و به امید تجارتي پایدار

را گشاده گردان ،و کارم را برایم آسان ساز ،و از زبانم

و مطمِن در مودت و دوستي با او ،ثابت قدم ماندنـد.

گره بگشاى[ ،تا] سخنم را بفهمند).

آیه قرآن نیز ،در جهت بیان سیماى علمـاى واقعـى و

الف  )9-عملیات بینـامتني در مـتن حاضـر ،امـام

دانشــمندان حقیقـي اســت و بخشـي از ویژگـيهــا و

(ع) در دعای خویش هنگام پناه بردن به خداوند برای

توصیفات ایشان را بیان مـيدارد (طباطبـائي5951 ،ق،

محفوظ ماندن از کیـد و حیلـههای شـیطان ،از دعـای

ج ،51ص .)92-99چنانکه پیداست امام(ع) تنها بـرای

حضرت موسي(ع) در قرآن کریم بهره برده ،زماني که

ایــن دســته از پیــروان پیــامبر(ص) کــه از علمــا و

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

اندیشمندان واقعي هستند دعا ميکند .از این رو مـتن

درباریانش را به یکتاپرستي دعوت کند .در آن هنگـام

پنهــان (قــرآن) ،در مــتن حاضــر (صــحیفه ســجادیه)

نیز موسي(ع) به درگاه خدا دعـا کـرد کـه عـالوه بـر

پذیرفته شده و بهصورتي بکـار رفتـه کـه جـوهرۀ آن

شرح صدر و آسان شدن کارهـا ،زبـانش را از تکلـف

تغییر نکرده است ،یعني امـام (ع) از توصـیف مـذکور

بگشاید و سادهگویي و بیان روان را برایش میسر کند.

در آیه ،بهمنظور توصیفیاران واقعي پیـامبر(ص) بهـره

در متن حاضر نیز ،امام سجاد(ع) ،عبـارت فـوق را در

بردهاند .بنابراین ،رابطۀ دو متن ،از نـوع نفـي متـوازی

مکرهای شیطان به کار برده و از خداونـد درخواسـت

است.

بازکردن گرههای او و خنثيکردن مکرهـایش را کـرده

 -نوع دوم در نوع دوم بینامتنیت ترکیبي ،مؤلـف،

است .بدین ترتیب ،رابطۀ متن حاضر با متن پنهـان ،از

آیات قرآن را با اندک تغییـری در سـاختار صـرفي یـا

نوع نفـي کلـي اسـت کـه بـاﻻترین درجـۀ بینامتنیـت

نحوی آن ،در کالم خود به کار ميبرد .بـدین ترتیـب

محسوب ميشود؛ زیرا کالم امام (ع) در معنایي دیگـر

به اشکال گوناگون ،در ساختار آیـه دخـل و تصـرف

بکار رفته (البته نه در معنایي متضاد با قرآن) و امام آن

ميکند .گاه با افزودن و گاه با کاستن ،برخـي اوقـات

را در معنای مدو نظر خود ،بازآفریني کرده است.

با تغییر و برخي اوقات با تأخیر .بخشـي از بینامتنیـت

ب )5-متن حاضر (صحیفه) « اللَّهُـمَّ وَإِنَّـکَ مِـنَ

قرآن با ادعیه صحیفه سجادیه ،از این دست است کـه

الضُّعْفِ خَلَقْتَنَا ،وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَیْتَنَـا ،وَمِـنْ مَـاءٍ مَهِـینٍ

حضرت ،با ایجاد تغییرهایي در سـاختار آیـات قـرآن،

ابْتَدََْتَنَا» (ص )13یعني (خداوندا ما را از مایه ضـعف

آنها را به سبک خود در ادعیهاش به کار گرفته است.

و ناتواني بوجود آوردهای و اساس آفـرینش مـا را بـر

برای نمونه ميتوان به موارد زیر اشارهکرد

سســتي نهــادهای و آغــاز مــا را از آبــي نــاچیز بنــا

الف )5-متن حاضر (صـحیفه) « اللَّهُـمَّ احْلُـلْ مَـا
عَقَدَ»(ص  )33یعني (خداوندا! آنچـه را (شـیطان)گره
زد ،بگشای).

گذاشتهای).
ب )2-متن غایب(قرآن) «اَلَـمْ نخلُقکـمُّ مِّـن مَّـاءٍ
مَّهِینٍ*فَجَعَلْنَاهُ فىِ قَـرَارٍ مَّکِـین» (مرسـالت )21-25
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یعني (مگر شما را از آبى بىمقدار نیافریدیم؟ پس آن
را در جایگاهى استوار نهادیم).

ج  )9-عملیات بینامتني در متن حاضـر ،امـام(ع)
در ابتدای دعای توبه و بازگشت بـه سـوی خداونـد،

ب  )9-عملیات بینامتني در متن حاضـر ،امـام(ع)

یکــي از صــفات خداونــد را ضــایع نکــردن اجــر

در دعای نهم خویش ،اشتیاق به مغفرت و آمـرزش را

نیکوکاران ،برشمرده است و از ایـن طریـق ،سـعي در

مطرح کـرده و بـرای نمایـان سـاختن شـدت ضـعف

جلب رحمت و الطاف الهي دارنـد؛ زیـرا تبـاه کـردن

انسان و نیاز بسیار زیاد او به رحمت و الطـاف الهـي،

پاداش یا از ناتوانى ،یا از نادانى و یا از بخل اسـت در

خلقت اولیه آدمي را بیان کرده؛ برای این منظور از آیه

حاليکه خداوند سبحان ،از تمامي این صفات منـزوه و

فوق بهره برده و بـه مـاده اولیـه انسـان ،اشـاره کـرده

مبروى است .بدین ترتیب با اضافهکردن واژه «لدیه» در

است .چنانکه پیداست امـام(ع) ،در مـتن حاضـر ،بـه

این بخش از آیه و تغییر فعل« یُضیعُ» از ثالثـي مزیـد

جای فعل مضارع« نخلُقکمُّ» که در آیه قرآن هکر شـده

(باب افعال) به ثالثي مجرد ،و نیـز انصـراف اعـراب

است از فعل ماضـي«ابْتَـدََْتَنَا» بهـره بـرده و تغییـرات

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

اندکي نیز در چینش کلمات انجـام دادهانـد .بنـابراین،

بردهاند .بنابراین ،ارتباط دو متن ،از نوع نفـي متـوازی

ارتباط دو متن ،از نوع نفي متوازی است .همچنین در

است.

عبارت ابتدایي دعـا نیـز ،امـام(ع) از آیـه «اللَّـهُ الَّـذِی
خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْف» (روم ،)19/البته با اندکي تغییـر در

بینامتنی واژگانی

ســاختار صــرفي و نحــوی ،هماننــد قســمت قبــل،

بینامتني واژگـــاني ،یکي از مهمتـــرین نمونههای

بهصورت نفي متوازی ،بهـره بـرده کـه مصـداق ایـن

بینامتني با قرآن کریم است و منظور از آن ،اقتباس

ضعف ،دوران اول طفولیت است ،هر چند که ممکـن

واژگــــــــاني است که از طریق ظاهر یا معنا در متن

است بر نطفه هم صـادق باشـد (طباطبـائي5951 ،ق،

نویسنده آشکارميشود .قــرآن ،منبــع و سرچشــمهای

ج ،59ص .)219همچنین بـا توجـه بـه اعـراب کلمـه

غني است که امام سجاد(ع) واژگان ،تصاویر ،معاني و

(الضُعف) درکالم امام و نیز قرائت عاصم و حمزه کـه

مضــامین واﻻی ادعی ـه خــویش را از آن الهــام گرفتــه

ضـعف) بـا ضـم ضـاد
این واژه را در آیه ،بهصورت « ُ

است .در این قسمت بهصورت مختصر ،نمونههایي از

خواندهانــد (طبرسـي ،5912،ج ،3ص ،)939مـيتــوان

حضور واژگان قرآني در ادعیه صحیفه سجادیه را هکر

بدین نکته رسید که خوانش امام ،مطابق با این قرائـت

ميکنیم

انجام شده است.
ج )5-متن حاضر (صحیفه) «یَا مَنْ لَا یَضِیعُ لَدَیْـهِ
ََجْـرُ الْمُحْسِـنِین» (ص )593یعنـي ( ای خــدایي کــه
پاداش نیکوکاران در نزد تو ضایع نگردد).
ج  )2-مــتن غایــب(قرآن ) «قــالُوا ََإِنَّــکَ لَأَنْــتَ
یُوسُفُ قالَ ََنَا یُوسُفُ وَ هذا ََخي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنا إِنَّهُ
ْسـنینَ »
مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّـهَ ﻻ یُضـیعُ ََجْـرَ الْمُح ِ
(یوسف .)91

الف) متن حاضر (صحیفه) «نَجِّنَا بِهِ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ
یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَشَدَائِدِ ََهْوَالِ یَوْمِ الطَّامَّۀ» (ص )531یعني
( از هرگونه اندوه روز قیامـت و دشـواری ترسهـای
آن روز سخت ،نجاتمان ده).
الــف) مــتن غای ـب(قرآن) «فَ ـإِها جــاءَتِ الطَّامَّ ـۀُ
الْکُبْــرى» (نازعــات  )99یعن ـي (پــس آنگــاه کــه آن
هنگامه بزرگ دررَسَد).
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الف) عملیات بینامتني در متن حاضر ،امام (ع) در
دعای چهل و دوم خویش که بـه هنگـام خـتم قـرآن،

اصالح ميکند ميداني ،پس نسبت به خواستههایم بـه
دیده رحمت بنگر).

خوانده شده است ،بهواسطه شفاعت قرآن ،درخواست

ج) متن غایب(قرآن) «قالَ سَالم ،عَلَیْـکَ سَأ َْسـتَغْفِرُ

نجات از مواقف مختلف قیامت و سـختيهـای آن را،

لَ ـکَ رَبِّــي إِنَّ ـهُ کــانَ بــي حَفِیــا» (مــریم  )91یعن ـي

کردهاند .واژه «الطامه» در متن حاضر بـا الهـامگیری از

([ابــراهیم] گفــت «درود بــر تــو بــاد ،بــه زودى از

متن پنهان ،به معنای روز قیامت بـه کـار رفتـه اسـت؛

پروردگارم براى تو آمرزش مىخواهم ،زیرا او همواره

همانگونه که آیه فوق بـه همـراه سـیاق آن ،از اهـوال

نسبت به من پرمهر بوده است).

چنین روزی سخن ميگوید .چنانکه پیداست این نوع

ج) عملیات بینـامتني امـام (ع) واژه «حَفِیـا» را از

بینامتنیت ،از نوع نفي جزئي است زیرا دقیقاً بـا همـان

متن قرآني الهام گرفته است .در متن غایب ،حضـرت

لفظ و معنا در متن حاضر بهکار رفته است.

ابراهیم(ع) ،در برابر تمـامي تهدیـدها و مخالفتهـای

ب) متن حاضر (صحیفه) اللَّهُمَّ إِنَّکَ ََعَنْتَنِي عَلَـى

عمــوی خــویش ،از خداونــد بــرای او درخواســت

خَتْمِ کِتَابِکَ الَّذِی ََنْزَلْتَهُ نُوراً  ،وَجَعَلْتَهُ مُهَیْمِناً عَلَى کُـلِّ

بخشش کرده است و با وجود تمامي بـي مهـریهـای

کِتَابٍ ََنْزَلْتَه»(ص )519یعني (خداوندا تو مـرا بـر بـه

عمـویش ،خداونـد را همچنــان پـر از مهـر و محبــت

پایان رساندن تالوت کتابت که روشـنگر راه حیـاتش

معرفـي م ـيکنــد (طباطبــائي5951 ،ق ،ج ،59ص-91

نازل کردی،یاری دادی و آن را بر هر کتاب نازل شده

 .)19امام سجاد(ع) نیز در دعای بیست و دوم خویش

از جانب خود).

که به هنگام آشکارشدن سـختيهـای زنـدگي قرائـت

ب) مــتن غایـب(قرآن) « وَ ََنزَلْنَــا إِلَیْـکَ الْکِتَــابَ

شــده ،از خداونــد مهربــاني و رحمــت نســبت بــه

بِالْحَقو مُصَدِّقًا لِّمَا بَینْ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَ مُهَیْمِنًا عَلَیْـه»

خواستههایشان را درخواسـت کـرده و بـدین منظـور،

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

همانند حضـرت ابـراهیم(ع) از صـفت «حفیـا» بـرای

بهسوى تو فرو فرستادیم ،در حالىکـه تصـدیقکننـده

خداوند استفاده کرده و بدان تمسک کردهانـد (فـیﺾ

کتابهاى پیشین و حاکم بر آنهاست).

اﻻسالم ،5919 ،ص .)512بنابراین امـام(ع) واژه فـوق

ب) عملیات بینـامتني در عبـارت فـوق نیـز ،کـه

را بــا همــان معنــا و مفهــوم در ســخن حضــرت

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

ابراهیم(ع) ،در کالم خود نیز به کار بردهانـد .بنـابراین

خوانده شده اسـت ،امـام(ع) صـفت مهـیمن را بـرای

بینامتنیت از نوع نفي جزئي است.

قرآن بهکار برده و با الهام آن از متن قرآن ،عینـا آن را
با همان لفظ و معنا در متن دعـای خـویش اسـتعمال
کردهاند و از این رهگذر ،بینامتنیتي از نوع نفي جزئـي
خلق شده است.

بینامتنی مضمونی
در گونههای پیشین ،حضور مـتن غایـب در مـتن
حاضر ،کم و بیش با محوریت لفظ بود؛ اما در اینگونه

ج) مـتن حاضــر (صــحیفه) «اللَّهُـمَّ قَـدْ تَعْلَـمُ مَــا

از روابط بینامتني ،نویسندهیا گوینده با الهام گـرفتن از

یُصْلِحُنِي مِنْ ََمْرِ دُنْیَایَ وَآخِرَتِي فَکُنْ بِحَوَائِجِي حَفِیوـاً»

آیه قرآن ،پس از دریافت مضمون آن ،مفهوم آیه را بـا

(ص )551یعني (خداوندا تو آنچه که دنیا و آخرتم را

الفاظ و تعبیرهای خود بیان ميکنـد؛ بـه گونـهای کـه
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خواننده حضور لفظي محسوس یا هکری صـریﺢ را از

ب) متن غایب(قرآن) «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبـادِهِ

قرآن نميبیند .در اینجـا ،نمونـههایي را از ایـن گونـه

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشـاءُ إِنَّـهُ بِعِبـادِهِ

بینامتنیت هکر ميکنیم

خَبیر ،بَصیر»(شوری  )21یعني (و اگر خـدا روزى را

الف) متن حاضر (صحیفه) « قَضَیْتَ عَلَـى جَمِیـعِ

بر بندگانش فـراخ گردانـد ،مسـلوماً در زمـین عصـیان

خَلْقِکَ الْمَوْتَ مَنْ وَحَّدَکَ وَمَنْ کَفَرَ بِـکَ » (ص)219

مـيکننــد ،ولـي آنچــه را بخواهــد بــه انــدازهاى [کــه

یعني (تمام آفریدگانت را محکوم به مـرگ کـردهای،

مصلحت است] فرومىفرسـتد .بـه راسـتى کـه او بـه

چه آنکه اهل توحید بوده و چه آنکه به کفر گرائیده).

[حال] بندگانش آگاهِ بیناست).

الف) متن غایب(قرآن) «کُلُّ نَفْسٍ هائِقَۀُ الْمَوْتِ ثُمَّ

ب) عملیات بینـامتني مطالعـه در حـال انسـانها

إِلَیْنــا تُرْجَعُــون» (عنکبــوت  )11یعن ـي (هــر نفســى

گواه صادق این واقعیت است که وقتى دنیـا بـه آنهـا

چشنده مرگ است ،آنگـاه بـه سـوى مـا بازگردانیـده

روى مىآورد و صاحب زندگى مرفه مىشوند و مسیر

خواهید شد).

حوادث بر وفق مراد آنها است ،دیگـر خـدا را بنـده

الف) عملیات بینامتني در کـالم امـام (ع) کـه در

نیستند ،به سرعت از او فاصله مـىگیرنـد ،در دریـاى

ابتدای دعای پنجاه و دوم ایشان و با موضـوع اصـرار

شهوتها غرق مىشـوند ،و آنچـه نـاگفتنى اسـت آن

در طلب در پیشگاه الهي ،بیـان شـده اسـت ،امـام(ع)

مىکنند ،و هرگونه ظلـم و سـتم و فسـاد را در زمـین

تمامي بندگان را یکسره تحت سیطره و قـدرت الهـي

گسترش مىدهند (طباطبـائي5951 ،ق ،ج ،53ص.)19

معرفي کردهاند ،کـه هـیچ کـس نمـيتوانـد از سـلطه

امام سجاد(ع) این مضمون را به زیبایي در کالم خـود

قدرت و دائره سلطنت او خارج شود .تمامي انسـانها

بهکار گرفته و از آن در راستای هدف مورد نظر خود،

به سوی او باز خواهند گشت و همگي طعم مـرگ را

بدون تغییر جوهرۀ آن بهره برده است .بنابراین ،رابطۀ

خواهنـد چشـید؛ چـه مــومن و موحـد باشــند و چــه

بین متن پنهان و مـتن حاضـر ،از نـوع نفـي متـوازی

مشرک و گریـزان از او (مالباشـي الشـیرازی5921،ق،

است.

ص .)919در این فراز از دعا ،امام(ع) از آیه قرآن بهره

ج) متن حاضر (صحیفه) « وََدََْبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِیـغِ

برده و به همگاني بـودن مـرگ اشـاره کـرده و بـدین

رِسَالَتِک» (ص )91یعني (جانش را در رسـاندن پیـام

ترتیب بینامتنیتیاز نوع نفي متوازی خلق کردهاند.

تو خسته کرد).

ب) متن حاضر (صحیفه) « وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَـوْ

ج) متن غایب(قرآن) « مَـا ََنزَلْنَـا عَلَیْـکَ الْقُـرْءَانَ

َشـکُرُوهُ.
حَبَسَ عَنْ عباده  ....وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَـمْ ی ْ

لِتَشْقَى» (ص )95یعني (قرآن را بر تو نازل نکردیم تـا

وَلَوْ کَانُوا کَذَلِکَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْسَانِیَّۀِ إِلَـى حَـدِّ

ْسـکَ ََلَّـا یَکُونُـواْ
به رنﺞ افتـى) یـا « لَعَلَّـکَ بَـاخِع ،نَّف َ

الْبَهِیمِیَّۀ» (ص )95یعني (سپاس خدایي را که اگـر ....

مُؤْمِنِین» (شعرا  )9یعني (شاید تو از اینکه [مشرکان]

بنـــدگانش در روزی او فراخـــي ميیافتنـــد ،شـــکر

ایمان نمىآورند ،جان خود را تباه سازى) و . ...

نميکردند و اگر چنین ميبودنـد؛ از حـدود انسـانیت
خارج ميشدند به مرز حیوانیت ميرسیدند).

ج) عملی ـات بینــامتني پی ـامبر اســالم(ص) در راه
تبلیغ و ترویﺞ اسالم رنﺞهای بسیاری را تحمـلکرد و
این امر بر هـیچکس پوشـیده نیسـت .ایـن مطلـب در
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آیات بسیاری از قرآن تکرار شده است .امـام(ع) نیـز،

شخصیتها از طرف امام ،آن هم پس از شهادت پـدر

در دعای دوم  ،هنگام درود و ستایش بر جدو بزرگـوار

بزرگوارشان و آگاهي از شـرایط سیاسـي جامعـه بـي

خویش ،به هکر گوشهای از زحمات و رنﺞهای ایشان

هدف نبوده است .در اینجا ،نمونـههایي را از آن هکـر

پرداخته است و از سختيهایي که در راه ابالغ رسالت

ميکنیم

و پیام الهي متحمل شدند ،پرده بر ميدارند .همانگونـه

الف) متن حاضر (صحیفه) «رَبِّ صَلِّ عَلَى ََطَایِبِ

که مشخص است امام سجاد(ع) با تغییر الفـاظ آیـه و

ََهْـلِ بَیْتِـهِ الَّـذِینَ اخْتَـرْتَهُمْ لِـأَمْرِکَ ،وَجَعَلْـتَهُمْ خَزَنَـۀَ

بهرهمندی از مفهوم و مضمون اصلي آن ،بینـامتنیتي از

ْضــکَ،
عِلْمِــکَ ،وَحَفَظَــۀَ دِینِــکَ ،وَخُلَفَــاءَکَ فِــي ََر ِ

نوع نفي متوازی را رقم زدهاند.

وَحُجَجَکَ عَلَى عِبَادِکَ ،وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ
تَطْهِیراً بِإِرَادَتِکَ ،وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِیلَۀَ إِلَیْکَ وَالْمَسْلَکَ إِلَى

بینامتنی شخصیتهای قرآنی

جَنَّتِک» (ص )251یعني (خداونـدا درود بفرسـت بـر

نوع دیگری از بینامتنیت ،کـاربرد شـــخصیتهای

پاکیزهتران از اهل بیـت او (پیـامبر(ص) کـه ایشـان را

قرآني اســت کــه امام سجاد(ع) در ادعیه خـویش از

برای اجرای فرمان خود انتخـاب کـردهای ،و آنـان را

آنهــا اســتفاده کــرده اســــت .برخ ـي ،ای ـن نــوع از

گنجینهداران علم و حافظان دیـن و خلفـای خـود در

بینامتنیت را با عنوان «ارجاع متن به شـــناختهها» نـام

زمین و حجتهای خویش بر بندگانت قرار دادهای و

ميبرند و معتقدند ارجاع متن به شــناختهها زمانــي

به اراده خود ،ایشان را از پلیـدی بـه تمـام معنـا پـاک

رخ ميدهد که متني ،به فرد ،مکان یا رخدادی خـاص

کــردهای ،و آنــان را وسـیلهای بهســوی خــودت و راه

اشاره کند؛ بـه ویـژه اگـر آن فـرد ،مکـان یـا رخـداد

بهشت قرار دادهای).

معــروف باشــــند .در اینجــا اشــــاره بــــه آن فــرد،

الف) متن غایب(قرآن) « إِنَّمَا یُرِیـدُ اللَّـهُ لِیُـذْهِبَ

مـــکان یـا رخـداد ســبب فعـال شــدن دانـش دائــره

عَنکُمُ الرِّجْسَ ََهْلَ الْبَیْتِ وَ ُطَهِّرَکمُ تَطْهِیـرًا» (احـزاب

المعارفي خواننده در خوانش ميشود.

 )99یعني (خدا فقط مـىخواهـد آلـودگى را از شـما

در ادعیه صحیفه سجادیه نیز ،شخصیتهای قرآني
برگرفتــه از آیــات ،حضــور دارنــد .پــردازش ایــن

خانــدان [پیــامبر] بزدایــد و شــما را پــاک و پــاکیزه
گرداند).

شخصیتها در دعاهـای امـام سـجاد(ع) بـه گونـهای

الــف) عملیـات بینــامتني چنانکــه پیداســت امــام

اســت که ميتوان آنها را به دو دســته تقسیم کـرد

سجاد(ع) در دعـای روز عرفـه ،کـه محـل گردآمـدن

شخصیتهای مثبت و شخصیتهای منفي .در قـرآن،

احــزاب و طبقــات سیاسـي مختلــف در مراســم حــﺞ

الگوسازی با شخصیتهای مثبت ،یکي از راهکارهای

است ،با هکر نام اهل بیت پیامبر(ص) بـه مقـام واﻻ و

رشــــد شخصــیت انســان ارائــه شــده و در زمینــه

برجسته خاندان خود اشاره کرده است و از این طریق

الگوپذیری از شخصیتهای منفـي هشـدار داده شـده

ميکوشد تـا نـام ایشـان و جایگـاه واﻻیشـان در نـزد

است .از جمله شخصـیتهای مثبتـي کـه امـام(ع) در

خداوند را زندهکند .کلمه «اهل البیت» در قرآن کـریم،

کالم خویش از آنها نام بـرده اسـت پیـامبران الهـي،

تنها در آیه فوق بـهکار رفتـه اسـت کـه از نظـر تمـام

مالئکه و ائمـه(ع) هسـتند و البتـه پـرداختن بـه ایـن

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

حتي یکي از ادعیه امام ،به نام او و برای پناه بـردن از

«ََهْلَ الْبَیْتِ» همهى خاندان پیامبر نیست ،بلکه برخـى

شرو وسوسهها و مکرهای اوست

افراد آن است که نامشـان در روایـات شـیعه و سـنوى

الف) متن حاضر (صحیفه) « اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُـوهُ بِـکَ

آمده است .ایـن گـروه عبارتنـد از علـىو و فاطمـه و

مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَکَیْدِهِ وَمَکَایِـدِهِ» (ص)39

حسـن و حسـین علــیهم الســالم (طباطبــائي5951،ق،

یعني (خداوندا! به تو پناه ميبریم از فتنه انگیزیهـای

ج ،59ص .)992-999بنابراین امام(ع) با بهرهمنـدی از

شیطان رانده شده و از حیله و مکرهای گوناگونش ).

آیه قرآن ،بینامتنیتي از نـوع نفـي متـوازی را در کـالم

الف) متن غایب(قرآن) «وَإِمَّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ

خویش اجرا کردهاند.
ب) متن حاضر (صـحیفه) « ومِیکَائِیـلُ هُو الْجَـاهِ
عِنْدَکَ ،وَالْمَکَانِ الرَّفِیعِ مِنْ طَاعَتِـکَ .وَجِبْرِیـلُ الْـأَمِینُ

نَزْغ ،فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیع ،عَلِیم» (اعراف  )211یعني
(و اگر از شیطان وسوسهاى به تو رسد ،بـه خـدا پنـاه
بَر ،زیرا که او شنواى داناست).

عَلَى وَحْیِـکَ ،الْمُطَـاعُ فِـي ََهْـلِ َسـمَاوَاتِکَ ،الْمَکِـینُ

الـــف) عملیـــات بینـــامتني شـــیطان از جملـــه

لَدَیْکَ ،الْمُقَرَّبُ عِنْدَک» (ص  )99یعنـي (بـار خـدایا،

شخصیتهای منفي قرآني است کـه نـامش در آیـات

درود بفرست بر میکائیل ،آن فرشتهاى که در نـزد تـو

متعددی همانند آیه فوق تکرار شده است .دعای امـام

مقامى ارجمند و در فرمانبردارى تو جایگـاه واﻻ دارد

در دعای هفدهم صـحیفه سـجادیه،یادآور ترفنـدها و

و بار خدایا ،درود بفرست بر جبرئیل ،آن فرشتهاى که

مکرهای شیطان است که بارها خداوند در قرآن کـریم

امین وحى توست و ساکنان آسمانهایت را فرمانبردار

آن را بیان کرده است؛ بنابراین امام سجاد(ع) بـا هکـر

است و در آستان تو مرتبتى بزرگ دارد و خود مقرب

مستقیم نام شیطان ،در اینجا نیز ،بینامتنیتي از نوع نفـي

درگاه توست).

جزئي را رقم زدهاند.

ب) مــتن غایــب(قرآن) « مَــنْ کــانَ عَــدُوا لِلَّــهِ
وَمَالئِکَتِـهِ وَر ُُسـلِهِ وَجِبْری ـلَ وَمیکــالَ فَـإِنَّ اللَّـهَ عَـدُو

نتیجه

لِلْکافِرین » (بقره  )93یعنـي (هرکـه دشـمن خـدا و

از بررسي روابط بینامتني صحیفه سجادیه با آیـات

فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیـل اسـت

قرآن کریم چنین بدست آمـد کـه امـام سـجاد(ع) در

[بداندکه] خدا یقیناً دشمن کافران است).

متون ادعیه خویش از آیات قرآن بسیار بهره بردهاند و

ب) عملیات بینامتني متن حاضر ،که دعـای سـوم

بــا انــواع روابــط بینــامتني چــون بینــامتني ترکیب ـي،

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

واژگـــاني ،مضـــموني و آوایـــي و نیـــز بینامتنیـــت

عرش است ،اسماء مالئکه مقرب الهـي کـه در قـرآن

شخصیتهای قرآني ،میان مـتن خـود و قـرآن کـریم

هکر شدهاند ،را در ههن تداعي و آیات پیرامون آنهـا

تعامل ایجاد کردهاند .البته بیشتر این تعامالت ،آگاهانه

را بازآفریني ميکند .پس رابطۀ دو مـتن ،از نـوع نفـي

و بهصورت نفي متوازی اسـت ،یعنـي امـام(ع) آیـات

جزئي است.

قرآن را بهصورتي بهکار بردهاند که جـوهرۀ آن تغییـر

اما از شخصیتهای منفـي هکـر شـده در صـحیفه

نکردهاســت .همچنــین مطــابق یافتــههای پــژوهش،

امام سجاد(ع) ميتوان به ابلیس(شـیطان) اشـاره کـرد؛

بینامتنیــت ترکیبــي و مضــموني پرکــاربردترین نــوع
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بینامتنیت در صـحیفه سـجادیه معرفـي مـيشـود و و

براساس نظریه ساختارگرایي کالسیک ،متن

.55

دشوارترین گونۀ بینامتنیـت نیـز ،بینامتنیـت مضـموني

پدیدهای خود بسنده و بسته فرض ميشود که تنها

است که بهدلیل عدم حضور لفظي محسوس یا هکـری

باید با کمک عناصر و عوامل درون متني خوانش

صریﺢ از آیات قرآن ،خواننده نیازمند تعمـق بسـیار و

شود .همچنین مؤلف ،وضعیت زماني ،مکاني و

احاطه وسیع بر معارف قرآني است .شاید بتوان گفـت

فرهنگي اهمیت ندارد و احساس نميشود که دنیای

یکي از دﻻیل ماندگاری و دلپذیربودن ادعیـه صـحیفه

درون متني با غیر آن مطالعه شود(نامور مطلق،

سجادیه نیز ،همین بهرهمندی و وامگیری متعـدد آن از

.)51-59 ،5991

معارف عمیق و عرفاني قرآن کریم است.
12. Phenotext
13. Genotext

بهطور کل انواع روابط بینامتني موجود میـان مـتن
صحیفه سجادیه و مـتن قـرآن کـریم در نمـودار زیـر
خالصه ميشود
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