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چکیده
«بینامتنیت» نظریهای است که بر ضارورت وجاود رابطاه باین متاون تککیاد دارد و روابا باین متاون و
چگونگی ارتباط آنها را مورد کنکاش قرار میدهد .کاربست این نظریه در حیطه قرآن و احادیث در
تبیین پیوند عمیق قرآن و عترت مؤثر است .این پژوهش به رواب بینامتنی دعاهای صمیفه ساجادیه در
موضوع شیطان با قرآن میپردازد تا افق معنایی جدیدی از این دعاها را ارائه دهد.روش ماورد اساتفاده
در این جستار ،تملیلی-اسنادی است .به نظر میرسد تعامل آ اهانه امام سجاد ع) با قرآن زمینه سازش
و هماهنگی میان متن پنهان و ماتن حاضار را فاراهم کاردهاسات .صامیفه ساجادیه همچاون قارآن در
موضوع شیطان به اوصاف و عملکرد شیطان پرداخته اسات و در ماوارد زیاادی درک عمیاق دعاهاای
مربوط به دفع شیطان تنها در پرتو شناخت رابطه کیفی آنها با قرآن امکانپذیر نیست ،با خوانش دقیاق،
دعاهای صمیفه سجادیه ،به این نتیجه میرسیم که بیشترین شکل رواب بینامتنی قرآن با این ادعیاه ،باه
صورت نفی متوازی است که در آن ،امام سجاد ع) نوعی سازش میان متن پنهان و ماتن حاضار ایجااد
کرده اند و تعاملی آ اهانه با آن پدید آورده اند.حضرت در دعاهای خویش با تکیه بر مضامین قرآنی
از موضوعاتی چون دامهای شیطان ،کید و مکر شیطان ،تزیین امور باّل توس او ،دور کاردن شایطان
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با قدرت عبادت الهی ،حفظ فرزندانش از شرال شیطان ،قرار نگرفتن در شمار دوستان شیطان و  ...سانن
فته است.

واژگانکلیدی :قرآن ،صحیفۀ سجادیه ،امام سجاد (ع) ،روابط بینامتنی ،شیطان.

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۴بهار ۱۳9۸
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بیان مسئله
از صمیفة سجادیه ،که سند آن به امام سااجاد ع) منتهای میشااود ،بااه اخااتالقاارآن و
انجیل اهلالبیت ع) و زبورآل مممد ص) و صمیفة کاملااه تعبیار شاادهاسات؛ صاامیفه از
زیباترین متون نیایشی در مکتب اهل بیت است و حاوی نابتاارین دعاهاساات و بااه لمااا
متن از استمکام برخوردار است.
اهمیت صمیفه سجادیه از آنجاست که معصومى همچون امام سجاد ع) با خدا با این
دعاها راز و نیاز و نیایش مىکردهاست .این کتاب هم از نظر وینده و هم از نظر مناّب
که پرورد ار است) از ویژ ى خاصى برخوردار است .در باین ادعیاه «صاامیفة سااجادیه»
در این میان جایگاه خاصى دارد .فصاحت و بعغت و عمق معانى آن درخور دقاات اساات.
سند آن معتبر مىباشد و اهلبیت عصمت ،پیوسته مواظبت و مراقبت از این کتاب را  -کااه
میراث ارزشمند امام سجاد ع) است  -بااه دیگااران توصاایه مااىکردناد .دوره حیااات امااام
سجاد ع) ،یکى از سنتترین دورهها براى اهلبیت ع) بود و ممدودیتهاى بساایارى از
سوى امویان براى امامان شیعه اعمال مىشد .از این رو ،براى حضاارت زمیناه دایاار کااردن
جلسات بمث و تفسیر و فقااه و علااوم دیگار میساار نبااود .ایشااان ،بساایارى از معااارف ناااب
اسعمى را در قالب دعا بیان داشتهاست .از ایاان رو مااىبیناایم کااه در دعاهااى ایاان کتاااب،
ظریفتاارین مباحااث خداشناسااى ،هسااتىشناساى ،عااالم غیااب و فرشااتگان ،رسااالت انبیااا،
جایگاه پیامبر و اهلبیت ع) ،فضایل و رذایل اخعقااى ،حاااالت خاااص انساان ،شاایوههاااى
شیطان در مراه ساختن مردم و دهها موضوع مهم دیگر مطرح است.
قالب ،قالب دعا و نیایش است ولى مضمون ،تبیین دین و ارزشهاى اخعقى و معارف
قرآنااى و وظااایف عبااادى و آداب بنااد ى اساات .صاامیفة سااجادیه ،حاااوى  54دعاس ات
خلجی1383 ،ش :ر .)30 ،1یکی از مهمترین موضوعات در حیطه انسانشناسی ،موضوع
شیطان است که حضرت در میان دعاهای خود بااه اوصااف شایطان و دشاامنی او بااا انساان
اشاره کردهاست که بیشتر ایان اشااارات در دعااای هفاادهم صاامیفه بااا عنااوان دعااای «یااد
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شیطان» بیان شدهاست .حضرت در صاامیفه ضاامن معرفای شایطان و نمااوة عملکاارد او در
مراهی انسان ،به راههای مقابله با شیطان پرداختهاند و در بیشتر این موارد از الفااا آیاات
قرآن و مضامین و زارههای قرآنی بهره جستهاند.
به عبارت دیگر ،ساز اری زبان شناختی منمصر به فرد قرآن سبب شده تا حضاارت بااا
اسلوب بعغی خویش از قرآن به عنوان فرایندِ داللتی پویا در این دعا اسااتفاده کااردهاساات
به این معنا که پیامهای قرآنی در البهالی سننان ایشان داللت خود را آشااکار مایسااازد و
بدین ّریق قدرت اثر ذاری در مناّب را میافزاید.
این تمقیق بر آن است تا در ضمن بررسی انواع رواب بینااامتنی دعاهااای صاامیفه امااام
سجاد ع) با قرآن با تککید بر حوزه شیطان به سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
• شیوة تکثیرپذیری امام سجاد ع) از قرآن چگونه بودهاست؟
• کدامیک از رواب بینامتنی میان مااتن حاضر صاامیفه) و مااتن غائااب قاارآن) بیشااترین
فراوانی را دارد؟
بدین منظور ابتدا رویکرد بینامتنی و انواع رواب بینامتنی معرفی شده و سپس ونههای
منتلف رواب بینامتنی در دعاهای صمیفه در موضوع شیطان رصااد ردیادهاساات .تبیااین
رواب بینامتنی این دعاها با قرآن ،افازون باار اثبااات پیوسااتگی و تااعزم عمیاق حضاارت بااا
قرآن ،موجب کشااف معااانی پنهااان و عمااقبنشای بااه ایان دعاهااا مایشااود .پایش از ایان
بینامتنیات قارآن و صاامیفه سااجادیه در قالااب آثاااری چااون بینامتنیات قرآنای در صاامیفة
سجادیه ر.ک؛ اقبالی ،حسن خااانی)1391،؛ بینامتنیات قاارآن بااا صاامیفة ساجادیه ر.ک؛
ستوده نیا ،ممققیاان )1395 ،و تجلالای قاارآن در دعااای مکااارم اخااعا امااام ساجاد ع) بااا
رویکرد بینامتنی ر.ک؛ فتاحی زاده ،داودی )1395 ،مورد بررسای قاارار داده شاادهاساات،
تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت رفته آن است که این پژوهش هر  54دعای
صمیفه سجادیه را مااورد بررسای قاارار دادهاساات و بررسای پیرامااونِ کلیاد واژه شایطان و

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۴بهار ۱۳9۸

۱۱

مضامین مرتب با این کلیدواژه صورت رفتهاساات ،الزم بااه ذکاار اساات کااه در باین ایان
ادعیه حضرت در دعای هفدهم منمصراً به شیطان و مسائل مربوط به آن پرداخته است.

 .۱نظریۀ بینامتنیّت
نظریه بینامتنیت ) (Intertextualityاخیراً در نقد ادبای غاارب شااناخته شااده اساات و
ننسااتین بااار توسا ژولیاا کریسااتوا ) (Julia kristevaدر اواخاار دهااهی شصاات قاارن
نوزدهم میعدی مطرح شد .تعش ایان دانشاامند باارای تلفیاق آراء سوسااور (Ferdinan
)De Sussureو باااختین) ، (Mikhail Bakhtinننسااتین تبیااین را باارای ایان نظریاه
پدیااد آورد ر.ک؛ راهااام1385 ،ش )13:در مطالعااات ادباای فارساای ،بینامتنیاات بااا دو
اصطعح «تلمیح» و «انتمااال» کااه معااادل ) (Plagiarismدر نقااد ادبای انگلیسای اساات،
شناخته میشود .این دو اصطعح به نوعی به متن یا متنهای دیگر اشاره دارند .و در تفسایر
متن مورد نظر ،رجوع به آنها حس میشود؛ البتاله مورد ننست ارجاع بینااامتنی مثباات اساات
و ماااورد دوم ااااه منفا ای اسااات و ناااوعی سااارقت ادبا ای باااه شااامار ما ایرود ر.ک؛
ساسانی1384،ش.)3 :
اصطعح «تناص» در نقد عربی نوین ترجمه اصطعح فرانسااوی )(Intertextuality
است که ) (Interبه معنای تبادل و ) (Textبه معنای متن میباشد .اصاال ایان ترکیاب از
فعاال التیناای ) ،(Textereبااه مفهااوم نسااب و بافاات اساات و باادین ترتیااب معنااای
) (Intertextualityتبادل متنی و در زبان عربی به مفهوم تناص یعنای تااداخل و ارتباااط
متون با همدیگر است ر.ک؛ حافظ1984 ،م.)۲3-14 :
بینامتنی ظهور خود را مرهون تعشهایی اسات کاه پایش از آن توسا مکاااتبی چااون
صورت رایی ،ساختار رایی ،پسا ساختار رایی ارائه شده است .زیارا ایان نظریاه از نقااد
دید اه سوسور در نشانهشناسی پساساختار را آشکار شت .سوسور به ارتباط نشانههااا بااا
یکدیگر نظر داشت .لیکن یکی از معایب نظاار وی و ساااختار رایان ایان باود کاه مااتن را
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هویالتی جدا و بسته در نظر می رفتند و فق باه ساااختار درونای آن توجالااه مایکردناد .در
حالیکه پساختار رایان نظیر باختین و کریسااتوا هاار متنای و قرائتای را وابساته بااه کاادهای
پیشاین دانسااتند و معتقااد بودنااد کااه هاار متنای تماات اقتاادار سااایر فتارهاساات .در واقااع
پساساختار رایان به جای توجاله به ساختار متنها به نموة شکل یری ساختار آنها معطااوف
شدند ر.ک :راهام1385 ،ش.)13:
این رویکرد ،بر ضرورت وجود رابطه بین مااتنهااا تککیاد دارد از ایان رو هایچ ماؤلفی
خالق اثر خویش نیست ،بلکه اثرش باز خوانشی از آثار پیشاینیان یاا معاصاارانش مایباشااد
ر.ک؛ ایرناریما1384 ،ش.)۷۲:
بینامتنیت دارای سه رکن اصلی است :مااتن غائااب ،مااتن حاضاار و روابا بینااامتنی .در
تبیین رواب بینامتنی دعاهای امام سجاد ع) در صمیفه با قاارآن در موضااوع شایطان ،مااتن
قرآن ،متن غائب و دعاهای صمیفه ،متن حاضر است و کوچ لفظ یا معنا از مااتن پنهااان بااه
متن حاضر رواب بینامتنی نام دارد و تعامل و خوانش این دو متن را تبیین میکند که تبیین
آن مهمترین بنش رویکرد بینامتنی در تفسیر و تبیین این دعاها ممسوب میشود.
مممد بنیس از منتقدان در نقد ادبیات عرب ،سه معیار اجترار یا نفی جزئی متن غائااب
بدون تغییر و تموالل باقی میماند) ر.ک؛ ناهم۲004 ،م ،)43:امتصاااص یاا جااذب یاا نفای
متوازی مؤلف نوعی سازش میان متن غائب و حاضر ایجاااد و از معنااای مااتن پنهااان دفاااع
کردهاست و متن پنهان براساس مطالبات عصر نویسنده یا وینااده تجدیاد بنااا مای ااردد)
ر.ک:همان )48:و حوار یا مکالمه یا نفی کلالی باالترین مرحلهی خوانش متن است زیارا،
نویسنده متن پنهان را بازآفرینی کامل میکند به ونهای که در خعف معنای متن پنهان به
کار میبرد) وعداهلل ۲005،م ،) 3۷:را برای بازآفرینی متن غائااب در مااتن حاضاار بااه کااار
میبرد .در این مقاله این سه معیار در تبیین رواب بینامتنی مورد توجاله قرار رفته است.
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 .۲گونههای روابط بینامتنی صحیفه سجادیه با قرآن با تأکید بر حوزۀ شیطان
نگاه ذرا به دعاهای صمیفه مب الین آن است که این دعاها با تکیه بر مصدر قرآن بیان
شده است و دو نوع بینامتنی لفظی و مضمونی با قرآن در رابطه با موضوع شیطان در این
دعاها تجلالی یافته است .در این بنش انواع این رواب

را مورد بررسی و تملیل قرار

خواهد رفت.

 .۱-۲بینامتنی لفظی
امام سجاد ع) در ّول دعا از الفااا قرآنای بهااره جساتهاساات و معااانی عمیاق آنهااا را
یادآوری میکند تا مناّبان را به مدلول آیات سوا دهد و کعمش را در پیوند عمیاق بااا
آیات قرار داده و اثربنشی الزم را ایجاد نماید .به نظر میرسد فراوانی واژ ااان قرآنای بااه
کار رفته در این دعاها ،حکایت از اثر ذاری آنها بر مناّبان دارد .ضاامن آنکااه کااربرد
واژههای قرآنی پیوند و انس عمیق حضرت بااا قاارآن را نشااان مایدهااد .بااا تت البااع در ادعیاه
صمیفه میتوان دو نوع بینامتنی لفظی تطابقی و غیار تطااابقی را در موضااوع شایطان تبیااین
نمود.

 .۱-۱-۲بینامتنی لفظی تطابقی
در این نوع بینامتنی لفظی ،نص قرآنی با تغییرات جزئی در سااختار و در همااان معنااای
متن غائب ،در متن حاضر حضور مییابد بدون آنکه هیچ تغییر یاا دخاال و تصارالفی در آن
ایجاد ردد .هدف حضرت از استعمال غیر مستقیم الفا آیاات ایان بااوده تااا مناّباان را
متوجاله عاقبت عماالشااان در پیاروی از شایطان نمایاد .در ایان بنااش نمونااههاای منتلااف
بینامتنی لفظی تطابقی ارائه می ردد.
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ل عَلالال
صالال ل
الف .در فراز  1۷از دعای  6درخصوص دامهای شیطان میفرمایاد« :اَللَّهُالالوَّ َ
د وَ الِهِ ،وَاحْفَظْنا مِنْ بَیْنِ اَیْدینا وَ مِنْ خَلْفِنا وَ عَنْ اَیْمانِنا عَنْ شَمآتِلِنا ،وَ مِنْ جَمیالال
مُحَمَّ ٍ

ِ نَالالواحینا»؛

«بار خدایا بر مممالد و آل او درود فرست،و ما را از دامهاى شیطان) پیش رو و پشت سر و
از اّراف راست و چپ و از همه جوانبمان نگهدارى کن».
د
متن غائب« :ثُوَّ لَآتِیَنَّهُوْ مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِوْ وَ مِنْ خَلْفِهِوْ وَ عَنْ أَیْمالالانِهِوْ وَ عَالالنْ َشالالماتِلِهِوْ وَ ال تَجِالال ُ

أَکْثَرَهُوْ شاکِرینَ» األعرافن.)1۷
رواب بینامتنی :آیه فوا چگااونگی مماصااره و نفااوذ شایطان در انسااان را از پایش رو،
پشت سرّ ،اارف راساات و چااپ بیاان مایکنااد .بایشااک ،ایان جهااات فراّبیعایانااد ناه
جغرافیایی ،زیرا کمین اه اغوای شیطان یعنی صراط مستقیم األنعامن ،)153مااادی نیساات،
در نتیجه حملههای وی نیز مادی نیستند ،هر چند ممکن است آثار مادی را به همراه داشااته
باشند ر.ک؛ جوادی آملای139۲ ،ش :ر )۲35 ،۲8حضاارت نیاز در ایان دعااا از خداونااد
میخواهد که راههای نفوذ شیطان را که با وسوسااه در فکاار و اندیشاه و انگیازه ،آدمای را
منمرف میکند ،حفظ نماید .حضرت آیة قرآن را با همان معنا و ساااختار در کااعم خااود
به کار رفتهاست و بدین ترتیب ،بر اقتدار کعم خویش میافزاید .لذا رابطه میان دو مااتن،
از نوع نفی متوازی است که در آن جوهره متن پنهان تغییر نکردهاست.
ب .متن حاضر :در فراز  5دعای  1۷در بیان درخواست هدایت از خداوند جهت نقااش
ل َضالالغلَتِ ِه»؛ «خاادایا ،بااه
دى بِمِثْالال ِ
شیطان در مراهی انسان چنین میفرمایاد« :أَمْتِعْنَالالا مِالالنَ الْهُالال َ
اندازهی مراهیِ شیطان ،ما را هدایت ارزانی کن» در فراز  ۲از این دعا به ضعلت شایطان
ان اشاره کرده و میفرماید« :اعالالو بالالَ َاَنْ یُطْمِالال َ نَف َْسالال ُه فالال

و تعش او برای مراهی بند
اِضْغلِنا»؛ «اى خداوندا! ما پناه به تو مى بریم  ...از این که در مراهى ما ّمع بندد».

متن غائب﴿ :وَ لَأُضِلَّنَّهُوْ وَ لَأُمَنلیَنَّهُوْ وَ لَآمُرَنَّهُوْ فَلَیُبَتلکُنَّ آ انَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُوْ فَلَیُغَیلرُنَّ خَلْقَ اللَّ ِه وَ

مَنْ یَتَّخِ ِذ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّ ِه فَقَ ْد خَسِرَ خُسْراناً مُبِیناً﴾ النساء.)119:
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رواب بینامتنی :خداوند در متن غائب از زبان خود شیطان یکی از اهداف او را اضااعل
بند ان خدا دانسته است :ألضِلَّ َّنهُم  ...نساااءن )119بااا توجااه بااه اِسااناد اضااعل بااه خداونااد
ألضالَّنَّهُم»
سبمان در برخی آیات البقرهن ۲6؛ األنعامن ،)1۲5تهدید بر اضعل در عبااارت « ِ
نیز در حقیقت سنن خدا و حجالت است نااه کااعم شاایطان .البتااه اضااعل خداوناد همااواره
کیفری است نه ابتدایی ،و با حفظ اختیار انسان است .ضاعلت از ریشااه «ضاالل» باه معنااای
عدول و انمراف از راه مستقیم ،نقطه مقابلش هاادایت اساات ر.ک؛ مصاطفوی ،ر)38 ،۷
در متن حاضر ،اما حضرت بااا اقتباااس از ایان لفااظ بااه اناادازه ضااعلت شایطان از خداونااد
هدایت درخواست فرمااودهاساات کااه کنایاه از تعااالی مطلااق مایباشااد ر.ک؛ ممادوحی،
1383ش :ر )130 ،۲شیطان ام به ام پیش میرود و از وسوسه بهره می یرد تا بنااد ان
را بااه دام بیناادازد ،و بااه مراهاای بکشاااند ر.ک؛ جااوادی آمل ای1389،ش :ر)498 ،۲0
حضرت با این بیان تصویری پویاا و زناادهای را باارای مناّبااان در زمینااه مراهای انسااان
توس شیطان ارائه میدهد.رابطه میان دو متن از نوع ،نفی متوازی است.
ر .متن حاضر :در فراز ننست از دعای  1۷به کید و مکر شیطان اشاره کارده و از شاار
آن به خدا پناه بردهاند «اللَّهُوَّ إِنَّا نَعُو ُ بََِ مِنْ نَزَغَالالاتِ ال َّشالالیْطَانِ الالالرَّجِیوِ وَ کَیْالال ِد ِه وَ مَکَآتِالال ِد ِه »...؛
هااای او» در

«خدایا ،پناه میبرم به تو از وسوسههای شیطانِ رانده شده و حیلااه هاااو نیرنا
ل
دهُ ،وَ أَبْطِالال ْ
فراز  1۲این دعا برای از بین رفتن قدرت شیطان میفرمایاد« :اللَّهُالالوَّ وَ اهْالالزِمْ جُنْالال َ
کَیْ َد ُه وَ اهْ ِدمْ کَهْفَهُ ،وَ أَرْغِوْ أَنْفَه»؛ «بارخدایا لشااگرش را شکساات ده ،و مکاارش را باینتیجااه
ردان ،و پناهگاهش را ویاران ساااز و بینای او را بااه خاااک مااال» همچناین در فااراز  ۲۷از
صالالرْفِ
َضالالرَّعُ إِلَیْالالََ فِالالی َ
دعای  3۲از کید و مکر شیطان به در اه الهی تضرالع مینماید« :وَ أَت َ
کَیْ ِد ِه عَنلی»؛ «و از تسلال و توانائى او بر من) به تو پناه برده حفااظ و نگهاادارى ماایّلبم ،و
در بر رداندن مکر و فریب او از خویشتن بسوى تو زارى مینمایم» و در فراز  10از دعای
ل عَلَ
 4۲از نزغات شیطان یاد میکند« :اللَّهُوَّ صَ ل

الشالالیْطَانِ
ل  ...وَ مِنْ نَزَغَاتِ َّ
د وَ آلِهِ ،وَ اجْعَ ِ
مُحَمَّ ٍ

16

تناص قرآنی در صحیفۀ سجادیه؛ مطالعۀ موردی موضوع شیطان  /فاطمه علیی رحمانی و...

وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِساً»؛ «و از تباهکاریهاى شیطان و از در دل ذراندن اندیشههاااى بااد
حافظ و نگاهدارنده».
ذ بِاللَّ ِه إِنَّ ُه سَمِی
متن غائب﴿ :وَ إِمَّا یَنْزَغَنَََّ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْ ٌ فَاسْتَعِ ْ

ٌ عَلِالالیوٌ﴾ األعاارافن ،)۲00

ل الطَّالالاغُوتِ فَقالالاتِلُوا أَوْلِیالالا َ
ل اللَّ ِه وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یُقالالاتِلُونَ فِالالی َسالالبِی ِ
﴿الَّذِینَ آمَنُوا یُقاتِلُونَ فِی سَبِی ِ

الشَّیْطانِ إِنَّ کَیْ َد الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً﴾ النساءن .)۷6
رواب بینامتنی :در آیة  ۷6سوره نساء کافران را یاران شیطان نامیده و مؤمنان را به نباارد
با آنان امر کرده و میفرماید با یاران شیطان بجنگید و بدانید پیروزی از آنِ شماست ،زیاارا
نیرن شیطان ضعیف است .کید و مکرهای عظیم نیز از شیطان است ر.ک؛یوساافن ۲8؛
ابراهیمن 46؛ نوحن  ،)۲۲زیرا همه کیدها و مکرهای مراه کننده زیرمجموعااه و ممصااول
فریب شیطان است؛ لیکن هنگامی که حیلههای بزرگ شیطان با مکر و کید الهی ،ساانجیده
شود کید شیطان در نهایت ضعف قاارار دارد و هرچنااد باازرگ باشااد،نزد خداونااد باایاثاار
است،زیرا بر سراسر جهان ممی النساءن  )1۲6و از هماه حیلااههااای شاایطانی آ اااه اساات
ابراهیمن 46؛ یونسن  )۲1به ایجاد «حائل» بین شنص و هدف او «حیله» می ویند.
چنانچه این حیله مرموز و نااامرئی باشااد ،آن را کیااد و مکاار مااینامنااد ر.ک؛ فیاومی،
1414ا :ر .)3۲ ،13بنابراین ،اصل کید و مکر مذموم نیست ،چنانکااه بااه خاادای ساابمان
نسبت داده میشود و کید و مکر او بر هاار حیلااه و مکااری غلبااه دارد ر.ک :األنفااالن 30؛
یونسن  .)۲1حضرت در فراز ننست دعا ،از شر وسوسااههااای شایطان کااه از آن تعبیار بااه
«نزغ» شده به خدا پناه میبرد« .نزغ» در لغت به معنای وارد شاادن در کااارى بااراى فساااد و
تباهى و یا به عبارتی القاء شر و فساد در قلب به وسیله وسوسااه مصااطفوی ،ر )8۲ ،1۲در
حقیقت ،نعمتهای ظاهری ابزار دیگر شیطان است ،از شیطان بهره مناادی از خااوب جلااوه
دادن امور ناپسااند و نفاارت انگیاز نمااودن کارهااای نیاک اساات او بااا تصاارف در مجاااری
س انسان قدرت تشینص را از فرد تمت سلطه خود سلب می کندو
ادراکی و تمریکی نف ِ
او را به اسارت خود در میآورد ر.ک؛ ممدوحی ،ر )1۲4 ،۲سااپس در فرازهاای پایاانی
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دعای  1۷جهت تککید دعایش بر از بین رفتن کیاد شایطان مجاادد از خداونااد درخواساات
مینماید تا قدرت شیطان و لشگرش را بینتیجه رداند.
حضرت در رابطه با کید و وسوسههای شیطان با ذکر الفا «نزغ» و «کیاد» از قاارآن بااا
متن غائب تعامل برقرار کردهاست و الفا متن غائب را در کعم خود ذکر کاارده ،از ایان
رو ،کاربرد این واژه در متن حاضر سبب ایجاد تناص لفظی شده است و از آنجا که نااه در
لفظ و نه در معنای متن حاضر تغییری صورت نگرفته ،رابطااه بینااامتنی از نااوع نفای جزئای
است.
د .مااتن حاضاار :در فااراز  ۷از دعااای  1۷پیرامااون تاازیین امااور باّ ال توس ا ش ایطان
ل فَعَرلفْنَا ُه »...؛ «خدایا ،هر باّلی را که شیطان در چشاام
میفرماید« :اللَّهُوَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِ ٍ
ما میآراید ،به ما بشناسان».
متن غائااب﴿ :إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَل
أَمْل

د ما تَبَیَّنَ لَهُوُ الْهُدَى الشَّیْطانُ َسالالوَّلَ لَهُالالوْ وَ
أَدْبارِهِوْ مِنْ بَعْ ِ

لَهُوْ﴾ مممدن .)۲5

رواب بینامتنی:تسویل به معناى تزیین نفس است و جلوه دادن چیزهاایى کااه نفااس باار
آنها حریص است و تصویر نمودن قبح و زشتى براى او به صااورت حساان و خاوبى اساات
ر.ک؛ مصطفوی ،ر۲۷4 ،5؛ ابن منظور1414 ،ا :ر)350 ،11حضرت از خدا نسابت بااه
آنچه شیطان برای ما زینت دادهاست درخواست شناخت میکند .امالااا زیناات انسااان از نظاار
قرآن «ایمان» است المجراتن .)۷بنابراین ،فریفتگان زینت زمین تمت والیاات شاایطانند و
روید ان به ارزشهای معنوی تمت والیت رحمان .تشاانیص «زیناات ارض» از «زیناات
قلب» چندان دشوار نیست ،امالا انسان بر اثر اغوای شیطان اهی نقمت را نعمت پنداشته ،بااه
آن دل خوش میدارد ر.ک؛ جوادی آملی1388 ،ش :ر.)5۲8 ،1
لیکن متن غائب نیز درباره منافقان است که دالئل حقانیاات پیااامبر ص) را بااه وضااوح
دیدند و شنیدند ،ولى به دلیل تسویعت شیطانى به آن پشت کردنااد .چااون مااتن غائااب در
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متن حاضر بازآفرینی شده و هم جهت با معنای متن غائب به کااار رفتااه اساات و رابطااه دو
متن از نوع نفی متوازی است.
ل ما یُلْقِ
ه .در فراز  13از دعای  ۲0صمیفه میفرماید« :اَللَّهُوَّ اجْعَ ْ
التَّمَنّ

وَالتَّظَنّ

د ِکْراً لِعَظَمَتََِ ،وَ تَفَکُّراً ف
وَالْحَسَ ِ

درَتََِ ،وَتَدْبیراً عَل
قُ ْ

الشَّیْطانُ ف

رُوع

مِالالنَ

عَ ُدولكَ»؛ «الهى عنایت

کن که به جاى آنچه شیطان در دلم مااىافکنااد از آرزوى باّاال و بااد مانى و حسااد ،یااد
عظمت تو کنم ،و در قدرت تو اندیشه نمایم ،و در دفع دشمنان تو چارهسازى نمایم».
متن غائب« :وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلََِ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِیٍّ إِالَّ إِ ا تَمَنَّ

أَلْقَالال

الشالالیْطانُ فالالی أُمْنِیَّتِالال ِه
َّ

فَیَنْسَخُ اللَّ ُه ما یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُوَّ یُحْکِوُ اللَّالال ُه آیاتِالال ِه وَ اللَّالال ُه عَلالالیوٌ حَکالالیوٌ» ر.ک؛ المااب5۲ :؛ و نیاز
ر.ک :همان.)53 :
رواب بینامتنی :آیه  5۲سااوره حااب باادین مفهااوم اساات کااه تم الناای پیااامبران و بااهویااژه
پیامبر ص) هدایت و اصعح جوامع بشری است و شیطان که از موانع تکامل انسااان اساات،
میکوشد در برنامههای هدایتی و اصعحی پیامبران ع) اخعل کنااد؛ رچااه شاایطان هاایچ
راهی به دلهای پیامبران برای وسوسه ندارد؛ زیرا دلهای آنان از حصون اماان الهاای اساات
که از زند وسوسه مصون است ،لیکن دسیسه و وسوسه او برای صَدال از صراط مسااتقیم در
تمقق عینی است .خدای سبمان القائات و اخااعلهااای شایطانی در برنامااههای پیااامبران را
نسخ و آیات خود را تمکیم میکند؛ یعنی بااا حاکمیاات آیاااتِ خااود ،راه نفااوذ شاایطان را
میبندد ر.ک؛ ّباّبائی141۷ ،ا :ر.)391 ،14
اصل امنیالة «أُمْ ُنویَة» بر وزن «أُفعولة» و به معناای آرزو و در اصاال از بااه معنااای تقاادیر و
اندازه یری است که وقتی هیئت تَفعالل میپااذیرد تَمَ الناای الشاایء) ،بااه معنااای آرزو کااردن
میآید؛ زیرا در تمنالی و آرزو کردن یک چیز نیز نوعی تقدیر آن شیء در ذهن ،همااراه بااا
ععقه رسیدن بهآن وجود دارد ر.ک؛ ابن منظور ،ر ،۲9۲ ،15مصااطفوی ،ر )186 ،11در
الشایْطانُ» و
متن حاضر حضرت بااا بااه کااار یری مضاامون و الفااا قرآنای چااون «یُلْقِااى َّ
«ال َّتمَنالى» از خداوند درخواست مینماید کااه بجااای القائااات و وسوسااههااای شایطانی ،یااد
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خداوند را در دلش بیفکند« .ألقی» به معنای ّرح و انداختن است که در اصل باارای امااور
عینی همچااون ﴿وَ أَلْقَ

الْالالأَلْواحَ﴾ األعاارافن﴿ ،)150فَالالأَلْقَوْا حِبالالالَهُوْ﴾

الشااعراءن  )44اسااتعمال

میشود سپس در معنا توسعه یافته و درباره امور غیبی همچون ﴿وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْالالََ مَحَبَّالال ًۀ مِنلالالی﴾
ّهن ﴿ ،)39سَنُلْقِی فِی قُلُالالوبِ الَّالالذِینَ کَفَالالرُوا الرُّعْالال َ﴾

آل عمارانن  )151اسااتفاده مای ااردد

همچنین «روع» به معنای قلب است ر.ک؛ کبیر مدنی شیرازی1409 ،ا :ر )368 ،3نسبت
میان متن حاضر و متن غائب ،نفی متوازی است ،زیرا پیام و ساختار در هر دو متن یکسااان
است.
و .متن حاضر :در فراز  ۷از دعای  ۲5میفرمایاد« :اِنْ هَمَمْنالالا بِفاح َِشالال ٍۀ َشالالجَّعَنا عَلَیْهالالا ،وَ اِنْ
ل صالِحٍ ثَبَّطَنا عَنْهُ ،یَتَعَرَّضُ لَنا بِالشَّهَواتِ وَ یَنْصِ
هَمَمْنا بِعَمَ ٍ

ِالشالالبُهاتِ»؛ «چااون بااه کااار زشاات
ُ لَنا ب ُّ

همالاات کنایم ماا را بااه آن دلیار مااىنمایاد ،و چااون بااه عماال صااالح رو کنایم مااا را از آن
بازمىدارد ،با شهوات در جستجوى ماست ،و در راه ما دامِ شبهه نصب کند».
متن غائب﴿ :إِنَّما یَأْمُرُکُوْ بِالسُّو ِ وَ الْفَحْشا ِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَ

اللَّ ِه ما ال تَعْلَمُالالونَ﴾ البقاارهن 169؛

النورن.)۲1
رواب بینامتنی :ننستین ام شیطان در اضعل انسان بعد از تلقین جهل علماای و القااای
اندیشه باّل« ،وسوسه» عملی و پس از آن «امر» است که خودْ وسوساه متکاماال و متااراکم
است .در «امر» نیز اواللین ام و مکمور به او «سوء»،آنگاه «فمشاء» و سپس «تشریع و بدعت»
است؛ یعنی ننست تمارالد عملاای در براباار قااانون مشااروع و سااپس جاارأت تشااریعی باارای
قانونگذاری است .لذا کار شیطان جز امر به زشتی چیز دیگری نیست و مکموران او در این
امر ،توده مردماند .امر شیطان به سااوء و فمشااا ،در مقاباال اماار خاادای ساابمان بااه عاادل و
احسان است النملن  )90شیطان پس از آنکه کسی را به سوء و فمشا واداشت او را که به
جاهعنه سنن فتن عااادت داد بااه تاادریب وادار میکناد تااا جاهعنااه ساانن فااتن را در
مسائل اعتقادی اخعقی ،فقهی و حقوقی به مرز بدعت برساند و چیاازی را کااه نمیدانااد بااا
علم و عمد به خداوند نسبت دهد .چنین نسبتی ،تشریع و از بزرگترین ناهااان و در حادال
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کفر است ر.ک؛ جوادیآملی1388 ،ش :ر )518 ،8فمشااا کااردار و فتاااری اساات کااه
قبح آن بزرگ باشد ر.ک؛ راغااب اصاافهانی )6۲6 ،حضاارت در ایان فااراز بیاان مایدارد
کسی که ستاخانه حرکت میکند و در انجام عمل صالح سست اساات و توانااایی الزم را
ندارد ،میفهمد که تمت سیطره شیطان است.
حضرت مضمون قرآنی به همراه لفظ «فاحِشَه» را جهاات برقااراری ارتباااط کعمااش بااا
قرآن بر زیدهاست .با این تفاوت که «فمشاء» در آیه اسم است ولی در کعم حضاارت بااه
صورت «فاحشه» بیان شده که داللت بر خصلتهاى بىنهایت شنیع و زشت دارد .بنااابراین
حضرت با این تغییر بر قدرت کعمش افاازوده و نااوعی فضااای اقناااعی باارای مناّااب در
دعای خود به وجود آورده کااه موجااب شااده منشااوری درخشااان از قاارآن را ارائااه دهااد.
بینامتنی موجود در این عبارت از نوع نفی متوازی است.
ز .متن حاضر :در فراز  6از دعای  ۲۷از خداوند درخواست میکند که او و فرزندانش
ل َشالالیْطانٍ
را از شرال شیطان حفظ نمایاد« :اَعِذْن وَ ُرلیَّت مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیوِ ،... ،وَ مِالالنْ َشالالرل کُالال ل
مَری ٍد»؛ «اى خداوند ،مرا و ذریاله مرا از شیطان رجیم در پناااه خااود دار و از شاار هاار شاایطان
سرکش» همچنین در فراز  6از دعای  ۲5همین دعا را میفرماید.
و» آل عمااران )36 :و «وَ مِنَ النَّاسِ
متن غائب﴿ :إِنلی أُعیذُها بََِ وَ ُرلیَّتَها مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجی ِ
مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّ ِه بِغَیْرِ عِلْوٍ وَ یَتَّبِ

ل شَیْطانٍ مَری ٍد﴾ المبن .)3
ُ کُ َّ

رواب بینااامتنی :آیاه ننساات ،جملااه پایااانی نیااایش همساار عماران اساات کاه مااریم و
فرزندش را به خدا سپرد و از شیطان به خدا پناه برد« .رجام» سن است و «رجم» رماای بااه
رجام سن زدن) است که استعاره شده برای مانه زدن ،پنداشااتن ،فمااش دادن و ّاارد
کردن« .شیطان رجیم» یعنی ّرد شده از خیرات و خوبیهاساات راغااب اصاافهانی.)345 ،
آیه بعد ،درباره روهى از مردم است که بدون هیچ علم و دانشى در باره خدا بااه مجادلااه
برمىخیزند .اه در اصل توحید جدال  ،اه در قدرت خدا نسبت به مسئله معاااد و در هاار
صورت هیچ ونه دلیلى بر فتههاى خود ندارند.
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در حقیقت آیه درباره همه کسانى اساات کااه بااه نااوعى ،از روى تقلیااد کورکورانااه یااا
تعصب یا پیروى از خرافات ،به جدال در برابر حق برمىخیزنااد ر.ک؛ مکااارم شایرازی و
همکاران13۷4 ،ش :ر )1۲ ،14این ونه افراد که تابع هیچگونه منطااق و دانشااى نیسااتند از
هر شیطانی تبعیت مىکنند .واژة «مرید» از ماده «مرد» در اصاال بااه معناااى ساارزمین بلناادى
است که خالى از هر ونه یاه باشد .در اینجا منظور کسى اساات کااه عاارى از هاار ونااه
خیر و سعادت و نقطه قوت است ،و ّبعاً چنین کسى سرکش و ظااالم و عصاایانگر خواهااد
ب اود ر.ک؛ فراهی ادی1410 ،ا :ر )3۷ ،8در دعااای حض ارت نی از درخواساات شااده ک اه
خداوند او و ذریالهاش را از شیطان ّرد شده از خیرات حفظ نماید .به نظر مایرسااد ایشااان
در بر زیدن الفا قرآن ،نهایت دقالت را به کااار رفتااه اساات و الفااا و ترکیبای را باارای
ادای مقصود خویش بر زیده که در ادای تمام مقصودش ،مفید باشد .تااا بااا ایجاااد کانش
تکثیری الزم در زمینه مراه ری شایطان در مسایر تعااالی انسااان ،بسااتر و زمینااه تماوالل در
مناّبان فراهم ردد .پر واضح است که رابطه بینامتنی در این قسمت از نااوع نفای جزئای
است.
ذنُوبِ ،وَ
ذا مَقَامُ مَالالنْ تَدَاوَلَتْالال ُه أَیْالالدِی الالال ُّ
ح .متن حاضر :در فراز  6دعای  31میفرماید« :هَ َ
قَادَتْ ُه أَ ِمَّ ُۀ الْخَطَایَا ،وَ اسْتَحْوَ َ عَلَیْ ِه الشَّیْطَانُ ،فَقَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِالال ِه تَفْرِیطالالاً ،وَ تَعَالالاطَ

مَالالا نَهَیْالالتَ عَنْالال ُه

تَغْرِیراً»؛ «اینجا که من ایستادهام ،جایگاه کسى است که بازیچه دست ناهان اساات و زماام
اختیارش در کف خطاهااا و لغزشااها .شایطان باار او تاختااه و چیر ااى یافتاه ،پااس ،از روى
تفری  ،از انجام هر چه بدان فرمان دادهاى قصور ورزیده و از سر غارور ،هاار چااه را از آن
نهى کردهاى مرتکب شده» همچنین در فراز  6دعای  8میفرمایاد« :وَ نَعُالالو ُ بِالالََ مِالالنْ ُسالالو ِ
السَّرِیرَۀِ ،وَ احْتِقَارِ الصَّغِیرَۀِ ،وَ أَنْ یَسْتَحْوِ

َ عَلَیْنَا الشَّیْطَان »...؛ «پناه میبریم بتو از بدى راز نهفتااه در

دل و از کوچک شمردن ناه خرد و از اینکه شیطان بر ما دست یابد».
الشالالیْطَان أَلَالالا إِنَّ حِالالزْبَ
متن غائب﴿ :اسْتَحْوَ َ عَلَیْهِوُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَئهُوْ ِکْرَ اللَّ ِه أُوْلَئالالََ حِالالزْبُ َّ

الشَّیْطَانِ هُوُ الخَاسِرُونَ﴾ المجادلهن.)19
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رواب بینامتنی :آیه فوا درباره منافقان است که راه کسب مال و مقااام سرنوشااتى جااز
این ندارند که در بست در اختیار شیطان و وسوسههاى او قرار مى یرند ،و خدا را به کلااى
فراموش مىکنند ،نه تنها منمرف مىشوند که در زمره عمال شیطان بااراى مااراه ساااختن
دیگااران قاارار مااى یرنااد ر.ک؛ مکااارم شاایرازی و همکاااران13۷4 ،ش :ر)46۲ ،۲3
«استموذ» از ماده «حوذ» در اصاال بااه معناااى قساامت پشاات ران شااتر اساات و از آنجااا کااه
ساربان به هنگام راندن شترها بر پشت رانهاى آنها مىزند این واژه به معناى تسال یااافتن
و بااه ساارعت راناادن آماادهاساات ر.ک؛ اباان منظااور ،ر48۷ ،3؛ راغااب اصاافهانی.)۲6۲ ،
عبارت «اسْتَحْوَ َ عَلَیْهِوُ الشَّیْطانُ» یعنى شیطان بر آنان به جهت زیاد پیروى کردن آنهااا از وى
مسلال شد ر.ک؛ ّبرسی13۷۲ ،ش :ر )383 ،9در فراز  6از دعای  3به این مطلااب اشاااره
دارد کااه جه انالم ،بازتاااب ّبیع ای ناهااانی اساات کااه انسااان در دنی اا خااود را باادان مبااتع
الشالالیْطَانُ» یعنای بااه همااان سااویی
اسالالتَحْوَ َ عَلَیْالال ِه َّ
کردهاست ،عبارت «وَ قَادَتْ ُه أَ ِمَّ ُۀ الْخَطَایَالالا ،وَ ْ
میروند که شیطان میراند ،زیرا شیطان سنت بر آنها مسلال است ر.ک؛ ممدوحی ،ر،3
 )3۷حضرت عین عبارت قرآنی در همان معنا را بیان کردهاست با ایان تفااوت کااه بجااای
ضمیر «هم» از ضمیر «ه» و «نا» استفاده نموده است .علت تفاوت استفاده از ضمیر در دعای
 31برای آن است که حضرت این دعا را برای خااود ماینمایاد و در دعااای  8ایان دعااا را
برای همه افراد مینماید چرا که ضمیر متکلم مع الغیر داللت بر جماعت دارد .حضرت بااا
اقتباس از متن غائب در کعم خود از آن ،تکثیر پذیرفته است .بدین ترتیب رابطهی بینامتنی
در این قسمت از نوع نفی متوازی میباشد.

 .۲-۱-۲بینامتنی لفظی غیرتطابقی
نوع دیگر از بینامتنیت لفظی آن است که نویسنده یا وینده ،الفاظی از متن غائب را با
ساختار و معنایی تغییر یافته در سنن خااود بااه کااار بگیارد .بینااامتنی لفظای غیرتطااابقی در
ادعیه صمیفه در موضوع شیطان تنها یک مورد است.
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- 1متن حاضر :در فراز  6دعای  ،1۷شیطان را جزو مراهان معرفی میکند«:

2۳
ولدْنَا مِالالنَ

التَّقْوَى ضِ َّد غَوَایَتِ ِه»؛ «خدایا ،در برابر تعش شیطان برای بیراه کردن ما ،رهتوشة پرهیز اری
نصیبمان فرما».
ل صاحِبُکو وما غَوی﴾ النجمن.)۲
متن غائب﴿ :ض ّ
رواب بینامتنی :متن غائب درباره پیامبر ص) است و بودن همااواره حضاارت در مسایر
حق به ونهای که در فتار و کردارشان کمترین انمرافى نیست .خداونااد مااىخواهااد در
این عبااارت هاار ونااه انمااراف و جهاال و مراهااى و اشااتباه را از پیااامبرش نفااى کنااد ،و
تهمتهایى را که در این زمینه از سوى دشمنان به او زده مىشد ،خنثى نماید .غوایت غیاار
از ضعلت اساات .غوایات از ریشااه غااوی بااه معنااای رفااتن بااه راه هعکاات اساات ر.ک؛
مصطفوی1430 ،ا :ر )۲8۷ ،۷راغب غوایت را جهلى توأم بااا اعتقاااد فاسااد دانسااته اسات
ر.ک؛ راغب اصفهانی141۲ ،ا )6۲0:بنا بر این «ضعلت» به معناى مطلق جهل و نادانى و
بی-خبرى است ،ولى «غوایت» جهلى است که با عقیده باّلى توأم باشد .به عبارت دیگر،
غی ،انمراف از راهْ همراه با فراموش کااردن هاادف اساات؛ ولاای ضااعلت ،انمااراف از راهْ
همراه با توجاله به مقصد است ،بنابراین ،ضعلتْ مراهی ،و غی مراهی و مهدفی است
ر.ک؛ ّباّبائی141۷ ،ا :ر )34۲ ،۲در متن حاضر حضرت از خداونااد در براباار تااعش
شیطان برای بیراه کردن افراد ،تقوا و پرهیز ااری را مایّلبااد .چااون مااتن غائااب در مااتن
حاضر بازآفرینی شده و در خعف معنایش به کار رفته ،رابطه بین دو متن از نوع نفی کلالی
است.

 .۲-۲بینامتنی مضمونی
در این نوع رواب بینامتنی ،نویسنده یا وینده با الهام اارفتن از مضااامین مااتن غائااب،
مفهوم آن را با الفا و عبارات خویش ،بیان مایدارد ر.ک؛ مساابوا139۲ ،ش )۲18 :بااه
ونهای که در آن معنا و مضمون متن غائب در قالب الفا جدید ،بیان می ااردد .بااه نظاار
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میرسد ،پراهم الیتترین ونه از رواب بینامتنی همین نااوع اساات ،زیارا در اشااکال پیشاین،
مموریالت کم و بیش با لفظ است ،لیکن در این نوع ،نویسنده یا وینده با الهااام اارفتن از
متن غائب و پس از دریافت و درک مضمون ،آن را به ذوا و قریمه و با سبک و اساالوب
خویش بیان میدارد؛ به ونااهای کااه خواننادة مااتن ،حضااور لفظای ممسااوس ،یاا ذکااری
صااریح از مااتن غائااب نم ایبینااد ر.ک؛ عباااسزاده1389 ،ش )14 :در ای ان نااوع رواب ا ،
حضرت مضمون یا مفهوم قرآن را در سنن آورده است ،بیآنکه به بهره یاری از قاارآن،
اشاره نماید یا برای آن نشانه و قرینهای آشکار ،ذکر کند .این نااوع روابا بینااامتنی کااعم
حضرت با قرآن ،واه انس ایشان با قرآن است .در این بنش به بررسی نمونههایی از ایان
نوع رابطه بینامتنی پرداخته میشود:
الف .در فراز  6از دعای  10درباره سرزنش شیطان به پیاروانش مایفرمایاد« :اَللَّهُالالوَّ اِنَّ
د شَمِتَ بِنا اِ ْ شایَعْنا ُه عَل
الشَّیْطانَ قَ ْ

ل عَل
مَعصِیَتََِ ،فَصَ ل

د تَرْکِنالالا اِیّالالا ُه
د وَالِهِ ،وَ التُشْمِتْ ُه بِنا بَعْالال َ
مُحَمَّ ٍ

لَََ ،وَ رَغْبَتِنا عَنْ ُه اِلَیََْ»؛ «شیطان ،ما را چااون در نافرمانیات او را همراهااى کااردیم ساارزنش
مىکند ،پس بر مممد و آلش درود فرست و اکنون که شیطان را به خاّر تااو وا ذاشااتیم
و از ّرف او به سوى تو روى آوردیم وى را به سرزنش ما شاد مکن».
دتُکُوْ فَالالأَخْلَفْتُکُوْ وَ
د الْحَقل وَ وَعَالال ْ
دکُوْ وَعْ َ
متن غائب﴿ :وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّ َه وَعَ َ

َاسالالتَجَبْتُوْ لالالی فَالالغ تَلُومُالالونی وَ لُومُالالوا أَنْف َُسالالکُوْ ﴾...
ما کانَ لِیَ عَلَیْکُوْ مِالالنْ ُسالاللْطانٍ إِالَّ أَنْ دَعَالالوْتُکُوْ ف ْ
ابراهیمن .)۲۲
رواب بینامتنی :آیه فوا ،پاسخ شیطان به اعتراض دوزخیان است که او را مایه خسااران
خود میپندارند و قرآن آن را باز و میکند .لذا صرف دعااوت موجااب ساالطه داعاای باار
مدعوال نیست .شیطان بر مؤمنان ساالطهای ناادارد و باار فاارض تمکالاان وی از ناازغ و وسوسااه،
مؤمنان بیاعتنا به آن وسوسه ،او را ّارد کاارده ،فااوراً بااه پناهگاااه توحیاادی میرونااد و از
زند او ممفو میمانند .شیطان تنها بر متولیان خود سلطنت دارد النملن .)100-98
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با آوردن لفظ «شمت» ،مفهوم سرزنش و شاد شدن شیطان به متول الیان خود را بیان کرده
است .شماتت ،به معنای خوشمالی دشمن از پیدایش بع و مصیبت است .این فااراز از دعااا
درباره پناهند ی به خدا از شرال شایطان اساات کااه شاااید هایچ ماارارت و تلنای ،بااه اناادازه
شماتت دشمن سنت نباشد .از این رو ،از شماتت دشمن به خدا پناه میبرد کااه بارخاادایا،
مبتعیم مکن که در اثر پیروی از شیطان مراه شوم و او به شماتت و ریشنند من بپااردازد
ر.ک؛ ممدوحی ،ر )481 ،1رابطه متن حاضاار بااا مااتن پنهااان ،نفای متااوازی اساات باادین
شکل ،حضرت رابطه بینامتنی زیبایی را در متن خویش برقرار کاارده ،باادون اینکااه معنااای
اصلی متن غائب نفی شود ولی آن را با الفا و مضمون خویش بیان نمودهاست.
ب .متن حاضر :در فراز  14از دعای  1۷میفرماید« :اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِیَاتِ ِه»؛ «خدایا ما را
از شمار دوستان شیطان بیرون آور».
متن غائاب﴿ :إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکوُ عَ ُدوٌّ فَاتخَّذُو ُه عَ ُدوًّا إِنَّمَا یَ ْدعُواْ حِزْبَ ُه لِیَکُونُواْ مِنْ أَصحْابِ السَّعِیرِ﴾
فاّرن6؛ المجادلهن .)19
رواب بینامتنی :در متن غائب بیان شده که شیطان باارای صااف آرایاای و خااونریزی در
برابر مؤمنان از لشکریان و سپاهیان خود مدد میجوید«.حزب» جماعاات و روهای اساات
که دارای شدت عمل و خشونت باشند راغااب اصاافهانی )۲31 ،در التمقیاق آمااده اصاال
واحد این ماده ّایفه و جماعتی از مردم که دارای عقیده و هاادف مشااترک باشااند مااوارد
استعمال در قرآن نشان می دهد که وحدت عقیده و هدف در آن ملمو است و رنه هر
دسته و جماعت را حزب نگویند مصطفوی ،ر )۲08 ،۲بارزترین نشانههای حزب شایطان
همان نفاا و دشمنی با حق و فراموشای یااد خداساات ّبرسای13۷۲ ،ش :ر .)6۲8 ،8در
متن حاضر حضرت از خداوند در خواست می کند که ععوه باار رهااایی از شاار شایطان از
هر آنچه که با شیطان نزدیکای و مقارباات دارد نیاز دوری حاصاال شود.حضاارت بااا شایوه
بینامتنی مضمونی با قرآن ارتباط برقرار کرده است از آنجا که مضمون متن پنهااان پذیرفتااه
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شده و جوهره آن تغییر اساسی نکردهاست ،لااذا رابطااه میاان دو مااتن از نااوع نفای متااوازی
است.
ر .متن حاضر :در فراز  9از دعای  1۷درباره تسلال

شیطان میفرماید...« :وَحَوللْ ُسالاللْطَانَ ُه

عَنَّا »..؛ «خدایا ،شیطان را بر ما چیره مگردان» همچنین در فااراز  8از دعااای  ۲5مایفرمایاد:
«اللَّهُوَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَ ُه عَنَّا بِسُلْطَانََِ حَتَّ

د ِه فِی الْمَعْصُومِینَ
دعَا ِ لَََ فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْ ِ
تَحْبِسَ ُه عَنَّا بِکَثْرَ ِۀ ال ُّ

بَِ»؛ «بار خدایا ،به قدرت خویش مقهورش کن که بر ما سلطه نیابد ،تا آنگااه کااه دساات
دعا به سوى تو بر مىداریم نگذارى که سوى ما راه جوید و در زمااره مصااون ماناد ان از
کید او در آییم».
دتُکُوْ فَالالأَخْلَفْتُکُوْ وَ
د الْحَقل وَ وَعَالال ْ
دکُوْ وَعْ َ
متن غائب﴿ :وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّ َه وَعَ َ

ما کانَ لِی عَلَیْکُوْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُکُوْ فَاسْتَجَبْتُوْ لِی  ﴾...ابراهیمن.)۲۲

رواب بینامتنی :سلطان به معناى تمکالن از قهر است و ا ر دلیل و حجت را هاام ساالطان
فتهاند ،از این جهت است که قدرت و تمکن دارد که با نتیجههاى خااود باار عقااول غلبااه
کند و عقلها را تسلیم خود نماید و ظاهرا مراد از سلطان ،اعم از ساالطه صااورى و معنااوى
است ر.ک؛ راغب اصفهانی4۲0 ،؛ مصطفوی ،ر )1۷8 ،5متن غائب در این باره است که
وسوسههاى شیطان هر ز اختیار و آزادى اراده را از انسان نمى یرد؛ بلکه او یک دعااوت
کننده بیش نیست و این انسانها هستند که با اراده خود دعوت او را مااىپذیرنااد ،ساالطنت
شیطان منمصر در کسانى است که او را ولى خود مى یرنااد تااا او بااه دلنااواه خااود امااور
ایشان را تدبیر کند  ،ولى رفتن کسى که خدا ولیش ندانسته شرک به است ،میااان توکاال
نکردن بر خدا و توالى شیطان و عبادت او هیچ واسطهاى نیست ،کسى که بر خاادا توکاال
نکند او از اولیاى شیطان خواهد بود .البته هر چند کااه دعاوت مااردم بااه وساایله شاایطان بااه
سوى شرک و معصیت به اذن خدا است ،لیکن صرف دعوت است و تسل نیساات ،یعنااى
خداوند شیطان را بر ما مسل نکرده چون دعوت کردن به کارى حقیقتش تساال دعااوت
کننده بر کارى که دیگرى را به آن دعوت کرده نمىباشد ا رچه شاانص دعااوت کننااده
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یااک نااوع تساالطى باار اصاال دعااوت پیاادا کنااد ر.کّ :باّبااائی141۷ ،ا :ر45 ،1۲؛
ممدوحی ،ر .)141 ،۲حضرت در متن حاضر به این مطلب تصااریح دارد کااه تنهااا قاادرت
خداوند میتواند بر شیطان چیره شود و فق با دعا میتوان رحمت الهای را جلااب نمااود و
تنها سلطنت الهی میتواند او را مقهور خود کند همو )431،لذا بااا کثاارت دعاا بااه در اااه
حق ،از خداوند میخواهد که او را از کید شیطان معصوم بدارد .تناص این بنش ،از نااوع
نفی کلی است .زیرا در متن غائب کلمه سلطان از زبان خود شیطان درباره عاادم تساال باار
بند ان آمدهاست ولی در متن حاضر این کلمه درباره دور کااردن تساال شایطان اسااتفاده
شده است.
د .متن حاضر :در فراز  3از دعای  1۷میفرماید« :اَللَّهُوَّ اخْسَأْ ُه عَنّا بِعِبادَتََِ» «بارخاادایا بااه
قدرت عبادتت او را از میدان زند ى ما بران».
ذ بِاللَّ ِه مِنَ الشَّیْطانِ الالالرَّجیوِ ،إِنَّالال ُه لَالالیْ
متن غائب﴿ :فَإِ ا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِ ْ
الَّذِینَ َامَنُواْ وَ عَل َ رَبلهِوْ یَتَوَکَّلُونَ،إِنَّمَا سُلْطَنُ ُه عَلالال

َ لَالال ُه ُسالاللْطَانٌ عَلالال َ

َ الَّالالذِینَ یَتَوَلَّوْنَالال ُه وَ الَّالالذِینَ هُالالو بِالال ِه مُ ْشالالرِکُونَ﴾

النملن.)100-98
رواب بینامتنی :حضرت در متن حاضر،عبادت و ممبت خداوند را عاملی بارای دوری
از شیطان معرفی می شود .لیکن آیات فوا بیانگر این مطلب است :افرادی که در مواجهااه
با شیطان به خدا پناه برده و به او توکل می کنند ،از تسل شیطان در اماناند تنها کسانى از
شر او ایمن هستند که به خدا ایمان آورده و باار او توکاال کاارده باشااند .اسااتعاذه بااه خاادا،
توکل بر خدا است ،زیرا خداى سبمان در تعلیل لاازوم اسااتعاذه ،بجاااى اساتعاذه توکاال را
آورده و سلطنت شیطان را از متاوکعن نفااى کاارده ،همچناین ایمااان و توکاال ،دو مااعک
صدا عبودیتاند ،که ادعاى عبودیت با نداشتن آن دو ،ادعایى کاذب است.
تردیدی نیست که آنچه نجاتبنش است پناهبردن عملی و استعاذه حقیقای اساات ،نااه
صرف فتن «پناه میبرم» ،از این جهت «أعو باهلل من الشیطان الرجیو» وقتی نافع است که
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انسااان حرکاات کنااد و وارد ساانگر و دژ مسااتمکم الهاای بشااود ر.ک؛ جااوادی آمل ای،
1384ش.)111-108 :
بر این اساس در این قسمت از دعا ،حضرت غیر مستقیم با آیات  100-98سااوره نماال
رابطه بینامتنی برقرار کرده است؛ یعنی ایشان عبااادت و ممباات خداونااد را عاماال دوری و
مقابله با شیطان میداند همانگونه که در مااتن غائااب خداونااد اسااتعاذه و توکالاال را موجااب
دوری از شیطان معرفی میکند .از این رو ،مضمون و درون مایه متن حاضر بااا ماتن غائااب
یکسان است لیکن حضرت با اسلوب و در قالب بیاانی خااویش آن را بیاان کاارده اساات و
مناّبان را نسبت به مطلب خااویش اقناااع کاارده اساات .رابطااه میاان دو مااتن از نااوع نفای
متوازی است.
ه .متن حاضر :در فراز  5از دعای  1۷میفرماید...« :

َاسالاللَُْ
د غَوایَتِ ِه و ْ
َولدْنا مِنَ التَّقوى ضِ َّ

بِنَا مِنَ التُّقَ خِغفَ سَبِیلِ ِه مِنَ الرَّدَى» «خدایا در براباار تااعش شایطان باارای بیااراه کااردن ماا،
رهتوشهی پرهیز اری نصیبمان فرما».
ذکَّرُوا فَالالإِ
الشالالیْطانِ تَالال َ
متن غائب﴿ :إِنَّ الَّذینَ اتَّقَالالوْا إِ ا م ََّسالالهُوْ طالالاتِ ٌ مِالالنَ َّ

صالالرُونَ﴾
ا هُالالوْ مُبْ ِ

األعرافن.)۲01
رواب بینامتنی :متن غائب در این باره است که صفت اخعقی تقوا ،صاحبان خود را از
قدرت تشنیص برخودار میسازد تا در مواجهه با شیطان از مراهی نجات یابند .حضرت
نیز عامل تقوا را بر ضد مراهی شیطان معرفای مایکنااد .تقااوا حااالتی نفسااانی – عقعنای
است که انسان را از لغزنده ترین دامهای شیطان نگه می دارد .در ادامه پس از تقوا از خاادا
می خواهد مرحمتی عنایت فرماید که با سرعت حرکت کنایم و در مقااام و مرتبااه خاصای
متوقف نشویم یعنی دچار عجااب و خودپسااندی نشااویم و پیوسااته در حااال تکاماال باشایم
ر.ک؛ ممدوحی ،ر.)13۲-131 ،۲
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تقوا متضمن آ اهی و مصونیت از لغزش است و موفقیت و کامیابی را در پای خواهااد
داشت .تقوای الهی برای انسان نیروی بازدارنده در برابر خطرات است .پناه بردن مضااطرانه
به خدا را پروا و تقوا ویند ،زیاارا شاانص پناااهجو سااپر و وقایااه دارد و هاایچ تیااری بااه او
ن زره) کبیارِ
نمیخورد؛ بر این اساس ،انسان پرهیزکار و اهل پااروا ،دارای وقایااه و جوشا ِ
معنوی است که درون و بیرون او را میپوشاند و با این زره تقااوا نااه تنهااا از دشاامن بیاارون
شیطان) بلکه از دشمن درون نیز آسیب نمیبیند .پیدایش این حالت ،نتیجااه تقواساات کااه

بهترین توشه است﴿ :وتَزَوَّدوا فَإنَّ خَیرَ الالالزّادِ التَّقالالوی﴾ البقاارهن )198ر.ک؛ جااوادی آملای،
1389ش :ر .)40۲ ،۲۲حضرت با به کار یری مضمون قرآنی تقوای الهی را عاملی باارای
مقابله با شیطان دانستهاست .بنابراین بین دو متن به لما مضاامونی ارتباااط عمیقای برقاارار
کرده است .بینامتنی در این قسمت از نوع نفی متوازی است.
د
و .متن حاضر :در فراز  ۲از دعای  1۷میفرماید« :وَ اکْبِتْالال ُه بِالال ُ

وبِنَا فِالالی مَحَبَّتِالالَ»؛ «و بااه

سبب کوششمان در راه ممبالتت دماغش را به خاک بمال».
متن غائب﴿ :وَ الَّ ِذینَ آمَنُوا أَشَ ُّد حُبًّا لِلَّ ِه﴾ البقرهن .)165
رواب بینامتنی :در این بنش از دعا ممبالت خداوند را باعث خوار شدن شیطان معرفی
شدهاست .در حقیقت ،کسی که ممبالتی در دل دارد نمیتواند همزمان مم البت دشاامن او را
نیز داشته باشد .در متن غائب ،خداوند به دوستی شدید مؤمنان نسبت به خدا در مقایسااه بااا
مشرکان که تابع شیطان بودهاند ،اشاره دارد یعنی مؤمنااان علااى رغاام پیاادا شاادن ععقااهاى
میان ایشان و صاحبان مال و جاه و علم ،به خود اجازه آن نمىدهنااد کااه بنااده ایاان کسااان
باشند ،بلکه پیوسته مرتب با خدا با سنتترین پیوستگى و ارتباااط باااقى مااىماننااد ر.ک؛
مدرسی1419 ،ا :ر.)301 ،1
حضرت با به کار یری مضمون قرآنی مم الباات خادا را یکای از راهکارهااای مقابلااه بااا
شیطان را ممبالت خداوند دانستهاست .بدین ترتیب ممبالت خداوند در مؤمنان شدیدتر بااوده
و قصد و تعش شیطان در انمراف انسان را خنثی مایسااازد ،از ایان رو ایشااان از خداونااد
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درخواست مم البتش را مینماید .بنابراین باین دو مااتن بااه لمااا مضاامونی ارتباااط عمیقای
برقرار شدهاست .بینامتنی در این قسمت از نوع نفی متوازی است.
دوُّكَ الَّالالذِی
د ا ْسالالتَحْوَ َ عَلَالالیَّ عَالال ُ
ز .متن حاضر :در فااراز  1۲دعااای  3۲مای فرمایاد«:وَ قَالال ِ
اسْتَنْظَرَكَ لِغَوَایَتِی فَأَنْظَرْتَهُ ،وَ اسْتَمْهَلَََ إِلَ

یَوْمِ الدلینِ لِإِضْلَالِی فَأَمْهَلْتَ ُه»؛ «و بر من غلبه نماوده و

دست یافته دشمن تو شیطان) که براى مراه شدنم از تو مهلت خواسته و تااو او را مهلاات
دادى ،و براى مراه کردنم از تو تا روز جزاء قیامت) مهلت ّلبیده و تو مهلتش دادى».
متن غائب« :قالَ أَنْظِرْنِی إِل

یَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ إِنَََّ مِنَ الْمُنْظَرِین» األعراف.)15-14:

رواب بینامتنی :براساس آیه فوا ،شیطان پس از رانده شاادن از بار اااه الهای ،فرصاات
خواست و زنده ماندن تا روز رستاخیز را ّلبید؛ خداوند خوسته اش را فی الجمله باارآورد
و از حیات ّوالنی وی تا پیش از برپایی قیامت خباار داد رک :جااوادی آملای139۲ ،ش:
ر  .)۲18 ،۲8حضرت در این فااراز از دعااا شایطان را دشاامنی معرفای کاارده کااه بااه ّااور
سترده بساط خود را پهن کرده تا به مراهی بشاار بپااردازد و در ایان کااار از خداونااد تااا
قیامت مهلت خواسته است و خداوند تا روز معلاوم بااه او مهلاات داده اساات المجاار-3۷ :
 .)38حضرت در این قسمت به ّور تلویمی با قرآن بینامتنی برقرار ساخته است .از این رو
مضمون و درونمایهی متن حاضر با متن غائب یکسااان اساات .لایکن حضاارت در قالااب و
سبک خاااص خااود و بااا زیبااایی و تفانالن ،غاارض خااود را در کعمااش ماانکعس سااخته و
مناّبان را نسبت به مطلااب خااویش اقناااع ساااخته اساات.رابطه میاان دو مااتن از نااوع نفای
متوازی است.
ح .متن حاضر:در فراز  13دعای  3۲فرموده است«:حَتَّ

إِ َا قَارَفْتُ مَعْصِیَتَََ ،وَ اسْتَوْجَبْتُ

درِهِ ،وَ تَلَقَّانِی بِکَلِمَ ِۀ کُفْرِهِ ،وَ تَوَلَّ
ذارَ غَ ْ
ل عَنلی عِ َ
بِسُو ِ سَعْیِی سَخْطَتَََ ،فَتَ َ

الْبَرَا َ َۀ مِنلی ،وَ أَدْبَرَ مُوَللیالالاً

عَنلی ،فَأَصْحَرَنِی لِغَضَبََِ فَرِیداً ،وَ أَخْرَجَنِی إِلَ فِنَا ِ نَقِمَتََِ طَرِیداً»؛ «تا چااون مرتکااب معصاایت
تو شدم و به کردار زشتم ساازاوار خشاام تاو شااتم ،لگااام غاادر خااویش بازچیااد و ساانن
کفرش بر من خواند سپس بر من پشت کرد و از ماان بیاازارى جساات و بااه راه شااوم خااود
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رفت و در وادى تنهایى در برابر غضب تو رهایم ساااخت و باار آسااتان خشاام تااو مطاارودم
بیفکند».
ل الشَّیْطانِ إِ ْ قالَ لِلْإِنْسانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قالَ إِنلی بَرِی ٌ مِنََْ إِنلی أَخافُ اللَّالال َه
متن غائب« :کَمَثَ ِ

رَبَّ الْعالَمِینَ» المشر.)16:
رواب بینامتنی :خداوند این مثال را برای به تصااویر کشایدن موضااع منافقااان نساابت بااه
یهود زده است که آنان را به جن

علیه مسلمانان تشویق میکردنااد ولای موضااع خااود را

وقتی پیروزی مسلمانان بر یهود و اخرار از سرزمینشان را دیدند ،به سرعت تغییار دادنااد.
خداوند وضعشان را به وضع شیطان با آدمی مثال زده است زیارا شایطان نیاز انسااان را بااه
سوى کفر مىخواند ،و با وعدههاى دروغىاش فریبش داده ،به کفر وادارش مااىکنااد .در
آخر از او بیزارى جسته ،بعد از یک عماار کفاار ورزیاادن ،در روزى کااه بساایار بااه کمااک
نیازمند است ،تنهایش مى ذارد ر.کّ :باّبائی141۷ ،ا :ر .)۲3 ،19ایان باادترین نااوع
رفتاری است که از ّرف شیطان به انسان تممیال مای ااردد و در واقااع از اصاال عااذاب
دردناکتر ،شکنجه روحی است .از این رو ،حضرت اظهار بیقراری نموده و ایان موضااع
را به در اه خداوند عرضه میدارد ممدوحی ،ر .)118 ،3حضرت با استفاده مضاامونی از
آیه فوا در دعایش ،قدرت کعم خود را جهت اقناع مناّبان افاازایش داده اساات .باادین
شکل ،حضرت رابطه بینامتنی زیبایی را در متن خویش برقرار کرده ،باادون اینکااه جااوهره
اصلی متن غائب نفی شود ،پس بینامتنی از نوع نفی متوازی است.
ذبَنا ،وَ اِنْ مَنّانا اَخْلَفَنالالا ،وَ
دنا کَ َ
ط .متن حاضر :در ادامه فراز  ۷دعای  ۲5میفرماید« :اِنْ وَعَ َ

اِالَّتَصْرِفْ عَنّا کَیْ َد ُه یُضِلَّنا ،وَ اِالَّتَقِنا خَبالَ ُه یَسْتَزِلَّنا»؛ «ا ر ما را وعده دهد دروغ مى ویاد ،و ا اار
به نویدى دلنوش کند تنلف مىنماید ،و ا ر تو حیله و نیرنگش را از مااا نگردانااى مااا را
مراه مىکند ،و ا ر از فساد او نگاهمان ندارى ما را دچار لغزش مىنماید».
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متن غائب﴿ :یَعِ ُدهُوْ وَ یُمَنلیهِوْ وَ ما یَعِ ُدهُوُ الشَّیْطانُ إِلَّا غُرُوراً﴾

د هَمَّتْ بِ ِه وَ
النساءن﴿،)1۲0وَ لَقَ ْ

السالالو َ وَ الْفَحْشالالا
هَوَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبل ِه کَذلََِ لِنَصْرِفَ عَنْ ُه ُّ

َ إِنَّالال ُه مِالالنْ عِبادِنَالالا الْمُخْلَصالالینَ﴾

یوسفن ۲4؛ النملن .)100-99
رواب بینامتنی :آیة ننست در این باره است که شیطان به پیروان خود وعده مىدهد تا
یاورش باشند و آنها را به آرزوهاى دروغ و امور باّل مىاندازد درحالیکه آنچه شیطان به
آنها وعده مىدهد ،حقیقتى ناادارد ر.ک؛ ّبرسای13۷۲ ،ش :ر )1۷4 ،3آیاه دوم درباااره
داستان یوسف ع) است که چون همواره به یاد خداوند بود ،خدای سبمان به یاااد او بااود،
از اینرو ناه را از او بازمیدارد و او را از خطر معصیت میرهاند.
مشاهده حضور حق و شهود قلبی «رأی برهان رباله» از کاماالترین مصااادیق یاااد و ذکاار
حق است .پاداش و اثر چنین یادی این است که سوء و فمشا از انسااان بازداشااته مای شااود
ر.ک؛ جااوادی آملای1388 ،ش:ر )53۷ ،۷در عبااارت «وَ اِنْ

«لنصرف عنه السو والفحشالالا »
مَنّانا اَخْلَفَنا» حضرت با استفاده از زاره و مضمون آیه ننست ،بیان میدارد کااه شایطان مااا
را به آرزوهای بسیار دور و دراز سر

رم میکند و سپس تنلالف مایکناد و در عبااارت «وَ

اِالَّتَصْرِفْ عَنّا کَیْ َد ُه یُضِلَّنا» نیز حضرت مضمون آیه دوم را بیان کرده کااه ا اار خداونااد مکاار
شیطان را از برنگرداند ،مراه خواهیم شد .این بنش از دعاهااا از نظاار مضاامون بااا آیاات
قرآنی در تعامل است و معنا و مضمون دو متن تفاوتی ندارد ،بلکه حضرت آن را در قالب
الفا دیگر آوردهاست و میان متن حاضر و متن غائب تعامل آ اهانه ایجاد نمودهاست.
بنابراین ،کاااربرد تناااص در ایان دو مقطااع را مایتااوان نفای متااوازی دانساات؛ چراکااه
حضرت نگرهی خویش را براساااس سااازه اسااتوار قاارآن صااعبت بنشایده اساات و پیاام و
مضمون در دو متن تفاوتی ندارد.
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فراوانی گونه های رواب بینامتنی دعاهای صحیفه سجادیه با قرآن در موضو شی ان

ا

نتیجهگیری
از آنچه در این پژوهش فته شد ،نتایب ذیل به دست میآید:
 .1صمیفه سجادیه تالی تلو قرآن است ،در واقع شالوده اصلی خااود را از ایان کتاااب
آساامانی اخااذ کااردهاساات و در ارتباااط خااود بااا قاارآن در موضااوع ش ایطان ،از الفااا و
زارههای قرآنی بهره برده است و به نوعی از معنای قرآن دفاع کردهاست.
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 .۲اشکال رواب بینامتنی دعاهای صمیفه سجادیه با قارآن در موضااوع شایطان باه دو
ونه لفظی و مضمونی میباشد.
 .3پربسامدترین حضور متن قرآنی در کعم حضرت بااه صااورت بینامتنیات مضاامونی
است که دشوارترین ونه بینامتنیت نیز ممسااوب مایشااود زیارا خواننااده در آن ،حضااور
لفظی ممسوس یا ذکری صریح از قرآن را نمیبیند و شناخت آن ،نیازمند ژرفاندیشای و
اشراف بر مفاهیم قرآنی است.
 .4امام سجاد ع) در صاامیفه سااجادیه از مضااامین منتلااف قرآنای همچااون دامهاای
شیطان ،کید و مکر شیطان ،تزیین امور باّل توس او ،دور کردن شیطان با قدرت عبااادت
الهی ،حفظ فرزندانش از شرال شیطان و  ...سنن رانده است.
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مدرسی ،مممدتقی .)1419 .من هدی القرآن .تهران :نشر دار ممبی المسین.
مصطفوى ،حسن .)1360 .التحقیق فی کلمات القرآن الکریو .تهران :بنگاه ترجمه و نشاار
کتاب.
مطهری ،مرتضی .)13۷1 .عدل الهی .چاد ششم .تهران :صدرا.
ممدوحی ،حسن .)1383 .شناخت و شهود .قم :بوستان کتاب.
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ناهم ،احمد .)۲004 .التناص فی شعر الرواد دراسالۀ ،الطبعاله اوولالی .بغااداد :دار الشااؤون
الثقافیه العامه.
.

