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  طنین قرآن در شعر شهریار

فرامرز میرزاییدکتر 
1
   

مریم بخشی
2

  

  چکیده

. پربار شاعران ونویسندگان بزرگ پارسی زبان اسـت  هاي فکريقرآن کریم یکی از سرچشمه

اند که ي خود، چنان از قرآن بهره بردهشاعران خوش ذوق فارسی به مدد موهبت سرشار وذوق هنر

استاد شهریار نیز که از این منبع عظیم غافل . فارسی را باید شعري توحیدي نامید ۀبه حق، شعر عارفان

جا  هاي قرآن کریم آراسته است تا آنهاي متنوع  با آیه اشعار خود را به طرق مختلف و شیوه ،نبوده

شعر هاي پس زمینه. رودهاي بارز شعري این شاعر به شمار میپذیري از قرآن، از ویژگیاثرکه این 

در شعر این شاعر انـواع اثرپـذیري را   توان می. باشدمیاز قرآن وي پذیري اثرانواع بیانگر شهریار 

بنیـادي، تلمیحـی،    -اي، تأویلی، تصویري، تطبیقـی، الهـامی  اثرپذیري واژگانی، گزاره: مانند ؛یافت

ین اثرپذیري بیشتر در حوزة معنا و واژگان صورت گرفته است و در همان و ا .عکسی و چند سویه

  .کندباشد وکمتر در معناي آن، تصرف میسویۀ معنایی قرآن می

  .ادبیات تطبیقیقرآن، شهریار،  :واژگان کلیدي

                                                             
 .دانشگاه بوعلی سینابیات عربی اد زبان و استاد. 1

 .ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا زبان و دکتريدانشجوي . 2
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  مقدمه

خواه نویسنده، خواه شاعر، از جمله موضوعاتی است کـه بایـد   : هاي فکري یک ادیبسرچشمه

جدید است  یادبیات تطبیقی مفهوم. بررسی نمود 1»ادبیات تطبیقی« را در چارچوب علمی به نام آن 

البته این مفهوم مدلول تـاریخی دارد و  . تبدیل به یکی از علوم با اهمیت ادبی گشته است که اخیراً

این تـأثیر و  کند و نمادهاي موارد تالقی و تأثیر و تأثر بین زبانهاي مختلف را بررسی و مطالعه می

آورد و تر و بهتر یک متن ادبی را فراهم مـی فهم دقیق ۀزمین ،در نتیجه. دهدتأثر متبادل را نشان می

ـ     ادبی، به ةبه شناخت علل و عوامل یک پدید  یویژه اگر آن علل و عوامـل خـارجی باشـند، کمک

غربی دارد، امـا بـه   ادبیات تطبیقی خاستگاه اگرچه ) 98ص  :م1962غنیمی هالل،. (نمایددرخور می

گمان ایـن  بی) 11ص  :ش1385ندا، . (یافته است ارزنده یتدریج در پژوهشهاي ادبی شرق جایگاه

 نوع ادبی در گذر زمان رشد کرده و اهتمام بیشتر محققان را به خود معطوف خواهـد کـرد؛ زیـرا   

دارد ومقـدار  مهم در شناخت ادبیات یک ملت در میـان ملـل دیگـر     یمباحث ادبیات تطبیقی نقش

فهم ملل از یکدیگر و نزدیکی  ۀشایان در زمین یدهد و کمکرا نشان می پذیري آناثرگذاري و اثر

  .کندتر میآنان به هم و درك متقابل و ایجاد روابط فرهنگی شایسته

پربار به متون ارزشمند میراث کهن، به  يشاعران معاصر فارسی آگاهانه و ناخودآگاه، رویکرد

براي شاعران معاصر بـوده   بخشغنی و الهام یمیراث دینی، پیوسته منبع. اندث دینی، داشتهویژه میرا

در این میان، کتاب آسمانی قرآن کریم، ارزشمندترین اثري است که شاعران با آن به عنوان . است

 و اند، شعر شاعران معاصر پر از رموز وکنایاتیک میراث ادبی و دینی جامع و کامل، تعامل داشته

  .تعامل شعر آنان با قرآن است ةدهنداشاراتی است که نشان

 با قرآن شعرش تعاملی بسیار آن،  ۀبه قرآن دارد که در نتیجخاص  ياز جمله شاعرانی که رویکرد

سرا است وي شاعري غزل. تبریزي است ةشاعر پرآواز) ش1285-1367(» محمدحسین شهریار « دارد،

استفاده کرده است متفاوت گسترده و  یز آیات و سور قرآنی به شکلاري زیاد، اذگاثرکه به منظور 

  .توان به زیباییهاي آن دست یافتمیوبینامتنی ادبیات تطبیقی  ۀکه در چهارچوب نظری
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  شعر شهریار -1

مثنوي گرفته تا غزل و قطعه  محمد حسین شهریار در سرودن انواع شعر سنتی فارسی از قصیده و

در طربق نیمایی نیز طبع آزمایی کـرده، و قطعـات زیبـایی     ،گذشته از این. تو رباعی مهارت داش

در . از خود به یادگار گذاشته است "پیام انشتین"، "مومیایی"، "مرغ بهشتی"، "اي واي مادرم"چون 

. نغز سـروده اسـت   ياشعار "ترکی آذربایجانی"اینها، شهریار به زبان مادري خود، یعنی  ۀکنار هم

که به فارسی هم ترجمه شده است، از شاهکارهاي ادبیات ترکی اسـت   "ر بابایه سالمحید" ۀمنظوم

ن وابسته ه آکه شاعر در آن با دلدادگی تمام از اصالت و زیباییهاي روستا و فرهنگ روستایی که ب

نـام   "شـاعر شـکوه روسـتا    "یا  "شاعر حیدر بابا"به همین خاطر شهریار را . بوده، یاد کرده است

  )171ص :ش1376یاحقی، ( .ندا نهاده

زنـد کـه بـر بـال تخیلـی پوینـده و       در سراسر اشعار استاد، روحی حساس و شاعرانه موج می«

یوسـفی،  ( ».ور اسـت آفریننده در پرواز است و شعر او در هر زمینه که باشد از این خصیصه بهره

سـادگی و  . س اسـت ذوق نوجویی و نواندیشی در بسیاري از شعرهاي شهریار منعک) 637ص :تا بی

اثرپذیري از قـرآن  . عمومی بودن زبان و تعبیر، یکی از موجبات رواج و شهرت شعر شهریار است

  .رودکریم به طرق مختلف، از ویژگیهاي بارز شعري این شاعر به شمار می

  هاي قرآنی شعر شهریار سرچشمه -2

  :شته باشدتواند به یکی از صورتهاي زیر با قرآن تعامل داهر متن شعري می

 ؛اثر پذیري تصویري -4 ؛اثر پذیري تأویلی -3اي؛ اثر پذیري گزاره -2 ؛اثرپذیري واژگانی -1

 ؛اثرپذیري عکسی -8 ؛اثر پذیري تلمیحی -7 ؛بنیادي -اثر پذیري الهامی -6 ؛اثر پذیري تطبیقی -5

  .یسبک –اثر پذیري ساختاري  -10 ؛اثر پذیري چند سویه -9

  .مند است هز تمامی انواع ذکر شده بهرشعر استاد شهریار ا

  اثر پذیري واژگانی :2-1

دار قـرآن و   هـا و ترکیبهـا وام  اي از واژهاثرپذیري، شاعر در به کارگیري پـاره ة در این شیو«

قرآنی و حدیثی دارنـد   ۀآورد که ریشها و ترکیبهایی را در شعر خویش میحدیث است؛ یعنی واژه

 از ایـن جـا  . اندط خود شاعر یا دیگران به زبان و ادب پارسی راه یافتهو مستقیم و غیر مستقیم توس
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جوشان آن، قرآن و حدیث در کنار حقوق  ۀفرهنگ اسالمی و دو سر چشم: توان گفتست که میا

 افـزایش بـار   بزرگی که بر گردن فرهنگ ایرانی دارد، در باروري و نیروبخشـی زبـان فارسـی و   

  )15ص :ش1376راستگو، ( ».نتی بزرگ داردواژگانی آن نیز حقی عظیم و م

  :شودبرآیندسازي تقسیم می گیري، ترجمه و وام ةاثر پذیري واژگانی خود به سه شیو

  گیري  وام: 2-1-1

هیچ دگرگونی یا رکیبی قرآنی یا حدیثی با همان ساختار عربی خود بیدر این شیوه، واژه یا ت«

ادب فارسـی   که ساختار عربی آن آسیبی ببیند، به زبان و آنبا اندك دگرگونی لفظی یا معنوي، بی

  )16ص :همان( ».یابدراه می

» بِعاد إِرم ذَات العمـاد ألَم تَرَ کَیف فَعلَ ربک « ۀدر این بیت از آی "ذات العماد"و "ارم"هاي واژه

این گونه اثرپذیري گاه با اندك تغییر لفظی یا معنـوي نیـز همـراه    . گیري شده است وام )7/ فجر(

  :است؛ مثل بیت زیر

ـ    شـیطانی  ۀبرکن از دل شجر وسوس

                               

  تا جهـنم نکنـی جنـت جاویـدان را      

  )1/85:همانشهریار، (                  

باشد که می "شیطان ۀوسوس"و  "شجر "گیري همراه با تغییر لفظی و معنوي در در این بیت، وام

گرفته شده  )20/فااعر( »...و قَالَ ما نَهاکُما ربکُما عن تلکُما الشَّـجرَةِ ...فَوسوس لهما الشَّیطانُ« ۀاز آی

رآن به وام گرفته، شجر را با قـرار دادن آن بـه   ق ین ترتیب که شاعر این دو کلمه را ازه اب ؛است

 "جهـنم " ۀگیري بدون تغییر در دو کلم و وام. شیطانی دانسته است ۀعنوان مضاف، متعلق به وسوس

  .شوددیده می "جنت"و

اش ناگه به گوش آمد که دکان تخته کن              صیحه

  

  رفت ور بساطی چیده بود از هول جان برچید و  

  )1/143:همانشهریار، (                       

 »یوم یسمعونَ الصیحۀَ بِالحقِّ ذَلک یوم الخُـروجِ « ۀرا از آی "صیحه" ۀدر این بیت نیز، شاعر کلم

  .مرگ را به تصویر کشیده است ۀآن هول انگیزي صحن ۀبه امانت گرفته، و به وسیل )42/ق(

  ارم چه حاصل و ذات العماد کآخر کـار 

  

  رسـد مـا را  وي مـی  همان نصیبه شرّ  

  )1/76 :ش1382شهریار، (             
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  ترجمه :2-1-2

حـدیثی، بهـره    - واژه یا ترکیبی قرآنی ةفارسی یا پارسی شد ةز گردانیددر این شیوه، شاعر ا«

  : براي نمونه مصراع دوم این بیت) 38ص :ش1373چلبی، ( ».گیردمی

ــت    ــس نیس ــر ب ــوس دگ ــهریارا ه   ش

                      

ــو     ــز ه ــه ج ــا ب ــت دنی ــوسا و چیس   ه

  )1/269:همانشهریار، (                      

  .باشدمی) 19 /حدید( »موا انَّما الحیوةُ الدنیا لعب و لهو و تَفاخرٌ بینکُماعلَ«: ۀآی ۀترجم

  :در بیت"وادي ایمن"ترکیب

ــن  ــب وادي ایم ــره ش ــی تی ــدموس   ان

                

  آیـد کز کجا جلـوه قـدس قبسـی مـی      

  )1/246 :همانشهریار، (                   

فَلمـا أَتیهـا   « :قصص این گونه آمده اسـت  ةسور30 ۀر آیاست که د "نِیمي األَادالو"ة پارسی شد

ا مرَةِ أَن ین الشَّجکَۀِ مبارۀِ المقعی البنِ في األیمالواد یءن شَاطم ينُودوس  بـالَمینَ  ی إِنِّـی أَنَـا اهللاُ رالع« 

  )30/قصص(

  برآیندسازي  :2-1-3

حدیث آمده  به صورت واژه یا ترکیب در قرآن وآنکه خود در این شیوه، واژه یا ترکیبی بی«

شود؛ بـه دیگـر سـخن،    حدیثی ساخته می -اي یا حدیثی یا داستان قرآنیمضمون آیه ۀباشد، بر پای

بـراي  ). 17ص :همانراسـتگو، (».اي است از آیه یا حدیثچنین واژه یا ترکیبی برآیند و فرآورده

و إِذَا سألَک عبادي عنِّی فإِنِّی قَریب أُجیب « ۀفهوم آی، در بیت زیر، برساخته از م"صال"ة واژ نمونه،

  :باشدمی) 186 /بقره(»  دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ

  دهـد صـالي تـو را   دلم جواب بلی می

                      

  خـرم بـالي تـو را   صال بزن که به جان می  

  )1/67 :همانشهریار، (                       

در بیت زیـر، برآینـد شـده از مفهـوم و مضـمون داسـتان حضـرت         "احزان ۀبکل"و ترکیب 

در فراق فرزند عزیز خود و از شدت ) ع(است که در آن داستان قرآنی، حضرت یعقوب)ع(یوسف

قَالوا تَاهللاِ تَفتَؤُ تَذکُرُ یوسف حتَّی تَکونَ حرَضاً أَو تَکـونَ  «. دهداو، بینایی خود را از دست می گریه بر

  )85/ یوسف( »من الهالکینَ

  تا گلسـتان کنـد آفـاق بـه یعقـوب      

  

  احزان مـن آمـد   ۀیوسفی بود که در کلب  

  )1/198:همانشهریار، (                     
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إِنَّا عرَضـنَا األَمانَـۀَ علَـی السـماوات     « ۀدر بیت زیر که برگرفته از آی» گنج امانت«یا ترکیب 

  )33 /احزاب(» .بینَ أَن یحملنَها و أَشفَقنَ منها و حملَها اإلِنسانُواألَرضِ والجِبالِ فَأَ

  هر خازنی بـه گـنج امنـت امـین نبـود     

                 

  این قرعه را کشید مشـیت بـه نـام مـا      

  )1/91: همانشهریار، (                   

ـ «، »سـکوت  ۀصـیح «، »سینا ۀسین«، »دم عیسی«، »شهاب ةنیز«هاي واژه بـار  «، »ل صـراط پ

از ترکیبهـاي   دیگر یهای، نمونه»اسم اعظم«، »هدهد سبا«، »صور اسرافیل«، »کشتی نوح«، »امانت

  . از آیات قرآن کریم در اشعار شهریار است برآیند شده

  اي اثر پذیري گزاره :2-2

  : شودتقسیم می» تضمین«و » حل«، »اقتباس« ۀاین اثر پذیري خود به سه گون

  قتباس ا :2-2-1

چراغی، چراغی  ۀکه از شعل چنان ؛اقتباس در لغت، به معناي گرفتن نور و آتش از دیگري است«

این است که، متکلم مقداري از آیه یا حدیث  "اقتباس"ین جهت، اصطالح ه ادیگر روشن کنند و ب

نـوع  و اقتبـاس دو  ) 4/394 :ش1380شیرازي،( ».را جزء کالم خود که شعر یا نثر است قرار بدهد

برخالف اولـی، یعنـی مقتـبس قبـل از      -2 ؛اش برگردانده نشودمقتبس از معناي اصلی -1 :باشدمی

  )2/333: م2003السبکی ،. (اش بر گردانده شوداستفاده، از معناي اصلی

  دل مست جام وحدت، حاجت به ذکر لب نیست

              

ــکَاري  ال   ــتُم السـ ــالةَ إِذ أنـ ــوا الصـ   تَقرَبـ

  )1/74: همانشهریار، (                       

  .اقتباس شده است) 43/نساء( »لَذینَ ءامنوا ال تَقرَبوا الصالةَ و أََنتُم السکَاريیا ایها ا« ۀکه از آی

ترین تغییر یعنی بـا   کفوق با کوچ ۀشود، مصرع دوم بیت مذکور از آیهمچنان که مالحظه می

زیبایی این بیت، در آنجا آشکار اسـت کـه،   . اقتباس شده است ،حالیه "و" به جاي "إذ"قرار دادن 

ادعاي خود را با : دوم. تشیبه ضمنی انجام داده است: شریفه، اول ۀشاعر به کمک اقتباس از این آی

  .آوردن این آیه ثابت کرده است

  ي که به آیات داللـت، قـرآن  »قُل أَعوذ«

                        

  از فتنه ضالل انگیـز اسـت  با منافق همه   

  )1/104:همانشهریار، (                    
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هایی که با چنین جمالتـی آغـاز   را از سوره "أعوذُ+ قُل"در بیت فوق نیز، شاعر، دو جمله یعنی

  .این دو جمله را تبدیل به یک ترکیب نموده است "ي"شوند اقتباس، وبا افزودن می

  )نَعلَیک إخلَع(مشکل آن موسی و آن خلعت 

                  

  تجلی شعري نیست کـه نیسـت   ةمشکوورنه   

  )1/133:همانشهریار، (                       

اقتباس شده ) 12/طه(» إِنِّی أَنَا ربک فَاخلَع نَعلَیک إِنََّک بِالواد المقدسِ طُوي«  ۀدر این بیت از آی

  .است

  غیــر والیـــت چــه جانشـــین نبـــوت  

                           

  آیـد ) والقمـر (بـین کـه   ) والشمس(تالی   

  )1/24 :همانشهریار، (                       

  اقتباس کرده است ) 2و1/شمس(» ...والشَّمسِ و ضُحاها  والقَمرِ إِذَا تَالها« ۀاز آی

  تضمین: 2-2-2

وردن آنهـا بـا   آ) رجد(، آوردن آیه یا حدیث است بدون نقل وحکایت، و تضـمین  2اقتباس«

  :؛ مثلاست حکایت ونقل

  إِن کَانَــت العشَّــاقُ مــن أَشــواقهِم   

ــی     ــا لَیتَن ــم ی ــو لَه ــذي أَتلُ ــا الَّ   فَأَنَ

  

ــولَا   سر بِیــبإِلَــی الح ــیم ــوا النَّس   جعلُ

ــبیِلَا  ــولِ س الرَّس ــع م ــذت   کُنــت اتَّخَ

)           369 ص:ش1380هاشمی،ال(           

است که شاعر آن را جز بیتش ) 27/ فرقان( »یا لَیتَنی اتَّخذت مع الرَّسولِ سبیالً...« ۀآی درشاهد 

شـیرازي،  (» .فهمانده که این قسمت حکایـت کـالم خداونـد اسـت     "مهو لَتلُأَ"قرارداده و با لفظ 

  )4/398:همان

ی خَلقَه قَالَ من یحیِی العظام و هـی  و ضَرَب لَنا مثالً و نَس« ۀدر بیت زیر، مصراع دوم، تضمین آی

میمنشان داده که این عبـارت بـه او تعلّـق    "آیت" ۀآوردن کلم شاعر با زیرااست؛ )78 /یس(»  ر ،

  .ندارد؛ بلکه از قرآن کریم گرفته است

ــن دم عیســی  ــده کــه ای ــم ب   بســت کالن

                          

ی ر  «آیت    هـ و ظَـامحیِی العاسـت » مـیم ی  

  )1/18 :همانشهریار، (                   
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  )تحلیل(حل : 2-2-3

دارد تا تنگناي وزن و قافیه از یک سو، و اشتیاق به اقتباس از دیگر سو، گاه گوینده را وا می «

حدیث، بیش از پیش آن را دگرگون و دستکاري کند و چه  به آیه و بندي سخن خویشبراي آذین

ی آن را از هم بپاشد؛ دستکاري تا مرز از هم پاشیدن ساخت و بافت آیه و حـدیث  بسا ساختار اصل

  ) 34ص :همانراستگو، ( ».شود که در زبان ادب حل و تحلیل خوانده می

شود؛ او از یک سو ذهن و ضمیرش پر از هاي شهریار به وفور دیده میدر سروده) تحلیل(حل 

اش بـس ژرف و  ، و از دیگـر سـو حافظـه   بـود  آنهـا قرآن و جان و روحش پرورده و پرداخته به

  :اي از این تداعیاینک نمونه، اش نعمت شگرف تداعی

ــده وســجیل در طــبس ــل دی   اصــحاب فی

                   

ــل    ــر ابابی ــور طی ــرواي ط ــی پ ــدم   کنن

  )1/223:همانشهریار، (                     

أَلَم تَرَ کَیف فَعلَ ربک بِاَصحابِ الفیـلِ و أََرسـلَ علَـیهِم طَیـراً أَبابیـلَ  تَـرمیهِم       « ۀتداعی کننده آی

که بیت  یابدهر خواننده آشنا به قرآن، به راحتی در می. باشدمی  )4و3و1 /فیل(» بِحجارةٍ من سجیل

پاشـیده  از هـم فرو و این ساختار . فیل است ةسور ۀآیات مبارک ةپاشیده شداز هم فروفوق، ساختار 

  .اي دیگر در کنار هم چیده و بازآفرینی شده استگونهشده و در هم ریخته شده به زیبایی و به

  اثر پذیري تأویلی :2-3

سـازد؛ یعنـی بـا    هاي خویش میودهسر ۀدر این شیوه، شاعر تأویل آیه یا حدیثی را دست مای«

هـاي بیرونـی و دریافتهـاي همگـانی و     شکافی از الیهیابی وبا پنهان پژوهی و موورزي ونکتهذوق

آورد و به یابد و پیامهاي پنهانی باز میدرونی آن راه می ۀگذرد و به الیپیامهاي پیداي سخن در می

 ».سـازد پیغامی دیگر رهاورد خواننده مـی و  و پیک طرح و تفسیري نو ،این گونه از آیه و حدیث

البته  برخی شعرا مثل اهل تصوف، مفاهیم آیات قرآن را گرفتـه و آن را   )55ص :همانراستگو، (

آیات  ةکنند که آنها تحت سیطردر حالی که گمان می -خود قرار داده ۀافکار و اندیش ةتحت سیطر

  )   20:تاغنیمی هالل، بی. (کنندرا تأویل میخود آیات  ۀمطابق با اندیش و -اند قرار گرفته

دهـد  در این شیوه اثر پذیري، از این روي که شاعر از آیه یا حدیث، معنایی نغز به دسـت مـی  

همواره آشکار  -ند وگاه آشکارهست گاه پنهان -ناگزیر این اثرپذیري بر خالف دیگر اثر پذیریها 

  .خواهد بود

ـ    زنعلـی   ۀبرو اي گداي مسکین در خان

                   

  که نگـین پادشـاهی دهـد از کـرم گـدا را       

  )1/69 :همانشهریار، (                        
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إِنَّما ولیکُم اللّه ورسولُه والَّذینَ آمنُواْ الَّذینَ یقیمـونَ الصـالَةَ ویؤْتُـونَ الزَّکَـاةَ     «بیت فوق، تأویل آیۀ 

سـائلی وارد   ،روزي از روزهـا «: در شأن نزول این آیه، گوینـد باشد؛ می) 55/ مائده( »وهم راکعونَ

که ) ع(در همین حال علی...مسجد شد و از مردم تقاضاي کمک کرد، ولی کسی چیزي به او نداد، 

سائل نزدیک آمد و انگشتر را . در حال رکوع بود، به انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد

جبرئیل  ...که درحال نماز بود، جریان را مشاهده کرد) ص(ت بیرون آورد، پیامبراز دست آن حضر

ـ ینَ یقیِینَ ءامنُـوا الـذَّ  إنَّما ولیُِکُم اهللاُ و رسولُه و الـذَّ « :خواند )ص(نازل شد و به پیامبر  م  ـلوةَ وونَ الص

به نظم کشیدن تأویل زیباي این ) 1/527 :ش1377مکارم شیرازي،( »)55/ مائده( »...الزَّکـوةَ   ونَیؤتُ

  .نشان از قدرت شعري این شاعر بزرگ و اطالع وسیع او از معارف عظیم قرآن دارد ، آیه

  داري وشب افطـار بـه سـائل دادن   روزه

           

  اي از کـرم حـاتم درویشـان اسـت    شمه  

  )1/109 :همانشهریار، (                   

 اًَینَویطعمونَ الطَّعام علَی حبه مسک« ۀباشد؛ در تأویل آیانسان می ةسور 8 ۀز تأویل آیبیت فوق نی

و تیِیو فضـه نـذر   ) س(و فاطمـه ) ع(علی...بیمار شدند) ع(حسن وحسین: آمده است» ...اً و أسیراًم

بعد از شـفاي آن دو، روزه گرفتنـد، هنگـام    . کردند که اگر آنها شفا یابند، سه روز، روزه بگیرند

آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و . افطار، سائلی بر در خانه آمد

  )355-5/353:همان مکارم شیرازي،. (آن شب جز آب ننوشیدند

  اثر پذیري تصویري : 2-4

گیرد؛ مـراد  در این شیوه اثر پذیري، شاعر تصویر شعر خویش را از قرآن و حدیث به وام می«

پردازیها و چهره بخشیهاي شاعرانه است، که سخنور بـا  سازیها، نگارهتصویر، نقش آفرینیها، سیمااز 

پردازد و حاصل آن همان است که در زبان ادب، تشـبیه،  نگارد و میسخن می ۀخیال برصفح ۀخام

این در شود؛ بنابرخوانده می)ایماژ(استعاره، مجاز، کنایه، تجسیم، تشخیص وبه طور کلی صور خیال 

اثر پذیري تصویري، شاعر، تشبیه، استعاره یا مجازي را که در آیه یا حدیثی آمده مستقیم یـا غیـر   

سراید و یا سخن خویش را بر محـور و مـدار   مستقیم در همان حال یا در حال و هواي دیگر باز می

تشـبیه و تمثیـل    )بـه مشـبه (هاي قرآنی یا روایینکته ریزد؛ مثالًدهد و پی میآن تصویر، چرخ می

کنـد،  خود شهریار از تصویرپردازي به عنوان تابلو سازي یاد می) 61ص :همان راستگو،( ».سازد می
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تصویري بیش و کم دقیق از منظره و موضوعی است که شاعر درصدد  ۀمنظور او از تابلوسازي، ارائ

نظـر خـاص شـاعر     ۀبیان آن است، با این تأکید که آنچه از آن منظره و موضوع، وجه توصیف و

هایی نمونه) 139-138ص  :ش1382نیا، صدري( ».تر نشان داده شودتر و پررنگاست، باید برجسته

  :از اثرپذیري تصویري استاد شهریار از قرآن کریم

  به دار آویخته چندین مسیح دل در آن گیسو

                   

  سر زلفش از آن سازد رخ شـکل چلیپـا را    

  )1/75 :همانشهریار، (                       

»  ...و وقَولهِم إِنَّا قَتلَنا المسیح عیسی بنَ مریم َرسولَ اهللاِ و مـا قَتَلُـوه و مـا صـلَبوه    « ۀشهریار از آی

تصویري است که  ۀاولی ةگیسوي معشوق و اسیر آن و وي شدن، ماد. بهره برده است) 157/ نساء(

در . این گمان آنها بـود ) (ع(ز تصویر به دار آویخته شدن حضرت مسیح استاد شهریار با استفاده ا

  .، تصویري زیبا خلق کرده است)حالی که اورا به دار نیاویخته بودند

  حبیب دل به جهان در هواي سـود مبنـد  

                         

ــه    ــزین معامل ــی  ک ــان نم ــز زی ــدات ج   آی

  )1/245:همانشهریار، (                          

قرآن کریم انتخاب دنیا را بـه   )85/ بقره(»  ...أُولئک الذینَ اشتَرَوا الحیوةَ الدنیا بِاآلخرَةِ« ۀدر آی

شهریار نیز ایـن تصـویر را از   . آن زیان است ۀاي کرده است که نتیججاي آخرت، تشبیه به معامله

گونـه از  ار در ابیات زیر نیز به همـین استاد شهری. نظم درآورده است ۀقرآن به وام گرفته و به رشت

  :آیات ذکر شده بهره برده و تصویر آفرینی کرده است

ــی   ــی برس ــه چراغ ــی ب ــور تجل ــر ازط   گ

                            

ــین    ــب سـ ــی دل طلـ ــینایی را ۀموسـ   سـ

  )1/89:همانشهریار، (                       

  )143 /اعراف(» ... له دکا وخَرَّ موسی صعقاًفَلَما تَجلَّی ربه للجبلِ جع« ۀاز آی

  قدس است به مصباح عقـول  ۀروغن از چشم

               

  روح از او شیشه و ابدان به مثـل مشـکاتند    

  )1/205:همانشهریار، (                       

»احصبالم احصبشکوةٍ فیها مکَم ثَلُ نُورِهم واتمالس ۀُ اهللاُ نُوراَجۀٍ الزُجاجج35 /نور( »...فی ز(  
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  اثرپذیري تطبیقی  :2-5

آیه یـا   ه،اثرپذیري که از یک دیدگاه به اثر پذیري تأویلی نزدیک است، گویند ةدر این شیو«

آنکـه معنـی   دهـد بـی  حدیثی را بر موردي ویژه که به ظاهر چندان باهم پیوندي ندارد، تطبیق مـی 

به  در این شیوه، معموالً: توان گفت توجیه کند؛ بلکه می رد یا تأویل وظاهري و اصلی آن را نقد و 

ویل یا أویل با تطبیق؛ یعنی تأي اصلی و اولی آیه یا حدیث نظري نیست و همین است تفاوت تامعن

کـه   اسـت  جویی براي به دست آوردن معنایی خرد پسند و دلچسب از آیه یا حدیثی اي چارهگونه

درونی  ۀیابی به الیکاوي براي راه اي ژرفباشد و یا گونهن دور و دشوار میي ظاهري آاپذیرش معن

ي ظاهري نیز هیچ دور ودشوار نباشد اما تطبیق نـه  اجا که پذیرش معن ، حتی آناست آیه یا حدیث

انگیزي است؛ زیـرا بـراي   پردازي و ذوقاي نکتهکاوي؛ بلکه گونه نه حتی ژرف جویی است وچاره

توان تشبیه وتمثیلهـایی را کـه   و چیز وتطبیق یکی از آنها بر دیگري؛ از این روي میپیوند دادن د

  )60-59ص  :همانراستگو، (».حدیثی است نیز اثرپذیري تطبیقی خواند مشبه به آنها قرآنی و

ــ ــامري و ۀفتن ــو س ــیم  ةجل ــیناي کل   س

                            

ــ   ــز ۀگوش ــی از غم ــود ةابروی ــو ب ــادوي ت   ج

  )1/231:همانشهریار، (                            

نظر ) 85 /طه( »...قَالَ فَإنَّا قد فَتَّنا قَومک من بعدك فَأَضَلَّهم السامري« ۀدر این بیت، شاعر به مفهوم آی

پردازي وذوق و ناز محبوبش، به نکته ندارد و مقصود او پرداختن به آیه نیست؛ بلکه او در توصیف غمزه

  . داند جادوي محبوبش می ةسینا را حاصل غمز ةسامري و جلو ۀانگیزي پرداخته، فتن

  بنیادي -اثرپذیري الهامی: 2-6

 ةگیـرد و سـرود  سخن خویش را از آیه یا حدیثی الهـام مـی   ۀدر این شیوه، گوینده، مایه و پای

یان، آن را بـا آیـه یـا    پردازد که آشـنا نهد و سخنی میگرفته، بنیاد میخویش را بر آن نکته الهام

بنیـاد و  ) ع(به عنوان مثال داستان حضرت موسی) 47ص :همانراستگو، . (بینندحدیثی در پیوند می

  دهد؛متنوع تشکیل می اساس اکثر ابیات شهریار را در قالبهاي مختلف و

ــامري    ــود س ــه ش ــر گل ــر س ــز ب ــون ب   چ

  

ــ   ــا گل ــع موس ــه مرت ــز ب ــه ج ــون  ۀب   فرع

                                

ــ   ــی   ۀگلـ ــفر مـ ــه سـ ــی بـ   رودموسـ

  )1/236 :همـان شـهریار،  (                  

  چوبــانی شـعیب کنــد  بـه چــوب رانـد و  

  )1/214 :همان(                               
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  ورنـه شـبی   طـور بـه هـرکس نرسـد     ةجلو

                         

  موســـیانند کـــه در آرزوي میقاتنـــد  

  )1/205 :همان(                                

شـود شـاعر از عناصـر شخصـیتهاي داسـتان حضـرت       که در ابیات فوق مشاهده مـی  به طوري

استفاده نموده و در قالب استعاره در ابیات خود  )موسی، فرعون، بز، سامري، شعیب: مثل( )ع(موسی

  .دنباش می گونههمین) طور، میقات، مرتع: مثل( نیز عناصر دیگر. به کار برده است

  اثرپذیري تلمیحی :2-7

است ودر فن بدیع، عبارت از  "چشم اشاره کردن ۀبه گوش"و "سبک نگریستن"تلمیح در لغت«

این است که، نویسنده یا شاعر براي اثبات سخن خود، به آیه یا حدیثی مشهور و معروف اشاره کند 

هترین تلمیحات آن است ب«اما ). 51ص  :ش1373لبی،ح( ».متذکر استفاده خود شود آنکه صریحاًبی

که، ذهن شاعر و نویسنده تنها، تأثري از آیه یا حدیث پذیرفته باشد، نه اینکه آن آیات یا احادیث 

  )52-51ص :همان( ».از تازي به پارسی در آورد ونام تلمیح برآن نهد را عیناً

ــال  ــال او کم ــد درجم ــا نیای   حســن آدم ت

                      

  فرود آورد ملـک  کی سر تعظیم در پایش  

  )1/281:همانشهریار، (                     

به عنوان مثال ) سجد ةماد :ش1374عبدالباقی، ) (ع(تلمیح به داستان سجود مالئک در برابر آدم 

  )34/ بقره( )و اذ قُلنَا للمالئکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إبلیس أَبی(: ۀآی

  اثرپذیري عکسی: 2-8

ـ  -اي دیگر دهندر اثرپذیري عکسی، گویی نویسنده یا شاعر در مقابل اثر نویس  یدر ادبیات ملت

. آوردپدیـد مـی  ) که عکس اثـر اول اسـت  (اثر خود را  ،از این مقاومت مقاومت نموده، و -دیگر

یـا  اي از قـرآن  البته در این نوع اثرپذیري از قرآن، شاعر مفهوم آیـه ) 22ص  :تاغنیمی هالل، بی(

که در برابر آن مقاومت کند، عکس آن مفهوم را، در اثر خود به کـار   حدیث را گرفته، بدون این

  :به عنوان مثال، در بیت زیر. بردمی

  به تیر طعنه یعقوب حزین چاك گریبان دوخت

              

  ولی گر بادش آرد بوي پیراهن نخواهد شد  

  )1/189 :همانشهریار، (            
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باعـث شـفاي چشـمان حضـرت     ایشـان  که در آن پیراهن )ع(داستان حضرت یوسف شاعر از

، بـا  )ع(گردد، متأثر شده آن را به صورت عکس آن، یعنی عدم تأثیر پیراهن یوسفمی)ع(یعقوب

» فَلَما أَن جاء البشیرُ أَلقَاه علـی وجهِـه فَارتَـد بصـیراً    « . برد هنرمندي تمام در شعر خود به کار می

  3)96 /یوسف(

  اثر پذیري چند سویه  :2-9

شوند؛  هاي گوناگون اثرپذیري در یک جا و در یک بیت جمع میدر این نوع اثرپذیري، شیوه«

 راسـتگو، (» .به عبارت دیگر، یک بیت ممکن است چندین نوع اثرپذیري را در خـود جمـع کنـد   

  :به عنوان مثال، بیت زیر )87ص :همان

  را تـو  دهـد صـالي  دلم جـواب بلـی مـی   

                   

  را خـرم بـالي تـو   صال بزن که به جان مـی   

  )1/67 :همانشهریار، (                        

برآیندشـده از   "صال" ۀکلم-1باشد؛ داراي اثرپذیري برآیندسازي، تلمیح و اثرپذیري عکس می

مذکور، این  ۀدر آی -3؛ باشدمذکور می ۀاین بیت تلمیح به آی -2 ؛باشدبقره می ةسور186 ۀمفهوم آی

و از . دهددهد در حالی که در این جا خود شاعر جواب میوال بنده را میئخداوند است که جواب س

  .بهره برده است) 186/ بقره(» و إِذَا سأَلک عبادي عنِّی فَإِنِّی قَریب أُجیب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ « ۀآی

  سبکی -اثر پذیري ساختاري :2-10

مشـقی پـیش چشـم    در این شیوه، سخنور، ساختاري قرآنی یا حدیث را چونان نمونـه و سـر   «

 ».سـان باشـد  خـوان و هـم  پردازد که بـا آن هـم  گیرد و سخن خویش را در ساخت و بافتی می می

ساختاري قرآن مجید، استقالل  -که، یکی از ویژگیهاي سبکی  توضیح این ).70ص :همانراستگو، (

تـوان  این ویژگی در جاي جاي دیوان استاد قابل مالحظه است که به عنوان مثال می. باشد آیات می

  :به غزل زیر اشاره کرد

مندي از معانی  هضمن بهر. باشدحمد می ۀمبارک ةساختار آیات اول سور ةدهندسه بیت زیر، نشان

  :آیات، ساختار آن را نیز دارد

  ستایش مرخدا را شاید و شکر و سپاس تـو را 

  پیچـد  در همه کون و مکـان آواز مـی  تو گویی 

  دهم کز ماسواي او خدایی نیست شهادت می  

  که جز کیهان خدیو المکان فرمانروایی نیست
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  به میعاد جزا میزان عـدلی کـو بـه پـاي دارد    

  

  خطاي خردلی بر کفۀ شاه و گدایی نیسـت 

  )2/1069 :همانشهریار، (                      

 يأَبِفَ« ۀشریف ۀآی ،اندازد؛ در این سورهالرحمن می ۀمبارک ة، خواننده را به یاد سورابیات زیر نیز

بعـد از  » بابی انت وامی«ۀ در ابیات زیر نیز جمل. گرددبعد از هرآیه تکرار می» انِبذِّکَا تُمکُبر ءاَآلَ

  .گرددمصراعی تکرار می هر

  یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی

  اُمی ابی انت وب

  گوییا هیچ نه همی بوده نه غمی

  بابی انت و اُمی 

  همه فخري و مباهاتتو که از مرگ و حیات این

  حاجات ۀعلی اي قبل

  ییی آن دزد شقی تیغ نیالوده به سمگو

  بابی انت واُمی

  است هت بال هیچ نبودسد ۀگویی آن فاجع

  در این غم نگشوده است

  ه سمیهیچ شهیدي نخراشیده ب ۀسین

  )2/1210 :همانشهریار، (بابی انت و اُمی 
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  گیرينتیجه

تـوان نتیجـه گرفـت کـه یکـی از      می ،پذیري استاد شهریار از قرآن کریماثربا توجه به انواع 

البتـه بررسـی ایـن    . هاي ناب فکري و معنایی و حتی لفظی شهریار، قـرآن کـریم اسـت   سرچشمه

وي در مواردي از مفاهیم قرآن، . کندر شهریار کمک میتر شعپذیري خواننده را در درك عمیقاثر

قرآنی، یا عبارت و یا آیه  ۀدر بخشی از ابیات از یک کلم. کندگیري میبدون استفاده از لفظ بهره

آورد و در مـواردي تغییـرات   کند و در مواردي آیه را به طور کامل در ابیات خود مـی اقتباس می

هاي تلمیحی اسـتفاده   او از اشاره. تا متناسب با وزن و قافیه گردد دهد،ی و یا کلی در آیات مییجز

آیـات موجـود در دیـوان او، اغلـب داراي     . شودکند؛ تلمیحاتش بیشتر شامل پیامبران میبسیار می

 استاد نیز مثل دیگر مفاخر ایران زمین، مثل موالنا، حافظ، سعدي و. اخالقی است مفاهیم اعتقادي و

اده از طرق مختلف اثرپذیري از قرآن، برغناي الفاظ و معانی زبان و ادبیات فارسی با استف جز ایشان

  .افزوده است
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 نوشتها پی

عربی است، که  "دب المقارن األ "انگلیسی و "comparative literature" ۀکلم ۀادبیات تطبیقی  ترجم. 1

 .باشدقی آنها میموارد تال تأثر زبانهاي مختلف در یکدیگر و موضوع آن تاریخ تأثیر و

باید یادآوري گردد که آنچه گرفته شده از ) عقد(تفاوت اقتباس وتضمین در این است که در تضمین. 2

رآن یا حدیث است و در غیر این صورت باید تغییر فراوان باشد؛ اما در اقتباس باید اعالن نگردد که آنچه ق

 )376 ص: ش1380الهاشمی،. (آن اندك باشدگرفته شده از قرآن یا حدیث است و  تغییر لفظ  نیز در 

ترین شکل عملیات بینامتنی است مشابهت دارد؛ بـه عبـارت   تأثیر عکسی از جهاتی با نفی کلی که عالی. 3

. زیرا تأثیر عکسی یک نوع اثرپذیري واژگونه است. نفی کلی اعم از تأثیر عکسی است: توان گفتدیگر می

نفی کلـی یـا حـوار،    « :کسی وتأثیرات غیرمستقیم است، به بیان دیگردر حالی که نفی کلی، شامل تأثیر ع

باالترین درجۀ بینامتنی است و نیاز به خوانشی آگاهانه و عمیق  دارد که متن پنهان را به زیرکی درك کند،  

متن اي که در خالف معناي کند به گونهزیرا مؤلف در این نوع از روابط،  متن پنهان را  بازآفرینی کامل می

شاعر یا نویسـنده  «) 37 ص: م 2005وعداهللا،(دهد برد، و معموالً این امر ناخودآگاه روي می پنهان به کار می

یک مقطعی از متن غائب را در متن خود می آورد، در حالی که معناي متن تغییر یافته است،  زیرا  هیچ نوع 

درك  . آیـد ترین نوع بینامتنی به حساب می یبه همین دلیل عال. سازشی بین متن پنهان و حاضر وجود ندارد

هاي آن  هاي زیرین متن کشف گردد  و ناگفته این نوع روابط بینامتنی نیاز به تالش فکري زیاد دارد تا الیه

یابی به معناي صحیح  و بهتر متن نیاز  به فراخـوانی مـتن پنهـان دارد تـا       ضمن این که دست.  روشن شود

کند و ردد در غیر این صورت خوانندة متن حاضر، معناي ناقصی از آن دریافت میمعناي متن کنونی کامل گ

 ».ارزش بیابـد برد و حتی ممکن است که متن ادبـی را بـی  یابد و از آن لذت نمییا آن را مبهم و گنگ می

 )468ص : ش1385 میرزایی،(
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