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 کیدهچ
پنذیری  تأثیربرده و ژرفای این     بهره قرآنخوبی از متونی است که از آیات نمونۀ مجد خوافی  روضۀ خلد

لفظی و معنوی در مت  آن کامالً نمایان است. هدف اصنلی در این  پنشوهن، نشنان دادن اننواب روابن        

ست. برای رسیدن بنه این    در ای  اثر ا قرآنو کاربردهای مختلف آیات  کریم قرآنبینامتنی ای  کتاب با 

بینامتنیت ژرار ژنت تحلیل و بررسی شد و ای  نتایج حاصنل شند   نظریۀ  براساس روضۀ خلدکتاب  ،هدف

اسنت کنه مناسنیاتی بیننامتنی را      بازنگاری شدهقرآنی های  های گوناگونی از گفتمان طیف ،که در ای  اثر

است که مت  ای   سیب شده قرآنیهای  قول نقلز گیری ا بهره مزبور، در کتاب ،کند؛ بر ای  اساس تأیید می

، قنرآن از کاربردهای استشهاد و استناد و تحذیر و تحریض برخوردار شود. کاربردهای حضور آیات  ،نوشته

یات، ایجناد تشنییه و تقوینت    های رواوگو گفتبخشی به  از: تداوم اند عیارت روضۀ خلدبدون ذکر منیع در 

های بینامتنیت ضمنی است که در  ی  شکلتر مهماشارات و تلمیحات از  ت و، کنایاای موسیقی. عالوه بر 

وابسنته بنه    ،شود؛ زیرا بخشی از فهم زبان مجازی و استعاری این  اثنر   به وفور دیده می روضۀ خلد  کتاب

 .داردبا آن ارتیاط  روضۀ خلد  کریم است که مت  کتاب قرآندریافت آیاتی از 
 

 .کاربرد ،قرآن بینامتنیت، ، مجد خوافی،روضۀ خلد :های کلیدی  واژه
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 مقدمه. 1

 هنا و متنون پیشنی  اسنت.     و قدرت گفتهدر قلمر ،از همان آغاز ،هر مت  موجود در ادبیات

ای از روابن  متننی    در ارتیاط با مجموعه  پردازان معاصر معتقدند که خواندن هر مت  نظریه

)آلِن ،  ف همنی  روابن  اسنت    منوط به کش ،است که تفسیر کردن و کشف معنای آن مت 

و تأثر متقابل متنون   تأثیرای است که به   ظریهن (intertextuality) «بینامتنیت. »(1: 1777

( و بر ای  اندیشه میتنی است که مت ، نظامی بسته و 37: 1547مطلق،  نامورپردازد )  ادبی می

: 1773)فنراو،   شنود  یممستقل و یکه و تنها نیست و اگر چنی  باشد، آن مت  غیرقابل فهم 

ای  اصطالح را میالدی  1477دهۀ بار در نخستی   (Julia Kristeva) ژولیا کریستوا .(94

یک بینامت  است که محنل تالقنی و    ،هر مت »(. او معتقد بود که 11 :1443الزغینی،  رواج داد )

 .(143: 1445)آبرامز،  «استتقاطع متون کثیری 

واژۀ مطالعنات او را گسنترش داد. او    (Gerard Genette)پس از کریستوا، ژرار ژننت  

 در نظر گرفنت و  «بینامتنیت»تر از  را عام 1«چندمتنیت»یا ( transtextuality) 1«تترامتنی»

 .غیر خود داشته باشد تواند با که یک مت  میاطالق کرد ای  هر نوب رابطهبه 

ارتیناط   براسناس  مجند خنوافی   روضۀ خلدبه بررسی ارتیاط بینامتنی  ،در ای  پشوهن

هنای مجند     ی  متنی کنه نوشنته  تر مهمپردازیم.   ترامتنیت ژرار ژنت مینظریۀ بینامتنیت از 

مجید اسنت. در این     قرآن، داردمستقیم با آن ارتیاط ، مستقیم یا غیرروضۀ خلدخوافی در 

صنداهای   دهنندۀ  بازنگاری شده کنه نشنان   قرآنیهای  های گوناگونی از گفتمان طیف ،اثر

کنند. بنرای کشنف و     است که مناسیاتی بینامتنی را تأیید منی    ثر معنایی موجود در آنمتک

هنای آن را کاویند و از آن رهگنذر بنه      گشودن ای  نداهای متکثر باید ارجاعات و پنشوا  

 پرداخت. روضۀ خلدکشف کاربردهای حضور ای  آیات در 

این  نویسننده از    کنری هنای ف   در سناحت اندیشننه و آبشنخور   قرآنیوجود مضامی   
                                                           

طالعۀ ترامتنیت، م»، (1547، بهم  )نامور مطلق است: منیع گرفته شدهای  از « ترامتنیت» اصطالحفارسی  معادل .1
 .44ن45 ص ،7 ۀشمار ،پشوهشنامۀ علوم انسانی در« ها رواب  یک مت  با دیگر مت 

 (،1544و سمیرا بامشنکی )  تقی، پورنامداریاناست:  گرفته شدهمنیع ای  از « چندمتنیت»اصطالح معادل فارسی  .1

سنال   .جستارهای ادبنی  در« گرا شناسی ساخت با رویکرد روایت الطیر منطقو  مثنویهای مشتر   مقایسۀ داستان»
 .17ن1 ص ،1، شمارۀ 91
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ای  موضوب از سنوی دیگنر، نگارنندگان را بنر آن     دربارۀ تحقیقی بنیادی  نیود و  ،سو یک

تا به پاسخ ای  پرسنن  بررسی کنند کریم  قرآنبا را  روضۀ خلدداشت که ارتیاط بینامتنی 

 نظرینۀ بینامتنیت از رابطۀ کریم بر مینای  قرآنمجد خوافی با  روضۀ خلدبرسند که ارتیاط  

 ؟گینرد   ترامتنیت ژرار ژنت چگونه ارتیاطی است و ای  ارتیاط چه کاربردهایی را در بنر منی  

را بنه ارزینابی و    روضنۀ خلند  های مجد خوافی در   نوشته ،یی به ای  پرسنگو پاسخبرای 

هنای   طینف  ،ای  فرضیه شنکل گرفنت کنه در این  اثنر     پایۀ پشوهن بر  .توصیف کردیم

کنند.   که مناسیاتی بینامتنی را تأیید می است بازنگاری شده یقرآنهای  گوناگونی از گفتمان

اسنت کنه منت  این  نوشنته از کاربردهنای         سیب شنده  قرآنیهای   قول نقلگیری از   بهره

بندون   قرآناستشهاد و استناد و تحذیر و تحریض برخوردار شود. کاربردهای حضور آیات 

یات، ایجاد تشنییه و  های رواوگو گفتبه  بخشی  از: تداوم اند عیارت روضۀ خلدذکر منیع در 

هنای    ی  شنکل تنر  مهنم از  ،اشنارات و تلمیحنات   ، کنایات وای بر  عالوه تقویت موسیقی.

 شود. به وفور دیده می روضۀ خلد  بینامتنیت ضمنی است که در کتاب

 تحقیقشینۀ . پی1

، . در میان ای  آثاردر زمینۀ ترامتنیت و بررسی انواب ارتیاط متون، آثار متعددی موجود است

به بحث و بررسی  (1545)فرهاد ساسانی از « بینامتنیت، پیشینه و پسینۀ نقد بینامتنی»مقالۀ 

پنردازد.    منی در بالغنت اسنالمی   نیز بینامتنیت در مغرب و نظریۀ کنونی  خاستگاه و وضع

 Intertextuality آلن  گراهنام در   ،(1443) التناص نظریاً و تطییقناً در کتاب  احمد زغیی

درآمدی بر بهم  نامور مطلق در  ،(1777) التناص المقارن  علمدر  ة، عزالدی  المناصر(1777)

ها و کاربردهنای ارتیناط     نظریه به تفصیل، تاریخچۀ (1547) ها و کاربردها نظریه ؛بینامتنیت

ا دیگنر  انواب ارتیاط یک مت  بن ارائۀ را برای  ترامتنیت ،ژرار ژنت اند.  متون را توصیف کرده

 نظنام  Palimpsests: Literature in Second Degree (1446)درو متون برگزید 

نینز در   (1547) مطلنق   ننامور . بهمن   کنرد های مت  ترسنیم   را برای تحلیل داللت یخاص

را انواب ارتیاط متنون   «ها رواب  یک مت  با دیگر مت  ترامتنیت، مطالعۀ»ای با عنوان   مقاله

 .است یان کردهباز منظر ژرار ژنت 

و احادیث و روایات بر آثنار منثنور و منظنوم ادبینات      قرآنآیات  تأثیردربارۀ همچنی   

 نوشنتۀ  در قلمنرو آفتناب  جملنه کتناب    ؛ ازاسنت  شدههای متعددی انجام   فارسی، پشوهن
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اصغر حلینی   اثر علی و حدیث در ادب فارسی قرآن تأثیرو کتاب  (1565)محمد مؤذنی  علی

 حسی  شنهیازی به قلم  و حدیث در ادبیات فارسی قرآن تأثیرپشوهشی بر ب و کتا (1569)

« رسیب فادر اد قرآنتجلی »پیاپی از سید محمد راستگو با عنوان  مقالۀچند نیز و  (1547)

 است.  درج شده بشارت نشریۀدر  که

. در است شدههای متعددی انجام   پشوهنهم مجد خوافی  روضۀ خلددربارۀ  ،از دیگر سو

 روضۀ خلند سعدی و  گلستانبررسی و تحلیل انواب زمان و وجه در » ۀنام  پایان ،میان ای  آثار

سني تطییقني   برر» مقالنۀ و  (1547)علنی فاطمینان    ۀنوشنت « مجد خوافی با رویکرد تطییقنی 

 مقالنۀ و  (1544)دخنت مشنهور     روی پن  ۀنوشنت « سنعدي  گلسنتان تأثیرپذیري مجد خوافي از 

سنعید مهنری    ۀنوشنت  «ییقي دیدگاه سعدي و مجد خنوافي درخصنوص تصنوف   تط ۀمقایس»

های زبانی و   ند و مشابهتا هسعدی پرداخت گلستانبا  روضۀ خلدبه بررسی ارتیاط مت   (1541)

 اند.  پذیری خوافی از سعدی نشان دادهتأثیردو اثر را در راستای اثیات  سیکی و محتوایی ای 

پنور و  سنیزیان نوشتۀ  «روضۀ خلددخل و تصرفات مجد خوافي در حکایات »های   مقاله

 ۀمطالعنن ه؛فارسننی چهننل حکایننت از حکایننات صننوفی منننابع عربننی و»و  (1545) حسننني

پنور و حسنني نینز ارتیناط حکاینات        نسیزیا ۀنوشت (1541)« روضۀ خلدکتاب موردپشوهانه: 

 .اند کردهبا آثار داستانی پین از آن نقد و بررسی را  روضۀ خلد

 ،یک از پشوهشنگران  شود که تاکنون هیچ می، ای  حقیقت آشکار مزبور با تأمل در آثار 

و این  نخسنتی    انند   واکناوی نکنرده  کریم  قرآنبا را  روضۀ خلدارتیاط بینامتنی مضامی  

 پردازد. ای  اثر می ۀست که از ای  منظر به مطالعپشوهشی ا

 بحث و بررسی. 5

 روضۀ خلدمعرفی  .1ن5

بنه درسنتی   ان تولندش  که زم اول قرن هشتم هجری است ۀمجد خوافی از نویسندگان نیم

طالیان علم درآمد و پنجاه سال از  ۀدر جرگ وی. (159: 1541پور و حسنی،   سیزیان)روش  نیست 

بنه   ،و پس از بیسنت سنال دوری از وطن    کرد رف کسب علم و دانن زندگی خوین را ص

 سعدی نوشت. گلستانرا به تقلید از  روضۀ خلدمری، کتاب ق 655سال  تشویق دوستانن در

ها   . هر یک از ای  بابداردبیت  197هزار و  حکایت و دو 917 هجده باب و روضۀ خلد

http://ketabnak.com/persons/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 ،نویسنده متناسب با موضنوب آن بناب   ،شود. پس از آن  آغاز می )ص(با حدیثی از رسول خدا

 سنازد کنه در آن حکایناتی بنه      پردازد و از شعر و نثر خوین خنوانی منی    به هنرنمایی می

بخن   های عربی که زینت المثل آیات، احادیث، اخیار و ضرب». است شدهاقتضای کالم گنجانده 

 .(153)همان:  «است قرآنیشراف او بر زبان عربی و علوم اِ ۀاند، نشان  کالم شده

 یخاصن  وبنوی  رنگ قرآناش با   زندگی ، عالمی مسلمان و معتقد است کهمجد خوافی

هایی از   دهد که جلوه  را مفاهیمی تعلیمی تشکیل می روضۀ خلداصلی  ۀمای  . جاناست گرفته

 است که در مناسیات و رواب  کردهای تصویر   گونه  اجتماب و بایدها و نیایدهای اخالقی را به

 افالکی انسان خاکی فراهم سازد. بستر مناسیی را برای سفر ،انسانی

 کریم قرآنبا  روضۀ خلدبررسی ارتیاط بینامتنی  .1ن5

 یخاص بینامتنیت است که نظام ۀیکي از تأثیرگذارتری  پشوهشگران در عرص ژرار ژنت

نشنان دادن  را بنرای  « ترامتنینت ». او اصطالح کردهاي مت  ترسیم   براي تحلیل داللت را

ای  رابطنه  انواب ارتیاط یک مت  با دیگر متون برگزید. ترامتنیت از منظر او شامل هر ننوب 

پننج قسنمت    تواند با غیر خود داشته باشد. ژننت این  روابن  را بنه     است که یک مت  می

 فرامتنیننت، (Paratextuality) از: بینامتنیننت، پیرامتنیننت اننند عیننارتتقسننیم کننرد کننه 

(Metatextuality) ،سرمتنیت (Architextuality) ،متنیت  فزون (Hypertextuality). 

که توضیح دیگنر اننواب   جاآنبینامتنیت است. ازرابطۀ ، ما در پشوهن حاضربنیاد نظری 

ای  پشوهن خارج است، در ادامه فق  بنه توضنیح و تیینی  این       ۀارتیاط متون، از حوصل

: 1446) پردازیم. از منظنر ژننت    خوافی می مجد روضۀ خلدها در مضامی    آن ۀرابطه و جلو

 حضوری میان دو یا چند منت  اسنت کنه اساسناً     همرابطۀ فق  محدود به  بینامتنیت ،(1ن1

مجنزا   ۀحضنوری بنه سنه دسنت     . ای  هماستدیگر  شامل حضور واقعی یک مت  در مت 

 شود: تقسیم می

 روضۀ خلددر  قرآنیهای   قول نقل .1ن1ن5

بنا  اسنت،   حاضر شده اش را که در نوشتهالف مت  نویسندۀ مت  ب، ت، در ای  نوب بینامتنی

« درج»ای  نوب از بینامتنیت در بالغنت اسنالمی   . (1)همان:  سازد گیومه یا ارجاب متمایز می

کنه   ،مطلنب  عیارت است از آوردن نص آیه یا حدیث در میان ابیات ینا  شود که  نامیده می

 .(55: 1565 )مؤذنى،ست ا  ابتدا در نثر رواج بیشترى داشته
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ی از عینارات و  برخن  ،قرآننی مجد خوافی به دلیل آشنایی عمیق بنا تعنالیم اسنالمی و    

است. او   هاي خوین را با حاضر کردن آیات ای  کتاب میی  مزی  کرده تعییرات و استدالل

ه آنکن  کند، بي  کامل یا بخشی از یک آیه را در مت  خوین تعییه می ۀیک آی ،در ای  موارد

 ۀدهند نشان ها  قول نقل. (9: 1544زاده،  )عیاسهیچ تغییر یا دخل و تصرفي در آن ایجاد کند. 

سنرایی قابنل    به هم قرآنیشی بینامتنی است که صدای مت  را با ای  مناسیات و رواب  مَنِ

فجر به طنور   ۀسورهشت و هفت  ۀاست؛ ازجمله در بخن زیر که آی استنادی تیدیل کرده

 قرآنشهرستانی را بساخت چهار فرسنگ و آن را ارم خواند و خداوند تعالی در »است:   کامل آمده

با یعنی:  (114: 1544 )مجد خوافی، «"ا فِي الْیِلَادِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَإرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الت"یاد کرد که: 

 .دار ارم * که مانندش در شهرها ساخته نشده بود عمارات ستون

حاضنر   روضنۀ خلند  را در نثنر کتناب    قنرآن آینات   (41)همان:  گری که خوافیمورد دی

در آن روز اگنر  »اسنت:   نازعنات  ۀسنور  91 ۀو کل آیچهل  ۀاست، حضور بخشی از آی  کرده

هَنی الننَفس عَن ِ    و نَ"دوزخی نیست؛ قولنه تعنالی:    ،س خود را از حرامی نهی کرده باشدخلیفه نفْ

]کسی[ که نفس خود را از هوی و هوس نهنی کنرد،   یعنی:  «"اویهِیَ المَ ةالجِنّ نّالهَوی فَإ

 ست.پس همانا بهشت جایگاه او

حضنوری و    میتننی بنر هنم    روضۀ خلند  ایِ دهد که ماهیت رابطه ها نشان می ای  مثال

سنیب   قرآننی هنای    قول نقلگیری از   بهره ،است. در ای  کتاب قرآنکلمات آیات  قول نقل

تر به مخاطب منتقل شنود؛ بنر     است  کالم، معنا نیز بهتر و عمیقاست که عالوه بر آر  شده

محتنوای شنعر و نثنر     ۀکننند  که منعکسآن بر عالوه ،قرآنیحضور ای  کلمات  ،ای  اساس

 :هم داردخوافی است، کاربردهای متفاوتی 

 استشهاد و استناد. 1ن1ن1ن5

تر و اقناب مخاطب از هایی از کتاب خوین براي روشنگري به  در بخن روضۀ خلد ۀنویسند

زیرا قصد او تأکید در پذیرش سخ  و القای دالیلی است کنه موجنه   » گیرد بهره مي قرآنآیات 

 راشد محصل،) «نا خوانننده را بنه یقنی  برساندبودن ادعا را از همه جهات اثیات کنند و شننونده ی

  مطلنب منورد نظنر و    ریزبینانه بیاغلب متضم  تطییقی  ،ها . ای  قییل استفاده(39: 1547

از  (45: 1544) مجند خنوافی  در بخن زیر نینز   ،مثالبرای مورد استشهاد است؛  ۀمفهوم آی

مراحل دربارۀ اش   نحل برای اقناب مخاطب خوین در اثیات عقیده ۀسور 64 ۀبخشی از آی
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قولنه   یوانات تنرجیح دارد؛ حال، علم ندارد و بر سایر ح طفل در میدأ» است:  رشد آدمی بهره برده

شما را از شکم مادرتان خارج کرد، یعنی:  «"تَعْلَمُونَ شَیْئًاهَاتِکُمْ الَمّخْرَجَکُم م  بُطُونِ اُأ" تعالی

 .دانستیدکه چیزی نمی درحالی

جنایی اسنت کنه     ،استشنهاد کنرده   قرآنبه آیات  (133: همان)مورد دیگری که خوافی 

حجرات به عنوان گنواه مندعای خنود     ۀرسوسیزده  ۀآی آورد و از  سخ  از ادب به میان می

ثال اوامر و اجتناب از یکی با حق و آن عیارت از امت :بدان که ادب دو قسم است» گیرد:  بهره می

را تقنوی گوینند کنه سنیب کرامنت       آن بأس کردن و گرد مکروه ناگشنت ، تر  ال ،نواهی است

 .«"کُمتْقیاهللاِ أکْرَمَکُمْ عِنْدَإن أ" قوله تعالی آدم است؛ بنی

 تحذیر و تحریض. 1ن1ن1ن5

دارد یا بنرای    حذر می ترساند و بر  شنونده و خواننده را از انجام کاری می»در ای  شیوه، نویسنده 

گیرد؛ زیرا مخاطنب، در حقیقنت موضنوب،      به شوق افکندن و انگیزه دادن به او، از آیات بهره می

یت کنند ینا   ای آن است که پرهیز او را تقوتردیدی ندارد و استشهاد و تمسک گوینده به آیات بر

زیر حاوی بخشی از  قول نقلبرای نمونه، ؛ (34: 1547، )راشد محصل «اشتیاقن را فزونی بخشد

ه گیرد؛ زیرا نویسنند   تشویق و تحریض به خود می ۀحجرات است که جنی ۀسوردوازده  ۀآی

 :آورد می قرآنشاهدی از و   دلیلسازد و برای تأییدش  ابتدا مطلیی اخالقی را مطرح می

 تننو سننتم  گنهکنناری کننند بننر   گننر

 کریننننم خداوننننند قنننرآننکنننه در زآ

 

  عفننو کنن  از کننرم ،چننون کننند توبننه 

 «1ابٌ رَحِننننیمٌإنَ اهللاَ تَننننوّ»گفنننننت 
 

 (194: 1544 )مجد خوافی،

در راستای تحریض مخاطب بر  قرآنزیر نیز از آیات  قول نقلای ، خوافی در بر  عالوه

کنه نخسنت مخاطنب خنود را بنه بخشنن       شکل ی  د؛ بدگیر  ار بهره میبخشیدن گناهک

دلیلنی   ،کند و پس از آن برای تشویق مخاطب به پذیرش ای  دسنتور   گناهکار ترغیب می

راه بازگشت را بنه   ،ای  آیه زمر است. خداوند در ۀسور 35 ۀکه حاوی بخشی از آیآورد  می

آغوش رحمتن  ،از نهایت لطف و محیت لحنی آکنده گشاید و با  گناهکاران می ۀروی هم

 است:  دهفرمورا صادر  وی همگان باز کرده و فرمان عفو آنانرا به ر

                                                           

 پذیر مهربان است.همانا خداوند توبهیعنی: . 1
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 گنهکار چنون عنذر خواهند بنه ننزدت     

 دلینلنی اگنر باینندت بننر حندینثننم    

 

  م کن  او را بننه لطنف و اینادی   مکنرّ 

 «1عینادی  قل ینا »نظر ک  که  قرآنبه 
 

 (559 همان:)

 بدون ذکر مرجع روضۀ خلددر  قرآنری آیات حضو    . هم1ن1ن5

را بدون ذکر مرجع، در مت  خود جاسازی الف  ۀ مت  ب، مت در ای  نوب بینامتنیت، نویسند

داسنتانی دارد، برخنی از   ن   نثری ادبی ،روضۀ خلدکتاب  . ازآنجاکه(1ن1: 1446)ژنت، کند   می

ای اضنافی و خنارج از     کل جملهاست که به ش  ای جاسازی شده  گونه  آیات در بط  سخ  به

شنوری کنه در    ۀسنور ننوزده   ۀاشخاص جلوه نکند؛ ازجمله بخشی از آین  ۀداستان و مکالم

 آمده و در بافت کالم حضور دارد: امتداد کالم راوی

 رزق تننننو خداوننننند جهننننان کننننرد
 

 «1اللَنهُ لَطِینفٌ بِعِیَنادِهِ   »خوش باش که  
 

 (194: 1544 )مجد خوافی،

کریم را  قرآننظران بالغت و نقد ادبي، اقتیاس بدون ذکر مرجع از   بدر ای  مورد صاح

آسماني و  های با(؛ زیرا سرقت از کت1/161ق،  1975)مطلوب، اند   میار  و مقیول هم دانسته

 ،چنون این  آثنار    معناسنت  تمدني، منتفي و اساساً بني شاهکارهاي ادبي در هر فرهنگ و 

، زاده )عیناس خود راه دهد  ۀر سرقت از آن را در مخیلتر از آن است که کسي فک شده شناخته

کاربردهایی دارد که  ،کریم از بافت کالم قرآن(؛ از دیگر سو، ای  جدا نکردن آیات 5 :1544

 از: اند عیارت

 روضۀ خلدهای روایات وگو گفتبخشی به   در تداوم قرآنکاربرد آیات . 1ن1ن1ن5

بنه تکنوی     ،روضنۀ خلند  رواینات   (dialogue) ۀدر عنصر مکالم قرآنگیری از آیات   بهره

بر  ،است. حضور ای  آیات به عنوان بخشی از روایت فضای حسی و ملموس، یاری رسانده

 است؛ زیرا  زمان یاری رسانده طور هم به بستر وحدت داستاني نیز به تشکل روایت و مکالمه

ست و بیشتر در منواردي  سام آن اتری  اق ای  کاربرد در انواب مختلف اقتیاس، دشوارتری  و دقیق»

گونه قطع و انحرافی، معنی عیارت فارسی را پی گرفتنه و    هیچ رود که عیارت عربی بی بنه کار می
                                                           

 بگو ای بندگان م .یعنی: . 1
و او قنوى و   ،دهند  هنر کنس را بخواهند روزى منى    به بندگان لطف و رحمنت بسنیار دارد ]  همانا خداوند یعنی:  .1

 .[ناپذیر است شکست
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 در قرآننی هنای    مکالمنه  تنر  اگر به منظور بازنمایی دقیق .(171: 1547)خطییی،  «کند  بیان می

 :جستاستناد  توان به موارد زیر به دنیال مصداقی باشیم، می، روضۀ خلد

کننی؟ گفنت:    کار می چهگفت: « 1لُوا بُیُوتاً غَیرَ بُیُوتِکمْال تَدْخُ»خواست که درآید، گفت: 

وَ مَ ْ أَظْلَنمُ مِمَن    ». گفت: گفت: بیرون آی«. 1نْ تُیْدَلَکُمْ تَسُؤْکُمْالتَسْئَلُوا عَ ْ أشیاءَ إ»

 .«9هِ فَلَاتَندْعُوا مَنعَ اللَنهِ أحَندًا    مَسَاجِدَ لِلّنَ الْأ وَ». گفت: دشنامن داد .«5مَنَعَ مَسَاجِدَ هللاِ

 (.147 :1544 )مجد خوافی، «3مَ  دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَ»گفت:  .قصدش کرد

اسنت. پاسنخ     شدهگفته ها پاسخ   بدان قرآن ۀپنج پرسن دارد که با پنج آی ،ای  قسمت

. سنومی   مائده ۀسور 171 ۀبخشی از آی ،نور است. پاسخ دوم ۀسور 16 ۀبخشی از آی ،اول

 ۀسنور هجنده   ۀبخشی از آی ،بقره و چهارمی  پاسخ ۀسور 119 ۀشامل بخشی از آی ،پاسخ

یی، وگنو  گفنت . این  رویکنرد   رانمعِ آل ۀسور 46 ۀج  است. پاسخ نهایی نیز بخشی از آی

اسنت،    ار داسنتانی  سناخت  ۀدهنند   کنریم در بطن  سنخ ، تنداوم     قنرآن که آیات  ای  گونه به

بنه   قرآنای  حقیقت است که خوافی براي منحصر ساخت  زبان خود، از آیات  ۀدهند نشان

 است تا زبان شعر و نثرش را از زبان هنجار متمایز سازد.  بهره برده خوبی

 روضۀ خلددر ایجاد تشییه برای زبان هنری  قرآنشناسی آیات   کاربرد زییایی. 1ن1ن1ن5

 اسنت.  قرآنیناشی از کاربرد هنری آیات  ،خلد روضۀنثر  بخن قابل توجهی از ادبی بودن

موجنب   ،و نثنر فارسنی این  کتناب از طرینق تشنییه و همانندسنازی        قنرآن تلفیق آیات 

است. در ای  شیوه تأکید نویسننده صنرفاً بنر      زدایی و برجستگی زبان ای  مت  شده آشنایی

ست که با طرز ا ای  ونهگ یه بهکارگیری آ های استشهادی و استنادی آیه نیست، بلکه به  جنیه

 شود.  اش با مت  برجسته می  گرفتنن در بط  نثر و نیز ارتیاطات بالغی قرار

را بننه شنکل    قنرآن هنایی از آینات     هایی از ای  اثر پناره   ای  کتاب در بخن ۀنویسند

ای، عیارت   است که هیچ فاصله و کلمه  های تشییهی و استعاری، طوری عجی  کرده  اضافه

                                                           

 های خودتان داخل نشوید.خانههایی غیر از به خانهیعنی:  .1

 کند.ارا گردد، شما را ناراحت میال نکنید که اگر برای شما آشکاز مسائلی سؤیعنی: . 1

 کنند.ست که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری میا چه کسی ستمکارتر از کسانییعنی:  .5

 خدا نخوانید.احدی را با  ،و اینکه مساجد از آن خداست. در ای  مساجدیعنی:  .9

 امنیت یابد. ،و هر کس که در آن داخل شودیعنی:  .3
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 ۀ، جملن قرآننی که با حنذف عینارت   طوری  کند؛  از نثر فارسی متمایز و مجزا نمی عربی را

 .شود میناقص و نارسا  ،فارسی

دنیال مصداقی باشیم،  ،روضۀ خلددر  قرآنیهای   به  تر مشیه اگر به منظور بازنمایی دقیق

ال، خود را که در سؤادب کردند  یلَ  تَران ۀموسی را به تازیان»استناد کرد: موارد ای  توان به  می

نقنن   ،اعراف ۀسور 195 ۀاز آی« یلَ  تَران»کلمات  ،در ای  نمونه .(46 :همان) «ت بدیدسه کرّ

 دارد.به   مشیه

   :داردبنه    نقن مشنیه سورۀ یس،  54از آیۀ  «یمِکَالْعُرْجُونِ الْقَد»نیز کلمات دیگر نمونۀ در 

ماننند  یعننی:   (117 )همنان:  «لْعُرْجُونِ الْقَندِیمِ پیری را دید با چشمی معلول و سقیم و قامتی کَنا »

 شده. شاخۀ خرمای خشک

 روضۀ خلددر تقویت موسیقی زبان  قرآنکاربرد آیات . 5ن1ن1ن5

تری  صورت زبنان عربني اسنت     نثر موزون و مسجع به بلیغ ۀبرگیرندادبي دراز نظر  قرآن

بر غنای  روضۀ خلدهای   بخن در تمام قرآن. اگرچه ای  ویشگی (57ن53: 1567 ،خواه فراست)

 ، این  ویشگنی نمنود   بندون ذکنر مرجنع    قنرآن حضنوری آینات       افزاید، در هم  موسیقی می

ای بنا منت      دهننده   دارد؛ زیرا در ای  نوب کاربرد آیات، کلمه یا کلمات فاصنله  یتر  برجسته

 اسنت.   شنده  تنر   تر و هماهنگ  دست  در بافت کالم، یک قرآنوجود ندارد و آیات  روضۀ خلد

گیري از لغات و جمنالت مسنجع     با بهره است که خوافی  ای  ویشگی کالم وحی سیب شده

ها نیز هیچ فاصنله و    در ای  بخنچراکه به موسیقي شعر و نثر خود اعتیار بیخشد؛  ،يقرآن

 .سازد  ای، عیارت عربی را از نثر فارسی متمایز و مجزا نمی  کلمه

را از  روضنۀ خلند  که زبنان کتناب    )یعنی آواها و واژگان( يعوامل موسیقای ۀهم از میان

بیشتری  سهم را در تکنوی  موسنیقی    قرآنیبخشد، واژگان   زبان هنجار و عادي امتیاز مي

کند که با   ای جلوه مي  به گونه در بافت و ساختار شعر و نثر ای  کتاب قرآنیهای   دارند. واژه

 .شودارکان کالم هماهنگ  ۀبقی

موجنب   قرآنیهای کالم خوافی با کلمات   ها و مصوت  نظم و هماهنگی صامتم تکرار

 ۀسنور شصنت   ۀآیوی  ،مثالبرای شود که در زبان او نوعي موسیقي دروني پدید آید؛   مي

است. حضور ای  آیه بنه    حاضر کرده ل و بدون هیچ تغییری در مت  خوینالرحم  را کام

به  ،)یعنی وزن عروضی شعر(ي ل توازن آوایيِ کمّعنوان یک مصراب از شعر، عالوه بر تکمی
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 ،«همنزه » ، «ل»هنای    ها و مصنوت   و تکرار صامت« احسان»واژۀ دلیل مکرر کردن حضور 

رسنتاخیزي   ،ها(  ها و مصوت  )یعنی تکرار صامت، با ایجاد توازن آوایي کیفي «ن» ،«س»، «ح»

 است: ساخته دوچندانمیان کلمات ایجاد کرده که غناي موسیقي مت  را 

 وگر نکویی پنین آوری زهنی احسنان   
 

 «1حْسَننانُا الْإلّننهَننلْ جَننزَاءُ الْإحْسَننانِ إ» 
 

 (16: 1544 )مجد خوافی،

اسنت، وزن   توانسنته  قنرآن نظیر آیات   گیری از موسیقی بی  با بهره   خوافی در ای  بخن

ختاري منسجم و دهي عناصر موسیقایي، سا  زبان خوین را به دست آورد و با سازمان ۀویش

بینت اول   ۀزیر نیز هماهنگی آوایی موجود میان قافینمونۀ هیئتي متشکل را خلق کند. در 

محمد که به  ۀسور چهار ۀحاصل از حضور بخشی از آی ۀقافی و نخستی  واژه از بیت دوم با

شنریفه را ایجناد    ۀشود، هارموني و تناسنب آوایني مینان منت  کتناب و آین        ختم مي« اق»

 :تاس کرده

 زحسنن  جمننالن مننه اننندر خسننوف  

 وثنناقن دهننم در دل و عهنند و مهننر 

 

 ننننور رخننننن زهنننره در احتنننراق  ز 

 «1اقَفَشُنندوا الْوَثنن » بیننندم بننه حکننم 
 

 (114)همان:  

 ۀسورسی  ۀآی قرآنیهای بخشی از کلمات   با جایگزیني هم زیرنمونۀ ، در عالوه بر ای 

و در  هم خوافی طنیني وینشه پیندا کنرد   کال ،«ه»و « ح»و « ش»آرایی صامت   با واج یوسف،

است که از نظر حس  تأثیر در ننوب    حروف به وجود آمده ۀتری  نوب نغم  حداقل کالم، عالي

وی را شنیفتۀ  یعنی:  (43)همان: « فاش گشت "قَدْ شَنغَفَهَنا حُنیًا"حندیث »نظیر است:   خود کم

 است.خود ساخته

  وضۀ خلدردر  قرآن. بینامتنیت ضمنی آیات 5ن1ن5

الف را به شنکل غیرمسنتقیم معرفنی    مت  نویسندۀ مت  ب، مرجع در ای  نوب بینامتنیت، 

. (1: 1446)ژننت،   شود یدهارتیاط دو مت  فهم ،که با اندکی دقت و ذکاوت ای  گونه  به کند، می

  شکال ای  نوب بینامت  است. ای  نوب از بینامتی  اَتر مهماز  ،اشارات و تلمیحات کنایات و

                                                           

 و آیا جزای نیکی جز نیکی است؟یعنی: . 1

 .بند کشیدمحکم به پس ]اسیران را[ یعنی: . 1
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 ۀنامند که مطابق با آن، ضم  کالم، اشاراتى لطیف به آی  می« تلمیح»را در بالغت اسالمی 

. این   (75: 1569)حلینی،   شود  ی  آن آیه یا حدیث آورده نمیولی ع شود،  یا حدیث می قرآن

هنای    سرشار از آرایه  شود؛ زیرا نثر کتاب به وفور دیده می روضۀ خلد  نوب بینامت  در کتاب

 قنرآن آیناتی از  در  ی است و بخشی از فهم زبان مجازی و استعاری آن وابسنته بنه   ادب

 با آن در ارتیاط است. روضۀ خلد  کریم است که مت  کتاب

ای  بخن از پشوهن  ۀاز حوصل ،ضمنی های دارای بینامتنیتِ  تمام نمونهذکر  ازآنجاکه

 کنیم:  ا میاز ای  نوب بینامتنیت اکتف   به ذکر چند نمونه ،خارج است

  منننا عهننند السنننت روز اول بسنننتیم   
 

 آن عهنند بسننی بنشسننتیم    ۀدر عهنند 
 

 (116: 1544 )مجد خوافی،

 به تلمیحِ ،«عهد الست»با آوردن ترکیب اضافی  ، نویسندهروضۀ خلددر ای  بخن از مت  

 ت،اسن  که با فرزندان آدم بستهرا عهدی  ،خداوند ،پردازد. در ای  آیه  اعراف می ۀسور 116 ۀآی

أنْفُسِنهِمْ     ْ ظُهُورِهِمْ ذُریتَهُمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلیخَذَ رَبکَ مِ ْ بَنِی آدَمَ مِوَ إذْ أ»کند:   چنی  یادآوری می

و پروردگنار تنو، از   یعنی:  «نا کُنا عَ ْ هَذَا غَنافِلِی َ ة إن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَشَهِدْنا أ  رَبکُمْ قالُوا بَلیلَسْتُ بِأ

آدم، فرزندانشنان را بینرون آورد و آننان را بنر خودشنان گنواه گرفنت و پرسنید: آینا من             بنیپشت 

 خیر بودیم. دهیم تا در روز قیامت نگویید که ما از آن بیپروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می

ان ، متضم  همروضۀ خلددر ای  بخن از کتاب « الست»واژۀ  با توجه به آنچه گفته شد،

 ،او با خدا مینی بر عیودینت خداونند عالمینان    ۀو ذری )ب(و عهدی است که حضرت آدم پیمان

طنرح  تلمنیح،   ۀبنه شنیو   )ب(دور فرزنندان آدم  ۀ. مقصود خنوافی از طنرح این  خناطر    اند بسته

شود که   نیز متذکر می (4نن 4/4: 1577)های متعالی عرفانی است؛ چنانکه ابوالفتوح رازي   اندیشه

بر یکدیگر گواه کرد تنا فرداي قیامت نگویند که ما از ای  غافل بودیم ینا تعلینل    ایشان را»خداوند 

 «.مشرك بودند، ما نیز به آن شرك آوردیم و گویند: منا را پدرانِ ،کنند بنه شرك پدران

 روضنۀ خلند  در  قنرآن به بینامتنینت ضنمنی آینات     (4: 1544)مورد دیگری که خوافی 

ادب به کلی مطمنوس  قواعد »آورد:   به میان می« بیضاء ید»پرداخته، جایی است که سخ  از 

 «....نمودند  ید بیضاء می ،جملگی نامحسوس بود. متیحرانی که در استنیاط علوم و معاقد هنر به

در  د،بنو  ()ب، که یکی از معجزات حضرت موسییعنی دست سپید و درخشنده «بیضاء ید»

 در آن یک نفر کارهای مهم و خطینری را  زبان فارسی تعییری است برای بیان موقعیتی که
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، خنوافی بنا   مزبورقیول کند و انجام دهد که از عهده و قدرت دیگران خارج باشد. در بخن 

« بیضاء ید»پردازد که در آن   طه می ۀسور 11 ۀبه تلمیح آی ،«بیضاء ید»آوردن ترکیب وصفی 

 «خْنرَى ة اُتَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِن ْ غَیْنرِ سُنوءي آیَن     لَى جَنَاحِکَاضْمُمْ یَدَكَ إ و» :است شدهچنی  معرفی   ای 

 اى دیگر است. آید. ]ای [ معجزه گزند برمی دست خود را به پهلویت بیر. سپیدِ بییعنی: 

   نتیجه. 9

گفته شد، ای   کریم قرآنمجد خوافی با  روضۀ خلدارتیاط بینامتنی دربارۀ مجموب آنچه  از

بازنگناری   قرآنیهای  های گوناگونی از گفتمان طیف ،اثر که در ای آید  به دست مینتایج 

مجنزا   ۀمناسیاتی بینامتنی را در سه دست ،بینامتنیت ژرار ژنت ۀنظری براساساست که  شده

ذکنر   بندون  قنرآن حضنوری آینات       ، همقرآنیهای   قول نقلاز:  اند عیارتکند که  تأیید می

 بینامتنیت ضمنی. مرجع،

است که عنالوه بنر آراسنت       سیب شده قرآنیهای   قول نقلیری از گ  بهره ،در ای  کتاب

تر به مخاطب منتقل شود و مت  ای  نوشنته را از کاربردهنای     کالم، معنا نیز بهتر و عمیق

حضنوری      در بخن هم ،استشهاد و استناد و تحذیر و تحریض برخوردار کند. عالوه بر ای 

ن     ادبی ۀای  نتیجه حاصل شد که در ای  نوشت ،بدون ذکر مرجع ،روضۀ خلددر  قرآنآیات 

ای   است که به شکل جملنه   ای جاسازی شده  گونه  داستانی، برخی از آیات در بط  سخ  به

بدون ذکر  قرآنگیری از آیات   اشخاص جلوه نکند. بهره ۀاضافی و خارج از داستان و مکالم

شنی از رواینت بنر بسنتر وحندت      به عنوان بخ ،روضۀ خلدروایات  ۀمرجع در عنصر مکالم

 است.  زمان یاری رسانده هم، به تشکل روایت و مکالمۀ داستاني

هایی از آیات را بدون ذکر   پاره ش،هایی از اثر  ای  کتاب در بخن ۀسو، نویسند از دیگر

است که هیچ فاصله و   طوری عجی  کرده ری،های تشییهی و استعا  بنه شکل اضافه مرجع،

کنه بنا حنذف     ای  گوننه  کند، بننه   رت عربی را از نثر فارسی متمایز و مجزا نمیای، عیا  کلمه

 شود. میفارسی ناقص و نارسا  ۀ، جملقرآنیعیارت 

تشییهات برای بررسی شکل و ساخت  ۀعوامل سازند ۀکنار هم گذاشت  مجموع پس از

ای   قرآنی ای  نتیجه حاصل شد که بخن اعظمي از کلیت هنري تشییهات ها، وار آن  اندام

وحندت اجنزاي تشنییه و سناختار     ی  ترتینب کنه   گینرد؛ بند    از ساختار آن مایه مي ،کتاب

 قنرآن به اسنت؛ زیرا جایگاه   مشیهدر جایگاه کریم  قرآنمحصول حضور آیات  منسجمن،
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عوامنل موسنیقایي    ۀکریم مانع از در نظر گرفت  مقام مشیه برای آن است. از مینان همن  

بخشند،    را از زبان هنجار و عادي امتیاز مي روضۀ خلدکه زبان کتاب  ن()یعنی آواها و واژگا

هنای    بدون ذکر مرجع، بیشتری  سهم را در تکوی  موسیقی دارند. این  واژه  قرآنیواژگان 

ارکنان   ۀکند که بنا بقین    ای جلوه مي  به گونه روضۀ خلددر بافت و ساختار شعر و نثر  قرآنی

 نوعي موسیقي دروني پدید آید. ،و در زبانشود کالم هماهنگ 

نیز ای  نتیجنه حاصنل شند کنه      روضۀ خلددر  قرآندر بخن بینامتنیت ضمنی آیات 

  کتناب ای  شکال ای  نوب بینامت  است که در ی  اَتر مهماز  ،اشارات و تلمیحات کنایات و

در  ه وابسته ب ،شود؛ زیرا بخشی از فهم زبان مجازی و استعاری ای  اثر به وفور دیده می

 با آن در ارتیاط است. روضۀ خلد  کریم است که مت  کتاب قرآنآیاتی از 
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