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و نظر یا ا مال خمین (ره) را در پرتو ناصهههر مشهههترک از کالل ا مال
در نهج البالغم برر م کند در این را تا ،این پر ش مطرح
کم امال خمین (ره) در مو ضوع یقظم تا چم میزان از کالل ح ضر
ا
در نهج البالغم تأثیر پذیرفتماند؟ فرضهههیم تحقیق آن ا ههه کم
مفهول "یقظم" با تکرار محدود در آثار امال خمین بم کار برده شده ا
اما در اکثرکاربردهای این مفهول ،امال خمین با تأثیرپذیری مسهههتقیم از
نهج البالغم ،ارتباط تنگاتنگ را با آن داشهههتم ا ههه نتیجم پژوهش با
تمرکز بر شاخص آشکار شدگ یا پنهان ازی در ارتباط این متون ،نشان
م دهد کم نحوه تعامل نهج البالغم با آثار امال خمین در موضههوع یقظم
بم صهور ضهمن ا ه و رابطم آنها از نوع رابطم نف متوازی بم شهمار
م آید
واژگان کلیدی

نهج البالغم ،امال خمین  ،بینامتنی  ،رفان م  ،یقظم
مقدمه

نهج البالغه بعد از قرآن کریب به عنوان منبعی ا صیل همواره مورد توجه اندی شمندان و صاحبنظران
بوده تا آنجا که نه تنها بسیاری از شرو و تفاسیر ،به طور مستقیب هیرامون آن نگاشته شده است بلکه
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در بسبببیاری دیگر از موارد ،گسبببتره تأثیر هذیری نویسبببندگان و یا ارتباط متنی آثار آنها با نهج البالغه،
سبببب هیوند آثار متأخر با نهج البالغه شببده اسببت .از جمله این آثار متأخر ،کتب و تعالیب عرفانی امام
در نهج

خمینی (ره) در این زمینه اسببت .ایشببان با تأثیر هذیری عمیقی که از کالم حضببرت علی
ً
البالغه داشببتهاند ،ارتباط روشببنی را بین نهج البالغه و آثارشببان خصببوصببا در موضببوعات اخالقی -
عرفانی برقرار کردهاند .از مفاهیب خاص دینی و عرفانی و اولین منازل در عرفان عملی "یقظه" است .

مرتبهای که الزمۀ گام نهادن در وادی سیر و سلوک بوده و در مقابل غفلت قرار میگیرد (غفلت :سهو
و لغ شبببی اسبببت که انسبببان را بخاطر کمی مراقبت و کمی هوشبببیاری و بیداری فرا میگیرد) قرار
میگیرد( .راغب ا صفهانی )609 :1992،ه وهش حا ضر به روش کتابخانهای و به شیوه تو صیفی _
تیلیلی و با تمرک بر مفهوم یقظه ،با رویکرد بینامتنی در جهت کشبببن نیوه تعامل و چگونگی ارتباط

38

متن نهج البالغه و آثار امام خمینی (ره) در این زمینه میباشبببد  .بر این اسببباس سبببواالت هیش روی
میقق را می توان چنین طر کرد :امام خمینی در موضبببوع یقظه تا چه می ان از کالم حضبببرت
علی

در نهج البالغه تأثیر هذیرفتهاند؟ نیوه تعامل آثار امام خمینی با متن نهج البالغه چگونه

ا ست؟ ارتباط بینامتنی در این متون چگونه ا ست؟ فرضیه مقاله حا ضر آن ا ست که مفهوم "یقظه" با
تکرار میدود در آثار امام خمینی به کار برده شبببده اسبببت اما در اکبر کاربردهای این مفهوم ،امام

میشبببود .تبیین رواب بینامتنی نهج البالغه با آثار امام خمینی در موضبببوع یقظه ،اف ون بر اثبات
هیو ستگی و تالزم عمیق فکری امام خمینی با کالم ح ضرت علی

در این مو ضوع ،موجب ک شن

معانی هنهان متن غایب نی میشبببود .از طرف دیگر ،این ه وهش بازگو کننده نوعی سبببازگاری یا
همخوانی آثار امام خمینی با نهج البالغه در موضببوع یقظه اسببت .منظور از سببازگاری ،هب خوانی یا
هماهنگی بین بخشها یا وجههای مختلن یک کل نسبببت یه یکدیگر میباشببد( .هاکتچی:1391 ،
 )282لذا میتوان گفت بین بخشهای مختلن در آثار امام خمینی در موضوع یقظه نوعی هماهنگی
ً
وجود دارد که کامال متأثر از نهج البالغه و هب راسبببتای با آن میباشبببد .مفهوم یقظه در چهل حدیث

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

خمینی با تأثیرهذیری م ستقیب از نهج البالغه ،ارتباطی تنگاتنگ را با آن دا شته و به صورت ضمنی با
ً
نهج البال غه وارد ت عا مل شببببدها ند .ارت باط بی نامتنی در این ه وهش غال با از نوع نفی متوازی د یده

تنها در یک سوح معنایی و به معنای بیداری از خواب غفلت ا ستعمال شده ا ست .از این رو این واژه
در کل متن چهل حدیث در یک معنای کلی و واحد به کار رفته و کاربردهای آن دارای نوعی سازگاری
ا ست .اگر چه با موالعه در دیگر آثار امام خمینی م شاهده می شود که گاهی یقظه از نوعی گ سترش
معنایی برخوردار شببده و در ارتباط مسببتقیب با مفاهیب دیگر نظیر "قیام" قرار میگیرد (خمینی:1392،

 )141به عنوان مبال ،امام خمینی در کتاب تفسبببیر سبببوره حمد بر این بیداری تأکید میکند و
میگویند :اول قدم این اسبببت که از این بیت ،بنا بگذار ید خارج بشبببوید .در واقع ما اآلن خوابیب در
َ
ُ َْ
صورت بیدار ،بیداری حیوانی است و خواب انسانی .ما خوابیب همهَّ :الن ُاس نیام فإذا ماتوا انت ُبهوا (ابن
میبب بیرانی:1348 ،ج اول )54 /اآلن نیام است ،خواب است ،وقتی که موت حاصل شد ،آن وقت
تنبه هیدا می شود که چه هیاهویی بوده ا ست .در واقع ان سان االن در خدر طبیعت ا ست ،آدمی ا ست
که تخدیرش کردهاند یعنی آدمی را که طبی عت تخدیرش کرده اسبببت ،ادرام نمیکند .وقتی که این
تخدیر برداشببته بشببود ،میبیند باید از این راه رفت ،چاره نیسببت ،در واقع الزم اسببت که خودمان بیدار
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بشبببویب و از آن راه مسبببتقیمی کببه بببای بد برویب ،برویب .بببای بد تیببت تربی بت انبی با واقع بشبببویب.
َّ َ ُ ُ
(خمینی )125:1392،لیکن گذشبببته از معنای بیداری اولیه ،امام خمینی در ذیل آیه "إن ما أعظک ْب
َ
بواحدة" این مفهوم را در معنای قیام لله دانسبببته و اشببباره میکند که این آیه فق یك موعظه را مورد
تأکید قرار میدهد و آن این که فق ق یام کن ید برای خدا .همه چی از اینجا شبببروع میشبببود ،همه
َّ
مسا ل از اینجا شروع می شود که «قیام لله» باشد ،انسان نهضت کند برای خدا ،بای ستد برای خدا ،از
ّ
این خواب ب یدار بشبببود .کأنه [امر میکند] به این خواب ها ،به اینهایی که افتادهاند آنجا و خوابند و
بیهوش ،بگو که من به شماها یك موعظه دارم و آن این است که بلند شوید از جا برای خدا ،قیام کنید
برای خدا ،راه بیفتید؛ (خمینی142:1392،؛ همان )23/1:1385،لیکن این سببوو مختلن معنایی،
حول معنای بیداری از خواب غفلت تعبیر شبببده و امام خمینی (ره) معنای قیام را به همان بیداری از
خواب غفلت رب میدهند و لذا به طور کلی سبببازگاری بین سبببوو معنایی همچنان در تعابیر و آثار
دیگر ایشان نی حفظ شده است .اهمیت و ضرورت هرداختن به این موضوع از آنجا ناشی می شود که
د ستیابی به مقام یقظه ،در کالم ح ضرت علی

ب سیار حا اهمیت بوده و لذا به صورت مکرر و به

طرق مختلن در نهج البالغه مورد اشاره قرار گرفته است و آن حضرت نسبت به آن هشدار میدهند.
ََْْ
َ َ ََ
َ
(خو به )28و در جایی دیگر نی میفر مای ندَ « :و م ْن ک َری الغف لة فی ناظرم بیق ظة» (خو به)223
عالوه بر آن می ان تبأثیرهبذیری گسبببترده امبام خمینی(ره) از کالم امبام علی

و انعکباس این

تأثیرهذیری بر آثار امام خمینی در این زمینه سبببب شببده اسببت تا تیقیق هیرامون این موضببوع شببایان
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اهتمام نگارندگان باشبببد .در میان آثار امام خمینی(ره) بیشبببترین کاربرد مفهوم یقظه مربوط به کتاب
چهل حدیث است لذا تأکید و تمرک این مقاله بیشتر بر ه وهش در این کتاب استوار است.
بررسی مفهومی

یقظه یا همان بیداری از خواب غفلت ،یکی از مراحل ابتدایی در عرفان عملی یا همان سبببیر الی الله
ا ست که در نتیجه آن با رفع بع ضی از حجابها ،تنبه و آ گاهی برای سالک طریق حا صل می شود.
یق ظه در ل غت از ماده "یقظ" اسببببت .این واژه نقیض خواب (فراهیدی200/5 :1410،؛ ابن منظور،
 )466/7 :1988و به معنای بیداری و توجه اسببت( .طرییی )293/4 :2009 ،در اصببوال عرفانی،
یقظه به معنای بیداری از خواب غفلت و برخاسببتن از ورطه فترت و سببسببتی اسببت .یقظه اولین نوری
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اسبت که قلب عبد به حیات از آن روشبن میشبود به جهت دیدن نور تنبیه( .انصباری )36:1417 ،به
بیان دیگر یقظه نقوه مقابل غفلت ،به معنای خودآگاهی اسببت( .مکارم شببیرازی )349/2 :1378 ،و
اولین مرحلهای اسببت که بنده با آن روبرو میشببود و اولین من ل اسببت از منازل طریقت و عالمت آن
برطرف شبببدن بعضبببی از حجب اسبببت که باعث تنبه و آ گاهی بنده گردد و او را به طلب وا دارد.

ّ
نبوده اسبببت ،آن بندگانی که حق تعالی خود را به آنها شبببناسبببانده و بر افکار و اندیشبببه های آنان

ت صویرهای حق را نقش کرده و ا سرار هدایت را بر ای شان مک شوف فرموده ا ست .و سکس ای شان از
چراغ روشنگر بیداری کسب نور کردند و مقصود از بیداری دلها ،زیرکی و آمادگی آن برای کمالهایی
است که شای سته آن است ،و نور آن بیداری ،آن حالتی است که به سبب این استعداد بر دلها افاضه
میشبود .و بیداری چشببها و گوشها که در سبخن امام آورده شبده به این گونه حاصبل میشبود که
سخنان سودمند را ب شنوند و حوادثی را که واقع می شود ،با دیده عبرت ببینند و از این راه بر کماالت

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

(گوهرین )291/10 :1383،این مفهوم در کالم حضبببرت علی نی به روشبببنی آمده و آن را نوری
َ
َ
میدانند که سبب روشن شدن چراغ در چشب و گوش و قلب انسان میشود .ع َباد ن َاج ُاه ْب فی فکره ْب
َْ
َْ
َ َّ
ََ
ُ
َ
ْ َْ َ
َ َ
َو کل َم ُه ْب فی ذات ُعقوله ْب ف ْاسببت ْصبب َب ُیوا ب ُنور یقظة فی ال ْسبب َماع َو ال ْب َصببار َو الفئدة (نهج البالغه،
 :1378خوبه  )513/213توضبببیح آن که هیچ گاه عالب وجود از بندگان ّ
خاص خدا و اولیای او خالی

نفسببببانی خویش ب یاف ای ند ،و نورهای ب یداری در چشبببب ها و گوش ها ع بارت از نوران یت معنوی
روشببندلیهایی اسببت که در هی آن بینایی و شببنوایی عبرتآمی برای انسببان حاصببل میشببود( .ابن
میبب)69/4 :1362،
امام خمینی(ره) نی من ل اول انسانیت را "یقظه" میدانند و آن را بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار
شببدن از سببکر طبیعت تعرین مینمایند( .خمینی )98 :1371،ایشببان در ذیل حدیث اول در شببر
چهل حدیث ،در فصلی که به معالجه مفاسد اخالقیه میهردازند این مولب را به عنوان سر فصل قرار
داده و میگویند « :هان ای ع ی  ،از خواب بیدار شبو ،از غفلت تنبه هیدا کن و دامن همت به کمر زن
و تا وقت هست فرصت را غنیمت بشمار و تا عمر باقی است و قوای تو در تیت تصرف تو است و »..
(امام خمینی .)24:1371 ،بنابراین یقظه که در لغت به معنای بیداری آمده است با معنای اصوالحی
آن در کالم امام خمینی(ره) -که همان بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار شدن می باشد -تناسب
روشنی دارد .هب چنان که بیداری در کالم حضرت علی

41

 ،تا قبل از فرا رسیدن مرگ و تا زمانی که

41

قوای جسمانی در تصرف انسان است ارزشمند بوده و سبب قرار گرفتن انسان در مسیر کمال و سیر
الی الله می شود .امام(ره) در تعارین ا صوالحی هر کلمه ،به معنای لغوی و به کارگیری آن کلمه در
معنای ا صوالحی توجه و آگاهی کامل دا شته و در تعاملی معنایی با کالم ح ضرت علی

غفلت را
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در مقابل یقظه و سبب سلب قوای ادراکی دانستهاند.
پیشینه پژوهش

ً
بررسببی آثار موجود خصببوصببا آثار عرفانی هیرامون موضببوع "یقظه" به عنوان من لی از منازل سببلوک
ً
گویای این مولب است که تا کنون رواب بینامتنی در آثار امام خمینی و خصوصا کتاب چهل حدیث،

در موضببوع مذکور ،مورد بررسببی قرار نگرفته و هیشببینه مسببتقلی در این زمینه وجود ندارد .لیکن در
موالعات بینامتنی ،مقالهای در موضوع توبه -که یکی دیگر از منازل عرفانی است -با عنوان"بررسی
هدیدار اخالقی" توبه و اسبببتغفار "در نهج البالغه و چهل حدیث امام خمینی با رویکرد بینامتنی"،
نوشته فاطمه عالیی رحمانی و فهیمه غالمی ن اد در فصلنامه النهج به چاپ رسیده است .این مقاله
ّ
رواب بینامتنی "توبه و اسببتغفار" را در نهج البالغه و چهل حدیث مورد مداقه قرارداده اسببت .ه وهش
حاضر در تعیین موضوع با مقاله فوق ،تفاوت اساسی دارد و ه وهشی نو در این زمینه به شمار میآید.
توجه وی ه به "عناصبببر هب حضبببور" در خوانش بینامتنی در این ه وهش ،زاویهای دقیق هیش روی
مخاطب قرار میدهد تا از این منظر ،ارتباط سببنجی صببیییی بین دو متن حاضببر و غایب صببورت
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گیرد .اف ون بر این رویکرد بینامتنی در این ه وهش بر می ان تأثیرگذاری نهج البالغه در آثار متأخر و
اندیشمندان عصر حاضر نظیر امام خمینی(ره) را ،آشکار میسازد.
نظریه بینامتنیت

متون ادبی و دینی همواره از معنایی برخوردارند که خوانندگان این معنا را از آن متون بیرون می کشند.
این فرایند اخذ معنا از متون را ،خوانش یا تأویل مینامیب( .آلن  )11:1385،در واقع تیلیل متن یعنی
جدا جدا کردن اج ا ،بررسببی هر ج برای شببناخت آن ج و سببکس شببناخت متن به عنوان یک کل
مرکب از اج اسببت( .شببعله سببعدی )14:1386،در اصببل ارتباط یک متن با متنهای دیگر از جمله
موضببوعاتی اسببت که همواره خوانش متن و چگونگی تیلیل آن را تیت تأثیر قرار میدهد .ژرار ژنت
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کسی است که به صورت گستردهتر و نظام یافتهتر از صاحبنظران هیش از خود ،به بررسی رواب میان
یک متن با متنهای دیگر میهردازد .موالعات ژنت قلمرو سبباختارگرایی باز و هسببا سبباختارگرایی و نی
نشبانه شبناختی را در بر میگیرد و همین امر به او اجازه میدهد تا رواب میان متنی را با تمام تغییرات
آن ،مورد بررسبببی و موالعه قرار دهد( .نامور مولق )140:1386،یکی از حسببباسترین و جدیترین
مباحث در حوزه نقد متن ،رواب بینامتنی (بینامتنیت) اسبببت( .هاکتچی )101 :1391،بینامتنیت به
عنوان اصوالحی که هیوسته به عدم امکان یگانگی ،عدم وحدت ،و عدم اقتدار بی چون و چرای یک
یا عناصببری در متن دوم حضببور بیابند و به طور یقین معلوم گردد که متن دوم به طور مسببتقیب یا غیر
مستقیب از متن نخست تأثیر هذیرفته است رابوه این دو متن بینامتنی است (نامور مولق)31:1395،
در حقیقت هیوند و ارتباط هر متنی را با تکه متنهایی که خارج از اراده و اجازه نویسببنده یا با اراده او به
صببورت عینی یا مفهومی وارد متن نویسببنده میشببود یا به هر شببکل دیگری با متن نویسببنده ارتباط
برقرار میکند را بینامتنیت گویند (صبببهبا )110 :1392،چنان که از تعارین مذکور بر میآید ارکان
بینامتنیت عبارتند از :متن غایب ،متن حا ضر ،عن صر یا عنا صر هب ح ضوری و رواب بینامتنی .اولین
مرحله از م والعات بینامتنی ،اثبات ارتباط دو یا چند متن مورد بررسبببی اسبببت .این اثبات نی باید به

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

متن اشاره دارد ،اب اری توانمند در نظر هر خواننده است (.آلن )296 :1385 ،هرگاه از یک متن عنصر

طریق متنی و با تکیه بر عناصر هب حضور شکل گیرد( .نامور مولق )35-37:1395،در واقع عنصر
یا عناصر هب حضور ،اختصاصیترین ارکان در بینامتنیت به شمار میآیند .نکته اساسی ،توجه به این
عناصببر و اثبات ارتباط واقعی متون با یکدیگر اسببت .تأثیرهذیری اندیشببمندی نظیر امام خمینی(ره) از
منابع دینی نظیر قرآن کریب و مجموعههای عظیب حدیبی در کنار نهج البالغه امری مسبببلب اسبببت.
ا شتراک مفاهیب و آموزههای موجود در این منابع نی قوعی ا ست .لذا توجه به عنا صر هب ح ضور در
ً
نهج البالغه و چهل حدیث ،خصوصا در انواع مضمونی آن ،اهمیتی بسیار دارد چرا که این اشتراکات
ممکن ا ست سبب انیراف فکری ه وه شگر شود .از باب مبال امکان دارد امام خمینی مولبی را به
طور ضمنی با تأثیر از قرآن یا روایات دیگر بج نهج البالغه مور کرده باشند لیکن به دلیل اشتراک
و قرابت منابع در م ضمون ذکر شده ،ه وهشگر دچار خوا شود .از این رو توجه به عناصر هب حضور و
چگونگی تعامل موجود بین متون از اهمیت وی های برخوردار می شود.
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انواع بینامتنیت

بینامتنیت را میتوان از نقوه نظرهای گوناگون مورد دسبببتهبندی قرار داد .در نوشبببتار حاضبببر نوعی
کالن از این دسبتهبندی مورد توجه قرار میگیرد که در آن بر اسباس گونهشبناسبی و شباخص آشبکار
شدگی یا هنهان سازی ارتباط دو متن ،دو د سته از بینامتنیت قابل ارا ه میبا شد .بینامتنیت صریح و
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آشکار ،بینامتنیت ضمنی و هنهان.
بینامتنیت صررریی یا آشرر ار :در این نوع از بینامتنیت میتوان به راحتی عنصبببر بینامتنی را
شنا سایی نمود زیرا این عن صر به دالیل گوناگون صریح و آ شکار ا ست( .نامور مولق )37:1395 ،از
مهبترین گونه ها و زیر شببباخه های در این نوع ،میتوان نقل قول را معرفی کرد .در این گونه ،هب
حضوری یک یا چند هاره متن در دو یا چندین متن قابل مشاهده است و آنها را به هب هیوند زده است
و رواب خاص را بین آنها برقرار میکند .مهبترین وی گی نقل قول لفظی بودن آن و اعالم کردن آن
است .به بیان دیگر صراحت و صداقت نقل قول ،شناسایی متن مرجع را به دنبال دارد و همین مسأله
ارتباط صر یح و قوعی بینامتنی را ممکن میسازد (همان)40-43:1395 ،
بینامتنیت ضمنی و پنهان  :در این نوع بینامتنیت عنصببر مشببترک و هب حضببور به روشببنی و
صراحت بیان ن شده ا ست و نمیتوان به راحتی متوجه رواب هب حضوری دو متن شد( .نامور مولق،
 )38:1395از مهبترین و هنهانیترین گونههای این نوع از بینامتنیت ،تلمیح اسببت ،شببیوهای از بیان
که در آن به یک تفکر ،یک شخص ،یا یک چی ارجاع داده می شود بدون این که مرجع آن م شخص
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شببود .از این رو سببختترین نوع آن برای یک ه وهشببگر میسببوب میشببود زیرا عنصببر عاریت گرفته
شده چنان با متن جدید آمیخته شده است که بازیاب آن دشوار است( .همان)61:1395 ،
روابط بینامتنی

بررسی رواب بینامتنی در واقع هایانیترین مرحله در موالعات بینامتنی است .بر این اساس با شناخت
انواع رواب بینامتنی ،بررسی ترکیبی و سنتیک دادهها میسر شده و رویکرد متن حاضر نسبت به متن
غایب و درکل سرشت هیوند دو متن مشخص می شود .این رواب را در سه گروه عمده میتوان مور
کرد:
نفی جزئی :در این نوع از رواب بین متنی ،مولن ج ی از متن غایب را در متن خود میآورد و متن
حاضببر ادامه متن غایب اسببت و کمتر ابتکار و نوآوری در آن وجود دارد .از این رو متن برگرفته از متن
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غایب ،میتواند یک جمله،یک عبارت یا یک کلمه باشبببد .چنین تعاملی که به شبببکل ج ی صبببورت
ً
میگیرد معموال از نظر مع نای ال فا و ع بارات موافق با متن غا یب اسببببت( .میرزایی و وا حدی،
)306:1388
نفی متوازی :در نفی متوازی ،متن هنهان ،هذیرفته شده است و به صورتی در متن حاضر به کار
رفته که جوهرة آن تغییر نکرده ،در واقع مؤلن نوعی سازش میان متن هنهان و متن حا ضر ایجاد
کرده است .بنابراین در این شکل از رواب بینامتنی معنای متن غایب در متن حاضرتغییر اساسی
بلکه میتواند با نوعی تغییر و تنوع همراه باشد (امین مقدسی و همکاران)14 :1390،
نفی كلی :این نوع رواب باالترین درجۀ بینامتنی ا ست و به خوان شی آگاهانه و عمیق نیاز دارد به
گونهای که بتوان متن هنهان را به زیرکی درم کرد ،زیرا در این نوع ازرواب  ،متن هنهان بازآفرینی
کامل شده به طوری که این بازسازی در خالف معنای متن هنهان است( .میرزایی و واحدی :1388
.)306
در تببین رواب بینامتنی نهج البالغه با چهل حدیث در موضببوع یقظه ،متن غایب نهج البالغه و متن
حاضر چهل حدیث امام خمینی و انتقال عنصر یا عناصر هب حضور از متن غایب به متن حاضر ،بازگو

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

نمی کند .البته این بدان معنی نی ست که معنای متن حا ضر با معنای متن غایب متفاوت نبا شد،

کننده رواب بینامتنی است که تعامل این دو متن را روشن میکند.
انواع روابط بینامتنی نهج البالغه و تعالیم عرفانی امام خمینی در مفهوم یقظه

َ َّ ْ
ْ
ُ ُ َْ
ْ َ َ َْ َ
 متن غایب..." :إنی أ َحذ ُرک ْب َو نف سی َهذه ال َم ْن لة -فلی ْنتفع ْام ُرؤ ب َنف سه -فإن َما ال َب صی ُر َم ْن َسم َع
ََ ََ
َ َ َ ً
ْ
َْ َ ْ
َّ َ
ُ
َ َ َ َّ
ً َ
الصبب ْر َعة فی ال َم َهاویَ -و
فتفک َرَ -و نظ َر فأ ْب َصبب َر َو انتف َع بالع َبر -ث َّب َسببلك َجددا َواضببیا یت َج َّن ُب فیه
َ
َّ َ َ
َ َْ
ُْ َ َ َ
َ َ
ُْ َ َ
ْ َ
الضببالل فی ال َمغاویَ -و ال یعی ُن َعلی نفسببه الغ َواة بت َع ُّسببن فی َحق -أ ْو ت ْیرین فی نوق أ ْو تخ ُّوف
َ ْ
َْ ْ ْ
َ َ
ْ َ
ََْ َ ْ َ
م ْن ص ْدق َف َأف ْق َأی َها َّ
السام ُع م ْن َسک َرتكَ -و ْاستیقظ م ْن غفلتك َو اختص ْر م ْن َع َجلتكَ -و أنعب الفک َر
ُْ
َ
َ
َ
َ َّ
فی َما َج َاءمَ -علی ل َسان َّالنبی المی ص م َّما ال ُبد م ْن ُهَ -و ال َمیی َص َع ْن ُه "...
" ...من شما و خود را از این موقعیت بر حذر میدارم ،هر کس باید از وجود خویش سود برد ،همانا بینا
کسی است که بشنود و بیندیشد و بنگرد و بینش یابد ،و از آنچه مایه عبرت است بهره گیرد ،سکس در
راههای روشببن گام بردارد ،و از آنچه مایه سببقوط در وادی هالکت ،و افتادن در شبببهات گمراه کننده
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ّ
ّ
است ،دوری کند ،و با بیراهه رفتن در امر حق و گفتار ک  ،و بیب از راستگویی ،گمراهان را بر ضد خود
یاری ندهد .ای شنونده از مستی خود به هوش آی ،و از غفلت و بیخبری بیدار شو ،و از شتابت بکاه،
و در باره آنچه از زبان ه یامبر ّامی که درود خداوند بر او و خاندانش باد به تو رسببب یده و از آن گری و
گ یری نیست نیکو اندیشه کن( "...نهج البالغه:1378 ،خوبه)349/152
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امام علی

در این فراز از خوبه د ستورهای خود را به شنوندگان ،بیان میکنند :این که از م ستی

جهل به هوش آیند ،و از خواب غفلت بیدار شببوند ،واژه سببکرة (مسببتی) اسببتعاره بالکنایبببببه از غفلت
است .مناسبت آن این است که غفلت مانند مستی موجب هشت ها زدن به حکومت عقل است .و این
که درباره سخنان هیامبر گرامی

که در آنها مرگ ،و زمان حضور خالیق در هی شگاه خداوند متعال

برای داوری ،فراوان یاد شببده اسببت سببخت بیندیشببند .انعام فکر در این باره ،عبارت از تدقیق نظر و
سخت اندی شیدن در هیرامون مرگ و احوال هس از آن ا ست ،همچنین هند گرفتن و عبرت آموختن از
مرگ که هیچ کس را در برابر آن چاره و گری ی نی ست( .بیرانی242 / 3 :1362 ،؛ حسینی شیرازی،
بی تا382 /2 :؛ موسوی489 /2 :1376 ،؛ هاشمی خو ی)214/9 :1358 ،
متن حاضررر :1در هر حال ای ع ی  ،قدری از حال غفلت بیدار شبببو و در امر خود تفکر کن و
صفیه اعمال خود را نگاه کن .بترس از آن که اعمالی را که به خیال خودت عمل صالح است از قبیل
نماز و روزه و حج و غیر آن ،خود اینها سبب گرفتاری و ذلتت شوند در آن عالب هس ،حساب خودت را
در این عالب تا فرصبببت داری بکش و خودت می ان اعمالت را بر ها کن و در می ان شبببریعت و والیت
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اهل بیت اعمال خود را بسنج ( ...چهل حدیث)441 :1371 ،
متن حاضر : 2ای ع ی  ،بیدار شو و غفلت و مستی را از خود دور کن و در می ان عقل بسنج اعمال
خود را قبل از آنکه در آن عالب می ان کنند (خمینی)41 :1371،
ََ ْ َ
َ
َ ْ
َْ َ
ْ َ
 عنا صر هم ح ضور( :در متن غایب) فأفق أی َها ال َّسام ُع م ْن َسک َرتك َو ا ْستیقظ م ْن غفلتك َو
َْ ْ ْ
أنعب الفک َر
عناصر هم حضور( :در متن حاضر )1قدری از حال غفلت بیدار شو و در امر خود تفکر کن.
عناصر هب حضور( :در متن حاضر  )2بیدار شو و غفلت و مستی را از خود دور کن و در می ان عقل
بسنج.
 روابط بینامتنی :امام خمینی در این قسببمت نوعی ارتباط مضببمونی با نهج البالغه برقرار کرده
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است که از نوع نفی متوازی است .زیرا موضوع بیداری از خواب غفلت ،به صورتی در متن حاضر به
کار رفته که جوهرهی آن تغییر نکرده است .در واقع با هذیرفته شدن متن غایب ،نوعی سازش میان
متن هنهان و متن حاضببر وجود دارد .البته نه تنها در موضببوع بیداری ،بلکه در ارتباط بخشببی آن با
سایر مفاهیب نظیر تفکر نی این ارتباط معنایی قابل م شاهده ا ست تا آن جا که حتی در نمونه اول هب
را ستا با نهج البالغه ،د ستورات و آموزههای هیامبر اکرم

و خاندان اهل بیت

به عنوان زمینه

)349/152
" ...ای شنونده از مستی خود به هوش آی ،و از غفلت و بیخبری بیدار شو ،و از شتابت بکاه ،و درباره
آنچه از زبان هیامبر ّامی که درود خداوند بر او و خاندانش باد به تو رسیده و از آن گری و گ یری نی ست
نیکو اندی شه کن ،و با آن کس که روشی خالف آن ،و گرای شی به سوی دیگر دارد مخالفت کن ،و او را
به آنچه بدان دلخوش ا ست واگذار ،فخر فرو شی را از سر بنه ،و کبر و خود ه سندی را فرو گذار ،و به
یاد گور خویش باش که آن جا گذرگاه توسببت ،و همان گونه که رفتار میکنی با تو رفتار خواهد شببد ،و
آنچه را میکاری درو میکنی ،و هر چه را امروز هی شاهیش میفرستی فردا بر آن وارد خواهی شد ،هس
در سرای دیگر جایی برای خود آماده کن ،و برای آن روز خود تو شهای بفرست ،ای شنونده ب سیار بر
حذر باش ،و ای غفلت زده بسبببیار بکوش ،هیچ کس مانند انسبببان آگاه ،تو را با خبر نمیسبببازد (و ال
ی ّنب ئك مبل خبیر) همانا از جمله اح کام خداوند در کتاب حکیمش ،که بر ها یه آن هاداش و کیفر
میدهد ،و به سبب آن خشنود و خشمگین میشود"...
توضیح آن که اکبرانسان شناسان خردمند چه در شرق و چه درغرب سوح نگری اکبریت مردم در
ارتباطات چهارگانه (ارتباط ان سان با خوی شتن ،باخدا ،با جهان ه ستی و با همنوع خود) را ،معلول
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خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

تفکر و می ان اعمال مور شده است.
ََ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
متن غایب..." :فأفق أی َها ال َّسام ُع م ْن َسک َرتكَ -و ا ْستیقظ م ْن غفلتك َو اخت ص ْر م ْن َع َجلتكَ -و
ُْ
َ
َ
َْ ْ ْ
َ
َ َّ
َ ْ
أنعب الفک َر فی َما َج َاءمَ -علی َلس بان َّالنبی المی ص م َّما ال ُبد م ْن ُهَ -و ال َمیی َص َع ْن ُهَ -و خالن َم ْن
َ ْ ُ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ُ ْ
ْ
َ َ ْ َ
خالن ذلك إلی غیرهَ -و َد ْع ُه َو َما َر ضی ل َنف سه َو ض ْع فخ َرمَ -و ْاحو ک ْب َرم َو اذک ْر ق ْب َرم فإن َعلیه
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ
َ
َ َ َُ ُ َ َ َ ُ
َم َم َّرمَ -و ک َما تدی ُن تدان َو ک َما ت ْ َر ُع ت ْی ُصدَ -و َما قد ْمت الی ْو َم تقد ُم َعلیه غدا -ف ْام َهد لقدمك َو قد ْم
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ْ َّ ْ َّ َ ْ َ ُ
َ ُْ َ
َ
َّ
لی ْومك -فال َیذ َر ال َیذ َر أی َها ال ُم ْسبببتم ُع َو الجد الجد أی َها الغافلَ -و ال ی َنب ُئك مبل خبیر إن م ْن َع َ ا ب
َ
َّ
َ
َّ
ْ ْ
َ
الله فی الذکر ال َیکیب -التی َعلی َها یب ی ُب َو ی َعاق ُب َو ل َها ی ْرضبببی ( "...نهج البالغه :1378،خوبه
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خواب آلود بودن آنان در این زندگانی میدانند که مسببباوی مسبببتی اسبببت( .جعفری:1388 ،
)109/25
 متن حاضر :من ل اول انسانیت "یقظه" است .و آن بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار شدن از
سکر طبیعت است و فهمیدن اینکه انسان مسافر است و هر مسافر زاد و راحله میخواهد .زاد و راحله
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انسان ،خصال خود انسان است .مرکوب این سفر هر خوف و خور و این راه تاریک و باریک و صراط
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احد از سین و ادق از شعر ،همت مردانه است .نور این طریق مظلب ،ایمان و خصال حمیده استواگر
سستی کند و فتور نماید از این صراط نتواند گذشت .به رو در آتش افتد و با خاک مذلت یکسان شده
به هرتگاه هالکت افتد و ک سی که از این صراط نتواند گذ شت از صراط آخرت نی نتواند گذ شت .ای
ع ی  ،همت کن و هرده جهل و نادانی را هاره کن و از این ورطه هولناک خود را نجات بده .حضبببرت
موالی متقیان و یگانه سببالک راه و راهنمای حقیقی در مسببجد فریاد میزد به طوری که همسببایهها
میشنیدندَ :ت َج َّه ُ وا َرح َم ُک ُب َّالل ُه َف َق ْد ُنودی فی ُک ْب ب َّ
الرحیل (خمینی)98 : 1371،
َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ك1
 عناصر هم حضور( :در متن غایب) فأفق أیها السامع من سکرتك و استیقظ من غفلت
عنا صر هم ح ضور( :در متن حاضببر) یقظه بیدار شببدن از خواب غفلت و هوشببیار شببدن از سببکر
طبیعت است.
 روابط بینامتنی :امام خمینی در تعرین یقظه ،یک بار دیگر به صبببورت ضبببمنی با نهج البالغه
وارد تعامل شببده و یک سببازش و همگرایی کامل بین دو متن ایجاد کرده اند از این رو ارتباط بینامتنی
در این فراز از نوع نفی متوازی است که در آن متن غایب توس متن حاضر هذیرفته شده است .ایشان
حتی توجه به مرگ و جهان هس از مرگ را به عنوان یکی از عوامل بیداری و آگاهی ذکر کرده و از این
طریق در داللت معنایی نی این هبخوانی بین دو متن را به وضبببو نشبببان دادهاند .عالوه بر آن در

 .4بالغت و شیوایی کالم حضرت علی(ع) در نهج البالغه سبب گ شته است تا امام خمینی( ره) در کتاب چهل حدیث
مکرر با آن در تعامل بوده و وجوه مختلن و ابعاد گوناگون این کالم را برای مخاطب خویش تبیین کنند .چنان که در
شاهد مبال اول و دوم این ه وهش نی شاهد ه ستیب که عبارتی ازخوبه  152نهج البالغه چندین بار مورد ا ستفاده
ای جدید و نو
قرار میگیرد و در بیانات مختلن ،وجوه مختلفی از این کالم برخواننده عرضه شده ا ست و هر بار زاویه
َ ْ
َ ْ َ َ َْ ْ ْ
مور شده است .از جمله در نمونه اول تمرک و بررسی بینامتنیت بر روی قسمت " ْاستیقظ م ْن غفلتك َو أنعب الفک َر"
ْ َ ْ
َ َْ َ
"استیقظ م ْن غفلتك" است.
است و در نمونه دوم تنها بر روی
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نمونه ذکر شببده امام خمینی(ره) در توجه به مرگ ،در تعاملی لفظی ،نقل قول مسببتقیمی (بینامتنیت
صبببریح و آشبببکار) از نهج البالغه را ارا ه میدهندکه مؤید دیگری در ارتباط بینامتنی این بخشها با
نهج البالغه میباشد.
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َّ ً َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ً َ َ ْ َْ
 متن غایب... ":أدحض مسبببئول ح جة َو أقوع مغتر م عذ َرة -ل قد أب َر
َ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َ
َ َ َ َْ َ
ْ ْ ُ
اإلن َسان َما َج َّرأم َعلی ذنبكَ -و َما غ َّرم ب َربك َو َما أن َسك ب َهلکة نف سك-
َ َ
َْ َ َ
َ َ ََ َ َ
م ْن ن ْو َمتك یقظة -أ َما ت ْر َح ُب م ْن نفسك َما ت ْر َح ُب م ْن غیرم"

َ
ًَ ْ
َ َج َهالة ب َنفسبببه -یا أی َها
َ
َ ُ َ َ
أ َما م ْن َدا ك ُبلول أ ْم لی َس

غدرش ناهذیرفتهترین غدرها ست و ک سی که نادانیش او را شادمان ساخته میفرماید :ای ان سان چه
چی تو را بر گناه کردن جرأت داده ،و به هروردگارت مغرور ساخته ا ست و به هالکت خویش عالقهمند
کرده اسبببت آیا این بیماری تو بهبودی و این خواب تو بیداری ندارد چرا همان گونه که به دیگران رحب
میکنی بر خودت ّ
ترحب نمیکنی ( "...نهج البالغه :1378 ،خوبه )515/ 214
ابن میبب بیرانی در شبر این فراز از کالم حضبرت علی

چنین مینویسبد :امام

هس از بیان

حال شببخص گنهکار و غافل و مغرور ،به او هشببدار میدهد که ای انسببان بکوش و هرچه زودتر این
بیماریهای قلبی و خواب غفلتی را که در هی س ستی و بیاعتنایی به خدا و یاد او هیدا شده با ت صمیب

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

"  ...ا ستدالل ان سان مغرور در ها سی ،باطلترین ا ستداللها ست ،و او خود فریب خوردهای ا ست که

راسی بر اطاعت فرمان و مداومت ذکر او معالجه و درمان کن( .ابن میبب)78/ 4 :1362 ،
متن حاضررر :مارا چه شبببده که هیچ حیا نکرده و در میضبببر ربوبیت این قدر حتک حرمات و
نوامیس الهی را میکنیب؟ ای وای بر ما و بر غلفت ما! ای وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما! ای
وای بر حال ما در برزخ و سختیهای آن ،در قیامت و ظلمتهای آن! ای وای بر حال ما در جهنب و
عذاب و عقاب آن! هان ای ع ی  ،از خواب غفلت بیدار شبببو .از غفلت تنبه هیدا کن و دامن همت به
کمر زن و تا وقت هسببت فرصببت را غنیمت شببمار و تا عمر باقی اسببت و قوای تو در تیت تصببرف تو
است و جوانی برقرار است و اخالق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده چارهای
کن( .خمینی)24 :1371،
َ
َ
َ ُ
َ َ ََ
َ
 عناصر هم حضور( :در متن غایب) أ َما م ْن َدا ك ُبلول أ ْم لی َس م ْن ن ْو َمتك یقظة.
عناصر هم حضور( :در متن حاضر) از خواب غفلت بیدار شو .از غفلت تنبه هیدا کن.
 روابط بینامتنی :در این بخش تأثیر هذیری از نوع مضببمونی اسببت و از آنجا که سببازشببی عمیق
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بین دو متن وجود دارد ارت باط این دو متن از نوع نفی متوازی اسببببت .ا مام خمینی(ره) ،به ل یا
موضوعی ،با تأثیر هذیری از نهج البالغه جرأت یافتن انسانها نسبت به هروردگار و حتک حرمت نسبت
به او را مورد هشدار قرار داده و سکس به شکلی مضمونی با نهج البالغه تعامل ایجاد کرده و بیداری
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از خواب غفلت را توصیه کرده و آن را زمینه مصمب ساختن ع م و اراده معرفی میکنند.
ُ َ
َ ُ ْ َ َ ُ
ُُ ُ
َ َ
 متن غایب..." :ف ْاستم ُعوا م ْن َر َّبانیک ْب َو أ ْحض ُر ُوه قل َوبک ْب َو ْاستیقظوا إن َهتن بکب "...
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"...از مردان خدا ،که در میان شما ه ستند ،سخن ب شنوید .دلهایتان را حا ضر آورید ،که اگر شما را
فراخواند ،بیدار شوید( "...نهج البالغه :1378 ،خوبه )241/107
مراد از ّربانی ،دانشمندی است که در علوم الهی ،ماهر و عامل باشد ،و منظور از حضور دل این است
که ذهن خود را ّ
متوجه گفتار او کنند ( .بیرانی 46/3 :1362 ،؛ مدرس وحید)185/7 :1358 ،
 متن حاضر :هس ای ع ی  ،بیدار شو و هنبه غفلت را از گوش برون کن و خواب غفلت را بر چشب
خود حرام نما  ...تو و قلب تو یکی از نوامیس الهیه هسببتید .حق تعالی غیور اسببت نسبببت به ناموس
خود ،این قدر هرده دری مکن به ناموس حق تعالی ،دست درازی را روا مدار( .خمینی ،1371 ،ص)46
َ ُ
 عناصر هم حضور( :در متن غایب) َو ْاستیقظوا
عناصر هم حضور( :در متن حاضر) بیدار شو.
 روابط بینامتنی  :در این قسبببمت نوع تأثیر هذیری چهل حدیث از عبارات نهج البالغه از نوع
ضببمنی اسببت و رابوه بینامتنی آن از نوع نفی متوازی اسببت زیرا که طبق نظر برخی از صبباحبنظران،
بینامتنیت لفظی فق زمانی اتفاق میافتد که عنصر هب حضور بدون هیچ تغییری به متن جدید کوچ
کند .لذا عناصبببری که به واسبببوه ترجمه به متن حاضبببر انتقال یابند از انواع بینامتنیت مضبببمونی به
حسبباب میآیند .اگرچه در بین انواع ضببمنی از آشببکارترین آنها به حسبباب میآید( .صببباغی:1391 ،
 .)68در این بخش ،امام خمینی(ره) بیداری از خواب غفلت را در ذیل موضببوع توجه به قلب و جایگاه
ارزشبببمند آن مور میکنند .چنان که در نهج البالغه نی ارتباطی ظرین بین احضبببار قلب و یقظه
قابل مشبباهده اسببت .امام خمینی نی شببرط اسبباسببی در تأثیر هذیری از ذکر حقیقی را زنده بودن قلب
دان سته که سبب می شود موانع ح ضور مرتفع شده و حجابهای بین عبد و حق خرق شود و درهای
ملکوت اعلی به روی سالک باز شود (خمینی )124 :1377 ،بنابراین به نظر میآید نوعی از تعامل بر
اسبباس داللت معنایی در زمینه ارتباط بخشببی بین این دو موضببوع در این بخش از چهل حدیث نی
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قابل مشببباهده اسبببت که در آن امام خمینی(ره) با تبیین ارتباط بین دو مفهوم قلب و یقظه ،شبببرحی

" ...هر گاه کسببی را در مقابل آفتاب سببوزان بیابی بر او سببایه میافکنی ،و یا بیماری ببینی که سببخت
ناتوان شببده اسببت ،از رحب بر او گریه سببر میدهی ،هس چه چی تو را بر این بیماریت شببکیبا و بر این
ّ
مصیبتها صبور ساخته و از گریه بر خویشتن تسال داده است در حالی که هیچ چی برای تو گرامیتر از
خودت نی ست ،و چگونه ترس از فرود آمدن بالی شبانه  -در حالی که از شدت گناه در ورطه هالکت
فرو رفته باشی تو را از خواب بیدار نمیکند هس این بیماری و سستی را که در قلبت افتاده با ع م راسی
مداوا کن و این خواب غفلتی را که در چشبببمهایت قرار گرفته با بیداری بر طرف سببباز ،فرمان خدا را
گردن بنه و با یاد او انس بگیر "...

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

کامل و توضییی بسی هیرامون این کالم حضرت علی ارا ه دادهاند.
َ
َ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ
َّ
َّ
َ َ
َ
ُّ
 متن غایب :ف ُر َّب َما ت َری الضببباحی م ْن َحر الشببب ْمس فتظل ُه -أ ْو ت َری ال ُم ْبتلی بألب یمض َج َسبببد ُه
َ َّ َ َ َ
َ َ
ًَ َ
َ
ْ َ َ َْ َ
َ
ََ
فت ْبکی َر ْح َمة ل ُه -ف َما َصب َّب َرم َعلی َدا ك َو َجلدم َعلی ُم َصبابكَ -و َع َّ ام َعن ال ُبکاء َعلی نفسبكَ -و
َ َ َ
ْ
َ
َ ْ َُْ
َْ َ ْ َ
ُ َ َ ُ
َ َ
َ
هی أ َع ُّ ال نفس َعلیكَ -و کین ال یوقظك خ ْوف َبیات نق َمةَ -و قد ت َو َّرطت ب َم َعاصیه َمدار َج َسو َواته-
ُ َّ
َ ََْْ
َ َ ََ
ً ْ
َْ َ
ََ َ
َْْ
فتد َاو م ْن َداء الفت َرة فی قلبك ب َع ی َمةَ -و م ْن ک َری الغفلة فی ناظرم بیقظةَ -و ک ْن لله ُمویعا َو بذکره
ً
آنسا ( "...نهج البالغه :1378 ،خوبه)515/214

میدانیب برای نجات و رهایی از خور دو چی الزم است :بیداری و هوشیاری از یکسو و تصمیب و ع م
راسی از سوی دیگر و امام علیه السالم در این عبارت کوتاه به هر دو اشاره فرموده است و بیخبران را
هشببدار میدهد که از خواب غفلت برخی ند و برای نجات خویش از چنگال معاصببی که آتش خشببب و
غضب الهی را بر میافروزد تا وقت نگذشته است تصمیب بگیرند( .مکارم شیرازی)375/8 :1375 ،
متن حاضر :هس از این خواب برخی و تقیظ و تنبه هیدا کن ،بدان که مسافری و دارای مقصدی،
مقصد تو عالب دیگر است و تو را از این عالب خواهی نخواهی میبرند .اگر تهیه سفر و زاد و راحله آن را
دیدی در این سبببفر درمانده نشبببوی و در این سبببیر بیچاره نشبببوی و اال فقیر و بیچاره و بینوا گردی و
خواهی رفت به سمت شقاوتی که سعادت ندارد ،ذلتی که ع ت ندارد ،فقری که غنا دنبالش نی ست،
عذابی که راحت ندارد ،آت شی که خامو شی هیدا نکند ،ف شاری که برطرف شدن ندارد ،ح ن و اندوهی
که خوشیالی در هی آن نیست ،حسرت و ندامتی که آخر ندارد...هان ای دل غافل ،از خواب برخی و
مهیای سفر آخرت شوَ ،ف َق ْد ُنودی فی ُک ْب ب َّ
الرحیل (خمینی)1371:176 ،
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َ ََْْ
َْ َ
ََ َ
َْْ
 عنا صر هم ح ضور( :در متن غایب) فتد َاو م ْن َداء الفت َرة فی قلبك ب َع ی َمةَ -و م ْن ک َری الغفلة
َ َ ََ
فی ناظرم بیقظة
عناصر هم حضور( :در متن حاضر) هس از این خواب برخی و تقیظ و تنبه هیدا کن.
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 روابط بینامتنی :در این قسببمت نی امام خمینی (ره) با نهج البالغه ،تعامل داشببته و به شببکل
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مضمونی با آن ارتباط برقرار کردهاند .این ارتباط نی از انواع نفی متوازی است زیرا حضرت امام(ره) در
ً
متن چهل حدیث کامال هب راستا با نهج البالغه ،توجه به جهان هس ازمرگ و سختیهای هیش روی
انسان را مورد توجه قرار داده و این بیداری را سبب نجات از ورطه نابودی معرفی کردهاند.
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُْ
 متن غایب :قد دارستکب الکتاب و فاتیتکب الیجاج و عرفتکب ما أنکرتب و سوغتکب ما مججتب
ْ ُ َ
َ َ َ َْ
َ
ل ْو کان ال ْع َمی یل َیظ أو َّالنا ُب ی ْستیقظ (نهج البالغه:1378 ،خوبه)427/179
"قرآن را برای شببما تدریس کردم و با شببما منوق و اسببتدالل آغاز کردم ،اشببتباههای شببما را نشببان
دادم ،چی های را که نمیدانسببتید برای شببما توضببیح دادم و ناگوار را که از دهان بیرون میریختید
گوارایتان کردم .این موالب را اگر برای کوری گفته بودم بینا شبببده بود و اگر برای خوابی بیان کرده
بودم بیدار شده بود".
این فراز از خوبه اشاره به این است که :مردم شام نادانانی هستند که چشب بصیرت ندارند تا علوم و
معارفی را که آن حضرت در دسترس آنها میگذارد بنگرند ،و غفلت زدگانی هستند که با همه مواعظ و
هند و اندرزها که به آنها میدهد از خواب غفلت و بیخبری بیدار نمیشبببوند ،واژه أعمی (کور) و نا ب
(خوابیده) هر دو استعارهاند .به اینکه من در تعلیب و تربیت شما هیچ کوتاهی نکردم و تمام برنامههای
ّ
مفید و سازنده را ارا ه دادم؛ اما افسوس که قابلیت میل وجود نداشت و این بذرهای علب و حکمت و
دانه های حیات بخش باران تعلیب و تربیت منب بر شبببوره زار فروریخت( .بیرانی378/3 :1362 ،؛
شوشتری569 /10 :1376 ،؛ مکارم شیرازی) 654 /6 :1375 ،
( متن حاضر) وا سواتا ،وا حسرتا ،بر آنچه خود ما بر سر خود آوردیب! هر چه انبیا و اولیا فریاد کردند
و ما را از خواب خوا ستند بیدار کنند بر غفلت ما روز به روز اف وده شد و شقاوت ما زیاد شد (خمینی،
)109:1371
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ
 عناصر هم حضور( :در متن غایب) ل ْو کان ال ْع َمی یل َیظ أو َّالنا ُب ی ْستیقظ
عنا صر هم ح ضور( :در متن حا ضر) هر چه انبیا و اولیا فریاد کردند و ما را از خواب خوا ستند بیدار

52

کنند بر غفلت ما روز به روز اف وده شد.
 روابط بی نامتنی :این فراز یکی از هن هانترین انواع ت عامالت چ هل حد یث با نهج البال غه در
مو ضوع یقظه ا ست .این هنهانی آنقدر شدت گرفته ا ست که م شخص کردن عنا صر هب ح ضور را با
سختی روبرو کرده است گویا کل عبارتهای ذکر شده میتواند این تعامل هنهان را آشکار کرده و تأثیر
نشان دهد .این ارتباط نی از نوع نفی متوازی

هذیری عمیق حضرت امام(ره) از کالم حضرت علی
ً
بوده که در آن ب یان ا مام خمینی(ره) کامال هب راسببب تا و هب سبببو با کالم امیرالمؤمنین علی

خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

میباشد.

شکل شماره  :1الگوی اسباب و عوامل یقظه بر اساس بینامتنیت نهج البالغه
و تعالیب عرفانی امام خمینی

53
نتیجه گیری

بر اساس ه وهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که در منظومه فکری امام خمینی(ره) ،یقظه به عنوان
یکی از مراحل ابتدایی عرفان عملی دارای چهارچوبی ارزشبببی برای فرد و جامعه و اب اری کارآمد و
اساسی برای ایجاد طر تربیت اسالمی و سلوک عرفانی است .در ساختار رویکرد بینامتنی آثار امام
ً
خمینی و خ صو صا کتاب چهل حدیث با نهج البالغه هیرامون مفهوم یقظه ،فرم و میتوا تأثیرهذیری
داشببته اسببت .لذا سببه سببوح متفاوت از این تأثیر

مسببتقیب از نهج البالغه و کالم حضببرت علی
ً
هذیری قابل ارزیابی است :اوال بر اساس رویکرد بینامتنی ،عناصر هب حضور بین متن نهج البالغه و
ً
آثار امام خمینی و خصوصا چهل حدیث استخراج شد و از این رهیافت روشن شد که امام خمینی (ره)
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در موضبوع یقظه به شبکل مضبمونی با نهج البالغه تعامل داشبته و با همسبویی وی ه با نهج البالغه،
ً
ارتباطی رو شن از نوع نفی متوازی را شکل دادهاند .ثانیا گذ شته از رویکرد بینامتنی و توجه به عنا صر
هب حضبببور ،گاهی تأثیرهذیری امام خمینی(ره) از نهج البالغه را میتوان نوعی تأثیر هذیری معنایی
دانسببت .چنان که ایشببان در بیان مفاهیمی نظیر یقظه و ارتباط بخشببی آن با دیگر مفاهیب ،نوعی از
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داللت معنایی را بر میگ ینند که هب راسببتا و همسببو با نهج البالغه میباشببد .به عنوان مبال ایشببان
یقظه را در تعرین به عنوان عامل بیدار کننده انسبببان از خواب غفلت معرفی کرده و با مفاهیب دیگر
نظیر اندیشبببیدن ،احضبببار قلب ،بهرهمندی از اولیاءالله و توجه به مرگ و کوتاهی مدت عمر به عنوان
اسباب و عوامل یقظه مورد تبیین قرار میدهند که همگی بیان کننده نوعی تأثیرهذیری معنایی از نهج
ً
البالغه ا ست  .ثالبا در مو ضوع یقظه نوع دیگری از تأثیرهذیری امام خمینی(ره) از نهج البالغه در آثار
ً
امام خمینی و خصوصا کتاب چهل حدیث وجود دارد و آن مربوط به اسلوب ادبی و نیوه بیان ایشان
است .در مفهوم یقظه ،این اسلوب بیانی و شیوه هرداخت ادبی به موضوع ،گاه چنان چشمگیر است
که گویا نوعی خویشببباوندی بین دو متن ایجاد میشبببود .بنابراین امام خمینی(ره) ،همواره بر ل وم
بیداری از خواب غفلت و مصمب ساختن ع م و اراده بر اطاعت خداوند تأکید داشتهاند و توجه و عنایت
به عرفان عملی ،تربیت اسبببالمی ،اخالق مداری و دین مداری از جایگاهی بنیادین در اندیشبببه امام
خمینی(ره) برخوردار است.
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میرزائ  ،فرامرز و ماشهههاءال م واحدی« ،1388 ،روابط بینامتن قرآن با اشهههعار احمد مطر»،
نشریم نثر پژوه ادب فار

(ادب و زبان) ،شماره  ،25ص ،299-322کرمان ،دانشگاه
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شهید باهنر کرمان
نامور مط ق ،بهمن ،1395 ،بینامتنی از ههاختار گرای تا پسههامدرنیسههم ،چاپ اول ،تهران،
نشر خن
نامور مط ق ،بهمن« ،1386،ترامتنی

مطالعﮥ روابط ی

متن با دیگر متنها» ،پژوهشنامم

ول انسان  ،شماره ، 56ص ،83-98تهران ،دانشگاه شهید بهشت
هاشم خوئ  ،میرزا حبی ال م1358 ،ه ش ،منهاج البرا هﮥ ف شرح نهج البالغم ،مصحح:
خوانش بینامتنی مفهوم یقظه در نهج البالغه
و تعالیم عرفانی امام خمینی

ید ابراهیم میانج  ،چاپ چهارل ،تهران ،مکتبهة اإل المیهة
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