
 

 زیدري »المصدورنفثه«نی آبررسی اقتباسات قر

 ثیرات بینامتنیأبر محور ت

 
 مهرداد نصرتی

 دانشگاه یزد -و ادبیات فارسی دانشجوي دکتري زبان

 دکتر محمدکاظم کهدویی
 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد -دانشیار

 چکیده
، موجب شده تا  اجتماعی که در تاریخ ایران، به عنوان پایگاه زبان و ادبیات فارسی، رخ داده -حوادث سیاسی

ثیر متون أیکدیگر پیوندي ناگسستنی برقرار کنند. این پیوند باعث ت  کدام، با  هاي فارسی و عربی در کنار ادبیات هر زبان
توجهی گردیده است. از سویی سابقه ذهنی  نثر فارسی با فراوانی نسبی قابلعربی، خصوصاً قران مجید، بر متون نظم و 

گیري در سطوح مختلف واژه، اصطالح، آیه،  هر نوع تاثیرپذیري با هر روشی (وامکند  ن، ایجاب میآمخاطبان از قر
-میبخش، محروم  قاءصورت، متن از وحدت ارت با دقت باالیی صورت گیرد، چرا که در غیر این اقتباس و تضمین و ...)

، ها تأثیرپذیريجمله متونی است که در آن، موارد بسیاري از  ازیاد ماندنی زیدري نسوي، ه گردد. نفثه المصدور، اثر ب
یه براي هر صفحه را شاهد هستیم. ضمن آیک   از متن قران با فراوانی تقریباًبسیار هاي  گیري اقتباسات و وامخصوصاً 

فضاي حاکم بر  دریافتی -حسیاي موارد، عدم همخوانی  ، در پارهقرانلف بر متن ؤزدنی م مثال حضور ذهنمل در أت
است. در مقاله  قابل مالحظه گردد، می هاي جدي در بینامتن ایجاد شده  که موجب تباین با متن مقصد و مقتبسات ها  وام

بینامتن  و تحلیل یات قرانی با متن این کتابآثیري أیا عدم همراستایی ت  به بررسی همراستایی ،حاضر با تکیه بر شواهدي
 پردازیم. میایجاد شده، 

 گیري تضمین و وام بینامتنیت،: نفثه المصدور زیدري، قران کریم، اثرپذیري تطبیقی، يواژگان کلید
 

 مقدمه
 ثیرأاسالم، تاست تا در آثار متعدد فارسی پس از  ارتباط تنگاتنگ متون نظم و نثر فارسی و عربی، موجب شده

ي  حال، الزمه قران، حدیث و روایت شاهد باشیم. در عین از هاي فراوان و متفاوتی را از متون عربی، بخصوص پذیري
، با توجه به ها و اقتباسات ي استفاده از به وام دقت کافی در گزینش و نحوه و بلکه دو متن، ادبی میان دو زبان پذیريثیرأت

مقصد است. در چنین شرایطی، و مخاطبان متن مبدایی است که خود آشناي زبانوران زبان متن  و یاي آن در زبان  پیشینه
دیگر(یعنی در کاربرد  متن(مانند: واژه، اصطالح، بیت، آیه، ضرب المثل و...) حین به کار رفتن در مقتبسي  لفهؤهر م

و یا ثیراتی را با خود به درون زبان أ)، تIntertextual Usage "بینامتنی"و یا  Interlingual Usage  "زبانی بین"
است. کاربردهاي  أمبدو متن خاص خود، در زبان  ي پیشینههمان کند که مربوط به  مقصد حمل میمتن 
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ي  یا دلهره  هارلد بلوم، طی مباحث مربوط به نقد برابرنهادي در نظریات  این پدیده، )Intralingual Usage(زبانی درون

پژوهش حاضر خارج  ي ه، لیکن از حوز یافته شاعر انعکاس  -شعر و پدر -همچنین تحت عناوینی مثل پدرثیرپذیري و أت
 ).1391است.(ر.ك: مقدمات فرانقد ادبی، مهرداد نصرتی: 

هاي متعدد آن از متن قران کریم مطالعه  پذیريثیرأالمصدور زیدري را از بابت چگونگی ت نفثه ،در این پژوهش
ن بودن گسوي همبه ثیرات قرانی أي نقد بینامتنی، آیا پدیدآور همواره در هدایت این ت دهیم که از زاویه کنیم تا نشان می

 است یا خیر؟ ف) موفق بودهبا تأثیرات متن(نیت مؤلّ
هاي  ي کیفیت و کمیت تاثیرپذیري در مطالعهگیرد،  استنتاجی صورت می-اي  روش کتابخانه که با اهمیت این تحقیق

. این مهم با استقرانی در متن نفثه المصدور و همراستایی تاثیري آیات با متن مذکور یا عدم آن از منظر بینامتنیت 
؛ همچنین آید هاي قرانی در متن مذکور و قیاس معنا و تاثیرات متوقع از هریک به دست می ي شواهد تاثیرپذیري مطالعه

ي سوء تفاهم برخی محققان، از نقد بینامتنی و اشتباه گرفتن آن با نقد تاریخی تاثیرپذیري که روشی  این تحقیق، عارضه
 دهد. سنتی است را مورد مطالعه قرار می

 
 پیشینه تحقیق: 1,1

دور زیدري المص: مقدمه و توضیحات نفثه جمله ازگرفته  هاي قابل اعتنایی صورت پژوهش ،المصدوردر باب متن نفثه 
)، در آمدي 1391المصدور شهاب الدین محمد منشی نسوي(ثروت، )، درد دل: تحریر نوین نفثه1370نسوي(یزدگردي،

-یه و انواع آن در نفثها)، بررسی کن1388المصدور زیدري نسوي(فاضل،هاي معنایی در نفثه آرایی و ظرافت بر سخن

هاي  یهام )، بررسی روایت و بن1390 آبادي المصدور(بتالب اکبره) نمودهاي رمانتیسیسم در نفث1387المصدور(صادقی،
 ةالمصدور و در)، نگاهی به نثر فنی بر مبناي مقایسه نفثه1391المصدور(محمود رنجبر،داستانی در نفثه

)، نقد و بررسی 1389المصدور(قدیري یگانه، )، صنعت ایهام در آفرینش سبک هنري نفثه1392نادره(محمدیان،
)،  1390 (مهربان المصدورهاي زبانی و بالغی نفثه )، نگاهی تازه به ویژگی1387زیباشناختی نفثه المصدور(طحان، 

 ).1392المصدور(سرمدي و عابدي،بررسی مفهومی و ساختاري آیات قرآن در نفثه
 

 تحلیل:. 2

 زیدري نسوي:   2,1
ه.ق است. او  647، متولد شیروان و متوفی به سال الدین خرندزي زیدري نسوي، نویسنده و شاعر قرن هفتم شهاب

الدین  است. شهاب الدین خوارزمشاه، واپسین پادشاه خوارزمشاهی بوده پس از تحصیل در خراسان، منشی سلطان جالل
 622پیوندد و از سال  الدین می نخست در خدمت امراي محلی نسا بوده و بعدها در عراق و آذربایجان به سلطان جالل

ي آسیاي  ي تاتار، آواره ماند. او که در حمله به سمت صاحب دیوان انشاء رسیده، تا پایان عمر در این منصب باقی میه.ق 
المصدور را صغیر و آذربایجان گشته بود، نهایتاً در میافارقین خود را به خدمت ملک ایوبی رسانده و همانجا کتاب نفثه
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 647لف است. نسوي در سال ؤالدین اثر دیگر این م کند. سیرت جالل ه. ق تالیف و به وي تقدیم می 632در سال 
 گذرد.  هجري قمري در حلب درمی

 هالدین خوارزمشا جالل  لیف شهاب الدین خرندزي زیدري نسوي، منشی سلطانأکتابی است تالمصدور: نفثه 2,2
ي تاتار به ایران و  حوادث ناگوار زمان حملهمعنوي، به شرح برخی  که در آن با نثري مصنوع و انباشته از صنایع لفظی و

تا حس  کوشیده آید، مؤلف پردازد. همانگونه که از نام کتاب و سراسر متن آن برمی سرگردانی وي در آن اوضاع می
ع است به خواننده منتقل کند و البته در این میان، سندي نیز از شرح وقای اندوهناکی را که شرایط روزگار براو تحمیل کرده 

 آن روزگاران بر جاي گذارد.
گیري واژگانی،  هایی همچون؛ انواع وام است، صنعت در میان انبوه صنایع ادبی که سرتاسر نفثه المصدور را انباشته

نوازي را  اي، گزارشی... و به ویژه، تطبیقی که حاکی از تاثیرپذیري متن، از منابع قران و حدیث است، بیشترین چشم گزاره
شایسته است پیش از ورود به بررسی شواهدي از متن نفثه المصدور، نگاهی گذرا به انواع کلی تجلیات  اینبنابردارد. 

 قرانی و حدیثی در ادب پارسی بیندازیم.
 

 هاي اثرپذیري: ها و گونه شیوه 2,3
مند شده اند که  بهرهیات امختلف از متون مقدسی همچون؛ قران، احادیث و رو آثار فارسی پس از اسالم، به انحاء

ثیرات أاي قابل بررسی است. ت یندسازي) و گزارهاگیري، ترجمه و بر در سطوح مختلفی همچون؛ واژگانی(شامل: وام
یابد که مهمترین آنها عبارتند از: اقتباس و تضمین، حل و تحلیل، گزارشی  هایی مختلف صورت می اي با شیوه گزاره

 اي و چندسویه،  ن، تلمیحی، تاویلی، تطبیقی، تصویري، ساختاري سبکی، شیوهاي، تفسیري، الهامی بنیادی ترجمه
 است: متون فارسی از منابع مذکور به سه شکل صورت گرفته اثرپذیري واژگانی

 ."در افتادم و بسه ي تقوا ب نه من از پرده"در  "تقوا"ي  : مانند وام گرفتن کلمهگیري وام

آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب "القدر است در ي لیله که ترجمه "شب قدر"کارگیري به : مانند ترجمه
 ."است

که برآیندسازي است از داستان  "سامري کیست که دست از ید بیضا ببرد "در  "ید بیضاء": مانندبرآیندسازي
 حضرت موسی(ع) در قران کریم.

 ، شامل:اي اثرپذیري گزاره

 "بسم اهللا الرحمن الرحیم"که در آن  "الرحیم/ هست کلید در گنج حکیم بسم اهللا الرحمن": مانند اقتباس و تضمین
 است. بدون هیچ تغییري اقتباس گردیده

الیه یصعد "ي  که تحلیل آیه شریفه "تا الیه یصعد اطیاب الکالم/ صادعاً منّا الی حیث علم": مانند حل یا تحلیل
 ) است.10(فاطر،"الکلم الطیب

 ل قول)، شامل:ي نق اثرپذیري گزارشی(شیوه
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) که ترجمه تحت الفظی 119( ناصرخسرو، دیوان، ص "قیمت هرکس به قدر علم اوست": مانند خوان ترجمه پاي

 ) امام علی(ع) است.4/502(غرر الحکم، "قیمه کل امرء مایعلم"حدیث 
ناصرخسرو، ("این گور تو چنان که رسول خداي گفت/ یا روضه بهشت است، یا کنده سعیر": مانند ترجمه آزاد

(الجامع الصغر، "القبر اما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران"ي آزادي است از  ) که ترجمه104دیوان، ص 
1/367( 

سه طاعت واجب آمد بر خردمند/ که "کند. مانند  : که طی آن، شاعر یا نویسنده، آیه یا حدیثی را واگشایی میتفسیر
یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ ") که واگشایی معنایی آیه 7لی شش بیت بعد(ویس و رامین، ص ا "آن هر سه به هم دارند پیوند

نکُمرِ می األَملأُوولَ وواْ الرَّسیعأَطو واْ اللّهیعاست.59(نساء، "أَط ( 
دل مسکین من  شناس این عظمت گو مفروش/ زانکه منزلگه سلطان واعظ شحنه": مانند بنیادي -اثرپذیري الهامی

مضمون  ي هیا) را دست م1/701نکسره قلوبهم(کشف االسرار، م) که در آن حافظ، انا عند ال59(حافظ، دیوان، ص "است
 است. قرار داده، بیت را بنیاد نهاده

اي را  : که در آن، آیه یا حدیثی بنیاد شعر و یا سخنی است، ضمن آنکه پدیدآور، نشانه و اشارهاثرپذیري تلمیحی
هفتاد و دو "که  "جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند"کند. مانند  همراه آن می

إِنَّ أُمتی ستَفْتَرِقُ بعدي علَى ثَلَاث و سبعینَ فرْقَۀً فرْقَۀٌ منْها نَاجِیۀٌ "اشاره و نشانه اي است بر توجه نسبت به روایت  "ملت
ی النَّارِ وونَ فعبس 2/359(سفینه البحار، "اثْنَتَانِ و.( 

ویل مطلب هم دخیل أیه شدن آیه و یا حدیث، ذوق پدیدآور در تا: که در آن عالوه بر دستماثرپذیري تاویلی
ل ویأ) که ت3/3807(مثنوي معنوي،  "مسکن یارست و شهر شاه من/ پیش عاشق این بود حب الوطن ":شود. مانند می

 ذوقی حب الوطن من االیمان است.
دهند. مانند آنکه  : که در آن حدیث یا آیه را با موردي که به ظاهر نامربوط با آن است، تطبیق میاثرپذیري تطبیقی

آنکه "یابند  دهد که اولیاي خدا پس از عبور از دنیا، بدان راه می را به ساحتی تطبیق می "ارض اهللا الواسعه"مولوي، تعبیر 
 )1/3180(مثنوي، "اند اي دان کاولیاء دررفته اند/ عرصه اهللا واسع گفته ارض

اي قرانی را مشبه به  برند. مثالً نکته : که در آن از صور خیال موجود در آیات و روآیات بهره میاثرپذیري تصویري
چشم حافظ زیر بام قصر آن  " ) در100گیري از جنات تجري تحت االنهار(توبه،  دهند. مانند بهره تشبیه و تمثیل قرار می
 ) 98( حافظ، دیوان، ص"النهار داشتهاي جنات تجري تحت حوري سرشت/ شیوه

ي ساختاري آن مانند سوگند  ي سهراب سپهري که شیوه "ي تماشا سوره": مانند شعر سبکی -اثرپذیري ساختاري
(هشت "اي در قفس است... کبوتر از ذهن/ واژههاي قرانی است: با تماشا سوگند/ و به آغاز کالم/ و به پرواز  یاد کردن

 )373کتاب، ص 
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هاي متفاوتی  بالغی قران یا حدیثی براي تولید اثر بهره ببرند. مانند امکان قرائت -: از شیوه بیانیاي اثرپذیري شیوه
بیضا  کرد اینجا/ سامري پیش عصا و ید ها عقل که می آن همه شعبده"که از برخی آیات قران ممکن است و بیت 

 اند. ) که سامري و ساحري، هر دو را مطرح کرده159(حافظ، دیوان، ص "کرد می
شود.  گیري می  ها، چند شیوه در یک مورد بهره : که به دلیل عدم ممانعت از جمع این شیوهاثرپذیري چندسویه

) که هم 159دیوان، ص(حافظ، "کرد فیض روح القدس ار باز مدد فرماید/ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می"مانند 
 )1383هاي روح القدس و مسیحا) دارد.(راستگو،  اثرپذیري تلویحی و هم اثرپذیري واژگانی(واژه

 المصدور از قران کریم:هاي اثرپذیري نفثه شیوه 2,4
هاي تجلی آیات در متون فارسی، کدام انواع بیشترین کاربرد را در نفثه  حال باید دید که از میان انواع روش

بررسی "اي تحت عنوان  هاي پزوهشگران؛ مجید سرمدي و علی عابدي، در مقاله اند. مطابق یافته المصدور زیدري داشته
ثیرگذاري، نزدیک به آنچه از أهاي ت بندي انواع روش و طی تقسیم "مفهومی و ساختاري آیات قرآن در نفثه المصدور

المصدور از قران هاي اثرپذیري نفثه مالحظه کردیم، شیوه تجلی قران و حدیث در شعر فارسی"سیدمحمد راستگو در 
وري  سبکی و بهره -آوري و توجیه با استفاده از آیات قرانی، اثرپذیري ساختاري ي برهان کریم عبارت است از؛ گونه

-ذیري الهامیبرداري تعریضی، اثرپ اعتقادي، بهره -پردازي و ...)، اثرپذیري معرفتی هنري(تزیین، تجمیل، تناسب، قرینه
استفاده تمثیلی،  ي  و پیوند معنایی، گونه سازي قصص قرانی، تصویرپردازي و توصیف، ارتباط مفهومی  تاریخی و مشابه

) که شواهدي ار آنها در طول پژوهش مرور 1392ي حل(تحلیل) و نهایتاً اثرپذیري واژگانی(سرمدي و عابدي،  گونه
 خواهیم کرد.

 یرپذیري متون:محور تاث بررسی مخاطب 2,5
اگرچه مطالعات مفصل و متعددي پیرامون تاثیرپذیري متون فارسی از متون عربی، خصوصاً، قران و احادیث صورت 

ها  پذیري ثیرأثیرات این تأاین مسئله از منظر مخاطب و ت  است، لیکن آنچه کمترین توجه بدان مبذول شده، بررسی گرفته
 است. ثیرپذیرفتهأخوانش متن ت ي شیوهبر او، یعنی بر 

اي که در اینجا باید به صورت جدي مد نظر قرار  نخستین نکته هاي مخاطب: تاثیرپذیري متون و پیش آگاهی 2,6
است،  ثیر پذیرفتهأي متن(شعر و یا نثر) فارسی که به انحاء مختلف از قران، احادیث و روایت ت داد، آن است که خواننده

هایی دارد. طبیعی است که  ثیرگذار(و در تحقیق حاضر، قران کریم) از قبل آگاهیأمتون تدر اغلب موارد، خود نسبت به 
ي پیش رویش  ثیرپذیرفتهأحاصل از آگاهی پیشین خود را به درون متن ت )Impressionsثیرات(أاي ت چنین خواننده

ایجاد  "بینامتن"نگاه یک آ)، Intertextualityمند به مباحث بینامتنیت( بیاورد. به تعبیر روالن بارت، از محققان عالقه
یک  گوید که هر متنی  اي پیچیده از آگاهی و امپرسیون حاصل از متن قبلی و متن جدید است. بارت می شود که آمیزه می

هاي فرهنگ  قابل شناسایی در آن حضور دارند؛ متن هاي کمابیش ها در سطوح متغیر و با شکل بینامتن است؛ دیگر متن
آنچه بارت در پی  .است هاي متحول شده یک بافت جدید از نقل قول پیرامون؛ هر متنی  هاي فرهنگ نپیشین و مت

ثیرات روانشناختی است که متون دیگر بر تولید و نیز خوانش اثر جدید دارد و بر روي هم، اثري را أتوصیف آن است، ت
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ت. وي معتقد است که بینامتن، هفت دهد که مستقل از متون موثر و متن مورد خوانش اس در مخاطب شکل می

(براي مطالعه بیشتر، رك. .ها، نشانه، تکثر، خویشاوندي، خوانش و لذت خصوصیت دارد که عبارتند از: روش، گونه
 )1391نصرتی:

وصف الحال اهل "ي امپرسیونی  براي روشن شدن مطلب به مثالی توجه کنیم که در آن، آیه یا بخشی از آن، با سابقه
ثیرپذیرنده و توسط پدیدآور آن، براي وصف غرش ابرهاي أنزد مخاطب، در متن ت "ها و فریادهاي ایشان الهدوزخ و ن

گیرد که حاصل عدم تطابق  دریافتی آشکاري در بینامتن ایجاد شده، پامی -کار رود. در اینجا تناقض احساسیبه زا  باران
ترسناکی، مطلوب، حال آنکه در فریاد اهل دوزخ هیچ است. این غرش، هرچه باشد، نویدبخش باران است و علیرغم 

ي تعریف  و ارائه "ثیرپذیري تطابقیأت"اند تا با اختصاص نامی همچون؛ البته برخی از محققین تالش کرده ؛خیري نیست
هایی از این  را توجیه کنند، لیکن پیدایش بینامتن مذکور ناگزیر است و با نامگذاري و تعریف  مثال، این شیوه -و شاهد

گیري، چه از روي آگاهی و  هایی از وام اي نیست جز اینکه بپذیریم چنین کاربري چاره بنابراینشود.  دست، غیرفعال نمی
  مطلوب است. نتیجه، بر تأثیرو در  ثیري متنأچه از جهت سهو، در مقابل وحدت ت

مطابق نظر النگینوس، از متفکرین ماقبل تاریخ، که نظریات ارزشمند او در باب ارتقاء وحدت و ارتقاء متن:  2,7
هایی  همچنان مد نظر منتقدان ادبی است، براي تحصیل هدف واالیی متن، مولفه "شکوه سخن"اي با عنوان  متن در مقاله
ثر است که در خدمت ؤلفات ارتقاء سخن باشد، زمانی مؤها که قرار است از م یهاسویی استفاده از آرشود. از  پیشنهاد می

ي نیت، هر منتقدي را براي تحلیل وحدت  اي پرداختن افراطی به نظریات هرمنوتیکی و مغلطه متن باشد. اگرچه در دوره
ثیر لجام گسیخته غالب أظر تعدیل گشت و نهایتاً تامین عدم تداد، اما رفته رفته این ن ثیري متن، در موضع انفعال قرار میأت

 میدان شد.
ي است آن است که آنچه شایسته توجه جد شناسی مطالعات بینامتنی در ایران معاصر: اي در آسیب نکته 2,8

یکدیگر جداسازي   یکدیگر که متعلق به نقد قدیم است، دو مفهوم متفاوتند و باید از بینامتنیت و تاثیر و تاثر آثار بر 
است که بینامتن، هویت و خاستگاه مستقل از متن داشته، در سراسر  مطرح کرده "از اثر به متن"ي  شوند. بارت طی مقاله

هاي  آیند، به همراه نقل قول هاي مستقیم که معموال ًداخل گیومه می یک متن وجود دارد. این مطالعات از بررسی نقل قول 
 ي ابتدایی، بایست جداگانه بحث شوند. در مطالعهغیرمستقیم قابل شناخت 

هایی باشیم که عنوان  شود تا به صورت پیاپی، شاهد پژوهش ي اساسی است که موجب می توجهی به این مسئله بی
که بخشی از نقد تاریخی و مطالعات  "تاثیرشناسی اثري بر اثر دیگر"کشد، اما چیزي به جز  مطالعات بینامتنی را یدك می

 اي است، نیست.  سهمقای
المصدور، اگرچه متراکم از صنایع مختلف نثر مصنوع نفثهالمصدور و کاربرد آنها: در نفثه ها و مقتبسات وام 2,9

هاي متعدد پدیدآور در سراسر متن، این موضوع را حائز اهمیتی  ادبی من جمله، بدیع لفظ و معنا است، اما وام گیري
 است.  خاص کرده
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المصدور مبتنی بر بسامد تقریبی آنها، شامل: اشعار عربی و فارسی، آیات موجود در متن کتاب نفثه هاي تاثیرپذیري
ها و  ي تضمین ها و اصطالحات است. اگرچه تحلیل همه یات نبوي(ص)، علوي و ...، و نهایتاً ضرب المثلاقران کریم، رو

ها،  رسد که هویت مستقل معنایی و تاثیري این مولفه میي حاضر مقدور نیست، اما به نظر  اقتباسات این کتاب، در مقاله
هاي متن، تباینی در  ي آن قسمت همگی، به غیر از آیات قرانی، تقریباً در خدمت متن است و بینامتن ایجاد شده از مطالعه

حقیق آگاهی و امپرسیون مخاطب ایجاد نکند(مسلم است که اثبات این امر، مستلزم تحقیقات مفصل دیگري است و ت
 کند). ي بینامتنی، بسنده می ي تاثیرپذیري و خصوصاً، اقتباسات قرانی نفثه المصدور، با توجه به نظریه حاضر، تنها به نحوه

برد که بنا بر نظر دکتر  المصدور، به مراتب از آیات قران کریم در میان جمالت خود بهره میلف کتاب نفثهؤم
ثیرگذاري أخود، به شرح دهگانه ذیل است. از آنجا که موضوع بررسی ما، تي کتاب  یزدگردي، در مقدمه  امیرحسین

 کنیم: اي بسنده می حسی و معنایی است(و نه تحلیل دستوري) براي هر مورد زیر، تنها به مرور نمونه
 1، س 114حرف ربط براي توضیح و تبیین: ص  "که"با  -1
 5و  4، س 1به صورت ترکیب اضافی: ص  -2
 12، س 3د و تاکید معانی قبل:ص براي تایی -3
 7و  6، س 57براي تتمیم معنی نیمه تمام عبارت فارسی: ص  -4
 12، س 105به صورت جمله معترضه به قصد تایید و تاکید کالم: ص  -5
 9، س 43به صورت تشبیه و تمثیل: ص  -6
 5و  4، س 67بخ صورت قید وصف و حالت و کیفیت: ص  -7
 3و  2س  ،91به صورت مخلّص: ص  -8
 3، س 97به طریق حلّ:  -9

(یزدگردي، 6، س 15به صورت اشارت به پاره اي از کلمات مشخص و برجسته آیه و حدیث و مثل: ص  -10
1385( 

،  آیه 134المصدور، مجموعاً از در متن نفثه تضمین و اقتباس آیات قرانی در نفثه المصدور: بررسی کمی  2,10
 89یعنی در  اند.  موضع به کار رفته 228یک آیه) که در  طور متوسط، تقریباً در هر صفحه  مستقیماً بهره گرفته شده(به

یک   درصد) 5,6مورد( 5یک آیه دوبار و در  درصد) 94,4مورد( 84درصد از کل موارد) آیه تکراري است. در  66,4مورد(
 است. آیه، سه بار استفاده شده

 مصدور با محوریت امپرسیون بینامتنی:البررسی کیفی اقتباسات قرانی نفثه 2,11

ي معناي برخی آیات مقتبس در نفثه  تاثیري، به مقایسه-در این قسمت به جهت بررسی تناسب معنایی  2,11,1
المصدور(با توجه به بافت قرانی آنها و بر اساس ترجمه و شرح مختصر ناصر مکارم شیرازي) با بافت معنایی متن کتاب 

ي عدم دقت  (که خود زاییدهاستثیري أت -باق معناییپردازیم. از آنجا که هدف این تحقیق اثبات وجود موارد عدم انط می
مورد  228تمام  ۀي مقاله، از مقایس ثیرات است) و نیز به لحاظ رعایت حوصلهأتفاوتی زیدري نسبت به این ت یا بی 
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ی المصدور(متن مقصد) و فضاي کلکنیم. در هر مورد، ابتدا متن نفثه تضمین قرانی صرف نظر و به مواردي چند بسنده می

حاکم بر آن(الف)، بعد اصل متن مقصد و فضاي کلی حاکم بر آن(ب)، و نهایتاً شرایط موجود در بینامتن(ج) را مرور و 
 گیري می کنیم. نتیجه

 :1مورد 

 یکاد البرق"است...(و) بروق غمام بصررباي  در این مدت که تالطم امواج فتنه کار جهان بر هم شورانیده) الف
 )5و  4، س 1حسام سر رباي متبدل شده...(نفثه المصدور، ص  ببریق "یخطف ابصارهم 

کند. وقتی مهاجمان مغول، امان و آسایش  اجتماعی محیط خود را توصیف می -زیدري فضاي سیاسی فضاي کلی:
 اند و خطر از همه سو در کمین است. مردم را بریده

لَهم مشَوا فیه  کُلَّما أَضَاء ۖ◌ برْقُ یخْطَف أَبصارهم (البقره) است: یکَاد ال2ْسوره  20ي مذکور بخشی از آیه  آیه )ب
ترجمه:(روشنایى . کُلِّ شَیء قَدیر ◌ٰ إِنَّ اللَّه علَى ◌ۚ اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم  ولَو شَاء ◌ۚ وإِذَا أَظْلَم علَیهِم قَاموا 

سازد،(چند  شان را برباید. هر زمان که(برق، صفحه بیابان را) براى آنها روشن مى چشمانکننده) برق، نزدیک است  خیره
خواست، گوش و چشم  گیرد، مى ایستند. و اگر خدا مى روند و چون تاریکى آنها را فرا مى گامى) در پرتو آن راه مى

 .برد، زیرا خداوند بر هر چیزى تواناست آنها را از بین مى
شبى است تاریک و ظلمانى پرخوف و خطر. باران به شدت "براي توصیف حال منافقان است: مثالی  فضاي کلی:

هاى گوش را  زا و مهیب رعد، نزدیک است که پرده جهد. صداى غرش وحشت هاى افق، برق پرنورى مى بارد. از کرانه مى
است. باران سنگین، بدن  سرگردان مانده پناه، در دل این دشت وسیع و ظلمانى و پر از خطر، حیران و پاره کند. انسانى بى

دهد گامى به  او را مرطوب ساخته است. نه پناهگاه مورد اطمینانى وجود دارد که به آن پناه برد و نه ظلمت اجازه مى
مانند، آنها در میان مؤمنانى که همچون سیل خروشان و بارانى  سوى مقصد بردارد... منافقان درست به چنین مسافرى مى

هاى  اند تا از شرّ صاعقه ایمان، پناه نبرده اند. افسوس که به پناهگاه مطمئن  روند، قرار گرفته ، به هر سو پیش مىپرپشت
ي مسلمین در برابر دشمنان، همانند خروش رعد و صاعقه بر سر آنها  جهاد مسلحانه.یابند مرگبار مجازات الهى نجات 

گشت، ولى  هاشان بیدار مى اندیشه  شد و شان مى کردن راه حق نصیبهائى براى پیدا  آمد، گاه گاه، فرصت فرود مى
شد و  خواستند چند گامى بردارند، خاموش مى پائید. تا مى افسوس که این بیدارى، همچون برق آسمان، دیرى نمى

 .گرفت تاریکى غفلت و سپس توقف و سرگردانى جاى آن را مى

ي  دهد که نویسنده، تنها با توجه به شرایط دشواري که بر منافق و خود، در جامعه مقایسه این دو نشان می )ج
داند؟ اگرچه در دل بینامتن  اما آیا زیدري خود را چون آن منافق می ؛است ي حاکم است، از این آیه بهره گرفته زده آشوب

المصدور، چنین نیست، بلکه نویسنده به بافت اما بنا بر متن نفثه ؛استانگاري ناگزیر  ایجاد شده، این تشابه و حتی یکسان
ي  یا شاید فارغ از این تاثیر غیر قابل انکار که محصول سابقه  معنایی عبارات تضمین شده و جوانب امر، توجه نداشته و
ثیري تبادري، أینامتن حاضر، تاست. ب استفاده از آن دست زده  ذهنی خواننده از مطالعات پیشین در قران کریم است، به

 گوید: این حق زیدري است تا چنین سرنوشتی داشته باشد! ولی جدي دارد که به مخاطب می
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 :2مورد 
ست سودا بر  از قلم که تا بر سیاه نشیند سپید عمل کند و بر سپید سیاه، جز نفاق چه کار آید؟!...طالب علمی )الف

 ست و اصلش قصب... در فصاحت حریري "لم تکونوا بالغیه اال بشق النفس"سرزده، تا تن دو نیم نکند، ذوفنون نشود 
 )12، س 3(نفثه المصدور، ص 

لیکن از سوي دیگر ؛ خواهد به قلم، یعنی به نوشتن پناه ببرد است، می گار گردیدهراوي که دچار روز فضاي کلی:
 آید. زبان است و فریبکار. یعنی کاري از قلم هم برنمی داند که قلم هم دو می

لغیه إِلَّا بِشقِّ بلَد لَّم تَکُونُوا با ◌ٰ (النحل) است: وتَحملُ أَثْقَالَکُم إِلَى16 ي هسور 7 ي هوام مذکور بخشی از آی )ب
کنند که خودتان جز با مشقّت  إِنَّ ربکُم لَرَءوف رحیم. ترجمه: آنها بارهاى سنگین شما را به شهرى حمل مى ◌ۚ الْأَنفُسِ 

 .یقین رئوف و مهربان است  رسیدید، پروردگارتان به زیاد، به آن نمى
 در این آیه، نخست، به مسأله خلقت چهار "انسان دارند: : توصیف منافعی است که چهارپایان براي فضاي کلی

هاى مختلفى که در آنها وجود دارد  پایان که دلیلى بر علم و قدرت خدا است، پرداخته، پس از آن به بیان نعمت
می را شامل  که هرگونه پوششاست  "دفء"ها به سه قسمت اشاره کرده: ابتدا مسأله  پردازد، و از میان این نعمت مى

که اشاره به شیر و  "منافع"، (با استفاده از پشم و پوست آنها) مانند لباس، لحاف، کفش، کاله، خیمه. و دیگر شود
 .است بیان شده "و منْها تَأْکُلُونَ"مشتقات آن است. و سوم گوشت که با جمله 

پردازد.  حاصل از آن می ي مغول و مصائب زیدري در متن خود، به توصیف ضعف قلم در شرح ماجراي حمله )ج
دهد که  ي این دو نشان می گوید قلم تا تیغ نخورد و از میان به دو نیم نشود، از نوشتن معذور است. مقایسه سپس می

است. سئوال این است: آیا همین  به معناي سختی و شقه شدن قلم توجه داشته "شق"اوالً؛ نویسنده به تناسب لفظی میان 
است؟! (براي مطالعه بیشتر در باب  مهمترین مسئله، یعنی توجه به فضاي حاکم بر دو متن، نشدهتناسب موجب رها کردن 

ي  )  در نمونه407-422چنین خطاهایی ر.ك: شفیعی کدکنی، محمدرضا، رستاخیز کلمات، جادوي مجاورت، صص 
و چه نسبت ادبی که بر ستون قرانی، بحث از منافع چهارپایان است و در متن زیدري، معایب و ضعف قلم. میان این د

توان برقرار کرد غیر از کشیدن بار، آن هم در فضایی که در  زیباشناختی و یا حتی ذوق، اما ذوق سلیم، استوار باشد، می
 شود؟! ي مذکور وصف می آیه

 :3مورد 
تَرْهقُها قَتَرَةٌ، أُولئک هم الْکَفَرَةُ الْفَجرَةُ،  وجوه یومئذ علَیها غَبرَةٌ،  مالعین دوزخی را و ،...سر از بالین برداشتم )الف

 )4-2، س 52المصدور، ص یافتم...(نفثه بحوالی خرگاه پادشاه محیط
بیند که مهاجمان، ایشان را  دارد و می کند که طی آن، سر از بالین برمی اي را توصیف می المصدور، صحنهراوي نفثه
 اند. محاصره کرده
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ي عبس است: ووجوه یومئذ علَیها غَبرَةٌ *تَرْهقُها قَتَرَةٌ *أُولَئک هم الْکَفَرَةُ  سوره 42تا  40ور آیات متن مذک )ب

است، * آنان همان کافران و  هایى در آن روز غبارآلود است، * و دود تاریکى آنها را پوشانده الْفَجرَةُ* ترجمه: و صورت
 .فاجرانند

کند و پس از آنکه مومنان را شاد از پیروزي نشان  خداوند حال مومنان و کافران را در قیامت مقایسه میفضاي کلی: 
 پردازد که شکست خورده و مغموم و مغبورند. داد، به وصف حال و روز کافران می

ي  عرصه خوردگان است، وضعیتی شبیه به شکست که پیروزمندانه باالي سر دشمن مغلوبش رسیده آیا مهاجمی  )ج
ي در هم کوفتن دشمن است؟ آیا غبارنشستگی بر چهره و لباس  یا شاد و پر تحرك و پرانرژي، آماده قیامت دارد؟

ي کافران در قیامت که  اند، با غبارگرفتگی چهره جنگجویان، آن هم در زمانی که دشمن را زیر تیغ شبیخون خویش گرفته
 یکی است؟! اندوه آنان است،  گر غم و  الواقع توصیف فی

 :4مورد 
انداخته...و آن کهف  ي بخیل تنگ و تاریک  زده و حوصله کشان با مغاري چون حال محنت خود را پیاده و پاي )الف

دلگیر را سه شبانه روز(ع) با یک دو آشنا هم از ابناي روزگار، که خواجه محمد جو دانه رابعِ ما بود، بیت االحزان 
بود، در آن مدت: آتنا غداءنا  "م فرارا و لملئت منهم رعبالو اطلعت علیهم لولیت منه"خویش ساخت. ورد آن جماعت که

 لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا.
اي دیگر، از روي ناچاري به غاري پناهنده  گوید که در حین فرار، به همراه عده المصدور میراوي نفثه فضاي کلی:

ي آن هستند تا با  د این عده که شایستهاست. وي ظاهراً قصد داشته است تا بگوی  شدند که بسیار تنگ و تاریک بوده
تر از آن  شان تهیه آب و غذایی شده بود و البته وضع خود را وخیم ي سوداي شان، ببیننده بترسد و بگریزد، همه دیدن

 .اند) نشده بیانکند که بتواند به غذا فکر کند(اگرچه این معانی ابداً خوب  توصیف می
ي کهف است: وتَحسبهم أَیقَاظًا  سوره 18بخشی از آیه  "ارا و لملئت منهم رعبالو اطلعت علیهم لولیت منهم فر" ب

 قُودر مهالِ  ◌ۚ والشِّم ذَاتینِ ومالْی ذَات مهنُقَلِّبو ◌ۖ  یدصبِالْو هیاعرطٌ ذاسم بهکَلْبا  ◌ۚ ورَارف منْهم تلَّیلَو هِملَیع تلَوِ اطَّلَع
ا. ترجمه: و (اگر به آنها نگاه مىوبعر منْهم ئْتلدر حالى که در خواب فرو رفته  ;پنداشتى کردى) آنها را بیدار مى لَم

گرداندیم (تا بدنشان سالم بماند). و سگ آنها (مانند نگهبان) دستهاى خود  بودند. و ما آنها را به سمت راست و چپ مى
و تمام وجودت را وحشت  ;گریختى شدى، از آنان مى اگر از حال آنان آگاه مىرا بر دهانه غار گشوده بود. 

 گرفت. فرامى
فَلَما جاوزا قَالَ لفَتَاه آتنَا غَداءنَا لَقَد   ي کهف است: سوره 62بخشی از آیه  "آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا"

فَرِنَا هنْ سینَا ما. تر◌ٰ لَقبجمه: وقتی(از آنجا) گذشتند، موسی به خدمت گزارش گفت: غذاي صبح گاهی ما را بیاور ذَا نَص
 .که از این سفرمان سختی و خستگیِ بسیار دیدیم

ي واحدي هستند،  بینیم. اگرچه هر دو از سوره ي کهف را می ي سوره هایی از چند آیه در اینجا بخش فضاي کلی:
نماید: آنها خواب  اشند. اولین آنها وضعیت اصحاب کهف و رقیم را توصیف میب لیکن مربوط به دو داستان متفاوت می
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دید، ترس سراپاي او را  شد و آنها را می رسیدند، فلذا هر کس به آنها نزدیک می بودند، اما به نظر ببینده بیرونی بیدار می
 گریخت. گرفت و از آنجا و آنها می می

شان را بیاورد در  خواهد که غذاي اوست. موسی(ع) از او می سپس داستان حضرت موسی و خدمتگذار همسفر
گردد. مهم آن است که  حالیکه شیطان باعث شده غذا(ماهی) را جا بگذارند و عجیب آنکه ماهی زنده شده، به دریا بازمی

 ي خویش بگردد. جا باید به دنبال گمشده گوید همین اي است که به موسی(ع) می این اتفاق، همان نشانه
، یعنی مثالاگرچه متن در اینجا به شدت دچار تعقید معنایی است، ولی مقایسه بخش دوم اقتباس قرانی این ) ج

شود، اما این  دهد. در یکی غذا گم می دو فضاي کامالً متفاوت مینشان از بحث خواستن غذا، در قران و نفثه المصدور، 
شود تا مطلوب پیدا شود. پس چه بهتر  دارد. غذا نشانه است. گم میگردد، چرا که نشان از حضور یار  یه خوشوقتی میام

که گم شود. در دیگري غذا خود، مطلوبی است که از روي افالس و درماندگی باید در پی او بود. دو فضاي احساسی 
 ست.زند: یکی مثبت و دیگري منفی. این تناقض احساس، باعث درهم شکستگی وحدت تاثیري متن ا جداگانه موج می

است. تاثیرگذاري از نوع  "خواجه محمد جو دانه رابعِ ما بود"از این هم که بگذریم، مسئله دیگر مربوط به 
کند: سیقُولُونَ ثَلَاثَۀٌ رابِعهم کَلْبهم ویقُولُونَ  ي کهف را به ذهن خواننده متبادر می ي مبارکه سوره 22ي  بیانی، آیه -اي شیوه

هسادۀٌ سسبِ خَما بِالْغَیمجر مهکَلْب قُولُونَ ۖ◌ میو بس مهکَلْب منُهثَامۀٌ وی قُلْ ◌ۚ عبر لَمأَع هِمتدا بِعم مهلَمعیلٌ إِلَّا یفَلَا ◌ۗ  قَل 
دي خواهند گفت: سه نفر بودند، چهارمین آنان . ترجمه: به زوأَحدا منْهم فیهِم تَستَفْت ولَا ظَاهرًا مرَاء إِلَّا فیهِم تُمارِ

سگشان بود. و می گویند: پنج نفر بودند، و ششمین آنان سگشان بود، در حالی که [این اظهار نظرهاي بی دلیل] تیر به 
تاریکی انداختن است. و می گویند: هفت نفر بودند، هشتمین آنان سگشان بود. بگو: پروردگارم به شماره آنان آگاه تر 
است، جز اندکی کسی شماره آنان را نمی داند. پس درباره آنان بحث و مجادله مکن مگر بحث و مجادله اي ظاهر، و در 

 .مورد آنان از هیچ کس نظر مخواه
است؟ بعید به نظر  مقایسه کرده "خواجه محمد جو دانه"را با  »کلبهم«: آیا راوي تعمداً که نشیند سئوالی در ذهن می

 است.  "بینامتن"ي مهمی به نام  توجهی مولف به مسئله رسد. این نیز نشان از بی می
در نفصه المصدور ) که معتقد به کیفیت ترکیب دقیق کالم 1392برخی محققان(سرمدي:  علیرغم نظر 2,11,2

ثیر بینامتنی آنها مورد أبدون توجه به ت آیات،از  دال بر اینکه حداقل برخیدي است شواه یادشده،هاي  هستند، نمونه
یا عدم اهمیت به پیشینه   واست قرانی  آیاتاز  تأثیرپذیرينشانگر عدم دقت مولف در این یا  اند. استفاده قرار گرفته

م و کلیدي در تولید متن است که شایسته کند که بینامتن موضوعی مه اثبات می ،، ولی در هر صورتتاثیري آنها-معنایی
 مورد غفلت واقع شود.  روي نیست به هیچ

به است.  توان به عنوان شاهد مثال یافت که تاثیرپذیري درست صورت گرفته البته در همین کتاب، مواردي را می
 .:برد میبهره  آیاتباشناسانه از با کاربردي صحیح و زیکه در آنها، زیدري،  گردد عنوان نمونه، به چند مورد زیر اشاره می

 :5مورد 
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یامرکم   ان اهللا "ید و بموجبآبودم که چون بار آن عهده از ذمت ضمیر نهاده   ...و راستی با خویش سر فرابسته)الف

 )8-5، س12انداخته شود...(نفثه المصدور، ص  اعبا آن عقیله از گردن "ان تودوا االمانات الی اهلها
گوید و اینکه تصمیم داشته پس از  است می المصدور از جریان امانتی که به او واگذار شدهنفثهراوي  فضاي کلی:

 انجام این ماموریت، استعفا کند.
أَهلها وإِذَا حکَمتُم بینَ النَّاسِ  ◌ٰ نساء است: إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى ي هسور 58 ي آیهاین بخشی از  ب)

دهد که امانتها  إِنَّ اللَّه کَانَ سمیعا بصیرًا. ترجمه: خداوند به شما فرمان مى ◌ۗ إِنَّ اللَّه نعما یعظُکُم بِه  ◌ۚ أَن تَحکُموا بِالْعدلِ 
اندرزهاى خوبى به شما  ه عدالت داورى کنید. خداوند،کنید، ب را به صاحبانش بدهید و هنگامى که میان مردم داورى مى

 .دهد. خداوند، شنوا و بیناست مى
شود که امانات به صاحبان آنها برگردانده شود و بین مردم  حکم می آیهصدور احکام است و طی این  کلی:فضاي 

 به حق حکم گردد.
دریافتی دیده  -هیچ تضاد حسی دهد. ان میکارگیري آن را نشبه مقایسه دو متن نیز تناسب مفاهیم و درستی  )ج

 شود و این راه درست استفاده کردن از صنعت تأثیرپذیري اقتباسی است. نمی 
 :6مورد 

ن ی...امروز بایمان و مواثیق صفاي کلی ظاهر کردي و فردا که تجربت رفتی... در کمین فرصت خزیده کم) الف
ومنَ النَّاسِ من یعجِبک "هزارگونه دام جهت کسر حال من نصب کرده قصد تا گوش کشیده و از حبائل مکر و مکیدت 

ا ونْیاةِ الدیی الْحف لُهلَى قَوع اللَّه شْهِدی ٰ◌ و ی قَلْبِها فامِ مصالْخ أَلَد وه"... 

شمشیر به هالکت  ،پشت سرزبان بود و  وشخخوي و  گوید که در مقابل او، نرم از نفاق وزیر میراوي  فضاي کلی:
 بود. رکشیده او ب

ما  ◌ٰ (بقره) است: ومنَ النَّاسِ من یعجِبک قَولُه فی الْحیاةِ الدنْیا ویشْهِد اللَّه علَى2سوره  204 آیهمتن مذکور از  ب)
(در ظاهر، اظهار  ;شود ترجمه: بعضى از مردم، گفتارشان در زندگى دنیا مآیه اعجاب تو مى .فی قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ

 .ترین دشمنانند گیرند. در حالى که آنان، سرسخت کنند) و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه مى محبت شدید مى
نازل شده که مردى زیبا و  "شریق اخنس بن"درباره "در باب نفاق(دوگانگی زبان و دل) است و  آیه:فضاي کلی 

که خورد  داد و سوگند مى خود را مسلمان جلوه مى .کرد زبان بود و تظاهر به دوستى پیامبر(صلى اهللا علیه وآله) مى خوش
با او گرم  ،پیامبر(صلى اهللا علیه وآله) هم که مأمور به ظاهر بود است. ایمان آورده  دارد و به خدا آن حضرت را دوست مى

زراعت بعضى  یی،ماجرا  در .بودتمام عیار در باطن منافقى  آن شرور،داد، ولى  گرفت و او را مورد محبت قرار مى مى
فوق  آیاتدر اینجا  .شد) مسلمانان را آتش زد و چهارپایان آنان را کشت(و به این ترتیب پرده از روى کار او برداشته

 )1385(مکارم، "نازل شد.
دریافتی ایجاد  -و یا حداقل، تضاد حسی دهد و صحت بکارگیري را نشان می  ب مفهومیمقایسه دو متن، تناس) ج

 کند. نمی
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 :7مورد 
للذکر مثل "میان او و بنده  ،و زید، و تقدیم انواع حیله و کید، قرار منصب کتابت در غیبت واستعانت عمر ....به)الف

  )15و 14داد و ثلث کثیر با جانب او نهاد...(نفثه المصدور صص  "حظ االنثیین
گوید و شاکی  ناتوانی سخن می فرداز غیبت خویش و واگذار شدن منصبش به  ،نفثه المصدور فضاي کلی: راوي

 است. اشتهاست که میراث خوار وي، لیاقت این ارثیه  بزرگ(و ثلث الکثیر)را ند
فَإِن کُنَّ نساء فَوقَ  ◌ۚ للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَیینِ  ۖ◌ نساء است: یوصیکُم اللَّه فی أَولَادکُم  ي سوره 11 آیهاز  یبخش ب)

 ا تَرَكنَّ ثُلُثَا منِ فَلَهاثْنَتَی ۖ◌  فا النِّصةً فَلَهداحو إِن کَانَتو ۚ◌ ل هیوأَبلو لَدو إِن کَانَ لَه ا تَرَكمم سدا السمنْهم داحکُلِّ و ۚ◌ 
 ◌ۗ من بعد وصیۀٍ یوصی بِها أَو دینٍ  ◌ۚ فَإِن کَانَ لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس  ◌ۚ فَإِن لَّم یکُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ 

ترجمه: خداوند درباره  ."إِنَّ اللَّه کَانَ علیما حکیما ◌ۗ فَرِیضَۀً منَ اللَّه  ◌ۚ آباؤُکُم وأَبنَاؤُکُم لَا تَدرونَ أَیهم أَقْرَب لَکُم نَفْعا 
شما، (دو دختر و)  اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان کند که سهم (میراث) پسر، به فرزندانتان به شما سفارش مى

  یک دختر باشد، نیمى(از میراث) از آن اوست. و براى هر  و اگر بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست
پدر و  یک ششم میراث است، اگر او فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و تنها  یک از پدر و مادر میت،

 از آن پدر است) و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش ي یک سوم است(و بقیه  راى مادر اوبرند، ب مادرش از او ارث مى
برد(و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است و همه اینها) بعد از انجام وصیتى است که او کرده و بعد از اداى  یک ششم مى 

یک براى شما سودمندترند ـ این فریضه الهى است و   دانید پدران (و مادران) و فرزندانتان، کدام دین است ـ شما نمى
 .خداوند، دانا و حکیم است

و محور اصلی این احکام، رعایت عدالت، در حضور و غیبت مربوط به چگونگی تقسیم ارث   احکامی: فضاي کلی
 است.

ارث نیست، اما به با از تقسیم   نفثه المصدور، بحث مستقیمیاز دهد که اگرچه در این قسمت  مقایسه نشان می )ج
به خصوص که آنچه ظاهراً راوي از آن  توان تناسب قابل قبولی از آن دریافت. لحاظ کردن مجاز و کنآیه، می

 بخشی است که با محور اصلی آیات مقتبس، همخوانی دارد. است، عدم رعایت عدالت در این میراث ناراضی
 

 نتیجه گیري:.3

از صناعات مختلف است. در میان این صنایع،  برد که مملو یدري، از نثري بهره میالمصدور، اثر ماندگار نسوي زنفثه
هاي  لفهؤبا بسامد باالي خود در سراسر متن، از مهمترین م و انواع اقتباس و تضمین، گیري وامتاثیرپذیري، به خصوص 

ها و ... تامین  احادیث، اشعار، ضرب المثل، آیاتاز منابع متفاوتی همچون؛  و اقتباسات ها گیري لف است. وامؤسبکی م
 "که"آنها به این قرار است: با  ي اند که عمده به اشکال مختلفی در متن به کار رفته و مقتبسات، ها گرفته اند. این وام شده

تمام حرف ربط براي توضیح و تبیین، به صورت ترکیب اضافی، براي تایید و تاکید معانی قبل، براي تتمیم معنی نیمه 
معترضه به قصد تایید و تاکید کالم، به صورت تشبیه و تمثیل، به صورت قید وصف  ي عبارت فارسی، به صورت جمله

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی هپژوهشهشتمین همایش / ۲۰۹٦

 
و  آیهو حالت و کیفیت، به صورت مخلّص، به طریق حلّ، به صورت اشارت به پاره اي از کلمات مشخص و برجسته 

 حدیث و مثل. 
یک   تن کالم الهی قران، فراوانی قابل توجهی دارد که به طور متوسط شاملگیري از م وامتأثیرپذیري و در این میان، 

شده  مستقیماً بهره گرفته آیه 134المصدور مجموعاً از . از نظر کمی، در متن نفثهاستکتاب  از یک صفحه هر  مورد براي
 94,4( مورد 84. در اند راريتک آیاتدرصد از کل موارد)  66,4مورد( 89یعنی در   اند. موضع بکار رفته 228که در 
 است.  ، سه بار استفاده شدهآیهیک   درصد) 5,6مورد( 5دوبار و در  آیهیک   درصد)

و در  آن استفاده شده )Co-Text(با توجه به معناي همبافتی آیاتاز نظر بررسی کیفی، علیرغم آنکه بسیاري از 
شود که مولف،  لیکن مواردي نیز مشاهده می دریافتی خللی نیست،-روند تشکیل بینامتن و نیز همگنی تاثیرات حسی

آیه(گاه یک یک  ، مرتبط با صدر و ذیل آن در متن قران کریم، بخشی ازآیهبدون توجه به سابقه معنایی و فضاي معنایی 
 آیه ي است که در صورت آشنایی مخاطب با سابقه متوالی را به کار گرفته یآیاتیا    کامل و آیه، کلمه یا عبارت شاخص)

الواقع، در بینامتنی  شود. این ناهماهنگی فی موجب میقرانی، عدم هماهنگی جدي را  حسی-) معناییcontextبافت(و 
در  آیه و فضاي بین معنا گیري و ...شکل میگیرد. یعنی هاي اقتباسی، تضمینی، وام یابد که از همین تاثیرپذیري حضور می
 وحدتامتیاز  تاشود  می باعث. این موارد آید دوگانگی بوجود میو معناي آن در متن کتاب نفثه المصدور کریم متن قران 

 دهنده از متن ساقط گردد.  ارتقاء
ویی است. از س سئوال جدي که در این میان مطرح است، موضع مولف نسبت به این قضیهپیشنهاد تحقیق بعدي: 

است و  زده ناهمخوان دست آیاتتوان توجیه کرد که مولف بدون توجه و اهمیت براي تاثیرات بینامتنی به وام گیري  می
. اگرچه دانش قابل کندمتهم  ات بینامتنیآگاهی نسبت به این تاثیر از سوي دیگر مخاطب ممکن است مولف را به عدم
متعدد  گیري هاي ها و وام اقتباسات، تضمینکه از زیرکی وي در  توجه و حضور ذهن معتنا به زیدري نسبت به قران

و در نتیجه، متن نفثه المصدور را شایسته مطالعه چندباره، به جهت  دوم را کمرنگ خواهد ساخت ي ید، نظریهآ برمی
 سازد. درك نظر مولف نسبت به مسائل و اشخاص می
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