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Abstract
One of the important approaches that has created a new attitude in the
horizon of the humanities and theological studies is intertextuality research.
Texts reproduction is the result of a linguistic approach to the non-existent
and present texts. This approach deals with evaluating texts which will lead
to producing new texts and each literary text is considered as the driving
force and deconstructed version of other older texts or contemporary ones.
This study aimed at investigating Imam Sajjad’s familiarity and
companionship with the Quran and his undergoing a deep change from
Quranic revelation in the area of divine omniscience. The Quranic origin of
Sahifa knowledge base is quite evident from the research model. This
descriptive-analytic study has been done based on a textual-exploratory
approach. The findings of the study indicated that the equivalent and
specific negation types of relation have more frequency. In Sahifa Sajjadieh,
there has been a deep connection with the Holy Quran using exact word
method and somehow changing the syntactic elements of the verses a little
so that the educational function of Sahifa is represented evidently in Quranic
concepts and teachings.
Keywords: the Quran, Sahifa
Intertextuality, Intertextual relations.
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چکیده
یکی از رویکردهای مهمی که نگرش نوینی را در افق مطالعات علوم انسانی و دین ی ف راه آورده
پژوهشهای بینامتنی است .بازآفرینی متون حاصل رویکرد ادبی  -زب انی ب ه م تن ای ب و م تن
حاضر است .این نوع نگرش متونی را بررسی میکند که متون جدید را پدید میآورند و ه ر م تن
ادبی را بهمنزلۀ جذب و دگرگونسازیِ دیگر متون گذشته یا ه زمان با آن میدان د .ه د

از ای ن

جُستار به تصویر کشیدن انس و همنشینی امام سجاد(ع) با قرآن کری و نیز اثرپذیری آن حض رت
از وحی قرآنی در مقولۀ عل الهی است .خاستگاه قرآنی معار

صحیفه در این مدل مطالع اتی نی ز

بسیار نمایان است .این پژوهش به روش توصیفیتحلیل ی ب ا استقص ای م تن انج ام ش ده اس ت.
یافتههای پژوهش نشان میدهند این تعامل از نوع نفی متوازی و نفی جزئی بس امد بیش تری دارد.
در صحیفۀ سجادیه گاه با کاربست عین الفاظ قرآن و گاهی با اندکی تغییر در الیه صرفی و نحوی
آیات پیوندی عمیق با قرآن کری برقرار میشود تا از این طریق کارکرد تربیتی و تعلیم ی ص حیفه
در بازنمونی مفاهی و تعالی قرآنی نمایانتر شود.
واژههای کلیدی :قرآن صحیفۀ سجادیه عل الهی بینامتنی تناص روابط بینامتنی.

*نویسنده مسئول

این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « خاستگاه قرآنی الهیات صحیفه سجادیه » می باشد که در شورای
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان به تصویب رسیده است.
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پرسش این نوشتار این است که عل اله ی در ص حیفۀ

طرح مسئله
قرآن کری کتاب هدایت بشر تنها کت اب آس مانی
است که ه لفظ و ه مفهوم آن از ط ر
تعالی بر قل ب مق د

ذات ب اری

سجادیه چگون ه بازت اب دارد و اثرپ ذیری ام ام(ع) از
قرآن کری به چه نحوی بوده است.

پی امرر اعظ (ص) ن ازل ش ده

است .آیات قرآن گنجینه هایی هستند که شایسته اس ت

 -1پیشینۀ پژوهش

در آن بررسی و تأمل عمیق ش ود .خداون د متع ال در

پژوهشهای متعددی در ح وزۀ بینامتنی ت ب هط ور

قرآن ک ری پی امرر(ص) را مر یّن آی ات ق رآن معرف ی

عم وم و بین امتنی ق رآن و ص حیفۀ س جادیه ب هط ور

میکند «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّکْرَ لِتُرَیِّنَ لِلنَّا ِ ما نُزِّلَ إِلَ یْهِ »

خصوص صورت گرفته است؛ ازجمله «بینامتنیت قرآن

(نحل)۴۴ :؛ پیامرر اکرم(ص) نی ز کلی دهای رم ز ای ن

و ص حیفۀ س جادیه» (عر ا

اقر الی و فاطم ه حس ن

گنجینه های بیپایان را به عترت طاهرین س رردند و در

خانی فصلنامۀ مطالعات ادبی مت ون اس المی )1391

حدیث متواتر ثقلین ثقل اکر ر و ثق ل اص غر را عِ دل

«رواب ط بین امتنی ق رآن و ص حیفۀ س جادیه» (ک رم

همدیگر نامیدند .امام ان معص وم(ع) مفس ران واقع ی

سیاوشی همایش بینامتنیت « )1393التن اص القرآن ی

قرآن کسانی اند که میتوانند قرآن صامت را به نطق در

ف ی الص حیفه الس جادیه» (زارع آف رین هم ایش

رسا و بلند آن را ب ه انس ان

بینامتنیت  )1393و «بین امتنی ق رآن ک ری و ص حیفۀ

گوشزد کنند .ادعی ه زاکی ه ص حیفۀ س جادیه ب همنزل ۀ

س جادیه» (محمدرض ا س تودهنی ا و زه را محققی ان

میراثی گرانرها یکی از جامع ترین و ارزندهت رین من ابع

فصلنامۀ پژوهشهای زبانشناختی قرآن  )139۵منتش ر

و متون دینی برجا مانده از اهل بی ت اس ت ک ه نق ش

شده اند؛ اما دربارۀ بازتاب آیهه ای قرآن ی در ص حیفۀ

قرآنی دارند و

سجادیه در مقولۀ عل الهی با رویکرد بینامتنی تا کن ون

بیاورند و مفاهی و معار

بیبدیلی در بازتولید و بازخوانی معار

درحقیقت قرآن صاعد است که با زبان دعا و نی ایش
معار

عمیق و بلی

ق رآن را در ای ن کت اب ش ری

متجلّی ساخته است .این کت اب نمون ه ب ارز و کام ل
بازخوانش معار

پژوهشی صورت نگرفته است.
 -2بینامتنیت

قرآن اس ت ک ه ام ام س جاد(ع) ب ا

بینامتنیت یك اص طال نق دی معاص ر اس ت ک ه

ظرافت عمیقی شهد شیرین آیات الهی را در دعاه ای

بهتازگی در بسیاری از پژوهشهای حوزۀ متون و منابع

خود نمایان ک رد .درحقیق ت ص حیفۀ س جادیه آیین ۀ

اسالمی پدید آمده تا گونهای از روابط بین این متون را

قرآن ی اس ت .در

نمایان سازد .معادل آن در زبان عرب ی کلم ه «تن اص»

پژوهش حاضر تالش شده است روابط بین امتنی ق رآن

است« .نص» به معنای نسرتدادن چی زی اس ت و ب ه

اله ی ب ا روش

معنای هر چیزی که پدیدار شود (اب نمنظ ور 199۸م

استقصای تمام بررسی و ارتراط ناگسستنی ک الم ام ام

ذیل ن ص ص)« .مجموعهای از کلمات و ترکیراتی که

سجاد(ع) با کالم الهی برجس ته و می زان اثرپ ذیری و

با یکدیگر پیوند خوردهاند و ش کل واح دی ب ه خ ود

اثرگذاری این دو متن گرانرها آشکار شود .اص ل ت رین

میگیرند نص یا همان متن خوانده میش ود» (بق اعی

تمامنم ای ق رآن و بازت اب مع ار
کری و صحیفۀ سجادیه در مقوله عل

تحلیل روابط بینامتنی عل الهی در قرآن کری و صحیفۀ سجادیه

199۸م ص  .)2۶پس تناص عرارت اس ت از ت داخل
یك متن در متن دیگر و نیز تشکیل یك متن جدی د از
متون پیشین یا متون معاصر با متن حاضر؛ به نحوی که
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 -3ارکان بینامتنیت
در فرآیند بینامتنیت سه رک ن اساس ی وج ود دارد:
متن حاضر متن ایب و عملیات بینامتنی.

ای ن م تن خالص های از مت ون پیش ین باش د (کی وان

 -3-1متن حاضر «همان متنی است که پ یش روی

199۸م ص 20؛ احم دی 137۸ش ص  .)9۸ژولی ا

خواننده است و تحت تأثیر متون ه عصر و یا پیش ین

کریستوا بنیانگذار نظریۀ بین امتنی بینامتنی ت را چن ین

نگاشته شده است و خوانن ده درص دد ی افتن منش أ و

تعری

میکند «هر متن ی عر ارت از ل وحی آراس ته و

مرجع این متن است» (حلری 2007م ص .)۶2

مع ر ک اری ش ده از اقتراس ات و ش کلی اخذش ده و

 -3-2متن ایب «مجموعه ای از متون مخفی است

دگرگونشده از متون دیگر است» (کریس توا 13۸1ش

که خواه بهصورت آشکارا و خواه به شکل پنهانی و در

بینامتنیت تع ابیر مختلف ی ب ه ک ار

پرده باطن ساختار متن حاضر را تش کیل دادهان د .ب ه

رفته است ازجمله « )1زایش یك متن از خ الل س ایر

بیان دیگر متن ایب همان متنی است ک ه ملل

یا

مت ون؛  )2ت داخل و آمیختگ ی مت ون ب ا یک دیگر؛ )3

شاعر در اثر خود آث ار و نش انهه ایی از آن را نمای ان

گزینش و تلخیص یك متن از میان نتایج س ایر مت ون؛

میکند و این آثار و نشانهها میتواند به اشکال مختل

 )۴سر بر آوردن هر متن از دل دیگر مت ون؛  )۵اعتم اد

در نوشته او وجود داشته باش د» (حلر ی 2007م ص

و تکیه یك متن ب ر م تن ی ا مت ون دیگ ر؛  )۶ارتر اط

.)۶2

ص .)۴۴در تعری

دوجانره و دوسویۀ متون؛  )7نر ود ح دومرز می ان ه ر

 -3-3عملیات بینامتنی «انتقال لفظ یا معن ا از م تن

ص .)17۶

ایب به متن حاض ر عملی ات بین امتنی ن ام دارد ک ه

در زمینۀ بینامتنیت متع دد

تریین آن مه ترین بخش نظریۀ بینامتنی در تفسیر متون

و متکثر است؛ ام ا تعریف ی ک ه کریس توا مر دع ای ن

است .هر متنی متون مختلفی را در خ ود ج ای داده و

نظریه ارائه داده اس ت م ال عم ل خواه د ب ود .در

در شکل جدیدی آنها را بازآفرینی کرده است .در ای ن

بینامتنی کریستوایی نظریۀ بین امتنی درواق ع ی ك ن وع

فرآیند بررسی متن اصلی با توج ه ب ه م تن ای ب و

عملی ات خ وانش محس وب م یش ود و ه ر متن ی

ردیابی روابط موجود بین آنها ب ا عملی ات تن اص ی ا

فراخوانی یا تردیلی از دیگر متون است (عزام 2001م

بینامتنی انجام میگی رد» (ق ائمی و محقق ی 1390ش

ص  )3۶و نیز معنای زایشی و پیدایشی متن همواره و

ص  .)۵۴در این جُس تار ق رآن ک ری م تن ای ب و

ه زمان در درون و بیرون آن واقع میشود (کریس توا

صحیفۀ سجادیه متن حاض ر و رواب ط بین امتنی ق رآن

13۸1ش ص  .)۴۵برخی از زبانشناس ان ایران ی نی ز

کری و صحیفۀ س جادیه عملی ات بین امتنی محس وب

ک رده ان د «بین امتنی رابط ه ای

میشود .شایان ذکر است در نوشتار پیش رو از عرارت

متن ی ب ا س ایر مت ون» (ماض ی 200۵
درخور توجه است تعاری

بینامتنی را چنین تعری

است میان دو متن یا بیشتر که بر خوانش متقابل مت ون
تأثیر میگذارد» (ساسانی 13۸۴ش ص .)۴3

تحلیل بینامتنی استفاده میشود.
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باالترین درجۀ بینامتنیت است .در این ن وع از رواب ط

 -4انواع روابط بینامتنی
چگ ونگی و

متن پنهان ک امال نق د و مف اهی آن تخری ب و س رس

اش کال متع ددی

معن ای م تن

روابط بین امتنی می ان مت ون براس ا
شکل ک اربرد آن در مت ون مختل

بازآفرینی میشود؛ به گونهای که برخال

دارد؛ مانن د :بین امتنی خ ارجی بین امتنی داخل ی و

پنهان به کار میرود» (موسی 2000م ص  .)۵۵به نظر

بینامتنی تکرار و تنغی (ه آوایی) (کیوان 199۸م ص

میرسد این نقد و بازآفرینی با افزودن برخی مطالب به

 )22و نیز بینامتنی آگاهانه و ناآگاهانه بینامتنی تضاد و

متن ایب یا کاس تن پ ارهای از بخ شه ای آن اس ت

بینامتنی تن اق

(مجاه د 200۶م ص )3۵9؛ ام ا ب ه

(حلری 2007م ص .)۶3

دلی ل مح دودیت نوش تاری از ای ن دس ت م دل
تقسی بندی کریستوا در ادعیه صحیفۀ سجادیه بررس ی
و تحلیل میشود .او بازآفرینی متن پنهان یا حض ور آن
در متن را به سه شکل تقسی میکند:
 -۴-1اجترار (نفی جزئی) «در این ن وع از رواب ط

 -5مراتب علم الهی
موضوع صفات خداون د و مطال ب مرب وط ب ه آن
بهطور عام و بحث عل

واج بالوج ود و مرات ب آن

بهنحو خاص از دشوارترین مراحث الهی ات ب ه معن ی

بینامتنی جزئی از متن ایب در متن حاضر جلوه پی دا

االخص است و فو العاده متأثر از تأثیر متون دینی اع

میکند و کمتر ابتکار و نوآوری در آن وج ود دارد ک ه

از ق رآن ک ری و نص وص دین ی وارده از معص ومین

این متن برگرفته از متن ایب میتواند ی ك کلم ه ی ا

ثر وتی

همچون صحیفۀ سجادیه است .یکی از اوصا

یك جمله یا ی ك عر ارت باش د» (ع زام 2001م ص

خداوند عل است .در تفس یر عل

.)11۶

اقوال عالمان و فالسفه متفاوت و گاه متعارض اس ت.

 -۴-2امتصاص (نفی متوازی) «این ن وع از رواب ط

و بی ان اقس ام آن

مالصدرا ضمن بررسی آرای شیخالرئیس و شیخ اشرا

بینامتنی از نوع قرلی برتر است .در نفی مت وازی م تن

از مجموع کلمات آنان در تفسیر عل یك قاعده کل ی

پنهان بهصورتی در متن حاضر به کار میرود که جوهر

بنا می کند و میگوید :عل عرارت است از وجود مجرد

آن تغییر نکند .در این روش معانی متن ایب در متن

از واش ی و ع وارض جس

و جس مانی خ واه ای ن

حاضر تغییری اساس ی نم یکن د؛ بلک ه ب ا توج ه ب ه

وجود وجود لنفسه و برای خود باشد ک ه آن را عل

مقتضای متن حاضر و با توجه به معنای آن نقشی ک ه

شئ به ذات خود مینامی یا وجود لغی ر و ب رای ی ر

در همان متن ایب ایفا میکن د در م تن حاض ر نی ز

باشد که آن را عل به یر میدانی خواه بر سریل تعقل

برعهده دارد» (سال 2007م ص « .)۵1الرته این ب دان

یا ( ...مالصدرا 19۸1م ج ۶ص  )170و ب ا تأس یس

معنا نیست که معنای متن حاضر با معنای م تن ای ب

این قاعده ه جمع بین شیخالرئیس و شیخ اشرا ب ه

متفاوت نراشد؛ بلکه میتواند با نوعی تغییر و تنوع چه

دست میدهد و ه دیدگاه خود را در این زمین ه بی ان

در الفاظ و چ ه در ک اربرد هم راه باش د» (میرزای ی و

داشته است .در بینش اسالمی خداوند نسرت ب ه هم ه

واحدی 13۸۸ش ص .)30۶

امور عالِ و از هر چیز آگاه اس ت .در تجری داإلعتقاد

 -۴-3ح وار (نف ی کل ی) «ای ن ن وع از رواب ط

دالیل عل الهی به سه وجه بیان شده اس ت «اإلحکام

تحلیل روابط بینامتنی عل الهی در قرآن کری و صحیفۀ سجادیه

والتجرد و إستنمد کل شئ الیه ،دالئال علماه» (طوس ی
1۴07

ص .)192وج ه اول :اتق ان و احک ام در

شوائب جسمانیت و مادیّت است مجرد مح

123

بوده و

عاری از هرگونه ترکیب و ترکّب است؛ بن ابراین عل

آفرینش؛ وجه دوم :آنکه باریتعالی مجرد اس ت و ه ر

او ب ه ذات ازطری ق در بس اطت ذات ش روش ن و

مجردی به ذات خویش و به یر خویش ع ال اس ت؛

مررهن است و ب ه ای ن معناس ت ک ه ذات او ن زد وی

وجه سوم :مستندبودن وجود اشیا ممکن به اوست ک ه

حاضر بوده و معلوم ذاتیاش است .پس وج ود چن ین

این همه ام ور و تم ام

علم ی در خداون د ع ین ذات اوس ت (مالص درا

واجب بالذات است .بر اسا

ایی 137۵ش ص .)2۵۴

اشیا در نزد خدا حاضرند و این حضور سرچشمه عل

13۸0ش ص 1۸۵؛ طراطر

خدا به ذات خود و همه موج ودات و تم ام ممکن ات

این مرتره از عل الهی و رواب ط بین امتنی آن در آی ات

است .به عرارت دیگر عل الهی مراتب گوناگونی دارد

قرآنی و فرازهای صحیفه اینگونه تقریر میشود:

که برخی از آنها صفت ذاتی و برخی صفات فعلیان د.

متن حاضر :اللََّهُمََّ إِنَّی أُشْهِدُک وَ کفَی بِک شَاهِیدا... ،،

درمجموع برای عل الهی سه مرتر ه برش مرده ان د-1 :

وَ مَنْ أَسْکنْتَهُمَم منْ مَالئکتک  ،...أَنَّی أَشْهَدُ أَنََّک أَنْتَ اللََّهُ

عل به ذات؛  -2عل به موج ودات پ یش از آف رینش؛

الََّذی لَم إِلَهَ إِلََّم أَنْتَ ،قَمئمٌ بِملْقسْط( ...،د  ۶ب  1)22ابناثیر

اب نس ینا

در نهایه آورده است «شهید از اسماء الهی همان کسی

ص2۵۵؛ سهروردی 1372ش ج 1ص۴92؛

است که هیچچیز از او پنه ان نم یمان د و او ش اهد و

مالص درا 19۸1م ج ۶ص .)17۵-179در ای ن مقال ه

حاضر اس ت و ش هادت خر ردادن از ص حت نس رت

سعی شده است انواع روابط بینامتنی بین قرآن ک ری و

شیء براسا

عل است» (اب ناثی ر 19۶3م ج  2ص

صحیفۀ سجادیه در هر یك از مراتب و اقسام عل الهی

 .)۵13در ای ن ف راز گوی ا دعاکنن ده ع رض م یکن د

و مفاهی مرترط ی همچ ون س میع و بص یر ع رش و

همانگونه که تو به هنگام شهادت بر وح دانیت خ ود

شود .نکته شایان توج ه اینک ه ب ه دلی ل

فرمودهای من نیز ب ه هنگ ام

 –3عل به موجودات پس از آفرینش (ر.
1۴0۴

کرسی کش

را به این صفت توصی

رعای ت اختص ار و مح دودبودن گنج ایش مقال ه از

شهادت بر توحید تو را به آن صفت توصی

آوردن تمام آیات و فرازهای مرترط خودداری و سعی

(فهری 137۵ش ج  2ص .)1۸

شده است مرترطترین موارد بهعنوان نمونه بیان و بقیه
نمونهها صرفا گزارش شود.
 -5-1علم الهی به ذات
عل الهی به ذات به این معناس ت ک ه خداون د ب ه
ذات خویش ع ال اس ت .تص وّر چن ین علم ی ب رای
خداون د از راه در مج رّد ب ودن و م ادّی نر ودن او
بسیار آسان است؛ زیرا هر موج ود مج رد از م اده ب ه
ذات خ ود آگ اه اس ت .ذات ب اریتع الی ک ه مر رّا از

م یک ن

متن ایب ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ وَ الْمَالئکَاُُ وَ
أُولُوا الْعلْمِ قمئمم ،بِملْقسْط ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَکیم﴾ (آل
عمران)1۸ :؛ این آیه از رر آیات قرآن اس ت و نش انۀ
عظمت محتوای آن است و بهوضو بر مسئلۀ شهادت
ذاتی عل الهی دالل ت دارد« .ش هود» و «مش اهده» ب ه
معن ای حض ور و معاین ه و دی دن اس ت (ج وهری
1۴0۴
۱

ج  2ص  .)۴9۴طررسی آورده اس ت «معن

 .تذکر :د (دعا) ب (بند)
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جمله (شهداهلل) این اس ت ک ه خداون د دان ا ب ه آن

معنای آنها در متن حاضر به کار رفته است» (مس رو

است چه شاهد و گواه کس است که آنچ ه م یدان د

1392ش ص « .)209ن وع دوم بینامتنی ت ترکیر ی آن

میگوید و از همین قریل اس ت ک ه م گوین د :ف الن

است که بخشی از آیه قرآنی با ساختاری تغییریافت ه در

شخص نزد قاض گواه داد؛ یعن آنچ ه م یدانس ت

الیۀ صرفی یا نح وی در م تن حاض ر ب ه ک ار گرفت ه

گفت» (طررسی 1372ش ج  3ص  .)2۶۶شهادت به

میشود و به شکلهای گوناگون در س اختار دخ ل و

سه گونه قولی فعلی و عینی اس ت« .م راد از ش هادت

تصر

صورت م یگی رد» (عر ا زاده 13۸9ش ص

در این مجال شهادت عینی و وج ودی و ذات ی اس ت؛

 .)7۴در فراز مدنظر امام س جاد(ع) ب ا ان دکی تغیی ر و

عم ده ش هادت ذات ی اس ت ک ه ذات ب ر خ ود ذات

کاهش عرارات آیه قرآن یعنی فعل (شَهِدَ) و تغیی ر آن

شهادت می دهد» (جوادی آمل ی 1391ش ص .)1۸7

به (اُشْهِدُ َ) و نیز تغییر در کلمه (مَالئِکَه) و آوردن آن

نقل ش ده

بهص ورت اض افۀ ملک ی (مَالئِکَتُ ك) و نی ز تغیی ر در

الهی قرل از اینکه عالَ را خل ق

ساختار نحوی عرارت (قَائِما بِالقِسط) بینامتنی ترکیر ی

بکند اروا را آفرید و ارزا را آفرید و خل ق ارزا و

نوع دوم را خلق کردن د .ب ا توج ه ب ه اینک ه در می ان

اروا چند هزار سال مثل "أربعۀ آال " قر ل از خل ق

فرازهای صحیفه و آیات قرآن فراز و آی ۀ ب هکاررفت ه

جهان است؛ آنگ اه فرم ود :خ دا ب ه وح دانیت خ ود

بیشترین ظهور را در معنای مطلوب عل ذاتی دارد ب ه

در تفسیر رو الریان این حدیث از ابنعرا
است که «وجود اقد

شهادت داد "قرل الخلق قر ل الخل ق الخل ق" قر ل از

همین مورد اکتفا شد.

اینک ه ع ال و آدم را بیافرین د قر ل از اینک ه اروا و
اجساد را بیافریند قر ل از اینک ه ارزا و م رزوقین را

 -5-2علم الهی به موجودات (پیش از آفرینش)

خلق کند "شهد لنفسه علی أنّه واحدٌ" ای ن معن ا تأیی د

منظور از عل خداوند به موجودات پیش از ایجاد

می کند که منظور همان ش هادت ذات ی اس ت ک ه "دل

این است که خداوند پیش از اینکه موجودات را خل ق

علی ذاته بذاته" چون سخن از فع ل نیس ت س خن از

کند و به هر ذرّه ای نور وجود برخشد ب ه وج ود او و

قرل از فعل است» (حق

برس و

1۴0۵

ج 2ص

 .)12در مت ون و من ابع فلس فی و حکم ی در اثر ات
توحید ذات عل به ذات و همچنین بساطت ذات الهی
به آیه فو استناد و استدالل بسیار شده است.
تحلیل بینامتنی :امام(ع) با گزینش آگاهان ۀ عر ارات
و کلمات آیه معنای مدنظر را القا کردهان د ک ه هم ان
شهادت ذاتی و به تعریری عل به ذات است و بینامتنی
ترکیری از نوع نفی مت وازی را پدی د آوردن د .بین امتنی
ترکیری به دو گونه است «ن وع اول :ع ین م تن قرآن ی
بدون هیچگونه تغییری چه در ظ اهر الف اظ و چ ه در

کیفیت و خصوص یت او ع الِ اس ت و آن موج ود را
براسا

عل خود میآفریند .این مرتره از عل الهی ه

ازطریق عل علت به معلول خود ه ازطری ق نظ

و

اتقان بهکاررفته در آف رینش مح ل اثر ات و اس تدالل
حکم ا و فالس فه ب وده و هس ت( .ر.

طراطر ایی

137۵ش ص ص 2۵۴-2۵۵؛ س رحانی 1۴17
ص  )112و ب ر اس ا

ای ن عل

ج1

پ یش از ایج اد

مسرو بودن فعل الهی به عل را میرساند که از آن ب ه
عل اجمالی نیز یاد میکنند.
ال ) متن حاضر :اَللَّهُام وَ قَادْ اَشْارَ َ عَلا خَفميَام

تحلیل روابط بینامتنی عل الهی در قرآن کری و صحیفۀ سجادیه

12۵

الْمَعْمملِ علْمُکَ ،وَ انْکَشَاََ کُالم مَسْاتُودُ دُوخَ خُِْارِکَ ،وَ

(معلق در فضا) در همه آس مانه ا و زم ین از عل

او

التَنْطَوى عَنْکَ دَقآئقُ الْمُمُودِ ،وَ التَعْازُُُ عَنْاکَ يَیاِام ُ

پنهان نیست؛ بنابراین در جمل ه (وَ ال أَصْغَرُ منْ َلاکَ وَ

السرآئرِ (د  32ب )11؛ «پوشیده و مخفی ب ودن ذات ی

ال أَکَِْرُ إِالَّ فای کتامُُ مُِاینُ) عل

خ دا را ب ه تم امی

اشیا نیست؛ بلکه امری است که در مقایس ه ب ا مخف ی

موج ودات تعم ی م یده د ت ا کس ی نرن دارد تنه ا

ج۵

موجودات نظی ر ذره را م ی دان د کوچ كت ر از آن و

ص  .)۴۶س رب مخف یب ودن حج ابه ای م ادّی و

بزرگتر از آن را ه میداند» (طراطر ایی 137۴ش ج

خداون د از ه ر

 1۶ص « .)۵37نکته درخور توجه اینکه همۀ اش یا در

حجابی من زه اس ت؛ ازای نرو هم هچی ز ب ر خداون د

کتاب مرین خدا ثر وتی دارن د ک ه دس تخوش تغیی ر و

خ دا بی رون

دگرگونی نمیشوند و انسان ه اگر با تمام آث ارش از

نیست و آن حضرت در بیان احاطۀ عل الهی و در رفع

صحنۀ روزگار محو و نابود شود اعادۀ آن ب رای خ دا

اله ی ب ه

کاری ندارد؛ چون همین نابودی در کتاب مرین ب ودی

اشیای پیش از آفرینش را رواج میدادند فراز ف و را

و ثروتی دارد» (طراطر ایی 137۴ش ج  1۶ص .)۵3۸

فرموده است .عل خداوند به اشیا حقیقت عل

اس ت

بسیاری از مفسران گفته اند منظور از کتاب مرین هم ان

و چیزی از او در حجاب نمیمان د و اگ ر عل

او ب ه

لو محفوظ است و لو همان عل بیپایان پروردگ ار

برخی اشیا تعلق مییاب د و از برخ ی قص ور م یکن د

است که در این لو همهچی ز ثر ت و ض رط اس ت و

و بسیط ب ر آن

هیچگون ه تغیی ر و دگرگ ونی در آن راه ن دارد .جه ان

عنه معنا پیدا میکند» (م دنی ش یرازی 1۴12
طریعی است؛ در حالی که ذات مقد
مکشو

است و هیچچیز از احاط ۀ عل

اوهام و دفع شرهاتی که ب ه خط ا ع دم عل

دیگر اطال حقیقت عل و عل صِر

از این ل و محف وظ اس ت؛

تمام نمیآمد؛ بلکه شائرۀ ترکیب و مرکّب بودن از عل

پهناور هستی نیز انعکا

و جهل در او راه مییافت.

زیرا همۀ ذرات وجود ما و همۀ گفتهها و اعمال م ا در

متن ایب ﴿ و قملَ الَّذينَ کَفَرُوا ال تَأْتینَم السمعَُُ قُالْ

آن محفوظ میماند؛ هرچند ظاهرا چهره عوض میکند

بَل وَ دَبای لَتَأْتیَنَّکُمْ عملمِ الْغَیْبِ ال يَعْزُُُ عَنْاهُ مثْقاملُ ََدٍُ

اما هرگز از میان نمی رود (مک ارم ش یرازی 1371ش

فی السمموا وَ ال فی الْأَدْضِ وَ ال أَصْغَرُ مانْ َلاکَ وَ ال
أَکَِْرُ إِالَّ فی کتمُُ مُِینُ ﴾ (سرأ)3 :؛ «در این آیه خداوند
متعال عل الهی را به رخ منک رین مع اد م یکش اند و
میفرماید :قیامت حتما برپا خواهد شد و ج ایی ب رای
شك و تردید نیست؛ بن ابراین ب رای اینک ه از ک افران
دفع توه کند که اعتق اد داش تند ب دنه ای مردگ ان
زندهشدنی به همان صورت اولی نیستند فرموده اس ت
هیچ محلی برای اس ترعاد نیس ت؛ ب رای اینک ه خ دای
متعال عال به یب اس ت و کوچ كت رین موج ود از
عل او دور نیست؛ حتی چیزی ب ه س نگینی ی ك ذره

ج  1۸ص 1۵؛ طراطر ایی 137۴ش ج  1۶ص ۵3۸؛
طررسی 1372ش ج  20ص .)20۶
تحلیل بینامتنی :هر دو متن ب ه عل

اله ی پ یش از

آفرینش اشاره دارند و تعامل و ارتراط مفهومی میان آن
دو مشهود است .رابطه متن ایب و متن حاضر از نوع
(اجترار) است و امام علیهالسالم با الگوگیری از آی ات
الهی بینامتنی واژگانی خلق کرده است؛ زیرا در هر دو
متن واژه یعزب در س یا نف ی ب ه چش

م یخ ورد.

همچنین بین آیه  ۶1سوره مرارکه ی ونس ب ا (د  ۴7ب
 )2نیز رابطۀ بینامتنی از نوع نفی جزئ ی برق رار اس ت؛
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زیرا عین واژه (یعزب) ه در قرآن و ه

در ف راز ۴7

به کار رفته است.

 1ب  )27نفی متوازی و بین آیه انع ام 73/و (د  31ب
 )20نفی متوازی در موضوع عل الهی پیش از آفرینش

ب) متن حاضر :يَم اللَّهُ الَّذی لَم يَخْفَ عَلَیْه شَیْءٌ فای

برقرار است.

الْأَدْضِ وَ لَم فی السمَمء ،وَ کَیََْ يَخْفَ عَلَیْکَ يَم إِلَهِای مَام
أَنْتَ خَلَقْتَهُ (د  ۵2ب )1؛ در این دعا سخنی با خداون د

 -5-3علم الهی به موجودات (پس از آفرینش)

دربارۀ وسعت علمش نس رت ب ه موج ودات زم ین و

منظور از عل خداوند به یر خ ود پ س از ایج اد

آسمان آمده است؛ به آن دلیل ک ه خالقی ت احاط ه ب ر

عل خداوند به وجود عینی همۀ موج ودات از ازل ت ا

مخلو را مستلزم است؛ بنابراین چی زی از مخلوق ات

ابد است؛ یعنی خداوند متعال به همۀ موجودات در هر

بر خالق پنهان نمیماند و او محیط بر آنها وهر حرکتی

زم ان و مک ان و ب ه ه ر ش کل و ترتی ب و ب ا هم ه

از آنهاست و هیچیك از آنها را مجال گریز از سلطه او

ویژگیها و تمام جزئیات آنها عال است ک ه از آن ب ه

نیست؛ زیرا حیات و روزی آنها وابسته به اراده اوس ت

عل تفصیلی نیز یاد میشود.

و در حالی که هستی تماما ملك اوست چگونه گری ز

متن حاضر :وَاَنْتَ التَخْف عَلَیْکَ خمفیٌَُ فا الْامَدْضِ

ذی ل د  ۵2ب

وَال ف السممء االَّ اَتَیْتَ بِهم ،وَکَف بِکَ جمزِيم ،،وَکَف بِاکَ

از آن متصوّر اس ت (فض لاهلل 1۴20
. )1

حَسیِم( ،د  ۵0ب )3؛ این فراز اشاره ب ه عل
متن ایب ﴿ إِخَّ اللَّهَ ال يَخْف عَلَیْه شَیْءٌ فی الْاأَدْضِ

تفص یلی

الهی دارد و هیچ ذرّهای در آسمانها و زمین از خداوند

وَ ال فی السممء﴾ (آل عمران)۵ :؛ «این آیه اشارۀ ص ری

متعال مغفول نمیمان د و هم ه آنه ا را در روز قیام ت

و دقیقی به عل الهی دارد .چگونه ممکن است چی زی

برای انسانها حاضر میس ازد و ب ه حس اب اعم ال و

بر او مخفی بماند در حالی که او در همهجا حاض ر و

رفتار آنها به دقت رسیدگی میکند.

ناظر اس ت و ب ه حک

اینک ه وج ودش از ه ر نظ ر

متن ایب ﴿وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقسْطَ لیَوْ ِ الْقیممَاُِ فَاال

بیپایان و نامحدود است جایی از او خالی نیست و به

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئم ،وَ إِخْ کمخَ مثْقملَ حَُُِ منْ خَرْدَلُ أَتَیْنم بِهم وَ

م ا از خ ود م ا نزدی كت ر اس ت» (مک ارم ش یرازی

کَف بِنم حمسِینَ﴾ (انریا)۴7 :؛ در آیه مسئلۀ عل

1371ش ج  2ص .)۴2۶

چنان بیان شده است که ذرهای یا کمتر از ذرهای از یاد

تحلی ل بین امتنی :در ای ن ف راز ن ورانی بینامتنی ت
ترکیری از نوع نفی جزئی است؛ زیرا دقیقا با همان لفظ

اله ی

خدا فراموش نم یمان د و هم ۀ آنه ا در روز حس اب
فراروی انسان نهاده خواهد شد.

و معنا در متن حاضر به کار رفته است؛ به این معنا ک ه

تحلیل بین امتنی :در ای ن ف راز ام ام س جاد(ع) ب ه

وجه خطاب در متن ایب جنرۀ ثر وتی دارد و ب ا (انَّ)

مسئلۀ عل پسین الهی نسرت به مخلوقات در آسمان و

ندا (یا) خداوند

زمین و نیز حسابرسی دقیق آنها ب ا تغیی ر در دو کلم ه

را عال به همه آنچه در آسمانها و زمین است خطاب

(أَتَینا و حَاسِرینَ) و تردیل آن دو ب ه (أتَی تَ و حَسِ یرَا)

کرده است .همچنین بین آیات نساء 12۶/و فصلت۵۴/

توجّه و بین امتنی ترکیر ی از ن وع نف ی مت وازی خل ق

با (د  ۴7ب  )2نفی متوازی و بین آی ه ط ال  12/و (د

کردند .همچنین با (د  1۴ب  )1نیز رابطۀ بینامتنی ن وع

تأکید شده و در کالم امام(ع) با حر
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امتصاص دارد و اشاره میفرمای د ه ر آنچ ه انس ان در

دیدنیها آگاه است .عل خداوند بر هم ۀ اش یا احاط ه

زمان حیات خویش اع از نیك و بد انج ام م یده د

دارد و این احاطه ش امل مرص رات و مس موعات نی ز

معل وم خداون د اس ت و در ی ومالحس اب رس یدگی

می شود .پس دیدنیبودن و شنیدنیبودن به ای ن اعتر ار

میشود.

است که ما آن اشیا را دیدنی و شنیدنی میدانی وگرن ه
از نظر احاطۀ خداوند تفاوتی ندارد .پس دو اس سمیع
و بصیر به اس علی باز می گردد (طراطرایی 137۵ش

 -6مفاهیم مرتبط با علم الهی
برخ ی از مف اهی مانن د س میع بص یر ع رش و

ص  .)19۶ذکر این نکته در معنای سمیع شایان توج ه

قل و کتاب  ...با عل اله ی م رترطان د و

است ک ه لف ظ (س میع) فق ط در دو ج ای ق رآن (آل

به تعریری از انحای عل الهیاند که نمونهای از آنه ا در

عمران 3۸/و ابراهی  )39/با عرارت «سمیع الدعاء» آمده

صحیفه بازتاب داشته است؛ بنابراین بهاختص ار ب رای

که اجابت کننده و پذیرندۀ دعا ترجمه شده اس ت؛ ام ا

کرسی لو

ارتراط و نحوۀ پیوس تگی آنه ا ب ا مرات ب عل

اله ی

چگونگی کاربست این عناوین در ص حیفۀ س جادیه و
روابط بینامتنی آنها با آیات قرآنی بررسی میشود.

محل بحث ما نیست.
متن حاضر :وَ اَنْتَ اللَّهُ ال الهَ االَّ اَنْتَ السامیعُ الَِْيایرُ
الْقَديمُ الْخَِیرُ (د  ۴7ب  )7در این فراز پس از تهلی ل و
شهادت به توحید درون ذاتی و برون ذاتی باریتع الی
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ازجمله اوصا

کلمات (سمیع بصیر و خریر) در کالم امام(ع) ب ه ک ار

ثروتی ذات باریتع الی دو ص فت

سمیع و بصیر است که در آیات متعدد قرآن و روایات

گرفته شدهاند که اشارۀ محسو

و ملموسی به احاط ه

و عل الیتناهی الهی دارند.

اهل بیت علیه السالم به آن دو اشاره شده اس ت .ای ن

متن ایب ﴿ :فمطرُ السمموا وَ الْاأَدْضِ جَعَالَ لَکُامْ

دو صفت از صفات ذاتی خداوند و از امّه ات ص فات

منْ أَنْفُسکُمْ أَزْواجم ،وَ منَ الْأَنْعم ِ أَزْواجم ،يَذْدَؤُکُمْ فیه لَیْسَ

الهیاند که در بیش از  ۴0آیه سمیع و بصیر از اسمای

کَمثْله شَیْءٌ وَ هُوَ السمیعُ الَِْيیرُ﴾ (شوری .)11 :در آیات

خداوند برشمرده است .واژۀ سمع در لغ ت ب ه معن ی
قوه ای در گوش گفته می شود که ب هوس یلۀ آن ص داها
در و شنیده می شود« .ای ن کلم ه گ اهی ب ه معن ای
گوش و فعل شنیدن و گاهی به معنای فه

و اطاع ت

کردن نیز به کار م یرود» (را ب اص فهانی 1۴12
ص « .)۴2۵تحقیق این است که ماده بص ر ب ر عل

و

ادرا داللت میکند؛ چه با نگاه چش چ ه ب ا توج ه
قلری و چه با عل مطلق باش د» (مص طفوی 13۶2ش
ص  .)209وقتی گفته میشود خداوند سمیع ی ا بص یر
است به این معناس ت ک ه خداون د ب ه ش نیدنیه ا و

متعددی از قرآن کری دو صفت س میع و بص یر آم ده
است و عدۀ زیادی از مفسران آن را به عل الهی تفسیر
ک ردهان د .ازجمل ۀ ای ن آی ات :نس اء ۵۸/اس راء10/
سرا ۵0/حج ۶1/است .مجموع این آیات نشان می دهد
ذرهای از موجودات زمین و آسمان از دیدۀ تیزبین عل
پروردگار مخفی و مکتوم نیست و خداون د متع ال ب ه
تمام خالیق و کائنات آگاهی کامل دارد .در آیه م دنظر
که صفات سمیع و بصیر را به خداوند نسرت میده د
معنی حصر افاده میش ود ک ه فق ط خداون د س میع و
بصیر است؛ همانطور که امام سجاد(ع) در متن حاضر

 12۸دوفصلنامه علمی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» سال نه شماره اول شماره پیاپی ( )17بهار و تابستان 1399

آن را منحصر در خ دا م یدان د؛ ب ه دلی ل اینک ه ذات

کری به کار رفته که  2۶نمونۀ آن به صورت لفظ مف رد

باریتعالی شنوندۀ واقعی و حقیقی و آگاه و ب اخرر ب ه

«عرش» در  17سوره قرآن آمده است .را ب اص فهانی

تم ام اص وات و دی دنیه ا اس ت (مک ارم ش یرازی

مینویسد «عرش در لغت به معن ا چی ز اس ت ک ه

1371ش ج  20ص .)2۶7

دارا سق

است؛ و به "عروش" جمع بسته میش ود

تحلیل بینامتنی :همانط ور ک ه مالحظ ه م یش ود

نشیمنگاه سلطان را ه عرش مینامند این ب ه اعتر ار

امام(ع) با الگوگیری و تأسی از متن ایب یعنی ق رآن

بلندی آن است» (را ب اصفهانی  1۴12ص  .)329از

کری صفات سمیع و بصیر را مختص خداوند میدان د

عرش به عناوین و معانی عدیدهای تعریر شده است .از

و این ارتراط دوسویه را بهصورت بینامتنی واژگ انی از

ب یپای ان اله ی  -جایگ اه

آن جمله م یت وان از عل

نوع نف ی جزئ ی ب ه وج ود آورده اس ت؛ الرت ه اس ناد

جلو

سمعیّت و بصریّت به مادون خداون د ازقری ل انس ان و

مش یت اهلل – فل كاالف ال  -فل ك نه

الهی  -موجودی حقیقی و عینی  -فی

اول و
هیئ ت

یر آن منافی حصر آن در خداوند نیست؛ زیرا این دو

بطلمیوسی  -مجموعه هستی و وجود منرسط  -کنای ه

صفت از آن نظر که داخل در عل حقیق ی خداوندن د

از فرمانروایی  -تجلیگاه اس

رحم ان  -ب زرگ ت رین

منحصر به او و در مادون او به افاض ه اس ت .درخ ور

مرکز تدبیر و فرمانروایی جهان هس تی ن ام ب رد؛ ول ی

ذکر است لفظ سمیع در دعای  2۵بند ( 12إِنََّک قَرِيابٌ

معنای مدنظر ما در این مرحث همان عل بیپایان الهی

مُجِیبٌ سَمیعٌ عَلیمٌ عَفُوٌَّ يَفُودٌ دَءُو ٌ دَحیمٌ) نیز آم ده ک ه

است .بیشتر در لسان روای ات براس ا

س یا برخ ی

در آنجا ه به دلیل تقارن با صفت علی به معنای عل

آیات عرش هم ان توس عه و نف وذ عل

الهی است و با آیه ﴿فَمَنْ بَدلَهُ بَعْدَ مم سَمعَهُ فَإِنَّمام إِْْمُاهُ

(مکارم شیرازی 1371ش ج  20ص  .)39در روایتی

عَلَ الَّذينَ يَُِدالُونَهُ إِخَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلایم﴾ (بقار )۱۸۱ :و

از امام صاد (ع) آمده است :عرش علم ی اس ت ک ه

آیات (آل عمران 3۴/توبه )103/بینامتنی واژگانی ن وع
نفی جزئی پدید آورده است .و نیز واژه (خریر) ک ه در
عر ارت ام ام(ع) در کن ار مف اهی دیگ ر آم ده دلی ل
دیگری بر عل الهی است و ب ا تع ابیر (عَل یِ ٌ خَرِی ر و
خَرِیر بَصِیر) که در آیات نس اء 3۵/اس راء9۶ /30/17/
لقمان 3۴/شوری 27/حجرات 13/و تحری  3/به ک ار
رفته بینامتنی واژگانی از نوع نفی جزئ ی خل ق ک رده
است.

خداوند انریاء و رسل و حج ت ه ایش را ب ر آن آگ اه
ک رده اس ت (اب نبابوی ه 13۶1ش ص  .)2۶از ام ام
رضا(ع) نقل شده است که فرمودن د :ع رش ک ه خ دا
نیست عرش نام عل و قدرت است و عرش است که
همهچیز در اوست (کلینی 13۶2ش ص  .)177ش یخ
صدو آورده است «العرش فی وجه آخ ر ه و العل »
(اب نبابوی ه 1۴32

ص .)۴۸حقیق ت ع رش بس یط

است و این عقل بسیط نیز چیزی جز عل الهی نیست
خداوند به همه اش یا عل

تفص یلی دارد و ای ن عل

تفصیلی نیز عرش نام گرفته اس ت .ه ر ک س حقیق ت
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یکی دیگر از مفاهی مرترط ب ا عل

اله ی اس ت

اله ی مفه وم

عرش است .واژه عرش و مشتقات آن  33بار در ق رآن

عرش را بداند حامل عل الهی خواهد بود (مالص درا
137۸ش ص .)103
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متن حاضر :اَللَّهُم وَ حَمَلَُُ عَرْشکَ الَّذينَ اليَفْتُرُوخَ منْ

الْعَظیم﴾ (نمل  )۲۶و نیز آیات توب ه 129/ملمن ون۸۶/

تَسِْیحکَ ،وَ اليَسْئَمُوخَ منْ تَقْديسکَ ،وَ اليَسْتَحْسرُوخَ منْ

با (د  7ب  )10و آیه بروج 1۵/ب ا (د  ۴7ب  )۴1نف ی

عِمدَتکَ (د  3ب  )1پروردگارا و (پس از درود و ثنا

متوازی (امتصاص) وجود دارد.

رسول اکرمت) درود بر حامالن عرش (عل

و ع رش

قدرت و رحمت) عظی ت و ب اد ک ه آنه ا ه یچگ اه از
تس ری و تنزی ه ذات پاک ت و تق دیس و تمجی د
حضرتت لحظه ا باز نایستند و هرگز خسته نش وند و
از عرادت و بندگیت اب دا م الل ندارن د .در ای ن ف راز
نورانی امام سجاد(ع) از حامالن عرش سخن ب ه می ان
میآورد که فرشتگان الهیاند.
م تن ای ب ﴿الََّاذينَ يَحْملُاوخَ الْعَارْوَ وَمَانْ حَوْلَاهُ
يُسََِِّحُوخَ بِحَمْد دَبَِّهِمْ وَيُؤْمنُوخَ بِه وَيَسْتَغْفرُوخَ للََّذينَ آمَنُوا﴾
( افر)7 :؛ در این آیه خداوند متعال از ح امالن ع رش
سخن میگوی د و م یفرمای د فرش تگان مق رب اله ی
حامالن عرش خدا هستند .مفسران تع ابیر مختلف ی را
بیان کردهاند که از آن جمله گاهی آن را به معنای عل
بیپایان پروردگار و گاهی به معنی مالکیت و حاکمیت
خدا و گاهی ب ه معن ی ه ر ی ك از ص فات کمالی ه و
جاللیه او به کار بردهاند و خداوند را دارای عرش عل
و عرش قدرت و عرش رحمانیت و ع رش رحیمی ت
میدانند (طراطرایی 137۴ش ج  17ص ۴۶۸؛ مک ارم
ش

یرازی 1371ش ج  20ص  .)3۵همچن

ین در

بحاراالنوار آمده است امام صاد (ع) فرمودن د :منظ ور
از عرش علمی است که خداوند متعال انریاء را ب ر آن
واق

کرده است (مجلسی 13۸۶ش ج 2۸

.)۴7

تحلیل بینامتنی :در این فراز نورانی ام ام س جاد(ع)
مسئلۀ ع رش اله ی و ح امالن آن را ب ا الگ وگیری از
قرآن یادآوری و بینامتنی ترکیری از نوع نفی متوازی را
با تغییر در کلمات (عرش و تس ری ) ب ازآفرینی ک رد.
یادآوری میشود بین آیه ﴿اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ دَُُّ الْعَرْوِ
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در کتب لغت کرسی در مع انی متع ددی ب ه ک ار
رفته اس ت؛ از آن جمل ه عر ارتان د از :ب ه ه ر چی ز
بهه پیوسته ضمیمه یا ترکیب شده تخت ی ک ه ب ر آن
جلو

میکنند تخت سریر عل و دان ش ص ندلی

اورنگ پای ه و س تون کرس ی اس تادی مس ند مق ام
الس قفی (را

ب اص فهانی 1۴12

ص  70۶؛

مص طفوی 13۶2ش ص  .)۴3اب نبابوی ه م یگوی د
«اعتقاد ما در کرسی آن است که ظر

کل آفریدگان و

عرش آسمان ها و زمین است و هرچه خدا خلق کرده
در کرسی است و در وجه دیگر کرس ی عل

اس ت»

(ابنبابویه 13۶1ش ص  .)۴7واژه کرس ی دو ب ار در
قرآن به ک ار رفت ه اس ت .در آی ه (ص )9 :ب ه معن ای
حقیقی یعنی تخ ت و در آی ه (بق ره )2۵۵ :ب ه معن ای
کنایی یعنی عل و عظمت و قدرت الهی یا احاطه الهی
به کار برده شده است .شیخ طوسی دربارۀ اینک ه چ را
به کرسی عل گفته میشود مینویسد «چون به علم ا
کراسی ه می گویند؛ ب ه دلی ل اینک ه ب ه آنه ا اعتم اد
میشود؛ همانطور که ب ه علم ا م یخ ه ای زم ین ه
میگویند و این علما کسانی اند که بر آنها تکیه می شود
و به هر چیزی که بتوان بر آن تکیه کرد کرس ی گفت ه
میشود» (طوسی بیتا ج  2ص  .)309محم د عر ده
میگوید «سیا آیهالکرسی بیانگر آن است ک ه کرس ی

الهی همان عل اوست" .کر

الرج ل" یعن ی علم ش

فراوان شد و دانش خداوند محیط بر همۀ هس تی اع
از بخش شناختهشده و ناشناخته آن است» (رشیدرضا
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1۴1۴

از آیات و روایات به دست میآید منظور از ع رش و

ج  3ص .)33

متن حاضر :حَمْدا ،يُوازِخُ عَرْشَاکَ الْمَجیادَ ،وَ يُعامدلُ
کُرْسیکَ الرَّفیعَ (د  ۴7ب )۴1؛ این تنها فرازی است ک ه

کرسی «عل الهی» است که در معنای دقیقتری به عل
ذاتی الهی بر میگردند .فخر رازی معتقد اس ت «یک ی

ام ام(ع) از کرس ی ن ام ب رده اس ت؛ ض من اینک ه از

از معانی کرسی همان عل

مختصات این فراز این اس ت ک ه ع رش و کرس ی در

چیزی گفته میشود که بر آن تکیه م یش ود و عل

کنار ه آمدهاند و با توجه به اینکه در مرحث عرش ب ا

دانش در دستگاه آفرینش تکیهگ اه هم ۀ ام ور اس ت»

استناد به روایات و شرو شارحان عل

اله ی ثاب ت

(فخ

ی در

شد این فراز بهطور ات و اکمل ب ه عل

اله ی اش اره

تفسیرش آورده است «منظور از کرس ی عل
است» (ثعلری 1۴22

دارد.
متن ایب ﴿يَعْلَمُ مم بَایْنَ أَيْاديهِمْ وَ مام خَلْفَهُامْ وَ ال
يُحیطُوخَ بِشَایْ ءٍ مانْ علْماه إِالَّ بِمام شامءَ وَساعَ کُرْسایُّهُ
السمموا وَ الْاأَدْضَ﴾ (بق ره)2۵۵ :؛ در معن ای کرس ی
چند قول است« .یکی از آنها عل

و آگ اهی خداون د

نسرت به آسمانها و زمین است ک ه آنه ا را فراگرفت ه
است و به دانشمندان کرسیه ا (کراس ی) گفت ه ش ده
است؛ زی را ق وام دی ن و دنی ا ب دانه ا بس تگی دارد»
(طررس ی 1372ش ج  3ص  .)110در روایت ی ام ام
صاد (ع) میفرمایند «مراد از عرش علومی اس ت ک ه
خداون د انری ا و رس ل را از آنه ا آگ اه ک رده اس ت»
(حویزی 1۴1۵

ر رازی 1۴20

ج  1ص  .)2۵9در تفسیر المی زان

ذیل آیه ش ریفه آم ده اس ت ک ه «کرس ی مرتر های از
مراتب عل است .پ س وس عت کرس ی خ دا ب ه ای ن
معناست که مرترهای از عل خدا آن مرترهای است ک ه
تمامی عال قائ به آن است و همهچی ز در آن ثر ت و
نوش ته ش ده اس ت» (طراطر ایی 137۴ش ج  2ص
)۵13؛ بنابراین باید گفت «یکی از معانی کرسی (منطقۀ
نفوذ عل الهی) است؛ یعن ی عل

خداون د ب ه جمی ع

آسمانها و زمین احاطه دارد و چی زی از قلم رو نف وذ
عل او بیرون نیست؛ زیرا کرسی کنای ه از عل

اس ت»

(مکارم شیرازی 1371ش ج  2ص  .)273بنا بر آنچه

اس ت؛ چ ون کرس ی ب ه

ج  7ص  .)13ثعلر

و

خداون د

ج  2ص .)232

تحلیل بینامتنی :امام سجاد(ع) از واژه کرسی ب رای
بیان مقام عل الهی بهره گرفته و این کلم ه را از ق رآن
کری اخذ کرده و بینامتنی واژگانی از نوع نف ی جزئ ی
پدید آورده است؛ زیرا عین عرارت کرسی را در دع ای
خویش به کار گرفته اس ت .ش ایان ذک ر اس ت کلم ه
«کرس ی» دو ب ار در ق رآن ب ه ک ار رف ت ک ه در آی ه
(ص )3۴/به معنای تخت پادشاهی است و با مرحث ما
ارتراطی ندارد .شایان ذکر است عناوین دیگ ری چ ون
کت اب ل و

قل

و  ...ج زو عن اوین و انح ای عل

الهیاند؛ اما پس از تترع و جستجو در متن حاضر یعنی
صحیفۀ سجادیه شواهدی از این تعابیر پیدا نشد.
نتیجهگیری
نتایج زیر از بررسیهای انج امش ده در ای ن مقال ه
حاصل شدهاند:
 )1نظریۀ بینامتنی ازجمله پدیده های زبانی جدید و
یکی از مدلهای واکاوی روابط بین متون نشاندهن دۀ
پیوند متن حاضر و متن ایب است.
 )2مف اهی الهی اتی (الهی ات ب ه معن ی اصخ ص)
صحیفۀ سجادیه همچون سایر مفاهی اخالقی تربیت ی
و  ...ممزوج و تأثیرپذیرفته از قرآن کری است.

تحلیل روابط بینامتنی عل الهی در قرآن کری و صحیفۀ سجادیه

 )3ارتراط فرازهای مربوط به عل الهی با توجه ب ه
تقسی بندی مدنظر بیشتر از نوع نفی جزئی و مت وازی
است و امام زینالعابدین(ع) ب هوض و می ان دو م تن

الطناحی .الطرعه االولی .بیجا :المکتره االسالمیه.
ابنبابویه محم د ب ن عل ی .) 1۴32( .اعتق ادات.
چاپ دوم .ق  :پیام امام هادی.

سازش ایجاد کرد؛ زیرا امام سجاد(ع) با کاربرد آیات و
کلمات قرآنی در ادعیۀ خویش درصدد احیای فرهنگ
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 .)13۶1( .مع انیاصخر ار.
چاپ اول .ق  :انتشارات جامعه مدرسین.

قرآنی برآمده و به تفسیر مصداقی آیات پرداخته است.

ابنمنظور محمد بن مکرم199۸( .م) .لسانالع رب.

 )۴با توجه به معنای ارائهشده از نفی کلی که همان

تصحی علی شیری .الطرعه االول ی .بی روت :داراحی اء

نقد و تخریب متن ایب است شواهدی دالّ ب ر ای ن
در صحیفۀ سجادیه یاف ت نش د؛ زی را س خن معص وم
تفسیر و تأویل سخن پروردگار است.
 )۵مطابق یافته های پژوهش پربس امدترین حض ور
م تن قرآن ی در ک الم ام ام(ع) ب هص ورت بینامتنی ت
واژگانی و ترکیری است.

التراث العربی.
اب نس ینا حس ین ب ن عر داهلل1۴0۴( .م) .الش فا
(اإللهیات) .چ اپ اول .ق  :کتابخان ه آی هاهلل مرعش ی
نجفی(ره).
احم دی باب ك .)137۸( .س اختار و تأوی ل م تن.
تهران :نشر مرکز.

 )۶در تحلیل مطالعۀ بینمتنی قرآن کری و ص حیفۀ

اقر الی عر ا

و فاطم ه حس نخ انی.)1391( .

سجادیه یک ی از نمون هه ای مکش و ش ده بازت اب

بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه .فصلنامۀ مطالع ات

مفاهی قرآن نازل در قرآن صاعد است که وجه تعلیمی

ادبی متون اسالمی شماره اول .31-۴3

ادعیۀ زاکیه را برای تربی ت متلقّ ی و مخاط ب نمای ان
میسازد.

بقاعی محمدخیر199۸( .م) .دراسات فی ال نص و
التناصیه .الطرعه االولی .حلب :مرکز االنماء الحضاری.

 )7الگوی به کار گرفته شده در این تحقی ق هم ان
تقسی بندی کریستوا است؛ اما پیشنهاد میشود مف اهی

بی اتی عر دالوهاب( .ب یت ا) .دی وان .چ اپ اول.
بیروت :دارالدعوه.

الهیاتی دیگر همچون خالقیت رازقیت ارادۀ الهی و ...

ثعلر ی نیش ابوری احم د ب ن محم د.) 1۴22( .

در قالب الگوهای متفاوت بین امتنی واک اوی ش وند ت ا

الکش

و الریان عن تفسیرالقرآن .چ اپ اول .بی روت:

این اثر گرانسنگ امام سجاد(ع) بیش از پیش شناسانده

داراحیاء التراث العربی.
جوادی آمل ی عر داهلل .)1391( .توحی د در ق رآن.

شود.

چاپ شش  .ق  :مرکز نشر اسرا.
ج وهری اس ماعیل ب ن حم اد.) 1۴0۴( .

کتابنامه

صحا اللغه .چاپ سوم .بیروت :دارالعل .

قرآن کری

حق برس و

صحیفه سجادیه
ابناثیر جزری مرار

بن محمد19۶3( .م) .النهای ه

فی ری ب الح دیث واالث ر .تحقی ق :محم ود محم د

اس ماعیل ب ن مص طف .) 1۴0۵( .

رو الریان .چاپ اول .بیروت :دار الفکر.
حلر ی احم د طعم ه2007( .م) .اش کال التن اص
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الشعری .قاهره :مجله المواق

اصدبی.

ح ویزی عر دعلی ب ن جمع ه .) 1۴1۵( .تفس یر
نورالثقلین .تصحی هاش رسولی .چ اپ چه ارم .ق :
ناشر اسماعیلیان.

 .)137۵( .نهای هالحکم ه.
مترج  :مهدی تدین .چاپ سوم .ق  :بوستان کتاب.
طررسی فضل بن حسن .)1372( .مجمعالریان ف ی
تفسیر الق رآن .تص حی هاش

را ب اص فهانی حس ین ب ن محم د.) 1۴12( .
المفردات فی ریب القرآن .دمشق :دارالعل .
رشیدرض ا محم د .) 1۴1۴( .المن ار .چ اپ اول.
بیروت :دارالمعرفه.

رس ولی .چ اپ س وم.

تهران :انتشارات ناصرخسرو.
طوس

ی خواج

ه نص

یرالدین.) 1۴07( .

تجریداإلعتقاد .چاپ اول .ق  :دفتر ترلیغات اسالمی.
طوسی محمد بن حسن( .بیتا) .التریان فی تفس یر

ساسانی فرهاد13۸۴( .ش) .عوامل ملثر در تفس یر
و فه متن .مجلۀ زبان و زبانشناسی سال اول شمارۀ
دوم .39-۵1

القرآن .چاپ اول .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
عرا زاده حمید« .)13۸9( .اقترا های قرآن ی در
نهجالرال ه» .فص لنامۀ مطالع ات تفس یری س ال اول

س ال س عداهلل محم د2007( .م) .مملک ه ال نص.
بیروت :دارالکتاب العالمی.

شماره اول .۶7-۸3
عزام محمد2001( .م) .تجلیات التناص فی الش عر

سرحانی جعفر .) 1۴17( .الهیات .ق  :ملسسۀ امام
صاد (ع).

العربی .دمشق :اتحاد الکتاب العرب.
فخر رازی محمد بن عمر .) 1۴20( .تفسیر الکریر

س هروردی ش هابال دین1372( .ش) .مجموع ه
مصنفات .مت رج  :ه انری ک ربن .چ اپ دوم .ته ران:
ملسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ص درالدین ش یرازی محم د .)137۸( .المظ اهر
االلهیه فی اسرار العلوم الکمالی ه .تص حی  :س یدمحمد
خامن های .چ اپ اول .ته ران :بنی اد حکم ت اس المی
صدرا.

(مفاتی الغیب) .چاپ س وم .بی روت :داراحی اء الت راث
العربی.
فض لاهلل محمدحس ین .) 1۴20( .آف ا ال رو .
چاپ اول .بیروت :دارالمالك.
فه ری زنج انی احم د .)137۵( .ش ر و ترجم ۀ
صحیفۀ سجادیه .چاپ اول .تهران :انتشارات مفید.
قائمی مرتضی و فاطمه محققی .)1390( .بین امتنی

 .)13۸0( .مردأ و مع اد.

قرآن ی در مقام ات ناص ی

ی ازجی .دو فص لنامۀ

تصحی :سید جاللالدین آش تیانی .ق  :دفت ر ترلیغ ات

تخصصی پژوهشهای میانرشتهای ق رآن ک ری س ال

اسالمی حوزۀ علمیه.

دوم شماره دوم .۵1-۶0
19۸1( .م) .اس فار.

چاپ سوم .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
طراطرایی محمدحسین .)137۴( .المیزان فی تفسیر
القرآن .مترج  :محمدباقر موس وی .چ اپ پ نج  .ق :
دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه.

کریس توا ژولی ا .)13۸1( .ک الم مکالم ه و زب ان.
مترج  :پیام یزدانجو .چاپ اول .تهران :نشر مرکز.
کلینی محمد بن یعق وب .)13۶2( .اص ول ک افی.
چاپ اول .تهران :انتشارات اسالمیه.
کیوان عردالعاطی199۸( .م) .التن اص القرآن ی ف ی
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