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 المصدورةنفثشگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در 

آرانی پور حسین قربان  
فارسی دانشگاه کاشان ادبّیاتاستادیار گروه زبان و   

  *چشمهی دهمحّمدحمزه 
فارسی دانشگاه کاشان ادبّیاتدانشجوی دکتری زبان و   
 (168تا  147)از ص 

 16/12/1399رش مقاله: یخ پذی، تار2/8/1399افت مقاله: یخ دریتار
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
ط کامل و هنرمندان یگیرادیبان گاه با بهره

ّ
ا گاه ب و گر ساخته جلوه یآرایخود را در سخن ۀاز آیات، تسل

با استشهاد به آیات، سخن را با عبارات و الفاظ  ،ماهرانه یهایپردازشاعرانه و قرینه یهایتصویرساز
مثل، حسن تعلیل، ال، ارسالیآرایاند و یا با واجدهبر بستر سجع و ترصیع و موازنه نشان یمتوازن و متساو

 یزیدر محّمداثر ممتاز  ،المصدورةنفثشاهکار  ،اند و البّتهاستعاره، تشخیص و تضمین شاهکار آفریده
فبه ؛از این دست است یزدنمثال ۀنمون ،ینسو

ّ
آیات و  یاز محّسنات لفظ یگیرضمن بهره ،ویژه که مؤل

 هاز آیات قرآن و احادیث را وج یعمیق یمفهوم ۀو آهنگ واژگان، استفاد قرآن یاحادیث و نیز سبک ادب
آید و می شمار ترین مختّصات نثر فّنی به مهممندی از آیات و احادیث از نظر داشته است. اقتباس و بهره

ادبی است که کاربرد آیات و احادیث در آن با توّجه با  -ترین کتب تاریخیاز برجسته ،زیدری المصدورةنفث
 -های ذوقیُمالزمت نویسندگان با سالطین غزنوی و مغول و آگاهی از وقایع سیاسی و بیان هدف

های مهّم نثر این کتاب از ویژگیها در قالب شگردهای ادبی، یکی های سیاسی آنکاریانگیزشی و پنهان
های ها و شیوهروش ،ای و تحلیل محتواپژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه رود.به شمار می

در اقتباس از آیات و  را های ابداعی زیدریروشو نیز  المصدورةنفثکارگیری آیات و احادیث متداول به
ان دنبالۀ عنو تضمین آیه به»های شیوه ،کاربرد لفظی آیاتباید گفت که در بخش د. کناحادیث دنبال می

اند که عنوان توضیحی اضافه در متن گنجانده شده به ،«ترکیب اضافی»و « که موصوله»، «کالم
از نظر معنوی نیز در بیشتر موارد با سخن خود است.  قرآندهندۀ قدرت نویسنده در ترکیب کالم  نشان

 تتمیم و تکمیل و بدون واسطۀ معنایی آورده شده است.  صورت بهاقتباس از آیات و احادیث 
 

 های ابداعی. و احادیث، روش اقتباس، آیات ، المصدورةنفث نثر فّنی،: ی کلیدیهاواژه

                                                           
                                                         mohammadi66@grad.kashanu.ac.ir                                            : مسئول ۀنویسند ۀ. رایانام*
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 مقّدمه. 1
ملّقب به نورالّدین، منشی مخصوص سلطان  ،محّمدبن احمد بن علی بن  محّمد
ف دو شاه خوارزمین الّد  جالل

ّ
 ین منکبرنیالد  سیرت جاللو  المصدورةنفثکتاب  و مؤل

ق تألیف شده و موضوع آن شرح 637-632های در میان سال المصدورنفثةاست. 
ف و بالها و م

ّ
مغول تحّمل  ۀطان و حملهایی است که در دربار سلصیبتحوادث زندگی مؤل

ین سیرت جالل. اثر دیگر او، (517 :1336)خانلری،  کرده است به  است که نیمنکبر الد 
 چنگیز و ۀفتن و شاه خوارزم محّمدمغول و سلطنت  تاتار و ۀالعاتی دربار عربی و شامل اّط 

ق رخ داد 628به سال  شاه خوارزمین الّد که بعد از آن تا قتل سلطان جالل است وقایعی
زندگی  ۀبار است. در پایان یافتهق 639در تألیف این کتاب  .(3/1181: 1363 ،)صفا

 ین چنین آمده است: الّد  شهاب
ی نسا بوده است، در حدود سنوی ابتدا در مالزمت ول 

ّ
ه.ق از جانب یکی  621 ۀت محل

حمل هزاردینار  اداء رسالت وه بن عمر بن حمزه ب محّمدین حمزه بن الّد ةاز ایشان نصر 
 ین که در آن الّد برادر سلطان جالل ،ینالّد مال به دربار سلطان غیاث

 
وان خراسان در ا

تازگی  ن بهیالّد لع گردید که سلطان جاللدر اثناء راه مّط  .مأمور شد ،استیالء او بود ۀحوز 
ین الّد  گاه سلطان جاللمصلحت وقت را در پیوستن به دست [...] از هند طلوع نموده

ف همواره در از این تاریخ به بعد مؤ . ... در حدود همدان به اردوی او پیوستدیده 
ّ
ل

به وی   منصب کتابت انشاء 622... تا در سال  بردین به سر میالّد مالزمت سلطان جالل
 و انقطاع در این وظیفه باقی بود وبال ،سلطان ذار شد. وی تا آخر عمر  واگ

ً
 و  سفرا

ً
حضرا

 همیشه در مصاحبت سلطان می لیاًل و
ً
 .(68-67/مهمقّد  :1381 ،)نسوی بودنهارا

د و
ّ
حکایت از آن العی در دست نیست، ولی آثارش ماتی او اّط مقّد تحصیالت  از تول

  ادبّیاتدارد که بر 
ّ
 . (86-85: 1385، )خسروبیگی ه استط داشتفارسی و عربی تسل

 ؛ نثری کهاست نثر مصنوع و فّنی المصدور است که نمونۀ اعالینفثةیکی از این آثار، 
در لّفاظی و  نسوی ۀاحاط. های سخن استوار استالم و زیباییهای کبر آرایش

، هم از جهت این کتاب. شورانگیزی  شعر، بال برده است پردازی، نثرش را تا حد   سخن
کار رفته  که در آن به فراوانیهای ادبی هم به دلیل نظم موسیقایی و آرایه شعری و ۀجوهر 

کدام از  با هیچ، آن را رو از این؛ برتری داردبر شماری از شعرهای کهن و نو، بسیار است، 
 المصدورنفثة .(90: 1387، طّحان) توان مقایسه کردهای مسّجع و نثرهای فّنی نمینوشته

فراوان عربی و فارسی،  ، ابیاترش با آیات قرآنی، احادیثنث گیبه جهت آمیخت
دشوار به کتابی شمار عربی، لغات بی و های مهجورها، واژهها، اطناب جملهالمثل ضرب

  .رسدنظر می
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پردازد و در این راه با ای از صنایع شعری میدر نثر به ایراد تشبیهات و استعارات و پاره
رساند و شعر لطیف می ۀثر خود را تا آستانرود که گاه قطعات نچنان توانایی پیش می

نه از جهت مبالغه در استفاده از  ؛صعوبت درک اثر زیبای او، بیشتر از این بابت است
ع شهابب عربی، زبان و اد

ّ
 مولود وسعت اطال

ً
از علوم و آداب  محّمدین الّد که طبعا

  .(1182-3/1181: 1363، )صفا اسالمی است

در شیوۀ استعمال صنعت تضمین و اقتباس از  المصدورنفثةکتاب  ۀکه نویسند جااز آن
طده که نشانکر فردی استفاده  بهمنحصرهای  شیوهشگردها و 

ّ
 دهندۀ توانایی و تسل

زیدری بر زبان عربی و اشراف کامل او به قرآن و حدیث است، پژوهش پیش  رو با استفاده 
 ای و تحلیل محتوا در پی  پاسخ به سؤالت زیر شکل گرفته است:از روش کتابخانه

 چگونه بوده است؟المصدور نفثةهای مرسوم کاربرد آیات و احادیث در شگردها و شیوه -
 تر است؟برجسته المصدورنفثةهای اثرپذیری از آیات و احادیث در یک از روشکدام -

های مایهبررسی روایت و ُبن» تحقیقاتی چونتوان به  می ،پژوهشاین دربارۀ پیشینیۀ 
بررسی » ،(1391)دارلو علی خزانهمحّمداز محمود رنجبر و  «المصدورنفثةداستانی در 

از منظر  المصدورنفثة»، (1387) صادقی محّمد ۀنوشت« المصدورنفثةانواع آن در  کنایه و
تاری زبان غنایی تحلیل ساخ»، (1391) از حسین میکائیلی و ابراهیم گودرزی «رمانتیسم

همه  اشاره کرد که ... و (1393) همکارانکیش و  از امید ذاکری «المصدور نفثةبا تکیه بر 
های  در حوزه را تحقیق هرگونه هایزمینه که دارند المصدورنفثة ادبی های قابلّیت از نشان

ای با عنوان مقاله المصدورنفثةرفته در کار آیات و احادیث به دربارۀ .داراستمختلف 
 از مجید سرمدی و علی عابدی« المصدورنفثةبررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در »
به چاپ رسیده است که تمرکز اصلی  قرآنی -های ادبیپژوهشدر فصلنامۀ  (1392)

ارتباط کردن  نویسندگان در این پژوهش بر کاربرد مفهومی و ساختاری آیات و نیز مشّخص
منظور بازگشایی مفاهیم کتاب بوده است.  مفهومی و پیوند معنایی آیات عبارات به

 (1395)« سوین المصدورنفثةهای عربی جهانگشای جوینی و بررسی تضمین» ۀنام پایان
ه که از لحاظ را بررسی کرد المصدورنفثةو  تاریخ جهانگشاهای دو کتاب نیز تضمین

بندی موضوعی را الگوی کار تنها دستهتحلیل محتوایی ضعیف است؛ چراکه نویسنده نه
 قرار نداده، بلکه بدون اشاره به شیوه

ّ
 با  های زیدری در حل

ً
و درج آیات و احادیث، صرفا

 است. کرده بسنده کتاب دو این در تضمین موارد برشمردن به متعّدد هایآوردن مثال

ها و شگردهای  شیوه ۀدربار  مستقلی تحقیق تاکنون ،شودمی مالحظه که گونه همان
 به، کارگیری اقتباس و تضمین به

ّ
صورت نگرفته و  المصدور نفثةدر  ،و درج آیات ویژه حل

  د.  شومحسوب می نوپژوهش حاضر بدین لحاظ کاماًل 
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 های اقتباسگونه. 2
که از قرآن یا  که مشعر بر آن نباشد صورتی بهیث یا حد قرآنکه کالمی از  اقتباس آن است

پس اگر در میان کالم گفته شود: قال الله  ؛حدیث است، در کالم نظم یا نثر تضمین شود
گویند  آن را اقتباس نمی ،الحدیث کذاالله کذا یا فیالتنزیل یا قال رسولتعالی کذا یا فی

از آغاز قرن ششم هجری قمری، اقتباس از آیات و احادیث نیز  .(385 :1376)مازندرانی، 
در این زمینه  حّدی بهاز نویسندگان  رخی. برواج یافتمانند سجع، در اقسام مختلف نثر 

ت عربی به رای پیوستن ترکیباند که گاه معانی و عبارات فارسی، تنها بکردمبالغه و افراط 
از سه  ،ثر این دورهاقتباس در ن ۀدربار  .(200 :1366)خطیبی، شد رشتۀ کالم ابداع می

 ۀت ارتباط لفظی آیات و احادیث با رشتاز جهت کیفیّ . 1 :دکر توان بحث مختلف می ۀجنب
که در آن ملحوظ بوده و ت ارتباط معنوی و مناسبات مختلفی از حیث کیفیّ . 2؛ نثر

 .ع و اقسام مختلف آناز نظر تنّو . 3؛ استشده مراعات می
سلوب متمایز داردت ااز نظر کیفیّ  اقتباس

ُ
 :رتباطی لفظی چهار ا

ی که عبارت اگونه فاصله و استعمال کلمههیچ بینثر  ۀپیوستن آیات و اخبار به رشت. 1
 ۀ، ترکیب عربی دنبالکه گوییچنان ؛نشان دهدا عربی را از نثر فارسی متمایز و مجزّ 

ترین اقسام آن دشوارترین و دقیق ،ع مختلف اقتباسعبارت فارسی است و این در انوا
گونه قطع و انحرافی هیچ بیرود که عبارات عربی کار می است و بیشتر در مواردی به

 مثال: ؛کندو بیان می گیرد میی معنی عبارات فارسی را پ  
حکم کنند که چندین هزار باید فالن ساعت آن روز یا  ،اگر ناگاه به لشکری احتیاج افتد

 شب به فالن موضع حاضر آیند 
 

ًة یل اع  ُرون  س  خ 
ْ
أ   ْست 

 
ُمون  یو  ل ْقد  ، جوینی) ْست 

132:1388). 

 :؛ مثالمتّممموصول و حذف  «که»پیوستن آیه یا حدیث به نثر فارسی با . 2
 
 
 لوی و ه  جرام ع  استمداد قوی او از ا

ُ
و  دسی بود و خلعت کمال او این است که یاکل ق

ْن  وت  یم 
ُ
ْد أ ق 

 
ة  ف م 

ْ
ک ح 

ْ
ث  یخ   یْؤت  ال

 .(205:1393، )وراوینی ًرایًرا ک 

  :ثالترکیب اضافی؛ م طریق بهارسی پیوستن آیه و حدیث به عبارت ف. 3
ـه  تعالی در امضاء حکم ت حقسنّ 

َّ
ل  ل 

ْرض 
 ْ
نَّ اْل ن یإ  ا م  ه 

ُ
ث ْن یور  اُء م 

 
ه  ش اد  ب  تقدیر  ق  سای   ع 

 (. 186همان: قضا را بفرستاد ) د  و قای  

. در بین ا نشان دهدنثر مجزّ  ۀنقل قول با عباراتی که آیه یا حدیث را از رشت صورت به. 4
پیوند  ،ا کنیمعبارت جد ۀاقسام چهارگانه تنها این مورد است که اگر آیه یا حدیث را از رشت

 .معانی نخواهد گسیخت
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 ۀچهار شیوآیات و احادیث با عبارات فارسی نیز  ت ارتباط معنوی  کیفیّ  از جهت
 :شودمختلف دیده می

  : در این نوع که بالترین حّد تکمیل و تتمیم طریق به. 1
ّ
 ت در فّن تناسب و ظرافت و دق

که گذشت، بلکه از چنان ،تنها از جهت لفظآیات و احادیث نه ،آیدشمار می اقتباس به
د و نشوآورده میصال کامل در دنبال عبارت فارسی نیز با اّتساق و اتّ معنی  نظر
 مثال: ؛پیوندندگونه جدایی و تمایز لفظی بدان می هیچ بی

اآن از مطالبۀ  ه 
 
ال ز 

ْ
ل ْرُض ز 

 ْ
ت  اْل

 
ل ز 

ْ
: الت گفتیو از استخراج مرفونات از نفوذ و تجمّ  ُزل

ا ه 
 
ال ق 

ْ
ث
 
ْرُض أ

 ْ
ت  اْل ج  ْخر 

 
  .(218 :1388 ،جوینی) أ

 ؛ مثال:شبیه و تمثیل یا ارسال مثلت طریق بهاستعمال آیه یا حدیث . 2
م  پسر ناگاه دیوانه  ین وار از پردۀ عافیت به در افتاد و ک 

َّ
ُطُه الش بَّ خ  ن  یت  اُن م  ط 

 ّ
س  م 

ْ
 .(147 :1393 ،)وراوینیآمد یانات مشّوش ذحرکات ناخوش و ه ال

 ؛ مثال:معنی قبلف یا تشریح توصی طریق به. 3
خ  یْوم  یآن روز که 

 
ْن أ ْرُء م  م 

ْ
رُّ ال ب  یف 

 
ه  و  أ

ّ
م 
ُ
  .(171: )همان نقد حال گردد ه  یه  و  أ

 مثال: ؛بر سبیل تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل. 4
شوند ظ آن بود که آن جماعت از خواب غفلت متیّق  ،ست اسمائهتقّد  ،خواست حق

 .(145 :1388، جوینی) «اوهبوا انت  ماتُ ذا اُم و ا  نی اُس النّ »

چهار شیوه در آثار این دوره  ،از حیث اقتباس و نقل تمام یا قسمتی از آیات و احادیث
 :شوددیده می

 ادشدهیعنی عبارت به یکی از مناسبات نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث که با م. 1
ه به این نکته که تنها با توّج  ؛شودت آن تغییری داده مرتبط باشد، بدون آنکه در کیفیّ 

در  .راتی که در آن قرار دارد، نباشدمعنی و شأن نزول تمام آیه یا حدیث، مغایر با معنی عبا
 کیفیّ این شیوه

ً
اگر معنی تمام آیه یا حدیث  که ستا صورتی بهت تلفیق کالم ، غالبا

  ، ظرافت،دانسته نشود
ّ
 . ت و تناسب آن مفهوم نخواهد بوددق

عبارت  معنی که تیکیفیّ  به کنایه و اشاره طریق به حدیث یا آیه از هکلم چند یا یک قلن. 2
 . تن تمام آیه یا حدیث مفهوم نباشدجز با دانس

 . ترکیب اضافی طریق بهیان یک کلمه اقتباس و نقل آیه برای ب صورت به. 3
تا معلوم  ؛ص آنمشّخ ار، یا حفظ و نقل یک یا چند کلمۀ حل معانی آیات و اخب طریق به. 4

ه نی توّج معنی آیه یا حدیث معیّ  د نویسنده در ابداع و انشاء عبارت، به مضمون وشو
شده است و یکی آیات و احادیث مشهور مراعات می ۀبار و این شیوه بیشتر در است داشته
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ار از آن در آث موارد کمتری ،سایر اقسام ازرفته و ترین اقسام اقتباس به شمار مییاز فنّ 
 شود. این دوره دیده می

 

  المصدورنفثةآیات و احادیث در کارگیری به هایشیوه. 3
 ت ارتباط لفظی آیات و احادیث کیفّی  .3-1

نظر یا  مورد ۀت ارتباط لفظی آیات و احادیث، شاعر یا نویسنده عین آیدر بخش کیفیّ 
را توضیح نظر  موضوع مورد مفهوم و ،در کالم خود گنجانده جزئی از آن را با لفظ عربی

 ؛لفظ بر معنا نیست ۀ، غلبهدف از این ویژگی لفظی». که با آیه نیز تناسب دارد هدد می
ترین وجه در کامل ،گردد و با وفای به معناآن است که نگرش در آن به لفظ برمی بلکه مراد

 .(144: 1388)مطعنی، « همراه است
 

 فاصله  هیچ بیحدیث به نثر  پیوستن آیه و. 3-1-1

ای که عبارت عربی گونه فاصله و استعمال کلمههیچ بینثر،  ۀیات و اخبار به رشتپیوستن آ
عبارت  ۀدنبال ،کیب عربیی تر یکه گودهد؛ چنانثر فارسی متمایز و مجّزا نشان میرا از ن

ترین اقسام آن است این مورد در انواع مختلف اقتباس، دشوارترین و دقیق .فارسی است
، شباهت ا عبارت فارسی در این نوع اقتباسپیوند عبارت عربی ب .(201: 1386، )خطیبی

ل در دنبال عبارت فارسی آورده ای که با اّتساق و اّتصال کامشیوه) تکمیل نزدیکی با نوع تتمیم و

از همه  اّما آنچه بیش ؛دهدی که تشخیص را در دوراهه قرار میطوربه ؛دارد (شودمی
آن است که در این نوع، از طرفی وجه لفظ بر معنا پیشی  ،دهدتشخیص را تسهیل می

پیوند  دارد و از طرف دیگر در اکثر موارد، جمله در پایان عبارت فارسی، خود کامل است و
 .دینی وی دارد ۀحافظ عبارت عربی نشان از بالغت ادبی نویسنده و

از نظر  درصد کاربرد از آیات و احادیث رانمونه، بیشترین  62 این شیوه با بسامد
عنی و ت لفظی دارد. طبق تعاریف قبلی، در این شیوه گاه اقتباس از آیه در همان مکیفیّ 

متفاوت  شود و گاه هدف نویسنده در سیاق و بافت کالم کامالً کار برده می مفهوم قرآن به
 :با هدف قرآن در متن است

تاریک  را ُخرشید ۀچهر  آن دود   و ندارد آن ُمقاسات   پای   کوه که شخوی هایگذشتسر  از

اُت  کند، او  م  اُد السَّ
 
ک  یت 

ُ
ال ب  ج 

ْ
رُّ ال خ 

ت  ْرُض و 
 ْ
قُّ اْل

 
نش ت  ْنُه و  ْرن  م  طَّ ف  ات  دًّ 1ه 

 :1381 ،نسوی) 

4.)   

فهوم معنی و موی اقتباس از آیه را در همان س  . ن  مریم ۀسور  نود ۀاز آیاست اقتباسی 
 :کار برده است سخن خود به ۀقرآن و در ادام
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ب الل ر  ة  با اخالصی که در دعاگویی آن حضرت، ض 
م  ی ق 

 
ل ا ع  ه  الئ 

اب  ع  ب  ، و  اْلفالک   ُه ق 

ائه   ق  ب  آیات ب  ت  ه  الک 
به  ، نموده بودممّس ا ج  ی أیَّ »، و اک  م ف 

ُ
ک بَّ ر   ل 

اتام إنَّ ح  ف  ُکم ن  هر   2«د 

 . (71)همان: ...  مخصوص شده

سخن و در ۀ ذکر شده که نسوی حدیث را در ادام صحدیثی از پیامبراکرممثال ن یادر 
 . کار برده است حدیث به همان معنی و مفهوم خود  
 ی﴿روزی  من: وفا را از اخالق  او برگیرند، از سیاه ۀه روزنامچه اگر آن خداوند ک

 
 ین  یت  ب  یا ل

ب   ك  ُبْعد  یو   ن 
 
ق ر 

ْ
ش م 

ْ
ر  یال

ق 
ْ
ْئس  ال ب 

 
  .(118: همان) [...] خواند، می﴾ُن ین  ف

 زخرف است:  ۀسور  38 ۀاقتباسی از آی
 

ال
 
ا ق ن  اء  ا ج 

 
ذ ی إ 

تَّ  یح 
 
ب   ین  یت  ب  یا ل ك  ُبْعد  یو  ن 

 
 
ق ر 

ْ
ش م 

ْ
ر  یال

ق 
ْ
ْئس  ال ب 

 
یب جمله هماهنگ است و حّتی معنا و لفظ آیه، کاماًل با ترک 3.ُن ین  ف

 (18/153: 1374، طباطبایی ←) ، هماهنگی داردچه در تفاسیر نیز آمده استآن با
، 37، 36، 34، 31، 26، 25، 22، 17، 14، 13، 8، 6، 1 های دیگر در صفحاتنمونه

39 ،40 ،45 ،52 ،53 ،56 ،57 ،62 ،64 ،68 ،70 ،71-73 ،75 ،79 ،83 ،91 ،93 ،
  .116و  115، 111، 107، 101، 100

ت در
ّ
تـرین اقسـام اقتبـاس اسـت، نشـان از این نکته که این کاربرد یکی از دقیـق با دق

ط بسیار زیدری ب
ّ
کالم قرآن و حدیث دارد. در این شیوه، از طرفی وجه لفـظ بـر معنـا  رتسل

پیشی دارد و از طرف دیگر در اکثر موارد، جملـه در پایـان عبـارت فارسـی، کامـل اسـت و 
 ادبی نویسنده و حافظۀ دینی وی دارد.پیوند عبارت عربی نشان از بالغت 

  

 موصوله  «که»حدیث به نثر با پیوستن آیه و . 3-1-2

برای و  نداردکاری  دیگر ۀربط  جمله به جمل که جزاست  رف ربطی سادهموصوله، ح« که»
ی میو به؛ (112: 1386پور، )خّیامآن معانی مختلفی است 

ّ
بعد  ۀوار  جمله توان گفتطور کل

ق به اسم یا گروه اسمی توضیحی و، موصوله کهاز 
ّ
 . آیه و(434: 1357)فرشیدورد،  است متعل

توضیح  را خوداز عبارت قبل ز،ین گیرد موصوله در نثر یا شعر قرار می حدیثی که بعد از که
 ... برای عبارت قبل از لی وای وصفی، تعلی تواند در قالب جملهاین توضیح می هد؛د می

 :خود باشد
ُة اوست، که ا ۀشمشیر که بهشت در سای ۀشجر  ن ّ یُ لج  ل  الُسّ

ال  حت  ظ  نسوی، وف )ت 
1381 :1 .) 

به   (83 :1405 )شعیری، خبارال جامعاست که در کتاب  صاکرماشاره به حدیثی از پیامبر 
 .آمده است آن از قبل ۀستناد جملبعد از که موصوله در تأیید و ا   جملۀ وآن اشاره شده 

 یُوُجوٌه ز بالین برداشتم مالعین دوزخی را سر ا
 
ل ٍذ ع  ئ 

ك  ُهُم یْوم  ـئ 
 
ول

ُ
ٌة أ ر  ت 

 
ا ق ُقه  ْره  ٌة ت  ر  ب 

 
ا غ ه 

ج   ف 
ْ
ُة ال ر  ف 

 
ک

ْ
ُة ال  . (52: 1381نسوی، یافتم ) به حوالی خرگاه پادشاه محیط 4،ر 
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که  .عبس است ۀسور  42و  41، 40 ی از آیاتتضمین ،به ترتیب ادشدهیدر عبارت 
. در این نمونه، آیات اّما در سیاق عبارت وجود دارد است؛ دهموصوله در لفظ جمله نیام

 .است «دوزخی مالعین» برای وصفی ایجمله صورت به موصوله که از بعد
ین است، دور نباید  ؛که کوه به کوه نرسد، و آدمی به آدمی برسد

 
ق شر  اگر چه ُبعد  الم 

ن شمرد، که 
 
ـُه أ

َّ
ی الل س  ع 

 
ت  یف

ْ
  یأ

 
ه  ف ند  ْن ع  ّ

ْمٍر م 
 
ْو أ

 
ْتح  أ ف 

ْ
ال وا ف  یب  رُّ س 

 
ا أ ی م 

 
ل ُحوا ع   یْصب 

م   اد  ْم ن  ه  نُفس 
 
 (. 124)همان: ن  یأ

ذ  سوره مائده است:  52 ۀاقتباس از آی
َّ
ی ال ر  ت 

 
ٌض  ین  ف  یف ر  م مَّ ه  وب 

ُ
ل

ُ
ُعون  ف  یق ار  ْم یس  ه 

ن ُتص  ی
 
ی أ

 
ْخش ون  ن 

ُ
ٌة یُقول ر  ائ 

ا د  ن  ن  ب 
 
ـُه أ

َّ
ی الل س  ع 

 
ت  یف

ْ
  یأ

 
ه  ف ند  ْن ع  ّ

ْمٍر م 
 
ْو أ

 
ْتح  أ ف 

ْ
ال ی یب 

 
ل ُحوا ع  ْصب 

وا ف   رُّ س 
 
ا أ ْم  یم  ه  نُفس 

 
م  أ اد  در این جمله عبارت بعد از که موصوله به منظور تعلیل و  5.ن  ین 

، 84، 81، 57، 31، 16 در صفحات از این شیوه کار رفته است. همچنین ستناد سخن بها  
  استفاده شده است. 125و  116، 114، 111

الّدین نسوی که ای چون شهاباین نوع کاربرد، برای قلم نویسنده وجودباید گفت که 
 دینب ؛ده استکر فراهم فرصتی تازه گری پرداخته، خود به روایت و روایت سراسر عمردر 

عالوه بر پیوند دو  ،گیرندموصوله در سخن قرار می« که»معنا که آیات و احادیثی که بعد از 
این شیوه با بسامد و زیدری با کاربرد  پردازندعبارت، به توضیح عبارت ماقبل خود می

های وصفی، تعلیلی و ... برای عبارت ، توضیحات خود را در قالب جملهنمونه هجده
 کار برده است. قبلی، ماهرانه به

 

 ترکیب اضافی  طریق بهحدیث به نثر فارسی  پیوستن آیه و. 3-1-3

و  فارسی ۀآیه یا حدیث نبوی در جمل کردن اضافه ،منظور ،آیدطور که از عنوان برمیهمان
 ۀکسر  ۀوسیل، عبارت فارسی بهبنابراین ؛شکل ترکیب اضافی است  کردن آن به ترکیب

شیوه، عبارت عربی که  اینهای . در تمام نمونهودشافه به عبارت عربی پیوند داده میاض
 ؛توصیفی از عبارت قبلی است توضیح و ،شوداضافه به عبارت فارسی وصل می ۀبا کسر 

شکل   هخود، ب از قبل ۀدر جایگاه توجیه و تعلیل جمل عبارت دیگر، آیه یا حدیث به
، هدف توصیف و تعلیل عبارت قبل چند در این موردشود. هراستشهاد و استناد آورده می

ی ولی در بخش کاربرد کیفیّ  ،است
ّ
ت معنوی از آیات و احادیث، این هدف با تجل

  شیوه
ّ
  .شودرتری ظاهر میهای مؤث

ت  ضمیر نهاده آید، و ب مَّ ـه  موجب  ه چون بار  آن عهده از ذ 
َّ
نَّ الل وا یإ  دُّ ن ُتؤ 

 
ُمُرُکْم أ

ْ
أ

ا ه  ْهل 
 
ی أ

 
ل ات  إ  ان  م 

 ْ
 (. 12: 1381 انداخته شود )نسوی،ردن ، أعباء  آن عقیله از گاْل

ـه  است:  سوره نساء 58 ۀاقتباسی از آی
َّ
نَّ الل ییإ 

 
ل ات  إ  ان  م 

 ْ
وا اْل دُّ ن ُتؤ 

 
ُمُرُکْم أ

ْ
ا  أ

 
ذ إ 

ا و  ه  ْهل 
 
أ

ْمُتم ب  
 
ک ا یح  مَّ ع   ن 

ـه 
َّ
نَّ الل ْدل  إ  ع 

ْ
ال ُموا ب 

ُ
ْحک ن ت 

 
اس  أ ه  ین  النَّ م ب 

ُ
ک

ُ
ظ ان   ع  ـه  ک 

َّ
نَّ الل م  إ 

ًعا یس 
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ص   ، در جایگاه توجیه و تعلیل  شکل ترکیب اضافی آمده شده که آیه بهادی در جمله 6.ًرایب 
 . استشهاد و استناد آورده شده است شکل خود، بهاز  شیپ ۀجمل

هُ  ،مجلس  عالی جه  م  الله و  خ ّ مَّ » ،س 
ُ
ُم أیر ک  ث د ّ

 
یر ک    ق ، برخواند و میان شوهر و زن «خ 

ه   و از تفسیر  ، کردتفریق می اج  ع  ی ن 
 
ل  إ 

ك  ت 
ْعج  ال  ن  ُسؤ   ب 

ك  م 
 
ل ْد ظ  ق 

 
فرزند از مادر  ، فارغ ول

 . (60فرمود )همان: استرقاق می

ص:  ←) با استناد در نثر قرار گرفته استدر این جمله نیز آیه به قصد تعلیل و توجیه و 

24). 

 یابد کهمتون فارسی رواج میای از اضافه در از نیمۀ قرن پنجم هجری، گونۀ تازه
توان  این شکل از ترکیب اضافی که می؛ فرد و مبتنی بر استشهاد داردمنحصربه ساختاری

الّدین در قرن ششم و هفتم هجری و در آثار نجم ژهیونامید، به «اضافۀ استشهادی»آن را 
شکال گوناگون رازی و روزبهان بقلی، بسامد و تنّوع چشمگیری می

 
ای از و پیچیدهیابد و ا

 (.250-249: 1396)هادی و مژگانی، یابد این دست در متون نثر فارسی رواج می

رسیدم، و به چشم  دآم  ه فصل بیش نگذشته بود، که هم در آن مّدت و آن موسوم، بچهار 
ر  ﴿خویش برهان  

ُ
أ ق  یس  اس  ف 

ْ
ار  ال ْم د 

ُ
 ( 68: 1381نسوی، معاینه دید ) ﴾ن  یک

ُه ف  : است سوره اعراف 145 ۀاقتباسی از آی
 
ا ل ْبن  ت  ک   یو 

 
 ش

ّ
ن ُکل  اح  م  و 

ْ
ل
 ْ
ًة یاْل

 
ظ ْوع  ٍء مَّ

ْفص   ت   یو 
 

 ش
ّ
ل 

ُ
ک

ّ
 ل 

ً
ك  یال ْوم 

 
ُمْر ق

ْ
أ ٍة و  ُقوَّ ا ب 

ه 
ْ

ُخذ
 
ایٍء ف ه  ن 

ْحس 
 
أ وا ب 

ُ
ُخذ

ْ
ر   أ

ُ
أ ار  یس  ْم د 

ُ
ق  ک اس  ف 

ْ
 در 7.ن  یال

برای . و توضیح و استناد آورده شده است آیه بعد از که موصوله به قصد تبیین ،این جمله
 د. یرجوع کن 102و  96، 87، 84، 55، 52، 38، 31، 22 به صفحاتهای دیگر نمونه

 

 نقل قول  صورت بهحدیث به نثر  پیوستن آیه و. 3-1-4

در ». دهدمجّزا نشان می و منفّک  ،نثر ۀترشاز  است که آیه و حدیث راشکلی  بهاین کاربرد 
اقتباس از آیات و احادیث، تنها در این مورد است که اگر آیه یا حدیث را از بین اقسام 

زیرا آیات ؛ (202: 1386 ،)خطیبی «گسسترت جدا کنیم، پیوند معانی نخواهد عبا ۀرشت
ون جمالت معترضه، قابل آیند و همچجمالت می ۀقل قول مستقیم در ادامشکل ن به

ی بسیار شکل نقل قول،  استفاده از آیات و احادیث به .حذف هستند
ّ
کتاب کمی در با تجل

 . ته استکار رفبه المصدور نفثة
اس   اذُکُرو حکم  أه ب ه  أطناب  إطناب بازکشیدیالف  ا فی  م   ب 

ب بق  ی ه ، و تقر ّ
َّ
ل رسول الله، ص 

یب  ا  غ 
 

م  که فرمود: ل
ّ 
ل لیه  و  س  ق ة  لله ع  اس  ف    .(63: 1381، )نسوی [...] لل 

 » عبارت
 

ة   ل یب  ق غ  اس  ف  صاکرم امبریپ از یثیحد ،«ندارد غیبت فاسق» ؛«لل 
 است 

نقل قول مستقیم  صورت بهرا این عبارت ین نسوی الّد  شهاب  .(72/233 :تامجلسی، بی←)
 . دین صورت سخنش را مستند کرده استآورده و ب
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و گاه آیه را در این کاربرد نیز گاه نویسنده همان هدف و تفسیر قرآن را مورد نظر دارد 
کار گرفته است. استفاده از آیات و احادیث به این  ای برای بیان و اندیشۀ خود بهوسیله

ی بسیار شیوه، با تج
ّ
 کار رفته است.به المصدورنفثةکمی در کتاب ل

 

 ت ارتباط لفظی آیات و احادیثکیفّی  -1جدول شماره 

 کل درصد تعداد عنوان

 127 %48.81 62 هیچ فاصلهپیوستن آیه و حدیث به نثر بی

 127 %16 18 پیوستن آیه و حدیث به نثر با که موصوله

 127 %10.2 13 طریق ترکیب اضافیپیوستن آیه و حدیث به نثر به

 127 %0.78 1 صورت نقل قولپیوستن آیه و حدیث به نثر به
  

 ت ارتباط معنوی آیات و احادیث کیفّی  .3-2

از یکی  ،پیوند معنایی بین آیات قرآن کریم و عبارات کتابتناسب و ارتباط مفهومی و 
عبارتی، خواننده تا از است. بهشده کار گرفته بهالمصدور ةنفثدر  هایی است کهشیوه

معانی، تفسیر و مفهوم برخی آیات درج شده در متن کتاب، اّطالع کافی پیدا نکند، هرگز 
تواند با متن کتاب ارتباط در نتیجه نمی به رمزگشایی بین آیات و عبارات نخواهدرسید و

المثل، ، تأکید و تأیید، ارسالاستشهاد ۀآیات و احادیث جنب ،پیدا کند. در این شیوه
 گیرد. برای تأیید یا اثبات سخن خود بهره می از آیه یا حدیثنویسنده ... دارند و  توصیف و

 

 تتمیم و تکمیل . 3-2-1

تترین شیبدارای در این نوع که 
ّ
، آیدشمار می بهدر فّن اقتباس  حّد تناسب و ظرافت و دق

اق و سبا اتّ  بلکه از نظر معنی نیز ،که گذشتچنان، تنها از جهت لفظنه ،آیات و احادیث
لفظی  تمایز گونه جدایی وهیچ بید و نشول در دنبال عبارت فارسی آورده میال کامصاتّ 

فارسی و  ۀنوع اقتباس، پیوند  میان جمل این . در(203: 1386)خطیبی، د نپیوندبدان می
بخشی از عبارت آیه یا حدیث  ۀنزدیک است که گویی عبارت فارسی، ترجم حّدی بهعربی 
در استفاده از آیات و احادیث حّد شیوۀ تتمیم و تکمیل از   ظرافت و هماهنگی بیش .است

ی کم ایر شگردها، محدودو تلفیق آن در کالم، کاربرد آن را بیش از س
ّ
تری در کرده و با تجل

 . شودمشاهده می المصدورنفثة
ح  کردم نصیحت می اص  ون  النَّ بُّ  ُتح 

َّ
ن ل ـک 

 
  .(40-39: 1381)نسوی، ن  یو  ل

طوری که است؛ بهمنطبق کاماًل با مضمون جمله ، آیه از لحاظ لفظ و معنا در این مثال
شود؛  آید که با نیمۀ عربی آن کامل میحساب می ل آیه بهاوّ  ۀبخش فارسی عبارت، نیم

 79 ۀشده اقتباسی از آیادید. نمونۀ شوجوع اصل آیه، این منظور تأیید میکه با رچنان

 اعراف است:  ۀسور 
 

ال
 
ْنُهْم و  ق ی ع 

َّ
ل و  ت 

 
ب ّ یف

ة  ر 
 
ال س  ْم ر 

ُ
ْغُتک

 
ْبل

 
ْد أ ق 

 
ْوم  ل

 
ْم و   یا ق

ُ
ک

 
ْحُت ل ص  و  ن 
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ون   بُّ  ُتح 
َّ

ن ل ـک 
 
ح  ل اص  ها به نثر پیوند که با همین نشانه گریدهای همچنین نمونه 8.ن  یالنَّ

 :اندداده شده
ب  ها نهند ای، اگر بر کوهل نهادهاین تیمار که بر د

 
أ
 
ن یف

 
این  أ ه  ن 

ْ
ل  :همان) [...] ْحم 

111-112). 

ی: است سوره احزاب 72 ۀاقتباسی از آی
 
ل ة  ع  ان  م 

 ْ
ا اْل ْضن  ر  ا ع  نَّ ْرض   إ 

 ْ
اْل ات  و  او  م  السَّ

ب  
 
أ
 
ال  ف ب  ج 

ْ
ال ن یو 

 
اُن ین  أ نس   

ْ
ا اْل ه 

 
ل م  ح  ا و  ْنه  ْقن  م  ف 

ْ
ش

 
أ ا و  ه  ن 

ْ
ل وًما  ْحم 

ُ
ل ان  ظ  ُه ک  نَّ  إ 

ً
ُهول چون  9؛ج 

 . عظیم را نشناخت و به خود ستم کردقدر این مقام 
راب که از آن جا

ُ
ی یا و  ی: نب آمده استجواب با هر غ ت 

 
ا ل

 
ـذ  ه 

 
ْثل ُکون  م 

 
ْن أ

 
ْزُت أ ج  ع 

 
أ

اب   ُغر 
ْ
  .(125 :همان) [...] ال

اًبا سوره مائده:  31 ۀشده از آی اقتباس ر 
ُ

ـُه غ
َّ
 الل

 
ث ع  ب 

 
 ف  یف

ُ
ث ْرض  ل   یْبح 

 ْ
ف  یُه ک  یر  یاْل

ار  ی خ   یو 
 
ة  أ ْوء   یس 

 
ال

 
ا یا و  یه  ق

 
ـذ  ه 

 
ْثل ُکون  م 

 
ْن أ

 
ْزُت أ ج  ع 

 
ی أ ت 

 
ار  ل و 

ُ
أ
 
اب  ف ُغر 

ْ
خ   یال

 
ة  أ ْوء   یس 

ن   ح  م  ْصب 
 
أ
 
م  ف اد   10.ن  یالنَّ

 

 المثل یا مثل تشبیه و تمثیل، ارسال. 3-2-2

زنده است، ولی معطوف به خود  طرز مطبوعی چند بهدر شعر عرب، تصویرپردازی هر
 خود، اّما در قرآن تصویرپردازی  دهی نیست،است؛ به این معنا که حاوی هیچ جهت

کند که ساختار فکری قرآن را تقویت میاست  و ابزاری است دارای تمرکز فکری روشن
در قرآن با  ... و المثلرسال، تمثیل، اتشبیه مانندهایی یتصویرپرداز .(64: 1387)میر، 

شکل آیات و احادیث در  ها بهف از کاربرد این نوع تصویرپردازی. هدآمده است ادیزبسامد 
؛ ها اشاره شده استورخیال به آناست که در اکثر ُکتب بالغی و ص همان عبارات ادبی،

بالغی آمده،  -که در کتب ادبی المثل یا مثلتعریفی از تشبیه، تمثیل و ارسال به ،بنابراین
 شود.بسنده می

ساختن تصویر  پیوند میان اجزای ناسازگار و ی، برای برقرارترین تالش تخّیلابتدایی
 :گفت نیچن توان یمترین تعریف، است. در ساده «تشبیه»شاعرانه، 

ا در کردن چیزی است به چیزی دیگر در یک یا چند صفت؛ امّ تشبیه در لغت، مانند 
ا چیزی دیگر در یک ت بعای همانندی و اشتراک چیزی اس، تشبیه اّد اصطالح علم بیان

  .(85: 1379م، مقّد علوییا چند صفت )

 رمزی به صورت بهست که بیشتر در معنی مجازی یا آموزی ا، حکایت عبرت«تمثیل»
المثلی  به ضرب است اشارتی ،«المثلارسال» و (36 :الف1380 ل،راشدمحّص ) شودمی گرفته کار

مردم تکرار شده که به  و احادیث آن قدر در لسان عبارات قرآنی. برخی از ادبّیاتشایع در 

لی سائر تبدیل  ث    همچونآیاتی ؛ ه استشدم 
 
 ماشاءالله ،(40)نحل:  نویکُکن ف
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نْ  ،(25و 24)کهف:  إن شاءالله ،(39 )کهف: ر  الدُّ س  ة  یخ  ر  اْْلخ  ...  و ( 11)حج: ا و 
 .(38: 1386تبار،  )جعفری

ل   مانند ؛ظاهری که به آن تصریح شود. 1اند: امثال در قرآن دو گونه ث  م  ُهْم ک 
ُ
ل ث  م 

ذ  
َّ
اًرا یال د  ن 

 
ْوق )طاهرخانی،  باشد هشددر آن ذکر ن مثل ۀمخفی، که واژ .2 ؛[...] اْست 

1383 :51) . 
ل ث   ۀهم در برخی موارد جنبحّتی آیات و احادیث  ،ی برخوردارندها از گستردگی خاّص م 

لی می ث  معنی  ۀدایر  ،ه در این کاربردالبتّ ؛ روندکار می زی بهگیرند و در معانی مجام 
ع متنّو  های مختلف و؛ زیرا از جاذبهتر استمشّخص ها بیشتر وتر و تأثیر آنوسیع

و، زیبایی لفظ، فصاحت در جمعی ا ۀاز جمله: اعتقادات شنونده، عاطف ؛برخوردارند
  .(43ب: 1380 ل،محّص ... )راشد بیان و

اندیشی و نازک دلیل به های بالغی،های ادبی و نکتهآشکار است که زیباترین آرایه
اند.  گاه احساسات و عواطف نویسندگان و شاعرانشان، جولنهای ذاتیپردازیخیال

ن عادی جسارت بیان دارد که در زبارپردازی زیبا، پرده از حقیقتی برمیبسا یک تصوی چه
مجاز،  ، استعاره،ها همان است که در زبان، تشبیهآفرینیآن وجود ندارد. مراد از تصویر

 کنایه، تجسیم، تشخیص و به
ّ
 . شودی ُصورخیال خوانده میطور کل

مهاجرت هم بالی   ویی از روز  محشر زاده، و أعوام  گکه اّیام مصابرت در درازیا چه کنم امّ 
نَّ ساق  قیامت افتاده   إ 

ون  یو  ُعدُّ ا ت  مَّ ّ
ٍة م  ن  ف  س 

ْ
ل
 
أ ك  ک  ّ

ب 
ند  ر    .(6: 1381 )نسوی، ْوًما ع 

که در شّدت  تعب و سختی و رنج بوده،  های مهاجرت را، سالنویسنده در این عبارت
سال در شمارش این دنیا برابر قیامت تشبیه کرده است که در محشر، هر سال با هزار به 

 . فراوانی دارد که بر وی گذشته استاست و نشان از سختی 
هم گرفته بودم، به یک إیمای  تقدیر بر هم زده شد،  حسابی که به ده انگشت  تدبیر بر

 شمار  خانه بر آن جمله که عقد کرده بودم، به بازار راست نیامده 
 

ش  ل 
نَّ

 
ُقول  ت 

 
ن ّ یو  ل  یٍء إ 

ن 
 
 أ

َّ
ل ًدا إ 

 
ك  غ ل 

 
 ذ

ٌ
ل اع 

 
ـهُ یف

َّ
اء  الل

 
 . (100)همان:  ش

ل  ، بهکهف است ۀسور  23 ۀاین عبارت که تضمینی از آی ث  در کالم نویسنده عنوان م 

  گنجانده شده است؛
 

ش  ل 
نَّ

 
ُقول  ت 

 
ن ّ یو  ل ك   یٍء إ  ل 

 
 ذ

ٌ
ل اع 

 
ًداف

 
را  های بیشترنمونه .غ

   .دینیبب 116، و 112، 105، 100، 60، 57، 43، 34، 31 در صفحات دیتوان یم
به کار رفته هایی  سختی تجسیم برای بیشتر شگرد این ،المصدورنفثة در که گفت باید

 گذشته است. نسوی  بر فراوان اثر حملۀ مغول و تعقیب و گریزهای برکه 
 

 تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل . 3-2-3

هر »مانند  ؛آوردم معادل عربی میدو ۀدر جمل ،در این شیوه نویسنده برابر عبارت فارسی

ذ  رجات بلند کرده؛ الّد رفیع یکی را درجتی است
َّ
ال م  یو 

ْ
ل ع 

ْ
وُتوا ال

ُ
جات ن  أ ر  ، )خطیبی« د 
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کردن طرفی موجب مّوکد  . ازخود است معادل فارسی   تأکید   ،عبارت عربی .(204: 1386
  ۀدهندنشان موجب زینت کالم و ،شود و از طرف دیگرّیت خبر میاهّم  سخن و

ّ
ط تسل

  زبان قرآن است. رنویسنده ب
ر وقت آهن  سرد ، کوری  بخت و ناآمد  کار، کتابت شب واقعه که کنایت از آن در آن س 

ر کشیده بودم،  ۀد، تا سحر سرمکوفتن بو ه   س 
َّ
ل  یالل

 
 ق

َّ
ل  إ 

 
 یل

ً
 .(51: 1381، ینسو) ال

 مزّمل است:  ۀسور  سه ۀاز آی اقتباس
َّ
م  الل

ُ
 یق

َّ
ل  إ 

 
ل  ل

 
 یق

ً
که تنها به منظور تأکید  12؛ال

 . ذکر شده است خود ش ازیپعنای عبارت م
 این حادثه یلدا دیجور است و  خود گفتم: شب  با 

ُ
این واقعه را کرانه بس دور، این  ۀّج ل

ْرُهْم مردار را به سگان بازگذار، 
 

وا و  یذ
ُ
ُکل

ْ
ُعوا و  یأ تَّ م  ُم یت  ه  ه 

ْ
 ل

ُ
ل م 

 ْ
ُمون   اْل

 
ْوف  یْعل س 

 
 13ف

  .(96-95 :)همان

 ای جمله بهو با هماهنگی مفهوم با معن ارسی گنجانده شده عبارت ف این معنا در پی  
 . منظور تأکید آمده است

م  آن پوست بازکردگان روزگار ُبرد ر ّ لخ ُمح  حو   در س  عصر و ه تا وقت عصر، بالّنهار ةو از ض 
یک را  به و از کنار تا به کنار یک ای چند اشتغال نموداز خون در رگ نمانده ۀشکنج

ت  اره و دوباره ب یک رَّ ُبُهم مَّ
ّ
ذ 

ُنع   .(104: همان، به مبالغت، مطالبت واجب داشت )ن  یس 

در این عبارت تنها تأکید نویسنده، بر لفظ و . 101نیز رجوع کنید به سورۀ توبه، آیۀ 
 مفهوم یا تفسیر آیه منظور نیست؛ بنابراین، در سیاق جمله معنای لفظی آیه است و معنا و

، و 84، 3 در صفحات ← های دیگر ونهنم استفاده شده است.و برای تأکید عبارت قبل 
109. 

الب آیه یا حدیث قبنابراین، آنچه در  ؛تأکید و تأیید سخن است ،در این شیوه، هدف
 کند.آید و آن را با تکرار لفظ، مؤّکد میگیرد، در ادامۀ معنای سخن میدر نثر قرار می

 

 نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث . 3-2-4

هایی که در بخش یکی از شیوه صورت به نوع کاربرد قسمتی از آیه یا حدیثدر این 
با متن  ،(... یا تأیید عبارت قبل و تشبیه و، تشریح تتمیم و تکمیل) باط معنوی ذکر شدت ارتکیفیّ 

 ت ترکیب آن تغییری داده شود. ه در کیفیّ نکن آبدو ؛مرتبط است
که ارباب چنان ،زول تمام آیه یا حدیث مذکوره به این نکته که معنی و شأن نتنها با توّج 
معنی عبارتی که در آن قرار  مغایر با ،اندیان نیز بدان تصریح و تأکید کردهبالغت و ب

 کیفیّ  دارد، نباشد.
ً
ت که اگر معنی آیه یا اس صورتی بهت تلفیق کالم در این شیوه، غالبا

ت و تناسب آن حدیث دانسته نشود، یا معنی عبارت مفهوم نخواهد بود و یا ظرا
ّ
فت و دق

  (.206-205 :1386)خطیبی،  آیددر نظر نمی



 المصدورنفثةشگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در / 160

که نشان از  داردسه کاربرد دیگر، بسامد بیشتری  از ،نمونه ازدهیاین شیوه با 
این اثر دارد و شگرد خاّص زیدری در نقل آیات و احادیث را نشان  بودن آن درترکاربردی

  دهد. می
ای، از هر م و سردی که از کأس  دوران چشیدهو گر  ایر و شّری که از تغایر  زمان دیدهخی

نَّ ف  و  باب ول   یإ 
ُ

ی ْل  ْکر  ذ 
 
ك  ل ل 

 
اب   یذ ب 

ْ
ل
 ْ
جان   ،، بنویس تا بدانند که آسیای دوراناْل

 . (9: 1381ی، نسوجان گردانیده است ) را چند بهگین سن

اء  زمر است:  ۀسور  21 ۀخشی از آیاقتباس ب ۀاین نمون م  ن  السَّ  م 
 

ل نز 
 
ـه  أ

َّ
نَّ الل

 
ر  أ ْم ت 

 
ل
 
أ

ُه 
 
ک

 
ل س 

 
اًء ف اب  یم 

مَّ  یع  ف  ین 
ُ
ْرض  ث

 ْ
مَّ یاْل

ُ
اُنُه ث و 

ْ
ل
 
ًفا أ ل 

ْخت  ْرًعا مُّ ه  ز  ُج ب  مَّ یه  یْخر 
ُ
ا ث رًّ اُه ُمْصف  ر  ت 

 
ُه یُج ف

ُ
ل ْجع 

اًما نَّ ف   ُحط  ول   یإ 
ُ

ی ْل  ْکر  ذ 
 
ك  ل ل 

 
اب   یذ ب 

ْ
ل
 ْ
، آیه مفهوم ،شوده مشاهده میکچنان 14.اْل

برای خردمندان  [تغییر و تحّول]همانا در این ) که با معنای عبارت کندناپایداری دنیا را بیان می

ر یکسان است و پیوستن آیه به نثر به منظو (پند و یادآوری است که بدانند دنیا ناپایدار است
 . کار رفته است تبیین و توضیح به

سُبک  ا از جماعتی که به جای رحمت ُت،  ند، و  ح  ام 
ّ 

ُه الش
 
ی ل

 
رث ن ی  نعام  عام از مفترضات ا  م 

اٍر ست که بر ا که این بنا اساسیفتّوت داند، و این قدر نادانسته دین  ا ُجُرٍف ه  ف 
 

اده نهش
 .(60-59است... )همان: 

س  ُبنْ توبه دارد:  ۀسور  109 ۀبخشی از آی اشاره به سَّ
 
ْن أ م 

 
ف

 
ـه  و  یأ

َّ
ن  الل ی م  ْقو  ی ت 

 
ل ُه ع   ان 

اٍن  ْضو  س  ُبنْ یخ  ر  سَّ
 
ْن أ م مَّ

 
ُه یٌر أ ه  ف  ان   ب 

ار  اْنه 
 
اٍر ف ا ُجُرٍف ه  ف 

 
ی ش

 
ل م   یع  نَّ ه  ار  ج    و    ن 

 
ـُه ل

َّ
 یْهد  یالل

م   ال 
َّ

ْوم  الظ ق 
ْ
  شده در این مثال بخش اقتباس 15.ن  یال

 
بنیاد ستکنایه از ُس  ٍف هارٍ فا ُجُر ش

که ، بردن به معنای تمام آیه که با مقصود گوینده پیوند مفهومی عمیقی دارد و با پی است
برای د. شوظرافت و تناسب آن آشکار می ،شده مغایر نیست با معنی عبارت اقتباس

 د.یرجوع کن 114و  60، 53، 43، 30، 22، 1 های بیشتر به صفحاتنمونه
در این شیوه بدون آگاهی از معنای کامل آیه، ظرافت نکتۀ نهفته شده در قسمت مورد 

این شیوه با انواع دیگر کاربرد لفظی یا معنوی گردد. مهمترین تفاوت آشکار نمی ،اقتباس
شیوۀ نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث، دریافت  آیات و احادیث در این است که در

 آیه به دست می
ّ

رجوع به نیازی به دیگر که در انواع آید؛ در حالیمفهوم با رجوع به کل
های دیگر بسامد از شیوه ورالمصدنفثةکاربرد این شگرد در تمام آیه یا حدیث نیست. 

 اند. کار رفته های اقتباسی در این نوع، برای تبیین و توضیح بهاکثر نمونهو  بیشتری دارد
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 ت ارتباط معنوی آیات و احادیثکیفّی  -2جدول شماره 

 کل درصد تعداد عنوان

 127 %2.30 3 تتمیم و تکمیل

لتشبیه و تمثیل، ارسال ث   127 %7.2 9 المثل یا م 

 127 %6.75 8 تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل

 127 %8.60 11 نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث
 

 اثرپذیری واژگانی  .3-3

قرآن و حدیث  دار  ها، وامترکیب ها وای از واژهکارگیری پاره، گوینده در بههدر این شیو
قرآنی و حدیثی دارند و  ۀد که ریشآور  هایی در شعر خویش میها و ترکیبیعنی واژه ؛است

اند؛  وارد کردهبه زبان و ادب فارسی  ها را آن مستقیم یا غیرمستقیم خود شاعر یا دیگران
ی و  ها، یا بهترکیب ها وادب ما نیز از آن واژه ،بوداگر قرآن و حدیث نمین، یبنابرا

ّ
طور کل

 ۀ. با توّجه به سبک دور (15: 1383)راستگو، د مان بهره میها بیاسالمی آن ۀمعنی ویژ  ازیا 
های قرآنی و یبها و ترکمملّو از واژه ،، این متونمزبان فارسی در قرون پنج تا هفت

ترین مختّصات نثر این  اقتباس از آیات قرآنی و احادیث نبوی، از مهماند؛ زیرا حدیثی
رکنی فّنی و  صورت بهه یافته و . این شیوه به تقلید از نثر عربی در نثر فارسی راستهادوره

در مسیر تحّول و  مو هفت مکار رفته و در طّی دو قرن شش زینتی، در بیشتر اقسام نثر به
ف و تصّنع رسیده استتکامل ب

ّ
این اثرپذیری، خود در  (.197 :1386)خطیبی،  ه نهایت تکل

 گیری، ترجمه و برآیندسازی قابل بررسی است. وام سه بخش مجّزا شامل
های سخن استوار است های کالم و زیبایینثر مصنوع و فّنی، نثری است که بر آرایش

های شاعرانه و و در توصیف معانی از انواع صنایع لفظی و معنوی و تصویرگری
اعالی چنین نثر  ۀست. نمونوفور استفاده شده ا های ماهرانه در این آثار، بهسازی قرینه

است. در این کتاب، اثرپذیری واژگانی از آیات و احادیث  المصدورنفثةای، کتاب آراسته
 جهانگشای جوینی و تاریخ بیهقیکتاب  دو ۀبار طوری که درنمود  چشمگیری دارد؛ به

 ،دهد یمکه زیبایی ظاهری را نشان  جاتوان این اّدعا را مطرح کرد. این امر از آن نمی
، باید اعتراف کرد که نوع وجود اینو دیریاب کرده است. با  دشواردریافت معنا را بسیار 

ط کامل نویسنده ب
ّ
زبان قرآن  راثرپذیری واژگانی در این کتاب بیش از هر چیز نشان از تسل

توان به واژگانی چون تالطم امواج، گیری، میوام نوع    اثرپذیری، ۀو روایات دارد. در حوز 
ات، سیف، صلت، أمل، وفاق، قیام، صحیح، طالب، بروق غمام، بصر، عواطف، أرحام، حی

حریر، غراب، صدور، مصائب، صحاب، لیالی، عود، لطیف، حیران، اخوان، غرقه، محنت، 
اقتضا، خطوتان، استیعاب،  أعباء،   غّدار، أجل، نصیب، مستغرق، ایام، ّحر، مصابرت،
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ثرپذیری واژگانی دارد. در نوع بیشترین بسامد را در ا ... اشاره کرد. این مطایا، حناجر و
گیری را شکل وام نمونه، اثرپذیری واژگانی به 3750 واژگان قرآنی با بسامد ۀاین اثر، دایر 
 شامل است.

 

 ای اثرپذیری گزاره. 3-4
 تبیین و توضیح . 3-4-1

ای از ابهام، به تبیین مطالب گاهی در پردهطور مستقیم و ی از گفتار، گاهی بهبخش زیاد
عبارت  ۀاستفاده از آیه یا حدیث در ادام ،آیدگونه که از عنوان برمیاشاره دارد. همانمتن 

شکل  رود و از نظر کیفّیت لفظی، بهمیخود به کار ش از یپفارسی، با هدف توضیح معنای 
 شود.اقتباس یا تضمین آورده می

در اثرپذیری را کاربرد  ۀنمونه بیشترین شیو 51توضیح با بسامد  استفاده از تبیین و
 شود. ای شامل میگزاره

 غیبت، وزیر  ۀطلسمی که در مّدت شش ماه
 
ل ُه ع  ان  ع 

 
ُرون  یو  أ ْوٌم آخ 

 
بر هم نهاده  ه  ق

 (. 16: 1381نسوی، ) [...]د، به یک هفته بر هم شکست بودن

ذ  : فرقان است ۀسور  چهار ۀاقتباسی از آی
َّ
 ال

 
ال

 
ا یو  ق

 
ـذ ْن ه  ُروا إ  ف  اُه و  ن  ک  ر  ت 

ْ
ٌك اف

ْ
ف  إ 

َّ
ل إ 

 
 
ل ُه ع  ان  ع 

 
ًما و  یأ

ْ
اُءوا ُظل ْد ج  ق 

 
ُرون  ف ْوٌم آخ 

 
هم از  یاقتباس ۀ، آیادشدهیدر عبارت  16.ُزوًراه  ق

هم معنا، برابر با معنای جمله آورده شده است و با هدف تبیین و توضیح برای  نظر لفظ و
 کار رفته است. خود به از قبل ۀکلم

که جان گیر و جهان، احوال  محشر و اهوال  رستاخیز، چنان  و جهان مباش،جان  گو
خ  یْوم  ی :زبان وحی فرماید

 
ْن أ ْرُء م  م 

ْ
رُّ ال ب  یف 

 
ه  و  أ

ّ
م 
ُ
ن  یه  و  أ

ه  و  ب  ت  ب  اح  عیان دیده  ه  یه  و  ص 
 . (44-43شد )همان: 

رُّ یْوم  یعبس است:  ۀسور  36-34 اقتباسی از آیات خ  ف 
 
ْن أ ْرُء م  م 

ْ
ب  * ه  یال

 
ه  و  أ

ّ
م 
ُ
 *ه  یو  أ

ه  و   ت  ب  اح  یه  ص  ن 
 اند. مجموع سه آیه برای توضیح احوال روز محشر استناد شده.ب 

 

 تعلیل و توجیه . 3-4-2

گیری از آیات و یکی از نقاط قّوت نویسندگان و شاعران در استفاده از مفاهیم دینی، بهره
تی کار حدیث به است. در واقع، آیه و شیتوجیه سخن خو یبرا احادیث

ّ
رفته در جایگاه عل

ای که بتواند خواننده را گونهبه ؛خوداز  شیپادبی یا اّدعایی است برای عبارت فارسی 
 در بیشتر موارد

ً
دو عبارت « که»حرف  ۀوسیلآوردن، به این نوع تعلیل ،قانع کند. معمول

  کند.می فارسی و عربی را به هم وصل
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ت  ضمیر نهاده آید، و به موجب  مَّ با خویش سر فرابسته بودم، که چون بار آن عهده از ذ 
ـه  

َّ
نَّ الل ایإ  ه  ْهل 

 
ی أ

 
ل ات  إ  ان  م 

 ْ
وا اْل دُّ ن ُتؤ 

 
ُمُرُکْم أ

ْ
أعباء آن عقیله از گردن انداخته شود ، أ

 (.12: 1381 ،)نسوی

ـه  نساء است:  ۀسور  58 ۀای به آی اشاره
َّ
نَّ الل ا یإ 

 
ذ  إ 

ا و  ه  ْهل 
 
ی أ

 
ل ات  إ  ان  م 

 ْ
وا اْل دُّ ن ُتؤ 

 
ُمُرُکْم أ

ْ
أ

ْمُتم ب  
 
ک ْدل  یح  ع 

ْ
ال ُموا ب 

ُ
ْحک ن ت 

 
اس  أ ا  ن  النَّ مَّ ع   ن 

ـه 
َّ
نَّ الل ه  یإ  م ب 

ُ
ک

ُ
ظ م   ع 

ان  س  ـه  ک 
َّ
نَّ الل ًعا یإ 

ص    آوردن آیه است. واضحی بر تعلیل ۀقرین« به موجب»در این مثال لفظ  18.ًرایب 
د   ،های  قدیم از ضمایر بیرون کردهدر این حال که حادثه حدیث عداوت ائ 

د 
َّ

ند  الش ع 
اد، کجا در حساب بود ُب اْلحق  ذه   (. 84)همان:  [...] ت 

ِلمدر کتاب 
َ
م و ُدَرُرالک

َ
از این عبارت به عنوان حدیث یاد شده است با این  ُغررالِحک

 تفسیر: 
ها باشند ها، به اعتبار این مردم همه در غم و اندوه آن سختیرود کینهها مینزد سختی

 که اکثردیگر این ها و مجال آن ندارند که به حال دیگری بپردازند، وو در فکر چاره دفع آن
ها در وقتی است که بعضی در نعمت و ها و حسدها ناشی شود و آنها از رشککینه

حسدی نباشد  چندان رشک و ،ضی نباشند، و هرگاه سختی عاّم باشدفراخی باشند و بع
 (. 102: 1366آمدی، )تمیمی

بهره گرفته است. برای  نسوی نیز از مضمون حدیث برای تعلیل و استناد کالم خود
 د.ینگاه کن 118و  101  ،91، 71، 37، 26 های بیشتر به صفحاتنمونه

 

 استناد و استشهاد . 3-4-3

ترین و  سبب شده است تا استشهاد به آن، مهم فرد قرآن بهجایگاه منحصراهمّیت و 
طبع شاعران و نویسندگان  ترین مستند در احتجاجات و مناظرات مسلمانان و به رایج

برای اثبات اّدعای خود، آیه یا حدیثی که با صراحت یا با تأویل، با آن اّدعا  ،باشد؛ بنابراین
های او باشد، تردید را برطرف تا تأیید یا تأکیدی بر گفته گیرددر ارتباط است، گواه می

 .(42-41: ب1380 ،)راشدمحّصلکند و شنونده را به دریافت و قبول اّدعا وادار سازد 
منّیت وهر

ُ
دا را غایت  ا ك   یو  ف  ست ا کمال ارادت چند سعادت شهادت که ُسع  ل 

 
ذ

 
ْ
ل

 
ُسون  یف اف  ن  ُمت 

ْ
س  ال

 
اف ن   (. 53: 1381 )نسوی، ت 

 آیۀ قرآندر این جمله شهادت بالترین سعادت خوانده شده و در برابر آن استناد به 
که در آن باید بر  است عنوان نعمتی بهشتی خوانده آمده که در تفسیرش شهادت را به

س  » ۀیکدیگر سبقت گرفت. کلم ناف  به معنای زورآزمایی افراد در ُربودن چیزی از دست  «ت 
 :1374، )طباطبایی به معنای مسابقه است ،، ولی در مورد آیه و مقامی که داردیکدیگر است

20/393). 
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ف همراه است؛ چراکه 
ّ
 استشهاد در نثر فارسی بیش از نثر عربی با تنّوع و تکل

ً
اصول

برقراری اّتصال بین متن فارسی و عبارات عربی قرآن و احادیث و ... مستلزم رعایت دقایق 
ن انگیزۀ تموضوع، یعنی ترکیب دو زبان در یک متن، باعث برانگیخفّنی است و این 

دادن مهارت در ایجاد پیوندی هنری بین عبارات فارسی و عربی در  نویسندگان برای نشان
 .(246: 1396)هادی و مژگانی، شود متون می
ه پیشانی آن دنی برخوانده بودم، و رمیهقام بأچند در چند روزه مُ هر رَّ   آثار غدر از أس 

ْم و  مشاهده کرده، د مکر از اقوال و افعال آن ناکس شواه ه  اه  و 
ْ
ف

 
ْن أ اُء م  ْغض  ب 

ْ
ت  ال د  ْد ب 

 
ق

ا ُتْخف   ُر  یم  ْکب 
 
 (. 84: 1381)نسوی،  19ُصُدوُرُهْم أ

 آل عمران است. در این عبارت، نویسنده با دلی رنجور از ۀسور  118اقتباسی از آیه 
نالد و با ه است، میورزیدالّیام در حّق او الّدین خوارزمی از قدیمهایی که شرفکینه

خواند. می)در دل و اندیشه( و پنهان الم( )زبان و کها را آشکار ن، این کینهقرآ ۀاستناد به آی
  د.ینیبب 109و  96، 84، 64، 55، 51، 35، 13، 3، 1 در صفحاترا ها  سایر نمونه

 

  اثرپذیری تلمیحی. 3-4-4

ل ادب فارسی، آن است که در بین کالم، به قّصه درقرآن و حدیث  بهتلمیح  ث  ای قرآنی یا م 
. در این شیوه، (37: 1386تبار، )جعفریحکایتی مّتخذ از قرآن و حدیث اشاره کنند  و

ای قرآنی یا روایی بنا نکته ۀبنیادی بر پای  -مانند اثرپذیری الهامین خویش را گوینده سخ
اهل و  ۀنه، خوانندگو سازد و به اینای همراه میعمد آن را با نشانه و اشاره اّما به ؛نهدمی

آشنا را به نا ۀخوانند ،بسا نماید و چه، راه میاست چه خود به آن نظر داشتهآشنا را به آن
بنیادی است. این  -اثرپذیری تلمیحی با الهامی تفاوت آشکار   ،و همین ؛داردمیکندوکاو وا

 . (52: 1383)راستگو، آیه یا حدیث است  ۀهای ویژ ای از واژهنشانه و اشاره بیشتر یادکرد پاره
که چنان  ؛جان و جهان مباش، جان گیر و جهان. احوال محشر و اهوال رستاخیز گو

خ  یْوم  یزبان وحی فرماید: 
 
ْن أ ْرُء م  م 

ْ
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ه  و  أ

ّ
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ُ
ن  یه  و  أ

ه  و  ب  ت  ب  اح  ، ینسو) [...] ه  یه  و  ص 
1381 :44.) 

که در عبارت اشاره شده کیفّیت روز رستاخیز است؛ چنان وتلمیحی به روز محشر 
 است.

ْرُض یاز این آبخیز که هر لحظه تیزتر است، روزکی چند برخیز، تا ندای 
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َّ
تلمیحی به داستان حضرت نوح در این عبارت  20.ن  یالظ

الّدین نسوی، تفسیر آن را معنای سخن خود قرار داده است. طبق تفاسیر، دارد و شهاب
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ُجود  ﴿ ۀجمل
ْ
ی ال

 
ل ْت ع  و  ها یا ست که کشتی نوح بر بالی کوهی از کوه﴾ به این معنایو  اْست 

که هد از اینداین جمله خبر میو ؛ معهود، نشستجودی که کوهی است بر بالی کوه  

 یق  و  آن بودند، خاتمه یافت. و عبارت   گروندگان به وی ناظر   ماجرای طوفان که نوح و
 

ل

 ُبْعد
ً
م   ا ال 

َّ
ْوم  الظ ق 

ْ
ل

ّ
خواهد بفهماند که خدای تبارک و تعالی آن قوم را از دار می ،ن  یل 

 114و  45، 6 های بیشتر به صفحاتونهیعنی از بهشت دور کرد. برای نم ،کرامت خود
 رجوع شود. 

 

 اثرپذیری واژگانی -3جدول شماره

 کل درصد تعداد ایاثرپذیری گزاره

 127 %40.3 51 تبیین و توضیح

 127 %7.20 9 تعلیل و توجیه

 127 %14.1 16 استناد و استشهاد

 127 %5.90 7 اثرپذیری تلمیحی
 

 نتیجه. 4
از صناعات مختلف است. در  برد که مملوّ  اثر نسوی زیدری، از نثری بهره می المصدورنفثة

 فراوانگیری و انواع اقتباس و تضمین، با بسامد  وام ژهیو میان این صنایع، تأثیرپذیری، به
  در سراسر متن، از مهم

ّ
از  هاها و اقتباس گیری های سبکی نویسنده است. وام فهترین مؤل

اند. این  ها و ... تأمین شده المثلمنابع متفاوتی همچون آیات، احادیث، اشعار، ضرب
ها به این ۀ آناند که عمد کار رفته ی در متن بهها و مقتبسات، به اشکال مختلف گرفته وام

ترکیب اضافی، برای تأیید و  صورت بهبرای توضیح و تبیین،  «که» قرار است: با حرف ربط
جملۀ معترضه به  صورت بهفارسی،  تمام عبارتانی قبل، برای تتمیم معنی نیمهتأکید مع

ت، قید وصف و حالت و کیفیّ  صورت بهتشبیه و تمثیل،  صورت بهقصد تأیید و تأکید کالم، 
 آیه و حدیث و مثل. ۀص و برجستای از کلمات مشّخ به پاره هاشار  صورت بهحل،  طریق به

و معنوی آیات باید گفت که تفاوت در ارتباط لفظی و معنوی دربارۀ کیفّیت ارتباط لفظی 
کند؛ زیرا هر شیوه هدف متفاوتی برد آیات، کیفّیت و تأثیر متفاوتی در متن ایجاد میرکا

در بخش  ،مثال ی؛ براسازدمند و گزینشی می بنابراین، انتخاب را هدف ؛در پی دارد
ترکیب »، «که موصوله»، «عنوان دنبالۀ کالم تضمین آیه به»های کاربرد لفظی آیات، شیوه

عنوان توضیحی اضافه در متن گنجانده  بیش از هر هدفی به ،«نقل قول»و « اضافی
اّما  ؛قدرت نویسنده در ترکیب کالم قرآن با سخن خود دارد از اند و این هدف، نشانشده

است؛ زیرا در بخش کاربرد معنوی آیات و احادیث، سعی نویسنده در تکمیل کالم 
« توصیف»و « و کنایهالمثل، تشبیه آوردن ضرب»، «تأکید در سخن»ی چون یها شیوه
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باید گفت  المصدورنفثةهای آن در اثرپذیری و شیوه ۀدربار کاربردهایی معنادار هستند. 
رد در ظاهر اثر اند و این کاربهشدرفته در این اثر با تراکم بیشتری استفاده کار که واژگان به

 دراّما اثرپذیری تأویلی و تلمیحی نمود چندانی در این اثر ندارد.  ؛کاماًل محسوس است
، تنها ذکر است الّدین نسوی در سخن شدهواقع آنچه باعث هنر سبکی و بالغت شهاب

های زبانی و بیانی است تا واقعّیت را تاریخ نیست؛ بلکه استفادۀ معنادار از تمام ظرفّیت
 ملموس سازد. 

 

 نوشت پی
شّدت ها بهها از هم متالشی گردد و زمین شکافته شود و کوهخاطر این سخن، آسمان نزدیک است به .1

 فروریزد.
گیرد و فرصت بخش الهی قرار میرسد که در معرض نسیم حیات ا، لحظاتی فرامیدر اّیام زندگی شم .2

خویشتن را در مسیر فیض الهی  ها استفاده کنید وآورید، بکوشید که از آن فرصتمناسبی به دست می
 قرار دهید.

گوید: ای کاش میان من و تو فاصلۀ مشرق و مغرب بود؛ تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود، می .3
 چه بد همنشینی بودی!

ها را پوشانده است؛ آنان همان کافران هایی در آن روز غبارآلود است؛ و دود تاریکی آن و صورت .4
 فاجرند.

پیروزی یا حادثۀ دیگری از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد؛ و این دسته، از  شاید خداوند .5
 پشیمان شوند!  آنچه در دل پنهان داشتند،

ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری دهد که امانتخداوند به شما فرمان می .6
 دهد! خداوند، شنوا و بیناست.به شما میکنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی می

و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم، و بیانی از هر چیزی کردیم؛ پس آن را با جّدیت  .7
ها که به مخالفت برخیزند، کیفرشان دوزخ ها عمل کنند و آنبگیر، و به قوم خود بگو: به نیکوترین آن

 ه شما نشان خواهم داد!زودی جایگاه فاسقان را ب است؛ و به
ها روی برتافت و گفت: ای قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابالغ کردم و شرط صالح از آن .8

 خیرخواهی را انجام دادم، ولی چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید!
ف و ولیت الّهیه را بر آسمان .9

ّ
ها از حمل آن ، آنها عرضه داشتیمها و زمین و کوهما امانت، تعّهد، تکل

 سر برتافتند و از آن هراسیدند؛ اّما انسان آن را بر دوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود.
کرد؛ تا به او نشان دهد چگونه وجو و کندوکاو می سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین، جست .10

این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن  جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: وای بر من! آیا من نتوانستم مثل
 کنم؟! و سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان، از کار خود پشیمان شد.

 دهم.و هرگز دربارۀ کاری نگو: من فردا آن را انجام می .11
 شب را جز کمی، به پا خیز! .12
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آنان را غافل سازد؛ ولی  ها بخورند و بهره گیرند و آرزوها،بگذار آن»اشاره به آیۀ سه سورۀ حجر است:  .13
 «.زودی خواهند فهمیدبه

هایی در زمین وارد کرد، سپس با صورت چشمه آیا ندیدی که خداوند از آسمان، آبی فرستاد و آن را به .14
ای که آن را گونهشود؛ بههای مختلف دارد. بعد از آن گیاه خشک میسازد که رنگآن زراعتی را خارج می

کند؛ در این مثال تذّکری است برای شکند و ُخرد میسپس آن را در هم می بینی، روح میزرد و بی
 خردمندان.

آیا کسی که شالودۀ آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده، بهتر است، یا کسی که اساس آن را  .15
ا هدایت ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران ر بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرومی

 کند.نمی
ها با اند. آنکافران گفتند این فقط دروغی است که او ساخته، وگروهی دیگر او را بر این کار یاری داده .16

 این سخن، ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند.
 گریزد* و از مادر و پدرش* و زن و فرزندانش.در آن روز که انسان از برادر خود می .17
ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری هد که امانتدخداوند به شما فرمان می .18
 دهد! خداوند، شنوا و بیناست.کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما میمی
 تر است. دارند، بزرگآنچه در درونشان از کینه و نفرت پنهان می .19
ر! و ای و گفته شد ا  .20 آسمان، خودداری کن! و آب فرونشست و کار پایان یافت و ی زمین، آبت را فرو ب 

کشتی بر دامنۀ کوه جودی پهلو گرفت؛ و در این هنگام گفته شد: دور باد قوم ستمگر از سعادت و نجات و 
 رحمت خدا!
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