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چکیسٌ
یکی اظ زؾتبوضزهبی تبظه زض حوظه نقس ازثی ،ثینبمتنیت( )Intertextualiteیؼنی ثطضؾیی
ضاثُه متون و میعان تأحیطپصیطی آنهب اظ یکسیگط اؾت .ثط اؾبؼ این نظطیه اظ آنزیب هیه
تطاوـ افکبض آزمی حبنل مُبلؼبت ،تزطثیبت و آموذتههیبی بجییی اوؾیتس پیؽ ت یب
متون ثكطی ذواؾته یب نبذواؾته وا زاض آثكروض افکبض و آحبض پیكیینیبنانیس و پیط وايی
اؾت هه این تأحیطگصاضی ثب توره ثه ربیگبه متون و میعان اضظق نسی آنیبن نیعز روامیغ
متفبوت اؾت .زض روامغ مصهجی ثه زلیل اػتقیبز و ثبوضمنیسی میطز ثیه متیون مقیسؼ
میعان ثهطهمنسی نویؿنسگبن و قبػطان اظ این متون ثؿیبض ثیفتیط اظ آحیبض زیگیط اؾیت.
بطآن هطیم ثه ػنوان هتبة مقسؼ مؿی بنبن یکی اظ این متون پطَطفساض اؾت هه تیأحیط
مًبمین آن زض نوقتههب و ؾطوزههبی قبػطان و ازیجیبن مؿیی بن اظ زیطثیبظ آقیکبضا ثیه
چكم میذوضز .مًبمین بطآنی ثه ػنوان ػبلیتطین مفبهیم هیه مؿیتقی با اظ ؾطچكی ه
وحی مبیه گطفتهانس ،ثیف اظ هط میتن زیگیط زض تیبض و پیوز آحیبض نویؿینسگبن و قیؼطای
مؿی بن تنیسه قسه اؾت .اظ ر یه متونی هه میتوان تأحیطپصیطی اظ منجیغ وحیی ضا ثیه
ويوح زض آن زیس ،نؿره ذُی «مطآة الریبل» احط میکطاد میتیبنی اظ نویؿینسگبن قیجه
ببضه هنس اؾت.
کلیسياصگان :ضواثٍ ثینبمتنی ،متن حبيط ،متن غبیت ،بطآن.
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مقسمٍ
اظ ر یه مفبهی ی هه زض حوظه نقس ازثی مؼبنط مُطح میقوز ،منبؾجبت ثینبمتنی ییب
ثه بول ػطة تنبل اؾت« .نرؿتین ثبض ،نوضتگطاییبن ضوؾیی ثیه وییػه اقکیوفؿیکی ثیب
زضنگ ثط نظطیه گفتوگومنسی و چنسنسایی میربئیل ثبذتین ثه این مويوع توره نكبن
زازنس و انُالح «منبؾجبت ثینیبمتنی» ضا ثیطای آن ثطگعیسنیس»(نیفوی.)1276 :1376 ،
«آضای نوضتگطایبن ضوؾی ثؼسهب اظ ؾوی غولیب هطیؿیتوا زنجیبل قیس و ثیه اضائیه نظطییه
ثینبمتنیت زض ؾبل  1960انزبمیس»(نبموض مُیق« .)10-11 :1390 ،ؾپؽ هؿبنی چیون
ضوالن ثبضت و غضاض غنت ،ثه انالح و گؿتطـ این نظطیه پطزاذتنس»(آلن.)129 :1380 ،
غولیب هطیؿتوا زض ازامه زؾتبوضز ثبذتین ثه این نتیزه ضؾییس هیه «ثینیبمتنی گفیت و
گویی میبن متون و فهل مكتطک ؾُوح مطثوٌ ثه آن اؾت .هط متنیی مز وػیه مؼیط
هبضی نقل بولهبؾت[ .زض حقیقت] هط متنی نوضت زگطگیون قیسه میتن زیگیط اؾیت»
(ویکیی .)4 :1381 ،ثه ثبوض هطیؿتوا «هط متن رسیسی نوػی چهل تکه متكیکل اظ متیون
پیكین اؾت .مُبثق نظطیه او ،حتّی آحبض فییؿوفبن ثعضگی چون افالَون و اضؾیُو نییع اظ
این ببػسه مؿتخنی نیؿت»(تسینی.)298 :1388 ،
پؽ اظ هطیؿتوا این نببس فطانؿوی یؼنی ضوالن ثبضت ثوز هه مفهومی تبظه اظ ثینبمتنیت
اضائه زاز .اظ نظط ضوالن ثبضت «هط متنی ،ثبفت رسیسی اظ گفتههیب و نوقیتههیبی پیكیین
اؾت .ضمعهب ،بواػس و الگوهبی آهنگین ،ثرفهبیی اظ ظثیبن ارت یبػی و غییطه واضز میتن
میقونس و زض آن زوثبضه توظیغ میقونسس ظیطا ظثبن ه واضه مقس ثط متن و حول آن اؾیت.
اظ این ضو متنیت ازثی ضا می توان نوػی ثبظیبفیت ظثیبنی زانؿیت»(ویؿیتط.)162 :1382 ،
پؽ اظ ضوالن ثبضت ،این منتقس و نظطیه پطزاظ فطانؿوی غضاض غنت ثوز هه ثه مُبلؼیه ضاثُیه
میبن زو متن پطزاذت« .اظ زیسگبه غنت ثینبمتنیت ضاثُیه مییبن زو میتن ثیط اؾیبؼ هیم
حًوضی اؾتس ثه ػجبضت زیگط هطگبه ثركی اظ یک متن(متن  )1زض متن زیگطی(متن )2
حًوض زاقته ثبقس ،ضاثُه ثینبمتنی محؿوة میقوز»(نبموض مُیق.)5 :1386 ،
یکی اظ مهمتطین نکبت زض حوظه نقس و ثالغت اؾیالمی ثطضؾیی مییعان تأحیطپیصیطی و
ابتجبؾبت متون ازثی اظ پكتوانه غنی مؼبضف بطآنی اؾت .قبػطان و نویؿینسگبن مؿیی بن
اظ ه بن ظمبن نعول وحی ثه منظوض غنب ثركیسن ثه آحبض ذوز اظ ایین مؼیبضف الهیی ثهیطه
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ثطزهانس .ؾطاؾط ازثیبت مب ثه ویػه ازثیبت ػطفبنی و تؼیی ی ثه گنزینه گفتبض الهی آضاؾیته
قسه و این مؼبضف گبه زض ببلت لفی و گیبه ثیه نیوضت مًی ون و محتیوا زض زل متیون
نگبقته قسه ،ریوهگطی میهنس.
«مطآة الریبل» احط میکطاد میتبنی اؾت .وی اظ نویؿینسگبن قیجه بیبضه هنیس زض بیطن
زواظزهم هزطی ب طی اؾت .متأؾفبنه زضثبضه او و احط یب آحیبضـ اَیالع ظییبزی زض زؾیت
نیؿت .فقٍ ه ین بسض میزانیم هه او فطظنس «میک لؼیل چنیس مؼیطوف ثیه مییک ظازه و
متریم ثه منكی( ) 1095 -1025زثیط و نویؿنسه فبضؾینیویؽ قیجه بیبضه ،قیبگطز و
مطیس مال ر بلالسین نظ ی مولتبنی ،قید ر بلاهلل اویؿی ثوز»(میذشنی)2431 :1392 ،
هه گویب ثؼسهب ربنكین پسض قسه و ثه ؾ ت منكیگطی زضثبض مح ّس مؼظیم پؿیط اوضنیگ
ظیت گوضهبنی منهوة گطزیس.
ؾجک هتبة ،ظیجب و ازیجبنه اؾت و ثه نخط موظون فنّی نگبقته قسه امب ذؿته هننیسه و
مالل انگیع نیؿت .ثه نظط میضؾس هسف نویؿنسه ثییفتیط تهیویطگطی ،تزؿیمثركیی و
ثبظیهبی هالمی اؾت و مهسا ؾرن میک الكؼطای ثهبض اؾت هه« :نویؿنسه مقیم هنیس
ثیفتط میذواهس اظهبض فًل هنس و همتط مُیت ثیبن هطزنی زاضز یب اگیط زاضز ثیه ریبی
اینکه حطف ذوز ضا ثنویؿس اظ زض و زیواض نحجت زاقته و هی بتی منبؾیت فًیلفطوقیی
ذوز ثه زؾت آوضزه اؾت نه منبؾت مُیجی هه ثبییس ثنویؿیس»(ثهیبض ،1370 ،د.)259 :3
واغههبی ػطثی زض این هتبة گبه ثه حسوز قهت زضنس میضؾس .تطازف ،مواظنیه ،ؾیزغ و
اَنبة اظ زیگط ویػگیهبی این احط اؾت.
آمیرتگی نخط ثب نظم نیع مكرهه ؾجکی این هتیبة ثیه قی بض مییضوز ،اقیؼبضی هیه
ػ ستبا متؼیق ثه قبػطان ثعضگی چون فطزوؾی ،ؾؼسی ،حبف و وحكی ثبفقی اؾیت ،امیب
رع زض یک موضز هه ثه نب ؾیؼسی اقیبضه میی هنیسس زض هییج ریبی زیگیط ثیه شهیط نیب
ؾطاینسگبن اقبضهای نساضز .ثطذی اظ اقؼبض هم متؼیق ثه ذوز میتبنی ،ییب پیسض اوؾیت هیه
نؿجت ثه نوع اول اظ رعالت و اؾتواضی همتطی ثطذوضزاض اؾت.
«مطآة الریبل» گطچه زض حوظه رغطافیبیی ایطان نگبقته نكسه اؾت ،امب تب حیسّ ظییبزی
ثه ؾجک نخط زوضه نفوی مبننس اؾت .زض هتبة ؾجکقنبؾی زضثبضه ویػگیهبی نخیط ایین
زوضه آمسه اؾت« :مُبثقت نفت و مونوف ثیه قییوه ػطثیی ضؾیم قیسه و ػجیبضات ضا اظ

/88فهینبمه مُبلؼبت بطآنی ،ؾبل یبظزهم ،ق بضه  ،43پبییع 1399

یکسؾتی َجیؼی انساذته ،ؾزغهبی متوالی ،تکیفبت ثبضز ،متطازفبت پیبپی ،تکطاض تؼبضفبت
و ت یقهب ،آوضزن قؼطهبی ؾؿت هه غبلجبا احط َجغ ذوز مذلفبن میثبقس و مبننس اینهب ثه
ػالوه ػس تؼ ق و امبنت و تطک زبت و مواظجت زض ؾنه و احوال تبضیری و اظ ه ه ثستط،
قیبع مسح و چبپیوؾی(»...ق یؿب.)255 :1376 ،
پیطیىٍ پضيَص
اظ آنزب هه نؿره ذُی «مطآة الریبل» ثه تبظگی توؾٍ نگبضنسه تهحی قیسه و هنیوظ
ثه ظیوض چبح آضاؾته نگكته اؾتس لصا هیج پػوهكی نیع زضثبضه آن انزب نگطفته و پػوهف
حبيط اظ این حیج تبظه میثبقس .زض این مقبله هوقف قسه اؾت هه احط موضز نظیط زض زو
محوض ثینبمتنی لفظی و محتوایی موضز ثطضؾی و تحییل بطاض گیطز .الظ ثه شهط اؾیت هیه
اضربػبت متن ثط اؾبؼ تنهب نؿیره ایین احیط ثیه قی بضه  7/168- 1268/1اؾیت هیه زض
هتبثربنه آیت اهلل الؼظ ی گیپبیگبنی بم نگهساضی میقوز و هتبثیت آن مطثیوٌ ثیه ؾیبل
1177ثب هبتت نبمكرم اؾت.
تیىامتىی لفظی
زض فطآینس ثینیبمتنی میب ثیب ؾیه ػنهیط «میتن غبییت»« ،میتن حبيیط» و «ػ یییبت
ثینبمتنی» موارهایم« .زض وابغ متنی ضا هه زض متن انیی ثه هبض گطفته قسه اؾت« ،میتن
غبیت» و متن انیی ضا «متن حبيط» مینبمنس و آحبض و نكیبنههیبی میتن غبییت زض میتن
حبيط نوع قکل ػ ییبت ثینبمتنی ضا مؼین میهنس»(مطتیبو .)14 :1991 ،زض ثینیبمتنی
لفظی «نویؿنسه یب قبػط ثه َوض آگبهبنه واغگبن اولیه «متن غبیت» ضا ثه ه بن نوضت زض
«متن حبيط» ثه هبض میثطز»(نیبزانی .)6 :1396 ،میتبنی گبه ثركی اظ آییه ضا ػینیبا و زض
پبضهای مواضز ثب انسک تغییط ثه هبض گطفته اؾت هه زض ظیط ثه ن ونیههیبیی اظ آنهیب اقیبضه
میقوز.
 مته حاضز :ذبلقی هه اضو و ؾ ب ضا ثب آن ه ه َول و پهنب ثه یک امط هُین فکیبناظ نیؿت ،هؿت ؾبذته(نؿره ذُی.)1 :
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 مته غایة﴿ :إِىَّنَاَأ ْم ُز ُهَإِذاَأرادَط ْيئًاَأ ٌَْي ُقولَل ُه َُك ْنًََي ُُنوٌَُ﴾(یؽ )82/چون امطـ ثه چیعیاضازه فطمبیس این ثؽ هه میگویس :ثبـ پؽ [ثی زضنگ] موروز میقوز.
 تحلیل تیىامتىی :زض تفبؾیط آمسه اؾت هه قرهیی اؾیتروان پوؾییسهای ضا نیعزپیبمجط آوضزه و اظ او زضثبضه ضؾتبذیع میپطؾس .پیبمجط ثب اؾتنبز ثه این آیه و آیه پؽ اظ آن،
هه ثه ثبظگكت هؿتی ثه ؾوی حق اقبضه زاضز ثط يطوضت و بُؼیت مؼبز تأهییس هیطزه و
میفطمبیس :اضازه ذساونس ثط هط امطی تؼیق ثگیطز ،فؼییت یبفتن آن محتو اؾت .میتبنی زض
تح یسیه احط ذوز ي ن اقبضه ثه این ویػگی ذساونس ،ثه ح س حق تؼبلی میپطزاظز و ت ب
هؿتی ضا تزیّی اضازه او میثینس.
 مته حاضز« :شلیل حسوث ثه ؾتبیف ػعیع وروة چه قبیس و اظ ظییو رهیول زضنیبیف ؾجوح بسوؼ چه گكبیس؟»(نؿره ذُی.)7:
﴿ِ ْ ْ
َالشناو ِ
اتَو ْالأ ْرضََِو ْالجِبنالََِنبي ْن َأ ٌَْح ْم ِننْياناَوأ ْطنن ْقًَ ِم ْياناَ
 مته غایة :إىَّاَعزضياَالأماىةَعلى َّوحنناا َْال ِإ ْنشاٌُ َإِى َّ ُهَكاٌَػنُو ًماَجاُو ًلا﴾(احعاة )72/مب امبنت [الهی و ثبض تکییف] ضا ثط آؾ بنهیب
و ظمین و هوههب ػطيه هطزیم .پؽ ،اظ ثطزاقتن آن ؾط ثبظ ظزنس و اظ آن هطاؾنبک قیسنس
[ولی] انؿبن آن ضا ثطزاقتس ضاؾتی او ؾت گطی نبزان ثوز.
 تحلیل تیىامتىی :اظ زیسگبه ػطفب منظوض اظ امبنت زض این آیه هه زض متیون اؾیالمیثه آیه امبنت مؼطوف اؾتس ه بن میخب ثنسگی و ػكیقی اؾیت هیه زض ضوظ اظل اظ انؿیبن
گطفته قسه اؾت و انؿبن ثه واؾُه آن ثه مقیب ذییفی الیهیی نبییل آمیسه و ثیط هؿیتی
ؾیبزت مییبثس .میتبنی ثب تی یحی ظیجب ثه ایین آییه هطی یه انؿیبن ضا زض زضک مؼطفیت و
ؾتبیف ذساونس نبتوان میثینس.
 مته حاضز« :ػبثس ،فطذنسه قبهی زیس زض میک ذوةضویی هبمیبة و تبثنسه میبهیثط فیک نکویی ضوهف آفتبة .نی نی ه بیون منظطی هه آؾی بن ثیب چنیسین هیعاض زییسه
اذتطان مبننس او نگبضی زض نوضتربنه ظمبنه نسیسه و ظیجب موظون پیکیطی هیه گیوـ ازضاک
ؾکّبن ػبلم افالک چنین پؿطی حوض لقب زض ذُّه ذبک نكنیسه .آیینه مهط و مبه اظ فیطوؽ
ضویف نوضانی زیسه .ضوقنبن ؾپهط اظ پطتو َیؼیتف يییب پیصیط ریبوزانی .ثییبو غُیطّهاـ
متطرم مؼنی نوض ػیی نوض»(نؿره ذُی.)63 :
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نباص َْال ِن ْا ُ
﴿ ُ
نناواتَو َْالنأ ْرضِ َمُن َُُ ُىنو ِرهَِك ِن ْظنیااََياناَ ِم ْا ْ
ِ
نباصَ ن َ ُزجاجنةَ
َالش
 مته غایة :اهَّللَُىنورُ َّال ُّزجاج ُةَكبىَّااَك ْوك ْبَ ُد ِّر ْ ٌّیَحُوق ُدَ ِم ًَْطنجزاَمُباركنةَزحْ ُووىنةَلناَط ْنز ِقيَّةَوَلناَغ ْزيِيَّنةَحینادَُزحْ ُواناَيُ ن َ ُءَوَل ْنوَل ْنهَ
ت ْنش ْشن ُهَىننارَ ُىننورَعلننىَ ُىننورَحاْن ِدیَاهَّللَل ِ ُيننو ِر ِهَمن ْنًَيظنناءَوَي ْ نزمَا ْ
نَُ ن ْ َءَعن ن ه﴾
هَّللَالأ ْمُننالَلِنيَّنناضِ َوَا ُ
ِ ُ ُ
ُ
هَّللَ ِيیُن ِّ
ْ ْ
ُ
(نوض )35/ذسا نوض آؾ بنهب و ظمین اؾت .مَخَل نیوض او چیون چطاغیسانی اؾیت هیه زض آن
چطاغی ،و آن چطاؽ زض قیكهای اؾت .آن قیكیه گیویی اذتیطی زضذكیبن اؾیت هیه اظ
زضذت ذزؿته ظیتونی هه نه قطبی اؾت و نه غطثی ،افطوذته میقوز .نعزیک اؾیت هیه
ضوغنف -هطچنس ثسان آتكی نطؾیسه ثبقس -ضوقنی ثركس .ضوقنیِ ثط ضوی ضوقنی اؾیت.
ذسا هط هه ضا ثرواهس ثب نوض ذویف هسایت میهنس ،و ایین مَخَیلهیب ضا ذیسا ثیطای میطز
میظنس و ذسا ثه هط چیعی زانبؾت.
 تحلیل تیىامتىی :میتبنی ػجبضت «نوض ػیی نوض» ضا هه ثركیی اظ آییه مؼیطوف نیوضاؾت و زض تونیف حقیقت نوض وروزی حًطت حق آمسه اؾت ،زض ثیبن تونییف ظیجیبیی
مؼكو ػبثس ػُبض یؼنی میکه مهط ثه هبض ثطزه و اظ آن هبضهطزی ازثی َیجیسه اؾت.
 مته حاضز« :ثه قتهب تكنه میضانسی زض این ضاه/قسی اظ حک ت یؿقینی آگیبه»(نؿره ذُی.)20:

 مته غایة« :وَال َّذیَهُوَح ُ ْظ ِع ُنن َوَي ْشنقن ِ َ﴾(قؼطاء )79 /و ه بن هه مطا َؼب میزهس وؾیطاثم میهنس.
 تحلیل تیىامتىی :میتبنی ي ن اقبضه ثه آیه فیو  ،آن ضا زض تونییف پییط ذیویفیؼنی قید ر بل السین ولی ثه هبض میثطز و پیط و مطاز ذوز ضا مهسا این آیه میزانیس و
میگویس :قید ر بل السین ه بن هؿی اؾت هه ثه حقیقت این آیه ضؾییسه و اظ چكی ه
مؼبضف الهی ؾیطاة گكته اؾت.
 مته حاضز« :ثط وفق اقبضت ػجبضت اَنب ثكط مِیخیکُم ثیب ر هیوض انؿیبن یکؿیبن و اظتکجط و پنساض و تزجط و اؾتغطاض هطاؾبن و تطؾبن»(نؿره ذُی.)32 :
 مته غایةُ ﴿ :ق َُْإِىَّناَأىاَبظ ْزَ ِم ُْن ُ ُُ ْهَحُوحَىَإِل ََّأىَّناَإِلا ُُُ ْهَإِل ْهَوا ِح ْدََ ْاسوقِ ُينواَإِل ْيهَِو ْاسو ْػنِ ُزو ُهَووحْ ْنَُلِن ْ ُن ْظن ِزكِن َ﴾(فهیت )6 /ثگو من ثكطی چون ق بیم رع اینکه ثه مین وحیی مییقیوز هیه
ذسای ق ب ذسایی یگبنه اؾت پؽ مؿتقی با ثه ؾوی او ثكتبثیس و اظ او آمطظـ ثرواهیس و
وای ثط مكطهبن.
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 تحلیل تیىامتىی :زض آیه موضز نظط ذساونس ػعّ و رل اظ پیبمجط ذویف میذواهس تبذوز ضا اینگونه ثه مطز مؼطفی هنس هه من ثكطی مبننس ق ب هؿیتم ریع اینکیه ثیط مین
وحی نبظل میقوز .میتبنی يی ن ابتجیبؼ ثركیی اظ ایین آییه ،آن ضا زض ونیف م یسوح
ذویف یؼنی حف اهلل ذبن ریو ثه هبض میگیطز تب ثه این وؾییه توايغ و فطوتنی م سوح
ضا ثیبن هنس.
 مته حاضز« :حیبذبنه پط زضز چك ف هظم غیی َومیبضنوضز .ذكی ف زؾیت -گطفته ذوز ضا انالا اظ پب نینساظز»(نؿره ذُی.)35 :
«اظ ؾط آحب و مؼبنیقبن زضگصقت و ثط قکطانه ؾیالمت نفیؽ و نیحجت قیرم و
ورسان مبل ثیهیفت تالـ و ثؿُت حبل و وؾؼت مؼبـ هظم غی هطزه ،آن رهبظ ضا ثب
نقوز و ب بـ و ػجیس اوثبـ ببثى و متهطّف گكت»(ه بن.)153 :
 مته غایة﴿ :ال َّ ِذحًَح ُ ْينِ ُقوٌَ نِ َالش ِنزا ِءَو ْالی ِ
نبَ
نًَاليَّناضِ َوا ُ
ناػ ِنن َْالػن ْيؽَو ْالعناَِن َع ِ
نزاءَوال َّ َّ
َّ َّ
هَّللَ َح ُ ِم ُّ
ْال ُن ْم ِشنيِن َ﴾(آل ػ طان )134/ه بنبن هه زض فطاذی و تنگی انفب میهننس و ذكم ذیوز ضا
فطو میثطنس و اظ مطز زضمیگصضنس و ذساونس نیکوهبضان ضا زوؾت زاضز.
 تحلیل تیىامتىی :زض فطاظی اظ آیبت وحی ذساونس ثه تونیف متقین میپطزاظز و اظر یه ویػگیهبی ثبضظ آنبن ضا فطو ذوضزن ذكم و هنتطل آن میزانس .میتبنی زض تی یحیی
ظیجب ثه این فطاظ نوضانی اقبضه میهنس و یک ثبض م سوح ذوز حف اهلل ذبن ریو ضا آضاؾیته
ثه این نفت مؼطفی میهنس و زض ربیی زیگط ذببیبن بهطمیبن زاؾیتبنف ضا نیبحت ایین
ذهیت میزانس.
 مته حاضز« :اظ مؼهیت ذیبنتم چه ثیم هه ؾنس نبَق هو الغفوض الطحیم ثه زؾیتزاض »(نؿره ذُی.)279 :
 مته غایةُ ﴿ :ق َُْحاَ ِعبا ِدیَال َّ ِذحًَأ ْسز َُواَعلىَأ ْن ُن ِشا ِْهَلاَت ْقي ُظواَ ِم ًَْر ْحنن ِةَاهَّللَِإ ِ ٌََّاهَّللَح ْػنِ ُنزَالنذُّ َُىومَْ
ِ
َالنز ِح ُ َه﴾(ظمط )53 /ثگو ای ثنسگبن مین هیه ثیط ذویكیتن ظییبزهضوی ضوا
ج ِن ًيعاَإى َّ ُهَهُوَالػ ُنورُ َّ
زاقتهایس اظ ضح ت ذسا نومیس مكویسس زض حقیقت ذسا ه ه گنبهیبن ضا مییآمیطظز هیه او
ذوز آمطظنسه مهطثبن اؾت.
 تحلیل تیىامتىی :این آیه ثكبضتی اؾت ثیط ثنیسگبن گنبهکیبض آنیبن هیه ثیط نفیؽذویف ؾتم هطزهانس و تأهیسی اؾت اظ ؾوی ذساونس ثط اینکه حق تؼبلی اظ ت ب گنبهیبن
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میگصضز و زض حقیقت زػوتی اؾت آقکبض ثه ضرؼتی زوثبضه ثه ذبلق .میتبنی ي ن اقیبضه
ثه این ضح ت فطاگیط اػال میهنس هه هیج ثیم و انسوه اظ آنچه مطتکت قسه ،نیساضز ظییطا
پطوزگبض نطاحتبا ثه توثههبضان وػسه ثركف میزهس و میتبنی این وػسه پطوضزگبض ضا بُؼی
و ثیتطزیس میثینس.
 مته حاضز« :ضوظی زذتط پبزقبه ثه ػبثس ػُبض فطموز هه قیؼیه افتیطا آتكیی زضنیؿتبن مهبثطت ثطافطوذت و ضَت و یبثؽ وروز ؾطاپب فطوؾوذت»(نؿره ذُی.)65 :
 «هیزبن حطة ثط آن َؼن و يطة ثه حسّی ثطافطوذیت هیه ضَیت و ییبثؽ وریوزاهخطی میؾوذت»(ه بن.)115 :
 «اتفبببا ثبظضگبن ضا چهل غال نبحجسل زض ػقیس و حیل مهیب ثوزنیس هیه ثیط تقیسیطالولسی زیسه َ غ ثط نقیط و بُ یط زوذته و آتیف توبیغ ثیط ضَیت و ییبثؽ پییط هجییط
افطوذته»(ه بن.)143 :
ْ
ْ
ْ
 مته غایة﴿ :وَ ِع ْيد ُهَمنات ِ ُحَالػ ْي ِبَلاَح ْعن ُنااَإِلاَ َّهُوَوَح ْعن ُهَماَ ِ َالب ِّرَوَالب ْم ِزَوَماَت ْش ُق ُعَ ِم ًَْورقةََإِلاَ َّ
ح ْعن ُنااَوَلاَحبَّةَ َ ُػن ُ ِ
نات َْالأ ْرضِ َوَلاَر ْطبَوَلاَحايِصَإِلاَ َّ َكِوامَمُبنن َ﴾(انؼیب  )59 /و ذعانیههیبی
غیت زض نعز ذساؾت و هیج هؽ رع او آنهب ضا ن یزانس ،هطچه ضا زض ذكکی و زضیبؾیت
میزانس و هیج ثطگی اظ زضذتبن ن یافتس ،مگط اینکه او اظ افتیبزنف ثیبذجط اؾیت ،و هییج
زانهای زض تبضیکیهبی ظمین ،و نیع هیج تط و ذكکی نیؿت ،ریع اینکیه زض هتیبة مجیین
اؾت.
 تحلیل تیىامتىی :آیه پنزبه و نهم ؾوضه مجبضهه انؼب متصهط این حقیقت اؾت هیههیج تط و ذكکی زض ػبلم نیؿت مگط آنکه حؿبة آن زض ػیم الهی حیق آمیسه اؾیت .زض
حقیقت هیج چیع اظ محسوزه ػیم و بسضت الهی ذبضد نیؿیت و ػییم حًیطتف ثیط ه یه
هؽ و ه ه چیع احبَه زاضز .میکطاد میتبنی زض چنیس ریبی احیط ذیوز مفهیومی هنیبیی،
ػجبضت «ضَت و یبثؽ» ضا زض هبضهطزی نعزیک ثه مفهو بطآنی آن ثه هبض ثطزه اؾیت و اظ
آن مفهو ه ه چیع(ثه َوض ت ب و ه بل) ضا اضازه هطزه اؾت.
 مته حاضز« :ذبببن زض میبن میسان مطزان ،مزطوح و نیبتوان افتیبز و چیون هنیوظْ
هفت ػ طـ ت ب نكسه ثوز ثه حکم ﴿َنِِذاَجناءَأجنُا ُْنهَلناَي ْشنوب ِن ُزوٌَسناعةَولناَي ْشنو ْق ِدمُوٌَ﴾ آن
انفبؼ میق طز»(نؿره ذُی.)139 :
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ْ
 مته غایة﴿ :وَلِی ُ َُِّأُمَّةَأج ََُِِْذاَجاءَأجَنُا ُْهَلاَي ْشوب ِن ُزوٌَساع ًةَوَلاَي ْشو ْق ِدمُوٌَ﴾(اػیطاف)34 /و ثطای هط امتی مستی اؾت(مستی مؼیّن اظ ظنسگی زنیب) پؽ چون مستكبن ثه ؾیط ضؾیس
ؾبػتی اظ آن تأذیط نرواهنس هطز و پیكی نیع ن یگیطنس.
 تحلیل تیىامتىی :آیه ؾی و چهبض ؾوضه مجبضهه اػطاف ثط این نکته تأهیس زاضز هههط موروزی ضا زض ػبلم ظمبنی مكرم و وبتی مؼیو اؾت هیه هییج هیؽ بیبزض نیؿیت
انسهی آن ضا پؽ و پیف هنس .میکطاد میتبنی ثب آگبهی اظ این حقیقت ،ظنسه مبنسن ذبببن
ضا مكیت و ذواؾت ذساونس میزانس و تأهیس میهنس چون ذبببن پی بنیه ػ یطـ ثیه ؾیط
نطؾیسه ثوز ،لصا زض نجطز ثب زظزان ظنسه میمبنس و ربن ؾبلم ثه زض میثطز.
 مته حاضز« :ػببجت االمط چون منكی تقسیط ،بطَبؼ فیک مینبی ضا ثه مهیطه میبهرال زازه ،منكوض المغ النوض مفهو انب فتحنب ثط پطچم ضاییت نهیطت آییت ذببیبن مطبیو
ؾبذت»(نؿره ذُی.)132 :
 مته غایة﴿ :إِىَّناََو ْميناَلنكََ ْو ًمناَ ُمِِ يًنا﴾(فیت  )1 /میب تیو ضا پییطوظی ثركییسیم[چه]پیطوظی زضذكبنی.
 تحلیل تیىامتىی :منظوض اظ فت زض آیه نرؿیت ؾیوضه مجبضهیه فیت ه یبن نییحسیجیه اؾت هه زض حقیقت پیطوظی آقکبضی ثطای مؿی بن ثوزه اؾت .میتبنی ثب تًی ین
ثركی اظ این آیه هه منُجق ثب محتوای زاؾتبن اوؾت پیطوظی ذبببن ثیط گیطوه زظزان ضا
فتحی ضوقن میزانس هه ثه زؾت منكی تقسیط ضبم ذوضزه اؾت.
 مته حاضز« :مًطاة ثط تبض ضثبة ثه ببنونی ضاه میضفت هیه ػكیبّ الهیی ثیط ذیٍنطاٌ مؿتقیم»(نؿره ذُی.)236 :
 مته غایة﴿ :عل َ ِصزاغَم ُْشوقِ ه﴾(یؽ )4 /ثط ضاهی ضاؾت(بطاض زاضی) تحلیل تیىامتىی :ذساونس زض ؾوضه مجبضهه یؽ پیبمجط ذویف ضا ثط نطاٌ مؿتقیممؼطفی میهنس .میتبنی ي ن اؾترطاد مً ون آیه ،اظ آن هبضهطزی ازثی مُبلجه هیطزه و
زض تكجیهی پنهبن بطاضگطفتن مًطاة ثط تبض ضا چون ضفتن ػكب الهی ثط نطاٌ مؿتقم میزانس.
 مته حاضز« :ثب زلی ثه حهول مأمول ؾهیم "ثِؿْمِ الیَّیهِ الیطَّحْ َنِ الیطَّحِیمِ" گفتیه،قهجبل مطؽ ثحطی ضا هه ػالد ثهبضت نبثینبن ثوز ثط چكم تبضیک گسای نبثینب هیه مح ّیس
نبل نب ثه هی ه ؾطایی هنسه ،ثبظ تطنم زاقت ،ث بلیس»(نؿره ذُی.)206 :
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 مته غایة« :ثِؿْمِ الیَّهِ الطَّحْ َنِ الطَّحِیمِ» (فبتحه )1 /ثه نب ذساونس ثركنسه مهطثبن. تحلیل تیىامتىی :زض حسیج مؼطوفی اظ پیبمجط(ل) آمسه اؾت «هیل امیط شی ثیبللم یصهط فیه اؾم اهلل فهو اثتط»(مزیؿی ،1404،د .)305 :73میتبنی ي ن تًی ین ت یب
آیه اقبضه میهنس هه ذبببن ثطای زضمبن نبثینبیی مح س نبل  ،ثؿیم اهلل گفتیه تیب نتیزیه
هبمل حبنل آیس.
 مته حاضز« :اگط هؿی نیؿتم هلل الح س هه ثیهؽ هم نیا و فیی هیؽ هؿیتم.اگط چیعی نیا الح سهلل هه ثیچیعی هم نیؿتم و چییع هؿیی هؿیتم»(نؿیره ذُیی:
.)268
م َْالعنال ِنن َ﴾(فبتحیه )2/ؾیپبؼ ذیسایی ضا هیه پطوضزگیبض
 مته غایبةْ ﴿ :الم ْن ُندَ َر ِّرهبنیبن اؾت.
 تحلیل تیىامتىی :میتبنی ثب ابتجبؼ ثركی اظ آیه زو ؾوضه فبتحه آن ضا زبیقیبا زضمؼنی انیی هه قکط و ؾپبؼ اظ پطوضزگبض اؾت ثه هبض ثطزه اؾت.
 مته حاضز« :و من هه ثطای زفغ گعنس ػین الک بل "ان یکبز" میذوانسس قیبهعازهچهطه آمبل میافطوذت .قبه ثهطه ربوزانی میانسوذت»(نؿره ذُی.)235 :
 «گبهی ثط ضذف "ان یکبز" میذوانیس و گیبهی ثیط ؾیطـ ظض و گهیط مییافكیبنس»(ه بن.)223 :
 مته غایة﴿ :وَإ ِ ٌَْحیادَُال َّ ِذحًَكن ُزواَل ُي ْزل ِ ُقوىکَيِب ْباا ِر ِه ْهَلناَس ِن ُعوا ُِّنوٌ()َ
َالذ ْكزَوَي ُقولُوٌَإِىَّن ُهَلنَ ْجي ْ َ
ٌّ
وَماَهُوَإِلاٌَّ ِذ ْك ْزَلِنْعال ِنن َ﴾(بیم )51-52 /نعزییک اؾیت هیبفطان هنگیبمی هیه آییبت بیطآن ضا
میقنونس ثب چكم ظذم ذوز تو ضا اظ ثین ثجطنس ،و میگوینس :او زیوانه اؾت .زض حیبلی هیه
این(بطآن) رع مبیه ثیساضی ثطای رهبنیبن نیؿت.
 تحلیل تیىامتىی :زض ثبوض میطز ثؼًیی چكیمهیب ذبنییتی زاضز هیه اگیط اظ ضویاػزبة ثه هؽ یب چیعی ثنگطز آن انطغی م کن اؾت آحبض منفی ثط آن هیؽ ییب آن چییع
ثگصاضز .پػوهفهبی زانك نسان نیع تأحیط نییطوی مغنبَیؿیی ثؼًیی چكیمهیب و انیطغی
حبنل اظ آن ضا تأییس میهنس .زض ضوایبت مصهجی هم ثه وروز چنین نیطویی تأهییس قیسه
اؾت مخالا زض آیه قهت و هفت ؾوضه یوؾف میذوانیم هه یؼقوة ثیطای مهیون مبنیسن
فطظنسانف اظ چكم ظذم مطز مهط اظ آنهب میذواهس هیه هنگیب وضوز ثیه قیهط اظ ییک
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زضواظه واضز نكونس .زض منبثغ قیؼی نیع ثه نقل اظ امبمبن مؼهو تونیههبیی ثیطای مهیون
مبنسن اظ آؾیت نگبههبی ثس آمسه اؾت .میتبنی ثب توره ثه این اػتقیبز و ثیبوض میصهجی ثیب
تً ین ثركی اظ آیه پنزبه و یک ؾوضه بیم آن ضا زبیقیبا زض ه یین هیبضثطز یؼنیی زفیغ
چكم ظذم ثه هبض ثطزه اؾت.
تیىامتىی مضمًن
« زض این ثینبمتنی ،نویؿنسه یب قیبػط مؼیبنی میوضز نظیطـ ضا ثیه َیوض آگبهبنیه و ثیه
تبهتیکی ذبل اظ متن غبیت میگیطز و زض متن حبيط ثه هبض میگیطز»(نیبزانی:1396 ،
« .)7نکته مهم زض زضک و تكریم پیونسهبی ثینبمتنی این اؾت هه مربَت زضیبثیس زض
ثینبمتنی تکیوینی پكیتوانه فطهنگیی هنطمنیس و زانیف و توانیبیی وی زض ثهیطهگییطی اظ
ؾطچك ههبی گونبگون فطهنگی چیؿت و چقسض اؾیت و ایین ؾطچكی ههیب هیسا انیس؟»
(نجبغی.)63 :1391 ،
ثب هم ن ونههیبیی اظ ثینبمتنییت مًی ون ضا زض نؿیره ذُیی «میطآة الرییبل» میطوض
میهنیم.
 مته حاضز« :ؾطثینس ؾبذته او ضا هیج هؽ اظ پب نینساظز .ظ پب زض انساذته او ضا هؽؾط ثط نفطاظز»(نؿره ذُی.)5 :
 مته غایةُ ﴿ :ق َُِالنَّا َُّهَمنِک َْال ُنن ْ ِکَتُ ْؤتِى َْال ُننْکَم ًَْتظآ ُءَوت ْيز ِ ُع َْال ُننْکَ ِم َّن ًَْتظآ ُءَوتُ ِع ُّزَم ًَْتظنآ ُءَ
حز﴾(آل ػ طان )26 /ثگیو :ذساونیسا تیو نیبحت
وتُ ِذ ُّلَم ًَْتظآ ُءَيِي ِدک َْالخ ْن ُرَإِىَّکَعلىَكُ َُِّ َءَقن ِد ْ َ
فطمبن و ؾیُنتی .ثه هط هؽ(َجق مهیحت و حک ت ذوز) ثرواه حکومت میزهیی و اظ
هط هؽ ثرواهی حکومت ضا میگیطی و هط هه ضا ثرواهی ػعّت مییثركیی و هیط هیه ضا
ثرواهی شلیل مین بیی ،ه ه ذیطهب تنهب ثه زؾت توؾت .ه بنب تو ثط هط چیع توانبیی.
 تحلیل تیىامتىی :میتبنی زض تح یسیه احط ذوز ي ن اقیبضه ثیه مًی ون آییه 26ؾوضه مجبضهه آل ػ طان ثیبن میهنس هه هط هؽ هط چیه زاضز اظ فییى ذساونیس اؾیت و
ػعت و شلت موروزات ثه اضازه او ضبم میذوضز.
 مته حاضز« :هط محنت ضا ؾطوضی اؾت .هط ظی ت ضا نوضی .هط فهل زی آثؿیتنثه ثهبضی اؾت .هط لییی ضا زض پی نهبضی .هط ثطری ضا فطری حبنل اؾیت .هیط رطحیی ضا
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فطحی متوانل .ثه هط ضنزی ،گنزی مکنون اؾت .ثه هط ثییسازی زازی مقیطون و ثیه هیط
ظح تی ضح تی اؾت الحق»(نؿره ذُی.)59 :
 مته غایةٌََّ ِ َِ﴿ :مع َْال ُع ْش ِزَيُ ْشز َا ً() َإ ِ ٌََّمع َْال ُع ْش ِزَيُ ْشز َا ً﴾(انكطاح )5-6 /پؽ [ثیسان هیه] ثیبزقواضی آؾبنی اؾت .آضی ثب زقواضی آؾبنی اؾت.
 تحلیل تیىامتىی :ذساونس زض زو آیه پیوؾته ؾوضه انكطاح ثه ثنسگبن ذیوز ثكیبضتمیزهس هه پؽ اظ هط زضز و ضنزی ،فطاخ و ضاحتی ذواهس ثیوز و ثیه زنجیبل هیط ؾیرتی،
آؾبنی اؾت .میتبنی ي ن اقبضه ثه محتوای آیبت اظ بیول بهطمیبن زاؾیتبنف(ذبببن) ثیه
چهبض روان گطفتبض زا فطا تؼهس میزهس تب ضنذ و محنت آنبن ضا ثه ػیف و قیبزی ثیسل
نکطزه و آنبن ضا ثه ونبل محجوة نطؾبنس ،زؾت اظ تالـ ثطنساضز.
 مته حاضز« :غصا گط ثط َطیق ابتهبز اؾت/زوای زضز ضنزوضی نهبز اؾیت»(نؿیرهذُی)20 :
ْ
﴿ُُ ْ
ُ ُ ِ
نبَال ُن ْشن ِزَن َ﴾(اػییطاف )31/اظ(ه ییه
 مببته غایببة :كنننواَوَاطننزي ُواَوَلناَت ْشن ِزَواَإى َّن ُهَلناَح ُ ِمن ُّذوضاهیهبی حالل ذساونس) ثروضیس و ثیبقبمیس ولی اؾطاف نکنیس هه او اؾطاف هننیسگبن
ضا زوؾت نساضز.
 تحلیل تیىامتىی :زض آیه  31ؾوضه مجبضهه اػیطاف ذساونیس ثنیسگبن ضا اظ اؾیطاف وظیبزهضوی ثبظمیزاضز و میفطمبیس هه :مؿطفین ضا محجوة ن یزاضز .میتبنی ي ن اقبضه ثیه
مً ون آیه ،زػوت ثه میبنهضوی میهنس و تأهیس زاضز هه ثب حف ابتهیبز اؾیت هیه تین
ؾبلم میمبنس و ضنزوضی ثطَطف میگطزز.
 مته حاضز« :چون پبؾی اظ قت هه ثه نوض چطاغبن و ؾطوض ییبضان قیت بیسض و ضوظونل زلجط ثوز ،ثگصقت و لواظ ركن و ؾوض ثب ات ب پیوؾته َجبیغ ؾیط ت بقب گكتس هط
ه ه ضاه ذبنههب ؾط هطزنس»(نؿره ذُی.)163 :
 مته غایة﴿ :لَ ْين ُة َْالق ْد ِرَن ْن ْرَ ِم ًَْأ ْل ِفَطاْزَ﴾(بسض )3/قت بسض اظ هعاض مبه اضر نستط اؾت.تحلیل تیىامتىی :بطآن هطیم زض تونیف قت بسض آن ضا اظ هیعاض میبه ثطتیط و ثهتیطمیزانس .میتبنی ثب اؾتنبز ثه این آیه وحی قجی ضا هه زوؾتبن ثه ثع و ذوقی نكؿتهانیس
و اظ ػیف هبمیبة گكتهانس ثب قت بسض ثطاثط میزانس و لصت ییک قیت حًیوض ػعییعان ضا
گطامیتط اظ هعاض مبه میق بضز.
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 مته حاضز« :ػببجت االمط ثه ی ن نیّت نبز و ه ّت غیط م بش آنچه میرؿیت،وایبفت و آن پطیكبن ضوظگبضان مأیوؼ ضا ثهطه ییبة امییس و ر ؼیّیت ربوییس ؾیبذت .زض
ظمبنی هه ظمبن آن ضؾیس هه یونؽ زض رعای محن ثه وَن چنس ضوظه ثه ثُین حیوت ثیط
مؼبضد مهتطی ػطود ن بیس(»...نؿره ذُی.)244 :
وتَإ ِ ْذَىادىَوَهُوَم ُْ ُؼ ْ
ب َْال ُم ِ
 مته غایةْ َ﴿ :اصب ِْرَل ِ ُم ُْ ِهَري ِّكَوَلات ُُ ًَْكاا ِح ِووَل ْوَلاَأ ٌَْتدارك ُهَ
ُووََ ْ
ى ِ ْعن ْةَ ِم ًَْري ِّهَِل ُيب ِذَي ِْالعَزا ِءَوَهُوَم ْذم ْ
َالانال ِ ِمن ﴾(بیم )48-50 /پؽ ثط فطمیبن
اجتبا ُهَري ُّ ُهََجعن ُهَ ِمً َّ
پطوضزگبضت نجط هن(و زض هالک آنبن مكتبة) و ه بننس (ییونؽ) نیبحت میبهی مجیبـ
آنگبه هه ثب زلیی پطانیسوه(زض قیکم میبهی ذیسا ضا) نیسا زض زاز هیه اگیط لُیف و ضح یت
پطوضزگبضـ او ضا زضنیبفتی ثب نکیوهف ثیه نیحطای ثیی آة و گییبه زض افتیبزی(و هیالک
قسی) .پؽ پطوضزگبضـ او ضا(ثه تزسیس وحی و الُبف ذبنیه) ثطگعییس و اظ قبیؿیتگبنف
بطاض زاز.
 تحلیل تیىامتىی :زض آیبت  48-50ؾوضه مجبضهه بیم ذساونس ثنسگبنف ضا ثیه نیجطزض ثطاثط ؾرتیهب و نبمالی بت زػوت میهنس و زض ازامه ثكبضت میزهس هه نجط ثنیسگبن
ضا ثه قکیی نیکو پبزاـ میزهس ه بنُوض هه یونؽ(ع) ضا پؽ اظ تح ل مهبئت ثؿییبض اظ
ثُن مبهی نزبت زاز و ثه مقبمی قبیؿته ثطگعیس .میتبنی ي ن تی ی ثه مبرطای ییونؽ
نجی(ع) ذبببن بهطمبن زاؾیتبنف ضا زض تكیجیهی مًی ط چیون ییونؽ(ع) مییزانیس هیه
ؾطانزب ثط مهبئت فبئق آمسه و ثه مُیوة ذویف هه ضفغ ثال اظ آن چهبض ریوان ثالزییسه
اؾت ،نبیل میقوز.
 مته حاضز« :ثبزا زو مغع ضوظ و قت و پؿته ذنسان نج و ػنبة آفتبة و ثیسانیهقب و فنس حواثت و ذوقه انگوض حطیب و انبض پطوین و ؾیت مبه و قیبهآلیوی فییق و نیبضنذ
قفق اؾتخ بض انز ن نوال اوؾت .ظنجق نج زض ػنوان قفق و الله مهط و نیسثط ضوظ و
هعاضه فیق و ؾوؾن قب و ثنفكه قت و نؿطین مبه و قکوفه هواهت و لیپالح ههکكیبن،
اظهبض گیكن ه بل او .پبلوزه نج و حیوای قفق و ز پرت ضوظ و ظضزه ثیًیه مهیط و آـ
قجنم ،ؾطة فیق و پالء معػفط قب و بییه ثبزامی قت و ذكک ثطنذ هواهت و نبن و پنیط
مبه نعل ذوان بسضت اوؾت»(نؿره ذُی.)2-3 :
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ِ
ناواتَوَماَ ِ َْالأ ْرضِ َوَماَي ْ ياُناَوَماَت ْمتَالثَّری﴾(َه )6 /آنچیه زض
َالش
 مته غایة﴿ :ل ُهَماَ ِ َّآؾ بنهب و آنچه زض ظمین و زض میبن آنهبؾت و آنچیه زض ظییط ظمیین اؾیت[ه ه] ثیطای
اوؾت.
 تحلیل تیىامتىی :زض آیبت هتبة وحی مکط آمسه اؾت هه ت ب هؿیتی و آنچیه زضظمین و آؾ بنهب و ت بمی ػوالم رهبن اؾت مریو ذبلقی اؾت یگبنه هه نظب آفیطینف
ضا ثه قکیی احؿن آفطیسه و ازاضه میهنس .میتبنی ثب اقبضه ثه این حقیقت ت یب هؿیتی ضا
مریو و مؿرط ازاضه ذبلق میزانس و ثه ن ونههبیی اظ آن اقبضه میهنس.
 مته حاضز« :توانب ذسایی هه َفل ضيییغ ضا ثیط گیواهی ػهی ت حًیطت یوؾیفنسّیق زض گهواضه بوّت نُق زاز ،میتوانس این پیطه ظال مفتطی ضا فیالحبل ثه نس مقیبل
ظثبن گكبیس»(نؿره ذُی.)184 :
 مته غایة﴿ :قالَ ِه َراود ْتن ِ َع ًَْن ْن ِش َوطاِدَطا ِه ْدَ ِم ًَْأ ْهنِااَإ ِ ٌَْكاٌَق ِن ُيا ُه َُق َّدَ ِم ًْ َُق ُبََُاندق ْتَوهُوَ ِمً َْالیا ِذيِن َ﴾(یوؾف[ )26 /یوؾف] گفت :او اظ من هب ذواؾیت و قیبهسی اظ ذیبنوازه
آن ظن قهبزت زاز اگط پیطاهن او اظ ریو چبک ذوضزه ظن ضاؾت گفته و او اظ زضوغگوییبن
اؾت.
 تحلیل تیىامتىی :زض ؾوضه مجبضهه یوؾف آمسه اؾت هه یکی اظ ثؿتگبن ظلیرب هیهاظ مبرطای زلساگی ظلیرب و مکط او نؿجت ثه یوؾف(ع) آگبه اؾت ثب آوضزن زلییی ضوقن ثط
پطهیعگبضی و ػفت یوؾف(ع) گواهی میزهس .میتبنی ي ن اقبضه ثه محتوای این حکبیت،
ثطای احجبت ثی گنبهی ذبببن ثه آن مبرطا اؾیتنبز هیطزه و زض تكیجیهی پنهیبن ذببیبن ضا
چون یوؾف(ع) نسیق میزانس هه ثه تأییس ذساونس تؼبلی اظ ته تیی هیه زقی نبن ثیه او
نؿجت میزهنس ثب ازله آقکبض تجطئه میقوز.
 مته حاضز« :یکی ثبنوی ػفتکسه قط  ،زیگیط ذیبتون حطمگیبه آظض  .یکیی ه ؿیطحوض ،زیگط ؾط ثه ؾط نوض.....یکی چون ذوضقیس یس ثیًب ،زیگط چیون چیطاؽ وازی ؾیینب»
(نؿره ذُی.)76 :
 «ظثبنت ثط قزطه ؾینبؾت و بی ت انگكت یس ثیًب»(ه بن.)271 : مته غایة﴿ :وأ ْد َِن َُْحدکَ ِ َج ْ ب ِکَت ْخ ُز ْجَي ْي اءَ ِم ًَْغ ْنر َُِسنوءَ نِ َتِ ْش ِنعَاحناتَإِلنىََِ ْزع ْنوٌَوَق ْو ِمنهَِإِىَّا ُْهَكا ُىواَق ْو ًمناََا ِسنقِن َ﴾(ن یل[ )12 /ای موؾیی ] زؾیتت ضا زض گطیجبنیت هین تیب ؾیپیس[و
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زضذكنسه ]،ثی ػیت ثیطون آیس[ ،اینهب] زض ظمطه مؼزیعات نُیهگبنیه ثیه ؾیوی فطػیون و
بومف[اؾت] هه آنبن بومی فبؾق[و نبفطمبنانس].
 تحلیل تیىامتىی :میتبنی ي ن اقبضه ثه مً ون آیه  12ؾیوضه مجبضهیه ن یل ،زضتكجیهی ظیجب ثه تونیف زذتط پبزقبه و میکه مهط میپطزاظز .یکی ضا ذوضقیس یس ثیًیب و
زیگطی ضا چطاؽ وازی ؾینب مؼطفی میهنس.
 مته حاضز« :چبه آنکه بؼطـ اظ لؼل و رواهط آثساض مبالمبل و مكحون ثوز و ثیسونآن پیط ظضپطؾت شوفنون زؾت تهطّف هیج هؽ ثه آن گنذ بیبضون ن ییضؾییس»(نؿیره
ذُی.)95 :
 مته غایة﴿ :إ ِ ٌََّقارُ وٌَكاٌَ ِم ْنًَق ْنووَِمُو ن ََبػنلَعنن ْيا ِْهَوَات ْ ينا ُهَ ِمنً َْاز ُُيُنوزَِمناَإ ِ ٌََّمناتِمن ُهَلتيُنوأَُْ ْ ِ ُ ْ ِْ
ْ ْ ِ
ب َْالنن ِز ِحن َ﴾(بهم )76 /ببضون اظ بیو موؾیی
يِال ُعابةَأول ِ َال ُقوَّاَِإذَقالَل ُهَق ْو ُم ُهَلاَتنزصَإ ٌََّاهَّللَلاَح ُ ِم ُّ
ثوز امب ثط آنهب ؾتم هطز ،مب آنقسض اظ گنذهب ثه او زازه ثوزیم هه ح یل نینسو هیبی آن
ثطای یک گطوه ظوضمنس مكکل ثوز ،ثه ذبَط ثیبوض هنگبمی ضا هه بومف ثه او گفتنس :ایین
ه ه قبزی مغطوضانه مکن هه ذساونس قبزی هننسگبن مغطوض ضا زوؾت ن یزاضز.
 تحلیل تیىامتىی :زض آیه  76ؾوضه مجبضهه بهم ذساونیس ثیه مؼطفیی قرهیی اظابوا موؾی(ع) میپطزاظز .فطزی هه او ضا ثب حطوت فطاوان امتحبن هطزه و مبیه ػجطت ذییق
میگطزانس .زاضایی افؿبنهای ببضون اظ زیطثبظ ثه ػنوان يطة ال خل ظثبنعز فبضؾیظثبنبن ثوزه
اؾت.
میتبنی ي ن تی ی ثه این حطوت ضویبیی و نبحت آن ،گنزی ضا هیه پیطمیطز قییبز اظ
مکبن آن وابف اؾت زض انجوهی و فطاوانی ثه گنذ ببضون مبننس میهنس.
 مته حاضز« :قبخ آتف چون قبخ قزطه َوض تزیّی ثبض گكت .هبض فیبنوؼ اظ میبههبلهواض المغ االنواض ثیف گصقت»(نؿره ذُی.)162 :
 «بیم زض زؾت او ق ؼی ظ نوض اؾت/ه بنب قبخ نریؿتبن َوض اؾت»(ه بن)18 : «ظ ربنف ؾط ثطآضز ل ؼه نوض/چو نبض موؾوی اظ نریه َوض»(ه بن)253 : مته غایةَ﴿ :ن َّناَأتاهاَ ُىو ِدیَ ِمًَط ِاط ِئ َْالوا ِد َْالأحْن ًَِ ِ َْال ُب ْقع ِة َْال ُنبارَك ِةَ ِمًَال َّظجزَاَِأٌَحناَمُو ن َإِین َ
أىاَالنن َّ ُهَرَ ُّم َْالعال ِنن َ﴾(بهم )30/پؽ هنگبمی هه ثه نعز آتف آمس ،اظ ربنت ضاؾیت آن زضّه،
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زض آن ربیگبه مجبضک ،اظ [میبن] یک زضذت نسا زازه قس ،هه ای موؾی ه بنیب مین ،اهلل،
پطوضزگبض رهبنیبن هؿتم.
 تحلیل تیىبامتىی :ذساونیس تؼیبلی زض ؾیوضه مجبضهیه بهیم ثیه چگیونگی ثؼیجموؾی(ع) اقبضه میهنس و ثیبن می فطمبییس هیه :موؾیی زض پیی زییسن نیوضی هیه اظ زوض
مكبهسه هطز ،ثه ؾ ت قزطه مجبضک میضوز و زض آنزب نسایی میقنوز هه ای موؾی مین
پطوضزگبض رهبنیبنم .میتبنی زض احط ذوز چنسین ثبض ثه ایین میبرطا اقیبضه هیطزه و زض ببلیت
تكجیهبت ظیجب اظ آن هبضهطزی ازثی َیجیسه اؾت.
وتیجٍ تحث
زض پػوهف فو زضیبفتیم هه پیونسی ػ یق ثین مفیبهیم بیطآن ثیب آحیبض ازة فبضؾیی
وروز زاضز .قبػطان و نویؿنسگبن فبضؾیگوی ه واضه اظ منبهل روقبن وحی الهی زض آحبض
ذویف ثهطه ثطزه و ثه غنبی احط ذویف افعوزهانس .میکطاد میتبنی اظ ر یه این ؾرنگویبن
اؾت.گؿتطزگی مفبهیم بطآنی زض احط او نكبنزهنسه آقنبیی هبمل ایین نویؿینسه هنیسی
تجبض ثب مفبهیم بطآنی و ضواد مفبهیم وحی زض قجهببضه هنس اؾت.
میتبنی گبه ثه قکیی آگبهبنه و مؿتقیم ثب آوضزن ت ب آییه ییب ثركیی اظ آن و گیبه ثیب
اقبضه ثه محتوی آیبت وحی ،ضاثُهای مجتنی ثط هم حًوضی ایزبزه هطزه اؾت .ضاثُیهای
هه حبنل زضهم تنیسگی لفظی یب محتوایی آیبت بطآن ثیب میتن احیط اوؾیت .ایین ضاثُیه
ثیفتط زض ببلت تً ین ،تی ی و تكجیهبت مً ط حبنل قسه اؾت.
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Abstract
One of the new achievements in the field of literary criticism is
intertextualite, i.e, the study of the relationship between texts and the extent
of influencing on each other. According to this theory, since the exudation
of human thoughts is the result of his previous studies, experiences and
learning; Therefore, all human texts, willingly or unwillingly, are indebted
to the thoughts and works of their predecessors, and it is very clear that this
influence varies according to the position of the texts and their value in
societies. In religious communities, due to people's belief in sacred texts,
writers and poets benefit from these texts much more than other works. The
Holy Quran, as the holy book of Muslims, is one of these popular texts
whose influence on the writings and poems of Muslim poets and writers has
been evident for a long time. The Qur'anic themes, as the highest concepts
that are directly derived from the source of revelation, are woven more than
any other text in the fabric of the works of Muslim writers and poets. One of
the texts in which the influence of the source of revelation can be clearly
seen is the manuscript of "Merat Al-Khiyal" by Mikraj Maltani, a writer
from the Indian subcontinent.
Keywords: Intertextualite relations, Present text, Absent text, Quran.

