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 چکيده
ام الهگردد. قرآن کریم نیز همواره ها شناخته میادبیات فارسی به عنوان منبه ارزشمند برای کسب معارف، علوم و دانش

 ایبرهه رد متنی هر که است امر این گویای بخش نویسندگان و شاعران بسیاری از دیرباز تا کنون بوده است. بینامتنیت

ترین ز مهماست. یکی ا بخشیده متنی هویتی خود به پیشین، آثار تحول و تغییر با و بوده خود قبل آثار تأثیر تحت زمان، از

ن  میراث دینی و در راس آن قرآن کریم بوده است. مال احمد نراقی نویسنده کتاب معراج مراجع الهام شاعران و نویسندگا

زیسته. مال محمد نراقی نیز یکی از نویسندگانی است که الساده در عهد قاجار و در دوران پادشاهی فتعلی شاه قاجار می

که نراقی در کتاب معراج السعاده به واژگان و از این میراث گرانبها بسیار استفاده کرده است. نتایج حاکی از این است 

ها او و قرآن کریم روابط بینامتنی گوناگون روی داده است. به ساختارهای قرآنی اهتمام فراوانی داشته و در بین نوشته

 های خود استفاده کرده که موجب ایجاد روابط بینامتنی گشته است.بسیاری در نوشتهها قرآنی طوری که از واژگان و آیه

 .رآنی، بینامتنیت، مال احمد نراقیبینامتنیت ق ادبیات فارسی، :يديکل واژگان
 

  

  ادبيات فارسی آثار در آیات و روایات اسالم بينامتنيت

 معراج الساده اثر مال احمد نراقی()مطالعه موردي: 

 

 یزدان ابراهيمی
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 مقدمه

نده خوانها بوده است؛ و تاثیری که ادبیات بر همواره ادبیات فارسی به عنوان منبع با ارزش برای کسب معارف، علوم و دانش

های گوناگون موجب ها و شیوهتوانند با روشباشد، شاعران و نویسندگان ادبی میگذارد، یکی از کارکردهای مهم ادبیات میمی

و  کریم قرآن گوناگون آیات اسالمی، فرهنگ و اسالم دنیای در(. 378: 1396اثرگذاری در مخاطب گردند )جوکار و همکاران، 

خورد اسالمی و عارفان مسلمان به چشم می  فیلسوفان از بسیاری بیانات در اطهار، ائمه متعدد سخنان و نبوی متواتر روایات

 از این شاعران و هست شده ثابت و مشخص کامالً فارسی شعر در احادیث و کریم قرآن تأثیر(. 218: 1396)نامدارپور و همکاران، 

. دان جسته سود آسمانی کتاب این و اشارات مفاهیم از آنها و بوده شاعران بخش الهام همواره کریم قرآن زیرا. اندبرده بهره موضوع

 رها را بخش زندگی و پرفیض آبشخور این و داده قرار خود هایآموخته را سرآمد آن معانی و آن قر مسلك، عارف و معتقد شعرای

های قرآن کریم همواره یکی از حوزه .(24: 1394)خزائیلی،  بخشیدندمی قداست خود شعر به ارزشمند، مضامینِ ذکر این با و نکرده

رین تشود که محققان بسیاری به آن تمایل دارند. میراث دینی یکی از مهمشناختی بیان میفعال و پردامنه مطالعات ادبی و زبان

اث قرار گرفته است )احمدی و همکاران، مراجع الهام نویسندگان و شاعران از دیرباز تا کنون بوده است و قرآن کریم در راس این میر

 قدن و خوانش در نوین رویکردهای از یکی های مطرح در این خصوص، نگاه بینامتنیت به قرآن است.(. یکی از زمینه163: 1398

 (33: 1397باویل، است )سالمت بینامتنی پیوندهای و بینامتنیت نظریات به توجه متون

 پیشین، ارآث تحول و با تغییر و بوده خود قبل آثار تأثیر زمان، تحت از ایبرهه در متنی هر که است امر این گویای بینامتنیت

 قبل آثار هب ارجاعاتی تأمّل، و دقت با البته و به وضوح توانمی بشکافیم، را نوین متن اگراین .است بخشیده متنی هویتی خود به

شود، بیشتر مفاهیم و عقایدی مورد نظر است تاثیر دین در ادبیات صحبت میهنگامی که از (. 83: 1394ها و رجبی، )یلمه دید آن

واکاوی آثار ادبی با (. 105: 1391یابد و در تمامی ادیان مقدس مشترک است )ممتحن و محمدی، ای میکه جنبه کلی و اسطوره

ببرد، در فرایند معناسازی از اهمیت زیادی های سخن و هر گونه شگردی که کالم را از سطح زبان به سطح ادب فرا تکیه بر آرایه

، آبادی و میرانجامد )علیخانی ثانی ابدالهای پنهانی متون میای از خواندن متن با کشف الیهبرخوردار است، که موجب درک تازه

ت، لذا مطالعه حاضر ای برخوردار اسگیری از متون اسالمی در آثار ادبی فارسی از جایگاه ویژهدر این میان بهره(. 153: 1395

 مسائل پژوهش حاضر در زیر ذکر شده است.مروری بر استفاده از متون اسالمی در آثار ادبی فارسی دارد. 

 آیا مال احمد نراقی در کتاب معراج السعاده از آیات الهی استفاده کرده است؟ 

 شود؟ آیا احادیث و روایات اهل بیت السالم در کتاب معراج الساده یافت می
 

 پيشينه پژوهش
( که پدیده بینامتنیت قرانی را در 1398تحقیق احمدی و همکاران ). های بسیاری انجم شده استدر باره بینامتنیت پژوهش

اشعار علی بن عیسی اربلی بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از این است که اربلی در اشعار خود به واژگان و مضامین قرانی و 

م ایمطالعه خواجه قران اهتمام فراوان داشته و بین اشعار او و قران روابط بینامتنی مختلفی روی داده است.ساختارهای دستوری 

های ناقدان ادبی مورد بررسی قرار ( بینامتنیت قران و حدیث را در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه1395و همکاران )

 سیعو حدّ  و بیان کردند که، سعدی در سعدی بررسی کردند. گلستان در روایات و یاتآ ( بینامتنیت1394ها و رجبی )دادند. یلمه

وهش پژ است. کرده استفاده البالغه نهج و قرآن از بهره گرفته است و در گلستان السالم علیهم بیت اهل احادیث و وحی آیات از

شعر دعبل خزاعی مورد کاوش قرار دادند. و بیان داشتند ( بینامتنیت قرانی و روایی را در 1392)دیگری توسط مختاری و ابراهیمی 

ای زیبا و هماهنگ صورت گرفته است. و شکل بینامتنی اشعار دعبل با قران و روابط بینامتنی قران کریم با اشعار دعبل به گونه

  احادیث از توع بینامتنی مستقیم و روابط میان آن بیشتر از نوع نفی جزئی و گاه نفی متوازی است.
 

 نظریه بينامتنيت
 گیری معنای متن با متون دیگرنظریه بینامتیت از جمله نظریات جدید و نو در حوزه مطالعات ادبی است که به معنی شکل

در کتاب فلسفه زبان، مفهوم بینامتنیت را بیان کرد. او بینامتنیت را به  1اندیشمند روسی میخائیل باختیناست. برای نخستین بار 

                                                           
1 Mikhail Bakhtine 
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: 1398بررسی و اطالع از حقیقت تاثیر و تاثر میان متون در تعامل با متون پیش از خود، تعریف کرد )احمدی و همکاران، صورت 

ها های هنری و ملیتها، سبك(. در واقع بینامتنیت نشان دهنده ناحیه تقاطع مرزهای جنسیت، دوره زمانی، مولفان، سوژه165

، حلّ اقتباس، تلمیح، مانند هاییواژه و داشته وجود متفاوتی مفاهیم و هانام بینامتنی با(. ارجاعات 44: 2002باشد )لواب، می

 عناییم بافت نوعی به هرکدام قرآن تفسیر در... اخبار و و احادیث نقش نزول، شأن مانند تعابیری و ادبیات در... و سرقت تضمین،

 .است داشته وجود تاریخ طول در همواره بینامتنی است. روابط بخشیده ژرفا را متون
 

 معراج السادهنيت آیات و روایات در بينامت

 صودمق سرمنزل به را انسان به آن تمسّك و زدن چنگ که باشندمی حصینی حصن دو السالم علیهم بیت اهل و کریم قرآن

 .دکننمی معرّفی خلقت نهایی و غایی هدف و برتر و واال دارای شخصیت را نبوی، انسان ارزشمند یادگار دو این. سازدمی رهنمون

 دست آوردن به راه از کندى به یا و سرعت به یا تدریج به را خود ذاتى کمال که انسان همین ممکن است کریم قرآن منظر از

 باشد حدى مافوق که برسد کمال از به حدى و قرب از مقامى به حاصله استعدادهاى آن اثر در کند،می کسب تازه استعدادهاى

 و عربی اتادبی بر ایگسترده کریم، تأثیر قرآن چون هم البالغهنهج. اندوجودشان دست یافته ابتداى در ذاتیشان نور با مالئکه که

های مختلف یکسان نبوده تاثیرپذیری  نویسندگان از آیات و روایات در دوره .(90: 1394ها و رجبی، گذاشته است )یلمه فارسی

شمسی در نراق متولد شد.  1150نویسنده و شاعر نیز شدت و ضعف داشته است. مال احمد نراقی در سال است. در طول زندگی 

باشد، که در علم فقه، اصول، حدیث، رجال، نجوم، ریاضی، ادبیات و شعر تبحر داشته او از فحول علمای دین و مجتهد شیعه می

اشت. تالیفات مرحوم نراقی هم در زمان خودش و هم در زمان پس از بضاعت داست. او توجه بسیار به احوال اشخاص ناتوان و بی

توا باشد. این کتاب از نظر محاو مورد عنایت و توجه علما بود. کتاب معراج السعاده در بین کتب اخالقی بسیار گرانقدر و معروف می

خالقی اثری است در خور توجه. مرحوم و سبك و شیوایی بیان مطالب و تنوع موضوعات مطرح شده در زمینه مسائل تربیتی و ا

نراقی در این کتاب از آیات قرۀن کریم بسیار استفاده کرده است همچنین روایات و احادیث ائمه معصوم نیز در این کتاب بسیار 

ادیث اهل احخورد. در این پژوهش نیز در قالب نظریه بینامتنیت، روابط بینامتنی کتاب معراج السعاده با آیات قرآن و به چشم می

 بیت مورد بررسی قرار گرفته است. 
 

 بينامتنيت واژگانی قرآن کریم

 وَلَقَْد کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ  -وَفَضَّلَْناهُْم عََلى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا  -

و  :وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًاوَلَقَْد کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ َوحَمَلْنَاهُمْ ِفی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  :غایبمتن 

ا همحققا ما فرزندان آدم را بسیار گرام داشتیم و آنها را در بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آن

 (70اسراء آیه رتری و فضیلت کامل بخشیدیم )خود برا بر  بسیاری از مخلوقات 

لقنهم اهلل  -متن حاضر: چنین گوید گرفتار دام آمال و امانی، و طالب سعادت جاودانی، احمد بن محمد مهدی بن ابی ذر

ت قدر که: بر رای ارباب الباب واضح است که : خالق عالم، و موجد بنی آدم به مقتضای حمت کامله و -حجتهم یوم العرض االکبر

سرافراز و  "وَلََقدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدََم  "به شریف، وَفَضَّلْنَاهُْم عَلَى کَثِیرٍ ِممَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا  "شامله، قامت قابلیت نوع انسان را در مقام، 

 این صدف پاک را به ودیعت نهادن گوهر ادراک و نفس ناطقه، شرف امتیاز ارزانی داشت. 

 اقی از آیه لقد کرمنا بنی آدم به منظورنرمنظور از آیه فوق همان کرامت بخشیدن به فرزندان آدم است که نی: عملیات بینامت

یجاد گرفته است. به نوعی رابطه بینامتنیت ابیان برتری داشتن انسان به سایر موجودات به دلیل برخوردار بودن از کرامت الهی بهره

 کرده است. 

  یَأْمُرُ بِالَْعدْلِ وَالْإِحْسَانِإِنَّ اللَّهَ  -

خداوند  : غْیِ  یَعِظُکُمْ لََعلَّکُمْ تَذَکَّرُونَإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ ِبالْعَدْلِ وَالِْإحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَمتن غالب: 

 دهد باشد که پند گیریددارد به شما اندرز میباز می دهد و از فحشا و منکرفرمان میبه عدل و احسان و بخشش به نزدیکان 

 (.90سوره نحل آیه )
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متن حاضر: از آنجا که همگی همت سپهر رفعت اعلیحضرت، پادشاه جم جاه، مالیك سپاه، گردون بارگاه، خدیو زمان، قبله 

سالطین جهان، سرور خواقین دوران، بانی مبانی دین مبین، و مروج شریعت سید المرسلین، طغرای زیبای منشور خالفت، رونق 

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ  "خورشید درخشان سپهر جاللت، ماحی ماثر ظلم و عدوان، مظهر  جمال کمال مملکت، آفتاب تابان فلك سلطنت،

خسروی که انجم، با آنکه همگی چشم شده، صاحبقرانی چون او در هیچ قرنی ندیده، و سپهر پیر، با آنکه  " بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

 تن، گوش گشته، طنین طنطنه کشور گشائی پنین نشنیده. همه

نراقی از آیه ان اهلل یامر بالعدل و االحسان در این متن به منظور بیان عدل و احسان پادشاه استفاده کرده عملیات بینامتنی: 

 داند. است و پادشاه را مظهری از این آیه می

     الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَنُرِیهِمْ آیَاتَِنا ِفی الْآفَاقِ َوفِی أَنُْفسِهِمْ حَتَّى سَ -

ما آیات :  هِید  شَ شَیْءٍ ُکلِّ عََلى َأنَّهُ بِرَبِّكَ یَکْفِ أَوَلَمْ الْحَقُّ أََنّهُ لَهُمْ  یَتَبَیَّنَ نُرِیهِمْ آَیاتِنَا فِی الْآفَاقِ َوفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّىسَمتن غایب: 

تا ظاهر و آشکار شود که خدا بر حق است. آیا همین گردانیم خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کامال هویدا و روشن می

 (53)سوره فصلت، آیه کند؟ حقیقت که خدا بر همه موجودات عالم پیدا و گواه است کفایت نمی

متن حاضر: شناختن نفس مقدمه شناختن خدا بدان که کلید سعادت دو جهانی، شناختن نفس خویش است، زیرا که شناختن 

 فُسِهِمَْأنْ َوفِی الْآفَاقِ  فِی آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ "فرماید: نماید. چنانکه حق تعالی میشناختن آفریدگار خود میآدمی خویش را اعانت بر 

 .  الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى

عملیات بینامتنی: نراقی از آیه فوق به منظور الزمه خودشناسی جهت خداشناسی بهره جسته است و نویسنده معنای دور 

 آیه را در روح متن دمیده است. 

 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا َتفْضِیلًا -

و  :ی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًاوَلَقَْد کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ َوحَمَلْنَاهُمْ فِ متن غایب: 

ا همحققا ما فرزندان آدم را بسیار گرام داشتیم و آنها را در بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آن

 (.70بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم )اسراء آیه  را بر 

کنی؟ و به چه سبب خود را نیز از آنها متن حاضر: پس هرگاه حقیقت تو همین باشد از چه راه بر سباع و بهائم، مفاخرت می

یٍر وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِ "ح داده و فرموده: دانی؟ و اگر تو همین باشی به چه سبب خداوند عالم ترا بر سایر مخلوقات ترجیبهتر می

 و حال اینکه در این صفات و عوارض، بسیاری از حیوانات بر تو ترجیح دارند.  "مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا 

به  نعملیات بینامتنی: آیه فوق در معنای درست خود به کار رفته است و نویسنده از این آیه جهت پرسش دلیل برتری انسا

سایر مخلوقات استفاده کرده است. به نوعی از آیه برای ادبی نمودن متن خود بهره گرفته است که به نوعی رابطه بینامتنیت 

 مستقیم ایجاد کرده است. 

 وَیَسْأَلُونَكَ عَِن الرُّوحِ  قُِل الرُّوحُ ِمنْ أَمْرِ رَبِّی -

واب پرسند، جو تو را از حقیقت روح می: الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وََما أُوتِیتُمْ ِمنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیًلاوَیَسَْألُونَكَ عَنِ الرُّوحِ  ُقلِ متن غایب: 

 (. 85اسراء، آیه ده که روح از امر خداست و آنچه از علم به شما دادند بسیار اندک است )سوره 

او رسیدن و او را به کنه، شناختن در این عالم میسر متن حاضر: و اما نفس، چون که از جنس مجردات است به حقیقت 

و از این جهت بود که بعد از آنکه حضرت رسول )ص( شرح حقیقت او را خواستند حضرت  -نیست، رو مجرد شو مجرد را ببین

 ن رخصت نیافت که بیان کند. و بیش از ای "قُلِ الرُّوحُ مِنْ َأمْرِ رَبِّی  وَیَسْأَُلونَكَ عَنِ الرُّوحِ "نفرمود، خطاب رسید که : 

عملیات بینامتنی: نراقی از آیه فوق به منظور بیان این امر که شناختن روح در این عالم غیرممکن است، استفاده کرده و نقل 

 قول مستقیمی از قرآن را در این متن ذکر کرده است ، که موجب ایجاد رابطه بینامتنی گشته است. 

 أَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْ-

ثًا لَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِینَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِی ال متن غایب:

 و هاآسمان که است خدایی آن شما : پروردگار تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ َلا لَهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بَِأمْرِهِ  أَ

 ابشت با که پوشاند در( عکس به و) شب پرده به را روز گرفت، قرار( فرمانروایی) عرش بر گاه آن کرد، خلق روز شش در را زمین
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 حکم و خداست خاص آفرینش ملك که باشید آگاه. آفرید خود فرمان مسخّر را ستارگان و ماه و خورشید نیز و پوید، آن پی در

 (. 54)سوره اعراف، آیه است  عالمیان پروردگار که یکتا خدای است مرتبه بلند و منزه بس اوست، فرمان نافذ

هر چه به مساحت و کمیت درآید آن را عالم خلق گویند و روح انسانی چون مجرد است  "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ  "متن حاضر: 

 آن را مقدار و کمیت نباشد. 

آیه فوق در متن توسط نویسنده برای ادبی کردن متن و تعریفی از عالم خلق استفاده کرده است که به  عملیات بینامتنی: 

 نوعی رابطه بینامتنیت غیر مستقیمی ایجاد کرده است. 

 رَبِّكَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً  یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِى إِلَى-

هان ای روح آرام یافته و متین به سوی پروردگارت  : رَبِّكَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِى إِلَىآ یَ متن غایب:

 (28و  27بازگرد که تو از او خشنود و او از تو خرسند است. )سوره فجر، آیه 

 "رَبِّكَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً سُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِى إِلَىیَآ أَیَّتُهَا النَّفْ "فرماید: متن حاضر: و دیگر می

های شناختن نفس بهره گرفته است و موجب ایجاد رابطه بینامتنی شده بیان راهنراقی از آیه باال به منظور عملیات بینامتنی: 

 است. 

 اب من دسیهاو نفس و ماه سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خ

و سوگند به جان آدمی و : و نفس و ماه سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیهامتن غایب: 

آن کس که آن را با چنان نظام کامل بیافرید. و در اثر داشتن چنان نظامی خیر و شر آن را به آن الهام کرد. که هر کس جان خود 

 (. 10تا  7های اش سازد زیانکار خواهد گشت )سوره شمس، آیهشود. و هرکس آلودهسازد رستگار میرا از گناه پاک 

 "و نفس و ماه سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها "فرماید: متن حاضر: و دیگر می

تایید این امر که خودشناسی الزمه خداشناسی است، بهره های نفس و عملیات بینامتنی:  این آیه نیز به منظور شناخت راه

 جسته است. 

  وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء  عِنْدَ رَبِّهِْم یُرْزَُقونَ-

هرگز کسانی را که در راه خدا کشته  :بَلْ أَحْیَاء  عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَوََلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا متن غایب: 

 (. 169عمران، آیه شوند )سوره آلاند که نزد پروردگارشان روزی داده میاند مرده مپندار بلکه زندهشده

ز مفارقت آن از این بدن و خرابی تن، متن حاضر: اما نفس، امری است باقی، که اصال و مطلقا از برای آن فنائی نیست، و بعد ا

ا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا ِفی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتً "فرماید: از برای آن خرابی و فنائی نیست و نخواهد بود. و از این روست که خداوند می

 ." بَلْ أَحْیَاء  عِنَْد رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

آیه فوق به برای بیان باقی و همیشگی بودن روح استفاده کرده است که برای روح هیچ فنائی  عملیات بینامتنی: نراقی از

 نیست لذا از آیه به منظور مصداقی از بیان خود در متن استفاده کرده و رابطه بینامتنیت مستقیمی ایجاد نموده است. 

 یَعْمَلُونَ کَانُوا بِمَا جَزَاءً أَعْیُنٍ قَُرّۀِ مِنْ  لَهُمْ أُخْفِیَ  مَا نَفْس  تَعْلَمُ  فَلَا

شان داند که به پاداش نیکوکاریپس هیچ کس نمییَعْمَلُونَ :  کَانُوا بِمَا جَزَاءً أَعْیُنٍ قُرَّۀِ مِنْ َلهُمْ أُخْفِیَ مَا نَفْس  تَْعلَمُ فَلَامتن غایب: 

 (. 17ذخیره شده است)سوره سجده، آیه بخش دیده است در عالم غیب ببرایشان نهایت که روشنیچه نعمت و لذتهای بی

متن حاضر: و بیابد آنچه را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به هیچ خاطری خطور نکرده. و ببیند آنچه را که 

اند دیعنی: هیچ کس نمییَعْمَلُونَ  کَانُوا بِمَا جَزَاءً َأعْیُنٍ قُرَّۀِ ِمنْ لَُهمْ أُخْفِیَ مَا نَفْس   تَعْلَمُ  فََلا "در کتاب الهی اشاره به آن شده که: 

 کند. ها را روشن میآنچه ذخیره شده است از برای ایشان از چیزهایی که دیده

عملیات بینامتنیت: نویسنده کتاب از آیه ذکر شده در باال برای بیان بعد روحانی جسم و انجام نیکی و روی گردانی از زشتی 

 عالم باال، بهره گرفته است. و منکر در دنیا برای رسیدن به 

 وَلَذِکْرُ  رِوَالْمُنْکَ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاۀَ إِنَّ  الصَّلَاۀَ  وَأَقِمِ الْکِتَابِ مِنَ إِلَیْكَ أُوحِیَ مَا اتْلُ وَالْمُنْکَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاۀَ إِنَّ-

 (. 45)سوره عنکبوت، آیه  متن غایب:تَصْنَعُونَ :  مَا یَعْلَمُ وَاللَّهُ  أَکْبَرُ اللَّهِ

و نه همین است که صفات خبیثه و اخالق رذیله، مانع از طلوع انوار علوم حقیقیه از مطلع فیوضات الهیه باشد و  متن حاضر:

ود بر شفایده مترتب می بس، بلکه بدون تزکیه نفس و تصفیه قلب، عبادات ظاهریه را اثری، و طاعات بدنیه را ثمری نیست. و چه
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دارد نمازگزاران را از اعمال زشت یعنی: نماز، باز می "وَالْمُنْکَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ  تَنْهَى الصَّلَاۀَ  إِنَّ  "آراستن ظاهر و کاستن باطن. قال اهلل 

ه ثر مردم را که هر روز نماز پنجگانبینی اکنیاز بودی، پس چرا میو منکر. اگر نماز با خباثت باطن و اخالق سیه مقبول خداوند بی

 شود؟آورند، و هر ساعت چندین منکر و معصیت از ایشان صادر میبه جا می

اثر شدن عبادات و مانع بهرمندی از نراقی به منظور اثبات این امر که کارهای زشت و ناپسند موجب بی عملیات بینامتنی:

ای ارتباط طور ادبی نمایان است. و به گونهاست. معنی آیه در  تمام متن حاضر بهشود، از آیه فوق استفاده کرده انوار الهی می

 بینامتنی مستقیمی ایجاد کرده است. 
 

  احادیثبينامتنيت واژگانی 

 رَبَّهُ  عَرَفَ فَقَدْ  نَفْسَهُ عَرَفَ مَنْ-

 را بشناسد، قطعا خدایش را خواهد شناخت. )پیامبر اکرم )ص( ( هر کس خودرَبَّهُ :  عَرَفَ فَقَدْ نَفْسَهُ عَرَفَ مَنْمتن غایب: 

یعنی هرکه بشناسد نفس خود را پس  "رَبَّهُ عَرَفَ  فَقَدْ نَفَْسهُ عَرَفَ مَنْ"متن حاضر: از حضرت رسول )ص( منقول است که : 

را نتواند بشناسد به شناخت دیگری چون به تحقیق که بشناسد پروردگار خود را. و خود این ظاهر و روشن است که: هر که خود 

 چیز به تو نزدیکتر از تو نیست، چون خود را نشناسی دیگری را چون شناسی؟تواند رسید، زیرا که هیچ

عملیات بینامتنی: نویسنده از نقل قول مستقیم از رسول خدا به منظور الزمه خودشناسی به جهت خدا شناسی استفاده کرده 

 نیت ایجاد نموده است. و رابطه بینامتاست. 

 ناطِقةٍ  نَفْسٍ  ذا اإلنسانَ خَلَقَ-

 تِ فارَقَ و مِزاجُها اعْتَدلَ إذا و ، عِلَلِها أوائلِ  جواهرَ شابَهتْ فقد العَملِ و بالعِلمِ  زکّاها إنْ ، ناطِقةٍ نَفْسٍ  ذا اإلنسانَ خَلَقَ متن غایب: 

 پروراند،ب و کند تزکیه عمل و علم با را آن آدمى اگر آفرید؛ ناطقه نفس داراى را خداوند انسان:  الشِّدادَ السَّبْعَ بها شارَکَ فقد األضدادَ

 با او گردد جدا اضداد از و شود معتدل ترکیبش هرگاه و گرددمى همسان( اش مقدسه عقول ذات یا) علّتهایش اوّلیه گوهرهاى با

 )حدیث حضرت علی )ع( ( شودمى شریك( فلکیه نفوس) محکم و قوى آسمان هفت آن

  " ناطِقةٍ نَفْسٍ  ذا اإلنسانَ خَلَقَ "متن حاضر: و از حضرت امیرالمومنین )ع( مروی است که فرمودند: 

عملیات بینامتنی: نراقی از نقل قول حدیث امام علی )ع( به منظور بیان اهمیت شناختن نفس و خودشناسی استفاده کرده و 

 کرده است.  به نوعی رابطه بینامتنیت ایجاد

 حَقّا رَبِّی وََعدَنی ماهل وجدتم -

 قالف ، حَقّا رَبِّی َوعَدَنی ما وَجَدتُ  قد فإنّی ؟ حقّا رَبُّکُم َوَعدَ ما وَجَدتُم هل!  اُمَیَّةُ یا ، شَیبَةُ یا ، عُتبةُ یا ، جَهلٍ أبا یامتن غایب: 

 ال أنَّهُم غَیرَ ، مِنهُم أقولُ لِما بأسمَعَ أنتُم ما بِیَِدهِ نَفسِی الذی و:  فقالَ!  ؟ فیها أرواحَ ال أجسادٍ مِن تُکَلِّمُ ما ،  ِاللّه رسولَ یا: عُمَرُ

 راست را پروردگارم وعده که من بود؟ راست پروردگارتان وعده آیا! امیّه اى! شیبه اى! عتبه اى! جهل ابو : اى جَوابا یَستَطِیعُونَ

 وست،ا دست در جانم که آن به سوگند: فرمود حضرت گویى؟مى سخن جانبى پیکرهایى با! خدا پیامبر اى: کرد عرض عمر. یافتم

 )رسول اکرم )ص((. بدهند  جواب توانندنمى آنان منتها شنوند،مى نیز آنها شنویدمى شما که همچنان مرا سخن

 "حَقّا رَبِّی وََعدَنی ما وجدتم هل "متن حاضر: و نیز از این روست که پیغمبر خدا )ص( در روز بدر به شهدای بدر ندا فرمود: 

یعنی: ای کشته شدگان در راه خدا آیا آنچه را که پرودگار شما به شما وعده داده بود حق و راست یافتید؟ ؟آنگاه بعضی از اصحاب 

. یعنی: ایشان از شما "انهم اسمع منکم"دهی ایشان را؟ حضرت فرمود: اند چگونه آواز میاله ایشان مردهعرض کردند: یا رسول ا

شنواترند و فهم و ادراک ایشان االن از شما بیشتر است. و ظاهر است که شنیدن ایشان در آن وقت نه به همان بدنی بود که در 

 بود. صحرای بدر افتاده بود، بلکه به نفس مجرده باقیه 

عملیات بینامتنی: حدیث فوق در معنی درست و کامل خود در این متن استفاده شده است و نراقی سعی دارد با استفاده آن 

 دلیلی دیگر برای مصداق باقی ماندن روح ذکر کند. لذا رابطه بینامتنیت مستقیمی را ایجاد نموده است. 

 السَّماءِ  مَلَکوتِ إلى لَنَظَروا آدمَ بَنی ُقلوبِ على یَحُومونَ الشَّیاطینَ أنَّ لوال-

 نمی انآدمی دلهای گرد شیاطین، السَّماءِ؛ : اگر مَلَکوتِ إلى لَنَظَروا آدمَ بَنی قُلوبِ على یَحُومونَ الشَّیاطینَ أنَّ لوالمتن غایب: 

 (. 125، 2)حدیث رسول اکرم، المحجه البیضاء؛ جدیدند   مى را هاآسمان ملکوت آنان آینه هر چرخیدند،
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 تِمَلَکو إلى لَنَظَروا آدمَ بَنی قُلوبِ على یَحُومونَ الشَّیاطینَ أنَّ لوال "رو است که سید رسل )ص( فرموده: متن حاضر: از این

 کردند حقایقهر آئینه مشاهده می اند،بود که لشکر شیطان اطراف دلهای بنی آدم را فرا گرفتهیعنی: اگر نه این می "السَّماءِ 

 شدند بر آثار قدرت کامله حق در آنها. موجودات عوالم علویه و سفلیه را، و مطلع می

عملیات بینامتنی: نویسنده کتاب از این حدیث پیامبر اکرم برای بیان این امر که پاک کردن نفس انسان از اخالق ناپسند 

شود که تا بدین حال نه دیده و نه شنیده است. نراقی معنای حدیث را در روح متن میمند شدن انسان از چیزهایی موجب بهره

 دمیده است و موجب زیبایی آن گشته که به نوعی رابطه بینامتنیت ایجاد کرده است.

 ان لی مع اهلل حاالت 

 ) حدیث پیامبر اکرم(. متن غایب: 

ان لی یعنی مرا با خدای حاالتی "خاتم انبیاء )ص( فرموداند:  متن حاضر: مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت آن و این سبب

چند است که هیچ ملك مقربی و پیغمبر مرسلی طاقت و توانایی آن را ندارد. و هر کسی که در مقام سلوک راه سعادت باشد، و 

از الطاف ربانیه و فیوضات رحمانیه،  رسد به اومراقبت از احواالت خود نماید، به قدر استعداد و قابلیت خود بر میخورد به آنچه می

 کند اگرچه باید از بابت ایمان به بعثت، تصدیق و اقرار آن نماید. و لیکن فهم ما ادراک فوق رتبه خود را نمی

بیان مصداقی از این امر که هر کس که از نفس خود مراقبت کند به اندازه عملیات بینامتنیت: نراقی از حدیث فوق به منظور 

 رسد. که به نوعی باعث ایجاد رابطه بینامتنیت مستقیمی گشته است. خود به پاداش و الطاف الهی می قابلیت

 الجاهلون، نهم استوحش بما أنسوا و المترفون، استعوره ما أستالنوا و الیقین، روح باشروا و البصیرۀ، حقیقة على العلم بهم هجم-

 اهللُ  حَنَاِمْتَ مؤمنٍ عَبْد   ال و مُرْسَل  نَبِی   ال و مُقَرَّب  مَلَك  یَسَعُهَ ال وَقْت  اهللِ مَعَ األعلىلی بالمحلّ معلّقة أرواحها بأبدان الدنیا صحبوا و

 لالیمان قَلْبَهُ

 ستوحشا بما أنسوا و المترفون، استعوره ما أستالنوا و الیقین، روح باشروا و البصیرۀ، حقیقة على العلم بهم هجممتن غایب: 

 عَبْد   ال و مُرْسَل  نَبِی   ال و مُقَرَّب  مَلَك  یَسَعُهَ ال َوقْت  اهللِ  مَعَ  األعلىلی بالمحلّ معلّقة أرواحها بأبدان الدنیا صحبوا و الجاهلون، منه

 که ایبنده نه و مرسل پیامبر نه و مقرب یفرشته نه که است حالتی و وقت خداوند، با من لالیمان: برای قَلْبَهُ اهللُ اِمْتَحَنَ مؤمنٍ

 )حدیث حضرت علی )ع( ( .دارد راآن تحمل قدرت کرده، ایمان از پر را دلش خداوند

اند، و از آن جمله در وصف راستین از علمامی متن حاضر: حضرت امیر مومنان )ع( در کلمات بسیار، اشاره به این علم فرموده

 منه شاستوح بما أنسوا و المترفون، استعوره ما أستالنوا و الیقین، روح باشروا و البصیرۀ، حقیقة على العلم بهم هجم "فرمایند: 

 مؤمنٍ عَبْد  ال و مُرْسَل  نَبِی  ال و مُقَرَّب  مَلَك  یَسَعُهَ ال وَقْت  اهللِ مَعَ األعلىلی بالمحلّ معلّقة أرواحها بأبدان الدنیا صحبوا و الجاهلون،

ند. و ایعنی: علم به ایشان هجوم آورده است، ایشان به بصیرت و بینائی و به حقیقت روح و یقین رسیده "لالیمان قَلْبَهُ اهللُ اِمْتَحَنَ

نچه اند، آنرم و آسان شده است از برای ایشان، آنچه سخت و مشکل است بر دیگران از اهل عیش و تنعم در دنیا، و یار و انیس شده

 نمایند در دنیا به بدنهایی که روح آنها تعلق به عالم اعلی دارد. ی میکنند از آن جاهالن، و زندگانوحشت می

منظور اثباث از طرف خدا بودن نفس و اینکه خداوند به هرکس که بخواهد نوری از نراقی از حدیث فوق به عملیات بینامتنی:

 درنتیجه بینامتنیت آشکاری را ایجاد کرده است. افکند. علم به دل او می

 صُورَۀ   وَال کَلْب  فِیهٍ بَیْتاً المَالئِکَةُ تَدْخُلُ ال-

شوند )حدیث  نمی باشد، تصاویر و سگ آن در که ای خانه وارد فرشتگانصُورَۀ :  وَال کَلْب  فِیهٍ بَیْتاً المَالئِکَةُ تَدْخُلُ ال متن غایب:

 پیامبر اکرم )ص( (.

یعنی: مالئکه  "صُورَۀ   وَال کَلْب  فِیهٍ بَیْتاً المَالئِکَةُ تَدْخُلُ ال "متن حاضر: علم بدون تزکیه، علم نیس و پیغمبر )ص( فرمود: 

ای که در آن سگ باشد. پس هرگاه خانه دل مملو از صفات رذیله که سگان درنده هستند باشد، چگونه شوند بر خانهداخل نمی

 شوند؟ اند داخل میم و معارفمالئکه که حمله علو

جای آن استفاده شده است و نراقی به منظور اثبات علم همراه با تزکیه عملیات بینامتنی: حدیث فوق در معنی درست و به

ای ادبی ذکر کرده است که موجب ایجاد رابط بینامتنی از این حدیث استفاده کرده است و معنای کلی آیه را در متن به گونه

 ی گشته است. واژگان
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 گيري نتيجه
قرآن کریم ضمن به کارگیری الفاظ و ساختارهای زبان و  ادبیات عصر خود و ایجاد تنوع و نوآوری در ساختارهای مختلف به 

ای خود هنراقی در نوشتهگیردند. متنی سهل  تبدیل گشته است؛ به طوری که همه خوانندگان به سادگی با آن ارتباط و انس می

 بر ذارتأثیرگ هم و است خود پیشین متون از متأثّر هم ، واحد آن در متنی هر بینامتنیت دیدگاه ازبا آن ارتباط برقرار کرده است. 

توان دریافت که بینامتنیت واژگانی بسیاری با تامل در کتاب معراج الساده اثر مال احمد نراقی می .بود خواهد خود هم از بعد متون

قرآن کریم در آن وجود دارد همچنین در این کتاب از احادیث پیامبر اکرم )ص( برای بیان مقصود نویسنده بسیار استفاده شده از 

متون دیگر. توجه نراقی به آیات قرآن و احادیث بسیار بوده به همین  به توجه با متن خواندن یعنی بینامتنی حقیقت است. در

 گرفته است. های گوناگونی بهرهها به روشجهت در کتاب معراج الساده از آن
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