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Abstract
Riyaz al-Salekin Interpretation of Sayyid Ali Khan is one of the comprehensive and complete interpretations of Sahifeh Sajjadieh, which is
written in Arabic. The author of this commentary is proficient in various sciences, so this commentary is full of various literary, rhetorical,
Qur’anic, narrative, theological and mystical topics. The main issue of
this article is the typology of the perceptions of Mr. Ali Khan in understanding the text of the prayers in Riyaz al-Salekin. Using the text
critique patterns, the typology the perceptions of sayyed Ali khan are
discussed. The results indicate that in the position of perception based
on the text, he has used linguistic sciences to analyze the themes of the
prayers in the best possible way. Also, using rhetorical sciences, he has
been able to show the literal beauties of prayer and in some cases use
them semantically. At the same time, he has not entered the cultural level of perception based on the text. The other part of his perceptions are
beyond the text based on the any text by establishing intertextuality between the texts of prayers and verses of the Qur’an and the narrations of
the Imams of the Infallibles (AS), especially Nahj al-Balaghah. In this
step he has explained and developed the contents of the prayers. Also,
a significant part of this description is the result of the phenomenon of
interpretation in interpretation.
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گونهشناسی دریافتهای سیدعلی خان در مقام فهم متون ادعیه در ریاض السالکین
با بهرهگیری از الگوهای نقد متن

سجاد محمدفام

چکیده
شــرح ســیدعلی خــان  -ریــاض الســالکین  -از شــروح «کامــل و جامــع» بــر صحیفــه
ســجادیه بــه زبــان عربــی اســت .مؤلــف ایــن شــرح دارای ّ
تبحــر در علــوم مختلــف بــوده
لــذا ایــن شــرح آ کنــده از مباحــث مختلــف ادبــى ،بالغــی ،قرآنــى ،روایــی ،کالمــى و
عرفانــی اســت .مســئله اصلــی ایــن نوشــتار گونهشناســی دریافتهــای ســیدعلی خــان
در مقــام فهــم متــون ادعیــه صحیفــه ســجادیه اســت .بــا بهرهگیــری از الگوهــای نقــد
متــن ،بــه گونهشناســی دریافتهــا و فهمهــای صاحــب ریاضالســالکین پرداختــه
شــده اســت .نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه وی در مقــام دریافــت مبتنــی بــر متــن ،بــا
بهرهگیــری از علــوم زبانشــناختی بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه تجزبــه و تحلیــل مضامیــن
ادعیــه پرداختــه اســت؛ همچنیــن بــا اســتفاده از علــوم بالغــت توانســته زیباییهــای لفظــی
ادعیــه را بــه نمایــش بگــذارد و در مــواردی از آنهــا اســتفاده معنایــی نیــز ببــرد؛ در عیــن
حــال وارد ســطح فرهنگــی دریافــت از متــن نشــده اســت .بخــش دیگــر دریافتهــای
وی مبتنــی بــر فـرای متــن اســت کــه در ایــن گام صاحــب ریــاض بــا برقـراری بینامتنیــت
بیــن متــون ادعیــه و آیــات قــرآن و روایــات ائمــه معصومیــن (ع) بهویــژه نهجالبالغــه بــه
شــرح و توســعه مضامیــن ادعیــه پرداختــه اســت .همچنیــن بخــش قابلتوجهــی از ایــن
شــرح حاصــل پدیــده تفســیر در تفســیر اســت.
کلیدواژهها
صحیفه سجادیه ،مدنی شیرازی ،نقد متن ،بینامتنیت ،ریاض السالکین.
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 .1طرح مسأله
صحیفــه ســجادیه از غنیتریــن گنجینههــای معــارف و از مفاخــر میــراث نیایشــی بــه شــمار
مــیرود ،بهطوریکــه بــزرگان شــیعه آن را «أخــت القــرآن»« ،انجیــل اهلبیــت» و «زبــور
آل محمــد (ع)» نامیدهانــد (ابــن شهرآشــوب1380 ،ق .)135 ،ایــن میــراث امــام ســجاد (ع)
بهمنزلــه دایرهالمعارفــی از اصــول اعتقــادات ،معــارف توحیــدی و عرفانــی ،اخالقیــات و مســائل
اجتماعــی و سیاســی اســت .در طــول ســدههای اســامی ،دانشــمندان و علمــای شــیعی در
تــاش بودهانــد تــا بــا شــرح ایــن ادعیــه ،معــارف را از خــال آن اســتخراج کــرده و در دســترس
طالبــان معــارف اهلبیــت (ع) ق ـرار دهنــد .صاحــب الذریعــه در حــدود پنجــاه شــرح  -غیــر از
ترجمههــا  -بــر صحیفــه ســجادیه نــام بــرده اســت (نــک :طهرانــی1408 ،ق 345 :13 ،بــه بعــد)
کــه «ریــاض الســالکین فــی شــرح صحیفــه ســید الســاجدین» ســیدعلی خــان مدنــی (-1052
1120ق) از جملــه آنهاســت.
ریــاض الســالکین بــا تحقیــق ارزشــمند آقــای محســن حســنی امینــی و بــا عنــوان «ریــاض
الســالکین فــی شــرح صحیفــه ســید الســاجدین» در هفــت مجلــد بــه چــاپ رســیده اســت.
شــارح صحیفــه کتــاب خــود را بــه  54روضــه تقســیم کــرده و ذیــل هــر روضــه بــه شــرح یــک دعــا
از ادعیــه صحیفــه ســجادیه پرداختــه اســت و مجمــوع آنهــا را بــا عنــوان «ریــاض الســالکین »...
نامگــذاری کــرده اســت .او بـرای هــر روضــه نامــی نهــاده و متناســب بــا شــماره دعاهــا بــه روضــه
اول ،دوم ،ســوم و  ...اکتفــا کــرده اســت .صاحــب ریــاض الســالکین ،در ابتــدای هــر روضــه
مقدم ـهای کوتــاه در چنــد ســطر متناســب بــا حــال و هــوای دعــای مــورد بحــث آورده و ســپس
شــروع بــه شــرح دعــا کــرده اســت.
ســید در مقدمــه خــود بــر ریــاض دربــاره انگیــزهاش از نوشــتن ریــاض الســالکین نوشــته
اســت« :تــا زمــان حاضــر غیــر از کارهــای مختصــر و متفرقــه ،کســی را نیافت ـهام کــه اقــدام بــه
شــرح جامــع و کاملــی بــر صحیفــه کــرده باشــد» (مدنــی1409 ،ق، .)44 :1ســیدعلی خــان
بـرای جبـران ایــن خــأ و بــه تعبیــر خــودش اداء ایــن حکــم مفتــرض _ شــرح صحیفــه ســجادیه
_ در ســال 1094ق تصمیــم بــه نوشــتن شــرح جامــع و کامــل میگیــرد ،شــرحی کــه گرههــای
صحیفــه را گشــوده ،مجمالتــش را تفصیــل ،گنجهایــش را ظاهــر کنــد و رمــز و رازهایــش را
ٌ َّ
َ ٌ ُ ٌ
بگشــاید .او در ایــن زمینــه اینگونــه نوشــته اســتَ :
فیــد و َص ٌ
ــرح َم ِشــید عل ُقتــه
«هــذا شــرح م
ُ ِّ ُ ُ َ َ
َ َ ُ ََ
ََ
َ
َّ
َ ُ َ
جملهــا ،و
ـح َمقفلهــا ،و یفصــل م
العابدیــن ...یفتـ
علــى الصحیفـ ِـة الک ِاملـ ِـة ..المنســوبة إلــى سـ ِ
ـید ِ
ُّ
َیظهـ ُـر ُک َ
نوزهــا ،و َی ِحــل ُر ُم َوزهــا» .او ایــن شــرح را در ســال 1106ق (مدنــی1409 ،ق)452 :7 ،
بعــد از 12ســال در دارالســرور برهانپــور تمــام کــرد.
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خصوصیــات ویــژه ریــاض ســبب شــده کــه همــواره از بهتریــن شــروح صحیفــه بــه شــمار آیــد و
مــورد ســتایش و توجــه علمــای زمــان خــود و بعــد قـرار بگیــرد .از جملــه میــرزا عبداللــه افنــدی
ّ
ًّ
الشــروح و أطولهــا و قــد َ
آن را اینگونــه توصیــف کــرده« :و هــو َشـ ٌ
أورد
ـرح کبیـ ٌـر ِجــدا ِمــن أحســن
ِ
ِ
َ َ َ
ٌ
ـزة» (افنــدی1401 ،ق )366 :3 ،و سیدمحســن
فیــه فوائــد غزیــرة مــن کتـ
ـرة غ ِری َبـ ٍـة غریـ ٍ
ـب کثیـ َ ٍ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ـروحها ِمثلــه» (امیــن1406 ،ق.)152 :8 ،
امیــن نیــز چنیــن گفتــه اســت« :و لــم یؤلــف ِفــی شـ ِ
عالم ــه امین ــی در الغدی ــر در وص ــف ای ــن کت ــاب آورده اس ــت ک ــه« :دان ــش از ه ــر ج ــاى آن
لبری ــز و فضیل ــت از می ــان دو جل ــدش نمای ــان اس ــت .ه ــرگاه نگاه ــى ب ــه ای ــن کت ــاب بین ــدازى،
خواهـــى دیـــد کـــه گنجینههـــاى دانـــش و ادب از هـــر طـــرف در گشـــوده و مطالـــب و نـــکات
علم ــى سربس ــتهاى را ش ــامل اس ــت ک ــه هی ــچ دانش ــمند بزرگ ــى ج ــز مؤل ــف بزرگ ــوار جلی ــل
ای ــن کت ــاب ،ب ــه آن دسترس ــى نداش ــته اس ــت» (امین ــی1416 ،ق،.)457 :11
از س ــیری در آث ــار دیگ ــر س ــیدعلی خ ــان و م ــروری هرچن ــد کوت ــاه ب ــر ای ــن ش ــرح ،ای ــن
نتیجـــه حاصـــل میشـــود کـــه ایش ــان دارای تس ــلط و ّ
تبحـــر در عل ــوم و فنـــون مختل ــف ب ــوده
و ب ــه همی ــن خاط ــر ای ــن ش ــرح آ کن ــده از مباح ــث مختل ــف ادب ــى ،بالغ ــی ،قرآن ــى ،روای ــی،
کالمـــی و عرفانـــی اســـت ،بـــه گونـــهاى کـــه ایـــن کتـــاب را بـــه دایـــرة المعارفـــى از معـــارف
اس ــامى تبدی ــل ک ــرده اس ــت.
بااینحـــال تاکنـــون جـــز چنـــد کار مختصـــر ،آنهـــم فقـــط در زمینـــه معرفـــی نویســـنده و
ری ــاض الس ــالکین ،پژوهش ــی ک ــه ب ــه لح ــاظ روش ــی و محتوای ــی ،ای ــن اث ــر را م ــورد بررس ــی
قـــرار داده باشـــد ،انجـــام نشـــده اســـت .تحقیقـــات صورتگرفتـــه در رابطـــه بـــا ایـــن شـــرح و
مؤلفـــش عبارتانـــد از:
ً
 .1پژوهش ــی پیرام ــون مؤل ــف ری ــاض الس ــالکین :ای ــن مقال ــه چن ــد صفحــهای صرف ــا ب ــه
معرف ــی اجمال ــی نویس ــنده و آث ــار او پرداخت ــه اس ــت (ن ــک :رض ــوی1391 ،ش)92-96 ،؛
 .2گلشـــن ابـــرار :ایـــن کتـــاب بهخوبـــی و بهشـــکل مبســـوط در قالـــب مقالـــهای بـــه
زندگینامـــه ســـید علـــی خـــان پرداختـــه اســـت؛
 .3س ــه ری ــاض در ش ــرح صحیف ــه س ــجادیه :ای ــن مقال ــه ب ــه معرف ــی س ــه ش ــرح صحیف ــه
ســـجادیه پرداختـــه کـــه یکـــی از آنهـــا ریـــاض الســـالکین اســـت .نویســـنده در ایـــن مقالـــه
س ــعی ک ــرده گزارش ــی مختص ــر از محت ــوای ری ــاض الس ــالکین را ارائ ــه کن ــد (ن ــک :قربان ــی
زریـــن1384 ،ش)129-116،؛
 .4فهــارس ریــاض الســالکین :صاحــب کتــاب «فهــارس ریــاض الســالکین» در تالشــی
شایســته تقدیــر ،فهرســتی از مطالــب ایــن شــرح را ارائــه داده اســت.
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 .2چهارچوب نظری پژوهش
شــرح «ریــاض الســالکین» محصــول ه ـزاران مرتبــه فعالیــت علمــی ســید علــی خــان اســت.
وقتــی بــا تفســیر و شــرح بــه مثابــه یــک فعالیــت علمــی برخــورد میشــود ،در آن صــورت بیشــتر
جنبــه فعالیــت ذهنــی اهمیــت دارد .ایــن فعالیــت ذهنــی ،شــبیه نوعــی تفکــر اســت کــه در آن
حرکــت از یکســری مجهــول بــه ســمت معلومــات و از معلومــات بــه ســمت امــر مجهــول بــا
هــدف تبدیــل کــردن آن امــر مجهــول بــه امــری معلــوم ،صــورت میگیــرد .هــر بــار کــه یــک
فعالیــت ذهنــی بهعنــوان تفســیر انجــام میشــود همیــن رونــد طــی میشــود و ایــن رونــد در
طــول تاریــخ ،بهدفعــات بیشــمار اتفــاق افتــاده و میافتــد و خواهــد افتــاد و یــک روال دارد
بدیــن بیــان کــه اول مواجــه بــا مســئلهای صــورت میگیــرد ،ســپس جمـعآوری ابـزار و اطالعاتــی
بــرای حــل کــردن صورتمســئله اتفــاق میافتــد و در نهایــت کوشــش میشــود بــا تحلیــل
اطالعــات توســط ابزارهــا ،صورتمســئله حــل شــود.
فراینــد بــاال خیلــی شــباهت زیــادی بــا فراینــدی ترجمــه دارد؛ بدیــن صــورت کــه مترجــم
ابتــدا بــا متــن مبــدأ مواجــه میشــود و ســعی میکنــد آن را بفهمــد و پیامهــای آن را دریافــت
بکنــد و ســپس در گام بعــدی در پــی آن اســت کــه پیامهــای فهمیــده شــده را بــرای مخاطبــان
ً
خــود بــه زبــان دیگــری و گاهــا بــه همــان زبــان برگــردان کنــد .از ایـنرو در بحثهــای مطالعــات
ترجمــه همیشــه وقتــی ســخن از فراینــد ترجمــه و مــدل ارتبــاط اســت ،از یــک پیــش متــن بــه زبــان
اصلــی و از یــک پــس متــن بــه زبــان ترجمــه صحبــت بــه میــان میآیــد و بــه رابطــه مترجــم بــا پیــش
متــن ،دریافــت و بــه رابطــه مترجــم با پــس متــن ،پرداخــت گفتــه میشــود (پاکتچــی1392 ،ش.)48 ،
بنابرایــن بــا توجــه بــه شــباهت شــرح مضامیــن ادعیــه بــا فراینــد کلــی ترجمــه ،میتــوان بــا
تطبیــق الگویهــای مطــرح در نقــد متــون بویــژه نقــد ترجمــه بــر فراینــد فوقالذکــر گفــت کــه
در فراینــد شــرح و تفســیر ،بــا یــک پدیــدهای ترکیبــی مواجــه هســتیم کــه الگویــی ســه ُبعــدی
دارد .در یــک طــرف متکلــم اصلــی کــه القاکننــده ادعیــه یــا بــا تســامح متــون ادعیــه اســت ،در
وســط مفســر /شــارح و در انتهــا نیــز مخاطــب یــا مخاطبــان ق ـرار دارنــد .در ارتباطــی کــه بیــن
متکلــم اصلــی و مفســر /شــارح برقــرار میگــردد ،فرآینــدی کــه اتفــاق میافتــد فرآینــد درک و
فهــم اســت یعنــی کاری کــه مفســر /شــارح در ایــن قســمت بهعنــوان مخاطــب ادعیــه و مخاطــب
متکلــم انجــام میدهــد فهــم و دریافــت 1پیامهــای فرســتاده شــده از ســوی القــاء کننــده متــون
ادعیــه اســت .وقتــی احســاس میکنــد کــه بــه دریافتــی رســیده کــه میتوانــد آن را مطــرح کنــد و
1. Perception

در رابطــه بــا ریــاض الســالکین وقتــی شــارح بــا متــون ادعیــه مواجــه میشــود ،عمدهتریــن
فعالیــت او جــواب دادن بــه ایــن پرســش اســت کــه متــون ادعیــه در صــدد گفتــن چــه هســتند؟
2
از همیـنرو ،بخــش اصلــی کار وی ،پدیــد آوردن متنــی دربــاره متــن اصلــی بــا کارکــرد ارجاعــی
و ارزش اطالعاتــی توســعهیافته اســت .بــر ایــن پایــه ،مهمتریــن پرســش دربــاره متــن ثانــی
شــکلگرفته  -کــه عبــارت از همــان شــرح ریــاض الســالکین باشــد  ،-آن اســت کــه در طــی
افزایشــی کــه در می ـزان اطالعــات رخ میدهــد ،ایــن اطالعــات افــزوده از چــه منشــأی فراهــم
میآیــد؟ بــه بیــان دیگــر دریافــت شــارح از متــون ادعیــه بــا تکیــه بــر چــه منابعــی صــورت
میگیــرد؟ آیــا منشــأ آن یــک فراینــد تحلیلــی بــر روی متــن اصلــی اســت ،یــا از پیونــد دادن
مضامیــن ادعیــه بــا اطالعاتــی بیــرون از خــودش ایــن گســترش صورتگرفتــه اســت؟ اگــر در
یــک فراینــد تحلیلــی بــر روی متــن ایــن اطالعــات افــزوده حاصــل میشــود آیــا میتــوان ب ـرای
ایــن تحلیــل ،ســطوحی قائــل شــد و آنهــا را گونهشناســی کــرد؟ و اگــر اطالعــات افــزوده حاصــل
پیونــد محتــوای ادعیــه بــا اطالعاتــی دیگــر اســت ،ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا میتــوان
از آن اطالعــات دیگــر ،گونهشناســی ارائــه داد؟ در ایــن مقالــه کوشــش شــده بــا بهرهگیــری
1. Production
2. Referential function

گونهشناسی دریافتهای سیدعلی خان در مقام فهم متون ادعیه در ریاض السالکین با بهره گیری از الگوهای نقد متن

حرفــی بـرای گفتــن دارد و رســالتی بــر دوش ،بــا انســانها رابطــه برقـرار میکنــد و خــود متکلمــی
میشــود کــه مخاطــب او شــنوندگان یــا خواننــدگان تفســیر هســتند .در ایــن مرحلــه کــه مفســر
بهعنــوان متکلــم مطــرح اســت و مخاطبینــی را مــورد خطــاب ق ـرار میدهــد ،بــه مرحلــه تولیــد
و پرداخــت 1میرســد.
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از الگوهــای نقــد متــن 1بــه ایــن ســؤاالت پاســخ داده شــود .بــه بیــان دیگــر بــه گونهشناســی
دریافتهــای صاحــب ریــاض الســالکین ،در مقـ ِـام دریافــت از متــون ادعیــه پرداختــه خواهــد شــد.
 .3گونهشناسی دریافتهای صاحب ریاض السالکین
بهطورکلــی بـرای فهــم و دریافــت از یــک متــن دو مکانیســم وجــود دارد :اولــی اینکــه :در مواجهــه
بــا متــن گاهــی اطالعاتــی کــه بهشــکل بســته در متــن وجــود دارد ،مــورد تجزیــهو تحلیــل و
ّ
حلجــی قــرار گرفتــه و بازتــر و گســتردهتر میشــود؛ بهعنــوان مثــال یــک معنــا بــه مؤلفههــای
ـات موجــود ،مســتقیم
تشــکیلدهنده آن تجزیــه میشــود .قســم دوم ایــن اســت کــه خــود اطالعـ ِ
مــورد تجزیـه و تحلیــل قـرار نمیگیرنــد بلکــه بــا بهرهگیــری از متــون و اطالعــات بیــرون از متــن،
خــود متــن وجــود نــدارد (رک :پاکتچــی،
مطالبــی دربــاره متــن گفتــه میشــود کــه در اصــل
ِ
ِ
1391ش .)51-54 ،قســم نخســت را میتــوان فهــم تحلیلــی و قســم دوم را فهــم توســعهای نامیــد.
ازایـنرو بــر اســاس اینکــه شــارح در فهــم خــود از متــون ادعیــه ،بر چــه چیــزی تکیــه دارد میتوان
دریافتهــای او را بــه دو دســته :الــف .دریافــت مبتنــی بــر متــن (فهــم تحلیلــی) و ب .دریافــت
مبتنــی بــر فـرای متــن (فهــم توســعهای) ،تقســیم کــرد .در ادامــه بــه توضیــح ایــن دو گونــه میپردازیم.
 .1-3دریافت مبتنی بر متن (فهم تحلیلی)
در دریافــت مبتنــی بــر متــن ،تکیــه اصلــی مفســر روی متنــی اســت کــه میخواهــد آن را شــرح و
تفســیر بکنــد .او بــا اســتفاده از اندوختههــای گذشــتهاش  -اعــم از ابزارهــا ،علــوم و دانشهــا -
در تــاش اســت بــا تأمــل و دقیــق شــدن در مضامیــن ،عبــارات و واژگان ،نــکات مبهــم و زوایــای
پنهــان متــن را روشــن کنــد و بهاصطــاح متــن را اســتنطاق کــرده و آن را توضیــح دهــد.
ایــن مرحلــه بســته بــه اینکــه چــه ابــزار و دانشهایــی مــورد اســتفاده واقــع شــود دارای
ســطوحی اســت کــه عبارتانــد از :الــف .ســطح زبــان ،ب .ســطح ادبیــات و ج .ســطح فرهنــگ.
دکتــر «برونــو اوزیمــو »2متخصــص مطالعــات ترجمــه در درسنامــه مطالعــات ترجمــه ایــن
ســه ســطح را مطــرح کــرده اســت (نــک .)http://courses.logos.it/ :در ســطح اول؛ علــوم
زبانشناســی ،در ســطح دوم؛ فنــون ادبــی و در ســطح ســوم؛ علومــی کــه بــه نوعــی بــه فرهنــگ
مربــوط میشــوند ،ماننــد انسانشناســی فرهنگــی 3بــه کار میآینــد .ایــن ســه ســطح در طــول
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1. Textual Criticism
2. Bruno Osimo .
3. Cultural Anthropology

 .1-1-3دریافت مبتنی بر متن در سطح زبان
هـــر متنـــی متشـــکل از عناصـــر زبانشـــناختی اســـت کـــه موجـــب معنـــادار شـــدن آن متـــن
میشـــوند ،ازایـــنرو ســـطح فهـــم زبانـــی 1فهمـــی اســـت کـــه بـــا بهرهگیـــری از دانشهـــای
زبان ــی اع ــم از لغ ــت و دس ــتور زب ــان ب ــه دنب ــال تجزی ــهو تحلی ــل ای ــن عناص ــر زبانش ــناختی
میباشـــد.
در ایــن ســطح از فهــم ،کافــی اســت کــه مفســر نســبت بــه دانــش مفــردات و اشــتقاق و
همچنیــن علــم صــرف و نحــو آشــنا باشــد .ازآنجاکــه ســید علــی دارای کتــاب متقنــی در زمینــه
لغــت بــا عنــوان ،الط ـراز االول و کتــب متعــددی در زمینــه صــرف و نحــو اســت و ایــن مطلــب
بیانگــر تخصــص داشــتن او در ایــن زمینــه اســت (ر .ک :شهرســتانی1384 ،ش 53 :1 ،و  113بــه
بعــد) .ســید علــی خــان بــه دلیــل مهــارت در دانشهــای زبانــی بهشــکل مناســبی از عهــده ایــن
ً
ســطح برآمــده و شــرح او کامــا مشــحون از مباحــث لغــوی ،صرفــی و نحــوی اســت ،بهگونـهای
ً
کــه میتــوان گفــت هیــچ حــرف و واژهای از فقــرات ادعیــه را واننهــاده مگــر اینکــه حتمــا
توضیحــات زبانشــناختی در بــاره آن آورده اســت.
او در توضیــح هــر جملــه از دعــا ابتــدا بــه معنــای تکتــک مفــردات ادعیــه پرداختــه و معانــی
آنهــا را از کتــب لغــت متعــدد ذکــر میکنــد .بهعنــوان مثــال او حــدود  3صفحــه دربــاره لفــظ
ً
ً
جاللــه اللــه بحــث میکنــد کــه اوال بــه چــه زبانــی اســت؟ عربــی یــا ســریانی؟ ثانیــا اســم اســت
ً
یــا وصــف؟ ثالثــا مشــتق اســت یــا جامــد؟ و اگــر مشــتق اســت از چــه چیــزی اشــتقاق یافتــه؟ و
ً
ً
رابعــا علــم اســت یــا غیــر علــم؟ (مدنــی1409 ،ق )234-232 :1 ،یــا مثــا در شــرح عبــارت
1. Literal Interpretation

گونهشناسی دریافتهای سیدعلی خان در مقام فهم متون ادعیه در ریاض السالکین با بهره گیری از الگوهای نقد متن

یکدیگــر هســتند و از ســطحیترین و پایینتریــن ســطح شــروع و بــه عمیقتریــن و اساس ـیترین
ســطح ختــم میشــود .البتــه در نــگاه اولــی ســخن از ســطوح ممکــن اســت تــا حــدی نامناســب
بــه نظــر آیــد؛ زی ـرا کــه تمــام آنچــه در متــن شــرح مشــاهده میشــود ،زنجیــرهای از عبارتهــای
خطــی اســت و مؤلــف ماننــد یــک گوینــده جمالتــی را پشــت ســر هــم بــه زبــان آورده اســت .از
ً
ایــن لحــاظ متــن شــرح اصــا ســطوحی نــدارد .ولــی الزم اســت بــه ایــن نکتــه دقــت شــود کــه
ً
بحــث از ســطوح ،یــک بحــث کامــا نظــری اســت کــه از آن بـرای نشــان دادن کارهــای متفاوتــی
کــه مفســر ب ـرای فعلیتبخشــی بــه شــرح و تفســیر مضامیــن ادعیــه و دریافــت از آنهــا انجــام
داده ســود میجوییــم و در مقــام عمــل در متــن شــرح ،تفکیــک محسوســی بیــن ایــن ســطوح از
ســوی شــارح اتفــاق نیفتــاده اســت.
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َْ
َ ْ ُ ْ َ
َ ْ ْ
َ
َ ٌ
َ َ
ـام ِب ِهدایـ ِـة
آثار ِهــم ،و ِ
االئتمـ ِ
«لــم ییث ِن ِهــم ریــب فــی بصیر ِت ِهــم و لــم ییخت ِلجهــم شــک فــی قفـ ِـو ِ
َ
نارهــم( ».صحیفــه ســجادیه ،بخشــی از دعــای  )4فقــط بــه معنــای واژگان عبــارت میپــردازد
م ِ
و متعــرض مباحــث دیگــری ب ـرای بســط دادن و تفســیر نمیشــود (مدنــی1409 ،ق،.)113 :2
از جملــه منابــع لغــوی کــه او بهکـرات از آنهــا نقــل کــرده ،بــر اســاس مــواردی کــه صاحــب
فهــارس ریــاض الســالکین گـزارش کــرده ،میتــوان بــه قامــوس فیروزآبــادی ،النهایــه ابناثیر(نــک:
مظفــر1419 ،ق ،)552-551 :1 ،المحکــم و المحیــط االعظــم ابنســیده (مدنــی1409 ،ق:1 ،
 495 ،485 ،479 ،302 ،271و 501؛ بــرای مــوارد بیشــتر نــک :مظفــر1419 ،ق،)549 :1 ،
المصباحالمنیــر فیومــی (مدنــی1409 ،ق 351 :1 ،و 465؛  193 ،162 ،149 ،104 :2و ...؛
ب ـرای مــوارد بیشــتر نــک :مظفــر1419 ،ق 349 :1 ،و  ،)550معجــم مقائیــس اللغــه ابنفــارس،
مفــردات راغــب اصفهانــی (مدنــی1409 ،ق125 :1 ،؛ 431 :2؛  74 :4و 163؛ بــرای مــوارد
بیشــتر نــک :مظفــر1419 ،ق ،)331-330 :1 ،الفائــق و المفصــل زمخشــری (مدنــی1409 ،ق،
125 :1؛ 431 :2؛  74 :4و 163؛بــرای مــوارد بیشــتر نــک :مظفــر1419 ،ق،)334-333 :1 ،
صحــاح اللغــه جوهــری (مدنــی1409 ،ق 130 :1 ،و 394؛  460 :2و 499؛ ،91 ،52 ،9 :3
156و 189؛ بــرای مــوارد بیشــتر :نــک :مظفــر1419 ،ق ،)542 :1 ،تهذیــب االســماء و اللغــه
نــووی (مدنــی1409 ،ق418 ،394 :1 ،؛ 91 :2؛  95 ،60 :3و  ،)499کتــاب العیــن خلیــل
(نــک :مظفــر1419 ،ق )329 :1 ،و البــارع فــی اللغــة قالــی (مدنــی1409 ،ق،349 ،292 :1 ،
391؛  80 :3و 201؛  )58 :4اشــاره کــرد.
یکــی از شــاخصهای بررســی ســطح زبانــی در حــوزه واژگان بحــث مهــم هممعنایــی اســت.
از هممعنایــی در ســنت مطالعــات اســامی بــه تــرادف تعبیــر میشــود .اعتقــاد بــه وجــود یــا
عــدم تـرادف در زبــان تأثیــر بسـزایی دارد .اگــر شــارحی قائــل بــه تـرادف واژگان در متــون ادعیــه
باشــد ،بــه هنــگام تفســیر ،برخــی کلمــات را هــم معنــای برخــی واژگان دیگــر خواهــد دانســت
و ضرورتــی بـرای تحلیــل و موشــکافی در معناشناســی آنهــا نخواهــد دیــد؛ امــا اعتقــاد بــه عــدم
تـرادف ،شــارح را بــه تــاش بـرای تبییــن حکمــت اســتعمال آن الفــاظ و تفــاوت آنهــا بــا الفــاظ
مشــابه و متقــارب المعنــی وا خواهــد داشــت.
شــارح ریــاض بــه تـرادف اعتقــادی نــدارد ولــی تقــارب معنایــی واژگان را میپذیــرد ازایـنرو
اهتمــام و توجــه بــه بحــث فــروق اللغــه و تفاوتهــای ریــز و دقیــق لغــات مشــابه و متقــارب
المعانــی در ایــن شــرح خیلــی پــر رنــگ اســت .بهعنــوان نمونــه میتــوان از فــرق بیــن معرفــت
و علــم (مدنــی1409 ،ق ،)304 :1 ،بیــن خلــد و بقــاء (مدنــی1409 ،ق ،)193-192 :4 ،بیــن
إتمــام و اکمــال (مدنــی1409 ،ق 238 :6 ،375 :5 ،432 :3 ،و  ،)239بیــن إســراف و تبذیــر
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ّ
(مدنــی1409 ،ق ،)350 :4 ،بیــن نــد و مثــل (مدنــی1409 ،ق ،)314 :6 ،319 :5 ،بیــن ّود و
حـ ّ
ـب (مدنــی1409 ،ق ،)109 :2 ،بیــن فــرد و وتــر (مدنــی1409 ،ق )284 :6 ،و  ...نــام بــرد
(ب ـرای مــوارد بیشــتر نــک :مظفــر1419 ،ق .)600-581 :1 ،اهتمــام ســید علــی مدنــی در ایــن
زمینــه بیشــتر بــر نقــل اســت و در کمتــر جایــی بــه قضــاوت دربــاره مطلبــی کــه نقــل کــرده میپــردازد.
از جملــه مــوارد قضــاوت فــرق بیــن اخــوۀ و إخــوان اســت .او پــس از نقــل اینکــه گفتــه شــده
َ
إخــوۀ در ن َســب و إخــوان در دوســتی اســتعمال میشــود میگویــد ایــن اشــتباه اســت بــه دلیــل
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ــوة ( »...الحجــرات« ،)10 :إ ْخ َ
ــون إ ْخ َ
ــوة» اختصاصــی بــه نســب
اینکــه در آیــه ِ«إنمــا المؤ ِمن
ِ
ِ
ـن َ
ـن إ َّال ل ُب ُع َولتهــنَّ
زین َت ُهـ َّ
نــدارد و میتوانــد شــامل دوســتی هــم بشــود همچنیــن در آیــه َ«و ال ْیبدیـ َ
ِ ِ ِِ
َْ ْ
وان ِهــن ( »...النــور )31 :إخــوان در نســب اســتعمال شــده اســت (مدنــی1409 ،ق.)137 :1 ،
 ...أو ِإخ ِ
یکــی دیگــر از مباحــث مهــم در ســطح زبانــی و مؤثــر در معناشناســی واژگان ،بحــث اشــتقاق
یــا ریشهشناســی 1اســت .شــارح نســبت بــه ایــن بحــث حساســیت و اهتمــام ویــژه دارد و غیــر
از واژگان خیلــی مشــهور ،ریشهشناســی بیشــتر واژگان را یــا از بــزرگان لغــت نقــل کــرده و
در مــواردی خــود بــه کاوش آن پرداختــه اســت .بهعنــوان مثــال وی در توضیــح واژه «تحفــة»
میگویــد اصــل آن وحــف اســت کــه واو بــه تــاء تبدیــل شــده اســت (مدنــی1409 ،ق128 :7 ،؛
ســایر مــوارد 394 :3 ،117 :2 :و  287 :4 ،522و  286و  .)10 :6 ،23در ایــن کار خــود بــه
ظرافتهــای معنایــی نیــز توجــه کــرده اســت .بهعنــوان مثــال وی در توضیــح واژه «ضعــف» در
َ َ َ
َ ً ََ َ
ْ ً
عبــارت «ف َن َهــد ِإل ِیهـ ْـم ُم ْسـ َـتف ِتحا ِب َع ْو ِنــکَ ،و ُم َتق ِّو یــا علــى ض ْع ِفـ ِـه ِب َن ْصـ ِـرک»؛ پــس در حالــى کــه بــه
مــدد تــو یــارى میطلبیــد و بــا ناتوانائیــش بیــارى تــو نیــرو مییافــت .از دعــای دوم مینویســد:
اگــر واژه «ضعــف» بــا فتــح ضــاد خوانــده شــود بــه معنــای ضعــف در عمــل و رأی اســت و
اگــر بهشــکل ضــم ضــاد «ضعــف» خوانــده شــود ضعــف در جســم مــد نظــر اســت (مدنــی،
1409ق484 :1 ،؛ ســایر مــوارد.)352 :6 ،29 :4 :
توجــه بــه واژگان غریــب از دیگــر شــاخصهای ســطح زبانــی در حــوزه واژگان اســت.
واژههــای کــم کاربــرد ،واژههــای غیــر روزمــره (پاکتچــی1392 ،ش ،)89-83 ،واژههــای قدیمــی،
واژههــای چندمعنــا میتوانــد از جملــه واژگان غریــب باشــند (طیــب حســینی1393 ،ش-23 ،
 .)25صاحــب ریــاض الســالکین در ایــن زمینــه گرایــش بــه نقــل از منابــع متقــدم دارد (نــک:
مدنــی1409 ،ق 290 :3 ،222 :2 ،و  148 :7 ،195 :6 ،279 :5 ،484و .)342
ســید علــی شــیرازی عــاوه بــر علــم لغــت ،از علــم صــرف و نحــو بـرای اســتخراج گنجهــای
ادعیــه صحیفــه ســجادیه اســتفاده کاملــی داشــته بهنحویکــه گرایــش شــرح او را میتــوان از
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ایــن منظــر گرایشــی ادبــی نامیــد .او بـرای تکمیــل مباحــث لغــوی خــود و اجتهــاد در مــواردی کــه
اختــاف آراء وجــود دارد از علــم صــرف و نحــو کمــک میگیــرد .بهعنــوان مثــال وی دربــاره واژه
«جمعــه» ضمــن نقــل لهجههــای قبایــل مختلــف از ایــن واژه ،بــا اســتفاده از علــم صــرف بیــن
ً
اینکــه میــم بــه ضــم یــا فتــح یــا ســکون خوانــده شــود تمایــز معنایــی قائــل میشــود و عمــا
عبــارت را بــه دو معنــا شــرح میدهــد (مدنــی1409 ،ق .)204 :6 ،در مــوارد فراوانــی نظ ـرات
مختلــف ادیبــان را مطــرح کــرده و بــه داوری میــان آنهــا میپــردازد؛ (ب ـرای نمونــه نــک :مدنــی،
1409ق120 - 119 :2 ،؛  442-440 :4و یــا بــا اســتناد بــه متــن صحیفــه ســجادیه و آیــات قــرآن
بــا برخــی مباحــث نحویــان بــه مخالفــت برمیخیــزد (ب ـرای نمونــه نــک :مدنــی1409 ،ق:1 ،
.)427-426 ،391
 .2-1-3دریافت مبتنی بر متن در سطح ادبیات
فراتـــر و عمیقتـــر از ســـطح زبانـــی ،ســـطح ادبـــی اســـت .از منظـــر زبانشناســـی ،یـــک
متـــن میتوانـــد درآنواحـــد دارای کارکردهـــای مختلـــف زبانـــی باشـــد .یعنـــی کارکـــرد
اطالعرس ــانی 1و انتقـــال اطالع ــات ب ــه مخاط ــب فق ــط یک ــی از کارکرده ــای زب ــان 2اس ــت و
کارکرده ــای دیگ ــری ه ــم بــرای زب ــان متص ــور اس ــت .از دیگ ــر کارکرده ــای زبان ــی ،کارک ــرد
بوطیقایـــی 3یـــا همـــان ارزش زیباییشـــناختی و هنـــری زبـــان اســـت (http://courses.logos.it/
 )FA/1_12.htmlکـــه در علـــوم اســـامی بـــه آن ســـطح ادبیـــات  -بالمعنـــی األخـــص  -گفتـــه
میش ــود؛ یعن ــی ی ــک مت ــن ه ــم ق ــادر اس ــت اطالعات ــی را منتق ــل ده ــد و ه ــم تأثی ــر هن ــری و
ً
زیباییش ــناختی داش ــته باش ــد 4 ،ول ــی معم ــوال یک ــی از کارکرده ــا ،وج ــه غال ــب کالم اس ــت.
ً
س ــطح زبان ــی متکف ــل تبیی ــن کارک ــرد اطالعرس ــانی زب ــان اس ــت و س ــطح ادب ــی غالب ــا تبیی ــن
کارک ــرد بوطیقای ــی را ب ــر عه ــده دارد.
نکت ــه مه ــم در رابط ــه ب ــا س ــطح ادب ــی ای ــن اس ــت ک ــه نبای ــد اینگون ــه تص ــور ش ــود ک ــه
گوینـــده یـــا نویســـنده ،وقتـــی اســـاس کالم خـــود را کامـــل کـــرد در گام بعـــدی آرایههایـــی را
ب ــر آن میافزای ــد ت ــا س ــخن خ ــود را بهش ــکل زیبات ــری بی ــان کن ــد ،بلک ــه زیبای ــی ی ــک مت ــن
و معنـــای آنچنـــان در هـــم تنیـــده شـــدهاند کـــه فهمنـــدهی معنـــا بـــدون مالحظـــه زیباییهـــا
1. Informative function.
2. Language functions.
3. Poetic function.

 .4یاکوبســن شــش کارکــرد ب ـرای زبــان برمیشــمرد :کارکــرد ارجاعــی ،عاطفــی ،واکنــش زا ،بوطیقایــی ،كنتــرل
مج ـرای ارتبــاط و کارکــرد فرازبانــی (ب ـرای اطالعــات بیشــتر نــک :فاطمــه الطبــال برکــه ،النظریــه االلســنیه عنــد
 248رومــن جاکبســون).

stylistic .1؛ ســبک را در زبــان انگلیســی « »styleو در زبــان عربــی «اســلوب» میگوینــد و سبکشناســی را
ً
معمــوال در زبــان عربــی «علــم االســالیب» ترجمــه میکننــد.
 .2روایتشناســی ( )Narratologyوظیفــه مطالعــه در مــورد فرمهــای روایــی و تحلیــل و بررســی داســتان هــا و
صــور گوناگــون حکایــت و انــواع گوناگــون ناقــان حکایــت را دارد.
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نمیتوانـــد بـــه فهـــم کاملـــی از معنـــای متـــن دســـت یابـــد .در ادعیـــه صحیفـــه ســـجادیه نیـــز
یـــک سلســـله قواعـــد و عناصـــر ادبـــی بـــه کار گرفتـــه شـــده اســـت کـــه عـــاوه بـــر زیبایـــی
مت ــن ،در معن ــا تأثیرگ ــذار هس ــتند و اگ ــر معن ــای ای ــن عناص ــر و قواع ــد درس ــت فهمی ــده نش ــود
بـــه معنـــای ایـــن اســـت کـــه بخشـــی از معنـــا فهمیـــده نشـــده اســـت .بـــر ایـــن پایـــه ،شـــرح
ً
مضامی ــن ادعی ــه ب ــه زیباییشناس ــی آن نی ــز وابس ــته اس ــت و اگ ــر ش ــارحی صرف ــا ب ــه مباح ــث
زبانشناس ــی عب ــارات و واژگان ق ــرآن کری ــم پرداخت ــه باش ــد ول ــی ب ــه عناص ــر ادب ــی توجه ــی
نک ــرده باش ــد در مق ــام دریاف ــت ،دریاف ــت خیل ــی کامل ــی از عب ــارات ادعی ــه نداش ــته اس ــت.
در س ــطح ادبی ــات راج ــع ب ــه دو ش ــکل و ف ــرم ادب ــی بح ــث میش ــود :ف ــرم ه ــم در جنب ــه
فیزیک ــی و لفظ ــی کالم مط ــرح اس ــت و ه ــم در قس ــمت معنای ــی کالم .یعن ــی جای ــی هس ــت
کـــه ادیـــب ،بـــا الفـــاظ آن ترکیببنـــدی را انجـــام میدهـــد و زیبایـــی را میآفرینـــد و بعضـــی
اوقـــات بـــا نوعـــی چینـــش و آرایـــش معانـــی ایـــن اتفـــاق رخ میدهـــد.
در بررســـی ادبـــی یـــک متـــن مهـــم ایـــن اســـت کـــه ببینیـــم ایـــن فرمهـــای لفظـــی و
معنایـــی در چـــه ســـطحی از ایـــن متـــن مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتهانـــد .گاهـــی ایـــن فرمهـــا
در س ــطح خ ــرد یعن ــی در س ــطح ی ــک ی ــا چن ــد عب ــارت و جمل ــه مط ــرح میش ــوند و گاه ــی
در ســـطح کالن .آن مقـــدار از بحـــث در ســـطح ادبیـــات کـــه بـــه چینشهـــای خـــرد مربـــوط
میشـــود یعنـــی چینشهایـــی کـــه در فاصلههایـــی کوتـــاه رخ میدهنـــد و بیشـــتر در ســـطح
جملهان ــد ن ــه در س ــطح مت ــن ،ای ــن ن ــوع م ــوارد در کت ــب معان ــی و بی ــان خیل ــی مفص ــل ب ــه
ً
ایـــن موضـــوع پرداختهانـــد .فرمهـــای لفظـــی در ســـطح جملـــه ،غالبـــا در مباحـــث مربـــوط
ً
ُ
بـــه بدیـــع بحـــث میشـــوند؛ فرمهـــای معنایـــی در ســـطح خـــرد ،غالبـــا در مباحـــث علـــم
معانـــی و بیـــان مطـــرح میشـــوند .قســـمتهایی کـــه مربـــوط بـــه سیســـتم کالن حاکـــم بـــر
متـــن اســـت از حیـــث لفظـــی بخـــش عمـــدهاش عـــروض و قافیـــه اســـت و بـــه طـــور ســـنتی
ّ
در مباحـــث عـــروض و قافیـــه بـــه ِجـــد بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت .بـــه فرمهـــای معنایـــی
در ســـطح کالن  -سبکشناســـی 1و روایـــت شناســـی -2خیلـــی کـــم پرداختـــه شـــده اســـت
ت ــا جای ــی ک ــه میت ــوان گف ــت ت ــا قب ــل از دوره معاص ــر مغف ــول واق ــع ش ــده اس ــت .در دوره
معاصـــر شـــاهد شـــکلگیری رویکردهایـــی در جهـــت توجـــه بـــه ایـــن ســـطح در مطالعـــات
متنـــی هســـتیم (بـــرای اطـــاع بیشـــتر نـــک :محمدنـــام1396 ،ش.)121 ،
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بــر اســاس مطالــب فوقالذکــر ،نمــودار مباحثــی کــه در ســطح ادبــی مــورد توجــه قـرار میگیــرد
بدین شــکل اســت:

بــا مــروری در شــرح ریــاض الســالکین ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه ســید علــی خــان
برخــی از مباحــث ایــن ســطح را بهخوبــی پوشــش داده و کوشــیده زیباییهــای هنــری و بالغــی
ادعیــه را نمایــان ســازد.
صاحــب ریــاض کــه خــود ادیــب ط ـراز اولــی اســت بــه مباحــث خــرد معنایــی مطــرح در
دانــش بیــان پرداختــه و ســعی کــرده جلوههــای آن را در فرازهــای ادعیــه امــام ســجاد (ع) نمایــان
ســازد .او بــه مــواردی ماننــد .1 :تشــبیه (مدنــی1409 ،ق167 :1 ،؛ 146: 2؛ 122 :3؛ 77 :4؛ :5
( 260 ،666ب ـرای اطــاع از ســایر مــوارد نــک :مظفــر1419 ،ق )4 :1 ،و انــواع آن ماننــد تشــبیه
بلیــغ (مدنــی1409 ،ق)387 :6 ،350 ،69 :5 ،159 :2 ،35 :1 ،؛  .2اســتعاره و انــواع متعــدد آن
ماننــد اســتعاره تبعــی (همــان 437 ،244 ،198 :2 ،244 :1 ،و  ،)...اســتعاره بلیــغ (همــان:7 ،
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 ،)352اســتعاره مرشــحه (همــان167 :1 ،؛  ،)50 :2اســتعاره مکنیــه (همــان 195 :2 ،328 :1 ،و
122 :3 ،317؛  366 :5و )...؛  .2مجــاز (همــان 265 :4 ،450 :3 ،183 :1 ،و  )...و انــواع آن
ماننــد مجــاز عقلــی (همــان249 ،246 ،245 ،122 :3 ،397 ،230 :2 ،؛ ،290 ،126 ،10 :4
 331و  ،)...مجــاز حکمــی (مدنــی1409 ،ق ،)77 :7 ،مجــاز لغــوی (همــان9 :4 ،؛ ،)129 :6
مجــاز مرســل (همــان 250 ،215 :4 ،و  304 ،303 ،206 ،202 ،180 :5 ،467و )...؛  .3کنایــه
(همــان 231 ،38 :2 ،474 ،114 ،57 :1 ،و )...؛  .4احتـراس (همــان)67 :7 ،241 :3 ،101 :2 ،
اشــاره کــرده اســت.
همچنیــن ســید علــی شــیرازی بــه مباحــث صنایــع خــرد معنایــی مطــرح در علــم معانــی نیــز
اهتمــام داشــته اســت ،از جملــه آنهــا میتــوان مــواردی ماننــد ایجــاز و اطنــاب (همــان،121 :1 ،
 272 :6 ،225 :2و  ،)66 ،10 :7 ،354قصــر و انــواع آن ماننــد قصــر مســند بــر مســندالیه
(همــان، )390 :1را عنــوان کــرد.
جلوههـــای زیبایـــی ســـخن در علـــم بدیـــع مطـــرح اســـت ،البتـــه ایـــن وجـــوه عـــاوه بـــر
لف ــظ ،معن ــا را نی ــز در برمىگی ــرد .س ــید عل ــی مدن ــی از محاس ــن کالم مط ــرح در عل ــم بدی ــع
بـــه مـــوارد متعـــددی اشـــاره کـــرده اســـت .از جملـــه آنهـــا میتـــوان بـــه مـــواردی ماننـــد.1 :
ان ــواع جن ــاس مانن ــد جن ــاس تصحی ــف (مدن ــی1409 ،ق 153 :5 ،و  )244و جن ــاس تصری ــف
(هم ــان)459 :4 ،؛  .2ل ـف و نش ــر (معک ــوس ترتی ــب) (هم ــان)295 :5 ،؛  .3توری ــه (هم ــان،
ُ
103 :1؛ )165 :4؛  .4طبـــاق (همـــان)153 :5 ،؛  .5اســـلوب حکیـــم (همـــان)165 :4 ،؛ .6
تقدی ــمو تأخی ــر ،اس ــباب تقدی ــم (هم ــان 407 :7 ،و  ،)421فوائ ــد التقدی ــم (هم ــان396 :1 ،؛
127 :4؛ 409 :6؛  319 :7و  345و )390؛  .7اســـتخدام (همـــان 105 :4 ،261 :1 ،و 379؛
)533 :5؛ تخییـــل (همـــان122 :3 ،؛  455 ،418 ،366 ،318 :5و )...؛  .9ترشـــیح (همـــان،
 103 ،102 :2 ،167 :1و  317و )...؛  .10ادم ــاج (هم ــان)193 :3 ،؛  .11احتب ــاک (هم ــان:4 ،
)57؛  .12ارداف (همـــان)152 :5 ،؛  .13التفـــات (همـــان331 :1 ،؛ 207 :2؛  381 :3و )...
اش ــاره ک ــرد.
ً
نکتـــه قابلتوجـــه در ایـــن رابطـــه ایـــن اســـت کـــه مباحـــث علـــم بدیـــع صرفـــا مباحـــث
زیباییشناس ــی ِص ــرف نیس ــت ت ــا منج ــر ب ــه ای ــن پن ــدار ش ــود ک ــه س ــطح ادب ــی در پ ــی تفس ــیر
نیس ــت بلک ــه تنه ــا ب ــه دنب ــال «زیباییشناس ــی» اس ــت .بلک ــه س ــطح ادب ــی فرات ــر از مباح ــث
زیباییشناســـی اســـت و مباحـــث زیباییشـــناختی ،بخـــش کوچکـــی از ســـطح ادبـــی بشـــمار
مـــیرود .در ســـطح ادبـــی مفســـر از ترکیـــب اولیـــه عناصـــر زبانـــی و نشـــانهای فراتـــر رفتـــه و
بیشـــتر بـــه حـــوزه آفرینشهـــای ادبـــی میپـــردازد .هـــرگاه بـــا ترکیبـــی از عناصـــر زبانـــی -
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مجموعـــهای از واژگان و دســـتور زبـــان  -بتـــوان ارزش افـــزودهای بیـــش از ارزش واژگانـــی و
دســـتوری ایجـــاد کـــرد بـــا یـــک خلـــق ادبـــی مواجـــه هســـتیم یعنـــی آن ارزش افـــزوده ،ارزش
ادب ــی اس ــت.
ارزش ادبـــی میتوانـــد هـــم در حـــوزه محتـــوا و هـــم در حـــوزه لفـــظ باشـــد؛ بهعنـــوان
َ
َ ْ َ َ ََ
ْ
ْ َ َ
َ ْ ََ
مث ــال وی در ش ــرح عب ــارت َ
ـن نظ ـ َـر
ـن طل ـ َـع علی ـ ِـهَ ،و أ ْزک ــى م ـ
ـن أ ْرض ــى م ـ
«...و ْاج َعل َن ــا ِم ـ
َ
ِإلی ــه »...از دع ــای چه ــل س ــوم -دع ــای هن ــگام رؤی ــت ه ــال -اش ــاره میکن ــد ک ــه التف ــات
رخداده و از التفـــات اســـتفاده معنایـــی کـــرده و میگویـــد :دربـــاره هـــال ،التفـــات رخداده از
خطـــاب بـــه غیـــاب بیانگـــر ایـــن معناســـت کـــه وقتـــی خـــدای متعـــال مـــورد خطـــاب قـــرار
میگی ــرد در محضـــر خ ــدای متعـــال (محب ــوب) ســـایر چیزهـــا ب ــه کنـــار و غیـــاب مــیرود و
ً
غیـــر او اصـــا مـــورد توجـــه و عنایـــت قـــرار نمیگیـــرد (همـــان)533 :5 ،
از جســـتجوی صنایـــع ادبـــی مطـــرح در ســـطح کالن در ایـــن شـــرح ،نتیجـــهای حاصـــل
نش ــد فل ــذا میت ــوان گف ــت ن ــگاه صاح ــب ری ــاض در ای ــن ش ــرح فرات ــر از جمل ــه نرفت ــه و ب ــه
صنای ــع ادب ــی لفظ ــی و معنای ــی مط ــرح در بی ــن چن ــد جمل ــه و در کل پیک ــره ادعی ــه و س ــاختارها
توج ــه نک ــرده اس ــت .ب ــه بی ــان دیگ ــر وی نگاه ــی جزئ ــی نگ ــر و س ــوزنی داش ــته اس ــت.
صحیف ــه س ــجادیه بذات ــه گفت ــار ش ــفاهی و ن ــه مکت ــوب اس ــت .ازای ـنرو مانن ــد هم ــه مت ــون
شـــفاهی ،حضـــرت زینالعابدیـــن (ع) در مقـــام القـــای ادعیـــه ،بـــه بافـــت و قرائـــن محیطـــی
و ذهنـــی مخاطبـــان خـــود توجـــه داشـــته و بـــه آنهـــا تکیـــه کـــرده اســـت .ازایـــنرو در فهـــم
مضامیـــن ادعیـــه ،شـــرح اصیـــل و جامـــع آن بـــدون توجـــه بـــه آن بافـــت و قرائـــن ،ناقـــص و
گاه ــی نادرس ــت خواه ــد ب ــود .س ــطور س ــیاه و مت ــن دعاه ــا متعه ــد اس ــت ک ــه عب ــارات الق ــا
ش ــده ام ــام (ع) را ب ــه مخاطبان ــش انتق ــال ده ــد ول ــی متعه ــد نیس ــت ک ــه باف ــت را ه ــم انتق ــال
بدهـــد .ازایـــنرو شـــارح بـــرای اینکـــه بتوانـــد یـــک متـــن را بفهمـــد ،بایـــد از ســـطح زبـــان و
ادبی ــات فرات ــر رود و وارد بح ــث از باف ــت فرهنگ ــی بش ــود و تصوی ــری ارائ ــه ده ــد ک ــه مت ــن
در چـــه بافـــت فرهنگـــی بیـــان شـــده اســـت .در ایـــن مرحلـــه ،شـــرح وارد ســـطح عمیقتـــری
میش ــود ک ــه ب ــه آن دریاف ــت مبتن ــی ب ــر مت ــن ب ــا تکی ــه ب ــر فه ــم فرهنگ ــی گفت ــه میش ــود.
البتـــه فهـــم و دریافـــت فرهنگـــی در واقـــع متمـــم و مکمـــل فهـــم زبانـــی و ادبـــی اســـت،
یعنـــی در تفســـیر برخـــی فقـــرات ادعیـــه کـــه فهـــم زبانـــی و ادبـــی کفایـــت نمیکنـــد ،نیـــاز
هس ــت ش ــارح وارد س ــطح فرهنگ ــی ه ــم بش ــود .ام ــا متأس ــفانه ش ــرح ری ــاض الس ــالکین ب ــا
تمـــام ارزش و اهمیتـــی کـــه دارد بـــه ســـطح فرهنگـــی نپرداختـــه اســـت ،درحالیکـــه جهـــان
اســـام در زمـــان حیـــات امـــام (ع) درگیـــر بحرانهـــای سیاســـی_ اجتماعـــی داخلـــی بـــود،

 .2-3دریافت مبتنی بر فرای متن
در دســته قبــل شــارح بــر متــن اصلــی یعنــی متــون ادعیــه تکیــه داشــت ولــی در ایــن دســته شــارح
بــه عرصــه فـرای متــن قــدم میگــذارد و دیگــر بــر متــن اصلــی تکیــه نــدارد .شــارح در ایــن گام،
تکیــه بــر متــن اصلــی را رهــا کــرده و بــر متــون دیگــر تکیــه دارد .بــه بیــان بهتــر شــارح از یــک
ً
متــن بــه متــن دیگــری انتقــال پیــدا میکنــد ،نــه اینکــه متــن اصلــی مطلقــا ،رهــا شــود .البتــه در
اینجــا متــن بــه معنــای اخــص خــود یعنــی متــون نقلــی مــورد نظــر اســت .حــال ســؤال ایــن اســت
کــه ایــن متــون نقلــی دیگــر چــه متونــی هســتند؟
در تفســیر ریــاض الســالکین میتــوان دو متــن نقلــی دیگــر را مشــاهده کــرد کــه ســید علــی
خــان روی آن متــون تکیــه و تأکیــد زیــادی داشــته اســت و آن دو متــن عبارتانــد از .1 :آیــات
قــرآن کریــم  .2ســخنان پیامبــر اکــرم (ص) و ائمــه اطهــار (ع).
 .1-2-3دریافت فرای متن با تکیهبر آیات قرآن کریم
صاحــب ریــاض الســالکین بهکــرات ســعی کــرده آیــات قــرآن کریــم را مبنــای فهــم و تفســیر
خــود از فق ـرات ادعیــه صحیفــه ســجادیه ق ـرار بدهــد .او بــا برق ـراری ارتبــاط بیــن فق ـرات ادعیــه
و آیــات قــرآن کریــم در تــاش اســت آن فهمــی کــه آیــات قــرآن القاکننــده آن اســت را بــه عرصــه
تفســیر فرازهــا و جمــات ادعیــه بکشــاند .نقــش آیــات قــرآن کریــم در شــکلگیری شــرح ریــاض
الســالکین خیلــی پررنــگ اســت .بــر اســاس فهرســتی کــه در کتــاب «فهــارس ریــاض الســالکین»
آمــده بیــش از  1500آیــه قــرآن کریــم  -حــدود یکچهــارم قــرآن  -در ایــن شــرح مطــرح شــده
اســت (نــک :مظفــر1419 ،ق .)7-103 :1 ،بــه همیــن خاطــر از ایــن جنبــه میتــوان شــرح
ریــاض الســالکین را شــرحی قرآنــی بــر صحیفــه ســجادیه دانســت .از ســوی دیگــر توضیحــات
ـیر ادبــی از آیــات قــرآن داده اســت.
ادبــی وی در ذیــل آیــات ،بــه ایــن شــرح صبغــه تفسـ ِ
در مقــام خوانــش و ترجیــح قــول نســخهای بــر ســایر نســخ و هــم در مقــام ترجیــح معانــی

گونهشناسی دریافتهای سیدعلی خان در مقام فهم متون ادعیه در ریاض السالکین با بهره گیری از الگوهای نقد متن

اموی ــان اف ــکار و گفتمانه ــای متع ــددی از جمل ــه جبرگرائ ــی و ع ــدم محب ــت ب ــه اهلبی ــت(ع)
را ترویـــج میکردنـــد ،جامعـــه شـــیعه دچـــار تفـــرق شـــده بـــود و  ....امـــام ســـجاد (ع) در
بطـــن چنیـــن فضایـــی و در واکنـــش بـــه گفتمانهـــای غالـــب آن روزگار از جملـــه گفتمـــان
پیامبرزدایـــی ،ســـنتگریزی و قرآنبســـندگی ،متـــون ادعیـــه را القـــا میفرمودنـــد (ر .ک:
نص ـراوی1394 ،ش 80 ،ب ــه بع ــد) و ب ــه همی ــن خاط ــر فه ــم جام ــع و کام ــل از ادعی ــه نیازمن ــد
وارد شـــدن بـــه چنیـــن مباحثـــی اســـت.
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واژگان یکــی از معیارهــای وی عــاوه بــر بحثهــای فنــی ادبــی ،استشــهاد بــه آیــات قــرآن
َ ْ َ َّ
َ ْ َ َْ ُ َْ
کریــم اســت .بهعنــوان مثــال ایشــان در ذیــل ایــن عبــارت «قــد أ ْوقفــت نف ِســی َم ْو ِقــف ال ِذل ِء
ْ ْ
ال ُمذ ِن ِبیــن»؛ نفــس خــود را در جایــگاه خــواران گناهــکاران وا داشــتهام .از دعــای  53بعــد از
ُ
َ ُ
بحثهــای فنــی ادبــی دربــاره اینکــه بــه لحــاظ ّ
عربیــت «أوقفــت» أفصــح اســت یــا َ«وقفــت»،
ُ
َ ُ
َ ُ ُ َّ
ـت» را ّ
مرجــح
وهـ ْـم ِإن ُهـ ْـم َم ْسـ ُـؤلون» (الصافــات )24 :نقــل «وقفـ
در نهایــت بــا قرینــه آیــه «و ِقف
دانســته اســت (مدنــی1409 ،ق401 :7 ،؛ ســایر مــوارد نــک 275 :1 :و 392؛  100 :2و  114و 437؛
325 :3؛ 238 :6؛ .)284 :7
ازآنجاکــه قــرآن کریــم وحــی الهــی ،متنــی متعالــی و مــورد اتفــاق همــه اســت ،میتــوان بــا
رویکــرد بینامتنــی و عرضــه دعاهــای صحیفــه ســجادیه بــر قــرآن کریــم و اســتخراج تلمیحــات،
ارزش محتوایــی صحیفــه ســجادیه را نشــان داد .تلمیــح در اصطــاح علــم بدیــع ،اشــاره کــردن
بــه آیــه ،حدیــث ،شــعر و یــا قصــه مشــهور در اثنــای کالم اســت (همایــی1364 ،ش.)328 :2 ،
وجــه افتـراق تلمیــح بــا اقتبــاس و تضمیــن در ایــن اســت کــه در ایــن صنایــع  -اقتبــاس و تضمیــن
 آیــه ،حدیــث ،مثــل یــا شــعر یــا بخشــی از آنهــا بــه طــور کامــل نقــل میشــود ،ولــی درتلمیــح ،اشــاره بــدون تصریــح و بــا حداقــل کلمــات صــورت میگیــرد تــا بــا تداعــی شــدن
آنهــا مقصــود گوینــده واضحتــر شــود (احمدنـژاد1383 ،ش .)135 :8 ،ارزش تلمیــح بــه میـزان
تداعــی بســتگی دارد کــه از آن بــه دســت میآیــد .هــر قــدر اســطورهها و داســتانهای مــورد
اشــاره لطیفتــر باشــد ،تلمیــح بلیغتــر محســوب میشــود.
صحیفــه ســجادیه تلمیحــات فراوانــی از قــرآن را در خــود جــای داده اســت .در پژوهشــی کــه
در ایــن زمینــه صورتگرفتــه تعــداد تلمیحهــای قرآنــی  218مــورد در ذیــل  47دعــای صحیفــه
گــزارش شــده اســت و بــرای دعاهــای  36 ،29 ،28 ،26 ،18 ،15و  39تلمیحــی ذکــر نشــده
اســت (غالمعلــی1389 ،ش .)129 ،صاحــب ریــاض الســالکین بــه  69تلمیــح در ذیــل  24دعــا
اشــاره کــرده اســت (مدنــی1409 ،ق 348 :1 ،و 378؛ 111 :2؛ 514 :3؛ 217 ،143 ،98 :4و
390؛  406 ،116 ،84 :5و  410و  )...ایــن مــوارد بــا جســتجوی عبــارت «و فیــه َتلمیـ ٌ
ـح إلــی
ِ
َ َ َ
ق ِولــه تعالــی» در منابــع الکترونیکــی کتــاب قابــل اســتخراج اســت .البتــه بــه مــوارد مذکــور بایــد
 28مــورد دیگــر را افــزود کــه در آنهــا ســید علــی خــان بــا لفــظ تلمیــح آنهــا را بیــان نکــرده بلکــه
َ َ َ
بــا عبــارت «أشـ َ
ـار ٌة إلــی ق ِولــه تعالــی» آنهــا را بیــان کــرده اســت (مدنــی1409 ،ق447 ،358 :1 ،
و 457؛ 194 ،19 :2و 415؛  120 :3و 159؛  111 ،61 :4و  124و .)...
بــا بررســی تلمیحاتــی کــه مــورد تصریــح ســید علــی خــان اســت میتــوان گفــت کــه ســید از
بحــث تلمیــح بهعنــوان یکــی از ابزارهــای شــرح و تفســیر اســتفاده کــرده اســت .بــا ایــن توضیــح

 .2-2-3دریافت فرای متن مبتنی بر روایات
از دیگــر متونــی کــه شــارح صحیفــه کوشــیده بــا ابتنــاء و تکیــهبــر آنهــا ،فهمــی از ادعیــه صحیفــه
ســجادیه داشــته باشــد روایــات منقــول از پیامبــر اکــرم (ص) و ســایر ائمــه اطهــار (ع) اســت.
او هــم بــرای توضیــح معنــای واژگان از روایــت بهــره میگیــرد و هــم بــرای توضیــح عبــارات و
ِّ
َ َ
ــکل ُروح م ْن ُه ْ
ــم
«ج َعــل ِل
جمــات .بهعنــوان مثــال وی در شــرح واژه «قــوت و رزق» در فــراز
ٍ ِ
ُ ً َُْ ً َْ ُ ً
ـوما مـ ْ
ـن ِر ْز ِقـه» دعــای اول ،میگویــد منظــور از «قــوت و رزق» در دعــا ،اعــم
قوتــا معلومــا مقسـ ِ
از غــذای جســمانی و روحانــی اســت و دلیــل ایــن معنــا را اســتعمال شــایع آن در روایــات نبــوی
و ائمــه بیــان میکنــد و شــواهدی از ایــن روایــات را مــیآورد (مدنــی1409 ،ق )280 :1 ،در
توضیــح معنــای «توبــه نصــوح» بــه روایتــی از امــام صــادق (ع) تکیــه میکنــد (همــان125 :6 ،؛

گونهشناسی دریافتهای سیدعلی خان در مقام فهم متون ادعیه در ریاض السالکین با بهره گیری از الگوهای نقد متن

ـیر خــود
کــه او بــا ارتبــاط برقـرار کــردن بیــن فقــرهای از دعــا بــا آیــات قــرآن ،در صــدد بیـ ِ
ـان تفسـ ِ
از آن فقــره ،از طریــق آیــات قــرآن اســت .مؤیــد ایــن برداشــت ،تفــاوت فاحــش بیــن تلمیحــات
قرآنــی اســتخراج شــده در ســایر پژوهشهــا  218 -مــورد  -بــا تلمیحــات مــورد اشــاره صاحــب
ریــاض  28 + 69-مــورد  -اســت .ایــن مــوارد اختــاف نشــان میدهــد کــه ســید علــی خــان
فقــط در مــواردی کــه آیــه قــرآن را هــم ســو بــا فهــم و برداشــت خــود از فقــرهای از دعــا میدیــده
بــه آن اشــاره کــرده اســت و گفتــه کــه ایــن فرمــوده امــام تلمیــح بــه فــان آیــه قــرآن اســت و در
ســایر مــوارد بــه آنهــا اشــارهای نکــرده اســت .بهعنــوان مثــال او ازآنجاکــه بازگشــت «التنافــس»
ْ َ َّ َ
و «المشــاحه» را بــه یــک معنــا و مرجــع واحــد میدانــد ،میگویــد در عبــارت «َ ...و ال ُمشــاحة
َْ َ َ
نافـ ْ ُ َ
ف َیهــا َع َلــى َمــا َأ َر ْدت  »...تلمیحــی بــه آیــه «َ ...
ناف ُســون» (المطففیــن:
یت
ل
ف
ـک
ـ
ذل

ی
ـ
ف
و
ِ
ـس المت ِ
ِ
ِ
 )26صورتگرفتــه اســت (مدنــی1409 ،ق،.)58 :7
وی همچنیــن بــا اســتفاده از تلمیــح بــه آیــات قــرآن ،ارتباطــی بیــن تفســیر قــرآن و ادعیــه
برق ـرار کــرده اســت و ســعی کــرده بــه نوعــی اقــوال مطــرح شــده در ذیــل تفســیر آیــات مربوطــه
را بــه عرصــه تفســیر ادعیــه صحیفــه ســجادیه بکشــاند .بـرای نمونــه ســید علــی خــان بــا ارتبــاط
ُ ً
برقـرار کــردن و پــل زدن بیــن ایــن فقــره از دعــای  22صحیفــه ســجادیه َ«و َهـ ْ
ـب لــی نــورا ْأمشــی
ْ َ
ُ ُ
ََ َ ْ َ
كان َم ْيتـ ًـا َف َأ ْح َي ْينـ ُ
ـاه َو َج َعلنــا لـ ُـه
ـات »...بــا آیــه «أ و مــن
بـ ِـه فــی ّالنــاسَ ،و ْأه َتــدی ِبـ ِـه فــی الظلمـ
ِ
ُّ
ـن َم َث ُلـ ُ
الظ ُلمــات َل ْيـ َ
ي بــه فــي َّالنــاس َك َمـ ْ
ُ ًَْ
ـارج ِم ْنهــا( »...االنعــام )122 :از
ـ
خ
ب
ـس
ـي
ـ
ف
ـه
ِ
ِ
نــورا يمشـ  ِ ِ ِ
ٍِ
ِ
ِ
اقوالــی کــه در تفاســیر قــرآن بـرای بیــان مـراد از «النــور» و «یمشــی بــه فــی النــاس» آمــده بـرای
ً
شــرح و تفســیر «نــورا» و «أمشــی بــه فــی النــاس» کــه در دعــای صحیفــه آمــده ،اســتفاده کــرده
اســت (مدنــی1409 ،ق،.)514 :3

255

دوفصلنامه علمی مطالعات فهم حدیث ،سال ششم ،شماره دوم (پیاپی  ،)12بهار و تابستان 1399

ســایر مــوارد 90 :2 :و  )31 :6 ،388و بــرای توضیــح عبارتــی از دعــای اول« :و َع َج َ
ــز ْت َع ْ
ــن
َ ْ َْ ُ ْ
واصفیــن» از دو روایــت از حضــرت رســول (ص) اســتفاده کــرده و بــا توجــه بــه آن
نع ِتـ ِـه أوهــام ال ِ
دو روایــت م ـراد از عبــارت مذکــور را بیــان میکنــد (همــان، .)257 :1کتــاب فهــارس ریــاض
الســالکین ،فهرســت بلندباالیــی (حــدود  80صفحــه) از ایــن روایــات را آورده اســت .همچنیــن
مطابــق آمــار ایــن کتــاب ســید علــی خــان از کتابهــای کافــی کلینــی ،بصائــر الدرجــات صفــار،
مــن ال یحضــره الفقیــه ،التوحیــد ،الخصــال و علــل الش ـرائع شــیخ صــدوق ،مــکارم االخــاق
طبرســی ،اربعیــن شــیخ بهائــی بیشــترین نقــل روایــت را دارد (مظفــر1419 ،ق.)300-156 :1 ،
شــارح صحیفــه همچنیــن از منابــع روایــی اهلســنت هــم نقــل کــرده اســت .از جملــه آنهــا
عبــارت اســت از :صحیــح بخــاری (مدنــی1409 ،ق383 :1 ،؛ 411 :2؛ 130 ،128 :5؛ 143 :6؛
 ،)206 :7صحیــح مســلم (مدنــی1409 ،ق503 ،184 :1 ،؛ 411 :2؛ 499 :3؛ 275 :4؛ 53 :6
و  ،)143شــرح صحیــح مســلم از نــووی (همــان499 :3 ،؛ 153 :4؛  179 :5و 330؛  53 :6و
 ،)143همــع الهوامــع فــی شــرح جمــع الجوامــع و الــدر المنثــور ســیوطی (همــان95 :5 ،؛ :6
321 ،240؛ .)265 ،233 ، 30 :7
یکــی از تالشهــای درخــور تحســین ســید علــی خــان در ریــاض الســالکین ایــن اســت
کــه او در مــوارد متعــددی تــاش کــرده بــا نظیریابــی و برق ـراری ارتبــاط بیــن ســخنان حضــرت
امیــر(ع) در نهجالبالغــه بــا ادعیــه امــام ســجاد (ع) بــه شــرح و تفســیر برخــی فرازهــا بپــردازد.
ً
ً
ایــن عملکــرد او اوال نشــان از تســلط و اش ـراف او بــه نهجالبالغــه دارد ،ثانیــا حاکــی از قرابــت
محتوایــی ایــن دو کتــاب گرانســنگ اســت و ایــن کار وی بســتری را بــرای مقایســه محتوایــی
بیــن ایــن دو کتــاب ارزشــمند فراهــم ســاخته کــه بایســته اســت توســط محققــان علــوم معــارف
اهلبیــت (ع) پرورانــده شــود .صاحــب ریــاض در شــرح خــودش بیــش از یکصــد مــورد نقــل
از نهجالبالغــه کــرده اســت کــه مصحــح و محقــق ریــاض حــدود  50مــورد را در ذیــل  25دعــا
ّ
اســتخراج کــرده و تحــت عنــوان «الفهــرس المقــارن بیــن نهــج البالغــة والصحیفــة الســجادیة»
ُ َ ََ
ُ ُّ
َّ
یحــل ِب ِهـ ْـم یـ ْـو َم
ذکــر کــرده اســت .بهعنــوان نمونــه وی در شــرح بنــد َ«و ت َهـ ِّـون عل ِیهـ ْـم کل کـ ْـر ٍب
ُ ُ ْ َُْ
َّ
ْ َ َ
ـن أ ْبد ِان َهــا» در توضیــح عبــارت «کل کـ ْـر ٍب» میگویــد کــه منظــور ســکرات و
ـس ِمـ
ـ
ف
خــر
وج الن ِ
ِ
دشــواریهای جــان کنــدن اســت کــه نمیتــوان آن را بــا بیــان شــرح داد (مدنــی1409 ،ق.)129 :2 ،
همانگونــه کــه امیرالمؤمنیــن (ع) در نهجالبالغــه فرمــوده(« :بههرحــال) مــرگ دشــواریهایى
دارد کــه انســان را در خــود غــرق مىکنــد .مشــکالتى کــه هراسانگیزتــر از آن اســت کــه بتــوان
ــو  َ َ َ َ
َ َّ ْ َ ْ
ات
در
ت لغمــر ٍ
قالــب الفــاظ َ ریخــت یــا اندیشــ َههاى اهــل دنیــا آن را َدرک کنــد»؛ و ِإن ِللم ِ
َْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ
ُّ ْ
ْ
ــول أهــل الدنیــا (ســیدرضی1414 ،ق،
ــة أو تعت ِ
ِ 256هــی أفظــع ِمــن أن تســتغرق ِب ِصف ٍ
ــدل علــى عق ِ
ِ

 .3-3دریافت از طریق نقل تفسیر در تفسیر
بــر پایــه اصــل اساســی بینامتنیــت ،هیــچ متنــی بــدون پیشمتــن نیســت و متنهــا همــواره بــر
پایــه متنهــای گذشــته بنــا میشــوند (نامــور مطلــق1390 ،ش .)27 ،بــه بیــان دیگــر ،وقتــی
متنــی بــه رشــته تحریــر در میآیــد ،تمــام مطالــب و محتــوای آن متــن تألیــف و ســاخت ه و پرداختــه
خــود مؤلــف متــن نمیباشــد بلکــه انواعــی از رابطههــا بیــن آن کتــاب و کتــب ســابقی کــه در آن
زمینــه نوشــته شــده وجــود دارد .بهویــژه در جهــان اســام یکــی از کارهــای متــداول بیــن علمــاء
ً
در علــوم مختلــف اســامی و مخصوصــا شــارحان و مفس ـران متــون دینــی ایــن مطلــب اســت
ً
کــه ب ـرای تفســیر یــک متــن ،تفاســیر و شــرحهای دیگــری را کــه در آن زمینــه ســابقا بــه نــگارش
درآمدهانــد را مــورد بررســی ق ـرار میدهنــد .نتیجــه ایــن بررســی و برق ـراری ارتبــاط میتوانــد بــه
چنــد شــکل و حالــت در تفســیر جدیــد انعــکاس و نمــود داشــته باشــد کــه عبارتانــد از :الــف.
نقــل عیــن مطلــب از کتــب ســابق ،ب .تضمیــن و مــزج مطالــب کتــب ســابق در شــرح جدیــد،
ج .افزایــش یــا کاهــش عمــق ســطح مطالــب کتــب ســابق در شــرح جدیــد (بـرای اطــاع بیشــتر
نــک :محمــد نــام1396 ،ش.)177 ،
در ریاضالســالکین بهک ـرات میتــوان مشــاهده کــرد کــه ســید علــی خــان عیــن مطلبــی را
از منابــع لغــوی ،کتابهــای شــعر ،متــون تاریخــی ،منابــع کالمــی ،تفاســیر قــرآن ،منابــع فقهــی،
کالمــی ،اخالقــی و کتــب ســابق نقــل میکنــد و خواننــده را بــه ایــن نتیجهگیــری ســوق میدهــد

گونهشناسی دریافتهای سیدعلی خان در مقام فهم متون ادعیه در ریاض السالکین با بهره گیری از الگوهای نقد متن

31؛ ب ـرای ســایر مــوارد نک:مدنــی1409 ،ق404 :1 ،؛  .)326 :7 ،140 :3همچنیــن در برخــی
مــوارد متعــرض تعــارض ظاهــری بیــن ســخنان امیرالمؤمنیــن (ع) در نهجالبالغــه و ســخنان
امــام زینالعابدیــن (ع) در صحیفــه شــده و ســعی کــرده آن را برطــرف نمایــد .بهعنــوان نمونــه:
ســید علــی خــان میگویــد ممکــن اســت کســی بگویــد چگونــه امــکان دارد حمــد مــددکار
انســان بــرای ادای حــق و وظائــف الهــی باشــد همانگونــه کــه امــام ســجاد (ع) فرمــوده«َ :و
َ ْ ً َ َ َْ
َ
َ ِّ
ــه» (فیــض االســام1376 ،ش .)33 ،درحالیکــه در ســخنان
ــه َو َوظ ِائ ِف
یــة حق
عونــا علــى تأ ِد ِ
ِ
ِ
ّ
امیرالمؤمنیــن(ع) آمــده اســت کــه...« :و ال ّ
یــؤدی حقــه المجتهــدون» (ســیدرضی1414 ،ق،
)39؛ تالشگـران و کوشــش کننــدگان حـ ّـق او را ادا نمىکننــد هرچنــد خــود را بــه تعــب بیفکننــد.
او ســپس در مقــام پاســخ بــه ایــن تعــارض ظاهــری میگویــد :م ـراد از نفــی تالشگ ـران از ادای
حــق خــدای متعــال در ســخن امیرالمؤمنیــن (ع) ،نفــی از ادای کــردن حــق نعمــت خــدای متعــال
و شــکرگزاری در برابــر آن نعمــات اســت و مـراد از ادای حــق خــدای متعــال در دعــای امــام ســجاد
قیــام ب ـرای انجــام دادن تکالیــف الهــی اســت (مدنــی1409 ،ق.)405-404 :1 ،
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کــه بخــش اعظمــی از ریــاض الســالکین را نقــل از گذشــتگان تشــکیل میدهــد .بهعنــوان مثــال
َ ْ ْ ََ
َ َ
ْ
ـار ق ْو ِم ِهـم» از
ـکر ُه ْم علــى َهج ِر ِهـ ْـم ِفیــک ِدیـ
در تعییــن مصادیــق ضمیــر «هــم» در عبــارت «و اشـ
دعــای چهــارم کــه دربــاره ایمــان آورنــدگان بــه رســل اســت عبارتــی دراز دامــن را از شــرح ابــن
ابــی الحدیــد آورده اســت (مدنــی1409 ،ق109 :2 ،؛ ســایر مــوارد نــک328 :1 :؛ 145 :7؛ :4
190؛  457 :5و .)483
او فــردی متتبــع بــوده و از کثــرت نقلهایــی کــه در ایــن کتــاب صورتگرفتــه میتــوان
متوجــه شــد کــه بــه کتابخان ـهای عظیــم دسترســی داشــته اســت .یکــی از ه ـزاران محاســن کار
او در ایــن شــرح ایــن اســت کــه شــیوه نقــل او از یــک اســتانداردی تبعیــت میکنــد .او در اکثــر
مواقــع ،بــه هنــگام نقــل مطلبــی ،ابتــدا منبــع آن را  -اعــم از نــام کتــاب یــا صاحــب کتــاب  -ذکــر
المــه» یــا َ
میکنــد و ســپس مطلــب را آورده و در آخــر بــا عبــارت َ
«إنتــه َک َ
«إنتــه» پایــان نقــل را
مشــخص میکنــد .فلــذا بــا یــک جســتجوی ســاده در منابــع الکترونیکــی از جملــه نرمافــزار
جامــع االحادیــث میتــوان بــه حــدود هـزار مــورد از مطالبــی کــه ســید علــی خــان بــا ایــن شــیوه
نقــل کــرده دسترســی پیــدا کــرد (همــان499 ،298 ،253 ،239 ،228 ،223 :1 ،؛ ،107 :2
474 ،409 ،375 ،358 ،233 ،189 ،183؛ 453 ،312 ،288 ،130 :3؛ 385 ،47 :4؛ :5
515 ،442 ،140 ،139 ،127 ،96 ،17؛ 416 ،226 ،122 ،160 :6؛ 214 ،48 :7؛ بـرای مــوارد
بیشــتر نــک :مظفــر1419 ،ق.)301-363 :1 ،
میــرزا عبداللــه افنــدی در رابطــه بــا شــرحهای صحیفــه مــورد اســتفاده صاحــب ریــاض
هــای شــارحان را آورده ولــی از گفتههــای شــیخبهایی
مینویســد :ســید علــی خــان گفته ِ
جانبــداری بیشــتری کــرده اســت (افنــدی1401 ،ق .)366 :3 ،او بالــغبــر  50مــورد از شــیخ
بهائــی مطالبــی را نقــل کــرده اســت (مدنــی1409 ،ق45 :1 ،؛ 257 :2؛ ،527 ،520 ،510 :5
 .)533 ،532همچنیــن صاحــب فهــارس ریــاض الســالکین در ایــن زمینــه نوشــته اســت ســید
علــی شــیرازی در بیــن قاموسهــا بیشــتر متعــرض اقــوال القامــوس المحیــط فیروزآبــادی ،ب ـرای
توضیــح معانــی اعتمــادش بــر مفــردات راغــب اصفهانــی و از بیــن تفاســیر قــرآن بــه تفســیر
غرائــب القــرآن نیشــابوری و تفســیر بیضــاوی تکیــه کــرده و از آنهــا در مــوارد متعــددی مطالبــی
نقــل کــرده اســت .همچنیــن او بــر آثــار زمخشــری اعتمــاد وافــری داشــته و از کتــب او ماننــد
کشــاف و الفائــق بهکـرات نقــل کــرده و در برخــی مــوارد اقــوال زمخشــری را بــر جوهــری ترجیــح
(بهعنــوان شــاهد مطلــب بنگریــد بــه :مدنــی1409 ،ق288 :1 ،؛  )91 :6داده اســت (مظفــر،
1419ق.)723-718 :2 ،
از نــکات قابلتوجــه در رابطــه بــا شــرح ریاضالســالکین ایــن اســت ســبک و روحیــه شــارح

 .4نتیجهگیری
در جــواب بــه ســؤال اصلــی مقالــه کــه اطالعــات افــزوده در شــرح ریــاض الســالکین از چــه
منشــأی فراهــم آمــده اســت ،میتــوان گونهشناســی ذیــل را بیــان کــرد:
 -1بخــش عمــدهای از دریافــت و فهمهــای ســید علــی خــان در ریــاض الســالکین مبتنــی
بــر خــود متــون ادعیــه میباشــد .وی بــا بهرهگیــری از علــوم زبانشــناختی توانســته بهخوبــی
مضامیــن ادعیــه را مــورد تجزیــهو تحلیــل قـرار بدهــد و از رهگــذر ایــن فراینــد تحلیلــی ،اطالعات
افــزودهای را در شــرح خــود بیــاورد .گونهشناســی ایــن اطالعــات افــزوده عبــارت اســت از:
الــف .دریافــت مبتنــی بــر متــن در ســطح زبانــی :ایشــان از رهگــذر داشــتن تبحــر ویــژه در
علــوم لغــت و اشــتقاق ،بــه معنــای تکتــک مفــردات ادعیــه پرداختــه و وجــوه معانــی مختلــف
آنهــا را از کتــب لغــت متعــدد ذکــر میکنــد .بررســی عملکــرد وی نشــان از ایــن دارد کــه وی
بــه تـرادف تــام /هممعنایــی واژگان معتقــد نبــوده و ازایـنرو ســعی در تبییــن ظرافتهــای معنایــی
واژگان متقــارب المعنــی دارد .توجــه بــه ریشهشناســی الفــاظ و همچنیــن بررســی دقیــق واژگان
غریــب از دیگــر ویژگیهــای خــاص ایشــان در ســطح زبانــی اســت .در گام بعــد صاحــب ریــاض
بــا اســتفاده از علــم صــرف و نحــو بــه تکمیــل مباحــث لغــوی خــود پرداختــه و هنــر اجتهــاد خــود
را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
ب .دریافــت مبتنــی بــر متــن در ســطح ادبــی :در دریافــت مبتنــی بــر متــن در ســطح ادبــی
ایشــان بــا بهرهگیــری از علــوم بالغــت بــه صنایــع ادبــی لفظــی و معنایــی در ســطح واژه و جملــه
پرداختــه اســت ولــی توجهــی بــه صنایــع ادبــی فراتــر از یــک جملــه توجهــی نکــرده اســت.
همچنیــن در مقــام مقایســه غنــای مباحــث ســطح زبانــی بهمراتــب بیشــتر از مباحــث ســطح
ادبــی اســت.
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صحیفــه در نقــل مطالــب شــباهت زیــادی بــه ســبک و روحیــه طبرســی در مجمعالبیــان دارد.
شــارح صحیفــه عــاوه بــر اینکــه از مجمعالبیــان زیــاد نقــل کــرده (مدنــی1409 ،ق،189 :2 ،
 506 ،412 ،409 ،289 ،233و 511؛ 472 ،86 :4؛ 503 ،440 ،439 :5؛ ،336 ،270 ،171 ،58 :6
383؛  ،)423 ،311 ،307 ،136 ،7 :7کوشــیده رویکــرد او را الگــوی خــود در نقــل مطالــب ق ـرار
دهــد .دانســته اســت کــه طبرســی در نقــل اقــوال تعصبــى نشــان نمــىداده و بــه همــه اصنــاف و
فــرق بــه یــک دیــده مىنگریســته ،آنچــه را صحیــح و معقــول مىدانســته ،از هــر کــس کــه باشــد،
چــه مخالــف و چــه موافــق ،بازگــو مىکــرده و در تقدیــم و تأخیــر نــام آنــان غرضــى خــاص،
نداشــته اســت .ایــن شــیوهای اســت کــه میتــوان در ریاضالســالکین هــم مشــاهده کــرد.
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 -2بخــش دیگــری از اطالعــات افــزوده در ریــاض الســالکین نــه اینکــه حاصــل تجزیــهو
تحلیــل متــون ادعیــه باشــد ،بلکــه حاصــل پیونــد محتــوای ادعیــه بــا متــون نقلــی دیگــر اســت کــه
گونهشناســی آنهــا عبارتانــد از:
الــف .دریافــت مبتنــی بــر فـرای متــن بــا تکیــهبــر آیــات قــرآن کریــم :صاحــب ریــاض ضمــن
برقـراری بینامتنیــت بیــن فرازهــای ادعیــه بــا آیــات قــرآن کریم بــه اطالعــات افــزودهای دسـتیافته
اســت .وی در مــوارد متعــدد در مقــام ترجیــح معنــا و اقــوال ،بــه آیــات قــرآن اســتناد میکنــد.
همچنیــن بهتناســب محتــوای ادعیــه ،آیــات مرتبــط قــرآن را مطــرح کــرده و بــه تفســیر آنهــا اقــدام
کــرده و ایــن باعــث شــده ایــن شــرح منبعــی بـرای تفســیر آیــات قــرآن هــم باشــد.
ب .دریافــت مبتنــی بــر فـرای متــن بــا تکیــهبــر روایــات منقــول از پیامبــر اکــرم (ص) و ائمــه
اطهــار (ع) :ســید علــی خــان بــا برقـراری بینامتنیــت بیــن مضامیــن ادعیــه و روایــات بــه شــرحی
روائــی اقــدام کــرده اســت .هرچنــد عمــده روایــات مــورد اســتفاده وی از منابــع شــیعی اســت ولــی
ایشــان در مــوارد متعــددی از روایــات منقــول از پیامبــر اکــرم (ص) در منابــع اهلســنت نیــز بهــره
بــرده اســت .در ایــن راســتا برقـراری ارتبــاط بیــن مضامیــن ادعیــه بــا فرمایشــات امیرالمؤمنیــن (ع)
در نهجالبالغــه نمــود ویــژهای در شــرح دارد.
شــارح صحیفــه بــه اســاتید و منابــع غنــی دسترســی داشــته و در نوشــتن ریــاض الســالکین از
آنهــا اســتفاده کــرده اســت و بخــش قابلتوجهــی از ایــن شــرح را نقــل از منابــع متنــوع تشــکیل
داده اســت .از همینجاســت در ریــاض الســالکین میتــوان مطالــب کالمــی ،تفســیری ،عرفانــی
و روایــی را بهوفــور یافــت .البتــه او بــه نقــل اکتفــا نکــرده و در مــوارد متعــددی بــه داوری بیــن
اقــوال پرداختــه و بــا بحثهــای اجتهــادی ســعی کــرده نظــری را ترجیــح داده یــا تقویــت بکنــد.
منابع
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قرآن کریم.
احمدنـــژاد ،کامـــل« ،تلمیـــح» ،دانشـــنامه جهـــان اســـام ،زیـــر نظـــر غالمعلـــی حـــداد عـــادل ،تهـــران ،بنیـــاد
دائرةالمعـــارف اســـامی1383 ،ش.
افن ــدی اصفهان ــی ،می ــرزا عبدالل ــه ،ری ــاض العلم ــاء و حی ــاض الفض ــاء ،تحقی ــق س ــید احم ــد حس ــینی ،ق ــم،
نش ــر خی ــام1401 ،ق.
امینى ،عبدالحسین ،الغدیر ،قم ،مرکز الغدیر1416 ،ق.
پاکتچی ،احمد ،ترجمهشناسی قرآن کریم ،تهران ،دانشگاه امام صادق (ع)1392 ،ش.
__________ ،تاریخ تفسیر قرآن کریم ،تهران ،دانشگاه امام صادق (ع)1391 ،ش
رضـــوی ،ســـیدمحمد« ،پژوهشـــی پیرامـــون مؤلـــف ریـــاض الســـالکین» ،مـــاه دیـــن1391 ،ش ،شـــماره ،184
صـــص .96-92
سیدرضی ،محمدبن حسین ،نهج البالغة (للصبحی صالح) ،قم ،هجرت 1414 ،ق.
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شهرســـتانی ،ســـیدعلی ،دارســـة معجمیـــه« ،جلـــد اول :الطـــراز االول و الکنـــاز لمـــا علیـــه مـــن لغـــة العـــرب
ّ
المعـــول» ،مشـــهد ،موسســـه آل البیـــت (ع) الحیـــاء التـــراث1384 ،ش.
طهرانى ،آقابزرگ ،الذریعة إلى تصانیف الشیعة ،قم ،اسماعیلیان1408 ،ق.
غالمعلـــی ،احمـــد« ،قـــرآن و صحیفـــه درونمایههـــای مشـــترک» ،علـــوم حدیـــث1389 ،ش ،شـــماره ،57
صـــص .148-119
فیض االسالم ،علینقی ،ترجمه و شرح صحیفه سجادیه ،تهران ،فقیه1376 ،ش.
قربانـــی زریـــن ،باقـــر« ،ســـه «ریـــاض» در شـــرح صحیفـــه ســـجادیه» ،مجلـــه ســـفینه1384 ،ش ،شـــماره ،6
صـــص .129-116
محمدفـــام ،ســـجاد« ،بازنگـــری شـــاخصهای طبقهبنـــدی روشهـــای تفســـیری» ،پایاننامـــه دکتـــری رشـــته
تفس ــیر تطبیق ــی ،دانش ــکده الهی ــات ،دانش ــگاه ق ــم1396 ،ش.
مدنـــى شـــیرازى ،ســـید علـــى خـــان ،ریـــاض الســـالکین فـــی شـــرح صحیفـــة ســـید الســـاجدین (ع) ،قـــم،
مؤسســـه نشـــر اســـامی1409 ،ق.
مظفر ،محمدحسین ،فهارس ریاض السالکین ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی1419 ،ق.
نامـــور مطلـــق ،بهمـــن« ،درآمـــدی بـــر بینامتنیـــت :نظریههـــا و کاربردهـــا» ،شـــماره  1از مجموعـــه نظریههـــا و
نقده ــای ادب ــی و هن ــری ،تهــران ،س ــخن1390 ،ش.
نصــراوی ،محم ــد« ،بازس ــازی گفتم ــان پیامب ــر (ص) در صحیف ــه س ــجادیه؛ تحلی ــل کن ــش زبان ــی ب ــا اس ــتفاده
از نظریـــه باختیـــن و روش توصیفـــی فـــر کالف» ،پایاننامـــه ارشـــد دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی ،دی 1394ش.
همایی ،جاللالدین ،فنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران ،انتشارات توس۱۳۶۴ ،ش.
طیـــب حســـینی ،ســـید محمـــود ،درآمـــدی بـــر دانـــش مفـــردات قـــرآن ،قـــم ،پژوهشـــگاه حـــوزه و دانشـــگاه،
1393ش.
برونـــو اوزیمـــو ،دوره آموزشـــی ترجمـــه ،یونـــس دهقانـــی ،مقدمـــه ،جلســـه  :17تاریـــخ آخریـــن دسترســـی:
http://courses.logos.it/FA/1_17.html .95/5/14
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