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بررسي تجلي و حضور مضامین دیني
در ادبیات فارسي پیش از قرن هفتم

دكتر مهدي ممتحن1 
گردآفرین محمدي2

چکیده
وقتی از تأثیر دین در ادبیات سخن به میان می آید، بیشتر مفاهیم و عقایدي مورد نظر است که جنبۀ 
کلی و اسطوره ای مي یابد و در تمامی ادیان مقدس مشترک است؛ اسطوره ها و مقدساتی که از یک جریان 
اعتقادی و خاستگاه قومی سر برآورده و در طی زمان به باورها و اعتقادات دیگر ملل راه پیدا کرده است. 

بسیاری از شعرای برجستۀ ایران از جمله فردوسی، مولوی و دیگران و نیز نویسندگان مشهور در شعر 

و نثر خود، از مضامین و عناصر دینی، (اسالمی، مسیحیت و زردشتی) براي تبیین اندیشۀ 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 برده اند. 
در این مقاله، نمونه هایی 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 مي نماییم. 
واژگان کلیدي: دین، قرآن و حدیث، ادبیات فارسي، شعر، نثر، شاعران، و نویسندگان.

1- دانشیار و عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي جیرفت
2- دانش آموختۀ کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي یاسوج
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1- مقدمه
بررسي پیشنیۀ جایگاه دین در قلمرو شعر و ادبیات فارسی، پژوهشي گسترده را طلب مي   کند.

با نگاهی گذرا به آثار بزرگان ادبیات و شعر، در مي یابیم که بسیاری از اشارات، عبارات، تعبیرات و 
استداللهای آنان به اقتباس یا الهام از کتاب مبین، سخنان پیامبر(ص) و یا احادیث ائمه (ع) است. 

مفاهیم دینی و به ویژه مفاهیم قرآن مجید در مراحل مختلف حیات فردی و اجتماعی مسلمانان تأثیر 
پنهان و آشکار، مستقیم و غیرمستقیم داشته است. بعد از مقوله های 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 تنیده است. 
و  شاعران  دل سروده های  و  نوشته ها  در دست  می توان  را  اختالط  و  آمیزش  این  تأثیر  بارزترین 
نویسندگان پارسی گوی مشاهده نمود و در آثار ایشان اندیشه های دینی و قرآنی را در قالب آرایه های 
ادبی و استعاره ، تلمیح، اقتباس، تضمین ، قصص و تمثیل ، به وفور یافت، بنابراین هرکس بخواهد به ژرفاي 
ذهن و اندیشۀ 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، درک کامل 
آن امکان پذیر نمي گردد. ادبیات کهنسال کشور ما، مفاهیم گوناگون را از این سرچشمۀ الهی وام گرفته 

و باعث شده است که سخنوران بلند آوازۀ ادب پارسي در بیشتر اوقات به این کتاب استناد نمایند و 
استداللهای حکمی و فلسفی خود را با اقتباس از این کتاب مبین استوار به رشتۀ تحریر درآورند. 

2- مقولۀ دین و ادبیات
دین و ادبیات بی شک کهن ترین انگاره های فرهنگی یک ملت به شمار مي آیند. دین ، راه و روش 
و آیین زندگی کردن در راه حق را نشان مي دهد، راهی که سعادت را تضمین می کند. در این میان هنر 
و ادبیات به ویژه شعر، مهمترین ابزارهایی بوده اند که دینداران و عرفا با آن به ترویج اندیشه های خود 
پرداخته اند. آن گونه که دکتر علی شریعتی، هنر را جزئی از دین می داند و می گوید: » هنر یک مقولۀ دینی 
و یک حقیقت متعالی و مقدس است که نجات بخش بشریت است و یک رسالت مافوق مادی و متعالی 
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و صددرصد انسانی دارد. « (شریعتی ، 1362ش: ص 8)
شیوه هاي آفرینش هنری، با استفاده از مضامین و اشارات دینی، درون مایه هاي اندیشۀ شاعر و نویسنده 
را بر اساس معیارهای دین به تصویر مي کشند، حتی اگر قصد گوینده آشکار ساختن یک معضل اجتماعی 

و یا سیاسی باشد. 
تولستوی، نویسندۀ شهیر روسی، نقد اخالقی را معیار نقد هنر مي داند و ارزش آن را در ترویج اخالق 

و اندیشۀ دینی ارزیابي مي نماید. (تولستوی، 1365ش: ص 63)
دین در شعر فنی وگستردۀ فارسی در قرون متمادی از سیطرۀ محکم و آشکاری برخوردار مي باشد تا 

آن جا که بیشتر سروده هاي پیش از اسالم، متضمن تعالیم اخالقي و مضامین دیني بوده است. 
ادبیات فارسی دری از همان آغاز پیدایش و توسعۀ خود (نیمه قرن سوم هجري) برخالف ادبیات عربی 
که یک دورۀ جاهلی را پشت سر مي گذارد، صبغۀ اسالمي داشته است، لذا تأثیر تعالیم اسالم در آن، نه بر 

اثر برخوردهاي تنش آمیز و فیزیکي بلکه 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؛ (صفا، 1387ش: ص 165) این شعر عالوه بر این که نمونۀ قدیمی ترین شعر به زبان فارسی 

دری است، کهن ترین شعر اسالمی در زبان فارسی نیز به شمار مي رود. (صادقي، 1368ش: ص 157  )

3- دین و نثر فارسی
مقدمۀ کهن شاهنامه ، معروف به شاهنامۀ ابومنصوری، و ترجمۀ تفسیر طبری به فارسی و نیز دست 
نوشته هایی از این قبیل، نشان می دهد که کهن ترین نمونه هاي نثر فارسی هم چون شعر آن،داراي صبغه و 
رویکرد اسالمي است و این ادعا که ادبیات فارسی (دری)، در شعر و نثر خویش به عنوان ادبیاتی اسالمی 
جلوه گر شد، چندان غیرقابل توجیه و دور از انصاف به نظر نمي رسد. اما به هر ترتیب فرهنگ ایرانی 
مقارن با قرون نخستین اسالمی تحت تأثیر آموزه ها و اندیشه های اسالمی قرار گرفته و از آن تأثیر پذیرفته 

است. 
از همان قرون نخستین ، واژه هایی 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 ادبیات فارسی رواج یافت و با تداوم این 
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داد و ستد ادبي و فرهنگي، جایگاهي محکم برای خود پیدا کرد.
 3-1: دین، قصه گویی و ادبیات داستانی

دین در روند فراگیر شدن توانست عالوه بر اثرگذاری در انسان و پدیده هاي پیرامون او، در شکل گیري 
و گسترش مظاهر کّمی زندگي فرهنگي او نیز جایگاهي ویژه به خود اختصاص دهد. یکي از این مظاهر، 
قصه گویي بود. اگرچه قصه هاي ایراني در گذر از قرنهاي طوالني توانسته بود، هویت بومي و سرزمیني 
خویش را حفظ نماید و کمتر دستخوش تغییر و دگرگوني گردد، اما نتوانست از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 

باورهای دین اسالم و نمادهای گوناگون آن برکنار بماند. 
بهره گیری از قصه با هدف آموزش مفاهیم دینی، سابقه ای دیرینه دارد، چنانچه درعصر جدید، قصه های 
بسیاری هست که بن مایه های قصه پردازی دینی را به وجود آورده و ادبیات داستانی و نمایشی دین محور 

را جانشین نمایشهای مبتنی بر اساطیر کرده است. 
ترجمۀ تفسیری قرآن توسط علمای پارسی زبان قرون اولیۀ هجری، بهانه ای برای بازنویسی قصه های 
قرآن و جایگزین کردن آنها با قصه های آیینی رایج در این سرزمین قبل از ظهور اسالم بود، مثاًل قصۀ 
آفرینش و رویارویی خیر و شر درکتب پیش از اسالم، مثل کتاب بَُندهِشن، توسط مترجمان اولیۀ 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 بازنویسیهای قصه های قرآنی به زبان پارسی و ترویج آنها به جای قصه های غیراسالمی گام 
نخستین به شمار مي رفت و انتقال تفکر و فضای دینی به آفرینشهاي ادبي از جمله قصه در مرحلۀ 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 ایراني از قبیل یعقوب لیث، خواجه نصیر و مانند آنها با تفکرات اسالمی خاص  باعث 
شد تا مسایل دینی آرام آرام و به تدریج و نسل به نسل نضج گیرد و در قرن چهارم هجري و قرون آینده 
بیشتر با ادبیات ایران زمین عجین و از آن تفکیک ناپذیر شود، به گونه ای که حتی بسیاری از داستانهای 
اصیل ایرانی به کلی از میان 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 ترجمه ها نیز به وقوع پیوست، و ردپاي آن به خصوص درترجمه های 



109

غیرایرانی، و غالباً هندی به زبان پارسی، بیشتر به چشم مي خورد، از جمله کتاب کلیله و دمنه که در طی 
ترجمه های گوناگون، کاستیها و فزونیهای بسیاری را پذیرفته ، و بخشهایی از آن با تفکرات دینی همراه 

شده است. (حلبی، 1374ش: ص252)
دین در پدید آمدن تذکره نامه هاي عرفاني، از جمله تذکرة االولیای عطار، نفحات االنس جامی، کشف 
المحجوب هجویری، رسالۀ قشیریه و جز آن تأثیر مستقیم داشت. حضور پیوستۀ تفکر و حکایات دینی را 

در ادبیات مکتوب قرن پنجم تا نهم هجري بیشتر در نثر و کمتر در نظم می توان یافت.
 

3-2: دین و شعر فارسی
شاعران پارسی گوی دین باور، با این اعتقاد که شعرشان با بهره گرفتن از مضامین دینی و قرآنی از 
ژرفا و عمق بیشتر و اصالتي واال برخوردار خواهد شد، به دین توجه و گرایش نشان داده اند. هیچ دیوان 
شعر پارسی را نمی توان یافت که با توحید و ستایش ذات باری تعالی و نعت رسول اکرم (ص) و نیایش 
و سوز و گداز های عارفانه شروع نشده باشد. اشعار توحیدی، نیایشی، عرفانی، حکمی و اخالقی همه تحت 
تأثیر دین و آموزه های اعتقادی سروده شده و حتی الیه های 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 می توان دارای سابقه ای 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 برمي گیرد، آثاری است که از دوران رودکی به این سو در ادبیات ما پا 

به عرصۀ 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 می زیسته، کم رنگ تر است. یعنی اثرگذاری قرآن و حدیث را در آثار رودکی، دقیقی و فردوسی، 
نسبت به حدیقۀ سنایی و شاعران پس از او به مراتب کمتر می بینیم. در دورۀ غزنوی هم شواهدي متعدد از 
تأثیر آیات قرآنی و مضامین دیني در شعر فارسی به چشم مي خورد. 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 تأسیس گشت، بیشتر معارف اسالمی از قبیل حدیث، فقه و اصول و تفسیر تدریس می شد. عرفان 
و  تصوف به ویژه پس از حملۀ مغول در ایران گسترش روزافزون یافت و ذهن و اندیشۀ شاعران و 
نویسندگان بسیار را به خود معطوف داشت و در اشعار و دیگر آفرینشهاي ادبي آنان، بازتاب فراوان یافت. 

(شمیسا، 1376ش: ص 96)
این اثرپذیري از اندیشه هاي دیني و معارف اسالمي به تدریج در میان ادیبان و شاعران ما فزوني گرفت. 
سنایي قافله ساالر شعر دیني و عرفاني در ایران پس از اسالم است و به عنوان مهم ترین شاعر در این زمینه، 
تأثیري عمیق و ژرف بر آیندگان برجا گذاشت. اگرچه پیش از او اشعار اخالقي به همراه پند و اندرز در 
شعر فارسي وجود داشته، اما بي گمان سنایي آغازگر و طلیعه دار گسترش اندیشه هاي ناب عرفاني و مضامین 

بلند دیني در ادبیات پارسي به شمار مي آید. (همان: ص114) 

4- نمونه هایی از تأثیر قرآن و حدیث در آثار شاعران
پرداختن به این موضوع و ابعاد گوناگون آن، در یک مقاله کاري دشوار و ناممکن است، اما گزارشي 
گذرا از روند این تأثیر و شیوه هاي متفاوت و متنوع آن، مي تواند تصویري گویا به مخاطب و خوانندۀ 

جستجوگر ارائه نماید.  
  

4-1: دین و رودکی
از بررسی اشعار رودکی چنین بر می آید 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 که این اثرپذیري در آثار پیشگامان شعر پارسي در آغاز تعامل این دو پدیدۀ تاریخي و فرهنگي 
به وقوع مي پیوندد، بیشتر با نقل مستقیم یا مفهومي مضامین و معارف دیني همراه و از پیچیدگي کمتر 

برخوردار است.
در ذیل به نمونه هایی از تأثیر قرآن و حدیث در اشعار وی اشاره مي شود:

آن شناسد که دلش بیدار استاین جهان پاک خواب کردار است
شــادی او به جـای تیمار استنیکــی او به جایگاه  بـدی است

(رودکي، 1387ش: ص 29)
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نَیا ُکحُلِم النَّائِِم« »دنیا چون خواب خوابیده است.« (فروزانفر، 1387ش: مقدمه) تلمیح به حدیث » الدُّ
استزمـانـه پندی آزاد و رهـا داد مــرا پند  همه  بنگری  نکو  را چو  زمانه 
بسـا کسا که به روز تو آرزومند استبه روز نیک کسان گفت تا تو غم  نخوری

(رودکي، همان: ص36)

  تلمیحی است به آیۀ  » .... َعَسی أَن تَکَرُهوا َشیَئاً َو ُهَو َخیُر لَُکم« (بقره/ آیۀ 251) »باشد که چیزی 
را ناخوش پندارید و آن برای شما نیکو باشد. « (فروزانفر، همان)

شاد چشمان  سیاه  با  زی  که جهان نیست جز فسانه و بادشاد 
بود نباید  تنگدل  یادزآمده  باید  نکرد  گذشته  وز 
نخورد و  بداد  آنکه  شوربخت آنکه او نخورد و ندادنیکبخت 

(رودکي، همان: ص38)

َحاِب« » فرصتها می گذرند همچون گذشتن ابرها مي گذرند.« (امام  تلمیح است به » الُفرَصُ تَُمرُّ َمرَّ السَّ
علي(ع)، 1381ش: ص 1086)

سه پیراهن سلب بودست یوسف را به عمر اندر نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تریکی ازکید شد پرخون دوم شد چاک از تهمت

(رودکي، همان: ص55)

تلمیح به سه آیۀ : » َو َجاؤواَ َعلَی َقِمیِصهِ بَِدمٍ َکِذب« (یوسف / آیۀ 18) » پیراهن او را آوردند که بر 
آن خونی دروغین بود. « »َواسَتبَقا الَباَب َو ُقّدت َقِمیُصُه مِن ُدبٍُر« (همان/ آیه 25) »آن دو برای رسیدن به 
در با هم پیشی گرفتند و پیراهن یوسف از پشت دریده شده بود. « » اّذهُبوا بقِّمیِصی َهَذا فَالَقوُه َعلَی َوجِه 
أبی یّأِت بصیراً« (همان / آیۀ 93) » این پیراهن را ببرید و آن را بر چهرۀ پدرم بیفکنید تا بینا شود. « 

(فروزانفر، همان)

4-2: دین و فردوسی
به اعتقاد پژوهشگران، دلبستگی فردوسی به سرودن شاهنامه برخاسته از پیوند وی و خانواده اش به 
سنت و آداب نژادی  و نیز ارتباط استوار او با باورها و آموزه هاي دین اسالم و تشیع بود. فردوسی از همان 

ابتدای سرودن به ستایش خداوند و پس از آن به ستایش عقل می پردازد. 
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خرد و  جان  خداوند  نام  کزین برتر اندیشه برنگذرد...به 

تو بی چشم شادان جهان نسپریخرد چشم جان است چون بنگری

 (فردوسي، 1385ش: ص15)

نبینی مرغان دوبیننده رابه بیندگان آفریننده را

 (همان)

تلمیح به : » ال ُتْدرُِکُه األبَْصاُر َو ُهَو ُیْدرُِک األبَْصاَر َو ُهَو اللَِّطیُف الَْخبِیرُ « (انعام / آیۀ 103) » دیدگان 
او را در نیابند و او دیدگان را دریابد واو لطیف و آگاه است.«

نهاد دریا  چو  گیتی  بادخردمند  تند  او  از  موج  برانگیخت 
ساخته او  در  کشتی  هفتاد  افراختهچو  بر  بادبانها  همه 
خروسمیانه یکی خوب کشتی عروس چشم  همچو  برآراسته 
علی با  اندرون  برو  وصیپیمبر  و  نبی  بیت  اهل  همه 
اگر خلد خواهی به دیگر سرای
انگبین و  می  و  جوی  خداوند 

به نزد نبی و وصی گیر جای ...
معین ماء  و  شیر  چشمه  همان 
(همان: ص 19)

این ابیات تلمیح به حدیثی است که در کتب سنی و شیعی روایت شده است : » ّمّثُل أهِل بَیتِی َمَثُل 
َسَفينَِة نُوَح َمن َرِکَبَها نََجَی َو َمن تََخلََّف َعنَها َغَرقَ « » دودمان من همچون کشتی نوح است ، هرکس به آن 

کشتی در نشست رهایی یافت. ولی هر کس در آن ننشست غرق گشت. « (فروزانفر، همان: ص 354) 
َّتِي ُوعَِد الُْمتَُّقوَن فِیَها أَنَْهاٌر مِْن َماءٍ َغْیِر آِسٍن َوأَنَْهاٌر مِْن لََبٍن لَْم َیَتَغیَّْر َطْعُمُه  و نیز آیۀ شریفۀ » َمَثُل الَْجنَِّة ال
ارِبِیَن َوأَنَْهاٌر مِْن َعَسٍل ُمَصفًّی... « (سورۀ محمد(ص)/ آیۀ 15) » مثل و صفت آن  ٍة لِلشَّ َوأَنَْهاٌر مِْن َخْمٍر لَذَّ
بهشتی که به مردم با تقوی وعده اش را داده اند این است که در آن نهرهایی از آب تازه و نمانده و نهرهایی 
از شیر هست، شیری که طعمش تغییر نمی کند. و نهرهایی از شراب است که برای نوشندگان لذت بخش 

است و نهرهایی از عسل خالص است... « 
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نسپریم بد  به  را  جهان  تا  به کوشش همه دست نیکی بریمبیا 
پایدار بد  و  نیک  همی  نباشد 
که آن گنج و دینار و کاخ بلند

یادگار بود  نیکی  که  به  همان 
سودمند را  تو  مر  بدن  نخواهد 
(فردوسي، همان: ص18)

 ُ بَُد فََیْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما َیْنَفُع النَّاَس فََیْمُکُث فِي األْرِض َکَذلَِک َیْضِرُب اهللَّ تلمیح به آیات : » ... فََأمَّا الزَّ
األْمَثالَ « (رعد / آیۀ 17) » ... و اما کف شتابان ازمیان می رود و لیکن آنچه مردم را سود دارد در زمین می 
َ بَِقلٍْب َسلِیمٍ « (شعراء / آیات 88 - 89) » یاد کن روزی را  ماند... « » َیْوَم ال َیْنَفُع َماٌل َوال بَُنوَن إاِل َمْن أَتَی اهللَّ
َِّذیَن  َوال که خواسته و فرزند آدمی را سود ندهد، مگر آن کس که دلی پاک نزد خدا آورد. « و آیۀ شریفۀ »
ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِیمٍ « (توبه/ آیۀ 34) » و آنان که زر و  ِ فََبِشّ َة َوال ُیْنفُِقونََها فِي َسبِیِل اهللَّ َهَب وَالِْفضَّ َیْکنُِزوَن الذَّ

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
بود دانا  که  هر  بود  توانا 

ز دانش میفکن دل اندر گمان ...
بود برنا  پیر  دل  دانش  ز 
(همان: ص15)

تلمیح به حدیث » ُأطلُِبو العِلَم مِن الَمهِد إِلَی اللََّحِد. « (مجلسي، 1381ش: ص177)
چنین گفت پیغمبر راستگوی
بجوی نیازی  بی  درِ  دانش  ز 

زگهواره تا گور دانش بجوی
و گر چند از و سختی آید به روی
(همان)

یِن.« (مجلسي، همان: ص119) تلمیح به حدیث نبوی : » ُأطلُِبوا العِلَم َو لَو بِالصِّ

4-3: دین 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 بهانه ای برای تبلیغ اندیشه های 

فرقۀ خاص (اسماعیلیه) دانسته و از آن بهره برده است: 
ضمیرمقدم به مرگ و به حشر و حساب اندر  بردارم  ز  کتابت 

(ناصرخسرو،1373ش: ص 215)
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الالدریای سخن ها سخن خوب خدای است پرلؤلؤ  و  قیمت  با  پرگوهر 
(همان: ص88)

وی در اشعار خود به آیات فراوان از قرآن مجید و احادیث نبوی اشاره می کند، به گونه ای که اگر 
کسی با قرآن آشنایی کامل داشته باشد، کاماًل آن را در ابیات ناصر خسرو شناسایی می کند. 

کادریس ازاین زمین مکان معلی شده استای بر هوای دین، بنشین بر زمین دین
(همان: ص 121)

یًقا نَبِیًّا َوَرفَْعَناُه َمَکانًا َعلِیًّا « (مریم / آیات 56 -57)  َُّه َکاَن ِصِدّ اقتباس از » َواْذُکْر فِي الِْکَتاِب إِْدرِیَس إِن
» و در این کتاب از ادریس (نیز) یاد کن، او بسیار راستگو، و پیامبر (بزرگي) بود. و ما او را به مقام 

واالیي رساندیم.«
منزه مالک الملکی که بی پایان حشر داردهو االول، هو اآلخر، هو الظاهر، هو الباطن

(همان: ص170)

اهُِر َوالَْباِطُن َوُهَو بُِکِلّ َشْيءٍ َعلِیمٌ « (حدید/ آیۀ 3) » اول و آخر  ُل َواآلِخُر َوالظَّ تضین از آیات » ُهَو األوَّ
و پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست.« و » ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِک الُْملِْک ُتْؤتِي الُْملَْک َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع 
ََّک َعلَی ُکِلّ َشْيءٍ َقِدیٌر.« (آل عمران / آیۀ  ْن تََشاُء َوُتعِزُّ َمْن تََشاُء َوُتِذلُّ َمْن تََشاُء بَِیِدَک الَْخْیُر إِن الُْملَْک مِمَّ
26) » بگو:»بار الها! ای مالک حکومتها به هر کس بخواهی، حکومت می بخشی و از هر کس بخواهی، 
حکومت را می گیری، هر کس را بخواهی، عّزت می دهی و هر که را بخواهی خوار می کنی. تمام خوبیها 

به دست توست، تو بر هر چیزی توانایي.«
جلیل خدای  نزد  عمل  جمیلهیچ  مقبولی صبر  به  نیست 
همدم جان است و اسیر دل استصبر  گشایندۀ هر مشکل است

تلمیح به این آیۀ شریفه دارد: » ...َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَُّقوا فَإِنَّ َذلَِک مِْن َعْزمِ األُمورِ « (همان / 186)
َرِج« صبر گشاینده امور است. «(فروزانفر،  بُر مِفَتاُح الَفَ »و اگر صبر پیشه کنید و پرهیزگار شوید و » الصَّ

1387ش: ص 10)
از ویژگیهاي مهم در شعر این دوره ، به ویژه شعر ناصرخسرو، مي توان به سادگي و صداقت مضامین 

دیني و صراحت و رواني در کاربرد صور خیال و واژگان و ترکیبهاي ادبي، اشاره نمود.
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4-4: دینداری سنایی غزنوی
با شعر سنایي، مضامین دیني و عرفاني، صبغه اي پیچیده تر به خود مي گیرند و کاربرد اصطالحات و 

ترکیبهاي خاص عرفاني به گونه اي برجسته و چشمگیر در آن جلوه گر مي شوند.
او نخستین کسی است که به طور صریح و مستقیم اعتقادات دینی خود را مطرح کرد و در زمینۀ زهد 

و عرفان و اخالق، هیچ یک از استادان بزرگ قصیده به پای او نمی رسند (شفیعی کدکنی، 1380ش: ص 
(12

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

نَْیا إاِل َمَتاُع الُْغُرورِ « (آل عمران / آیۀ 185) » ...و نیست زندگی این جهانی  تلمیح : » ... َو َما الَْحَیاُة الدُّ
َوإِنَّ اآلِخَرةَ هَِي َداُر الَْقَرارِ « (الغافر / آیۀ 39) » و به درستی که آن جهان سرای  مگر مایۀ فریب.« و »

پابستگی و ثبات است.«
نمایاند ... شهوتت خوش همی  فرزند»  و  وزن  و  زر  و  جاه  وز 
بردارند نقاب  کین  بود  ...« کی  قند  از  زهر  طعم  تو  بدانی  تا 

(شفیعی کدکنی، همان: ص 114)

اشاره دارد به آیۀ » لََقْد ُکْنَت فِي َغْفَلٍة مِْن َهَذا فََکَشْفَنا َعْنَک غَِطاَءَک فََبَصُرَک الَْیْوَم َحِدیٌد« (ق/آیۀ22) 
» همانا تو (ای آدمی نادان) از این (روز سخت مرگ) در غفلت بودی تا آن که ما پرده از کار تو برانداختیم 

و امروز چشم بصیرتت بیناتر گردیدتر است.«
العرشیاین که در بند صورت و نقشی علی  استوی   « بستۀ 
میدان(استوی) ازمیان جان می خوان جهات  بستۀ  او  ذات 
استکاستوی آیتی ز قرآن است ایمان  ز  المکان  گفتن 

(همان: ص 111)

َماَواِت َواألْرَض فِي ِستَِّة أَیَّامٍ ُثمَّ اْسَتَوی َعلَی الَْعْرِش ُیَدبُِّر  َِّذي َخلََق السَّ ُ ال َُّکُم اهللَّ اقتباس از آیۀ » إِنَّ َرب
األْمَر...« (یونس/ آیۀ 3) » بی گمان پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روزآافرید 

سپس بر عرش مستولی شد. «
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4-5: دین ودینداری در اندیشۀ خاقانی
بهره های  مفاهیم آن  الفاظ و  از قرآن و حدیث و  نیز در شمار شاعراني معدود است که  خاقانی 
گوناگونی برده است. شعر او از رواني شعر نسل اول شاعران پارسي گو فاصله مي گیرد و با انبوهي از 
ترکیبات و اصطالحات عربي، مغلق و پیچیده مي گردد به گونه اي که فهم اشعار خاقاني در آغاز براي 

مخاطب ناآشنا به مجموعۀ واژگان و تعبیرات و صورخیال شاعر، دشوار مي نماید.
خاقانی به قرآن و احادیث احاطۀ کامل دارد و در بسیاری از ابیاتش از مضامین دینی استفاده کرده 
است. او در این راستا، امارت و فرمانروایي بر زبان و تسلط بر کلید گنج عرش را با استناد به دو حدیث 

ذیل و تأثیر از آن، در شعر خود تصویر سازي مي کند.
و این دو دعوی را دلیل است از حدیث مصطفیهم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش
اینها روز کوران هویمن قرین گنج و اینها خاک بیزان هوس من چراغ عقل و 

(خاقاني،1375ش: ج1، ص 33)

َعَراُء ُأَمَراُء الَکاَلمِ« و » إِنَّ هللِ ُکُنوَزاً تَحَت الَعرِش َمَفاتِیُحُه الِسَنُه الُشَعَراءِ«  اشاره به دو حدیث » الشُّ
(حلبی، 1374ش: ص  135)

مأویگهش » اوهن البیوت« استهرکس که حدیث »عنکبوت« است
(خاقاني، همان: ج2، ص 962)

لََبْیُت  الُْبُیوِت  بَْیًتا َوإِنَّ أَْوَهَن  اتََّخَذْت  الَْعْنَکُبوِت  أَْولَِیاَء َکَمَثِل   ِ اتََّخُذوا مِْن ُدوِن اهللَّ َِّذیَن  ال َمَثُل  آیۀ » 
الَْعْنَکُبوِت لَْو َکانُوا َیْعلَُموَن. « (عنکبوت / آیۀ 41) » کسانی که جز خدا سرورانی گرفتند مانند عنکبوت 

میمانند که خانه یی گرفت و همانا سست ترین خانه ها، خانۀ عنکبوت است.«

4-6: دینداری و اندیشۀ نظامی گنجوي
سراسر مثنویهاي داستاني نظامي آکنده از تصویرسازیهاي عارفانه و عاشقانه است که به گونه اي از 

اندیشه ها و مضامین دیني و قرآني سرچشمه گرفته و از این آبشخور سیراب گردیده است.
نظامي در مخزن االسرار تأکید دارد که شعر باید مبتني بر شرع باشد.(شمیسا، همان: ص 199) 

نامدار را  تو  شرع  نکند  زینهارتا  مشو  شعر  نامزد 
دهدشعر تو را سدره نشاني دهد معاني  ملک  سلطنت 
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الکالمشرع بر آرد به امیریت نام امراء  کالشعراء 
(نظامي،1377ش: ص 20)

داستانهای نظامی با ستایش خداوند و پیامبر (ص) آغاز شده:
الرحیم الرحمن  اهلل  حکیمبسم  گنج  در  کلید  هست 
آیندگان همه  وجود  پایندگانپیش  همه  بقای  پیش 
هست ُکن و نیست ُکن کایناتاول و آخر به وجود و حیات

 (نظامي، همان: ص 10)

که تلمیح به سورۀ توحید و مضامین بلند یکتاپرستانۀ آن دارد.
آوریمنزل شب را تو دراز آوری باز  تو  رفته  فرو  روز 
خاتم او مهر محمد شده استمه که نگین دان زبرجد شده است

 (همان: ص 14)

تلمیح به دو حدیث  »الملک َیبَقی َمَع الُکفِر َو اَل َیبَقی َمَع الُظلِم« و » َعدُل َساَعٍة َخیٌر مِن عَِبادهِ َسبَعیَن 
َسنًَة« (حلبی، همان: ص 152)

مرد عاقبت  باید  وار  عاجز  چه افالطـون یونـانی چه آن ُکـردچو 
که پیش از مرگ یک نوبت بمیریمچه افالطون یونانی چه آن ُکرد

تلمیح به دو حدیث » ُموُتوا َقبَل أَن تَُموُتوا« و » الَموُت َریَحانَُۀ الُمؤمِِن« (فرزوانفر، 1387ش: ص370 
و 377) 

4-7: مولوی بلخی مردی با اندیشۀ دینداری قدرتمند
مولوی صاحب شاهکار شعر عرفانی فارسي، مثنوی معنوی است. وی، مجموعۀ افکار عرفانی، اخالقی و 
دینی برگرفته از آیات قرآنی و احادیث نبوی را در شش دفتر تنظیم نموده است. این مضامین آن چنان در 
تار و پود تصویرسازیهاي زیبا و شاعرانۀ او درهم تنیده شده است که مخاطب کمتر تصور تضمین و تلمیح 
را در آن مي نماید و بیشتر با متني یکپارچه و منسجم و سرشار از زندگي و شور و بینش روبه رو مي گردد. 

فتاداولین خون در جهان ظلم و داد زن  بهر  قابیل  کف  در 
پرداختی می  خانه  بر  تا  انداختینوح  سنگ  تاب  پر  واهله 
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کافره بُد  همچنین  زن  را  فاجرهلوط  آن  قصه  باشی  خوانده 
جوان زلیخای  کید  از  امتحانیوسف  برای  زندان  در  مانده 
عیان بینی  جهان  کاندر  بال  مکانهر  درهر  زنی  شوی  از  باشد 

(مولوي، 1384ش: ص 4485/6)

که تلمیح به داستانهای قابیل و هابیل، نوح، لوط و یوسف (ع) دارد.
هست بیرون عالم بس منتظمگو چنین را کس بگفتی در رحم
اندر او صد نعمت و چندین اکولیک زمین خرمی با عرض و طول
دشتها و  بحرها  و  کشتهاکوهها  و  باغها  بوستانها، 
بلند و پر ضیا آفتاب و ماهتاب و صد ُسها آسمانی بس 

(همان: 53-56/3)

نَْیا َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغافُِلونَ « (روم / آیۀ 7) » بیشتر  تلمیح به آیۀ : » َیْعلَُموَن َظاهًِرا مَِن الَْحَیاةِ الدُّ
مردمان ظاهری از زندگانی این جهان را می دانند و آنان از زندگانی آن جهان غافل مانده اند.«

رحم خواهی، بر ضعیفان رحم آراشک خواهی، رحم کن بر اشک بار
(همان: 826/1)

َحَماُء« (فروزانفر،  ََّما َیرَحُم اهللَ مِن عَِبادِهِ الرُّ مأخوذ از دو حدیث »الَ َیرَحُم اهللُ َمن اَل َیرَحُم النَّاَس« و »إِن
همان: ص 35) 

4-8: سعدی و مفاهیم دیني در شعر او
سعدی از بزرگترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی و از ارکان فارسي به شمار مي رود. غزلیات 
عاشقانۀ سعدی سرشار از شور جوانی و عشق به زندگانی است، اما وی در آن تنها تصویرگر عشق مادی 
نیست، بلکه به عشق عرفانی نیز نظر دارد و با بهره گیري از مضامین و درون مایه هاي دیني برخاسته از 
قرآن و حدیث جلوه اي هنرمندانه و شاعرانه به آن مي بخشد، به گونه اي که شاعران پس از او از جمله حافظ 

در اشعار خود  از مضامین عرفانی این شاعر شیرین سخن تأثیر پذیرفته اند. 
دانا ایزد  نام  به  دفتر  توانااول  حّی  پروردگار  صانع 
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریااز در بخشندگی و بنده نوازی
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از همه عالم نهان و بر همه پیدااز همه بی نیاز و بر همه مشفق

(سعدي، 1376ش: ص395)

این ابیات تلمیح به آیاتي از کالم خداوند دارد که اوصاف او از قبیل صانع، رّب ، حّی، قادر، قدیر و 
رحمان و رحیم، در آن بیان شده است.

وان را که ب مراد جهان نیست دسترسمنعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست

در زدبوم خویش غریب است و ناشناختهرجا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت

(سعدي،1377ش: ص 120)

الَوِطِن ُغربَةٌ. «  الَفقُر  َو  الُغربَِة َوَطٌن  الَغنَِي فِي  مضمون دو بیت اشاره دارد به سخن امام علي(ع): » 
» توانگري در غربت، وطن است و تهیدستي در وطن، غربت. « (همان: ص 401)

و ابیات مشهور و ماندگار سعدی: 
یکدیگرند اعضای  آدم  که در آفرینش زیک گوهرندبنی 
قرارچو عضوی به درد آورد روزگار نماند  را  عضوها  دگر 

آدمیتو کز محنت دیگران بی غمی نهند  نامت  که  نشاید 

(سعدي، 1376ش: ص 66)

هِم َو  که تلمیحی نزدیک به ترجمۀ این حدیث از پیامبر اکرم (ص) است: » َمَثُل الُمؤمِنیَن فِی تََوادِّ
َمی« » مثل مؤمنان در دوستی ایشان با  َهر َو الحُّ تََراُحِمهِم َکَمَثِل الَجَسِد إَِذا اشَتَکی بَعُضُه تََداَعی َسائِرُه بِالَسَ
یکدیگر و رحمت ایشان بر همدیگر مانند تن است، هرگاه عضوي از آن دردمند شود ، دیگر اعضاي آن 

پیکر با بي خوابي و تب با آن عضو موافقت و همدردي مي کنند.« (حلبي، همان:ص190) 

5- بررسی تأثیر دین و دینداری در نمونه هایی از نثر فارسی
نثر فارسي نیز همانند شعر آن فراوان از مضامین دیني برخاسته از قرآن و حدیث تأثیر پذیرفته است 

که به چند نمونۀ مشهور و برجستۀ آن اشاره مي گردد.
5-1: سیاست نامۀ خواجه نظام الملك طوسی

نظام الملک طوسی در خانواده ای 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 دستورنامه اي جهت ادارۀ مملکت و سیرت 

پادشاهان انشا کرده و در تأیید آن ، از آیات و احادیث و قصه ها استفاده کرده است. 
این نویسنده از همان آغاز کتاب می گوید: » خداوند است که سلطان را برمی گزیند، 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 44) نیز »پادشاهی با کفر بیاید و با ظلم نپاید. « و در تأیید این معنی حکایتی نقل می کند: » 
شخصی را گفت که ای پدر چون از دنیا بروی کی ترا بینم؟ گفت : بدان جهان . گفت: زودتر می خواهم 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 می گذشتند. 

گوسفندی را پای به سوراخ فروشد و بشکست، تا اکنون جواب آن می دادم. « (همان: ص 179) 
َ َیْأُمُر بِالَْعْدِل َوالْحَساِن ...« (نحل/  خواجه در این مورد، به این آیات نظر و عنایت داشته است: » إِنَّ اهللَّ
آیۀ 90) » بی گمان خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان مي دهد.« و » ...َوإَِذا َحَکْمُتْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُکُموا 

بِالَْعْدِل... « (نساء/ آیۀ 58) » و چون میان مردمان داوری کنید به عدل حکم کنید. «
در بحث مشورت کردن هنگام تصمیم گیری با تضمین در آیۀ » َوَشاَورُهم فِی األَمرِ « (آل عمران/ آیۀ 

152)به اهمیت 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)[ می فرماید: » َوَشاَورُهم فِی األَمرِ « چون 

کاری تو را پیش آید با یاران خویش تدبیر کن. (طوسي، همان: ص 139)
 

5-2: تاریخ مسعودی، ابوالفضل بیهقی
تاریخ مسعودی بیانگر تاریخ سلطنت مسعود غزنوی و کتابی سودمند در حقایق و مسائل تاریخی و 
اطالعات جغرافیایی دورۀ غزنوی است. بیهقی آنچه را به رشتۀ نگارش در آورده از مشهودات خود یا از 
زبان معتمدانی است که خود به چشم شاهد آن وقایع بوده اند وی در این کتاب ، از آیات قرآن بیشتر به 
عنوان تضمین و به صورت جمالت معترضه بهره برده است. براي نمونه مي توان به تضمین آیۀ 247 سورۀ 
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بقره در این گزیده اشاره کرد:
تا خوانندگاه را مقرر گردد که نه برگزاف است حدیث پادشاهان، قل اهلل عزوجل و قوله الحق: َو َزاَدُه 

ُ ُیْؤتِي ُملَْکُه َمْن َیَشاُء.« (بیهقی، 1383ش: ص15) بَْسَطًة فِي الْعِلِْم َوالِْجْسِم َواهللَّ
و نیز تضمین حدیثي از پیامبر (ص): » َمن َعَرَف نَفَسُه فََقد َعَرَف َربَُه« 

و این لفظی است کوتاه با معانی بسیار، که هرکس که خویشتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را 
چگونه تواند دانست. وی از شمار بهایم است بلکه نیز بتراز بهایم و ...« (همان، ص 45)

» و قضاي عز و جل چنان رود که وي خواهد گوید و فرماید نه چنانچه مراد آدمي در آن باشد که به 
فرمان وي است. سبحانه و تعالي گردش اقدار و حکم او راست در راندن منحت و محنت.... و ملک روي 
َُّه َرِبّ ال تََذْرنِي فَْرًدا َوأَنَْت َخْیُر الَْوارِثِیَن.« (همان: ص3) که  زمین از فضل وي رسد.... َوَزَکِریَّا إِْذ نَاَدی َرب

اشاره به صفات خداوندي و نیز اقتباس از آیۀ 89 سورۀ انبیا است.

5-3: کلیله  و دمنۀ 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 کاستیها و فزونیهایی را پذیرفته است، از جمله، بخشهایی از آن 
با مفاهیم و مضامین دینی همراه گشته است. نصراهلل منشی در ترجمۀ 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 بی آن ناتمام است.« (منشی،1385ش : مقدمه) 
نصراهلل منشي کتاب خود را با ستایش خداوند آغاز مي کند: » سپاس و ستایش مر خداي را جل و 
جالله،... بخشاینده اي که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد، جباري که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان 

گردانید، در فطت کاینات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و.... (همان: ص22)
در این قسمت ضمن اشاره به صفات خداوندي (جبار، رحیم، صمد) به چند داستان قرآني نیز اشاره 
مي کند؛ داستان شب هجرت پیامبر(ص) و پناه گرفتن در غاري که به حکم الهي تارهاي عنکبوت بر آن 

تنیده شده و پیامبر را از شر کافران رهانید و نیز داستان هالکت نمرود طاغي به وسیلۀ پشه اي ناچیز.
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5-4: گلستان سعدی
سعدی در کتاب گلستان، متأثر از قرآن و حدیث، با زیبایي 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 این گونه آغاز مي گردد: » منت خداي را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر 

اندرش مزید نعمت، هر نفسي که فرو مي رود ممد حیات است و چون برمي آید مفرح ذات و.... (سعدي، 
ِ أَْتَقاُکمْ « »  1377ش: ص 49) جملۀ اول را اشاره به آیۀ 13 سورۀ حجرات دانسته اند: » إِنَّ أَْکَرَمُکْم عِْنَد اهللَّ
َُّکْم«  گرامي ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست« و مزید نعمت اشاره دارد به: » لَئِْن َشَکْرُتْم ألزِیَدن

» اگر سپاس بگذارید بر نعمت شما مي افزاییم.«
» یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته. شوریده ای که در 

آن سفر همراه ما بود نعره ای 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.« 
ُِّح بَِحْمِدهِ َولَِکْن ال  ْبُع َواألْرُض َوَمْن فِیهِنَّ َوإِْن مِْن َشْيءٍ إاِل ُیَسب َماَواُت السَّ ُِّح لَُه السَّ تلمیح به آیات » ُتَسب
َُّه َکاَن َحلِیًما َغُفوًرا. « (اسراء / آیۀ 44) » تسبیح می گویند خدای را آسمانهای هفتگانه  تَْفَقُهوَن تَْسبِیَحُهْم إِن
و زمین و هرچه در آنهاست و چیزی نیست مگر این که او را تسبیح می گوید و لکن شما تسبیح آنها را 

در نمی یابید.«
 ُ ْیُر َصافَّاٍت ُکلٌّ َقْد َعلَِم َصالتَُه َوتَْسبِیَحُه َواهللَّ َماَواِت َواألْرِض َوالطَّ ُِّح لَُه َمْن فِي السَّ َ ُیَسب و » أَلَْم تََر أَنَّ اهللَّ

َعلِیٌم بَِما َیْفَعُلوَن« (نور/ آیۀ 41) » آیا نمی بینی که خدای را تسبیح می گویند، آنچه در آسمانها و زمین اند 
و پرندگان صف کشیده، همه نیایش و تسبیح او را می دانند و خدا بد آنچه می کنند آگاه است.« 
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نتیجه گیری
1-  ادبیات به طور عام و شعر به طور خاص، در همۀ ادوار در بین تمام ملل یکی از بهترین شیوه ها 
برای پرستش بوده است، نثر و به خصوص شعر چه از جنبۀ صوری و چه از جنبۀ معنوی بهترین شیوۀ سخن 

گفتن از موضوعات مذهبی به شمار مي رود؛ 

2- توجه به مقوالت مقدس دینی، و اسطوره های اعتقادی، وسعت و عمق بیشتری به شعر شاعر 
می بخشد و شاعر مي تواند با بهره گیري از عناصر ارزشمند و واالیی که ریشه در اصالتهای دینی و ملی او 

دارد، به اندیشه و شعر خود غنا بخشد؛
3- بسیاري از شاعران برجستۀ فارسي از جمله سنایي، ناصرخسرو، فردوسي، مولوي و سعدي در بیان 

اندیشه و شعر خود از عناصر و مضامین دیني سود جسته اند؛
4- تضمین و تلمیح به مضامین دیني و قرآني در شعر فارسي نخست با اشارۀ مستقیم به آیات و احادیث 
آغاز مي شود، سپس با بهره گیري از درون مایه هاي عرفاني و حکمي و درهم تنیدن آن د آفرینشهاي شعري 

به اوج خود مي رسد؛
5- نثر فارسي نیز از همین شیوه پیروي مي نماید و مقالۀ حاضر با اشاره به پنج نمونۀ برجسته و پیشگام 

آن، تأثیر این مضامین را در ذهن و اندیشۀ آفرینندگان این نمونه ها دنبال مي نماید. 
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