فصلنامه علمی
پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی

سال یازدهم ـ شماره  42ـ تابستان 1400

The Quarterly Journal of
Theological - Doctrinal Research

نوع مقاله :پژوهشی
صفحات  297ـ 271

11 th Year/ No: 42/ Summer 2021

مضامین قرآنی در منشآت تفرشی و میبدی
سید محسن مهرابی

1

محمد امیر عبیدی نیا

2

رحیم کوشش شبستری

3

چکیده
توجه به آیات و مفاهیم قرآنی از دیرباز مورد توجه شـعرا و نویسـندگان بـوده تـا جـایی کـه
بررسی جایگاه آیات قرآنی یکی از راههای شناخت مقدار دانش دینی نویسندگان و شعرا میباشد.
این ا رپریری که از قرن هفتم به بعد به او خود میرسد بـه شـیوه هـای متفـاوتی چـون واژگـانی،
گزارهای ،الهامی و ...صورت میگیرد .ا رپـریری واژگـانی بـه سـه شـیوة ترجمـه ،برآیندسـازی و
وامگیری است و ا رپریری گزاره ای به انواع تبرکی ،توضیحی ،استنادی و ...انجام میپریرد .یکـی
از انواع نثر فارسی نامهنگاری است که در عصـر صـفوی مـورد توجـه نویسـندگان و منشـیان بـوده
است .در این پژوهش به شیوة تحلیلی  -توصیفی به جستوجوی ویژگیهای تأ یرپریری دو منشی
از دوره صفوی (میبدی و تفرشی) خواهیم پرداخت .برآیند پژوهش نشان مـیدهـد کـه میبـدی بـه
اقتضای شغلش که منص

قضاوت شهر را برعهده داشته ،بیشتر و تخصصیتـر از تفرشـی از آیـات

قرآنی استفاده میکند و در زمینههای واژگانی ،الهامی ،تعریفی ،تبرکی و استنادی بیشتر از تفرشـی
به آیات قرآنی توجه دارد .تفرشی آیات قرآنی را در زمینههـای توضـیحی و اسـتنادی و در مواقـع
ضروری بدون تکلف به کار میبرد.
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طرح مسأله
بدون ن در ادبزات فارسی ،یرا و نویسندگان از آغاز تا امروز خواسته یا ناخواسته
از واژگان ،ترکزبات و مفاهزمی استفاده حستهاند که با واژگان ،ترکزبات و مفااهزم برگرفتاه
از آیات قرآن و ادادیث بزرگان باهتهایی دارد به گونهای که میتوان گفت در بسزاری
از موارد این باهتها تصادفی نزست و اازام ًا باید گفت که ایرا و نویساندگان از قارآن و
ددیث تأثزر پذیرفتهاند .با توحه به موقیزتهاي مکاني و زماني و نزز دادث ادن اتفاقاات،
تأثزر امور دیني و مذهبي نوسان کرده و کم و زیاد مي اود .ایان مقاااه باا ازوه تتلزلاي –
توصزفي به بررسی حایفاه آیات قرآني در دو اثر از آثار ادبزاات دورة صافوي مايپاردازد.
منشآت مزبدي و منشآت تفر ي دو نمونه از کتب باا موضاوع مشاابه در یان دورة خااص
تاریخي هستند که توسط دو تن از منشزان دورة صفوي به ر تة تتریر درآمدهاند.
رواج زبان عربي در همة حغرافزاي اسالم به ویژه ایران سبب تأثزر قرآن و زباان وداي
بر همفان خاصه نویسندگان و ادیبان د .اثرپذیری ااعران و نویساندگان زباان فارسای از
قرآن و ددیث که از قرن دهارم رواج یافته بود ،در قرن هفتم و با ر د دشامفزر عرفاان و
تصوف و نزز ادبزات تیلزمی به اوج خود رسازد (راساتفو .)6:1383،سازده زهارا موساوی و
متسن لواافقاری میتقدند که یرا و نویسندگان فارسیزبان پس از قرن دوم هجری تتات
تأثزر کالم ااهی و سخنان میصومزن علزه ااسالم قرار گرفتند و تتوای عظزم در عرصاة نظام
و نثر ایجاد کردند (موسوی و لواافقاری،1392:؟) .آمزختن فرهناگ ایرانای باا آماوزههاای
متیاای دین مبزن اسالم روز به روز بزشتر د تا اینکه در قرنهای پنجم ،شم ،هفتم و هشتم
این تأثزرپذیری به اوج خود رسزد به گونهای که یرایی دون سانایی ،دکازم ناصرخسارو،
خاقانی ،مواوی و دافظ هر ین به سبن و سزاه خود با استفاده از قرآن و ددیث ،اندیشاة
خود را تیااای بخشازدند .در نثار فنای و باه خصاوص در منشاآت کاه نویسانده قصاد اقنااع
مخاطب بر مدعای خود و نزز تتری

او به امری دارد این زوه به وضاوح دیاده مای اود.

اعران و نویسندگان گاه آ کار و گاه پو زده و اابته به زوههای مختلف از آیاات قرآنای
و ادادیث استفاده میکنند .منطقی است که به این باور برسزم و بفویزم کاه سابن و سازاه
این تأثزرپذیریها و باه عباارتی اصااات سابن ایرا و نویساندگان در دنزاای اثرپاذیری از
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یکدیفر متفاوت است .به فرض مثال ،ساختار و ترکزبهاي برگرفته از قارآن و دادیث در
قصاید انوری با آثار خاقانی روانی تفاوت دارد و این تفاوت را در آثار دیفاران نزاز مای-
بزنزم .درواق با بررسی وحوه افتراه و ا تراک یرا و نویسندگان در تأثزرپاذیری مایتاوان
اصاات سبن آنها را مورد بررسی قرار داد.
پیشینه پژوهش
در زمزنة پزشزنة پژوهش در این مورد میتوان به کتاب تأثزر قرآن و ددیث در ادبزاات
فارسی از علیاصغر دلبی و کتاب تجلای قارآن و دادیث در ایر فارسای از سازد متماد
راستفو ،کتاب آیات مثنوی تاازف متمود درگاهی ،ادادیاث مثناوی تاأازف اساتاد بادی -
اازمان فروزانفر و مقاالت زوههای تأثزرپاذیری از قارآن و دادیث در ایر ناصار خسارو،
زوههای تأثزرپذیری از قرآن و ددیث در یر نظاامی و مقاااة نقاد و تتلزال رویکردهاای
مبتنی در قرآن و ددیث در یر خاقانی از متسن لواافقاری و سازده زهارا موساوی ا ااره
کرد.
روش تحقیق
در این پژوهش کو ش ده با استفاده از روش تتلزل متتوا پس از بررسای منشاآت
دو نویسنده در دورة صفوي ،ویژگیها و دفونفي استفاده نویسندگان از آیاات قرآناي در
متتواي نامهها استخراج ود .از همزنروی ،نخست به استخراج آیات قرآني از این دو متن
پرداختهایم سپس با مقایسة این ویژگیها با هم ،کو زدهایم نشان دهزم ،که ساطح فکاري و
نفار ي دو نویسندة مذکور را بزان کنزم.
مباني نظری
 .1منشآت و انواع آن

به طور کل ّی ،نامههاا و منشاآت را در ادب فارسای ،باه سالطانزّات و اخوانزّاات تقسازم
مقدمهای بر ناخت اسناد تاریخی» ،نامههاا و مکاتزاب باه ساه دساتهی:
کردهاند .در کتاب « ّ
سلطانزّات ،دیوانزّات و اخوانزّات تقسزم ده اسات .در ایان تقسازمبنادی ،دیوانزّاات غزار از
سلطانزّات فرض ده و در تیریف دیوانزّات آمده است« :دیوانزّات ،نو تههاایی هساتند کاه
دربارهی مسا ل و امور دواتای و کشاوری و دساتفاههاای اداری تهزّاه مای ادهاناد؛ مانناد:
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منشور ،فرماان ،مثاال ،توقزا  ،یرازاغ ،آلتمغاا ،تیلزقاه ،بارات و ...و بار اثار تساامح ،بیضای
سلطانزّات و دیوانزّات را یکی دانستهاند و هر دو را سلطانزّات فرض میکنناد» (قاا ممقاامی،
 .)43-42 :1350با این دال و در داات کلي بهتر است که دو نوع دیاواني و سالطاني را در
خاصی نفارش مییافت
ین گروه قرار دهزم .نامههای سلطانی و اخوانی ،هر ین به سبن ّ
و تفاوت مزان سبن سلطانزّات و اخوانزّات ،باه انادازهای اسات کاه ممکان باود افارادی در
یکی از این دو نوع استاد با ند و در دیفری ناتوان.
ماراد از سالطانزّات« :ناماههااای سالطانی ،فرماانهاا و منشااورها و ناماههاایی کاه از دربااار

پاد اهان و سالطزن صادر می ده و یا نامههایی که پاد اهان و امرا به یکادیفر و باه زیار-
دستان خود مینو تهاند و یا از زیردستان آنان بدیشان نو ته ده اسات» (انو اه ،1376 ،ج
 .)822 :2به طور کل ّی ،سبن سلطانزّات ،از قرن شم به بید ،مصنوع و متکل ّفاناه اساتّ ،اماا
فقط نامههای درباری نبود که به نثر فنّی نو ته می د ،دنانکه خاقانی در ناماههاایی کاه باه
دوستان نو ته است ،همچنان که به اهان ،از نثر فنّی استفاده کرده است.
مقصود از اخوانزّات« :نامههای متبّتآمزز و دوستانهای است که طبقات مختلف مردم باه
یکدیفر مینو تهاند» (همان .)30 :به سالطانزّات :ناماههاای دیاوانی یاا دیوانزّاات ،ناماههاای
رسمی ،دواتی اداری و به اخوانزّات :نامههای دوستانه ،خصوصی و یا غزررسمی نزز گفتهاند
مقدمه.)131 ،
(تویسرکانیّ :1383 ،
 .2معرفي منشآت میبدی و تفرشی

منشآت مزبدی نو تة امزردسزن قاضی مزر بان میازن ااادین دسازنی مزبادی ،ادیاب و
ریاضیدان دکزم قرن دهم هجاری و از ااگردان حااللااادین دوانای اسات .وی در ایر
مهارت دا ته و منطقی تخلص میکرده و اابته دکزمی مشاایی نزاز هسات کاه باه عرفاان و
سلسلههای تصوف نزز گرایش دارد .دازل انتخاب منشآت وی این است که در ابتادای دورة
تتاول در ادبزاات فارسای اسات.
صفوی میزیسته و این دوره یکی از سرفصلهای تغززار و ّ
منشآت مزبدی امل  112نامه در موضوعات مختلف و مخاطبزن متفااوت داون مزرعلزشازر
نوایی ،زخ متمد الهزجی ،زین اادین علی فربدی و ...است که در سال  1376باا تصاتزح
دکتر نصرت هّاّلل فروهر توسط دفتر نشر مزراث مکتوب منتشر ده است.
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منشآت مزبدی مسا ل مختلف سزاسی ،احتماعی ،فرهنفی و ادبای را اامل مای اود.
مصتح کتاب ،دکتر نصرت هّاّلل فروهر ،نامههاا را باه دو بخاش تقسازم مایکناد .بخاش اول
امل هشتاد نامه است که در تمام دهار نسخة خطی مصتح مورد استفاده بودهاند اما سی و
دو نامة دیفر منتصر به فرد هستند و فقط در یکای از دهاار نساخة ماذکور لکار ادهاناد.
موضوعات مهم و متوری منشآت مزبدی را به طور کلی میتوان به رح زیر فهرست کرد:
 -1ا اره به روابط متقابل خصزتهای سزاسی
 -2کزفزت سلوک آن بزرگمردان
 -3ا اره به وقای سزاسی ،احتماعی و فرهنفی زمان مؤاف
 -4رایط خص قاضی و رایط و کزفزت منصب قضاوت از نظر مذهب افیی
 -5اظهار تأسف از اوضاع احتماعی زمانه و همچنزن کایت از مردم دون پایه
 -6توحه به مبادی و اصول فلسفه و عرفان در دکمت اسالمی.
مزبدی خود گردآورندة نامههایش بوده است (فزاض انوش .)98:1389،به همزن علات
در ترتزب نامهها دقت دا ته است.
منشاآت تفر اای نو ااتة متمااد باان دساازن فضاال هّاّلل دساازنی تفر اای (ف1041ه) از
منشزان دورة صفوی است که در علوم عقلای و ارعی از میلوماات کاافی برخاوردار باوده
است .مطابق گفتة صادب عاام آرای عباسی ،تفر ی سالها اگرد مزارزا اباراهزم همادانی
بوده و این همدانی بر دکمت و علوم عقلزه تسلط دا ته است .تفر ی دارای طب

یر باوده

و به نظر میرسد تیدادی از ابزات استفاده ده در رسایل او از سارودههاای خاودش با اد.
نامههای وی به دو دستة اخوانی و دیوانی تقسزم می وند .از نظر متتوا این نامهها اطالعاات
ارز مندی در زمزنة تاریخ احتماعی ،سزاسی و ادبی ایران در سدة  11هجری به دست مای-
دهد .برای نمونه در این نامهها مناسبات سزاسی صفویان با امپراطوری عثماانی و گورکانزاان
هند به خوبی بزان می ود .بسزاری از نامهها از سوی اه عباس ،مقتدرترین پاد ااه صافوی،
نو ته می ود و ایان نکتاه از نظار احتمااعی اهمزات دارد .منشاآت تفر ای اامل  44ناماه
اخوانی است که از آنان مزرزا طااب خان با مخاطب قرار گرفتن در  14نامه بزشترین سهم را
دارد .در این کتاب  9نامه دیوانی و دهار عریضه هم دیده می ود .در بزان مهمترین مسا لی
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که تفر ی در نامههایش به آنها ا اره میکند میتوان به موارد زیر ا اره کرد:
 در هم کساتفی اخالقای در مناسابات احتمااعی و اداری افاراد کاه سابب مطاامسوداگرایانه ،بازار خزانت و ظلم بر یکدیفر در حامیه می ود.
 اعتراض به بیضی از نامداران سزاسی و دکومتی باه دازال بای تاوحهی او نسابت باهرعایت قوانزن رییت و امساک از رب خمر و گوش فرا دادن به آواز و موسزقی
 انتقاد از دستفاه دکومتی صفوی به حهت واگذاری امور دیاوانی باه کساانی کاه ازتجربه و دانش کافی بهره مند نبودهاند.
کتاب منشآت تفر ی با تصتزح و تیلزق دکتر متسن بهرام نژاد توسط مرکز پاژوهش
کتابخانه ،موزه و اسناد مجلس ورای اسالمی در سال  1390منتشر ده است.
آنچه که در این مجال ،مورد بتاث و بررسای قارار خواهاد گرفات ،بررسای حایفااه
قرآن و تأثزر آیات کتاب ودي بر اندیشه و نو تههاي این دو منشی عصر صفوی اسات کاه
بزشتر بر روی اخوانزات آن متمرکز میگردد.
 .3انواع اثرپذیری

اثرپذیري اعران و نویسندگان فارسي از قرآن آ کار است .استفاده از قارآن عاالوه
بر اینکه نشاندهنادة داناش نویسانده باود ،باه اثار او نزاز قداسات و ادتارام مايداد و آن را
پذیرفتني ميکرد .بر همزن اساس اعران و نویساندگان زباان فارسای سایي مايکردناد باه
زوههاي گوناگون مانند استفاده از ین واژه یا ین گزاره از روشهاي متیدد نو تة خاود
را تبرک کنند .انواع این اثرپذیري در زیر بزان مي ود.
 .1-3واژگانی

در ایاان اازوه از اثرپااذیری ،اااعر و نویساانده در بااه کااارگزری پااارهای از واژههااا و
ترکزبها ،وامدار قرآن و ددیث اسات ،یینای واژههاا و ترکزابهاایی را در ایر و نو اتة
خویش میآورد که ریشة قرآنی و ددیثی دارند و مستقزم یا غزرمستقزم توساط خاود ااعر
یا نویسنده و یا دیفران به زبان و ادب فارسای راه یافتاهاناد (راساتفو .)15:1383،اثرپاذیری
واژگانی به سه زوة وامگزری ،ترحمه و برآیندسازی بخشپذیر است.
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الف) وامگیری

در این زوه ،واژه یا ترکزبی قرآنی با همان ساختار عربی خود ،بی هزچ دگرگاونی یاا
با اندک دگرگونی افظی یا مینوی بی آنکه ساختار عربی آن آسزبی ببزند ،به زبان و ادبزات
ال:
فارسی راه مییابد .مث ً
نو اااتهاناااد بااار ایاااوان حناااه ااماااأوی

کااه هاار کااه عشااوة دنزااا خریااد وای بااه وی
دافظ

اعر از ترکزب حنه اامأوی که ترکزبی قرآنی اسات اساتفاده کارده .ایان ترکزاب باا
عنادها
عند سدره اامتنهی َ
نزاه ا ُخری َ
رءاه ً
همزن ساختار در این آیة قرآنی آمده استَ :و اَقَد ُ
حنه اامأوی (سوره نجم.)15-13/
ال خاقانی دو عبارت «قاب قوسزن» و «بید ااشمرقزن» را در بزت
یا مث ً
باتو قرب قاب قوسزن آنفه افتد عشاق را

کزصفات خود بهبیداامشارقزن ماانی حادا
(خاقانی)1،

میآورد که به دو آیة زیر به تفکزن ا اره میکند:
فکأ ّن قاب قوسزن او ادنی (نجم )53 /
قال یا ازات بزنای و بزنان بُیاد اامشارقزن فبائس ااقارین (زخارف ( .)38 /موساوی و
لواافقاری،1392:؟).
ب) ترجمه

در این زوه اعر یا نویسنده از افظ پارسی دة واژه یا ترکزبی قرآنی بهاره مایگزارد
ال در این بزت از دافظ وادی ایمن ترحمه ااواد االَیمن است:
(راستفو .)17:1383،مث ً
با تاو آن عهاد کاه در وادی ایمان بساتم

همچو موسی ارنی گاوی باه مزقاات باریم
(دافظ)

اودی مِان ااطی
وادی ایمن را در آیة  30از سورة مبراکه قصص داریامّ :
فلماا اتزهاا ن ُ َ
ِ
اّلل رب اایاامزن.
ااواد
االیمن فی اابقیه اامبارکه من ااشجره اَن یا موسی انی انا هّ ُ
ین گونه از ترحمه زمانی است کاه زماانی اسات کاه ترکزابهاا متشاکل از دو واژه
هستند که عزنأ در قرآن آمدهاند .به عنوان نمونه ترکزب «وادی ایمن» برگرفته از آیة اریفة

 /278فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

« اطی ااواد االیمن» (ااقصص )30:است که به سزاه فارسی ،یینی بدون ااف و ِ
الم تیریاف
در این بزت دیده می ود:
متاال اماان و امااانی کااه وادی ایماان

هاار آندااه دا اات ازآن خطااةبزابان دا اات
(کمپانی.)210:1300،

ج) برآیند سازی

در برآیندسازی واژه یا ترکزبی بی آنکه خود به صورت واژه یا ترکزب در قرآن آمده
با د بر پایة مضمون آیه در متن ادبی قرار میگزرد (راستفو.)17:1383،
کرمناا گردیاده مخاطاب
ین قوم به ّ

بلهااام
قاااوم دگاااری همچاااو دواب آماااده ُ
(خو دلتهرانی)382:1370،

در آیاه 70از سااورة مبارکاة (االسااراء) داریام «واَقَااد ک ََرمناا بَناای َادم» و نزاز در سااورة

اضل َسبزال» (اافرقاان .)44:خو ادل تهرانای از ایان دو آیاه باه ازوة
لهم َ
(فرقان) آمده «...بَ ُ
برآیندسازی در این بزت استفاده میکند
 .2-3گزارهای

در این زوه گوینده عبارتی قرآنی را باا هماان سااختار عربای بای هازچگوناه تغززار و
دگرگونی یا با اندک تغززری در سخن خود حای میدهد .این گونه بهارهگزاری از قارآن و
تازمن ،تبزازن و توضازح،
ددیث با قصد و غرضهای گوناگون انجاام مایپاذیرد :تبارک و ّ
تیلزاال و توحزااه ،تتااذیر و تتااری

 ،تشاابزه و تمثزاال و( ...راسااتفو .)30:1383،اثرپااذیری

اعران از قرآن کریم به زوة اقتباس در دو داات بررسی مای اود .دااات اول کاه باه آن
اقتباس و تضمزن میگویند،
 .3-3الهامی

یکی از رویکردهای دیفر نویسندگان در به کارگزری آیات قرآنی ،رویکارد ااهاامی
است .در رویکرد ااهامی ،گوینده مایه و پایة سخن خویش را از آیه یاا دادیثی ااهاام مای-
گزرد و مطلب خویش را بر آن نکتة ااهام گرفته ده بنزان مینهد .در اثرپذیری ااهامی ،گاه
سخن آن دنان آ کار است که بزشتر به ترحمهای آزاد (مضمونگزری) بزه است اماا گااه
این تأثزرپذیری پنهان است و درک آن د وار مینماید (راستفو.)47:1383،
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تجزیه و تحلیل دادهها
 .1بررسی تاثیر قرآن در منشآت میبدی
 .1-1واژگانی

یکی از رویکردهای اصلی مزبدی در به کارگزری ترکزبات قرآنی رویکارد واژگاانی
است .یینی نویسنده واژهای از قرآن یا ترکزبی اضافی و وصفی از قارآن را در ماتن ناماه باه
کار میبرد .این داات ممکن است به سه زوة وامگزاری ،ترحماه و برآیندساازی با اد .از
مزان  45ترکزب واضتی که در متن نامه ها موحود است تیداد  24مورد آن واژگانی اسات
که تقریباً  52درصاد را اامل مای اود .از ایان تیاداد ،ترحماه بزشاترین ساهم را باه خاود
اختصاص میدهد .برآیندسازی و وامگزری سهمی به نسبت مساوی دارند کاه اواهد آنهاا
در زیر بزان میگردد:
الف) ترجمه

 بنای این مجموعه که نمونه بزت میمور است ،بر دهار ارکان افراختم (ص.)76ي واابزت اامیمور و ااسقف اامرفوع (ااطور.)4 /
 هرکه بی انفر رییت او قدم در بتر عرفان نهاد ،خاک وحاود خاود را از صرصارصالبت بر باد داد (ص.)90
ي و َما عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتزه( ...ااتاقه .)6 /
 در مصداه این کالم دقزقت نظام آن است که خالصة حن و انس( ...ص.)95ي یا میشر ااجن و االنس ان استطیتم ان تنفذوا من اقطار ااسموات و االرض (اردمن /
.)33
 قلم همایون رقمش دون عصای موسی در سواد اعجاز ید بزضا نماید (ص.)100ي فقلنا إضرب بیصاک ااتجر (بقره )60 /
نزع یده فإلا هي بزضا الناظرین (ااشیراء .)33 /
يو َ
  ...دالل مشکالت غزبی و کشاف میضالت الریبی است (ص.)236ال الریب فزه فابی ااظاامون اال کفورا (االسراء .)99 /
ي و حیل اهم اح ً
 -و دون اشکر حرار ،حراد به امر دصااد اهتماام دا اتند (ص / )125او نزاز باه حما
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اشکر حرار بسزار و تهزة کارزار ا تغال نمود (ص.)220
ي خشیا َبصارهم یخرحون من االحداث کأنهم حراد منتشر (ااقمر .)7 /
 واسطة احر حزیل و رابطة لکر حمزل خواهد بود (ص.)159ي فاصبر صبراً حمزال (میارج .)5 /
 و خدا نور دقزقی میگوید و این مذهب مجوس است (ص.)200ي ان ااذین آمنوا و ااذین هادوا و ااصا بزن و اانصاری و اامجوس و اااذین ا ارکوا ان
هّاّلل یفصل بزنهم یوم ااقزامه (د .)17 /
 بی آنکه ...در طلب رایات نصارت آیاات حما نمایناد کااابره ااخااطف و اااریحاایاصف متوحه ممکلت او د (ص.)219
اابر و اابتر دتی الا کنتم فی اافلن و دجرین بهم بریح طبزاه
ي هو ااذی یسزرکم فی ّ

ریح عاصف و داءهم ااموج من کل مکان (یونس .)22 /
و فرخوا بها حاءتها ٌ
 -ابومتمد غزاای را به نفی دشر احساد متهم دا تهاند (ص.)201

یطزر بجناادزر
ي و الا ااودوش ُدشرت (تکویر  )5 /و ما من دابه فی االرض و ال طا ر ُ

فرطنا فی ااکتاب من یء ثم اای ربهم یتشرون (انیام .)38 /
اال امم امثااکم ما ّ
 به ظهور پزوندد و از عاام غزب ظاهر گردد (ص.)234ي عاام ااغزب و ااشهاده و ااکبزر اامقال (اارعد .)9 /

 دون آثار توباة نصاوح کاه صازقل آیناة روح اسات از ناصازت نادزاة اعلای حناابمکتوب اه ظاهر است (ص.)246
ي یا ایها ااذین امنوا توبوا اای هّاّلل توبه نصودا (تتریم .)8 /
ب) وامگیری

 به دا زة ضمزر منزر که منتخب کتاب مبزن است رقم ثبت یابد (ص.)42ي ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبزن (انیام .)59 /
 مقام عنقای روح و ورقای نفس او در قاب قوسزن قرب میزن( ...ص.)62ي فکان قاب قوسزن َو َدنی (نجم .)9 /
 -ازکن دون به عزن اازقزن مشاهده کارد کاه هار داه هسات رقام یان قلام اسات...
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(ص.)77
ي کال او تیلمون علم اازقزن اترون ااجتزم ثم اترونها عزن اازقزن (تکاثر .)7-5 /
 و تا غایت اردم اارادمزن مرا متفوظ دا ته که( ....ص.)157ي هو اردم اارادمزن (یوسف .)64 /
 دوام دوااات اباادی  ...از دوااات ساارمدی اسااتدعا ماای نمایااد ،انّااه مجزااب الیخزااب(ص.)236
ي فاستغفروه ثم توبوا اازه ان ربی قریب مجزب (هود .)61 /
ج) برآیندسازی

 آنچا اسما دسنی از روی دقزقت سب مثانی او( ...ص.)108ي و اقد اتزناک سبیاً من اامثانی و ااقرآن اایظزم (دجر .)78 /
 به تأیزد ااهی استقبال کیبة دشمت و استقالل نماید (ص.)86ي و هّاّلل یؤید بنصره من یشاء ان فی لان ایبره الوای اابصار (آل عمران .)3 /
علو قدر در ب میراج به غا زهکشی او افتخار کرد (ص.)93
 حبر زل امزن با ّدر مورد حبر زل در قرآن سه بار به کار رفتاه .اماا تیاابزر دیفاری در قارآن اسات کاه
مفسران آن را ناظر بر حبر زل دانستهاند ..مانند:
ي نزل به ااروح االمزن ( یرا )193 /
 خدام سدره مقام از این ددود رو نی بازگرفته (ص.)208رآه نزاه اخری ،عند سدره اامنتهی (نجم .)14-13 /
ي و اقد ُ
 انوار هدایت در طی آن مندرج بود (ص.)45ي هّاّلل نااور ااسااموات و االرض (نااور  .)35 /در بتااار االنااوار داریاام :هاادی َماان فاای
ااسماوات هدی من فی االرض .برآیند این آیه و این روایت دنزن می ود کاه خادایی کاه
نور آسمان و زمزن است هدایت میکند.
 از دکمت عزن دضرت علزم عالم که منشرح صدر است (ص.)236ي افمن رح هّاّلل صدره االسالم فهو علی نور من ربه (اازمر .)22 /
حدول استفاده مزبدي از اقتباس واژگاني:
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تیداد ترکزبها

ترحمه

وامگزري

برآیندسازي

24

13

5

6

درصد

54

20/8

25

 .2-1الهامی

یکی از رویکردهای دیفر مزبدی در به کارگزری آیات قرآنی ،رویکرد ااهامی است.
همانطور که گفتزم در رویکرد ااهامی ،گوینده مایه و پایة سخن خویش را از آیه یا دادیثی
ااهام میگزرد و مطلب خویش را بر آن نکتة ااهام گرفته اده بنزاان ماینهاد .در اثرپاذیری
ااهامی ،گاه سخن آن دنان آ کار است که بزشتر به ترحمهای آزاد (مضامونگزاری) ابزه
است اما گاه این تأثزرپذیری پنهان است و درک آن د وار مینماید.
 هر که بی انفر رییت او قدم در بتر عرفان نهاد ،خاک وحود خاود را از صرصارصالبت بر باد داد (ص.)90
ي و َما عاد فأهلکوا بریح صرر عاتزه ( ....ااتاقه .)6 /
 کوهی دایل است مزان ما و یأحوج و مأحوج که اشکر ابلزساند (ص.)97ي دتی الا بلغ بزن ااسدین وحد مِن دونهما قوماً الیکادون یفقهون قوالً (کهف)93 /
دتی الا ف ُتتت یاحوج و مأحوج و هم من کل ددب ینسلون (انبزا)96 /
 اافاظ حانپرداز او دون نفس عزسی مرده را زنده میکند (ص.)100ي و رسوالً اای بنی اسرا زل َنی قد حئتکم بایّه من ربّکم َ ...وَُدی ااموتی بالن هّاّلل (آل
عمران.)49 /
 قلم همایون رقمش دون عصای موسی در سواد اعجاز ید بزضا نماید (ص.)100نزع یده فإلا هي بزضا الناظرین (ااشیراء /
ي فق ُلنا إضرب بیصاک ااتجر (بقره  .)60/و َ
.)33
 -در این سال آن مقدار باران ردمت ااهی از آسمان فاز

نامتنااهی نازول یافتاه کاه

پرتو( ...ص.)124
ي و هو ااذی یرسل ااریح بشرا بزن یدی ردمته و انزانا من ااسماء ماء طهاورا (فرقاان /
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)48
 ر وه از مترافیزن گرفتن و اوقاف و اموال ایتام  ...تصرف کردن (ص.)143ي فاما اازتزم فالتقهر و اما ااسا ل فالتنهر و اما بنیمه ربن فتدث (ضتی .)11 -6 /
 ثامن آنکه د بر من فرض است (ص.)160اابزت مثابه ِ
الناس َو َمنا و اتخذوا مِان مقاام ابراهای مصال ّی و َعهادنا ااای
ي و ال حیلنا َ
ااسجود (بقره.)125 /
فزن و
ابراهزم و اسماعزل َن ّ
َ
طهرا بزتی الطا َ
اارک َّ ّ
اایاکفزن و ُّ
 قصه اصتاف کهف و سگ ایشان یاد میآورم (ص.)189سادسهم کلبهم رحماً بااغزب و یقوااون
خمسه
ثلثه رابیهم کلبهم و یقواون
ُ
ٌ
ي سزقواون ٌ
سبیه و ثامنهم کلبهم (کهف .)18 /
ٌ
 منتقم حبار مکافات این اعمال ،اقبال را به ادبار مبدل میگرداند (ص.)234در قرآن و در آیاتی که صفای خداوندی را برمی مارد ،یکبار به حبار ا اره میکند:
ااجباار
اامهازمن اایزیاز
ااماؤمن
ااسالم
ُ
ُ
ُ
ي هو هّاّلل ااذی ال اااه اال هاو ااملان ااقادوس َّ
عما یشرکون (دشر .)23 /
اامتکبر سبتان هّاّلل ّ
در حایی دیفر خداوند لو انتقام نامزده می ود:
ي ال تتسبن هّاّلل تخلف وعده رسله ا ّن هّاّلل عزیز لوانتقام (ابراهزم .)47 /
ترکزب این دو آیه ااهامی برای نویسنده می ود تا ترکزب منتقم حبار را به کار ببرد.
 .3-1-6گزارهای
کل آیه را در متن میآورد .این
گفتزم که در تأثزرپذیری گزارهای ،نویسنده بخشی یا ّ
زوه از تأثزرپذیری از قرآن باه قصاد تبارک ،توضازح ،اساتناد ،تتاری

و ...خواهاد باود.

تأثزرپذیری گزارهای بزشتر در متون نثر به کار میرود .مزبدی از حمله نویسندگانی است که
ال باه زباان قرآنای و باا
با قرآن آ نایی کافی دارد .او دتی یکای از ناماههاای خاود را کاام ً
استفاده از آیات قرآن مینویسد که در نوع خود کم نظزر است .بخشی از ایان ناماه را لکار
میکنزم:
ذکرون (انیام )126 /بل هاو آیاات
و هذا صراط ربّن مستقزماً قد ّ
فصلنا اآلیات اقوم ی ُ ّ

بزّنات فی صدور ااذین اوتوا اایلم و مایجتد بآیاتنا اال ّ ااظاامون (عنکبوت )49 /تلن آیات
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بااتق و ما هّاّلل یرید ظلماً الیاامزن (آل عمران )108 /کتاب ادکمات آیاتاه
هّاّلل نتلوها علزن
ّ
فصلت من ادن دکزم خبزر (هود )1 /و من ااناس من یجادل فی هّاّلل بغزر علم و ال هدی و
ّ
ثم ّ
ال کتاب منزر (د  )8 /ختم هّاّلل علی قلوبهم و علی سامیهم و علای ابصاارهم غشااوه و اهام
عذاب عظزم (بقره.)7 /
زوههاي تأثزرپذیري گزارهاي مزبدي عبارتند از:
الف) تبرکی

یکی از مواردی که مزبدی از آیات قرآنی استفاده میکناد باه حهات تازمن و تبارک
است .این داات را در ابتدا یا انتهای نامهها میبزنم:
در ابتدای نامهای و بید از آوردن سه بزت به زباان فارسای ،آیاهای از قارآن مایآورد:
ااتمد هّاّلل ااذی الهب عنبا ااتزن (فاطر( )34 /مزبدی.)63،
ابتدای نامه :فلله ااتمد رب ااساموات و رب االرض رب اایااامزن و ااه ااکبریااء فای
ااسموات و االرض و هو اایزیز ااتکزم (حاثزه)36 /
ابتدای نامه :ربّنا آتنا فی اادنزا دسنه و فی االآخره دسنه وقنا عذاب اانّار (بقره)201 /
تبرک از آیة قرآنی استفاده مایکناد :و
در نامهای دیفر و در پایان آن باز هم به قصد ّ

فلزتوکل اامؤمنزن (ابراهزم( .)12 /همان.)69.
علی هّاّلل
ّ

از موارد استفاده از قرآن به قصد تبرک در انتهای نامه داریم:
در انتهای نامه میآورد :و نزز یوسف صدیق فرمودهاناد :احیلنای علای خازا ن االرض
انّی دفزظ علزم (یوسف( )55 /همان.)133.
انتهااای نامااه :ااتمااد هّاّلل ااااذی الهااب عنّااا ااتاازن ان ربنااا اغفااور ااکور (فاااطر)34 /
(همان.)197.
بتق (نون و ااقلم و مایسطرون) (قلم( )1 /همان)68.
انتهای نامهّ :
در مواردی هم نویسنده با استفاده از حمالت میترضه و به قصد تبرک از آیات قرآنی
استفاده میکناد .در منشاآت مزبادی و در بخاش گازارههاای قرآنای دو ماورد از حماالت
میترضه میبزنزم.
باّلل اهزداً (نسااء))79 /
 -آفتاب عاامتاب ضمزر منزر به میرض حلوه میآید و (کفی هّ
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که وه به مجاورة سیادت یار و( ...همان.)42.
داد وصاف بزارون  .از مرتباة ارح افازون (إنّاا هّّلل و اناا اازاه
 مرگ دواتی اسات از ّراحیون (بقره( ))156 /همان.)81.
همچنانکه مشاهده می اود در مزاان  58گازارة قرآنای کاه در ماتن ناماههاای فارسای
مزبدی میآید ،سهم آیات در ابتدا و انتهای نامهها ده نامه است که تقریبااً هفاده و دو دهام
درصد را امل می ود .در این بزن  62درصد آیات تبرکی به انتهای نامهها اختصاص مای-
یابد .مشخص است که نویسنده بزشتر توان خود را در استفاده از آیات قرآنای بار روی ماتن
نامهها میگذارد و به زوة اکثر نویسندگان و منشزان که ابتدا و انتهای نامه را به قصد تبرک
با آیات قرآنی تزیزن میکنند عمل نمینماید.
ب) تعریفی

در مواردی نویسنده از آیة قرآنای باه صاورت گازارهای اساتفاده مایکناد تاا واژه یاا
موضوعی را تیریف کند .دنزن دااتی بزشتر در متون نثر اتفاه مایافتاد و اساتفاده از آن در
یر نادر است .از آنجا که مزبدی دانش کافی در زمزنة علوم قارآن و دینای دارد ،بیضای از
نص صریح قرآری تیریف میکند .مانند ماوارد
موارد مطرح ده در نامهها را با بهرهگزر از ّ
زیر:
 تیریف کلمة فاسق:ي اافواسق و اافاواحر ( اااذین خرحاوا مان دیاارهم بطاراً و رثااء اانااس (انفاال))47 /
(مزبدی.)67.
 تیریف سااکان:ي خود را در سلن سااکان ساان( :قل ال اسئلکم علزاه احاراً اال ّ اامودباه فای ااقربای
( وری ))23 /می مارد (همان.)85.
 تیریف کلمة ضالات:ي به کام دل علَم ضالات در مزادان حهااات برافرازناد (و ال قزال اهام ال تفسادوا فای
االرض قااوا انّما نتن مصلتون اال انهم هم اامفسدون و اکن الیشیرون (بقره.))12-11 /
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 تیریف گمراهان:ي ارباب دق به دقوه ارعزة خاود رسازدند و اصاتاب باطال سار در گریباان باطال
کشزدند (اقد ابتغوا اافتنه من قبل و قل ّبوا ان االمور دتای حااء ااتاق و ظهار امار هّاّلل و هام
کارهون (توبه( .))48 /و ماا کاان هّاّلل اازظلمهم و اکان کاانوا انفساهم یظلماون (توباه))70 /
(همان.)107.
 تیریف طب ساام:ي طباع سالزمه کاه بار (فطاره هّاّلل ااتای فطار اانااس علزهاا (روم ))30 /بااقی مایبا اند
(همان.)144.
 تیریف کلمة مودد:موداد داق را در صاورت
مودد از ملتد و تفرقة تتقزق اینجا می ود کاه ّ
ي اما تمزز ّ
کثزره به دکم (ییرفون کال بسزماهم (اعراف ))12 /هر یان را باه صاورت امتزااز خاودش
می ناسد و حم را در عزن تفرقه میبزند (همان.)202.
تیداد تیاریف قرآنی در بزن گزارههای استفاده ده از آیات قرآنی ش مورد اسات
که ددود ًا ده و سی و دهار دهم درصد گزارهها را امل می ود.
ج) توضیحی

یکی دیفار از ازوههاای مرساوم نویساندگان در اساتفادة گازارهای از آیاات قرآنای
استفاده از بخش یا تمام آیة قرآن در قسمتی از حملاه اسات کاه غاابااً بارای توصازف و یاا
توضزح موضوع به کار میرود .به مواردی از آن ا اره میکنزم:
 خطاب مستطابش صدای (فاتوا بسوره من مثله (بقره ))23 /در گنبد گردون انداخت(مزبدی.)39.
ِ
عتااب (اخارج منهاا فانّان رحازم و ان علزان االیناه ااای یاوم
 یکی میاتب د باهاادین(دجر ))35 /و یکی مخاطب گشت به خطاب (سالم علزکم طباتم فادخلوهاا خااادین
(زمر( .))73 /همان.)50.
عبداّلل آتاانی ااکتااب و حیلنای نبزّااً
 آنکه عزسی نفس ناطقهاش در مهد بدن به (إنّی هّ(مریم ))3 /متکلم است (همان.)56.
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 دون اوح سخن در مکتب (اقرا و ربّن االکرم ،اا ّذی عل ّم بااقلم .عل ّم االنسان ما اامییلم (علق ))4-1 /مرقوم رقم دوام است (همان. )74.
 خواست که به کسوت (ااساابقون ااساابقون اوائان اامقرباون (واقیاه ))10 /برآیاد(همان.)86.
 آیة (تجر من تتتها االنهار (تتریم ))8 /که در أن بهشت نازل است (همان.)86. خود را در قط مسافت بیزد ااراحال یافات و باا اهال اتصاال باه ادارام دارم اقباالنتوانست تافت (یا ازتنی کنت میهم فَافوز فوزاً عظزماً (نساء( .))73 /همان.)86.
 الم او دون زاف خوبان تأویل (و اعدنا موسی ثالثزن ازله (اعراف ))142 /بر صفتةرخسار نفارم ...و مزم او در خلوتخانة (فت َ َّم مزقاات رباه اربیازن ازلاه (اعاراف ))142 /نقااب
یقزن از  ...بردارد (همان.)99.
 هاتف غزبی آیاة (فاصابح هشازماً تاذروه ااریااح و کاان هّاّلل علای کال ای مقتادراً(کهف ))45 /را به زبان قال میخواند (همان.)124.
 دون از باطن ایشان صدای (ربّنا ظلمنا انفسنا و ان ام تغفر انا و تردمنا انوکاونن مانااخاسرین (اعراف ))23 /بر میخززد (همان.)126.
 و هارون با موسی گفت( :ال تشامت بای االعاداء (اعاراف ))150 /فرماوده (هماان..)123
 هر دند که کریمة (ال تأخذکم بهما رَفاه ف دیان هّاّلل (ناور ))2 /مالدظاه مایکانمعالج این مرض نشود (همان.)158.
 من هنوز از حادة تیظزم و تکریم او بزرون نمیروم و مالدظاة (ال تساتوی ااتسانه ووای دمازم (فصالت))34 /
ال ااسزئه ،ادف بااتی هی ادسن فالا ااذی بزنن و بزنه عداوه کانة ّ
نموده (همان.)169.

 اینجا الحرم از ین طرف آوازة (َنا خزر منه (اعراف ))12 /زدند و از دیفار طارف(نتن نسبّح بتمدک (بقره ))30 /ظاهر د (همان.)202 .
 در أن کمان که به رف دستبوسای ایشاان رسازده آیاة (قبضاناه اازناا قبضااً یسازرا(فرقان ))46 /حلوه نموده (همان.)95.
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 سوادی از آن نامه به قلم موی مژه بر صفتة دیده نفا اتم و نساخهای رو ان از آنارقام سیادت انجام بردا تم (و فی لان فلزتنافس تامتنافسون (مطففزن( ))26 /همان.)181.
آیاتی که به قصد توضزح و توصزف در این نامهها و به عنوان بخشی از حملاه باه کاار
رفتهاند انزده آیه میبا ند که تقریباً بزست و هفت و نزم درصد از گزارههای قرآنای را در
بر میگزرند.
د) استنادی

نویسندة متن ادبی سیی میکناد در موضاوعاتی کاه باا مساا ل اعتقاادی و فلسافی در
ارتباط هستند ،از آیات قرآن بهره بفزرد و با این زوة دیدگاه و اندیشة خود را باه مخاطاب
ثابت کند .استناد به آیات قرآنی یکی از مواردی است کاه مزبادی بارای بزاان اندیشاههاای
خود به آن توحه دارد.
 خاصه در یزد که گویا ل(واد غزر لی زرع (ابراهزم ))37 /در اأن زمازن خاراب او و
(سراب بقزیه یتسبه ااظمآن ماء (نور ))39 /در باب آب اوست (مزبدی.)63.
 در این وقت که مضمون (سنشد عضدک باخزان و نجیال اکماا سالطانا (قصاص/ ))35متسوس ابصار است (همان.)54.
 و کلمة طزبة (اازه یصید ااکلم ااطزّب (فااطر ))10 /کاه از آسامان ودادت باه ارضکثرت نزول فرموده اهد این دال است (همان.)74 .
(اما اازتزم فال تقهر و اما ااسا ل فال تنهر (ضتی ))10 /مسول او مقباول آیاد
 به دکم ّ(همان.)94.
 امزد که به دکم ( وال تزر وازره وزر اخری (انیام ))264 /گناه اغزاار از فقزار نبزنناد(همان.)101
 دست در آستزن تتزر و پای در دامن تفکر کشزده و به تتقزق (او اام یاروا اناا ناأتیاالرض ننقصها من اطرافها و هّاّلل یتکم ال میق ّب اتمکه (رعد ))41 /رسزد( .انّما مثل ااتزاوه
اادنزا کما انزاناه من ااسماء فاختلط به نبات االرض اما یأکل ااناس و االنیام دتی الا االرض
زخرفها( ...یونس( ))24 /همان.)125 .
 -دق تیاای بار اسارار قلاوب مطلا اسات و آگااه (انّماا ا اکو بثای و دزنای ااای هّاّلل
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(یوسف )88 /در این قضزه بسزار دزرانم (همان.)128.
 دفونه ر وه گزرم و دق تیاای گوید ( :و ال تأکلوا اموااکم بزانکم بااباطال و تاداوابها اای ااتک ّام اتأکلوا فریقاً من اماوال اانااس بااإلثم و اناتم تیلماون (بقاره( .))188 /هماان.
.)143
 و دفونه مال یتزم تصرف کنم و دق تیاای فرماید ( :إن ااذین یأکلون اموال اازتامیظلما انما یأکلون فی بطونهم ناراً (نساء( . ))10 /و ال تقربوا ماال اازتازم اال ّ باااتی های ادسان
(انیام( .))152 /همان.)144 .
 هر قدر که مقدور با د سیی نمایم و به هزچ وحه از وحوه طم نکانم ( ماا اسائلکمعلزه من احر اِن احری اال علی رب اایاامزن ( یرا( )109 /همان.)148 .
 قال هّاّلل فی مدح امزراامؤمنزن (ا داء علی ااکفاار ردمااء بزانهم (فاتح )29 /و قاال (اعزه علی ااکافرین (ما ده( ))54 /همان.)158.
الا ّه علی اامؤمنزن ّ
 اگر مساهله با ا رار نمیکنم به انواع ایذا متضرر خواهم د .به دکم آیة (و ال تلقوابایدیکم اای ااتهلکه (بقره ))195 /تنزل باید کرد (همان.)167.
 اگر قاصری گوید که اطاله هزوای بر دضرت دق از کلمات صوفزه فهم مای اودال متقق رومی در مثنوی میگوید:
مث ً
هر ده بزنی در حهان از خزر و ر

دو حهت دارد دو بفشایی نظر...

گویزم که دق تیاای در قرآن مجزد میفرماید (اال انهم فی مریه من اقااء ربّهام اال انّاه
(فصلت ))54 /و( :اینما توا ّوا فث َّم وحه هّاّلل ا ّن هّاّلل واس علازم (بقاره.))115 /
بکل یء متزط ّ
(همان.)194.
 علمای کرمان تکفزر اه نوراادین نیمت هّاّلل کردند ،او فرماود( :ییرفاون نیمات هّاّللثم ینکرونها اکثرهم ااکافرون (نتل( .))83 /همان.)201.
ّ
 دنانچااه فتااوای (ااااردمن علاای اایاارش اسااتوی (طااه ))5 /کا ااف آن اساات(همان.)203.
 نویسنده در توصزف خدا و بزا اینکه بر همه دزز عاام است میگوید :بیاد از آن هامدر باطن این مرتبه ابتدا ظهور درکت هودی میکند( :هو االول و اآلخر و ااظاهر و ااباطن
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بکل یء علزم (طه( .))5 /همان.)203.
و هو ّ
 مضمون (تری ااناس سکاری و ما هم بسکاری و اکن عذاب هّاّلل دید (د  ))2 /بهاین وحوه حلوه مینمود (همان.)57.
 اکنون به دکم (ادسن کما ادسن هّاّلل اازن (قصاص ))77 /دیادة متباان را باه ناورخود رو ن میباید ساخت (همان.)123.
 مزبدی در بزان وحوب د به این آیه استناد میکند( :و هّاّلل علای اانااس دا اابزاتال (آل عمران( ))97 /همان.)161.
من استطاع اازه سبزز ً
 پس اگر با عدم استتقاه و فقدان استیداد ،خاود را باه یااد درویشاان آورم میاذورثم یدرکاه ااماوت فقاد وقا احاره
خواهم بود (و من یخرج من بزته مهاحر ًا اای هّاّلل و رسواه ّ
علی هّاّلل (نساَ( ))100 /همان.)196 .
مزبدی در بزست مورد از گزارههای استنادی استفاده مزکند که تقریباً سای و دهاار در
صد آیات قرآن را امل می ود.
حدول استفاده از گزارههای قرآنی در منشآت مزبدی به رح زیر است:
تعداد آیات

تبرکی

تعریفی

توضیحی و توصیفی

استنادی

58

10

6

16

20

درصد

17/2

10/34

27/5

34

 .2بررسي توثیر قرآن در منشآت تفرشی
 .1-2واژگانی
الف) وامگیری

 از این بضاعت مزحات ،خبری که ایان به یاران مجلس با سازاواری ارساال باه آنمتفل قدس دا ته با د نزافتم (تفر ی.)41:1391،
 اگر متاع کمال که بضاعه مزحات رستة امکان ده( ...ص)36ل
مزحاه فأف انا( ...یوسف.)88 /
ي و حئتنا ببضاعه
 دقا که بی ا بة ریب و ریا در بادی اارَی این دکایت در نظر آمد (ص)41ي  ...اال ّ ااذین هم َرالانا بادي اارَي و( ...هود.)27 /
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دساد و د منان (ص)70
 صزانت جر دوات روز افزون از زمهریر مکاید ّي فزها علی آرا ن الیرون فزها مسا و ال زمهریر (االنسان.)13 /
 از بوستان غزب و نزهتفااه الریاب باه حلاوهگااه دضاور و عرصاة اهود درآورده(ص)20
 ورد ااهامات غزب و مطرح فزوضات الریب  ...است (ص)31ي هّاّلل ال ااه اال ّ هو ازجمینکم اای یوم ااقزامه الریب فزه (اانساء)87 /
 ر ن فرمای بزت اامیمور گشت (ص.)38ي و اابزت اامیمور و ااسقف اامرفوع (ااطور)4 /
 که کتاب کریم و خطاب واحب ااتیظزم رف ورود ارزانی دا ته (ص)38ي قاات یا ایها اامأل اای ااقی اای کتاب کریم (اانمل)29 /
 ّاما کمن به درامی از این فقزار سار نازده کاه باعاث خساران دنزاا و آخارت با اد(ص.)52
اامبزن (اات )11 /
هو ااخسران
ُ
سراادنزا و االخره لان َ
ي انقلب علی وحهه َخ َ

ب) ترجمه

 بره عنایتی که از وادی ایمن ااطاف صادبی  ...تابان گشته بود (ص)72ي فلما اتاها نؤدی من اطی ااواد اازمن فی اابقیه اامبارکه (ااقصص.)3 /
 از مصلتت نفس امارة خویش به صالح دال وای نیمت نپرداخته (ص)73ي و ما ابري اانفسي إ ّن اانفس االماره بااسوء( ...یوسف)53 /
 نه توفزق آنکه در مقام اعتذار و استغفار برآید (ص)84ي و ما کان استغافاراً ابراهزم البزه اال ّ عن موعده (ااتوبه.)114 /
ج) برآیندسازی

 و مخلص متخصص را بر مانه ر ااد اخاالص و اعتقااد و و مساکزن تشاززد مباانیصلح و سداد استوار و برقرار دانند (ص.)35
ي در قرآن سبزل ر اد داریم:
ِ
اتبیون اهدکم سبزل اار اد (غافر)3 /
و قال ااذی آمن یا قوم
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و ما اهدیکم اال سبزل اار اد (غافر )29
مسرت سرایت از طور الم اانور مردمت و( ...ص)62
 بارقة ااطاف خطاب ّحدول استفاده تفر ی از تاثزرپذیری واژگاني
تعداد ترکیبها

ترجمه

وامگیري

برآیندسازی

14

3

9

2

درصد

21/4

64/2

14/3

 .2-2الهامی

مقدار بهرهگزري تفر ي از رویکرد ااهامي اندک و نادزز است.
 هنفام بهار و زمان اعتدال ازل و نهار رایات اقبال به تساخزر ممااان عاراه عارب وام و دلب در اهتزاز آمده (ص)24
ان فی خلق ااسموات و االرض و اخاتالف االزال و اانهاار آلیاات الواای االابااب (آل
عمران)190 /
 حز طریق انزق تتت زوة رضزة مرضزه مودبت پزرا پزشنهاد خاطر این متاب نااقص( ...ص)34
ي یا ایتها اانفس اامطمئنه ارحیی اای ربن راضزه اامرضزه (اافجر)28 /
 .3-2گزارهای

تفر ی نزز از آیات قرآنی به صورت گزارهای در منشآت خود استفاده میکند .موارد
استفاده او از گزارههای قرآنی به صورت تبرکی ،توضزتی و توصزفی است.
الف) تبرکی

تفر ی توحه دندانی به استفاده از آیات قرآن در ابتدا و انتهاای ناماه نادارد .او در دو
مورد در انتهای نامه از آیات قرآن استفاده میکند.
 در انتهای نامهای میآورد :یاا ازتنای کنات میهام فاافوز فاوزاً عظزماا (نسااء)73 /(تفر ی)17 .
نکتة حااب توحه این است که نامة دیفاری را نزاز باا لکار همازن آیاه خاتم مایکناد
(همان.)66.
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مورد دیفر استفاده از آیات برای تبرک ،حمالت میترضه است .که اابته تیداد آیاات
این بخش نزز زیاد نزست:
مسارت ابادی فاایز گاردد (و
 تا به پاداش آن تصاعد بر مدارج میارج اقبال نموده بهّ

انببلاونکم بشایء ماان ااخاوف و ااجااوع و نقاص ماان االماوال و االنفااس و ااثمارات و بشاار
ااصابرین (بقره ))155 /منتظر ورود فزوضات غزبی و فتودات الریبی با ند (همان.)50 .
 قزوم کا نات را در این امور ِدکَام و مصاااح بسازار اسات (و اناذیقنّهم مان اایاذاباالدنی دون اایذاب االکبر ایلهم یرحیون (سجده( ))21 /همان)66 .
 این مینی بر دق سبتانه ظاهر است (و کفی به هزداً (ادقاف( ))8 /همان.)76.تیداد گزارههای قرآری به کار رفته در منشآت تفر ی  34آیه است کاه ساهم آیاات
تبرکی  5آیه است که تقریباً  14/7درصد را امل می ود و با ادتساب آیة تکاراری کمتار
از این هم می ود و همزن ارقام نشان دهندة عادم عالقاة نویسانده باه ایان ازوه اساتفاده از
آیات قرآنی است.
ب) توضیحی

یکی از موارد مورد عالقة تفر ی استفاده از آیات قرآنی باه صاورت گازارهای بارای
توضزح یا توصزف موضوع است.
اای کتاب کاریم
 -از اوام ا راقات آن خطاب مستطاب عظم رمزم به مقال (إنی ااقی ّ

(نمل ))29 /گویا ده (همان.)6.

 سراپردة یفانفی که به صفت (دور مقصورات فی ااخزام (ردمن( ))72 /ام یطمائنانس قبلهم و ال حان (ردمن ))74 /اتصاف دا تند (همان.)21.
ٌ
ِ
 دل نزازمند و زبان البهگر به دریوزة (ربّنا آتنا من ادنن ردمه و هزّای اناا مان َمرنااَر داً (کهف ))10 /فرستاده (همان.)25.
 زبان بزان گویای کلمة طزبة (ااتمد هّاّلل ااذی انزل علای عباده ااکتااب (کهاف))1 /گشت (همان.)25.
 زبان بزان به مقال (ااتمد هّاّلل ااذی انزل علی عبده ااکتاب (کهف )1 /سپاس پزرایایآغاز نهاد (همان .)38 .لکر این توضزح الزم است که این آیه را در نامهای دیفار هام لکار
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کرده است.
اای کتاب کریم (نمال )29 /در اهتازاز باود و باه
 -اسان طرب به کلمة طزبة (إنی ااقی ّ

سپاس سبتان ااذی (یتزی اایظام و هی رمزم (یس ))78 /ستایش گذار(.همان.)53.

 -به کرانة وفود مسیود آن خطاب مستطاب لکر (ااتمد هّاّلل اااذی انازل علای عباده

ااکتاب (کهف ))1 /بر لمت عبودیت خویش الزم ساخته (همان .)54.ایان آیاه را در ناماه-
های دیفر هم آورده.
 باز پرس آن هر (یوم الینف مال و بنون اال من ااتای هّاّلل بقلاب سالزم ( ایرا ))88 /ازایشان خواهد بود (همان.)60.
غرک بربّن ااکریم (انفطار )6 /رمساری درگاه ااهای
 -از خطاب (یا ایها االنسان ما ّ

طاری نفردد (همان.)60.

 از جرة مردمت ثمر اقبال به مقتضای فتوای (إنّای آنسات نااراً (طاه ))10 /نزساتیکلبة تاریندالن زاویة گمنامی را مشره امزد ساخت (همان.)61.
تیداد گزارههای قرآنی با زوة توضزتی که در منشآت تفر ی به کار رفتهاند ده آیاه
است که ددود ًا  29/4درصد را امل می ود و نشان دهندة توحاه نسابی نویسانده باه ایان
مقواه است.
ج) استنادی

تفر ی توحه خاصی به آوردن آیات قرآنی برای به اثبات رساندن دیدگاه خود دارد.
 از دیدگاه قزوم کا نات و مبدع موحودات به دکم (یا ایها ااذین آمنوا صالوا علزاه وسلموا تسلزما (ادزاب ))56 /در هر زمانی و هر مکانی استدعای ( ...تفر ی.)30.
ّ
 ایجاد نوع گرامی انسانی به دکم (و ما خلقت ااجن و االنس اال ّ ازیبدون (ااذاریات/ ))56حز ناخت سبتانی و پرستش ربّانی امری دیفر نزست (همان.)31.
 بر دسب مفاد صده بنزاد (و ال تنقصوا االیمان بید توکزدها (نتال ))91 /و فتاوایدقزقت انتمای (و ااذین ینقضون عهد هّاّلل من بید مزثاقه و یقطیون ما امار هّاّلل باه ان یوصال و
یفسدون فی االرض اوائن اهم االینه و اهم سوء اادار (رعد( ))25 /همان.)34.
 -تفرقة خواطر روا ندارد که (یوم ال ینفا ماا ٌل و ال بناون اال ّ مان اتای هّاّلل بقلاب سالزم
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( یرا )88 /بازخواست خواهد د (همان.)35.
 به لرییة امتثال فرمان واحب ااذعان (یا ایها ااذین آمنوا صالوا علزاه وسالموا تسالزما(ادزاب )56 /خود را مستید قبول فزضان ردمت ربانی گردانزده (همان.)57.
 بر وفاق مشازّت (و هاو اااذی حیلکام خال اف االرض و رفا بیضاکم فاوه بیادرحات (انیام ))165 /به لات حمزل صفات ...تفوی

یافت (همان.)57.

ازمکنن اهم دیانهم
 به دکم (ازستخلفنهم فی االرض کما استخلف ااذین من قبلهم وّ
ااذی ارتضی اهم (نور ))55 /قب

قوت داناش و بزانش آن
و بسط امور عاام و عاامزان ...به ّ

نقاوة خاندان سلطنت ...مربوط گشته (همان.)57.
 داور دقزق که نوع گرامی انسان را به تشریف (و اقد کرمنا بنی آدم و دملناهم فایاابر و اابتر و رزقناهم من ااطزبات (اسرا ))70 /مشربه سااخته باه سایادت (و فضالناهم علای
ّ

ال (اسرا )70 /اختصاص داده (همان.)59.
کثزر ممن خلقنا تفضز ً

 دیدة ییقوبی را که بر اهراه ااطاف مخادیم به دکام (و ابزضات عزنااه مان ااتازن(یوسف ))84 /سفزد گشته (همان.)62.
 برادر به حان برادر که در عاام صورت و مینی به دکام ( سنشاد عضادک باخزان(قصص ))35 /اعتضاد و استظهار این نادان هزچ مدان( ...همان.)62.
 دنانکه آیة (و اننی هدانی (انیام ))161 /و (ال تشمت بی اایداء ) بادان افضااح مای-نماید (همان.)65.
 از جر عطوفت ثمر مسکزن نوازی به مقتضای فتوای (انای انسات نااراً (طاه))10 /کلبة امزد تاریندالن زاویة گمنامی را مشره امزد ساخت (همان.)72.
تیداد گزارههای قرآنی که به صورت استنادی در نامههاای تفر ای آمادهاناد  12آیاه
است که تقریباً  35/30درصد را امل می ود با لکر این نکته که تیادادی از آیاات ماورد
استناد تکراری هستند.
تعداد آیات

تبرکی

تعریفی

توضیحی و توصیفی

استنادی

35

5

0

10

12

درصد

14/7

0

29/4

35/30
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نتیجهگیري
تأثزرپذیري از قرآن یکي از مواردي است که در سدههاي مختلف مورد توحه ااعران و
نویسندگان بوده و ميتواند مالک دانش دیني آنها با د .در این مقااه مزازان و ناوع اساتفادة دو
تن از منشزان دورة صفوي مورد بررسی قرار گرفته که نتزجة آن در زیر بزان ميگردد:
 مزبدي در تأثزرپذیري از قرآن به نوع واژگاني توحهي ویژه دارد به گونهاي کاه نصافترکزبهاي قرآني را به این موضوع اختصاص ميدهد .در تأثزرپاذیري واژگااني هام بزشاتر باه
ترحمه توحه ميکند .دو نوع وامگزاري و برآیندسااز در ردههااي بیادي هساتند .در ایان ناوع،
تفر ي بزشتر از وامگزري استفاده ميکند و تقریباً  65درصد موارد را به آن اختصاص ميدهاد.
ترحمه وبرآیندسازي در مراتب بیدي قرار ميگزرند.
 استفاده از رویکرد ااهامی که نشاندهنادة آ انایي بزشاتر ااعر یاا نویسانده باا مفااهزمقرآني است در نو تههاي مزبدي بزشتر دیده ماي اود وااي تفر اي باه نادرت و میادود از آن
استفاده ميکند.
 در زمزنة تأثزرپذیري گزارهاي مزبدي بر زوة تبرکي تأکزاد دارد در دااايکاه تفر ايفقط دوبار از این روش استفاده ميکند .وی از حمالت میترضه هم زیاد استفاده نميکند.
 تفر ي از روش تیریفي استفاده نميکند ّاما مزبدي که در ناماههاایش باه اثباات عقایادخود ميپردازد و گاه با مخاطب نامه حدل ميکند براي تیریف موضوع بر آیات قرآناي اساتناد
ميکند .ددود ده درصد از تأثزرپذیري گزارهاي در منشآت مزبدي با ازوة تیریفاي اسات .بار
اساس همزن رویکرد از گزارههاي توضزتي و استنادي هم به مقدار مجموع  61درصد اساتفاده
ميکند .به کاربردن آیة قرآني براي توضزح و توصزف موضوع از ماوارد ماورد عالقاة تفر اي
است .تقریباً  30درصد گزارههااي تفر اي از ایان ناوع اسات 35 .درصاد آیاات هام باه ازوة
استنادي در متن نامهها ميآیند که نشان ميدهد اقناع با استفاده از آموزههاي قرآني مورد توحه
منشي نامه بوده.
برآیند پژوهش نشان ميدهد که مزبدي به اقتضااي اغلش کاه منصاب قضااوت اهر را
برعهده دا اته ،از نظار کمزات بزشاتر از تفر اي از آیاات قرآناي اساتفاده مايکناد .کزفزات و
دفونفي استفادة مزبدي از آیات هم بزشتر و تخصصيتار از مزبادي اسات .اساتفادة تفر اي از
آیت قرآني به ضرورت و بدون تکل ّف است.
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 .2تویسرکانی ،قاسم .)1383( .مقدمه بر نامههای ر زداادین وطواط .داپ دوم .تهران :انتشارات
دانشفاه تهران.
 .3دسزنی تفر ی ،متمددسزن بن فضل ه ّاّلل .)1390( .منشآت .تصتزح و تیلزقات متسن بهرام-
نژاد .حاپ اول .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس ورای مقدمهای بر ناخت اسناد
تاریخی اسالمی.
 .4خاقانی ،افضلاادین .)1384( .منشآت .تصتزح و تتشزه متمد رو ن .داپ دوم .تهران:
انتشارات دانشفاه تهران.
 .5خو دلتهرانی ،علیاکبر .دیوان .داپ دوم ،تهران :ما1370 .
 .6راستفو ،سزدمتمد .)1383( .تجلي قرآن و ددیث در یر فارسی .داپ سوم .تهران :سمت.
 .7غرویاصفهانی ،متمددسزن .دیوان کمپانی .تهران :دارااکتب االسالمزه1371 .
 .8قا ممقامی ،حهانفزر ( ..)1350تهران :انتشارات انجمن آثار مل ّی.
 .9موسوی ،سزده زهرا و لواافقاری ،متسن .)1392( .نقد و تتلزل زوههاي تاثزرپذیری از قرآن
و ددیث در یر خاقانی .در پژوهشهای ادبی – قرآنی دانشفاه اراک .بهار  .92ماره اول.
 .10مزبدی ،دسزن بن میزناادین .)1376( .منشآت .تصتزح نصارت ه ّاّلل فروهار .دااپ اول .تهاران:
مزراث مکتوب و نقطه.

