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 البلاغه  نهج اخلاقی هایحکمت در قرآن آیات بینامتنی هایجلوه
 ** محمد رضا حسینی نیاسید /  *یی سیفعلی فاطمه

 29/6/99تاریخ پذیرش:      23/21/99تاریخ دریافت: 

 دهیچك
 آن یهاتهناگد به یابیدستتتت و یادب متن قتریعم خوانش منظور به یاهینظر  ینامتنیب

 کش . رندگیکدی با جعامد در ینوع به هموار  متون که است   یواقع نیا انگریب و. است 
 با که اس  یمتون از البالغه نهج. دینمایم دعوت متون از نو یخوانشت به را ما جعامد نیا

 به یار یبستت موارد در خود اناتیب در یعل امام. دارد جنگاجنم یارجباط قرآن میمداه
 روه و ود ب یوح مکتب از برگرفته زین حضرت کلمات ریستا. اندنمود  حیجصتر  یوح اتیآ

 و قرآن ویعم رابله انیب هدب با مقاله نیا. استت  یمتجل آن در قرآن یاله و یمعنو 
 انیب و وتتد  انجام یدیجو تت یلیجرل روک به البالغه، نهج در نیرالمومنیام اناتیب
 نو  زا البالغه نهج یهاحکم  در قرآن اتیآ ینامتنیب یهاجلو  نیشتتتر یب که داردیم

 قرار ییجز  یند و یکل یند بعد مراحد در. استت  یمتواز  یند قاعد  با ملابو و مضتتمون
 و الداظ از میمستق ریغ طور به شیخو اهداب و مقا تد انیب یبرا یعل امام که دارد

 یستتار  و یجار  حضتترت آن کالم ستتراستتر در قرآن روه و اندگرفته بهر  یقرآن عبارات
 ردازکپ از البالغه نهج یحکمتها در بیغا متن عنوان به میکر  قرآن آنکه جهینت. استت 
 ستتننان در واستتلهیب و آوتتکار یحضتتور  موارد اغلب در و بود  برخوردار یمللوب کامالد 
 ینیع و میمستتتق  تتورت به میکر  قرآن از یر یگ بهر  در امام. دارد یعل امام

 با یتح ای و بیغا متن در یکل ای یئزج راتییجغ و التیجعد جادیا با و نماند  مردود
 اباهد و میمداه ارائه به ستتنن مقام یمقتضتتا به یمضتتمون و ییمعنا ارجباض یبرقرار 
 .اندپرداخته متداوت یقالب در یقرآن
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 یدیواژگان کل
 .ینامتنیب ،یاخالق حکم  البالغه، نهج قرآن،

 مقدمه
خیر های اادبی و زبان وتتتناختی دههبینامتنی یکی از رویکردهای نوین و مورد جوجه در پژوهشتتتهای 

بود  و بر این اندیشه متکی اس  که متن، نظامی بسته، مستقد و خودبسند  نیس ؛ بلکه پیوندی دوسویه 
: 2۴۴۴وسی، ممو جنگاجنم با ستایر متون دارد و برای درک و فهم متن نیازمند وتناسایی آن پیوند هستیم

31) 
د  بریم که متون و آ ار برجای مانآنها به این مستتتئله پی می بتا ملالعه متون منتل  و دق  و جیمد در

اند. این ته یر پذیرفته و بر یکدیگر جی یر گذاوتتیاز نویستتندگان و وتتعرا هموار  با هم مرجبا بود ، از یکدیگر ج
 جوان گد  زایش هیچ متنی مستقد وامر امروز  ستن  مورد جوجه پژوهشگران قرار گرفته، جا جایی که می

های منتل  و متعددی اس  که ناگزیر از ارجباض با متون یاز از متون دیگر نیس . هر متنی دارای الیهنبی
دیگر استتت . بتته بیتتان دیگر متون در کنش و واکنش بتتا یکتدیگرنتتد. و همین عتتامتتد بتتاعتت  پویتتایی آنهتتا 

 (13: 1۰2۰وود)لوون، می
منرصتتتر بتته فرد هنری و بالغی،  هتتایقرآن کریم بتتا عمو معتتانی و غنتتای واژگتتانی در کنتتار ویژگی

ن ای که از ستتالهای آغازیارزوتتمندجرین منبع الهام نزد وتتاعران و نویستتندگان و ستتننوران استت ؛ به گونه
ج البالغه، اند. در نهاسالم از این منبع دینی به اوکال منتل  لدظی، واژگانی، الهام گیری و.... بهر  برد 

ب قرآن، این منبع غنی به بهترین وتتکد ججلی یافته استت . به عنوان مجموعه ستتننان وتتاگرد اول مکت
نهج البالغه ستتروتتار از مداهیم و معانی اخالقی، جربیتی و دینی استت .  مداهیم به کار برد  وتتد  در نهج 
البالغته نزدیکی بستتتیتار زیتادی بتا مداهیم قرآنی دارد، که نیاز به جیمد و جدکر در متن آن را  تتتد چندان 

ری از موارد به طور  تتریح و آوتتکار به آیه قرآنی اوتتار  وتتد  و در بقیه موارد در  تتورت نماید. در بستتیامی
جوان معانی قرآنی نهدته در متن را بیرون کشتتید. انجام این جرقیو که همرا  با جیکید بر آوتتنایی با قرآن می

همرا  با  دهد؛ جوجهی که جواند جوجه افراد را از لدظ به معنا جغییرباوتتد میمداهیم اخالقی نهج البالغه می
 جیمد و جدکر باود.

هتای بینتامتنی قرآن در نهج البالغه نیازمند جیلی  کتب البتته بیتان جتام و احصتتتاء کتامتد همته جلو 
مدصتتلی استت . این نووتتتار جنها جالوتتی استت  برای نشتتان دادن اجراد و هماهنگی قرآن و عترت در بعد 

 سنن. و اینکه: 
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 د    هم به قدرجشنگی باید چشیدآب دریا را اگر نتوان کشی
 بینامتنی .1

این  جرین مباح  حوز  نقد متن اس . به دلید نو بودنجرین و جدیجرین، حستاوبینامتنی یکی از جاز 
مورتو  در حوز  نقد ادبی، و برای آونایی خوانند  با این مورو ، ابتدا به طور خال ه به معرفی بینامتنی 

 وود.میو مهمترین مباح  آن پرداخته 
 تعریف بینامتنی .1-1

ها پیوستتته بر ا تتد استتاستتی نظریه بینامتنی این استت  که هیچ متنی بدون پیش متن نیستت ، و متن
جوان به جنهایی و بدون ( هیچ متنی را نمی23: 171۴وتوند) نامور مللو، های گذوتته بنا میاستاو متن

روابا درون متنی کارستتتاز نیستتت  و اجکتا بته متون دیگر فهمیتد. پ  جهت  فهم یته متن جنها جوجه به 
دار فهم (. کستتی که عهد  ۰17: 1711بایستت  به رابله متن با ستتایر متون نیز جوجه کرد) قائمی نیا، می

بایستت  رابله آن متن با ستتایر متون را رووتتن کند. بنابراین بینامتنی نشتتان دهند  آن یه متن استت  می
در واقع  گیرند.اند و از آنها بهر  مییدادهای پیشین مربوضاست  که همه رویدادهای ارجباطی به نوعی با رو

ر ای از متون که در آن هی بینامتنی دانستتت . یعنی مجموعهای در یه زنجیر جوان حلقهیته متن را می
 (13: 171۰کند)سللانی، متن عنا ری از متن یا متون دیگر را در خود جعبیه می

 هایهتا در ستتتلوه متغیر و با وتتتکدتن استتت ؛ دیگر متناز نظر روالن بتارت، هر متنی یته بینتام
ر های فرهنم پیرامونی دهای فرهنم پیشتتین و متنکمابیش قابد وتتناستتایی در آن حضتتور دارند؛ متن

 (.13: 171۴نامور مللو، «)واقع هر متنی یه باف  جدید از نقد قول های مترول ود  اس 
ناپذیر و رروری ین پدید  را برای جمام متون امری اجتنابی بینامتنی، اگذار نظریهژولیا کریستوا بنیان

آورد که با هم درحال مکالمه هستتتتند. وی بینامتنی ای گرد میداند. وی جمام متون را در زیر مجموعهمی
 یوتتتود. هرمتن به منزلهها ستتتاخته میهر متن همچون معرقی، از نقد قول»کنتد: را چنین جعری  می

(. از نظر وی بینامتنی جرکیبی کاوی کاری 00: 1281)کریستوا، « تنی دیگر اس سازی مجذب و دگرگون
(. کریستوا 22: 3441باود و هر متنی فراخوان و جبدیلی از دیگر متون اس )عزام، وتد  از اقتباستات می

ه متن، ی»کنند. به نظر وی بینتامتنی را فضتتتایی در نظر گرفتته کته در آن فضتتتا، متون با هم برخورد می
د  از های متعدد اخذ وگشتتی از متون و بینامتنی در فضتای یه متن مدروض است  که در آن گدتهایج

(. به نظر او هیچ متنی به 12: 1284کنند)آلن، دیگر متون، با هم مصتتتادب وتتتد  و یکدیگر را خنًی می
تون یگر مهر متنی اگر چه به د» تورت  ترب و منرصتر وجود ندارد و جدای از دیگر متون نیس ؛ بلکه 
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: 1284)پین، «جواند متنی یه سویه باودای نداوته باود با متون دیگر در حال مکالمه اس  و نمیاوتار 
391 .) 

ومندی به گوید: مکالمه یا گدتگیاد کرد  می« مکالمه»بتاختین در جعری  بینتامتنی که از آن به عنوان 
(. از نظر وی 00: 1280وود)ساسانی، الق میی رتروری هر پار  گدتاری با پار  گدتارهای دیگر اطرابله

ها، خوا  یه گدته، وتتتعر، جرانه، نمایش و خوا  یه ای از نشتتتانهجواند به هر مجموعههر پار  گدتاری می»
 ( .00: 1280ساسانی، «)فیلم اوار  کند. در واقع هر متنی مرد جقاطع متون دیگر اس 

داند و آن را برای هر متنی حتمی و ون پیشتتتین میروالن بارت متن جدید را حا تتتد اجتما  اجزاء مت
هر متنی باف  جدیدی استتت  که جار و پود آن از نقد »کند که وتتتمارد. وی یادآوری مینتاپذیر میاجتنتاب

ها، الگوهای موزون و ها و کالم گذوتتتته جنید  وتتتد  استتت . در بلن هر متن کدهای پراکند ، قالبقول
اند؛ زیرا هموار  زبان، پیشتتاپیش و پیرامون متن منتشتتر و منقستتم گشتتتههای زبان اجتماعی و ... ، قلعه

بینامتنی جداعد بین متون گذوته »آمد  اس : « متن غائب»(. در کتاب 210: 1218بروئد ، «)وجود دارد
که  باوتتتدباوتتتد. به طوری که متن داخد در روابا بینامتنی خال تتته جعدادی از متونی میو معا تتتر می

بنشد. به طوری که چیزی از متون نوردد و وتکد جدیدی به آن متن میدو متن را در می مرزهای بین آن
)عزام، «ماند و برای درک این عمد، مهارت و جیزهووتی کافی نیاز اس گذوتته جز مرتوای آن باقی نمی

 و ای برای فهم متون برومرد ، وکد دهند (. بابه احمدی بینامتنی را پیش از آن که وسیله31: 3441
لی ای برای فهم رابله بین یه متن با متون قبجبیین کنند  نو  حضتتتور یه متن در متن دیگر و وستتتیله

بنشتتتد. وی دهد، واجزاء آنها را در یه ستتتیاق معناداری، وتتتکد میداند، که متون را به هم ربا میمی
ه پیشتر مزهایی اس  کدهد و استوار به رهر متن براستاو متونی که پیشتتر خواندیم معنا می»نویستد: می

از نظر دکتر وتتعیری هر متنی یه بینامتن استت  و روابا بینامتنی  (.231: 1284احمدی، «)ایموتتناخته
ای متن هستتتند، متنی که بیشتتتر از آنکه یه مرد برخورد، همنشتتینی، جالقی و ادغام نظامهای نشتتانه

 (.171۴فرایند باود یه مرصول اس )وعیری و همکاران، 
امد استقراض و جواند وتگیری معنای متن جوستا متون دیگر است . این میوتکد ینامتنیتبنابراین ب

دگردیستتتی متنی دیگر جوستتتا مول  یتا ارجا  دادن خوانند  به متنی دیگر باوتتتد .برخی بر این باورند که 
، معاررتتات و ... در میراث ادب ستترقات، اوتتار ، مناقضتتات، جلمیح، جضتتمین، اقتباوا تتلالحاجی چون 

 (. ۰2: 2۴۴1م، پووانی دارند) عزاعربی جا حدودی با مدهوم بینامتنی هم
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 ارکان بینامتنی .1-2

 بینامتنی، دارای سه رکن ا لی اس : متن غایب، متن حارر، عملیات بینامتنی.
ه برای جواند باوتتتد، کی بینامتنی هر متنی دارای یه یا چند ستتتند منتل  میدر پتدید  متن غایب:

که متن ا تتتلی را جدستتتیر  فهم و جرلید آن باید به آن استتتناد ارجا  داد؛ و این متن ارجاعی همان استتت 
ظریه، وتتتود و طبو این ننامید  می« متن پنهان»یا « متن غایب»کند. این ستتتند و ارجا  در بینامتنی می

داند. بنابراین متن غایب همان بتاع  جولید آن متن وتتتد  و متن ا تتتلی وجود خود را مدیون این متن می
جواند ها میکند و این آ ار و نشانهاز آن را نمایان میهایی متنی است  که نویستند  در متن خود، آ ار و نشانه
 به اوکال منتل  در نووته او وجود داوته باود. 

ان هموتود، نیز جعبیر می« متن ا تلی»و « متن موجود»، «متن الحو»: که از آن به «متن حاضرر»

افتن خوانند  در تتتدد یمتنی استتت  که پیش روی خوانند  استتت  و مورد جعامد با متون دیگر قرار گرفته و 
 باود.منشی و مرجع این متن می

ی بینامتنی استتت ، که در واقع پیوستتتتی از متن غایب و متن عنصتتتر ستتتوم نظریه عملیات بینامتنی:

حارتر و حا تد جعامد و جداعد این دو متن است . عملیات بینامتنی همان بررستی متن ا تلی با جوجه به 
که نرو  جعامد متن حارتتتر و متن غایب و چگونگی باوتتتد. آنها میمتن غایب و ردیابی روابا موجود بین 

(. به عبارت دیگر انتقال لدظ یا معنا از متن پنهان به متن 31: 1712کند)مستتتبوق، ارجباض آنها را بازگو می
که در رود. جرین رکن نظری  بینامتنی در جدستیر متون به ومار میحارتر، عملیات بینامتنی نام دارد و مهم

ع پیوستتتی از متن غایب و متن حارتتر و حا تتد جعامد و جداعد این دو متن استت  و همان بررستتی متن واق
 .باودا لی با جوجه به متن غایب و ردیابی روابا موجود بین آنها می

در این پژوهش، متن قرآن بتته عنوان متن غتتایتتب، حکمتهتتای اخالقی نهج البالغتته بتته عنوان متن 
 وود.های اخالقی نهج البالغه عملیات بینامتنی مرسوب میآن با حکم حارر، و روابا بینامتنی قر 

 قواعد بینامتنی .1-5

اعد گیرد که از آن با عنوان قو بازآفرینی متن پنهان یا حضتور آن در متن حارر به سه  ورت انجام می
 ( :33:  2۴۴۴وود) موسی، گانه بینامتنی یاد میسه

آورد و متن حارر ادامه ندی جزئی )اجترار(: در این نو ، مؤل  جزیی از متن غایب را در متن خود می
در این نو ، متن بر (. 7۴1: 1711متن غتایب استتت  و کمتر ابتکار یا نوآوری در آن وجود دارد) میرزایی، 

وارتتتح  باوتتتد. بدین جرجیبجواند یه جمله، یه عبارت و یا یه کلمه و مانند آن گرفتته از متن غایب، می
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گیرد پذیرد. چنین جعاملی که به وکد جزئی  ورت میاست  که این نو  روابا به وکد سلری انجام می
 جواند از نظر معنای الداظ و عبارات، منال  یا موافو با متن غایب باود.می

متن پنهان  متوازی ندی متوازی )امتصتای(: این نو  از روابا بینامتنی از نو  قبد برجر استت . در ندی
: 1711پذیرفته وتتد   و به  تتورجی در متن حارتتر به کار رفته که جوهر  آن جغییر نکرد  استت )میرزایی، 

دید جواند در معنی متن جدر این نو  از بینامتنی معنی مقلعی متن همان استتت ، ولی نویستتتند  می( 7۴1
ستتتی ی متن غایب در متن حارتتتر جغییر استتتاخود بیافزاید. بنابراین دراین وتتتکد از روابا بینامتنی، معنا

کند، بلکه با جوجه به مقتضتای متن حارر و با جوجه به معنی آن، نقشی را که در همان متن غایب ایدا نمی
کند در متن حارر نیز برعهد  دارد. این بدان معنی نیس  که معنای متن غایب در این وکد با معنایی می

ییر و جواند دارای معنای بیشتتتری باوتتد و یا با جغقا نیستت ، بلکه میکند متناکه در متن حارتتر ایدا می
 جنوعی که به نوآوری و ابدا  نویسند  بستگی دارد همرا  باود.

گاهانه و عمیو نیاز دارد جا   ندی کلی) حوار(: این نو  بتاالجرین درجه بینامتنی استتت  و به خوانشتتتی آ
کند، به ن نو  از روابا، متن پنهتان را بتازآفرینی کتامتد میبتوان متن پنهتان را درک کرد، زیرا مؤل  در ای

گا  روی میای کته در خالب معنای متن پنهان به کار میگونته  دهد)میرزایی،رود و معموال این امر ناخودآ
وتتتاعر یا نویستتتند  مقلعی از متن غایب را در متن خود  (. در این نو 73: 2۴۴3؛ وعدالله، 7۴1: 1711

ی که معنی متن مترول وتتتد  استتت . در واقع در ندی کلی مقدار زیادی از متن پنهان در آورد، در حتالمی
تن گیرد، چرا که خوانند  با خواندن ممتن حارتر بکار رفته و معموالد این جعامد به وتکد آوکار  ورت می

وکد  نحارتر بناطر وفور، ورتوه و یا حضور بارز متن غایب در متن حارر بدان پی برد  و حامد باالجری
جعامد با متن غایب استت  و در بیشتتتر مواقع در این وتتکد کاربرد معنای متن غایب با معنای متن حارتتر 

 متداوت اس .
این سته نو  رابله بین متن پنهان و متن حارر مهمترین بنش بینامتنی اس ، که عملیات بینامتنی 

ووتتتن را از متن غایب به متن حارتتتر ر کنتد. عملیات بینامتنی در واقع چگونگی کو  معنا آن را جبیین می
 کند که در این کو  چه جغییراجی روی داد  جا متن کنونی وکد بگیرد.کند و مشنص میمی

 هدف بینامتنی .1-4

ه ها و آ ار مًب  متون دیگر بر یه متن اس ؛ چرا کجرین هدفی که بینامتنی  دارد، کشت  نشانهمهم
متن حارتر و متون دیگر است ، به طوری که خوانند  را در  بینامتنی  ملالعه و بررستی روابا موجود میان

 رساند.جر و فهم بهتر یه متن یاری میدرک عمیو
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 های اخالقی نهج البالغهبینامتنی آیات قرآن در حکمتانواع روابط  .2

 رابطه بینامتنی کامل متنی:  .2-1
در این نو  از روابا بینامتنی، جکیه بر متن کامد و مستتقد است  و دقیقاد همان متن ا لی بدون هیچ 

د)حلبی رواک جوستتا آفرینند  متن حارتتر به کار میافزایش و یا کم و کاستتتی در ستتیاق اولیه و ا تتلی
دون ذکر دانستت  که ب جوان همان اقتباو، جلمیح و جضتتمین(. این نو  از روابا بینامتنی را می 1:  3441،

های نهج البالغه مواردی وجود دارد که در در حکم (.  24: 1281منبع کالم بیان وتد  است )راستگو، 
آن امام به طور مستتقیم به آیاجی از قرآن اوتار  نمود  و یا قسمتی از آیات را به همان  ورت در کالم خود 

 د.گردهایی از آن  بیان میاند. که نمونهبه کار برد 

 . متن حاضر: 2-1-1
ْ  یِف … :» 17۴حکم   ِذَت هَلُ

ُ
وُمْ  َلْو م ُ َُ ْخ ُِ َْلَ َت  اْلَكََّل

َ
ْقوىَی َخ  م اِد التَّ  بدانید که اگر اجاز  سنن«:   الزَّ

 دادند که بهترین جووه جقوی اس .گدتن داوتند وما را خبر می
 متن غایب: 

ُدوا فِإتَّ َخ »  اِد َی و ََتَزوَّ ْقَوىالزَّ گاری ز ین جووه پرهید که بهتر یر ی(: و برای خود جووه برگ113)بقر ، « التَّ

 اس .
 عملیات بینامتنی:

 اند، پ  از وتتتره حال بازماندگاندر این کالم کته بته گدتگویی نمادین با مردگان پرداخته  امتام 
آنهتا، با این ستتتوال که از وتتتما چه خبر؟ کالم خود را اینگونه پایان دادند که اگر مردگان گورستتتتان جوان 

ستتور   113آیه  ، و این در واقع قستتمتی از«ان خیر الزاد التقوی»دادند که: پاستتنگویی داوتتتند پاستت  می
بقر  است  که در آن خدای متعال به جووه برداوتن از سدر معنوی حج فرمان داد  و بهترین جووه را جقوی 
معرفی نمود  است . این عبارت بدون کم و کاس ، و جغییر و جبدید به همان  ورت ا لی، اما برای هدب 

 جزیی اس .به کار رفته اس  که قاعد  ندی   و مقصود دیگر در کالم امام

 . متن حاضر: 2-1-2
لم : »7۰۰حکم  

َ َفَكْ  ِمْ  ُمَؤم  ُووا اهللَّ اِ  اقَّ َر النَّ ْوَ  ی ُمُغُه َو َباتم َما اَل ْی َما اَل  َمَماش  ِ  َما س  َ
م
ُكُنُه َو َماِمع ُرُكُه ْی س  ْ

اَبُه َحَراما  َو ا ص َ
َ
َمُه َو ِمْ  َحقٍّ َمَنَمُه م ُه ِمْ  َباِطلم ََجَ

فا  اَلِهفا  َقْد َخ َو َلَممَّ ِه آس ِ  َرب 
َ
َُ یلَع ْزِرِه َو َقِد ِ  َفَباَء ِبِ

ِسَر ْحَتَمَل ِبِه آَثاما 
ْع  راُت اْْلُِب ی ال دُّ س  ْ ای مردم از خدا بترستتتید، چه بستتتا آرزومندی که به آرزوی خود «: یا َو اْْلِخَرَة ذِلَك ُهَو اْلاُ
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ای که زود آنچه را که گرد آورد  رها خواهد ردآورند نرستید، و سازند  ساختمانی که در آن مسکن نکرد، و گ
کرد، وتتاید که از را  باطد گرد آورد ، و یا حو دیگران را بازداوتتته، و با حرام به هم آمینته، که گناهش بر 

دنیا و  رود، که درگذرد، و با پشتتیمانی و حستترت به نزد خدا میگردن اوستت ، و با ستتنگینی بار گنا  در می
 کرد  و این اس  خسارت آوکار.آخرت زیان 

 متن غایب: 

اِ  َمْ  »  ُه َخ یَو ِمَ  الن َّ اب َ ص  َ
َ
ِإْت م  َحْر م ف َ

َ
َ یلَع ُد اهللَّ  َوْمِهِه َخ ٌی ْمب ُ

َ
اَبْتُه ِفْتَنٌ  اْفَوَمَ  یلَع ص  َ

َ
ِه َو ِ ْت م  ب ِ

تَّ
َ
ّ َر  اْطم َ س  ِ

ْع  َراُت اْْلُِب یالدُّ س  ْ ك یان مردم کستتتی استتت  که خدا را فقا بر ی﴾: و از م11، ﴿الرج« ُی ا َو اْْلِخَرَة ذِلَك ُهَو اْلاُ

و رستتتد ی بدیابد، و چون بالینان یری به او برستتتد بدان اطمیپرستتتتد. پ  اگر خحال ا و بدون عمد   می
 اِن آوکار.ین اس  همان ز ید  اس  ایان دیا و آخرت ز یروی برجابد. در دن

 عملیات بینامتنی: 

با جوجه دادن به فناپذیر بودن دنیا به چگونگی به دس  آوردن آن جذکر داد  و  در متن حارر امام 
سور  حج اس  که در آن خدای  11خوانند. عبارت پایانی کالم قسمتی از آیه افراد را به جقوای الهی فرا می

ی به بمتعال با جو تتتی  کستتتانی که دارای جزلزل در ایمان خود هستتتتند، و ایمان خود را به میزان دستتتتیا
:، 1712بابایی، «) اند و هم آخرت راا را از دس  داد یآنها هم دن»دارد که: اند بیان میمادیات دنیا گر  زد 

یابی به هدب مورد نظر خود که جرغیب و جشویو این عبارت را با همان معنا برای دست   ( امام2۴7: 7
 رود.ندی کلی به ومار می اند، که در قواعد بینامتنیبه جقوی اس  باز آفرینی نمود 

 . متن حاضر: 2-1-3
هُ : » 71حکم   الد نف هد ا بد  ود مد لی ِه یدد یند یمد صد عد کد ِقبد  ند و آن ک  که از هر چیزی جرستتید هموار  «: هیعد
 نشینی اس .در حال عقب

 متن غایب:

ُ  ال   َّ یَو ِ ْذ َز »   ْ  َو َقاَل اَل َ اِلَ  یَ  هَلُ اهَلُ ْهم َ
َ
اُت م اِ  َو ِ ّن  یَلُكُ  الْ ط َ َُ ِمَ  النَّ ا َتَراَءِ  اْلِف  ْو َکَتاِت َماٌر َلُكْ  َفَممَّ

 َهِقَب 
َ
اَل ِ ّن  ی َعَكَص یلَع لان یاد کن   هنگتامی را که وتتتیت﴾: و ا ۰1، ﴿األندتال«  ٌء ِمْنُكْ  ....ىَبِر  ِه َو ق َ

ا روز ننواهد ود و من پنا  ومیبر وما پ چ ک  از مردمیامروز ه» اراس  و گد : یشتان بیاعمال آنان را برا
زارم یلان   به عقب برگش  و گد  : من از وما بیدند ا وتیگر را دیکدیهستتم، پ  هنگامی که دو گرو  

. ... 
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 عملیات بینامتنی: 

نها ن و ستت   جیك آنها به جنم با مستتلمین را و جرر یلان، اعمال مشتترکین  دادن وتتیآیه در مورد ز 
لیینکوی" در آیه به معنای خودداری از چگذاوتتن آنهاست . "  ِقبد زی اس ، و" عد  ِه" حال و کلمه" عقب"یعد

ده به هم برخوردند از جرو به عقب ین استتت  که: وقتی دو طایبه معنای پاوتتتنه استتت ، و معنای جمله ا
ه به نیز این عبارت را عینی در همان معنای آی (. امام 121: 1، 173۰برگشتتتته و فرارکردند)طباطبایی، 

 رود.اند که در قواعد بینامتنی ندی جزیی به ومار میکار برد 

 . متن حاضر: 2-1-4
ِق » :2۴حکم  

َ
ْ  ىُموا َذِو یم ِ ِِ ا

ا  اْْلُُروَءاِ  َهََثَ ْ َهاِثٌر ِ الَّ َو ]یَفم َ ِ یُُدُ ِب یْمَُثُ ِمهْْنُ ِ ی[ ِد اهللَّ : از «ْرَفُمهیُِدِ ی ِب ُد اهللَّ

 سازد.لغزد جز آن که دس  خدا او را بلند مرجبه میرا جوانمردی نمیید، ز یدرگذر لغزک جوانمردان 
 متن غایب:

 ی 
َ
ِ َفْوَل م  ﴾: دس  خدا باالی دستهای آنان اس .1۴، ﴿الدتحهِیْ ِد یُد اهللَّ

 عملیات بینامتنی: 

ه وید" قوت و نصتترت استت ، و " یدر آیه مراد از کلمه"  ه" به معنای نصتترت اللَّ ه می د اللَّ اوتتد، بقوت اللَّ
اعتمادت به  امبریعنی ای پیاستت ، و  د قوت و نصتترت خدا فوق قوت و نصتترت مردمیخواهد بدرمامی

ا لاله یدالله را عینا از آیه  (. امام۰11: 11، 173۰طباطبایی، (نصترت خدا باوتد، نه به نصرت آنان
ید اند. بدین معنا که جوانمرد به دله کار برد قرآن بته عتاریت  گرفته و برای هدب خود با همان بار معنایی ب

اک به قدرت و یاری الهی متصتد اس  که در هنگام لغزک یاریگر و بلند کنند  اوس  خصتل  جوانمردی
پ  نگذوتتتتن از خلای جوانمرد نوعی مقابله با قدرت و یاری خداستتت  که باید از آن پرهیز نمود. چرا که 

خیزد و آنکه نگذرد را  به جایی ننواهد برد نمرد با کمه آن برمیقدرت خدا مافوق همه دستتتهاستت ، جوا
 و در نهای  از رفتارک پشیمان خواهد ود.

 رابطه بینامتنی کامل تعدیلی:  .5-5

در این نو  از روابا بینامتنی، نویستتند  متنی کامد و مستتتقد از یه مصتتر  و یا بی  یا نًر را انتناب 
های ستتتاد  و پیچید  مانند کم و زیاد کردن، مقدم و مؤخر نیکند و بعضتتتی از جغییرات و ستتتاختاروتتتکمی

نمودن اجزاء، و جغییر زمتتان افعتتال، جبتتدیتتد جمالت انشتتتائی بتته خبری و برعک  آن متن را درون متن 
(. عباو زاد  نیز در  1: 3441برد )حلبی، ی جدید بهر  مینهد و از آن در جه  بیان اندیشتتتهخویش می
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نویستتند  یا گویند  بنشتتی از آیه قرآنی را با ستتاختار جغییر یافته در الیه  تترفی و » نویستتد: جعری  آن می
 جواند به اوکال گوناگون در ساختار دخد و جصربنروی در ا ر و ستنن خود به کار گیرد، بدین وستیله می

 (. 2: 1289)عباو زاد ، « کند، گا  با افزودن و گا  با کاستن، دمی با جغییر و دمی با جاخیر

 . متن حاضر: 2-2-1
ِ َو َرْ ی ِه َمْ  َرْ یاْلَفِق  ُكُل  ُه یاْلَفِق : » 94حکم   ِ  اهللَّ اَ  ِمْ  َرْْحَ

ِط النَّ ُهْ  ِمْ  َرْوِ  ی ْؤ یَون  ِ َو َرْ  س  ْ ْ ِمْ  ی اهللَّ ْؤِمهْْنُ
د، و او ناامید نکن فقیه کامد کستتی استت  که مردم را از آمرزک خدا مییوو نکند، و از مهربانی« : َمْكِراهللَّ 

 از عذاب ناگهانی خدا ایمن نسازد.
 اند.در این سه فراز ارزومند، در معرفی فقیه کامد از سه آیه قرآن بهر  گرفته امام 

 قسمت اول: متن غایب: 

وَت ی َقاَل َو َمْ  »  الُّ ِه ِ الَّ الض  َّ ِ  َرب  گمراهان از رحم  چه کستتتی جز » ﴾: گد : 12﴿الرجر،  «ْوَنُط ِمْ  َرْْحَ

 وود؟ د مییپروردگارک نوم
 عملیات بینامتنی:

. درقرآن کریم از انداولین خصتتتلت  فقیته را نا امید نکردن مردم از رحم  خدا معرفی کرد  امتام  
، 173۰وتمرد  وتد  اس )طباطبایی، دی از رحم  پروردگار از خصتائص گمراهان ینوم قول ابراهیم

نکه از حو بازگشته، گمرا  ود  یوتود؟ مگر اوو مییو نعم  خداوند، میچه کستی از رحم   (.211: 12
(، یا را   واب را خلا رفته باود)زمنشری، 111: 17، 171۴باود و بقدرت خداوند جاهد باود)طبرسی، 

این آیه را برای هدب خود که معرفی فقیه کامد استت  با همان الداظ و اندکی  امام  (.311: 2، 1۰۴3
 رود.اند. رابله دو متن از نو   ندی کلی به ومار میختار بازآفرینی نمود جغییر در سا

 قسمت دوم: 

وا ِمْ   یا َبِ ی»  س  ُ ِخ ویاْذَهُبوا َفَتَحس  َّ
َ
َف َو م تَ یس  ُ ُه اَل ِه َو اَل  ِ ِ ع َّ وا ِمْ  َرْوِ  اهللَّ س  ُ

َ
یّ ِ ی ُ  ِمْ  َرْوِ  اهللَّ

َ
ّ ُُ  ِ الَّ اْلَقْو

د و از رحم  خدا یوستت  و برادرک جستتتجو کنید و از ی﴾: ای پستتران من، برو81 ،وستت ی﴿« اْلَكاِفُروَت 

 وود.د نمییرا جز گرو  کافران کسی از رحم  خدا نومید ز ید مباوینوم
 عملیات بینامتنی: 

هیود الد جد » ختداونتد از قول یعقوب نبی در خلتاب به فرزندانش می فرماید:  ِه اللَّ وف وا ِمنف رد ستتتُ
د
چ یه« : ی

دی یاو از روه خدا و نومیرا ید وود ز یوو و از رحمتش ناامید از روه خدا مایجواند و نبامانی نمییا تاحب 
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)طباطبایی، ق  مردود کردن قدرت او، و در معنا کدر به احاطه و ستتتعه رحم  اوستتت یاز رحمتش در حق
اند. دومین ویژگی فقیه کامد را نا امید نکردن مردم از رحم  خدا بیان کرد  امام (. 72۴/ 11: 173۰

در واقع همان عبارت قرآن با اندک جغییری در ستتتاختار ادبی استتت . که ندی کلی نامید   عبتارت امام 
 وود.می

 قسمت سوم:

ِ َفََّل »  ِمُنوا َمْكَر اهللَّ
َ
ّ  ف َ
َ
ُُ ی م ِ ِ الَّ اْلَقْو َمُ  َمْكَر اهللَّ

ْ
ُروَت  ّ اس  ِ

من یا از مکر ختدا خود را ایتت﴾: آ99، ﴿األعراب « اْلا َ

 داند.من نمییانکار ا کسی   خود را از مکر خدا ایدانستند ؟ ا با آنکه   جز مردم ز 
 عملیات بینامتنی:

با  ( و امام231: 1، 173۰)طباطبایی، انکتارانندیتمن از مکر ختدا ز یدارد کته مردم اآیته بیتان می 
از همین آیه و با اندک جغییری در ستتاختار آن، ستتومین خصتتل  فقیه کامد را ایمن نکردن مردم گیری بهر 

 اند که ندی کلی اس .از مکر خداوند معرفی نمود 

 . متن حاضر: 2-2-2
یکیها کشد در نکسی که مرگ را انتظار می«:ا َی َساَرَع ِ َ  اْلاَ  اْْلَْوَ   َو َمِ  اْرَقَوَ  : » 71حکم  

 کند.وتاب می
 متن غایب: 

ِذ »  ْ َراِمُموَت یَ  یَو الَّ ِ
ْ ِ َ  َرهُب  ُ هَّنَّ

َ
ْ َوِمَمٌ  م ا َو ُقُموهُُبُ ﴾: و کستتانی که آنچه را 1۴، ﴿المؤمنون«  ْؤُُتَت َما آَُتْ

ِذ َو » شتان جرستان است  که به سوی پروردگاروان بازخواهند گش  و یدهند در حالی که دلهادارند می َ  ی الَّ
ْ َراِمُموَت ی ِ

ْ ِ َ  َرهُب  ُ هَّنَّ
َ
ْ َوِمَمٌ  م ا َو ُقُموهُُبُ ولِکَك  ْؤُُتَت َما آَُتْ

ُ
اِرُهوَت یِف ی م اِ ُو َی اْلاَ  س َ ا س  َ ، ﴿المؤمنون« وَت اِ  َو ُْمْ هَلَ

شتتان جرستان استت  که به ستوی پروردگاروتتان یدهند در حالی که دلها﴾: و کستانی که آنچه را دادند می1۴
 ند.یجوورزند و آنانند که در انجام آنها سبق  میك وتاب مییگش ، آنانند که در کارهای ن بازخواهند

 عملیات بینامتنی:

ال ن حیدهند و با ا  جالک و کووتتش را در انجام طاعات به خر  مییفرماید: کستتانی که نهاآیه می 
رات ین کسانی در خیگردند چنمینکه سترانجام به ستوی پروردگاروتان باز یشتان هراستنا  است  از ایدلها

در بیان خصتتو تتی   (. امام233: 7، 1712رند) بابایی، یگشتتی مییگران پیکنند و از دستترع  می
کستتی که در انتظار مرگ و بازگشتت  به ستتوی پروردگار استت ، ستترع  گرفتن در کارهای نیه را به همان 
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 باود.اند که ندی جزیی میبرد  مدهوم، جنها با جغییر در زمان فعد از مضار  به ماری به کار

 . متن حاضر: 2-2-3
َ  ِمْنَها ی م َفحَ یِبَتحِ  َ  یی ِ َذا ُح : » 12حکم   ْحس  َ

َ
 و چون به جو درود گدته وتتتد به  تتتورجی بهتر از آن«: ِبّ

 درود گو.
 متن غایب: 

وَهای م َفحَ یُُتْ ِبَتحِ یی َو ِ َذا ُح »  ْو ُردُّ
َ
َ  ِمْنَها م ْحس َ

َ
﴾: و چون به وتتما درود گدته وتتد، وتتما به 11﴿النستتاء، « وا ِبّ

 زی حسابرو اس .ید که خدا هموار  به هر چیا همان را برگردانید ییبهتر از آن درود گو
 عملیات بینامتنی: 

( که هم در آیه و هم در 233: 171۴،3کی استت )طبرستتی، یستتالم و هر کار ن«  یجر»مقصتتود از 
جنها با جغییر  تتتیغه فعد از حال  جمع به حال  مدرد به یه مدهوم و با یه ستتتاختار به کار  کالم امام

 رود.رفته اس ، که ندی جزیی به ومار می

 .متن حاضر: 2-2-4
ُل ی اَل : »13حکمت   ٌل َمَع َقْووى و ِ ا ی َف ی  َو َك َهم َ لُّ م َ ُل َی و ِ هیچ کتاری با جقوی اندک نیستتت ، و «: ؟َقب َّ

 اس  آنچه که پذیرفته وود.چگونه اندک 
 متن غایب: 

ا »  َ ِق َی  َّنَّ ُ ِمَ  اْْلُتَّ ُل اهللَّ  رد.یپذشگان میی﴾: خدا فقا از جقواپ23﴿المائدة،  « َی َقبَّ

 عملیات بینامتنی: 

اد و اهتمام ی  ز یکلمه" جقبد" به معنای قبول کردن اس ، اما نه هر قبولی بلکه قبولی که همرا  با عنا
(. آیه با اوتتار  به قبول کردن قربانی یکی از فرزندان ۰11: 3، 173۰)طباطبایی، « نستتب  به مقبول باوتتد

با پذیرک این معیار به ارزک  آدم و ن تذیرفتن از دیگری بته معیار پذیرک اعمال جصتتتریح نمود  و امام 
اند. و این در واقع ندی متوازی یار وتتمرد  اند و عمد اندک با جقوی را بستتواالی عمد با اخالی جوجه داد 

 اس .

 . متن حاضر:2-2-5
ِد : »140حکمت    اه ِ ْع  یِف  َ  یُطویَب ِِلزَّ اِ ِب ی ال دُّ اطا  َو   یِف َی ا الرَّ ُذوا اْْلَْرَ  ِبس  َ اَ

ٌُ اوَّ وَلِکَك َقْو
ُ
ا اْْلِخَرِة م  ُتَراهَبَ
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... آخرت، آنها کسانی هستند که زمین را جن  و خاک را خووا به حال زاهدان در دنیا و راغبان به «: ِفَراش ا 

 بستر خود قرار دادند.
اند. در دو فراز اول با استتتتداد  از واژگان در چهار فراز این حکم  از چهار آیه قرآن بهر  برد   امام

 اند.قرآنی و در دو فراز آخر ازعبارات و مداهیم قرآنی، برای معنای مورد نظر خود بهر  برد 
 غایب:متن 

  قسمت اول: 

ِد ی َو ََكُُنا ِف »  اه ِ زی چنتتد درهم فروختنتد و در آن ی﴾: و او را بتته بهتای نتاچ2۴، وستتت ی﴿«  َ  یِه ِمَ  الزَّ

 رغب  بودند.بی
 عملیات بینامتنی:

ن بها یدهتد و آن را به کمتر لی نشتتتان نمییزاهتد کستتتی استتت  کته بته آنچته در دستتت  دارد جمتا» 
و ماجرای فروک او به   (. آیه این مدهوم را در داستتان یوس 113/ 7: 1733طبرستی، «)فرووتدمی

آن را به عنوان  تتدتی ارزوتتمند برای انستتان در برابر   کار برد ، که او به قیم  ناچیز فروختند. و امام
 دنیا به کار برد  اند.

  قسمت دوم:

ِ َراِ ُبوَت »  ا ِ َ  اهللَّ  م.ی﴾: و ما به خدا مشتاق31﴿التوبة، « ِ عَّ

 عملیات بینامتنی:

گیرند به کار برد  عیب می قرآن کریم این عبارت را برای کستانی که در جقستیم  دقات بر پیامبر 
ش بر ما یم جا از فضتتد خویبر و فرمود: اگر به آن رارتتی باوتتند و بگویند: ما روی وتتوق را به درگا  خدا می

(. و 121: 11، 171۴از ستتازد برای آنها بهتر استت )طبرستتی، ینا از مالهای مردم بیش دهد و ما ر یگشتتا
بتا جبدید وتتتوق به درگا  خدا، به وتتتوق به آخرت در مقابد زهد در دنیا، آن را به عنوان دومین   امتام

 اند.خصل  نیکوی انسان در دنیا به کار برد 
  قسمت سوم:

ْرَ  »  ُ َمَمَل َلُكُ  اْْلَ  ن را برای وما فروی ساخ .ی﴾: و خدا زم11، ﴿نوه«  ِبَساطا  َو اهللَّ

 عملیات بینامتنی: 

در آن  د وید بر آن را  رویع قرار داد که بتوانین را برای وتتما مبستتوض و وستتیفرماید: خداوند زمآیه می
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ت را نشتتانه زاهدین در دنیا و راغبین به آخر  (. امام 7۰1: 23، 171۴د)طبرستتی، یمستتتقر ّو  اب  باوتت
رآنی اند، که به کار بردن مدهوم قپرهیز از ججمالت دنیوی و نشتتستتتن و خوابیدن بر روی زمین بیان نمود 

 در معنایی نو و جاز ، ملابو با هدب گویند  اس .
 قسمت چهارم: 

ِذ »  را ن را برای وتتتما فروتتتی و آستتتمان ی﴾: همان که زم22﴿البقرة، « َمَمَل َلُكُ  اْْلَْرَ  ِفَراش  ا   ىالَّ

 ی قرار داد.یبنا
 عملیات بینامتنی:

ما ن را برای ویفرماید: خدا زمباوتد، قرآن کریم میین میه از زمینجا کنایفراک جمع فرک است  و در ا 
فرمایند: زاهدان دنیا و راغبان می (. و امام 11: 1، 171۴همانند فرک گستتتترد  استتت ) طبرستتتی، 

 دهند.آخرت خاک را فرک خود قرار می
چهتتار فراز بتتازآفرینی مدتتاهیم و واژگتتان قرآنی در هتتدب مورد نظر استتت  کتته از نو  ندی کلی در هر 

 باود.می

 . متن حاضر: 2-2-6
ْن  اَل َتُكْ  : »13۴حکم   از کسانی نباک که بدون عمد  الح به آخرت «:  َهَملِی ْرُمو اْْلِخَرَة ِبَغ یِِمَّ

 امیدوار اس .
 متن غایب: 

ِه َفْم یَفَمْن ََكَت »  اَء َرب   اِلح ا  یْرُمو ِلق َ ْل َهَمَّل  ص  َ ﴾: پ  هر ک  بته لقای پروردگار خود 11۴، ﴿الکه «  ْمم َ

 سته ب ردازد. ید به کار واید دارد بایام
 عملیات بینامتنی:

ام  معتقدند، ازروی اخالی و برای ید پاداک خدا هستتتتند و به قیفرماید: کستتتانی که به امآیته می 
با نهی از امید بدون عمد،  (. و امام 171: 13، 171۴کش کووتتتش کنند)طبرستتتی، جقرب به ذات پا 

 .اند. رابله دو متن از نو  ندی متوازی اس معنای آیه را با جغییر در ساختار به وکلی نو جیکید فرمود 

 . متن حاضر: 2-2-7
 اْلُقْرآَت َفَماَ  : » 221حکم  

َ
ْن  َفَدَخَل  َمْ  َقَرم ْن ََكَت ]ِِمَّ اَر َفُهَو ِِمَّ ُذ آی [ النَّ اِ

ِ ُهُزومیتَّ   که و آن ک« : اِ  اهللَّ

 قرآن بنواند و وارد آجش جهنم وود حتمی از کسانی اس  که آیات الهی را به ریشنند گرفته اس .



 

119 

لوه
ج

یب یها
متن

نا
یآ ی

ت
ا

 
رآن

ق
 در 

ت
کم

ح
 یها

الق
اخ

 ی
هج

ن
 

غه
بال

ال
 

119 

 متن غایب :

 « ْ
ُ
ْذت اَ

ُكُ  اوَّ عَّ
َ
ِ ُهُزوا  ی آذِلُكْ  ِبّ ات خدا را ین بدان ستتبب استت  که وتتما آی﴾ : ا73ة، ی﴿الجا «  اِ  اهللَّ

 د. یشنند گرفتیبه ر 
 عملیات بینامتنی:

آیه به عل  مسترو ودن عد  ای برای عذاب جهنم اوار  می کند و سه عل  برای آن ذکر می کند  
ن عذابی که بر ی(. می فرماید: ا112: 23، 1۰2۴استتتتهزاء دین حو استتت )فنررازی،  کته یکی از آنهتا 

ز ید، و نیپرداختد، و به استهزای آن مییدانسته مییات خدا را سنر ین بود که وما آیسترجان آمد به ستبب ا
(. 233: 11، 173۰د)طباطبایی، یا وتتتما را مغرور کرد و به آن دل بستتتتین ستتتبتب بود کته زندگی دنیبتد

اند که از نو  ندی نیز همین مدهوم را در قتالتب همین الدتاظ بتا ستتتاختاری دیگر یادآوری نمود   امتام
 متوازی اس .

 . متن حاضر:2-2-8

اد : »2۰2حکم    عف هد بد ِو اللَّ ی اجَّ قد دَّ  التُّ
د
 از خدا بترو هر چند اندک.«: ود ِإنف ق

 متن غایب:

 ی »
د
ذِ یا أ ا الَّ ُقوا یهد ُنوا اجَّ ِلُموند ند آمد ُتمف ُمستف نف

د
ُموُجنَّ ِإالَّ ود أ اِجِه ود الد جد وَّ ُجقد هد حد ﴾: ای کسانی 1۴2، عمران﴿آل« اللَّ

 د.یر ینهار جز مسلمان نمید و ز ید از خدا آن گونه که حّو پرواکردن از اوس  پروا کنیامان آورد یکه ا
 عملیات بینامتنی:

  نشتتود. و حو یجعالی اطاع  بشتتود و معصتت نکه، خداییجقوای خدای ستتبران عبارت استت  از ا 
ای   و غدل  نباوتتتد. پرستتتتش خدیتی که منلوض با انانی  خالص، عبودیالتقوی عبارت استتت  از عبود

ن پرستشی یا غدل  از مقام ربوبی. و چنیش، و ینکه منلوض باوتد با پرستتش هوای خویجعالی فقا بدون ا
ن حال  یاد دائمی بدون فرامووتتتی، و ایران، و   و وتتتکر بدون کدیعبارت استتت  از اطاع  بدون معصتتت

با در نظر   (. امام311: 7، 173۰قی استت  البته درجه عالی از استتالم)طباطبایی، یهمان استتالم حق
گرفتن ستنتی حو جقوی که به راحتی قابد دستتیابی نیست  مردم را به جالک برای دستیابی به هر میزان 

ای اند که اگر حو جقوی بر اند، و به این مهم پرداختهاز جقوی کته در فرد قابد جرقو استتت  جو تتتیه نمود 
در بدس   هر انداز  که میسر بودکستی میستر نیست  ناامید نباوتند و از جقوی به طور کلی دس  نکشند و 

 آوردن مقام جقوی بکووند، هر چند اندکی پ  رابله دو متن در قواعد بینامتنی ندی کلی  اس . 
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 روابط بینامتنی مضمون:  .5-3

در این نو  از روابا ، مؤل  متن غائب را به  تتورت غیر مستتتقیم در متن حارتتر با همان مضتتمون به کار 
استتت . در اینگونه از روابا  بردهبرد  استتت ؛ با استتتتداد  از معنای آن، متن خود را در همان مدهوم به کار 

ز دریاف  یا متن ادبی، پ  اای قرآنی و یتا قصتتتید  بینتامتنی نویستتتنتد  یتا گوینتد  بتا الهتام گرفتن از آیته
 ای که در متن حارتر، لدظ مرستوسی و یا ذکرکند؛ به گونهمضتمون، آن را با الداظ و جعابیر خود بیان می
ستتروتتار از این نو  روابا  وتتود. ستتننان حضتترت علی تتریری از آیه قرآن و یا متن ادبی دید  نمی

اس  و او روه و جان قرآنی دارد طبیعی اس  که بینامتنی است  چرا که قرآن با جمام وجود او عجین وتد  
 (.301: 1288سننش رنم و بوی قرآنی داوته باود)قائمی، 

 متن حاضر: .2-3-1
اُل »نهج البالغته:  1حکمت    ْهم َ

َ
اِد یِف  م ْه  اْلِمب َ

َ
ُ  م اِمِمِهْ  ُصْ ْ یِف یه َ ر دنیا، : و کردار بندگان د «آَماهِلِ  هِْنِ

 گر اس .فردا در پیش روی آنها جلو 

 متن غایب:
را   »  ا َهِمُموا َحاا  ِ ُدوا م َ ُد ُكلُّ وْی » ابند. و یاند حارتتتر ﴾: و آنچه را انجام داد ۰1، ﴿الکه «  َو َوم َ  َوجِ

َُ

وءم یم َفْسسم َما َهِمَمْ  ِمْ  َخ   َو َما َهِمَمْ  ِمْ  س  ُ
را  ر  َ ك به ی﴾: روزی که هر کستتتی آنچه کار ن7۴، عمران﴿آل«  ُمضْ

 َفْسسم َما َهِمَمْ  َو ُْمْ اَل » بیند. و جای آورد  و آنچه بدی مرجکب وتد  ، حارتتر وتتد  می
یفَّ ُكلُّ « َمُموَت ْا یَو ُُتَ

   .رودابد و بر آنان ستم نمیی﴾: و هر ک  به آنچه کرد  ، بی کم و کاس  پاداک می111، ﴿النرد

 ملیات بینامتنی:ع
ود ابند خیآنچه را حارتتتر نزد خود می»د که یآپردازد، برمیاز این آیات که به وتتتره احوال قیام  می 

«) وتتود نه کتاب اعمال و نووتتته وتتد  آنهاك به  تتورت مناستتب خود مجستتم مییاعمال استت ، که هر 
با پذیرک این عقید ، به بیان همین مضتتتمون در قالب الداظی   (. امام۰32/ 17: 173۰طباطبایی، 
انتد. از دنیتا بته عاجد و از آخرت به آجد جعبیر کرد  و حارتتتر یافتن اعمال در قیام  را با جعبیر نو پرداختته

انتد. که از نو  بینامتنی مضتتتمون و ملابو با قاعد  ندی گر بودن آن در پیش روی آنهتا بیتان فرمود جلو 
 اس . متوازی
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 متن حاضر:  .2-3-2
َمْ  ِ لَ : »12حکم  ْطَراُ  ی ِ َذا َوص  َ

َ
َمِ   ُكْ  م ْكِر  الن  ِ  ال   ُّ اَها ِ ِومَّ ْقص  َ

َ
ُروا م نعم   هایچون کرانه« : َفََّل ُتَنف 

 د.ی  و انتهای آن را با کم س اسی مرمانیبه وما برسد غا

 متن غایب:

 « ْ
ُ
َكْرت ُمْ َلِکْ  ش  َ َت َربُّ ذَّ

َ
ّ ِز  َو ِ ْذ ت َ َذایِب ی َْلَ ْ ِ تَّ ه َ

ُ
ُكْ  َو َلِکْ  َكَفْرت ِد  َدعَّ ﴾: و آن گتا  که 3، می﴿إبراه«  ٌد ی َل   َ

د ، یید وتتما را افزون خواهم کرد و اگر ناستت استتی نمایپروردگارجان اعالم کرد که اگر واقعاد ستت استتگزاری کن
 قلعاد عذاب من سن  خواهد بود.

 عملیات بینامتنی:

 را نعم  کردن ادیز  وعد خداوند در این آیه  (.7۴۰: 1، 171۴است ) طبرسی،  اعالم معنای به جاذن 
کنم می ادیز  تانیبرا را نعم  حتما«: دنکم یألز » فرمود :  و د( آورد یجاک نون با هم ح )آنی تتتر  بلور

با به کار گرفتن مدهوم منال ، قل  وتتکر را ستتبب از بین رفتن  (. امام 123/ 3: 1771)کاوتتانی، 
اند، که ندی نعم  دانستته و به این جرجیب همان معنای آیه را با الداظی منال  به  تتورجی جاز  بیان فرمود 

 متوازی اس .

 متن حاضر:  .2-3-3
 ِبِه َهَمُمُه َرْ : »32حکم  

َ
ْبَطّ
َ
ِرْع ی َمْ  م ُبه س  ْ  کردارک او را به جایی نرستتاند افتناراتکستتی که « : ِبِه نَس  َ

 خاندانش او را به جایی ننواهد رساند.

 متن غایب:
 یدر واقع این حکم  جبیین کنند  این آیه استتت :  

َ
َْثَی َو َمَمْمَناَی ا م

ُ
ا َخَمْقَناُكْ  ِمْ  َذَُكم َو م اُ  ِ عَّ ُكْ  ا النَّ

ْكَرَم 
َ
اَرُفوا ِ تَّ م َل ِلَتم َ ا  ِ  َو َقب َ

ُموب ا  اُكْ  ش  ُ ْقو َ
َ
ِ م َد اهللَّ

﴾: ای مردم ما وتتتما را از مرد و زنی 17، ﴿الرجرات ُمْ ِهن ْ

ق  ید. در حقید کنی متقابد حا یگر وتناسایکدیم جا با یدیله گردانیله قبیم و وتما را مّل  مّل  و قبیدیآفر 
گا  اس .یجردن وماس . بییزگارجر ین وما نزد خدا پرهیارجمندجر   د، خداوند دانای آ

 عملیات بینامتنی:
ستت  ن مقام ایده در ایه وتتر یدالل  دارد. در واقع آ آیه بر ندی و رد جداخر به انستتاب و نژادها و طبقات 
م، یداد های منتل  قرارلهیها و قبفرماید: ما وما را به  ورت وعبهشته جداخر به انستاب را بزند. مییکه ر 

گر را یکدین که یبرجری و کرام  داوتتت ، بلکه  تتترفا برای ان یر یای از وتتتما بر ستتتانکه طائدهینه برای ا
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رد، چون اگر فرض وتتتود که مردم ید و امر اجتماعتان و موا تتتالت و معامالجتان بهتر انجام گیبشتتتناستتت
  ید، و انسانگسلگر را نشناسند، روته اجتما  از هم مییکدیجتا یك وتکد باوتند و نتیك جور و یهمگی 

گر یکدیه به نکین بود، نه ایله کرد ایله قبین که مردم را وتتتعبه وتتتعبه و قبیاگردد. پ  غرض از فتانی می
با درک،   (. امام۰11: 11، 173۰جداخر کنند، جداخر به انساب، و جداخر به پدران و مادران)طباطبایی، 

مد ع هضتتتم، و باور کامد به این مدهوم کارایی انستتتاب را عمال رد نمود  و جنها عامد پیش برند  ادمی را
ِ و جورتتتیری استتت  دربار  قستتتم  پایانی آیه که  نمتاینتد کته اوتتتار وی معرفی می  ِهْنَد اهللَّ

ْكَرَمُمْ
َ
ِ تَّ م

ْقَواُكْ  
َ
. و وتتتود. چنانچه رووتتتن استتت  جقوی نه با انستتتاب و اجداد بلکه جنها با عمد فرد ستتتنجید  میم

در  اند.لهی را عمد وتتنص معرفی نمود با جیستتی از آیه در واقع را  رستتیدن به ستتعادت و جقوای ا امام
 اند.همان مدهوم را در الداظی نو بیان نمود   واقع امام

َبْ  » سنجد: همچنین اوار  دارد به آیات فراوانی که فرد را جنها با اعمالش می ا َكس َ  َفْسسم َِمَ
«  َنٌ  ی َرِه ُكلُّ

َ  َرِه  ُكلُّ » ش استت . و ی﴾: هر کستتی در گرِو دستتتاورد خو71﴿المد ر،  ا َكس  َ ﴾: هر 21﴿اللور، «  ٌی اْمِرئم َِمَ

ْت لَ » ش اس . و یکسی در گرو دستاورد خو
َ
اِت ِ الَّ َما َسَمییَو م نْس َ نکه برای انسان جز ی﴾: ا71، ﴿النجم« َس ِلْْلِ

اَب َ   َفِإَذا ُفِسَخ یِف » ستت . و یحا تتد جالک او ن نْس َ
َ
وِر َفََّل م ْ الص ُّ اَءُلوَت َی  َمِکذم َو اَل وْی هَْنُ ﴾: 1۴1، ﴿المؤمنون « س  َ

گر یکدیشتتتاوندی وجود ندارد، و از یانشتتتان نستتتب  خوید  وتتتود، آن روز میپ  آن گتا  که در  تتتور دم
ْواَلُدُمْ » پرستند. و نمی

َ
ْرَحاُمُمْ َو اَل م

َ
ا َتْمَمُموْسِصُل َ  ی اَمِ  یَُ اْلِق وْی َلْ  َتْنَفَمُمْ م ُ َِمَ ﴿الممترنة، «  ٌی َت َبِص َنُكْ  َو اهللَّ

صتتله یانتان فیرستتانند. ا خدا   مشتتان وتتما و نه فرزندانتان هرگز به وتتما ستتود نمییام  نه خوی﴾: روز ق7
 ناس  .ید بیدهدهد و خدا به آنچه انجام میمی

 عملیات بینامتنی: 
د ا در مقابیا به ستبب آنچه کرد ، و یدارد که هر ندستی در گرو است ، با آنچه که کرد ، و آیه بیان می»

عنی اعمال هر کستی مالزم و همرا  اوس ، و هرگز از ی( 131: 2۴، 173۰طباطبایی، «) آنچه کرد  است 
( و انستان پاداوی جز پاداک عمد 312: ۰ا بد) مکارم وتیرازی، یك باوتد یوتود، خوا  عمد ناو جدا نمی

(. و در قیام  همه ۰1۴: 27، 171۴دهند) طبرستتی، ینمگری را به او یخودک را ندارد، و پاداک عمد د
، 173۰تی ندارد) طباطبایی، یگر انساب ا ر و خا یافتد و دکی از آنها انستاب اس  از کار مییاستباب که 

(. امام 717: 11، 173۰وود) طباطبایی، مند نمیاک بهر شاوندی یشتاوندی از خویچ خوی(. و ه11: 13
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 یرفتن همین معانی و جیکید بر همین مداهیم در قالب واژگانی متداوت، همین بتا در نظر داوتتتتن و پذ
مضتمون را دوبار  خلو نمود  و فرمودند: جنها عامد مؤ ر در سترنووت  آدمی عمد اوست  نه نسب او. که 

 طبو قواعد بینامتنی ندی متوازی اس .

 متن حاضر:  .2-3-4
را  َو : » 22حکم   را   ُكْ  َسْرحا  َو اَل َتُكْ  ُمَبذ  را ۰۰11 ُكْ  ُمَقد  تِّ ُکنف ُمقد بنشند  باک اما زیاد  « : ود الد جد

 روی نکن، در زندگی حسابگر باک اما سن  گیر نباک.
 دو فراز این کالم به دو آیه از قرآن اوار  دارد.

 متن غایب:

 قسمت اول: 
ِك »   س ْ ُه َو اْْلِ

ِب َی َو آِ  َذا اْلُقْریَب َحقَّ ْر َتْبِذ ِل ی َو اْبَ  الس َّ شاوند را به ی﴾: و حو خو21﴿اإلستراء، «  را  یَو اَل ُتَبذ 

 ماند  را و ولنرجی و اسراب مکن.او بد  و مستمند و در را 
 عملیات بینامتنی:

دن با اسراب اس )طباطبایی، ی( و یا به معنای پاو2227: ۰، 1۰12جبذیر انداق در غیر حو )واذلی،  
نیز در همین راستتتا و با همین واژ  در   از آن نهی کرد  استت . امام( که قرآن کریم 112: 17، 173۰

 اند.قالبی دیگر همین مدهوم را بازآفرینی نمود 

 قسمت دوم: 
ِذ »  ْفَسُقوا َرْ یَو الَّ

َ
ِرُفوا َو َرْ ی َ  ِ َذا م وا َو ََكَت َب ی س  ْ اند که چون ﴾: و کستتتانی13، ﴿الدرقان«   ِذِلَك َقَواما  َی ْوُُتُ

 نند.یگز ن دو حد وسا را برمییان ایرند و میگکنند و نه جنم میانداق کنند ، نه ولنرجی می

 عملیات بینامتنی:
روی و افراض)در هر کاری است ( بنصوی در انداق و اد  یقتر و إقتار رتّد استراب است ، و استراب ز  

ش یو ستا  یا جو یان افراض و جدر یانه روی و اقتصاد که حالتی اس  میمبنشتش.  خداوند مؤمنان را به 
گیری نهی نمود  و با جمع هر دو جمله به (. امام)  ( نیز از سن 717: ۰، 1733کرد  است ) طبرستی، 

اند که درواقع همان دستوری اس  که قرآن به  راح  بدان روی و رعای  حد وستا، جو تیه فرمود میانه
 اس . رابله در هر دو فراز ندی متوازی اس . فرمان داد 
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 متن حاضر:  .2-3-5
 : »21حکمتت  

َ
ٌُ َهَبف ا  َف ی َ م ا ُخِمَق اْمُر َ َفم َ ُووا اهللَّ اُ  اقَّ ى َف یا الن َّ د  می از ختتدا : ای مرد«ْمُغویْمُهَو َو اَل ُُتَِك س   ُ

ود را سرگرم اند جا خوانگذاوتهبترستید، هیچ ک  بیهود  آفرید  نشد  جا به بازی پردازد، و او را به حال خود 
 ارزک نماید.کارهای بی

 باود.دو فراز این حکم  برگرفته از دو آیه قرآن می

 متن غایب:

 قسمت اول: 
ُكْ  ِ لَ »   عَّ

َ
ا َخَمْقَناُكْ  َهَبفا  َو م َ َّنَّ

َ
ْبُُتْ م  َفَحس  ِ

َ
د که وتتتما را یا پنداوتتتتی﴾: آ113، ﴿المؤمنون«  َنا اَل ُتْرَمُموَت یم

 د؟یوود  نمیینکه وما به سوی ما بازگردانیم و ایاد یهود  آفر یب

 عملیات بینامتنی:
ًاد در آیه حال استت ، یعنی: عابً  بد فرماید: ما با ن، یامدعول له، یعنی: ما خلقناکم للعب ، خداوند مییعد

 (.2۴1: 7، 1۰۴3خلو وتما حکمتی داوتتیم و آن عبادت، و طاع ، و جرک معصتی  است ) زمنشری، 
از همین مدهوم برای جو تتیه و جرغیب به جقوی  پ  به ناچار به ستترای دیگر باز خواهید گشتت . امام 

 اند.بهر  گرفته

 قسمت دوم:
  « 
َ
ْت ی م

َ
نَْساُت م ىْی ْحَسُ  اْْلِ  وود؟یهود  رها مییا انسان پندارد که بی﴾: آ71امة، ی﴿الق«  َرَ  ُسد 

کند که انستان برای جکلی  و عبادت خلو وتد  اس ، و بر آن جوانا عملیات بینامتنی: آیه یادآوری می
نیز با قبول و بیان این آموز  قرآنی زمینه را برای امر به جقوی  (. امام 2۴7: 1۴استت )طوستتی، بی جا، 

آفرید  نشتتتد  که به بازی و اند. بدین  تتتورت که آدمی بیهود  و رها کته در ابتدای کالم بود فراهم نمود 
سترگرمی ب ردازد پ  جقوی داوتته باوید چرا که جالک برای رسیدن به جقوای الهی الزمه زندگی هدفمند 

 آدمی اس . رابله دو متن نیزدر هر دو فراز طبو قاعد  ندی متوازی اس .

 متن حاضر:  .2-3-6
َمَر ِهَباَدُه  : »18حکمت  

َ
اَعُه م ْحح َ َ س  ُ اُْمْ َوْحِذ ییَواْ  ِ تَّ اهللَّ َ ََ َف یا  َو  ْف َهس  ِ ی ا  َو َرْ یس  ِ ی را  َو َكمَّ

ْهَطی یَكم 
َ
ا  َو م

 اْلَقِم 
َ
 ار هستتتتند، امر فرمود و بایختداونتد ستتتبرتان بنتدگتان خود را در حالی که دارای اخت«: ا  یِل َكِف ی یلَع
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و    قرار نداد  اس یجکل  فرمود  و کار دوتوار را یجرستاندن نهی فرمود. خداوند آنچه را آستان است  جکل
 کند.  مییدر قبال کار اند  پاداک فراوان عنا
 ای قرآنی اس .هر فراز این کالم برگرفته از آیه

 متن غایب:

 قسمت اول: 
اَه یِف »    س .یچ اجباری نین هی(: در د312)بقر ، «  ِ  یالد   اَل ِ ُْكَ
ه ین آیار از او  تتادر گردد. ایفعلی که بدون اختاکرا  به معنی اجبار استت ، که کستتی را وادار کنند بر »

ر افعال یاا عبادات و معا ی و سیا کدر یاند انسان در قبول اسالم ه که گدتهید رووتنی است  بر رّد جبر یدل
ار خود قبول نمود  و هر که یمجبور استت ، خداوند کستتی را اکرا  و اجبار ندرمود ، هر که قبول نمود با اخت

همین مدهوم را در قالب کلماجی   (. امام11: 7، 1731طیب، «)ار خود رد کردیتاخترّد نمود بتا ستتتوء 
 اند.دیگر بیان فرمود 

 قسمت دوم:
ُ َفْسَسُه ی َو »   ُرُمُ اهللَّ  جرساند.(: و خداوند وما را از خود می7۴و  21آل عمران، )« َحذ 

خدای رحمان این عبارت را در ادامه نهی از دوستتتی با کافران بیان فرمود  استت .  عملیات بینامتنی:
 های الهی معرفی نمودند.ای برای نهینیز در همین معنا جرساندن را وسیله امام 

 قسمت سوم و چهارم:

 متن غایب:  
ُ ِبُمُ الْ یُیِر »  َرَو اَل یُد اهللَّ رُد ِبُمُ اْلُم یِر یس  ْ خواهد و برای وتتتما (: خدا برای وتتتما آستتتانی می113)بقر ، « س  ْ

 خواهد.دوواری نمی

 عملیات بینامتنی:
این آیه قاعد  بزرگی در همه جکالی  استالم اس ، و آن آسانی اس ، سنتی و مشقتی در آن نیس .  

اراد  خدا بر راحتی  گیرد، و در همته ابعتاد جریان دارد، وای کته همته فرایا و جکتالی  را در بر میراحتی
نیز همین معنا را  امام  (.132: 1، 1۰12بنتدگتان مومنش جعلو گرفتته نه بر ستتتنتی آنها )وتتتاذلی، 

 باود.اند که جزیی از همین قاعد  کلی و با همان واژگان میدربار  جکالی  الهی به کار برد 
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  قسمت آخر:
ُر »  َنِ  َفَمُه َه  ْ اَمْ  َماَء ِباْلَحس َ ْمَفاهِلَ

َ
اورد، د  برابر آن خواهد داو . یکی بی(: هر ک  کار ن11۴)انعام، «  م

و آیات بستتتیاری که برای اهد ایمان و عمد  تتتالح، پاداوتتتهای فراوانی چون: بهشتتت  جاودان با جمام 
(، باغهای 21(، ستتترانجام نیکو)رعد، 1نعمتهتایش، دوری از خوب و انتدو ، مغدرت و اجر عظیم)متائتد ، 

(، 1(، پاداک بی پایان)فصتتتل ، 3۴(، رزق کریم)حج، 11(، مرب  در دلها) مریم، 1۴3) که ، فردوو
 (و.... بیان نمود  اس . 7۴(، دخول در رحم  الهی)جا یه، 22فضد عظیم) ووری، 

 عملیات بینامتنی:
 با در نظر داوتتن همه این پاداوها برای ایمان و عمد  الح در یه عبارت به طور خال ه  امام 

کند. رابله در همه فرازها از نو  ندی و کتاربردی فرمودنتد: و در عوض چیز انتدک پتاداک فراوان علا می
 متوازی اس .

 متن حاضر:  .2-3-7
  : »342حکمت  

َ
ِذ ی َ م َ ال َّ ُووا اهللَّ اُ  اقَّ َع  ِ ْت ُقْمُُتْ  ىا الن َّ ِذ  ََسِ اِدُروا اْْلَْوَ  ال َّ ْ َهَِلَ َو ب َ

ُ
َمْرت ا  ْ

َ
َرْبُُتْ ِمْنُه ِ ْت َه  ىَو ِ ْت م

ْدَرَكُكْ  
َ
، و برای داندوتتنود، و اگر پنهان دارید میای مردم از خدایی بترستتید که اگر ستتننی گویید می« : م

 یابد.مرگی آماد  باوید که اگر از آن فرار کنید وما را می
 هر یه از سه فراز این کالم به آیاجی از قرآن اوار  دارد. 

 متن غایب:

 قسمت اول: 
ِذ »   ُ َقْوَل الَّ َع اهللَّ ْد ََسِ

َ َفِق یَلق َ ْ ِن ٌی َ  َقاُلوا ِ تَّ اهللَّ
َ
﴾: مستتتلماد خداوند ستتتنن 111، عمران﴿آل«  اُء ی َو َنْحُ  م

ِت » د. و یون« م یازمند اس  و ما جوانگر یخدا ن» کستانی را که گدتند:  ُ َقْوَل الَّ َع اهللَّ اِدُلَك یِف ُو  َقْد ََسِ َزْوِمَها َو  جَ
َتِك  ُ  یتَش  ْ ِ َو اهللَّ َ ََسِ ی ِ َ  اهللَّ ا ِ تَّ اهللَّ اُوَرُكم َ َمُع َوح َ ﴾: خدا گدتار کستتتی را که در بار  1﴿المجادلة، « ٌی ٌع َبص  ِ یس  ْ

نوای را خدا وتتیوتتنود ز د و خدا گدتگوی وتتما را مییکرد وتتن  مییوتتوهرک با جو گدتگو و به خدا وتتکا
 ناس .یب

 بینامتنی:عملیات 
کند. و این دو آیه به طور خای به آیات فراوانی از قرآن  تتد  ستتمیع را برای خداوند متعال بیان می 

نیز با جوجه دادن به همین  کند. امام وتتتنوایی خدا برای جه جه گدتگوها به طور خای جصتتتریح می
  د  خداوند، به رعای  جقوی امر نمودند.
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 قسمت دوم:
رُّ ی ْمََلُ َما ی»   ُه َهِم یوَت َو َما س ِ ُدوِر ٌی ْمِمُنوَت ِ عَّ دارند ﴾: آنچه را نهدته و آنچه را آوکار می3﴿هود، «  ِبَذاِ  الصُّ
ُه َهِم ها داناست . و نهیرا او به استرار ستیداند ز می ِو اْمَهُروا ِبِه ِ عَّ

َ
وا َقْوَلُكْ  م ِسرُّ

َ
ُدورٌی َو م ﴿ال ِبَذاِ  الصُّ ، ملكِِ

گا  اس .ید در حقییا آوکارک نماید یپنهان دار  ﴾: و سنن خود را17  ق  وی به راز دلها آ

 عملیات بینامتنی:
با بیانی دیگر علم خداوند به امور پنهان  آیات به علم خدا به آوتتکار و نهان جصتتریح نمود ، و امام  

 را برای جرغیب به جقوی گووزد نمودند.

 قسمت سوم:
  « 
َ
د وتتما را مرگ ی﴾: هر کجا باوتت31﴿النستتاء، « َدم یُبُرو م ُم   َ  اْْلَْوُ  َو َلْو ُكْنُُتْ یِف ْدِرْكُكُ  یمََنَ َتُكوُُنا ی م
ْل َلْ  » د. و یابتد هر چنتد در ُبرجهای استتتتوار باوتتتیتدرمی ِو اْلَقْتِل َو ِ ذا  اَل یق ُ

َ
ْ ِمَ  اْْلَْوِ  م

ُ
ْنَفَمُمُ اْلِفَراُر ِ ْت َفَرْرت

ُموَت ِ الَّ َقِم  تَّ ا ز برای وتتمین گر ید هرگز ایز یا کشتتته وتتدن بگر یاگر از مرگ » ﴾: بگو: 11، ﴿األحزاب« َّل  یمُتَ
 «.د ودیبنشد، و در آن  ورت جز اندکی برخوردار ننواهسود نمی

 عملیات بینامتنی:
با  بیان این واقعی  به آماد  وتتدن مردم برای آن  کند و امام آیه گریزناپذیر بودن مرگ را بیان می 

خوانند. رابله بین دو متن در هر ستته قستتم  ندی متوازی استت ، چرا که در هر ستته قستتم  متن فرا می
 پنهان پذیرفته ود  و از آن برای معنای مورد نظر و هم راستا با متن پنهان استداد  ود  اس .

 متن حاضر:  .2-3-8
ا  ُووُل ی َو ََكَت ... : » 389حکمت   ُل ی م َ ا  ْسم َ ا اَل ی [ َو اَل ُووُل ی ]م َ ُل ی ُووُل م َ ََّلِ ِق َفاْلَز ی ... َفَمَم ْسم َ ِذِه اْلاَ َ ُموَها َو ُكْ  هب ِ
وا ِف  ما باد گد  ... پ  بر وتتتکرد چیزی نمیگد  و بدانچه عمد نمیکرد میآنچه عمد می.« : َها..یَتَناَفس  ُ

 روی آوردن به اینگونه از ارزوهای اخالقی، و با یکدیگر در کسب آنها رقاب  کنید.

 غایب: متن

 قسمت اول: 
 ی »  

َ
ِذ ی َ ا م ْت َقُووُلوا َما اَل َقْسَمُموَت  َ  آَمُنوا ِرَ َقُووُلوَت َما اَل َقْسَمُموَت یا الَّ

َ
ِ م  ِهْنَد اهللَّ

َ َمْقتا  ُُ ﴾: ای 7، ﴿الصتتت «  َك
زی یچ د؟ نزد خدا سن  ناپسند اس  کهیدهد که انجام نمیییگوزی میید چرا چیامان آورد یکسانی که ا

 د.ید و انجام ندهییرا بگو
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 عملیات بینامتنی:
( و 13۴: 2، 1712کنند)بابایی، های خود عمد نمیآیه در مقام ستترزنش کستتانی استت  که به گدته  
با در گرفتن زوتتتی این عمد در بیان فضتتیل  یکی از دوستتتان خود که در  تتدد بیان فضتتاید  امام 

ها، و ستتنن با عمد را از  تتدات اخالقی بارز اخالقی او برای الگو گرفتن ستتایرین هستتتند، عمد به گدته
 وی ومرد  و همگان را به روی آوردن به این خصل  پسندید  دعوت نمودند.

 قسمت دوم:
لْ »  

َ
ْقَوىَو م َ  التَّ ْ  َكِمم َ َتَناَفِس ی ِذِلَك َفْم  َو یِف » ﴾: و آرمتان جقوا را مالزم آنتان ستتتاخت . و 21، ﴿الدتح«  َزََمُ
 رند.یشی گیگر پیکدید بر ین مشتاقان بای﴾: و در ا21، نی﴿الملدد« اْْلَُتَناِفُسوَت 

 عملیات بینامتنی:
با همان واژ   کند و امام آیته اول مالزم نمودن یتاران پیامبر در  تتتلح حدیبیه به جقوی را بیان می 

در ستتاختار دیگر مالزم وتتدن همگان به خصتتلتهای نیکوی دوستت  خود، که از مصتتادیو جقوی به وتتمار 
:  2۴، 173۰انتد. در آیته دوم " جنتاف "  به معنای مستتتابقه استتت )طباطبایی، رود را ستتتدتارک نمود می

به وسیله   نماید. و امام(.و به پیشتی گرفتن و مسابقه برای رسیدن به نعمتهای بهشتی جشویو می717
همین واژ  با وتکلی دیگر و به همان حال  دستوری، رقاب  برای دستیابی به  دات اخالقی نیکوی بیان 

 باود.رای مدهومی جاز  و ندی کلی میود  را سدارک نمودند. که به کار بردن واژگان قرآنی با همان معنا ب

 متن حاضر:  .2-3-9
ُ ]َهزَّ َو َمَل : »021حکم    َهْبدم َباَب ی [ لِ َما ََكَت اهللَّ

َ
ْكِر َو  ْفَتَح یلَع  َهْبدم ی  اَل لِ اَدِة َو یْغِمَق َهْنُه َباَب الز  یال   ُّ

َ
ْفَتَح یلَع

اِء َو  ه َ اَب ال دُّ ِ  َو یب َ اب َ م َ اَب اْْلِ ُه ب َ
ْوَبِ  َو ِه ی ْفَتَح ]َهَم ی اَل لِ ْغِمَق َهن ْ اَب التَّ دم ب َ خدا چنین «:   اْْلَْغِفَرةْغِمَق َهْنُه َباَب ی[ ِلَمب ْ

ای بگشاید و در نعمتها را بر او ببندد، و در دعا را بر روی او باز کند و در نیست  که در وتکرگذاری را بر بند 
 در آمرزک را بر او ببندد. اجاب  را بر او ببندد، و در جوبه کردن را باز گذارد و

 متن غایب:

 قسمت اول: 
ِز »   ْ َْلَ

ُ
َكْرت ُمْ َلِکْ  ش  َ َت َربُّ ذَّ

َ
ّ ُكْ  ی َو ِ ْذ ت َ ﴾: و آن گا  که پروردگارجان اعالم کرد که اگر 3، می﴿إبراه«  َدعَّ

 د وما را افزون خواهم کرد.یواقعاد س اسگزاری کن
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 عملیات  بینامتنی:
همین معنا را با الداظی جاز  و  آیه ستن  زیاد وتدن اموال با وتکرگذاری را بیان کرد  اس . و امام 

 اند.در قالبی نو بیان نمود 

 قسمت دوم:
ُمُ اْدُهوِّن »   ْ  َلُكْ   َو َقاَل َربُّ جِ

ْسَت د جا وما را اجاب  یمرا بنوان» ﴾: و پروردگارجان فرمود:1۴﴿غافر، «  مَ

 کنم.

 بینامتنی:عملیات 
در قالب الداظی متداوت قلعی بودن اجاب   آیته اجتاب  دعاها را جضتتتمین نمود  استتت . و امام  

 اند.دعاها را که مضمون آیه اس ، متذکر ود 

 قسمت سوم:
ِذ »  ْوَبَ  َهْ  ِهَباِدِه َو ی  ىَو ُهَو الَّ ﴾: و اوستت  کستتی که جوبه را از 23، ﴿الشتتوری«  َکاِ  یْمُفو َهِ  الس  َّ یْوَبُل التَّ

 گذرد.رد و از گناهان درمییپذبندگان خود می

 عملیات بینامتنی:
آیه به قابد التوب بودن خداوند و در گذوتتتن از گنا  جوبه کنندگان جصتتریح نمود  استت . و جشتتویقی  

(. می فرماید: 7133: 3، 1۰12است  برای کسی که اراد  جوبه و بازگش  از گمراهی نمود  اس )واذلی، 
(. و امام 171 :22، 171۴بنشتد)طبرسی، هر چند گناهان بندگان بزرگ باوتد خداوند گناهان آنان را می

  بله متن اند. رابتا همین ذهنی ، قلعی بودن بنشتتتش جوبه کنندگان را در قالب الداظی نو نوید داد
 حارر و غایب در هر سه فراز ندی متوازی  اس .

 متن حاضر: .2-3-11
َمَل  :22حکم    َطاَل اْْلَ

َ
َساَء اْلَمَمل َمْ  م

َ
 اس .ز ناپسند یش طوالنی اس  کردارک نی:کسی که آرزوهام

 متن غایب:
ُكُموا َو ی َذْرُْمْ  

ْ
ُموا َو َی ّ ْوَ  یَمتَّ ُل َفس  َ م َ ﴾: بگذاروتتتان جا بنورند و برخوردار 7﴿الرجر، ْمَمُموَت یْمِهِهُ  اْْلَ

 ووند و آرزو سرگرمشان کند پ  به زودی خواهند دانس .

 متن حاضر:
َ ُسْحَحاَعُه : ۰2حکم    ِر یْدِخُل ِبِصْدِل الن  یِ تَّ اهللَّ اِلَحِ  َمْ  یِ  َو السَّ نَّ ی َرِة الصَّ خدای سبران :َشاُء ِمْ  ِهَباِدِه اْلجَ
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   راس  و درون پا  هر ک  از بندگانش را که بنواهد وارد بهش  خواهد کردیبه خاطر ن

 متن غایب:
اُء یِف ی ْدِخُل َمْ  ی  اِْلِ  ش َ

ِتِه َو الاَّ لِ َی َرْْحَ
َ
ْ  َهَذابا  م َهدَّ هَلُ

َ
ش ی﴾: هر که را خواهد به رحم  خو71، ﴿اإلنسانمی   م

د و برای ظالمان عذابی پردرد آماد  کرد  اس .درمی رد  آود

 عملیات بینامتنی: 
خواهد مگر داخد کند. و نمیفرماید خداوند هر کستتتی را که بنواهد داخد در رحم  خود میآیه می

ن  خدای ه سین آیبرایشان عذاب مهیاس . ا شته کند و گرو  دیگریمان آورد و جقوی پیکردن کستی را که ا
 فهماند که سن  خدایان نمود ، و مییب   ستعادت و وتقاوت جاری است یجعالی را که در بندگانش از ح

ه طوری عمد دیك از دو طایس ، بلکه او با هر یحساب و ناوی از جهال  نك سن  بییجعالی در بندگانش 
گا  میق  آنچه مییده را به حقیزودی هر دو طاستته آن هستتند، و به یکند که وتامی جرجمه سازد)کردند آ

اُء یِف ی ْدِخُل َمْ  یَجمه   (. امام27۴، ی: 2۴زان،  یر المیجدستت ِتِه  ش  َ را با اندکی دخد و جصتتترب به  َرْْحَ

وتکد یدخد من یشتاء عباد  الجنه با همان مدهوم برای جدسیر وجبیین آیه که من یشاء چه کسانی هستند 
 شتتاءمقام من ی دهند که من یشتتاء مورد اوتتار  با  تتدق نی  و درون پاک الیواند و جورتتیح میبه کار برد 

 ووند و چنین نیس  بی حساب و کتاب  ورت گیرد.پروردگار می

نتیجه 
به عنوان قرآن  از آنچه گذوت  مشتنص گردید که آبشتنور ا تلی و استاو کالم حضرت علی 

ناطو و ملهم به حقایو و معارب قرآنی، از نظر لدظی و معنایی، متن قرآن استت . قرآن کریم به عنوان متن 
غایب در حکمتهای نهج البالغه از پردازک کامالد مللوبی برخوردار بود  و در اغلب موارد حضتتوری آوکار 

گیری از قرآن کریم به  تتورت مستتتقیم و در بهر    دارد. امام  واستتله در ستتننان امام علیو بی
عینی مرتدود نمتانتد  و با ایجاد جعدیالت و جغییرات جرئی یا کلی در متن غایب و یا حتی با برقراری ارجباض 

اند. معنایی و مضتتمونی به مقتضتتای مقام ستتنن به ارائه مداهیم و اهداب قرآنی در قالبی متداوت پرداخته
گاهانه و د اند به خوبی جوانستتتته ر راستتتتای جییید کالم متن غایب استتت  و امام علی این ارجباض غالباد آ

میان متن پنهان و متن حارتتر ستتازک ایجاد نمود  و از معانی آن به نیکویی در کالم خود بهر  مند گردند. 
متن قرآنی را در فضایی جدید  ایس  که امام اکًر روابا بینامتنی موجود در حکمتهای مد نظر به گونه

 اند.برای مصداق و داللتی جدید به کار گرفته و
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