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چکيده
از آنجــا کــه قــرآن کریــم منبــع بیپایــان اندیشـههای اخالقــی ،انســانی و تربیتــی اســت ،بســیاری از شــاعران
و نویســندگان فارســی زبــان ،همــواره در خلــق آثــار خــود از ایــن گنجینــۀ پرفیــض بهــر ه بردهانــد .همیــن
آميختگــي ميــراث مكتــوب فارســی بــا آموزههــاي اســامی ،موجــب دشــواری درك ايــن ميــراث بــدون
آشــنايي بــا قــرآن و حديــث شــد ه اســت .ناصــر بــن خســرو قبادیانــی یکــی از شــاعرانی کــه شــعر را در
خدمــت ترویــج افــکار دینــی و مذهبــی خــود قــرار دادهاســت؛ بــرای پیشــبرد ایــن اهــداف و بــه انجام رســاندن
ماموریــت مذهبــی شــعر خــود ،اشــعارش را بــه ایــن آیــات نورانــی آراســتهاســت .با توجــه به آبشــخور مذهبی
ناصرخســرو ،اشــعارش در برگیرنــده هدایتهــای اخالقــی ونصایــح فراوانــی اســت .ناصرخســرو بــا تســلط
مناســب بــر مفاهیــم قرآنــی و هنرمنــدی تمــام و بــا بهتریــن شــیوه ممکــن ،گاه از اصــل آیــه یــا بخشــی از آن و
زمانــی هــم از مفهــوم و معنــای آن بهــره بــرده ،بــا اســتفاده از آیــات قــرآن بــه گونههــای متنوعــی بهــره میبرد
و شــعر خــود را بــه آیــات مقــدس قــرآن میآرایــد؛ همیــن موجــب اثربخشــی بیشــتر ســخنان وی شــدهاســت.
درایــن مقالــه بررســی همــه دیــوان ناصرخســرو و بــا اســتفاده از جدولهــای آمــاری ،گونههــای مختلــف
انعــکاس آیــات در دیــوان ناصرخســرو تحلیــل میشــود.
کلید واژه ها  :ناصرخسرو ،شیوههای انعکاس ،تاثیر قرآن ،آیات.
.1نویسنده مسئولAMIRI879@GMAIL.COM :
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 .1مقدمه
پــس از ظهــور اســام در شــبه جزیــره عربســتان ،قــرآن و مفاهیــم الهــی آن در فرهنــگ عربــی بــه نحــو
قابــل توجهــی تاثیــر گذاشــت و ایــن تاثیــر تــا انــدازهای بــود کــه بســیاری از لهجههــای موجــود در حجــاز
را از صحنــه خــارج کــرد .در ایــن زمــان در بیــن اعــراب کمتــر پدیــده اجتماعــی را میتــوان یافــت کــه
رنگوبــوی قــرآن و ســنت نداشــته باشد(.ســبزیان پــور ،1383 ،ص ) 96 .عالوهبرایــن بــا ورود اســام بــه
همــه مناطــق تحــت نفــوذش ،تاثیــری عمیــق بــر زبــان و زندگــی و فرهنــگ آن مــردم داشــت؛ یکــی از
مناطقــی کــه اینگونــه از اســام تاثیــر پذیرفــت ایــران بــود.
از هنــگام ورود اســام بــه ایــران ،زبــان عربــی نیــز بــه عنــوان زبانــی کــه معــارف دینــی تــازهای را بــه
ایرانیــان ارائــه مینمــود ،بــه طــور جدیتــر در ایــران پذیرفتــه شــد .هرچــه بــر عمــر اســام در ایــران
افــزوده میشــد ،نفــوذ زبــان عربــی نیــز در بیــن مــردم ایــران نیــز بیشــتر میشــد .از ایــن روی ورود اســام
بــه ایــران و بــه دنبــال آن تســلط سیاســی اعــراب بــر ایــران موجــب آشــنایی و در بســیاری از مــوارد انــس
طبق ـهی تحصیلکــرده ایــران بــا زبــان عربــی ش ـد؛ همچنیــن در مکتبخانههــا قــرآن و زبــان عربــی بــه
عنــوان علــوم مقدماتــی آموختــه میشــد؛ و بــه ایــن ترتیــب شــعرا و نویســندگان پیــش از هــر چیــز دیگــر بر
منبــع بیپایــان علــوم ،یعنــی کالم نورانــی وحــی مســلط میشــدند و قــرآن را میآموختنــد .از ایــن روی
آگاهــی شــعرا و نویســندگان از زبــان عربــی ،بــر زبــان شــعری و شــیوهی نــگارش آنهــا تاثیرگذاشــت؛ اینان
خــودآگاه و یــا ناخــودآگاه موجــب ورود لغــات و تعبیــرات زبــان عربــی بــه زبــان فارســی شــدند .از آنجــا
کــه زبــان عربــی زبــان دیــن اســام بــود و برخــی شــعرا و نویســندگان از جملــه خطیبــان و تبلیغکننــدگان
دیــن اســام و آموزههــای آن بودنــد ،بیگمــان از آیــات نورانــی قــرآن بیبهــره نمیماندنــد؛ «از آنجــا
کــه میــزان و معیــار ســخن فصیــح و بلیــغ ،قــرآن شــناخته میشــد ،شــعرا و نویســندگان میکوشــیدند تــا
الفــاظ و ترکیبــات قــرآن را در نوشــتههای خــود بــکار برنــد و نیــز از معانــی و مضامیــن آن اقتبــاس کننــد
(محقــق ، 1374 ،ص.)1 .
یکــی دیگــر از مهمتریــن دالیلــی کــه میتــوان بــرای اســتفاده شــعرا از آیــات قــرآن و یــا اقتبــاس از
آنهــا برشــمرد ،ایــن اســت کــه مــردم مســلمانی کــه فــاح و رســتگاری را در پیــروی از آیــات قــرآن
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میدانســتند و همچنیــن بــه انــدازهی کافــی بــا معــارف و فرهنــگ قرآنــی آشــنا شــده بودنــد ،کالم آمیختــه
بــا آیــات قــرآن را بیشــتر از هــر کالم دیگــری میپســندیدند و از آن لــذت بــرده ،بــا مطالعــه آن بخشــی از
معــارف اســامی و آیــات قــرآن را بــه شــیوهای ملمــوس و نزدیــک میآموختنــد.
آنچــه کــه در اینجــا ضــروری اســت بــه آن اشــاره شــود ایــن اســت کــه قــرن ســوم آغــاز ورود قــرآن و
حدیــث بــه شــعر و ادب فارســی اســت .شــاعران و نویســندگان فارســی زبــان ابتــدا از واژههــای برگرفتــه از
قــرآن و حدیــث در شــعر خــود اســتفاده کردنــد و بــه دنبــال آن هرچــه بــر آشــنایی آنهــا بــه زبــان عربــی
و قــرآن و حدیــث افــزوده میشــد ،شــیوههای اســتفاده و اثرپذیــری از قــرآن و حدیــث نیــز متنوعتــر شــد
(یوســفی ، 1387 ،ص.) 1 .
ناصرخســرو یکــی از شــعرایی اســت کــه تربیتشــدهی مکتبخانههایــی اســت کــه ابتــدا قــرآن را
بــه شــاگردان خــود میآموختنــد؛ از ای ـنرو وی نیــز هماننــد بســیاری دیگــر از شــاعران و نویســندگان
همعصــرش زبــان عربــی و قــرآن را در همــان ســالهای آغازیــن تحصیــل خــود بــه خوبــی آموختــه بــود.
از آنجــا کــه ناصرخســرو بیــش از هــر هــدف و غــرض دیگــر بــه دنبــال اهــداف تربیتــی و اصالحــی بــود،
منبعــی شایســتهتر از قــرآن بــرای ارائــه بــه مخاطبــان خــود نمیدیــد ،بــه همیــن خاطــر در بیــان مطالــب
اخالقــی و تربیتــی و مذهبــی خــود اغلــب بخــش از قــرآن را چاشــنی کار خــود کــرده اســت تــا ضمــن بیان
تســلط خــود بــر قــرآن ،مخاطــب را بــه پذیــرش نصحیتهــای خــود مجــاب نمایــد .ناصرخســرو قــرآن را
از بــر داشــته اســت؛ خــود در دیوانــش بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت ؛ آنجــا کــه میگویــد:
کتابت ز بر دارم اندر ضمیر
مقرم به مرگ و به حشر و حساب
ّ
(دیوان ص)40.
همیــن یکــی از مهمتریــن دالیلــی اســت کــه در همهجــا و همهوقــت قــرآن انیــس و مونــس جــان و
زبــان وی باشــد؛ همانگونــه کــه خــود نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت :
مونس جانند هرچهار مرا
خواندن فرقان و زهد و علم و عمل
(دیوان ص)125 .
مطابــق آنچــه خــود ناصرخســرو میگویــد ،همنشــینی بــا قــرآن بــرای او همیشــگی بــوده ،در عمــل نیــز
پیــرو بیچونوچــرای تعالیــم و دســتورات قرآنــی بــوده اســت.
مونس جانند هر چهار مرا
خواندن فرقان و زهد و علم و عمل
(دیوان ص)125.
ایــن همراهــی و همنشــینی همیشــگی ناصرخســرو بــا قــرآن ،موجــب تســلط ویــژهی وی بر لفــظ و معنای
آن شــده اســت؛ از ایـنرو آیــات قــرآن را بــه شــیوههای مختلفــی در دیــوان خــود بــه کار میگیــرد.
اگــر بــه شــیوههای اســتفاده ناصرخســرو از آیــات دقّــت شــود ،خواهیــم دیــد کــه ناصرخســرو هــرگاه
میخواهــد نکت ـهای دینــی و اخالقــی را بیامــوزد ،آن را بــه آی ـهای از آیــات قــرآن محکــم مینمــود و
ق بــر آیــات و دســتورات الهــی
اینگونــه بــه خواننــده خــود متذکــر میشــدآنچه را کــه ذکــر کــرده ،منطبـ 
اســت از ایــن روی پیــروی از آن موجــب رســتگاری او میشــود.
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 .2پیشینهی پژوهش
در خصــوص تاثیــر قــرآن و حدیــث در ادبیــات فارســی پژوهشهــای متنوعــی انجــام شــده اســت .در
ایــن بخــش بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم .از جملــه میتــوان بــه کتــاب «تجلــی قــرآن و حدیــث
در شــعر فارســی» نوشــتهی آقــای ســید محمــد راســتگو ،کتــاب «تاثیــر قــرآن و حدیــث در ادب فارســی»
نوشــتهی آقــای علیاصغــر حلبــی اشــاره کــرد .آقــای رضــا روحانــی در مقالــه «قــرآن و تاویــل آن از
دیــدگاه ناصرخســرو» نیــز نکاتــی در مــورد تاویــل قــرآن از دیــدگاه ناصرخســرو بیــان کــرده اســت امّــا
بــه شــیوههای اســتفاده ناصرخســرو از آیــات قــرآن اشــارهای نکــرده اســت .همچنیــن مقــاالت زیــادی در
مــورد تاثیــر قــرآن و حدیــث در آثــار شــاعران فارســی زبــان نوشــته شــده اســت .از آن جملــه میتــوان
بــه مقــاالت زیــر اشــاره کــرد کــه هرکــدام بــه شــیوهای تاثیرپذیــری شــعر شــاعری را از قــرآن و حدیــث
بررســی کردهانــد .از آن جملــه اســت « :نقــد رویکردهــای مبتنــی بــر قــرآن و حدیــث در شــعر نظامــی»،
دکتــر محســن ذوالفقــاری « ،تصویرهــای قرآنــی در آثــار منظــوم جامــی» ســید محمــد رادمنــش« ،جایــگاه
قــرآن و حدیــث در شــعر فارســی ســده ســوم و چهــارم هجــری» باقــر قربانــی زریــن« ،نقــد و تحلیــل
شــیوههای تاثیرپذیــری از قــرآن و حدیــث در شــعر خاقانــی» ســیده زهــرا موســوی و محســن ذوالفقــاری
و . ...بــا وجــود انجــام کارهــای زیــادی در مــورد تاثیــر قــرآن و حدیــث در شــعر شــاعران فارســی زبــان
و بــا در نظــر داشــتن اســتفادهی گســتردهی ناصرخســرو از آیــات و احادیــث امــا تاکنــون اثــر مســتقلی در
ایــن خصــوص منتشــر نشــده اســت.
 .3ناصرخسرو و دیوانش
ابومعیــن ناصربــن خســرو بــن حــارث قبادیانــی بلخــی معــروف بــه ناصرخســرو ،فیلســوف ،حکیــم،
جهانگــرد و شــاعر برجســتهی قــرن پنجــم ( 481-394هجــری) در قبادیــان بلــخ متولــد شــد .ناصرخســرو
از جملــه شــاعرانی اســت کــه بــا حـ ِ
ـدوث اتفاقــی ،مســیر زندگیــش تغییــر کــرد .پــس از خوابــی کــه خــود
در ابتــدای ســفرنامهاش آن را بــه اجمــال بیــان کــرد ه اســت ،قــدم در مســیری نهــاد کــه همــهی زندگیــش
را تحــت تاثیــر قــرار داد و ســفری دور و دراز را آغــاز نمــود .در مســیر ایــن ســفر کــه هــدف نهای ـیاش
زیــارت خان ـهی کعبــه بــود ،بــرای مدتــی در مصــر ســاکن شــد؛ در ایــن هنــگام مصــر تحــت حکومــت
خلفــای فاطمــی بــود .در طــول اقامتــش در مصــر تحــت تعلیــم فاطمیــان مصــر قــرار گرفــت و بــه مرتبـهی
«حجــت» دســت یافــت؛ ســپس راه رفتــه را بازگشــت و تبلیــغ دینــی خــود را آغــاز کــرد .همیــن تبلیــغ
ّ
آرامــش را از زندگــی او گرفــت و بــرای در امانمانــدن از تعقیــب ســلجوقیان ،چنــدی از ایــن شــهر
بــه آن شــهر خــود را از نظرهــا پنهــان داشــت تــا در نهایــت بــه دعــوت امیرعلــی بــن اســد امیــر محلــی
بدخشــان در د ّره یمــگان بدخشــان ســاکن شــد و تــا پایــان عمــر در همانجــا باقــی مانــد .ناصرخســرو از
اغلــب علــوم زمــان خــود از جملــه فلســفه ،کالم ،نجــوم و ...آگاهــی داشــت؛ وی همچنیــن کل قــرآن را
از حفــظ داشــت(صفا ،1388 ،ج ، 2ص.)443.ناصــر خســرو عــاوه بــر دیــوان و ســفرنامهی معروفــش،
آثــار دیگــری نیــز داشــت از آنجملــه میتــوان بــه رهایــش و گشــایش ،خــوان اخــوان ،وجــه دیــن،
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زادالمســافرین و جامــع الحکمتیــن اشــاره کــرد.
هرچنــد نمیتــوان دیگــر آثــار ناصرخســرو را از نظــر پنهــان داشــت ،امــا بــه جــرأت میتــوان گفــت
دیــوان ناصرخســرو بهتریــن و سرشــارترین اثــری اســت کــه ناصرخســرو آفریــده اســت .دیــوان او دارای
فرازوفرودهــای فــراوان اســت و حــاوی تجربههــای حکیمان ـهی ناصرخســرو اســت.
دیــوان ناصرخســرو کــه بســیار مــورد توجــه و اقبــال دوس ـتداران زبانوادبیــات فارســی قــرار گرفتــه
اســت را میتــوان فخامــت و اســتواری کالم و هنــر واالی شــاعری وی دانســت .همچنیــن صداقتــی کــه بــه
وضــوح در دیــوان او دیــده میشــود ،بیانگــر اعتقــاد راســخ وی بــه هرآنچیــزی اســت کــه گفتــه اســت؛
چراکــه ناصرخســرو از صمیــم قلــب بــه آنچــه کــه میگویــد بــاور دارد و ســخن چــون از دل برآیــد
الجــرم بــر دل نشــیند(.نوریان ، 1382 ،ص)280 .
همانگونــه کــه ذکــر شــد ناصرخســرو در آفرینــش اشــعارش پیــرو یــک مســیر خطــی نیســت؛ در
دیــوان او ابیــات و اشــعار متوســط و ضعیــف نیــز مشــاهده میشــود .هــدف نهایــی و غایــی ناصرخســرو
در ســرودن شــعر ،رســاندن پیــام معنــوی و دینــی اســت؛ یعنــی او شــعر را دارای رســالتی دینــی و معنــوی
میدانــد و در راه رســیدن بــه ایــن رســالت گام برمـیدارد؛ از ایـنرو توجــه او بیــش از هــر چیــز دیگــر ،بــه
هدفــی اســت کــه محــرک ســرودن آن شــعر شــده اســت و ابــزار ایــن کار یعنــی زبــان و قالبــی کــه ابیــات
را در آن ریخت ـهگاه فــدای هــدف و پیــام شــعر میشــود.
زبــان شــعری ناصرخســرو در دیوانــش زبانــی کهنــه اســت؛ بــه بیــان دیگــر زبــان شــعری ناصرخســرو
همپــای دیگــر شــاعران همعصــرش تغییــر نکــرده اســت و مشــخصات زبانــی کهنهتــر از زمــان ناصرخســرو
را دارد؛ از ایـنرو میشــود گفــت زبــان ناصرخســرو از زبــان زمــان خــود قدیمیتــر و عقبتــر اســت .بــه
نظــر میرســد اصلیتریــن دلیــل ایــن موضــوع دور کــردن خــود از جامعــه باشد(زندانیشــدن در درهی
یمــگان) .همیــن موجــب شــد تــا زبــان او بــه تناســب زمانــش تغییــر نکــرده ،در همــان ســطح قدیمــی و
پیشــین خــود باقــی بمانــد؛ هرچنــد بــرای کهنگــی زبــان ناصرخســرو دالیلــی دیگــر از جمله فیلســوفبودن
او را نیــز عنــوان میکننــد امــا بــه نظــر میرســد اصلیتریــن دلیــل همــان دلیــل نخســت باشــد.
 .4شیوههای استفادهی ناصرخسرو از آیات قرآن
تســلط ناصرخســرو بــر قــرآن و همچنیــن خواســت قلبــی او بــرای پیشــبرد اهدافــش در راســتای تعالیــم
قرآنــی ،موجــب شــده اســت تــا قــرآن بــرای او منبــع بیپایانــی از تعالیم و دســتوراتی باشــد که ناصرخســرو
خــود و شــعرش را وقــف گســترش و اســتفادهی مــردم از آنهــا کــرد .همیــن موضــوع موجــب میشــد
تــا وی هم ـهی همــت و تــوان خــود را در اســتفاده از آیــات قــرآن بــکار ببنــدد و بــه شــیوههای متنــوع
از آیــات قــرآن بهــره ببــرد .اســتفادههای ناصرخســرو از قــرآن گاه بــه اســتفاده از یــک واژهی قرآنــی
محــدود میشــود و زمانــی هــم مفهــوم و مضمــون آیــه یــا آیاتــی دســتمایهی آفرینــش ادبــی او میشــود.
ناصرخســرو بــه هــر شــیوه و یــا روشــی کــه از قــرآن اســتفاده کــرده باشــد ،بــه نحــوی شایســته مطلــب را بــه
هــم پیونــد زده اســت و ایــن خــود دلیلــی بــرای تســلط و آشــنایی کامــل او بــا لفــظ و مفهــوم قــرآن اســت.
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ذکــر همـهی ابیــات ناصرخســرو کــه بــه نوعــی برگرفتــه از آیــات قــرآن هســتند ،کاری دشــوار اســت کــه
در ایــن مقالــه نمیگنجــد؛ از ایــن رو بــرای بیــان شــیوههای متنــوع ناصرخســرو در بهرهبــردن از آیــات
قــرآن تنهــا بــه ذکــر نمونههایــی بســنده شــدهاســت.
 .4-1اثرپذیری واژگانی
همانگونــه کــه از عنــوان ایــن شــیوه یعنــی بهرهگیــری از آیــات قــرآن برمیآیــد ،بهرهگیــری از ایــن
شــیوه بهایــن صــورت اســت کــه تنهــا مفــردات واژههــای قرآنــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .درواقــع
ناصرخســرو ضمــن بهرهبــردن از خــود واژهی قرآنــی ،بــه نوعــی متذکــر میشــود کــه از ایــن آیــه و
مفاهیــم آن آگاهــی داشــته و در شــعر خــود بــه خوبــی از آن بهــره بــرده اســت .در ايــن شــيوه اثرپذيــري،
شــاعر در بكارگيــري پــارهاي از واژههــا و تركيبهــا ،وامــدار قــرآن و حديــث اســت؛ یعنــي واژههــا
وتركيبهايــي را در شــعر خويــش م ـيآورد كــه ريش ـهی قرآنــي و حديثــي دارنــد ،و مســتقيم يــا غيــر
مســتقيم ،توســط خــود شــاعر يــا ديگــران بــه زبــان و ادب فارســي راه يافتــه انــد( .موســوی و ذوالفقــاری،
 ، 1384ص ) 2 .آشــنایی ذهنــی ناصــر خســرو بــا مفــردات قرآنــی موجــب شــده اســت تــا از ایــن واژههــا
همچــون لغــات و عبــارات فارســی اســتفاده کنــد .ایــن واژههــا گاه بــه تنهایــی بــار معنایــی و هــدف نهایــی
بیــت را بــر دوش میکشــند و زمانــی هــم تنهــا بــه عنــوان یــک واژه کــه توســط خــود شــاعر و یــا دیگــر
شــاعران وارد زبــان فارســی شــده مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .اســتفادهی ناصرخســرو از واژههــای
قرآنــی فــراوان و در جایجــای دیــوان ناصرخســرو پراکنــده شــدهاند لــذا در اینجــا تنهــا بــه چنــد مــورد
آن اشــاره میکنیــم.
ای یار سرود و آب انگور نه یار منی بحقّ والطور
(دیوان ص )319
اش ــاره دارد ب ــه آی ــه  2از س ــورهی مبارکــهی تی ــن ک ــه میفرمای ــد«َ :و ُط ــور س ـ َ
ـينين »(و س ــوگند ب ــه
ِ
ط ــور س ــینا)
در شــعر مشــاهده میشــود کــه شــاعر بــا عنــوان قســمی ،پــای آیــه مــورد نظــر را نیــز بــه میــان کشــیده،
ذهــن مخاطــب را بــه آن متوجــه میســازد.
اویست حقیقت یکی از سبع مثانیش
ایزدش عطا داد به پیغمبر از یراک
(دیوان ص )296
َ ُ َ
َ ََ
َ َ َ ََ
اشــاره دارد بــه آیــه  87از ســورهی مبارکـهی حجــر کــه میفرمایــد :و لقــد آتینــاک ِمــن المث ِانــی والقــرآن
َ
الع ِظیـ َـم (.همانــا هفــت آیــت بــا ثنــا و ایــن قــرآن بــا عظمــت را بر تــو فرســتادیم).
در ایــن شــاهد مثــال نیــز دیــده میشــود ناصرخســرو بــا بهرهبــردن از یــک کلمــه از آی ـهای از آیــات
قــرآن بــه گون ـهای آشــنایی خــود بــا ایــن آیــه و قــرآن را بــه خواننــده متذکــر میشــود.
واندر گلوی جاهل غسلینم
		
نزدیک عاقالن عسل الن ّحلم
(دیوان ص )136

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالیازدهم شماره دوم پاییز و زمستان 1399

ّ
َ
اشــاره دارد بــه آیــه  36از ســورهی مبارک ـهی حاقّــه کــه میفرمایــدَ :و ال طعـ ٌـام ِإل ِمـ ْـن ِغ ْسـ ِـل ٍين (و نــه
طعامــى ،جــز از چــرك و خــون).
ناصرخســرو در ایــن بیــت از یــک واژه قرآنــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده میکنــد و اینگونــه
میخواهــد بگویــد مــن بــه انــدازه آن غذایــی کــه بــه گناهــکاران در جهنــم تعلــق میگیــرد بــرای
جاهــان ناپســند و چنــدشآور هســتم .بــه بیــان دیگــر جاهــان چــون ســخنم را درک نمیکننــد برایشــان
چنــدشآور و غیــر قابــل تحملــم امــا عاقــان مــرا بســیار دوســت میدارنــد و پذیــرا هســتند.
سجین
		
این صورت خوب را نگه دار
تا نفگنییش به قعر ّ
(دیوان ص )50
ناصرخســرو واژه «ســجین» را از قــرآن گرفتــه اســت .ایــن بیــت بــا اســتفاده از آیـهی  7ســورهی مبارکـهی
مطففیــن ســروده شــده اســت؛ آنجــا کــه میفرمایــد« :ان کتــاب الفجــار لفــی ســجین ».ســورهی مطففیــن
ـجین اســت).
آیـ هی( . 7بــه درســتی کــه نامـهی بــدکاران هرآینــه در سـ ّ
ب ــا در نظ ــر گرفت ــن م ــوارد ف ــوق ک ــه ب ــه عن ــوان نمونههای ــی از اس ــتفاده ناص ــر خس ــرو از آی ــات ق ــرآن
اش ــاره ش ــده اس ــت ،میت ــوان اینگون ــه نتیج ــه گرف ــت ک ــه ناصرخس ــرو از منب ــع عظی ــم و ارزش ــمند
کلم ــات ق ــرآن به ــره فراوان ــی ب ــرده ت ــا ضم ــن بی ــان اعتق ــادات و نظ ــرات خ ــود ،مخاط ــب را ب ــه ق ــرآن
نی ــز ارج ــاع ده ــد.
 .4-2اثرپذيري مضموني
آشــنايي ذهــن و زبــان ناصرخســرو بــا قــرآن موجــب شــده اســت تــا مضمــون آي ـهاي از آيــات قــرآن
ذهــن گوينــده را بهســوي آفرينــش ادبــي ســوق بدهــد .در چنيــن مــواردي مضمــون آيــه يــا آياتــي را از
قــرآن گرفتــه و بــر آن لبــاس ديگــري از شــعر پوشــانده و در دیــوان خــود درج نموده اســت .در اين شــيوه،
ناصرخســرو ماننــد ديگــر بخشهــاي دیوانــش ،خــود را مقيّــد بــه پيــروي از شــيوهي خاصــي نميكنــد و
بــا روشهــاي متنــوع ،مفهــوم و مضمــون آيــات را مــورد اســتفاده قــرار ميدهــد .ناصرخســرو كــه بــراي
بيــان نظريــات و عقايــد خــود میکوشــد هرچــه بیشــتر بــه تعالیــم دیــن مبیــن اســام نزدیــک شــود و بــه
خواننــدگان خــود توصیــه میکنــد پیــرو تعالیــم اســامی باشــند ،چــه كالمــي بهتــر از قــرآن مییابــد كــه
بــا يــاري گرفتــن از آن بــه نتيجـهي مــورد نظــر خــود برســد؟ از جملــه اســتفادههاي مضمونــي ناصرخســرو
از آيــات ،میتــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد .مــوارد زیــر نمونههایــی از اثــر پذیــری مضمونــی
ناصرخســرو از ایــات قــرآن اســت.
تا آخر چیزی ز علم ّ
علم
غایب نشده ست ایچ از ا ّول کار
(دیوان ص ) 69
َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ ُ
ـه میفرمایــد :و قــال ال ِذيــن كفـ ْـر َوا الت ِأتينــا َالســاعة
اشــاره دارد بــه آیـهی  3از ســورهی مبارکـهی ســبا کـ
َْ
ُقـ ْـل َبلــى َو َ ِّربــى َلَت ْأ َتيَّن ُكـ ْـم عالــم ْال َ ْغيــب َالي ْعـ ُـز ُب َعْنـ ُـه مْثقـ ُـال َ َّذرة فــى َّالســماوات َو ال فــى ْ
ض َو ال أصغـُـر
ر
ال
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُِ
َ َ َ ْ َِ ُ ّ
ِ
ْ
ـ
ت
ك
ـى
ـ
ف
ل
إ
ـاب ِمبيـ ٍـن( .كافــران گفتنــد« :قيامــت هرگــز بــه ســراغ مــا نخواهــد آمــد».
ِ
ِ
ِمــن ِذالــك و ال أ كبــر ِ
ٍ
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بگــو« :آرى بــه پــروردگارم ســوگند كــه بــه ســراغ شــما خواهــد آمــد ،پــروردگارى كــه از غيــب آگاه
اســت و حتــى بــه انــدازه ســنگينى ذ ّرهاى در آســمانها و زميــن از علــم او دور نخواهــد مانــد ،و نــه
كوچكتــر از آن و نــه بزرگتــر ،مگــر اينكــه در كتابــى آشــكار ثبــت اســت)».
بده گر نداری به دل در خلل
خدایت یکی را به ده وعده کرد
(دیوان ص )462
ناصرخســرو در ایــن ْبیــت از مضمــون َ آی ـهی  161ســورهی مبارک ـهی انعــام اســتفاده کــرده اســت کــه
َ َ ََ ُ َ ْ
میفرمایــدَ :مـ ْـن جـ َـاء ِبالح َســن ِة فلــه عشـُـر أ ْم ِثالهــا  (.هــر كــس كار نيكــى بــه جــا آورد ،ده برابــر آن پــاداش
دارد)،
خیرالرجال
که حبل خدایست و
		
خدایم سوی آل او ره نمود
ّ
(دیوان ص )251
ناصرخســرو مضمــون بیــت مذکــور را از آیــه  103ســورهی مبارکـهی انعــام گرفتــه اســت کــه میفرماید:
ً
ََ ُ
َ
َو ْاعَتص ُمـوا ب َ ْ
حبـ ِـل اللـ ِـه جميعــا َو ال تفَّرقـوا (و همگــى بــه ريســمان خــدا [= قــرآن ،و هرگونــه وســيله وحدت
ِ
ِ
الهــى] ،چنــگ زنيــد؛ و پراكنده نشــويد)
ز مکر و حیلت تو خفته نیست ایزد پاک بخوان و نیک بیندیش آیه الکرسی
(دیوان ص )362
َْ ُ ُ
ٌَ
بیـ َـت مذکــور برگرفتــه از آی ـهی  256از ســورهی مبارک ـهی بقــره کــه میفرمایــد :ال تأخــذ ُه ِســنة َو ال
َ ٌْ ُ
ـوم لــه
نـ
زانست که با بنده پر از مکر و شکنجی
از مکر خداوند همی هیچ نترسی
(دیوان ص )338
ایــن بیــت برگرفتــه از آیـهی  54ســورهی مبارکـهی آل عمــران اســت کــه میفرمایــدَ :و َم َكـ ُـروا َو َم َكــرَ
ُ َ ُ َْ ُ ْ
ماكريـ َـن (و (يهــود و دشــمنان مســيح ،بــراى نابــودى او و آيينــش) توطئــه كردنــد؛ و
اللــه و اللــه خيــر ال ِ
خداونــد (بــراى حفــظ او و آيينــش )،تدبيــر نمــود؛ و خداونــد ،بهتريــن تدبيركننــدگان اســت).
چون به مکان العلی رسید ز هامون
بنگر نیکو تو از پی سخن ادریس
(دیوان ص ) 9
ْ
َ ْ ُ
ْ
ـاب
بیــت برگرفتــه از آیــات  56و  57از سـ
ـوره َی ًمبارک ـهی مریــم کــه مــی فرماینــد :و اذكــر ِفــي ال ِكتـ ِ
ً
َّ ُ َ ِّ ً َ ً َ ْ
ْ
ِإد ِر يـ َـس ِإنــه كان ِصديقــا ِن ّبيــا َو َرفعنـ ُـاه َمكانــا عِ ّليــا (و در ايــن كتــاب ،از ادريــس (نيــز) يــاد كــن ،او بســيار
راســتگو و پيامبــر (بزرگــى) بــود) و مــا او را بــه مقــام وااليــى رســانديم.
خ ّطهاش از کاینات و فاسدات
		
بنگر اندر لوح محفوط ای پسر
نیست این خط را جز از دریا دوات
جز درختان نیست این خط را قلم
(دیوان ص )324
َ َ َّ
مضمــون ایــن ابیــات َبرگرفتــه ْاز آیـهی  27ســورهی مبارکـه َی لقمــان اســت کــه می-فرمایــدَ :و لـْـو أن مــا
َ َ ْ َ
ُ
ُّ
َّ َ َ
َُ ُ
ْ
ْ
الرض مـ ْـن َشـ َـجَرة أْقـ ٌ
فــي ْ َ ْ
ـام َو َالبحـ ُـر َي ُمــد ُه ِمـ ْـن َبعـ ِـدِه َسـْـبعة ْأبحـ ٍـر مــا ن ِفــدت كِلمــات اللـ ِـه ِإن اللــه ع ِزيـ ٌـز
ٍ
ِ
ِ ِ
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َ
ح ِكيـ ٌـم (و اگــر هم ـهی درختــان روى زميــن قلــم شــود ،و دريــا بــراى آن مر ّكــب گــردد ،و هفــت دريــا
بــه آن افــزوده شــود( ،اينهــا همــه تمــام مىشــود ولــى) كلمــات خــدا پايــان نمىگيــرد؛ خداونــد توانــا
و حكيــم اســت).
 .4-3اثرپذيري معنايي
در ايــن نــوع اثرپذيــري از قــرآن ،ناصرخســرو ترجمـهی آيــه يــا آياتــي از قــرآن را در بیــت یــا ابياتــي
درج مينمايــد .هرجــا ناصرخســرو خــود الزم ميدانــد ،آيــهاي را ،ترجمــه كــرده و ترجمــهی آن را
دســتمايهی آفرينــش ادبــي خــود ميكنــد .گاهــي ترجمـهي همـهي آيــه و گاهــي ترجمـهی تنهــا بخشــي
از آيــه را ذكــر ميكنــد  .عــاوه بــر ايــن ناصرخســرو مطابــق معمــول شــيوه و روش خــود در برخــي
ترجمههــا دسـتبرده و آنهــا را مناســب بــا خواســتهی خــود اندکــی تغييــر داده اســت .هرچنــد در برخــي
مــوارد تغييــرات بيشــتر اســت امــا بــه راحتــي ميتــوان رنگوبــوي آيـهي مــورد اســتفاده را دريافــت .ايــن
نــوع اســتفاده ناصرخســرو بــه هــر صورتــي كــه باشــد بيانگــر تســلط كافــي او بــر قــرآن اســت .در اینجــا
بــه برخــی از ایــن نــوع اســتفاده ناصــر خســرو از آیــات قــرآن را ذکــر میکنیــم.
که چنین کرد ایزد وعده به فرقانم
بد من نیکی گردد چو کنم توبه		
(دیوان ص )197
ّ
َ
تقریبــا ترجمـ ُهی آیـهی ُ 70ســورهی مبارکـهی فرقــان اســت کــه میفرمایــدِ :إل َمـ ْـن تــاب
بیــت
مذکـ َـور َ َ ً
ً
َ َ ُ َُ ً
ً َ ْ َ ُ َ ِّ
َ َ َ َ َ
ُ َ ِّ ْ َ
َ
َ
ـنات و كان اللــه غفــورا ر ِحيمــا( .مگــر كســانى
و آمــن و ع ِمــل عمــا ِ
صالحــا فأو ِلئــك يبــدل اللــه ســي ِئات ِهم حسـ ٍ
كــه توبــه كننــد و ايمــان آورنــد و عمــل صالــح انجــام دهنــد ،كــه خداونــد ســيئات آنــان را بــه حســنات
مبـدّل مىكنــد؛ و خداونــد همــواره آمرزنــده و مهربــان بــوده اســت).
بولهب با زن به پیشت می روندای ناصبی بنگر آنک زنش را در گردن افکنده کنب
(دیوان ص )98
َ َْ َُ ُ َ ّ َ َ
ْ بیــت مذکــور ترجم ـهی آیــات  4و  5ســورهی مبارک ـهی مســد اســت کــه میفرماین ـد :و امرأتــه حمالــة
َْ ٌ
َ َ
حبــل ِمـ ْـن َم َسـ ٍـد  (.و (نيــز) همســرش ،در حالــى كــه هيزمكــش (دوزخ) اســت ،و در
جيدهــا
ـب فــي ِ
الحطـ ِ
گردنــش رشــتهاى از ليــف خرمــا)
آن شرابی که ز کافور مزاجست درو مهر مشکست بر آن پاک گوارنده شراب
(دیوان ص )187
ی بخش ــی از آیــهی  5از س ــورهی مبارکــهی االنس ــان اس ــت ک ــه میفرمای ــد:
بی ْـ َـت مذک ـ
ـور َترجم ْــه َ ْ
ُ ً
َ ُ
ـــرار َي ْش َ ُ
إ َّن ْ
الب َ
ـــن كأ ٍس كان ِمزاجهـــا كافـــورا ( .نیکـــوکاران از جامـــی مینوشـــند کـــه آمیـــزهاش
ـــربون ِم
ِ
کاف ــور اس ــت)
مقری به خدای و به رسول و به کتیب
این جهان را به جز از بادی و خوابی مشمر
گر ّ
(دیوان ص )520
بخشــی از بیــت ذکــر شــده ترجم ـهی قســمتی از آی ـهی  64ســورهی مبارک ـهی عنکبــوت اســت کــه
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ََْ ُ َ
َ َ
ُ َْ َ
َّ ّ
میفرمایــدَ :و مــا هــذه ْال َحيـ ُـاة ُّالدْنيــا ّإل َل ْهـ ٌـو َو َلعـ ٌ
ـب َو ِإن الــد َار ْ
حيـوان لـ ْـو كانـوا َيعل ُمــون (.
ال ِخـ َـرة ل ِهـ َي ال
ِِ
ِ
ِ
ايــن زندگــى دنيــا چيــزى جــز ســرگرمى و بــازى نيســت؛ و فقــط ســراى آخــرت ،ســراى زندگــى (واقعى)
اســت ،اگــر مىدانســتند)
رهگذارت به حسابت نگه دار حسیب
بهره ی خویش از عمر فرامشت مکن
(دیوان ص )521
َ
ایــن بیــت نیــز ترجمــه بخشــی از آیـهی  77ســورهی مبارکــه قصــص اســت کــه میفرمایــدَ :و ْابتــغ ِفيمــا
َ
ِ
ُّ ْ
َ
َ ُ ّ َ ْ َ
َْ
ال ِخـ َـرة َو التنـ َـس ن ِص َيبــك ِمـ َـن الدنيــا (و در آنچــه خــدا بــه تــو داده ،ســراى آخــرت را
آتــاك اللــه الــدار
بطلــب؛ و بهــرهات را از دنيــا فرامــوش مكــن)
نیکی بدهدمان جزای نیکی بد را سوی او جز بدی جزا نیست
(دیوان ص )115
ایــن بیــت نیــز ترجمــه بخشــی از آیـهی  55ســورهی مبارکـهی رحمــن اســت کــه میفرمایــدَ :هـْـل َجـ ُ
ـزاء
َّ ْ ْ ُ
ْ ْ
ـان ِإل ِالحســان (آيــا جــزاى نيكــى جــز نيكــى اســت؟!)
ِالحسـ ِ
همانگونــه از شــواهد ذکرشــده بــر میآیــد ،ناصرخســرو بــه صــورت گســترده از معانــی قــرآن در
اشــعار خــود بهــره بــرده اســت تــا بهنوعــی تســلط خــود بــر قــرآن را بــه رخ بکشــد و ایدههــا و تفکــرات
خــود را بــا آیــات قــرآن پیونــد دهــد و بــه مخاطــب خــود نشــان دهــد ســخنان او برگرفتــه از آیــات مقــدس
قــرآن اســت.
 .4-4اثرپذیری گزارشی
یکــی از انــواع اثرپذیــری شــاعران و نویســندگان فارســی زبــان از قــرآن و حدیــث اثرپذیــری گزارشــی
اســت .در ایــن شــیوه شــاعر یــا نویســنده مضمــون حدیثــی یــا آیــهای را دســتمایهی آفرینــش ادبــی خــود
میکنــد و بــه دو شــیوهی ترجمــه یــا تفســیر آن را در کالم خــود گــزارش میکنــد .در ایــن شــیوه حتــی
گاهــی نامــی از گوینــده حدیــث بــه میــان میآیــد (.راســتگو ،1374 ،ص )38.در ســخن ناصرخســرو بارهــا
بــه ایــن شــیوه از آیــات قــرآن بهــره بــرده اســت .از آن جملــه میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد.
نیوفتد ز درختی هگرز و نه ثمری
یکیت گوید برگی مگر به علم خدای
(دیوان ص)222
همــان گونـ ْـه کــه میبینیــم ّایــن بیــت بــه آی ـهی ْ 59از ْســورهی االنعــام اشــاره دارد ّکــه میفرمای ـدَ :و
عْنـ َـد ُه َمفاتـ ُـح ال َ ْغيــب ال َي ْعَل ُمهــا إل ُهـَـو َو َي ْعَلـ ُـم مــا فــي َالبـِّـر َو َالب ْحــر َو مــا َت ْسـُـق ُط مـ ْـن َ َو َرقــة إل َي ْعَل ُمهــا َو ال َ َّ
حب ٍة
ِ
ّ ِ
ِ
ِ
ٍِ
ْ ِ
ِ
ـب َ
الر ِض َو ال َ
فــي ُظُلمــات ْ َ ْ
ـ
ت
ك
ـي
ـ
ف
ل
إ
ـس
ـ
ياب
ال
و
ـ
ط
ر
ـاب ُمبيـ ٍـن (و گنجینههــای غیــب تنهــا نــزد اوس ـت،
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ
جــز او کســی آنهــا را نمیدانــد و آنچــه را کــه در خشــکی و دریاســت میدانــد و هیــچ برگــی نمیافتــد
مگــر اینکــه آن را میدانــد و هیــچ دان ـهای در تاریکیهــای زمیــن فــرو نمیافتــد و نــه هیــچ تروخشــکی
مگــر اینکــه آنهــا را میدانــد .آری هیچچیــزی فــرو نمیافتــد مگــر اینکــه آن در کتابــی روشــن ثبــت
شــدهاســت)

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
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همچنین است در این بیت:
شیر دادار جهان بود پدرشان ،نشگفت گر ز ایشان برمند این که یکایک حمرند
(دیوان ص ) 66
بیــت اشــاره دارد بــه آیــات  50و  51ســورهی مدثــر کــه میفرمایــدَ :ك َأَّن ُهـ ْـم ُح ُمـ ٌـر ُم ْسـ َـتْنفَ ٌرة َفـ َّـر ْت مــنْ
ِ
ِ
َق ْس َ َ
ــو ٍرة (.گويــى گورخرانــى رميدهانــد ،كــه از (مقابــل) شــيرى فــرار كردهانــد)
ناصرخسرو در جایی دیگر این بیت را گفته است:
بچگان بی عدد و مر
وین هرچهار خواهر زاینده
با ّ
در زیر این کبود و تنک چادر
تسبیح میکنندش پیوسته
گر نیست گشته گوش ضمیرت کر
تسبیح هفت چرخ شنودهستی
(دیوان ص )45
ـری را در نظــر داشــته
ـ
اس
ی
ه
ـور
ـ
س
46
ـه
ـ
آی
ـات
ـ
ابی
ـن
ـ
ای
در
ـرو
ـ
ناصرخس
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـخص
ـ
بــه روشــنی مش
ُ َّ ُ َ ْ َ
ُ َ ِّ ُ َ ُ
َّ
الر ُض َو َمـ ْـن فيهـ َّـن َو إ ْن مـ ْـن َشـ ْيء ّإل ُي َس ِّــب ُح ب َح ْمــده وَ
ْ
ْ
اســت کــه میفرمایـد :تســبح لــه الســماوات الســبع و
ِِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ً َ ُ ً
ِلكـ ْـن التفقهــون ت ْس ِــبيحه ْم ِإنــه كان حِليمــا غفــورا  (.آســمانهاى هفتگانــه و زميــن و كســانى كــه در آنهــا
هســتند ،همــه تســبيح او مىگوينــد؛ و هيــچ موجــودى نيســت ،جــز آنكــه ،تســبيح و حمــد او مىگويــد؛
		
ولى شما تسبيح آنها را نمىفهميد؛ او داراى حلم و آمرزنده است)
 .4-5اثرپذيري تلميحي از داستانهاي قرآني
داســتانهاي قرآنــي كــه گاه بهروشــني در قــرآن ذكــر شــدهاند وگاه تنهــا اشــارهاي گــذرا بــه آنهــا
شــده اسـت ،نیــز مــورد اســتفاده ناصرخســرو قــرار گرفتهانــد  .قــرآن بــه انــدازهي كافــي در روح و ذهــن
ناصرخســرو رســوخ كــرده ،هميــن موجــب شــده اســت تــا داســتانهاي قرآنــي نيــز از نظــر او دورنمانــده،
در آفرینشهــای ادبــی خــود و نیــز در داســتانها و آموزههــاي عرفانــي و دينــي خــود بهــرهي الزم را از
آنهــا ببــرد .ناگفتــه پيداســت آوردن داســتانهاي قــرآن در دیــوان ناصرخســرو و اشــاره بــه آنهــا تنهــا بــه
خاطــر بيــان آشــنايي وی بــا قــرآن و تفاخــر بــه آن نبــوده اســت (نظيــر آنچــه در ديــوان برخــي شــاعران
مييابيــم) بلكــه ناصرخســرو بــدون توجــه بهمــورد مذكــور ،تنهــا بــراي تحكيمبخشــيدن بــه انديش ـههاي
خــود و تاثيــر عميقتــر آنهــا در مخاطبانــی اســت كــه دیــوان ناصرخســرو را چــراغ راه خــود قــرار دادهاند.
شــايد بــا بررســي بيشــتر بتــوان بــا قطعيــت بيشــتري ايــن نكتــه را بيــان كــرد كــه اســتفادهی ناصرخســرو از
داســتانهاي قرآنــي نوعــي برداشــت و بهرهبــرداري ساختشــكنانه از آيــات قــرآن اس ـت ،كــه در آثــار
كمتــر شــاعري ميتــوان ايــن نــوع اســتفاده از قــرآن را ياف ـت .در اينجــا تنهــا بــه برخــي از داســتانهاي
مــورد اســتفاده در دیــوان ناصرخســرو اشــارهاي گــذرا ميكنيــم.
چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر
آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند
(دیوان ص )508
ایــن بیــت اشــاره دارد بــه موضوعــی کــه مضمــون آیــهی  18ســورهی مبارکــهی فتــح اســت کــه
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ـي اللــه عـ ِـن ال ُمؤ ِمِنيـ َـن ِإذ ُي ِبايعونــك تحــت الشــجَ ِرة فعِلـ َـم مــا ِفــي قل ِوب ِهـ ْـم فأنـ َـزل َّالسـ ِـكينة
میفرمایـ َـد :لقــد َر ِضـ
ُ َْ ً َ ً
ََ
ع ْلي ِهـ ْـم َو أ َثابهـ ْـم فتحــا ق ِر يبــا ( .خداونــد از مؤمنــان ـ هنگامــى كــه در زيــر آن درخــت بــا تــو بيعــت كردنــد ـ
خشــنود شــد؛ خــدا آنچــه را در درون دلهايشــان (از ايمــان و صداقــت) نهفتــه بــود مىدانســت؛ از ايــن رو
آرامــش را بــر دلهايشــان نــازل كــرد و پيــروزى نزديكــى را پــاداش آنهــا قــرار داد)
کان هر دو فریشته به فعل خویش آید آویخته مانده اند در بابل
(دیوان ص )271
روشــن اســت کــه بیــت مذکــور اشــاره دارد بــه داســتان هــاروت و مــاروت کــه در قــرآن بــه آن اشــاره
شــده اســت .یکــی از آیاتــی کــه بــه این دو فرشــته و داستانشــان اشــارهای داشــته اســت آیهی  102ســورهی
ْ
َُْ
َ ُ
َ َ
ََ
َّ
ُ َ
َّ ُ
ـك ُسـ ْـليمان َو مــا كفـَـر ُسـ ْـليمان َو ِلكـ َّـن
ـياطين َعلــى ُملـ
مبارکـهی بقــره کــه میفرمایــدَ :و َاتبعـوا مــا ت ُتلـ َوا الشـ
ِ
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َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ
َّ
ْ َ
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ـون ّالنـ َ ِّ ْ َ َ
َ ْ
ـان ِمـ ْـن
َالشــياطين كفــروا يعلمـ
ـاس ٌالســحر و مــا أنـ ِـزل علــى الملكيـ ِـن ِب ِبابــل هــاروت و مــاروت و مــا يعلمـ ِ
َ َ ّ َُ
َّ َ ْ ُ ْ َ
أحـ ٍـد حتــى يقــوال ِإنمــا نحــن ِفتنــة  (.و (يهــود) از آنچــه شــياطين در عصــر ســليمان بــر مــردم مىخواندنــد
پيــروى كردنــد .و ســليمان كافــر نشــد (و هرگــز دســت بــه ســحر نيالــود)؛ ولى شــياطين كفــر ورزيدنــد؛
و بــه مــردم ســحر آموختنــد .و (نيــز يهــود) از آنچــه بــر دو فرشــته بابــل «هــاروت» و «مــاروت» ،نــازل شــد
پيــروى كردنــد .حــال آنكــه آن دو بــه هيچكــس چيــزى (از ســحر) يــاد نمىدادنــد)
گر ز آدمی ای پور توبه باید کردن ز گناهانت همچو آدم
(دیوان ص )278
بیــت ذکرشــده بــه روشــنی بــه داســتان حضــرت آدم کــه یکــی از قصــص قرآنــی اســت اشــاره میکنــد.
یکــی از آیاتــی کــه بــه داســتان مذکــور اشــاره میکنــد آی ـهی  37ســورهی مبارک ـهی بقــره اســت کــه
َ ُ ْ َ ِّ َ
َََّ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َّ ُ
ـات فتــاب ع ْليـ ِـه ِإنــه هـَـو التـّـواب َّالرحيـ ُـم( .ســپس آدم از پــروردگارش
میفرمایــد :فتلقــى آدم ِمــن ربـ ِـه كِلمـ ٍ
كلماتــى دريافــت داشــت؛ (و بــا آنهــا توبــه كــرد) و خداونــد توبــه او را پذيرفــت؛ زيــرا او توبهپذيــر و
مهربــان اســت)
قصه ی اصحاب رقیم
باز پرچین شودت روی و بخندی به فسوس
چون بخوانم ز قرآن ّ
(دیوان ص )357
ایــن بیــت هــم بــه یکــی از داســتانهای قرآنــی کــه همــان داســتان اصحــاب کهــف اســت اشــاره میکند.
ـف اشــاره کــرده اســت آیـهی  9از ســورهی مبارکـهی کهف
اصحــاب کهـ
یکــی از آیاتــی کــه بــه داســتان
َ َ ً
ُ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ
َ
كانـوا مـ ْ
ـاب ْال َك ْهــف َو َّ
ـن
ـم
ـ
ي
ق
الر
ـ
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ص
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ن
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ت
اســت کــه میفرمایــد :أم ح ِســب
آياتنــا عجبــا( .آيــا گمــان كــردى
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اصحــاب كهــف و رقيــم از آيــات شــگفتانگيز مــا بودنــد؟!)
تشنه چو هاروت ماند غرقه چو ذوالنون
هرکه مر این آب را ندید ،در این آب
(دیوان ص )9
ایــن بیــت نیــز اشــاره دارد بــه دو داســتان قرآنــی هــاروت و حضــرت یونــس کــه در آیــات  102از
ســورهی مبارکــهی بقــره و  87از ســورهی مبارکــهی انبیــا بــه ایــن داســتانها اشــاره کــرده اســت کــه
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َ َّ َ ُ
ـياطين كفـ ُـروا
ـك ُسـ ْـليمان َو مــا كفـ َـر ُسـ ْـليمان َو ِلكـ َّـن الشـ
میفرماین ـد :و اتبع ـوا مــا تتل ـوا الشــياطين علــى ملـ ِ

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالیازدهم شماره دوم پاییز و زمستان 1399

َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ِّ
ُ َ ِّ ُ َ
ََ َّ ُ
ـون ّالنـ َ
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ـ
م
ل
ع
ي
ـا
ـ
م
و
وت
ـار
ـ
م
و
وت
ـار
ـ
ه
ـل
ـ
باب
ب
ـن
ـ
ي
ك
يعلمـ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ َ ْ ُ ْ َ ٌ
ِإنمــا نحــن ِفتنــة (و (يهــود) از آنچــه شــياطين در عصــر ســليمان بــر مــردم مىخواندنــد پيــروى كردنــد .و
ســليمان كافــر نشــد (و هرگــز دســت بــه ســحر نيالــود)؛ ولى شــياطين كفــر ورزيدنــد؛ و بــه مــردم ســحر
آموختنــد .و (نيــز يهــود) از آنچــه بــر دو فرشــته بابــل «هــاروت» و «مــاروت» ،نــازل شــد پيــروى كردنــد)
 .4-6اثرپذيري گزارهاي
ً
گــزاره بــه معنــای عبــارت اســت .هــرگاه بخشــی از یــک آیــه یــا کل یــک آیــه عین ـا مــورد اســتفاده
شــاعر در ســرودن شــعر قــرار گیــرد ،از آن بــا عنــوان اثرپذیــری گــزارهای یــاد میشــود« .در ايــن شــيوه
گوينــده گــزارهاي يعنــي عبارتــي قرآنــي يــا روايــي را بــا همــان ســاختار عربــي بــدون هيچگونــه تغييــر
و دگرگونــي و يــا بــا انــدك تغييــري كــه در تنگنــاي وزن و قافيــه از آن گزيــري نيســت در ســخن خــود
جــاي ميدهــد  .اينگونــه بهرهگيــري از قــرآن وحديــث بــا قصــد و غرضهــاي گوناگونــي انجــام
ـرك و تيمــن ،تبييــن وتوضيــح ،تعليــل وتوجيــه ،تشــبيه وتمثيــل ،تحذيــر و تحريــض ،تزييــن
ميپذيــرد :تبـ ّ
وتجميــل ،استشــهاد و اســتناد ،نكتهپــردازي و فضلفروشــي ،هنرنمايــي و( » ...راســتگو ، 1374 ،ص) 30.
اثرپذیــری گــزارهای خــود دو نــوع اســت .گاهــی بخشــی یــا کل یــک آیــه بــدون هیچتغییــری مــورد
اســتفاده شــاعر قــرار میگیــرد کــه از آن بــا عنــوان اقتبــاس یــا تضمیــن یــاد میشــود و زمانــی هــم شــاعر
بــا قــرار گرفتــن در تنگنــای وزن یــا قافیــه و یــا دیگــر تنگناهــای شــعری آیــه را دگرگــون کــرده و بــه
نوعــی آن را بــه شــیوه مــورد نیــاز خــود تغییــر میدهــد و از آن اســتفاده میکنــد .از ایــن شــیوه بــا عنــوان
حـ ّ
ـل یــا تحلیــل یــاد میشــود.
ناصرخســرو از هــر دو شــیوهی گــزارهای اســتفاده کــردهاســت؛ وی گاه بخشــي از يــك آيــه را گرفتــه
و بــدون تغييــر در شــعر خــود درج ميكنــد و گاه آيــه را اندكــي تغييــر داده بــه نحــوي كــه در معنــي آن
تغييــر حاصــل نشــود بلكــه تغييــر ،تنهــا از جهــت آمادهكــردن آيــه بــراي ورود در شــعر ايجــاد شــده اســت.
او وقتــي كــه نكت ـهاي اخالقــي را آمــوزش میدهــد ،پــس از ذكــر مطالــب مــورد نظــر خــود و پــس از
آنكــه نكتــه اخالقــي را ميآمــوزد ،در پايــان بــراي تحكيــم آمــوزش خــود و بــه نوعــي ت ّقدسبخشــيدن
بــه كالم خــود ،آيــات قــرآن را بــه يــاري طلبيــده ،از آنهــا اســتفاده ميكنــد و بــه گونـهاي ذهــن خواننــده
را متوجــه ايــن نكتــه ميكنــد كــه مطلــب ذكرشــده ،مــورد عنايــت خداونــد بــوده و در قــرآن ذكــر شــده
اســت؛ بــه هميــن خاطــر بــا بيــان بخشــي از آيــه ذهــن خواننــده را متوجــه قــرآن مينمايــد .در اینجــا بــه
برخــی از شــواهد ايــن شــيوهي اســتفاده در دیــوان ناصرخســرو اشــاره میکنیــم.
ناصرخســرو از هــر دو نــوع اثرپذیــری گــزارهای اســتفاده کــردهاســت هرچنــد اغلــب اســتفادههای
گــزارهای ناصرخســرو از نــوع حــل یــا تحلیــل اســت تــا اقتبــاس و تضمیــن؛ امّــا نمونههایــی هرچنــد انــدک
از نــوع اقتبــاس و تضمیــن نیــز میتــوان در دیــوان ناصرخســرو یافــت .یعنــی ناصرخســرو اغلــب عبــارات
قرآنــی را جهــت اســتفاده در شــعر خــود اندکــی تغییــر داده اســت و بــه زبانــی دیگــر آن را در قالــب شــعر
خــود ریختــه و همــان معنــا و مفهــوم مــورد نظــر قــرآن را بــا اســتفاده از آن عبــارات اســتفاده میکنــد؛ از
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جملــه میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
کامدست اندر قران ز ایشان صفات
کس نجوید می نشان از هفت زن
مسلمات مومنات قانتات
		
برنخواند خلق پنداری همی
(دیوان ص )325
بــاال بخشــی از آیــ ُهی  5ســورهی مبارکــهی تحریــم اســت کــه
همانگونــه کــه میبینیــم در ابیــات
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خيـ ًـرا مْنكـ َّـن ُم ْ
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ـات َو ْأبــكارا (( .اى همســران پيامبــر) اگــر او شــما را طــاق دهــد ،اميــد اســت پــروردگارش
حات ثيبـ ٍ
سـ ِـائ ٍ
بــه جــاى شــما همســرانى بهتــر بــراى او قــرار دهــد ،همســرانى مســلمان ،مؤمــن ،متواضــع ،توبهكننــده،
عبــادتكار ،هجرتكننــده ،زنانــى غيرباكــره و باكــره).
به جز ابداع یک مبدع کلمح العین او ادنا
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری
(دیوان ص )2
ی مبارک ـه ْی نحـ َـل ذکـ َـر کــرده اســت کــه
ی  77ســوره
ناصرخســرو در بیــت مذکــور بخشـ
ـی از آی ـه َ
َ ّ ََ
ُ ْ ُ َّ َ َ
َ
میفرمایـدَ :و لّلــه َ ْغيـ ُ
ـب َّالســماوات َو ْ َ ْ
ض َو مــا أ ْمـُـر ّالســاع ِة ِإل كل ْمــح َالبصـ ِـر ْأو هـ َـو أقـَـرب ِإن اللــه علــى
ر
ال
ِ
َ ِ ِ
ِ
ُ ِّ َ
ِ
كل شـ ْي ٍء ق ِديـ ٌـر ( .غيــب آســمانها و زميــن ،مخصــوص خداســت (و او همــه را مىدانــد)؛ و امــر قيامــت
(بــه قــدرى نزديــك و آســان اســت) درســت هماننــد چشــم برهـمزدن ،و يــا از آن هــم نزديكتــر؛ چــرا
كــه خــدا بــر هــر چيــزى تواناســت).
چه جای شراب هن ّی و مریست
چو تشنه نباشد کس آنجا پس آن
(دیوان ص )114
ناصرخســرو ُدر ایــن بیــت بخشــی از آیــهی  4ســورهی مبارکــهی نســاء را ذکــر کــردهاســت کــه
َ ُ ُ َ ً ً
میفرمایــد« :فکل
ــوه ه ِنیئــا َمریئا»(بــه خوشــدلی مــی خوریــد آن را نوشــنده و گوارنــده).
عند ٍ
کاس مزاجها کافور؟
		
چه خطر دارد این پلید نبید
(دیوان ص )77
َّ
ناصرخســرو در ایــن بیــت از آیـهی  5ســورهی مبارکـهی دهــر اســتفاده کــرده اســت کــه میفرمایــد« :ان
االبـ َ
ـرار یشــربون کاس کان مزاجهــا کافورا»(ابــرار از جامــی مــی نوشــند کــه بــا عظــر خوشــی آمیخته اســت).
 .4-7اثرپذیری الهامی  -بنیادی
یکــی دیگــر از شــیوههای تاثیرپذیــری ناصرخســرو ،شــیوه الهامــی  -بنیــادی اســت .در شــیوه الهامــی -
بنیــادی گوینــده پایــه و اســاس ســخن خــود را بــر آی ـهای از آیــات قــرآن بنیــاد میگــذارد و بــا الهــام از
آن ســخن خــود را بیــان میکنــد؛ بــه گون ـهای کــه افــرادی کــه بــا آن آیــه یــا حدیــث آشــنایی داشــته
باشــند ایــن الهــام را بــه نیکــی در مییابنــد .گاه ایــن پیونــد آنگونــه نزدیــک اســت کــه تصــور میشــود
ترجم ـهی حدیــث یــا آیــه را بیــان کــردهاســت و زمانــی هــم چنــان دور و دشــوار یــاب اســت کــه بــه
ســختی میتــوان آن را دریافت(.موســوی و ذوالفقــاری ، 1384 ،ص ) 4 .بــا دقّــت در ایــن نــوع اثرپذیــری
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و مقایســه آن بــا اثــر پذیــری معنایــی میتــوان تفــاوت ایــن دو نــوع را اینگونــه عنــوان کــرد کــه در
اثرپذیــری معنایــی شــاعر معنــای یــک یــا چنــد آیــه را عینـاً بــه شــعر در مـیآورد امــا در اثرپذیــری الهامــی
عیــن معنــای آیــه بــه شــعر منتقــل نمیشــود بلکــه پیــام نهایــی و غایــی آیــه دســتمایهی آفرینــش ادبــی
شــاعر میشــود .در دیــوان ناصرخســرو از ایــن نــوع اثرپذیــری هــم میتــوان نمونههایــی چنــد یافــت .از
آن جملــه اســت مــوارد ذیــل:
گر من در این سرای نبینم در آن سرای امروز جای خویش چه باشد بصر مرا
(دیوان ص )12
ـری الهــام گرفتــه اســت کــه میفرمایــد«َ :و
ـ
اس
ی
ه
ـ
مبارک
ی
ه
ـور
ـ
س
72
ی
ه
ـ
آی
از
را
ـت
ـ
بی
ناصــر خســرو
َ َ َ ُّ َ ً
َ ْ َ
ْ َ َْ
َْ
َُ
َ
ـرة أعمــى و أضــل س ِــبيال» (امّــا كســى كــه در ايــن جهــان (از ديــدن
مــن كان ِفــي هـ ِـذِه أعمــى فهــو ِفــي ال ِخـ ِ
چهــره حــق) نابينــا بــوده اســت ،در آخــرت نيــز نابينــا و گمراهتــر اســت).
همچنین ناصرخسرو در بیت دیگر اینگونه میگوید:
بچه ماند جهان مگر به سراب سپس اوتو چون دوی بشتاب
(دیوان ص )27
َ َّ َ َ َ
ُ
نــور اســت کــه میفرمایــد« :و ال ِذيــن كفــروا
ایــن بیــت الهامگرفتــه از آیــهی  39ســورهی مبارکــهی
َُ َ ْ َ ْ ُ َْ ً
َ ْ ُ َّ ُ
َّ
َْ ُُ ْ َ َ
ئا
ي
ش
ه
ـد
ـ
ج
ي
ـم
ـ
ل
ه
ـاء
ـراب ِب ِقيعـ ٍـة َيح َسـ ُـبه الظ ْمــآن مـ ًـاء حتــى ِإذا جـ
»(كســانى كــه كافــر شــدند،
أعمالهــم كسـ ٍ
ِ
اعمالشــان همچــون ســرابى اســت در يــك كويــر كــه انســان تشــنه (از دور) آن را آب مىپنــدارد)
همچنین است در این بیت:
کارهای چپ و بالیه مکن که به دست چپت دهند کتاب
(دیوان ص )29
ی مبارک ـهی الحاقــه الهــام گرفتــه اســت کــه
ناصرخســرو َ بــرای ُســرودن ایــن بیــت از آی ـهی  25ســوره
ََ ُ ُ ََْ َ ْ ُ َ
َ ْ
َ ُ
َ ّ َ ْ
تابيــه» (امّــا كســى كــه نامـهی اعمالش
ك
وت
أ
ـم
ـمال ِه فيقــول يــا ليتِنــي لـ
میفرمایـد« :و أمــا مــن أ ِوتـ َي ِكتابــه ِب ِشـ ِ
ِ ِ
را بــه دســت چپــش بدهنــد مىگويــد« :اى كاش هرگــز نامــه اعمالــم را بــه مــن نمىدادنــد).
 .4-8بسامد انواع تاثیرپذیری
چگونگــی اســتفاده شــاعران و نویســندگان از کالم دیگــران و از جملــه آیــات و احادیــث در آثــار
خــود بــه عواملــی چنــد وابســته اســت؛ از جملــه مهمتریــن عواملــی کــه بــر چگونگــی اســتفاده از آیــات و
احادیــث تاثیــر دارد ،یکــی توانایــی شــاعر در درج آیــه یــا معنــا و مفهــوم یــا واژههــای آن در شــعر اســت
و دیگــری میــزان تســلط شــاعر بــر قــرآن .بــه بیــان دیگــر ،میــزان دانــش شــاعر از قــرآن و تســلط وی بــر
جوانــب مختلــف قــرآن از اصلیتریــن عوامــل موثــر بــر چگونگــی اســتفاده از آیــات قــرآن اســت.
حفــظ قــرآن توســط ناصرخســرو و تســلط وی بــر مفاهیــم و معانــی و دســتورات قرآنــی و همچنیــن
تســلط وی بــر فرامیــن اندیشـههای اســامی در کنــار قــدرت شــاعری و توانایــی بهخدمتگرفتــن مفاهیــم
و مضامیــن مختلــف توســط ناصرخســرو همــه از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب شــده ناصرخســرو در
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بیــان تفکــرات دینــی و تربیتــی خــود بــه طــور گســترده از آیــات قــرآن بهــره ببــرد.
همانگونــه کــه پیشــتر دیدیــم  ،ناصرخســرو در اســتفاده از آیــات قــرآن ،شــیوههای متنوعــی داشــته
اس ـت؛ امــا بــا دقّــت در دیــوان وی میتــوان بــه ایــن حقیقــت رســید کــه جایــگاه شــیوههای ذکرشــده
در دیــوان ناصرخســرو یکســان نیســت؛ یعنــی ناصرخســرو در اســتفاده از آیــات قــرآن ضمــن اســتفاده از
شــیوههای متنــوع ،بــه برخــی شــیوهها بیشــتر نظــر داشــته و از شــیوههای دیگــر کمتــر اســتفاده کــرده
اســت .نمــودار زیــر نشــاندهندهی میــزان اســتفاده ناصرخســرو از شــیوههای مختلــف تاثیرپذیــری از
آیــات نورانــی وحــی اســت.

بــا دقّــت در نمــودار مذکــور میتــوان بــه روشــنی دریافــت کــه شــیوه مــورد عالقــه ناصرخســرو در
اســتفاده از آیــات قــرآن ،بهرهگیــری از مضمــون آیــات اســت؛ ایــن نکتــه مبیّــن تســلط ناصرخســرو بــر
مفاهیــم قرآنــی و اســتفاده از آنهــا متناســب بــا ســاختار و دســتور زبــان فارســی اســت .همچنیــن شــیوههای
الهامــی -بنیــادی و معنایــی در ردیفهــای بعــد قــرار دارنــد .بــا بررســی همــهی دیــوان ناصرخســرو و
تهیـهی آمــار ،میــزان عالقمنــدی ناصرخســرو بــه انــواع شــیوههای تاثیرپذیــری مشــخص شــد .در نمــودار
زیــر درصــد اســتفاده از شــیوههای مختلــف نشــان داده شــده اســت.
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 .5نتیجهگیری
رســالتی کــه ناصرخســرو بــرای خــود و شــعرش متصــور بــود ،دلیــل روشــن بــرای تاثیرپذیــری همهجانبــه
از آیــات نورانــی قــرآن اســت .انــس ناصرخســرو بــا قرآن و تســلط وی بــر مفاهیــم و فرامیــن آن و همچنین
وابســتگی ذهــن و زبــان او بــه قــرآن موجــب اســتفاده متنــوع از آیــات قــرآن شــده اســت .ناصرخســرو از
ایــن مفاهیــم بــرای انتقــال هــدف تربیتــی خــود بــه خواننــده بــه خوبــی بهــره برده اســت .ناصرخســرو بیشــتر
از مضامیــن و معانــی آیــات قــرآن بهــره بــرده اســت و اســتفاده از عیــن عبــارات و گزارههــای قرآنــی در
دیــوان ناصرخســرو در مقایســه بــا دیگــر شــیوهها چنــدان جایگاهــی نــدارد .بــا بررســی و دقّــت در همــه
اشــعار دیــوان ناصرخســرو بســامد شــیوههای اثرپذیــری از آیــات قــرآن بــه ایــن شــرح اس ـت :مضمونــی
 35/32درصــد ،الهامــی -بنیــادی  21/55درصــد ،معنایــی  14/67درصــد  ،واژگانــی  14/22گزارشــی 6/42
درص ـد ،تلمیحــی  4/58درص ـد ،گــزارهای  3/21درصــد .بایــد در نظــر داشــت کــه رنــگ تاثیرپذیــری
ناصرخســرو بــا دیگــر شــاعران و نویســندگان فارس ـیزبان متفــاوت اســت؛ ایــن تفــاوت از ایــن جهــت
اســت کــه ناصرخســرو کوشــیده اســت هــرگاه از آیــات بهــرهای میبــرد ،صــرف نقــل قــول نباشــد بلکــه
خــود را نیــز در البــای مفاهیــم و مضامیــن قرآنــی بــه رخ خواننــده میکشــد و بــه نوعــی مفاهیــم قرآنــی
را بــا کالم خــود بیــان کــرده اســت؛ از ایــن رو عیــن عبــارات قرآنــی در شــعر ناصرخســرو حضــوری
کمرنــگ دارنــد و ایــن نشــان تســلط ناصرخســرو بــر مفاهیــم قــرآن و توانایــی او در بــه کارگرفتــن ایــن
مفاهیــم در شــعر خــود اســت.
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