بررسي تجلي و حضور مضامين ديني
در ادبيات فارسي پيش از قرن هفتم
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چکيده
وقتی از تأثیر دین در ادبیات سخن به میان میآید ،بیشتر مفاهیم و عقایدي موردنظر است که جنبۀ
کلی و اسطورهای مييابد و در تمامی ادیان مقدس مشترک است؛ اسطورهها و مقدساتی که از یک جریان
اعتقادی و خاستگاه قومی سر برآورده و در طی زمان به باورها و اعتقادات دیگر ملل راه پیدا كرده است.
بسیاری از شعرای برجستۀ ایران از جمله فردوسی ،مولوی و ديگران و نيز نويسندگان مشهور در شعر
و نثر خود ،از مضامين و عناصر دینی( ،اسالمی ،مسیحیت و زردشتی) براي تبيين انديشة خود سود جسته
و خود را به یک فرقۀ خاص محدود ننموده اند ،البته در این راستا شاعرانی نیز وجود دارند که از عقاید و
مذهب خود در شعر بهره بردهاند.
در این مقاله ،نمونههایی از تجلي و حضور مفاهیم دینی را در شاهکارهای نظم و نثر پارسي که مبتنی
بر دین و عرفان و سرشار از حکایتهاي عرفانی است ارائه مينماييم.
واژگان کليدي :دين ،قرآن و حديث ،ادبيات فارسي ،شعر ،نثر ،شاعران ،و نويسندگان.

 -1دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي جيرفت
 -2دانشآموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ياسوج
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 -1مقدمه
بررسي پیشنیۀ جایگاه دین در قلمرو شعر و ادبیات فارسی ،پژوهشي گسترده را طلب ميكند.
با نگاهی گذرا به آثار بزرگان ادبیات و شعر ،در مييابيم که بسیاری از اشارات ،عبارات ،تعبیرات و
استداللهای آنان به اقتباس یا الهام از کتاب مبین ،سخنان پيامبر(ص) و یا احادیث ائمه (ع) است.
مفاهیم دینی و به ويژه مفاهیم قرآن مجید در مراحل مختلف حیات فردی و اجتماعی مسلمانان تأثیر
پنهان و آشکار ،مستقیم و غیرمستقیم داشته است .بعد از مقولههای پرستش ،عبادت و خداباوری ،مؤلفه
هایی همچون عدالت محوری ،ظلم ستیزی ،دنیاگریزی ،برابری و جز آن همواره مورد نظر ادیبان بوده
است.
این کتاب آسمانی با گذشت هزار و چهارصد سال  ،آنچنان با زندگی مسلمانان عجین گشته که گویی
با تار و پود آنان در هم تنيده است.
بارزترین تأثیر اين آميزش و اختالط را میتوان در دست نوشتهها و دل سرودههای شاعران و
نویسندگان پارسی گوی مشاهده نمود و در آثار ايشان اندیشههای دینی و قرآنی را در قالب آرایههای
ادبی و استعاره ،تلمیح ،اقتباس ،تضمین ،قصص و تمثیل ،به وفور یافت ،بنابراين هرکس بخواهد به ژرفاي
ذهن و انديشة نویسندگان و سرایندگان ادب پارسی پی برد ،باید خود با این گونه آیات و احادیث آشنایی
داشته باشد ،چون بدون دانستن و فهم قرآن و آگاهي از تفسیر آن و تأمل در احادیث نبوی ،درك كامل
آن امكانپذير نميگردد .ادبیات کهنسال کشور ما ،مفاهیم گوناگون را از این سرچشمة الهی وام گرفته
و باعث شده است که سخنوران بلند آوازة ادب پارسي در بيشتر اوقات به این کتاب استناد نمايند و
استداللهای حکمی و فلسفی خود را با اقتباس از اين کتاب مبین استوار به رشتة تحرير درآورند.

 -2مقولۀ دین و ادبیات
دین و ادبیات بی شک کهنترین انگارههای فرهنگی یک ملت به شمار ميآيند .دین  ،راه و روش
و آیین زندگی کردن در راه حق را نشان ميدهد ،راهی که سعادت را تضمین میکند .در این میان هنر
و ادبیات به ويژه شعر ،مهمترین ابزارهایی بوده اند که دینداران و عرفا با آن به ترویج اندیشههای خود
پرداختهاند .آنگونه که دکتر علی شریعتی ،هنر را جزئی از دین میداند و میگوید « :هنر یک مقولة دینی
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و یک حقیقت متعالی و مقدس است که نجات بخش بشریت است و یک رسالت مافوق مادی و متعالی

و صددرصد انسانی دارد( ».شریعتی 1362 ،ش :ص)8
شيوههاي آفرینش هنری ،با استفاده از مضامین و اشارات دینی ،درونمايههاي اندیشۀ شاعر و نویسنده
را بر اساس معیارهای دین به تصوير ميكشند ،حتی اگر قصد گوینده آشکار ساختن یک معضل اجتماعی
و یا سیاسی باشد.
تولستوی ،نویسندۀ شهیر روسی ،نقد اخالقی را معیار نقد هنر ميداند و ارزش آن را در ترویج اخالق
و اندیشۀ دینی ارزيابيمي نمايد( .تولستوی1365 ،ش :ص )63
دین در شعر فنی وگستردۀ فارسی در قرون متمادی از سیطرۀ محکم و آشکاری برخوردار ميباشد تا
آنجا كه بيشتر سرودههاي پيش از اسالم ،متضمن تعاليم اخالقي و مضامين ديني بوده است.
ادبیات فارسی دری از همان آغاز پیدایش و توسعة خود (نیمه قرن سوم هجري) برخالف ادبیات عربی
كه یک دورۀ جاهلی را پشت سر ميگذارد ،صبغة اسالمي داشته است ،لذا تأثير تعاليم اسالم در آن ،نه بر
اثر برخوردهاي تنشآميز و فيزيكي بلكه برخاسته از تعامل فرهنگي و ادبي بوده است.
نخستین شعری که به زبان فارسی سروده شده ،به محمدبن وصیف ،دبیر دیوان انشاء یعقوب لیث،
منسوب شده است؛ (صفا1387 ،ش :ص  )165این شعر عالوه بر اینکه نمونۀ قدیمیترین شعر به زبان فارسی
دری است ،كهنترین شعر اسالمی در زبان فارسی نيز به شمار ميرود( .صادقي1368 ،ش :ص)157

 -3دین و نثر فارسی
مقدمة کهن شاهنامه  ،معروف به شاهنامۀ ابومنصوری ،و ترجمة تفسیر طبری به فارسی و نیز دست
نوشتههایی از این قبیل ،نشان میدهد که كهنترين نمونههاي نثر فارسی همچون شعر آن،داراي صبغه و
رويكرد اسالمي است و این ادعا که ادبیات فارسی (دری) ،در شعر و نثر خویش به عنوان ادبیاتی اسالمی
جلوهگر شد ،چندان غيرقابل توجيه و دور از انصاف به نظر نميرسد .اما به هر ترتیب فرهنگ ایرانی
مقارن با قرون نخستین اسالمی تحت تأثیر آموزهها و اندیشههای اسالمی قرار گرفته و از آن تأثیر پذیرفته
است.
از همان قرون نخستين ،واژههایی از قبیل آیت ،اذان ،ایمان ،ثواب ،جهاد ،حالل ،حرام ،صالۀ ،صوم،
عقاب ،غیبت ،قضا و قدر ،کافر  ،مسجد ،مسلم ،حاکم ،بیت المال ،امیرالمؤمنین ،جزیه ،حاکم ،محتسب،
والی و جز آن به جای واژگان فارسی یا همراه با آن در زبان و ادبيات فارسی رواج يافت و با تداوم اين
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داد و ستد ادبي و فرهنگي ،جایگاهي محکم برای خود پیدا کرد.

 :1-3دین ،قصه گویی و ادبیات داستانی
دین در روند فراگیر شدن توانست عالوه بر اثرگذاری در انسان و پدیدههاي پيرامون او ،در شكلگيري
و گسترش مظاهر ک ّمی زندگي فرهنگي او نيز جايگاهي ويژه به خود اختصاص دهد .يكي از اين مظاهر،

قصهگويي بود .اگرچه قصههاي ايراني در گذر از قرنهاي طوالني توانسته بود ،هويت بومي و سرزميني
خويش را حفظ نمايد و كمتر دستخوش تغيير و دگرگوني گردد ،اما نتوانست از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
باورهای دین اسالم و نمادهای گوناگون آن برکنار بماند.
بهرهگیری از قصه با هدف آموزش مفاهیم دینی ،سابقهای ديرينه دارد ،چنانچه درعصر جدید ،قصههای
بسیاری هست که بنمایههای قصه پردازی دینی را به وجود آورده و ادبیات داستانی و نمایشی دین محور
را جانشین نمایشهای مبتنی بر اساطیر کرده است.
ترجمة تفسیری قرآن توسط علمای پارسی زبان قرون اولیة هجری ،بهانهای برای بازنویسی قصههای

قرآن و جایگزین کردن آنها با قصههای آیینی رایج در این سرزمین قبل از ظهور اسالم بود ،مث ً
ال قصة

آفرینش و رویارويی خیر و شر درکتب پیش از اسالم ،مثل کتاب بُ َندهِشن ،توسط مترجمان اولیة قرآن از

جمله مترجمان تفسیر طبری به زیبایی و مهارتی تحسین انگیز ،با خلیفه شدن انسان در زمین و حمل خاک
توسط جبرئیل به فرمان خدا جهت آفرینش او ،آمیخته شده است.
البته بازنویسيهای قصههای قرآنی به زبان پارسی و ترویج آنها به جای قصههای غیراسالمی گام
نخستین به شمار ميرفت و انتقال تفکر و فضای دینی به آفرينشهاي ادبي از جمله قصه در مرحلة بعد قرار
گرفت و جایگاهي ویژه را به خود اختصاص داد.
این حضور روزافزون تفکر دینی در فرهنگ مردم و وجود سیاستمداران و رهبران ادیب ایرانی در
حکومتهاي مستقل ايراني از قبیل یعقوب لیث ،خواجه نصیر و مانند آنها با تفکرات اسالمی خاص باعث
شد تا مسایل دینی آرام آرام و به تدريج و نسل به نسل نضج گيرد و در قرن چهارم هجري و قرون آينده
بیشتر با ادبیات ایران زمين عجین و از آن تفکیک ناپذیر شود ،به گونهای که حتی بسیاری از داستانهای
اصیل ایرانی به کلی از ميان رفتند ،یا تنها شکل بیرونی و ظاهری آنها حفظ شد ،اما از لحاظ محتوا و ماهیت
به کلی دگرگون گشتند.
این رویداد تأثیر بینش دینی در ترجمهها نیز به وقوع پيوست ،و ردپاي آن به خصوص درترجمههای
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غیرایرانی ،و غالب ًا هندی به زبان پارسی ،بيشتر به چشم ميخورد ،از جمله کتاب کلیله و دمنه که در طی
ترجمههای گوناگون ،کاستيها و فزونیهای بسیاری را پذیرفته  ،و بخشهایی از آن با تفکرات دینی همراه
شده است( .حلبی1374 ،ش :ص)252
دین در پديد آمدن تذکره نامههاي عرفاني ،از جمله تذکرۀ االولیای عطار ،نفحات االنس جامی ،کشف
المحجوب هجويری ،رسالة قشیریه و جز آن تأثیر مستقیم داشت .حضور پيوستة تفکر و حکایات دینی را
در ادبیات مکتوب قرن پنجم تا نهم هجري بیشتر در نثر و کمتر در نظم می توان یافت.

 :2-3دین و شعر فارسی
شاعران پارسی گوی دينباور ،با این اعتقاد که شعرشان با بهره گرفتن از مضامین دینی و قرآنی از
ژرفا و عمق بيشتر و اصالتي واال برخوردار خواهد شد ،به دين توجه و گرايش نشان داده اند .هیچ دیوان
شعر پارسی را نمیتوان یافت که با توحید و ستایش ذات باری تعالی و نعت رسول اکرم (ص) و نیایش
و سوز و گدازهای عارفانه شروع نشده باشد .اشعار توحیدی ،نیایشی ،عرفانی ،حکمی و اخالقی همه تحت
تأثیر دین و آموزههای اعتقادی سروده شده و حتی الیههای زیرین اشعار عاشقانه ادب پارسی نیز پوشیده
از تعابیر عارفانه و سیر و سلوک عرفانی است.
مضامین دینی و تأثیر آن در ادبیات پارسی را میتوان دارای سابقهای به قدمت شعر پارسی دانست و
اوج آن را در قرون شش و هفت هجري مشاهده نمود .آنچه به شکل مکتوب در ادبیات ما ثبت و ضبط
است و کارنامۀ شعرفارسی را در برميگيرد ،آثاری است که از دوران رودکی به اینسو در ادبیات ما پا
به عرصة وجود نهاده است.
اگرچه رودکی به عنوان نخستین شاعر پرمایۀ ایرانی در دورۀ اسالمی مطرح و تحت تأثیر قرآن،
حدیث و فرهنگ دینی قرار دارد ،اما میزان این تأثیر نسبت به شاعری که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن
ششم میزیسته ،کمرنگتر است .یعنی اثرگذاری قرآن و حدیث را در آثار رودکی ،دقیقی و فردوسی،
نسبت به حدیقة سنایی و شاعران پس از او به مراتب کمتر میبینیم .در دورة غزنوی هم شواهدي متعدد از
تأثیر آیات قرآنی و مضامین ديني در شعر فارسی به چشم ميخورد .دراین دوره ،رواج تصوف از یک سو
و بنای مدارس از سوی دیگر ،ادبیات ایران ،خاصه شعر را به نحوي بارزتر در مسیر عقاید دینی قرار داد.
در مدارس نظامیه که به همت خواجه نظام الملک طوسی ،وزیر دانشمند سلجوقی ،در قرن پنجم هجری
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در ایران تأسيس گشت ،بيشتر معارف اسالمی از قبیل حدیث ،فقه و اصول وتفسیر تدریس میشد .عرفان
و تصوف به ويژه پس از حملة مغول در ايران گسترش روزافزون يافت و ذهن و انديشة شاعران و
نويسندگان بسيار را به خود معطوف داشت و در اشعار و ديگر آفرينشهاي ادبي آنان ،بازتاب فراوان يافت.
(شميسا1376 ،ش :ص )96
اين اثرپذيري از انديشههاي ديني و معارف اسالمي به تدريج در ميان اديبان و شاعران ما فزوني گرفت.
سنايي قافلهساالر شعر ديني و عرفاني در ايران پس از اسالم است و به عنوان مهمترين شاعر در اين زمينه،
تأثيري عميق و ژرف بر آيندگان برجا گذاشت .اگرچه پيش از او اشعار اخالقي به همراه پند و اندرز در
شعر فارسي وجود داشته ،اما بيگمان سنايي آغازگر و طليعهدار گسترش انديشههاي ناب عرفاني و مضامين
بلند ديني در ادبيات پارسي به شمار ميآيد( .همان :ص)114

 -4نمونههایی از تأثیر قرآن و حدیث در آثار شاعران
پرداختن به اين موضوع و ابعاد گوناگون آن ،در يك مقاله كاري دشوار و ناممكن است ،اما گزارشي
گذرا از روند اين تأثير و شيوههاي متفاوت و متنوع آن ،ميتواند تصويري گويا به مخاطب و خوانندة
جستجوگر ارائه نمايد.

 :1-4دین و رودکی
از بررسی اشعار رودکی چنين برمیآید که وی در فهم قرآن مجید و سخنان پیامبر گرامی (ص)
ودیگر معصومان(ع) و فرهنگ اسالمی اهتمام بسیار ورزیده و با آن آشنایی کامل و وافی داشته است.
از آنجا كه اين اثرپذيري در آثار پيشگامان شعر پارسي در آغاز تعامل اين دو پديدة تاريخي و فرهنگي
به وقوع ميپيوندد ،بيشتر با نقل مستقيم يا مفهومي مضامين و معارف ديني همراه و از پيچيدگي كمتر
برخوردار است.
در ذيل به نمونههایی از تأثیر قرآن و حدیث در اشعار وی اشاره ميشود:
اینجهانپاکخوابکرداراست آن شناسد که دلش بیدار است
نیکــی او به جایگاه بـدی است شــادی او به جـای تیمار است
(رودكي1387 ،ش :ص )29
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الدُّنیا ُکح ُل ِم النَّائ ِ ِم» «دنیا چون خواب خوابیده است( ».فروزانفر1387 ،ش :مقدمه)
تلمیح به حدیث « َ
زمـانـه پندی آزاد و رهـا داد مــرا
بهروزنیککسانگفتتاتوغمنخوری

زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
بسـا کسا که به روز تو آرزومند است

(رودكي ،همان :ص)36

َ
یر ل َ ُکم» (بقره /آية « )251باشد که چیزی
َکر ُهوا شَ ی َئ ًا َو ُه َو خَ ُ
تلمیحی است به آیۀ « َ ....ع َسی أن ت َ

را ناخوش پندارید و آن برای شما نیکو باشد( ».فروزانفر ،همان)
که جهان نیست جز فسانه و باد
شاد زی با سیاه چشمان شاد
بود

وز گذشته نکرد باید یاد

زآمده

تنگدل

نباید

نیکبخت آنکه بداد و نخورد

شوربخت آنکه او نخورد و نداد
(رودكي ،همان :ص)38

الس َح ِ
اب» « فرصتها میگذرند همچون گذشتن ابرها ميگذرند( ».امام
تلمیح است به « ال ُف َُ
رص ت َُم ُّر َم َّر َّ

علي(ع)1381 ،ش :ص )1086
نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت

سهپیراهنسلببودستیوسفرابهعمراندر

یکیازکیدشدپرخوندومشدچاکازتهمت

سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
(رودكي ،همان :ص)55

تلمیح به سه آیة َ « :و َجاؤوا َ َعلَی َق ِم ِ
یص ِه ب ِ َدمٍ َک ِذب» (یوسف  /آیة  « )18پیراهن او را آوردند که بر

یص ُه مِن ُدبُ ٍر» (همان /آیه « )25آن دو برای رسیدن به
الب َ
اب َو ُق ّدت َق ِم ُ
آن خونی دروغین بودَ « ».واس َتب َقا َ
هبوا ب ّقِ ِ
لی َوج ِه
در با هم پیشی گرفتند و پیراهن یوسف از پشت دریده شده بود « ».ا ّذ ُ
میصی َه َذا فَال َقو ُه َع َ

أبی یّ ِ
أت بصیراً» (همان  /آیة  « )93این پیراهن را ببرید و آن را بر چهرۀ پدرم بیفکنید تا بینا شود».

(فروزانفر ،همان)

 :2-4دین و فردوسی
به اعتقاد پژوهشگران ،دلبستگی فردوسی به سرودن شاهنامه برخاسته از پیوند وی و خانوادهاش به
ی و نيز ارتباط استوار او با باورها و آموزههاي دين اسالم و تشيع بود .فردوسی از همان
سنت و آداب نژاد 
ابتدای سرودن به ستایش خداوند و پس از آن به ستایش عقل میپردازد.
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به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد...

خردچشمجاناستچونبنگری

تو بی چشم شادان جهان نسپری
(فردوسي1385 ،ش :ص)15

به بیندگان آفریننده را

نبینیمرغاندوبینندهرا
(همان)

تلمیح به  « :ال ت ُْدرِ ُك ُه األبْ َصا ُر َو ُه َو ُي ْدرِ ُ
ك األبْ َصا َر َو ُه َو الل َّ ِط ُ
ير» (انعام  /آیة  « )103دیدگان
يف الْخَ ب ِ ُ

او را در نیابند و او دیدگان را دریابد واو لطیف و آگاه است».
برانگیخت موج از او تند باد
خردمند گیتی چو دریا نهاد
بادبانها

بر

افراخته

چو هفتاد کشتی در او ساخته

همه

میانه یکی خوب کشتی عروس

برآراسته همچو چشم خروس

پیمبر برو اندرون با علی

همه اهل بیت نبی و وصی

اگر خلد خواهی به دیگر سرای

به نزد نبی و وصی گیر جای ...

خداوند جوی و می و انگبین

همان چشمه شیر و ماء معین
(همان :ص )19

این ابیات تلمیح به حدیثی است که در کتب سنی و شیعی روایت شده است ّ « :مث ُّل أهلِ بَیتِی َمث َُل

ُوح َمن َر ِک َب َها ن ََج َی َو َمن تَخَ ل َّ َ
ف َعن َها َغ َر َق» « دودمان من همچون کشتی نوح است  ،هرکس به آن
َس َفینَ ِة ن َ
کشتی در نشست رهایی یافت .ولی هر کس در آن ننشست غرق گشت( ».فروزانفر ،همان :ص )354
و نیز آیة شریفة « َمث َُل ال ْ َجنَّ ِة الَّتِي ُوعِ َد ال ْ ُمتَّ ُق َ
ار م ِ ْن ل َ َبنٍ ل َ ْم َي َت َغيَّ ْر َط ْع ُم ُه
ار م ِ ْن َماءٍ َغ ْي ِر آ ِسنٍ َو َأن ْ َه ٌ
ون فِي َها َأن ْ َه ٌ
ار م ِ ْن خَ ْم ٍر ل َ َّذ ٍة ل ِ َّ
ار م ِ ْن َع َس ٍل ُم َص ًّفى( »...سورة محمد(ص) /آیة  « )15مثل و صفت آن
لشارِب ِ َ
ين َو َأن ْ َه ٌ
َو َأن ْ َه ٌ
بهشتى كه به مردم با تقوى وعدهاش را دادهاند اين است كه در آن نهرهايى از آب تازه و نمانده و نهرهايى
از شير هست ،شيرى كه طعمش تغيير نمىكند .و نهرهايى از شراب است كه براى نوشندگان لذتبخش
است و نهرهايى از عسل خالص است»...
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بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگار

که آن گنج و دینار و کاخ بلند

نخواهد بدن مر تو را سودمند
(فردوسي ،همان :ص)18

ك َي ْض ِر ُب اللهَّ ُ
ض َك َذل ِ َ
اس فَ َي ْم ُك ُث فِي األ ْر ِ
تلمیح به آیات  ... « :فَ َأ َّما ال َّزب َ ُد فَ َي ْذ َه ُب ُج َفا ًء َو َأ َّما َما َي ْن َف ُع النَّ َ
األ ْمث َ
َال» (رعد  /آیة  ... « )17و اما کف شتابان ازمیان میرود و لیکن آنچه مردم را سود دارد در زمین می
ماندَ « »...ي ْو َم ال َي ْن َف ُع َم ٌ
ال َوال ب َ ُن َ
ون إِال َم ْن َأتَى اللهَّ َ ب ِ َقلْ ٍ
ب َسلِي ٍم» (شعراء  /آیات  « )89 - 88یاد کن روزی را

ين
که خواسته و فرزند آدمی را سود ندهد ،مگر آن کس که دلی پاک نزد خدا آورد ».و آیة شریفة « َوال َّ ِذ َ
َي ْكن ِ ُز َ
ب وَال ْ ِفضَّ َة َوال ُي ْنفِ ُقون َ َها فِي َسبِيلِ اللهَّ ِ فَ َب ّ ِش ْر ُه ْم ب ِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم» (توبه /آیة  « )34و آنان که زر و
ون ال َّذ َه َ

سیم را ذخیره می کنند و آنها را در راه خدا انفاق نمی کنند ،آنان را به عذابی دردناک مژده بده».
میاسای ز آموختن یک زمان

زدانشمیفکندلاندرگمان...

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود
(همان :ص)15

ُ
لم مِن ال َمه ِد إِلَی الل َّ َح ِد( ».مجلسي1381 ،ش :ص)177
تلمیح به حدیث « أطل ِ ُبو الع ِ َ
چنین گفت پیغمبر راستگوی
ز دانش درِ بی نیازی بجوی

زگهواره تا گور دانش بجوی

و گر چند از و سختی آید به روی
(همان)

ُ
الصینِ( ».مجلسي ،همان :ص)119
لم َو لَو ب ِ ِّ
تلميح به حدیث نبوی  « :أطل ِ ُبوا الع ِ َ

 :3-4دین و دینداری و ناصرخسرو
ناصرخسرو قرآن کریم را از حفظ داشته وبه سبب اعتقاد محکم نسبت به قرآن ،در شعر خود از این
کتاب آسمانی بسیار تأثیر پذیرفته است .او از جمله شاعرانی است که شعر را بهانهای برای تبلیغ اندیشههای
فرقة خاص (اسماعیلیه) دانسته و از آن بهره برده است:
مقدم به مرگ و به حشر و حساب

کتابت ز بردارم اندر ضمیر
(ناصرخسرو1373،ش :ص )215
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دریایسخنهاسخنخوبخدایاست

پرگوهر با قیمت و پرلؤلؤ الال
(همان :ص)88

وی در اشعار خود به آیات فراوان از قرآن مجید و احادیث نبوی اشاره میکند ،به گونهای که اگر

کسی با قرآن آشنایی کامل داشته باشد ،کام ً
ال آن را در ابیات ناصر خسرو شناسایی میکند.
ای بر هوای دین ،بنشین بر زمین دین

کادریسازاینزمینمکانمعلیشدهاست
(همان :ص)121

يس إِن َُّه َك َ
اقتباس از « َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِك َت ِ
ان ِص ّ ِدي ًقا نَبِيًّا َو َرفَ ْع َنا ُه َم َكان ًا َعلِيًّا» (مریم  /آیات )57- 56
اب إ ِ ْدرِ َ

«و در اين كتاب از ادريس (نيز) ياد كن ،او بسيار راستگو ،و پيامبر (بزرگي) بود .و ما او را به مقام
وااليي رسانديم».
هو االول ،هو اآلخر ،هو الظاهر ،هو الباطن

منزه مالک الملکی که بی پایان حشر دارد
(همان :ص)170

يم» (حدید /آیة  « )3اول و آخر
تضین از آیات « ُه َو األ َّو ُل َواآل ِخ ُر َوال َّظاهِ ُر َوال ْ َبا ِط ُن َو ُه َو ب ِ ُك ّ ِل َش ْيءٍ َعل ِ ٌ

ك تُؤْ تِي ال ْ ُملْ َ
و پيدا و پنهان اوست و او به هر چيز داناست ».و « ُقلِ الل َّ ُه َّم َمال ِ َ
ك ال ْ ُملْ ِ
ك َم ْن تَشَ ا ُء َوتَ ْن ِز ُع
ك الْخَ ْي ُر إِن َ
ال ْ ُملْ َ
ك م ِ َّم ْن تَشَ ا ُء َو ُتع ِ ُّز َم ْن تَشَ ا ُء َو ُت ِذ ُّل َم ْن تَشَ ا ُء ب ِ َي ِد َ
ير( ».آل عمران  /آیة
َّك َعلَى ُك ّ ِل ش َْيءٍ َق ِد ٌ

 « )26بگو«:بار الها! اى مالک حکومتها به هر کس بخواهى ،حکومت مى بخشى و از هر کس بخواهى،
عزت مىدهى و هر که را بخواهى خوار مىکنى .تمام خوبیها
حکومت را مىگیرى ،هر کس را بخواهىّ ،

به دست توست ،تو بر هر چیزى توانايي».

هیچ عمل نزد خدای جلیل

نیست به مقبولی صبر جمیل

صبر گشایندۀ هر مشکل است

همدم جان است و اسير دل است

تلمیح به اين آیة شریفه داردَ ... « :وإ ِ ْن ت َْصب ِ ُروا َوتَتَّ ُقوا فَإ ِ َّن َذل ِ َ
ك م ِ ْن َع ْزمِ األ ُمورِ» (همان )186 /

اح ال َف َر ِج» صبر گشاینده امور است(».فروزانفر،
«و اگر صبر پیشه کنید و پرهیزگار شوید و « َّ
بر مِف َت ُ
الص ُ

1387ش:ص)10

از ويژگيهاي مهم در شعر اين دوره ،به ويژه شعر ناصرخسرو ،ميتوان به سادگي و صداقت مضامين
ديني و صراحت و رواني در كاربرد صور خيال و واژگان و تركيبهاي ادبي ،اشاره نمود.
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 :4-4دینداری سنایی غزنوی
با شعر سنايي ،مضامين ديني و عرفاني ،صبغهاي پيچيدهتر به خود ميگيرند و كاربرد اصطالحات و
تركيبهاي خاص عرفاني به گونهاي برجسته و چشمگير در آن جلوهگر ميشوند.
او نخستین کسی است که به طور صریح و مستقیم اعتقادات دینی خود را مطرح کرد و در زمینة زهد
و عرفان و اخالق ،هیچ یک از استادان بزرگ قصیده به پای او نمیرسند (شفیعی کدکنی1380 ،ش :ص
)12
تاکیازدارالغروریساختندارالسرور

تا کی از دارالفراری ساختن دار القرار؟
(همان ،ص )125

اع الْغ ُُرورِ» (آل عمران  /آیة ... « )185و نیست زندگی این جهانی
تلمیح َ ... « :و َما ال ْ َح َيا ُة الدُّ ن َْيا إِال َم َت ُ

مگر مایۀ فریب ».و « َوإ ِ َّن اآل ِخ َر َة هِ َي َدا ُر ال ْ َق َرارِ» (الغافر  /آیة  « )39و به درستیکه آن جهان سرای
پابستگی و ثبات است».

«  ...شهوتت خوش همی نمایاند

وز جاه و زر و وزن و فرزند

کی بود کین نقاب بردارند

تا بدانی تو طعم زهر از قند »...
(شفیعی کدکنی ،همان :ص )114

ت فِي َغ ْف َل ٍة م ِ ْن َه َذا فَ َكشَ ْف َنا َع ْن َ
ك فَ َب َص ُر َ
ك غِ َطا َء َ
يد» (ق/آية)22
اشاره دارد به آیة « ل َ َق ْد ُك ْن َ
ك ال ْ َي ْو َم َح ِد ٌ

«همانا تو (ای آدمی نادان) از این (روز سخت مرگ) در غفلت بودی تا آنکه ما پرده از کار تو برانداختیم
و امروز چشم بصیرتت بیناترگردیدتر است».
اینکه در بند صورت و نقشی

بستۀ « استوی علی العرشی

(استوی) ازمیان جان می خوان

ذات او بستۀ جهات میدان

کاستوی آیتی ز قرآن است

گفتن المکان ز ایمان است

(همان :ص )111
للهَّ
الس َما َو ِ
ض فِي ِستَّ ِة َأيَّامٍ ُث َّم ْاس َت َوى َعلَى ال ْ َع ْر ِ
ات َواأل ْر َ
ش ُي َدب ّ ِ ُر
اقتباس از آیة « إ ِ َّن َرب َّ ُك ُم ا ُ ال َّ ِذي خَ لَقَ َّ

األ ْم َر( »...یونس /آیة  « )3بیگمان پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روزآافرید

سپس بر عرش مستولی شد».

115

 :5-4دین ودینداری در اندیشة خاقانی
خاقانی نیز در شمار شاعراني معدود است که از قرآن و حدیث و الفاظ و مفاهیم آن بهرههای
گوناگونی برده است .شعر او از رواني شعر نسل اول شاعران پارسي گو فاصله ميگيرد و با انبوهي از
تركيبات و اصطالحات عربي ،مغلق و پيچيده ميگردد به گونهاي كه فهم اشعار خاقاني در آغاز براي
مخاطب ناآشنا به مجموعة واژگان و تعبيرات و صورخيال شاعر ،دشوار مينمايد.
خاقانی به قرآن و احادیث احاطة کامل دارد و در بسیاری از ابیاتش از مضامین دینی استفاده کرده
است .او در اين راستا ،امارت و فرمانروايي بر زبان و تسلط بر كليد گنج عرش را با استناد به دو حديث
ذيل و تأثير از آن ،در شعر خود تصوير سازي ميكند.
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش

وایندودعویرادلیلاستازحدیثمصطفی

من قرین گنج و اینها خاک بیزان هوس

من چراغ عقل و اینها روز کوران هوی
(خاقاني1375،ش :ج ،1ص )33

الش َع َرا ُء ُأ َم َرا ُء َ
الک َ
اشاره به دو حدیث « ُّ
َحت ال َع ِ
یح ُه الِس َن ُه الشُ َع َراءِ»
المِ» و « إ ِ َّن هلل ِ ُک ُنو َزا ً ت َ
رش َم َفات ِ ُ

ص )135
(حلبی1374 ،ش :

هرکسکهحدیث«عنکبوت»است

مأویگهش « اوهن البیوت» است

(خاقاني ،همان :ج ،2ص )962
وت اتَّخَ َذ ْت ب َ ْي ًتا َوإ ِ َّن َأ ْو َه َن ال ْ ُب ُي ِ
ين اتَّخَ ُذوا م ِ ْن ُدو ِن اللهَّ ِ َأ ْول ِ َيا َء َك َم َثلِ ال ْ َع ْن َك ُب ِ
وت ل َ َب ْي ُت
آیۀ « َمث َُل ال َّ ِذ َ
ال ْ َع ْن َك ُب ِ
وت ل َ ْو َكانُوا َي ْعلَ ُم َ
ون( ».عنکبوت  /آية  « )41کسانی که جز خدا سرورانی گرفتند مانند عنکبوت

میمانند که خانه یی گرفت و همانا سست ترین خانه ها ،خانة عنکبوت است».

 :6-4دینداری و اندیشة نظامی گنجوي
سراسر مثنويهاي داستاني نظامي آكنده از تصويرسازيهاي عارفانه و عاشقانه است كه به گونهاي از
انديشهها و مضامين ديني و قرآني سرچشمه گرفته و از اين آبشخور سيراب گرديده است.
نظامي در مخزن االسرار تأكيد دارد كه شعر بايد مبتني بر شرع باشد(.شميسا ،همان :ص )199
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تا نكند شرع تو را نامدار

نامزد شعر مشو زينهار

شعر تو را سدره نشاني دهد

سلطنت ملك معاني دهد

شرع بر آرد به اميريت نام

كالشعراء

امراء

الكالم

(نظامي1377،ش :ص )20
داستانهای نظامی با ستایش خداوند و پیامبر (ص) آغاز شده:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

پیش وجود همه آیندگان

پیش بقای همه پایندگان
هست ُکن و نیست ُکن کاینات

اول و آخر به وجود و حیات

(نظامي ،همان :ص )10
كه تلمیح به سورۀ توحید و مضامين بلند يكتاپرستانة آن دارد.
منزل شب را تو دراز آوری

روز فرو رفته تو باز آوری

مهکهنگیندانزبرجدشدهاست

خاتم او مهر محمد شده است
(همان :ص )14

تلمیح به دو حديث «الملک َیب َقی َم َع ُ
الظل ِم» و « َع ُ
الکف ِر َو لاَ َیب َقی َم َع ُ
ین
یر مِن عِ َباده ِ َسب َع َ
دل َسا َع ٍة خَ ٌ

َسنَةً» (حلبی ،همان :ص )152

چو عاجز وار باید عاقبت مرد
چه افالطون یونانی چه آن ُکرد

چه افالطـون یونـانی چه آن ُکـرد
که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم

تلمیح به دو حدیث « ُموتُوا َق َ
المؤمِنِ» (فرزوانفر1387 ،ش :ص370
بل َأن ت َُموتُوا» و « ال َم ُ
وت َر َ
یحان َُة ُ

و)377

 :7-4مولوی بلخی مردی با اندیشة دینداری قدرتمند
مولوی صاحب شاهکار شعر عرفانی فارسي ،مثنوی معنوی است .وی ،مجموعة افکار عرفانی ،اخالقی و
دینی برگرفته از آیات قرآنی و احادیث نبوی را در شش دفتر تنظیم نموده است .اين مضامين آنچنان در
تار و پود تصويرسازيهاي زيبا و شاعرانة او درهم تنيده شده است كه مخاطب كمتر تصور تضمين و تلميح
را در آن مينمايد و بيشتر با متني يكپارچه و منسجم و سرشار از زندگي و شور و بينش روبهرو ميگردد.
اولین خون در جهان ظلم و داد

در کف قابیل بهر زن فتاد

نوح تا بر خانه می پرداختی

واهله پر تاب سنگ انداختی
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لوط را زن همچنین بُد کافره

یوسف از کید زلیخای جوان
هر بال کاندر جهان بینی عیان

خوانده باشی قصه آن فاجره
مانده در زندان برای امتحان
باشد از شوی زنی درهر مکان
(مولوي1384 ،ش :ص )4485/6

كه تلمیح به داستانهای قابیل و هابیل ،نوح ،لوط و یوسف (ع) دارد.
گو چنین را کس بگفتی در رحم

هست بیرون عالم بس منتظم

یکزمینخرمیباعرضوطول

اندراوصدنعمتوچندیناکول

کوهها و بحرها و دشتها

بوستانها ،باغها و کشتها

آسمانی بس بلند و پر ضیا

آفتاب و ماهتاب و صد ُسها
(همان)53-56/3 :

ون َظاهِ ًرا م ِ َن ال ْ َح َيا ِة الدُّ ن َْيا َو ُه ْم َعنِ اآل ِخ َر ِة ُه ْم َغاف ِ ُل َ
تلمیح به آية َ « :ي ْعلَ ُم َ
ون» (روم  /آیة  « )7بیشتر

مردمان ظاهری از زندگانی این جهان را می دانند و آنان از زندگانی آن جهان غافل مانده اند».
اشک خواهی ،رحم کن بر اشک بار

رحم خواهی ،بر ضعیفان رحم آر
(همان)826/1 :

اس» و «إِنَّما َی َ َ
رحم ُ
الر َح َما ُء» (فروزانفر،
اهلل َمن لاَ َی َ
رح ُم النَّ َ
َ
رح ُم اهلل مِن عِ َبادِه ِ ُّ
مأخوذ از دو حدیث « َال َی َ ُ

همان :ص )35

 :8-4سعدی و مفاهیم دیني در شعر او
سعدی از بزرگترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی و از ارکان فارسي به شمار ميرود .غزلیات
عاشقانة سعدی سرشار از شور جوانی و عشق به زندگانی است ،اما وی در آن تنها تصويرگر عشق مادی
نيست ،بلکه به عشق عرفانی نیز نظر دارد و با بهره گيري از مضامين و درونمايههاي ديني برخاسته از
قرآن و حديث جلوهاي هنرمندانه و شاعرانه به آن ميبخشد ،به گونهاي كه شاعران پس از او از جمله حافظ
در اشعار خود از مضامین عرفانی این شاعر شیرین سخن تأثير پذيرفتهاند.
اول دفتر به نام ایزد دانا
از در بخشندگی و بنده نوازی
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حی توانا
صانع پروردگار ّ
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

از همه بی نیاز و بر همه مشفق

از همه عالم نهان و بر همه پیدا
(سعدي1376 ،ش :ص)395

حی ،قادر ،قدیر و
این ابیات تلمیح به آیاتي از كالم خداوند دارد که اوصاف او از قبیل صانعّ ،
رب ّ ،

رحمان و رحیم ،در آن بيان شده است.

منعم بهكوه و دشت و بيابان غريب نيست

وان را كه ب مراد جهان نيست دسترس

هرجاكهرفتخيمهزدوخوابگاهساخت

درزدبومخويشغريباستوناشناخت
(سعدي1377،ش :ص )120

الو ِطنِ ُغرب َ ٌة».
قر َ
مضمون دو بيت اشاره دارد به سخن امام علي(ع) « :ال َغن ِ َي فِي الغُرب َ ِة َو َط ٌن َو ال َف ُ
«توانگري در غربت ،وطن است و تهيدستي در وطن ،غربت( ».همان :ص )401
و ابیات مشهور و ماندگار سعدی:
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضویبهدردآوردروزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی
(سعدي1376 ،ش :ص )66

نین فِی ت ََوا ِّدهِم َو
المؤم ِ َ
كه تلمیحی نزدیک به ترجمۀ این حدیث از پیامبر اکرم (ص) استَ « :مث َُل ُ
الج َس ِد إ ِ َذا اش َت َکی ب َ ُ
الح َمی» « مثل مؤمنان در دوستی ایشان با
الس َهر َو ُّ
ت ََر ُاح ِمهِم َک َم َثلِ َ
عض ُه ت ََدا َعی َسائِر ُه ب ِ َ

یکدیگر و رحمت ایشان بر همدیگر مانند تن است ،هرگاه عضوي از آن دردمند شود  ،ديگر اعضاي آن
پيكر با بيخوابي و تب با آن عضو موافقت و همدردي ميكنند( ».حلبي ،همان:ص)190

 -5بررسی تأثیر دین و دینداری در نمونههایی از نثر فارسی
نثر فارسي نيز همانند شعر آن فراوان از مضامين ديني برخاسته از قرآن و حديث تأثير پذيرفته است
كه به چند نمونةمشهور و برجستة آن اشاره ميگردد.

 :1-5سیاست نامة خواجه نظام الملک طوسی
نظام الملک طوسی در خانوادهای متدین متولد شد و از همان سنین نوجوانی به آموختن قرآن و زبان
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عربی پرداخت.
وی اثر جاویدش ،سیاست نامه ،را در پنجاه فصل به عنوان دستورنامهاي جهت ادارة مملکت و سیرت
پادشاهان انشا کرده و در تأیید آن ،از آیات و احادیث و قصه ها استفاده کرده است.
اين نويسنده از همان آغاز کتاب میگوید « :خداوند است که سلطان را برمیگزیند ،نه مردم « :پادشاه
باید بداند که رضای خدا را احسانی باشد که با خلق کرده شود و عدلی که میان ایشان گسترده آید( ».طوسي،
1385ش :ص  )44نیز «پادشاهی با کفر بیاید و با ظلم نپاید ».و در تأیید این معنی حکایتی نقل میکند« :
شخصی را گفت که ای پدر چون از دنیا بروی کی ترا بینم؟ گفت  :بدان جهان .گفت :زودتر میخواهم و
گفت  :شب اول یا دوم یا سوم مرا در خواب بینی» اما « دوازده سال برآمد و او را به خواب ندید .پس از
دوازده سال خوابش آمد .گفت :یا پدر نگفته بودی که پس از سه شب مرا در خواب بینی ،گفت :مشغول
بودم که در بغداد پلی ویران شده بود و گماشتگان تیمار آن نداشته بودند ،گوسفندان بدان پل میگذشتند.
گوسفندی را پای به سوراخ فروشد و بشکست ،تا اکنون جواب آن میدادم( ».همان :ص )179
للهَّ
اإلح َسا ِن ( »...نحل/
خواجه در این مورد ،به اين آيات نظر و عنايت داشته است « :إ ِ َّن ا َ َي ْأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل َو ْ
آیة  « )90بیگمان خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان ميدهد ».و « َ ...وإ ِ َذا َح َك ْم ُت ْم ب َ ْي َن النَّ ِ
اس َأ ْن ت َْح ُك ُموا
بِال ْ َع ْد ِل( »...نساء /آیة  « )58و چون میان مردمان داوری کنید به عدل حکم کنید».

در بحث مشورت کردن هنگام تصمیم گیری با تضمین در آیة « َوشَا َور ُهم فِی َ
األم ِر» (آل عمران /آية

)152به اهميت موضوع اشاره کرده است.

« مشاورت کردن از قوی رایی بود و از تمام عقلی و پیش بینی ،چه هرکس را دانشی باشد و هریک
چیزی بیشتر و یکی کمتر و  ...ایزد تعالی [حتی به پیامبر(ص)] میفرمایدَ « :وشَا َور ُهم فِی َ
األم ِر» چون
کاری تو را پیش آید با یاران خویش تدبیر کن( .طوسي ،همان :ص )139

 :2-5تاریخ مسعودی ،ابوالفضل بیهقی
تاریخ مسعودی بيانگر تاریخ سلطنت مسعود غزنوی و کتابی سودمند در حقایق و مسائل تاریخی و
اطالعات جغرافیایی دورۀ غزنوی است .بیهقی آنچه را به رشتۀ نگارش درآورده از مشهودات خود یا از
زبان معتمدانی است که خود به چشم شاهد آن وقایع بودهاند وی در این کتاب  ،از آیات قرآن بیشتر به
عنوان تضمین و به صورت جمالت معترضه بهره برده است .براي نمونه ميتوان به تضمين آية  247سورة
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بقره در اين گزيده اشاره كرد:
تا خوانندگاه را مقرر گردد كه نه برگزاف است حديث پادشاهان ،قل اهلل عزوجل و قوله الحقَ :و زَا َد ُه
ب َ ْس َط ًة فِي الْعِلْ ِم َوال ْ ِج ْس ِم َواللهَّ ُ ُيؤْ تِي ُملْ َك ُه َم ْن َيشَ ا ُء( ».بیهقی1383 ،ش :ص)15
َفس ُه فَ َقد َع َر َ
و نيز تضمين حديثي از پيامبر (ص)َ « :من َع َر َ
ف َرب َ ُه»
فن َ

و این لفظی است کوتاه با معانی بسیار ،که هرکس که خویشتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را

چگونه تواند دانست .وی از شمار بهايم است بلکه نیز بتراز بهايم و ( »...همان ،ص )45
« و قضاي عز و جل چنان رود كه وي خواهد گويد و فرمايد نه چنانچه مراد آدمي در آن باشد كه به
فرمان وي است .سبحانه و تعالي گردش اقدار و حكم او راست در راندن منحت و محنت ....و ملك روي
زمين از فضل وي رسدَ ....وز ََك ِريَّا إ ِ ْذ ن َا َدى َرب َّ ُه َر ّ ِ
ين( ».همان :ص )3كه
ب ال ت ََذ ْرنِي فَ ْر ًدا َو َأن َْت خَ ْي ُر ال ْ َوارِث ِ َ

اشاره به صفات خداوندي و نيز اقتباس از آية  89سورة انبيا است.

 :3-5کلیله و دمنة نصراهلل منشی
کتاب کلیله و دمنه از سنسکریت به پهلوی و از پهلوی به عربی و از عربی به فارسی ترجمه شده و
طی این ترجمه های متوالی ،دگرگونیها و کاستيها و فزونیهایی را پذیرفته است ،از جمله ،بخشهایی از آن
با مفاهیم و مضامین دینی همراه گشته است .نصراهلل منشی در ترجمة متن تازی کتاب ،آزادانه رفتار کرده:
« آیه و حدیث و مثل و شعر فارسی و عربی در سراسر کتاب گنجانیده است و گذشته از رعایت عادت
زمان نشانه ای از قریحۀ خارق العاده و نبوغ فکری و ذوقی نویسنده دارد .وی در آیه و حدیث و مثلها و
شعرهای نخبه و زیبای عربی و فارسی مبلغی در آن گنجانیده است و بسیاری از شعرهای فارسی را چنان در
کالم خود درج کرده که مکمل عبارت است و جمله بیآن ناتمام است( ».منشی1385،ش  :مقدمه)
نصراهلل منشي كتاب خود را با ستايش خداوند آغاز ميكند « :سپاس و ستايش مر خداي را جل و
جالله ...،بخشايندهاي كه تار عنكبوت را سد عصمت دوستان كرد ،جباري كه نيش پشه را تيغ قهر دشمنان
گردانيد ،در فطت كاينات به وزير و مشير و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و( ....همان :ص)22
در اين قسمت ضمن اشاره به صفات خداوندي (جبار ،رحيم ،صمد) به چند داستان قرآني نيز اشاره
ميكند؛ داستان شب هجرت پيامبر(ص) و پناه گرفتن در غاري كه به حكم الهي تارهاي عنكبوت بر آن
تنيده شده و پيامبر را از شر كافران رهانيد و نيز داستان هالكت نمرود طاغي به وسيلة پشهاي ناچيز.
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 :4-5گلستان سعدی
سعدی در کتاب گلستان ،متأثر از قرآن و حدیث ،با زيبايي و هنرمندانه نکات اخالقی و دینی خود را
گنجانیده و در نصایح خود به عنوان سند ،به صورت تضمین و یا تلمیح از این مضامین دینی استفاده کرده
است :گلستان اينگونه آغاز ميگردد « :منت خداي را عز و جل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر
اندرش مزيد نعمت ،هر نفسي كه فرو ميرود ممد حيات است و چون برميآيد مفرح ذات و( ....سعدي،
1377ش :ص  )49جملة اول را اشاره به آية  13سورة حجرات دانستهاند « :إ ِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد اللهَّ ِ َأ ْت َق ُ
اك ْم» «
يدن َُّك ْم»
گراميترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست» و مزيد نعمت اشاره دارد به « :لَئ ِ ْن شَ َك ْرت ُْم ألزِ َ
« اگر سپاس بگذاريد بر نعمت شما ميافزاييم».

« یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشهای خفته .شوریدهای که در
آن سفر همراه ما بود نعرهای بر آورده و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت.
چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت :بلبالن را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت
و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه ،اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به
غفلت خفته».

الس ْب ُع َواأل ْر ُ
ض َو َم ْن فِيهِ َّن َوإ ِ ْن م ِ ْن ش َْيءٍ إِال ُي َس ّب ِ ُح ب ِ َح ْم ِده ِ َول َ ِك ْن ال
الس َما َو ُ
ات َّ
تلمیح به آیات « ت َُس ّب ِ ُح ل َ ُه َّ

يح ُه ْم إِن َُّه َك َ
تَ ْف َق ُه َ
ان َحلِي ًما َغ ُفو ًرا( ».اسراء  /آیة  « )44تسبیح میگویند خدای را آسمانهای هفتگانه
ون ت َْسب ِ َ

و زمین و هرچه در آنهاست و چیزی نیست مگر اینکه او را تسبیح می گوید و لکن شما تسبیح آنها را
در نمی یابید».
للهَّ
يح ُه َواللهَّ ُ
الس َما َو ِ
ض َوال َّط ْي ُر َصافَّ ٍ
ات َواأل ْر ِ
ات ُك ٌّل َق ْد َعل ِ َم َصالت َُه َوت َْسب ِ َ
و « َأل َ ْم ت ََر َأ َّن ا َ ُي َس ّب ِ ُح ل َ ُه َم ْن فِي َّ
يم ب ِ َما َي ْف َع ُل َ
ون» (نور /آیة  « )41آیا نمیبینی که خدای را تسبیح میگویند ،آنچه در آسمانها و زمیناند
َعل ِ ٌ
و پرندگان صف کشیده ،همه نیایش و تسبیح او را میدانند و خدا بد آنچه میکنند آگاه است».

122

نتیجهگیری
 -1ادبیات به طور عام و شعر به طور خاص ،در همۀ ادوار در بین تمام ملل یکی از بهترین شیوهها
برای پرستش بوده است ،نثر و به خصوص شعر چه از جنبۀ صوری و چه از جنبۀ معنوی بهترین شيوة سخن
گفتن از موضوعات مذهبی به شمار ميرود؛
 -2توجه به مقوالت مقدس دینی ،و اسطورههای اعتقادی ،وسعت و عمق بیشتری به شعر شاعر
میبخشد و شاعر ميتواند با بهرهگيري از عناصر ارزشمند و واالیی که ریشه در اصالتهای دینی و ملی او
دارد ،به انديشه و شعر خود غنا بخشد؛
 -3بسياري از شاعران برجستة فارسي از جمله سنايي ،ناصرخسرو ،فردوسي ،مولوي و سعدي در بيان
انديشه و شعر خود از عناصر و مضامين ديني سود جستهاند؛
 -4تضمين و تلميح به مضامين ديني و قرآني در شعر فارسي نخست با اشارة مستقيم به آيات و احاديث
آغاز ميشود ،سپس با بهرهگيري از درونمايههاي عرفاني و حكمي و درهم تنيدن آن د آفرينشهاي شعري
به اوج خود ميرسد؛
 -5نثر فارسي نيز از همين شيوه پيروي مينمايد و مقالة حاضر با اشاره به پنج نمونةبرجسته و پيشگام
آن ،تأثير اين مضامين را در ذهن و انديشة آفرينندگان اين نمونهها دنبال مينمايد.
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منابع و مآخذ

 -1قرآن مجيد

 -2بيهقي ،ابوالفضل(1383ش) ،تاريخ بيهقي ،مصحح خطيب رهبر ،انتشارات مهتاب ،تهران.
 -3تولستوي ،لئو (1356ش) ،هنر چيست؟ ،ترجمة كاوه دهگان ،اميركبير ،تهران.

 -4حلبي ،علي اصغر (1374ش) ،تأثير قرآن و حديث در ادبيات فارسي ،اساطير ،تهران.

 -5خاقاني ،افضلالدين بديلبنعلي (1375ش) ،ديوان ،به تصحيح جالل الدينكزازي ،مركز ،تهران.
 -6رودكي ،ابوعبداهلل جعفربن محمد (1387ش) ،ديوان ،به تصحيح پرويز قريب ،نشر زوار ،تهران.
 -7سعدي ،مصلح بن عبداهلل (1376ش) ،كليات ،به تصحيح محمد علي فروغي ،اميركبير ،تهران.
 ،____________ -8كليات ،به تصحيح غالمحسين يوسفي ،خوارزمي ،تهران.
 -9شريعتي ،علي (1362ش) ،هنر (مجموعة آثار) ،تهران.

 -10شفيعي كدكني ،محمدرضا (1380ش)،تازيانههاي سلوك ،نشر آگه ،تهران.

 -11صادقي ،ميمنت (1376ش) ،واژهنامة هنر شاعري ،نشر كتاب مهناز ،تهران.
 -12صفا ،ذبيح اهلل (1378ش) ،تاريخ ادبيات ايران ،اميركبير ،تهران.

 -13طوسي ،ابوعلي حسن (1385ش) ،سياستنامه ،به تصحيح جعفر شار ،اميركبير ،تهران.

 -14فردوسي ،ابوالقاسم (1385ش) ،شاهنامه ،به تصحيح ،جالل الدين كزازي ،سمت ،تهران.
 -15فروزانفر ،بديع الزمان (1387ش) ،احاديث و قصص مثنوي ،اميركبير ،تهران.

 -16قبادياني ،ناصرخسرو (1389ش) ،ديوان ،به تصحيح حسن تقي زاده ،نگاه ،تهران.

 -17كزازي ،جالل الدين (1385ش) ،گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني ،نشر مركز ،تهران.
 -18منشي ،نصراهلل (1385ش) ،كليله و دمنه ،به تصحيح مجتبي مينوي ،نشر بهزاد ،تهران.
 -19مجلسي ،محمدباقر (1381ش) ،بحاراالنوار ،اميركبير ،تهران.

 -20مولوي ،جالل الدين محمد (1384ش) ،مثنوي معنوي ،به تصحيح محمد استعالمي ،نشر زوار ،تهران.
 -21نظامي گنجوي ،الياس بن يوسف (1377ش) ،خمسة نظامي ،به تصحيح ثروتيان ،اميركبير ،تهران.

1386( ، ___________________ -22ش) ،ليلي و مجنون ،به تصحيح دكتر ثروتيان ،اميركبير ،تهران.
1386( ،___________________ -23ش) ،مخزن األسرار ،به تصحيح دكتر ثروتيان ،اميركبير ،تهران.
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