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 چکیده

کند تا در اثر های وسیییی را میپیرامون تأثیرات یک زبان و ادب بر زبان و ادب دیگر، ایجاب پژوهش  گووو گفتبحث 

ها و قرار داد. در سیرتاسیر انان زبانی واود ندارد که وا ه  موردمطالیهها، بتوان همه ابیاد و زوایای گوناگون را  این پژوهش

باشییید. یکی از این تأثیرات زبانی و ادبی،  هایی از خود به عاریت نداده هباشییید و واتیابیری از زبانی دیگر به عاریت نگرفته

  ر زبان عربی در این سیرزمین ازامل  تأثیر زبان عربی بر زبان فارسیی اسیت. پا از ورود دین اسیالم به سیرزمین ما، انتشیا

خود را بیاموزند و مفاهیم آیات  وسییل  آن احکام دین ادید  کردند تا بهزیرا مردم احسیاس؛  احتیااات مبرم به شیمار رفت

های انیکاس زبان عربی در فارسیی، فن اسیتشیناد اسیت. با روا  کنند. یکی از تأثیرات و الوهقرآنی و احادیث نبوی را درک

دسییتان ادب فارسییی، انت تقویت کالم خود آیات قرآن کریم را در آثار خود به گون  اسییتشییناد و  به  قلم  ،دین اسییالم

ای اسیت گون تأثیرپذیری در هم  سیاحات ادبی هه نمم و هه نرر به کار گرفتند. تأثیرپذیری از قرآن شییوههای گوناروش

یرپذیری از آیات قرآنی، گاهی تیمّن و تأثاز   هاآناهداف اند.  بردهبنره که بیشییتر نویسییندگان و شییاعران از آن در آثار خود

حاضیر تمرک  بر کاربرد مفنومی و سیاختاری آیات   در پژوهشلی بحث بوده و یا اسیتشیناد و پند و اندرز. زمین  ا ی  تبرک

  ذائق    بنا برها  یری آنکارگبهتأثیرپذیری و     هندگانی هاگونهوراوینی و   نامهمرزبانقرآنی در دو متن انانگشیای اوینی و  

مبنای مقایسیی  دو متن  روش کار در پژوهش حاضییر براین دو نویسیینده اسییت که از اشییراف عمیق ایشییان حکایت دارد.  

و بررسیی اهداف دو نویسینده در اثرپذیری از قرآن  گیری و تأثیرپذیری از آیات قرآنینامه( در بنرهانانگشیا و مرزبان)تاریخ

 است.های قرآنی از آیات و گ اره  گیریایشان در بنره  تیخالق و مقایس  می ان  

تاریخها:  یدواژهکل   عربی مرزبان  ،انانگشا  قرآن،  زبان  ساختاری،  بازتاب  تأثیر،   نامه، 

 . مقدمه1

بخش کالم و نوشیتار شیاعران و ادیبان پارسیی  ینتزنمیر، همواره یبآیات مبین و کالم پروردگار با فصیاحت و بالتت 

اقتباس، تضییمین، تأوی ، ترامه یا نق  به مینی،   یوۀشیی آیات قرآن و مضییامین آن به  مکتوب نی اسییت. در آثار  گوی بوده

و منشیان همواره با استشناد به آیات النی در نوشتار خود، مقا د خویش را رونق  نررپردازانیژه وبه  است؛شدهگرفتهکار  هب

 :اندساخته باارزشا با زیور آیات النی  مقدار خود ریبقبادیانی، سخن   نا رخسروبه قول   و  اندیدهبخش

 اندسفالشییر و ادب و نحو همه سن  و  

 

 آللییات قرآن همگی زر و عقیق است و آ  و 

 (42:  1344)نا رخسرو،                   

  ازاملیهکننید.  هیایی بیا قرآن پییدامیسیییوییهیا هماین شییییوه  واسیییطی بیهتیأثیرپیذیری انوام مختلفی دارد کیه متون ادبی  

بیا  بنییادی، تلمیحی، تیأویلی و....  -ای، گ ارشیییی، النیامیاثرپیذیری وا گیانی، گ اره  از:  انیدعبیارتهیای اثرپیذیری از قرآن  روش



ب و در ننضیت تنذی)  یفنویژه نویسیندگان نرر شیدن آثار نویسیندگان؛ بهتواه به اهمیت اسیتشیناد به آیات قرآنی و م یّن

های قرآنی در  نامه از قرآن با ذکر نمونهانانگشیا و مرزبانهای تاریخشیده تا تأثیرپذیریترامه(، در پژوهش حاضیر سییی

 شود.یت دو نویسنده در استفاده از آیات قرآنی بررسی و تحلی خالق این دو اثر و همچنین می ان  

 و ضرورت پژوهش  تیاهم  -1-2

میران دینی، بنره فراوانی برده و از آن، مرایی    ژهیوبیهتوان درییافیت کیه ادبیا از میران کنن  بیا نگیاهی بیه آثیار ادبی می

 عنوانبیهتوان آن را  انید. قرآن کریم در رسس میران دینی قرار دارد کیه در حقیقیت میتنی برای آثیار ادبی خود سیییاختیه

اند.  در ادبیات عرب بلکه در ادبیات اوامع اسییالمی از آن متأثر گشییته  فقطنه  منبیی کام  دانسییت که ادبا در تمام دوران

 ضرورت پژوهش حاضر به انات زیر است:اهمیت و 

 ؛خوانشی با این رویکرد منموربهاز آیات قرآن    مؤلفانی این  ریگبنرهمی ان    نییتب -1

 ؛مفاهیم کتابمنمور بازگشایی  کردن پیوند مینایی آیات و عبارات بهمشخص -2

 .قرآنی توسط نویسندگان نرر فنی  میو مفاهگرایی در ساختار  یی و روحی  تفننگرانید  اثبات -3

 پیشینۀ پژوهش  -1-3

ی  هاگاهیپادر    گرفتهانجامی هایبررسی ی دارد. با  اگسیتردهبازتاب آیات قرآن در متون ادب پارسیی از نمم و نرر، دامنه   

Sidشید با رویکرد  ، مشیخصو کتابهای قرآن و ادب پارسیی از مقاله  ، نورمگ  و پرتال اامع علوم انسیانی پیرامون پژوهش

پژوهش   گونهچیه  «و تاریخ انانگشییا نامهمرزبانبازتاب سییاختاری زبان عربی و آیات قرآنی در  »  یینخاص این موضییوم ی

 ندارد.ی برای تحقیق واود انهیشیپو   نگرفتهمستقلی  ورت

 روش پژوهش  -1-4

اسیت. نگارنده با مراایه به متن کتاب و اسیتخرا  و تحلی  محتوا  یورت گرفته  یاکتابخانهاین پژوهش با روش کلی   

آیات قرآنی و نی  راوم به تفاسیییر با رویکرد نقلی به دریافت مفاهیم آیات پرداخته و ضییمن دسییتیابی به منابع پیرامون 

لی    تأثیرپذیری نویسیینده از آیات قرآنی به تحگانی هندهاگونهموضییوم، به بررسییی آیات با منمر فکری نویسیینده و با  

از این زاویه است که   نامهمرزبانی تاریخ انانگشا و هاکتابی به اتازهاست. پژوهش حاضر نگاه محتوا و ساختاری پرداخته

 .پردازدیمها از قرآن کریم  ی اثرپذیری آنهاوهیشبه 

 نگاهی به سبک نگارشی جوینی و وراوینی   -2

ی تازه اسیت« تصیرفاتبه شییوه و سیبک منشییانه قدیم با  بنار »ی  الشییراملک انانگشیای اوینی به قول  سیبک نرر تاریخ 

هیای زبیانی را سیییییاسیییت اوینی در پرداختن به  برخی رویکرد اوینی بیه آرایش  کیهنیا واود  بیا(.  52: 3   ،  1349  )بنیار،

ی او گویای قرار گرفتن او در پنن   نرر پرداز( واکاوی شگردهای 53  اند )همان:واقییات تاریخی، زیر لوای زبان ادبی دانسته

ها در کتابت و شیباهت بسییار  هیدن آن اسیت. بررسیی تصیاویر ادبی و نحوۀ خویش  عصیرهمرقابت با نویسیندگان قب  و 

ۀ ارتباط بینامتنی اثر با متون دیگر اسییت. باواود شییباهت  کنندانیبنامه و  و مرزبان  ودمنهلهیکلن دیک آن با آثاری هون 



نامه نامه، اختالفاتی در نحوۀ ادای مطالب بین آن دو واود دارد. نویسیندۀ مرزبانبسییار ن دیک انانگشیای اوینی و مرزبان

وراوینی از پیروان   هراکه، روش نویسیندگی و سیبک خود را از سیایر آثار متمای  سیازد،  متکلفانهد با شیگردهای کوشی می

شد شیفتگی به زبان ی که در قرن ششم دنبالایادبآرایش لفظ( در قرن ششم است. »دو اریان ) بیتنذننضت ترامه و 

 بود.  (92:  1389)شمیسا،    «بندی کالمو ادب عرب و ت یین و آرایه

توان در آن مقدمات فسییاد دسییتور زبان فارسییی را سییرا  ی اسییت که میفننرر  اولین نمون انانگشییای اوینی    تاریخ

  (با براهین متیدد )از حدیث و آیه و...   کهآن  امله مقدم های خواندنی متیددی دارد، از آن  انانگشییا بخش  گرفت. تاریخ

که، حمل  مغول هم از بالیایی بوده کند، با بیان اینل  مغول به ایران را توایهبر آن بوده تا بر مبنای تفکر اشییری خود حم

 .استآمدهکه به خواست و مشیّت النی بر مردم فرود  

روحی  مذهبی؛ اشیارات و تلمیحات قرآنی و دینی در آثار شیاعران و   ب روا  علوم دینی و تلب در قرن شیشیم به سیب

نیسیت که از الفا  و مفاهیم قرآن کریم و قصیص آن و احادیث نبوی در شییر خود نویسیندگان فراوان اسیت. هیچ شیاعری  

المر  عربی اسیت. در  ترین مختصیات فکری قرن شیشیم اشیاره به قرآن و حدیث و ضیربباشید. از منماسیتفاده نکرده وفوربه

گیری از قرآن و حدیث های بنرهرفت. گونهمیهای شیاعرانه پیشییهنرنمابندی و طرف ت یین و آرایهقرن شیشیم ادبیات به

ترین مختصیات  بسییار عادی و طبییی شید، حتّی در نرر تحوّل به واود آمد. اقتباس از آیات قرآنی و احادیث نبوی از منم

ها به  یورت رکنی زینتی و فنی در بیشیتر نرر شییوه به تقلید از نرر عربی وارد نرر فارسیی شید و بهاین نرر این دوره اسیت. 

 (.217-216: 2   ،  1378فت ) فا،  کار ر

 های معنایی و انگیزشی در کاربرد قرآن و حدیث. هدف3

  ؛ تشییویق و تنیی ؛  هشییدار و انذار و عبرت؛  بیان اعتقادات؛  حکمت و پند و اندرز؛  تمسییک و اسییتشییناد؛  تیمّن و تبرک

یکی   ؛ شیر..بیان شیکوه و عممت قرآن  و  تجلی  و تبجی   اسیتشیناد از طریق مقایسیه یا بیان تفصیی  ؛تفسییر خاص و تأوی 

های رای  پروردن میانی آوردن شییاهد اسییت. اسییتشییناد یا برای اثبات قول اسییت یا برای تأیید آن و گاهی نی  برای  از راه

هه بدینی اسیت یا شیود که برای آنمی(. با تواه به نقش شیاهد، این نتیجه حا ی 125:  1378آرایش سیخن )سیمییی،  

بیه شیییاهید آوردن نییازی نیسیییت. در متون قیدیم، بیه   انیدآنقبول عیام دارد و ییا فرب بر آن اسیییت کیه مخیاطبیان پیذیرفتیار  

  خوریم )همان: ، از شییر و نرر برمیهای فراوانی از اسیتشیناد نویسیندگان به آیات و احادیث و اخبار و سیخنان ب رگاننمونه

126.) 

 قرآن در ادب فارسی های کاربردی . قالب4

ی  به  یورتبرگردان آیه و حدیث ح : )تضیمین؛ تلمی؛؛  ؛ المر ؛ اشیاره؛ اقتباس؛ در  آیات و احادیث؛ عقد؛ ترامهارسیال

 که خواننده را به ا   متن راهنما باشد(.

تضییمین،    از:  نداکاررفته، عبارتطور مشییترک بهانانگشییا به  نامه و تاریخامله مختصییات ادبی که در بین مرزبان  از

 تحلی ()  اقتباس، در ، ح ّ



ترین  و اشییییار فارسیییی و عربی، از منم  ( امرالquotation) نیتضممم( از آیات و احادیث و در  و  adaptationاقتباس )

در سییر تحوّل و تکام  خود در این   اسیتافتهیراهمختصی  متون مصینوم اسیت. این شییوه که به تقلید از نرر عربی در فارسیی  

و مقایسیی  می ان   و تصیینّع رسییید. در پژوهش حاضییر با مقایسیی  ویژگی نوشییتاری اوینی و وراوینی  تکلفدوره به ننایت 

 وهیشیی هرهه دامن  تأثیر از این   کهکرد  توان هنین بیانها، میتأثیرپذیری این دو اثر از آیات قرآنی و کیفیت اثرپذیری آن

 شود.میو تصنّع متن ادبی اف وده تکلفباشد، بر می ان   شتری( بو استشناد و...  اقتباس)

بندی سیخن خود از آیه و حدیث  شیود تا برای آذینمی  بر آن: گاه به سیبب اشیتیاب به اقتباس، گوینده یا نویسینده  حلّ

که   کند  کاریدسیتز هم بپاشیاند و در آن ها را ابسیا سیاختار ا یلی آن ها را دگرگون سیازد و ههببرد و گاهی اوقات آنبنره

 گویند.هم می  تحلیلبه این روش،  

 . بحث و بررسی 5

 تمثیلی( استفاده از گونۀ)  ی ل یتمثاثرپذیری    -5-1

نیامیه از آییات قرآنی، اثرپیذیری تمریلی اسیییت. تمریی  یکی از  یکی از انوام تیأثیرپیذیری مؤلف تیاریخ انیانگشیییا و مرزبیان

به اسیت و در آن ا ی  بر آن های قرآن کریم در حیط  بالتت اسیت و حا ی  ارتباط دوگانه بین مشیبه و مشیبهٌییهنرنما

  مر  به انب. گاهی بیانات قرآن مجید نسیبت به بطونی که دارند  (246:  1381به ذکر شیود )شیمیسیا،  اسیت که فقط مشیبهٌ

کردن میارف  هایی هستند که برای ن دیک یینی نسبت به میارف النی که از سط؛ افنام عادی باالترند مر ؛  گیرندخود می

 (.49:  1376باطبایی،  تلک االمرال نضربنا للناس« )ط»فرماید:  اند. خداوند در کالم خود میشدهنامبرده به افنام زده

 جهانگشا  تاریخ 2ص  ،  روم  50آیۀ   -5-1-1

  نکوحال  ابر بناری تازه و واسیطبهقاآن به درختانی که  ها در زمان منکوتمری  آوردن و تشیبیه مردمان و سیرخوشیی آن 

هیای مینیایی و کیف  یظحی  األرب  بیید  م وت ن یا«... ازاملیه هیدف  اهللرحمیهییابنید. »اظنمظروا ا ل ی آثیار   شیییونید و حییاتی دوبیاره میمی

واسییط  تشییبیه و یادآوری میاد و اسییتشییناد به آی  قرآنی از طریق  انگی شییی کاربرد این آیه در متن، حکمت و اندرز به

و از قالب کاربردی تضیمین و    یورت در  آیه در متن تضیمین کردهین متن بخشیی از آیه را بهمقایسیه اسیت )نویسینده در ا

ترب  کند )می(. تفسییر آیه نی  هنین اسیت که: »از راه افیال خدای تیالی بر ا یول عقاید اسیتداللاسیتبردهاقتباس بنره

کند مردگان را نی  زنده میسییتادن باران زندهمیاد اسییت( خدایی که زمین موات را با فر ل عمده از آن احتجا  بر مسیی 

نوم اثرپذیری این متن، اثرپذیری تصیییویری و تمریلی اسیییت زیرا از آرای    (.302؛  16   ؛  1378  خواهدکرد« )طباطبایی،

نویسینده  مدنمریی این متن با آی  قرآنی در مفنوم و مضیمون  وسیوهم سیمتاسیت.  کردهتشیبیه و  ینیت بدییی اسیتفاده

  تمری  اسیت. واسیطبهل  میاد  اسیی، تکیه و تأکید بر مفنوم و مسی هراکه هم در قرآن و هم در متن حاضیر هدف اسی  ؛اسیت

 است.ۀ گیاهان ملموس کردهدوباریل  مر  زدن زندگی و حیات یافتن  وس بهمیاد را  

 یرپذیری با روش برهان آوری و توجیه با استفاده از آیات قرآنی تأثۀ گون  -5-2

آوری، توایه برهان برداری مؤلف تاریخ انانگشا از قرآن کریم تواه به گون ترین گون  بنرهها و شاید منمیوهشیکی از  

و تیلی  اسییت. اسییتناد به آیات روشییی اسییت که وی برای اسییتحکام مبانی بیانی خویش و یا توایه گفتارش اسییتفاده  



بلکه در میان شییاعران و ادیبان    ؛اسییت. این شیییوه در اسییتناد به آیات تننا مخصییوص به نویسییندۀ این کتاب نیسییتکرده

اسیت، هنان اسیت شیدهکه به نوعی تأثیرپذیری النامی بنیادی نامیده موردبحثای طوالنی دارد. شییوۀ  زبان پیشیینهپارسیی

نند  گیرد و نوشییت  خود را بر آن نکت  النام گرفته بنیاد میمییا حدیری النامی  سییخن خود را از آیه پاکه گوینده مایه و 

 است.استدالل قرآنی کالم خود بنره گرفته عنوانبه(. مؤلف تاریخ انانگشا از این روش تأثیرپذیری  47:  1376ستگو،  )را

 جهانگشا  تاریخ 8بقره ص    216 آیۀ  -5-2-1

که   پیوندد به تقدیر حکیمی مختار منوط اسیتو نفع و ضیرّ، در این عالم کون و فسیاد به ونور می شیرهرهه از خیر و   

لکم و  خیرٌ و هظ و   اً وا شیییهظکر ن ت ی ا سیی  ع   و »  افیال او بر قانون حکمت و مقتضییای میدلت تواندبود، قال اهلل تیالی:   ییادرات

با   مطابقت دارد،  قسیمتی از آیه را که با کالمش«... نویسینده  انتم ال تیلمون  و   ییلمظ و هو شیرّ لکم و اهللظ  اً وا شییحبّن تظی ا سی  ع 

  گاهی اوقات   النی  حکمت  دهدنشیییان  تا  بردهبنره  آیه این  اسیییت؛ همچنین ازش، در متن  خویش آوردهاعتقاداتبیان هدف  

عقیدتی خود مطابق با دیدگاه اشیییری اسییت. مطابق با این   بیان:  هدف نویسیینده)بندگان نیسییت.   هایخواسییته با  مطابق

د به آی  قرآنی بر این دیدگاه بوده که خرابی بالد و حمل  دیدگاه عدل و ا ل؛ بر خداوند وااب نیست(. نویسنده با استشنا

مفنوم و مضیمون آی    ها، منافیی برای انسیان واود دارد.بسیا در برخی از ناخوشیی مغول را نی  از حکمت النی بشیمارد؛ هه

نویسنده دیدگاه    (.246 :2    ،1378  قرآنی: اشاره به حکمت و علم النی است که بشر از کنه آن آگاهی ندارد )طباطبایی،

اسیت. این وسیویی مضیمونی ایجاد کردهداده و بین متن خویش و آی  قرآنی هم سیمتاشییری خود را با آی  قرآنی تطبیق

  آیه، پای    که مالحمه گردیدابرگرایی اشیییری(. هنانخدا )متن بیان دیگری اسییت بر انحصییار بازگشییت امور به مشیییّت  

 است تا عبارت خود را بر آن بنیان نند.هبرهان و توایه مؤلف قرارگرفت

 جهانگشا  یختار 8اعراف ص    128 آیۀ  -5-2-2

هه اسییرار اسییت کسییی را خود بر آن اطّالم و وقوف آن...  «قینلمتّوالیاقبه ل   ه باد ن ع م   ءظشییان ی ا م ن ثظور یظ هلل   رب األ  نَّا » 

در    ش نسیبت به حکمت النییقرآنی را برای بیان عقیده و دیدگاه خو  آینویسینده  )نیسیت که در آن دریا توا یی کند... 

نا  با این می  ؛اسیتشیدهدادهاسیت(؛ مطابق دیدگاه اشییری نویسینده، این آی  قرآنی با متن تطبیق  متن اثر خود تضیمین کرده

خدا عین عدل اسییت و ع ت یا ذلت آدمی  دید اشیییری فی    بنا بر  ؛رسییاندهرکسییی را که بخواهد به ع ت می که خداوند

شیده که زمین  یانب. مفنوم آیه در تفسییر قرآن هنین  و حکمت النی دارد  ه فضی بسیتگی ب  ؛ها نداردبسیتگی به اعمال آن

گذارد. مشیتم  اسیت بر ماارای موسیی در ایّامی که در  میبخواهد وامتیلق به خداسیت و به هرکسیی از بندگان خویش 

که خداوند مغارب و اسییرائی  و اینبرده تا ترب شییدن فرعون و لشییکریانش و نجات یافتن بنیمیان قوم فرعون به سییر می

 (.292  /8 :1378  است )طباطبایی،قرار دادهمشارب را در اختیار موسی و قومش  

 تحلیل(حل )به روش    گونۀ اثرپذیری  -5-3

شیده در  های قرآنی، روش »ح  یا تحلی « اسیت. گفتههای کاربردی کتاب تاریخ انانگشیا از آیات و گ ارهیکی از گونه

اما گاهی گوینده    ؛بردکار میهکاری آن را بب ند با اندکی دسیتکه سیخنور به سیاختار آیه دسیتتضیمین و اقتباس بدون این

 ؛ ورا در تصیرف دگرگونی بیشیتری قرار دهد  مورداسیتفادهمجبور اسیت به دلی  واود تنگناهای وزن و قافیه، آیه و حدیث 

 (.34:  1376است )راستگو،  شدهخواندهساختار آن را در هم بری د. این دگرگونی در زبان، ح  و تحلی     بساهه



 جهانگشا  یختار 16ص  واقعه   21و    20 آیۀ  -5-3-1

)در تو ییییف حیال قبیلی  هنگی  قبی  از خرو  وی و تو ییییف تیذاهیا و... تیا زمیان خرو  هنگی  و تغییر و تبیدّل احوال 

و لباس از   و از عذاب مقیم به انات نییم ها(؛ تا از مضییایق شییدت به فراخی نیمت رسیییدند و از درویشییی به خوشیییآن

  شییتنون؛ نویسیینده، آی  قرآنی را در متن حاضییر ا یممّ  و فاکنهٍتخیرون  ا یممّ یرٍط  حم ل  و   اسییتبرب و حریر و اطیمه و فواکه

 یا)تکمی  امله   یشییتنون«...و فاکنه مما    یتخیرونو لحم طیر مما  »اسییت؛ هاا ای امله آورد  در  ااییبه ییورت اابه

و فاکنه مما یتخیرون و لحم طیر مما  »مقتضیای مفنوم امله(. ا ی  آیه به  یورت   ؛ و ح ّ آی  قرآنی در امله بهاحتراس

اسیت )و یف نیم حال و وضیع هریک از سیه طایفه در قیامت و یف شیده اسیت. در تفسییر این آی  قرآنییشیتنون« بوده

های قرآنی را بر ترتیب وا گان اطیمه و فواکه، گ اره  نویسینده بنا  (.211؛  19  ؛  1378بنشیتی ا یحاب یمین( )طباطبایی،

کیه هون تیأثیرپیذیری در این متن از آیی  قرآنی زیربنیای اسیییت. دیگر اینایا کرده و آیی  قرآنی را در متن تحلیی  کردهایابیه

یری نی  تأثیرپذیری تصیو ( ا واسیتخود تشیبیه نموده  مدنمرتشیبینی دارد )هون مضیمون و موضیوعی قرآنی را به موضیوم 

 شود.یممحسوب

 تأثیرپذیری از نوع ارتباط مفهومی و پیوند معنایی   -5-4

به  یات قرآن کریم و عبارات کتاب اسییت؛مینایی بین آ  و ارتباطهای تأثیرپذیری، اسییتشییناد و تناسییب  یکی از گونه

قرآن در متن کتیاب   آییات  تیأکییدی و  یمی مختلفی  هیانقشعبیارتی  نقش  مینیایی امالت  پیذیرنید. گیاهی در  متمم 

ی امل  قب  از خود میناهمگیرند و گاهی نی ، با مفنوم یکسان و قب  از خود قرارمی  الیه امل شوند. گاهی مضافٌیمواقع

ی  قرانی که به آدانی در نرر فنی از افتخارات نویسینده اسیت. این امل  عربی و یا شیوند فقط به این دلی  که عربییمواقع

 .کندمییقاً همان مینی و مضمون امل  قب  از خود را تکرار  دق آید  یم  ابدنبال متن کت

 جهانگشا  تاریخ  52ص  انعام   32 آیۀ  -5-4-1

کنند. قال  تبنی تمام باشید که خضیراء الدمن این انانی را که لیب و بازیچ  کودکان اسیت به نییم و ناز آن انانی بدل

الّ»  اهلل تییالی: «... تفسییییر این آییه: انیذار بیه قون افال تیقلونا لییب و لنو وللیدار االخره خیر للیذین یتّو میالحیوه الیدنییا 

نویسنده،   (.76  :7  ؛  1378  دنیاپرستان و کفّار و در بیان حال حیات دنیوی و اخروی و مقایسه آن دو است... )طباطبایی،

سیویی  اسیت. همتن خویش تضیمین کردهر ماین آی  قرآنی را برای تکمی  سیخن خویش و مؤکد کردن مضیمون مدنمرش د

ی که مضمونش اگونهبهاست خود آورده  امل  ادامآی  قرآنی با متن حاضر در سط؛ مضمونی است. نویسنده این آیه را در 

ی تأثیرپذیری از قرآن و هاروش  قبلی زبان  عربی آیه اسیت. یکی دیگر از  املبا متن اثر یکسیان اسیت و تننا تفاوت آن با 

اسیت. وی با آوردن یرپذیری وا گانی اسیت که نویسینده از این روش اثرپذیری نی  در این متن اسیتفاده کردهتأثبان عربی  ز

 است.ۀ قرآنی »خضراء الدمن« تأثیرگذاری قرآن در متن اثرش را در سط؛ وا گانی هم به نمایش گذاشتهگ اروا ه و  

  گونرسیید که: یکی از انوام منم اثرپذیری از قرآن کریم،  یمبه نمر در توضییی؛ اثرپذیری وا گانی بیان این نکته الزم  

اسییت که   مشییاهدهقاب   وا گانی، مفردات و ترکیبی در آثار نویسییندگان  گونیری به گبنرهیری وا گانی اسییت. این  گبنره

 حاکی از تسلط نویسنده نسبت به آیات قرآنی است.

 جهانگشا  جوینی از آیات قرآنی در تاریخ  عطا ملکاهداف تأثیرپذیری   



 انانگشا، بیشتر انت تأکید مینی و اثبات مدّعا در انت ت یین و آرایش کالم است.  از این  نیت در تاریخ  ( هدف1

توان آن را  ای که نمیگونهکند. بهمیاوینی از این  یینایع برای پروردن مینی و تکمی  سییخن خود اسییتفاده  ( گاه2

ای از هگونگی اسیتیمال قرآن و حدیث دارد. )دکتر خطیبی شییوه  تامازامله حذف کرد؛ زیرا مینای امله با آن مناسیبت  

ییا حیدییث برای تمیام کردن مینی    ییهآی کالم{، یینی آوردن  نیامیدربرای تکمیی  مینیابرد و آن را »تتمیم« میمیرا نیام

 گونه قطع و و   لفمی(هیچعبارت، بی

که گویی ترکیب عربی دنبال  عبارت فارسییی اسییت گونه فا ییله، هنانهیچیوسییتن آیات و اخبار به ریشیی  نرر، بی( پ3

 (.201:  1  ؛  1366)خطیبی،  

کیه همیان  مخیاطیب )ی خود از وایه اشیییتراک بین خود و  کلاوینی برای قبوالنیدن عقییدۀ کالمی و ییا دییدگیاه    ( گیاه4

دهد. برد تا سیخن خود را ن د مخاطب مقبول الوهمیاشیتراک در اعتقادات دینی که مربوط به آیات و احادیث اسیت( بنره

یشی  اعتقادی و اندقاب  اندیشیه در تاریخ انانگشیا    )تمسیک به آی  قرآنی برای مؤکد کردن سیخن خویش(. یکی از مسیائ 

کند و گاه از منمر میای که گاه در حیط  ابرگرایی اشییییری الوهبینی مؤلف اسیییت. اندیشیییهایدئولو یکی و نوم انان

 ی( بیه حوادنو میلولبینید و گیاه نی  در حیطی  قوانین و اسیییبیاب )علیت  ی در انیان نمیمؤثرا  ارادۀ النی  موحیدی کیه بیه

کار دانسیته و تقدیر را بر تدبیر   مایه و اوهرۀترین دسیتیا یلی را  تیالحقی از همین دسیت تأثیر قدرت  انمونهنگرد. یم

های ابرگرایان  منیکا در تاریخ انانگشا که نوعی دیدگاه طیف عالمان و ب رگان دورۀ مغول داند. یکی از اندیشهبرتر می

واقع این اندیشییه که تاتار    در  داند؛ب حتمی خداوند بر مردمان میمغول را عذا شییود این اسییت که هنگی  ومیرا شییام 

 مغول است. دورۀ  و مورخانعذاب حتمی خداوند بر مسلمانان است و هیچ راه گری ی از آن نیست ساختار فکری عالمان  

 های اثرپذیری آن از قرآنو شیوه نامهآیات قرآنی در مرزبان. اهداف کاربرد 6

 رپذیری مضمونی اث  -6-1

های بسییار  یکی از شییوه های ت یین، تجمی  و تناسیب اسیت. این شییوهیهآرای هنری از  وربنرهاین نوم اثرپذیری نوعی  

برداری خاص، ت یینی اسیت اب و هنرمندانه اسیت که ا و شیاهکارهای این کتاب ادیبانه و منشییانه اسیت. این نوم بنرهاذّ

اسییت  سییازی و همگونی آیات و عبارات همراه با هیدمانی وریف و هنری به آن پرداختهینهقرکه مؤلف کتاب با تناسییب و 

 م همسان باشند.ی که مفنوم آیه و متن از نمر مضمونی باهاگونهبه

 نامهمرزبان  98تغابن ص    18آیۀ   -6-1-1

شیکر،   ؛ وداری و شیکرگ اری اسیت)در باب شیکرگ اری و سیپاس(؛ بنترین گلی که در بوسیتان اخالب بشیکفد سیپاس 

کند آنجا که در ا ای عم  بندگان  م ید نیمت و اف ونی مواهب ای د اسییت و این  ییفت را اهلل تیالی از خود حکایت می

«... هدف نویسینده از تضیمین این آی  حلیمٌ  شیکورٌ  اهللظ م و کظر ل غف ی  م و کظل   فهظضیاع یظ  حسیناً  قرضیاً  ضیوا اهلل قر ن تظفرماید: »إمی

خویش و همچنین تأکید و همسیویی مینای    سیتشیناد و تمسیک و تأکید حکم امل منمور اقرآنی در متن حاضیر بیشیتر به

اسیت: »منمور از اقراب  خدای تیالی، انفاب در  شیدهیانبوسییل  آی  قرآنی اسیت. مفنوم آیه در تفسییر قرآن هنین  امله به

متن حاضیر ترتیب مسیلمین به انفاب اسیت.    ( هدفکه قرب حسین اسیتخدا )دادن به راه خداسیت و انفاب یینی قرب

؛ 19   ؛  1378کنندگان« )طباطبایی،یغفر لکم«: اشییاره به حسیین ا ای النی در دنیا و آخرت به انفاب»یضییاعفه لکم و 

نوم اثرپذیری متن حاضیر از آی    کند.کند / کفر نیمت از کفت بیرون(. مصیداب بیت: شیکر نیمت، نیمتت اف ون510-520



داده تا سخنش را مؤکد سازد.  بر آی  قرآنی تطبیق قرآنی از نوم اثرپذیری تطبیقی است هون نویسنده مینای امل  خود را

 است.وسویی آی  قرآن با متن حاضر در سط؛ مضمونی و مینایی  هم سمت

 نامهمرزبان  661تغابن ص    15 آیۀ  -6-1-2

ها توسییط عقاب(؛ والدت تا منتنای عمر ا  سییبب رن  خاطر  دو کبک( و شییکار فرزندان آن)  یرااو  آزاد هنره)در باب 

ترین قاطیی از ترین شییاتلی از شییوات  دریافت سیییادت و هولتوان دانسییت که ب ر ینجا میازامادر و پدر نیسییت، پا  

ن: ترب سیوره آمفنوم آیه در تفسییر قر این مینی اسیت...« در بیان  تنهٌم ف کظوالدظا  م و کظموالظا ا م نَّا »  اندقواطع راه آخرت ایشیان

در میان هم   ؛ وبیندو  ییبر در برابر مصییائبی اسییت که در خالل مجاهدات در راه او می واداری مردم به انفاب در راه خدا

تفلت از خدا   خواهد ازاین آیه می  طورکلیبهها را ذکر فرموده. )ها و  یییبر در برابر آنمصییییبت  اول مسیییأل این اتراب،  

نوم اثرپیذیری این متن از آیی  قرآن از نوم اثرپیذیری   (.518؛  19   ؛  1378کنید( )طبیاطبیایی،وسییییلی  میال و اوالد ننیبیه

است؛ واسط  آرای  تشبیه فرزندان را به قاطع راه آخرت و شات  دریافت سیادت، مانند کردهتصویری است هون نویسنده به

وسییل  تشیبیه به مضیمونی و مینایی در راسیتای مؤکد کردن سیخن نویسینده به  قرآنی در سیط؛  وسیویی متن حاضیر با آیهم سیمت

 آی  قرآنی است.

 نامهمرزبان 750ص  یوسف   87آیۀ   -6-1-3

ی کتم امکان به ممنر واود طنامه نی  از  نامه(؛ در این حال تمامی مرزبان)در ذی  کتاب و در و یف نگاشیتن مرزبان 

و این بضیاعت م اات در مصیر اامع تبری  با آن ذخایر سییادت مضیاف شیود و   شیدآمد و خواا  انان را به تحقیق مقرون

گرداند... هدف نویسینده از اقتباس آی  م بصیام ا یطنام نصیاب هر نصییبی کام کر  سیالخشیک  را از  ی  ا الک ن ل   وف ا  زنان  یادفر

وگوی پسیران ییقوب با پدر بید از قرآنی در متن، تکمی  مینای امله اسیت. مفنوم این آیه در تفسییر قرآن: داسیتان گفت

حاضیر از آی  قرآنی از نوم  (. نوم اثرپذیری متن  321،  11   ؛  1378مراایت دوم خود از مصیر به کنیان اسیت )طباطبایی،

گیری از تشیبینات و تلمیحات به آیات اسیتشیناد و بنره واسیط  که نویسینده بههرا  ؛اثرپذیری تصیویری و تلمیحی اسیت

  - بنییادی اسیییت؛ اثرپیذیری النیامی   -تمسیییک کرده؛ نوم دیگر اثرپیذیری در این متن از آیی  قرآنی از نوم اثرپیذیری النیامی

امّا در    ؛کندمییری تلمیحی اسییت با این تفاوت که نویسیینده در اثرپذیری تلمیحی به ماارا اشییارهبنیادی نی  شییبیه اثرپذ

های  دهد. در این متن نویسینده آیات و گ ارهبنیادی، نویسینده مضیمون آیه را بنیان سیخن خود قرار می  -اثرپذیری النامی

سیویی  طوف به  ینایع بدییی اسیت. همو بیشیتر می بردهکار  ه  یورت اضیافات تشیبینی بقرآنی را دنبال  امله خویش و به

 متن حاضر با آی  قرآنی در سط؛ مینایی و مضمونی است.

 ی قصص قرآنی سازمشابه. اثرپذیری تلمیحی و  7

گیری از  ی که با بنرهاوهیشی به  همآن، اشیارات مسیتقیم به قصیص قرآنی اسیت. نامهمرزبانی نویسینده هاییهنرنمایکی از 

ها با سییازی رویدادها و تطبیق آنهای قرآنی به مشییابهها توانسییته با النام از قصییهها و اسییتشییناد آنآیات مربوط به قصییه

های ت یین، تمری  و اسیییتشیییناد ر  ی، به گونهریاثرپذسیییازی  بپردازد. این نوم تطبیق و مشیییابه  مدنمرشموضیییوعات  

 است.نموده

 نامهمرزبان  381قره ص  ب 263آیۀ    -7-1



و عند وثیق خواستن موش از گربه...( موش   وگوی موش با گربه و پیوند دوستی را استوار ساختن بین آن دو)در گفت 

خواهم که ایمان مرا در حسین الیند خویش من بر حسین طریقت تو واثقم امّا رکون نفا و سیکون دل را می  اگرهه  گفت:

«  ی لب ق   نَّ  طم ی ن ل لک  ی و ل ب   ن قال م تؤم  ل  و ا »  خداوند(: ینیت )اهلل از اسیتاد  قدر   ی خلواسیت  طور که درخگردانی همانتازه

سیازد.  میدارد به سیؤال و درخواسیت حضیرت ابراهیم از خداوند که هگونه مردگان را زندهدر تفسییر قرآن، این آیه اشیاره

کنم؟ او هم در پاسیخ عرضیه داشیت: توانم مرده زندهخداوند خطاب به حضیرت ابراهیم فرمود: مگر ایمان نیاوردی که من می

مطم ن شییوم(؛ کلم  طمأنینه به مینای آرامش قلب اسییت کنم )د را بیشییتر خواهم ایمان خوهرا، ایمان دارم لیکن می

ی قرآنی از نوم تأثیرپذیری (؛ نوم اول تأثیرپذیری متن حاضیییر از آیه570:2  ؛  1378واسیییط  مشیییاهده )طباطبایی،به

 ؛ز نوم تطبیقی اسییتاهلل اشییاره دارد، نوم دوم اثرپذیری متن از آی  قرآن اتلمیحی اسییت هون به ماارای ابراهیم خلی 

و سیویی متن حاضیر با آی  سیمتاسیت. همموضیوم و ماارای متن اثر خود را با ماارای قرآنی مطابقت داده  که نویسیندههرا

 است.  مشاهدهقاب قرآن در سط؛ مضمونی و مفنومی نی  

 نامهاهداف تأثیرپذیری وراوینی از آیات قرآنی در مرزبان

؛  کندی، او را بر آن داشیته که برای ت یین کالم، سیراسیر نرر خود را به این  نایع م یّندان  یعربشیدت تماهر وراوینی به 

نیامیه بیه شیییدّت بیه عربی یی، مرزبیانگرایعربویژه بیه علّیت تیأثیرپیذیری از مکتیب تنیذییب و ترامیه و آرایش کالم و دورۀ  بیه  و

 است.گراییده و از آن تأثیر پذیرفته

 شود که گویی دنبال  کالم است.نرر تضمین میی در  نوعبهآیه    ( گاه1

 شود.میآیه برای تأکید کالم آورده  ( گاه2

اضیافات تشیبینی که در متن     یورتبهدهد و  الیه یا مفیول و یا مسیندالیه امله قرارمیآیه و حدیث را مضیاف  ( گاه3

 (.6:  1394برد )خطیب رهبر،  یماست از آیات بنرهنگاشته شده

 در کاربرد آیات قرآنی(  باهمبر خالقیت دو نویسنده در مقایسه  یهتک)با  ی گیر. نتیجه8

ی مختلف، آیات  هاگونهبه   مؤلفگردید این دو مشییخص  نامهمرزبانتاریخ انانگشییا و   دو کتاببا تأمّ  و بررسییی در   

. گیاه انیدبردهو بیه گونیه برهیان آوری از آییات بنره  انیدگرفتیه. گیاه آییات را میدلول کالم خویش  انیدبردهقرآن را در اثر خود بکیار  

. گاهی اثرپذیری انداسییتههای هنری و تناسییب لفمی آن سییود یباییزبرداری کرده و از از سییبک و سییاختار آیات بنره

کارگیری  به آیات و به مؤلفاشییراف خاص این دو  و زمانی اثرپذیری النامی از قصییص قرآنی.   اندداشییتهمیرفتی و اعتقادی  

که دریافت عبارات آن به فنم  طوریاسییت بهای قرار دادهیژهوها همراه با نرر خاص کتاب، این دو اثر را در اایگاه  دقیق آن

روری به از آیات و اثرپذیری عقیدتی و میرفتی در نرر بیان این نکته ضی    برهان آوریمختصی آیات بسیته اسیت. در توضیی؛  

های اقنام مخاطب اسیتفاده از واوه اشیتراک بین نویسینده و خواننده اسیت. یکی از این واوه  رسید که یکی از روشنمر می

و قرآنی    -اشیتراک، اشیتراکات در زمین  فرهنگی و اسیالمی اسیت. به دلی  اهمیت همین واوه اشیتراک بین زمین  فرهنگی

اند تا دیدگاه عقیدتی  بردهان و ازامله اوینی و وراوینی از همین روش بنرهمخاطب با این روش، بیشییتر نویسییندگ  اقنام

  با نگاهی به ارتباط تاریخ   کنند.بندی سیخن خود اسیتفادهز آیات قرآنی برای ت یین و آرایهخود را به خواننده بقبوالنند و یا ا

اثرش را با اسیتناد به آیات قرآنی مقبول    که  داشیتهتوان دریافت که نویسینده این هدف را پیش هشیمانانگشیا با قرآن می



دهد و نوعی اشییتراک عقیدتی با خواننده ایجاد کند تا خواننده را در فنم متن خویش یاری سییازد تا مخاطب مطلب الوه

شیتر کاربردن آیات و تیابیر قرآنی بییخ انانگشیا از بهدر تارهدف اوینی    کند.تر درکتر و دقیقنویسینده را عمیق موردنمر

وسییو با مفاهیم قرآنی قرار دهد؛ هراکه بیشییتر به سییبب اسییتشییناد به آیات و که مفاهیم مدنمرش را هم سییمت این بوده

ها به دنبال اشیتراک عقیدتی مبحث موردنمر خود با دیدگاه مخاطب اسیت. اوینی در آوردن بیضیی از آیات  تمسیک به آن

ی نوعبهمضیییمون و مفنوم آیه را در امل  خود تحلی  و )اسیییت. برده قرآنی در متن اثر خود گاهی از آرای  تشیییبیه بنره

آید نویسییینده عالوه بر اونار مسیییتندات تاریخی موثق به خواننده و بیان نقش و اسیییت(؛ همچنین به نمر میکردهتأوی 

ن در میان عام  مردم های اخالقی، حکمی و دینی و تروی  و تربیت آاایگیاه کالم النی در مییان علما در پی آموزش مؤلفه

کیه یکی از کیه هر دو متنی هسیییتنید بیه نرر فنی؛ و بیا بییان ایننیامیه بیا اینانیانگشیییای اوینی و مرزبیان  تیاریخ اسیییت.بوده

نامه از انانگشیا و مرزبان  حال در نوم تأثیرپذیری تاریخمختصیات نرر فنی نی  اسیتناد به آیات قرآنی و احادیث اسیت؛ با این

  انانگشیا نویسینده بیشیتر به تضیمین عین آیه پرداخته   هایی بین این دو اثر واود دارد. در تاریخقرآنی تفاوتقرآن و آیات  

دیدگاه خود را به خواهد هدف عقیدتی و کالمی و اسیتشیناد به آیات و پند و اندرز واقع اسیت و یا می  زمین که بیشیتر در  

واسییط ، آی  قرآنی تفکر ابرگرای مرال در قسییمت مقدم  کتاب خویش در پی آن اسییت تا به عنوان به  مخاطب بقبوالند؛

کارگیری متن قرآنی در کالم  انگی ۀ اوینی از به  طورکلیبهاشیییری خود را در رابطه با قضییا و قدر اثبات و اسییتدالل کند.  

نامه نویسینده بیشیتر آیات قرآنی را اسیت؛ امّا در مرزبانیجه اثرگذاری بیشیتر بر مخاطب  درنتو   خود اسیتدالل و احتجا 

قدرت خالقیت نویسینده در   اسیت.های تشیبینی در انت ت یین و تکمی  کالمش برای امالت خود آورده یورت اضیافهبه

اسیت؛  دهشی یانب یورت تضیمین و اقتباس و...( تاریخ انانگشیا در اسیتفاده از آیات قرآنی زیاد پیچیده نیسیت و عین آیه )به

تیبیری، نرر مصیینوم و م یّن که به   کاررفتهای بهگونههای ادبی و بدییی و... بهگیری از آرایهنامه آیات با بنرهامّا در مرزبان

یش سیاخته و وپپانامه آیات قرآنی را گاهی  نویسیندۀ مرزبان  شیود.میقرن شیشیم( محسیوبدر )تنذیب و آرایش کالم    دورۀ

 یورت اضیافات تشیبینی و  ینایع بدییی از اسیت. گاهی نی  بهی  کردهتحلداده و آیه را در امل  خود  گاهی آیه را تغییر  

انانگشیا نویسینده این ؛ امّا در تاریخ  شیدهدادهنامه آرایش و تنذیب کالم براسیته نشیان  اسیت. در مرزبانآیات بنره برده

واسیط  اسیتشیناد آیه و حدیث و   مغول به حمل مورد  موضیوم را پیش هشیم داشیته که تا حدّی عقیدۀ کالمی خود را در

 است(.مطابق دیدگاه اشیری خود سخن رانده)دهد تمسک به آیات قرآن مقبول الوه

 ی قرآنی در موارد ذی  است:هاگ ارهتوان هنین استنباط کرد که اهداف تأثیرپذیری تاریخ انانگشا از  طورکلی میبه

 ی هدف نویسنده از کاربرد آیات قرآن و حدیث القای پند و اندرز و حکم و پیام اخالقی است.( گاه1

 برد.میی و حدیث بنرهبندی مطلب و هنرنمایی از آیات قرآنی برای ت یین و آرایه( گاه2

بندی  کند که با دسیتورات حق سیخن خود را آذین( گاهی تفکر و مبنای اعتقادی و فکری نویسینده، وی را وادار می3

 کند.

نامه( از آیات  انانگشییا و مرزبان  تاریخاثر )هایی که در نحوۀ اثرپذیری این دو  تفاوت باواودکرد:  توان بیاندر پایان می

توان به این موضیوم  از امل  این تشیابنات می  شیود؛میها مالحمهایی نی  بین آنهقرآنی واود دارد شیباهتهای  و گ اره



اند؛ تننا تفاوتی که بردهاا بنرهطور یک کرد که هم اوینی و هم وراوینی در اثرپذیری از آیات قرآنی از هند شییوه بهاشیاره

ی اسیت این موضیوم  بررسی قاب های اثرپذیری از قرآن در اثر ایشیان  نی و شییوهگیری این دو نویسینده از آیات قرآدر نوم بنره

های اثرپذیری و از تمامی شیوه بردهبنره  خالقانهطور های اثرپذیری از هندین روش بهاست که اوینی در استفاده از شیوه

های اثرپذیری از آیات قرآنی گیری وی از شیوهنام  وراوینی از قرآن با تواه به بنرهاست؛ امّا اثرپذیری مرزباناستفاده کرده

گر الوهواسییط  آرای  تشییبیه آن را در اثر خود در اثرش، بیشییتر میطوف به تأثیرپذیری تصییویری و تشییبینی اسییت که به

ها تحت بنابراین امع همگی این شییوه  اند؛یده شیدهتندرهماسیت؛ لذا هون هندین شییوۀ اثرپذیری در این دو متن  سیاخته

های اثرپذیری باهدف اسیتشیناد و بیان اعتقادات  انانگشیا هم  شییوهشیوند. در تاریخ  میعنوان اثرپذیری هند سیویه بررسیی

شیود؛ هراکه میکار برده شیده به تأثیرپذیری تصیویری ختمه های بنامه اتلب شییوهمرزبانخورد؛ امّا در  مینویسینده به هشیم

 است.بندی و ت یین کالمش بنره بردهنویسنده از آیات قرآنی در انت آرایه
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