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تالش پژوهش حاضر بر استخراج وجوه بینامتنی قرآنی در كتاب گرانسنگ مقامات حمیدی 
بینامتنیت »نوع واژگانی:  سهنوع رابطه بینامتنی مشتمل بر  هفت بوده است. موارد احصایی شامل 

بینامتنیت واژگانی از نوع »، «بینامتنیت واژگانی از نوع وامگیری»، «واژگانی از نوع برآیند سازی
بینامتنیت كامل متنی با اثرپذیری از اسلوب »، «بینامتنیت كامل متنی»نوع متنی:  چهار ، و «ترجمه

بینامتنیت كامل تعدیلی با اثرپذیری از »و « بینامتنیت كامل تعدیلی»، «قرآن كریم در جمله بندی
بوده است. این روابط بینامتنی میزان تأثیرپذیری عبارات و «اسلوب قرآن كریم در جمله بندی

كه از دیرباز منبع الهامبخش ادبا -جمالت كتاب مذكور از مفاهیم و عبارات كتاب مقدس مسلمانان 
های مصنوع و مقامات حمیدی، اثر فاخر دورهرا مشخص نموده است.  -و نویسندگان مسلمان بوده

متکلف نویسی، حاوی موارد معتنابهی از عبارات عربی است كه در خالل این عبارات، موارد متعددی 
گیری مستقیم و غیر مستقیم از مفاهیم و عبارات قرآنی به چشم میخورد. در این بررسی كه از بهره

ریم)حافظ قرآن( با تشخیص عبارات عربی غیر قرآنی به مدد تسلط سطحی نویسنده بر ظاهر قرآن ك
قرآنی به صورت دقیق انجام شده است، با برشماری موارد بینامتنی قرآنی -و نیز عبارات مختلط عربی

های مزبور، میزان تأثیرپذیری مؤلف از قرآن كریم به تفکیک، مشخص شده و در نهایت با در شاخه
شخص گردید كه بینامتنیت واژگانیِ وامگیری بیشترین، و مقایسه فراوانی این بینامتنیتها، م

بینامتنیت كامل تعدیلی با اثرپذیری از اسلوب قرآن كریم در جمله بندی، كمترین بسامد را در اثر 
 قاضی حمیدالدین به خود اختصاص داده است.
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Study of Quranic intertextuality in Maghamat e Hamidi 

 

Abbas Soltanpoor1, Hamidreza Farzi (responsible author)2, Ali 

Dehghan3 

Abstract 
In the present study, an attempt has been made  to extract the Quranic 

intertextual features in the valuable book of "Maghamat e Hamidi". Items 

found include 7 intertextual relations included 3 lexical types: " Lexical 

intertextuality of Constructive Type", " Lexical intertextuality of 
Borrowing Type" and " Lexical intertextuality of Translation Type" and 

4 TTTT TTTT:TTTTT TTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT, T TTTT TTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTT 
influenced by Quran", "Full modulus intertextuality" and "Full modulus 

intertextuality influenced by Quran". In the types of these intertextual 
relationships the influence of the terms and sentences of the said book 

from Muslim Bible concepts and expressions-so has long been a source 

of inspiration for Muslim literatures and writers- has been examined. 
Maghamat e hamidi, a great product of commitment writing, there are 

significant cases of Arabic expressions, among which are many cases of 

direct and indirect use of Quranic terms and phrases. In this study, -is 

done precisely with the help of the author's superficial mastery over the 
appearance of the Qur'an (the keeper of the Qur'an) and by distinguishing 

between non-Qur'anic Arabic expressions and mixed Qur'anic Arabic 

expressions- the influence of the author from the Quran has been 
determined separately by counting the intertextual cases of the Quran in 

these types. Finally by compairing the frequency of different types of 

intertextual relations, it was found that " Lexical intertextuality of 

Borrowing Type" the highest  frequency and "Full modulus intertextuality 
influenced by Quran" had the least frequency in Maghamat e hamidi. 

 
Keywords: The Holy Quran, Maghamat e hamidi, Lexical intertextuality, 

Full textual intertextuality, Full modulus intertextuality. 
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 مقدمه
ه قلم قاضی حمیدالدین با نثری هجری قمری ب 551نگارش مقامات حمیدی به سال 

حمیدالدین مقامات خود را به پیروی از مقامات بدیع الزمان همدانی و »فنی بوده است. 

ابوالقاسم حریری و به تقلید از روش و مضامین آنها در بیست و چهار مقامه و خاتمه در ماه 

بیات در ایران، صفا، تاریخ اد«)كه مصادف با فصل بهار بود آغاز كرد. 551جمادی اآلخر سال 

پردازی با رعایت اسلوب ساختگرایی در صنعت»(البته مؤلف مقامات 959-957: ص3جلد

در داستانها یعنی رعایت تناسب بین صنایع و موضوع یک مقامه گوی سبقت را از حریری 

در (»3تفاوت سبک شخصی مقامات حمیدی و حریری، ستوده و شهرامی: ص«)ربوده است

مانند شعر، به استعمال صنایع و تکلّفات صوری و سجعهای مکرر و آوردن نثر قرن ششم 

های مترادف المعنی و مختلف اللفظ متوسل گردیدند و در همان حال برای اظهار جمله

دانی، الفاظ و كلمات تازی بیشمار به كار برده شد ... و تلمیحات و فضل و اتبات عربی

(به 248بهار: ص شناسی،)سبک« این قرن پدیدار آمد. استدالالت از قرآن كریم، در همه آثار

ها[ نویسنده پیش از آنکه ها ]مقامهدر این گونه نوشته»نژاد، قول مصحح كتاب، آقای انزابی

-هدفی از درونمایه نوشته داشته، و بیش از آنچه محتوای اثر مورد نظر باشد، توجه به آرایه

 قامات حمیدی()پیشگفتار م« های صوری و ظاهری سخن دارد

شناسی گیری و تركیب نشانهای است كه توسط ژولیا كریستوا، با الهامبینامتنیت، نظریه

گرایی باختین ابداع شده و ارتباط متنهای مختلف را باهم بررسی میکند. سوسور و مکالمه

بررسی حضور متن غایب در متن حاضر به اشکال مستقیم و غیرمستقیم، از كاركردهای 

این نظریه میباشد. در این مختصر كوشش شده است حضور قرآن كریم در مقامات عملی 

مقامات حمیدی از قرآن كریم مورد بررسی قرار گرفته و وجوه  حمیدی و نیز تأثیرپذیری

بینامتنیت آنها واكاوی گردد. قرآن، كتاب مقدس مسلمانان به عنوان اساس تمدن اسالمی 

هجری قمری، مورد توجه ویژه  6و  5ویژه در قرون و به توسط نویسندگان در قرون متمادی

بوده است. به دلیل خصوصیات منحصر به فرد قرآن كریم از جمله قابلیت تأویل فوق العاده 

و به قولی ذوبطون، فرازمانی و فراملیتی بودن، این كتاب آسمانی بهترین راهبرد زندگی و 

ست و در ارتباط با مقامات حمیدی، عالوه محل رجوع برای محققین در اعصار مختلف بوده ا

 بر آن، اقتباس از نوع متکلفانه و كوششی نیز قابل مالحظه است.

در این تحقیق كوشش میشود وجوه بینامتنیت قرآنی مورد بررسی قرار گرفته و سهم 

تحلیلی و از لحاظ فضای انجام كار، -هر كدام  مشخص شود. روش كار این پژوهش، توصیفی

ای است. با عنایت به این كه مؤلف مقامات حمیدی ابایی از استعمال سجع و موازنه، كتابخانه

نداشته و عبارات عربی را هم شبیه به آیات قرآن در كنار هم قرار داده است، تشخیص این 

 موارد تنها از طریق تطبیق یکایک جمالت عربی با مصحف شریف امکانپذیر بوده است.
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گفته قرآن كریم در گانۀ بینامتنی پیشمد روابط هفتسؤال تحقیق: بیشترین بسا

 مقامات حمیدی به ترتیب كدامند؟

 فرضیات تحقیق
 قاضی حمیدالدین از بینامتنیت واژگانی وامگیری بیشترین بهره را برده است. -1

سعی قاضی حمیدالدین بر اظهار فضل و بیشترین نمایش استفاده از قرآن كریم بوده  -2

 است.

 قیقپیشینه تح

تاكنون تحقیقی با عنوان بینامتنیت قرآنی در مقامات حمیدی با هیچ یک از مشارب 

فکری )ساختارگرایانه یا پساساختارگرایانه( انجام نشده است. ولی بینامتنیت قرآنی در موارد 

نمونه زیر كه دومی، در نگارش این مقاله، مورد استفاده بیشتری قرار گرفته  2متعددی چون 

 پژوهش قرار گرفته كه به شرح زیر معرفی میشود: است، مورد

ای است كه ، عنوان مقاله«اقتباس و تضمین آیات قرآن در تاریخ جهانگشای جوینی»

توسط خانم مریم محمودی، به رشته تحریر درآمده و در نشریه مطالعات قرآنی در تابستان 

باس و اغراض آن در منتشر شده است. در این مقاله ضمن اشاره به تضمین و اقت 1389

 تاریخ جهانگشا انواع آن را نیز از نظرگاههای متفاوت بررسی كرده است. 

ای است كه توسط نیز عنوان مقاله« بینامتنیت قرآنی در شعر محمدولی دشت بیاضی»

آقایان علی اصغر حبیبی، امیر بهارلو و مهدی جوانبخت، پژوهش شده و در شماره اول دو 

منتشر  1393رآنی در ادبیات )دانشگاه لرستان( در نیمه اول سال فصلنامه پژوهشهای ق

های بنیادی شعر ولی دشت بیاضی و با تکیه شده است. در این پژوهش با تحلیل درونمایه

بر انواع رابطه بینامتنی چگونگی اثرپذیری این شاعر از معانی، مفاهیم، تصاویر و ... قرآن 

 كریم واكاوی شده است. 

 تنیتبینام نظریه
 مطالعات پساساختارگرای فرانسوی، كریستوا، دربارۀ نتیجۀ نظریه بینامتنیت، در

 زبانشناسی نظریات از متأثر بسیار روسی، منتقد نظریه پرداز و باختین، میخائیل نظریات

 1960بارت بود. ژولیا كریستوا نخستین بار در دهه  روالن جمله آن از كل و تل حلقه اعضای

( را برای هر نوع ارتباظ میان متنهای گوناگون مطرح Intertextualiteبینامتنیت )اصطالح 

كرد. پس از آن ژرار ژنت با گسترش دامنه مطالعاتی كریستوا هر نوع رابطه میان یک متن 

گذاری نمود ( نامTranstextualiteبا متنهای دیگر یا غیر خود را با واژه جدید ترامتنیت )

ته تقسیم كرد كه بینامتنیت یکی از اقسام آن محسوب میشود. اقسام و آن را به پنج دس

(، Paratextualite(، پیرامتنیت )Arcitextualiteدیگر ترامتنیت عبارتند از: سرمتنیت )
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-( كه هر یک تقسیمHypertextualiteو بیش متنیت ) (Metatextualiteفرامتنیت)

متنیت به رابطه میان دو امتنیت و بیشبندیهای دیگری را شامل  میشود. از این میان بین

متن هنری میپردازد و سایر اقسام ترامتنیت به رابطه میان یک متن و شبه متنهای مرتبط 

با آن توجه دارد. به عبارتی پیرامتنیت به رابطه میان یک متن و پیرامتنهای پیوسته و 

دیگر مورد توجه قرار گسسته آن اشاره دارد. فرامتن رابطه تفسیری یک متن نسبت به متن 

« ای كه به آن تعلق دارد میپردازد.میدهد و سرمتنیت به رابطه میان یک متن و گونه

مفهوم بینامتنیت بر (»83متنها، نامور مطلق: ص دیگر با متن یک روابط مطالعه )ترامتنیت،

د این اساس بنیان شده است كه انسانها نمیتوانند یک متن صد در صد جدید و بکر به وجو

)روشهای ویژۀ سُروری در « آورند و هیچ توجه و برداشتی از متون پیشین نداشته باشند.

(تأثیرپذیری متن از 42شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها، نوریان: ص

های اجتناب ناپذیر متون دیگر و یا به عبارتی دیگر، حضور متن الف در متن ب از الزمه

. با گسترش مطالعات ادبی، بررسی این تأثیرپذیریها به اشکال مختلف صورت زبانی بوده است

-ها و زمینهیکی از پر طرفدارترین حوزه»پذیرفته است. این بررسیها تا جایی پیش رفته كه: 

 تطبیقی، )ادبیات« های تحقیق در ادبیات تطبیقی، بررسی ارتباط متون با یکدیگر است

( در خصوص بینامتنیت كه مفصل 25-23ری منظم: صپژوهش، نظ هایزمینه و تعریف

ای در این تحقیق دارد، متنیت كه موضوعیت ویژهبحث میشود لیکن در خصوص بیش

متن بر مندانه است كه موجب میشود بیشای هدفمند و نیتبرگرفتگی یا اشتقاق، رابطه»

 (146متنی، نامور مطلق: صبیش شناسی)گونه« متن شکل بگیرداساس پیش

در میان دو سوی اختالف موجود در بینامتنیت، میتوان نظریات لوران ژنی را نیز به 

اگر كریستوا به طور كلی موضوع توجه به منبع در »عنوان حد وسط در نظر گرفت: 

شناسی بینامتنیت را انکار میکند، در مقابل روابط بینامتنی از نظر ژنت بر اساس همین مرجع

د و این در حالی است كه ژنی به بینامتنی نرم به عنوان حد وسط و منبع متنی تعریف میشو

اینکه منتقدان (»253نامور مطلق:  ص بینامتنیت، بر درآمدی«)این دو نظر قائل است

پساساختارگرا اصطالح بینامتنیت را برای برهم زدن تصورات موجود از معنا به كار میگیرند، 

ر ژنت همین اصطالح را برای تعیین و حتی در حالی كه منتقدان ساختارگرایی چون ژرا

پذیری چنین ای بر انعطافاند، خود گواه بسندهتثبیت معنای ادبی مورد استفاده قرار داده

 (15بینامتنیت، آلن: ص«)مفهومی است.

از نظرگاه باختین، همه »ای بر تولد این نظریه بوده است: نظرات باختین، پیش مقدمه

ارند. كلمات از فردی به فرد دیگر دست به دست میشود و رایحه كلمات به دیگران تعلق د

 مفاهیم و اندیشه زندگی، باختین، )میخائیل« اش را هرگز از دست نمیدهدصاحب قبلی

تودوروف نیز مهمترین وجه گفته، یا دست كم (»76زاده و همکاران: صبنیادین، غالمحسین
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ن دانسته و میگوید پس از آدم، دیگر هیچ ترین وجه آن را بعد بینامتنی آانگاشتهنادیده

 (47و45)بینامتنیت، آلن: ص« یی وجود نداردكارنرفتهنام، و هیچ كالم بهشیء بی

این « هر متنی بینامتن است»بارت به وضوح این موضوع را اعالم میکند و مینویسد 

به صراحت  موضوع موجب تمایز بینامتنیت كریستوایی از ترامتنیت ژنتی میشود. زیرا ژنت

 متن یک روابط مطالعه در جستجوی روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نیز هست. )ترامتنیت

 (87و86متنها، نامور مطلق: ص دیگر با

به دلیل جایگاه واالی قرآن كریم به عنوان منبع غنی عقلی نزد مسلمانان، همواره ارتباط 

صورت تأثیرپذیری مشتاقانه بوده است.  های مسلمانان با قرآن كریم بهبینامتنی آثار و نوشته

البته این تأثیرپذیری همواره ارادی و با عالقه نبوده و چه بسا در برخی موارد نیز غیر ارادی 

و ناشی از سبک زندگی اسالمی مؤلفین بوده است. البته در موارد غیر قابل احصاء و البته 

ضل و حتی ظاهرسازی و قابل حدس، پرداخت كوششی و متکلفانه و به شکل اظهار ف

 ریاكاری نیز دور از ذهن نمیباشد.

 بینامتنیت قرآنی در مقامات حمیدی

 بینامتنیت واژگانی -1

دار متن غایب و در اینجا ها و تركیبها وامای از واژهكارگیری پارههرگاه نویسنده در به

دارند، و مستقیم یا غیر ها و تركیبهایی را بیاورد كه ریشۀ قرآنی قرآن كریم باشد، یعنی واژه

باشند، و اگر قرآن  مستقیم توسط خود نویسنده یا دیگران به زبان و ادب فارسی راه یافته

ها و تركیبها، یا به طور كلی و یا با معنی ویژه اسالمی بود، زبان و ادب ما نیز از آن واژهنمی

ب، رابطۀ بینامتنی واژگانی بود، رابطۀ ایجاد شده بین متن حاضر و متن غایبهره میآنها بی

-گیری و ترجمه بخشنمیباشد. بینامتنیت یا اثرپذیری واژگانی به سه شیوۀ برآیندسازی، وام

(این واژگان بسیار 15فارسی، راستگو: ص شعر در حدیث و قرآن پذیر است. )ر.ک: تجلی

دانست. متن ای است كه میتوان آنها را مختص متن غایب یا همان پیشپربسامد به گونه

 شود فالن واژه از قرآن كریم است.مثال گفته 

 برآیندسازی -1-1
آنکه خود به صورت واژه یا تركیب در متن غایب، در اینجا قرآن هرگاه واژه یا تركیبی بی

ای یا داستان قرآنی ساخته میشود، به دیگر سخن، چنین آمده باشد، بر پایۀ مضمون آیه

ای است از آن متن غایب، در اینجا آیۀ قرآنی؛ برای نمونه فرآوردهواژه یا تركیبی برآیند و 

سورۀ یوسف  96تا  93با بسامدی فراوان در زبان فارسی برآیندی از آیات پیراهن یوسف

 32و شعراء  107نیز تركیبی قرآنی است كه از آیات قرآنی اعراف عصای موسیاست و 

ارتی تأثیرپذیریها، ارتباطی بینامتنی بین متن ها یا به عببرآیندسازی شده است. این استفاده

حاضر و متن غایب )قرآن كریم( ایجاد نموده كه با عنوان بینامتنی برآیندسازی تعبیر 
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(عین این واژگان یا تركیبها در قرآن كریم نیامده ولی 30-17میشود.)ر.ک: همان، ص

در متن قرآن كریم به  های موجودفرآورده و فراوردۀ جدیدی است كه به طور قطع از واژه

 وجود آمده است.

 توضیحات استعمال در قرآن مقامات حمیدی عبارت

نزغات 

 شیطانی

یَنزَغنکَ من الشیطان نزغٌ:  69ص

 36، فصلت200اعراف

، الشیطانُ 100نَزَغَ الشیطان: یوسف

 53یَنزَغُ: اسراء

 

 68قضاها: یوسف 80ص قضا

 12قضاهنّ: فصلت

 

، 103، نحل180اعرافیُلحِدون:  93ص المُلحِد
 40فصلت

 

  96بکّه: آل عمران 93/163ص مکّه

  26، حج125طائفین: بقره 94/155/167ص طواف

  84، صافّات89قلب سلیم: شعراء 97ص سلیمعقل

 162ص سلیمی عقل

به حدقه 

اعتبار 

 نوشتن

 2فاعتبروا یا اولی االبصار: حشر 120ص

 

 

 133ص طرف اعتبار

 166ص نظراعتبار

حُرِّمَت علیکم: امهاتکم و ...  155ص مَحرَم

)اشخاصی كه برای انسان محرم 

هستند، مادر و دختر و خواهر و ..( 

 را بیان میکند.

مَحرَم در ادبیات و ... نیز به 

 اشخاص نزدیک و خودی میگویند.

، 85محرَّم: بقره

كه در 139انعام

مفهومی غیر از 

مفهوم رایج 

 میباشد.

 167ص محرّمات

الد فی 

 الخصام

  204الد الخصام: بقره 157ص

  17مستغفرین: آل عمران 176ص مستغفر

  26، ص30خلیفۀ: بقره 209/210ص خالفت
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 :موارد دیگر

وفا، مالهی، معراج، سنت المرسلین، سنت الرسول، حبل المسد، فقیهان، عدالت، خاتم انبیا، فرض، 
اجابت، حاجیان، حاجی، ایام معدود، احتجاج، مجاهدان، ثواقب، مسبحان، حرص، مناهی، نواهی، 

كبیره، مجاهده، جنت عدن، دارین، دو عالم، جبرئیل، سنّی، مشاعر، بلد الحرام، مدت نوح، وال، 

والیت، الباقی، فجر، اعجاز، سید عالم، توكّل، توسّل، اخالص، ملک سلیمان، رضا، معتکفان، حُسّاد، 

، واعظ، متفاخر، عبّاد، چرخ، هفتمین، صغائر، بیت المقدس، شکرانه، تکبُّر، انتظار، بخیل، بیت اهلل

آثام، نحوس، قصور عالیه، مصایب، شهید، سجده، أسرار، عروه احکم، حجب، امامت، تدبّر، تدبیر، 

 عترت، ایزد تعالی

 

 گیریوام -1-2

در مواردی كه واژه یا تركیبی قرآنی با همان ساختار عربی خود، بی هیچ دگرگونی، یا 

آنکه ساختار عربی آن آسیبی ببیند، به زبان و ادب با اندک دگرگونی لفظی یا معنوی، بی

یابد؛ ارتباط ایجاد شده بین متن حاضر و متن غایب )قرآن كریم( را بینامتنی فارسی راه 

ها و تركیباتی چون: مهاجرین و انصار، سجود، حالل، و ... واژگانی وامگیری مینامیم. واژه

ت كه به طور قطع از متن غایب )قرآن كریم( اخذ شده و بدون تغییر در متن مواردی اس

هایی كه در متن حاضر، عین واژه ( واژه16مقامات حمیدی آمده است.  )ر.ک: همان: ص

 گیری معرفی شده است. مختص قرآن كریم و بدون تغییر استفاده شده است، با عنوان وام

استعمال در مقامات  عبارت

 حمیدی

 توضیحات عمال در قرآناست

صرح 

 ممرد

  44نمل 21ص

  88، هود62نساء 22/23/97ص توفیق

، 168مورد از جمله: بقره 6 39ص حالل

 و ... 69، انفال88مائده

 

  70و اعراف 270بقره 73ص نذر

  101و97و77توبه 80ص نفاق

اهل 

 التقوی

  56مدثر 96ص

  95و1حُرُم: مائده 124/163/167ص حَرَم

  7، نوح43فاطر 142ص استکبار

  32، نجم37، شوری31نساء 142/167ص كبائر

  18و17نساء 142ص توبه
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مورد از جمله:  30 152/198ص فتنه

 و ...193و191و102بقره

 

و 207و200ص امام
209 

، 124مورد از جمله: بقره 7
 و ... 79، حجر17هود

 

 موارد دیگر: 

ْلأَلْبَابِ، مساجد، ٱأُوْلُواْ مهاجرین و انصار، سجود، ایمان، سید، شفیع، رضوان، مغفرت، فضل، 

مسلمین، مومنین، ریب المنون، و السالم، ذلت، نوح، محمد، لقمان، آدم، هادی، یقین، 

الرحمن، شیطان، صواب، مبارک، حج، جهاد، اسالم، مشعر، مجاهدین، صرصر، اجل، ابتر، 

وات و االرض، وَجِل، غرور، سرور، میعاد، سنت، یوم القیامۀ، بعدالمشرقین، صبر، ملکوت السم

اخیار، حور، جنات، غرفات، مبلسین، حرام، قرآن مجید، الراسخون فی العلم، اغنیاء من 

التعفف، جنت، جنات عدن، ذریت آدم، سالسل، ضاللت، دلوک، رسول، عرفات، رَبّ، كعبه، 

، تنزیل، استغفار، روح، بشیر، نذیر، عرش، محراب، صالت، حق، اهل بیت، باطل، تسبیح

مسجد، طوبی، كرسی، ابلیس، خائن، صادق، حجاب، قربان، بال، لعن، امّ القری، الزّانی، حوٌر 

مقصوراتٌ، ابرار، مصیبت، سَخَط، مریب، شکر، مظلوم، عین الیقین، نکال، انکال، منکر، سدره، 

بوت، مهتدی، آخرت، شهداء، عابد، حورالعین، دنیا، جنت المأوی، مثوی، ترتیل، تقوی، ن

قبله، روضات جنات، بركات، شعرالحرام، انبیاء، خطیئات، صدق، حَسَد، نَحس، حاسد، 

خیانت، أمین، غفلت، معشر، قواریر، زمهریر، اصحاب الجحیم، اذان، امت، زفیر، ربّ العالمین، 

 خلیفه

 

 ترجمه -1-3
واژه یا تركیبی از متن غایب  1گردانیدۀ فارسی یا پارسی شدۀهرگاه خالق اثر ادبی از 

گیرد، ارتباطی بینامتنی بین متون حاضر و غایب ایجاد میشود كه )در اینجا قرآن( بهره 

بدان ارتباط بینامتنی واژگانی ترجمه گوییم. واژۀ نماز، همان صالۀ قرآن میباشد، راه حق 

جمۀ عبادت، شکرانه ترجمۀ شکراً، راستگوی ترجمۀ پرستی تراهلل، بندگی و ربترجمۀ سبیل

گاه ترجمۀ مسجد، قرآن صادق، مسلمانان فارسی شدۀ مسلمون، دوزخ فارسیِ جهنم، سجده

عربی همان قرآناً عربیّاً، حسود ترجمۀ حاسِد و موارد دیگر در شاخۀ ترجمه از بینامتنیت 

فارسی،  شعر در حدیث و رآنق واژگانی قرآن كریم در مقامات حمیدی است. )ر.ک: تجلی

 (17راستگو: ص

ای عینا از قرآن استفاده شده ولی با زبانی دیگر و به عبارتی در واقع مواردی كه واژه

 بندی ترجمه قرار میگیرد. برگردان و ترجمه واژه میباشد، در تقسیم

                                                   
پارسی شده، یعنی این كه واژه یا تركیبی عربی، جامۀ پارسی بپوشد، و با بیرون آمدن از ساختار ویژۀ عربی  -1

 ای دگرگونیها همراه است، ساختاری فارسی بپذیرد.خود، كه ناگزیر با پاره
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 توضیحات استعمال در قرآن استعمال در مقامات حمیدی عبارت

مورد از جمله:  35اثم  20/106ص گناه

 و ...181و173و85بقره

مورد از جمله:  22سیّئۀ 
، 120، آل عمران81بقره

 و ...78نساء

 112خَطِیئَۀ: نساء

 

مورد از جمله:  66صالۀ  70/73/99/121/123/180ص نماز

 و ... 45و43و3بقره

 

مورد از جمله:   66جنّت  174ص فردوس

 و ...111و82و35بقره

 

، 124از جمله: بقره مورد 7 198/201ص پیشوا

 و ... 79، حجر17هود

 امام

ایزد 

 تعالی

  9كبیر المتعال: رعد 215ص

 موارد دیگر:

راه حق، دسههت بخشههنده، پنجه گشههاده، بندگی، میقاتی معلوم، شههکرانه، راسههتگوی، 

گاه، های بهشت، دوزخ، سجدهمروری سحابی، مسلمانان، بهشت، تجاوز حدود ،واجب، روضه

 طوّاف، طالع، خلد برین، قرآن عربی، حسودرب پرستی، 

واژگان متن غایب )قرآن كریم( در متن حاضر )مقامات حمیدی( به صورت كم حضور 

گیری كه همان حضور عین عبارت قرآنی در نظیری پرتعداد میباشد. واژگان از نوع وام

 میباشد.گانۀ واژگانی دارا مقامات حمیدی است، بیشترین بسامد را در میان سه

 
 بینامتنیت كامل متنی -2

هنگامی كه گزارۀ كامل و مستقلی از متن غایب )در اینجا قرآن كریم( در متن حاضر 

شود و دقیقا همان متن اصلی بدون افزایش و یا كم و كاستی در سیاق اولیه و گنجانده 

84

142

26
0

200

ترجمه -واژگانیگیریوام-واژگانیبرآیندسازی-واژگانی

اژگانی نمودار مقایسه ای بسامد انواع بینامتنیت قرآنی قرآنی و

در مقامات حمیدی
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یا یک رود، خواه این متن یک بیت اش توسط خالق متن حاضر )پسامتن( به كار اصلی

نموذجا،  البیاتی شعر الشّعری التّناص ای نثری باشد. )آشکَالمصراع یا قصیده و یا جمله

ای از قرآن كریم، در متن حاضر استفاده شود، در شاخۀ (و یا این كه آیه61طعمۀ حلبی: ص

بینامتنیت كامل متنی قرار میگیرد. جمالتی از قرآن كریم كه عینا در متن مقامات حمیدی 

است، به عنوان بینامتنیت كامل متنی معرفی میشود. انواع اقتباس و تضمین كه با آمده 

فروشی، هنرنمایی و ... معموال در آثار وجود هدف تبرک، تبیین، تعلیل، استشهاد، فضل

فارسی،  شعر در حدیث و قرآن بندی قرار میگیرد.)ر.ک: تجلیدارند، در این بخش از تقسیم

فرق اقتباس و تلمیح در این است »قتباس با تلمیح آمده است: (در تفاوت ا30راستگو: ص

كه تلمیح عبارت از این است كه در ضمن كالم اشارتی لطیف به آیه قرآن یا حدیث یا مثلِ 

سایر یا داستان یا شعری معروف كنند ولی عین آن را نیاورند، اما در اقتباس شرط است كه 

ن را كه حاكی و دلیل  بر تمام جمله اقتباس شده عین عبارت مورد نظر درج، یا قسمتی از آ

 (70فارسی، حلبی: ص ادبیات در حدیث و قرآن تأثیر«)باشد بیاورند

-قرآن كریم )متن غایب

 متن(پیش

-مقامات حمیدی)متن حاضر

 پسامتن(

 تحلیل بینامتنی

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

ها بار در ابتدای سوره 113﴿

نیز بار  1به جز سوره توبه و 

سوره نمل،  30در میانه آیه 

بار آمده  114جمعا به تعداد 

 ﴾است.

 (19ابتدای مقدمه كتاب )ص

 (129بسم اهلل )ص

بر شروع هر عملی با 

ذكر این عبارت تأكید 

شده است. حتی در 
خصوص ذبح حیوانات 

 119، 118نیز در آیات 

سورۀ انعام با  121و 

تأكید بر خوردن صرفاً 

گوشت حیوانی كه 

با ذكر نام خدا سرش 

بریده شده، عمل خالف 

این دستور برابر فسق 

 معرفی شده است.

 بِقُوَّۀٍ لْکِتَابَٱ خُذِ یَحْیَى یَا

 صَبِیّاً لْحُکْمَٱ وَءَاتَیْنَاهُ

 ﴾12مریم﴿

اگر بزرگتری، سبب نجات و رفع 

درجات بودی، عیسی دوروزه بر 

تخت نبوت یحیی زكریا 

 لْحُکْمَٱ ننشستی وَءَاتَیْنَاهُ

 (33صَبِیّاً)ص

آوردن عین عبارت 

قرآنی بدون هیچ 

تغییری و با لطافت 

ای به برتری حکمت ویژه

و دانش بر سن و سال 
 تأكید كرده است.

عبارت مشخص شده در غالم آنم كه چون در بساط  مِنَ أَحْسَنُ وَمَنْ للَّهِٱ صِبْغَۀَ
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 عَابِدونَ لَهُ وَنَحْنُ صِبْغَۀً للَّهِٱ

 ﴾138بقره﴿

بسیط هامون نظاره بوقلمون بر 

كند، بداند كه این كسوت 

 وَمَنْ للَّهِٱ شریف طراز صِبْغَۀَ

صِبْغَۀً  للَّهِٱ مِنَ أَحْسَنُ

 (47دارد.)ص

متن حاضر، عین عبارت 

 قرآنی است.

 لَمَعْزُولُونَ لسَّمْعِٱ عَنِ إِنَّهُمْ

 ﴾212شعراء﴿

هر باالی كوتاه بدان در و درگاه 

 لسَّمْعِٱ عَنِ نَّهُمْنرسد. إِ

 (88لَمَعْزُولُون)ص

عبارت متن حاضر، عین 
 عبارت قرآنی است.

 ﴾2مزمل ﴿ قَلِیلًا إِلَّا للَّیْلَٱ قُمِ

 قَلِیلًا مِنْهُ نقُصْٱ أَوِ نِصْفَهُ

 ﴾3مزمل﴿

 باز مؤدب شرع میفرماید: قُمِ

 (99قَلِیلًا، نِصْفَهُ)ص إِلَّا للَّیْلَٱ

عبارت مشخص شده در 

غایب و حاضر،  متون

 عین هم است.

 شَأْنٌ یَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ مْرِئٍٱ لِکُلِّ

 ﴾37عبس ﴿ یُغْنِیهِ

 مِّنْهُمْ مْرِئٍٱ قوله تعالی: لِکُلِّ

 (200یُغْنِیهِ)ص شَأْنٌ یَوْمَئِذٍ

عبارت مشخص شده در 

دو متن غایب و حاضر، 

 یکسان است.

 موارد دیگر: 

(، 46در)ص﴾185اعراف﴿(، 46در)ص﴾79یس﴿(، 46و45در)ص﴾50روم﴿

(،            88در)ص﴾37ق﴿ (،86در)ص﴾121طه﴿(،  67در)ص﴾7اعلی﴿

(، 89در)ص﴾24ص﴿(، 88در)ص﴾134نساء﴿(، 88در)ص﴾172اعراف﴿

  (،89در)ص﴾83مائده﴿ (،89در)ص﴾88بقره﴿  (،89در)ص﴾22نمل﴿

(، 99در)ص﴾79اسراء﴿ (،96در)ص﴾47طه﴿(، 95در)﴾42انفال﴿

(،                       102در)ص﴾81اسراء﴿(، 101در)ص﴾47ذاریات﴿(، 100در)ص﴾19لقمان﴿

(، 119در)ص﴾113نساء﴿(، 107در)ص﴾24قصص﴿(، 107و106در)ص﴾31نجم ﴿

(، 120در)ص﴾85اسراء﴿ (،120در)ص﴾65كهف﴿(، 119در)ص﴾31بقره﴿

(، 131در)ص﴾1اسراء﴿ (،122در)ص﴾13زخرف﴿(، 122در)ص﴾41عنکبوت﴿

 (، 126در)ص﴾10طه﴿ (،145در)ص﴾40نساء﴿(، 131در)ص﴾78كهف﴿

(،                        181در)ص﴾61فرقان﴿(،   161در)ص﴾108یوسف﴿(، 152در)ص﴾27مائده﴿

(، 185در)ص﴾21ذاریات﴿(، 182در)ص﴾16حجر﴿(، 182و181در)ص﴾190عمرانآل﴿

(، 192در)ص﴾4نجم﴿(،   192در)ص﴾88اسراء﴿(، 187(و)ص186در)ص﴾22روم﴿

 (، 199در )ص﴾30زمر﴿(، 199در)ص﴾144عمران آل﴿(، 198در)ص﴾156بقره﴿

 (206در)ص﴾17مائده ﴿(، 200در)ص﴾37عبس﴿

 

 بینامتنیت كامل متنی با اثرپذیری از اسلوب قرآن كریم در جمله بندی-2-1
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مؤلف مقامات حمیدی برای ایجاد توازن و هم وزنی بین عبارت خودش و عین عبارت 

است. بدین شرح كه در قبل یا بعد از عبارت قرآنی جمله یا قرآنی، سبکی را ایجاد كرده 

جمالتی به سبک و سیاق و هم وزن و قافیه با عبارت قرآنی آورده است. از بین موارد احصایی 

 های زیر انتخاب گردیده است.نمونه

-قرآن كریم )متن غایب

 متن(پیش

-مقامات حمیدی)متن حاضر

 پسامتن(

 تحلیل بینامتنی

أُبَلِّغُکُمْ رِسَاالَتِ رَبِّی وَأَنَاْ لَکُمْ 

 ﴾68اعراف ﴿نَاصِحٌ أَمِینٌ 

فاستمعوا یا رُفَقۀَ المسلمین و 

أَنَاْ لَکُمْ نَاصِحٌ نُخبۀَ المُؤمنین ف

]گوش كنید ای یاران  أَمِینٌ

مسلمان و مؤمنین برگزیده، كه 

من برای شما نصیحت كننده 

 (26مورد اعتمادی هستم.[)ص

قرآنی با اندكی عبارت 

«( و»به جای « ف)»تغییر 

در اینجا ذكر شده است. و 

جمله  2بر وزن این عبارت 

دیگر قبل از بر وزن این 

 عبارت آن آورده است.

 للَّهِٱ مِّنَ نَصْرٌ تُحِبُّونَهَا وَأُخْرَى

 ﴿ لْمُؤْمِنِینَٱ وَبَشِّرِ قَرِیبٌ وَفَتْحٌ

 ﴾13صف

/ فإنّ  فإنَّما الحَربُ سِجالُ القَلِیب

 مِّنَ عَونَ اهللِ نِعمَ الرَّقیب / نَصْرٌ

 (42قَرِیب ) وَفَتْحٌ للَّهِٱ

عین عبارت قرآنی، مصراع 

بیتی  6آخر این شعر 

عبارت  2انتخاب شده و 

هم وزن و سیاق با این 

عبارت قرآنی، به عنوان 

مصراعهای دوم ابیات به 

 كار رفته است.

 مَا صَدَقُواْ  رِجَالٌ لْمُؤْمِنِینَٱ مِنَ

 مَّن فَمِنْهُم عَلَیْهِ للَّهَٱ عَاهَدُواْ

 یَنتَظِرُ مَّن وَمِنْهُم نَحْبَهُ قَضَى

 ﴾23احزاب ﴿ تَبْدِیلًا بَدَّلُواْ وَمَا

فمنهم من یرثی و منهم من 

یفتخر و منهم من یَخذُلَ و منهم 

 قَضَى مَّن مِنْهُموَ من ینتصِرُ  

 (43رُ )صیَنتَظِ  مَّن وَمِنْهُم نَحْبَهُ

عبارت مشترک متون 

غایب و حاضر، با مقدار 

اندكی اختالف )تبدیل 

عین هم «( فهَ»به « و»

-جمله اسمیه 4است ولی 

ای كه بر سیاق و هم قافیه 

با این عبارت، توازنی در 

 كالم ایجاد نموده است.

َّکُمُ إِنَّ  خَلَقَ لَّههذِیٱ للَّهههُٱ رَب

مَاوَاتِٱ تَّۀِ فِی لْأَرْضَٱوَ لسههَّ  سههِ

تَوَىٱ ثُمَّ أَیَّامٍ  لْعَرْشِٱ عَلَى سههْ

ی ْلَٱ یُغْشهههِ َارَٱ للَّی ُهُ لنَّه  یَطْلُب

یثههاً  لْقَمَرَ ٱوَ لشهههَّمْسَٱوَ حَثِ

خَّرَاتٍ لنُّجُومَٱوَ  أَلَا بِأَمْرِهِ مُسهههَ

استعداد خلّ و در یک جوهر، 

خمر دارد و بر یک شاخ اجتماع 

خار و تمر بی ارادت زید و عمرو 

 دلیل است بر وجود آن كه لَهُ 

 رَبُّ  للَّهُٱ تَبَارَکَ لْأَمْرُٱوَ لْخَلْقُٱ

 (45لْعَالَمِینَ)صٱ

عالوه بر آوردن عین 

-عبارت قرآنی، آوردن واژه

های هایی متناسب با واژه

قرآن، در اینجا مشهود 

خار »، «خلّ و خمر»ت: اس

در « زید و عمرو»و « و تمر
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َهُ ْأَمْرُٱوَ لْخَلْقُٱ ل َارَکَ ل َّهُٱ تَب  لل

 ﴾54اعراف﴿    لْعَالَمِینَٱ رَبُّ

خلق »متن حاضر بر سیاق  

در متن غایب آمده « و أمر
 است.

 فَفَزِعَ  دَاوُودَ عَلَى دَخَلُواْ إِذْ

 خَصْمَانِ  تَخَفْ لَا قَالُواْ مِنْهُمْ

 حْکُمٱفَه بَعْضٍ عَلَى بَعْضُنَا بَغَى

 تُشْطِطْ وَلَا لْحَقِّٱبِه بَیْنَنَا

 ﴿ لصِّرَاطِٱ سَوَاءِ إِلَى هْدِنَاٱوَ

 ﴾22ص

 هْدِنَاٱفابسط لنا هذا البساط وَ

لصِّرَاطِ )این بساط را ٱ سَوَاءِ إِلَى

( / 57برای ما بگستر و ... ()ص
ألقِنا فِی سلوکِ هذا البِساط 

 سَوَاءِ  إِلَى هْدِنَاٱوَ

 (129لصِّرَاطِ)صٱ

عبارات متن غایب و دو 

متن حاضر، بدون تغییر، 

هم است و هر دو  عین

جمله قبل از این عبارت، 

بر سیاق آن فعل امر و هم 

 قافیه با آن آمده است.

 غُلَامٌ  لِی یَکُونُ أَنَّى رَبِّ قَالَ

 عَاقِرٌ مْرَأَتِیٱوَ لْکِبَرُٱ بَلَغَنِیَ وَقَدْ

 یَشَاءُ مَا یَفْعَلُ للَّهُٱ كَذَالِکَ قَالَ

  ﴾40عمران آل ﴿

 أَوْفُواْ ءَامَنُواْ لَّذِینَ ٱ أَیُّهَا یَا 

 بَهِیمَۀُ  لَکُم أُحِلَّتْ لْعُقُودِٱبِه

 غَیْرَ عَلَیْکُمْ یُتْلَى مَا إِلَّا لْأَنْعَامِٱ

 إِنَّ حُرُمٌ وَأَنتُمْ لصَّیْدِٱ مُحِلِّی

 ﴾1مائده ﴿ یُرِیدُ مَا یَحْکُمُ للَّهَٱ

بسم اهلل الَّذی لَیسَ علی حکمه 
 مَا یَشَاءُ و یَحْکُمُ مَا مزیدٌ یَفْعَلُ

 (137یُرِیدُ )ص

 

قسمت ابتدایی عبارت، از 
خود مؤلف است. هر چند 

كه برگرفته از مفاهیم 

قرآنی است لیکن برای هم 

قسمت  2وزن شدن با 

بعدی، تالش شده است 

وزن با یُریدُ ای همكه واژه

 )مزید(آورده شود.

 مَّا قُلْتُم سَمِعْتُمُوهُ إِذْ وَلَوْلَا

 بِهَهذَا نَّتَکَلَّمَ  أَن لَنَا ونُیَکُ

 ﴿ عَظِیمٌ  بُهْتَانٌ هَهذَا سُبْحَانَکَ

 ﴾16نور

گفت: ای كذاب لئیم و ای نمام 

 بُهْتَانٌ  هَهذَا زنیم سُبْحَانَکَ

 (159عَظِیمٌ)ص

عبارت مشخص شده 

متون حاضر و غایب، عین 

شبه جمله قبلی  2هم و 

متن حاضر بر وزن و سیاق 

 است.عبارت قرآنی آمده 

َسداً جَعَلْنَاهُمْ وَمَا  یَأْكُلُونَ لَّا جَ

َامَٱ َا لطَّع َانُواْ وَم ِدِینَ ك َال  ﴿ خ

 ﴾8انبیاء

این نکبتی است در ذریت آدم 

 جَعَلْنَاهُمْ علیه السالم عام، وَمَا

 كَاُنواْ وَمَا لطَّعَامَٱ یَأْكُلُونَ لَّا جَسَداً

 (174خَالِدِینَ. )ص

در این عبارت، عالوه بر 

آوردن عین عبارت از متن 

های قرآن كریم، واژه

در متن « عام»و « سالم»

حاضر بر سیاق و وزن 

متن غایب آمده « طَعام»

 است.

 موارد دیگر: 

(، 41در)ص﴾46انفال﴿(،  23در)ص﴾173عمرانآل﴿(، 19در)ص﴾9رعد﴿و﴾163هبقر﴿

(، 50در)ص﴾2حشر﴿(، 46در)ص﴾20ابراهیم﴿و﴾19ابراهیم﴿(،              42در)ص﴾153بقره﴿

                                     (، 164در)ص﴾273بقره﴿ (، 109و108در)ص﴾261بقره﴿(، 57در)ص﴾77قصص﴿
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 (،214و187در)ص﴾76یوسف﴿(، 184در)ص﴾96انعام﴿(، 175در)ص﴾102عمران آل﴿

 (/206در)ص﴾164صافات﴿

مؤلف مقامات حمیدی موارد معتنابهی از عین عبارت قرآنی را در جای جای این اثر 

 وارد متن حاضر نموده است. 

 بینامتنیت كامل تعدیلی -3
زمانی كه خالق اثر ادبی به گزارۀ كامل و مستقلی از متن غایب )در اینجا قرآن كریم( 

بعد از اعمال برخی ساختارشکنیهای  اش جدا كرده وتکیه دارد و این گزاره را از سیاق اولیه

ساده و یا پیچیده، همچون پس و پیش كردن اجزاء، كم و زیاد نمودن، تغییر زمان و صیغۀ 

افعال، تبدیل جمالت خبری به انشایی و برعکس، آن گزاره را درون متن حاضر قرار میدهد 

نموذجا، طعمۀ  البیاتی شعر الشّعری التّناص و به عبارات جدیدی دست می یابد.)آشکَال

( جمالتی از قرآن كریم كه با مقداری تغییر و ساختارشکنی در متن مقامات 64حلبی: ص

گر حل میباشد به عنوان بینامتنیت كامل تعدیلی حمیدی آمده است و به نوعی تداعی

 معرفی میشود.

قرآن كریم )متن 

 متن(پیش-غایب

مقامات حمیدی)متن 

 پسامتن(-حاضر

 بینامتنیتحلیل 

ْلمُعْصِرَاتِ ٱوَأَنزَلْنَا مِنَ 

          مَاءً ثَجَّاجاً 

 ﴾14نبا﴿

لْمُعْصِرَاتِ مَاًء ٱوَأَنزَل مِنَ 

 (19ثَجَّاجاً     )ص

در این جمله اعمال 

تغییر جزئی )تبدیل 

صیغه متکلم مع الغیر 

به مفرد مذكر غایب( 

 انجام یافته است.

 رِجَالٌ لْمُؤْمِنِینَ ٱ مِنَ

 عَلَیْهِ للَّهَٱ عَاهَدُواْ مَا قُواْصَدَ

 نَحْبَهُ قَضَى مَّن فَمِنْهُم

 بَدَّلُواْ وَمَا یَنتَظِرُ مَّن وَمِنْهُم

                                تَبْدِیلًا

 ﴾23احزاب ﴿

قالوا قَضَوا نَحبَهُم جُلّا و 

قاطبۀَ)گفتند همگی 

 (50مردند(.)ص

در متن حاضر مفرد 

تبدیل به مذكر غایب 

جمع مذكر غایب 

گردیده است و به تبع 

فعل، مضاف الیه مفعول 

 نیز جمع شده است.

 یُنفِقُونَ لَّذِینَٱ مَّثَلُ

 للَّهِٱ سَِبیلِ فِی أَمْوَالَهُمْ

 سَبْعَ  أَنَبتَتْ حَبَّۀٍ كَمَثَلِ

 مِّئَۀُ ُسنبُلَۀٍ كُلِّ فِی سَنَابِلَ

 لِمَن یُضَاعِفُ للَّهُٱوَ حَبَّۀٍ

اكتِسابِ فیو اُنفِقُ مالی 

)و دارایی خود را در المحامِدِ

به دست آوردن خصال نیک 

 (119خرج خواهم كرد.()ص

 

متن حاضر با تأسی 

از متن غایب، با مقداری 

ساختارشکنی و تغییر، 

همان معنی را به وجود 

آورده است. با این 
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 عَلِیمٌ  وَاسِعٌ للَّهُٱوَ یَشَاءُ

 ﴾261بقره﴿

ل جمع توضیح كه: فع

به «ینفقون»مذكر غایب 

« انفق»متکلم وحده

تبدیل شده و مفعول 

به مفرد «اموال»جمع 

تبدیل شده و « مال»

ضمایر متناسب با فعل 

استفاده شده است. )هُم 

به هی(؛ در ادامه نیز، به 

للَّهِ، ٱ َسبِیلِ جای فِی

اكتِسابِ المحامِدِ فی

استفاده شده است كه 

خودش فی سبیل اهلل 

 است.

 لَمْ لَیَْتنِی وَیْلَتَى یَا

 ﴿ خَلِیلًا فُلَاناً أَتَّخِذْ

 ﴾28فرقان

لَو كُنتُ متخذاً خلیالً 

التَّخَذتُ ابابکرِ خلیالً)اگر 

كردم، دوستی انتخاب می

-ابوبکر را انتخاب می

 (131كردم()ص

در متن حاضر، به 

جای لَم أتخِذ، فعل 

ماضی با تأكید التَّخَذتُ 

آمده كه هر دو متکلم 

اند و به جای فالناً، وحده

ابابکر انتخاب شده و 

واژه خلیالً نیز تکرار 

 شده است.

 كَثِیراً  لِجَهَنَّمَ ذَرَأْنَا وَلَقَدْ

 لَهُمْ لْإِنسِ ٱوَ لْجِنِّٱ مِّنَ

 وَلَهُمْ بِهَا یَفْقَهُونَ لَّا قُلُوبٌ

 وََلهُمْ بِهَا ُیبْصِرُونَ لَّا أَعْیُنٌ

 بِهَا یَسْمَعُونَ لَّا ءَاذَانٌ

 هُمْ بَلْ لْأَنْعَامِٱكَه أُوْلَهئِکَ 

 لْغَافِلُونَٱ هُمُ أُوْلَهِئکَ أَضَلُّ

 ﴾179اعراف﴿

كاألنعامِ از ستوران  العوامُ

بدایت كردن، كار كوران 

 (163است.)ص

 

در متن حاضر كه 

عوام را مثل چهارپایان 

دانسته است، در متن 

غایب نیز البته بدون 

ذكر واژه عوام، توضیح 

آن را )به همان شکل 

كه زیرش خط كشیده 

 شده است( آورده است.

در متن حاضر، به كه حلیف مناجات دیگر  فَإِذَا أَجَلٌ أُمَّۀٍ وَلِکُلِّ
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 یَسْتَْأخِرُونَ لَا أَجَلُُهمْ جَاءَ

 ﴿ یَسْتَقْدِمُونَ وَلَا سَاعَۀً

 ﴾34اعراف

است و حریف خرابات دیگر. 

 (180وَ لِکُلّ قومٍ یومٌ)ص

جای اُمَّۀ از قوم و به 

جای أجل، واژه یَوم 

استفاده شده كه به 

 همان معنی است.

 یُدْرِكکُّمُ تَکُونُواْ أَیْنَمَا

 بُرُوجٍ فِی كُنتُمْ وَلَوْ لْمَوْتُٱ

 ﴾78نساء ﴿...  مُّشَیَّدَۀٍ

و هو -و حادثُ الموتِ

حَقٌّ/ یُدركکُمِ أینَمَا 

 (199تَکُونُوا)ص

متن حاضر، فعل در 

و مفعول به وسط جمله 

« یُدركکُم»منتقل شده 

، «موت»و به جای فاعل

آمده و « حادثُ الموت»

و هو »یک جمله حالیه 

اضافه شده است. « حقٌّ

أینما تکونوا نیز از ابتدا 

به انتهای جمله منتقل 

 شده است.

 موارد دیگر:

(، 93در)ص﴾15مریم﴿(، 26در)ص﴾41روم﴿(، 19در)ص﴾1انعام﴿

(، 96در)ص﴾24رعد﴿(، 70در)ص﴾10فصلت﴿(، 65در)ص﴾56احزاب﴿

(،                                     181در)ص﴾3انعام﴿(، 166در)ص﴾37نساء﴿(،  129در)ص﴾63نمل﴿

 (185در)ص﴾17مجادله﴿و﴾101یونس﴿و﴾10عمرانآل﴿

 

 بینامتنیت كامل تعدیلی با اثرپذیری از اسلوب قرآن كریم در جمله بندی -3-1
مؤلف مقامات حمیدی برای ایجاد توازن و هم وزنی بین عبارت خودش و عین عبارت 

قرآنی ،سبکی را ایجاد كرده است. بدین شرح كه در قبل یا بعد از عبارت قرآنی جمله یا 

 جمالتی به سبک و سیاق و هم وزن و قافیه با عبارت قرآنی آورده است. 

-قرآن كریم )متن غایب

 متن(پیش

-حمیدی)متن حاضرمقامات 

 پسامتن(

 تحلیل بینامتنی

 ﴿للَّهِ ...ٱوَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى 

 همچنین آل /﴾12ابراهیم

 122عمران

نَشهَدُ بِهِ ال عَن إرتیابٍ و نؤمنُ 

بهِ ال عن إختالبٍ و نتَوَكَّلُ علیه 

 (19فِی جیئۀِ و ذهابٍ )ص

در متن حاضر با 

ساختارشکنی جزئی، به 

به « هه»ضمیر « اهلل»جای 

كار رفته و بر دوام  این 

فی جیئۀ و »توكل، با 
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تأكید شده است. « ذهاب

جمله قبل از آن،  2در 
سعی شده سیاق جمالت 

های متن غایب واژه بر پایه

 باشد.  

 وَعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ لَّذِینَٱ إِنَّ

 مَنْ أَجْرَ نُضِیعُ لَا إِنَّا لصَّالِحَاتِٱ

 ﴾30كهف ﴿ عَمَلًا أَحْسَنَ

فال تقطعوا عن اعتیاض اإلحسانِ 

 مَنْ  أَجْرَ یُضِیعُ أمالً فإنّ اهللَ لَا

 (27عَمَلًا )ص أَحْسَنَ

 در متن حاضر، به جای إِنَّا

نُضِیعُ، از عبارت فإنّ اهللَ  لَا

یُضِیعُ استفاده شده است  لَا

كه عین مطلب با 

ساختارشکنی بازگویی 

شده است. در جمله ماقبل 

نیز بر سیاق و وزن این 

جمله، به صورت نهی، 

 جمله دیگری آمده است.

 لَکُمْ  وَ أَنَاْ رَبِّی رِسَاالَتِ أُبَلِّغُکُمْ

 ﴾68اعراف ﴿ أَمِینٌ نَاصِحٌ

اعلموا أنی امینُکُم و نَصیحُکُم و 

فی هذا الدّاء العَضَالِ 

مسیحُکُم]بدانید همانا من مورد 
اعتماد و ناصح شما هستم و در 

ین درد مسیح و درمانگر ا

 (41شمایم[)ص

 

با مقداری ساختارشکنی 

در عبارت قرآنی، با آوردن 

« أنّ»حرف مشبهۀ بالفعل 
و پش و پیش كردن ناصح 

و امین و نیز اضافه نمودن 

به آخر این دو « كم»ضمیر 

واژه جمله جدیدی درست 

 كرده است.

 مِن للَّهِٱ عَهْدَ یَنقُضُونَ لَّذِینَٱ

 أَمَرَ  مَا وَیَقْطَعُونَ ثَاقِهِمِی بَعْدِ

 وَیُفْسِدُونَ  ُیوصَلَ أَن بِهِ للَّهُٱ

 هُمُ أُوْلَهئِکَ لْأَرْضِٱ فِی

 ﴾27بقره ﴿ لْخَاسِرُونَٱ

ال تُبطِل فیهِ جُهدَنا وَ التَنقُض 

 (73مِن بَعدِ المیثاقِ عَهدَنا)ص

 

جمله فعلیه به جمله امری 

منفی )نهی( مبدل شده، 

در نتیجه ینقُضُونَ به ال 

تنقُض تبدیل شده است. 

عهداهلل به عهدنا مبدل 

گشته و میثاق نکره 

)مضاف به ضمیر هه( با ال 

تعریف به المیثاق تبدیل 

شده است. نکته دیگر این 
كه قسمت اول عبارت 

)التُبطل فیه جهدنا( بر 

قی جمله وزن و سیاق ماب
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كه تغییریافته از عبارت 

قرآنی مزبور است، آمده 
 است.

 لنَّوَىٱوَ لْحَبِّٱ فَالِقُ للَّهَٱ إِنَّ

 لْمَیِّتِٱ مِنَ لْحَیَّٱ یُخْرِجُ

 لْحَیِّ ٱ مِنَ لْمَیِّتِٱ وَمُخْرِجُ

 ﴿ تُؤْفَکُونَ فَأَنَّى للَّهُٱ ذَالِکُمُ

 ﴾95انعام

وَ لنَّوَى ٱوَ لْحَبَّٱوالّذی فَلَقَ 

 (96أنطَقَ الضّبُّ و الَحصی )ص

ی متن در جمله اسمیه

غایب، از حرف مشبهه 

با اسم و خبر « إنّ»بالفعل 

فالق( استفاده شده -)اهلل و

لیکن در عبارت متن 

حاضر، ابتدا واو قسم آمده 

و موصول به كار رفته و 

سازی از جمله فعلیه با فعل

و به « فَلَقَ <فالق»اسم إنّ 

سازی، حب سبب این فعل

و نوی به صورت مفعول 

منصوب واقع شده اند و 

قسمت دوم نیز بر وزن این 
جمله و به سیاق آن، دارای 

مفعول بر  2فعل متعدی و 

وزن مفاعیل عبارت اول 

 آمده است.

 (138در )ص ﴾73هود ﴿ مورد دیگر:

عین  همان گونه كه در نمودار زیر نیز مشاهده میشود، مؤلف مقامات حمیدی در آوردن

هایی در پیش و پس عبارات عبارات قرآنی سعی وافری داشته و سبک وی در آوردن جمله

قرآنی، منحصر به فرد میباشد. وی كمتر عالقه به ساختارشکنی در متن قرآن داشته و در 

مواقعی كه تغییراتی در ظاهر متن قرآنی داده است، به ندرت از سبک خود )آوردنجمله و 

 یه قرآنی( استفاده كرده است.ها با سیاق آواژه
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 نتیجه گیری
های مقامات حمیدی مشخص گردید كه این اثر فاخر در بررسی تمامی جمالت و واژه

و البته نثر متکلف و مصنوع قرن ششم هجری قمری، یکی از آثاری است كه دارای بسامد 

ها همانگونه كه در گیری از آیات قرآن كریم میباشد، نتیجه این بررسیباال در زمینه بهره

نمودار زیر قابل مشاهده است، نشان میدهد در بخش واژگانی بیشترین تأثیرپذیری از قرآن 

های بعدی قرار میگیرد. در گیری بوده و برآیندسازی و ترجمه در رتبهكریم، در حوزه وام

 امتنیتحوزه متنی نیز بیشترین تأثیرپذیری، در بخش بینامتنیت كامل متنی، بوده است. بین

بندی و بینامتنیت كامل تعدیلی، در  جمله در كریم قرآن اسلوب از اثرپذیری با متنی كامل

 قرآن اسلوب از اثرپذیری با تعدیلی كامل های بعدی قرار گرفته و نهایتا نیز بینامتنیترتب

 بندی به تعداد اندک بوده است. جمله در كریم

به عنوان فرضیۀ نخست تحقیق در حوزۀ  گیریفراوانی بیشتر بینامتنیت واژگانی وام

متنی اثبات شد ولی به دلیل رابطۀ مستقیم غنای متن حاضر در اثر استفادۀ بیشتر از قرآن 

 كریم، جز در اندكی از موارد رد میگردد.
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میدیبسامد بینامتنیتهای قرآنی كامل متنی و تعدیلی در مقامات ح
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