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چکیده
نظریه بینامتنیت رویکردی است که رواب ط ب ین مت ون و چگ ونگی ارتب اط ب ین آنه ا را بررس ی
میکند .در این رویکرد دالل ته ای ون ا ون مت ون در فض ای مت ون دیگ ر آش کار م یش ود.
کاربست این نظریه در مطالعات دینی در تبیین پیوند عمیق رآن و عترت است .در ای ن پ اوهش
دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه با موضوع آغاز ماه رمضان در دو سطح الیههای ظ اهری و
باّنی متن بررسی و تبیین میشود .این پاوهش با روش توصیفی -تح ی ی ب ه دنب ال کش ف اف ق
معنایی جدید از این دع ا اس ت .رواب ط بین امتنی ب ا س ه ون ه س اختاری و مض مونی و واژ انی
پیگیری شده است .نتایج به دست آمده از پاوهش ،ویای آن است ک ه حض رت در ّ ول ای ن
دعا از ساختارهای مخت ف رآنی در موضوعاتی همچون نزول رآن در ماه رمضان و ش ب در،
درخواست م حق شدن به بند ان صالح ،حمد خداوند بر نعمت هدایت و غیره به ره ب ردهان د ب ه
ونهای که رآن در درخواستهایشان تج الی یافتهاست.
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 .1بیان مسئله
بینامتنیت نظریهای است که در رن بیستم توسط ژولی ا کریس توا بی ان ش د ک ه نگ رش
نوینی در زمینة رابطة عناصر کهکشان متنها ارائه میدهد و به تعامل و جاذبهی می انمتن ی
میپردازد .روابط بینامتنی میتواند ما را از سطح ظاهری متن به ابعاد پنهان آن هدایت کند
ائمی نیا477 :1393 ،؛ راهام.)11 :139۲،
ژولیا کریستوا ضمن نفی وجود متنی که خالی و به دور از مداخالت متون دیگر باشد،
بینامتنیت را این ونه تعری ف م یکن د«هر متن ی همچ ون معر ی از نق ل وله ا س اخته
میشود و هر متنی به منزله جذب ود ر رن سازی متنی دیگر است» تزوت ان.)5 :1377 ،
بینامتنی مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بس ته ،مس تقل و خودبس نده نیس ت .ب ک ه
پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد ر.ک :مکاریک.)7۲ :13۸4 ،
این نظریه دارای سه رک ن اص ی اس ت :م تن حاض ر ،م تن غای ب و رواب ط بین امتنی.
بینامتنی نوعی باز آفرینی متن پنهان یا حض ور آن در م تن حاض ر اس ت .ای ن رویک رد ب ر
ضرورت وجود رابطة بین متنها تأکید دارد و این پاوهش به دنبال کشف ای ن رابط ه ب ین
صحیفه سجادیه و رآن کریم است مسبوق و بیات.)۲9-۲۸ :1391 ،
بینامتنیت ابزار مفیدی برای مخاّب در خوانش متن محسوب م یش ود .از ای ن نظری ه
میتوان برای سنجش رابطه کالم امامان معصوم ع) به عن وان رآن ن اّق ب ا رآن ک ریم
بهره برد .در موارد زیادی درک عمی ق دعاه ای ام ام س جاد ع) در پرت و ش ناخت رابط ه
کیفی آن با رآن امکانپذیر است .لذا تعمیق بخش یدن ب ه مطالع ات رآن ی و ح دیثی ب ه
وسی ه مطالعات بینامتنیت اهم الیت بسزایی دارد .زیرا مباحث بینامتنیت ،زاویه جدی دی را در
مطالعه روابط بین متون می شاید که به فهم بهتر آن متون یاری میرساند.
هد از بکار یری بینامتنیت رآنی ،زنده کردن فرهنگ رآن ی ا ب ه ک اربردن آن در
بین متون دیگر است .از آنجا که تکیه اه این نوع بینامتنیت ،فصیحترین کت اب آس مانی و
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برترین اس وب زبان عربی است ،محکم و استوار محسوب م یش ود .از ای ن رو تک رار آن
موج ب ش کوفایی مف اهیم جدی د ب رای خوانن ده م یش ود ر.ک؛ پروین ی و
عموری1413،ق.)153-15۲:
صحیفه سجادیه مشتمل بر دعاهای امام سجاد ع) است ،دوران خفقان خ فای اموی در
عصر امام و شرایط بعد از وا عه عاشورا ،امام ع) را برآن داش ت ت ا مف اهیم و تع الیم دی ن
اسالم را به ص ورت دع ا بی ان فرماین د ر.ک :حی دری آ ایی و همک اران.)1۸9 :13۸۸ ،
برخی از این دعاها مربوط به مو عیتهای خا

است و غالبا ح اوی مض امینی اس ت ک ه

مربوط به آن مو عیت است.یکی از این دعاها ،دع ای چه ل و چه ارم ص حیفه ک ه دع ای
«هنگام آمدن ماه مبارک رمضان» است ،میباشد.
ماه مبارک رمضان در ّول س ال ،آغ از س ال عب ادی م ؤمن اس ت ،زی را در ای ن م اه
توشهی رب به در اه خدا برای کل سال را فراهم میکند و در ّول سال از آن به رهمن د
میشود .بدین لحاظ ،ماه رمضان در نزد ام ام معص وم ع) از اهمی ت واال برخ وردار اس ت
ممدوحی )3۸9 :1390،به همین منظور حضرت در دعای چهل و چهارم مت ذکالر وظ ایف
روزهدار در الب راز و نیاز با خدا و برکات و ویا یهای ماه مبارک رمضان شدهاند.
این دعا در  19فراز بیان شدهاست .سه فراز ابتدایی این دعا باحمد خداوند شروع ش ده
است .حضرت پس از سپاس خداوند بر نعمت دی ن اس الم و پ یش ب رد بن ده در راهه ای
احسان ،یکی از راههای احسان خداوند را وجود ماه رمضان معرف ی م یفرمای د .حض رت
پس از توصیف ماه رمضان که ماه روزه و ماه نزول رآن اس ت ب ه ویا یه ای ای ن م اه
میپردازد و این ماه را از هزار ماه با فضی تتر میداند .سپس حضرت با ص وات بر محم د
و آلش از خداوند شناخت فضل این ماه ،یاری خداوند در روزهداری ،حفظ او ات نماز و
 ...را درخواست مینماید .در پایان حضرت از خداون د م یخواه د ک ه در بقی ه م اهه ا و
روزها همچون ماه رمضان باشد و از بند ان صالح کسانی ک ه بهش ت ف ردوس را ب ه ارث
میبرند ،باشد ر.ک :روغنی زوینی.)41۶ :13۸۸ ،
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رآن کریم و ائمه معصومان ع) ی ک حقیق ت واح د در دو ج وه هس تند ،از ای ن رو
کالم امام ع) با الفاظ و مفاهیم رآنی به هم تنیده است .این پ اوهش ب ا روش توص یفی -
تح ی ی در جستجوی این ارتباط است و در پاسخ ب ه ای ن س ؤاالت ب ر آم دهاس ت :تج ی
رآن در دعای چهل و چهارم صحیفه چگونه است؟ آیا کالم ام ام مص دا ی ب رای آی ات
رآن یا تفسیر و روشنگر آن است؟ به عبارتی کشف روابط بینامتنی رآن و دعای چهل و
چهارم و تح یل آن مد نظر این پاوهش میباشد.

 .2پیشینة پژوهش
بررسی آثار موجود ،ویای این است که این دعا با روش بینامتنی مورد پاوهش رار
نگرفتهاست .البته با این روش آثار متعددی در صحیفه سجادیه نگاشته شدهاست .از جم ه
مقاله-ای با عن وان «بینامتنی ت رآن ی در ص حیفه س جادیه» نوش ته عب اس ا ب الی و فاّم ه
حسنخانی در مج ه ادبی ات دین ی ،ش ماره اول13۸9 ،ش ب ه چ ا رس یدهاس ت و مقال ه
«بینامتنی رآن کریم ب ا ص حیفه س جادیه» نوش ته زه را محققی ان در نش ریة پ اوهشه ای
زبانشناختی رآن ،دوره  ،5شماره 1395 ،9ش به چا رسیده است .در ای ن دو مقال ه ب ه
بررسی ک ی پیرامون روابط بینامتنیت صحیفه و رآن پرداخته شدهاس ت ام ا تت الب ع براس اس
مطالعات بینامتنی در یکایک دعاها انجام نشدهاست .همچنین پایاننامهای با عن وان «تج ی
رآن در دعاهای اول تا هفتم صحیفه سجادیه» توسط عارفه داوودی و به راهنم ایی فتحی ه
فتاحی زاده در دانشگاه الزهراء س) در سال 1395ش به رشته تحریر درآمدهاست .در ای ن
پایان نامه نیز همالت نگارنده به تبیین روابط بینامتنی در دعای اول تا هفتم ص حیفه س جادیه
با رآن کریم بوده و به جنبه بالغت افزایی در این دعاها پرداخته است.

 .3روابط بینامتنی در دعای چهل و چهارم
روابط بینامتنی انواع مخت فی دارد که در دعای چهل و چهارم ص حیفه س جادیه م ورد
بررسی و تح یل رار می یرد.
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 .1-3بینامتنی ساختاری
در این نوع روابط بینامتنی ،وینده یا نویسنده جزی ی از م تن غای ب ی ا ک ل آن را در
متن خود میآورد .این نوع بینامتنیت به دو ونه ابل مالحظه است.

 .1-1-3ساختاری تطابقی
در این ونه ،تکیه بر متن کامل و مستقل است و د یقاً متن اص ی ب دون ه یچ تغیی ری
در همان معنای اولیه و اص یاش توسط آفریننده م تن حاض ر ب ه ک ار م یرود .اس تفاده از
آیات رآن نه تنها بر درخشند ی ،رونق و استحکام اس وب کالم حضرت ع) م یافزای د؛
ب که تأثیر معنا را در اذهان شنوند ان مضاعف مینماید.

 .1-1-1-3نزول قرآن در ماه رمضان و شب قدر
حضرت ع) در وصف ماه مبارک رمضان می فرماید...«:شهر رمض ان ،ش هر الص یام و
ن الْهُ دى َو
شهر االسالم و  ....و شهر القیام « ...الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْ ُقرْآنُ هُدىً لِ َّناسِ وَ بَ ِّیناتٍ مِ َ
الْ ُفرْ ان»...؛ « ...ماه رمضان  ،ماه روزه و ماه اسالم ، ...ماه یام ،ماهى که در آن رآن ن ازل
شده ،رآنى که راهنماى مردم است و نشانه آش کار ه دایت اس ت و تمی ز دهن ده ح ق از
باّل است ».رآن کریم در آیه  1۸5سوره بقره نیز میفرماید ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّ ِی أُنْزِ َ فِیهِ
ت مِنَ الْهُدى َو الْفُرْقانِ.﴾...
الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّا ِ َو بَیِّنا ٍ
ماه رمضان براى روزه رفتن انتخاب شده چرا که این ماه بر سایر ماهه ا برت رى دارد،
در آیه مورد بحث ع الت برترى ماه رمض ان چن ین بی ان ش ده ک ه رآن کت اب ه دایت و
راهنماى بشر که «فر ان» است یعنى ب ا دس تورات و وانین خ ود روشه اى ص حیح را از
ناصحیح جدا کرده و سعادت انسانها را تضمین نمودهاست در این ماه نازل ردیده است
مکارم شیرازی و همکاران ،1371،ر )۶34 :1بدین ترتیب ،ارزش رمضان ،به نزول رآن
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است .ارزش انسانها نیز مىتواند به مقدارى باش د ک ه رآن در آنه ا نف وذ ک رده باش د
رائتی ،13۸۸ ،ر.)۲۸7 :1
امام ع) در متن حاضر به توصیف ماه مبارک رمض ان پرداخت ه و بخش ی از آی ه 1۸5
بقره را بدون هیچ تغییری در متن آورده است .در این فراز از دعا ،حضرت م اه رمض ان را
به مخاّب خود معرفی میکند و با آیه شریفه آن را به اور م یرس اند .چ را ک ه ب االترین
صفت م اه رمض ان ،ن زول رآن اس ت و تنه ا م اهی اس ت ک ه در رآن از آن ن ام ب رده
شدهاست .رآنی که راهنمای مردم و نشانه آشکار هدایت و جداکنندة حق از باّل است.
به عبارتی رآن ،صراط مستقیم و خط راست و شفا اله ی اس ت ک ه ذش ته از آن ک ه
هدایتگر جوامع بشری است ،خطوط انحرافی را از صراط مستقیم ،ب که درج هی انح را
آنها را نیز مشخص و واضح می-نماید ،تا مردم راه راست را شناخته و در انتخ اب دچ ار
اشتباه نگردند .یعنی به واسطه رآن راه هدایت ترسیم میشود و حت ی به رهب رداری از م اه
رمضان به نحو احسن به وس ی ة رآن میس ر اس ت .ب ه هم ین دلی ل ام ام ع) جه ت ا ن اع
مخاّب آیه شریفه را با همان محتوا در متن دعای خود آوردهاست.
ای ن ش ب

امام سجاد ع) در ادامه دع ا پیرام ون ن زول رآن در ش ب در و اوص ا
میفرمای د﴿ :ثُمَّ فَضَّلَ لَیْلَۀً وَاحِدَةً مِنْ لَیَالِیهِ عَلَى لَیَالِی أَلْ ِ شَهْرٍَ ،و سَمَّاهَا لَیْلَۀَ الْقَدْرِ ،تَنَت َّز ُ

الْمَال ِئکَۀُ َو الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ﴾؛ «آنگاه شبى از شبهاى این ماه بر زی د و ب ر
شبهاى هزار ماه برترى داد .و آن شب را «لی ة القدر» نامید .در آن شب ،فرش تگان و رو ،
به فرمان پرورد ارشان ،بر هر ی ک از بن د ان او ک ه بخواه د ن ازل م ىش وند ،هم راه ب ا
تقدیرى تغییر ناپذیر »...کالم امام عین آیه ران است ﴿تَنَزَّ ُ الْمَال ِئکَۀُ َو الترُّوحُ فِیهتا بِتإِذْنِ

رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ﴾ القدرن.)4

امام سجاد ع) در این فراز عظمت شب در را به تصویر کشیدهاست و ب ه ای ن منظ ور
در بخشی از کالم خود از آیه رآن بدون کم و کاست به ره جس تهاس ت .در آی ه ش ریفه
«تنزل» فعل مضارع است ،و داللت ب ر اس تمرار دارد ،ل ذا ش ب در مخص و ب ه زم ان
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) و نزول رآن مجید نبوده ،ب که امرى مستمر است و شبى است که مداوم

در همه سال تکرار مىشود .بعضى مقصود از رو را «جبرئیل ام ین» دانس تهان د ک ه «رو ُ
األمین» نیز نامیده مىشود و بعضى«رو » را به معناى «وحى» تفس یر ک ردهان د ،بن ا ب ر ای ن
مفهوم آیه چنین مىشود :فرشتگان با وحى الهى در زمینه تعیین مقدرات در آن شب ن ازل
مىشوند» مکارم شیرازی و همکاران ،1371 ،ر.)1۸4 :۲7
ن کُلِّ أَمْرٍ» ای ن اس ت ک ه فرش تگان ب راى تق دیر و تعی ین سرنوش ته ا و
منظور از «مِ ْ
آوردن هر خیر و برکتى در آن شب نازل مىشوند و هد

از نزول آنها انج ام ای ن ام ور

است .یا اینکه هر امر خیر و هر سرنوشت و تق دیرى را ب ا خ ود م ىآورن د هم ان)1۸5 :
تقدیر امور در شب در ،با نزول و حضور فرشتگان صورت مى یرد .فرشتگان ب دون اذن
خداوند کارى انجام نمىدهند .بنابراین تقدیر امور در شب در ،وشهاى از ربوبیالت اله ى
است رائتی :13۸۸ ،ر.)551 :10
امام ع) د یقاٌ همین محتوای رآنی را جهت ا ناع مخاّبان در کالم به کار بسته اس ت
و خصوصیت شب در را منطبق بر الفاظ و مفهوم رآنی بیان نمودهاست.

 .2-1-1-3درخواست ملحق شدن به بندگان صالح
صحیفة حضرت ع) در این دعا پس از آنکه از خداوند درخواست مینمای د ک ه بقی ه
ماهها و روزها همچون ماه رمضان باشند از خدا میخواهد ک ه ج زو بن د ان ص الح رار
الصتالِحِینَ الَّت ِینَ
یرد و بند ان صالح را چنین معرفی میفرماید ﴿ َو اجْعَلْنَا مِنْ عِبَتادِ َ َّ
یَرِثُونَ الْفِرْدَ ْو َ هُمْ فِیها خالِدُونََ ،و الَّ ِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا َو قُلُوبُهُمْ َوجِلَۀٌ ،أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِتمْ

ت َو هُمْ لَها سابِقُونَ﴾...« ،چنان کن که در ش مار
راجِعُونََ ،و مِنَ الَّ ِینَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْرا ِ
بند ان صالح تو در آییم :آنان که بهشت را به میراث بردهاند و در آن جاویدانند ،آنان که

همه آنچه را که باید ادا کنند ادا مىکنند و باز هم دلهایشان ترسان است ،آن ان ک ه بای د
نزد پرورد ارشان باز ردند ،آنان که به کاره اى نی ک م ىش تابند و در آن ب ر یک دیگر
سبقت مى یرند» کالم حضرت د یقاً ناظر به آیات  11و  ۶1سوره مؤمنون است.
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در این فراز امام ع) با استناد به سه آیه رآن کریم ،صفات صالحان را بی ان فرم وده و

چهار ویا ی بارز و نتیجه کار و تالش آنان را نیز ارائه کردهاست:

*آیه اول ،اشاره به این ویا یه ای مؤمن ان دارد ک ه وارث ان ف ردوس هس تند .ک م ه
وارث بیانگر این است که مؤمنان بیزحمت ب ه آن م یرس ند ،یعن ی آن پ اداش عظ یم در
مقابل اعمال ناچیز به دری زیاد است که ویی انس ان ب یزحم ت ب ه آن رس یده اس ت
مکارم ش یرازی و همک اران ،1371،ر )۲0۲ :14ارث م یتوان د اش اره ب ه س رانجام ک ار
مؤمنان باشد همچون میراث که در پایان کار به وارث میرسد .به هر حال این مرح ه عالى
بهش ت ّب ق ظ اهر آی ات ف وق مخص و مؤمن انى اس ت ک ه داراى ص فات ی اد ش ده
هستند همان) به این ترتیب ،دیگر بهشتیان در مراحل پائینتر رار دارن د .ص الحان ،هم ان
مؤمنان سطح باال هستند که امام این آیه را به آنان نسبت دادهاند .به عبارتی ،بند ان صالح
خدا از آن رو وارث بهشتاند که بهشت در اثر تالش در صال و اعم ال پ اک ،ب ه آن ان
وا ذار شدهاست.

*آیه دوم ،بیان میکند مؤمنان کسانى هستند که نهایت ت الش و کوش ش را در انج ام
اّاعات و اداى حقوق مردم و ح ق پرورد ار دارن د و ب ه تم امی دس تورات اله ی عم ل
مینمایند ،اما با این حال خود را مقصر مىدانند ،زیرا هر عم ی را در مقام عب ادت اّاع ت
کوچک دانسته و الیق آن محضر نمیدانند و همیشه خود را کوچکتر از آن میدانند که
بتوانند ادای وظیفه کنند و دلهایشان ترسان است از اینکه سرانجام به سوى پرورد ارشان

باز مى ردند ر.ک :همان.)۲۶4 :

وا عیت این است که به هر مقدار معرفت انسان به آن ذات پاک کاملت ر باش د ،بیش تر
در خ و و خضوع میکوش د و در ارائ ه عم ل ش رمندهت ر و خ ود را مقص رتر دانس ته،
حضور حضرت ربالعالمین را بیش از پیش احساس میکند .بدین سان معرفت ه یچ اه
با غرور و عجب همراه نیست ممدوحی« .)4۲1 :13۸3،وَجِل» به معن ای ترس ان و خ ائف
است فراهی دی1410 ،ق ،ر1۸۲ :۶؛ اب ن منظ ور1414 ،ق ،ر )7۲۲ :11اینگون ه ام ام ع)
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را در ص الحان تص ویر ک ردهان د .ص الحانی ک ه ب ا وج ود عم ل ب ه هم ه

دستورات الهی ،دل و جانشان در محضر ج الل و عظم ت حض رت ح ق ،رین خش یت

است.

*آیة سوم ،حضرت ع) با آوردن این آیه ویا ی دیگر مؤمنان و ص الحان را س رعت
و تالش به سوی نیکیها و انجام ّاعات و عبادته ا مط ر م ینمای د و اینک ه ایش ان در
انجام وظیفه از همه موفقتر هستند و از همه مشتا ان پیشی می یرند .بر ای ن اس اس ،ش وق
در بند ی و انجام وظیفه با شادابی ،نشان از عشق به حق و آماد ی سرشار در جهت رش د
و معرفت است ،زیرا شوق و عشق ،شرط اول هر موفقیت بوده و با وجود کسالت در ه یچ
کجا نتیجة مط وب برای انسان به دست نمیآید ر.ک؛ مم دوحی .)4۲1 :13۸3 ،در ای ن
فراز نیز حضرت آیات را بدون تغییر بیان نمودهاست که در ا ناع مخاّب مؤثرتر است.

 .2-1-3بینامتنی ساختاری غیرتطابقی
نوع دیگر از بینامتنیت ساختاری آن است که نویسنده یا وینده ،بخشی از م تن غائ ب
را با ساختار و ترکیبی تغییر یافته در الیه صرفی یا نحوی ،در سخن خود به کار بگیرد و به
اشکال ونا ون در ساختارش دخل و تصرال

کند .اه با افزودن و اه با کاستن ،دمی با

تقدیم و دمی با تأخیر ر.ک :عباس زاده .)۸ :13۸9 ،پس در این نوع روابط ،عبارات م تن
غائب در ساخت صرفی و نحوی جدیدی ریخته میشوند.
این نوع روابط بینامتنی موجب میشود که کالم وینده یا نویسنده در فض ایی جدی د
و برای مصداق و داللتی دیگر به کار رفته شود و ب ه ی ک ف ن و ابتک ار ب یب دیل مب دالل
شود .به نظر میرسد تفنالن در متن حاضر و آوردن متن غائب ب ه اس وبه ای مخت ف در
میان متن حاضر ،نه تنها در معنای متن حاضر خ ی ایجاد نمیکند ،ب ک ه از کث رت تک رار
متن غائب میکاهد و مط ب جدی دی را ب ه مطال ب ب ل م یافزای د و پی ام دیگ ری را ب ه
مخاّب ارائه میدهد.
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شایان ذکر است که این تغییر باید هماهن گ و ه مس و ب ا س یاق س خن م تک الم باش د.
تغییرهای ساختاری رآن در دعاهای امام سجاد ع) در اثر انس حض رت ب ا رآن ،ع ادی
شده ،لذا حضرت به فراخور کالم خویش تعامل آ اهانه و اس توار ب ا رآن م تن غائ ب)
بر رار نموده و به مدد آن دید اه خویش را به مخاّبان القا میسازد.

 .1-2-1-3حمد خداوند بر نعمت هدایت
در امام در فراز آغازین دعا درباره نعمت هدایت الهی میفرمای د ﴿الْحَمْتدُ لِلَّتهِ الَّت ِی
هَدَانَا لِحَمْدِهَِ ،و جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَکُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاکِرِینََ ،و لِیَجْزِیَنَا عَلَى ذَلِتکَ جَتزَا َ

الْمُحْسِنِینَ﴾؛ «حمد و سپاس خداوندى را که ما را به حمد و س پاس خ ویش راه نم ود و از
جم ه حامدان خود رار داد ،تا از ش کر زاران احس ان او باش یم و م ا را در براب ر حم د و
سپاس خویش پاداش داد ،چنانکه که نیکوکاران را پاداش ده د ».ای ن س اختار ب ا ان دکی

تغییر در آیه  43اعرا

بیان شده اس ت ﴿ َو نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ

الْأَنْهارُ َو قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ ِی هَدانا لِه ا َو ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّه ﴾...موضوع و

فضای آیه آرامش کامل بهشتیان است که خداوند را به دلیل ای ن آرام ش کام ل حم د و
سپاس می ویند.
عالمه بر آن است این نسبت حمد نشانه خالص شدن این افراد است ،اینکه هیچ اعتق اد
باّل و عمل زشتی ندارند ر.ک؛ ّباّبائی1390 ،ق ،ر )11۶: ۸به عبارتی ایشان خداون د
را به دلیل اینکه به راهی هدایتشان کرده که ایمان و عمل صالح در دل خود داش تهاس ت
و نتیجه آن بهشت و آرامش بهشتی است ،خداوند را حمد م ی وین د .حم د مراتب ی دارد
که این مرتبه اور حمد اس ت .ام ا ب ل از ورود ب ه ای ن مرتب ه تم ام خش مه ای درون ی و
کینههای احتمالی از وجودشان رخت بر میبندد ،سپس حمد الهی را به جا میآورند .ای ن
حمد نشان میدهد که بهشتیان به اعمال و کارهای خود متک ی نیس تند و ت الش انس ان ب ه
تنه ایی ک افی نیس ت ،عنای ت و ام داد اله ی ب رای ه دایت الزم اس ت ر.ک؛ رائت ی،
،13۸۸ر.)۶۸: 3
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امام در شروع دعا حمد را برای هدایت به سوی حمد به جا م یآورد و حم د را ب رای
حمد ضروری میداند؛ زی را از نعم ته ای ب زرگ اله ی آن اس ت ک ه ب ه بن د ان خ ود
شعوری کرامت فرمود که او را سزاوار ستایش بدانن د و ای ن خ ود به رهای اس ت ک ه ه ر
کس شایسته آن نیست ر.ک؛ ممدوحی  .)3۸9 :13۸3،از ّرفی س تایش ک ردن و اعم ال
مربوط به آن از مواردی است که خداوند به وسی ة انبیای خود و در الب دی ن و ش ریعت
به انسان عنایت کردهاست و او را به سوی آن هدایت میکند .اور برپایی این مناسک م اه
مبارک رمضان است و انسان می-تواند در این ماه شعور دینی خود را باال ببرد و از غ ل و
غشهای دنیوی جدا شود ،از همین روی امام ع) در ابتدای دع ای ورود ب ه م اه رمض ان،
حمد را به دلیل هدایت به سوی حمد بیان میفرماید.
امام سجاد ع) در ادامه دعا در مقام ستایش الهی میفرمای د ﴿ َو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّت ِی حَبَانَتا

بِدِینِهَِ ،و اخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهَِ ،و سَبَّلَنَا فِی سُبُلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُکَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ﴾؛ «و س تایش ب رای
خداس ت ک ه ب ه راه ه ای احس ان خ ویش پوی ا س اخت ت ا ب ه فض ل نعم ت او ب ه س وی
خشنودیاش روانه شویم» این مضمون و ساختار در آیه  1۶مائده بیان شدهاست ﴿یَهْدِی بِهِ

اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالم﴾.

امام سجاد ع) خداون د را ب ه دلی ل اینک ه ب ه واس طة دی ن م ا را در راهه ای احس ان و
نیکوکاری راهنمایی نموده است ،ستایش میکند .نعمت دین و تعالیم وحی انی را خداون د
متعال برای هدایت مردم نازل فرمودهاس ت ،ت ا راه مس تقیم را در ب ین ب ی نهای ت خط وط
انحرافی تشخیص داده و بر اساس آن عمل کنند .راه مستقیم فقط یکی است و هنر دی ن و
وحی آن است که این یگانه را به مردم نشان میدهد ر.ک؛ ممدوحی .)391 :13۸3،
در متن حاضر امام ع) ویا ی راه را احسان معرفی مینماید و انسان ب ه ه دایت اله ی
در این راه پیش میرود که به رض وان اله ی نای ل ش ود .یعن ی خداون د فق ط راه را نش ان
نمیدهد و انسان را رها کند ،ب که ا ر هدایت را پذیرفت او را در این راه پیش میبرد .در
متن غایب نیز سخن از هدایت الهی است و ویا ی راه امنیت و سالمت معرفی ش دهاس ت
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برای کسانی که خشنودی پرورد ار را جستجو میکنند .به نظر میرسد امام ع) مص دا ی
برای این راه سالمت که احسان باشد معرفی مینماید.

 .2-2-1-3شب قدر سرشار از سالمت و رحمت الهی
جدول امام ع) در فراز پنجم در وصف س المت ش ب در م یفرمای د ﴿ َستالمٌ ،دَائِتمُ

الْبَرَکَۀِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ﴾؛ «آن شب  -شب در -سالمتى و برکت پیوس تهاس ت ت ا س پیده
دم» رآن در آیه  5سوره در به شأن و جایگاه شب در مبنی بر سالم فرش تگان ت ا س پیده
آن شب اشاره دارد ﴿سَالمٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْتر﴾« .س الم و س المت» ب ه معن ای در ام ان
ماندن از آفات و بیماریهای ظاهری و باّنی است ر.ک؛ فراهیدی1410 ،ق ،ر.)۲۶5 :7
عالمه ّباّبائی معتقد است«"سالم هى" اشارهاست به اینکه عنایت الهى تع ق رفت هاس ت
به اینکه رحمتش شامل همه بند انى بشود که به سوى او روى مىآورن د ،و نی ز ب ه اینک ه
در خصو شب در باب نقمتش و عذابش بس ته باش د ،ب ه ای ن معن ا ک ه ع ذابى جدی د
نفرستد» ّباّبائی1390،ق ،ر.)5۶4 :۲0
حضرت موازی و هماهنگ با متن غایب درب اره س المی ک ه در ش ب در ب ه واس طه
مالئکه نازل میشود سخن می وید .سالم متن غایب را تفسیر م ینمای د و ب ا ک م ه دائ م
البرکة توضیح میدهد .برکت در لغت ،وا ع ش دن خی ر و برک ت اله ی در چی زی اس ت؛
جمع شدن خیر الهی را برکت فتهاند همانگونه که آب در برک ه جم ع م یش ود ر.ک؛
راغب اصفهانی141۲،ق .)119 :در این شب هم رآن نازل ش ده ،ه م عب ادت و احی اء آن
معادل هزار ماه است ،خیرات و برکات الهى نیز در آن شب نازل مىشود ،رحم ت خ ا
پرورد ار شامل حال بند ان مىشود و هم فرشتگان و رو در آن شب نازل م ى ردن د.
بنا بر این شبى سرتاسر سالمت ،از آغاز تا پایان است ر.ک؛ مکارم ش یرازی و همک اران،
1371ش ،ر.)1۸5 :۲7

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،۳۳زمستان 1۳97

49

همه خیرات و خوبیها در آن جمع است ،از این جهت امام ع) سالمتی و امنیت آن را
دائم البرکة خواندهاست .از سویی حضرت از حر

«إلی» استفاده ک رده ک ه نش اندهن ده

حرکت است ،یعنی این سالم فقط در یک مقطع نیست ،ب که آغاز و پای ان دارد و پیوس ته
از آغاز به سوی پایان در جریان است.

 .3-2-1-3درخواست محافظت بر نماز
جدول ز امام ع) در فرازی از دعا حفظ ارکان و مراتب نماز را درخواست م ینمای د

﴿ َو أَنْزِلْنَا فِیهَا مَنْزِلَۀَ الْمُصِیبِینَ لِمَنَازِلِهَا ،الْحَافِظِینَ لِأَرْکَانِهَا ،الْمُؤَدِّینَ لَهَا فِی أَ ْوقَاتِهَا عَلَتى مَتا
سَنَّهُ عَبْدُ َ َو رَسُولُکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ َو آلِهِ فِی رُکُوعِهَا َو سُجُودِهَا َو جَمِیعِ فَوَاضِلِهَا عَلَتى

أَتَمِّ الطَّهُورِ َو أَسْبَغِهَِ ،و أَبْیَنِ الْخُشُوعِ َو أَبْلَغِه﴾؛ «چنان کن که به هنگام نم از همانن د کس انى
باشیم که به منازل واالى آن راه مىیابند و همه ارکان آن رعایت مىکنند و آن را به و ت

خود ،به آیین بنده تو و رسول تو محمد ص ى ال اله ع یه و آله) در رک وع و س جود و هم ه
فضی تهایش ،به کاملت رین وض و و ّه ارت و در نهای ت خش وع ب ه ج اى م ىآورن د»
ن لِأَرْکَانِهَا» به صورت غیر تطابقی در آیات  34سوره مع ارر و  9مؤمن ون
ساختار «الْحَافِظِی َ
ن هُمْ عَ ى صَالتِهِمْ یُحافِظُون" «در این آیات سخن از حف ظ آداب
بیان شده است" :وَ الَّذِی َ
و شرایط و ارکان و خصوصیات نماز است .آدابی که هم ظاهر نماز را از آنچه مای ه فس اد
است حفظ میکند ،هم رو نماز را که حضور ب است تقویت مینماید و ه م اخال ی

را که سد راه بول آن است از بین میبرد» مک ارم ش یرازی و همک اران1371 ،ش ،ر:۲5
.)39
صتلَواتِهِمْ یُحتافِظُونَ﴾ را ب ه معن ای «ض ایع
شیخ ّوسی مفهوم آیه ﴿ َو الَّ ِینَ هُمْ عَلتى َ
نکردن نماز و مواظبت بر اداء آن دانستهاست و بر آن است که در تفسیر اه ل بی ت ع) در
معنای آیه چنین بیان شدهاست :کسانی که بر او ات نماز را حف ظ م یکنن د و در او اتش
آن را اداء مینمایند» ّوسی ،بیتا ،ر.)351 :7
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منظور از «محافظت بر صالة» این است که ص فات کم ال نم از را رعای ت کن د ،و آن
ّ ور ک ه ش رع دس تور داده نم از بخوان د ّباّب ائی1417 ،ق ،ر )17 :۲0برخ ی دیگ ر
معتقدند محافظت بر نماز ،غیر مداومت بر آن اس ت ،چ ون دوام مرب وط ب ه خ ود نم از و
نفس عمل است ،و اما محافظت مربوط ب ه کیفی ت آن اس ت فخ ررازی14۲0 ،ق ،ر:۲3
.)۲۶3
ا ر پایه و رکن نماز صدمه ببیند ،فرو میریزد و ویران م یش ود .مقص ود ام ام ع) از
رکن در این فراز دع ا ،ه ر ام ری اس ت ک ه ب ا حفاظ ت آن ،نم از برپ ا م یشود مص با
یزدی .)1391:17۶،امام سجاد ع) در این فقره دعا به نمازی اشاره م یکنن د ک ه ب ه ش یوة
بنده و رسول خدا ) باشد .به عبارتی نمازی که از ه ر حی ث کام ل اس ت ،چ ه از نظ ر
ن لِأَرْکَانِهَ ا» ب ه معن ای نهای ت اهتم ام
ظاهری و چ ه از نظ ر ب اّنی .ل ذا عب ارت «الْحَ افِظِی َ
مس مانان بر فریضه نماز است شریف الهیجی .)373 :1391 ،در اصل امام ع) متن رآن ی
را با هم ان معن ا در ک الم خ ویش ب ه ک ار رفت هاس ت ب ا ای ن تف اوت ک ه س اختار فع ل

"یحافظون" را از صورت مضارع به اس م فاع ل "الح افظین" تغیی ر داده اس ت .ای ن تغیی ر
حضرت جهت بالغت افزایی و رعایت سجع در دعا انجام شده و معنایی همس و ب ا معن ای
رآنی در الب فعل دارد چرا که اسم فاعل همچون فعل مضارع داللت بر ثب وت و ت داوم
دارد ،یعنی کسانی که همواره و در تمام زمانها از نماز خود محافظت میکنند ب ه آداب و
شرایط و ارکان آن به کمال یام مینمایند کاشانی133۶ ،ش ،ر.)1۲ :10

 .۴-2-1-3درخواست طهارت اموال
ت،
حضرت ع) درباره پاکی اموال از خدا تقاضا میکند ﴿ َو أَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَا ِ

َو أَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّکَوَاتِ﴾...؛ «اموالمان را از هر چه به ناحق بر آن افزودهای م پیراس ته

داریم و با اداى زکات پاکیزه ردانیم» در آیه  103سوره توبه نی ز س اختار ﴿ َو أَنْ نُطَهِّرَهَتا

ت﴾ به صورت غیرتطابقی ذکر کردهاست ﴿خُ ْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِّترُهُمْ
بِإِخْرَاجِ الزَّکَوَا ِ
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َو تُزَکِّیهِمْ بِها َو صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ َو اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم﴾ التوبهن)103؛ «از اموال
آنان صد هاى بگیر تا به وسی ه آن پاک و پ اکیزهش ان س ازى ،و برایش ان دع ا ک ن ،زی را
دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست».
امام ع) با ا تباس از آیه رآن ،به پاکی مال به واسطة دادن زک ات اش اره م یکن د .در
این آیه خداوند به پیامبر

) امر میکند که با رفتن زکات مال مس مانان را پاک نماید؛

در اصل وجودشان را از رذائل اخال ی ،از دنیا پرستی و بخل و امساک پاک نموده ،نه ال
نوعدوستی و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آنها پ رورش ده د .از آن ذش ته
مفاسد و آلود ی هایی که در جامعه به دلیل فقر و فاص ه ّبقاتى و محرومی ت روه ى از
جامعه به وجود مىآید با انجام این فریضه الهى بر چیده میشود و صحنه اجتماع را از ای ن
آلود یها پاک مىسازد .بنا بر این حکم زکات هم "پاک کننده فرد و اجتم اع" اس ت و

هم نمو دهندة بذرهاى فضی ت در افراد ،و هم سبب پیشرفت جامع ه اس ت ر.ک؛ مک ارم
شیرازی و همکاران1371 ،ش ،ر .)11۸ :۸به تعبیر یکی از مفسران معاصر ،هد

در اخ ذ

این صد ه دو چیز است :اوال :پاکیزه ساختن اموال ایشان و زدودن هر شهرت ب د از ایش ان
است .ثانیاً :تزکیه نفوس و پرورش آنها به مقتضاى کرم و بزر وارى و خ رور از ص فت
تنگ نظری و بخل و فرا بردن ایشان به سطح عطا و احس اس مس ئولیته اى اجتم اعى در
برابر افراد اجتم اع اس ت مدرس ی1419 ،ق ،ر.)۲71 :4حض رت س اختار رآن ی را اخ ذ
نموده و خواننده را لحظهای به فضای رآنی درباره تطهیر نفوس انس انی ب ه وس ی ه زک ات
برده و از این رهگذر ،بینامتنی از نوع ساختاری غیرتطابقی ایجاد شدهاست.

 .۵-2-1-3بیان فضیلت شب قدر
امام سجاد ع) در ادامه ویا یهای ماه رمضان به شبی از این ماه اشاره میکنن د و آن

ضتلَ
ال منطبق بر آیه سوم سوره در میباشد ﴿ثُتمَّ فَ َّ
را توضیح میدهند که این توضیح کام ً

لَیْلَۀً وَاحِدَةً مِنْ لَیَالِیهِ عَلَى لَیَالِی أَلْ ِ شَهْرٍَ ،و سَمَّاهَا لَیْلَۀَ الْقَدْر﴾؛ «آن اه یک از ش به ای

این ماه را بر شبهای هزار ماه دیگر برتری داد و نام آن را شب در نهاد» خداون د متع ال
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نیز در خصو

فضی ت شب در میفرمای د ﴿لَیْلَۀُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِتنْ أَلْت ِ َشتهْرٍ﴾ الق درن)3؛

«شبِ در از هزار ماه ارجمندتر است».
در متن غایب شب در از هزار ماه بهتر خوانده ش ده اس ت ،ام ام ع) ای ن ش ب را در
ابتدای سخن خویش شر نموده ،ک مه «لی ه» را به صورت نکره آوردهاست ت ا عظم ت و
بزر ی این شب را برای مخاّب ترسیم نماید و سپس این شب را با نام لی ة الق در معرف ی
نمودهاست .اینگونه امام ع) با این چینش جمالت ،تأکید بیشتری را بر این شب و عظم ت
آن بر شبهای دیگر سال بیان نمودهاست.
فضی ت شب در ،از آموزههای مس م رآن ی اس ت .ام ام ع) س خن پرورد ار را در
دعای خود با اندکی تغییر نجاندهاست؛ بن ابراین ،رابط ه بین امتنی ی اد ش ده ،از ن وع نف ی
ساختاری غیرتطابقی است که در آن ،متن غائب به ّ ور مس تقیم و ب ا هم ان مض مون ،در
متن حاضر به کار رفته و با آن پیوندی آ اهانه بر رار شدهاست.

 .2-3بینامتنی مضمونی
در این نوع بینامتنیت مضمون و درون مایة م تن حاض ر ب ا م تن غای ب یکس ان اس ت؛
نویسنده یا وینده با الهام از مضامین متن غایب و پردازش سخن ،متن حاض ر را در ال ب
الفاظ جدید بیان میکند مسبوق .)۲1۸ :139۲ ،این سخن به ونه ای اس ت ک ه خوانن ده
آ اه به متن غایب ،رابطه مفهومی و مضمونی متن حاضر و غایب را درک مینمای د .ای ن
نوع روابط بینامتنی ،واه محکمی بر انس بسیار زیاد حضرت با رآن کریم است و تج ی
همتایی امام معصوم و رآن مجید میباشد.

 .1-2-3درخواست توفیق رعایت اوقات نماز
حضرت در فراز هشتم این دعا ،پیرامون ا امه نماز و انج ام وظ ایف اله ی م یفرمای د:
س بِحُ دُودِهَا الَّ ِت ی
الص َوَاتِ الْخَمْ ِ
«ال َّهُمَّ صَلِّ عَ َى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ ِ ْفنَا فِی هِ عَ َ ى مَوَا ِی تِ َّ
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حَدَّدْتَ ،وَ فُرُوضِهَا الَّ ِتی فَرَضْتَ ،وَ وَظَائِ ِفهَا الَّتِی وَظَّ ْفتَ ،وَ أَوْ َاتِهَا الَّ ِت ی وَ َّ تَّ»؛ «خ دایا ب ر
محمد و خاندانش درود فرست و ما را در این ماه بر او ات نمازهای پنج انه موفق ب دار؛
با احکام و شرایط آن که مقرر فرموده ای  ،و واجباتش که الزم رداندهای و وظایفی که
به آنها موظف کردهای و هنگامههایی که برای آنها رار دادهای ».به نظر م یرس د ام ام
الص الة
لص َواتِ وَ َّ
ع) این مضمون را از آیات ذیل ت أثیر پذیرفت ه باش د" :ح افِظُوا عَ َ ى ا َّ

ص َواتِهِمْ یُح افِظُونَ»
ن هُ مْ عَ ى َ
الْو ُْس طى وَ ُومُ وا لِ َّ هِ انِتِین" البق رهن )۲3۸و «وَ الَّ ذِی َ
المؤمنونن.)9
الص َواتِ» یعن ى ب ر
صاحب تفسیر مجم ع البی ان معتق د اس ت عب ارت «ح افِظُوا عَ َ ى َّ
نمازهاى واجب در او ات آنها مداومت کنید ر.ک؛ ّبرسی،137۲ ،ر .)599 :۲بن ابراین
آیه به مراعات نماز و او ات آن تش ویق م ینمای د .ر.ک؛ ّوس ی ،ب یت ا :ر )۲75 ،۲ب ه
عبارت دیگر ،آیه به مسالة آداب و شرائط نماز از نظر و ت و زمان و مک ان و همچن ین از
نظر تعداد نمازها و به نماز زاران و مؤمن ان راس تین توص یه م ىکن د ک ه در هم ه نمازه ا
مرا ب همه این آداب و شرائط باش ند ر.ک؛ مک ارم ش یرازی و همک اران ،1374 ،ر:14
.)۲01
امام سجاد ع) در این فراز به آیه فوق اشاره دارند که در آن بر او ات نماز تأکید ش ده
است .این تأکیدها و تصریحها شاید به دلیل اهمیت بسزایی است که رعایت د ی ق او ات
نماز در برنامههای تربیتی دارد .از آنجا که نماز م ؤثرترین رابط ه انس ان ب ا خداس ت و در
صورتى که با شرایط صحیح انجام یرد دل را لبریز از عشق و محبت خ دا م ىکن د و در
پرتو آن انسان بهتر مىتواند خود را از آلود ى به ناه پاک سازد .در آیه ش ریفه تص ریح
شده است که بر انجام همه نمازها ،مخصوصاً نماز میانه که نماز ظهر است ر.کّ :وسی،
بیتا :ر۲75 ،۲؛ آلوسی1415 ،ق ،ر )54۸ :1مداومت کنید و در حف ظ نم از ظه ر کوش ا
باشید و با خضوع و خشوع و توجه کامل ،برای خدا بپاخیزید .تأکی د ب ر نم از ظه ر از آن
جهت است که آدمى در این او ات فرو رفته در امور دنیاست و مرا بت نسبت ب ه نم از در
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این زمان ،براى فرد مس مان ایمنى و مقاومت در برابر تأثیر پذیرفتن از امور و مسائل منف ى
دنیا به وجود مىآورد ر.ک :مدرسی1419 ،ق ،ر.)414 :1

 .2-2-3مقابلة بدی با خوبی
با حضرت ع) در فراز دیگری از این دعا ،از خداوند درخواس ت م ینمای د ک ه ه ر،

صت َ مَتنْ
ظ م و دشمنی دیگران را با خوبی مقاب ه کن د ﴿ َو أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَتاَ ،و أَنْ نُنْ ِ
ظَلَمَنَاَ ،و أَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَى مَنْ عُودِیَ فِیکَ َو لَکَ ،فَإِنَّهُ الْعَدُ ُّو الَّت ِی لَتا نُوَالِیتهَِ ،و

ب الَّ ِی لَا نُصَافِیه﴾؛ «و با آنان که از ما سیختهان د بپیون دیم و ب ا آن ک ه در ح ق م ا
الْحِزْ ُ

ستمى روا داشته به مقتضاى انصا رفتار کنیم و با آن که با ما دشمنى ورزیده با مس المت
برخورد کنیم ،جز آن کسان که به خاّر رضاى تو با آن ان دش من ش دهای م ک ه ب ا چن ین
دشمنى هیچ اه سخن از دوستى نگوییم و همدل نشویم ».این فراز هم مضمون ب ا آی ه 34

سوره فصال ت است ﴿ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ ِی بَیْنَکَ َو بَیْنَهُ عَدا َوةٌ کَأَنَّهُ َولِیٌّ حَمِیم﴾

ن عُ ودِیَ فِی کَ وَ لَ کَ ،فَإِنَّ هُ
ن عَادَانَا حَاشَى مَ ْ
ضمن آنکه حضرت در عبارت «أَنْ نُسَالِمَ مَ ْ
الْعَدُوُّ الَّذِی لَا نُوَالِیهِ» مرز مسالمت با دشمن را نیز مشخص کردهان د و ب ه مض مون آی ه ۲9

سوره فتح ﴿مُحَمَّدٌ رَسُو ُ اللَّهِ َو الَّ ِینَ مَعَتهُ أ َِشتدَّا ُ عَلَتى الْکُفَّتارِ رُحَمتا ُ بَیْتنَهُمْ  ﴾...اش اره
داشتهاست.
عبارت «أَشِدَّا ُء عَ َى الْکُفَّارِ» در آیه فوق مقید کرد به جم ه «رُحَما ُء بَ ْی َنهُمْ» شدهاس ت ت ا
توهمى که ممکن بود بشود دفع کردهباشد و دیگر کسى نپندارد ک ه ش دت و ب ىرحم ى
نسبت به کفار ،باعث مىشود مس مانان به ّور ک ى و حتى نسبت به خودشان هم س نگدل
شوند لذا دنبال «اشداء» فرمود «رُحَما ُء بَ ْی َنهُمْ» یعنى در بین خ ود مهرب ان و رح یم هس تند و
این دو جم ه مجموعا افاده مى-کند که سیره مؤمنان با کف ار ش دت و ب ا مؤمن ان رحم ت
است ّباّبائی1417 ،ق :ر.)۲99 ،1۸
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امام زینالعابدین ع) در ادامه درخواستها در ماه مبارک رمضان از خداون د ،توفی ق
معاشرت نیکو و برخورد زیبا با اف راد جامع ه ب ه خص و

کس انی ک ه از آدم ی روی ب ر

می ردانند را تقاضا میکند .این موضوع مس ئ ه بس یار مهم ی در دی ن مب ین اس الم اس ت
چنانکه در متن غایب میبینیم خداوند امر فرمودهاست که ب دی را ب ا بهت رین راه ش دف ع
کن و معناى آن این است که :بدى را با خص تى که مقابل آن اس ت دف ع نم ا ،م ثال باّ ل
آنان را با حقى که نزد تو است دف ع ک ن ،ن ه ب ه ب اّ ى دیگ ر و جه ل آن ان را ب ا ح م و
بدیهایشان را با عفو و همچنین هر بدى دیگرشان را با خوبى مناسب آن دفع کند هم ان:
ر)391 : 17؛ و نیز ر.کّ :وسی ،بیتا ،ر.)1۲۶ :9
به نظر میرسد امام ع) همگام و موازی با متن غایب ،مصداقهای این ب دی و خ وبی
را در متن حاضر مطر فرموده است .به عبارتی رآن ناّق ب ا ک م ات و واژ ان ت ازهای
همان منظور رآن صامت را بیان فرموده و توضیح دادهاست.

 .3-2-3رهایی از شیطان
با امام ع) در این دعا از خداوند رهایی از شیطان را میجوی د ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّتدٍ

َو آلِهَِ ... ،و إِنِ اشْتَمَلَ عَلَیْنَا عَدُ ُّو َ الشَّیْطَانُ فَاسْتَنْقِ ْنَا مِنْه﴾؛ «بار خدایا ،بر محمد و خان دان
او درود بفرست و ا ر دشمن تو ،شیطان ،بر ما چیره شد ،ما را از چنگال او رهایى بخ ش»
آیه  ۲00سوره اعرا

مشابه همین مضمون و دعای حض رت اس ت ﴿ َو إِمَّتا یَنْزَغَنَّتکَ مِتنَ

الشَّیْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِ ْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم﴾؛ «و ا ر از جانب شیطان در ت و وسوس هاى پدی د

آمد به خدا پناه ببر ،زیرا او شنوا و داناست».
«نقذ» یعنی نجات داده شده ر.ک؛ راغب اص فهانی141۲ ،ق )۸۲1 :و «اس تنقذ» ّ ب
رهایی یافتن است .امام ع) از خدا میخواهد که ا ر شیطان چیره شد ما را رهایی بخ ش؛
این رهایی ّبق متن غایب با استعاذه که همان پناه بردن ب ه خداس ت اتف اق م یافت د .پن اه
بردن یک پیوند و ارتباط روحى بر رار کردن و توکال ل ک ردن و خ ود را ب ه خ دا س پردن
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اس ت .اس تعاذه و اس تمداد از خ دا ،بهت رین درم ان وسوس هه اى ش یطانى اس ت ر.ک؛
رائتی، 13۸۸،ر .)۲50: 3به نظر میرسد واژه «استنقذ» شدت وابستگی انسان به خداوند را
برای چارهسازی در برابر شیطان تصویر میکند و این ونه همان اس تعاذه و پن اه ب ردن ب ه
خدای متعال در متن غایب را با کالمی دیگر بی ان م یفرمای د .در اص ل ام ام ع) ب ه ای ن
موضوع اشاره میفرماید که با استعاذه میتوان از شر شیطان رها شد و جز ب ا عنای ت اله ی
میسر نیست .یعنی انسان به خ ودی خ ود نم یتوان د از ش یطان ره ا ش ود ،ب ه هم ین دلی ل
امام ع) از خدای منان این تقاضا را دارد.

 .۴-2-3پاکسازی گناهان با اعمال نیک
امام ع) در فراز  11دعا ،از بار اه الهی تقرالب به خداون د را ب ا اعم ال پ اککنن ده از
ن
ن الْأَعْمَ الِ الزَّاکِ َی ةِ بِمَ ا تُطَهِّرُنَ ا بِ هِ مِ َ
ناهان ّ ب مینماید« :وَ أَنْ نَ َت َق رَّبَ إِلَ ْی کَ فِی هِ مِ َ
الذُّنُوبِ»؛ «اى خداوند ،در این ماه ما را توفیق ده که به کردارهاى پس ندیده ب ه ت و تق رب
جوییم ،آن سان که ما را از ناهان پاک دارى» این مضمون از دعا در آیات متعددی بی ان
الس ِّیئاتِ ذلِ کَ
ن َّ
ن ال َّ ْیلِ إِنَّ الْحَسَناتِ یُ ذْهِ ْب َ
شده است« :وَ أَ ِمِ الصَّالةَ َّرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِ َ
ذِکْرى لِ ذَّاکِرِینَ» هود)114 :؛ «و در دو ّ ر روز [اول و آخ ر آن] و نخس تین س اعات
شب نماز را برپا دار ،زیرا خوبیها بدیها را از میان مىبرد .ای ن ب راى پند یرن د ان ،پن دى
است».
الص الةَ» اس ت ّباّب ائی،
الس ِّیئاتِ» تع ی ی ب ر ام ر «أَ ِ مِ َّ
ن َّ
جم ة «إِنَّ الْحَسَناتِ یُ ذْهِ ْب َ
1417ق :ر .)5۸ ،11پس حسنات به صورت عام و نماز به ّ ور وی اه آث ار ن اه را زای ل
می-کند ر.ک :مکارم شیرازی و همکاران ،1374 ،ر )۲۶۶ :9مطابق آیه  70س وره فر ان
توبه ،ایمان و عمل صالح باعث تبدیل ناه ان ب ه نیکیهاس ت .یعن ی ث واب حس نات را ب ه
جای عقاب ناهان شخص مینویسند ّوسی ،بیتا :ر )509 ،7و ی ا ب ا پ اک ش دن ذات
انسان ،هر ناه خود تبدیل به حسنه میشود ّباّبائی1417 ،ق :ر.)۲43-۲4۲ :15
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ت لَنُکَفِّرَنَّ
همچنین در آیه  7سوره عنکبوت آمدهاست ﴿ َو الَّ ِینَ آمَنُوا َو عَمِلُوا الصَّالِحا ِ

عَنْهُمْ َستیِّئاتِهِمْ﴾ کس انى ک ه ایم ان آوردن د و عم ل ص الح انج ام دارن د ناه ان آن ان را
مىپوشانیم.
آیات رآنی به موضوع تکفیر سیئات تصریح دارد« .تکفی ر» مص در ب اب تفعی ل و ب ه
معنای پوشاندن و پنهان داشتن است ،تا اینکه به منزله چیزى درآید که وئى ب ه آن عم ل
نشده است راغب اصفهانی141۲ ،ق« )717 :تکفی ر» در اص طال ب ه معن ای از ب ین رف تن
عقاب اعمال ،توسط کارهای شایسته میباشد؛ به این معنا ک ه عم ل ص الحی ک ه ش خص
انجام میدهد ،باعث از بین رفتن عقوبت و اثر ناهان ذشته او میشود .در بحث تکفی ر،
در مقایسه با بحث احباط در ع م کالم ،اختال اساسی وجود ندارد ،چ را ک ه تکفی ر ،ب ه
بخشش ناهان از جانب خداوند مربوط میشود و از نظر عق ی ،مانعی ندارد ک ه خداون د

از عقوبت مجرمی در ذرد سبحانی ،13۸3 ،ر.)۲۶9 – ۲۶۸ :۸

امام سجاد ع) در این فراز از دعا به مضمون رآنی تکفیر سیئات در ماه رمضان اش اره
دارد و از خداوند درخواست مینماید ک ه ب ا انج ام اعم ال نی ک ب ه او تق رالب جوی د ب ه
ونهای که ناهان ذشته پاک شود.

 .3-3بینامتنی واژگانی
نخس تین ام ب رای درک ه ر متن ی ،فه م واژ ان و الف اظ آن م تن و فت ار
میباشد .زینش واژ ان صحیح در داللت معنا و زیبایی آن ت أثیر ذار اس ت و اث ر ف وق
العادهای بر مخاّب می ذارد .از این رو ،واژ ان نق ش مهم ی را ایف ا م یکنن د ر.ک؛
فتاحیزاده ،معتمد لنگ رودی .)113: 1395 ،ام ام س جاد ع) نی ز ب ا وام ی ری از واز ان
رآنی بر استغنای کالم خویش افزودهاس ت و ای ن ون ه رابط هی تنگاتن ک ام ام و رآن
تصویر میشود.
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 .1-3-3توصیف ماه رمضان
امام درباره وصف پاکی و پاککنند ی ماه رمض ان م یفرمای د «وَ الْحَمْ دُ لِ َّ هِ الَّ ذِی
ن تِ ْ کَ
حَبَانَا بِدِی ِنهِ ،وَ اخْ َتصَّنَا بِمِ َّ ِتهِ ،وَ سَ َّب َنَا فِی سُ ُبلِ إِحْسَانِه  ...وَ الْحَمْدُ لِ َّهِ الَّ ذِی جَعَ لَ مِ ْ
السُّ ُبلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ ،شَهْرَ الصِّیَامِ ،وَ شَهْرَ الْإِسْ َامِ ،وَ شَهْرَ الطَّهُورِ ،وَ شَهْرَ ال َّتمْحِ یصِ»...؛
«حمد و سپاس خداوندى را که دین خود ب ه م ا ارزان ى فرم ود و م ا را ب ه آی ین خ ویش
اختصا داد و به راههاى احسان خود در آورد  ...حمد و سپاس خداوندى را که یکى از
آن راهها که در برابر ما شوده ،ماه خود ،ماه رمض ان اس ت ،م اه روزه و م اه اس الم ،م اه
پاکیز ى از آلود ىها ،ماه رهایى از ناهان».
واژه «ّهور» در آیه  4۸سوره فر ان بدین صورت بیان شدهاس ت﴿ :أَنْزَلْنا مِنَ السَّما ِ ما ً

طَهُوراً﴾؛ «از آسمان آبى پاک نازل کردیم»ّ« .هور» ب ه معن ای چی زی اس ت ک ه خ ود در

نهایت پاکی است و دیگران را پاک میکن د ر.ک :اب ن منظ ور1414 ،ق ،ر .)505 :4در
متن غایب خداوند آب باران را ّهور نامی دهاس ت ک ه ه م پ اک اس ت ،ه م هم ه ج ا را
میشوید و پاکیز ی ایجاد میکند .در متن حاضر ام ام ع) م اه رمض ان را ّه ور خط اب
کردهاست و با فراخواندن این واژه آن را ماهی معرفی مینماید که آلود یها را از وجود
انسان میزداید و از ب ین م یب رد .انس انه ا در ّ ول س ال رفت ار ناه ان و آل ود یه ا
میشوند و ماه رمضان به خودی خ ود ای ن خاص یت را دارد ک ه در عم ل ،آل ود یه ا و
ناهان در آن کمتر است .به عبارتی به واسطه اعمال خا این ماه و ش رایط وی اه آن ن ه
تنها آلود یها کمتر است ،ب که بسیاری از ناهان و آلود یهای ذشته افراد نی ز پ اک
میشود.
همچنین واژه «تمحیص» با اندکی تغییر در آیه ﴿...قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُیُوتِکُمْ لَبَترَزَ الَّت ِینَ
کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ َو لِیَبْتَلِیَ اللَّهُ ما فِی صُدُورِکُمْ َو لِیُمَحِّصَ ما فِی قُلُتوبِکُمْ َو

ت الصُّدُور﴾ آل عمرانن  )154آمدهاست.
اللَّهُ عَلِیمٌ بِ ا ِ
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ک مه «تمحیص» از ریشه «محص» به معنای خالص ردانی دن چی زی از عی ب و نق ص
است فراهیدی1410 ،ق ،ر .)1۲7 :3فرآیندی که ف زات یمتی مانند ّ ال در ک وره رار
داده میشود تا بر اثر درجه حرارت بسیار باال ،از ناخالصی و عیوب پاک و خ الص ش ود،
تمحیص فته میشود؛ به عبارتی ،مرکز و اصل چیزی را پاک ک ردن اس ت مص طفوی،
13۶۸ش ،ر.)۲0۸ : ۶
در متن غایب ،خداوند داستان مس مانانی را بی ان م یکن د ک ه در یک ی از جن گ ه ا
همراه پیامبر اسالم

) بوده ،ابتدا دچار شکست و سپس ب ا م دد اله ی پی روز م یش وند.

خداوند ف سفه این در یریها و سختیها را آزم ودن آنچ ه در درون س ینههاش ان اس ت و
سپس خالص و پاک ردیدن وبشان میداند .خدای متع ال درب ارة بعض ی انس انه ا ،ب ه
ویاه مؤمنین ،چنین تدبیری را به کار میبرد؛ از جم ة ای ن ت دبیرها ،ف راهم ک ردن ش رایط
برای مؤمنینی است که در دلشان ،آلود یها ،غل و غشها ،ناسرهها و باالخره آث اری از
ضعف ایمان ،عصیان و غیره وجود دارد .این روه از مؤمنان در فراین د چن ین ت دبیرهایی
آزموده شده ،آرام آرام خالص و پاک میشوند.
از ویا یهای ماه مبارک رمضان همین تمحیص و پاک کنند ی و خ الص کنن د ی
آن است .انواع تع قات به دنیا ،خود از ناپاکیها و آلود یهاست ،مو عیته ای وی اة م اه
مبارک رمضان بهترین فرصت برای پاک شدن از این آل ود یهاس ت .روزه ب یش از ه ر
چیز انسان را از تع قاتش جدا میکند؛ آدم را وارسته و پاک م یکن د؛ ی دو بن دهای غی ر
خدایی را از پای آدم باز و مر دل را آماده پرواز میکند .شرایط و سختی و مشقت روزه
داری انسان را از رفتاریها و آلود یها ،پاک و خالص میکن د .از ای ن رو ام ام ع) در
متن غایب این ویا ی را برای ماه رمضان فرموده است مصبا یزدی .)75 :1391،فتنی
است «شَهْرَ ال َّتمْحِیصِ» به دنبال «شَهْرَ الطَّهُورِ» تأکید بر پاکس ازی انس انه ا از ناه ان در
ماه رمضان دارد شریف الهیجی.)371 :1391 ،
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امام سجاد ع) در این فراز دعا از مصدر تمحیص) استفاده کردهاند ک ه چ ون متک ی
بر زمان نیست معنایش از فعل سترة بیشتری دارد و معنا را ویتر مینماید و باع ث ا ن اع
مخاّب میشود.

 .2-3-3درخواست دفع گناهان
نخستین امام در فرازی از این دعا به برکندن ناهان از انسانه ا در پای ان م اه رمض ان
اشاره دارد« ...وَ اسْ َخْ عَنَّا تَ ِبعَاتِنَا مَعَ انْسِ َاخِ أَیَّامِهِ حَتَّى یَ ْن َقضِیَ عَنَّا »...؛ «و چون روزه ای آن
به پایان می-رسد ،آلود ی های ما را نیز از می ان ب ردار» واژه «انس الخ» در آی ه  37س وره

یس به صورت ﴿ َو آیَۀٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَتإِذا هُتمْ مُظْلِمُتون﴾؛ «ش ب نی ز برایش ان
عبرت ى دیگ ر اس ت ک ه روز را از آن برم ىکش یم و هم ه در ت اریکى ف رو م ىرون د»
آمدهاست.
«س خ» به کندن پوست حیوان فته میشود ابن منظور1414 ،ق ،.ر .)۲4 :3آخر شب
ماه مری را شب «س خ» مینامند .ویی ماه نیز چ ون انس ان لب اس کهن ه را از ت ن بی رون

میآورد و رختی پاکیزه و نو بر تن میکند یا مانند پوست کندن حیوانی ،پوستین کهن ه را
به کناری مینهد و نوید بخش هاللی نو و پاکیزه است مص با ی زدی .)39۸ :1391،م تن
غایب نیز ویای این است که خداوند لباس روز را از ت ن ش ب ب در م یکن د و ب ه نا اه
تاریکی حاصل میشود .ویى روشنایى روز همچون لباس سفیدى است که ب ر ت ن ش ب
پوشانیده شده ،به هنگام غروب آفتاب این لباس را از تن او همچون پوس تى م ىکنن د ،ت ا
باّن و درون او آشکار شود .با ا تباس از این واژه ،مقصود امام ع) این است ک ه ب ا پای ان
یافتن ماه رمضان انسانها از ناه انسالخ پیدا میکنن د و مس مین ب ه دس ت توان ای ب اری
تعالی و در سایة عفو و رحمت الهی ،چونان هاللی نو ،از هر ونه آلود ی منس خ ش ده و
لباس پاکیزة بند ی را بر تن میکنند.
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نتیجهگیری
دعای چهل و چهار صحیفه سجادیه با عنوان دعای ورود به م اه رمض ان ،ک ه از منظ ر
مطالعات روابط بینامتنی با رآن ک ریم م ورد توج ه رار رف ت نت ایج ذی ل را ب ه دنب ال
داشتهاست:
 -1ارتباط دعای چهل و چه ارم ام ام س جاد ع) در ص حیفه س جادیه ب ه عن وان م تن
حاضر با رآن به عنوان متن غائب ،آ اهانه است و امام ع) به عنوان رآن ناّق ای ن دع ا
را با رآن آمیختهاست.
 -۲روابط بینامتنی دعای  44امام سجاد ع) با رآن ،به کشف الیهه ای پنه ان و عمی ق
فرازهای این دعا منجر م یش ود .درخش ش آی ات رآن در ک الم ن ورانی حض رت ای ن
وا عیت را ک ه ام ام معص وم و رآن ک ریم ی ک حقیق ت در دو ج وه هس تند را روش ن
ساختهاست.
 -3امام سجاد ع) در این دعا از ساختارها و مض امین مخت ف رآن ی همچ ون ن زول
رآن در ماه رمضان و شب در ،درخواست م حق شدن به بند ان ص الح ،حم د خداون د
بر نعمت هدایت ،شأن شب در ،درخواست توفیق رعایت او ات نماز ،بیان فض ی ت ش ب
در ،درخواست محافظت بر نماز ،درخواست ّهارت اموال ،مقاب ه بدی با خوبی ،ره ایی
از شیطان ،توصیف ماه رمضان و درخواست دفع ناهان سخن فتهاست.
 -4انگیره امام ع) از به ک ار رفتن آی ات و ک م ات ن ورانی رآن در ک الم خ ود،
استحکام سخن ،اثر ذاری بیشتر و ا ناع مخاّبان است.
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