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 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس

پذيرش1395/12 /15 :

دريافت1394/6/17 :

زبان قرآن و به تبع آن زبان عربی ،زبان نخست دنیای اسالم است .پس از ورود دین مبین اسالم به
ایران و پذیرش این دین نجاتبخش از سوی مردم ،تأثیر همهجانبه آن بر تمام شئون فرهنگی و
اجتماعی ایرانیان آغاز شد .بخش دیگری از اثرپذیری زبان و فرهنگ ایرانیان در مواجه با میراث
منظوم و منثور به زبان عربی است که یا اغلب به وسیله ایرانیان نگاشته شده است یا ایرانیان در آثار
خود از میراث عربهای مسلمان سود جستهاند .تأثیر این زبان در زبان فارسی در الیه واژگانی با
دامنه گسترده و بعضاً نحوی با دامنه محدود باقی نماند ،بلکه در الیههای دیگر زندگی معنوی ایرانیان
نیز نمودار گشت و عالوه بر پاسخ به نیازهای ایرانیان در حوزههای یادشده ،به تقویت همهجانبه زبان
فارسی نیز منجر شد .نویسندگان فارسیزبان با آگاهی از این موضوع ،سال تا سال و با شیوههای
گوناگون به دامنه تأثیرپذیری های خود افزودند و از این راه موجبات پیوند هرچه بیشتر زبان و ادب
فارسی را با زبان قرآن و فرهنگ اسالم فراهم کردند .بدون تردید فهم بخش عظیمی از میراث بهجا
مانده از این تأثیر و تأثر ،که در زبان و ادبیات غنی فارسی به یادگار مانده ،موقوف به دانستن
ریشههای اصلی آن است که در قرآن کریم ،احادیث نبوی (ص) و گفتار ائمه معصوم (ع) پراکنده است.

E-mail: motaghizadeh@modares.ac.ir

* نویسندة مسئول مقاله:
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عيسیمتقیزادهوهمکاارمااورراتعببایدرمتارنمر ارر
فارسی ...

نگارندگان در این مقاله ،بخشی از شیوههای اثرپذیری فارسیزبانان از مأثورات عربی را بر اساس
یافتههای مکتب فرانسویِ ادبیات تطبیقی در نوشتههای منثور آشکار ،بسامد مأثورات هفتگانه شاملِ
آیات ،احادیث ،اشعار ،امثال ،جملههای دعایی ،عبارتها و اقوال را در ده متن منثور فارسی از سده
چهارم تا ششم هجری ارزیابی کردند .روش کار بدین قرار بود که نخست پژوهشگران طرح ،مأثورات
عربی را با لحاظ دستهبندیهایِ هفتگانه ،استخراج و در فرمهای ویژه طراحیشده ثبت کردند .این
مأثورات پس از اعرابگذاری و ترجمه به برنامه اندنوت ) (EndNoteمنتقل و در مرحله پایانی،
خروجیهای مورد نظر در نرمافزار اسپیاساس ( )Spssتجزیه و تحلیل شد .بر اساس نتایج تحقیق،
بیشترین بسامد در کتابها به ترتیب متعلق به جمالت دعایی و نیز عبارتها و اصطالحات ،آیات و
احادیث بوده است .مأثورات هفتگانه در تمام کتابهای منتخب بهجز االبنیه عن حقایق االدویه ،که فقط
سه آیه در آن وجود دارد ،بهوضوح مشاهده میشود.
واژگان کلیدی :ادبیات تطبیقی ،تاثیر و تاثر ،مأثورات عربی ،متون منثور فارسی ،آیات ،احادیث،
اشعار ،امثال ،جملههای دعایی ،عباراتها و اقوال

 .1مقدمه
زبان قرآن و عربی بخشی از هویت ملی و دینی ایرانیان است که در شناساندن
فرهنگ ایران به جهان ،در مقام قومی دانشدوست ،دانشپرور و دانشمند نقش
بسزایی داشته ،در مقابل ایرانیان هم در جهانیکردن این زبان که زبان اسالم و قرآن
است ،کوششهای فراوانی به خرج دادهاند .در درازای بیش از چهارده سده حضور
اسالم در ایران و نزدیک به دوازده سده تعامل نزدیک زبان فارسی با عربی ،بخش
عظیمی از ادبیات فارسی از فرهنگ و اندیشه اسالمی و زبان و ادبیات آن متأثر شده
است ،بهگونهای که درک متون فارسی ،بهویژه تا دوره معاصر ،بدون مراجعه به
امهات کتابهای نوشته شده به زبان عربی و حل مشکالت آن ناقص و در برخی
موارد ناممکن خواهد بود .نویسندگانِ مقاله براساس یافتههای مکتب فرانسوی
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ادبیات تطبیقی و لحاظ تأثیر آیات قرآن و مأثورات پیامبر مکرم اسالم (ص) و زبان و
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ادبیات عربی در زبان و ادبیات فارسی با انتخاب ده متن مهم منثور فارسی تألیف
شده از سده چهارم تا ششم هجری ،تأثیر مأثورات عربی در فارسی را ذیل هفت
بخش شاملِ «آیات ،احادیث ،اشعار ،امثال و حکم ،جملههای دعایی ،عبارتها ،تعابیر و
اصطالحات و اقوال» در ده کتابِ األبنیه عن حقائقاألدویه تألیف موفقبن علی هروی
(سده چهارم) ،ترجمه تقسیر طبری تألیف گروهی از عالمان ماوراءالنهر (سده
چهارم) ،تاریخ بیهقی تألیف ابوالفضل بیهقی (سده پنجم) ،التفهیم اثر ابوریحان بیرونی

(سده پنجم) ،سیاستنامه از خواجه نظامالملک طوسی (سده پنجم) ،کشف المحجوب
از علیبن عثمان هجویری (سده پنجم) ،کیمیای سعادت از امام محمد غزالی (سده
پنجم) ،اسرارالتوحید تألیف محمدبن منور (سده ششم) ،چهار مقاله اثر نظامی
عروضی سمرقندی (سده ششم) و کلیله و دمنه از نصراهلل منشی (سده ششم) جمعاً
شاملِ بیست مجلد ،تدوین و دستهبندی کرده ،پس از تبیین شیوههای اثرگذاری این
تأثیرات در بافت متون منتخب ،بسامد مأثورات هفتگانه را در جدول مخصوص با
ارائه آمارهای دقیق با یکدیگر بررسی کردهاند.2

 .1بیان مسئله و سؤالهای پژوهش
زبان عربی زبان نخست جهان اسالم است .متون فارسی به شکل قابل توجهی از این
زبان و فرهنگ آن در دو بخش آیات و احادیث و نیز سایر اشکال آن متأثر شده
است .آشنایی با نوع تأثیر ،فراوانی آن و چگونگی کاربرد آن (گزارهای /گزارشی؛
حقیقی /مجازی؛ مستقیم /غیر مستقیم؛ ترجمه /تأویل) ،طی دورههای تاریخی مشخص
برای درک متون منثور فارسی و حل مشکالت آن ضروری است .مسئله این پژوهش
بررسی شیوه تأثیر و بسامد کاربرد مأثورات هفتگانه (آیات؛ احادیث؛ اشعار؛ امثال و
حکم؛ جمالت دعایی؛ عبارتها ،تعابیر و اصطالحات؛ اقوال) در امهات متون منثور
فارسیِ تألیف شده از سده چهارم تا ششم هجری است .میزان اقبال و استفاده
3
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نویسندگان از مأثورات هفتگانه و نیز بسامد کاربرد این مأثورات در کتابهای
برگزیده با توجه به تفاوت موضوع آنها (علمی ،ادبی ،تاریخی ،عرفانی ،اخالقی و
تفسیری) به چه شکل و چگونه قابل تبیین است؟

 .2پیشینه تحقیق
در این زمینه تاکنون به صورت پراکنده مقاالت ،کتابها و فرهنگهای مبتنی بر تأثیر
آیات قرآن کریم و احادیث شریف در متون نظم و نثر فارسی به شکل منفرد منتشر
شده که اغلب گزینشی است .در این کتابها به شیوه معمول پس از تعریف شیوه
تأثیر آیات قرآن کریم و احادیث در متون نظم و نثر فارسی ذیل اقتباس ،تضمین،
ترجمه ،تأویل و  ...نمونههایی از این تأثیرات در متون مختلف برای آشنایی مخاطب
آورده شده است .عموماً در کتابهای یادشده اثرپذیری نویسندگان و شاعرن از
مأثورات ،ذیل چند اصطالح «اقتباس ،تضمین ،درج ،حل و تلمیح» و درباره آیات قرآنی
و احادیث نیز ،بهویژه در آثار عرفانی فارسی ذیل «ترجمه ،تفسیر و تأویل» مطالب

بسیاری یافتنی است .از میان پژوهشگران قرآنی ،دکتر محمد راستگو در کتاب تجلی
قرآن و حدیث در شعر فارسی (تهران :سمت )1376 ،دقیقترین پژوهش را درباره
شیوه کاربرد یا نوع اثر پذیری متن از مأثور پیشنهاد کرده است که در نوع خود
بی نظیر است .نویسندگان این مقاله ضمن استفاده از میراث سنت گذشتگان در این
زمینه با تکیه بر پژوهش ارجمند یاد شده و برای پیشگیری از تحمیل هرگونه نظر
شخصی و ذوقی در تحلیل آثار فارسی ،طرح خود را به صورتی که بعدتر خواهد
آمد ،سامان دادهاند .در این میان در بین کتابها و فرهنگنامههای تألیف شده ،بیش از
همه فرهنگ عبارتهای عربی در شعر فارسی (تا جامی) (محمدرضا عادل ،امیر کبیر،
 1375در دو جلد) ،فرهنگ مأثورات متون عرفانی (باقر صدرینیا ،سروش )1380 ،و
المعجم المفهرس اللفاظ االحادیث واالقاویل عنالکتب العرفانیه الفارسیه (منیژه
اجتهادی و دیگران ،پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی 1386 ،در دو جلد) قابل
4
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توجه و شایسته یادکرد است؛ هرچند دو کتاب به متون عرفانی و دیگری به شعر
بسنده کرده است؛ اما هیچکدام از آثار یاد شده به شیوه کاربرد و بسامد موارد
هفتگانه این پژوهش نپرداختهاند .گفتنی است غالب مصححان شاخص ادبیات فارسی
در تعلیقات خود بر آثار تصحیح شده معموالً فهرستی از موضوع مورد نظر در
عنوان این پژوهش را در اثر خود آوردهاند ،با این حال به دلیل عدم جامعیت
(مشخص نبودن شیوه اثرگذاری ـ گزارهای  /گزارشی؛ حقیقی /مجازی؛ مستقیم /غیر
مستقیم؛ ترجمه/تأویل ـ اعرابگذاری بعضاً ناقص ،ترجمه نارسا ،مشخص نشدن
منابع اصلی استفاده شده مأثورات ،مشخص نکردن بسآمد استفاده از این مأثورات)
اثرگذاری آنها را کاهش داده است .از آنجا که در متن اصلی این پژوهش عالوه بر
رفع موارد مربوط به نواقص ،سه موضوعِ شیوه اثرگذاری ،بسامد و پیوند نحوی
مأثورات عربی در بافت متون فارسی نیز لحاظ شده ،تأثیربخشی آن را به گونه غیر
قابل انکار افزایش داده است .نوآوری این پژوهش عالوهبر مشخص کردن شیوه
اثرگذاری و نگاه آماری به حضور موارد هفتگانه مأثورات در متون منثور منخب،
مشخص کردن پیوند نحوی مأثور با متن است.

 .3چهارچوب نظری و شیوه سامان طرح
بررسی سیر تاریخی تأثیر زبانها بر یکدیگر در جوامعی که پیوسته در کنار هم
زیسته و به لحاظ تاریخی با یکدیگر تماس داشتهاند ،موضوعی است که همواره در
کانون توجه زبانشناسی اجتماعی و تاریخی بوده است .در این نوع پژوهشها
درباره کاربرد آگاهانه الگوهای زبانها در یکدیگر در قالب وامگیری ( )Barrowingو
کابرد ناآگاهانه آنها ذیل تداخل زبانی ( )linguistics interferenceبحث میشود
(مدرسی .)42 ،31-30 :1368 ،آنچه در این پژوهش و درباره تأثیر زبان و ادبیات
عربی در فارسی در قالب استفاده از یافتههای دانش مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی
5
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بدان پرداخته خواهد شد ،بیشتر درحوزه تعامالت ادبی زبان عربی با فارسی است تا
تأثیرات زبانی؛ بنابراین رویکرد برگزیده این پژوهش در حوزه ادبیات تطبیقی
میگنجد .پس از انتخاب ده کتاب یادشده ،مأثورات هفتگانه شاملِ آیات؛ احادیث (نبوی
و امامان معصوم)؛ اشعار؛ امثال و حکم؛ جملههایی دعایی؛ عبارتها ،تعابیر و
اصطالحات؛ و اقوال (گفتههای عارفان و حکیمان) براساس شیوهنامه مخصوص
استخراج و به شکل زیر سامان یافت:
 .1-4اثرپذیری گزارهای
در این نوع اثرپذیری عبارت یا جمله مأثور بهصورت کامل یا ناقص در متن فارسی
استفاده و در ذیل چهار بخش بررسی شد:
 .1-1-4اقتباس
اقتباس از ریشه «قبس» در زبان عربی به معنی «پارهای از آتش گرفتن و پرتو یافتن»
(عباسپور )114 :1381 ،و در فارسی «گرفتن و نقل کردن مطالب یا موضوعی از
کسی و یا از جایی با تغییر دادن ،خالصه کردن یا افزودن چیزی بر آن »...و در علم
بدیع «آوردن تمام یا قسمتی از آیه ،حدیث ،یا سخنی از کسی در کالم» است (انوری،
 :1382ذیل «اقتباس» (عباسپور .)114 :1381 ،در این شیوه ،گوینده عبارتی قرآنی یا
روایی را با همان ساختار عربی بیهیچگونه تغییر و دگرگونی یا با اندک تغییری در
نثر و شعر -که در تنگنای وزن و قافیه از آن گریز و گزیری نیست -در سخن خود
جای میدهد .اینگونه بهرهگیری از قرآن و حدیث با قصد و غرضهای گوناگونی
انجام میپذیرد ،ازجمله :تبرک و تجمیل ،تبیین و توضیح ،تعلیل و توجیه ،نشبیه و
تمثیل ،تحذیر و تحریض ،تزیین و تجمیل ،استشهاد و استناد ،نکتهپردازی،
فضلفروشی ،هنرنمایی و ( ...راستگو .)30 :1391 ،حوزه معنایی این اصطالح با
تضمین و انواع آن (ایداع ،3ودیعت نهادن و استعانت ،4یاری طلبیدن) ،درج ،حل ،تلمیح
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و تملیح و استقبال تداخل پیدا کرده است 5.در این پژوهش اقتباس فقط درباره استفاده
کامل یا اندک تغییریافته آیات قرآنی ،احادیث نبوی(ص) و امامان معصوم(ص) بهکار
رفته ،در صورتیکه ساختار اصلی آن درهم ریخته شده باشد ،ذیل «حل» بررسی
شده است .حوزه معنایی و کاربردی تلمیح گسترش یافته است و وقتی در مورد
مأثورات عربی بهکار میرود ،فقط جایی است که بهصورت کامالً گذرا به آن اشاره
شده باشد .تضمین و انواع آن نیز فقط به استفاده نویسنده از شعرهای عربی،
جملههای دعایی ،عبارتها ،امثال و حکم و اقوال حکیمان و عارفان بسنده شده است.
هجویری در کشفالمحجوب ( )86آیه «أَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها و یَسفِکُ الدِّماءَ»
(البقره )3/را اقتباس کرده است“ :چنانکه ابلیس را خلق بپسندیدند و مالئکه وی را
بپسندیدند و وی خود را بپسندید ،چون پسندیده حقّ نبود پسند ایشان مر او را لعنت
بار آورد .و آدم را صلوات اهلل علیه مالئکه نپسندیدند و گفتند« :أَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ
فیها و یَسفِکُ الدِّماءَ» و وی خود را نپسندید و گفت :و چون پسندیده حق بود ،حقّ
گفت :ناپسند خلق و ناپسند خود مر او را رحمت بار آورد .تا خلق عالم بدانند که
مقبول ما مهجور خلق باشد و مقبول خلق مهجور ما".
 .2-1-4تضمین
تضمین در لغت به معنی «ضمانت کردن و متعهد شدن به انجام داده شدن کاری یا
تهیه چیزی» (عباسپور )114 :1381 ،و در علم بدیع« ،آوردن بیت ،ابیات ،یا جملهای از
شاعران دیگر در شعر» است (انوری :1382 ،ذیل «تضمین» ،عباسپور372 :1382 ،؛
میرصادقی94-93 :1385 ،؛ آقاحسینی .)366-365/2 :1386 ،در این پزوهش از موارد
هفتگانه پیشگفته به غیر از آیات و احادیث ،پنج مورد دیگر شامل اشعار؛ امثال و
حکم؛ جملههای دعایی؛ عبارتها ،تعبیرها و اصطالحات؛ و اقوال (گفتههای عارفان و
حکیمان) ذیل این بخش سامان یافته است.

6

7

عيسیمتقیزادهوهمکاارمااورراتعببایدرمتارنمر ارر
فارسی ...

 .3-1-4حل
حل/تحلیل در لغت بهمعنی «گشودن و برطرف کردن مشکلی که معموالً ایجا ناراحتی
یا خطر میکند ...حل شده ،رفع اشکال شده» و در فن بدیع «آوردن مضمون آیه یا
حدیثی در شعر» دانسته شده است (انوری :1382 ،ذیل «حل») .علی اصغر حلبی این
اصطالح را «گرفتن الفاظ آیه ای از قرآن یا حدیثی از احادیث و یا شعری از اشعار و
یا مثلی از امثال در گفتار با خارج ساختن عبارتِ آن از وزن یا صورت اصلیاش به
طور کامل یا ناقص» دانسته است ( .)53 :1371در این نوع اثرپذیری ادیبکالم خویش
را «بیشتر از «اقتباس» دستکاری» میکند (راستگو .)34 :1391 ،نویسنده مدخل «حل»
در فرهنگنامه ادبی فارسی حل را نوعی اقتباس دانسته و در تعریف آن نوشته است:
« در اصطالح بدیع آن است که مضمون شعری یا ایه یا حدیثی در کالم آورده شود:
که من شهر علمم علیام در است /درست این سخن گفتِ پیغمبر است» (صدرنیا،
.)533 :1381

یاتی الموت تموتوا بالفتن

گفت موتوا کُلُهم مِن قبل ان

(مثنوی)2273/4 ،
این بیت گزارش بس دگرگون از حدیث «مُوتو قبل أن تموتوا» (بمیرید پیش از آنکه
بمیرید) است (راستگو.)36 :1391 ،
 .4-1-4تلمیح
تلمیح در لغت در معنی «دیدن ،نظر کردن ،آشکار کردن و اشاره کردن» (شمیسا،
« ،)9 :1386اشاره کردن با گوشه چشم ،اشاره کردن به چیزی و نمودن و
آشکارکردن (رضایی )11 :1382 ،و در علم بدیع «اشاره به قصه یا شعر یا مَثَل
سائرات به شرطی که آن اشاره  ...تمام داستان یا شعر یا مثل سائر را دربر نگیرد..
8
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اشاره به فرهنگ عامه و عقاید و آداب و رسوم و علوم قدیم» (همانجا) و آیه و
حدیث (هادی422/2 :1386 ،؛ میرصادقی102 :1385 ،؛ رضایی11 :1382 ،؛ حلبی،
 )49-46 :1371دانسته شده است .بیشتر تلمیحاتی که در شعر و نثر فارسی به کار
میروند ،از نوع تلمیحات ایرانی ،سامی (عربی) ،اسالمی و بهندرت یونانی ،هندی
(شمیسا ) 11 :1386 ،و در ادبیات معاصر تلمیحات فرنگی هستند .تلمیح در شعر
کاربرد بیشتری از شعر دارد.

ورای مذهب هفتاد و اند است

یقین میدان که اینجا مذهب عشق

(عطار ،دیوان)42 ،
شاعر بیت را بر پایه تلمیح به روایت پیامبر (ص) سروده است( :ان امّتی ستفرِقُ
بعدی علی ثالثه و سبعینَ فرقةً ،فرقه منها ناجیه و اثنتانِ و سبعون فی
النار]سفینةالبحار .) [359/2 ،همانا که امت من پس از من به هفتاد و سه فرقه پراکنده
خواهد شد ،یکی از آنها رستگار و هفتاد و دو فرقه در دوزخ خواهد بود (راستگو،
.)52 :1391
 .2-4اثرپذیری گزارشی
در اثرپذیری گزارشی ،گوینده مضمون آیه یا حدیثی را به سه شیوه ترجمه ،تفسیر یا
تأویل با ذکر نام گوینده وگاه بدون ذکر نام به فارسی گزارش میکند .از این منظر
زبان و ادبیات فارسی سرشار از برداشتهای شاعران ،نویسندگان و در رأس آنها
عارفان بزرگی است که کالم خویش را با چاشنی قرآن کریم ،احادیث نبوی(ص) و
ائمه اطهار(ع) رنگی آسمانی بخشیدهاند و خوانندگان خود را به این سرچشمه الهی
آشنا کردهاند .اگر نص کالم مأثور چه با ترجمه چه بیترجمه در متن آمده باشد،
دیگر در حوزه اثرپذیری گزارشی نمیگنجد؛ بلکه در حوزه اثرپذیری گزارهای به
شمار خواهد آمد:
9
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 .1-2-4ترجمه

بهرغم توجه ملتهای مسلمان به اهمیت ترجمه کالم خدا به زبان خود ،جواز یا عدم
جواز ترجمه قرآن کریم در گذشته از عمده «مناقشات معمول و جاری در میان
مسلمان» (حاجیخانی )514 :1377 ،بوده است و گویا هنوز هم ادامه دارد .بهرغم
تردید برخی قرآنپژوهان درباره نخستین مترجمان 8کالم الهی در میان ملتهای
مسلمان ،افتخار نخستین ترجمه قرآن کریم نصیب ایرانیان شده و سلمان فارسی
اولین صحابه پیامبر اسالم (ص) است که ترجمه کالم خدا را به فارسی بنیان نهاده
است (خرمشاهی .)555 :1377 ،عمده ترجمهها به دو نوع لفظ به لفظ/تحتالفظی و
آزاد تقسم میشوند:
 .1-1-2-4تحتاللفظی
در این نوع ترجمه ،مترجم تالش میکند بدون کمترین دخالت در معنا و مضمون و
حتی ساختار جمله عربی ،آن را به فارسی برگرداند (راستگو .)39 :1391 ،مانند
برگردان این سخن امام علی (ع) از سوی ناصر خسرو به شعر فارسی" :قِیمَه کُلِّ
امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ":

اینچنین گفتهست امیرالمؤمنین

قیمت هر کس به قدر علم اوست

(ناصر خسرو ،دیوان)119 ،
 .2-1-2-4ترجمه باز و آزاد
در این شیوه ،مترجم مفهوم متن را از زبان مبدأ گرفته ،به زبان دوم منتقل میکند.
این نوع ترجمه ،بیشتر رنگ و بوی تفسیر به خود میگیرد و به دلیل باز بودن دست
مترجم ،ساختار متن دگرگون میشود .مانند:
10
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اندر این ایام میآرد سبق
دربیابید اینچنین نفحات را
(مثنوی )1951/1

گفت پیغمبر که نفحتهای حق
گوش و هش دارید این اوقات را

مولوی در این دو بیت ترجمهای آزاد از این سخن رسول (ص) «انَّ فی ایام
دَهَرکُم لَنَفَحاتٍ اَال فَتَغَرّضُوا لَها» ]غررالحکم( [502/4 ،همانا که در روزهای زندگی
شما نسیمهای الهی در وزیدنند ،به هوش باشید و خود را بر آنها عرضه کنید)
آورده است (راستگو.)39 :1391 ،
 .2-2-4تفسیر
علم تفسیر یکی از نخستین علوم اسالمی و قرآنی است که پیشینه آن به درازای نزول
وحی و تنزیل جاودانمعجزه پیامبر گرامی اسالم (ص) بازمیگردد .این کلمه تنها یک
بار در قرآن کریم (فرقان )33 ،بهکار رفته است (ایازی .)635/1 :1377 ،این اصطالح
در لغت به معنی «کشف و پردهبرداری از معنای کالم» (همانجا) و از نظر اصطالحی
به «تبین مراد استعمالی آیات قرآن و آشکارکردن مراد جدّی آن براساس قواعد
ادبیات عرب و اصول عقالیی محاوره» تعریف شده است (رضایی اصفهانی:1382 ،
 .) 23از قرن دوم به بعد متناسب با باورهای مذهبی ،کالمی و جهتگیرهای مفسران،
روشهای تفسیری گوناگونی شکل گرفت که تا کنون ادامه یافته است.

9

یکی از گرایشهای عمده تفسیری شکل گرفته در جهان اسالم ،روش تفسیری
مربوط به صوفیه است که از سده دوم به بعد نضج گرفت و رشد کرد .این نوع
تفسیر که موافقان و مخالفان جدیای دارد ،از نظر روش ذیل روش تفسیر اشارهای
قرار میگیرد و با نامهای گوناگون «باطنی ،عرفانی ،صوفی ،صوفی ،شهودی و
رمزی» شناخته میشود (ایازی ،)654-637 :1377 ،رضایی اصفهانی-303 :1382 ،
 .)339نخستین نمونه از این نوع تفاسیر ،که ذیل تأویل نیز باید به آن پرداخت (ایازی،

 ،)64 :1377تفسیر القرآن الکریم از عبداهلل تستری (م 283ق) ،معروف به تفسیر
11
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تستری است که برخی از آیات قرآن را شامل میشود (مؤدب .)261 :1380 ،از آنجا
که این نوع تفاسیر مبتنی بر دریافتهای ذوقی و نتیجه شهود مفسر شکل گرفته،
مخالفان زیادی در تاریخ اسالم داشته است .در هر صورت بخش عظیمی از ادبیات
غنی منظوم و منثور فارسی محصول این نوع نگاه و برداشت به آیات نورانی قرآن
کریم و احادیث شریف است و طبیعی است میتوان آنها را پس از پالیش از صافی
نص صریح وحی ،سنت قطعی پیامبر و عقل پذیرفت یا نه« .در این شیوه سخنور مایه
و مضمون آیه یا حدیثی را بازمیگشاید ،میگسترد و با شرح و بسط در سخن
خویش میآورد» (راستگو.)43 :1391 :
هجویری در کشفالمحجوب ( )21آیه أَلَم تَرَ إلی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَ :آیا ندیدهای
که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است؟ (ترجمه فوالدوند)( .الفرقان )45/را
تفسیر کرده است « :و علم شریعت را سه رکن است :یکی کتاب و دیگر سنّت ،وسیّم
اجماع امّت .و دلیل بر علم به اثبات ذات و صفات پاک و افعال خدای تعالی قوله،
تعالی«:فَاعلَم أَنَّهُ ال اله الّا اهلل» و نیز گفت« :فَاعلَموا أَنَّ اهلل مَولیکُم»  ،ونیز گفت«:أَلَم تَرَ
إلی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَ» و نیز گفت« :أَفَال یَنظُرُونَ ألَی اإلبِلِ کَیفَ خُلِقَت ».و مانند این
آیات بسیار است که جمله دالیلاند بر نظر کردن اندر افعال وی تعالی و تقدّس تا بدان
افعال فاعل را به صفات وی بشناسند.
 .3-2-4تأویل
تأویل از اصطالحات مهم قرآن کریم است که از زمان پیامبر (ص) شروع شد و ناظر
به «استباط معنا یا معنای پوشیده از کالم ،بهخصوص کالم خدا که احیاناً با معنا یا
معانی موضوع له کالم مباین» است (محمدی .)122 :1380 ،در میان مذاهب و فرق
گوناگون اسالمی خوارج ،فالسفه ،اسماعیله ،اشعاره ،معتزله ،باطنیه به تأویل
مشهورند؛ اما صوفیه از مهمترین گروههای اسالمی هستند که برای اثبات عقاید خود
12
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دست به تأویل زدهاند (همان منبع136 ،؛ شاکر .)63 :1388 ،این کلمه مصدر باب تفعیل
از ریشه «اول» به معنی بازگشت است و هفده بار در قرآن (در معانی تعبیر خواب،
سررسید وعده و عاقبت و سرانجام یک امر و کشف معنای باطنی و مرموز) آمده؛
«اما به معنای تأویل قرآن و تأویل آیات قرآن ،سه بار» در کالم خداوند بهکار رفته
است ]اعراف53 ،؛ یونس39 ،؛ آل عمران( [ 7 ،خرمشاهی468/1 :1377 ،؛ شاکر،
 .)34 ،29-23 :1388درباره ارتباط این اصطالح با تفسیر نیز دیدگاههای مختلفی از
ترادف ،تا تباین با آن دیده میشود« :بیشترین اقوال و نظریات حکایت از تباین تفسیر
با تأویل دارد» (شاکر30-29 :1388 ،؛ خرمشاهی.)471/1 ،1377 ،
تأویل

10

ارتباط مستقیم با تفسیر دارد؛ زیرا این اصطالح نسبت به تفسیر ،که

خاص است ،حالت عام دارد و از آنجا که برداشت درونی و شخصی تأویل کننده را
ارائه میکند ،اغلب ذوقی شمرده میشود و تا با نص صریح قرآن و سنت همخوانی
نداشته باشد ،نوعی تفسیر به رأی انگاشته و مردود دانسته شده است .برخی با
دیدگاههای خاص کالمی خود و با استناد به احادیت مختلف بهکلی دست رد به این
گونه تأویالت زدهاند و اعتقاد دارند« :امامان ما با قاطعیت تأویالت فالسفه و صوفیه
و باطنیه و غالت را رد کردهاند» (شاکر .)68 :1388 ،بهرغم اختالف نظر در تعاریف
تأویل ،نقطه مشترک همه آنها گذر از معنای ظاهر و رسیدن به معنای باطن آیات و
احادیث است «درباره اینکه چقدر میشود بر تعداد این معناها اضافه کرد ،آراء
مختلفی هست .در پارهای از تعبیرات گفتهاند قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد» (مجتهد
شبستری .)103 :1379 ،عالمه طباطبایی در این باره اعتقاد دارد« :مراد از تأویل
معنایی است که مخالف با ظاهر لفظ باشد و این معنا از سایر معانی که برای تأویل
کردهاند ،شایعتر است (ترجمه تفسیر المیزان ،به قلم موسوی همدانی ،68/3 ،به نقل از
خرمشاهی .)471/1 :1377 ،درباره تأویل نکات زیر شایسته توجه است:
الف .تفسیر با الفاظ و تأویل با ساختمان جمله ارتباط دارد (همان منبع.)470/1 ،
13
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ب .هرکس نمی تواند ادعای تأویل و برداشت شخصی از مأثورات کند ،بدون آنکه
سخنش ریشه در کتاب و سنت و عقل داشته باشد (ایازی650/1 :1377 ،؛ شاکر،
.)67 :1388
ج« .عارف و صوفی در تأویل ،تفسیر الفاظ و کالم نمیکند ...او تفسیری از
حقیقت جهان و نگرش به عالم از جهان معنا و با ابزار کشف و شهود میکند» (ایازی،
.)650/1 :1377
د .ـ«دراین شیوه اثرپذیری ،از اینرو که گوینده از آیه یا حدیث معنایی نغز و نو
به دست میدهد ،ناگزیر این اثرپذیری برخالف اثرپذیریها -که گاه پنهاناند و گاه
آشکار -همواره آشکار خواهد بود» (راستگو.)55 :1391 ،
کشفاالسرار و عدةاالبرار میبدی (سده ششم) یکی از مهمترین کتابهای
تفسیری و تأویلی به فارسی است که نوسنده در قسم سوم کتاب تأویلهای خود را
بر مشرب عارفان ارائه کرده است .وی با استناد به داستان حضرت موسی (ع) و
خضر نبی (ع) گزارش تأویلی جذابی در اختیار خواننده قرار میدهد« :آنچه خضر
گفت (انک لن تستطیع معی صبراً ]کهف )[67 ،بر معنی فهم اشارت میکند که یا
موسی سرّ فطرت تو با شواهد االهیت چندان انبساط دارد که گویی (ارنی انظر
الیک]اعراف ) [143 ،و من که خضرم قدرت و قوت آن ندارم که این حدیث را بر دل
خود گذر دهم یا اندیشه خود ب آن پردازم .سلطنت تو به غصه حرمان من درنسازد
(انک لن تستطیع معی صبراً)( .میبدی 728/5 :1361 ،به نقل از محمدی.)143 :1380 ،

 .4دادهها
در جدول ذیل که خالصهای از بیست جدول طرح اصلی است ،پراکندگی مأثورات
هفتگانه شاملِ آیات ،احادیث ،اشعار ،امثال ،جمالت دعایی ،عبارات و اقوال در ده کتاب
برگزیده دیده میشود:
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مأثوراتهفتگانه

آیات

احادیث

اشعار

عنوان کتاب
االبنیه

امثال

جمالت

عبارات،تعابیر

و

دعایی

واصطالحات

اقوال

حکم
عن

3

0

0

0

0

0

0

حقایقاالدویه
اسرارالتوحید

142

74

24

12

37

57

76

تاریخ بیهقی

66

10

54

45

60

191

2

27

57

13

0

20

61

8

ترجمه

تفسیر

طبری
التفهیم

14

0

0

0

11

5

0

چهار مقاله

16

0

0

4

18

18

0

سیاستنامه

61

2

0

0

75

21

5

کشفالمحجوب

220

170

36

17

62

151

267

کلیله و دمنه

38

6

204

39

34

14

13

کیمیای سعادت

304

117

1

3

57

56

14

 .5بحث و بررسی
براساس نتایج بهدست آمده از دادههای تحقیق و بهرغم تنوع موضوعی کتابهای
منتخب (علمی ـ  2اثر ـ ،ادبی و علمی ـ  1اثر ـ ،آیین کشورداری ،اخالق و سیاست
پادشاهان ـ  1اثرـ ،تاریخی ـ 1اثرـ ،دینی ـ  1اثرـ ،اخالقی ـ  1اثر ،عرفانی ـ  2اثرـ،
حکمی و اخالقی ـ  1اثر ـ) مشخص شد اثرپذیری نویسندگان فارسیزبان از مأثورات
عربی در نوشتههای خود امری همگانی است و ما هرچه از سده چهارم دورتر
میشویم این تأثیر پررنگتر میشود .با این همه ،موضوع کتابها نقش مهمی در
میزان استفاده از مأثورات دارد؛ به گونهای که در کتابهای علمی کمترین و در
کتابهای اخالقی و عرفانی بیشترین میزان استفاده از مأثورات را میتوان دید.
15
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استفاده از قرآن کریم در این زمینه به دلیل تقدس آن امری استثنایی است؛ چراکه
تمام متون منتخب این پژوهش ،صرف نظر از موضوع از دستکم  3مورد در کتاب
علمی (االبنیه) تا بیشینه  304مورد در کتاب عرفان (کشفالمحجوب) از آیات قرآن
کریم بهره بردهاند .این در حالی است که نویسنده االبنیه جز قرآن کریم از هیچ کدام
از موارد ششگانه دیگر مأثورات سود نبرده است؛ ولی نویسندگان کتابهایی که
موضوع آنها عرفانی ،دینی ،اخالقی ،سیاسی و ادبی است تالش کردهاند از همه
موارد هفتگانه مأثورات عربی بهره بگیرند .عالوهبر موضوع کتاب ،که نقش مهم و
بارزی در به کارگیری مأثورات در بافت متون منثور فارسی داشته است ،میزان
تسلط نویسندگان به زبان عربی و گرایشهای فردی و شخصی نویسندگان در
استفاده از زبان و ادبیات عربی در آثار خود ،باید به فضای فرهنگی حاکم موجود در
دربارها و مدارس ایران و ارتباط آنها با مرکز خالفت نیز اشاره کرد .بدون شک
نقش عوامل برشمرده شده بر میزان رجوع و استفاده نویسندگان به داشتههای زبان
عربی در حوزه فرهنگ و ادبیات ،تأثیر مستقیمی داشته است ،به گونهای که تغییرات
شکل گرفته در سیاست و حکومت در دوره غزنویان و سپس سلجوقیان ،موجبات
تغییر سبک نظم و نثر فارسی را از ساده و مرسل در سده چهارم و پنجم به سبک
مصنوع و فنی در سده ششم ایجاد کرده است و همین تغییر سبک ،خود عاملِ اصلی
پررنگ شدن استفاده از مأثورات عربی در همه حوزهها در متنهای فارسی بوده
است.
نویسندگان ایرانی با بهرهگیری از آیات قرآن و احادیث ،بهصورت کامل یا
اندک تغییریافته ،به تبرک ،تجمل ،تبیین و توضیح ،تعلیل و توجیه ،تشبیه و تمثیل،
تحذیر و تحریض ،تزیین و تجمیل ،استشهاد و استناد ،نکتهپردازی ،فضلفروشی،
هنرنمایی و ...میپرداختند .اینان با تر جمه ،تفسیر یا تأویل آیات و روایات و احادیث،
سخن خود را متناسب با باورهای مذهبی مردم با چاشنی قران و ائمه رنگی آسمانی
16
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و معنوی می بخشیدند تا بتوانند هم مورد قبول واقع شوند و هم خوانندگان و
مخاطبان خود را به این سرچشمه الهی آشنا و متصل کنند .این ادیبان اشعار ،امثال و
حکم ،جملههای دعایی ،عبارات و تعابیر و اقوال را بهمنظور ضمانت جملهها و
گفتههای خود و همچنین تعهد به انجام وعده و وعیدها استفاده میکردند تا عالوهبر
موارد یادشده ،میزان مهارت خود را در عربیدانی به رخ مخاطب بکشند و در برخی
موارد فضلفروشی کنند .حتی این فضلفروشیها در سدههای بعد نثر فارسی را به
انحراف کشاند و کسانی همچون میرزا مهدی خان استرآبادی ( 1180 - 1175هجری)
 ،منشی نادرشاه ،در دو کتاب جهانگشای نادری و دره نادره ،نثر زیبای فارسی را که
در سدههای چهارم تا هفتم از نمونههای اعالی نثر فارسی به شمار میرفتند ،یکسره
به سوی انحطاط کشاند و دایره خوانندگان خود را به مخاطبان عربیدان محدود کرد.

 .6نتیجهگیری
در طول بیش از چهارده سده حضور اسالم در ایران و درنتیجه تعامل نزدیک زبان
فارسی و عربی با یکدیگر ،بهنوعی میتوان گفت فرهنگ ایرانیان بهشدت از زبان
عربی متأثر شده است ،البته این تأثیر نه فقط به دلیل تعامل نزدیک این دو زبان
بوده ،بلکه اندیشه اسالمی و گرایشهای مذهبی نیز در این امر دخیل بوده است.
دانستن قرآن ،درک و فهم روایات و آیات ،باعث شده است اندیشه ،زبان و ادبیات ما
ایران از اندیشه اسالمی و قرآنی تأثیر بپذیرد ،بهگونهای که نویسندگان با استفاده از
ترجمه آیات ،متناسب با اهداف تعلیمی و تربیتی خود ،به تأویل این آیات دست
زده اند و همین موضوع باعث شده است زبان عربی ،به بخشی از هویت ملی و دینی
ایرانیان تبدیل شود.
در پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر «میزان اقبال و استفاده نویسندگان از
مأثورات هفتگانه و نیز بسامد کاربرد این مأثورات در کتابهای برگزیده با توجه به
17
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تفاوت موضوع آنها (علمی ،ادبی ،تاریخی ،عرفانی ،اخالقی و تفسیری) به چه شکل
و چگونه قابل تبیین است؟» باید گفت که آیات در کتاب کیمیای سعادت ،باالترین
میزان را با  304آیه ،به خود اختصاص داده است .بعد از آن کشفالمحجوب با 220

آیه ،اسرارالتوحید با  142آیه ،تاریخ بیهقی با  66آیه ،سیاستنامه با  61آیه ،کلیله و
دمنه با  38آیه ،ترجمه تفسیر طبری با  27آیه ،چهار مقاله با  16آیه ،التفهیم با 14
آیه و در آخر االبنیه عن حقایقاالدویه با  3آیه در ردیفهای بعدی قرار دارد.
احادیث در کتاب کشفالمحجوب بیشترین تعداد را با  170مورد به خود اختصاص

داده ،که بعد از آن کیمیای سعادت با  117حدیث ،اسرارالتوحید با  74حدیث ،ترجمه
تفسیر طبری با  57حدیث ،تاریخ بیهقی با  10حدیث ،کلیله و دمنه با  6و سیاستنامه
با  2حدیث در ردههای بعدی قرار دارند و مابقی کتابها هیچ حدیثی در آنها یافت
نشد .با بررسی اشعار در کتابهای منتخب مشخص شد که کتاب کلیله و دمنه با
 204بیت شعر در جایگاه اول و بعد از آن کتاب تاریخ بیهقی با فاصله بسیار زیاد،
یعنی  54بیت شعر در جایگاه بعدی قرار دارد .کشفالمحجوب با  36بیت شعر

اسرارالتوحید با  24بیت شعر ،ترجمه تفسیر طبری با  13بیت شعر و کیمیای
سعادت تنها با  1بیت شعر در ردههای بعدی قرار دارند و در مابقی آثار بیتی یافت
نشد .طبق یافتهها ،امثال و حکم در تاریخ بیهقی با  45مثل ،کلیله و دمنه با  39مثل،

کشفالمحجوب با  17مثل ،اسرارالتوحید با  12مثل چهارمقاله با  4مثل و کیمیای
سعادت با  3مثل به ترتیب واقع شدهاند و مابقی دارای هیچ ضربالمثلی نیستند.
جدول باال حاکی از آن است که کتاب سیاستنامه با  75جمله دعایی در رده اول
قرار دارد .کشفالمحجوب با  62جمله دعایی ،تاریخ بیهقی با  60جمله دعایی،

کیمیای سعادت با  ،57اسرارالتوحید با  ،37کلیله و دمنه با  ،34ترجمه تفسیر طبری
با  ،20چهارمقاله با  18و التفهیم با  11جمله دعایی در جایگاه بعدی قرار دارند .با
بررسی عبارات ،تعابیر و اصطالحات در کتابهای منتخب ،به این نتیجه رسیدهایم
18
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که تاریخ بیهقی با  191عبارت ،کشفالمحجوب با  151عبارت ،ترجمه تفسیر طبری
با  61عبارت ،اسرار التوحید با  57عبارت ،کیمیای سعادت با  56عبارت،
سیاستنامه با  21عبارت ،چهارمقاله با  18عبارت ،کلیله و دمنه با  14عبارت و
التفهیم با  5عبارت به ترتیب قرار گرفتهاند .بیشترین اقوال با  267قول ،در

کشفالمحجوب دیده میشود .بعد از آن در کتاب اسرارالتوحید با  76قول ،کیمیای
سعادت با  14و کلیله و دمنه با  13قول ،ترجمه تفسیر طبری با  8قول ،سیاستنامه
با  5و تاریخ بیهقی با  2قول در ردیف بعدی قرار دارند .نکته دیگر اینکه موضوع
کتابها و تغییر سبک نثر فارس در سده ششم نقش مهمی در میزان کاربرد
مأثورات در متون فارسی داشته است و ما هرچه به قرن ششم نزدیک میشویم،
بسامد استفاده از مأثورات افزایش مییابد.

 .7پینوشتها:
 .1بررسی سیر تاریخی تأثیر زبانها بر یکدیگر در جوامعی که پیوسـته در کنـار هـم
زیسته و به لحاظ تاریخی با یکدیگر تماس داشتهاند ،موضوعی اسـت کـه همـواره
در کانون توجه زبانشناسی اجتماعی و تاریخی بوده است .در این نوع پژوهشها
دربــاره کــاربرد آگاهانــه الگوهــای زبــانهــا در یکــدیگر در قالــب وامگیــری
( )Barrowingو کــابرد ناآگاهانــه آنهــا ذیــل تــداخل زبــانی ( linguistics
 )interferenceبحث مـیشـود (ر.ک :مدرسـی .)42 ،31-30 :1368 ،آنچـه در ایـن
پژوهش در قالب مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی بدان پرداخته خواهـد شـد ،بیشـتر
درحوزه تعامالت ادبی زبان عربی بـا فارسـی اسـت تـا تـأثیرات زبـانی؛ بنـابراین
رویکرد برگزیده این پژوهش در حوزه ادبیات تطبیقـی مـیگنجـد .ادبیـات تطبیقـی
«بررسی ادبیات ملـی و روابـط تـاریخی آن بـا ادبیـات ملـتهـای دیگـر ،بررسـی
چگونگی این ارتباط و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر و تأثیرگذاری آنها بـر یکـدیگر»
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(ندا )10 :1380 ،است .برای دیدن تعاریف دیگر و شـناخت ویژگـیهـای دو مکتـب
شاخص این رویکرد ،یعنی مکتب فرانسوی ر.ک :غنیمی هـالل-35 :[1953]1373 ،
 37و مکتب امریکایی ر.ک :کفافی .24-18 :1382 ،غنیمی هـالل در تعریـف ادبیـات
تطبیقی با رویکرد فرانسوی مینویسد« :پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبـان-
های مختلف ،یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد در گذشته و حال و بهطور کلی ارائه
نقشی که پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثر داشته است ،چـه از جنبـههـای اصـول
فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریانهای فکری» (همان .)32 ،وی مهـم-
ترین ویژگـی و تمـایز مکتـب فرانسـوی از امریکـایی را در مقایسـه دو اثـر یـا دو
شخصیت یا دو جریان فکری از دو زبان مختلف را «داشتن روابط تـاریخی» مـی-
داند و عقیده دارد« :آن دسته از مقایسههای ادبی که فاقد روابط تـاریخی اسـت ،از
دایره ادبیات تطبیقی بیرون است» (همان.)37 ،
 .2در این پژوهش تمرکز نویسندگان بر متون منثـور فارسـی از نخسـتین سـدههـای
تألیف کتاب به زبان فارسی در تاریخ ایـران اسـت؛ بنـابراین بـرای نمـایش میـزان
تأثیرگذاری شاخصهای اصلی فرهنگ و ادبیـات عربـی در فارسـی ذیـل مقـوالت
هفتگانه مشخص شده ،ده کتاب مهـم تـألیف شـده نثـر بـه زبـان فارسـی از سـده
چهارم تا ششم هجری انتخاب شد .مالک این انتخـابهـا پـیش از هرچیـز ،اهمیـت
کتابها در زمینههای ادبی ،علمی ،تاریخی ،عرفـانی ،اخالقـی و تفسـیری بـا لحـاظ
سیر تاریخی تألیف آنها بـود .هـدف نویسـندگان از ایـن انتخـابهـا ،نشـان دادن
گستردگی میزان تأثیرات زبان و ادبیـات عربـی و اسـالمی در ادبیـات فارسـی در
طول تاریخ بود تا مخاطب دریابد زبان و ادبیات فارسی برای ارتقای توانـاییهـای
خود فارغ از زمینههای دانشی (ادبی ،تاریخی و  )...تـا حـد ممکـن از ظرفیـتهـای
زبان و ادبیات عربی بهره گرفته است ،به گونهای که سده به سده بر تأثیرات حتی
گاه مخرب زبان عربی بر فارسی (تحمیل الگوهای زبانی عربی در فارسی ،کـاهش
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واژهسازی فارسی ،کاهش قدرت علمـی زبـان فارسـی و  ) ...افـزوده شـده اسـت.
ناگفته پیداست که میزان تأثیر در کتابهای منتخب با توجه به موضوع آنها برابر
نیست؛ اما در هر صورت حتی کتابهای تاریخی و علمی نیـز از ایـن تـأثر برکنـار
نبودهاند.
 .3درج شعر دیگران در شعر خود به شرط آنکه کمتر از یک بیت باشـد (آقاحسـینی،
.)366/2 :1386
 .4درج شعر دیگران در شعر خود به شرط آنکه بیشتر از یک بیت باشد (همانجا).
 .5علی اصغر حلبی در کتاب تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی تضمین و اقتباس

را تقریباً به یک معنی گرفته است ( .)61-51 :1371دانشـنامه زبـان و ادب فارسـی
(تهــران :فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی) توضــیحی دربــاره مــدخل «اقتبــاس»
نیاورده ( ،)489/1 :1386خواننده را به مدخل «تضـمین» ارجـاع داده اسـت (:1386
 .)366-365 /2در اثر یادشده ذیل مدخل «تلمیح» اشاراتی درباره تضمین و تداخل

آن با اقتباس و تلمیح و تفاوت آن دو با یکدیگر ،بـه نقـل از کتـاب فنـون بالغـت و
صناعات ادبی ،نوشته جاللالدین همایی ( )386 :1363دیده میشود (هـادی:1386 ،
.)422-421 /2

 .6در این بـاره ر.ک :الخطیـب القزوینـی ،االیضـاح فـی علـوم البالغـة ،تحقیـق محمـد
عبــدالقادر الفاضــلی (صــیدا-بیــروت :المکتبةالعصــریة1422 ،ق) ،ص410؛ احمــد
الهاشمی ،جواهرالبالغه فی المعانی والبیان والبدیع (قـم :مکتـب االعـالم االسـالمی،
1417ق) ،الطبعه السادسة ،صص.418-416
 .7ترجمه ،یعنی «برگردان گفتار یا نوشتار از زبانی بـه زبـان دیگـر» (انـوری:1382 ،
ذیل«ترجمه») عموماً ذیل دو نوع آزاد و لفظ به لفظ/تحـتالفظـی دربـاره آن بحـث
می شود .در عربی چهار معنای اصلی برای آن ذکر شـده اسـت« :الـف) رسـانیدن
پیام و سخن به بیخبران؛ ب) تفسیر و تبین خن به زبان اصل و مبدأ؛ ج) تفسـیر و
تبیین به زبان دیگر/زبان مقصد؛ د) برگردان سخن از زبـان اصـلی/مبدأ بـه زبـای
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دیگر/مقصد .فِرق اسـالمی در حکـم جـواز بلکـه وجـوب ترجمـه قـرآن بـه معـانی
سهگانه پیشگفته اتفاق نظر دارند ...همه مناقشات و اختالف نظرها بر سر معنـای
چهارم است» (حاجیخانی.)514 :1377 ،
 .8برخی از پژوهشگران ،مسـلمانان مهـاجر بـه حبشـه را نخسـتین مترجمـان قـرآن
دانســتهانــد؛ امــا دکتــر آذرنــوش و دیگــران در ایــن زمینــه تردیــد اساســی دارنــد
(آذرنوش)12 :1375 ،
 .9در بـــاره تفســـیر ،مفســـران و روشهـــای تفســـیری ر.ک :ایگناتس گلدتسـ ـیهر،
گرایشهای تفسیری در میان مسلمانان ،ترجمه ناصر طباطبائی ،مقدمه و حواشـی
محمدعلی ایازی (تهران :ققنوس)1383 ،؛ محمدحسین ذهبی ،التفسـیر والمفسـرون:
بحث تفصــیلی عن نشــاهالتفســیر و تطــوره و الوانه و مذاهبه ،مع عرض شــامل
الشــ ـهرالمفســ ـرین و تحلیل کامل الهم کتبالتفســ ـیر من عصــ ـرالنبی(ص) الی
عصـــرنـــاالحاضـــر (قـــاهره :دارالکتب الحدیثه3 ،)1962 – 1961 ،ج؛ بهاءالـــدین
خرمشاهی ،تفسیر و تفاسیر جدید (تهران :کیهان)1364 ،؛ عباسعلی عمیـد زنجـانی،
مبانی و روشهای تفسیر قرآن کـریم (تهـران ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،
)1366؛ سیدرضا مؤدب ،روشهای تفسـیر قـرآن (قـم :اشـراق)1380 ،؛ محمـدعلی

رضایی اصفهانی ،درسنامه روشها و گرایشهای تفسیری در منطق تفسیر قـرآن
(قم :مرکز جهانی علوم اسالمی 1382 ،).
 .10این اصطالح تا حدودی برابر با هرمنوتیک ) (Hermeneuticsفرنگی اسـت کـه در
فرهنگ مسیحت به «علم تفسیر متون مقـدس و بـه طـور خـاص تـورات و انجیـل»

(ایازی )635/1 :1377 ،است .در این باره ر.ک :بابک احمدی ،ساختار و تأویل مـتن
(تهران :نشـر مرکـز ،)1385 ،چ8؛ احمـد واعظـی ،درآمـدی بـر هرمنوتیـک (تهـران:

فرهنگ دانش و اندیشه معاصر)1380 ،؛ محمدکاظم شاکر ،روشهای تأویـل قـرآن
(قم :بوستان کتاب.)1376 ،
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