بررسی پدیدار اخالقی “توبه و استغفار” در نهجالبالغه و
چهل حدیث امام خمینی با رویکرد بینامتنی
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چکیده

توبه و اس��تغفار موضوعی اس��ت که در نهجالبالغه و آثار متأثر از آن بس��یار به آن
پرداخته شده ،از میان آثار متأخر متأثر ،کتاب چهل حدیث امام خمینی دیدگاها و
بیاناتی را از امام خمینی در موضوع توبه و استغفار در بردارد ،که نشانگر این مسأله
است که امام خمینی از مفاهیم و ادبیات کالم امام علی در موضوع مذکور تأثیر
به س��زایی گرفته است .بینامتنیت از جمله روشهای مطالعاتی جدید میباشد که به
ارتباط و تعامل بین متون میپردازد؛ بر اس��اس ای��ن نظریه متون و گویندگان آنها
متأث��ر از یکدیگر ب��وده و آگاهانه و یا ناخودآگاه از آثار پیش از خود یا معاصر با خود
بهره جستهاند .این پژوهش بر آن است که بینامتنیت نهجالبالغه را در چهل حدیث
امام خمینی در موضوع توبه و استغفار بررسی نماید ،تا بتواند تحلیل نوینی از شیوه
اقتباس و نحوه تأیرپذیری این اندیش��مند بزرگ معاص��ر در تألیفاتش ارائه دهد .با
تأمل در خوانش دو متن ،میتوان به اثبات سیطره و تأثیر فراوان کالم امام علی
بر عارفان و نکته سنجانی همچون امام خمینی دست یافت.با تحلیل و بررسی روند
بینامتنیت دو متن ،بیش��ترین فراوان��ی به روابط بینامتنی مضمون��ی و از نوع نفی
متوازی و سپس به روابط بینامتنی لفظی از نوع نفی جزئی تعلق پیدا میکند.
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 )1بیان مسئله
نهجالبالغه دومین منبع اصیل فکر و عمل اسالمی بعد از قرآن کریم - ،که «اخو القرآن «و»
تالی تلو قرآن کریم» نامیده میشود -مأخذ و ملهم بسیاری از اندیشمندان اسالمی در طول
تاریخ بوده است .یکی از موضوعات مهم اخالقی و تربیتی که به طور ویژه مورد توجه و تأکید
در نهجالبالغه بوده ،توبه و استغفار است .به طوری که در بیان آن حضرت در نهجالبالغه ،توبه
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و استغفار به دنبال امر به تقوی آمده است (نهجالبالغه ،1382 ،خطبه  )81 :64و همچنین امام
توبه را مقدم بر هر عملی دانستهاند( ،نهجالبالغه ،1382 ،خطبه  (81:64زیرا انسان با توبه شرایط
عبودیت و بندگی را پیدا خواهد کرد پس امر بر توبه مقدم بر سایر عبادات است .و در نهایت
آن حضرت توبه را سببی برای قرار گرفتن انسان در جادهی حق و راه راست مطرح میکند.
(نهجالبالغه ،1382 ،خطبه .(313:214

کت��اب چهل حديث(اربعين حديث) يكى از آثار عارف و عالم ربّانى ،حضرت امام خمينى

نیز در این زمینه اشارات قابل توجهی دارد که متأثر از رویکرد نهجالبالغه است.

1

رویکرد بینامتنی از رویکردهایی است که در تمامی حوزها رسوخ کرده و تحوالت شگرفی
را پدیدآورده اس��ت .مباحث بينامتني درحوزهی متون دینی بازتابها و کارکردهای گوناگوني
را به همراه داشته است؛ زیرا متون دینی و اسالمی از دیرباز پیوسته مورد تقلید اندیشمندان
هر دوره بوده است و هر یک از این اندیشمندان از آن بهرة فراوان بردهاند .نهجالبالغه از جمله
ش��اخصترین و بارزترین این متون میباش��د که جنبهای ادبی و بالغی آن در کنار مفاهیم
و آموزههای اخالقی و تربیتی آن موجب ش��ده اس��ت تا جایگاه ویژهای در میان اندیشمندان
مس��لمان بیابد .امام خمینی از جمله اندیش��مندانی اس��ت که به وام گیري و تأثیر پذیری از
 .1امام خمینی اين كتاب را در شرح و بيان چهل حديث از احاديث موروث از معصومان نگاشتهاند .كتاب حاضر در اصل
تقريرات امام خمينى بوده اس��ت ،كه مضامين آن را در مدرس��ه فيضيه و مال صادق در قم براى شاگردان خود ايراد فرموده
بودند ،سپس تصميم گرفتند كتابى در همين زمينه تأليف كنند ،و اين كتاب را در  1358ه .ق .به پايان آوردند 33 .حديث
از احاديث اين دفتر مربوط به مس��ائل اخالقى ،و  7حديث آخر در باب اعتقادات و معارف اس��ت .روش ایشان در توضيح
احاديث چنين است كه ابتدا حديث را نقل مىكنند ،سپس آن را به فارسى ترجمه مىكنند ،و آن گاه كلمات اصلى حديث،

و گاه غالب تعبيرات و كلمات آن ،را شرح و معنا مىكنند ،و در معناى حديث متعرض نكتهاى كه در شرح حديث سودمند
است مىشوند ،و پس از فراغ از شرح تعبيرات و اصطالحات و تمهيدات الزم ،به شرح متن مىپردازند ،و طى چند «فصل»
شرح حديث را به پايان مىبرند(.امام خمینی)1 :1371 ،

نهجالبالغه پرداخته است ،ایشان در موضوع توبه و استغفار گاه واژگان و کلمات اصلی حدیث
ام��ام عل��ی را در متن کت��اب (امام خمین��ی )277 :1371 ،و گاه با اله��ام از مفاهیم و آموزه
نهجالبالغه ،محتوا و مضامین متعالي آن را در ش��رح احادیث تداعي ساخته است(.امام خمینی،

آموزه تربیتی و اخالقی نهجالبالغه راهی بسوی تکامل جامعه اسالمی بگشاید تا از طریق آن
افراد را به س��عادت فردی و اجتماعی هدایت کند .از این رو به نظر میرس��د که زمینه کشف
روابط بینامتنی در دو متن نهجالبالغه و چهل حدیث امام خمینی در موضوع مذکور مشهود
است .در اين میان ،سؤاالتی مطرح است از جمله اينکه -1 :شیوه تأثیرپذيری امام خمینی از
نهجالبالغه ،چگونه بوده است؟  -2کدام يک از روابط بینامتنی میان متن حاضر(چهل حدیث)
و مت��ن غايب (نهجالبالغه) ،بارزتر اس��ت؟  -3از میان مجموعه آثار امام خمینی کدامیک از
آثار ایش��ان ارتباط عمیقتری با موضوع مذکور دارد؟  -4انجام عملیات بینامتنی بین این دو
متن چه فایده و چه ضرورت و چه ثمره را برای خواننده به همراه خواهد داشت؟ در طی اين
پژوهش تالش شده تا به اين سؤاالت ،پاسخی مناسب داده شود.
فرضیه مقاله حاضر آن اس��ت که امام خمینی در چهل حدیث از ش��یوههای گوناگون،
بینامتنی لفظی و مضمونی ،از اين کتاب ارزشمند ،تأثیر پذيرفته است .بارزترین و پربسامدترين
روابط بینامتنی ،بینامتنی مضمونی و از نوع نفی متوازی اس��ت .با بررس��ی و تحقیق پیرامون
موضوع مذکور در آثار امام خمینی دانسته شد که کتاب چهل حدیث ایشان ارتباط موضوعی
عمیقتری با موضوع توبه و استغفار دارد و بر همین فرض این پژوهش بر اساس این اثر و کتاب
امام خمینی مورد تحلیل و بررس��ی بینامتنی در موضوع مذک��ور قرار گرفت .انجام عملیات
بینامتنیت این دو متن ،سبب میشود که الیه پنهان متن حاضر و ارتباط فکری امام خمینی
با افکار و اندیشه امام علی بارزتر و مشخص مورد درک و فهم واقع شود .اين پژوهش برآن
اس��ت ،تا ابتدا وجوه مختلف متن و بينامتنيت تش��ريح ،و سپس براساس اين رويكرد ،چهل
حدیث امام خمینی مورد نقد و بررس��ي قرار گیرد و پس از ارزیابی این اثر بر اس��اس اصول
و قواعد این نظریه ،میزان بینامتنیت و تأثیرپذیري ایش��ان از نهجالبالغه تبیین گردد .روش
تحقیق در این پژوهش روش کتابخانهای است ،بدین صورت که ابتدا گونههايی از تناصهای
متعدد چهل حدیث را بیان و س��پس با ش��یوهی توصیفی تحلیلی ،به تحلیل روابط بینامتنی
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موجود دو متن غايب و حاضر ،پرداخته است.
 )2پیشینه تحقیق
نگارندگان به پیشینه مستقلی در موضوع مذکور دست نیافتند .مقاله حاضر نخستین پژوهش
در این زمینه بشمار مياید .البته در موضوع توبه و استغفار از منظر نهجالبالغه ،پایان نامه "توبه
و استغفار از منظر نهجالبالغه" به قلم فهیمه غالمی نژادو نیز مقاله "آثار توبه در نهجالبالغه" به
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قلم داود رضایی اقدم و نیز کتاب مشرب مهر :روشهای تربیتی در نهجالبالغه نوشته مصطفی
دلشاد تهرانی از پیشینههای موضوع این پژوهش محسوب میشود که به بررسی موضوع توبه
و استغفار در نهجالبالغه پرداختهاند .اما در میان کارهای پژوهشی نامبرده هیچکدام به مقایسه
و تطبی��ق در این دو متن ب��ا روش بینامتنیت در موضوع مذک��ور نپرداختهاند .مقاله حاضر،
پژوهشی جديد و تأمل برانگیز از بینامتنی نهجالبالغه در چهل حدیث امام خمینی به شمار
میرود .و از زاويهای خاص (بینامتنی) به موضوع توبه و اس��تغفار پرداخته است .از جنبههای
نوآورانه پژوهش حاضر در مقایس��ه با پژوهشهای گذش��ته آن است که اوالً روابط بینامتنی
موجود میان چهل حدیث و نهجالبالغه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته ،چیزی که در کارهای
پژوهشی گذشته به آن پرداخته نشده است.ثانیاً با گزینش کتاب چهل حدیث امام خمینی از
میان مجموعه آثار ایشان که ارتباط عمیقتری با موضوع تحقیق داشته ،تصویری کلی از تأثیر
گذاری نهجالبالغه بر نوشتههای ایشان ارائه شده است.
 )3ادبیات تحقیق
توبه (توب) در لغت به معنای رجوع و برگشت است(.فراهیدی 1410 ،هـ .ق ،ج 138 :8؛ طریحی،

 ،1375ج  :2ص 15؛ اب��ن ف��ارس 1404 ،ه��ـ .ق ،ج  )357 :1غالب علمای اخالق ،نخس��تین گام
برای تهذیب اخالق و س��یر الی اهلل را توبه و استغفار شمردهاند( ،غزالی1406 ،ه.ق ،ج )3 :4امام
خمینی درباره توبه میگوید« :توبه عبارت است از رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس،
بعد از آنکه به واسطه کدورت و نافرمانی ،نور فطرت و روحانیت محجوب ظلمت طبيعت شده
است .نفس در بدو فطرت ،خالی از هر نحو کمال و جمال و نور بهجت است؛ چنانکه خالی از
مقابالت آنها نیز هست ،گویی صفحهای است خالی از مطلق نقوش نه دارای کماالت روحانی

و نه متصف به اضداد آنها اس��ت ،ولی نور اس��تعداد و لیاقت برای حصول هر مقامی در او به
ودیعت گذاشته شده است و فطرت او بر استقامت و خمیره او مخمر به انوار ذاتیه است و چون
ارتکاب معاصی کند ،به واسطه آن در دل او کدورتی حاصل شود و هرچه معاصی بیشتر شود،
گردد و به شقاوت ابدی رسد .اگر در بین این حاالت ـ قبل از فرا گرفتن تمام صفحه قلب را ـ
از خواب غفلت بیدار شده و سپس از منزل یقظه به منزل توبه وارد شود از حاالت ظلمانیه و
کدورات طبیعیه برگشت منماید به حال نور فطرت اصلی و روحانیت ذاتيه خود ،گویی خالی
از کماالت و اضداد آن میش��ود( ».امام خمینی)272 :1371 ،بنابر این توبه که در لغت به معنای
رجوع و برگشت است با تعریف اصطالحی آن در کالم امام خمینی که همان برگشت از حاالت
ظلمانیه و کدورات طبیعیه بیان شده است ،تناسب روشنی دارد.
اس��تغفار از ماده غفر (غفران) و در لغت به معنای مس��تور کردن و پوش��اندن اس��ت).

فراهی��دی1410 ،ه.ق ،ج 407 :4اب��ن منظور1414 ،ه.ق ،ج25 :5؛قرش��ی1377 ،ه.ش ،ج  )785 :2امام
خمینی درباره اس��تغفار میگوید :از امورى كه براى شخص تائب الزم است بدان اقدام كند
پناه بردن به مقام غ ّفاريت حق تعالى و تحصيل حالت اس��تغفار اس��ت .از حضرت حق ّ
جل
س��ر و علن در خلوات ،با عجز و
جالله و مقام غ ّفاريت آن ذات مقدس با زبان قال و حال و
ّ
ناله و تضرع و زارى ،طلب كند كه بر او س��تر كند ذنوب و تبعات آن را .البته مقام غ ّفاریت
و س ّتاریت ذات مقدس اقتضا میکند ستر عیوب و غفران تبعات ذنوب را(.امام خمینی:1371 ،

)281بنابر این اس��تغفار که در لغت به معنای پوش��انیدن و مس��تور ک��ردن آمده با معنای
اصطالحی آن در کالم امام خمینی که همان س��تر ذنوب بیان ش��ده است ،تناسب روشنی
دارد .همان طور که مبرهن است ،امام (ره) در تعاریف اصطالحی هر کلمه ،به معنای لغوی
کلمات مذکور توجه و آگاهی کامل داشتهاند.
)4نظریه بینامتنیت

1

روش تحقیق در این پژوهش بر اس��اس نظریه بینامتنیت اس��ت از این رو برای تبیین روش
تحقیق پژوهش حاضر الزم اس��ت که به طور مختص��ر به توضیح و تعریف نظریه بینامتنیت
1. intertextuality
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بپردازیم .بررسی نظریات متن محور نشان میدهد که گروهی ،متن را یک واحد بسته میانگارند
که تنها به وسیلۀ خود متن قابل فهم است؛ ودر مقابل گروهی متن را یک واحد باز میپندارند
ک��ه با متون دیگر در تعامل اس��ت و در واقع هر متنی ترکیبی از متون گوناگون اس��ت .این
مقید بودن متون به همدیگر در نزد نظریه پردازان غرب به بینامتنیت مش��هور ش��ده اس��ت.

نظری��ه پردازان عرب نیز اصط�لاح بینامتنیت را به واژه «التن��اص» یا «النصوصیـۀ» ترجمه
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کردهاند(.میرزایی و واحدی .)1388:300 ،تناص به لحاظ لغوي ،بر وزن تفاعل و این باب به معنی
مش��ارکت و تداخل اس��ت .لذا مراد از تناص ،تداخل یک مت��ن در متون قبل یا معاصر خود
است(مقدسی و همکاران.)12 :1390 ،

ژولیا کریس��توا  1بلغاری – فرانس��وی ،مبدع نظریۀ بینامتنیت ،این پدیده را براي تمام

متون ،اجتناب ناپذیر و حتمی میداند(.میرزایی و واحدی .)1388:303 ،كريس��توا در كتاب خود
با عنوان س��ميوتيك  ،2بینامتنیت را به مثابه «جابجاس��ازی» معنی کرده است(.ژولیا کریستوا،

 ،1970ص .)12زیرا از نظر وي هر متنی به منزله جذب و دگرگون سازی متون دیگر است ،به
گونهای که متون همواره در حال تولید هستند در واقع از این منظر مؤلفان ،متون خود را به
یاری اذهان خود نمیآفرینند بلکه آنها را بر اساس متون از پیش موجود تدوین میکنند (آلن،
 )1380:53و هر متن همچون معرقی از نقل قولها ساخته میشود(.کریستوا44 :1381 ،؛ میرزایی

و واحدی )1388:303 ،پس هر متني در حقیقت یک «بینامتن» 3اس��ت ،یعني جایگاهي است
از تالقي متنهاي بی شمار دیگر ،حتي متنهایي که در آینده نوشته خواهند شد(.داد،1383 ،

ص )424او معتقد اس��ت :در يك متن جملههايي برگرفته از متون ديگر وجود دارند و مفهوم
يك متن از طريق رمزگانهاي مش��خصي كه با متون ديگر ارتباط دارند ،كدگذاري ميشود و
خواننده با كشف آن رمزگان است كه ميتواند به آن دست يابد .به زبان سادهتر متنها نه تنها
از راه متون ديگر شكل ميگيرند بلكه از راه متون ديگر نيز درك ميشوند(نعمت و حکیم:1390 ،

 .)117درواقع براس��اس نظر کریس��توا ،هر متن از همان آغاز ،در قلمرو قدرت پيش گفتهها و
متون پيشين است .هر متني بر اساس متوني معنا ميدهد كه از پيش خوانده ايم .بينامتني،
1. juliya kristeva
2. Semiotike
3. Intertext

در حكم اجزاي رابط سخن است كه به متن امكان ميدهد معنا داشته باشد .او نيز چون بارت،1
بر اين باور بود كه هيچ مؤلفي به ياري ذهن اصيل خود به آفرينش هنري دست نميزند ،بلكه
هر اثر واگويهاي از مراكز ش��ناخته و ناشناختة فرهنگ است(احمدی327 ،1370 ،؛ بارت،1977 ،

متن ،دستاورد اصیل یک مؤلف باشد .بلکه در نظر آنان هیچ مؤلفی خالق اثر خویش نیست و
اثر او تطور و باز خوانش��ی از آثار پیشینیان یا معاصرانش است(.مقدسی و همکاران)13 :13 90 ،

بر این اساس متون دارای الگوهای عامی هستند که فقط روساخت آنها تغییر میکند اما زیر
ساختهای ثابت دارند و قابلیت بررسی ارجاعات بینامتنی در آنها وجود دارد.
 .1-4ارکان بینامتنی
بینامتنی دارای سه رکن و سه جزء اصلی است :متن حاضر (متن موجود) ،متن غايب (متنی
که با متن حاضر تعامل دارد) و روابط بینامتنی(عملیات بینامتنی).
 .1-1-4روابط بینامتنی
انتق��ال لف��ظ يا معنا از مت��ن غايب به متن حاض��ر ،روابط بینامتنی ن��ام دارد که تبیین آن
مهمترين بخش نظريه بینامتنی در تفسیر متون است)مسبوق و بیات:1391 ،ص )29روابط بینا
متنی (عملیات بینامتنی) ،چگونگی کوچ معنا را از متن غایب به متن حاضر روشن میکند و
مشخص میسازد که در این کوچ چه تغییراتی روي داده تا متن کنونی شکل گرفته است .در
واقع عملیات بینامتنی همان بررسی متن اصلی با توجه به متن غایب و ردیابی روابط موجود
بین آنهاست (میرزائی و واحدی .)309 :1388 ،روابط بینامتنی (به کارگیري متن غایب در متن
حاضر) به س��ه صورت انجام ميگیرد که از آن به قانونهاي س��ه گانة بینامتني یاد کردهاند.
(موس��ی .)2000:52 ،اين قوانین سه گانه که روابط بین متن حاضر و غایب را تفسیر میکنند،
عبارتند از :قانون اجترار یا نفي جزئي؛ قانون امتصاص یا نفي متوازي و قانون حوار یا نفي کلي.
(میرزایی و واحدی .)1388:306 ،پس رابطهها در بررسی روابط بینامتنی بر اساس یکی از موارد
مذکور تبیین میگردد.

 .1-1-1-4نفی جزئی یا اجترار :در این نوع از روابط بینامتنی ،مؤلف جزئی از متن پنهان
1. Roland Barthes
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146؛آلن .)53 ،1380 ،بنابر این کس��انی که قائل به موضوع بینامتنی هس��تند ،نمیپذیرند که
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را در متن خود میآورد و متن حاضر(کنونی) ادامۀ متن غایب است .چنین تعاملی معموالً از
نظر معنای الفاظ ،موافق با متن غایب است(.همان.)306:

 .2-1-1-4نفی متوازي یا امتصاص :در نفی متوازي ،متن پنهان ،پذیرفته شده است و به
صورت��ی در متن حاضر به کار رفته که جوهرة آن تغییر نکرده ،در واقع مؤلف نوعی س��ازش
میان متن پنهان ومتن حاضر ایجاد کرده است .بنابراین در این شکل از روابط بینامتنی معناي
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متن غایب در متن حاضرتغییر اساسی نمیکند .این بدان معنی نیست که معناي متن حاضر
با معناي متن غایب متفاوت نباش��د ،بلکه میتواند با نوعی تغییر و تنوعی همراه باش��د(همان:

306؛ موسی.)55 :2000 ،

 .3-1-1-4نفی کلی یا حوار :این نوع روابط باالترین درجۀ بینامتنی اس��ت و به خوانش��ی
آگاهان��ه و عمیق نی��از دارد که متن پنهان را به زیرکی درك کن��د ،زیرا مؤلف در این نوع از
روابط ،متن پنهان را بازآفرینی کامل میکند؛ به گونهاي که این بازس��ازي در خالف معناي
متن پنهان باشد(.میرزایی و واحدی.)1388:306 ،
در تبیی��ن ارکان بینامتني نهجالبالغه با چهل حدیث ام��ام خمینی ،متن نهجالبالغه در
موضوع توبه و اس��تغفار متن غایب وچهل حدیث امام خمینی در موضوع مذکور ،متن حاضر
اس��ت و روابط بینامتني نیز تعامل میان این دو متن را روشن ميکند .در این پژوهش تالش
بر آن است تا به بررسی روابط بینامتنی این دو متن پرداخته شود.

 )5گونههای بینامتنیت نهجالبالغه با چهل حدیث امام در موضوع توبه و استغفار
گونههای بینامتنیت و ش��یوه تأثیرپذيری چهل حدیث از نهجالبالغه ،را میتوان به دو قس��م
عمده ،بینامتنی لفظی و بینامتنی مضمونی تقسیم نمود.
 )1-5بینامتنی لفظی
یکی از انواع بینامتنی ،بینامتنی لفظی اس��ت که در آن الفاظی از متن غایب در متن حاضر
ذکر میشود و این الفاظ به کار رفته در متن حاضر ممکن است یک کلمه یا بیشتر باشد که
آش��کارا قابل درك و فهم است .پس تناص لفظی آن است که مؤلف به گونهاي از متن غایب
استفاده کند که کمترین تغییر در الفاظ آن ایجاد کند( .مقدسی و همکاران )15 :1390 ،به عبارت

روشنتر ،در این نوع بینامتنیت مؤلف متن دوم ،در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول
را پنهان کند (نامور مطلق .)88 ،1386 ،بنابراین در اینگونه بینامتنیت نویس��نده در متون خود،
نشانههایی از متون مورد استفاده خود را برای مخاطب مشخص میکند ،تا خواننده را به این
جایی اقتباس شده است.
 )2-5بینامتنی مضمونی
یکی دیگر از انواع بینامتنی ،بینامتنی مضمونی است در این نوع بینامتنیت ،مؤلف متن حاضر
س��عی در پنهان کاری ندارد ،بلکه مرجع متن غایب را به ش��کل غیر مستقیم معرفی میکند
( )Genette 1977:2و حتی میتوان مرجع آن را نیز شناخت .اما این عمل هیچگاه به صورت
صریح انجام نمیگیرد و به دالیلی و بیش��تر به دالیل ادبی به اش��ارت ضمنی بسنده میشود.
(نام��ور مطلق )89 :1386 ،در بینامتن��ی ضمنی ،مضمون و درون مایه متن حاضر با متن غایب
یکی اس��ت ،یعنی متن حاضر در برگیرنده همان مضمونی است که متن غایب نیز دارای آن
است .بدین صورت که نویسنده متن حاضرسخن خویش را از آیه یا حدیثی الهام میگیرد و
پ��س از دریافت مضمون ،مفه��وم آن را با الفاظ و تعابیر خود بیان میکند ،این اثرپذیری گاه
چنان نزديک و آشکار است که سخن را ،ترجمه آزاد از متن غايب نشان میدهد و گاه چنان
دور که پذیرش متن غایب را دش��وار میس��ازد( .راس��تگو )47 :1376 ،در این بخش از ارتباط
متون ،به ش��واهدی برمی خوریم که امام خمینی در چهل حدیث نه تنها متن نهجالبالغه را
پنهان نکرده بلکه به صورت آگاهانه و غیر مستقیم از منبع مورد استفاده خود که نهجالبالغه
است نام میبرد .بنابر این امام خمینی به مراتب بیشتر از سایر روابط متونی ،از این نوع تناص
درجمالت خود در چهل حدیث در موضوع توبه و استغفار بهره برده است.
 )6نمونههای�ی از بینامتنی نهجالبالغه با چهل حدیث امام خمینی در موضوع توبه
و استغفار

پس از ش��ناختي اجمال��ي از بينامتنيت و روابط مختلف آن ب��ه نمونههايی از بینامتنیهای
نهجالبالغه با چهل حدیث در موضوع توبه و استغفار اشاره میشود .سپس گونههای بینامتنیت

بررسی پدیدار اخالقی “توبه و استغفار” در نهجالبالغه و...

مطلب س��وق دهد که کلمات یا متن مورد اس��تفاده از خود نویسنده نیست ،بلکه از کسی یا
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و ش��یوه اثرپذي��ری (بینامتنی لفظ��ی و بینامتنی مضمونی) و به دنب��ال آن روابط بینامتنی
(عملیات بینامتنی) موجود میان متن غايب و حاضر ،مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد.
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هلل ِفي ِّ
 )1-6مت�ن غاي�ب« :إ َِّن ِم ْن َع َزائِ ِم ا ِ
يب َو يُ َعا ِق ُب َو لَ َها
الذ ْك ِر الْ َح ِك ِ
يم -الَّ ِتي َع َل ْي َها يُ ِث ُ
الدن َْيا لاَ ِقي ًا
ص ِف ْع َل ُهَ -أ ْن َيخْ ُر َج ِم َن ُّ
َي ْر َضى َو َي ْسخَ ُطَ -أن َُّه لاَ َي ْن َف ُع َع ْبداًَ -و إ ِْن َأ ْج َه َد نَ ْف َس ُه َو َأخْ َل َ
ال لَ ْم َي ُت ْب ِم ْن َهاَ -أ ْن يُشْ ِر َك بِا ِ
َربَّ ُه -بِخَ ْص َل ٍة ِم ْن َه ِذ ِه الْ ِخ َص ِ
ض َع َل ْي ِه ِم ْن ِع َبا َد ِته»؛ «از
يما ا ْف َت َر َ
هلل ِف َ
واجبات قطعى خدا در قرآن حكيم كه بر آن پاداش و كيفر مىدهد ،و به خاطر آن خش��نود
شده يا خشم مىگيرد ،اين است كه اگر انسان يكى از صفات ناپسند را داشته و بدون توبه خدا
را مالقات كند ،هر چند خود را به زحمت اندازد ،يا عملش را خالص گرداند ،فايدهاى نخواهد
داش��ت .و آن صفات ناپسند اينكه :ش��ريكى براى خداوند درعمل و عبادات واجب برگزيند»
(نهجالبالغه ،1382 ،خطبه  )201 :153امام در این قس��مت از خطبه با استشهاد به آيه قرآن

1

به شنونده هشدار مىدهد كه مبادا گناهان كبيرهاى از جمله شرک را كه قرآن مجيد به آنها
تصريح كرده و ناگزير مس��تلزم عقاب و عذاب اس��ت ،مرتكب شوند( ،بحرانی ،1375 ،ج )446 :3

حضرت علی همچنین در فرازی دیگر از نهجالبالغه در این باره میفرماید:
َ
«ألاَ َو إ َِّن ُّ
ور لاَ يُ ْط َل ُب-
الظ ْل َم َثلاَ ثَةٌ َ -ف ُظ ْل ٌم لاَ يُ ْغ َف ُر َو ُظ ْل ٌم لاَ يُ ْت َر ُكَ -و ُظ ْل ٌم َم ْغ ُف ٌ
َف َأ َّما ُّ
الظ ْل ُم الَّ ِذي لاَ يُ ْغ َف ُر َفالشِّ ْ��ر ُك بِا ِ
هلل -ق َ
هلل َ ال َي ْغ ِف ُر َأ ْن يُشْ َر َك
هلل ُ َت َعالَى إ َِّن ا 
َال ا 
بِ ِهَ -و َأ َّما ُّ
ض الْ َه َن ِ
الظ ْل ُم الَّ ِذي يُ ْغ َف ُرَ -ف ُظ ْل ُم الْ َع ْب ِد نَ ْف َس ُه ِع ْن َد بَ ْع ِ
ات»

«بدانيد ظلم و ستم سه گونه است :ستمى كه آمرزيده نمىشود ،ستمى كه از آن
بازخواست خواهد شد و ستمى كه بخشوده مىشود و از آن باز پرسى نخواهد
ش��د ،ا ّما ستمى كه آمرزيده نمىشود ،ش��رك به خداست كه فرموده استِ « :إنَّ
هلل َ ال َي ْغ ِف ُر َأ ْن يُشْ َر َك بِ ِه»؛ و ستمى كه مورد آمرزش قرار مىگيرد ظلمى است كه
ا

بنده با ارت��كاب برخى گناهان كوچك به نفس خويش روا مىدارد (نهجالبالغه،

 ،1382خطبه .)240 :176

امام در خطبه اول نهجالبالغه نیز این تحذیر و هشدار را گوشزد کرده و میفرماید:
ون ذلِك (خداوند شرك را نمىآمرزد ،اما از غير آن در مىگذرد)( .نساء.)116 ،48 -
 .1انَّ ا 
أن ُيشْ َر َك بِ ِه و َي ْغ ِف ُر ما ُد َ
هلل ال َي ْغ ِف ُر ْ

ار ِم ِه ِم ْن َك ِب ٍ َ
يران َُهَ -أ ْو َص ِغ ٍ
«و ُم َبا َي ٌن بَ ْي َن َم َح ِ
ير َأ ْر َص َد لَ ُه ُغ ْف َرانَه»
َ
ير أ ْو َع َد َع َل ْي ِه ِن َ

«قرآن بين چيزهاى حرام ش��ده فرق گ��ذارده؛ گناه كبيرهاى كه وعده آتش داده
شده و گناه صغيرهاى كه قابل آمرزش است( ».نهجالبالغه ،1382 ،خطبه اول.)26 :

چشم بگشايند و سلطان آخرت خيمه بر پا كند ،خود را از اهل معاصى كبيره ،بلكه از اهل كفر
و ش��رك ،بدتر ببينند و نامه اعمالش��ان سياهتر باشد.واى به حال كسى كه با نماز و طاعتش
وارد جهنم شود! امان از كسى كه صورت صدقه و زكات و صالتش صورتهايى باشد كه زشتتر
موحد اهل معصيت عصيان كار
از آنها تصور نش��ود! بيچاره تو مشركى! خداوند به فضل خود ّ

را مىآمرزد ،ان شاء اهلل ،وليكن فرموده است كه مشرك را نمىآمرزم اگر بى توبه از اين دنيا
برود(.1خمینی)52 :1371 ،

عملیات بینامتنی :امام خمینی در کتاب چهل حدیث ،ذیل دعوت به اخالص و دوری از
ریا با شیوه بینامتنی مضمونی با متن غایب تعامل برقرار کردهاند .در واقع امام (ره) با ظرافت
تمام ،مضامین قرآن و نهجالبالغه را با زبان و الفاظ خود بیان نمودهاند .ایشان با بیان اینکه ریا
نوعی شرک است و شرک نیز جزو بزرگترین گناهان کبیره است و هرگز قابل بخشش و غفران
نیس��ت ،مگر اینکه انس��ان قبل از مرگ توبه کند و با توبه خدا را دیدار کند ،مخاطب خود را
تحذیر میدهد .بنابراین چون متن پنهان پذيرفته شده و به صورتی در متن حاضر به کار رفته
که جوهره آن تغییر نکرده ،ازاينرو ارتباط بینامتنی ،از نوع نفی متوازی است.
«ح َّتى ِإ َذا قَا َم ْاع ِت َدالُ ُه َو ْاس�� َت َوى ِم َثالُ ُه -نَ َف َر ُم ْس�� َت ْك ِبراًْ ...اح َذ ُروا ُّ
ُوب
الذن َ
 )2-6مت�ن غای�بَ :
وب الْ ُم ْس ِخ َطة ...الآْ َن ِع َبا َد ا ِ
وح ُم ْر َس ٌلِ -في َف ْي َن ِة إْال ِْرشَ ا ِد
هلل َو الْ ِخ َن ُ
الْ ُم َو ِّر َط َة َو الْ ُع ُي َ
الر ُ
اق ُم ْه َم ٌل َو ُّ
اح ِة الاِ ْح ِتشَ ��ا ِدَ -و َم َهلِ الْ َب ِق َّي ِة َو ُأن ُِف الْ َم ِش�� َّي ِة َو ِإن َْظ ِ
��اح
ار ال َّت ْوبَ ِةَ -و ا ْن ِف َس ِ
َو َر َاح ِة الأْ َ ْج َس��ا ِد َو بَ َ

الض ْن ِ
الر ْو ِع َو ال ُّز ُه ِ
ك َو الْ َم ِض ِ
الْ َح ْوبَ ِة ق َْب َل َّ
وق َو ق َْب َل ق ُُدو ِم الْغَائِ ِب الْ ُم ْن َت َظ ِرَ -و إِخْ َذ ِة الْ َع ِز ِيز
يقَ -و َّ
الْ ُم ْق َت ِ
��در»؛ «آن هنگام كه انس��ان قام��ت موزونى يافت ،و جوانى برومن��د گرديد ،خودبين و
متكبر مىگردد...ای مردم! از گناهانی که ش��ما را به هالکت افکند ،از عیبهایی که خش��م
ّ
ون ذلِك (خداوند ش��رك را نمىآمرزد ،اما از غير آن در
 .1اش��اره به آیه مبارکه انَّ ا 
أن ُيشْ َ��ر َك بِ ِه و َي ْغ ِف ُر ما ُد َ
هلل ال َي ْغ ِف ُر ْ
مىگذرد).

بررسی پدیدار اخالقی “توبه و استغفار” در نهجالبالغه و...

متن حاضر :واى به حال اهل طاعت و عبادت و جمعه و جماعت و علم و ديانت كه وقتى
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خ��دا را در پ��ی دارد ،بپرهیزید ...اى بندگان خدا ! هم اكنون كه زندگانى ش��ما ادامه دارد و
روحتان آزاد اس��ت و آمادگى هدايت يافتن داريد و زمان براىرستگارى مساعد ،و بدنها سالم
اس��ت و مهلت مقتضى ،اراده و اختيار بر قرار اس��ت ،وقت توبه و إنابه ،و هنگام مناسبى براى
رفع نيازمنديهاس��ت .در جهت خوشنودى و رضايت خداوند بكوشيد .پيش از آنكه فرصت از
دس��ت ب��رود و در مكان تنگ گور گرفتار آييد ،و خوف و ناامي��دى در دلتان راه يابد ،و مرگ
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به سروقتتان برسد ،و خداوند غالب و توانا شما را به كيفر گناهانتان گرفتار كند» (نهجالبالغه،

 ،1382خطبه .)83:98
دراین قسمت از خطبه روی سخن امام با انسانهای متکبر است و آنها را با این بیان از
گناهان و رذایل اخالقی مانند تکبر كه موجب هالكت مىشود بر حذر مىدارد و توبیخ میکند
متوجه زمان انجام كارهاى شایسته و آنچه میتوانند ،در رابطه با نجات خود به وسیله
وآنها را
ّ

توبه در این دنیا انجام دهند ،میکند(.بحرانی ،1375 ،ج .)2:56امام همچنین در جایی دیگر

از نهجالبالغه در این باره میفرماید:
هلل ِم ْن َح َس َن ٍة ُت ْع ِج ُب َ
«س ِّي َئةٌ َت ُسو ُء َك خَ ْي ٌر ِع ْن َد ا ِ
ك»
َ

«گناهى كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو را به خود پسندى وا
دارد».؛ (نهجالبالغه ،1382 ،حکمت .)635 :46

هرگاه گناهى از انسان سر زند و او را زشت آيد و پشيمان شود و به راستى توبه كند ،توبه
او گناهش را از ميان مىبرد و عقابى را كه مستحق آن بوده است ،بر طرف مىسازد و پاداش
توبه هم براى او حاصل مىش��ود .ولى آن كس كه واجبى را اطاعت مىكند و مس��تحق ثواب
مىش��ود اگر بر خود ش��يفته ش��ود و به خداوند متعال با علم خود ناز فروشد و بر مردم تكبر
كند ،ثواب عبادتش به س��بب ش��يفتگى و غرور و ناز كردن به خداوند متعال از ميان مىرود،
نه ثوابى مىبرد و نه عقابى مىبيند و آن دو يكديگر را نفى مىكند ،و ترديد نيست آن كس
كه ثواب توبه براى او فراهم مىشود و عقاب معصيت از او ساقط مىگردد ،بهتر از كسى است
كه كارى انجام دهد كه نه برايش سودى داشته باشد و نه زيانى(.ابن ابی الحدید ،1375 ،ج)266:

متن حاضر« :رفع غِش با آتش توبه و ندامت و گذاش��تن نفس را در كوره عتاب و مالزم
و ذوب كردن آن را به آتش پش��يمانى و برگشت به سوى خداست .در اين عالم خودت بكن،

و اال در ك��وره ع��ذاب الهى و نار اهلل الموقدة قلبت را ذوب كنن��د و خدا مىداند چند قرن از
قرنهاى آخرت اين اصالح طول مىكشد .پاك شدن در اين عالم سهل و آسان است ،تغييرات

و تبديالت در اين نشئه خيلى زود واقع مىشود ،و اما در آن عالم تغيير به طور ديگرى است و
باقى اس��ت اصالح نفس كن .اعتنا به اين جاه و ش��رفها مكن ،اين اعتبارات را زير پا بگذار .تو
آدمزادهاى ،صفت شيطان(تکبر) را از خود دور كن .ممكن است شيطان به اين رذيله از ساير
رذايل بيش��تر اهميت دهد ،و چون اين صفت خود اوس��ت و موجب طرد او از درگاه خداى
متعالى ،عارف و عامى و عالم و جاهل را بخواهد همسلك خود كند ،و در آن عالم كه مالقات
كنى او را با اين رذيله ،گرفتار مالمت او هم بشوى» (خمینی.)98 :1371 ،

عملیات بینامتنی :امام خمینی در این قسمت از شرح خود برای عالج و رفع رذیله تکبر،
راه و طریق عملی توبه و بازگش��ت به س��وی خدا را به تأسی از مضامین نهجالبالغه برگزیده
اس��ت .در حقیق��ت ام��ام (ره) در این فراز از ش��رح چهل حدیث به گون��ه زیبا و هماهنگ
با مضامین نهجالبالغه تعامل بینامتني مضمونی برقرار کرده اس��ت؛ این فراز از ش��رح چهل
حدیث نیز از نوع رابطه نفي متوازي است؛ زیرا امام (ره) مفهوم و مضمون متن غایب را بدون
دگرگونی معنایی و تغییر اساسی در شرح خود به کار برده است.

 )3-6ام��ام علی در خطب��ه اول نهجالبالغه که از خانه خدا به عنوان عبادتگاه و وعدگاه
آمرزش الهی یاد میکند میفرماید:
ون ِع ْن َد ُه َم ْو ِع َد َم ْغ ِف َر ِت ِه»
اح ِفي َم ْت َج ِر ِع َبا َد ِت ِهَ -و َي َت َبا َد ُر َ
«يُ ْح ِر َ
زُون الأْ َ ْربَ َ

«در تجارت��گاه عبادت خدا س��ود ف��راوان مىبرند و به وع��دهگاه آمرزش خدا
مىشتابند و از هم سبقت مىگيرند( ».نهجالبالغه ،1382 ،خطبه اول.)26 :

ابن میثم بحرانی در ش��رح این قسمت از کالم امام چنین میگوید :مقصود از عزم و
تصمیم برای حج خانه خدا این است که انسان با ترك شهوات و ّ
لذات به پروردگار روى آورد
متوجه زيارت خانه حق شود و تصميم و عبادت خود را براى خدا خالص و آن را از آلودگى
و
ّ
ب��ه ري��ا و نام و آوازه دور گرداند ،و بايد اين حقيق��ت را بداند كه جز قصد و عمل خالص از او

پذيرفته نمىش��ود پس اگر ميل به قبول زيارت دارد از همه معاصى به وس��یله توبه در آید و
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زوال يك ملكه از ملكات نفس قرنها طول دارد .پس ،اى برادر تا عمر و جوانى و ق ّوت و اختيار
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همه عاليق قلبى خود را از غير خدا قطع كند(.بحرانی ،1375 ،ج )1:457

متن حاضر« :كم اتفاق افتد براى ما عمل خالى از ريا و نفاق ...بعد از هر عبادتى كه كردى
جد و واقع از آن عبادت و از آن دروغها كه در محضر حق تعالى گفتى ،از آن نسبتها
از روى ّ
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كه بىجهت به خود دادى ،استغفار و توبه كن .آيا توبه ندارد كه در مقابل حق مىگويى قبل از
موات َو َ
الس ِ
كين،
األ َ
رض َحنيف ًا مسلم ًا َو ما أنا ِم َن الْ ُمشْ ِر َ
ورود در نماز َ
«و َّج ْه ُت َو ْج ِه َى لِ َّلذي َف َط َر َّ
مين» 1.آيا وجهه قلب شما به فاطر سماوات
َّ
ياى و َمماتي هَّلل َر ّب العال َ َ
إن َصالتى و ن ُُسكي و َم ْح َ
و ارض اس��ت؟ آيا ش��ما مسلميد و از ش��رك خالصيد؟ آيا نماز و عبادت و محيا و ممات شما
براى خداست ؟ آيا تو عبادت خدا مىكنى يا عبادت بطن و فرج خود؟ آيا تو استعانت از خدا
فقط مىطلبى ،يا در كارها چيزى كه در نظر نيست خدا [است] آيا تو به زيارت بيت اهلل كه
مىروى ،مقصد و مقصودت خداس��ت و مطلب و مطلوبت صاحب خانه است؟ اى عزيز! همت
كن و پرده جهل و نادانى را پاره كن و از اين ورطه هولناك ،خود را (به وسیله توبه) نجات ده»
(خمینی)71 :1371 ،

عملیات بینامتنی :امام خمینی (ره) در این قسمت از شرح خود مخاطب را با بیان اینکه
عبادت فقط باید برای پرودگار باش��د و اگر عبادت و دیگر اعمال ش��ما از جمله حج بیت اهلل
الحرام برای غیر خدا و به خاطر هوای نفس و ریا باش��د ،پذیرفته نیست و باید به وسیله توبه
و استغفارخود را از این مهلکه نجات داد ،آگاه میسازد .امام خمینی (ره) ،نیز از تأثیرمضامین
کالم ام��ام عل��ی به دور نبوده ،وی ب��ا الهام از مضمون اين خطبه ام��ام ،رابطه بینامتنی
مضمونی با نهجالبالغه برقرار کرده ،اما اين تأثیرپذيری امام (ره) از متن غايب مانند نمونههای
قبل آنچنان نزديک نیس��ت ،بلکه وی ماده و مضمون را از س��خن امام الهام گرفته و به
گونهای آن را در متن حاضر به کار گرفته که به س��ادگی قابل تش��خیص نیس��ت ،همین امر
پذيرش متن غايب را کمی دشوار ساخته است ،از اينرو رابطه بینامتنی از نوع نفی کلی يا حوار
است که نیاز به خوانش آگاهانه دارد تا متن غايب مشخص گردد.
ُون بِ ِه َأ ْن ُف َس ُ��ك ْم َغداًَ -فا َّتقَى
الدن َْيا ِم َن ُّ
 )4-6مت�ن غایبَ « :ف َت َز َّو ُدوا ِفي ُّ
الدن َْياَ -ما َت ْح ُرز َ
َ
ور َع ْن ُه َو َأ َم َل ُه خَ ا ِد ٌع لَ ُهَ -و
َع ْب ٌد َربَّ ُه ن ََص َح نَ ْف َس ُ
��ه َو ق ََّد َم َت ْوبَ َت ُه َو َغ َل َب شَ �� ْه َو َت ُهَ -فإ َِّن أ َج َل ُه َم ْس�� ُت ٌ
 .1انعام79:

كنيد) ،از عذاب پروردگار ،بندهای پرهيز كرد كه خويشتن را پند داد (از تسويف دورى گزيد)
مهيا است) زيرا
بر توبه پيشى گرفت ،بر خواهشها چيره گرديد( ،همواره براى ديدار پروردگار ّ
مرگ ،پوشيده از او ،آرزو فريبنده او ،شيطان مو ّكل بر او است ،گناه را در نظر او آرايش ميدهد
تا بر آن س��وار ش��ود (آنرا مرتكب گردد) او را به آرزوى توبه مىنش��اند ،تا آنرا به تاخير افكند
تا اينكه ناگاه مرگ بر او هجوم آورد ،در حاليكه به ك ّلى از آن بي خبر بوده اس��ت ،پس آه از

حج��ت و دليل بوده و روزگار او
حس��رت آن صاحب غفلتى كه (فرداى قيامت) عمرش بر او ّ
را به بدبختى كش��انده باشد( ،عمريكه وسيله سعادت او بوده آنرا در راه شقاوت مصرف كرده
باش��د)»؛ (نهجالبالغه ،1382 ،خطبه )64:80اين عبارات امام علی تأكيدى بر انجام دادن توبه
اس��ت .ایشان انس��انها را برحذر مىدارد كه مورد هجوم آرزوهاى دور و درازشان قرار نگيرند
بىتوجهى ،فريب آرزوهاى طوالنى ،كه از
كه موجب غفلت مىش��ود.و هرگاه بر اين غفلت و
ّ
وسوسهاى شيطانى است اضافه شود ،بىخبرى محض تح ّقق مىيابد .شيطان گناه را در نظر
انس��ان ،زيب��ا جلوه مىدهد ،و انجام توبه را به تأخير مىان��دازد .امام نتيجه چنين فريب
خوردگى را ،هجوم ناگهانى مرگ بر ش��خصفريب خورده میداند .در حالى كه وى در نهايت
بىخبرى و س��رگرم آرزوهاى دور و دراز اس��ت ،بىخبرى موجب بزرگترين اندوه و بيشترين
پشيمانى است ،زيرا عمر ،به زبان حال گواه و دليل است.و در انجام گناه بر عليه انسان شهادت
مىدهد .با وجودى كه عمر مىتوانس��ت وسيلهاى براى نيك بختى او باشد ،حال سببى براى
شقاوت و بدبختى و تيرهروزى او شده است(.بحرانی ،1375 ،ج  .)2:357همچنین امام علی
در خطبه 28نهجالبالغه میفرماید:
َ
«أ َفلاَ َتائِ ٌب ِم ْن خَ ِطي َئ ِت ِه ق َْب َل َم ِن َّي ِت ِهَ -ألاَ َعا ِم ٌل لِ َن ْف ِس ِه ق َْب َل َي ْو ِم بُؤْ ِس ِهَ -ألاَ َو ِإن َُّك ْم
ِف��ي َأيَّا ِم َأ َم ٍل ِم ْن َو َرائِ ِه َأ َج ٌ
��لَ -ف َم ْن َع ِم َل ِفي َأيَّا ِم َأ َم ِل ِه ق َْب َل ُح ُض ِ
ور َأ َج ِل ِهَ -فق َْد
نَ َف َع ُه َع َم ُل ُه َو لَ ْم َي ْض ُر ْر ُه َأ َج ُل ُهَ -و َم ْن ق ََّص َر ِفي َأيَّا ِم َأ َم ِل ِه ق َْب َل ُح ُض ِ
ور َأ َج ِل ِهَ -فق َْد

بررسی پدیدار اخالقی “توبه و استغفار” در نهجالبالغه و...

ان ُم َو َّك ٌل بِ ِه يُ َزيِّ ُن لَ ُه الْ َم ْع ِص َي َة لِ َي ْر َك َب َهاَ -و يُ َم ِّن ِ
يه ال َّت ْوبَ َة لِ ُي َس ِّو َف َهاَ -ح َّتى َت ْه ُج َم َم ِن َّي ُت ُه َع َل ْي ِه
��ي َط ُ
الشَّ ْ
ون ُع ُم ُر ُه َع َل ْي ِ
َأ ْغ َف َ
��ه ُح َّج ًةَ -و َأ ْن يُؤَ ِّد َي ُه
��ر ًة َع َلى ِذي َغ ْف َل ٍة َأ ْن َي ُك َ
��ل َم��ا َي ُك ُ
ون َع ْن َهاَ -ف َيا لَ َها َح ْس َ
َأيَّا ُم ُه ِإلَى الشِّ ق َْو ِة»؛ «پس (بندگان خدا) در دنيا (براى بيرون شدن از دنيا باندازه كه فردا (ى
تهيه
محش��ر) نفوس خود را به آن بتوانيد حفظ و نگهدارى كنيد توشه برداريد( ،عمل صالح ّ
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اع الْ َه َوى َو ُط ُ
��ه َو َض َّر ُه َأ َج ُل ُهَ ....و إ َِّن َأخْ َو َف َما َأخَ ُ
ول
��ر َع َم ُل ُ
��اف َع َل ْي ُك ْم ات َِّب ُ
خَ ِس َ
ُون بِ ِه َأ ْن ُف َس ُك ْم َغداً»
الدن َْيا ِم َن ُّ
الأْ َ َملِ َ -ف َت َز َّو ُدوا ِفي ُّ
الدن َْياَ -ما َت ْح ُرز َ

«امام علیفرمود :آيا توبه كنندهاى نيست تا پيش از فرا رسيدن مرگش توبه
كند و آيا عمل كننده بخيرى نيست كه براى روز دشوار قيامت هم اكنون دست
به كار ش��ود به هوش باشيد ،ش��ما در روزگار اميدوارى هستيد ،كه در پس آن
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مرگ و گرفتارى است ،پس آن كس كه در روز اميدوارى براى روز گرفتاريش
عمل كند ،عملش به او سود مىبخشد ،و مرگش به او زيان نمىرساند و هر كس

پيش از فرا رس��يدن مرگش در عمل كوتاهى كند ،عمل نكردن موجب خسران
مىش��ود ،و اجلش به او زيان وارد مىكند ....مردم ،دو چيز است ،كه من براى
ش��ما نسبت به آن دو امر ،سخت بيمناكم .پيروى هواى نفس كردن و آرزوهاى
دور و دراز داشتن .بنا بر اين از دنيا ،زاد توشه تقوا و عمل شايسته ،براى فرداى

خود برداريد».؛ (نهجالبالغه ،1382 ،خطبه.)28:52

مقصود این اس��ت که در آن چيزهایى كه امام از خوف و خطر آن بر آدمی آگاه است ،دو
غضبيه و شهويّه كه
چيز است که خطر آن افزون است؛ پيروى ازمقتضيات و خواهشهاى ق ّوه
ّ
از آن به هواء نفس ا ّماره تعبير مىش��ود و ديگر طول أمل و منقطع نشدن آرزوها؛ يعنى اميد

كش��يدن انتقامهاى نكش��يده و رسيدن به شهوتهاى نرسيده؛ زيرا با آرزو ،اميد توبه و ندامت
مح ّقق نشود و در آن(وجود آدمی) اخالق و ملكات رديّه و افعال و اعمال قبيحه باقى مىماند تا
وقتى كه از دنيا برود و ثمر آنها را برخورد و پشيمان گردد و سودى ندهد و چنانچه در دنيا بعد

سيئات ،توبه و ندامت و پشيمانى حاصل آيد راه نجاتى پيدا شود پس ترسناكتر از
از اكتساب ّ

همه ترسهاى آخرت بد كردن و پشيمان نشدن است(.نواب الهیجانی ،بی تا )58 :اين جمله كوتاه
اع الْ َه َوى َو ُط ُ
«و إ َِّن َأخْ َو َف َما َأخَ ُ
ول الأْ َ َملِ » از جملهاى بسيار مهم و سرنوشت
اف َع َل ْي ُك ْم ات َِّب ُ
َ
ساز است ،كه به خاطر اهمیت فوق العاده که دارد در خطبه باال و نیزدر خطبه  42بدان اشاره
شده است(.مکارم شیرازی ،1375 ،ج)462 :2

متن حاضر« :انسان نمىداند چه وقت كوس رحيل مىزنند كه بايد ناچار كوچ كند .اين
حب نفس و مكايد شيطان و شاهكارهاى آن ملعون است،
طول أمل كه من و تو داريم ،كه از ّ
به طورى ما را از توجه به عالم آخرت باز داشته كه در فكر هيچ كار نيفتيم .و اگر مخاطرات

سير و موانع حركت داشته باشيم ،در صدد اصالح آن به توبه و انابه و رجوع به حق برنياييم و
هيچ در صدد جمع زاد و راحله نباشيم ،ناگاه اجل موعود در رسد و ما را بىزاد و راحله و بى
تهيه سفر ببرد :نه عمل صالحى داريم و نه علم نافعى ،و مؤنه آن عالم روى اين دو مطلب چرخ
دهند ،خس��ارتهاى بزرگى و حسرتهاى بس��يارى در پيش داريم كه زايل شدنى نيست .پس،
ولى اهلل اعظم ،اميرالمؤمنين ،سالم اهلل عليه ،بر ما بترسد
نسيان آخرت از امورى است كه اگر ّ
از آن و از موجب آن ،كه طول امل است ،حق است؛ زيرا كه او مىداند اين چه سفر پر خطرى
است .و انسانى كه بايد آنى راحتى نداشته باشد و در هر حال مشغول جمع زاد و راحله باشد
و دقيقهاى ننشيند ،اگر نسيان كرد آن عالم را و به خواب رفت -و در صدد توبه و انابه و رجوع
به حق بر نیامد -و نفهميد كه چنين عالمى هم هست و چنين سيرى هم در پيش است ،چه
به سر او خواهد آمد و به چه بدبختيهايى گرفتار خواهد شد( ».خمینی)175 :1371 ،

عملیات بینامتنی :امام خمینی (ره) در قس��مت اول بیان خود با الهام گرفتن از مضمون
عبارات خطبه  64نهجالبالغه ،شرح خويش را بر اساس آن پايه گذاری کرده است ،زيرا مفهوم
اصلی قس��مت مذکور ،تأکید بر انجام توبه اس��ت و انس��ان را برحذر مىدارد كه مورد هجوم
آرزوهاى دور و دراز قرار نگيرند كه موجب غفلت مىش��ود .غفلت س��بب میش��ود که انسان
درصدد اصالح خود به توبه و انابه و رجوع به حق برنياید .پس امام خمینی(ره) با استفاده از
ش��یوه تأثیرپذيری ،اين مضمون را از س��خن امام علی الهام گرفته و با متن غایب تعامل
بینامتنی مضمونی برقرار کرده است و ارتباط بینامتنی میان این قسمت از دو متن با توجه به
الهام گیري امام (ره) از مضمون این خطبه بدون دگرگوني معنایي از نوع نفي متوازي است.
ولى اهلل اعظم ،از
در قسمت دوم ،امام (ره) با بیان اینکه «نسيان آخرت از امورى است كه اگر ّ
آن و از موجب آن ،كه طول امل است ،برما بترسد ،حق است ».از این رو به نقل عبارت امام

علی ،پرداخته و با این بیان خود ،ذهن مخاطب را به متن غایب رهس��پار نموده اس��ت و
با نهجالبالغه بینامتنی لفظی برقرار کرده اس��ت .رابطه بینامتنی میان این قسمت از دو متن
از نوع نفی جزئی يا اجترار اس��ت ،زيرا امام (ره)جزئی ازمتن پنهان را در متن خود میآورد و
متن حاضر ادامه متن غايب اس��ت ،چنین تعامل��ی معموالً از نظرمعنای الفاظ ،موافق با متن
غايب است.
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مىزند ،و ما هيچيك را تهيه نكرديم .اگر خداى نخواس��ته با اين حال كه هس��تيم ما را كوچ
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ك ُأ ُّم َ
ث َِك َل ْت َ
ك َأ َت ْد ِري َما
َأ َّولُ َها الن ََّد ُم َع َلى َما َم َضى-
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 )5-6متن غایب« :و قال لِقَائِ ٍل ق َ
هللَ-
َال بِ َح ْض َر ِت ِه َأ ْس َت ْغ ِف ُر ا 
ينَ -و ُه َو ْاس ٌم َوا ِق ٌع َع َلى ِس َّت ِة َم َع ٍ
ان-
الاِ ْس ِت ْغ َفا ُر -الاِ ْس ِت ْغ َفا ُر َد َر َجةُ الْ ِع ِّل ِّي َ
ين ُحقُو َق ُه ْمَ -ح َّتى َت ْلقَى
َو الثَّا ِني الْ َع ْز ُم َع َلى َت ْر ِك الْ َع ْو ِد ِإلَ ْي ِه َأبَداًَ -و الثَّالِ ُث َأ ْن تُؤَ ِّد َي ِإلَى الْ َمخْ ُلو ِق َ
َ
يض ٍة َع َل ْي َ
س َع َل ْي َ
كَ -ض َّي ْع َت َها َف ُتؤَ ِّد َي
ا
الرابِ ُع َأ ْن َت ْع ِم َد ِإلَى ُك ِّل َف ِر َ
ك َت ِب َعةٌَ -و َّ
س لَ ْي َ
هلل َ َع َّز َو َج َّل أ ْم َل َ
َح َّق َه��ا -و الْخَ ا ِم َ
الس ْ��ح ِتَ -ف ُت ِذ َيب ُه بِالأْ َ ْح َز ِان َح َّتى ُت ْل ِص َق
َ
س أ ْن َت ْع ِم َد ِإلَى ال َّل ْح ِم الَّ ِذي ن ََب َت َع َلى ُّ
ُ
الْ ِج ْل َد بِالْ َع ْظ ِمَ -و َي ْنشَ َ
يق الْ ِج ْس َم َألَ َم َّ
الطا َع ِةَ -ك َما َأ َذ ْق َت ُه
��أ بَ ْي َن ُه َما لَ ْح ٌم َج ِد ٌ
س َأ ْن ُت ِذ َ
يدَ -و َّ
الس��ا ِد ُ
َحلاَ َو َة الْ َم ْع ِص َي ِةَ -ف ِع ْن َد َذلِ َ
ك َتق ُ
هلل َ » (نهجالبالغه ،1382 ،حکمت .)329 :449
ُول َأ ْس َت ْغ ِف ُر ا 
ظاهر س��خن امام مقتضى آن اس��ت كه كلمه اس��تغفار به معنى واقعى ،مقام بلند

مرتبگانى اس��ت كه شايس��تگى تصاحب آن را دارند .اين كلمه داراى شش معنا و شرط است
كه امام بدانها اش��اره فرموده و از آن نام برده تا حقيقت آن ش��ناخته شود .معناى عبارت
«أتدرى ما االستغفار» يعنى :استغفار با شرايط كامل ،و قصد امام از اشاره بر اين كه لفظ

اس��تغفار بر ش��رايطش صدق مىكند ،تأكيد بر اين مطلب است كه استغفار بدون آنها ناتمام

است(.بحرانی ،1375 ،ج)5:753

مت��ن حاض��ر« :و ما در اين باب(فصل در ش��رايط توبه) مىپردازيم به ذكر كالم ش��ريف
حضرت مولى الموالى ،زيرا كه آن در حقيقت از جوامع كلم و كالم ملوك و ملوك كالم است.
جناب سيد جليل القدر ،السيد الرضى ،رضى اهلل عنه ،در نهجالبالغه روايت فرمود كه «همانا
گويندهاى در محضر حضرت امير ،عليه السالم ،گفت:استغفر اهلل ».پس فرمود به او« :مادرت
در عزايت گريه كناد ،آيا مىدانى چيس��ت اس��تغفار؟ همانا استغفار درجه ع ّليين است .و آن
اس��مى است كه واقع مىشود بر شش معنى .ا ّول آنها پشيمانى بر گذشته است .دوم ،عزم بر
برگش��ت ننمودن است به سوى آن هميشگى .س��وم ،ادا كنى به سوى مخلوق حق آنها را تا

مالقات كنى خداى س��بحان را پاكيزه كه نبوده باش��د بر تو دنبالهاى(.يعنى حقى از كسى به
عهده تو نباشد) .چهارم ،آنكه روى آورى به سوى هر فريضه كه بر تو است كه ضايع كردى آن
را ،پس ادا كنى حق آن را .پنجم ،روى آورى به سوى گوشتى كه روييده شده است بر حرام،
پس آب كنى آن را به اندوه تا بچسبد گوشت به استخوان و روييده شود بين آنها گوشت تازه.
شش��م ،آنكه بچشانى جسم را درد فرمانبردارى ،چنانچه چشاندى آن را شيرينى نافرمانى».؛

(خمینی.)277-278 :1371 ،

عملی��ات بینامتنی :امام خمینی (ره) در حدیث هفدهم کتاب چهل حدیث با نقل کامل
عبارت امام علی در حکمت  449با نهجالبالغه تعامل برقرار کرده است و الفاظ متن غایب
است .و از آنجا که نه در لفظ و نه در معناي غایب تغییري صورت نگرفته ،رابطۀ بینامتنی از
نوع نفی جزئی است.
َ
الس َبقَةُ الْ َج َّنةُ َو الْغَا َيةُ النَّا ُر؛
الس َب َ
اق َو َّ
 )6-6متن غایب...« :ألاَ َو إ َِّن الْ َي ْو َم الْ ِم ْض َم َ
ار َو َغداً ِّ
َأ َفلاَ َتائِ ٌب ِم ْن خَ ِطي َئ ِت ِه ق َْب َل َم ِن َّي ِت ِه َألاَ َعا ِم ٌل لِ َن ْف ِس ِ��ه ق َْب َل َي ْو ِم بُؤْ ِس ِ
��ه...« »...آگاه باشيد امروز ،روز

تمرين و آمادگى ،و فردا روز مسابقه است ،پاداش برندگان ،بهشت ،و كيفر عقب ماندگان آتش
است .آيا كسى هست كه پيش از مرگ ،از اشتباهات خود ،توبه كند آيا كسى هست كه قبل
از فرا رس��يدن روز دش��وار قيامت ،اعمال نيكى انجام دهد( »...نهجالبالغه ،1382 ،خطبه )53 :28

انسان میتواند به وسیلهی توبه حیات و زندگی خود را پاک نموده و پیش از مشاهدهی نتایج
ش��رم آور پستیها و وقاحتهای خود و دچار ش��دن به سرنوشت شوم دوزخ جان و روح خود
را نجات دهد و زمینه الزم برای ورود به بهشت را بدست آورد(.جعفري1379 ،ه.ش ،ج)158 :6

متن حاضر«:با ترك توبه و تسويف و تأخير آن ممكن است انسان به شقاوت ابدى و عذاب
خالد و هالك دائم برس��د ،و با دخول در اين منزل ،ممكن اس��ت انسان سعيد مطلق شود و
محبوب حق گردد .پس وقتى مقصد بدين عظمت است ،از زحمت چند روزه چه باك است».؛
(خمینی)280 :1371 ،

عملی��ات بینامتن��ی :ام��ام خمینی (ره) عب��ارت مذکور را برای ش��رح و توضیح حدیث
هفدهم کتاب چهل حدیث که در ارتباط با موضوع توبه و اس��تغفار اس��ت ،بیان نمودهاند .در
اینجا امام(ره) از مضمون کالم امام علی بهره برده اس��ت و با شیوه بینامتنی مضمونی با
نهجالبالغه ارتباط برقرار کرده است .از آنجا که مضمون متن پنهان ،پذيرفته شده و به صورتی
در متن حاضر به کار رفته که جوهره آن تغییر اساسی نکرده است ،لذا رابطه میان دو متن از
نوع نفی متوازی يا امتصاص است.
موارد ذکرش��ده تنها نمونههايی از روابط بینامتنی نهجالبالغه با چهل حدیث در موضوع

بررسی پدیدار اخالقی “توبه و استغفار” در نهجالبالغه و...

را در کالم خود ذکر کرده ،از این رو کاربرد واژههاي متن غایب سبب ایجاد تناص لفظی شده
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مذکور بوده اس��ت .تکرار این تجربه در ارتباط بینامتنی متعدد چهل حدیث با نهجالبالغه در
موضوع مذکور ،قابل پیگیری و شناس��ايی اس��ت .اين نمونهها تأيیدی بر اين ادعا هستند که
ام��ام خمینی (ره) ب��ا آگاهی کامل ،از خرمن فصاحت و بالغ��ت امیرمؤمنان ،تناصهای
گوناگونی داشتهاند.
نتایج
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بر اساس آنچه در این پژوهش مطرح شد ،روشن گردید که چهل حدیث امام خمینی نمونه
بس��یار خوب از متونی اس��ت که تحت تأثیر مت��ون دیگر از جمله نهجالبالغ��ه قرار گرفته و
مضامین اخالقی بسیار زیبایی را در خود جای داده است.
امام خمینی توانس��ته سبک نوشتههای خود را با مهارت و توانایي با جمالت نهجالبالغه
وفق دهد.این امر خود دلیل استواری بر آگاهي و تسلط این اندیشمند بزرگ ،بر آیات قرآن و
جمالت نهجالبالغه است.
ب��ا وجود تعل��ق دو صاحب اثر به دو عصر متفاوت ،حضور نهجالبالغه به عنوان متن غایب
در متن حاضر(چهل حدیث) به دلیل تبعیت و پیروی شخصیت معاصر(امام خمینی) از مبانی
فکری و سیره عملی شخصیت متقدم(امام علی) به طور آشکاری رخ مینماید و این حکایت از
همسویی انسانی ابعاد نهجالبالغه است.
نتیجه بررس��ی عملیات بینامتنی در این پژوهش نش��ان داد که امام خمینی از مفاهیم و
کالم امام علی در موضوع توبه و استغفار در چهل حدیث به طور کام ً
ال بارز و آشكار تأثیر
پذیرفت��ه و هیچ تعمدی برای پنهان کردن و کتمان کردن این تأثیر و الهام دیده نمیش��ود،
بلکه بهره گیری از آن آگاهانه و در اغلب موارد به شکل غیر مستقیم است .بیشتر تناصهای
به کار رفته در متن حاضر ،تناص مضمونی و روابط میان آن بیشتر از نوع نفی متوازی است.
در نهایت با خوانش این دو متن ،و با اس��تفاده از روش علمی بینامتنیت در این پژوهش،
متن چهل حدیث در موضوع مذکور هم از بعد الفاظ و هم از بعد معنا و مضمون کام ً
ال متأثر
و الهام گرفته شده از متن نهجالبالغه شناخته میشود.
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