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Abstract 

The aesthetic appeal of Quran has always been one of the main reasons for 

fascinating its readers. Adaptation is one of the rhetoric means to grant 

credit, richness, and admissibility while fascinating more audiences and, 

eventually, persuading and satisfying them. Khazaen al-Anvaar va Maaden 

al-Akhbar (meaning “Treasuries of Lights and Sources of Stories” in 

English), a mystical and literary exegesis which has been published, 

surveyed, and corrected in recent years, was written by Mir Mohammad 

Reza ibn Mohammad Khatoun Abaadi during the Safavid era. The book’s 

preface, which contains 14 “treasuries,” is of special importance. In fact, 

these treasuries define perquisites and requirements for exegesis of Quran. In 

the third treasury, Khatoun Abaadi discusses novel literal, spiritual, and 

expressional instruments in detail and then, explains Quranic sciences. 

Hence, from this perspective, this book is a significant example for writing 

prefaces. This research aims to perform a quantitative and qualitative 

analysis of the usage of adaptation in Khatoun Abaadi’s book. Results of the 

research demonstrate that by artistic use of sound and music and literary 

devices such as pun and allusion, Khatoun Abaadi presents a novel and 

effective form of adaptation. 
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 آبادی خاتون األخبار معادن و األنوار خزائن تفسیر دیباچۀ در قرآنی اقتباسات بررسی /401

 األخبار األنوار و معادن خزائن دیباچۀ تفسیردر  قرآنیبررسی اقتباسات 
 آبادی خاتون
 

 یمؤذن محمد علی
 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه فارسی ادبیات زبان و استاد

 جعفریان رسول
 ، تهران، ایرانتهران دانشگاهتاریخ  استاد

 4موحد حسینی سادات طاهره
 ، ایراندیس البرز دانشگاه تهرانرپ ،رسیفا ادبیات زبان و دکتری دانشجوی
 24/44/4198 مقاله: پذیرش تاریخ ؛22/40/4198 :مقاله دریافت تاریخ

 

 چکیده
 یکی اقتباس. است بوده مخاطب جذب اصلی عوامل ازیکی  همواره قرآن کریم هنری اعجاز و ادبی جمال
 موجب متن، به بخشیدن مقبولیت و ناغ وجاهت، ضمانت، اعتبار، با تواند می که است بالغی های شیوه از

 ا   ادبای  تفاسایر  از األخباار  األنوار و معادن خزائن تفسیر. گردد آنان اقناع سرانجام، و مخاطبان بیشتر جلب
 در را آن اسات و  گرفته قرار چاپ و تصحیح تحقیق، مورد اخیر های سال در که است دورۀ صفویه عرفانی
 ماؤمن  محماد  بن رضا میرمحمد» ،دورۀ صفویه ادیب مفسر وث محد عالم، ،قمری هجری دوازدهم قرن
. اسات  آن ای خزانه چهارده ۀمقدم تفسیر، این فرد به منحصر های یژگیو از. است تهنوش آن را« آبادی خاتون
 ۀخزانا  در مؤلا  . کند می تبیین را قرآن کریم مفسران نیاز مورد علوم و نیازها پیشمزبور  خزائنواقع،  در
 از و است تهپرداخ قرآنی علوم تشریح به آنگاه و بیان ،معنوی و لفظی بدیع صنایع شرح به صیلتف به سوم،
 روش کما   باه  حاضار  پژوهش. است زده رقم فن اهل برای را نویسی مقدمه از اعالیی ۀنمون منظر، این

 ۀهنرساز از بادیآ خاتون هنرمندانه ۀاستفاد مقایسه، و تحلیل توصی ، های شیوه به و ای کتابخانه مطالعات
 گیاری  بهره با وی که داده نشان و است بررسی کرده کیفی و یکمّ منظر دو از را اثرش یباچۀداقتباس در 

 و هاا  آن و خاصیت القاگری تکرار هنری از آهنگ، اصوات، استفادۀ و (منقطع و ناقص کامل،) اقتباسات از
 اقتباساات  در کنار نظیر مراعات و جناس میح،تل همچون ،معنوی و لفظی بدیع صنایع سایر کارگیری به با

 .است تهگذاش نمایش به ثیرگذار از اقتباس راای بدیع و تأ جلوه قرآنی،
 

 .صامت، القاگری ،آبادی خاتون ،تکرار اقتباس، ،قرآن :یدیکل یها واژه
 مقدمه. 4

است؛  دهمسلمانان را به کنکاش در مفاهیم و اسرار خود فراخوان ،در آیاتی چند قرآن کریم
 با[ را آنان رایز] :یَتَفَکَّرُونَهُمْ یهِمْ وَلَعَلَّلَ إِلَاسِ مَا نُزِّنَ لِلنَّیِّرَ لِتُبَکْالذِّ ی َنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَیِّبِالْبَ )آیاتی از قبیل:

 ،مردم یبرا تا م،یآورد فرود تو یسو به را قرآن نیا و ،[یمفرستاد] ها نوشته و ارکآش لیدال
 (11النحل/ ) (شندیندیب آنان هک دیام و ،یده حیتوض است، شده نازل شانیا یسو به را آنچه
 هک میردک نازل شما یسو به یتابک ما قت،یحق در :أَفَلَا تَعْقِلُونَ مْکُرُکْهِ ذِیتَابًا فِکِمْ یکُلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَ) و
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 4199/401 بهار ،4 شمارۀ ،9 سال بالغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

ان برای درک مسلمان ،به این ترتیب .(40یاء/ ألنب)ا (!د؟یشیاند ینم ایآ. است آن در شما ادی
 نحو، قرائت، لغت و بالغت را پدید آوردند. رفته علوم صرف و بیشتر کالم وحی، رفته

 القرآن، اعجاز، القرآن نظم، القرآن غریب، القرآن معانی، القرآن پیدایش آثاری نظیر الفاظ»
شاهد این  ،وم هجری به بعداز قرن د ةالفصاح سرّ و ةالبالغ اسرار، عجازدالئل اإل
های  رای درک جلوهبوم فقط البته پیدایش این عل .(31 :4190 ،خطیبیر.ک؛ ) «مدعاست
 ،آن گستردۀ اسرار رای درک تعالیم وب ابزاری ها دانشبلکه این  ،نبود قرآن کریمهنری 

 شفاهی و به قرآنتفسیر  ،الزم به ذکر است که در صدر اسالم شدند.یعنی علم تفسیر 
  .شد می انجاماصحاب ایشان  و )ص(ۀ پیامبروسیل

معروف   چهار کس، اند سخن گفته قرآنن که در تفسیر ایشا )ص(بدان که اصحاب رسول»
 )ع(علیبن کعب. از این میان،  بیّأ مسعود و ابن عباس، ابن ،)ع(طالب بیبن أ علی :ندهست

اللّه،  علمه رسول علم علماً ليٌّع :عباس ابنقال » افضل بود: و تر بردر علم تفسیر از همه 
ن علم ي مِلمِبي، وعِن علم النّمِ عليّ ن علم اللّه، وعلمُبي مِمه اللّه، فعلم النّاللّه علّ ورسول
 «بحري سبعة کقطرة فِ الّإ في علم عليّ (ص)وما علمي وعلم اصحاب محمد )ع(علي
 . (49 :4191 ،رکنی یزدی)

مفسران شیعه و  و بعد ادامه داد یها سدهخود در گیری به حرکت  علم تفسیر پس از شکل
... به کنکاش در آیات یی، عقلی، نقلی، کالمی، عرفانی وهای گوناگون روا سنی با روش

نثرهای  ینتر ارزندهاز  تفسیر طبری ۀترجم» معانی آن پرداختند. کش  اسرار و و قرآن
اه که امیر سامانی تفسیر آنگاثیر،  ۀ ابنبه گواهی مقدم و رود می شمارفارسی دری به 

دش را بیند و فوای می ا بودندبغداد، در چهل مصح  بیاورده  که ازطبری را  دامندراز
خرمشاهی، ر.ک؛ ) «نماید یم ءاستفتاآن را  ترجمۀ یابد، از علمای ماوراءالنهر جواز می دشوار

صر ما نیز تا ع بعد یها سدهگیری به حرکت خود در  پس از شکلعلم تفسیر . (118: 4189
هللا از جارا تفسیر کشاف، دورۀ صفویهکتب تفسیری متقدم بر از بین  است. ادامه داده
ارجاع  استناد و موارد ،است شدهبیان نوشته  معانی و ،علوم بالغی با تکیه بر که زمخشری
بیان را بهترین توشه  نویسان دارد. زمخشری آشکارا علوم معانی ومیان تفسیر زیادی در
تواند به  مفسر نمی بدون این دو دانش،» ،او ۀبه عقید .است تهدانس قرآن رانسبرای مف
را که عرب  ،جمال بالغی و اعجاز آن و قرآنیراه یابد و به اشارات و لطای   قرآندالالت 
دورۀ تفسیرنویسی در اما  .(292 :4190 ،شوقی، ضی  ر.ک؛) «شودآگاه  ،نش وادار ساختهبه کر
 را به آن« شیعیهای  عصر تدوین دانش»که  د پژوهش این مقالهعصر موریعنی  ،صفویه

بدین معنی که  ؛یافتجریان  خاصبا رویکردی  ،پیشینهای  ، عالوه بر روشاند نسبت داده
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تفاسیر خود را بر اساس روایات منقول از صحابه و نیز  ،پیشینهای  تفسیرنویسان سده
بردن به اعماق معانی   ن دوره برای پیولی اغلب مفسران ای ،نوشتند می تصوفعقاید اهل 

و خطب  ها یباچهدنیز در  یا عدهبردند و  می بهره )ع(ینمعصومیات منقول از ااز رو ،قرآن
 ،4یکاشان هللاا فتح  مولی ،برای نمونه کردند؛ می یدکأت خود آغاز تفاسیر خویش بر روش روایی

و چون مقصد » نویسد: نین میخویش چ الصادقین تقسیر منهجم، در مقدمۀ هُمفسر قرن دَ
صادقین است به حجج واضحه و  ائمۀایضاح طریق  ،اقصی و مطلب اعلی از این منتخب

لزام فی إ الصادقین منهج، مسمی شد به از این جهت ن به براهین باهره.الزام مخالفی
 .(1 :4110)کاشانی،  «المخالفین

 األخبار األنوار و معادن خزائنمعرفی تفسیر  .2
عرفانی که عالم، فقیه، محدث و ادیب سرشناس، میرمحمدرضا بن ا  سیرهای ادبیاز تف
و مریم ایمانی خوشخو آن را  است نوشته آبادی آن را در قرن دوازدهم خاتون مؤمنمحمد 

پژوهشی میراث مکتوب چاپ  ۀسسدر مؤ نموده، تصحیح 4183برای نخستین بار در سال 
حمد تا پایان  ۀچهارده خزانه است و تفسیر سور است. این تفسیر شامل ی  فاتحه و شده
آبادی موفق به  دهد که خاتون می نشانگیرد. بررسی منابع تاریخی  می بر نساء را در ۀسور
 ۀوی در خطب .است تهنساء ادامه نیاف ۀاین تفسیر پس از سور ، لذااین تفسیر نشده ادامۀ

 :است کردهذکر  دو هدف را از نگارش این تفسیر ،آغاز کتاب
ور ارباب دانش ئد جسیمه است و جمه، آنچه جامع فواید عظیمه و فراو از تفاسیر شیعه»

ستشمام اس از االنّ ، و اواسطشده ی تألبه عربی  ،ندوافرحظ  مندِ و بینش از آن بهره
چیزی که مقنع طبایع ارباب ذهن  ،است و از تفاسیر فارسیه روایح فهم آن نصیبی نبرده

هدا رسیده باشد،  ائمۀو مستندش به  ءالعلما بین معتبرۀآن از کتب و مضامین  ،و ذکا
هللا ءاشا رسید که ان می بضاعت مدتی بود که به خاطر فاتر این بی ،بنابراین کمیاب.

 .(42: 4183آبادی،  )خاتون «نویسد.... قرآنتفسیری کامل و شرحی بر 

ی است و علت آن را آمده در نگارش تفسیر ناراضوجود هب یرتأخاز او  ،چنین هم
 4442، تا آنکه در سال کند می ذکرپی و عدم استقرارش در ی  مکان  در های پی مسافرت
به  ،«ن یقینیبرادران دینی و خالّ»شود و بنا به خواهش  می واردبه تبریز  مریقهجری 
 آن را به» کند: می ذکردر پایان دیباچه نیز نام کامل کتاب را  شود. می مشغولآن  ی تأل

: 4183آبادی،  خاتون)« ساختمموسوم  خیارة األئمة األفی منقب األخبار األنوار و معادن خزائن

آمیخته به صنایع بدیع لفظی و  آغاز تفسیر، نثر متکل  و مصنوعِ خطبۀنثر دیباچه یا  .(41
 ،سعدی گلستان یوۀشاست و نویسنده به  قرآنیاقتباسات  بهمشحون  نیز معنوی و بیان و



 4199/402 بهار ،4 شمارۀ ،9 سال بالغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

ن و مؤکد مزیّ ،اوست یبانۀاد یحۀقرطبع و  ییدۀزااز کالم را با اشعاری که  هر قسمت
قسمتی آن است که  چهارده خزانۀکند،  می ییخودنماچه در این تفسیر اما آن .است کرده
 صافیفصلی،  هدَ مقدمۀبا  (هللا کاشانیا )اثر مولی فتح مهُدر قرن دَ الصادقین منهجتفاسیر 
عالمه )اثر  البرهانقسمتی،  دوازده مقدمۀبا  مدر قرن یازده (انیمحسن فیض کاشمالّ)اثر 

قسمتی از پیشتازان این گونه  شانزده مقدمۀبا  مدر قرن یازده (سیدمحمدهاشم بحرانی
 «خزانه»قسمتی با نام  چهارده یا مقدمهتفسیر مورد بحث این مقاله نیز  هستند. ها مقدمه
تسلط  ،وان نکات مهمی را استخراج کرد و آنت می مذکورهای  مقدمه یسۀمقااز  دارد.
تمام این  ،. همچنیناست گری در بین نویسندگان علمای عصر صفویه اخباری یۀروح
اسناد و اعتبار  گانه، های هفت ، قرائتیرأ، تفسیر به قرآندر مسائل مربوط به  ها مقدمه

 مقدمۀبرتری  نقطۀا ام اشتراک دارند. قرآن یلتأو، تحری  و قرآنآن، ثواب قرائت و حفظ 
 ازبا اقتباس  ،سوم خزانۀآبادی در  در این است که خاتون ها مقدمهبر سایر  األنوار خزائن
کند و فراگیری علوم بالغی  می یدکأت قرآنبر گستردگی اسرار، مفاهیم و متون  ،آیات زیر

 :نٍیتَابٍ مُبِکِ یفِ ابِسٍ إِالَّیَ الَوَ لَا رَطْبٍ وَ...) داند: می الزمامری ضروری و  ها آنرا برای پی بردن به 
مَا  ...) و (19 ألنعام/)ا ([ استثبت] روشن یتابک در هکنیا مگر ،ستین کیخش و تر  یچه و

 (یما نکرده فروگذار[ محفوظ لوح] تابک در را یزیچ چیه ... ما :ءٍیتَابِ مِنْ شَکِالْ یفَرَّطْنَا فِ
صنایع بدیع  ت و انواع آن، علوم بالغی شاملاو پس از شرح معنای حکم. (18 ألنعام/)ا

دهد و  می شرحنه صنعت( و بیان را به صورتی موجز و مختصر  و لفظی و معنوی )چهل
آورد. اکنون به ذکر ی  نمونه از صنایع بدیع لفظی  می قرآنی از ی  نیز شواهد برای هر
است که در کالم  آن چنان صنعت ازدواج:» شود: می بسندهاست،  ۀ سوم آمدهکه در خزان
دو لفظ به ی  وزن و ی  ردی  یا بیشتر به یکدیگر مقارن دارند. کقوله:  ،مقفی مسجعِ
 قرآنیسوم با شرح علم معانی و علوم  خزانۀ .(29: 4183آبادی،  )خاتون «(ینقِیَ إٍبَنَبِ إٍبَسَ نْمِ  َتُئْجِ)

 سرودۀکه  (السالم )علیهم صومینالمع ةئماأل خاتم نأش در ای یدهقصبا  آنگاهیابد و  می ادامه
 یابد. می یانپاخود اوست، 

 آبادی شرح ایام حیات خاتون 1
، ینمؤمنتراب اقدام ... » :است کردهخود را بدین گونه معرفی  ،تفسیر خطبۀآبادی در  خاتون

محمدرضا  ،آبادی خاتون مؤمنمحمد  راشدین، ابن اجلۀ ائمۀخادم اخیار انبیاء سالکین و 
از تاریخ دقیق تولد وی اطالع  .(9: 4183آبادی،  خاتون) «یصفهاناإلتخلص بمطلع امامی الم

اول قرن دوازدهم هجری  یمۀن زادۀاو را  ،لیکن مورخان به اتفاق رستی در دست نیست،د
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به حسن افطس،  آنان نسبو  ز سادات حسینی ساکن در مدینه بودنداند. اجداد او ا دانسته
به دعوت حاکم  ،«حسن»رسد. یکی از این سادات به نام  می )ع(ینالعابد امام زین نوۀ

 خراسانالنقبای  گیرد و نقیب می یهمسررود و دختر حاکم را به  می مشهدخراسان به 
از  کنند؛ می مهاجرتفرزندانش به شهرهای قم و اصفهان  ،شود. پس از وفات وی می
او در  آبادی است. ان خاتونۀ خاندین که سرسلسلالدّ بن جالل ین بن حسنعمادالدّ ،جمله

ورد و تا پایان  آباد، یکی از روستاهای اصفهان می خاتون به ،پی بروز طاعون در اصفهان
ن خاندا .2اند نامیده شده «آبادی خاتون»احفاد و اوالدش  ،ماند. از این رو می آنجاعمر در 
دار  و منصبافراد سرشناس روزگار خویش مدرسان و  آبادی همواره از عالمان، خاتون

آن  بارۀکه در الهدایه ابواب ا4 است: به جای ماندهاز وی سه اثر  ند.بود 1جمعهامامت نماز 
در شرح اسماء حسنی، معرفت انبیاء و تواریخ  الخلود جنات ا2 اطالع کافی در دست نیست.

 خباراأل األنوار و معادن خزائنعرفانی ا   ادبی یرتفس ا1 معصومین و سالطین اموی و عباسی.
 که اثر مورد بحث این مقاله است.

 مبانی نظری اقتباس 1
با اعتبار، ضمانت و  قرآن کریمهای استشهاد از  اقتباس به عنوان یکی از روش

موجب  سرانجام،و  کند یمبخشی به بافت کالم اسباب توجه مخاطبان را فراهم  مقبولیت
به معنی مختصری از آتش  ،بر وزن قفس «قبس» ۀاقتباس از ماد» .شود یمآنان  1اقناع
شریعتمداری، ر.ک؛ ) «است آمده قرآناین واژه سه بار در  .کنند می جدا یا مجموعهکه از است 

4191 :1/118). 
 هک یهنگام :یهُدً ارِالنَّ ینْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَمِ مْیکُآتِ یعَلِّآنَسْتُ نَارًا لَ یثُوا إِنِّکُنَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْ یإِذْ رَأَ)ا 
 از یا پاره هک دیام دم.ید یآتش من رایز د؛ینک درنگ: گفت خود ۀخانواد به پس د،ید یآتش
 .(40 )طه/ (ابمی[باز را خود] راه ،آتش پرتو در ای ،اورمیب شما یبرا آن

[ کن یاد] :مْ تَصْطَلُونَکُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّیکُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیکآنَسْتُ نَارًا سَآتِ یلِأَهْلِهِ إِنِّ یإِذْ قَالَ مُوسَ)ا 
 شما یبرا یزود به د.یرس نظرم به یآتش من: گفت خود ۀخانواد به یموس هک را یهنگام
 (دینک گرم را خود هک باشد آورم. یم شما یبرا یآتش شعله ای آورد، خواهم آن از یخبر
 .(2النمل/ )
 فَضُرِبَ نُورًا فَالْتَمِسُوا وَرَاءکُمْ ارْجِعُوا قِیلَ نُّورِکُمْ مِن نَقْتَبِسْ انظُرُونَا آمَنُوا لِلَّذِینَ وَالْمُنَافِقَاتُ ونَالْمُنَافِقُ یَقُولُ یَوْمَ)ا 

 هک یسانک به منافق زنان و مردان روز آن :الْعَذَابُ قِبَلِهِ مِن وَظَاهِرُهُ الرَّحْمَةُ فِیهِ بَاطِنُهُ بَابٌ لَّهُ بِسُورٍ بَیْنَهُم
: شود یم گفته .میریبرگ[ یاندک] نورتان از تا ،دیده مهلت را ما: ندیگو یم ،اند آورده مانیا
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 را آن هک شود یم زده یوارید ها آن انیم آنگاه .دینک درخواست ینور و دیبرگرد بازپس
 .(41الحدید/ ) (دارد عذاب به یرو ظاهرش و است رحمت باطنش: است یا دروازه

 ؛اند آن اقتباس گفته سبب... و این صنعت را به باشد می آتشواگرفتن » ،ر لغتاقتباس د
 از ایراد آن لفظِ شود. می حاصلصاحب آن را نور و ضیایی  ،که از فراگرفتن آتش چنان

نویسندگان کتب بالغی  .(412: 4139کاشفی، ) «گردد مقتبس نیز در شعر ضیایی ظاهر می
آید  می دستاین نتیجه به  ،دارند. از برآیند نظرات آنانباس دربارۀ منبع اقتنظرات متفاوتی 

، احادیث، مسائل فقهی، اشعار و سخنان نغز دیگران قرآنتواند آیات  می اقتباسکه منبع 
و  قرآن کریممنبع اقتباس در متون ادب فارسی،  ینبسامدترو پر ترین یجراباشد، اما 

 .است )ع(احادیث معصومین
 یحتلممجموعه خواند و آن را زیر می متضمنا مترادف تضمین و اقتباس ر نجفی ۀدرّ»
و حدیث  قرآنداند، نامی از  می اقتباسمترادف آن را داند و در تعری  متضمن که  می
آورد و با توجه به  می آنگیری از شعر دیگران را در تعری   تنها بهره و برد ینم
 یختهآمصفت با تضمین و تلمیح اند، این  ی که کتب بدیعی از اقتباس کردههای ری تع
 .(201:  4193 ،کاردگرر.ک؛ ) «شود یم

تضمین منحصر به » است: س را تضمین آیات و احادیث نامیدهسید محمود نشاط، اقتبا
و یا از امثال مشهور  قرآن کریماز  ای یهآاشعار نیست و ممکن است از حدیثی مشهور و 

آن را به  ،تعری  اقتباس ۀگرکانی ضمن ارائ حسینمحمد .(234: 4113)نشاط، « بزرگان باشد
آن است که متکلم در نثر یا نظم چیزی  ،اقتباس» :است کردهتقسیم  «ناپسند»و  «پسندیده»
موعظه و  ، و اگر در مقام حکمت،نه به طور نقل و روایت ،یا حدیث درج نماید قرآناز 

 «است شدهراه ادب خارج از  ،سن موقع نام دارد و اگر در تغزالت باشداخالق باشد، حُ
اقتباس ناپسند آن است »گوید:  می نفحاتانی به نقل از نابلسی در کگر .(21: 4122گرکانی، )

مروان به  که گویند: یکی از بنی چنان ؛)ص(رسولشود به شبیه به خدا و  یمؤدّکه 
ا نَیْلَعَ مَّثُ مْهُابَیَإِ ءَانَیلأَ نَّإِ که در شکایت از عامل وی بود، چنین نوشت: ای یضهعر
یا  قرآن ۀگیری از آی ین همایی نیز اقتباس را به بهرهالدّ جالل .(28: 4122 )گرکانی،« مْهُابَسَحِ

، از نویسندگان مقاالت ادبی یا عدهسفانه . متأاست کردهحدیث یا بیت معروفی محدود 
ر صورتی که اند، د سرقات ادبی مطرح کرده ءاشتباه به استناد از ایشان جز اقتباس را به

مبحث  ،رقات ادبیسدر فصل چنین استنادی صحیح نیست و هرچند همایی  گیری نتیجه
سرقات  ءکید دارد که اقتباس جزبر این نکته تأ ولی در دو جا ،است کردهاقتباس را مطرح 
و در ذیل آن  است یازده مثال عنوان ذکر کرده ،آغاز فصل سرقات ادبی ادبی نیست و در
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در توضیح و  ، مشتمل بر مطالبییما کردهاین یازده عنوان که ما اختیار که   شدهمتذکر 
 سرقات ادبی باشد؛ جز واقعاًخواه  ، و نیز متناسب با فصل سرقات ادبی است؛ها تفسیر آن
اقتباس از اقسام  یا پارهمانند توارد و  ؛تنها تهمت سرقت باشد خ و انتحال، خواهسْمثل نَ
بار دیگر به جدایی اقتباس از سرقات ادبی  ،در ادامهاو سپس  .(112: 4120همایی، ر.ک؛ )

 کند: می اشاره
 نیز و رود ینماحتمال سرقت  قرآنیو آیات  مأثورهاقتباس از احادیث  بارۀپیداست که در»

چه خود این  است؛اقتباس اشعار معروف و آثار گویندگان مشهور نیز از تهمت سرقت مبرّ
همایی، ) «است بودهکه انتحال و سرقت در کار ن است ای ینهقرشهرت و معروفیت 

4120 :190). 

و اهداف زیر را  است مطرح نموده یا گزارهپذیری د محمد راستگو اقتباس را ذیل اثرسی
 است: برای آن برشمرده

پذیرد: تبرک و  های گوناگونی انجام می و حدیث با مقصد و غرض قرآنگیری از  بهره»
و ل و توجیه، تشبیه و تحلیل، تخدیر و تحریض، تزیین تیمن، تبیین و توضیح، تعلی

پیداست که چه بسا نمایی و... ، هنریفخرفروشنمایی،  تجمیل، اسشتهاد و استناد، نکته
 .(10:  4191)راستگو، « باشندتوانند  ساز اقتباس می و با هم زمینه یها یک ای از این پاره

نمای  نقش یلۀوسبه  قرآنی های اقتباس ، تماماألخبار األنوار و معادن خزائندر تفسیر 
 اند. اضافه به بافت اصلی کالم پیوسته

 

 پژوهش ۀپیشین. 1
 متون نثر های اقتباس یشینۀپ .4ا1

 دربارۀ یا کتابخانه های فهرست رسانی، اطالع های پایگاه از شده انجام های بررسی در
 :است آمده دست به زیر نتایج ،قرآنی های تباساق
 تمام در معنوی بدیع صنایع های زیرمجموعه از یکی عنوان به تباساق موضوع ا4

 .است تهگرف قرار بررسی مورد فارسی و عربی بدیع های کتاب
 به نثر متون ۀعرص پژوهشگران که دهد یم نشان قرآنی اقتباسات یها پژوهش یبررسا 2

 .ندا هپرداخت هشتم قرن از قبل تا قرآنی یها اقتباس بررسی
 دورۀ های یباچهد ویژه به ،ها یباچهد قرآنی های اقتباس دربارۀ مستقل اثر یچه تاکنون ا1

 .است شدهن نوشته صفویه
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 آواها و القاها یشینۀپ .2ا1
 پژوهش این اقتباس بخش در که ها آن تکرار از حاصل معانی القای و آواها یرتأث ۀدربار
 :دارد وجود زیر آثار ،ایم کرده بررسی
 (.4181) قدیمی مهوش از« ثالث اخوان شعر به هیافتیر ،القا و آوا» ا4
 (.4191) شاهوردی فرحناز از« قرآن کریم در تکرار شناسی زیبایی یبررس» ا2
 (.4191) «هالقارع و زلزله ۀسور بر تکیه با قرآن معانی القای در آواها اعجاز» ۀمقال ا1
 (.4191) ساز برج غفار زاده و حبیبی زهرا از« المصدور ةنفث در هاالقا و آواها» ۀمقال ا1
 (.4191) فرزاد عبدالحسین شعبانلو و علیرضا از« شاهنامه در معنا و آوا» ا1

 یباچۀد های اقتباس از است جستاری ،بار نخستین برای حاضر پژوهش نکهای حاصل
 مورد اخیر های سال در که صفویه دورۀ نثر متون از األخبار األنوار و معادن خزائن تفسیر
 .است تهگرف قرار چاپ و تصحیح یق،تحق
 اطالعات گردآوری و تحقیق روش. 3
 .است تهانجام یاف ها یافته ۀ، تحلیل، توصی  و مقایسیا کتابخانهاساس مطالعات  بر
 های پژوهش یافته. 2

 نواراأل خزائنیت نقل آیات در کمّ .4ا2
 :است هتزیر انجام پذیرفهای  به شیوه األنوار خزائنیت نقل آیات در کمّ
 پردازد. می قرآن ۀکه در آن نویسنده به فراخور متن به نقل کامل آی «کاملاقتباس »ال ( 
از  به بخش مختصریا توجه به محتوای کالم که در آن نویسنده ب «باس ناقصاقت» ب(
 کند. می بسنده آیه
آیه را به قطعات  ،در آن نویسنده با توجه به محتوای کالم که «منقطعاقتباس » ج(

 یجا بافت کالم محتوای مورد نظر در را متناسب با ها آنکند و  تقسیم می یکوچکتر
 دهد. می

اما اقتباس  ،در شعر و نثر فارسی وجود دارداقتباسات کامل و ناقص از موارد فراوانی 
نثر عصر صفوی به  ۀبدیعی از اقتباس است که پس از بررسی سی دیباچ ۀمنقطع شیو

فقط مالحسین واعظ کاشفی در  ،آبادی خاتونقبل از  .است دهشیافت  انگنگارند یلۀوس
 :است کردهرا اقتباس  قرآنیالشهدا بدین گونه آیات  ةروض یباچۀد

 به یبتیمص چون هک یسانک[ همان] :رَاجِعُونَهِ یا إِلَهِ وَإِنَّا لِلَّبَةٌ قَالُوا إِنَّیصَابَتْهُمْ مُصِنَ إِذَا أَیذِالَّ) :آیه 
 .(13/ بقرهال) (میگرد یبازم او یسو به و میهست خدا آنِ از ما :ندیگو یم برسد، آنان
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 الشهدا ةروض: 
آنانند که به حکم الهی و فرمان  ،و این صابران که استحقاق بشارت دارند ذینالّ»

گویند  واالُقَ ،و نکبتی چون برسد ایشان را مصبیتی و بلیتی ،ةٌیبَصِمُ مْهُتْابَصَأَا ذَإِپادشاهی 
که  ،خداوندیم درستی که ما از آنِ هب هللّ انّإطریق اختصاص که ه از روی اخالص بکه 

پس هرچه از خواجه به بنده رسد و از مال  بر مملوک واقع  .به کمند بندگی او در بندیم
و ما به سوی مجازات  هِیْلَإِ انَّإِجز تسلیم و انقیاد و رضا به حکم قضا چاره نباشد و  ،گردد

کاشفی، ) «بودیعنی رجوع ما به حضرت او خواهد  ؛بازگردندگانیم ونعُاجِرَ و مکافات او
4110: 9). 

کامل، ناقص و  ۀسه شیو از ،قرآنییت نقل آیات از نظر کمّ األنوار خزائندر  آبادی خاتون
بسامد نسبت به بقیه اقتباس ناقص  یوۀش ،که از این میان است کردهاستفاده  منقطع

 نقل مقطع نیز یافت شد. یوۀشی  مورد  األنوار خزائن چۀیبادبیشتری دارد. در 
 اقتباس از نظر کیفیت ارتباط با محتوای متن .2ا2
 نوع است: دو ،گونه کاربرد اقتباس  این
 ،به عبارت دیگر ؛در ارتباط با محتوای آیه است کامالً: اقتباس آیه عینی ( برداشتال 

 تطابق دارند. کامالًمحتوای آیه با محتوای کالم نویسنده 
های  : محتوای آیه با محتوای کالم نویسنده مطابقت ندارد و برداشتذوقی ( برداشتب

ه بر آن سعی نویسند ،. در این نوع کاربرداست بوده مؤثرشخصی نویسنده در انتخاب آیه 
اقتباس کیفی به  یوۀش هر دو .بردب کار بهکالم خود  با سواست که محتوای آیه را هم

 د.کن را دنبال می کید، تشریح و توضیح، تشبیه و تمثیلو تأ ییدتأ اهدافِ ،فراخور متن
 آبادی خاتونابداعی های  اقتباس .1ا2

همسو و معنوی نیز از صنایع بدیع لفظی  ،قرآنی های گیری از اقتباس بهرهدر  آبادی خاتون
مراعات  ناس و: تکرار، ج. این صنایع عبارتند ازاست کردهو همراه با بافت مقتبس استفاده 

کنند. تکرار از  می یجاداموسیقی معنایی نیز  ،نظیر که عالوه بر ایجاد موسیقی داخلی
بالغی آن است. این تکرارها در های  و یکی از جلوه قرآنصنایع بدیع لفظی و برگرفته از 

فعل و حرف،  سم،ت )همخوان و واکه(، واژگان شامل ااعم از صامت و مصوّ ،ها هواژ
از طریق  قرآنساختارهای نحوی، معناها و قصص نمود دارند. تکرار در ، ها جمله
در هر بار  قرآنیسازی در خدمت لفظ و معناست و بدین سبب است که قصص  برجسته
 قرآنتمام تکرارها در دارد و از این رو،  می عرضهمحتوای جدیدی به مخاطب  ،تکرار
فارسی راه  ت عرب به متون نثر و نظمو ادبیا قرآن کریمتکرار از  یۀآراد. نهست هدفمند
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نه، قلب و از قبیل انواع جناس، سجع، ترصیع، مواز ،ها یهآرااز  . بسیاریاست کردهپیدا 
پژوهشگران ادب فارسی  .اند تکرار شکل گرفته یۀپابر  ...الصدرعلی العجز و عکس، ردّ

محمدرضا شفیعی کدکنی موسیقی  اند؛ مثالً دهکرشعر بررسی  حوزۀتکرار را بیشتر در 
 مجموعۀ ،از موسیقی داخلی یا درونی منظور» :داند می تکرار یجۀنتداخلی و معنوی شعر را 

کلمات ی  شکل ممکن است وجود های  و مصوت ها صامتاست که میان  ییها تناسب
یم در توان می توسعاًهر نوع تناسبی را »همچنین،  .(93: 4182شفیعی کدکنی، )« باشدداشته 
، همه اند ... خواندهطباق، تضاد، مراعات نظیر وچه قدما و آهنگ قرار دهیم و آنقلمر
ه بنوعی آهنگ در درون شعر  ها تناسبمعنوی مفاهیم و کلمات است و این های  تناسب
 یا جلوه األنوار خزائنبه اقتباسات  عنصری که ؛(92: 4182 کدکنی، شفیعی) «دنآور می وجود

شاعری  ۀذوق و قریحاز  گیری بهره با آبادی خاتون است. در واقع، یدهبدیع و خاص بخش
، به واجیعنی  ،کوچکترین واحد آوایی زبانتکرارهای القاگر با استفاده از  و خویش
به طور مدون به  ها واجالقاگری  یۀنظر است. بدیع و خاص داده یا جلوه قرآنی های اقتباس
  .شدمطرح  ،سویشناس فران ، زبانموریس گرامون یلۀوس

 ییها واژهانتخاب حاصل است   2ای جلوه ،نامند می  4«هماهنگی القاگر»آنچه را امروزه »
وی های  یشهاند یابا تصاویر ذهنی  ها آن ۀدهند تشکیلهای  که واج وسیلۀ شاعربه 

یاز به توصی  یا شرحی دقیق و آنکه ن بی ،ها جلوهد. شاعر با توسل به این نتناسب دار
را تداعی کند  خود نظر مورد های اندیشه یاتواند تصاویر ذهنی  می جزء داشته باشد، به جزء
در ایجاد  ها واکهو  ها خوانا در ذهن خواننده بیدار سازد. هر دو دستۀ همر ها آنو 

 . (20ا49 :4181قویمی، ر.ک؛ ) «ثرندؤمهماهنگی القاگر 

چه در این مقاله ، اما آنفراوانند ها مصوتو  ها صامت یتکرارها ،األنوار خزائن یباچۀددر 
که  هاست آن خاصیت القاگریو   قرآنی های شده، تکرارهای آوایی همسو با اقتباسبررسی 

 .اند همراه شده ها آنبا  در این مسیر نیز سایر صنایع بدیع لفظی و معنوی
 مثالااهد وو ش ها نمونهبررسی . 1ا2
 :(49 إلنشقاق/)ا (نشست دیبرخواه یحال به یحال از قطعاً که :بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍکلَتَرْ) آیه. 
 سماک، به مداد و شنجرفِ  ۀه سفینخاک و زیر زبرجد نُ ۀجد خطّ.. بر زبراب.» :نواراأل خزائن

، آبادی خاتون) «نگارد (بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍکلَتَرْ)ق، سرمشق غسق و شفق و الجورد این صدف معلّ

4183: 2). 

                                                           
1 . Suggestive Harmonic 

2 . Effect 
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یح و در ارتباط با کامل و از نظر کیفیت به هدف تشر یوۀشیت نقل به کمّ از نظرآیه 
آوایی  نمودِ« ق» صامتِ ،از میان آواهای تکراری این متن. است تهکار رف محتوای متن به
انسدادی است یعنی به هنگام تلفط مستلزم های  از هم خوان« ق» صامتِ»بیشتری دارد. 

  .(11 :4181قویمی،  ر.ک؛) «به خارج استخروج ناگهانی هوا با فشار 
که با حالت انفجاری خود در تلنگر زدن و هوشیار ساختن « قاف»خصوصیت آوایی حرف »

افتد، باعث شده تا در بسیاری از آیات که حول تصویرهای قیامت و خبر  می مؤثرمخاطب 
 «شوداستفاده به زیباترین شکل  آن  یصوتدادن از رستاخیز است، از این حرف و خاصیت 

  .(411 :4191شاهوردی، ر.ک؛ )

که اغلب در  ییها سورهاست که نام  مؤثرتا آن حد « قاف»صوتی  یرتأثهمچنین »
قارعه، قیامه، واقعه، »حاوی این حرف است:  هستند، وص  قیامت و حوادث وابسته به آن

 ،در بافت کالم« ق»تکرار آوای  ،بنابراین .(413 :4191شاهوردی، ) « «انشقاق، قمر، الحاقه
هدف بیداری و آگاه ساختن انسان برای تحوالت و  ، باهمسو با بافت مقتبس

 واژۀ . همچنین،مواجه خواهد شد ها آناست که در هر مرحله از زندگی با  هایی یدگرگون
طبقات آسمان را به  ،«سماک ینۀسفه نُ»نشینی با عبارت  ، در همدر بافت مقتبس «طبق»

 کند. می درمتباذهن انسان 
 :(میدیآفر اعتدال نیوتریکن در را انسان یبراست[ که] :یمٍتَقْوِأَحْسَنِ  یلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِ) آیه 
 .(1 التین/)
 وی  مبارکِ بر تارکِ (مٍیأَحْسَنِ تَقْوِ یلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِ)التکریم  دیهیم الزم» :األنوار خزائن

 .(1: 4183آبادی،  ونخات) «گذاشت
، به از نظر کیفیتو  است تهبه متن پیوساقتباس کامل  یوۀشبه  ،یت نقلاز نظر کمّآیه 

مصوت بلند  .محتوای کالم با محتوای آیه مطابقت دارد و است کار رفته هدف توصی  به
در بافت کالم و بافت  ،زیرترین مصوت زبان استو روشن های  که از مصوت« ای»

ویژه بیانگر احساسی است که فریادی از نهاد  این واج، به» .است شدهر مقتبس تکرا
ر.ک؛ ) «یدیناامس و ان، تحسین و ستایش و نیز فریاد یأفریاد شور و هیج آورد؛ میبر

، در رساندن مفهوم آیه در همسایگی بافت مقتبسلذا تکرار این مصوت  .(22 :4181قویمی، 
 .کند یمکم   ریده اانسان برترین آفا 
 :یبٌ دُرِّکَوْکَهَا نَّأَکَالزُّجَاجَةُ  زُجَاجَةٍ یالْمِصْبَاحُ فِ مِصْبَاحٌ اهَیفِاةٍ کَمِشْکَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ اللَّهُ نُورُ السَّ) آیه 

اللَّهُ لِنُورِهِ  یهْدِیَ نُورٍ ینُورٌ عَلَ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌیضِیُتُهَا یادُ زَکَیَةٍ یَّغَرْبِ ةٍ واَلَیَّشَرْقِ تُونَةٍ الَیةٍ زَکوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَیُ

 ،او نور مَثَل. است نیزم و ها آسمان نور خدا :یمٌعَلِءٍ یلِّ شَکُوَاللَّهُ بِ اسِرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّضْیُوَ شَاءُیَمَنْ 
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 ییگو شهیش آن. است یا شهیش رد چراغ آن و ،یچراغ آن در هک است یچراغدان چون
 افروخته ،یغرب نه و است یشرق نه هک یتونیز ۀخجست درخت از هک است درخشان یاختر
. بخشد یروشن ا باشد دهینرس یآتش بدان هرچندا  روغنش هک است ی نزد. شود یم

 را ها مَثَل نیا و ندک یم تیهدا شیخو نور با ،بخواهد را هکهر خدا. است یروشن بر یروشن
 .(11 النور/) (داناست یزیچ هر به خدا و زند یم مردم یبرا خدا
 است تهبرافراش (ءُیضِیُتُهَا یادُ زَکَیَ)و مصابیح  (یبٌ دُرِّکَوْکَهَا نَّأَکَ)قنادیل زجاجی » :األنوار خزائن» 
 .(1: 4183آبادی،  خاتون)

 یباچۀددر و مانند اقتباسات مالحسین واعظ کاشفی اقتباس منقطع  یوۀشآیه به 
محتوای کالم با  تشبیه و هدف به ،از نظر کیفیت و است به متن کالم پیوسته الشهداروضة

در بافت کالم با  «مصابیح» و« زجاجی»، «قنادیل»های  واژه ست.متن مقتبس همسو
و القاگر  اند گسترده از مراعات نظیر تشکیل داده یا شبکه «ءُیضِیُ» و «تُهَایزَ»های  واژه

و  «قنادیل»های  واژه همچنین، .ندهست  هدایت ،و به دنبال آن ،ر و روشنیمعنای نو
را  ها آنکه در فارسی  قرآنیفواصل  دارند. قرآناز نوع فواصل متوازن  یا فاصله «مصابیح»
آن است که کلمات  ،متوازن فاصلۀ». اند اساس جناس شکل گرفته بر ،نامند یم «سجع»

مانند واژگان  ؛(432 :4192خرقانی، ) «باشندانی مختل  فق و در حرف پایقرینه در وزن مت
 (الْعِهْنِ الْمَنْفُوشِکَونُ الْجِبَالُ کُوَتَ* الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کَاسُ ونُ النَّکُیَوْمَ یَ) ۀدر آی« المنفوش»و « المبثوت»
 .(1ا1 القارعه/)
 :هک یدار گمان ای :الًیسَبِ الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّکَ إِنْ هُمْ إاِلَّ عْقِلُونَیَوْ سْمَعُونَ أَیَثَرَهُمْ کْأَ مْ تَحْسَبُ أَنَّأَ) آیه 
 (ترند گمراه هکبل ستند،ین ستوران مانند جز آنان شند؟یاند یم ای ،شنوند یم شترشانیب
 .(11 الفرقان/)
 طول امل و تکدۀملظ گشتۀ ۀ ضاللت و طغیان، گمتا دُردکشان باد» :األنوار خزائن 

جاه و جالل این دوده  یعۀرفبه اعالم  (بَلْ هُمْ أَضَلُّ الْأَنْعَامِکَ إِنْ هُمْ إاِلَّ) مرحلۀمستوقدان 
 .(1: 4183آبادی،  خاتون) «یدهرسسار حیات ابدی  ، به چشمهبرگزیده
بافت  هدف تشبیه به به ،و از نظر کیفیتاقتباس ناقص  یوۀشبه  ،یت نقلاز نظر کمّآیه 

« ظ»آوای  هم یها واجنشینی  هم .باشد میبا محتوای کالم در ارتباط  و است کالم پیوسته
گمراهی  سرانجام،مت و تاریکی و ظل ۀکننددر بافت مقتبس، القا« ض» در بافت کالم و

که در مجاورت  است قرآنپرتکرار های  روان و از واجهای  خواناز هم« ل» صامتِ هستند.
طور که  روان، همانهای  خوانهم» تری برخوردار است.از بسامد تکرار بیش ،با متن مقتبس

 یتداعدر حقیقت، حالت و کیفیت لیزی، لغزش و سیال بودن را  ،از نامشان پیداست
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لغزش و  ۀکنندلذا تکرار این همخوان در متن تفسیر القا .(11 :4181قویمی، ر.ک؛ ) «کنند می
 ست.ا  سقوط به سوی پستی

 :اتِنَا یَهُ مِنْ آینَا حَوْلَهُ لِنُرِکْبَارَ یذِالَّ یالْمَسْجِدِ الْأَقْصَ یمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَ الًیبِعَبْدِهِ لَ یسْرَأَ یذِسُبْحَانَ الَّ) آیه

 یسو به الحرام مسجد از یشبانگاه را اش بنده هک[ ییخدا] آن است منزّه :یرُالْبَصِعُ یمِهُ هُوَ السَّإِنَّ
 او به خود یها نشانه از تا داد، ریس ا میا داده تکبر را آن امونریپ هکا  یقصاأل مسجد
 .(4إلسراء/ )ا (ناستیب یشنوا همان او هک م؛یانیبنما
 (1 :4183، آبادی خاتون)« (یأَسْرَ یذِسُبْحَانَ الَّ)برق انتهای  بُراقِ آن راکبِ» :األنوار خزائن. 

به بافت کالم  ،هدف تشریح باناقص و  اقتباس یوۀشبه  ،یت نقلآیه از نظر کمّ
و  «برق» ،«براق» ،«راکب»واژگان  تطابق دارد. کامالً ، آیه با متنچنین. هماست تهپیوس
 نأش مناسبو در خدمت مفهوم آیه و  اند از مراعات نظیر ایجاد کرده یا شبکه «یسرأ»

توصی   که دراز آواهای درخشان است « آ» واکۀ» هستند. )ص(یامبرپیعنی معراج  ،آن نزول
 کار هبتوانمند و بلندمرتبه های  انگیز یا عظمت و شوکت شخصیت مناظر پرشکوه و شگفت

 ،بافت کالم و بافت مقتبس مجموعِ در« آ»لذا مصوت  .(13 :4181قویمی، ر.ک؛ ) «رود یم
توصی   ،و دیگری )ص(انگیز پیامبر سویه دارد: یکی، توصی  معراج شگفتکاربست دو

 ان.ایش ۀشخصیت بلندمرتب
 :(4النجم/ ) (دیآ یم فرود چون[ قرآن]=  اختر به سوگند :یجْمِ إِذَا هَوَوَالنَّ) آیه. 
 (1 :4183، آبادی خاتون) «(یهَوَجْمِ إِذَا وَالنَّ) موکبِ کوکبِ همایون» :األنوار خزائن. 

سازی این  ترادف وجود دارد که سبب برجسته رابطۀ« نجم» واژۀبا  «کوکب» واژۀبین 
انفجاری است و های  از صامت« ک» واجِ ،. همچنیناست شدهدر متن عبارت  واژه
شدت، عظمت و هیبت  القاکنندۀکه پیش از این نقل شد،  چنان ،انفجاریهای  صامت

 «قرآن»را استعاره از  «نجم»که  یآیه و بررسی کتب تفسیر ترجمۀدر  تأملهستند. با 
و مفهوم این آیه  قرآندر القای عظمت نزول از تکرار این واج  آبادی خاتون، اند دانسته

در بیان « ک»کارگیری واج  هب نیز (24الفجر/) (دَکًّا دَکًّا الْأَرْضُ دُکَّتِ إِذَا کَلَّا) ۀآی .است تهکم  گرف
 .مشهود است کامالًشدت و عظمت قیامت 

 :تر ی نزد ای مانک[ یانتها] دو[ طول] قدر به[ اش فاصله] تا :یأَدْنَنِ أَوْ یانَ قَابَ قَوْسَکَفَ) آیه 
 .(9النجم/ ) (شد
 آیه  .(1 :4183، آبادی خاتون) «(ینِ أَوْ أَدْنَیانَ قَابَ قَوْسَکَفَ) مکانِ ایوان معلّی شمسۀ» :األنوار خزائن

به هدف توصی  و در ارتباط کامل با  ،کامل و از نظر کیفیت یوۀشبه  ،یت نقلاز نظر کمّ



 4199/442 بهار ،4 شمارۀ ،9 سال بالغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

از « انکَفَ» واژۀدر مجاورت با  ،در بافت کالم «مکان» واژۀ .است تهکار رف همحتوای متن ب
 ینتر آهنگ . زیباترین و خوشاست کردهایجاد  قرآنشبیه فواصل متوازی  یا فاصله ،آیه
 یها واژهآن است که  ،متوازی فاصلۀ» متوازی هستند.های  ، فاصلهقرآنیهای  فاصله
خرقانی، ) «باشندیکسان  )روی( در حرف پایانی در وزن و همهم  ،رفته در فرجام آیات کار به

 (وَابٌ مَوْضُوعَةٌکوَأَ * سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ اهَیفِ) یۀآدر  «ةموضوع»و  «ةمرفوع»مانند واژگان  ؛(431 :4192
 .(41ا41 )الغاشیة/
 :یاءنبألا) (مینفرستاد انیجهان یبرا یرحمت جز را تو و :ینَلِلْعَالَمِ رَحْمَةً إاِلَّ کَوَمَا أَرْسَلْنَا) آیه/ 
402). 
 (1 :4181، آبادی خاتون) «(نَیرَحْمَةً لِلْعَالَمِ إاِلَّ کَمَا أَرْسَلْنَا وَ) تابناکِ آن مهرِ» :األنوار خزائن. 

، به متن تشریحآیه از نظر کمّیت نقل، به شیوۀ اقتباس کامل و از نظر کیفیت، با هدف 
در  «مهر تابناک»ترکیب وصفی الم مطابقت دارد. با محتوای ک کامالًاست و  کالم پیوسته
. است تهکار رف آن به ن نزول و مفهومبا شأهمسو  ،در متن آیه «ةًمَحْرَ»بافت کالم و 
است که برای عالمیان رحمت و مورد  «)ص(وجود پیامبر»استعاره از  «مهر تابناک» همچنین،

از این خاصیت القاگری آن نقل که پیش « آ»درخشان  واکۀ افزون بر این، .خطاب آیه است
توصی  عظمت و شوکت  برایدر عبارت تفسیر و همسو با متن آیه تکرار شده،  ،شد

 است. )ص(یامبرپشخصیت بزرگوار 
 :محمّد :مًایءٍ عَلِیشَ لِّکُهُ بِلَّانَ الکَ نَ وَییبِهِ وَخَاتَمَ النَّنْ رَسُولَ اللَّکِمْ وَلَکُدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِانَ مُحَمَّکَمَا ) آیه 
 همواره خدا و است امبرانیپ خاتم و خدا ۀفرستاد یول ست،ین شما مردان از ی  چیه پدر
 .(10ألحزاب/ )ا (داناست یزیچ هر بر
 (3 :4183، آبادی خاتون)« (نَییبِهِ وَخَاتَمَ النَّنْ رَسُولَ اللَّکِوَلَ)مهر عنوان » :األنوار خزائن. 

به هدف تشریح و در ارتباط کامل  ،اقتباس و از نظر کیفیت ۀبه شیو ،قلآیه از نظر کمیت ن
 «خاتم» واژۀاورت در مج ،در بافت کالم «مهر عنوان»افی ترکیب اض با محتوای متن است.
مراعات نظیر و موسیقی معنوی عبارت تفسیر  ۀسبب ایجاد شبک ،در متن مقتبس

نوعی مهر زدن به آن است. عالوه بر  ،در حقیقت ءشی ی زیرا پایان دادن به  ؛است شده
یعنی توصی   ،همان خاصیت القاگری در آیات پیشین ،«آ»درخشان  واکۀتکرار  ،ها ینا

 را دارد. )ص(یامبرپشخصیت واالی 
 :یمًاعَظِ اًکنَاهُمْ مُلْیمَةَ وَآتَکْبَ وَالْحِتَاکِمَ الْینَا آلَ إِبْرَاهِیفَقَدْ آتَ هُ مِنْ فَضْلِهِمَا آتَاهُمُ اللَّ یاسَ عَلَحْسُدُونَ النَّیَأَمْ ) آیه: 
 در ورزند. یم  رش است، ردهک عطا آنان به شیخو فضل از خدا آنچه یبرا مردم، به هکبل
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 (میدیبخش بزرگ کیمل آنان به و میداد ابراهیم خاندان را به متکح و تابک ما قت،یحق
 .(11 النساء/)
 نادی منادی منابر ه له، کالتظلیل إ ابدی سپاه، ظلّ شاه واالجاه مالئ » :األنوار خزائن

 :4183، آبادی خاتون) «فرمود دلمل  خلودش انشاادار خطۀدر  (مًایعَظِ اًکنَاهُمْ مُلْیوَآتَ) ۀشهود، خطب

40). 
 کار ، به هدف تمثیل بهفیتاقتباس ناقص و از نظر کی ۀبه شیو ،یت متنآیه از نظر کمّ

توصی   ،این قسمت از متن دیباچه و شاه سلیمان صفوی رۀباو کاربست آیه در است رفته
 «لمل ادار»و  «خطه»، «خطبه»، «منابر»، «منادی»، «نادی»، «سپاه»واژگان  ست.وحکومت ا

همگی از لوازم حکومت و  که« عظیماً اًملک»همراه با ترکیب  ،در دو طرف بافت مقتبس
تکرار  .اند متن تفسیر تشکیل دادهدر  یا گستردهمراعات نظیر  ۀفرمانروایی هستند، شبک

با این  ،القاگر فخامت، عظمت و بزرگی است ،نیز همانند موارد پیشین« آ»درخشان  ۀواک
کار  هآن را در بیان عظمت شاه سلیمان صفوی ب که ذکر شد، چنان ،آبادی خاتونتفاوت که 

 .است برده
 :الصافات/) (شد خواهند روزیپ حتماً[ خودشان شمناند بر] آنان که :الْمَنْصُورُونَإِنَّهُمْ لَهُمُ ) آیه 

422). 
 آبادی خاتون) «(هُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَإِنَّ)وای لشوکت روزافزونش، مطلع  ۀطنطن» :األنوار خزائن ،

4183: 40). 
 کار بههدف تمثیل به  ،کیفیتاقتباس کامل و از نظر  ۀبه شیو ،آیه از نظر کمیت نقل

یعنی پیروزی شاه  ،محتوای متن برایکاربست آیه را  آبادی خاتونجا نیز ن. در ایاست هرفت
با خاصیت القاگری خود در بافت کالم « ل»خوان روان هم. است کار برده هسلیمان صفوی ب

ضمن اینکه  باشد، میروانی و سرعت در پیروزی  القاکنندۀو  است و متن آیه تکرار شده
 د.تناسب داردر متن آیه  «منصورون» واژۀدر بافت کالم با  «لوا» واژۀ
 :(421 الصافات/) (ندگانندیآ غالب نهیهرآ ما سپاه و :الْغَالِبُونَجُنْدَنَا لَهُمُ  وَإِنَّ) آیه. 
 آبادی خاتون) (وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)ای رّموکب همایونش، طغرای غ کوکبۀ» :األنوار خزائن ،

4183: 40). 
استفاده  به هدف تمثیل ،از نظر کیفیت اقتباس کامل و یوۀشبه  ،کمیت نقل از نظرآیه 
، «کوکبه»واژگان  .است کردههمسو محتوای آیه را با محتوای متن  آبادی خاتون و است شده
مراعات نظیر  شبکۀ ،در بافت مقتبس «جند»در بافت کالم همراه با  «همایون»و  «موکب»

 واژۀخاصیت القاگری آن ذکر شد، در کنار  قبالًکه « ک». تکرار صامت اند تشکیل داده
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شاه  یانآن را در وص  سپاه آبادی خاتون ،هیبت است القاکنندۀ ،در متن آیه «جند»
 القاکنندۀو آوای حاصل از آن « غ»تکرار صامت  ،همچینین است. کار برده سلیمان به
 است. وی سپاهیان هیبت خشونت و درشتی،
 :نشیآفر و آورد یمَثَل ما یبرا و :یمٌرَمِ یََهِ الْعِظَامَ و ییِحْیُقَالَ مَنْ  خَلْقَهُ یا مَثَلًا وَنَسِوَضَرَبَ لَنَ) آیه 
 یزندگ ،است دهیپوس نیچن هک را ها استخوان نیا یسک چه: گفت رد.ک فراموش را خود
 .(28)یس/  (بخشد؟ یم
 یالْعِظَامَ وَهِ ییِحْیُ) نمونۀمسیحا، س فَش، چون نَامهشمیم روایح نسیم عنبر» :األنوار خزائن 

 .(41 :4183، آبادی خاتون) (مٌیرَمِ
استفاده  هدف تشبیه ، باو از نظر کیفیت ناقص یوۀشبه  ،یت نقلکمّآیه از نظر 

کار  بهتبریز  بخش جانآب و هوای توصی   برایمحتوای آیه را  آبادی خاتونو  است شده
و زنده کردن در متن  همسو با مفهوم احیا ،بافت کالمدر  «س مسیحافَنَ»تلمیح  .است برده

. است کردهارت را ایجاد و موسیقی معنوی موجود در عب است کار گرفته شده مقتبس به
از نوع  یا فاصله ،در بافت مقتبس« رمیم» واژۀبا  ،در بافت کالم« شمیم» واژۀ همچنین،

 داده شد.که پیش از این شرح  اند ایجاد کرده قرآنفواصل متوازی 
 :جانب از را آنان پروردگارشان :یمٌمُقِمٌ یهَا نَعِیرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِبَشِّیُ) آیه 
 مژده دارند، داریپا ییها نعمت ها آن در هک[ بهشت در] ییها باغ و یخشنود ،رحمت به خود،
 .(24ة/ توبال) (دهد یم
 آبادی خاتون) (مٌیمٌ مُقِیهَا نَعِیوَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِ) مسودۀبنیادش  مرَسرسبزی باغستان اِ» :نواراأل خزائن ،

4183: 41). 
هدف تشبیه استفاده  ، باناقص و از نظر کیفیت یوۀشبه  ،یت نقلآیه از نظر کمّ

 .تاس دهگردیسرسبزی تبریز به طراوت و شادابی بهشت تشبیه  ،. در این عبارتاست شده
، در بافت مقتبس «نعیم»و  «جنات»در ارتباط با واژگان  ،در بافت کالم «ارم»و  «باغ»واژگان 

 .اند مراعات نظیر تشکیل داده شبکۀو  اند کار رفته در ترادف و تناسب با یکدیگر به
 نتیجه. 8
 به فارسی زبان دستوری قواعد نظر از ،األنوار خزائن تفسیر قرآنی های اقتباس تمام ا4
 .اند پیوسته اصلی عبارت به «ی» یا «اِ» ۀاضاف نمایِ نقش از طریق شدن اضافه ۀشیو
 و کامل نقل بر عالوه ،یتکمّ نظر از ،األنوار خزائن دیباچۀ تفسیر در قرآنی های اقتباس ا2
 گاننگارند .اند شده اضافه کالم اصلی بافت به ،منقطع اقتباس خاص ۀشیو به ،ناقص نقل
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 الشهدا ةروض ۀدیباچ در فقط ،صفویه عصر نثر یباچۀد بررسی از پس را خاص ۀشیو این
 ند.ا کرده مشاهده دهم قرن ابتدای در کاشفی
 منطبق آیه یمحتوا با ،قرآنی های اقتباس از بسیاری در األنوار خزائن دیباچۀ تفسیر متنا 1
 .است بوده
 و «تشبیه» ،«توصی » ،«یحتشر» اهدافِ قرآنی های اقتباس کاربست در آبادی خاتون ا1
 کند. یم دنبال را «تمثیل»
 ،نظیر مراعات و جناس تکرار، قبیل از ،بدیعی صنایع دیگر با اقتباس ساختن همراه ا1

 و اصوات تکرار ،میان این در که است األنوار خزائن تفسیر قرآنی های اقتباس خاص ویژگی
 گذاریرتأث و یبازبدیع،  را قرآنی های اقتباس ،ها آنحروف و خاصیت القاگری  نغمات
 .است کرده
 در را تفسیرنویسی ۀشیو از ای یافته تکامل نوع األنوار خزائن تفسیر قسمتی ۀ چهاردهمقدم ا3

 و قرآنی علوم تشریح با ،مقدمه این سوم ۀخزان در آبادی خاتون. دهد یم نشان خود عصر
 .است داده ارائه را مفسران نیاز مورد علوم ،بالغی
 ها نوشت پی. 9

 .ین خرمشاهیالدّءبه کوشش بها قرآن دانشنامۀجلدی دو دورۀ .ک؛ر ا4

 .آبادی خاتونمدخل  ،جهان اسالم ۀدانشنامسایت  ر.ک؛ ا2
 ،نماز جمعه و وجوب تخییری یا عینی آن در عصر غیبت ۀکه مسئل شود یادآوری می ا1

  ین زمینه نوشتهدر امتعددی  یها رسالهو  است مورد بحث بسیاری از علمای صفویه بوده
ی مورد انتقاد علمای سنّ ،نماز جمعه ۀشیعیان به دلیل عدم اقام ،. در این زماناست شده

سبب  ،مانند محقق کرکی به این مسئله ای توجه عالم برجسته ،در کنار آن قرار گرفتند و
 برای اطالع بیشتر به کتاب صفویه در عرصه آن در ایران فراهم شود. اقامۀ ۀشد تا زمین

 دین، فرهنگ و سیاست نوشته رسول جعفریان رجوع شود.
زیر به جذب مخاطب و اقناع آنان  یها روشبا استفاده از  ،در ی  متن عادی توان یم ا1

ارجاع اسناد، تحلیل، عناوین و  اقناعی عبارتند از: تهدید، تشویق، یها لفهؤم پرداخت.
برگرفته از ) ۀ استشهاد هستنداز گون قرآنی های حکایت، اطناب و تشبیه که اقتباسالقاب، 
 .(مریم صادقی ۀنوشت نثر فارسی در سپهر سیاستکتاب 
 منابع

 .محمدمهدی فوالدوند ۀ، ترجمقرآن کریم
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پژوهشگاه حوزه و  ، قم،1چ  ،ج 1، دین، فرهنگ و سیاست ۀصفویه در عرص، (4194) جعفریان، رسول
 .دانشگاه
ترجمۀ مریم ، األخبار األنوار و معادن خزائنتفسیر ، (4183) مؤمنبن محمد ، سید محمدرضا آبادی خاتون

 .، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب4چ ایمانی خوشخو، 
 .، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی4چ ، از نگاه بدیع قرآنزیباشناسی ، (4192)خرقانی، حسن 
 .ناهید و دوستان ،تهران ،1چ ، ج 2، پژوهشی قرآنو  قرآن ۀدانشنام ،(4189)ین الدّءخرمشاهی، بها

 .، تهران، زوار1چ ، فن نثر در ادب فارسی، (4190)، حسین یبیخط
 .سمت ،، تهران44چ ، و حدیث در شعر فارسی قرآنتجلی ، (4191)راستگو، سید محمد 

 یها پژوهشسمت و بنیاد  ،قم ،4چ  ،متون تفسیر فارسی ۀگزید ،(4191) مهدیمحمد ،رکنی یزدی
 .رضویاسالمی آستان قدس 

 یها پژوهشبنیاد  ،مشهد ،4چ  ،قرآن کریمشناسی تکرار در  بررسی زیبایی ،(4191)ناز حفر ،شاهوردی
 .اسالمی آستان قدس رضوی

 آستان قدس یها پژوهشبنیاد  ،مشهد ،1 چ ،ج 1 ،قرآنشرح و تفسیر لغات  ،(4191)جعفر  ،شریعتمداری

 .رضوی
 ، تهران، سمت.1، چ رسیادوار شعر فا(، 4182شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 .سمت ،تهران ،2چ  ،ترکی محمدرضا ۀترجم، تاریخ تطور علوم بالغت، (4190)ضی   ،شوقی
 ، تهران، صدای معاصر.4، چ نثر فارسی در سپهر سیاست(، 4191صادقی، مریم )

چ  ،(امروزتحلیلی صنایع بدیع از آغاز تا  ،)بررسی تاریخی بدیع در زبان فارسی فن، (4193)یحیی  ،کاردگر
 .صدای معاصر ،تهران ،4
 .علمی ،تهران ،جلد 40 ،الصادقین منهج ،(4110) هللاا فتح ،کاشانی
 .اسالمیه ،تهران ،الشهدا ةروض ،(4110)حسین  ،کاشفی
 .احرار ،تبریز ،4چ  ،البدایع ابدع ،(4122)حسین محمد ،گرکانی

 .، شرکت چاپ و انتشار کتب ایران، تهرانزیب سخن یا علم بدیع فارسی(، 4113) نشاط، سید محمد
ما.، تهران، ه2چ ، فنون بالغت و صناعات ادبی(، 4120ین )الدّ همایی، جالل



 


