بینامتن ّیت قرآنی در صحیفة سجادیه
دكترعباس اقبالی
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چکيده

فاطمه حسنخانی

دعا ،تبلور استمداد از سرچشمة فیض و پاسخ به يکی از اساسی ترین نیازهای متعالی بشر است و هر انسانی
فارغ از کیش و آیینی خاص و به فراخور شخصیت و رویکرد های فکری خود به آن تمسک میجوید.
سابقة دعا در ادب عربی و جايگاه آن در ادب و فرهنگ اسالمی؛ به ويژه در سیرة معصومین
علیهمالسالم و نقش دعا در توجه دادن مردم به حقیقت مینوی ( ،)Numinousموجب رونق ادب دعا شده
و نصوصی را به ارمغان آورده است که صحیفة سجادیه ،برترين نمونة آن می باشد .هرچند ويژگیهای
نصوص این دعاها متمایز از متنهایی است که در اغراضی مانند مدح ،غزل ،فخر ،اعتذار و...آفریده شده اند
ولی تحلیل و معناشناسی این متنها بسان دیگر متنهای ادبی ،مستقل و فارغ از دیگر نصوص میسر نیست و
از آنجا که بسیاری از فراز های این ادعیه با آیات شریفه قرآن ارتباط و تعامل دارند ،ارزیابی و نقد این
ارتباط و تعامل در ذیل عنوان «بینامتنی» ( )intertextualityیا «تناص» قرآنی عنایتی خاص می طلبد
واین مقاله به این مهم پرداخته است.
کلید واژهها :دعا ،حقيقت مینوی ،ادب دعا ،بینامتنی ،صحیفة سجادیه ،قرآن.
 -1دانشیار گروه عربی دانشگاه کاشان.

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد عربی دانشگاه کاشان.
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 -1مقدمه

کمالجویی و مطلقگرایی( )Absolutismو عشق به کمال مطلق از امور فطری است که در سرشت
للهَّ
اس َع َل ْي َها لاَ تَ ْب ِد َ
يل ل ِ َخلْقِ اللهَّ ِ» (روم )30/پیامبر اکرم(ص)
همۀ انسانها نهاده شده« :فِ ْط َر َة ا ِ الَّتِي ف ََط َر النَّ َ
طر ِة» (مجلسی1413 ،ق ،:ج ،3ص )281و از آنجا که خداوند عالیترین
فرمودُ « :ک ُّل َمولُو ٍد يُول َ ُد َع َلی ال ِف َ
مصداق کمال مطلق است ،خداگرایی انسان ،فطری می باشد .هرچند نمود این فطرت در هر کس و هر
شرایط به یک نسبت نیست و افراد بشر بر اثر عوامل مختلف درونی و بیرونی در تشخیص و تعیین این
کمال و معشوق اختالف نظر دارند و هر چه که مصداق کمال تلقی شود ،احساس تواضع و کرنش ایشان
را در برابر آن برمیانگیزد و این همان چیزی است که در فرهنگ دینی ،پرستش نام دارد (توفیقی،
«الد ُع َا ُء
1379ش:ص ،)98و دعا تبلور پرستش و به تعبیر پيامبر اکرم(ص) عصارۀ آن است ،که فرمودّ :
ُمخُّ ال ْ ِعبَا َد ِة» (مجلسی ،همان :ج ،93ص )37بر این اساس ،روآوردن انسان به دعا برخاسته از اعتقاد به یک
حقیقت می َنوی( )Numinousو احساس نیاز و تمسک به سرچشمۀ کمال هم میباشد ،دعا از اساسیترین
نیازهای روحی و روانی انسان است که در تمام کاوشهای روانشناختی ضرورت و وجود آن تأیید شده و
از نخستین روزگاران زیست بشر در رشد و نمو بوده و به همین از سوی پیامبران و ادیان آسمانی به آن
توجه بسیار شده است (نجاتی1369 ،ش :ص .)360آموزههای قرآنی ،توصیههای پیامبر اکرم(ص) به دعا
و سیرۀ امیرمؤمنان علی(ع) و توجه ادیبان صدر اسالم ،رویکرد به دعا را رونق بخشید .با توجه به جایگاه
صحیفۀ سجادیه در میان نصوص دعایی ،در این مقاله با نگاهی به تمایز ادب دعایی از انواع غرضهای ادبی
و سابقۀ ادب دعا در فرهنگ عربی ،ويژگیهای آن در اثر گرانسنگ امام سجاد(ع) بررسی میشود.

 -2تمايز ادب دعایی
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ويژگیهای نصوصی که در اغراضی مانند مدح ،غزل ،فخر ،اعتذار آفریده شدهاند ،متمایز از یکدیگر
تکسب آفریده میشود ،توصیف محاسن
است ،به عنوان مثال در مدیحهها که از روی شگفتی یا به انگیزۀ ّ
موقعيت اجتماعی ممدوح ،ارزشها
و مکارم مایۀ افتخار گوینده و محورش َگفتمان مدحی است و با توجه به
ّ
و مکارم مقبول در نزد مردم به وی منسوب میگردد.
در ادب فخری که برخاسته از تعصب و زندگی قبیلهای است ،گوینده به قبیله یا برخویش میبالد و
از مق ّوماتی مانند شجاعت ،کرم و انواع امتیازات قبیلهای و تواناییهایی فردی سخن میگوید ،ولی در ادب
دعایی ،از کمال مخاطب و بخشندگی و تواناییهای وی و ابراز تهیدستی و مسکنت و اظهار نیازمندی دعا
کننده سخن میرود .امام سجاد(ع) در اظهار نیاز به درگاه بی نیاز می گويد:
َ
ات َو أَنْ َت ال ْ َمف َز ُع فِي ال ْ ُملِ ّم ِ
لم ِه َّم ِ
ندف َُع ِمنها إ ّ
شف ِم ْن َها ِإالَّ َما َک َش ْف ُت»
َعت و ال يَ ْن َک ُ
ات اليَ َ
ال َما َدف َ
«أنْ َت ا َلمد ُع ُّو ل ِ ُ
(امام سجاد1382 ،ش :ص)43
در توصيف بزرگواری خداوند میگويد« :يَا َم ْن يَ ْر َح ُم َم ْن ال يَ ًر َح ُم ُه ال ْ ِعبَا ُد َو يَا َم ْن يَ ْقبَ ُل َم ْن ال يَ ْقبَ ُله الْبِلاَ ُد
َ
اج ِة إِل َ ْيه( »...همان :ص)247
َو يَا َم ْن ال يَحتَ ِق ُر أ ْه َل َ
الح َ
در ادب غزلی ،که معشوقۀ واقعی یا خیالی مخاطب و توصیف میشود ،فراق ناشی از جدایی و کوچ

معشوقه و درد هجران عاشق و دشواری وصال مطرح است ولی در ادب دعا ،اشاره به اندوه برخاسته از
محرومیت از قرب الهی و امید به وصال ،فراوان است .در غزل ،ظرافتها و زیباییهاي مادی و معنوی معشوقه
به تصویر کشیده میشود ،اکثر وصفها ،توصیفهای خیالی است و با تکیه بر تشبیه و استعاره ،موصوف از
حافظه به خاطر آورده می شود(فروخ1984 ،م :ص )81ولی در ادب دعایی ،توصیفها برخاسته از باورهایی
است که ریشه در آموزههای وحیانی دارد .امام سجاد(ع) بر اساس این که خداوند متعال ازلی و ابدی است
و قابل رؤیت نمیباشد و در وصف آدمیان نگنجد ،در آغاز دعای خویش خداوند را این گونه توصیف
میکند:
َ
َ
َ
اآلخ ُر ب ِ َ
ار النَّا ِظريِ َن َو
ال َ
ان قَ ْب َله َو َ
کو ُن ب َ ْع َد ُه ال َّ ِذی قَ ُص ْ
«أَل ْ َح ْم ُد ِهلل األ َّو ُل بِلاَ أ َو ٍل َک َ
رت َع ْن ُرؤيتِه أبْ َص ُ
آخ ُر يَ ُ
ام ال ْ َو ِ
ين» (همان :ص  )6و در دعايي ،به لطف و رأفت و مهربانی او میپرداز د و
َع ُج َز ْت َع ْن ن َ ْعتِ ِه أَ ْو َه ُ
اص ِف َ
ک َو َرؤ ٍ
يم َماأَ ْع َرف َ
ُف َماأَ ْرأَف َ
ک َمن لَطيِ ٍف َماأَل ْ َط َف َ
س ْب َحان َ َ
َک( »..همان :ص )151
َک َو َح ِک ٍ
میگويدُ « :
در ادب اعتذار معمو ًال شاعر به گزارش دیگران و نفی سخن سخنچینان و نکوهش آنان میپردازد،
به عنوان مثال ،نابغۀ ذبیانی( 604م) در اعتذار به نزد حارث نعمانی ،خیانت منسوب به خود را بافتۀ سخن
چینان حیلهگر و دروغگو میداند و میگوید:
َ
َ
ك ال ْ َو ِ
ل َ ُمبلِ ُغ َ
ذَب
غت َعنِّی ِخيَان َ ًة
اشي أغ ُّ
َلئِ ًن ُکنً َت قد ب ُ ّلِ َ
َش َو أ ْك ُ
(ذبیانی 1997 ،م :ص)54

کعب بن زهير در اعتذار به محضر پيامبر اکرم(ص) ،گناه خویش را اتهام سخنچينان می داند و
میگوید:
ُ
َ
َ
يبِأ ْق َو ِ
أ ْذن ِ ْبَ ،و ل َ ْو َکثُ َر ْت َعنِّي اْألقَاويِ ُل
ال ال ْ ُو َشا ِة و لَم
أخذَ ن َّ 
لاَ تَ ُ
(زهیر1407 ،ق :ص)65

ادب دعا در باب عذرخواهی از خطاها و اشاره به بزرگواری و بخشندگی مخاطب ،همگون ادب اعتذار
است و حسنات ،صفات جمال و اسماء کمال ذات حق برشمرده میشود و نسبت به ارتکاب گناه و داشتن
صفات رذیلۀ مانع برخورداری از رحمت و قرب الهی ،عذر آورده میشود ،به عنوان نمونه ،امیرمؤمنان
«و قَ ْد أتَيتَُ َ
ک يَا إِلَهِي ب َ ًع َد تَ ْق ِصيرِي َو إ ِْسرافِي َع َلی ن َ ْف ِسي
علی بن ابی طالب(ع) در دعای کمیل آورده استَ :
َ
َ
ُم ْعتَ ِذ َرا ً نَا ِدم ًا( ».قمی1382 ،ش :ص  )130و در دعای  31صحیفۀ سجادیه میخوانیم« :ألَل ُه َّم إِن ِّي أ ْعتَ ِذ ُر إِلَیً َ
ک
ک ِم ْن َم ْظ ُلو ٍم ُظلِ َم ب ِ َح ًض َرتِي فَ َل ْم أَنْ ُص ُره َو ِم ْن َم ْع ُر ٍ
ِم ْن َجهلِي» (همان :ص« )157أَلل ُه َّم إِن ِّي أَ ْعتَ ِذ ُر إِل َ ْی َ
وف أُ ْس ِد َی
ُ
َ
ذُر ُه َو ِم ْن ِذی فَاقَ ٍة َس َألنَیِ فَ َل ًم أُ ْوثِ ِر ِهَ ...و ِم ًن َع ْي ِب ُمؤ ِمنٍ َظ َه َر ِلي
ِلي فَ َل ْم أ ْع ْ
إِل َ ّي فَ َل ْم أ ْش ُک ْر ُه َو ِم ْن ُم ِسي ٍء أ ْعتُ ِذ ْر إ َّ
فَ َل ْم أَستُ ْر ُه( »...همان :ص )190
در ادب دعا ،بر آن اساس که عالم محضر خداوند و خداوند متعال حتی از نهان سینهها باخبر است «يَ ْع َل ُم
َخائِنَ َة أْ َ
ور» (غافر ،)19/در اعتذاریات آن نوعی خود اظهاری و اعتراف به گناه مطرح
ال ْعیُنِ َو َما تُ ْخ ِفي ُّ
الص ُد ُ
است ،در دعای کمیل می خوانیم« :أَتَ ْيتُ َ
ک ُم ْعتَ ِذ َراًُ ....مع ْتَرِف ًا َ
ان ِمنِّي( »...قمی :همان) در
ال أَ َج ُد َم َف َّرا ً ِم َّما َک َ
دعای 12صحیفه آمده استَ « :ه ْل يُ ْنجيِنِي ا ْعتِرافِي ل َ َ
يح َما ْارتَ ْکبَ ُت» (همان :ص )55و در دعای  31در
ک ب َقبِ ِ
َ
ام َم ْن تَ َد َاول َ ْت ُه أ ْی ِدی ُّ
الذ ُنو ِب َو
مقام اعتراف به گناه و عذر تقصير آوردن به پيشگاه خداوند میگويدَ « :هذَا َم َق ُ
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ان فَ َق َّص َر َع َّما أَ َم ْر ًت ب ِ ِه تَ ْف َ
ريط ًا» (همان :ص  .)151البته واضح است
قَا َدت ُه أَ ِز َّم ٌۀ ال ْ َخ َطايَا َو ْاستَ ْح َو َذ َع َل ْي ِه َّ
الش ْي َط ُ
که امام معصوم از گناه مبرا است و سخن گفتن از گناه از ناحیۀ آن حضرت جنبۀ هدایت و ارشادی دارد
تا اقراری.
صحیفۀ سجادیه گذشته از تمايزاتی که بیان شد ،به مثابۀ کاملترین نمونه ادب دعایی ،ويژگیهای
دیگری هم دارد و تناص قرآنی يکی از آنها میباشد.

 -3بینامتنی قرآنی صحیفۀ سجادیه
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در دورانی که ظاهرگرایان متحجر و جاهالن متنسک بر تالوت قرآن تأکید داشتند و از ایدۀ َ
«ک َفان َا
اب اهلل» دفاع میکردند ،امام علی بن الحسین ،زین العابدین(ع) با استمداد از «ادب دعا» و بهرهگیری
ِک َت ُ
از آیات شریفۀ قرآن ،نصوصی شایستۀ تدبر آفريد ،مجموعهای که صحیفۀ سجادیه نام گرفت و به زبور
آل محمد لقب یافت.
در درک مضامین بلند این ادعیه باید توجه داشت که کمتر متنی را میتوان یافت که مستقل از
سخن دیگران یا عبارات و مضامین آثار قبل یا همزمان خود باشد و از آنها اثر نپذیرفته باشد ،از این
رو بسیاری از متنها و از جمله متنهای ادعیۀ صحیفۀ سجادیه پیوندی ناگسستنی با آیات قرآن دارد و
در کنار و پيوند با آنها قابل درك است ،از این رو از یک سو ،شرح و تبیین این ادعیه بدون تدبّر در
آیات شریفۀ قرآن که به طور کامل یا بخشی از آیه در متن دعا آورده شده است ،میسر نیست و از
سویی دیگر بسیاری از این دعاها تبیین و تفسیر آیات قرآن می باشد ،به عبارت دیگر نصوص این
ادعیه با آیات قرآن از نوعی تعامل دوسویه برخوردار است .ارزیابی و نقد این تعامل و ارتباط در ذیل
پدیدهای به نام «بینامتنی» ( )intertextualityیا «تناص» قرآنی مطرح میشود.در این جهت ،نخست
توجه به چند مطلب حائز اهمیت است:
 .1هر متن ادبي دارای ويژگی بينامتنیت است ،بدین معنی که هر اثري تحت تأثير آثار قبل يا همزمان
با خود ،دستخوش تغيير میگردد و در آن آثار تصرف مینماید و هويتی تازه میآفريند .آثار و خصوصيات
متنهای قبلی در متن حاضر انعكاس ميیابد ،اين همان چيزي است كه برخوانش متن حاضر تأثير ميگذارد،
از اين رو هر متن در مناسبت و پيوند با متون ديگر قابل درك است(عزام 2001 ،م :ص .)27
« .2روابط بينامتني» نيز از جمله روابطي است كه اساس و شالودۀ آن را تعامل تشكيل ميدهد از اين
رو بايد در پي اركان آن بود .بينامتني سه ركن اساسي دارد .متن پنهان،متن حاضر و فرايند بينامتنيت(تأثير
و تأثّر) .هر متني،متون مختلفي را در خود جاي داده و در شكل جديدي آنها را بازآفريني كرده است به
گونهاي كه از اين متون چيز جز اشارتي باقي نمانده تا خواننده را به متن پنهان راهنمايي كند.
 .3بینامتنی ،نوعی بازآفريني متن پنهان يا حضور آن در متن حاضر است و معمو ًال به سه روش انجام
ميگيرد :الف) قانون «اجترار» يا نفي جزئي ،ب) قانون «امتصاص» يا نفي متوازي ،ج) قانون «حوار» يا
نفي كلي .اين قوانين سه گانه ،روابط بين متن حاضر و متن غايب را تفسير ميكند.

 :1-3انواع تناص
 :1-1-3نفي جزئي يا اجترار  :اجترار ،تكرار متن غايب بدون هيچ تغيير ودگرگوني است كه در اين نوع
از روابط بينامتني ،مؤلف جزئي از متن غائب را در متن خود ميآورد و متن حاضر ،ادامۀ متن غايب است
و كمتر ابتكار يا نوآوري در آن وجود دارد(.سالم2007 ،م :ص)51
جواهري در قصيدۀ «يا احبائي» که دوستانش را مورد خطاب قرار داده و عشق و محبت خود را به آنها
نشان ميدهد ،از اجترار بهره جسته است زیرا در آن بخش از قصیده که ميگويد:
لِي فُؤا ٌد فِ ُ
الشوقِ فَ ُق ْلَ :ه ْل ِم ْن َمزِيد
يكم إ ِْن ُس ِّع َرا
ب َلِ َظي َّ
(جواهری1353 ،ق :ص)277

ول ل ِ َج َهنَّ َم َه ْل ْامتَ أَ َ
ل ْت َو تَ ُق ُ
ِيد» كه در بيت اول ذكر شده است با آيۀ «يَ ْو َم ن َ ُق ُ
ول َه ْل
عبارت « َه ْل ِم ْن َمز ْ
ِم ْن ّمز ٍ
ِيد» (ق )30/تناص دارد.
:2-1-3نفي متوازي يا امتصاص :اين نوع از روابط بينامتني ،از نوع قبلي برتر است .در نفي متوازي ،متن
پنهان به صورتي در متن حاضر به كار رفته كه جوهر آن تغيير نكند .در این شكل از روابط بينامتني ،معناي
متن غايب در متن حاضر تغيير اساسي نميكند بلكه با توجه به مقتضاي متن حاضر و با توجه به معناي آن،
نقشي را كه در همان متن غايب ايفا ميكند در متن حاضر نيز بر عهده دارد(.سالم2007 ،م :ص )51
براي مثال اين نوع بينامتني را ميتوان در قصيده (الموت في الحب)عبد الوهاب بياتي مشاهده نمود:
َ
العذْ َر ُاء
أیَّتُ َها َ
ُه ِّزي ب ِ َِجذْ ِع النَّخ َل ِة ال َف ْر َعا ِء
يَتَ َساقَ ُط أْ َ
اء
ال ْشيَ ُ

			(بیاتی ،بی تا ،:ج ،2ص )147

ك ب ِ ِجذْ ِع النَّ ْخ َل ِة تُ َساقِ ْط َع َل ْي ِ
«و ُه ِّزي إِل َ ْي ِ
ك ُر َطب ًا َجنِيّ ًا» (مریم)25/
اين مقطع از قصيدۀ امتصاصي از آيۀ َ َ
ميباشد.
در اين نوع بينامتني ،شاعر اقدام به اضافه و تبديل بعضي مفردات و جملهها نموده است .شاعر جملۀ
«ايتها العذراء» و لفظ «الفرعاء» را خود اضافه نموده و كلمۀ « ُر َطب ًا» به «االشياء» تبديل شده است.
 :3-1-3نفي كلي يا حوار :اين نوع از روابط ،باالترين درجۀ بينامتني است ،مؤلف در اين نوع از روابط،
متن پنهان را بازآفريني كامل ميكند ،به گونهاي كه در خالف معناي متن پنهان به كار ميبرد ،مصداق اين
مورد را در قصيدۀ «صورة جانبة لعاشق الدب االكبر» از عبدالوهاب بياتي ميبينيم آن جا که میگويد:
اس ِم ال ْ ُح ِّب
الوا :إِنْ ِط ْق ب ِ ْ
قَ ُ
اس ِم اهلل
َو ب ِ ْ
ْ
الم ْح ُف َ
اب (بیاتی ،همان :ص)380
وظ َو َر َاء ال ْ ِح َج ْ
َو تَ َكلَّ ْم َو ا ْق َرأ َهذا اللَّ ْو َح َ
اس ِم َرب ِّ َ
ک ال َّ ِذي َخ َل َق» (علق )2/محاوره دارد .در متن حاضر ،شاهد تغييرات و
اين متن با آيۀ «إِ ْق َرأ ب ِ ْ
دگرگونيهايي كلي از متن قرآن هستيم ،عبارت «إقرأ باسم» از حالت امري «إقرأ» به نوع انشایي «انطق
باسم» تغيير كرده ،و لفظ مفرد (إقرأ) به «انطق» تبديل شده ،بعد از َ
«حب»
(انطق) لفظ جالله ّ
«رب» به لفظ ُ
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تبديل شده است ولي طولي نميكشد كه بازگشت به «اسم اهلل» كه مورد انتظار مخاطب است در قالب
عبارت «بسم اهلل» صورت میپذيرد.

 -4انواع تناصهاي قرآنی در صحیفۀ سجادیه

در عصر امام سجاد(ع) حکومت استبداد با به وجود آوردن اوضاع خفقان آلود سعی داشت آیات قرآن
را تحریف و نابود کند ،از این رو امام سجاد(ع) در دفاع از حريم آیات قرآن ،ادعیۀ خود را نیز به آیات
قرآن مزیّن مینمودند (مصطفی1984 ،م :ص )84و ره آورد آن تبلور «بینامتنیت» یا «تناص» قرآنی در
ادعیۀ آن حضرت و تعامل دوسويه بین صحیفه و قرآن شد.

 :1-4تعامل دوسويۀ صحیفه و قرآن
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در این تناصها ،ادعیههای صحیفۀ سجادیه با آیات شریفۀ قرآن ،تعاملی دوسویه دارد ،زیرا از یک سو
بسیاری از فراز های این ادعیه ،مصداقهاي پیامهای کلی قرآن را معلوم میسازد و از سویی دیگر ،بسیاری
از فرازهای دعاها با مراجعه به آیات قرآن تبیین میشوند .برخی از مصداقهای تناص قرآنی که در جهت
تفسیر آیات قرآن میباشد به شرح زیر است:
َ
َ
َّ
ِ
َّ
َ
ِ
السوء الذي َو َع ْد َت ال ْ َک ْش َف
 :1-1-4در دعای  10عبارت« :ن َ ْح ُن ال ْ ُم ْضط ُّر َ
ون الذيِ َن أ ْو َج ْب َت إ َِجابَتَ ُه ْم َو أ ْه ُل ُّ
َ
ِ
َ
وء( »...نمل)62/
اه َو يَ ْكش ُف ُّ
يب ال ْ ُم ْضط َّر إِذَا َد َع ُ
َع ْن ُه ْم» (همان :ص  )51تناصی از آیۀ شریفۀ «أ َّم ْن يُ ِج ُ
الس َ
است و با مالحظۀ این که الف و الم «المضطر» برای استغراق است (طباطبایی1393 ،ق :ج ،15ص )381و
معنای عموم را میرساند ،تعبیر «نحن المضطرون» به تعیین یکی از مصداقهای افراد این عموم اشاره دارد.
مؤيّد این سخن روایتی است که در کتاب تفسیری «البرهان فی تفسیر القرآن» آمده است و به موضوع
حقانيت خالفت اهل بیت(ع) اشاره دارد:
ّ
الُ :ك ْن َت أَ
ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ينِ
(صلى اهلل َع َل ْيه َو آله)َ ،و َعل ٌّي
ع
و
ا
ن
ق
،
ص
ح
ل
ا
ن
ب
ان
ر
م
ع
ن
ع
َ
مر بْ ُن َ
َ
ُ
ُ
َ
الخطا ِب جال َس ْينِ  ،ع ْن َد النَّبِ ِّي َ
ْ
َ
ْ َ ْ
َ ُ
(صلَّى اهللُ َع َلي ِه و آل ِ ِه)« :أَ
( َع َلي ِه السالَم) جالِس إِلَى ج ْنبِ ِه ،إِ ْذ قَرأَ
للهِ
ُ
ِ
عاه َو يَ ْك ِش ُف
ج
ي
ن
م
ا
ول
س
ر
َّ
َ
ْ
يب ال ْ ُم ْض َط َّر إِذَا َد ُ
ْ َّ
َ
ْ َ
ُ ُ
َ َ ُ
َ ٌ
َ
للهَّ
َ
أْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ون» (نمل/همان) قَ َ
فاء ال ْر ِ
السالم)
ال :فُانْتَ َف َ
ض أ إِل ٌه َم َع ا قَليلاً ما تَذَ ك ُر َ
ُّ
ض َعل ٌّي ( َع َل ْيه َّ
وء َو يَ ْج َع ُل ُك ْم ُخ َل َ
الس َ
َ
ْ
للهُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ما َشأن ُ َ
«ما لي لاَ أ ْج َز ُعَ ،و اهلل يَ ُق ُ
ک تَ ْج َز ُع؟» فَ َق َ
اضة ال ْ ُع ْص ُفور ،فَ َق َ
ول
إِنْتِ َف َ
ال ل َ ُه النَّبِ ُّي َ
الَ :
(صلى ا َع َل ْيه َو آله)َ :
اء أْ َ
ال يُ ِّحبُ َ
رض؟»  .فَ َق َ
ال ُمؤ ِم ٌن ،و َ
ك إِ َ
ال تَ َجزع ،ف ََواهلل َ
(صلَّى اللهُ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه)َ « :
ال ِ
ال
ال ل َ ُه النَّبِ ُّي َ
إِن َّ ُه يَ ْج َع ُلنَا ُخ َل َف َ
يُ ْب ِغ ُض َ
ك إِلاَ ُمنَافِ ٌق» (بحرانی ،بی تا :ج ،2ص  .)224به عبارت دیگر امام سجاد ائمۀ اطهار(ع) را مشمول
عنایت خداوند و شایستۀ امامت و رهبری امت میداند.
ُّ
ِ
ض ُو ُجو َهنَا يَ ْو َم تَ ْس َو ُّد ُو ُج ُوه الظ ْل َمة» (همان:ص )211این فراز
 :1-2-4در دعـای  42آمده است  ...« :بَيِّ ْ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ين ْاس َو َّد ْت ُو ُجو ُه ُه ْم أ ْك َف ْرتُم ب َ ْع َد إ َِيمان ُك ْم
از دعا ،تناصی از آیۀ شریفۀ « َْيو َم تَ ْبيَ ُّ
وه فَأ َّما الذ َ
وه َوتَ ْس َو ُّد ُو ُج ٌ
ض ُو ُج ٌ
ون» (آل عمران )106 /در واقع امام سجاد(ع) با این عبارت خویشتن(اهل بیت)
ذَاب ب ِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف ُر َ
فَذُوقُواْ ال ْ َع َ
(ع) و پیروان آنها را مصداق کسانی میداند که در روز حشر روسفید و سربلند خواهند بود و ستمگران در
حق اهل بیت(ع) را نمایندۀ کسانی به شمار میآورد که روسیاه و سرافکنده میباشند.

 :1-3-4امام سجاد (ع) در دعای  ،1با بهره گیری از آیۀ شریفۀ « َ
ال يُ َك ِّل ُف اللُهّ ن َ ْف َس ًا إِالَّ ُو ْس َع َها»....
(بقرة )286/میگوید« :ل َ ْم يُ َک ّلِ ُفنَا إِالَّ ُو ْسع ًا» (همان :ص  ،)15در این تناص امتصاصی به جای «نفس ًا» که
نکره و مفید عموم است و نقش مفعول به «يکلّف» را ایفا میکند ،ضمیر متکلم «نا» را آورده و خویشتن
را مخاطب حکم این آیه قلمداد میکند.
ام ًا» (همان :ص  )35که با آیۀ شریفۀ
اس ًا لِيَ ْلبِ ُسوا ِم ْن َر َ
 :1-4-4در دعای  6با عبارت َ
احتِ ِه َمنَ َ
«ج َع َل ُه لِبَ َ
وراً» (فرقان )47/تناص دارد ،به تبیین مصداق
َ
ار ن ُ ُش َ
«و ُه َو ال َّ ِذي َج َع َل ل َ ُك ُم اللَّ ْي َل لِبَاس ًا َو النَّ ْو َم ُسبَات ًا َو َج َع َل النَّ َه َ
«لباس شب» یعنی «آسودگی شب» که موجب خواب بندگان می شود ،پرداخته است.
در بسیاری از موارد ،این ارتباط و پیوستگی تناص و بینامتنی به گونۀ «اجترار ،نفی جزئی» و «امتصاص»
میباشد.امام سجاد(ع) بخشی از آیه را در دعای خود ميآورد ،گویا متن دعا ادامه آیۀ قرآن است و كمتر
ابتكار يا نوآوري در آن وجود دارد ،زيرا متن غايب از متون مقدس ديني و مراجع اصلي به شمار ميرود
و امام(ع) هر گونه تغيير کلی را روا نمیدارد ،از اين رو در تناص ،متن دعاها با آيات ميتواند در يك
جمله و يا يك عبارت و يا يك كلمه باشد.

 -5تناص یک کلمه

ک َک َما بَلَّ َغ ِر َسالَتَ َ
 :1-5در دعای  42آمده است « :أَالَلَّ ُه َّم َص ِّل َع َلی ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َک َو َر ُسول ِ َ
ک َو َص َّد َع
ب ِ َأ ْمر َ
ِک( »...همان :ص  )212اکثر مفردات این فراز برگرفته از کلمات مندرج در آیات قرآن است ،از این
ين» (حجر)94/
َاص َد ْع ب ِ َما تُ ْؤ َم ُر َوأَ ْعر ْ
رو میگوییم :کلمۀ «صدع» با واژه «فاصدع» در آيۀ «ف ْ
ِض َعنِ ال ْ ُم ْش ِر ِك َ
تناص دارد.
َ
َ
َ
لسلاَ م َع َل ْی َ
لسلاَ َم َع َل ْی َ
ک َو َع َلی ل َ ْی َل ِة
ک ِم ْن َش ْه ٍر ُه َو ِم ْن ُک ِّل أ ْم ٌر َسالَم ...أ َّ
 :2-5در دعای  45آمده است :أ َّ
ال ْ َق ْد ِر الَّتِی ِه َی َخ ْی ٌر ِم ْن أَل ْ ٍف َش ْهرٍ» (همان :ص  )238واضح است که کلمات «أمر»« ،سالم»« ،ليلة القدر»،
َ
اه فِي ل َ ْي َل ِة ال ْ َق ْد ِر(َ )1و َما أَ ْد َر َ
اك َما
«خير» و «ألف شهر» همگی تناصی از آيات سورۀ قدر است« :إِن َّا أن َزلْنَ ُ
ل َ ْي َل ُة ال ْ َق ْد ِر ( )2ل َ ْي َل ُة ال ْ َق ْد ِر َخ ْي ٌر ِّم ْن أَل ْ ِ
وح فِي َها ب ِ ِإذ ِْن َربِّهِم ِّمن ُك ِّل أَ ْم ٍر (َ )4سلاَ ٌم ِه َي
ف َش ْه ٍر ( )3تَنَ َّز ُل ال ْ َملاَ ئ ِ َك ُة َو ُّ
الر ُ
َحتَّى َم ْط َل ِع ال ْ َف ْجر(( )5قدر)5-1 /

 -6تناص یک عبارت

«قلت» در دعای َ « :29ک َما َو َص َف فِی ُم ْح َک ِم ِکتَاب ِ ِه»
در بسیاری از فرازهای ادعیه به همراه تعبیراتی مانند
َ
ت فِي ِکتَاب ِ َ
ک» (همان :ص  )411در دعای « :32قَ ْد قُ ْل َت یَا إِلَهِی
«و َک َما ن َ ِع َّ
(همان :ص )147در دعای َ :1
فِي ُم ْح َک ِم ِکتَاب ِ َ
ک» (همان :ص  )169در دعای ( 31همان :ص )155عین آیات قرآن آورده شده و برخی
ديگر از اين فرازها به قرار زير است:
«یوم تُ ْج َزى ُك ُّل ن َ ْف ٍ
ون»
 :1-6در دعای( 1همان :ص  )12آیات شریفۀ
س ب ِ َما َك َسبَ ْت َو ُه ْم لاَ يُ ْظ َل ُم َ
ّ
ات َو أْ َ
او ِ
ض بِال ْ َح ِّق َولِتُ ْج َزى ُك ُّل ن َ ْف ٍ
ون» (جاثية،)22/
ال ْر َ
س ب ِ َما َك َسبَ ْت َو ُه ْم لاَ يُ ْظ َل ُم َ
«و َخ َل َق اللهَّ ُ َّ
الس َم َ
(غافرَ ،)16/
ون»
وم( )20يَ ْش َه ُد ُه ال ْ ُم َق َّرب ُ َ
نص ُر َ
اب َّم ْرقُ ٌ
«يَ ْو َم لاَ يُ ْغنِي َم ْولًى َعن َّم ْولًى َش ْيئ ًا َولاَ ُه ْم يُ َ
ون» (دخان  )41/و « ِكتَ ٌ
(مطففين)21/
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«سال ٌَم
 :2-6در دعای ( 3همان :ص  )25آیۀ ُ
يم َص ُّل ُ
ذُوه فَ ُغ ُّل ُ
«خ ُ
وه» (حاقة )31/و آيۀ َ
وه ( )30ثُ َّم ال ْ َج ِح َ
َع َل ْي ُكم ب ِ َما َصبَ ْرتُ ْم فَنِ ْع َم ُع ْقبَى ال َّدار» ِ(رعد)24/
ِض اللهَّ َ قَ ْر َض ًا َح َسنَ ًا فَيُ َضا ِع َف ُه ل َ ُه َول َ ُه أَ ْج ٌر
«م ْن ذَا ال َّ ِذي يُ ْقر ُ
 :3-6در دعای ( 45همان :ص  )232آيۀ َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
السيِّئَة فَ َ
ال يُ ْج َزى إِال م ْث َل َها َو ُه ْم
اء ب ِ َّ
ِيم» (حديد)11/و آيۀ َ
اء بِال ْ َح َسنَ ِة فَ َل ُه َع ْش ُر أ ْمثَال َها َو َمن َج َ
«م ْن َج َ
َكر ٌ
َ
ون» (انعام)160/
ال يُ ْظ َل ُم َ
َ
َ
للهَّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين أ ْس َرفُوا َع َلى أن ُفسه ِْم لاَ تَ ْقنَ ُطوا من َّر ْح َمة ا ِ
 :4-6در دعای (همان :ص  )310آيۀ «قُ ْل يَا عبَاد َي ال ِذ َ
إ َِّن اللهَّ َ يَ ْغ ِف ُر ُّ
يم» (زمر)53/
الذن ُ َ
وب َج ِميع ًا إِن َّ ُه ُه َو ال ْ َغ ُف ُ
ور َّ
الر ِح ُ
این بهرهگیری از آیات شریفۀ قرآن در قالب تناص از نوع امتصاص و یا از نوع اجترار میباشد و از تناص
نوع «حوار یا نفی کلّی» خبری نسیت و شاید به دلیل التزام امام سجاد(ع) به کلمات وحیانی قرآن است.

 -7تناص امتصاص

در تناص امتصاص یا نفی متوازی ادعیه ،برخی از آيات قرآن به صورتي در متن دعا به كار رفته كه
جوهر آن تغيير نكرده است .در واقع امام سجاد(ع) نوعي سازش ميان آیات قرآن و ادعیۀ خود برقرار و
آیات قرآن را يادآوری کرده و نوعی تفسیرارائه داده است .در این شكل از روابط بينامتني ،معناي آیات
در متن ادعیه ،تغيير اساسي نميكند بلكه با مالحظه و به مقتضاي ادب دعایی و با توجه به معناي آن ،همان
نقشي را ایفا میکند كه در متن قرآن برعهده دارد .البته اين فرایند بدان معني نيست كه معناي آیات در
اين شكل با معنايي كه در متن ادعیه ايفا ميكند متفاوت نيست ،بلكه مي تواند داراي معناي بيشتر تفسیر
و يا تنوع باشد.
ِ
ِ
به عنوان مثال در دعای اول و در توصیف حسابرسی از آدمیان بعد از عبارت «قَبَ َض ُه إِلَی َما ن َ َدب َ ُه إِل َ ْيه م ْن
َ
ين أَ ْح َسنُوا
ين أَ َساؤُوا ب ِ َما َع ِم ُلوا َويَ ْجز َِي ال َّ ِذ َ
ذُور ِع َقاب ُ ُه» (همان :ص  )10عبارت «لِيَ ْجز َِي ال َّ ِذ َ
ُور ثَ َواب ُ ُه أ ْو َم ْح ٌ
َم ْوف ٌ
ِ
بِال ْ ُح ْسنَى »...از آیۀ  30سورۀ نجم را آورده است .باز در همین دعا ،آیۀ «يَ ْو َم لاَ يُ ْغني َم ْولًى َعن َّم ْولًى َش ْيئ ًا
ون» (مطففين)21/را گنجانيده است.
وم يَ ْش َه ُد ُه ال ْ ُم َق َّرب ُ َ
نص ُر َ
اب َّم ْرقُ ٌ
َولاَ ُه ْم يُ َ
ون» (دخان  ،)41/و آیة « ِكتَ ٌ
برای نمونههای دیگر میتوان به مواردی اشاره کرد که در ذیل تناص یک عبارت آوردیم.

 -8تناص اجترار
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گفتنی است که در پارهای موارد این تناصها با نوعی تغییر در کلمات همراه است که از آن به اجترار
یا نفی جزئی تعبیر میشود(سالم ،همان :ص )51مانند:
 :1-8در دعای  4آمده است« :أَ ْو ِص ْل إِلَی التَّابِعيِ َن ل َ ُه ْم بِإ ِْح َس ٍ
ان» (همان :ص  )28این فراز از دعا که با
ِين َو َ
ون َ
ون ِم َن ال ْ ُم َه ِ
ين اتَّبَ ُعو ُهم بِإ ِْح َس ٍ
ان َّر ِض َي اللُهّ َع ْن ُه ْم َو َر ُضواْ َع ْن ُه
األ َّول ُ َ
الساب ِ ُق َ
األ َ
نصا ِر َوال َّ ِذ َ
اجر َ
«و َّ
آیۀ شریفۀ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوأَ َع َّد ل َ ُه ْم َجنَّ ٍ
ين في َها أبَدا ً َذل َ
يم» (توبه )100/تناص دارد و کلمۀ
ار َخال ِد َ
ات تَ ْجرِي تَ ْحتَ َها األنْ َه ُ
ك ال ْ َف ْو ُز ال ْ َعظ ُ
«اتبعوهم» به «التابعين» تغییر یافته است.
ِ
ِ
ِ
ِ
السيِّ ِ
ک إِن َ
 :2-8در دعای  ،31در فراز «قَ ْد قُ ْل َت في ُم ْح َک ِم کتَاب ِ َ
ئات
َّک تَ ْقبَ ُل التَّوب َ َة َع ْن عبَاد َک َو تَ ْع ُفوا َعنِ َ

السيِّئَ ِ
ات َويَ ْع َل ُم
َو تُ ِح ُّب التَّ َّواب ِ َ
ين» (همان :ص  )155که تناص از آیۀ « ُه َو ال َّ ِذي يَ ْقبَ ُل التَّ ْوب َ َة َع ْن ِعبَا ِد ِه َويَ ْع ُفو َعنِ َّ
ون» (شوري )25/می باشد ،کلمات «يقبل»« ،عباده» و «يعفو» تغییر یافتهاند.
َما تَ ْف َع ُل َ

 -9علل و انگیزه های تناص اجترار (نفی جزئی)

به نظر میآیدکه این تناص از نوع اجترار یا نفی جزئی است که به تغییر کلمه انجامیده و به انگیزهها
و عللی صورت گرفته که برخی از آنها به قرار زیر است:

 :1-9ایجاد تناسب ميان عبارات

گاهی تغییر کلمات قرآنی به انگیزۀ هماهنگ سازی عبارات دعا میباشد ،مانند موارد زیر:
ِيرا ً بِإ َِرا َدتِ َ
س َو ال َّدن َ ِ
 :1-1-9در دعای  47عبارت « َط َّه ْرتَ ُهم ِم ْن ال ِّر ْج ِ
ک» (همان :ص  )264-265که
س تَ ْطه َ
ِيد اللهَّ ُ لِيُذْ ِه َب َع ُ
س أَ ْه َل الْبَ ْي ِت َويُ َط ِّه َر ُك ْم تَ ْطهِيراً» (احزاب )33/تناص دارد ،تغییر
با آیۀ شریفۀ «إِن ََّما يُر ُ
نك ُم ِّ
الر ْج َ
«يريد» به «إرادتک» از روی ایجاد هماهنگی با تعبیرات خطابی
کلمۀ « ُي َط ِّهرکم» به « َط َّهرتَهم» و کلمۀ
ُ
َ
َ
أطائب أ ْهلِ ب َ ْيتِ ِه الَّذيِ َن ْاختَ ْرتَ ُه ْم أِل ْمر َ
ِ
ِک»....
«ر ِّب َص ِّل َع َلی
آغاز این فراز از دعا میباشد که میگويدَ :
 :2-1-9در دعای ( 3همان :ص  )125در تکریم فرشتگان فرمانبر خداوند در روز قیامت میگوید:
« َي ْو َم ت َْأتِي ُک ُّل ن َ ْف ِ
اءت ُك ُّل ن َ ْف ٍ
مع َها َسائ ِ ٌق َو َشهِي ٌد»
«و َج ْ
س َ
س َم َعها َسائ ِ ٌق َو شَهي ِ ٌد» که برگرفته از آیۀ شریفۀ َ
(ق )21/است واژه «جا َءت» به «تَأتي» تغییر یافته است.

 :2-9آفرینش سبک دعایی

در برخی از دعاها ،بنا به تقاضای مقام ،برای تبدیل سبک اخباری و گزارهای یک سخن به سبک
انشایی و دعایی ،ضمیر غایب به ضمیر مخاطب تغییر می کند ،مانند موارد زیر:
 :1-2-9در دعای  6آمده است« :ل َ َ
اح» (همان :ص  )36که کلمۀ
ک ال ْ َح ْم ُد َع َلی َما فَ َل ْق َت لَنَا ِم َن إْال ِْصبَ ِ
س َوال ْ َق َم َر ُح ْسبَان ًا َذل ِ َ
ير ال ْ َعزِي ِز
َ
اح َو َج َع َل اللَّ ْي َل َس َكن ًا َو َّ
«فلقت» با کلمۀ «فالق» در آیۀ «فَال ِ ُق اإل ِْصبَ ِ
الش ْم َ
ك تَ ْق ِد ُ
ال ْ َعلِي ِم» (انعام )96/تناص اجترار دارد و تغییر کلمه به خاطر ایجاد سبک خطابی است.
َ
الس ْو ِء إِالَّ َما َر ِح َم ْت» (همان :ص  )49کلمۀ «رحم» از آیۀ
ار ٌة ب ِ َّ
 :2-2-9در دعای  9آمده است « ...أ َّم َ
ُ
س َ
مت»
يم» (يوسف )53/به «ر ِح َ
ار ٌة ب ِ ُّ
َ
الس ْو ِء إِالَّ َما َر ِح َم َرب ِّ َي إ َِّن َربِّي َغ ُف ٌ
أل َّم َ
«و َما أب َ ِّر ُئ ن َ ْف ِسي إِ َّن النَّ ْف َ
ور َّر ِح ٌ
يعنی از ساختار گزارهای س ّوم شخص به صیغۀ د ّوم شخص(خطابی) تغيير یافته است.
 :3-2-9در دعای  16در عبارت «أًنْ َت ال ًّ ِذي َو ِس ْع َت ُک َّل َش ْي ٍء َر ْح َمةً» (همان :ص  )71واژۀ «وس َعت»
عت» يعنی قالب
«و َر ْح َمتِي َو ِس َع ْت ُك َّل َش ْي ٍء( »....اعراف)156/که قالب اخباری دارد به «و ِس َ
را از آيۀ َ
خطابی تغيير داده است.
َ
ک ال ْ َو ِ
الص َم ُد ال َّ ِذی ل َ ْم تَلِ ْد َو ل َ ْم تُول َ ْد َو ل َ ْم یَکن ل َ َ
 :4-2-9در دعای  35آمده است« :إِن َّ َ
ک ُک ُف ًوا أ َح ٌد»
اح ُد َّ
ً
(همان :ص )180و باز در دعای  54آمده« :يَا َو ِ
أح ُد یَا َص َم ُد یَا َم ْن ل َ ْم یَلِ ْد َو ....أ ْع ِص ْمنِي( »...همان:
اح ُد یَا َ
َ
للهَّ
للهَّ
الص َم ُد ()2
ص  )328واضح است که این فرازها تناصی از آیات شریفۀ سورۀ توحید «قُل ُه َو ا ُ أ َح ٌد( )1ا ُ َّ
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ل َ ْم يَلِ ْد َول َ ْم يُول َ ْد (َ )3ول َ ْم يَ ُك ْن ل َّ ُه ُك ُفوا ً أَ َح ٌد (توحید »)1-4 /میباشد.
الس ْو ِء َو َ
 :5-2-9در دعای  36عبارت « َ
اس الْبَال ِء» (همان :ص )181
ال تَ ْق ِط ْر بِه َِما َم َط َر َّ
ال تُ ْلبِ ْسنَا بِه َِما لِبَ َ
َ
ُ
َ
ون
الس ْو ِء أفَ َل ْم يَ ُكونُوا يَ َر ْون َ َها ب َ ْل َكانُوا لاَ يَ ْر ُج َ
«ول َ َق ْد أتَ ْوا َع َلى ال ْ َق ْريَ ِة الَّتِي أ ْم ِط َر ْت َم َط َر َّ
که تناصی از آیۀ شریفۀ َ
«أمط َر ْت» به واژۀ انشایی «التَ ُ
وراً» (فرقان )40/است کلمۀ اخباری َ
قط ْر» تغییر یافته است.
ن ُ ُش َ
َّ
وه الظ َل َم ِة» (همان :ص )211تغییر یافتۀ
 :6-2-9در دعای  42عبارت «بَيِّ ْ
ض ُو ُجو َهنَا يَ ْو َم تَ ْس َو ّد ُو ُج ُ
َ
َ
ذَاب
آیۀ شریفۀ «يَ ْو َم تَ ْبيَ ُّ
وه فَأ َّما ال َّ ِذ َ
وه َوتَ ْس َو ُّد ُو ُج ٌ
ض ُو ُج ٌ
ين ْاس َو َّد ْت ُو ُجو ُه ُه ْم أ ْك َف ْرتُم ب َ ْع َد إ َِيمان ِ ُك ْم فَذُوقُواْ ال ْ َع َ
وه» را
ون» (آل عمران »)106/میباشد .در این تناص ،ساختار گزارهای کلمات «تَبيَ ُّ
ب ِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف ُر َ
ض ُو ُج ٌ
ض ُو ُجو َهنا» تغییر داده است.
به ساختار دعایی «بَيِّ ْ
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نتیجه گیری

منحصرا
بررسیها نشان میدهد که ادب دعایی ،سابقهای دیرینه در ادب عربی دارد ،البته در ادب جاهلی
ً
در نیازهای مادی به کار میرفت و در رفع عوامل طبیعی از آنها استمداد میشد .با ظهور اسالم و توجه
دادن به استمداد از حقیقت مینوی( )Numinousکه با یاد دعاهای پیامبران پیشین و توصیه به دعا صورت
گرفت ،زمینۀ رونق ادب دعایی فراهم آمد و رویکرد بیشتر به این نوع از ادب به پيدایش نصوصی از ادعیة
مأثوره از ائمۀ معصوم(ع) انجامید .این زمینه و پارهای عوامل سیاسی موجب بهرهگیری امام سجاد(ع) از این
نوع سخن گشت و بسامد آن ،ادعیۀ فراهم آمده در صحیفة سجادیه می باشد.
ادب دعایی صحیفه با ادب مدح و اعتذار مشترکاتی دارد و نسبت به ادب فخر و غزل و پارهای از
مشخصههای ادب اعتذار تفاوتهایی دارد .در ادب دعايی صحیفه ،بینامتنی یا تناص قرآنی پر رنگ است،
این بینامتنیت صحیفه با آیات قرآن یک نوع تعامل دوسویه است ،زیرا بسیاری از فرازهای ادعیه صحیفه
تفسیر و تبیین آیات شریفۀ قرآن است و در بسیاری از موارد ادعیهها مستظهر و مستند به آیات قرآن
میباشند .به نظر میآید که امام سجاد(ع) با کاربرد آیات و کلمات قرآنی در ادعیۀ خويش آن هم در
قالب تناص امتصاص و اجترار ،درصدد احیای فرهنگ قرآنی برآمده و به تفسیر مصداقی آیات پرداخته
است ،هم چنان که آن امام همام(ع) از روی التزام به واژگان وحيانی قرآن واژهای را جايگزين کلمات
ديگر از تناص حوار پرهيز کرده است.
قرآنی نکرده و به عبارت 
در خاتمه پیشنهاد میگردد که مضامین عالیه نهفته در ادب دعایی امام سجاد(ع) در زمینۀ برتری امید
تشيع ،تفسیر آیات قرآن ،معرفی پديده های غیبی
بر بیم ،بیان فضايل و رذايل اخالقى ،تبیین مبادی مکتب ّ
و مواردی از این قبیل در پژوهشهای مستقل مد نظر قرار گیرد تا این اثر گرانسنگ ایشان بیش از پيش
شناسانده شود.
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 -2امام سجاد ،علی ابن الحسین(ع) (1382ش) ،صحیفۀ سجادیه ،نشر گلشن دانش ،اصفهان.
 -3بحرانی ،هاشم ابن سلیمان (بی تا) ،البرهان في تفسير القرآن ،مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،قم.
 -4بیاتی ،عبدالوهاب(بی تا) ،دیوان ،دارالدعوۀ ،چاپ اول ،بیروت.

 -5توفیقی ،حسین(1379ق) ،آشنایی با ادیان بزرگ ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ،تهران.
 -6جواهري ،محمد مهدی (1353ق) ،ديوان ،تحقیق ابراهیم سامرایی ،مطبعۀ األدیب البغدادی ،بغداد.
 -7ذبياني ،نابغة(1977م) ،دیوان ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،دارالمعارف بمصر ،قاهره.
 -8زمخشری ،محمد بن عمر(بیتا) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،منشورات البالغۀ،
 -9زوزني ،حسین (1405ق) ،شرح المع ّلقات السبع ،منشورات اروميه ،قم.
 -10زهير ،ابن کعب(1407ق) ،ديوان ،تحقيق علي فاعور ،دارالكتب العلمية ،بيروت.
 -11سالم ،سعد اهلل محمد(2007م) ،مملکة النص ،چاپ اول ،دار الکتاب العالمی ،بیروت.
 -12سیوطی ،جالل الدین ( 1941م) ،االتقان فی علوم القرآن ،مطبعۀ حجازی ،قاهره.
 -13شوقی ،ضيف (بی تا) ،تاريخ األدب العربی ،العصر الجاهلی ،دار المعارف ،چاپ ششم ،قاهره.
 -14طباطبایی ،محمد حسین( 1393ق) ،الميزان في تفسير القرآن ،مؤسسة األعلمي ،بيروت.
 -15عزام ،محمد(2001م) ،النص الغائب ،اتحاد الکتاب ،دمشق.
 -16فایز ،الدایۀ (1996م) ،جمالیات االسلوب ،دار الفکر ،بیروت.
 -17فروخ ،عمر(1984م) ،تاريخ األدب العربی ،دارالعلم للماليين ،بيروت.
 -18قمی ،عباس (1382ش) ،مفاتیح الجنان ،دارالفکر ،قم.
 -19مجلسی ،محمد باقر(1412ق) ،بحار األنوار ،دار إحياء التراث العربی ،بيروت.
 -20مصطفی (1984م) ،اتجاهات النقد خالل القرنین السادس والسابع الهجریین ،دار االندلس ،بیروت.
 -21نجاتی ،محمد عثمان(1369ش) ،قرآن و روانشناسی ،ترجمۀ عباس عرب ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
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