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Abstract  
The history of Wassaf is one of the outstanding works of technical prose, 
which adaptation from verses and hadiths is one of its prominent features. The 
research seeks to analyze different aspects of using verses in this work at the 
word, sentence, and sentence-text levels. This research seeks to answer 
questions such as how the verses are used and to explain the verbal and 
spiritual aspects and their relation to the Persian text of the book. The results 
of the research showed that verses have such roles as the subject, object, and 
complement at the word level. Most verses are used as the genitive compound. 
Verses are in the form of compound, parenthesis, relative, independent, and 
dependent sentences at the sentence level. The text also has verses with 
spiritual implications such as verifying the previous meaning of the word, 
completing the meaning of the sentence, describing and explaining the 
previous meaning at the sentence level. 
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وصاف تاریخ در قرآن آیات دستوري کارکردهاي  

 
 ایران قم، قم، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد،  لونبی علیرضا

  

 ایران قم، قم، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتري دانشجوي   عباسی جالل
  

 چکیده
 از کیی احادیث، و آیات از اقتباس که اســـت فمتکلّ و مصـــنوع نثر برجســـتۀ آثار از یکی وصـــاف تاریخ

 در ار آیات کاربرد مختلف هايجنبه که است  آن پی در حاضر  مقالۀ. شود می محسوب  آن بارز هايویژگی
ــطوح در اثر این له  واژه، سـ له  و جم یل  مورد متن -جم هد  قرار تحل ــخ   پی در پژوهش این. د  به  دادن پاسـ

ــش ــی  تنم با  ها آن ارتباط  و معنوي و لفظی هاي جنبه  تبیین و آیات  کاربرد  چگونگی نظیرِ هایی پرسـ  فارسـ
 نهاد، دستوري  هاينقش داراي واژگان سطح  در لفظی نظر از آیات که داد نشان  پژوهش نتایج. است  کتاب

 نیز جمله حســط در و رفته کاربه اضــافی ترکیب صــورت به آیات بیشــتر همچنین. هســتند... و متمم مفعول،
 آیات نیز متن -جمله سطح  در. اندرفته کاربه پیرو و پایه موصوله،  معترضه،  همپایه، هايجمله قالب در آیات

 . اندرفته کاربه قبل معنی تشریح و توصیف و جمله معناي تکمیل قبل، معناي تأیید قبیل از معنوي اغراض با

 .دستوري عناصر قرآن، آیات اقتباس، وصاف، تاریخها: کلیدواژه
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  مقدمه
ر یکی از آثار ارزندة نثکه به تاریخ وصاف معروف شده،    االعصار تجزیۀاالمصار و تزجیۀ 

به قصــد تتمیم ري آن را جه 699ســال در  وصــاف الحضــره اســت که مصــنوع و متکلّف
ــتن کرد. او در به  ــروع به نوش ــاي جوینی و تحریر ذیل بر آن، ش کار فواید تاریخ جهانگش

یا     ــ تاریخ بسـ یات در متن  هاد و   بردن آ ــ ــتشـ باس  ر متبحر بوده و اسـ یات یکی ا از اقت ز  آ
تاریخ وصاف شده است. در مورد فنی بودن یا مصنوع بودن نثر این     هاي بارز نثر مشخّصه  

ــتّت آرایی وجود دارد که مربوط به چگونگی ویژگی ــتکتاب، تش که   هاي نثر کتاب اس
ــی م           ند در بعضـ ندارد و هرچ یه یکســــانی  هانگشــــاي جوینی رو ند ج یت     مان ها واقع ن

ــی را بهتکلّف ــیاري از مواقع، نثري قابل فهم و به دور از تکلّف نویسـ کار برده، اما در بسـ
) به عدم یکنواختی نثر این 1388نژاد (وصــاف، دارد. در مقدمه کتاب به تصــحیح حاجیان

شناسی بهار نیز این تشتت نظر وجود دارد که گاه نثر    کتاب اشاره شده و در کتاب سبک   
ــنوع میآن ر ند و گاه آن   ا متکلّف و مصـ ند (بهار،  ترین نمونه نثر فنی می را کامل  دا  خوا

 هاي نثر متکلّف است.). البته با تمام این اوصاف غلبه با ویژگی1393
ــی جنبه     فته در  کار ر آیات به  هاي مختلف ارتباط لفظی و معنوي   در این مقاله به بررسـ

ــاف  آیات اقتباس شـــدهپردازیم. میاین اثر  از لحاظ لفظی و معنوي با متن در تاریخ وصـ
ستگی محکمی دارند و    سی آن پیو صنوع بودن نثر موجب      فار ستحکام عبارات در عین م ا

هاي متأخر همواره به عنوان نمونۀ اعالي نثر مصـنوع در تعلیم   آن شـده که کتابش در قرن 
 کار رود. ادب و انشاي فارسی به

یات موجود دستوري آ ارتباطکه  است پاسخ این پرسش این نوشتار در پی دستیابی به   
ــاف ب ــتچ متنهاي این دیگر بخشا در متن تاریخ وصـ وند با توجه به اینکه پی؟ گونه اسـ

ــر  ــتوري حاض ــی بوده  ، دس ــته از تلفیق دو زبان عربی و فارس ــاف برخاس  و در تاریخ وص
یل  ــبکی هاي ویژگی تردقیق درك به  از این نوع هایی تحل مک  اثر یک  سـ  و ند کمی ک

سنده را نمایان می  سو،  کند میزان قدرت آفرینش و تلفیق نوی در  درج این آیاتو از یک 
ت  اس مرسل  تر و دشوارتر از یک متن عرفانی یا تعلیمی  متفاوت مصنوع قطعاً  متن تاریخیِ

  هایی ازبخشبه  موضـوع آن  ۀو از سـوي دیگر با توجه به حجم مقاله و محدود بودن دامن 
 . که کاربرد دستوري آیه را در متن نشان دهد شد پرداختهوصاف تاریخ 
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ــاف در جهت تلفیق     درجبا توجه به اینکه      و اقتباس آیات و کاربرد آن در تاریخ وصـ
موضوع تاریخی و کاربرد شاعرانه و ادیبانه حاصل از ، زبان فارسی، زبان عربی چندوجهیِ

ی بررس ، دهدقرار می الشعاع و زبان را تحتدستور و نح ، و این نوع کاربرد، انجام شده  آن
صاف از نظر نگارندگان   هنر تلفیقِاین سبک نثر و   ضروري و مهم   و ضر  ه نظر ب مقاله حا

یده اســــت. همچنین    ــ ظاهراً   رسـ تاریخی  ید   متن  یار دور     با کار و مع بان خود خود  ةبه ز
ه زبان ادبی ر مربوط بدرج و اقتباس بیشت، حلها، تلمیح، آرایهو استفاده از  باشد ترنزدیک
و در تاریخ وصاف موجب تمایز نثر، ساختار    شده  آفرینبا هم، سبک  هااین تلفیقاست و  

  دستوري و سبک آن شده است.
 کار گرفتن آیات در متن بانظر به اینکه هدف اصـــلی از این پژوهش، واکاوي طرز به

ــتوري آنتوجه به ویژگی ــلی بر تحلیل هاي دس ــت، تکیۀ اص ــتوري آیات ها اس  نقش دس
ــتر این ارتباط بین لفظ و معنا کمک             ــت، اما هر جا پرداختن به معناي آیه به فهم بیشـ اسـ

غراض توان به بخش اکرده به معنا و تفســیر آیه نیز پرداخته شــده اســت. به طور مثال، می 
 آیات توجه کرد. 

ــر  از نگارش مقالۀ   دیگر هدف   ــهم و نقش جنبه ، حاضـ ــت که سـ  هاي مختلفآن اسـ
سی   آیات باارتباط لفظی و معنوي  صاف  متن فار سی  و به ات گیري از آیبهرهو شود  برر

شان دادن  راي نب الحضره  عنوان هنر خاص نویسنده و ویژگی سبکی او تبیین شود. وصاف    
کار بردن آیات قرآنی نهایت تالش خود را کرده و الحق که در این راه       تبحر خود در به 

ست و    سیار موفق بوده ا ست و در آن به تاریخ عمومی و   ب ضوع اثرش هرچند تاریخی ا مو
تاریخ   باعث           تاریخ ایران و  باس از آیات قرآنی  ما مهارت او در اقت هاي محلی پرداخته، ا

 شده که تاریخش رنگ و بوي الهی و معرفتی به خود بگیرد.
ــتوري آیات در مقاله و ارتباط آن با تأثیر آیا             ــیح دلیل توجه به نقش دسـ  تدر توضـ

سی نوع کاربرد آیات در متن بود تا دریافت که آیا     شاره کرد که هدف، برر قرآنی باید ا
اند یا نه و با کشف این مورد، میزان مهارت  آیات به نحو احسن با متن فارسی ترکیب شده

صورت ترکیب             شتر کارکرد آیات به  شود که بی شود. همچنین معلوم  شخص  سنده م نوی
دهد که نویســنده نســبت به آیات قرآن آگاهی عمیقی می اضــافی اســت. این نکته نشــان 

سمی می دارد؛ به حدي که از ترکیب آیه با واژه ستفاده    اي مفرد، گروه ا سب ا  سازد تا منا
شد و این  کند دهد و هم متن را پرمغزتر میشیوه هم به آیه، کاربردي جدید می  در متن با
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ــف ــافی آیات  تا خواننده همزمان با خواندن تاریخ از لذت کش معناي جدید ترکیبات اض
 نیز بهره مند شود.

که           فت  ید گ با یان این بخش  پا یات جز    در  یات و روا  هاي کلی ویژگی ءکاربرد آ
شته  سل ( هاينو صنوع ، مر ست    )فنی و م سالم ا کاربرد آیات در اثري مانند  . البتهبعد از ا

 و ادبی اغراض با و اســـت مرســـل آثار در آن کاربرد از ترمتفاوت گاهیتاریخ وصـــاف 
  شده است. همراه مرسل نثر به نسبت بیشتري شاعرانه

 پژوهشپیشینۀ . 1
ــی     هاي زیادي در مورد تأثیر قرآن بر نثر و انواع اقتباس    پژوهش هاي قرآنی در آثار فارسـ

 شود. انجام شده است که در ادامه به برخی از موارد آن اشاره می
شی از کتاب  1390خطیبی ( با  »اقتباس از آیات و احادیث«تحت عنوان » ثرفن ن«) در بخ

 ردازد. پهاي اقتباس آیات در آثار منثور فارسی تا قرن هفتم میروشی دقیق به بررسی روش
سندة کتاب  1379حلبی ( سی «) نوی صل پ » تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فار نجم در ف

سی پرداخته و     سی تأثیر قرآن در نثر فار صورت     کتاب  10کتابش به برر سی را به  نثر فار
 ها بسنده کرده است.هایی معدود از کتابخیلی خالصه بررسی کرده و به ذکر مثال

بررسی و تحلیل کاربرد آیات و  «) در مقالۀ خود با عنوان 1392پورنامداریان و رستاد (   
ــطحیات روزبهان بقلی      ــرح شـ به تحلیل اقتباس آیات از دیدگاه خطیبی         » احادیث در شـ

ــتر حجم مقاله دربارة کاربرد بالغی آیات بهپرداخته ــافه اند و بیشـ ــوص ترکیب اضـ   خصـ
 تشبیهی آیات است. 

بدال  علیخانی  بادي و علیخانی  ثانی ا بدال  آ بادي ( ثانی ا لۀ   1395آ قا ــیوه«) در م هاي  شـ
به تحلیل کاربرد و ارتباط لفظی آیات در » کاربرد آیات و احادیث در جهانگشاي جوینی 

و هاي اثرپذیري آیات از دیدگاه راستگشیوه پردازند ومیدیدگاه خطیبی متن جهانگشا از 
 کنند.را بررسی می

خانی  بدال  مجوزي و علی بادي ( ثانی ا لۀ   1393آ قا یث در      «) در م حاد یات و ا کاربرد آ
شابه آنچه در مقاله تاریخ   » تاریخ بیهقی شی م سی کارب   با رو شا به تحلیل و برر رد و جهانگ

 اند. پرداخته بیهقیهاي اثرپذیري آیات در تاریخ و شیوهارتباط لفظی آیات 



 )1400تابستان (|  88شماره  | 25سال | متن پژوهی ادبی  | 118

 

ــی    ــورت کامل و دقیق بررس ــاف هنوز به ص با توجه به اینکه پنج جلد کتاب تاریخ وص
اس  هاي اقتبنشـــده اســـت و تعلیقات کامل و مناســـبی ندارد در این پژوهش به تحلیل روش

 ) تصحیح شده است. 1388( نژادپردازیم که توسط حاجیانآیات در جلد چهارم کتاب می
شی در زمینه    صاف کارهاي پژوه شده، اما در مورد  در مورد تاریخ و هاي دیگر انجام 

 هاي دستوري اقتباس آیات در آن، پژوهش مستقلی مشاهده نشده است.جنبه

 . روش پژوهش2
آوري اطالعات به صورت اسنادي    تحلیلی و جمع -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

 اي است. انهو کتابخ

 هاي پژوهش. پرسش3
ــی از آیات قرآن بهره   - ــره به عنوان مورخ به چه میزان و با چه اغراضـ ــاف الحضـ وصـ

 گرفته است؟
 هاي دستوري اقتباس آیات در سطح واژگان و جمله در تاریخ وصاف چگونه است؟جنبه -
شتر به کدام نقش پر  وصاف الحضره از میان نقش   - ه است  داختهاي دستوري آیات بی

 و چرا؟

 هاي پژوهش. فرضیه4
ی رسد وصاف الحضره آیات قرآنبا توجه به ماهیت نثر مصنوع تاریخ وصاف به نظر می   -

ــان دادن مهارت خود در این نوع نثر از    زیادي در اثر خود به   ــت و براي نشـ کار برده اسـ
 کنندة جمله بهره گرفته است.آیات به عنوان تکمیل

صنوع          از آنجایی که و - شتن نثر م سلط دارد و در نو ضره بر متن قرآن کریم ت صاف الح
ــعی خود را به ــته اســـت تا  مهارت زیادي دارد در اقتباس از آیات قرآن نهایت سـ کار بسـ

 کار گیرد.هاي گوناگون دستوري بهآیات را در نقش
ــنوع - ــعی دارد تا آیات را  تر میدر هر جاي متن کتاب که نثر مص ــنده س ــود، نویس ر دش

ضافی به ترکیب ست که آیات    هاي ا سنده ا کار گیرد و این خود نهایت هنرمندي یک نوی
 هاي اضافی به خصوص اضافه تشبیهی مورد استفاده قرار دهد.قرآن را در ترکیب
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 . بحث و بررسی5
صاف یکی از مهم  سه کتاب     تاریخ و ست و به همراه  صر ایلخانان ا ترین منابع مربوط به ع

نی  الدین منکبرالتواریخ رشـــیدي، جهانگشـــاي جوینی و ســـیرت جاللمعدیگر؛ یعنی جا
رود. این کتاب عالوه بر ارزش تاریخی،  شمار می چهار رکن اصلی تاریخ عهد ایلخانان به 

داراي ارزش ادبی نیز است؛ وصاف موضوع تاریخی را محمل و جوالنگاهی براي عرضۀ     
ست. در ک هنرنمایی صاف باید توجه  هاي ادبی خویش قرار داده ا نار ارزش ادبی تاریخ و

ــکن معروف   ــت که این کتاب از زمان تألیف تا امروز همواره به عنوان متنی هنجارش داش
سطۀ اي که در قرن ششم به واسبک و شیوه«شناسی معتقد است: بوده است؛ بهار در سبک

سی     سلیقۀ پار شدن  شده بود در   مجذوب و محو  سان عرب پیدا  هفتم  قرنگویان در نثرنوی
به ســر حد کمال بل به پایۀ تفریط و امالل انجامید و این عمل به دســت وصــاف الحضــره  

 ). 1381(بهار، » صورت گرفت
 روش نویســنده چون«ســبک نگارش این اثر یکســان نیســت و فراز و فرودهایی دارد؛ 

مقتدایش عطاملک جوینی در سراسر کتاب یکنواخت نیست و داراي غثّ و سمین است؛      
 .)1388(وصاف ، » نویسد و گاه ساده و روانهی بسیار متکلف میگا

اقتباس از آیات قرآن هم به عنوان یک آرایۀ ادبی و هم پشتوانۀ علمی و معنایی، مورد 
گیري از قرآن در خلق اثر، بهره«توجه شــاعران و نویســندگان زیادي قرار گرفته اســت؛   

 فکري بود، به دلیل قداست و حرمتو روشن اندوزيافزون بر اینکه نشانۀ دانشمندي، علم
ــنده نیز گونه ــت و حرمت میمعنوي قرآن و حدیث به اثر نویس ــخن اي قداس ــید و س بخش

به دیدة حرمت می          آن به قرآن و حدیث  ــتند، ارجمندتر و    ها را براي مردمی که  نگریسـ
قصد نشان دادن   اي بود تا نویسنده به  ) و این زمینه1376(راستگو،  » ساخت تر میپذیرفتنی

 علم و فضل خویش، اثر خود را با قرآن وحدیث مزین بسازد.
ــنوعهاي نثر  ترین ویژگییکی از مهم ثال  و امآیات قرآنی   احادیث و   ، اقتباس از مصـ

ست الحکم عربی  سی و عربی   توجه و با ا به  اردکار بردن این موبهبه اختالف دو زبان فار
از   به خوبیوصاف الحضره   صی است که   امهارت خعنوان بخشی از متن فارسی، نیازمند   

 . آمده استین مهم برا عهدة
 374وصاف الحضره در جلد چهارم کتابش که اساس تحقیق حاضر است، در مجموع 

ري اقتباس فراوان آیات قرآنی، کتاب او را به اث هک تا جاییبهره گرفته  آیات قرآنیبار از 
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د نویسنده در مورد استفاده از آیات قرآن در نثر خو اخالقی و تعلیمی نزدیک کرده است.
ي هی آن احوال و کیفیت ماجر این رســالۀ فتح، مشــتمل بر کما «گوید: کتابش چنین می

 ).1388(وصاف، » موشّح به آیات بینات و مرصع به درر فصل الخطاب انشا کرده
صاف در  سی به  ال ، انتقتاریخ و صورت می معموالً هنگ آیاتاز نثر فار د که پذیرامی 

در  یا اینکه آیه را شــودرســاتر بیان می معناي آیۀ قرآنمعنی مورد نظر نویســنده در قالب 
ضاي متن و بدون هی     آوردتأیید مطلبی می ساس مقت سیاري از آیات برا صله گونه فچ. ب اي ا

سی م که آن شان دهد به  جزها را از نثر فار س از گاه  ،بنابراین ؛پیونددمی متنا ن  تورينظر د
ــندالیه،   از قبیل:  ی یها نقش در جمله داراي  ــند، متمم مفعول، مسـ ــاف قید و ، مسـ الیه  مضـ

ــویم ــی      اي در ادامۀ متن قرار می هبه عنوان جمل  و گاه  د شـ گیرد که داراي اهداف خاصـ
آیات در متن باعث شــده تا نثر کتاب، مزین به شــواهدي از قرآن این  اســت. کاربرد تمام

 نویسنده در علوم قرآنی را بیش از پیش نشان دهد.شود و مهارت 

  ها (سطح واژگان)هاي دستوري آن. آیات و نقش6
سته به      ستوري و هم به لحاظ معنایی واب صاف هم به لحاظ د آیات به کار رفته در تاریخ و

ــتند و نمی  هاي کاربرد این آیات،    ها را از متن جدا کرد. یکی از ویژگی  توان آنمتن هسـ
 شود: هاي دستوري آیات اشاره میها است. در ذیل به نقشهاي دستوري آننقشتنوع 

6-1 .الیه یا نهاد مسند 
ست؛     یکی از نقش سندالیهی یا نهادي ا سم، نقش م سم وقتی نهاد «هاي ا سندالیه)  ا ست  ا (م

 ).1390گیوي، انوري و احمدي(» که فعل یا صفت یا کلماتی دیگر به آن اسناد داده شود

»»     لّهل ینُ کلُّهکونَ الدی تنَۀٌ وتّی ال تَکُونَ فم حلوهقات ر مثالِ       1»وحکم یرلیغِ قَد باعث تنفیذ
 ).1388(وصاف، » دوران امتثال شد تا سید را بگرفتند

ه لدر نقش نهاد جم » و قاتلوهم حتّی ال تَکُونَ فتنَۀٌ و یکونَ الدینُ کلُّه للّه     «در این آیه،  
 کار رفته است.به

                                                           
 33سورة مائده، آیۀ  -1
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جا بر خود می  « نامِ گوهرِ وجود از ک ندي؟ مگر  تو  هه       «ب لّا وج لک إ ها  ترا  1»کُلُّ شـــَیء
 (همان)» اي نزده است؟غمزده

 مسند .6-2
صــفت یا اســم یا مســند، «هایی قرار دارد که فعلِ آن جمله، اســنادي باشــد؛ مســند در جمله

ست که   سنادي به آن نیاز  ضمیري ا سته به دارد و آن فعل ا ه کمک ی بیاهتنهایی یا همراه واب
 )1390گیوي، انوري و احمدي( »شودبه نهاد نسبت داده می اسناديهاي یکی از فعل

صرت رفیق بود و نجح و بهجت    « صریان را بر فتح و ن شِّمال قَعید «م » 2»عنِ الیمینِ و عن ال
 ).1388(وصاف، 

ــِّمال قَعید عنِ الیمینِ و«عبارت       ــند براي فعل » عنِ الش نۀ که به قری-» بود«در نقش مس
 شود.محسوب می -لفظی محذوف است

 مفعول .6-3
صاف، کاربرد آن  ست؛  یکی از کاربردهاي آیات در متن تاریخ و به «ها در نقش مفعولی ا

 ).1391(وفایی، » گویندگیرد، مفعول میاسمی که کار روي آن صورت می

 ).1388(وصاف، » خواندمی 3»قُم فَانذر«کاشانۀ جنت کاشان بر «

 است. » خواندمی«در نقش مفعول براي فعل » قُم فَانذر«عبارت 

 (همان)» بر صفحۀ صدق رغبت نگاشته 4»هل یستوِي الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ ال یعلَمون««

  در اینجا، آیه در نقش مفعولی نشسته است.

                                                           
 88آیۀ سورة قصص،  -1

 17 آیۀ سورة ق، -2

 2سورة مدثر، آیۀ  -3
 49 ص، آیۀ سورة -4
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 متمم .6-4
ــاف، آیات در نقش متممدر م ــمی و قیدي، همراه با حروف تن تاریخ وصـ هاي فعلی، اسـ

 کار رفته است. اضافۀ فارسی و عربی به

 ).1388(وصاف، » 1»ظُلمات بعضُها فَوقَ بعضٍ«اهالی از حوالی خوشدلی در «

 .است کار بردهبه» قرار داشتند«نویسنده، بخشی از آیه را به عنوان متمم فعل محذوف 
صل آیه بهره می      ضافۀ موجود در ا صاف در کاربرد متممی آیه، گاهی از حرف ا  گیرد؛و

 در آغاز آیه در نقش حرف اضافه است:» بـ«به طور مثال، در عبارت زیر، حرف 

 (همان).» ...ترتیب دادند 2»بِأکوابٍ و أباریقٍ«یاقوت بریق مزین «

6-5. الیهمضاف 
ها آن کرذاستفاده از آیات قرانی در متن تاریخ وصاف،  هايترین حالتکاربردپریکی از 

  ضاف صورت م ست به  ست از:  الیه ا ضافه، عبارت ا سم یا کلم « . تعریف ا شین  ۀآمدن ا  جان
 ).1390گیوي، انوري و احمدي» (رمکسور دیگاسم  الآن به دنب

 توضیحی اضافۀ. 6-5-1
ــافه در تا  ــام اض ــیحی یکی از پرکاربردترین اقس ــافۀ توض ــت. اض ــاف اس ــافۀ ا«ریخ وص ض

ضیحی  ضافه  ،تو ست ک ا ضاف     اي ا سم عام و م ضاف، ا ست و دربارة    ه م ضاف ا الیه نام م
). 1390گیوي، انوري و احمدي » (کنددهد و نوع آن را مشخص می مضاف توضیحی می  

ــافه را  ــید ورد این نوع اض ــافۀ بدلی«فرش ــیدورد،  نامدهم می» اض هاي ). نمونه1382(فرش
 .3توان در متن تاریخ وصاف دیداز این نوع اضافه (بدلی) را میزیادي 

                                                           
 40سورة نور، آیۀ  -1

 18سورة واقعه، آیۀ  -2

 ،159 ،149 ،148 ،98 ،94 ،89 ،88 ،84 ،83 ،64 ،44:صفحات به توضیحی اضافه دیگر هاينمونه مشاهده براي -3
 شود. رجوع 203 و 200 ،199 ،195 ،182 ،160
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ــان مطاوعت امرِ  « ــی در ماه رمض ــخص »  کردنمی 1»فَمن شــَهِد منکُم الشــَّهر فَلیصــمه«ش
 ).1388(وصاف، 

نشــنوده بودند، اســماعیل به حضــرت شــتافت و   2»و اقتُلُوهم حیثُ ثَقفتُموهم«چون آیت «
 (همان).» ت خواستکشتن او را اجاز

سورت     «  ورتس ه ب» ... إذا زلزِلَت«و » إذا وقَعت«انگیز از مساجد و مواضع و اماکن مرتفع، 
 (همان). » مسامع دور و نزدیک رسید

 . اضافه بیانی 6-5-2
الیه ضاف در اضافۀ بیانی، م «اضافۀ بیانی پرکاربردترین نوع اضافه در تاریخ وصاف است؛     

 ).1390گیوي، و احمدي (انوري» کندبیان می جنس مضاف را
در متن تاریخ وصاف نوعی از کاربرد آیات وجود دارد که نویسنده با توجه به معناي  

 کند؛ به طور مثال: کلی آیه، اسمی در همان معنا به آیه اضافه می

ل، اگویی جریان این کلک بر صفحۀ این بیاض در تقریر این کلیت و تلفیق این حسب ح«
 ).1388(وصاف، » بود» إنَّ اهللاَ علی کلِّ شیء قَدیر«صورت تفسیرِ تقدیرِ

ــت، لغت              ــا و قدر اسـ ــنده با توجه به معناي کلی آیه که در مورد قضـ در اینجا نویسـ
را به آیه مضــاف کرده و نوعی اضــافۀ بیانی ایجاد کرده اســت که آیه به عنوان   » تقدیر«

3دهدالیه جنس مضاف را شرح میمضاف.  

»    رد ست ضرت طور هیبت غازانی... بی د شریف    4»لَن تَرانی«بنده در ح سی  «ت کَلَّم اهللا مو
 (همان).» دریافت» تَکلیماً

                                                           
 185سورة بقره، آیۀ  -1

 191سورة بقره، آیۀ  -2

 رجوع 200 و 199 ،198 ،197 ،195 ،166 ،157 ،144 ،121: صفحات به بیانی اضافه دیگر هاينمونه مشاهدة براي -3
 شود.
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سینۀ    » لن ترانی«در واقع مفهوم » دست رد لن ترانی «در عبارت  همان دست رد خدا به 
 است. حضرت موسی (ع) است و نویسنده همان مفهوم را به آیه مضاف کرده

 (همان).» به راستی ابالغ کردند 1»و ما علَی الرَّسولِ إلّا البالغُ«رسیالن مرغان، رسالۀ «

ــافۀ    ــبیهی دارد با این تفاوت که در اض ــافۀ تش ــبیه به اض ــاختاري ش ــافه، س این نوع اض
ست، بلکه           شباهتی در میان نی ضافه،  ست، اما در این نوع ا شباهت در میان ا شبیهی رابطۀ  ت

کند.الیه نوع مضاف را بیان میمضاف 

  2تشبیهی اضافۀ. 6-5-3
اضـــافۀ تشـــبیهی عالوه بر نقش زبانی، داراي کارکرد بالغی نیز اســـت و متن را به حوزة  

شبیهی   «کند؛ خیال وارد می ضافۀ ت ضافه  ،ا ست که در آن ا ضاف   اي ا ضاف و م الیه ، میان م
ــباهت  ــاف رابطۀ ش ــاف و مض ــد و مض ــبیه کنندالیه رو همانندي باش  انوري و» (ا به هم تش

 ).1390گیوي ، احمدي

 4»ولَقَد زینّا السماء الدنیا بِمصابیح  «و ترلک مروارید ریزِ  3»والشَّمسِ و ضُحیها  «بغتاق آل «
 ).1388(وصاف، » بر سر و در بر عروس گیتی انداخت

 ود دارد.  رابطۀ شباهت وج» ترلک مروارید ریز«و » ولَقَد زینّا السماء الدنیا بِمصابیح«بین عبارت 

 (همان).» 5»واللَّیلِ و ما وسقِ«کاکل تیرة «

 (همان) .» نورگستر شد» و رفَعناه مکاناً علیاً«بر آسمان  6»و أنَا أختَرتُک«اخترِ 
                                                           

 99آیۀ سورة مائده، -1

 ،200 ،198  197 ،196 ،195 ،167 ،144 ،84 ،19 ،3 ،2: صفحات به تشبیهی اضافه دیگر هايبراي مشاهدة نمونه -2
 شود. رجوع 374 و 302 ،295 ،210 ،208 ،206 ،204 ،203 ،201

 1سورة شمس، آیۀ  -3
 5سورة ملک، آیۀ  -4
 18سورة مائده، آیۀ  -5

 13سورة طه، آیۀ  -6
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صویر خیال         صاف با نهایت هنرمندي ت سیم می و سمتی آیه انگیزي را تر و أنَا « کند؛ از 
ستاره » أختَرتُک شبیه می را به  سمان می اي ت سمتی بین دو واژة    کند که در آ شد و از  درخ

نوعی  » تُک«به معناي برگُزیدن با توجه به الحاقی بودن » اخترتک«به معناي ستاره و » اختَر«
 جناس تام برقرار کرده است. 

 1اضافۀ تخصیصی یا اختصاصی. 6-5-4
الیه است و فرق آن با اضافۀ ملکی   ر آن مضاف مخصوص مضاف   اضافۀ تخصیصی که د   «

   ضاف ست که م ست و نمی   آن ا سان نی صرف کند   الیه آن ان ضاف ت  (انوري و» تواند در م
 ).1390گیوي، احمدي

لَّذینَ ال یؤمنونَ       «معنیِ « ل یاء یاطینَ أول ــَّ نا الشـ نّا جعل یت آن خبر می  2»إ هد از کیف »  د
 ).1388(وصاف، 

ست. در نمونه       در  صی ا صا ضافۀ اخت  هايعبارت فوق معنیِ خاص آیه مدنظر بوده و ا
الیه است.زیر نیز به همین صورت مضاف، مخصوصِ مضاف 

 (همان).» بر ورق متخیله نگاشته 3»من عملَ صالحاً فَلنَفسه«نقشِ «

»  سمین «به نور فراست تَولمۀً للَای کی ذلدر غرة غرو 4»إنَّ ف  او آثارِ سوء ر هرقداق و رفقاء
 (همان). » دیدماعتقاد می

  

                                                           
 ،200 ،199 ،196 ،174 ،156 ،144 ،71،84 ،41 ،16 ،2:صفحات به شود رجوع تخصیصی اضافه از دیگر هاينمونه -1
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 . اضافه استعاري6-5-5
ی است از  ترکیب«کاربردترین انواع اضافه در تاریخ وصاف است؛    اضافۀ استعاري جزو کم  

         شبه شبیهی که م ضافۀ ت صی و ا صی ضافۀ تخ شده و یکی از لوازم یا متعلق ا ات به آن حذف 
1387(ارژنگ، » رفته استبه جاي آن را گمشبه( 

 ).1388(وصاف، » حلقه نشود 1»لَنَهدینَّهم سبلَنا«جز در گردنِ » جاهدوا فینا«دست و لَئن«

را به ضرورت معنا اضافه کرده است که اگر از آن    » و لَئن«وصاف در قسمت اول آیه   
در  تشبیه کرده که دست دارد و   را به انسانی » جاهدوا فینا«پوشی کرد در واقع  بتوان چشم 

سبلَنا «ادامه نیز  سان، گردن او را ذکر     » لَنَهدینَّهم  شبیه کرده که از متعلقات ان سانی ت را به ان
 کرده است.

 (همان).»» 2والقَمرِ إذا اتَّسقَ«رخسار روشنِ «

 روشن دارد.به انسانی تشبیه شده که چهرة » والقَمرِ إذا اتَّسقَ«در عبارت باال،  

هاي دســتور و بیان براي آن عنوان کند که در کتابخطیبی به نوعی اضــافه اشــاره می
ود. شمشخصی ذکر نشده است و در آن آیه به جاي اسم به صورت ترکیب اضافی نقل می

ــورت اقتباس و نقل تمام آیه براي بیان یک کلمه به طریق ترکیب « ــافه به صـ این نوع اضـ
 ).1390(خطیبی، » اضافی است

ــد تا ایلچیان را دجال« ــاحب آواز یرلیغ ش  3»إنَّ أنکَرُ األصــوات لَصــوت الحمیرِ«وار بر ص
 ).1388(وصاف، » سوار گردانیدند

ــوت الحمیرِ «در عبارت فوق تمام آیه  ــوات لَص  »الحمیر«به جاي کلمۀ » إنَّ أنکَرُ األص
 آمده است. » االغ«
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ست  « سئَلُ عما یفعلُ که  1»فَعالٌ لما یرید«به خوا ست    الی صفات مقدس او بیانی مقنع ا  »از 
 (همان). 

 آمده است.» خداوند«به عنوان صفت جانشین اسم » فَعالٌ لما یرید«در این جمله، آیۀ 

 . صفت6-6
 شود.کارگرفته میگاهی آیه در متن تاریخ وصاف در نقش صفت به

 (همان). » نور گستر شد 2»و رفَعناه مکاناً علیاً« بر آسمانِ» و أنا أختَرتُک«اختَرِ «

فته کار گردر قالب نقش صــفت براي آســمان به» و رفَعناه مکاناً علیاً«در این عبارت،   
 شده است؛ آسمانِ واال مکان.

 همان).  (» برداشتند 4»هذا إفک قَدیم«سرپوش از طَبقِ  3»سفهاً بِغَیرِ علمٍ«به دست غرضِ «
به » لمٍسفهاً بِغَیرِ ع «کار رفته در نقش صــفت هســتند؛ آیۀ در این عبارت نیز هر دو آیۀ به 

 است.» دروغین«به معناي » هذا إفک قَدیم«و آیۀ » نادانی«معناي 

 قید. 6-7
ست؛     صورت قید ا ست که       «کاربرد دیگر آیات در متن به  سخن ا شی از  گروه قیدي بخ

 ).1385و عمرانی، (وحیدیان  »نیست و از جمله، قابل حذف استفعل به آن نیازمند 

 قید زمان. 6-7-1
ــیئاً و االمرُ یومئذ هللاِ«« ــد مالی و جاهی هیچ   5»یوم ال تَملک نَفس لنفس ش ــطۀ قص به واس

 ان).(هم» مسلمان یا استیصال هیچ خاندان، غبار دهشتی بر اذیال احوال ایشان ننشسته
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که بی اعوان و  1»یوم تُبلی السرائر«داد من در سر این پول بده و الّا  اي پسر آلب ارسالن،«
 (همان).» انصار به عرصۀ محشر حاضر آیی در سر پول صراط دست از دامنت ندارم

 قید حالت. 6-7-2
 (همان).» خاستبرمی» ملوماً مدحوراً«نشستند و باز می» مذموماً مخذوالً«در حلقۀ یارغو «

سورة اعراف  39سورة اسراء و بخشی از آیۀ  22ن عبارت، نویسنده بخشی از آیۀ در ای  
 کار برده است.را در نقش قید حالت به

ــره بود،      « نَظر«قفچاق که صـــاحب میسـ ــرَ ةٌفَ یافتند    2»ةِإلی میسـ  »با دو غالم خالص 
 ).1388(وصاف، 

 . تنازع6-8
ستند و بین نقش    خوریم که داراي دو نقشگاه در متن به آیاتی برمی ستوري ه ا تنازع  هد

سپردن به یک کلمه به نزاع بپردازند به آن کلمه    «وجود دارد؛  سر نقش  هرگاه دو فعل بر 
 ). 1390گیوي، (انوري و احمدي» متنازع فیه یا مشترك گویند

ما «« عب و لَهو    إنَّ یا لَ لدن ــفحۀ کتاب       3»الحیوةُ ا  تنزیلَ  را که از لوح کریم کالم قدیم به صـ
 ).1388(وصاف، » عظیم منطوي است الرَّحیمِ نقل کردند، بر سرّيالعزیزِ

عول نقش مف» نقل کردند«براي فعل » إنَّما الحیوةُ الدنیا لَعب و لَهو«در این عبارت، آیۀ 
 نقش مسندالیه دارد.» است«دارد و براي فعل ربطی 
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 . بدل6-9
ــاف، نقش بدلی آنهاکاربردترین نقشیکی از کم ت؛  ها اســـي آیات در متن تاریخ وصـ

سم ماقبل خود به    « ضیح ا سمی براي تو رود و حذف آن نیز خللی در کار میگاهی گروه ا
 ).1391(وفایی، » شودکند. نقش دستوري آن بدل خوانده میجمله ایجاد نمی

یاث       « ــر غ یه، پسـ ــو لدین حسـ ظام ا مد   ن لدین مح کازر    بنا عۀ  لدین در وق یوم «ون، مظفر ا
 ).1388(وصاف، » بر دست سلجوقشاه کشته شد 1»الجمعانِالتَقَی

یۀ     بارت، آ عانِ یوم التَقَی«در این ع بدل از  » الجم عه «نقش  را دارد و در » کازرون  وق
 است. »عطا« بدل نقش در آیه عبارت زیر نیز

 (همان).» متواصل داشته 2»عطاء غیرَ مجذُوذ«خلعت خاص با عطایاي نامحدود «

 بندي و نحوي (سطح جمله) ها با نظام جمله. آیات و رابطۀ آن7
 . آیاتی که با متن فارسی پیوند دستوري ندارند7-1

آیاتی که با متن فارســی پیوند دســتوري ندارند،  بســامد باالیی نیز در متن تاریخ وصــاف 
صو  ها از پایاناند که با حذف آنکار رفتهاي بهندارند و به گونه د جمله، معناي کالم و مق

تنها در این مورد است که اگر آیه یا حدیث را از  «شود؛  نویسنده دچار اشکال و خطا نمی  
 ).1390(خطیبی، » رشته عبارت جدا کنیم، پیوند معانی نخواهد گسیخت

از لشکر خانی بیرون از کشتگان حومۀ هیجا و روز برگشتگان عرصۀ فنا، یک تومان مرد     «
صریان آمد و علی المزید و قال اهللا تعالی    و دو توما ضۀ م شَأ یذهبکُم «ن اخته در قب إن ی  و

دیدبِخَلقٍ ج اتاف، » 3»ی1388(وص.( 
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صل به        « ضراعت و نه قدرت تو  شفّع به ذریعت شد... نه یاراي ت شاه را طاقت طاق  محمود 
ــباب ممانعت... حزین از چرخ حرون و متحیر از اختر وارون قالَ ــبحانَه تَعالَی  اس ال «اهللاُ س

 (همان).» 1»تَجزِي نَفس عن نَفسٍ شَیئاً و ال یقبلُ منها عدلٌ و ال تَنفَعها شَفاعۀٌ ینصرونَ

 . آیاتی که با متن ارتباط دستوري دارند7-2
در این نوع کاربرد، آیه به عنوان بخشی از متن با جمالت قبل و بعد از خود، نوعی ارتباط 

 شود.ها اشاره میستوري دارد که در ادامه به انواع کاربرد آند

 . کاربرد آیه به صورت جملۀ همپایه7-2-1
صاف زیاد می    شیوه از کاربرد آیات را در متن کتاب تاریخ و شان از ت این  سلط   بینیم که ن

ــره به لفظ و معناي قرآن دارد.  ــاف الحض ــتۀ نثر، «کامل وص ــتن آیات و اخبار به رش پیوس
ــتعمال کلمه هیچبی ــله و اس ــی متمایز و مجزا گونه فاص اي که عبارت عربی را از نثر فارس

که گویی ترکیب عربی دنبالۀ عبارت فارسی است و این در انواع مختلف نشان دهد؛ چنان
 ).1390(خطیبی، » ترین اقسام آن استاقتباس، دشوارترین و دقیق

لرُّعب قَذَف فی قُلوبِهِم ا«واقی متضــعضــع شــدند و لشــکر را ... نوع تفرقی راه یافته بود، ب«
 ).1388(وصاف، » 2»فَریقاً تَقتُلونَ و تأسرونَ فَریقاً

 (همان).» 3»فَهزَموهم بِإذنِ اهللاِ«مجاشع بن مسعود السلّمی را از عقب یزدجرد روان کرد «

 . پیوستن آیه و حدیث به نثر با که موصوله7-2-2
شیوة کاربرد آی  صاف به وفور دیده می این  د از شود و آیاتی که بع ات در کتاب تاریخ و

ــوله در متن قرار می    ــیح عبارت قبل از خود می     که موصـ به توضـ   پردازند که این  گیرند 
 شود.توضیح در قالب جملۀ وصفی، ربطی، بدلی ، تعلیلی و... بیان می
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 (همان). » »علَیهِم و للکافرینَ أمثالُهادمرَ اهللاُ «ها همین نتیجه داد که انگیختن چندان تمثال«

ها   «در این مثال   ثالُ ــت؛      » دمرَ اهللاُ علَیهِم و للکافرینَ أم در قالب جملۀ تعلیلی آمده اسـ
چراکه این جمله مربوط به شرح سرانجام شوم محمود شاه و امراي تراکمه است. وصاف        

سورة محمد آمده بدین شرح  10ۀ داند که در آیعلت این سرنوشت شوم را وعدة خدا می
 ». ها را فروکوفت و براي کافران همین سرنوشت خواهد بودخداوند آن«که 

ــت پخته که    « ــین از خشـ ــت » فأوقد لی یا هامانُ علی الطّین     «دزي حصـ »  حاکی آن اسـ
 ).1388(وصاف، 

 38وصــاف در اســتفاده از آیه، نهایت دقت را داشــته؛ زیرا این عبارت بخشــی از آیۀ  
ست که در آن فرعون می     صص ا اي هامان آتش بیفروز بر گل و براي من «گوید: سورة ق

شمن در واقع بین دز حصین د ». برجی بلند بساز شاید از باالي آن به خداي موسی پی ببرم   
 (فرعون) و خشت پخته تناسبی برقرار کرده است. 

 جملۀ معترضه. 7-2-3
شیوه  ضه در میان متن    دن آنکارگیري آیات، آورهاي بهیکی از  صورت جملۀ معتر ها به 

ست و آن   صلی می    جمله«ا ضمن جملۀ ا ست که در  آید و مفهومی چون دعا و نفرین اي ا
 ). 1390گیوي ، (انوري و احمدي» دهداي را توضیح میرساند و یا نکتهرا می

ضــه راي را یافت که به صــورت جملۀ معتتوان آیهدر متن تاریخ وصــاف به ندرت می
شد و اگر هم به به ست؛ به طور       کار رفته با سم ماقبل خود ا ضیح ا شتر تو شد، بی   کار رفته با

 مثال در عبارت زیر:

سنَّۀ اهللاِ تَبدیال «-سنت الهی « ل لن تَجِد مقتضی آن است که احوال این جهانی پیوسته       -»و
 ).1388(وصاف، » در معرض انقالب باشد

سنَّۀ اهللاِ تَبدیال و لن تَجِ«در اینجا، عبارت ل سورة فاطر است در    43که بخشی از آیۀ  » د
 دهد.نقش جملۀ معترضه است و توضیحی در مورد سنّت الهی به مخاطب ارائه می
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ــلِ خداي « ــجدة  1»تَعالَی جد ربنا«مخدومان در حذاي فضـ ــاه وقت ... سـ و عاطفت پادشـ
 ). 1388(وصاف، » عبودیت تازه کردند

ــت و در     » تَعالَی جد ربنا   «عبارت   در این ــکوه پروردگار ما، بلندمرتبه اسـ به معناي شـ
 کار رفته است. نقش جملۀ معترضه براي اسم خدا به

ی آورد و توضیح ها را بعد از ادات تشبیه می وصاف در کاربرد معترضۀ آیات، گاه آن  
 مناجیق را به ســرهاي شــیاطینافزاید؛ براي مثال در جملۀ زیر نویســنده فالخن به جمله می

 اي در متن گنجانده است. تشبیه کرده و توضیح اضافه

ــَّیاطینِ« مســتجلســان مجلس کامکار، به فالخن مناجیق « اهل کرمان را  2»کَانَّه رئُوس الش
 (همان). » عیش سنگ انداز در صورت انذار تعلیم کردند

 . جملۀ پایه و پیرو7-2-4
ــاف، آیات قرآن را گا  ــورت پایه و پیرو میوصـ آورد تا هی در قالب جملۀ مرکب به صـ

ــود؛ پیوند لفظی و معنوي کالم محکم  مت از جملۀ        «تر شـ ــ یه، آن قسـ پا منظور از جملۀ 
مرکب اســت که غالباً غرض اصــلی گوینده یا نویســنده را دربر دارد و قابل تأویل به غیر  

سمت از جملۀ مرک    ست و منظور از جملۀ پیرو، آن ق ست که همراه جملۀ پایه  جمله نی ب ا
 ).1390گیوي، (انوري و احمدي » آید و وابسته به جملۀ پایه استمی

»  اگر از حکم یرلیغ به اعتضاد»   كضُد ع شُد متاید گردم و به تقویت امرا قوي دل شوم  » سنَ
»ظیمالع الفَوز هو ذلک اف، » 3»و1388(وص.( 

و «ی اســت و در حکم جملۀ پیرو اســت و آیۀ در این عبارت، بخش اول جملۀ، شــرط
ظیمالع الفَوز هو در قالب جواب شرط و در حکم جملۀ پایه است.» ذلک 
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شاه مغفور، غازان خان، فلَما  « ضی نَحبه «پاد سید،    » ق ستان خاکی به ایوان پاکی ر و ازین آ
 (همان).» چند تومان زر در خزینه معد بود

ضَی نَح «در این جمله  ســورة احزاب اســت در نقش جملۀ پیرو  23که بخشــی از آیۀ » بهقَ
فاده است » فَلَما«است و وصاف به ضرورت جملۀ پیرو که عربی است از حرف شرط عربی      

 جملۀ پایه است.» چند تومان زر در خزینه معد بود«کرده و جمله 

 متن) -ها (سطح جمله. آیات و اغراض معنوي کاربرد آن8
ــنده از  نی معموالً به معانی ثانویه انواع جمالت توجه میدر علم معا ــود که هدف نویسـ شـ

ــتن جمله ــی جنبهنوش ــت. در بررس اي  ههاي معنوي اقتباس از آیات با گونهاي چه بوده اس
ها هدف نویســـنده تنها رســـاندن خبر و دادن شـــویم که در آناي از معانی مواجه میتازه

ــت، بلکه گاه  ــخن خود از آیات بهره  آگاهی و نقل قول نیس ــداقت و تأیید س ــد ص به قص
بسـا نویسـنده و شـاعر از یک آیه یا    وقتی اسـتشـهاد موردنظر اسـت، چه   «گیرد؛ چراکه می

ــت    کند و براي ادعاي خود آیه یا حدیثی را که با        هایی متفاوت می  حدیث خاص، برداشـ
)و در ادامه 1380(راشد محصل،   » گیردصراحت یا تأویل با آن در ارتباط است، گواه می  

 شود.هایی از اغراض ارتباط معنوي آیات با متن فارسی پرداخته میبه نمونه

 تکمیل و تتمیم نثر فارسی. 8-1
ست که ب کاربرد از آیات به گونهاین نوع  شتۀ نثر می  اي ا سب ترکیب و به ر یوندند و پا تنا
ــی را پی میگونه جدایی و تمایز لفظی، بی هیچ یوند تا حدي این پ گیرند ودنبالۀ نثر فارس

ست       شی از آیه ا سی ترجمۀ بخ ست که گویی عبارت فار ست و  نزدیک ا  .قابل حذف نی
آید، آیات شمار میافت و دقت در فن اقتباس بهظردر این نوع که باالترین حد تناسب و «

ــا       ثو احادی   ــاق و اتصـ  لنبا کامل به د    لنه تنها از جهت لفظ، بلکه از نظر معنی نیز با اتّسـ
ــی آورده می ــوندعبارات فارس گونه کاربرد دارند آیاتی که این همۀ ).1390خطیبی، » (ش

 : خورندمعموالً با حروف ربط فارسی و گاه عربی به متن فارسی پیوند می
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یعلَمونَ ظاهرا من  «این طایفه نیز دبیر و اهل خبرت و تقریرند... و در امور رنگ آمیزي       «
ه نیا ویوةِ الدلونَالحم غافرَةَ هنِ اآلخاف، » 1»م ع1388(وص ( 

ند و در کها به بدي یاد میاین مثال، مربوط به توصیف دبیرانی است که وصاف از آن
سازي بودن رفتار آن    صف ظاهر ورد که آنان تنها بر ظاهري آسورة روم را می  7ها، آیۀ و

فلند. در واقع وصـــاف براي بیان از زندگی دنیا شـــناخت دارند و از آخرت (باطن دنیا) غا
کند اي تکمیل میکند و ادامۀ جمله را با آیهمقصودش نیمی از جمله را به فارسی بیان می  

 تا مفهوم را رسانده باشد. 

 )62(همان: »» فَهزَموهم بِإذنِ اهللاِ«مجاشع بن مسعود السلّمی را از عقب یزدجرد روان کرد «

سورة بقره متناسب با بستر معنا  251ا آوردن بخشی از آیۀ در این عبارت نیز، نویسنده ب
 اي دیگر از تکمیل و تتمیم است:پردازد. عبارت زیر نمونهبه تکمیل جمله می

صت    « شاه به رخ شارِکهم فی االموال «وزیران پاد  صرف کرده   » و صه ت  اند وتومانها به خا
 ).1388(وصاف، » 2»حوالًو ال یبغونَ عنها «حساب ممالک به راستی نانموده 

که  شود به طورياز بافت طبیعی سخن محسوب می آیه بخشیهاي یادشده، لدر همۀ مثا
 معنی خواهند شد.  دچار سستی نقصان دراگر از کالم حذف شود، جمالت فارسی 

 تأکید و تأیید نثر فارسی. 8-2
ســت؛ بنابراین آنچه در از مقاصــد کاربرد آیات، هدف تأکید و تأیید ســخن ادر این نوع 

سی می  سنده آن    قالب آیه در ادامۀ جملۀ فار ست که نوی آید در واقع تکرار معناي ماقبل ا
ضره   را با تکرار مؤکد می صاف الح صودي را که می ابتدا کند. و سی ب مق یان خواهد به فار

 . دآوراي در همان معنا براي تأیید و تأکید بر صداقت سخن خود میکند و بعد آیهمی

                                                           
 7سورة روم، آیۀ  -1
 108سورة کهف، آیۀ  -2
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ــتهاگر به طراوت چمن جوانی، بطري در خاطر می« وال تَمشِ «تر جوالن کن؛ آوري آهسـ
 ).1388(وصاف، »» فی األرضِ مرحاً

الدین که در دربار ســمت داشــتند، الدین و معینوصــاف در شــرح پایان ناخوش قطب
ــایحی را به زبان می       دارد و برايراند و آن را از غرور و تکبر باز می  خطاب به نَفس، نصـ

در زمین با سرمستی غرور گام   «سورة اسراء که معنی    37تأیید سخنش، بخش آغازین آیۀ  
 آورد.را در ادامۀ جمله می» برمدار

اند و ... دانۀ نادانی بر دام نهاده و اظهار شفقّت بر مال این طایفه در کوي نفاق خانه گرفته«
ــاخته؛         ــاه، ملواح کار و مفتاح بازار سـ ــاء من أفواههِم و ما تُخفی   قَ «پادشـ د بدت البغضـ

 ).1388(وصاف، » 1»صدورهم أکبرُ

صاحب      شرحی دربارة نفاق و دورویی  سنده  صبان دربار بیان می نوی امۀ کند و در ادمن
ــورة آل 118 کالم براي تنظیر و تأیید با آوردن آیۀ ــمون آن دورویی و سـ عمران که مضـ

 کند.ل مینفاق است، سخن خود را تکمی

ته؛        « یاف عالم لمعان  لذو مغفرةٍ و ذو عقابٍ   «آثار لطف و عنف ربانی بر   کب 3»ألیم 2إنَّ ر« 

 (همان).

 توصیف و تشریح معنی قبل . 8-3
یکی از مقاصـــد اقتباس آیات، توصـــیف و تشـــریح معنی قبل اســـت و آیه در این مواقع 

ضاح معنی می  شری    موجب ای ضیح و ت ل  اي از عبارت قبح کلمهشود؛ گاهی هدف فقط تو
 است، گاه تشریح عبارتی و گاهی توصیف شخصیتی است. 

                                                           
 118عمران، آیۀ ة آلسور -1

 است/ آمده عذاب عقاب، جاي به کتاب متن در -2

 43سورة فصلت، آیۀ  -3



 )1400تابستان (|  88شماره  | 25سال | متن پژوهی ادبی  | 136

 

اند... و طلّاب مجد و محصــالن و افراد علماء عالم که... علّامۀ دور و ســباق حلبۀ فضــل «
 کرِ اهللاِ«مستعدن ذع یعال ب ةٌ و(همان). » 1»رجالٌ ال تُلهیهِم تجار 

ــاف به ت ــیف علمايِ اعالم میدر این عبارت، وصـ پردازد و در انتها با آوردن آیه وصـ
 کند. هاي این افراد را تشریح میویژگی

ــاحب معجزة        « ــت که صـ به حدي اسـ إنّی اُبرِيء األکمه و  «اختالل کلی احوال این دیار 
(همان). » از معالجت تدارك آن عاجز آید» األبرَص 

شی از آیۀ   ضاف   عمسورة آل  49در این عبارت، بخ صورت م الیه در اثناي ران که به 
ــود که  متن به ــت تا خواننده متوجه ش ــاح معنی معجزه آمده اس ــده براي ایض کار گرفته ش

 منظور نویسنده از صاحب معجزه، همان حضرت مسیح (ع) است.
ــتفاده بیش از  ــدي آیات جهت تکمیل متن می 50اس ــد که درص تواند گویاي این باش

ارسی و آیات که عربی هستند، ارتباط نزدیک و محکمی برقرار   نویسنده چقدر بین متن ف 
ــی از جمله، وظیفۀ انتقال معنا دارد و بدون آن، معناي کالم              کرده که آیه به عنوان بخشـ

صان می  ستفادة    دچار نق صیف معناي قبل،        28شود. ا شریح و تو صدي آیات جهت ت در
سعی دارد      سنده گاهی  اي معناي نامفهوم متن را با آیهگویاي دو نکته است: اول اینکه نوی

واضح کند تا مخاطب کامالً معنا را درك کند و نبود این آیه، دچار سستی در انتقال معنا    
ــنده ســـعی در اطناب می گویی دارد و براي شـــود. دوم اینکه به ضـــرورت نثر فنی، نویسـ

شود با آوردن آیه      ضیحی داده  ست دربارة آن تو شان مفهومی که الزم نی ض  اي به ن یح،  تو
 پردازد.   می اما به قصد آرایش لفظ به هنرنمایی

 هاي ارتباط معنایی آیات با متن. بسامد جنبه1جدول 
 هاي ارتباط معنوي آیات با متن فارسیجنبه

 تتمیم و تکمیل متن تأکید و تأیید مفهوم توصیف و تشریح معناي قبل معانی
 50 20 28 تعداد
 51 5/20 5/28 درصد
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 ها در ترکیب آیات با متن. بسامد استفاده از انواع اضافه1دار نمو

 

ــاف،  374از مجموع  کاربرد  174بار کاربرد آیات در جلد چهارم از متن تاریخ وص
   ضاف صورت م ست که در جمله داراي نقش آن به  سندي  الیهی ا هاي نهادي، متممی، م

شان می   ستند و این ن سنده دنبال ترک و... ه ی هاي بکر از آیات قرآنسازي یبدهد که نوی
شد و عالوه بر آرایش لفظی به     ست تا با این کار ارزش فنی و اخالقی به نثر کتاب ببخ ا

ه ها بیشــتر به ترکیب اضــافۀ بیانی پرداختپیوند معنایی آن هم توجه دارد. از میان اضــافه
شیوة اطناب      شان از روحیه و  سنده در اثر خود دا شده و این ن رد تا براي هر پردازي نوی

ار کاي با همان مفهوم بدان اضــافه کند و شــرح و تفســیري براي آن واژة بهاي، آیهواژه
 رفته، داده باشد. 

موردي از اضافۀ تشبیهی است که در متن تاریخی جاي     34نکتۀ حائز اهمیت، استفادة  
ــان می  ــگفتی دارد؛ این نش ــنده تا چه ش ــعی دارد تا نثر دهد که نویس ا به کتاب راندازه س

 هاي کاربرد آیاتترین شــیوهقلمرو ادب و هنر نزدیک کند و براي این منظور به ســخت
ست، روي می      شبیهی ا ضافۀ ت ند کسازي موفق عمل می آورد و در این ترکیبکه همان ا

ــتفاده هر چند کمِ       که در بخش مربوط به آن، نمونه   چنان  ــد. همچنین اسـ هایی آورده شـ
نگیز اتاریخ تلخ غازانی نشــان از مهارت نویســنده دارد تا با خیال اضــافۀ اســتعاري در متن

سوز    سوي خیال معنوي ببرد تا التیامی بر  کردن متن، مخاطب را از دنیاي مادي به عالم فرا
 جراحت جور ظالمان بر مردم ستم دیدة ایرانِ آن زمان باشد.
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 گیرينتیجهبحث و 
نوع  هاي نثر فنی و مصـــترین ویژگیکی از مهمگیري از آیات قرآن در نثر فارســـی یبهره

شود. در این نوشتار کیفیت کاربرد آیات در جلد چهارم تاریخ وصاف مورد    محسوب می 
صیفی      سی تو سی قرار گرفت. نتیجۀ این برر ست که و  -برر صاف در  تحلیلی بیانگر این ا

یت اي کالم و با رعابا توجه به اقتض استعمال آیات قرآنی نهایت مهارت را به خرج داده و
ــن ترکیب  ــتۀنان با چرا  آیات قرآن، جمالتحسـ ــت که در متن   رشـ کالم درآمیخته اسـ

وستگی   به آرایش لفظی، پی دقترسند. وي در عین  انس به نظر نمیجفارسی، بیگانه و نامت 
ــی ببه عنوان آیات قرآن در این اثر کند. از نظر لفظی، به خوبی رعایت مینیز معنا را  خشـ

ادي، هاي نهاز قبیل نقش هاي مختلف دستوري داراي نقشدر سطح واژگان  ر فارسی  از نث
ضافی و...    سندي، قیدي، ا سته       مفعولی، م سطح ارتباط جمله نیز آیات به دو د ستند. در  ه

شوند که در دستۀ اول، آیات هیچ پیوند دستوري با متن ندارند و در دستۀ دوم،     تقسیم می 
ــورت جمله ــله، همپایه، پایه و پیرو در متن به هاي معآیات به ص ــه، ص از ند. اکار رفتهترض

ۀ از قبیل: تکمیل و تأیید و توصیف جمل معنوي نیز آیات با اغراض  متن - سطح جمله  نظر
 د. پیوستگی محکمی دارنکتاب با متن فارسی  این آیات اند.کار رفتهماقبلشان به

. تزبان عربی اس قرآن و ط او بر لّز تس از آیات قرآنی، حاکی اگیري وصاف  بهره میزان
وي با استفاده از این مهارت توانسته است از یک طرف به ثبت وقایع تاریخی بپردازد و    

به                یات  کاربرد آ یه  ثانو عانی  به م جه  با تو تابش  از طرف دیگر  ــیک و  اخالقی ارزشـ
 ببخشد. اجتماعی
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 فاطمی. : تهران. 2ج  . دستور زبان فارسی). 1390ي، حسن. (انوري، حسن و احمدي گیو
 . زوار :تهران .شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک ).1393. (هار، محمدتقیب

 . تهران: اساطیر.تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی). 1379اصغر. (حلبی، علی
 زوار.  :تهران. 4. چ فن نثر در ادب پارسی). 1390. (خطیبی، حسین

 . تهران: سمت.فارسی تجلی قرآن و حدیث در شعر). 1376محمد. (راستگو، سید
. مشهد: انتشارات   پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی ). 1380راشد محصل، محمدرضا. (   

 آستان قدس رضوي.
 . تهران: فردوس.7چ ، تاریخ ادبیات در ایران). 1369. (اللّه صفا، ذبیح

  . تهران: سخن.دستور مفصل امروز). 1382فرشیدورد، خسرو. (
 سمت.  . تهران:1دستور زبان فارسی). 1387. (غالمرضا، تقی و عمرانی وحیدیان کامیار،
. تهران: 4نژاد. ج . تصــحیح علیرضــا حاجیانتاریخ وصــاف). 1388عزالدین. (بنوصــاف، عبداهللا

 موسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
 . تهران: سمت.3، چ دستور زبان فارسی). 1391وفایی، عباسعلی. (
ــتاد، الهام. ( پورنامداریان، تقی ــرح  1392و رس ــی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در ش ). بررس

 .7-28)، 17( 58، متن پژوهی ادبیشطحیات روزبهان بقلی. 
صیدي، کریم و امیري کله      ضا؛  هاي عربی ). کاربرد عبارت1391جویی، هاجر. (سالمیان، غالمر

  .27-49)، 2( 8، نامۀ ادبیات تطبیقیکاوشنامه. در مرزبان
بدال  علیخانی  فاطمه و علیخانی     ثانی ا بادي،  بدال  آ بادي، محمد میر. (  ثانی ا ــیوه1395آ هاي  ). شـ

 . 150-183)، 20(69، متن پژوهی ادبیکاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشاي جوینی. 
). کاربرد آیات و احادیث در تاریخ      1393آبادي، فاطمه. (   ثانی ابدال  مجوزي، محمد و علیخانی  

 ..85-102(جدید) ،  2، شناسی ادب فارسیمتنهقی. بی
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