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 دهچکی

 متاون و   نیدارد و روابا  با  دیامتاون تکک  نیباابطاه  رت وجاود راست که بر ضارو   یاهینظر  ت«ینمتنای»ب
در   ثیقرآن و احاد  طهیدر ح  هینظر  نی. کاربست ادهدی م  قرار  شکنکا  مورد  را  هاارتباط آن  ی چگونگ

در   هیساجاد  فهیصم   یدعاها  ی نامتنیپژوهش به رواب  ب  نیا  است.ر  ؤثقرآن و عترت م  قیعم  وندیپ  نییتب
 اساتفاده ماورد روش.دهد ارائه را هادعا نیاز ا یدیجد  یی معناافق  تا    دازدرپی با قرآن م  طانیموضوع ش

سازش  نهیتعامل آ اهانه امام سجاد ع( با قرآن زم رسدی است. به نظر م یاسناد-ی لیملجستار، ت  نیا در
همچاون قارآن در   هیدساجا  فهیصام .  اساتو ماتن حاضار را فاراهم کارده  پنهانمتن    نایم  ی و هماهنگ
 یدعاهاا  قیادرک عم  یادیاپرداخته اسات و در ماوارد ز  طانیش  و عملکرد  به اوصاف  طانیموضوع ش

 ق،یابا خوانش دق   ست،ین  ریپذآنها با قرآن امکان  ی فیتنها در پرتو شناخت رابطه ک  طانیبه دفع ش  بوطمر
ه با ه،یاادع نیقرآن با ا ی نامتنیب واب شکل ر نیشتریکه ب  میرسی م  جهینت  نیبه ا  ه،یسجاد  فهیصم   یدعاها

 دجاایماتن حاضار امتن پنهان و   انیمزش  سا  ی است که در آن، امام سجاد ع( نوع  یمتواز  ی صورت نف
 ی آنقر  نیبر مضام  هیبا تک  شیخو  یآورده اند.حضرت در دعاها  دیآ اهانه با آن پد  ی کرده اند و تعامل

 طانیردن شاامور باّل توس  او، دور کا نییزت طان،یو مکر ش دیک طان،یش یهاچون دام  ی توضوعااز م
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... سانن   و   طانیشمار دوستان شقرار نگرفتن در    طان،یحفظ فرزندانش از شرال ش  ،ی با قدرت عبادت اله
 . فته است

 .طانیش  ،ینامتنی)ع(، روابط ب امام سجاد ه،یسجاد ۀفیقرآن، صح کلیدی:انواژگ
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 بیان مسئله 

 و  القاارآنبااه اخاات  شااود،یم  ی ع( منتهاا   سااجاد  که سند آن به امام  ه،یسجاد  ةف ی از صم
از  فهی صاام ت؛ساا اشااده ریاا کاملااه تعب  ةف ی  ع( و زبورآل مممد  ص( و صم  تی الب اهل  لی انج
دعاهاساات و بااه لمااا    ن یتاارناب  یاست و حاو  تی در مکتب اهل ب  یشیای متون ن  ن یباتریز

 .دار استوررخمکام بمتن از است 

با این   ى همچون امام سجاد  ع( با خدا  اهمیت صمیفه سجادیه از آنجاست که معصوم
ناّب و هم از نظر مهم از نظر  وینده  اب  کت   ن یا.  استکردهو نیایش مىو نیاز  عاها راز  د

سااجادیه«  ة»صاامیف  هیاا ادع ن ی رورد ار است( از ویژ ى خاصى برخوردار است. در باا  که پ
ر دقاات اساات. . فصاحت و بعغت و عمق معانى آن درخواردخاصى د گاهجایمیان در این  

کااه  -ب را مواظبت و مراقبت از این کتا  پیوسته  بیت عصمت،شد و اهلباسند آن معتبر مى
د. دوره حیااات امااام کردناا دیگااران توصاایه مااى  بااه  - ع( است    مند امام سجادمیراث ارزش

هاى بساایارى از و ممدودیت د ع( بو تبی اهلبراى ها ترین دورهسجاد  ع(، یکى از سنت
ه دایاار کااردن ضاارت زمیناا و، براى حاز این ر  شد.براى امامان شیعه اعمال مىسوى امویان  

بساایارى از معااارف ناااب  شااان،یار میساار نبااود. سیر و فقااه و علااوم دیگاا جلسات بمث و تف 
 ،کتاااب ایاان   اىاهاا عد  در  کااه  بیناایممااى  رو  ایاان   از.  استاسعمى را در قالب دعا بیان داشته

انبیااا، ى، عااالم غیااب و فرشااتگان، رسااالت شناساا تاارین مباحااث خداشناسااى، هسااتىظریف
هاااى ان، شاایوهخعقااى، حاااالت خاااص انساا  ع(، فضایل و رذایل ابیت بر و اهلیگاه پیامجا

 .موضوع مهم دیگر مطرح است هاه ساختن مردم و دهشیطان در  مرا

اخعقى و معارف هاى  تبیین دین و ارزشن،  ضموولى مقالب دعا و نیایش است    قالب،
 تدعاساا  54حاااوى  دیه،سااجا ةصاامیف ظااایف عبااادى و آداب بنااد ى اساات. قرآنااى و و

موضوع   ،یشناسسانان  طهی حات در  موضوع  ن یتراز مهم  یکی(.  30،  1ش: ر1383  ،ی خلج
ان او بااا انساا  یو دشاامن  طانی شاا  افخود بااه اوصاا   یدعاها  انی است که حضرت در م  طانی ش
 ادیاا »  یبااا عنااوان دعااا  هف ی هفاادهم صاام  یاشااارات در دعااا  ن یاا ا  شتری ب  که  استدهکر  ارهاش
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 لکاارد او درو نمااوة عم طانی شاا  یضاامن معرفاا  فهی صاام در حضرت. تساشده  انی ب  طان« ی ش
 اتیاا موارد از الفااا  آ ن یا شتری ب در و اندپرداخته طانی مقابله با ش یاه، به راهسانان  ی مراه

 .اندبهره جسته یآنقر  یهاهو  زار  ن ی قرآن و مضام

ت بااا تا حضاار دهمنمصر به فرد قرآن سبب ش  یناخت زبان ش  یساز ار  گر،یعبارت د  به
 اسااته کااردهدعا اسااتفاد ن یدر ا ایپو یداللت  ندِیاز قرآن به عنوان فرا  ش یخو  یلوب بعغاس
و  سااازدیداللت خود را آشااکار ماا  شانیسننان ا یالدر البه یقرآن یهاامی معنا که پ  ن یا  به
 .دیافزایدر مناّب را م یذارقدرت اثر  قیّر ن یبد

امااام  فهی صاام یدعاهااا ینااامتن ی واب  باع رانو  یبررسبر آن است تا در ضمن    قی تمق   ن یا
 پاسخ دهد: لیسؤاالت ذه  ب  طانی زه شحو بر  دی ککبا قرآن با ت  سجاد ع(

 است؟امام سجاد ع( از قرآن چگونه بوده  یریرپذی تکث  ةوی ش •

 ن یشااتری ( و مااتن غائااب  قاارآن( بفهی مااتن حاضر صاام انی م ینامتن ی ب   رواباز    کی کدام •
 را دارد؟ یفراوان

 یاهشده و سپس  ونه  یرفمع  ینامتن ی و انواع رواب  ب  ینامتن ی ب  کردیا روور ابتدنظم  ن یبد
 ن یاای . تب اسااتدهیاا رصااد  رد  طانی در موضوع ش  فهی صم  یدر دعاها  ینامتن ی   بمنتلف رواب

حضاارت بااا  قیاا و تااعزم عم  یوسااتگی زون باار اثبااات پافاا   آن،قر  اها بدعا  ن یا  ینامتن ی رواب  ب
 ن یاا از ا ش ی . پاا شااودیدعاهااا ماا  ن یاا بااه ا یبنشاا عمااقو  هااانپن  یب کشااف معااانقرآن، موج

 ةف ی در صاام یقرآناا  تیاا نامتن ی چااون ب یقالااب آثااارر د هیسااجاد فهی ن و صاامرآقاا  تیاا نامتن ی ب
 ر.ک؛   هیدجاساا   ةف ی قاارآن بااا صاام  تیاا نامتن ی (؛ ب1391،یحسن خااان  ،ی ر.ک؛ اقبال  هیسجاد

 ع( بااا   جادمکااارم اخااعا امااام ساا   یدر دعاااقاارآن    ی( و تجلالاا 1395  ان،یاا ممقق   ا،ی ستوده ن
 اساات،اده شاادهقاارار د  ی( مورد بررساا 1395  ،یزاده، داود  ی ر.ک؛ فتاح  ینامتن ی ب  کردیور

 یدعا  54پژوهش هر    ن یصورت  رفته آن است که ا  یهاپژوهش حاضر با پژوهش   زیتما
و  طانی واژه شاا  دیاا کل مااونِرای پ یبررساا  و اسااتقاارار داده  یررساا د بمااورا  ر  هیسجاد  فهی صم
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 ن یاا ا ن ی باا  در کااه  اساات  ذکاار  بااه  الزم  اساات،فتهت  رصور  دواژهی کل  ن یمرتب  با ا  ن ی مضام
 .است  و مسائل مربوط به آن پرداخته  طانی به ش  هفدهم منمصراً یحضرت در  دعا  هی ادع

 تیّنامتنیب یۀنظر. ۱

غاارب شااناخته شااده اساات و  یدر نقد ادباا   راًی خا  (Intertextuality)  تی نامتن ی ب  هینظر
شصاات قاارن  یدر اواخاار دهااه (Julia kristeva) سااتوایکر ایاا بااار توساا  ژول ن ی ننساات 

 Ferdinan) آراء سوسااور قیاا تلف  یباارا شاامنددان ن یاا تعش اح شد. طرم یعدی نوزدهم م

De Sussure)  ن ی و باااخت (Mikhail Bakhtin)، هیاا رنظ ن یاا ا یرا باارا ن یاای تب  ن ی ساات نن 
بااا دو  تیاا نامتن ی ب ،یفارساا  ی( در مطالعااات ادباا 13ش:1385 ر.ک؛ راهااام،  آورد دیاا پد

اساات،  یساا ی انگل یدباا در نقااد ا (Plagiarism) و »انتمااال« کااه معااادل « حی ح »تلماصطع 
 ری اشاره دارند. و در تفساا  گرید یهامتن  ایبه متن   یدو اصطعح به نوع  ن ی. اشودیخته مشنا

اساات  مثباات ینااامتن ی البتاله مورد ننست ارجاع ب شود؛یم حس  نهابه آ متن مورد نظر، رجوع
 ر.ک؛  رودیباااه شااامار مااا  یادبااا قت سااار یو ناااوعاسااات  یو ماااورد دوم  ااااه منفااا 

 .(3ش: 1384،یساسان

 (Intertextuality) یترجمه اصطعح فرانسااو ن ینو ینقد عرب اصطعح »تناص« در

از  بیاا ترک ن یاا . اصاال اباشدین ممت  یابه معن  (Text) تبادل و ینابه مع (Inter) است که
 ینااامع بیاا ترت ن یفهااوم نسااب و بافاات اساات و بااده م، باا (Textere) یناا ی فعاال الت

(Intertextuality)   رتباااط تااداخل و ا  یعناا یبه مفهوم تناص    یعرب  انو در زب  یتبادل متن
 .(۲3-14م: 1984 ر.ک؛ حافظ،    است گریبا همد  متون

چااون  یاز آن توساا  مکاااتب  ش ی ه پاا ت کاا اساا  ییهاهور خود را مرهون تعشظ  ینامتن ی ب
از نقااد   هیاا نظر  ن یاا ا  رایاا ز.  است  هارائه شد  ییپسا ساختار را  ،ییاساختار ر  ،یی راصورت

 بااا  هااابه ارتباط نشانه  ورشکار  شت. سوسپساساختار را آ  یشناسسوسور در نشانه  د اهید
را ن  ه ماات کاا   ودباا   ن یاا ا  انیو ساااختار را  ینظاار و  بیاز معا  یکی  کن ی نظر داشت. ل  گریکدی
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. در ددناا کریآن توجالااه ماا   یدروناا   ه ساااختارو فق  باا    رفتندیجدا و بسته در نظر م  یت یالهو
 یاته بااه کاادهوابساا را  یو قرائتاا  یناا هاار مت  سااتوایو کر ن ی باخت  ری نظ انیپساختار را  کهیالح
 فتارهاساات. در واقااع  ریساااتماات اقتاادار  یدانسااتند و معتقااد بودنااد کااه هاار متناا  ن ی شاا ی پ

ر آنها معطااوف ختاسا یری  شکل ةنمو به هاتوجاله به ساختار متن   یجا  به  نایراپساساختار 
 .(13ش:1385هام،  ر.ک: را شدند

 یف ؤلماا  چی رو هاا   ن یاا ا  دارد از  دیاا تکک  هااامااتن   ن ی بر ضرورت وجود رابطه ب  کرد،یرو  ن یا
 باشاادیمعاصاارانش ماا   ایاا   انی ن ی شاا ی از آثار پ  یبلکه اثرش باز خوانش  ست،ی ن  ش یخالق اثر خو

 .(۷۲ش:1384 ما،یرناری؛ ا ر.ک

در   .ینااامتن ی بن غائااب، مااتن حاضاار و رواباا   : ماات است  یسه رکن اصل  یدارا  تی نامتن ی ب
مااتن   ،طانی ر موضااوع شاا با قاارآن د  فهی ( در صم ع  امام سجاد  یدعاها  ینامتن ی رواب  ب  ن یی تب 

معنا از مااتن پنهااان بااه  ایمتن حاضر است و کوچ لفظ   فه،ی صم  یقرآن، متن غائب و دعاها
 ن یی که تب   کندیم  ن یی ب ن را تدو مت   ن یدارد و تعامل و خوانش ا  نام  ینامتن ی   بوابر رن حاضمت 
   .شودیها ممسوب معاد  ن یا  ن یی و تب   ری در تفس  ینامتن ی ب کردیبنش رو  ن یترممه آن

 متن غائااب  یجزئ ینف  ایاجترار  اری عرب، سه مع اتی تقدان در نقد ادبمن   از  س ی بن   مممد
 ینفاا   ایاا جااذب    ایاا (، امتصاااص  43م:۲004 ر.ک؛ ناهم،    (ندامیم  یاقو تموالل ب  ریی بدون تغ
مااتن پنهااان دفاااع  یو از معنااا جااادیو حاضر امتن غائب  انی سازش م  ی مؤلف نوع  یمتواز
 ( اارددیبنااا ماا   دیاا تجد  ناادهی و  ای  سندهینو  رصع  مطالبات  ساسبرا  پنهان  متن   و  استکرده

 را،یاا خوانش متن است ز یلهرحم ن یالتر با یکلال ینف  ایمکالمه  ای( و حوار 48 ر.ک:همان:
متن پنهان به   یف معنار خع که د  یاهبه  ون  کندیکامل م  ین یبازآفر  متن پنهان را  سندهینو

متن غائااب در مااتن حاضاار بااه کااار   ین یبازآفر  یبرا  (، را  3۷م:  ۲005اهلل،(  وعدبردیکار م
 است.  رار  رفتهه قجالتورد مو  ینامتن ی رواب  ب  ن یی در تب   اری سه مع  ن یمقاله ا  ن ی. در ابردیم
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 طانیش ۀبر حوز دیبا قرآن با تأک هیسجاد فهیصح ینامتنیروابط ب یهاگونه. ۲

  انی قرآن ب بر مصدر    هیتک دعاها با    نیکه ااست  آن    ن یال مب  فهیصم  ینگاه  ذرا به دعاها

  نی در ا  طان ی با قرآن در رابطه با موضوع ش   یو مضمون  یلفظ   ی نامتن یاست و دو نوع ب  شده

ا  افتهی  ی جلالت   اها دع در  ا  نیاست.  انواع  را    نی بنش  بررسرواب   تمل   ی مورد  قرار    لی و 

 . رفت خواهد

 یلفظ ینامتنیب. ۱-۲

آنهااا را  قیاا عم  ینمعااا  و  اسااتتهبهااره جساا   یالفااا  قرآناا   امام سجاد ع( در ّول دعا از
بااا   قیاا عم  وندی سوا دهد و کعمش را در پ  اتیتا مناّبان را به مدلول آ  کندیم  یادآوری
 بااه یقرآناا  واژ ااان یفراوان رسدیبه نظر م. دینما جادیالزم را ا یقرار داده و اثربنش  اتیآ
 ربرداکاا  کااهضاامن آن ا بر مناّبان دارد.نهآ یاز اثر ذار تیحکا ها،دعا  ن یر رفته در اکا

 هیاا . بااا تتبالااع در ادعدهاادیحضرت بااا قاارآن را نشااان ماا   قی و انس عم  وندی پ  یقرآن  یهاواژه
 ن یاای تب   طانی را در موضااوع شاا   یتطااابق   ریاا و غ  یتطابق   یلفظ  ینامتن ی دو نوع ب  توانیم  هف ی مص

 .نمود

 یتطابق یلفظ ینامتنیب. ۱-۱-۲

 یو در همااان معنااا اختاردر ساا   یجزئ  راتیی با تغ  ینص قرآن  ،یظلف   ینامتن ی نوع ب  ن یدر ا
 آن در  یفصاارالدخاال و ت  ایاا   ریی تغ  چی بدون آنکه ه  ابدییاضر حضور ممتن غائب، در متن ح

ان را بااوده تااا مناّباا  ن یاا ا اتیاا الفا  آ می مستق  ری  ردد. هدف حضرت از استعمال غ  جادیا
منتلااف  یاهاا بنااش نمونااه ن یاا در ا .دیاا نما طانی از شاا   یرویاا در پ  نشااااقبت عماالجاله عمتو
 . رددیارائه م  یتطابق   یلفظ  ین مت نای ب
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لل عَلالال   للَّاَ»  :دیاا افرمیم  طانی ش  یهادرخصوص دام  6  یاز دعا  1۷. در فراز  الف  هُالالوَّ صالالَ

«؛ احینا، وَ مِنْ جَمیالال ِ نَالالووَ عَنْ اَیْمانِنا عَنْ شَمآتِلِناخَلْفِنا  وَ مِنْ    حْفَظْنا مِنْ بَیْنِ اَیْدینامُحَمٍَّد وَ الِِه، وَا
ا از  دامهاى شیطان( پیش رو و پشت سر و ر امممالد و آل او درود فرست،و م  خدایا بر»بار  

 .« همه جوانبمان نگهدارى کن و از و چپ  ست  از اّراف را

ماتِلِهِوْ عَنْ أَیْمالالانِهِوْخَلْفِهِوْ وَ   وَ مِنْأَیْدیهِوْآتِیَنَّهُوْ مِنْ بَیْنِ  لَثُوَّ»  غائب:  متن    ال تَجِالالُدوَ وَ عَالالنْ شالالَ

 .(1۷«  األعرافنوْ شاکِرینَأَکْثَرَهُ

رو،  ش ی را از پاا ن ساااان در طانی مماصااره و نفااوذ شاا   یفوا چگااونگ  هیآ  :ینامتن ی ب  اب رو
ه ناا   اناادیعاا ی جهااات فراّب   ن یاا ا  شااک،ی. باا کناادیماا   انیاا پشت سر، ّاارف راساات و چااپ ب

 ساات،ی ن  ی(، ماااد153امن األنع  می صراط مستق   یعن ی  طانی ش  یاغوا   اهن ی کم  رایز  ،ییای جغراف
ه را به همراه داشاات  یهر چند ممکن است آثار ماد ستند،ی ن  یماد  زی ن  یو  یهاحمله  جهی در نت 

دعااا از خداونااد  ن یاا ا در زیاا ( حضاارت ن۲35، ۲8ش: ر139۲ ،یآملاا  ی ر.ک؛ جواد  اشندب
را   یآدماا   زه،یاا و انگ  هشاا یرا که با وسوسااه در فکاار و اند  طانی نفوذ ش  یاهکه راه  خواهدیم

در کااعم خااود  تارو ساااخقرآن را با همان معنا    یة. حضرت آدیحفظ نما  ،کندیم  فمنمر
دو مااتن،  نای . لذا رابطه مدیافزایم ش یبر اقتدار کعم خو  ب،ی رتت  ن یبد  و  استبه کار  رفته

 .استنکرده  ریی ه متن پنهان تغآن جوهرکه در   ستا  یمتواز  یاز نوع نف 

از خداوند جهت نقااش  تیدرخواست هدا انی ر بد 1۷ یدعا 5در فراز    :حاضر  . متن ب
غى بِمِهُالالَدالْ  أَمْتِعْنَالالا مِالالنَ»  :دیاا فرمایم  ن ی انسان چن   یدر  مراه  طانی ش «؛ »خاادایا، بااه لَتِِهثْالالِل ضالالَ

 طانی دعا به ضعلت شاا  ن یز اا  ۲فراز    نی کن« درارزاراهیِ شیطان، ما را هدایت  ی  ماندازه
ُه فالال   اعالالو » :دیفرمایمرده و اشاره کبند ان    ی مراه  یبرا  و تعش او بالالَ َاَنْ یُطْمِالال َ نَفْسالالَ

 .« مع بنددز این که در  مراهى ما ّ... ابریم مى  «؛ »اى خداوندا! ما پناه به تو  اِضْغلِنا

خَلْقَ اللَِّه وَ  فَلَیُغَیلرُنَّ هُوْلَآمُرَنَّ وَ الْأَنْعامِ انَ آ فَلَیُبَتلکُنَّ لَآمُرَنَّهُوْ وَ هُوْنلیَنَّمَلَأُ وَ لَأُضِلَّنَّهُوْ وَ﴿  :غائب  متن 

 .(119:النساء   ﴾سِرَ خُسْراناً مُبِیناًْد خَفَقَ ِهمَنْ یَتَّخِِذ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّ
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از اهداف او را اضااعل   یکی  طانی ش  ان خودائب از زبخداوند در متن غ  :ینامتن ی ب   ابرو
بااه اِسااناد اضااعل بااه خداونااد ( بااا توجااه 119.  نساااءن.. ضِلَّنَّهُمن خدا دانسته است: ألبند ا

لَّنَّهُم» بر اضعل در عبااارتدید ، ته(1۲5؛ األنعامن۲6 البقرهن  سبمان در برخی آیات « ألضااِ
د همااواره ل خداوناا البتااه اضااع م شاایطان.  سنن خدا و حجالت است نااه کااع   یقتنیز در حق 

 یه معنااا»ضاالل« باا  شااهیلت از رع ضاا   .انسان است  ایی، و با حفظ اختیارکیفری است نه ابتد
( 38،  ۷ر  ،یطفو ر.ک؛ مصاا   عدول و انمراف از راه مستقیم، نقطه مقابلش هاادایت اساات

 داونااداز خ  طانی بااه اناادازه ضااعلت شاا   فااظل  ن یاا در متن حاضر، اما حضرت بااا اقتباااس از ا
 ،یدوح ر.ک؛ مماا  باشاادیماا لااق مط یاز تعااال  هیاا کنا  کااه  اسااتدرخواست فرمااوده  تیهدا

 یرد تا بنااد ان رود و از وسوسه بهره میان  ام به  ام پیش می( شیط130  ،۲رش:  1383
 (498، ۲0ش: ر1389،یآملاا  ی ر.ک؛ جااواد هاای بکشاااند مرابااه  د، ورا بااه دام بینااداز

انسااان   ی مراهاا   نااهی مناّبااان در زم  یرا باارا  یاو زنااده  ایاا پو  یریتصو  انی ب  ن یا  باحضرت  
 .است  یمتواز  یاز نوع، نف متن  دو  انی .رابطه مدهدیارائه م  طانی س  شتو

رده و از شاار ره کاا اشا طانی و مکر ش  دی به ک  1۷  یدر فراز ننست از دعا  متن حاضر:  .ر
 ؛« ...  ِدِهمَکَآتِالال   وَ  کَیْالالِدِه  وَ  الالالرَّجِیوِ  یْطَانِشالالَّ ال  اتِغَالال نَزَ  مِنْ  بََِ  نَعُو ُ  إِنَّا  اللَّهُوَّ»  اندآن به خدا پناه برده

او« در   یهااارناا ی هاااو ن  لااهی های شیطانِ رانده شده و حوسوسه  تو از  هب  برممی  پناه  »خدایا،
 جُنْالالَدُه، وَ أَبْطِالالْل اللَّهُالالوَّ وَ اهْالالزِمْ: »دیاا فرمایم  طانی قدرت شتن  رف  ن ی بز  ا  یدعا برا  ن یا  1۲فراز  

 جااهی ت نیباا   اده، و مکاارش ر  لشااگرش را شکساات  ایرخدا«؛ »باهْفَُه، وَ أَرْغِوْ أَنْفَه هِْدمْ کَوَ ا  ُهکَیَْد
از  ۲۷در فااراز  ن ی او را بااه خاااک مااال« همچناا  یناا ی و ب  ساااز  رانیاا  ردان، و پناهگاهش را و

رَّعُ إِلَیْالالََ: »دیانمیتضرالع م یبه در اه اله طانی و مکر ش  دی از ک  3۲  یادع رْ وَ أَتَضالالَ فِ فِالالی صالالَ

ّلبم، و ماای نگهاادارىه برده حفااظ و او  بر من( به تو پنا«؛ »و از تسلال  و توانائى  نلیِه عَکَیِْد
 یدعا از 10 فراز در و نمایم« او از خویشتن بسوى تو زارى می  یبدر بر رداندن مکر و فر

یْطَانِ  .. وَاجْعَِل .لِِه، وَ  عَلَ  مُحَمٍَّد وَ آ صَللاللَّهُوَّ»  :کندیم  ادی  طانی از نزغات ش  4۲ مِنْ نَزَغَاتِ الشالالَّ



 و... علیی رحمانیفاطمه  /  طانیوضوع شم یمورد ۀالعمط ه؛یسجاد ۀف یحدر ص یاص قرآنتن 16

 

هاااى بااد اندیشه  ندنز تباهکاریهاى شیطان و از در دل  ذرا«؛ »و ااوِسِ حَارِساًوَ خَطَرَاتِ الْوَسَ
 .« حافظ و نگاهدارنده

َ  إِمَّا  وَ﴿  غائب:  متن   ،(۲00  ناألعااراف   ﴾لِالالیوٌسَمِی ٌ عَْذ بِاللَِّه إِنَُّه  اسْتَعِفَ  نَزْ ٌ  الشَّیْطانِ  مِنَ  یَنْزَغَنََّ
بِیِل  فِالالی  یُقالالاتِلُونَ  کَفَرُوا  نَالَِّذی  وَ  اللَِّه  یِلسَبِ  فِی  یُقاتِلُونَ  آمَنُوا  الَِّذینَ﴿  أَوْلِیالالا َ  فَقالالاتِلُوا  الطَّالالاغُوتِ  سالالَ

 .(۷6 نالنساء   ﴾کَیَْد الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً نَّإِ نِطایْالشَّ

به نباارد را یاران شیطان نامیده و مؤمنان را ء کافران سوره نسا  ۷6  یةدر آ  :ینامتن ی ب  رواب 
شیطان بجنگید و بدانید پیروزی از آنِ شماست، زیاارا   اید با یارانفرمکرده و میبا آنان امر  

؛ ۲8 نوساافی ر.ک؛ ان استنیز از شیط ظیمی عرهاو مک  نیرن  شیطان ضعیف است. کید
نده زیرمجموعااه و ممصااول  مراه کن   و مکرهای  (، زیرا همه کیدها۲۲  نوح؛ ن46  نمی ابراه

و کید الهی، ساانجیده شیطان با مکر های بزرگ یلهست؛ لیکن هنگامی که حفریب شیطان ا
اثاار باای  وناادخدا،نزد  شود کید شیطان در نهایت ضعف قاارار دارد و هرچنااد باازرگ باشااد

 آ اااه اساات هااای شاایطانیه حیلااههماا   از( و  1۲6 النساءن    می است،زیرا بر سراسر جهان م
 . ویند« مین شنص و هدف او »حیله( به ایجاد »حائل« بی ۲1 نونس ی؛ 46  نمی  ابراه

 ،یومیاا نامنااد  ر.ک؛ فنااامرئی باشااد، آن را کیااد و مکاار ماایمرموز و  این حیله  انچهن چ
ای ساابمان کااه بااه خاادد و مکر مذموم نیست، چنانراین، اصل کی ناب. ب(3۲  ،13ا: ر1414
؛ 30لن حیلااه و مکااری غلبااه دارد  ر.ک: األنفااا  او بر هاارید و مکر  شود و کت داده مینسب 

بااه  ریاا کااه از آن تعب   طانی شاا   یهاااسوسااهدعا، از شر و  ستدر فراز نن  رتحض  (.۲1یونسن  
وارد شاادن در کااارى بااراى فساااد و   یعناه مت بدر لغ. »نزغ«  بردی»نزغ« شده به خدا پناه م

( در 8۲،  1۲ر  ،ی مصااطفو  وسوسااه  لهی سقلب به و  القاء شر و فساد در  یبه عبارت  ایو    تباهى
از خااوب جلااوه  یمناادبهره  طانی ، از ششیطان است گرید ابزار ظاهری  هایتنعم  قت،ی حق 

 مجاااری در صاارفبااا ت اساات او کیاا ن ینمااودن کارهااا  زیاا دادن امور ناپسااند و نفاارت انگ
کندو   یت سلطه خود سلب مرا از فرد تم  نصی ادراکی و تمریکی نفِس انسان قدرت تش

 یانیاا پا  یا( سااپس در فرازهاا 1۲4  ،۲ر  ،ی ر.ک؛ ممدوح  آوردیرت خود در مرا به اسااو  
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مجاادد از خداونااد درخواساات   طانی شاا   دیاا رفتن ک  ن ی بر از ب  ش یادع  دی تکک  هتج  1۷  یدعا
 . رداند  جهی نت یشگرش را بل و  نطای ش  تا قدرت دینمایم

از قاارآن بااا  د« یاا و »ک فا  »نزغ« با ذکر ال  انطی ش  یهاو وسوسه  دی در رابطه با ک  حضرت
 ن یاا ا  از  کاارده،  ذکر  خود  مع ک  در  را  غائب  متن   الفا   و  استردهمتن غائب تعامل برقرار ک

نااه در  که  نجااز آ  شده است و  یتناص لفظ  جادیواژه در متن حاضر سبب ا  ن یرو، کاربرد ا
 یجزئاا   یع نفاا از نااو  ینااامتن ی ته، رابطااه بنگرف  صورت  یریی حاضر تغ  ن مت   یظ و نه در معنالف 

 .است

 طانی ل توساا  شاا امااور باّاا  ن یی تااز رامااونی پ 1۷ یاز دعااا ۷در فااراز  . مااتن حاضاار:د
ان در چشاام ا که شیطی راّلهر ب  ؛ »خدایا،« ...  وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطٍِل فَعَرلفْنَاُههُوَّ  اللَّ: »دیفرمایم

 .« آراید، به ما بشناسانما می

 وَ لَهُالالوْ لَوَّسالالَ  شَّیْطانُلا الْهَُدى لَهُوُ نَتَبَیَّ ما بَعِْد مِنْ أَدْبارِهِوْ عَل  اارْتَدُّو الَِّذینَ إِنَّ﴿غائااب:   متن 

 .(۲5 نمممد  ﴾لَهُوْ مْل أَ

ایى کااه نفااس باار دن چیزهاا دا  لوهت و جن نفس اس:تسویل به معناى تزیی ینامتن ی ب  رواب 
 وبى اسااتت حساان و خاا ودن قبح و زشتى براى او به صااورآنها حریص است و تصویر نم

ت بااه ب ضرت از خدا نساا (ح350،  11ا: ر1414  ،؛ ابن منظور۲۷4،  5ر  ،ی ر.ک؛  مصطفو
ظاار . امالااا زیناات انسااان از نکندیم شناخت درخواست  استداده  نتیما ز  یبرا  طانی آنچه ش

ن تمت والیاات شاایطانند و نابراین، فریفتگان زینت زمی ب (.۷ن المجراتاست « مان»این  قرآ
 »زیناات  از  ض« ار  »زیناات  تشاانیص.  رحمان  والیت  تمت  معنوی  هاین به ارزش ا روید
بااه  پنداشته، نعمت را نقمت  اهی شیطان وایغا اثر بر انسان امالا ،نیست  دشوار  انچند  قلب« 

 .(5۲8، 1ش: ر1388 ،یملآ  یجواد  ر.ک؛  داردآن دل خوش می

 ا بااه وضااوحمبر  ص( ریاات پیاااافقان است که دالئل حقانمتن غائب نیز درباره من   کن ی ل
ن غائااب در کردنااد. چااون ماات انى به آن پشت ت شیطتسویع   لی دیدند و شنیدند، ولى به دل
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 ودمتن غائب به کااار رفتااه اساات و رابطااه    یشده و هم جهت با معنا  ین یآفرحاضر باز  متن 
 .است  یمتواز  ینف وع ن  ازمتن  

قِ  الشَّیْطانُ ف  رُوع  مِالالنَ یُلْ جْعَْل مااَللَّهُوَّ ا: »دیفرمایم  فهی صم  ۲0  یاز دعا  13. در فراز  ه

 تی«؛ »الهى عناعَُدولكَ  فَکُّراً ف  قُدْرَتََِ، وَتَدْبیراً عَل ََ، وَ تَاً لِعَظَمَتِحَسَِد  ِکْر  وَالتَّظَنّ  وَالْالتَّمَنّ
 ادیاا سااد، و بااد مانى و حافکنااد از آرزوى باّاال مااى دلمدر  طانی ه جاى آنچه شب  کهکن  

 .« میسازى نماارهو در دفع دشمنان تو چ م،ینما شهیقدرت تو اند کنم، و درعظمت تو 

أُمْنِیَّتِالالِه  یفالال  نُیْطاإِ ا تَمَنَّ  أَلْقَالال  الشالالَّ  ََ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِیٍّ إِالَّسَلْنا مِنْ قَبْلِأَرْ  وَ ماغائب: »  متن 

 زیاا ؛ و ن5۲  ر.ک؛ المااب: « وَ اللَّالالُه عَلالالیوٌ حَکالالیوٌاتِالالِه للَّالالُه آیوَّ یُحْکِوُ االشَّیْطانُ ثُ  اللَُّه ما یُلْقِیفَیَنْسَخُ  
 .(53: انر.ک: هم

ویااژه مفهااوم اساات کااه تمنالاای پیااامبران و بااه  ن یباادسااوره حااب    5۲  هیآ  :ینامتن ی ب  رواب 
، شیطان که از موانع تکامل انسااان اساات مع بشری است وواج اصعح   ص( هدایت وامبری پ

 ع( اخعل کنااد؛  رچااه شاایطان هاایچ   امبرانی پی ی و اصعحهای هدایت امهکوشد در برنمی
 اساات الهاای اماان  حصون از آنان هایندارد؛ زیرا دل وسهوس برای نپیامبرا هایی به دلراه
 در مسااتقیم صراط از صَدال برای او وسوسه و دسیسه لیکن  است، مصون  وسوسه   زند  از  که

 را پیااامبران هایبرنامااه در طانیی شاا  هااایخااعلا  و  القائات  سبمان  خدای.  است  عینی  تمقق
خااود، راه نفااوذ شاایطان را   آیاااتِ  حاکمیاات  بااا  یعنی  کند؛می  مکی تم  را  خود  آیات  و  نسخ
 .(391، 14ا: ر141۷  ،ّباّبائی ر.ک؛   بنددمی

تقاادیر و  ای آرزو و در اصاال از بااه معنااایوزن »أُفعولة« و به معناا   یَة« بروامنیالة »أُمُْن  اصل
آرزو کااردن ء(، بااه معنااای پااذیرد  تَمَنالاای الشاایتَفعالل میقتی هیئت است که و   یریاندازه
ء در ذهن، همااراه بااا تقدیر آن شی چیز نیز نوعی آرزو کردن یک را در تمنالی وآید؛ زیمی

( در 186، 11ر ،یصااطفو، م۲9۲، 15ابن منظور، ر  ر.ک؛ درآن وجود دابه  سیدنععقه ر
یْطانُچااون »  یفااا  قرآناا ضاامون و الم  یری حضرت بااا بااه کااار متن حاضر   « و یُلْقِااى الشااَّ

 ادیاا   ،یناطی شاا   یهاااالقائااات و وسوسااه  یکااه بجااا  دینمایداوند درخواست مز خ« االتَّمَنالى»
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امااور   یست که در اصل بااراانداختن  اّرح و    یمعنا  به  « ی. »ألق فکندی خداوند را در دلش ب
 اسااتعمال( 44 نالشااعراء   ﴾ هُوْالَحِبالال  قَوْافَالالأَلْ﴿  ،(150ناألعااراف  ﴾ واحَالْالالأَلْ  أَلْقَ   وَ﴿   همچااون  ین ی ع
 ﴾ مِنلالالی  مَحَبَّالالًۀ  لَیْالالََعَ  أَلْقَیْتُ  وَ﴿ همچون    یب ی غ  و درباره امور  افتهینا توسعه  در معسپس    شودیم

  اارددی( اسااتفاده ماا 151رانن عماا  آل  ﴾ رُّعْالال َِذینَ کَفَالالرُوا الوبِ الَّالال لُالال فِی قُ  قِیسَنُلْ﴿   ،(39  نّه 
ت ( نسب 368، 3ا: ر1409  ،یرازی ش  یمدن  ری  ر.ک؛ کب   قلب است  یبه معنا  »روع«   ن ی همچن 

 کسااانیهر دو متن    و ساختار در  امی پ  رایاست، ز  یازتوم  ین غائب، نف متن حاضر و مت   انی م
 .است

ٍۀ شالالَ : »دیاا فرمایم  ۲5  یاعاز د  ۷متن حاضر: در فراز    .و هالالا، وَ اِنْ جَّعَنا عَلَیْاِنْ هَمَمْنالالا بِفاحِشالالَ

بُهایَنْصِ ُ لَنواتِ وَ  الشَّهَعَنُْه، یَتَعَرَّضُ لَنا بِبَّطَنا  صالِحٍ ثَ  مْنا بِعَمٍَلهَمَ «؛ »چااون بااه کااار زشاات تِا بِالشالالُّ
ز آن ا مااا را می و چااون بااه عماال صااالح رو کناا  د،یاا نمامااى ریاا را بااه آن دلا ماا  می همالاات کناا 

 .« ب کندما دامِ شبهه نصماست، و در راه دارد، با شهوات در جستجوى  مىباز

 ؛169 نالبقااره  ﴾تَعْلَمُالالونَ ال ام اللَِّه  لَعَ تَقُولُوا  أَنْ  وَ  الْفَحْشا ِ  وَ  بِالسُّو ِ  یَأْمُرُکُوْ  ماإِنَّ﴿  ئب:غا  متن 
 .(۲1نورالن 

بعد از تلقین جهل علماای و القااای ن  ل انساع : ننستین  ام شیطان در اضینامتن ی ب  رواب 
و متااراکم ه متکاماال خودْ وسوساا عملی و پس از آن »امر« است که شه باّل، »وسوسه« اندی

شریع و بدعت« شاء« و سپس »توء«،آنگاه »فم ام و مکمور به او »ساست. در »امر« نیز اواللین  
باارای ی ت تشااریعأاباار قااانون مشااروع و سااپس جاارعملاای در بر  رالدننست تماا   است؛ یعنی

این   یز دیگری نیست و مکموران او درجز امر به زشتی چ  قانونگذاری است. لذا کار شیطان
ان بااه عاادل و ر مقاباال اماار خاادای ساابماند. امر شیطان به سااوء و  فمشااا، دمتوده مرد  امر،
واداشت او را که به   ه کسی را به سوء و فمشا( شیطان پس از آنک90 النملن    حسان استا

فااتن را در د تااا جاهعنااه ساانن  کناا فتن عااادت داد بااه تاادریب وادار می   نه سنن ع جاه
دانااد بااا مرز بدعت برساند و چیاازی را کااه نمی حقوقی به ی، فقهی ومسائل اعتقادی اخعق

ن  ناهااان و در حاادال تریتی، تشریع و از بزرگدهد. چنین نسب خداوند نسبت    علم و عمد به
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کااردار و  فتاااری اساات کااه ( فمشااا  518  ،8ش: ر1388  ،یآملی ر.ک؛ جواد  استکفر  
 داردیماا  انیاا باز فاار ن یاا در ا( حضاارت 6۲6 ،یر.ک؛ راغااب اصاافهان   قبح آن بزرگ باشد

الزم را   ییتوانااالح سست اساات و  و در انجام عمل صا  دن کیکه  ستاخانه حرکت م  یکس
 .است  طانی ش  طرهی س  که تمت  فهمدیندارد، م

ارتباااط کعمااش بااا   یشَه« را جهاات برقاارارحِلفظ »فا  به همراه  یحضرت مضمون قرآن
در کعم حضاارت بااه  یول است اسم هیر آتفاوت که »فمشاء« د  ن ی. با اتسادهیقرآن بر ز

 ن یبنااابرا.  دارد  زشت  و  شنیع  یتنهابى  هاىشده که داللت بر خصلت  انی صورت »فاحشه« ب
مناّااب در   یاباار  یناااعقا  یفضااا  یافاازوده و نااوع  مش بر قدرت کع   ریی تغ  ن یا  حضرت با

 درخشااان از قاارآن را ارائااه دهااد.  یخود به وجود آورده کااه موجااب شااده منشااور  یدعا
 .است  یمتواز  یعبارت از نوع نف   ن یموجود در ا  ینامتن ی ب

زندانش که او و فر  کندیاز خداوند درخواست م  ۲۷  یاز دعا  6  متن حاضر: در فراز  .ز
رل ت  مِنَ الشَّیْطانِیَّ  ُرلوَاَعِذْن  : »دیاا حفظ نما طانی ز شرال شرا ا یْطانٍ  الرَّجیوِ، ...، وَ مِالالنْ شالالَ کُالاللل شالالَ

و از شاار هاار شاایطان   و ذریاله مرا از شیطان رجیم در پناااه خااود دار  ارداوند، م«؛ »اى خمَریٍد
 .دیمافریدعا را م  ن ی هم ۲5  یاز دعا 6از  فر در  ن ی کش« همچن سر

 النَّاسِ نَمِ وَ» و( 36: عمااران آل  « الرَّجیوِ الشَّیْطانِ مِنَ اتَهیَّ ُرل وَ  بََِ  أُعیُذها  إِنلی﴿غائب:    متن 

 .(3 نالمب   ﴾مَریٍد شَیْطانٍ کُلَّ یَتَّبِ ُ وَ عِلْوٍ  بِغَیْرِ اللَِّه  یفِ  یُجادِلُ مَنْ

ه مااریم و ران اساات کاا ننساات، جملااه پایااانی نیااایش همساار عماا   هیاا : آین نااامت ی ب  رواب 
بااه ه خدا پناه برد. »رجام« سن  است و »رجم« رماای ب ز شیطانافرزندش را به خدا سپرد و  

داشااتن، فمااش دادن و ّاارد ه زدن، پن برای  مان سن  زدن( است که استعاره شده  رجام  
 .(345  ،ی راغااب اصاافهان  هاسااتبیخیرات و خو  زارجیم« یعنی ّرد شده    کردن. »شیطان

اره خدا بااه مجادلااه ب  انشى دردهى از مردم است که بدون هیچ علم و  رورباره  بعد، د  هیآ
و در هاار ئله معاااد  ،  اه در قدرت خدا نسبت به مس  حید جدالخیزند.  اه در اصل توبرمى
 .ندارند  دخو  هاى فته بر  دلیلى   ونهورت هیچص
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 رکورانااه یاااکااه بااه نااوعى، از روى تقلیااد کوکسانى اساات    درباره همه  هیآ  قتی حق   در
و  یرازی  ر.ک؛ مکااارم شاا   خیزناادحق برمىر  در براب  تعصب یا پیروى از خرافات، به جدال

 از  نیسااتند  دانشااى  و  منطااق  نههیچگو  بعات  که  افراد   ونه( این 1۲،  14رش:  13۷4  همکاران،
ناااى ساارزمین بلناادى در اصاال بااه مع  از ماده »مرد«   »مرید«   ةواژکنند.  ىتبعیت م  یشیطان  هر

ارى از هاار  ونااه عاا  اساات کااه ىه  یاه باشد. در اینجا منظور کسى از هر  وناست که خال
ر خواهااد چنین کسى سرکش و ظااالم و عصاایانگت، و ّبعاً  خیر و سعادت و نقطه قوت اس

ه درخواساات شااده کاا  زیاا نرت حضاا  ی( در دعااا3۷، 8ا: ر1410 ،یدیاا  ر.ک؛ فراه ودباا 
 شااانیا رساادینظر ماا  . بهدینما فظح راتی ّرد شده از خ  طانی را از ش  اشهیالذر  خداوند او و

 یرا باارا یباا ی دقالت را به کااار  رفتااه اساات و الفااا  و ترک  تیآن، نهاقرالفا     ندیدر بر ز
 نش کاا   جااادیباشد. تااا بااا ا  دی تمام مقصودش، مف   یادا  که در  دهیبر ز  ش یمقصود خو  یادا
تمااوالل در  نااهی انسااان، بسااتر و زم  یتعااال  ری در مساا   طانی شاا   ی ر مراه  نهی زم  رالزم د  یری تکث

 یجزئاا  یقسمت از نااوع نفاا  ن یدر ا ینامتن ی ب طهکه راب  تمناّبان فراهم  ردد. پر واضح اس
 .است

نُوبِ، وَ ا مَقَامُ مَالالنْ تََداوَلَتْالالُه أَیْالالِدی الالالذَُّذهَ: »دیمافریم  31  یدعا  6فراز    اضر: در. متن حح

وَ تَعَالالاطَ  مَالالا نَهَیْالالتَ عَنْالالُه   ،فْرِیطالالاًطَانُ، فَقَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِالالِه تَاسْتَحْوَ َ عَلَیِْه الشَّیْ  خَطَایَا، وَأَ ِمَُّۀ الْ  قَادَتُْه

ام ت  ناهان اساات و زماا بازیچه دسى است که ام، جایگاه کسن ایستادها که م»اینج  ؛« تَغْرِیراً
ه، پااس، از روى و چیر ااى یافتاا   ن باار او تاختااهیطاخطاهااا و لغزشااها. شاا اختیارش در کف  

ر، هاار چااه را از آن رواز سر غاا  اى قصور ورزیده وهر چه بدان فرمان داده  متفری ، از انجا
و ِ بِالالََ مِالال عُالالو ُ  نَ  وَ: »دیاا فرمایم  8  یدعا  6  فرازدر    ن ی ن اى مرتکب شده« همچنهى کرده نْ سالالُ

م بتو از بدى راز نهفتااه در ری«؛ »پناه میب ...  الشَّیْطَان َ عَلَیْنَا  نْ یَسْتَحْوِالصَّغِیرَِۀ، وَ أَ  السَّرِیرَِۀ، وَ احْتِقَارِ
 .« ه خرد و از اینکه شیطان بر ما دست یابدناشمردن    دل و از کوچک

یْطَان  حِالالزْبُ  أُوْلَئالالََ  اللَِّه   ِکْرَ  نسَئهُوْأَفَ  طَانُالشَّیْ  عَلَیْهِوُ  اسْتَحْوَ َ﴿غائب:    متن   حِالالزْبَ  نَّإِ  أَلَالالا  الشالالَّ

 .(19نالمجادله  ﴾الخَاسِرُونَ هُوُ شَّیْطَانِلا
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ى جااز راه کسب مال و مقااام سرنوشاات   کهان است  ق فوا درباره مناف  هی: آینامتن ی ب  رواب 
و خدا را به کلااى  یرند، ىاو قرار مهاى در اختیار شیطان و وسوسه این ندارند که در بست

 مااراه ساااختن   ال شیطان بااراىکه در زمره عمشوند  تنها منمرف مى  کنند، نهفراموش مى
( 46۲، ۲3: رش13۷4و همکاااران،  یرازی  ر.ک؛ مکااارم شاا  درناا  ی دیگااران قاارار مااى

ران شااتر اساات و از آنجااا کااه در اصاال بااه معناااى قساامت پشاات »استموذ« از ماده »حوذ«  
 یااافتن   ل تساا   معناى  به  واژه  این   زندمى  آنها  هاىشترها بر پشت رانام راندن  ان به هنگسارب
(. ۲6۲ ،یاصاافهان غاابار ؛48۷ ،3ر منظااور، اباان  ک؛.ر  اسااتآمااده راناادن ساارعت بااه و

 پیروى کردن آنهااا از وىبر آنان به جهت زیاد  طانی « یعنى شنُیْهِوُ الشَّیْطالَوَ َ عَاسْتَحْعبارت »
مطلااب اشاااره  ن یه اب 3 یاز دعا 6( در فراز 383، 9ش: ر13۷۲ ،یبرس ر.ک؛ ّ  دمسلال  ش

بااتع باادان م خااود را ایاا اساات کااه انسااان در دن ی ناهااان یعاا ی تاااب ّب ازد کااه جهاانالم، بدار
تَحْوَ َ  وَ  الْخَطَایَالالا،   ِمَُّۀأَ  تُْهادَقَ  وَ»  عبارت  است،کرده  ییبااه همااان سااو  یعناا ی  « نُیْطَاالشالالَّ   عَلَیْالالِه  اسالالْ

، 3ر  ،ی ر.ک؛ ممدوح    استسنت بر آنها مسلال  طانی ش  رایز  راند،یم  طانی ش  که  روندیم
 یکااه بجااا اوتتفاا   ن یاا ا  با  استکرده  انی ن معنا را بدر هما  یعبارت قرآن  ن ی ع  ( حضرت3۷
 یدر دعا  ری « استفاده نموده است. علت تفاوت استفاده از ضمو »نا«  »ه  ری ضم  از  »هم«   ری ضم
را  دعااا ن یاا ا 8 یو در دعااا دیاا نمایخااود ماا   یا براا ردع  ن یرت اآن است که حض  یبرا  31
بااا ت بر جماعت دارد. حضرت  دالل  ری متکلم مع الغ  ری که ضمچرا    دینمایهمه افراد م  یبرا

 ینامتن ی ب  یرابطه  بی ترت  ن یاست. بد  رفتهیپذ  ری کثت  از آن،  دمتن غائب در کعم خو  زاقتباس ا
 .باشدیم  یمتواز  یقسمت از نوع نف  ن یدر ا

 یرتطابقیغ یلفظ ینامتنیب. ۲-۱-۲

از متن غائب را با   یالفاظ  نده،ی و  ای  سندهیوت که نآن اس  یلفظ  تی نامتن ی باز    گرینوع د
در   یرتطااابق ی غ  یلفظاا   ینااامتن ی . بردیاا گدر سنن خااود بااه کااار ب  افتهی  ریی تغ  ییساختار و معنا

 .مورد است کیتنها    طانی در موضوع ش  فهی صم  هی ادع
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 ولدْنَا مِالالنَ :»کندیم یرا جزو  مراهان معرف طانی ، ش1۷ یدعا 6ز رار: در فمتن حاض -1

 یپرهیز ار ةتوشبرای بیراه کردن ما، ره   طانی در برابر تعش ش  ا،ی«؛ »خدا غَوَایَتِِهدَّالتَّقْوَى ضِ
 .« ن فرمانصیبما

  .(۲نالنجم   ﴾غَوی وما صاحِبُکو  ضّل﴿غائب:   متن 

 ری  ص( است و بودن همااواره حضاارت در مساا   امبری درباره پ: متن غائب  ینامتن ی ب  رواب 
خواهااد در ترین انمرافى نیست. خداونااد مااىکم  شانار و کردارکه در  فت   یاونهبه  حق  

نفااى کنااد، و ا از پیااامبرش شااتباه رااین عبااارت هاار  ونااه انمااراف و جهاال و  مراهااى و 
غیاار   ایتنماید. غوشد، خنثى  دشمنان به او زده مى  سوى  از  هزمین   این   در  که  را  هایىتهمت

 ر.ک؛   اساات  اه هعکااتبااه ر  رفااتن   یبااه معنااا  یغااو  شااهیاز ر   تیاا از ضعلت اساات. غوا
 تساا را جهلى توأم بااا اعتقاااد فاسااد دانسااته ا تی( راغب غوا۲8۷،  ۷ا: ر1430  ،یمصطفو
اى مطلق جهل و نادانى و ( بنا بر این »ضعلت« به معن 6۲0ا:141۲  ،یاصفهان  راغب   ر.ک؛

 گر،ید  اشد. به عبارتجهلى است که با عقیده باّلى توأم ب  ى »غوایت« ى است، ولخبر-بی
ا فراموش کااردن هاادف اساات؛ ولاای ضااعلت، انمااراف از راهْ راهْ همراه ب  غی، انمراف از

 هدفی است مراهی، و غی  مراهی و  م  نابراین، ضعلتْاست، ب  دهمراه با توجاله به مقص
ضرت از خداونااد در براباار تااعش حاضر ح( در متن  34۲،  ۲ا: ر141۷  ،ّباّبائیر.ک؛   
. چااون مااتن غائااب در مااتن ّلباادیرا ماا   یارز اا ی تقوا و پرهراه کردن افراد،  ی بی برا  طانی ش

 یکلال  یع نف دو متن از نو  ن ی ب  رابطه  ه،به کار رفت   ش یشده و در خعف معنا  ین یحاضر بازآفر
 .است

 یمضمون ینامتنیب. ۲-۲

 مااتن غائااب، ن ی با الهام  اارفتن از مضااام  ندهی و  ای  سندهینو  ،ینامتن ی نوع رواب  ب  ن یدر ا
( بااه ۲18ش:  139۲ ر.ک؛ مساابوا،    داردیماا   انی ب  ش،یوخ  عبارات  و  ا الف   با  را  مفهوم آن

. بااه نظاار  اارددیم انی ب د،یب الفا  جدلدر قا ئبکه در آن معنا و مضمون متن غا  یا ونه
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 ن،ی شاا ی در اشااکال پ  رایاا زاساات،  نااوع    ن ی هم  ینامتن ی  ونه از رواب  ب  ن یترتیالپراهم  رسد،یم
با الهااام  اارفتن از   ندهی و  ای  دهن سینوع، نو  ن یادر    کن ی با لفظ است، ل  ش ی کم و ب  تیالممور

ا سبک و اساالوب ب و مهیقرو و درک مضمون، آن را به ذوا  فتایمتن غائب و پس از در
 یذکاار ایاا ممسااوس،  یمااتن، حضااور لفظاا  ةدانناا کااه خو یابه  ونااه دارد؛یم  انی ب  ش یخو
، رواباا نااوع  ن یاا ا در( 14: ش1389 زاده، ر.ک؛ عباااس ناادی بیاز مااتن غائااب نماا  حیصاار

از قاارآن،   یریاا  به بهره  آنکهیمفهوم قرآن را در سنن آورده است، ب  ایضمون  حضرت م
کااعم   ینااامتن ی نااوع رواباا  ب  ن یآشکار، ذکر کند. ا  یانهینشانه و قرن  آ  یبرا  ای  دیاشاره نما

 ن یاا از ا ییاهنمونه یبنش به بررس ن یبا قرآن است. در ا  ناشیه انس احضرت با قرآن،  وا
 :شودیم  اختهپرد  ینامتن ی ب  نوع رابطه

 اِنَّ هُالالوَّلَّلاَ: »دیاا فرمایماا   روانش یاا به پ  طانی درباره سرزنش ش  10  یاز دعا  6. در فراز  الف

تَرْکِنالالا اِیّالالاُه  الِِه، وَ التُشْمِتُْه بِنا بَعْالالَدمٍَّد وَمُحَ عَل مَعصِیَتََِ، فَصَلل   عَل شَّیْطانَ قَْد شَمِتَ بِنا اِ ْ شایَعْناُهال

ساارزنش   میاو را همراهااى کاارد  تیاا ما را چااون در نافرمان  طان،ی »ش  «؛لَیََْنُْه اِتِنا عَََ، وَ رَغْبَلَ
 می تااو وا ذاشاات را به خاّر    طانی رست و اکنون که شر مممد و آلش درود فبد، پس  کن مى

 .« وى را به سرزنش ما شاد مکن  میآورد وى تو روىو از ّرف او به س

 وَ کُوْتُفَالالأَخْلَفْ وَعَالالْدتُکُوْ وَ  الْحَقل  وَعَْد  وَعَدَکُوْ  اللََّه  إِنَّ  الْأَمْرُ  یَضِقُ  لَمَّا  انُالشَّیْط  قالَ  وَ﴿  ب:غائ  متن 

لْطانٍ  مِالالنْ  عَلَیْکُوْ  لِیَ  کانَ  ما تَجَبْتُوْ دَعَالالوْتُکُوْ أَنْ  إِالَّ  سالالُ کُوْ لُومُالالوا وَ تَلُومُالالونی فَالالغ لالالی فَاسالالْ  ﴾... أَنْفُسالالَ
 .(۲۲  نمی هبرا ا

پاسخ شیطان به اعتراض دوزخیان است که او را مایه خسااران  فوا، هی: آینامتن ی ب رواب 
کند. لذا صرف دعااوت موجااب ساالطه داعاای باار می   وا  بازر  پندارند و قرآن آنخود می

ی از ناازغ و وسوسااه، ض تمکالاان ود و باار فاارای ناادارشیطان بر مؤمنان ساالطه  مدعوال نیست.
رونااد و از هگاااه توحیاادی می بااه پناده، فااوراًرد کااررا ّاا   اوآن وسوسه،  به  نا  اعت مؤمنان بی

 .(100-98 النملن   ردداسلطنت  د  مانند. شیطان تنها بر متولیان خو زند او ممفو  می
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کرده  انی خود را ب انیالبه متول  طانی و شاد شدن ش  آوردن لفظ »شمت«، مفهوم سرزنش   با
دعااا   ز ازفاارا  ن یاست. ا  بتی بع و مص  ش یدای پز  ا  دشمن   یخوشمال  یاست. شماتت، به معنا

ه ازبااه انااد ،یماارارت و تلناا   چی هاا   دیاساات کااه شااا  طانی به خدا از شرال شاا   یدرباره پناهند 
 ا،یکااه بارخاادا بردیه مرو، از شماتت دشمن به خدا پنا  ن یز ادشمن سنت نباشد. ات  شمات
 دمن بپاارداز  شنندیو رت  ات مراه شوم و او به شم  طانی از ش  یروی ر اثر پمکن که د  میمبتع 

 ن یاساات بااد یمتااواز ی( رابطه متن حاضاار بااا مااتن پنهااان، نفاا 481،  1ر  ،ی ر.ک؛ ممدوح
 یمعنااا  نکااهیکاارده، باادون ا  راربرق  ش یرا در متن خو  ییبایز  یتن مان ی ب  رابطه  حضرت  ،شکل
 .استنموده انی ب  ش یمضمون خوو    با الفاآن را   یشود ول  یمتن غائب نف  یاصل

ما را  ای«؛ »خدااعْزِلْنَا عَنْ عَِدادِ أَوْلِیَاتِِه: »دیفرمایم 1۷ یدعااز    14ر فراز  . متن حاضر: دب
 .« وربیرون آ  طانی از شمار دوستان ش

 ﴾ أَصحْابِ السَّعِیرِمِنْ لِیَکُونُواْ حِزْبَُه یَْدعُواْ إِنَّمَا عَُدوًّا فَاتخَُّذوُه عَُدوٌّ لَکوُ  الشَّیْطَانَ  إِنَّ﴿ب:  ائاا غ  متن 

 .(19 نالمجادله ؛6نّرفا 

در   یزیو خااونر  یاایصااف آرا  یباارا  طانی شده که ش  انی در متن غائب ب  :ین نامت ی ب  رواب 
اساات   ی.»حزب« جماعاات و  روهاا دیجویخود مدد م  انی اهو سپ   نایبرابر مؤمنان از لشکر

آمااده اصاال   قیاا ( در التمق ۲31  ،یاصاافهان  شدت عمل و خشونت باشند  راغااب  یکه دارا
و هاادف مشااترک باشااند مااوارد   هدی عق   یکه دارااز مردم    یو جماعت   فهیماده ّا  ن یواحد ا

 رنه هر  و و  استلمو هدف در آن م  دهی دهد که وحدت عق   یاستعمال در قرآن نشان م
 طانی حزب شاا   یهانشانه  ن یزتر( بار۲08،  ۲ر  ،ی مصطفو  ندیحزب نگو  دسته و جماعت را

 در .(6۲8،  8ش: ر13۷۲ ،یساا  ّبرخداساات  ادیاا  یبا حق و فراموشاا  یفاا و دشمن نهمان  
از  طانی از شاار شاا   ییکند که ععوه باار رهااا  یز خداوند در خواست مر حضرت امتن حاض

 وهی حاصاال شود.حضاارت بااا شاا   یدور  زیاا و مقارباات دارد ن  یکاا ینزد  ناطی هر آنچه که با ش
 رفتااهیاست از آنجا که مضمون متن پنهااان پذ قرار کردهبا قرآن ارتباط بر  یمضمون  ین مت نای ب
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 یمتااواز یدو مااتن از نااوع نفاا  انیاا م رابطااه لااذا ،استنکرده یاساس ریی وهره آن تغو ج  شده
 .است

لْطَانَُه : »...دیفرمایم طانی   شسلالباره تدر 1۷  یاز دعا  9متن حاضر: در فراز    .ر وَحَوللْ سالالُ

 :دیاا فرمایماا  ۲5 یاز دعااا 8در فااراز    ن ی مچن دان« هچیره مگر  شیطان را بر ما  ا،ی..«؛ »خدا  اعَنَّ
عْصُومِینَ کَیِْدِه فِی الْمَ  حَ مِنْبِالدُّعَا ِ لَََ فَنُصْ  بِکَثْرَِۀا بِسُلْطَانََِ حَتَّ  تَحْبِسَُه عَنَّا   عَنَّرْ سُلْطَانَُهاللَّهُوَّ فَاقْهَ»

اه کااه دساات د، تا آنگاا سلطه نیابکه بر ما    قدرت خویش مقهورش کن «؛ »بار خدایا، به  بَِ
د ان از زمااره مصااون ماناا اه جوید و در  ذارى که سوى ما رم نگداریدعا به سوى تو بر مى

 .« مکید او در آیی 

ْدتُکُوْ فَالالأَخْلَفْتُکُوْ وَ دَکُوْ وَعَْد الْحَقل وَ وَعَالال وَعَ  اللََّه  إِنَّ  رُمْالْأَ  یَقُضِ  لَمَّا  الشَّیْطانُ  قالَ  وَ﴿  غائب:  متن 

 .(۲۲نمی ابراه  ﴾... تُوْ لِی فَاسْتَجَبْوْتُکُوْکُوْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَی عَلَیْما کانَ لِ

ن طاهاام ساال را: سلطان به معناى تمکالن از قهر است و ا ر دلیل و حجت ینامتن ی ب  رواب 
هاى خااود باار عقااول غلبااه ا نتیجهاست که قدرت و تمکن دارد که ب  اند، از این جهت فته

و معنااوى از ساالطه صااورى    ن، اعملیم خود نماید و ظاهرا مراد از سلطاها را تسکند و عقل
باره است که   ن ی( متن غائب در ا1۷8،  5ر  ،ی؛ مصطفو4۲0،  یر.ک؛ راغب اصفهان   است

یک دعااوت  یرد؛ بلکه او  از انسان نمى  اختیار و آزادى اراده راز  ان هر یطهاى شوسوسه
 ساالطنت  پذیرنااد،مااى  را  او  دعوت  خود  اراده  با  که  هستند  هاانسان  کننده بیش نیست و این 

تااا او بااه دلنااواه خااود امااور    یرناادىم  خود  ولى  را  او  هک  است  کسانى  رد  منمصر  شیطان
میااان توکاال  ت،ولیش ندانسته شرک به اس داى که خکسایشان را تدبیر کند ، ولى  رفتن  

ه بر خاادا توکاال ست، کسى کاى نی سطهچ واتوالى شیطان و عبادت او هی نکردن بر خدا و  
بااه   طانبااه وساایله شاای وت مااردم  ند کااه دعاا هر چ  البته  ن خواهد بود.طانکند او از اولیاى شی 

نااى یعنیساات،   سوى شرک و معصیت به اذن خدا است، لیکن صرف دعوت است و تسل
ه کارى حقیقتش تساال  دعااوت مسل  نکرده چون دعوت کردن بخداوند شیطان را بر ما  

دعااوت کننااده  شاانصباشد ا رچه را به آن دعوت کرده نمىکه دیگرى  بر کارى    ندهکن 
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؛ 45، 1۲ا: ر141۷ ،ّباّبااائی: ک ر. ناادل دعااوت پیاادا کع تساالطى باار اصاا یااک نااو
رت دارد کااه تنهااا قااد حیمطلب تصاار ن یبه ا اضرحضرت در متن ح .(141،  ۲ر  ،یممدوح

را جلااب نمااود و  یالهاا رحمت  انوتیشود و فق  با دعا م  رهی چ  ناطی بر ش  تواندیخداوند م
 ها بااه در اااا بااا کثاارت دعاا ( لذ431 همو، او را مقهور خود کند  تواندیم  یتنها سلطنت اله

، از نااوع نش ب  ن یاص اتن   معصوم بدارد.  طانی ش  دی که او را از ک  خواهدیحق، از خداوند م
تساال  باار  درباره عاادم طانی از زبان خود ش در متن غائب کلمه سلطان رایاست. ز  یکل  ینف 
اسااتفاده   طانی کااردن تساال  شاا   باره دورکلمه در  ن یدر متن حاضر ا  یول  استد ان آمدهبن 

 .شده است

« »بارخاادایا بااه ََتِدَابِعِبا اَللَّهُوَّ اخْسَأُْه عَنّ: »دیفرمایم  1۷  یاز دعا  3. متن حاضر: در فراز  د
 .« ما بران قدرت عبادتت او را از میدان زند ى

لْطَانٌ لَالالُه لَالالیْ َ  ُهنَّالال إِ  الالالرَّجیوِ،  یْطانِالشَّ  مِنَ  بِاللَِّه  فَاسْتَعِْذ  الْقُرْآنَ  قَرَأْتَ  فَإِ ا﴿غائب:    متن   عَلالال َ سالالُ

رِکُونَهُالالو بِالالِه مُُه عَلالال َ الَّالالِذینَ یَتَوَلَّوْنَالالُه وَ الَّالالِذینَ نُطَلْسُ  امَیَتَوَکَّلُونَ،إِنَّ  رَبلهِوْ  عَل َ  وَ   َامَنُواْ  الَِّذینَ  ﴾شالالْ

 .(100-98نالنمل 

 یدور  یراباا   یبت خداوند را عامل: حضرت در متن حاضر،عبادت و ممینامتن ی ب  رواب 
که در مواجهااه   یمطلب است: افراد  ن یا  انگری فوا ب  اتیآ  کن ی شود. ل  یم  یمعرف  طانی از ش
 از  کسانى  تنها  اندندر اما  طانی کنند، از تسل  ش  یاه برده و به او توکل من پا  به خد  ناطی با ش
د. اسااتعاذه بااه خاادا، به خدا ایمان آورده و باار او توکاال کاارده باشاان   هک  هستند  ن ایم  او  شر
تعاذه توکاال را سبمان در تعلیل لاازوم اسااتعاذه، بجاااى اساا ت، زیرا خداى  وکل بر خدا است

ایمااان و توکاال، دو مااعک   ن ی کعن نفااى کاارده، همچناا وتاا م  را ازان  آورده و سلطنت شیط
 .یى کاذب استدو، ادعا نداشتن آناند، که ادعاى عبودیت با ودیتصدا عب 

اساات، نااه   یقاا ی اذه حق ن عملی و استعبردبنش است پناهجاتتردیدی نیست که آنچه ن
ع است  که افن  ی« وقت جیوأعو  باهلل من الشیطان الربرم«، از این جهت »صرف  فتن  »پناه می
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 ،یآملاا  ی ر.ک؛ جااواد الهاای بشااودانسااان حرکاات کنااد و وارد ساانگر و دژ مسااتمکم 
 .(111-108ش: 1384

ماال سااوره ن 100-98 اتیبا آ  می مستق   ری غ  قسمت از دعا، حضرت  ن یاساس در ا  ن یا  بر
 و یعبااادت و ممباات خداونااد را عاماال دور  شانیا  یعن یبرقرار کرده است؛    ینامتن ی رابطه ب

ه و توکالاال را موجااب داند همانگونه که در مااتن غائااب خداونااد اسااتعاذیم  طانی شبا  ابله  ق م
تن غائااب ضر بااا ماا متن حا هیرو، مضمون و درون ما ن ی. از اکندیم یمعرف ناطی از ش  یدور
ده اساات و کاار  انیاا آن را ب  ش یخااو  یانیاا اسلوب و در قالب ب  ت باحضر  کن ی است ل  کسانی

 یدو مااتن از نااوع نفاا   انیاا ابطااه مده اساات. رکاار  اقناااع  ش یمناّبان را نسبت به مطلب خااو
 .است  یمتواز

لَُْ ضِدَّ غَ   َولدْنا مِنَ التَّقوى: »...  دیافرمیم  1۷  یاز دعا  5متن حاضر: در فراز    .ه وایَتِِه وَاسالالْ

ا، ن ماا باارای بیااراه کاارد   طانی در براباار تااعش شاا   ای« »خداسَبِیلِِه مِنَ الرَّدَىقَ  خِغفَ  نَا مِنَ التُّبِ
 .« ی پرهیز اری نصیبمان فرماشهتوره

هُوْ  إِ ا  اتَّقَالالوْا  ذینَالَّ  إِنَّ﴿غائب:    متن  یْطانِ  نَمِالال   طالالاتِ ٌ  مَسالالَّ  ﴾رُونَصالالِ مُبْ  هُالالوْ  فَالالإِ ا  تَالالذَکَّرُوا  الشالالَّ

 .(۲01ناألعراف 

تقوا، صاحبان خود را از   یباره است که صفت اخعق  ن ی: متن غائب در اینامتن ی ب  رواب 
 ضرت. حابندینجات    یاز  مراه  طانی تا در مواجهه با ش  سازدیم  ارخودبر  صی قدرت تشن

 یعقعناا  – ینفسااان ی. تقااوا حااالت کناادیماا  یمعرفاا  ناطی ش یمراهعامل تقوا را بر ضد     زی ن
د. در ادامه پس از تقوا از خاادا دار ینگه م طانی ش یهاامد ن یتر هلغزنداست که انسان را از  

 یو در مقااام و مرتبااه خاصاا  می ت حرکت کناا سرعبا ه ک دیفرما  تیعنا  یخواهد مرحمت   یم
 می ل تکاماال باشاا حااا  در  وسااتهی پو    مینشااو  یدچار عجااب و خودپسااند  یعن ی  میمتوقف نشو

 .(13۲-131، ۲ر ،ی ر.ک؛ ممدوح
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خواهااد   یرا در پاا   یابی و کام  تی و موفق   زش استاز لغ  تی صونم  و  یمتضمن آ اه  تقوا
بر خطرات است. پناه بردن مضااطرانه براه در رندداشت. تقوای الهی برای انسان نیروی بازدا

چ تیااری بااه او دارد و هاای و وقایااه   وا  ویند، زیاارا شاانص پناااهجو سااپربه خدا را پروا و تق 
 زره( کبیاارِ   ی وقایااه و جوشااِنهل پااروا، داراپرهیزکار و ا  انسان،  خورد؛ بر این اساسنمی

تنهااا از دشاامن بیاارون نااه تقااوا ره پوشاند و با این زمعنوی است که درون و بیرون او را می
واساات کااه نتیجااه تق   بیند. پیدایش این حالت،یب نمی شیطان( بلکه از دشمن درون نیز آس

 ،یآملاا  یجااواد ک؛.ر   (198نهالبقاار   ﴾قالالویالالالزّادِ التَّ  خَیرَ  فَإنَّ  وتَزَوَّدوا﴿هترین توشه است:  ب
 یباارا  یلعامرا    یاله  یتقوا  یمضمون قرآن  یری (. حضرت با به کار 40۲،  ۲۲ش: ر1389

ر برقاارا  یقاا ی ارتباااط عم  ین به لما  مضاامونمت   دو  ن ی ب  ن یبنابرا.  استدانسته  طانی مقابله با ش
 .است  یازمتو  یقسمت از نوع نف   ن یدر ا  ینامتن ی است. ب کرده

«؛ »و بااه بِالالدُ وبِنَا فِالالی مَحَبَّتِالالَ  وَ اکْبِتْالالُه: »دیفرمایم  1۷  یعااز د  ۲  در فرازحاضر:  . متن  و
 .« ک بمالراه ممبالتت دماغش را به خادر  شمان  کوشسبب  

 .(165  نالبقره  ﴾لِلَِّه حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا  ینَِذالَّ  وَ﴿غائب:   متن 

 یمعرف  طانی شدن  ش  را باعث خوار  دعا ممبالت خداونداز    بنش   ن ی: در اینامتن ی ب  رواب 
و را ن ات دشااممبالهمزمان م  تواندیدر دل دارد نم  یکه ممبالت   یکس  قت،ی حق   در.  استهشد
بااا  سااهیمؤمنان نسبت به خدا در مقا دیدش  یداشته باشد. در متن غائب، خداوند به دوست   زی ن

ى اا شاادن ععقااهمؤمنااان علااى رغاام پیااد  یعن ی  دارد  اشاره  اند،بوده  طانی ه تابع شرکان کمش
 دهنااد کااه بنااده ایاان کسااانایشان و صاحبان مال و جاه و علم، به خود اجازه آن نمى  میان
 ک؛.ر  مانناادمااى  باااقى  ارتباااط  و  پیوستگى  ترین ه پیوسته مرتب  با خدا با سنتبلکشند،  با

 .(301، 1ا: ر1419  ،یمدرس

 مقابلااه بااا  یهاااکاراز راه  یکاا یا را  دممبالاات خاا   یمضمون قرآن  یری با به کار   حضرت
ه بااود دتریممبالت خداوند در مؤمنان شد بی ترت ن یبد. استرا ممبالت خداوند دانسته  طانی ش
از خداونااد   شااانیا  رو  ن یاا از ا  سااازد،یماا   یدر انمراف انسان را خنث   طانی ش شتع و  قصد    و
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 یقاا ی تباااط عمرا  یدو مااتن بااه لمااا  مضاامون  ن ی باا   ن ی. بنابرادینمایتش را مدرخواست ممبال
 .است  یمتواز  یقسمت از نوع نف  ن یدر ا  یتن نامی ب.  استدهبرقرار ش

تَحْوَ َِد اوَ قَالال :»دیاا فرما  یماا   3۲  یدعااا  1۲. متن حاضر: در فااراز  ز  عَلَالالیَّ عَالالُدوُّكَ الَّالالِذی سالالْ

وده و غلبه نماا بر من  «؛ »و  فَأَمْهَلْتَُهلَ  یَوْمِ الدلینِ لِإِضْلَالِی  هَلَََ إِوَ اسْتَمْلِغَوَایَتِی فَأَنْظَرْتَُه،  اسْتَنْظَرَكَ  
 لااتمه ست یافته دشمن تو  شیطان( که براى  مراه شدنم از تو مهلت خواسته و تااو او راد
 .« لبیده و تو مهلتش دادىه کردنم از تو تا روز جزاء  قیامت( مهلت ّو براى  مرا  دى،دا

 .(15-14ف:ألعرا«  انْظَرِین إِنَََّ مِنَ الْمُیَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ أَنْظِرْنِی إِل  لَقاغائب: »  متن 

صاات فر  ،یالهاا پس از رانده شاادن از بار اااه    طانی فوا، ش  هی: براساس آینامتن ی ب  رواب 
الجمله باارآورد   یا فوسته اش رخداوند خ  د؛ی را ّلب   زی زنده ماندن تا روز رستاخواست و  خ
: ش139۲ ،یآملاا  یجااواد ک: ر خباار داد  امتی ق  ییاز برپا  ش ی تا پ  یو  یّوالن  اتی از ح  و
کاارده کااه بااه ّااور   یمعرفاا   یرا دشاامن   طانی دعااا شاا   ازفااراز    ن یحضرت در ا  .(۲18  ،۲8  ر

کااار از خداونااد تااا  ن یاا بشاار بپااردازد و در ا یبه  مراهه تا ن کردپه   سترده بساط خود را
-3۷ المجاار:  و مهلاات داده اسااتوم بااه اروز معلاا ا مهلت خواسته است و خداوند ت  تمای ق

رو   ن یاست. از ا  ساختهبرقرار    ینامتن ی ن ببا قرآ  یمیتلوقسمت به ّور    ن یدر ا  حضرت  .(38
حضاارت در قالااب و   کن ی لاا   اساات.  کسااانیب  متن حاضر با متن غائ  یهیمامضمون و درون

اخته و د را در کعمااش ماانکعس ساا ، غاارض خااوو تفاانالن   ییبااایسبک خاااص خااود و بااا ز
 ینااوع نفاا  دو مااتن از  انیاا رابطه ماقناااع ساااخته اساات.  ش ینسبت به مطلااب خااواّبان را  من
 .است  یزمتوا

اسْتَوْجَبْتُ ، وَ  تَََصِیَحَتَّ  إِ َا قَارَفْتُ مَعْفرموده است:»  3۲  یدعا  13. متن حاضر:در فراز  ح

 رَ مُوَللیالالاًدْبََۀ مِنلی، وَ أَلَّ  الْبَرَا َ کُفْرِِه، وَ تَوَبِکَلِمَِۀقَّانِی  ارَ غَْدرِِه، وَ تَلَنلی عَِذتََل عَ، فَبِسُو ِ سَعْیِی سَخْطَتَََ

«؛ »تا چااون مرتکااب معصاایت رِیداًََ طَتِصْحَرَنِی لِغَضَبََِ فَرِیداً، وَ أَخْرَجَنِی إِلَ  فِنَا ِ نَقِمَعَنلی، فَأَ
ساانن  بازچیااد و  و  شااتم، لگااام غاادر خااویش ار خشاام تاا شتم ساازاوتو شدم و به کردار ز

راه شااوم خااود   و بااه  ز ماان بیاازارى جسااتمن پشت کرد و ا  بر من خواند سپس بر  کفرش
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تنهایى در برابر غضب تو رهایم ساااخت و باار آسااتان خشاام تااو مطاارودم   رفت و در وادى
 .« دبیفکن 

َه إِنلی أَخافُ اللَّالال  مِنََْ   ٌی بَرِیمَّا کَفَرَ قالَ إِنلرْ فَلَ اکْفُکَمَثَِل الشَّیْطانِ إِ ْ قالَ لِلْإِنْسانِ»  غائب:  متن 

 .(16«  المشر:مِینَرَبَّ الْعالَ

موضااع منافقااان نساابت بااه  دنی کشاا  ریبه تصااو یمثال را برا ن ی: خداوند اینامتن ی ب  رواب 
را موضااع خااود   یولاا   کردناادیم  قیمسلمانان تشو  هی ن  علبه ج  ان راآن  زده است که  هودی

دادنااد.   رییاا به سرعت تغ  دند،یرا د  شانن ی رزماز س  خرارو ا  هودیمسلمانان بر    یروزی پ  یوقت 
انسااان را بااه  زیاا ن طانی شاا   رایاا مثال زده است ز  یآدمشیطان با    وضع  به  را  شاناوند  وضعخد

کنااد. در داده، به کفر وادارش مااى  فریبش اش  ىروغهاى دخواند، و با وعدهسوى کفر مى
بااه کمااک کااه بساایار در روزى  د از یک عماار کفاار ورزیاادن،ته، بعارى جسآخر از او بیز
نااوع   ن یباادتر  ن یاا ا  .(۲3،  19ا: ر141۷  ،ّباّبائی   ر.ک:  د ذارت، تنهایش مىنیازمند اس
 عااذاباصاال از  و در واقااع  اارددیماا  لیاا به انسان تمم  طانی است که از ّرف ش  ی رفتار

موضااع   ن یاا نموده و ا  یقراریرو، حضرت اظهار ب  ن یاست. از ا  یروح  شکنجه  تر،ردناکد
از  یمضاامون استفاده حضرت با .(118، 3ر ،ی ممدوح داردیعرضه م  ونددر اه خدارا به  

 ن یداده اساات. بااد  ش یقدرت کعم خود را جهت اقناع مناّبان افاازا  ش،یدر دعا  فوا  هیآ
جااوهره  نکااهیبرقرار کرده، باادون ا  ش یرا در متن خو  ییبایز  یمتن ان ی ب  ضرت رابطهح  ،شکل
 .است  یمتواز  ینف  از نوع  ین نامت ی شود، پس ب  یمتن غائب نف  یاصل

، وَ اِنْ مَنّانا اَخْلَفَنالالا، وَ نا کَذَبَنااِنْ وَعََد»  :دیفرمایم  ۲5  یدعا  ۷  . متن حاضر: در ادامه فرازط

و ا اار  د،یاا  ودهد دروغ مى»ا ر ما را وعده   «؛زِلَّناتَقِنا خَبالَُه یَسْتَاِالَّوَ    نا،ضِلَّیَْدُه یُاِالَّتَصْرِفْ عَنّا کَ
را را از مااا نگردانااى مااا    رنگش ی و ن  لهی ح  و ا ر تو  د،ینمانلف مىکند ت  دلنوش  دىیبه نو

 .« دینمار از فساد او نگاهمان ندارى ما را دچار لغزش مىند، و ا ک مراه مى
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 وَ بِِه تْمَّهَ  لَقَْد  وَ﴿،(1۲0نالنساء    ﴾اًغُرُور  إِلَّا  الشَّیْطانُ  یَعُِدهُوُ  ما  وَ  هِوْنلییُمَ  وَ  وْهُُدیَعِ﴿غائب:    متن 

 ﴾و َ وَ الْفَحْشالالا َ إِنَّالالُه مِالالنْ عِبادِنَالالا الْمُخْلَصالالینَُه السالالُّ عَنْ صْرِفَرَبلِه کَذلََِ لِنَ  بُرْهانَ  رَأى  أَنْ  ال  لَوْ  بِها  هَوَّ

 .(100-99ملن  الن  ؛۲4 نوسفی 

دهد تا خود وعده مى  روانی به پباره است که شیطان    ن یننست در ا  یةآ  :ینامتن ی ب  رواب 
طان به ه شی آنچ  کهی ندازد درحالاا به آرزوهاى دروغ و امور باّل مىر  ند و آنهایاورش باش

دوم درباااره  هیاا ( آ1۷4، 3ش: ر13۷۲ ،ی ر.ک؛ ّبرساا  دهد، حقیقتى نااداردىها وعده مآن
د او بااود، خداوند بود، خدای سبمان به یااا ادیون همواره به ت که چ ع( اس فوسی  ستاندا

 .رهانداو را از خطر معصیت میدارد و یز او بازمرو  ناه را ااز این 

ترین مصااادیق یاااد و ذکاار « از کاماالربالهی »رأی برهان  ضور حق و شهود قلب ح  همشاهد
 شااود یانسااان بازداشااته ماا از   فمشاء و  ه سوحق است. پاداش و اثر چنین یادی این است ک

وَ اِنْ ت »( در عبااار53۷،  ۷ش:ر1388  ،یآملاا   ی؛ جااواد.ک ر  « لنصرف عنه السو  والفحشالالا »

مااا  طانی کااه شاا  داردیم انی ننست، ب هیآ  ز  زاره و مضمونا  ادهستف « حضرت با امَنّانا اَخْلَفَنا
وَ »عبااارت  و در    دناا کیماا لالف  و سپس تن  کندیدور و دراز سر رم م  اری بس  یرا به آرزوها

ونااد مکاار ا اار خدا  کرده کااه  نای دوم را ب  هیحضرت مضمون آ  زی ن«  اِالَّتَصْرِفْ عَنّا کَیَْدُه یُضِلَّنا
 اتیاا بااا آ  نظاار مضااموندعاهااا از  از    بنش   ن یشد. ا  می هخوا  همرارا از برنگرداند،    طانی ش

قالب  ا درآن رضرت که حندارد، بل  یدر تعامل است و معنا و مضمون دو متن تفاوت  یقرآن
 .استنموده  جادیئب تعامل آ اهانه امتن حاضر و متن غا انی م و  استآورده گریالفا  د

چراکااه دانساات؛   یمتااواز  ینفاا   نتااوایدو مقطااع را ماا   ن یاا کاااربرد تناااص در ا  ن،یبرابنا
و  امیاا اساات و پ دهی را براساااس سااازه اسااتوار قاارآن صااعبت بنشاا  ش یخو  یرهرت نگحض

 .ندارد  یفاوتتن تمضمون در دو م
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       ا    
      

   

فراوانی گونه های رواب  بینامتنی دعاهای صحیفه سجادیه با قرآن در موضو  شی ان

 

        

   

       

   

 

 گیرینتیجه

 :دیآیبه دست م لیذ بیفته شد، نتاهش  پژو  ن یر ااز آنچه د

کتاااب   ن یاا خااود را از ا  یوده اصلاقع شالت، در ورآن استلو ق  یتال  هیسجاد  فهی صم .1
از الفااا  و  ن،اطی شاا  عضااومو رد آنقاار بااا خااود ارتباااط در و اسااتاخااذ کاارده یآساامان
 .تساقرآن دفاع کرده یاز معنا  یوعبهره برده است و به ن یقرآن  یها زاره
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دو ه  باا   طانی ر موضااوع شاا رآن دبا قاا   هیسجاد  فهی صم  یدعاها  ینامتن ی ل رواب  بکااش .۲
 .باشدیم  یو مضمون  ی ونه لفظ

 یونمضاام تیاا تن نامی در کعم حضرت بااه صااورت ب  یحضور متن قرآن  ن یپربسامدتر .3
خواننااده در آن، حضااور   رایاا ز  شااودیممسااوب ماا   زی ن  تی نامتن ی  ونه ب  ن یدشوارترکه    است
و  یشاا یاندژرف ندازمی و شناخت آن، ن ندی بیاز قرآن را نم حیصر  یذکر  ایس  ممسو  یلفظ
 .است ینرآق  می اهف بر مف اشرا

 یاهاا همچااون دام یمنتلااف قرآناا  ن ی از مضااام هیسااجاد فهی اد  ع( در صاامامام سج .4
با قدرت عبااادت  طانی امور باّل توس  او، دور کردن ش ن یی تز طان،ی کر شم و  دی ک  ،طانی ش
  سنن رانده است. ... و  طانی رال شدانش از شحفظ فرزن  ،یاله

 خذنابع و مآم

 .ویکر قرآن
 .تهران: انتشارات پروهان یاقمشه یلهترجمه ا (.ش.138۷.  هیادسج ۀفیصح
  .: دار صادرروتی . بب ان العرسل.  ا.(1414.  منظور، مممد بن مکرم  ابن 
. ه« یدسااجا فهی صاامدر  یقرآناا  تیاا نامتن ی ش.(. »ب1391  .یخااانعباااس فاّمااه حساان  ،یاقبااال

 .43-31. صص 1ه. شمار1دوره ،یاسغم یمطالعات متون ادب
. چاااد دوم. ی. ترجمااه: مممااد نبااوارگراساخت  یقایبوطش.(.  138۲تااودوروف.    ،تزوتان

 .تهران: نشر آ ه
 .. قم: مرکز نشر اسراء ویتسن ریتفسش.(. 1389   بداهلل.ع  ، یلآم  یجواد

 .نشر اسراء مرکز  . قم: فانحماسه و عرش.(. 1384 . _____________
 .ز نشر اسراء در قرآن. قم: مرک دی حتو(. 1383.  _____________

د العااد.  مجله البغغاله المقارناله.  « یالعمل األدب  اتیالتناص و إشار»(.  1984   .یصبر  حافظ،
 .35-10صبع. صراال
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 .دی ورشپرتو خ. قم: اسرار خاموشان(. 1383.  یمممد تق   ،یخلج
رالعلاام دا: تبیرو. القرآن غری   فی  المفردات (.  141۲.  مدمم  بن   ین اصفهانى، حس  راغب

 .شامیهالدار ال
  بالان و  ۀفصاللنامدر خااوانش مااتن«. تهااران:  ینامتن ی رواب  ب  ری (. »تکث1384   فرهاد.  ،یساسان

 .55-39شماره دوم. صص  اول. . سالیاسشنن با
 فهی بااا صاام  میرقاارآن کاا   ین نااامت ی »ب  ش.(.1395.  انیاا را ممقق مممااد رضااا و زهاا   ا،یاا نستوده

 .36-۲1صص، 9. شماره5دوره. قرآن یشناخت بان یهاپژوهش.  ه« یسجاد
مى : دفتاار انتشااارات اسااع . قاامالمیزان ف  تفسیر القرآن(.  141۷.  ن ی مممد حس  ،یبائاّّب 

 لمیه قم.حوزه ع  مدرسین   ةجامع
ت ناصاار ار: انتشااا. تهاارانف  تفسیر القرآنلبیان  مجم  ا(.  13۷۲   فضل بن حسن.  ،یّبرس

 .خسرو
مطالعالات   ۀفصاللنامم:  . قاا البعغااه« در نهااب    یقرآناا   یهاتباس(. »اق1389.  دی حم  زاده،عبالاس

 .18-1.صص 1. سال اول، شمارهیریتفس
مکارم اخااعا امااام  یقرآن در دعا یش.(. »تجلال1395     .یاودفه دو عار  هی فتم  زاده،یفتاح

 .30-۷صص  .۲3شماره. ۷. سالریسراج من.  « ینامتن ی ب کردیبا روسجاد  ع( 
 .: نشر مرکزل. تهران. چاد اوجوزدانی امی پ ة. ترجمتینمتنایب(. 1385آلن.    راهام،
قالرآن و وم  علال  قالات یقتح:  هرانقرآن با نهب البعغه«. ت  تی نامتن ی (. »ب139۲.  یمهد  مسبوا،

 .۲۲4-۲05. صص ۲. شماره10. سالثیحد
 .سعمیه. تهران: دار الکتب اإلمونهتفسیر ن. (13۷4   ى،  ناصر و همکاران.رازشی  مکارم
 .ن ی المس ینشر دار ممب  ران:. تهرآنلقا یمن هد(. 1419.  یدتق ممم  ،یمدرس

 ه ترجمه و نشااربنگاان:  تهر  .ریوالتحقیق فی کلمات القرآن الک(.  1360   حسن.  مصطفوى،
 .کتاب

 .. چاد ششم. تهران: صدرایعدل اله(. 13۷1   .یمرتض  ،یمطهر 
 .وستان کتاب. قم: بشناخت و شهود(. 1383حسن.   ،یممدوح
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