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اقتباس و تضمين آيات قرآن در تاريخ جهانگشای جوينی

مریم محمودي*

چكيده 
یکیازرایجترینشیوههایبهرهگیریازآیاتقرآندرنثرنویسندگان،اقتباسوتضمین
نثرفنی به ازبرجستهترینمتوننگارشیافته تاریخجهانگشایجوینیکهیکی است.
استازاینشیوهبسیاربهرهبردهاست.دراینمقالهضمناشارهبهتضمینواقتباسو

اغراضآندرتاریخجهانگشاانواعآنرانیزازنظرگاههایمتفاوتبررسیمیکنیم.
یکیازمواردیکهدرایننوشتهموردتوجهقرارگرفتهجایگاهدستوریآیاتقرآندر
جمالتاست.ازاینمنظرآیاتقرآنبهعنوانرکنتکمیلکنندةجملهازجهتدستوری
گاهنقشمفعول،مضافالیه،صفت،مسندومانندآنراایفامیکنند.درایناثر،نویسنده
بهگونهایهنرمندانهازآیاتقرآنازسوییبرایغنایمعناییوازسویدیگربهمنظور

زیباسازیفضایکالمونمایاندنهنرنویسندگیاستفادهکردهاست.

كليدواژه ها:قرآن،اقتباس،تضمین،تاریخجهانگشا،نثرفنی

* استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دهاقان
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مقدمه
عطاملکجوینیازنویسندگانومورخانقرنهفتمهجریاستکهمدتهادرخدمتامیر
ارغون،حاکممغولدرایرانبهخدماتدیوانیاشتغالداشت»گویادبیرمخصوصاوبودو
بههمینسببدرسفرهاییکهامیرارغونبهقراقورم،پایتختمغولستانمیکردهمراهاو
بودودراینسفرهااطالعاتفراواندربارةمغوالنوتاریخچنگیزوجانشینانویفراهم
کردوهماناطالعاتموثقاستکهمطالباساسیکتابمعروفاوجهانگشایراتشکیل
دادهاست«)صفا،1363،ج3:ص1211(.اثرماندگارجوینی،تاریخجهانگشادرسهمجلدبه
شرححکومتمغولازچنگیزبهبعدتالشکرکشیهوالکوبهایرانوفتحقالعاسماعیلیهو

سلسلةخوارزمشاهیانوقراختائیانواسماعیلیةصباحیهاختصاصدارد.
اینکتابازحیثانتقالمطالبوفصاحتوبالغتنمونةاعالینثرفارسیوکاماًل
منطبقبرشیوةنثرفنیاست.اینسبکمشتملاستبر»ایرادصنایعمختلفلفظیو
آرایشهایمعنویواطنابسخنازراهتوصیفاتدورودرازوآوردنامثالواشعاروشواهد
گوناگونازتازیوپارسیوبهکاربردناصطالحاتعلمیوامثالآنها«)همان،ج2:ص887(.
دراینشیوةنثرکهازنظرسیرتاریخیبعدازنثرمرسلبهوجودآمدهتوجهاصلینویسنده
بهآرایشکالماستواو»میکوشدمعنیومقصودخودرادرجامةتشبیهها،استعارههاو
کنایههایگوناگونوالفاظوترکیباتزیبابپوشاندوبرایآراستنکالمازآیههایقرآنو
اخبارواحادیثوشعروامثالوحکمبهرهگیردوافراطدربهکاربردنهمةاینهاعالوهبر
بهوجودآوردناطنابباعثمیشودکهجملههاازسیاقطبیعیدورشوندومعنیومفهوم
آنهادرمیانالفاظپیاپیومترادفومتجانسوسجعوآرایشهایلفظیگمشود«)رستگار
فسایی،147:1380(.درتاریخجهانگشا»موازنهوسجعوتجنیسواشتقاقواستدالالتاز
قرآنوحدیثوشواهدوامثالازشعرفارسیوتازیوتحلیلشعروتلمیحازآیاتقرآن«

)بهار،1370،ج3:ص53(دیدهمیشود.

بالیدهبودبه بهعبارتدیگر،عطاملکجوینیکهدرخاندانمترسالنومستوفیان
روشآنانکتابخودرامترسالنهنوشتامابهشیوةنویسندگانمتصنععصرخودنیزدر

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


131

نی
جوی

ای 
گش

هان
خ ج

اری
ر ت

ن د
رآ

ت ق
آیا

ين 
ضم

و ت
س 

قتبا
ا

عینتوجهبهزیباییسخنواصالتیعنیجانبصنعتوعالقهبهتزیینکالمرانیزرها
نکرد.»ویدرمطاویسخنبهآوردنآیاتواحادیثواستنادویاتمثیلبهآنهاوذکر
اشعارعربیوفارسیتوجهدارد.باایناوصافکتابجهانگشاعالوهبرآنکهدرزمرةبهترین
آثارتاریخیفارسیاستازجملهکتبدرجهاولادبفارسینیزشمردهمیشود«)همان:

.)1213

قرنهفتمدرتاریخادبیاتایراندورةبالندگیوشکوفاییزبانونثرفارسیبهشمار
بود؛ گرفته قرار علماندوزی و دانشآموزی مبنای و محور قرآن قبل مدتها از میآید.
زمینهساز الهامبخشو آن باطنومعنای ازسویدیگر و قرآن لفظ و ازسوییصورت
اندیشههایبارورواذهانخالقشدهبود.پسازآنکهاسالمبهمنظورجهانیشدنخود
مرزهایشبهجزیرةعربستانرادرنوردید،ایرانجزواولینکشورهاییبودکهموردتوجهقرار
گرفت.ظهوراسالممقارنباحکومتساسانیاندرایرانبود؛حکومتیکهدراواخرحیات
خودازاعمالهرگونهظلموستمونابرابریدرحقمردمخوددارینمیکرد،درحالیکه
دراینزمانندایآسمانیدینمبیناسالمبهگوشایرانیانناراضیازحکومتساسانی

میرسیدکه»اناکرمکمعنداهللاتقیکم«.
سرانجام هجری 16 سال در جلوال و 14 سال در قادسیه بزرگ جنگهای از پس
فیروز بن نعمان سرداری به هجری 21 سال در فتحالفتوح به معروف نهاوند، جنگ در
دروازههایایرانبهرویفاتحانعربگشودهشدواینگونهبودکهاسالممستقیمًاوارد
ایرانشدوالبتهطبقةزحمتکشوپایینجامعةایرانگروهیبودندکهباآغوشبازآنرا

پذیرفتند.
بعدازوروداسالمبهایرانآمیزشعمیقیبینمبانیواصولدیناسالموفرهنگو
سننوآدابایرانیحاصلشد،بنابراینفرهنگایرانپسازاسالمدیگرفرهنگیایرانی
نیستبلکهفرهنگیایرانیـاسالمیاست.ازمهمترینجلوههایتأثیرفرهنگاسالمیبر

فرهنگایرانیقرائتقرآنوبهکاربستناوامرونواهیآناست.
قرآنبهعنوانکتابآسمانیمسلمانانازهمانبدووروداسالمبهایرانموردتوجهو
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اقبالایرانیانقرارگرفت.نظریبهاولینتفاسیروترجمههایقرآناینادعاراثابتمیکند.
هرچهاسالمدرایرانپایدارتروبرتعدادگروندگانبهآنافزودهمیشد،بههماننسبت

توجهبهقرآنومبانیآندربینایرانیانگسترشمییافت.
ازآنجاکهادبیاتهرملتجلوهگاهاندیشهوتفکرآنملتاست؛تفکرایرانینیزکهدر
اینزماندرادبیاتمنثورومنظومایرانجلوهگرمیشدآمیختگینسبیباقرآنومفاهیم
آنپیداکردهبود.»قرائتقرآنمجیدوحفظآنبهویژهدراوایلاسالمازنخستینواجبات
مسلمانانبودهاستواوامرونواهیآندردلهایشاننقشبستهبودوآیاتآنبرزبان
گویندگانوخاصهنویسندگانجاریبودودرهرکاریازدین،شرع،لغتوانشاگرفته
بود.خطیبانو یافته تدبیرمملکتمرجعیت تدبیرمنزلوسیاستو تاتهذیباخالقو
نویسندگاناسلوبآنرادرخطابههاونوشتههایخوداقتباسمیکردندودرمؤلفاتخود
بهآیاتآنتمثیلمیجستندوآدابوتعالیمآندراخالقواطوارایشانآشکارگشتهبود...«

)حلبی،12:1377(.

شایدیکیازدالیلعمدةرواجزبانعربیدربینایرانیانوتأثیرآندرلهجههایایرانی
همینتوجهواهمیتدادنبهقرآنباشد؛»قرآنیکههمازدیدگاهبالغیوهنری،اوجی
چناندسترسناپذیرداشتکهدلازهمگانبهویژهسخنشناسانوادبورزانوذوقمندان
میربودوآنهاراشیفتهوبهتزدهمیساختوهمازمعارفومعانیومبانیواحکامی
چناندلپذیرسرشاربودکهبرجانودلهامینشستواندیشهوعاطفهراسیرابمیکرد،
افزونبراینمعجزةپیامبرنیزبودوخودآشکاراهمگانرابهمبارزهوتحدیفراخواندهبود.
باطنیژرفوشگرفوتویدرتوینیزداشت«)راستگو،4:1376(.بنابراینقرآنوتأملدر
آنعالوهبراینکهزمینهسازشکوفاییبسیاریازعلومودانشهایقرآنیازجملهصرفو
نحو،تفسیروتأویلومانندآنشد،همچونآذینوزینتیبرصفحةنوشتههاوسرودهها

درخشیدوموردتوجهقرارگرفت.
شیوههاوگونههایاثرپذیریازقرآنبسیارمتنوعومختلفاست؛گاهپوشیدهوپنهانو
گاهآشکاروعیان،گاهبهشکلاشاره،تلمیح،تضمین،تحلیلوتمثیلیابهروشاثرپذیری
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واژگانی،گزارهای،گزارشی،الهامی_بنیادی،تلمیحی،تطبیقی،تصویرییاساختاری_سبکی
)همان(.تضمینواقتباسازشیوههایرایجتأثیرپذیریازقرآناست.البتهبرخیتضمین
واقتباسرادوصورتمتفاوتتأثیرپذیریازقرآنمیدانند)حلبی،50:1377و61(امادر
بسیاریازکتابها،اقتباسوتضمینبهروشیاطالقمیشودکهنویسندهعبارتقرآنیرا
باهمانساختاراصلیوگاهبااندکیتغییردرسخنخودقرارمیدهدودراینامراهدافی
رادنبالمیکندازجمله»تبرکوتیمن،تبیینوتوضیح،تحلیلوتوجیه،تشبیهوتمثیل،
تحذیروتحریض،تزیینوتجمیل،استشهادواستناد،نکتهپردازی،فضلفروشی،هنرنمایی

وجزآن«)راستگو،30:1376(.
آنچهدراینمجالبهآنمیپردازیمبررسیتضمینواقتباسآیاتقرآنیوچگونگیو

اغراضآندرتاریخجهانگشایجوینیاست.

تضمين و اقتباس آيات قرآن در تاريخ جهانگشا
بهطورکلیدراینکتابارزشمندهمبهدلیلسبکوسیاقنثرکهفنیومصنوعاست
وهمبهدلیلاحاطةعمیقنویسندهبهمعارفقرآنی،آیاتقرآنخوشدرخشیدهاست.
تضمینواقتباسبهعنوانیکیازشیوههایتأثیرپذیریازقرآنبهدوشکلکلیدراین

کتابدیدهمیشود:
1.گاهیآیةقرآنبهدنبالجملهمیآیدودرضمنآنقرارنمیگیرد.دراینمواردآیه
ازاجزایتشکیلدهندةجملهنیست.مثاًلدرجملةزیرنویسندهآیةقرآنراپسازجملة
کاملخودآوردهوقطعًابهاینترتیبقصدداشتهاستکالمشرابااستفادهازکالمخدا

مستندکند.
وآنچهازوقایعواقعشودازتخریببالدوتفریقعبادوازنکبتاخیارواستیالیاشرار
حکمتهادرضمنآنمدرجباشد،قالاهللتعالیعسیانتکرهواشیئًاوهوخیرلکم

)ج1:ص8(.

درجملةزیرنیزبهقصداستنادواستشهادآیةقرآنراتضمینکردهاست:
درهردوریوقرنیبندگانرابطرنعمتونخوتثروت...براقدامبرمعاصیباعثو
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محرضمیگشته،کالاناالنسانلیطغیانراهاستغنی)ج1:ص12(.
درمثالزیرآیةقرآنبهقصدتعلیلوتوجیهتضمینشدهاست:
اسیرامیروامیراسیرشدهوکانذلکعلیاهللیسیرا)ج1:ص15(.

گاهینیزهدفتضمین،تبیینوتوضیحاست:
...اینقدرمینوشتهاندکهاگرایلومنقادنشوندماآنراچهدانیمخدایقدیمداندو
چوندراینمعنیتدبریافتدسخنمتوکالستقالاهللتعالیومنیتوکلعلیاهللفهو

حسبه)ج1:ص18(.

که آنان بازمیدارد،میگوید مغول قوم با رویارویی از را کهمخاطبانش آنجا جوینی
بهتوصیةخداورسولشعملمیکنندباآنانکهازدرصلحواردمیشوندصلحوآشتی

میکنندومینویسد:
...ونفسومالرادرحصنعصمتوپناهامانآرندواهللیهدیمنیشاءالیصراط

المستقیم...)ج1:ص11(.

بیشکغرضتضمیناینآیهاستشهادوتحذیراست.
درمواردینیزنویسندهآیةقرآنرادرادامةجملةفارسیآوردهومفهومجملةخودرابا

آیةمذکورکاملمیکند،درعینحالکههردوجملهازنظردستوریکاملاست:
وبعدازآنتمامآنجماعترادرحضوریکدیگربداشتند...ودرمخالفتواتفاقایشان
سؤالکردند،قالواالیسهذابالحققالوابلیوربناقالوافذوقوالعذاببماکنتمتکفرون

)ج1:ص37(.

انعاماستکهاصلآنچنیناست:»قالالیسهذا آیةتضمینشدهآیة30ازسورة
بالحققالوابلی...«ونویسندهبرایآنکهباسیاقجملهمتناسبباشدفعلرابهصورتقالوا
تغییردادهاست.بنابراینمشخصاستکهنویسندهسؤالوجوابدوگروهرادرقالبآیة

تضمینشدهمطرحکردهاست.
2.گاهینیزآیةتضمینشدهبخشیازجملهوبهعبارتدیگرازاجزایتشکیلدهندة

آناست.بهاینترتیبآیةقرآنبانقشهایزیردرجملهمشخصمیشود:
مضاف اليه 

برقضیتحکمربانیوانجنحواللسلموفاجنحلهابروند...)ج1:ص11(.
اگرتهدیدسیفدرتوقفماندی...بعضیازمنافعوانزلناالحدیدفیهباسشدیدومنافع
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للناسباطلگشتی)ج1:ص12(.
هرچندنقشمضافالیهدربیشترمواردتبیینوتوضیحاستامانویسندهعالوهبراین

قصدهنرنماییوتفنننیزداشتهاست.
صفت 

کهچونانوارهدیدردلحجریصفتفهیکالحجارهاواشدقسوهتأثیرنمودست...
)ج1:ص10(.

فرعونیذواوتادوعادیبهابداععدویوفساددربالدوعباد...)ج2:ص59(.
متمم

درهایدادوانصافکهبهواسطهوانزلناالکتابوالمیزانمفتوحوگشادهاستمعلق
ماندی...)ج1:ص13(.

گاهیجمالتاستثنایقرآنیبرایکاملکردنجمالتفارسیاستفادهشدهاندکهدر
اینمواردنیزدرجایگاهمتممقرارمیگیرند:

وسوسهشیطانیایشانراازراهسدادوجادهرشاددورانداخت...االالذینامنواوعملوا
الصالحاتوقلیلماهم)ج1:ص13(.

اکثرایشانرویبدوآوردندازخاصوعاماالمناتیبقلبسلیم)ج1:ص86(.
مفعول

آنچهالیقافتدودرچشمرایقآیدامساکبمعروفبرایشانخوانندوبربقایاتسریح
باحسان)ج1:ص24(.

میانایشاندراینمعنیسخنمیرفتناگاههاتفیآوازدادکهقضیاالمرالذیفیه
تستفتیان)ج1:ص188(.

مسند
اهالیشهرپنداشتندمگرکاریکردندوندانستندکهسیعلمننباهبعدحینخواهدبود

)ج1:ص138(.
گوییستونهایآنصدسالهدرختناژبودامایارآنطلعهاکانهارووسالشیاطین)ج3:

ص131(.

قيد 
دربیدایحیرتسرگشتهشدندوخسرالدنیاواالخرهدراباحتافتادند)ج3:ص238(.

اوزارهمعلیظهورهماالساء نوبتروانمیشدندیحملون نوبت برینجملت دیگران
مایزرون)ج1:ص50(.
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بدل 
هیچچارهنبودفرارانبیابرفریضةخداوجاهدوافیسبیلاهللباموالکموانفسکمتقدیم

کرد)ج2:ص158(.

معطوف
لباسازاستبرقوحریرواطعمهوفواکهولحمطیرممایشتهونوفاکههممایتخیرون

واشربهمختومختامهمسک)ج1:ص14(.
لشکرختایرادیدندچونرمهگوسفند...ازبرودتهواوافراطسرماگروهگروهشدندو
چونقنافذدرپایدرهمکشیدهوسالحهایخگرفتهفتریالقومصرعیکانهماعجاز

نخلخاویه)ج1:ص153(.

گاهیآیةقرآنبعداز»که«موصولیقرارمیگیردوجملةپیرواست:
تصادمرعدبهحدیستکهوقتنعرةآنیجعلوناصابهمفیاذانهممنالصواعقحذر

الموتوبریقوبرقبهغایتیکهیکادالبرقیخطفابصارهم)ج1:ص161(.

گاهینیزآیةتضمینشدهجملةپایهاست:
...زینکوبدانیشدهکوتاهکردلیقضیاهللامرأکانمفعوال)ج2:ص56(.

اگرناگاهبهلشکریاحتیاجافتدحکمکنندکهچندینهزاربایدفالنساعتآنروزشب
بهفالنموضعحاضرآیندالیستاخرونساعهوالیستقدمون)ج1:ص23(.

بهنظرمیرسدکهاستفادهازآیةمزبوردرجملةباالخالیازکنایهوتعریضینباشدو
نویسندهعدمتقدیموتأخیرراکهدراصلآیهبرایاجل)زمانمرگ(گفتهشدهبرایلشکر

مغولآوردهاست.
ازمنظریدیگرمیتوانانواعاقتباسوتضمینرادرتاریخجهانگشابهدودستهتقسیم

کرد:
1. از جهت كيفيت ارتباط لفظی

الف.هنگامیکهآیةقرآنبدونفاصلهدرادامةعبارتفارسیقرارمیگیرد:ایننوع
اقتباسوتضمینرادشوارتریناقسامآنگفتهاند)خطیبی،201:1375(.

وهریکازطرفنشینانکهآوازةاومیشنیدازخوفصولتوبیمسطوتاوینبغینفقًا
فیاالرضاوسلمًافیالسماء)ج1:ص212(.
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ب.پیوستنآیهبهنثرفارسیهمراه»که«موصول
فرمانربانیراکهوالتلقوابایدیکمالیالتهلکهامامومقتداسازند)ج1:ص11(.

پ.پیوستنآیهبهعبارتفارسیدرشکلترکیباضافی
قومیازآنجملهکهحکماستحوذعلیهمالشیطانداشتندخواستندتااوراتعرضیو

مکروهیرسانند...)ج1:ص76(.

ت.نقلآیةقرآنکهبهصورتمجزاومنفکازعبارتفارسیاست:
آمالسببطغیانو او...کثرتمالوفسحت ازمبعث اندرسید و چوندورششصد

اختزالشداناهللالیغیرمابقومحتییغیرومابانفسهم)ج1:ص13(.
دربیناقسامچهارگانةمذکورتنهااینمورداستکهاگرآیهیاحدیثراازرشتةعبارت

جداکنیمپیوندمعانینخواهدشد)خطیبی،202:1375(.

2. از جهت كيفيت ارتباط معنوی آيات با عبارت فارسی 

الف.بهطریقتقسیموتکمیل:دراینروشآیةقرآننهفقطازنظرلفظیبلکهازنظر
معنایینیزبااتساقواتصالکاملبهدنبالعبارتفارسیآوردهمیشود:

بفرمودتاآنجماعتراحاضرآورندازمطالبةآنقومزلزلتاالرضزلزالهاواستخراج
مدفوناتازنقوذوتجمالتگفتیاخرجتاالرضاثقالها)ج1:ص126(.

ب.کاربردآیهبهطریقتشبیهوتمثیل:
چونسلطانمزورسرخیلسپاهولشکرخمارمستشرابادبارکماقالاهللتعالی

لعمرکانهملفیسکرتهمیعمهوننکاتایشانمشاهدهکرد...)ج1:ص99(.

پ.کاربردآیهبهطریقتوصیفیاتشریحمعنیقبل:
بدلناهمبجنتیهمجنتیندرشأنآنمنزلبود پنداشتیآیتو جنانچنانپژمردهکه

)ج1:ص101(.

الزمبهذکراستکهروشتقسیموتکمیلوتوصیفآیةقرآنبیشتردرمتنعبارتو
روشتأکیدوتأییدبیشتردرانتهایعبارتبهکارمیرود.

نتيجه گيری 
بنابرآنچهگذشتمیتواندریافتکهدرتاریخجهانگشاماننددیگرمتوننگارشیافتهبه
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نثرفنی،نویسندهدرتمسکبهآیاتقرآنمقاصدخاصیمیطلبد؛ازسوییقطعًابهتیمن
وتبرکنوشتةخودباآیاتقرآنبیتوجهنیستوازسوییدیگربهتناسبلفظیوآرایش
کالمونیزوسعتبخشیدنبهدایرةاغراضومعانیبااستفادهازآیاتقرآنعنایتخاص
دارد.بههمیندلیلدرتضمینواقتباسکهازرایجترینشیوههایبهرهگیریازآیاتقرآن
استاوبامهارتیبینظیرنهایتاستادیوتبحرخودرابهکاربردهتانثرشازگونههای
دقت خیال، لطف که است آن توجه درخور نکتة شود. بهرهمند قرآن از متعدد و متنوع
تعبیر،باریکاندیشیومبالغهسببشدهاستکهگاهینویسنده،آیةقرآنراآنچنانکه
خودمیخواهددرمتنجملهقراردهدوحتیدرمواردیدربخشیاکلمهایازآندخل

وتصرفکند.
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