
 
  جوینی جهانگشاي تاریخ در قرآن آیات گردانی بافت
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  چکیده
گیرد و مطالعه و درك معنی وابسـته بـه    در پیوند با بافت شکل می ،شناسی کاربردي معناي متن از منظر معنی

زدایـی) و در بـافتی    زبانی است. بر این اساس وقتی متنی از بافت اولیه خود جدا (بافـت  زبانی و بافت برون  بافت درون
گیـرد کـه درمجمـوع بـه آن      تازه بین متن و عناصر بافت جدید شکل میسازي)، روابطی  رود (بازبافت دیگر به کار می

گردانی آیات قرآن در تاریخ جهانگشاي جوینی بررسی شده اسـت.   شود. در پژوهش حاضر بافت گردانی گفته می بافت
یـی  زدا زدایی آیات قرآن به لحاظ ساختار صوري بیشـتر بـه بافـت    دهد که جوینی در بافت دستاورد پژوهش نشان می

همسـو   بخشی از یک آیه پرداخته و با این شیوه توانسته با حذف بافت موقعیتی آیات آنها را با هدف و منظـور خـود  
ساختار صوري آنها را غالباً در جایگاه یکی از اجزاي جمله بـه کـار بـرده  و از     ازنظرسازي آیات  کند. او در بازبافت

سازي آیـات   جیه شرعی؛ بیان مواضع فکري  خود و... به بازبافتحیث اغراض کاربرد به منظور توضیح و توصیف؛ تو
  قرآن پرداخته است.

  
   گردانی، تاریخ جهانگشاي جوینی، آیات قرآن. شناسی، بافت، بافت معنی ها: کلید واژه
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  بیان مسأله -1

اما به سـبب   ؛کننده در کارکرد متن دارد هاي درون هر متن نقشی تعیین ها و ساخت سازه
هاي دیگر و تحت تأثیر شرایط، موقعیت و تعامالت فرهنگـی و   ر متنی در بافت متنآنکه ه

هـا و   رود، کارکرد متن صرفاً بـر اسـاس روابـط درونـی سـازه      اجتماعی خاصی به کار می
ها و بـر اسـاس    شود بلکه براساس روابط آن متن با دیگر متن هاي آن مشخص نمی ساخت

). بـر ایـن   62شـود. (ساسـانی،    ن و... مشخص مـی متغیرهاي تأثیرگذاري چون زمان، مکا
هـاي ایـن مـتن الهـی      ها و ساخت اهللا مجید، سازه ها و آیات کالم توان گفت سوره اساس می

بر ایشـان نـازل شـده اسـت و      $است که متناسب با بافت موقعیتی عصر حضرت رسول
 الـر «بوده است:  هاي این متن مطابق آیات قرآن ارشاد و هدایت بشر ترین کارکرد سازه مهم

تابک أَنْزَلْناه کإِلَی تُخْرِجل نَ النَّاسم بِـإِذْنِ  النُّورِ إِلَى الظُّلُمات  هِـمبإِلـى  ر   ـراطزیـزِ  صالْع 
تر گفته شد کارکرد متن فقط بر اساس روابـط   گونه که پیش اما همان 1)؛1(ابراهیم،  »الْحمید

شود بلکه بر اساس روابط آن متن بـا دیگـر    ص نمیهاي آن مشخ ها و ساخت درونی سازه
تـرین   شود. بدین لحاظ قـرآن از منظـر روابـط بینـامتنی یکـی از مهـم       ها مشخص می متن
هایی است که همواره مورد اقبال و توجه شاعران و نویسـندگان مسـلمان بـوده اسـت.      متن

ندگان مسـلمان بـا   که قرآن معیار فصاحت و بالغت است، شاعران و نویس آنجا همچنین از
هـاي ایـن    ها و مضـمون  ها، عبارت استفاده از آیات قرآن هم توانایی خود را در کاربرد لفظ

دادند و هم با استشهاد و تضـمین از آن تـأثیر سـخن خـود را بیشـتر       معجزه الهی نشان می
ق) ـ.هـ  681-623هانگشا تألیف عطاملـک جـوینی (  کردند. در ادبیات فارسی تاریخ ج می

سـازي   زدایـی و بازبافـت   آثاري است که به آیات الهی مزین شده است. نحوه بافت یکی از
رساند کـه آنچـه در ایـن اثـر      آیات قرآن در جهانگشاي جوینی مخاطب را به این باور می

                                                                                                                                        
مائـده،  ال؛ 185بقره، الشاد و هدایت بشر اشاره شده عبارتست از: بعضی آیات دیگري که در آنها به نقش قرآن در ار .1

حشـر،  ال؛ 40، 32، 22، 17قمر، ال؛ 27زمر، ال؛ 29، 1؛ ص، 2؛ یس، 92، 1نمل، ال؛ 41، 9سراء، ال؛ ا155نعام، ال؛ ا15
  .1حجر، الو  21
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هـاي قرآنـی رد شـده اسـت.      خواند از غربال ذهن مورخی باورمند به فرهنگ و آمـوزه  می
سـازي) آیـات قـرآن در     زدایی و بازبافت انی (بافتگرد پژوهش حاضر بر آن است تا بافت

. فراینـد  1هـا پاسـخ دهـد:     جهانگشاي جوینی را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسـش 
  زدایی آیات قرآن در جهانگشا به لحاظ سـاختار صـوري و مفهـومی چگونـه اسـت؛       بافت

سازي آنها در  افتسازي این آیات از حیث ساختار صوري و اغراض بازب . فرایند بازبافت2
متن جهانگشا چگونه است. پیش از پرداختن به مبحث اصـلی الزم اسـت دربـاره جایگـاه     

  در ادبیات فارسی توضیحاتی ارائه شود.ینی و اثر او ـ تاریخ جهانگشا ـ عطاملک جو
  

  . عطاملک جوینی و تاریخ جهانگشا2
اسـت و تـاریخ    عطاملک جوینی از نویسندگان صاحب سبک در تاریخ ادبیـات ایـران  

هـاي تـاریخی بعـد از حملـۀ      ترین و معتبرترین کتاب که از مهم جهانگشاي او عالوه بر این
در حیطۀ نثر فنی اسـت کـه      شود، به لحاظ ادبی نیز یکی از آثار برجسته مغول محسوب می

» المثـل اسـت   هم از حیث اتقان مطالب و هم از بابت فصاحت و بالغت انشاء، ضـرب «... 
  ). تاریخ جهانگشا از همان زمان تألیف به دو دلیل مشهور بوده است:380فسایی،  (رستگار
  اهمیت موضوع: پرداختن به تاریخ مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیه؛ الف)
موقعیت نویسنده: عطاملک جوینی از بزرگان دولت مغول بـوده اسـت و اطالعـات     ب)

اي را که در جهانگشا از آنهـا   ایع تاریخیزیادي از احوال ایشان داشته است. بسیاري از وق
یاد کرده یا خود شخصاً شاهد آنها بود و یا بدون واسطه از معتمدان قوم شنیده بود؛ چراکـه  

  آباء و نزدیکان وي همه از مالزمان دولت خوارزمشاهیه و مغوالن بودند.
نثـر فنـی   جوینی در تألیف جهانگشا فقط به ذکر وقایع تاریخی بسنده نکرده،  عطاملک

کاربردن واژگان و جمالت عربی، موازنه، سجع،  این کتاب (با همه الزامات نثر فنی اعم از به
هاي نویسنده، این اثر را از اخبـاري   و همچنین بیان احساسات و اندیشه شواهد، امثال و...)

گونه که تـاریخ جهانگشـا بـه لحـاظ نـوع       بودن به سمت انشایی بودن سوق داده است؛ آن
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اي تـاریخی (حملـه مغـوالن بـه ایـران و تبعـات بعـدي آن)         ار گزارشی ادبی از واقعهنوشت
هاي این کتاب، مطابق با اسلوب نثر فنـی،   ). یکی از ویژگی219شود. (شمیسا،  محسوب می

جاي تاریخی کـه شـرح مـاوقع آن     استفاده از آیات قرآن است. عطاملک  جوینی در جاي
هاي اوست، از آیات قرآن بهره گرفته اسـت. نگارنـدگان    هها و خواند ها، شنیده حاصل دیده

سازي آنهـا   زدایی آیات از قرآن و بازبافت در ادامه پس از ارائۀ مبانی نظري پژوهش، بافت
  1در جهانگشاي جوینی را بررسی خواهند کرد.

  
  . مبانی نظري پژوهش3

ي متنـوعی  شـود و رویکردهـا   گفته می» مطالعۀ علمی معنی«به  شناسی: . معنی3-1
دارد؛ براي مثال فیلسوفان رابطۀ بین واژگـان و اصـطالحات زبـانی را بـا افـراد، اشـیاء و       

انـد؛   شـود، بررسـی کـرده    وقایعی که به واسطۀ این واژگان و اصطالحات به آنها اشاره مـی 
انـد و انـواع مختلفـی بـراي معنـا قائـل        گیري معنا پرداخته شناسان به چگونگی شکل زبان
  کـه   هـا نیـز مطالعـاتی انجـام شـده اسـت. ازآنجـا        رباره ساختار معنـایی جملـه  اند، د شده

  انـد،   شناسـان از دیربـاز بـه مطالعـه معنـی توجـه داشـته        فالسفه، عالمان علم منطق و زبان
  فلســفی شناســی  شناســی را بــه ســه شــاخۀ عمــده تقســیم کــرد: معنــی  تــوان معنــی مــی

)Philosophical semantics( منطقـی  شناسـی   ، معنـی)Logical semantics(  شناسـی   و معنـی
                                                                                                                                        

کنون تحقیقات زیادي دربـاره هـر   اهمیت تاریخی ـ ادبی جهانگشا این متن را موردتوجه پژوهشگران قرار داده و تا . 1
عد این اثر انجام شده است. دربارة بازتاب آیات قرآن در جهانگشا  نیز پژوهش هایی نوشته شده کـه بعضـی از    دو ب

) نوشـتۀ مـریم   1389» (اقتباس و تضـمین آیـات قـرآن در تـاریخ جهانگشـاي جـوینی      «آنها عبارتست از:  مقالۀ 
ـ رانیا نفس عزت بر آن اثر و مغوالن ۀحمل جهانگشا خیتار در ثیحد و قرآن بازفهم«محمودي؛ مقالۀ  ) 1392» (انی

» جوینی جهانگشاي تاریخ در قرآنی امثال تعلیمی هاي آموزه بازتاب«از سید نیما اورازانی و مرتضی موسوي؛ مقالۀ 
جهانگشاي جوینی  جوئی از آیات قرآن کریم در هاي خاص بهره بررسی شیوه«) نوشتۀ زهرا سلیمانی؛ مقالۀ 1392(

هاي کاربرد آیات و احادیث  شیوه«مقالۀ  بخش و یاسر دالوند،  ) از اسماعیل تاج1394» (اي با کتب مشابه و مقایسه
ـ  نقد«) نوشتۀ فاطمه علیخانی و محمد میر و مقالۀ 1395» (در تاریخ جهانگشاي جوینی  خیتـار  اول جلـد  یترامتن

نعیمه موسوي. طبق جستجوي نگارندگان مقالۀ حاضر بـا وجـود    ی و) از شیرزاد طایف1399» (ینیجو يجهانگشا
انـد، تـاکنون تحقیقـی کـه در      هاي مشابه دیگري که به تأثیر قرآن در جهانگشـا پرداختـه   ها و پژوهش این پژوهش

  گردانی آیات قرآن در این متن بپردازد، انجام نشده است. شناسی به بررسی بافت چارچوب معنی
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  ).94؛ محمودزاده، 28 -27. (صفوي، )Iinguistic semantics(زبانی 
شناسی اسـت کـه بـه مطالعـۀ معنـی در زبـان        شناسی زبانی بخشی از دانش زبان معنی

و  )theoretical semantics(شناسی نظـري   شود: معنی و به دو نوع تقسیم میاختصاص دارد 
ناسی نظري به بررسی نظـري معنـی در   ش معنی). applied semantics(ربردي شناسی کا معنی

شناسی کاربردي بـه مطالعـۀ معنـی در جریـان ارتبـاط و       پردازد و در مقابل، معنی زبان می
  ).21 -20؛ همو، 98هنگام کاربرد زبان توجه دارد. (صفوي، 

طالعـه و درك معنـی   شناسی کاربردي م ویژه معنی شناسی به از منظر معنی . بافت:3-2
 context of(زبـانی یـا بافـت مـوقعیتی      و بافت برون) co- text(زبانی   وابسته به بافت درون

situation( کند و معناي متن در پیوند بـا   کس از زبان در خأل استفاده نمی است؛ چراکه هیچ
زبانی فضـایی   گیرد. بافت درون زبانی) شکل می زبانی و بافت برون بافت (اعم از بافت درون
زبـانی فضـایی اسـت کـه      شـود و بافـت بـرون    هاي زبان ساخته مـی  است که توسط جمله

شناسـان   زبـان  1970یابد. هرچند تا پیش از آغـاز دهـۀ    هاي زبان در آن کاربرد می جمله
زبانی توجه داشتند؛ از آغاز این دهه تحـت   ازجمله پیروان نظریۀ زایشی فقط به بافت درون

عنوان یکی  زبانی به افت برونب) D. Hymes(و د. هایمز  )J. R. Firth(ر. فرث تأثیر آراي ج. 
ترین عوامل دخیل در تعبیر معنی شناخته شد. فرث معتقد بود که معنـاي یـک گفتـه     از مهم

اي تغییر کند، معناي آن نیـز تغییـر    کند و اگر بافت گفته کاري است که آن گفته در بافت می
لگوگیري از دیدگاه فرث براي تولید جمـالت زبـان برحسـب بافـت     خواهد کرد. هایمز با ا

زبانی این مختصات را معرفـی نمـود: گوینـده، شـنونده، موضـوع، موقعیـت، مجـراي         برون
گـذاري و هـدف از    ارتباطی، رمزگان، شکل پیام، رویداد، شاهدان گفتگو، ابزارهـاي ارزش 

ادشده در تعبیر معنـایی سـخن   ). مختصات ی27؛ مهاجر و نبوي، 21 -19گفتگو. (صفوي، 
فرازبـانی، پیرازبـانی و   «صـورت کلـی بـه سـه نـوع       تـوان آنهـا را بـه    دخیل هستند و می

معنا برآینـدي  «توان گفت:  بر این اساس می ) تقسیم کرد.39(آقاگل زاده، » کنندگان شرکت
 متن، بخشی ناشـی از بینـاکنش   از همکنش پارامترهاي مختلفی است که بخشی از آن درون
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کنندگان] و بخشی متـأثر از بافـت بالفصـل و شـرایط      گر متن [شرکت کننده و خوانش تولید
  ).62 -61(ساسانی، » است 1اجتماعی فرهنگی [عوامل پیرازبانی و فرازبانی]

ها همیشه بـر اسـاس    متن سازي): زدایی و بازبافت گردانی (بافت . بافت3-3
خودبسنده نیست؛ بلکـه هـر مـتن پیونـدي     شوند و هیچ متنی مستقل و  متون گذشته بنا می

) پیوندهاي یک مـتن  27؛ نامورمطلق، 72دوسویه و نزدیک با سایر متون دارد. (مکاریک، 
اي که گاه بدون توجـه بـه ایـن     گونه با متون دیگر در فرایند معناسازي نقش مهمی دارد؛ به

سـازي   زدایی و بازبافت توان برداشت مناسبی از متن داشت. ریشه دو فرایند بافت پیوند نمی
در واقع وقتی متنی از بافـت نخسـتین خـود جـدا     «در همین پیوند متون با یکدیگر است: 

زدایی در بافت جدیـدي   شود و زمانی که پس از بافت زدایی می شود، دچار فرآیند بافت می
» تگردانی اسـ  شود. هر دو فرآیند نوعی بافت سازي می گیرد، دچار فرآیند بازبافت قرار می

  ).197(ساسانی، 
تـرین   طور که در مقدمه گفته شد، قـرآن از منظـر روابـط بینـامتنی یکـی از مهـم       همان

هایی است که همواره مورد اقبال و توجه شاعران و نویسندگان مسلمان بوده است. بـه   متن
هاي این سخنوران بوده است. ایشان متناسـب بـا سـخن     متن بیان دیگر، قرآن ازجمله پیش

سـازي ایـن آیـات در     ات قرآن را از بافت اصلی (قرآن) خارج کرده و به بازبافتآی خود،
تواند پژوهشگران را با زوایاي جدیدي از  اند که توجه به این فرایند می متن خویش پرداخته

گردانی آیات قـرآن) در جهانگشـاي    در ادامۀ جستار حاضر این مقوله (بافت متن آشنا کند.
  خواهد گرفت. جوینی مورد بررسی قرار

                                                                                                                                        
نماید: در بافت بالفصل متن، عالوه بر مکان، زمان و شرایط اجتماعی ـ فرهنگـی    اي ضروري می نکته اینجا ذکر در .1

ایـن  «شوند، عناصـر پیرازبـانی نیـز حضـور دارنـد.       که جزو عناصر فرازبانی تأثیرگذار در معناي متن محسوب می
هـاي   د بـر مفـاهیم، افـزودن الیـه    شوند و براي تأکی عناصر به ضرورت یا بر حسب عادت همراه با گفتار ظاهر می

). مواردي مانند ریتم بخشیدن به جمله، کنـد  94(محمودزاده، » شوند معنایی جدید، تعیین نگرش گوینده استفاده می
  ).34 -33هستند. (صفوي،   یا سریع صحبت کردن، شدت صدا و... از عناصر پیرازبانی
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 سازي آیـات قـرآن در جهانگشـاي جـوینی:     زدایی و بازبافت  . بافت3-4
سـازي در   زدایی از متن مبـدأ و بازبافـت   تر نیز گفته شد، دو فرایند بافت طور که پیش همان

شـود. پـس الزم اسـت ابتـدا دربـاره فراینـد        گردانی نامیده مـی  متن مقصد درمجموع بافت
سازي  ، بحث شود و سپس فرایند بازبافت متن جهانگشا به کار رفتهزدایی آیاتی که در  بافت

  این آیات در تاریخ جهانگشا مورد بررسی قرار گیرد.
زدایـی   آیۀ قـرآن را بافـت   181جوینی زدایی آیات از متن قرآن:  . بافت3-4-1

ایـن آیـات درمجمـوع     1کار برده اسـت.  مورد در تاریخ جهانگشا به 213کرده و آنها را در 
ها بیشترین میزان نمود در متن جهانگشـا   سورة قرآن هستند. در بین این سوره 65متعلق به 

 19آیـه در   15» (انعام«مورد)؛  21آیه در  17» (بقره«هاي  به ترتیب متعلق است به سوره
زدایـی   مورد). آیاتی را که جوینی از متن قـرآن بافـت   12آیه در  7» (آل عمران«مورد) و 

توان به انواعی تقسیم کرد که در ادامـه دربـارة    ساختار صوري و مفهومی میکرده، از حیث 
  آنها توضیح داده خواهد شد.

به لحـاظ سـاختار صـوري    زدایی شده:  . ساختار صوري آیات بافت3-4-1-1
  زدایی کرده قابل تقسیم به دو نوع است: آیاتی که جوینی از متن قرآن بافت

آیـۀ قرآنـی کـه در مـتن      181از مجمـوع   ن قرآن:زدایی کل یک آیه از مت الف) بافت
صورت کامل از بافت اصلی خود (متن قرآن) جدا شده و  آیه به 43شود،  جهانگشا دیده می

سوره قرآن هسـتند   28مورد نمود یافته است. این آیات متعلق به  40در متن جهانگشا در 
زدایی شده است. بـراي   افتصورت کامل ب ها نیز فقط یک یا دو آیه به و در اغلب این سوره

) و کـل آیـه   3/142؛ 1/38سوره انعام دو بار (جـوینی،   45مثال در متن جهانگشا کل آیه 
 27) استفاده شده است. تنهـا مـورد اسـتثنا در ایـن     1/55، جااین سوره یک بار (همان 32

                                                                                                                                        
ده است که پژوهشگران تحقیق حاضر هر بار تکرار آیه را یکی بعضی آیات در متن جهانگشا دو یا سه بار تکرار ش 1.

است، آن چنـد    دو یا سه آیه به شکل متوالی در متن قرار گرفته اند. همچینین وقتی از موارد نمود آیه در متن دانسته
اهـد شـد، گـاه    اند. به همین دلیل در آمارهایی که در ادامه ارائه خو آیه را در محاسبۀ موارد کاربرد یکی فرض کرده

  تعداد آیات بیش از موارد کاربرد آنها در متن است یا بالعکس.
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 ) و از سـوره 36تا  34هاي عبس و واقعه است: از سوره عبس سه آیه (آیات  سوره، سوره
زدایـی و در   صورت کامل از قرآن بافـت  ) به24 و 21 -20؛ 16 -15واقعه پنج آیه (آیات 
  سازي شده است. متن جهانگشا بازبافت

هـاي پـژوهش    گونـه کـه از داده   آن زدایی بخشی از یک آیـه از مـتن قـرآن:    ب) بافت
وجـه داشـته   زدایی بیش از نوع پیشین ت آید، نویسندة تاریخ جهانگشا به این نوع بافت برمی

شـده) را در   زدایـی  آیه قرآن استفاده و آنها (آیات بافت 139زدایی در  از این بافت است. او 
سورة قـرآن   55سازي کرده است. این آیات متعلق به  مورد در متن جهانگشا بازبافت 173

 زدایی شـده) و  آیه بافت 16هاي بقره ( زدایی در سوره هستند و بیشترین نمود این نوع بافت
آیه متناسـب بـا مـتن خـویش بـه       124زدایی شده) مشهودست. او در  آیه بافت 13( انعام

آیه نیز به گـزینش ترکیـب و عبـارتی بسـنده      15اي از آن آیه پرداخته و در  انتخاب جمله
:  بِإِحسـان  تَسریح«و » : نیکو نگاه داشتن بِمعرُوف إِمساك«کرده است؛ براي مثال دو ترکیب 

زدایــی و در مــتن جهانگشــا  ســوره بقــره بافــت 229از آیــۀ » گی آزاد کــردنبــه شایســت
  ).24، جاسازي شده است. (همان بازبافت

زدایـی   ترین دالیلی که جوینی را به سوي این نوع بافت به نظر نگارندگان یکی از عمده
سوق داده، امکان حذف بافت موقعیتی آیات و همسو کردن آنها با متن جهانگشا و هدف و 

متنـی/ زبـانی و    اي در هم تنیده از بافت درون که هر متنی شبکه منظور نویسنده است؛ چرا
اي  گونـه  خوردگی بافت زبانی و موقعیتی به ) و گره184متنی/ موقعیتی است (ساسانی،  برون

شود. حقیقـت آن   است که گاه حذف بخشی از بافت زبانی منجر به حذف بافت موقعیتی می
شـود و در   زدایـی مـی   از بافت موقعیتی  خود دورتر شود، بیشتر بافتاست که هرچه متنی 
). جوینی نیز با استفاده 46تواند به هر مکان یا زمانی اشاره کند. (الهیان،  چنین وضعیتی می

 139از این شیوه بسیاري از آیات قرآن را همسو با متن جهانگشا کرده اسـت. از مجمـوع   
آیه با حذف بافـت زبـانی،    114بخشی از آنها پرداخته، در زدایی  اي که جوینی به بافت آیه

تمام یا بخشی از بافت موقعیتی (نظیر مکان، زمان، رویداد، مشارکان موقعیت، موضوع و...) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             8 / 18

http://pdmag.ir/article-1-1572-fa.html


  171///  جوینی جهانگشاي تاریخ در قرآن آیات گردانی بافت

  آیه نیز حذف شده است. 
از بین مفاهیم متعددي کـه در قـرآن    زدایی شده: . مفهوم آیات بافت3-4-1-2

اي از  اریخی جهانگشا که در آن رخدادها و وقایع برههمطرح شده، جوینی متناسب با متن ت
زدایی آیاتی پرداخته که شامل مفـاهیمی چـون الگوهـاي     روزگار بیان شده، بیشتر به بافت

هاي مختلف، سنتهاي رایج الهی در مناسبات اجتماعی، قدرت  رفتاري تکرار شونده در نسل
رسد بسـیاري   ... است. به نظر میخداوند در تعیین سرنوشت بشر، سرگذشت اقوام پیشین و

زدایی آیات، مفاهیم تأثیرگـذار در جریانهـا و وقـایع     از مفاهیم موردتوجه جوینی در بافت
اي که در متن جهانگشا به کـار   شده زدایی زندگی بشر و مناسبات تاریخی است. آیات بافت
درت و حاکمیـت  هاست: آیات مربوط به ق رفته، به لحاظ مفهومی اغلب متعلق به این حیطه

هـا و خلـق و خـوي     مطلق پروردگار و همچنین قهر و عذاب الهی، آیات مربوط به ویژگی
انسان و نیز سرگذشـت پیشـینیان، آیـات مربـوط بـه مومنـان و کـافران. جـوینی بعـد از          

سازي آنها براي بیان رویدادها و اتفاقـات و   زدایی این مفاهیم از متن قرآن، به بازبافت بافت
م موقعیت و جایگاه افراد پرداخته است. براي مثال در تاریخ جهانگشا نهاد قدرت نیز ترسی
سازي آیات مربوط به مؤمنان و پرهیزگاران و نیز آیات مربوط به قدرت مطلـق   با بازبافت

شـود و هرگونـه    خداوند (در تفویض حکومت به هر که خدا بخواهد) مشروع جلوه داده می
سازي آیات مربوط به کافران و گناهکـاران   این نهاد با بازبافت ایستادگی و مقاومتی دربرابر

  و همچنین آیات مربوط به قهر و عذاب الهی محکوم به شکست است.  
تـر   گونه کـه پـیش   همانسازي آیات قرآن در متن جهانگشا:  . بازبافت3-4-2

داختـه   قرآن در متن جهانگشا پر ۀیآ 181سازي  مورد به بازبافت 213گفته شد جوینی در 
سـازي ایـن آیـات در مـتن      که در ادامۀ این نوشتار سـاختار صـوري و اغـراض بازبافـت    

  جهانگشا مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
سـازي آیـات    بازبافـت سازي شده:  . ساختار صوري آیات بازبافت3-4-2-1

  قرآن در متن جهانگشا به لحاظ ساختار صوري به دو نوع قابل تقسیم است:
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هـاي پـژوهش    آنگونـه کـه از داده   اي مستقل: سازي آیه در جایگاه جمله الف) بازبافت
اي مسـتقل   عنوان جملـه  سازي آیات قرآن، آنها را به مورد بازبافت 87آید، جوینی در  برمی

زدایی کرده هیچ  مورد در بخشی که از قرآن بافت 75در متن جهانگشا آورده است. البته در 
 12آن آیه، جمله یا عبارت را به کار برده است؛ ولی در دخل و تصرفی انجام نداده و عین 

زدایی شده از متن قرآن پرداخته اسـت؛ بـراي مثـال     مورد به دخل و تصرف در بخش بافت
 حبـلِ  منْ إِلَیه أَقْرَب نَحنُ و نَفْسه بِه تُوسوِس ما نَعلَم و الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد و«جوینی از آیۀ 

 او بـه  رگ گـردن  از مـا  و: الْوریـد  حبـلِ  مـنْ  إِلَیه أَقْرَب نَحنُ و«) جملۀ 16(ق، » وریدالْ
بـه  » ه«و ضمیر متصل » هو«به » نحن«زدایی و با تغییر ضمیر منفصل  را بافت .»نزدیکتریم

 دامـن  در دسـت  اجـل  چـون  و«سازي کرده اسـت:   آن را در متن جهانگشا بازبافت» کم«
 لشـکر  مقابـل  از ختنیگـر  و قلعه کردن خراب يجا هب که است شابورین مردم منظور[ ایشان
 اقـرب  هو و برکرده گریبان از سر ایشان با بلک بود زده ]شدند مشغول قلعه میترم به مغول
بلِ منْ الیکم ح رِید و هو اقـرب الـیکم مـن    «). در این مثال 1/135» (ندادند رضا بتفرقه الْو

لۀ معترضه و مستقلی است که به توصیف نهاد (اجـل) پرداختـه اسـت. در    جم» حبل الورید
اجل است و چـون سـخن از نزدیـک بـودن     » هو«جملۀ معترضه مورد بحث مرجع ضمیر 

کنـد، بـه کـار بـردن      مرگ ایشان (مردم نیشابور) است، آنچه سیاق طبیعی کالم ایجاب مـی 
م«به جاي ضمیر متصل مخاطب » هم«ضمیر متصل غایب  رسـد   است؛ چنین به نظر می» کُ

م«که هدف جوینی از به کار بردن ضمیر متصل  هشدار دادن به مخاطب و یادآور شـدن  » کُ
این حقیقت است که: مرگ نه فقط به مردم نیشابور بلکه به همه شما انسانها (در هر مکان و 

  تر است. زمانی که باشید) از رگ گردن نزدیک
مـورد آیـات    126جـوینی در  کی از اجزاي جملـه:  سازي آیه در جایگاه ی ب) بازبافت

الیه، قید، بـدل و   قرآن را در جایگاه یکی از اجزاي جمله (نهاد، مسند، مفعول، متمم، مضاف
 آن میـان  در چـون  کلمـه  اخـتالف «سازي کرده است؛ براي مثال در جملۀ  صفت) بازبافت

ـ ز بـه  یک هر دامتن و خجالت از نماند خالف هیچ ایشان مخالفت در شد ظاهر طایفه  انب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            10 / 18

http://pdmag.ir/article-1-1572-fa.html


  173///  جوینی جهانگشاي تاریخ در قرآن آیات گردانی بافت

 40بخشی از آیۀ » اتراب کنت لیتنى یا) «3/48، جا(همان» اتراب کنت لیتنى یا گفتند مى حال
قـرار گرفتـه اسـت.    » گفتنـد «سوره نبأ است که در متن جهانگشا در جایگاه مفعول فعـل  

 و قـدرت  بلک شود مى معلوم ایشان قهر و غلبه حکایت این تقریر از و«همچنین در جملۀ 
ورُالْق هقَ اهب فَوعهق اد ر و محقّ  و ملـک  چنـدین  بـر  و بیاید فوجى لشکرى از که گردد مقرّ

سوره  18که بخشی از آیه » ادهعب فَوقَ اهرُالْق هو و«) 1/116، جا(همان» زند سالطین ملک
اي که در مثـال ذکـر    قرار گرفته است. نکته» قدرت« الیه واژة انعام است، در جایگاه مضاف

سازي آیات قرآن در تاریخ جهانگشـا قابـل ذکـر     شده و مواردي دیگر از این نوع بازبافت
نشینی با دیگر اجزاي کـالم در   هاي قرآن را در هم است آن است که جوینی گاه معنی جمله

 هـو  و«ذکـر شـد، معنـی اسـنادي     اي که  حد یک واژه یا ترکیب تقلیل داده است. در نمونه
) بـه ترکیـب   129(فوالدوند، » است چیره خویش بندگان بر که اوست و: ادهعب فَوقَ اهرُالْق

محقق و  قدرت خداوند مسلط بر بندگانبلکه  خداوند مسلط بر بندگان تبدیل شده است: ...
  مقرر گردد... .
قرآن در جایگاه یکی از اجـزاي  زدایی شده  هاي بافت موردي که بخش 126از مجموع 

مورد آیه، جمله یا عبارت قرآنی بدون دخل و  111کار رفته، در  جمله در متن جهانگشا به
مورد همراه با تغییر (اعم از حـذف   15سازي شده و  تصرف در ساختارِ صوري آن بازبافت

ردن فعل به اسم کردن یا افزودن یا تغییر دادن واژگان و حروف، تغییر دادن ضمایر، تبدیل ک
جایی اجزاي آیه و تبدیل نوع فعل) بوده است؛ براي مثال در ذکر احوال سلطان  فاعل، جابه

 هـیچ  آنک سبب و«محمدخوارزمشاه و گریختن او از مقابل لشکر مغول چنین آمده است: 
 تقـدیم  أَنْفُسهِم و الهِمبِأَمو هاللّ سبِیلِ فی اهدواج و خدا ۀفریض بر انبیا فرار سنّت نبود چاره
 جاهـدوا  و ثقـاالً  و خفافـاً  انْفـرُوا «). در این جملـه بخشـی از آیـۀ    2/111(جوینی، » کرد

کُموالبِأَم و کُمبیلِ  فی أَنْفُسس اللَّه کُمرٌ ذلخَی  إِنْ لَکُـم  ـونَ  کُنْـتُملَماز مـتن  41توبـه،  ال» (تَع (
سـازي   در جمله فوق بازبافت» فریضۀ خدا«عنوان بدل از  تی بهزدایی و با تغییرا قرآن بافت

ـدوا بـه ماضـی:         شده است؛ این تغییرات عبارت است از: تبـدیل نـوع فعـل (از امـر: جاه
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م به غایب: هم) و جابه دوا)، تغییر ضمیر (از مخاطب: کُ جایی اجزاي آیه (مقدم داشـتن   جاه
  »).أَنْفُسهِم و الهِمبِأَمو«بر  »اللَّه سبیلِ  فی«

سازي آیات قرآن در  جوینی در بازبافتسازي شده:  . اغراض آیات بازبافت3-4-2-2
  متن جهانگشا به ترتیب بسامد بیشتر به این اغراض پرداخته است:

سـازي شـده در مـتن     یکی از اغراض آیات بازبافـت الف) تشریح، توضیح و توصیف: 
هـا یـا    شریح، توضـیح و توصـیف افـراد، مکـان    مورد نمود یافته ـ ت  76جهانگشا ـ که در  

هاي گوناگون است؛ براي مثال جوینی در بخشی از جهانگشا کـه بـه ذکـر احـوال      موقعیت
 تضـّرع  و نالـه  مثلـه  و شـکنجه  عقوبـت  از«الدین خوارزمی پرداختـه، آورده اسـت:    شرف

 خـورد  نسـت توا مـى  بـرادر  غم برادر نه رسید مى آسمان به خلقان دودآساى آه و مسکینان
 خـویش  فـرا  خـویش  نـه  ساخت توانست مى را پسر کار پدر نه و دید مى آذرش بر اگرچه

ه و اخیه من المرء یفرّ یوم ریختند مى خونش همه گر و رسید مى روز چنـد  آن در ابیـه  و ام 
 34آیات  ). در مثالی که ذکر شد2/276، جا(همان» رفت مى مشاهده داشت مقام آنجا او که
عبس که در متن مبدأ (قرآن) درباره سختی احوال مردم در روز قیامت اسـت،  سورة  36تا 

در متن مقصد (جهانگشا) براي توصیف شدت و سختی احوال مردم قزوین که دچار ظلم و 
سازي شده است. همچنین شـهر خـوارزم در    الدین خوارزمی شده بودند، بازبافت ستم شرف

بۀ بلدة حکم دهور و ایام تقلّب از پیش «...گونه توصیف شده است:  تاریخ جهانگشا این طی 
کـه  » غفور رب وطيّبة  ةبلد«). در متن مبدأ یعنی قرآن 1/96، جا(همان» داشت غفور رب و

 مجموعـه سورة سبأ است، دربارة قـوم سـبأ و سـرزمین ایشـان اسـت و       15بخشی از آیۀ 
 نظـر  از«است: قوم سـبأ   شده منعکس قوم سبأ در این جملۀ کوتاه معنوى و مادى نعمتهاى
 و دزدان از گونـاگون،  هـاى  آلـودگی  از پـاك  داشتند، پاکیزه و پاك سرزمین مادى نعمتهاى
 شـود  مى گفته حتى و وحشت و ناامنى از قحطى، و خشکسالى از بالها، و آفات از ظالمان،

 حاصـلخیز  سرزمینى و داشت افزا فرح نسیمى و پاك هوایى .بود پاك نیز موذى حشرات از
(مکـارم  » بـود  آنهـا  حال شامل خداوند غفران معنوى نعمت نظر از اما و بار پر درختانى و
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 بلـدة «). جوینی براي توصیف شهر خوارزم پیش از حملـه مغـول جملـۀ    18/58شیرازي، 
بۀ و طی سازي کرده است.   بافت گشا باز را در متن مقصد یعنی جهان» غفور رب  

سازي آیات قرآن به توجیه اعمال  رد با بازبافتمو 27جوینی در  ب) توجیهات شرعی:
افراد گوناگون (اعم از مردم عادي، حاکمان و...) و نیز توجیـه اتفاقـات و وقـایع پرداختـه     

ختن را تحت تصرف  )نایمان است؛ براي مثال وقتی کوچلک خان (پسر تایانک پادشاه قوم
ا کنند و ایشان را میـان دو کـار   خود درآورد، اهالی ختن را مجبور کرد تا دین اسالم را ره

ر کرد:  د یا«مخی  تحویـل  چـون  ختائیـان،  بلبـاس  تلـبس  یا پرستى بت و نصارى مذهب تقلّ
 تعالى اللّه قال گشتند مکتسى ختائیان کسوت به اضطرار غایت از نبود ممکن دیگر بمذهب

سـازي   ). جـوینی بـا بازبافـت   1/49» (رحیم غَفُور ربک فَإِنَّ ادع ال و اغٍب غَیرَ اضْطُرَّ فَمنِ
سورة انعام به توجیه عمل ختائیان پرداخته اسـت: ایشـان ناچـار بـراي      145بخشی از آیۀ 

 به[ که کس هر«طور که خداوند فرموده است  حفظ جان جامه ختائیان بر تن کردند و همان
 مهربان آمرزنده داخ قطعاً نباشد، خواه زیاده و سرکش و شود ناگزیر] انجام دادن امري حرام

  )280(فوالدوند،  .»است
جوینی براي بیان وقایع هولناك روزگار خود آن هم در پیشـگاه مغـوالن بـه ناچـار از     
گفتمانی همسو با عقاید مسلمانانِ سرخورده از توحش مغول استفاده کرده است. (عباسی و 

ن او بخشـی از آیـۀ   ). به همین دلیل در توجیه به قدرت رسیدن چنگیز و خاندا83گیلکی، 
 و تَشاء منْ تُعزُّ و تَشاء ممنْ الْملْک تَنْزِع و تَشاء منْ الْملْک تُْؤتی الْملْک مالک اللَّهم قُلِ«

لُّ ذ زدایـی و آن   ) را بافـت 26عمران،  (آل» قَدیر ء شَی کُلِّ  على إِنَّک الْخَیرُ بِیدك تَشاء منْ تُ
 مـن  الملـک  تؤتى منشور سرّ و«کند:  سازي می ر متن جهانگشا به این صورت بازبافترا د
 الملک تنزع مقصود چنانک گشته پیدا و مسطور او اوالد و زخانیچنگ دولت جبین بر تشاء
گونه کـه از مـتن فـوق     ). آن2/130» (گشته هویدا او معاندان احوال صفحات بر تشاء ممن
بخشی بـه حاکمیـت مغـوالن     سازي این آیه در صدد مشروعیت فتآید، جوینی با بازبا برمی

بوده است: ارادة خدا بر آن قرار گرفته بود که قدرت و حکومت در دسـت مغـوالن باشـد؛    
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چراکه خداوند مالک حکومتهاست، آن (حکومت) را به هر کس بخواهد (چنگیز و خانـدان  
  ستاند.  یز) بازمیبخشد و از هر کس بخواهد (دشمنان و مخالفان چنگ او) می

مـورد معنـایی فراتـر از     18سازي آیـات در   جوینی در بازبافت ج) بیان معانی ضمنی:
معناي ظاهري آیات را در نظر داشته است؛ براي نمونه در بخشی که جوینی به ذکر خانـان  
قراختاي و احوال خروج و استیصال ایشان پرداخته، درباره تسـلط یـافتن کوچلـک (پسـر     

 کوچلـک «نویسـد:   ) بر کورخـان (لقـب امیـران قراختـاي) مـی     نایمان شاه قومتایانک پاد
 بازپس لشکر از خان کور که بشنید چون شده مستعد و بود گشته وشکرده را کار دیگرباره
 دریـن  جوینـد  مى اجتناب ازو لشکر اکثر و کرده رسمى بى چه رعایا و مواضع با و آمدست
ه میغ از برق چون دیگر بار و دانست غنیمت را فرصت وقت مغافصـۀ  را او و شـد  او متوج 

، جـا (همان» أَزا تَـؤُزهم  افرِینَالْکـ  علَى اطینَالشَّی أَرسلْنَا اأَنّ تَرَ أَلَم تعالى اللّه قال فروگرفت
 بـر  را شـیطانها  مـا  کـه  ندانسـتى  آیا«) آن است که 83). معناي ظاهري این آیه (مریم، 93

) ولـی آیـۀ   311(فوالدونـد،  » کننـد؟  تحریـک ]  گناهـان  بـه [ را آنـان  تا ایم گماشته کافران
کند: کوچلک، شـیطانی   سازي شده در متن جهانگشا بر معنایی ضمنی نیز داللت می بازبافت

است که براي آزار رساندن به کافري چون کورخان گماشته شده است. نکته قابل توجه در 
سـازي شـدة جهانگشـا     آیـات بازبافـت   محور مورد بحث آن است که درك معناي ضـمنی 

همیشه به سادگی مثال فوق نیست. در بعضی موارد به دلیل حذف بخشی از آیه در مرحلـۀ  
پذیر است که  سازي شده براي مخاطبی امکان زدایی درك معناي ضمنی بخش بازبافت بافت

تصـرف  از بخش محذوف آیه نیز مطلع باشد؛ براي نمونه جوینی در ذکر واقعـۀ خـوارزم و   
ه«این شهر به دست مغوالن چنین نوشته است:  ه محلّ  و گرفتنـد  مـى  سراى به سراى و بمحلّ

م شهر تمامت تا کشت مى را خلق تمامت و کند مى  آنـچ  راندنـد  بصـحرا  را خالیق شد مسلّ
 جوان زنان و کودکان آنچ و کردند جدا را صدهزار از زیادت بودند صناعت و حرفت ارباب
 را قتـال  مـرد  هریـک  کردند قسمت لشکر بر را مردان باقى و برد اسیرى هب و کرد برده بود

جعلْن تعالى اللّه قال رسید مقتول نفس چهار و بیست  إِنَّ ممـزَّقٍ  کُلَّ اهممزَّقْن و ادیثَأَح اهمفَ
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آی لکذ فی شـده   سازي اي که در این موضع بازبافت ). آیه1/101» (شَکُور ارٍصب لکُلِّ اتلَ
سورة سبأ است. این آیه در متن مبدأ دربارة عذابی است که خداونـد بـه    19بخشی از آیۀ 

سـازي شـده در    دلیل ناسپاسی و کفران نعمت بر قوم سبأ نازل کرد و معناي بخش بازبافـت 
 و گردانیـدیم  حکایتهـا ]  موضوعِ آیندگان، براى[ را آنها پس«... متن جهانگشا این است که 

 سپاسـگزارى  شـکیباى  هـر  بـراى ] مـاجرا [ ایـن  در قطعـاً  کـردیم؛  ارشـان م و تـار  سخت
)؛ اما مخاطبی که از معناي این آیه در مـتن مبـدأ آگـاه اسـت     430(فوالدوند، »  عبرتهاست

تواند به این معناي ضمنی برسد که جوینی مردم خوارزم را مثل قوم سبأ دانسـته کـه در    می
ذکـر  «داوند شدند. البته او در سطرهاي ابتـداییِ  نتیجۀ طغیان و کفران نعمت دچار عذاب خ

 رب و بَلْـَدٌة طَيِّبَـةٌ سـوره سـبأ (   15نیز در توصیف این شهر از بخشی از آیۀ » واقعه خوارزم
اي دانسـت بـراي    تـوان آن را در حکـم تمهیـد و مقدمـه     کرده است که مـی  استفاده) غَفُور
م سبأ سرنوشـت ایشـان را بـراي مـردم     دهی به ذهن مخاطب تا با تداعی ماجراي قو جهت

  خوارزم نیز در نظر بگیرد. 
یـابی   یابی وقایع و اتفاقات یـا ریشـه   مورد به علت 17جوینی در  د) استشهاد و استناد:

بعضی رفتارها، معتقدات  و باورها پرداخته و براي اثبات سخنان خود به استشهاد از قـرآن  
ز جهانگشا به ذکر احوال اوالد و احفاد چنگیـز  روي آورده است؛ براي مثال او در بخشی ا

دانـد و   پرداخته، علت غلبه ایشان بر همه جهان را موافقت و مساعدت ایشان با یکدیگر می
کند و در نهایت براي  همچنین دلیل شکست پادشاهان دیگر را نزاع و دشمنی با هم ذکر می

 ایـن  تقریـر  از غـرض  و«جوید:  سورة انفال تمسک می 46اثبات این ادعا به بخشی از آیۀ 
 ملـوك  از آنـچ  بـرخالف  ایشانست موافقت[پرداختن به احوال فرزندان و نوادگان چنگیز] 

 و مقهـور  الجـرم  تـا  اندیشـد  پـدر  دفـع  پسر و کند برادر قصد برادر که است روایت دیگر
ـ  ال و تعـالى  اللّه قال شد منکوس و منکوب ازیشان هریک دولت و گشتند مغلوب  واازعتَن
ذْهب و فَتَفْشَلُوا   ).  1/32» (رِیحکُم تَ

 13سازي آیات در متن جهانگشا در  بازبافت ـ عقیدتی نویسنده: ) بیان مواضع فکريـه
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گیـري وي نسـبت بـه افـراد، وقـایع و       بیان فکر و عقیده نویسنده و موضـع  مورد به منظور
قـاآن بـه جانـب سـرزمین     رخدادها بوده است؛ براي نمونه در ماجراي لشکرکشی اوکتاي 

خـان، وقتـی درمقابـل لشـکر مغـول شکسـت        ختاي (چین شمالی)، پادشاه ختـاي، التـون  
 از دولـت  خشـت  کـه  دانسـت  چون«سوزاند:  اش را در آتش می خورد، خود و خانواده می
 کـه  فرزندان و زنان از جماعتى با شده کشته او لشکر اغلب و است رفته بیرون ملک قالب
 سوخته تا درزدند آتش و نهادند چوب تا فرمود آن گرد بر گرد و رفت خانۀ در بودند او با
آخرَةَ و الدنْیا خَسرَ شد ). جـوینی بعـد از شـرح    154، جا(همان» الْمبِین الْخُسرانُ هو ذلک الْ

نظر منفی خود را دربارة تصمیم و اقدام التـون   سورة حج 11ماجرا با آوردن بخشی از آیۀ 
بـا   داده و دسـت  از را مقابل خان مغول دنیا با مقاومت در ن کرده است: التون خانخان بیا

 و خسـران  ایـن  سوزاندن خود و خاندانش در آتش، آخرت را نیز از دست داده اسـت کـه  
  است.   آشکار زیانی

اي که الزم است در پایان این مبحث به آن اشاره شود آنسـت کـه اغـراض یـاد شـده،       نکته
سازي شده در متن جهانگشا افزون بر موارد یـاد   اخل دارند. از بین آیات بازبافتگاهی با هم تد

مورد غرض از کاربرد آیه بیان معناي ضمنی همراه با تشریح، توضـیح  و توصـیف    18شده، در 
مورد) و توجیـه   2مورد) استناد و استشهاد ( 6مورد)، بیان مواضع فکري ـ عقیدتی نویسنده (  9(

مورد غرض از کاربرد آیـه بیـان مواضـع فکـري همـراه بـا        15وده است. در مورد) ب 1شرعی (
  مورد) بوده است.   2مورد) و استناد و استشهاد ( 13تشریح، توضیح  و توصیف (

  
  نتایج مقاله

هاي مهم و موردتوجـه سـخنوران مسـلمان بـوده اسـت.       متن قرآن همواره یکی از پیش
ن از این کتاب آسـمانی در نگـارش تـاریخ    جوینی نیز در جایگاه مورخی مسلما عطاملک

اي که بـه نگـارش    ـ ادبی  جهانگشا بهره برده است. او متناسب با سمت و سوي اثر تاریخی
زدایی) و آنهـا   یعنی قرآن جدا کرده (بافت  آن مشغول بوده، آیاتی از قرآن را از بافت اصلی
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سازي) که به این دو فرایند  فترا در بافت جدید یعنی تاریخ جهانگشا قرار داده است (بازبا
شود. از بررسی دو فرایند مذکور در تاریخ جهانگشا نتـایج   گردانی گفته می درمجموع بافت
  زیر حاصل شد:

زدایی آیـات از مـتن قـرآن از حیـث سـاختار صـوري بیشـتر بـه          . جوینی در بافت1
از مـتن مبـدأ   زدایی بخشی از آیه توجه داشته هرچند آیـاتی را نیـز بـه طـور کامـل       بافت
زدایـی   رسد که علت توجه عمده جـوینی بـه بافـت    زدایی کرده است. چنین به نظر می بافت

بخشی از آیه امکان حذف بافت موقعیتی آیه و همسو کردن آن با متن جهانگشـا و غـرض   
  نویسنده بوده است.  

این سازي آیات به لحاظ ساختار صوري، اغلبِ  . نویسندة تاریخ جهانگشا در بازبافت2
زدایی کرده در جایگاه یکـی از اجـزاي    آیات یا جمالت و عبارات را که از متن قرآن بافت

اي مستقل به کار  سازي کرده است؛ هرچند گاهی نیز آنها را در جایگاه جمله جمله بازبافت
  برده است.  

سازي آیات در متن جهانگشا بنـا بـه مسـتندات پـژوهش،      . از حیث اغراضِ بازبافت3
یشتر در صدد دستیابی به این اغراض بوده است: تشریح، توضیح و توصیف افـراد،  جوینی ب

هاي گوناگون؛ توجیهات شرعی در بیان کردار افراد یا در ذکـر اتفاقـات و    مکانها و موقعیت
یـابی   وقایع؛ بیان معانی ضمنی فراتر از معناي ظاهري آیـات؛ استشـهاد و اسـتناد در علـت    

یابی رفتارها و باورها و بیان مواضـع فکـري ـ عقیـدتی نویسـنده       وقایع و اتفاقات یا ریشه
  نسبت به افراد، وقایع و رخدادها.  
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