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چکیده
كتب دینی و مذهبی از مهمترین ساختمایه های شعری و از سرشارترین سرچشمه های
اثرپذیری شاعران در بیان عواطف درونی و افکار و اندیشه های آنان است .از میان كتابهای
دینی ،قرآن كریم به دلیل اشتمال بر معانی و مفاهیم عمیق ،واژگان غنی و خصوصیات
برجستۀ هنری و ادبی در جایگاه واالترین منبع دینی الهام بخش برای شاعران و نویسندگان
مسلمان قرار دارد ،آن چنان كه ایشان در شعر خود با كالم الهی ارتباط بینامتنی برقرار كرده
و از این سرچشمۀ سرشار در سطوح گوناگون مفهومی  ،لفظی و اسلوبی بهره برده اند.خاقانی
شروانی از جمله شاعرانی است كه الفاظ و مفاهیم قرآن از اصلیترین دستمایه های شعری او
محسوب میشود.نتیجۀ مقالۀ پیش رو بیانگر آن است كه رابطۀ بینامتنی با قرآن در قصاید
خاقانی از بسامد بسیار بیشتری برخوردار است .از سوی دیگر رابطۀ بینامتنی اشاره ای و
جزیی بیشتر از دیگر روابط بینامتنی مورد نظر خاقانی بوده است.
کلید واژه ها  :قرآن كریم  ،خاقانی شروانی  ،رابطۀ بینامتنی  ،شعر.

 -1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج()farzaneh.s.1395@gmail.com
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 -1مقدمه
در آثار ادبی،كاربردهای قرآن و حدیث بسیار متنوع است و برداشتهای متفاوت از آیات و
احادیث دیده میشود.گاهی هدف نویسنده القای معانی و بیان اندرز و حکم و پیام اخالقی و
اخبار و آگاهی است و گخاهی گخویندگان در آثخار خود برای آرایهبندی و تزیین مطلب و
هنرنمایی از قرآن و حدیث استفاده میکنند و گاهی تفکر و مبنای فکری و اعتقادی نویسنده
وی را وادار میکند بدون نخام و كخالم حخق زبان به سخن نگشاید.با توجه به تنوع موضوعات
و عبارات(هم لفظ و هم معنی)و تصویرسازیها و خیالپردازیهای خاقانی شروانی به نظر
مخیرسد او بخه طخرق گوناگون از آیات قرآنی بهره برده است.خاقانی شروانی در شمار شاعرانی
است كه روابط بینامتنی یا تناص با قرآن كریم در شعر او بسیار مشهود است.
 -2شیوة پژوهشی
شیوۀ كار در این مقاله بر اساس مطالعات كتابخانه ای بوده است.در ضمن مطالعۀ دیوان
كامل اشعار خاقانی به تصحیح ضیاا الدین سجادی  ،ابتدا شواهد مربوط به روابط بینامتنی
بر اساس تعریفی كه از آنها در این جستار آمده است ،استخراج گردیده و سپس بر اساس
بسامد آن موارد  ،دسته بندی و تنظیم شده اند.
 -3ضرورت تحقیق
آشنایی با اندیشه های هیچ شاعر و نویسنده ای بدون مطالعۀ آثار و درک تاثیر پذیری او
از آثار پیش از خودش امکان پذیر نیست .خاقانی شاعری است كه اثرپذیری او از قرآن و
آیات و مضامین آن قابل انکار نیست.پس الزم است كه شعر او از این دیدگاه مورد بررسی
واقع شود و معلوم شود كه آیا خاقانی در شعر خود روابط بینامتنی با قرآن داشته است ؟
میزان این روابط چقدر است ؟ بسامد كدام رابطۀ بینامتنی در شعر او بیشتر است ؟
 -4پیشینة تحقیق
تا كنون پیرامون تاثیر آیات قرآن و احادیث و روایات بر آثار منثور و منظوم ادبیات فارسی
پژوهشهای متعددی انجام گرفته است ؛ از جمله كتاب در قلمرو آفتاب نوشتۀ علی محمد
موذنی ( ، )1373كتاب تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی اثر علی اصغر حلبی (  ) 1374و
كتاب پژوهشی بر تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی به قلم حسین شهبازی ( ) 1390و
نیز چند مقالۀ پیاپی از سید محمد راستگو با عنوان تجلی قرآن در ادب فارسی كه در نشریۀ
بشارت چاپ شده است .دربارۀ روابط بینامتنی در شعر خاقانی به طور اخص پژوهش جداگانه
و مستقلی صورت نگرفته بلکه ضمن شرح و توضیح اشعار او گاه به این روابط بینامتنی نیز
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اشاره شده است .آثار زیر مصداق این نکته هستند :كتابهای مالک ملک سخن و ثری تا ثریا
و خارخار بند و زندان و گنجینۀ اسرار و سحر بیان خاقانی كه همگی تألیف عباس ماهیار
هستند  ،دیوان خاقانی شروانی به تصحیح ضیاا الدین سجادی ،خاقانی شاعری دیرآشنا
تألیف علی دشتی ،آتش اندر چنگ تألیف مهدی ماحوزی ،ارمغان صبح تألیف نصراهلل امامی،
دیدار با كعبۀ جان تألیف عبدالحسین زرین كوب  ،سراچۀ آوا و رنگ تألیف میرجاللالدین
كزازی  ،نگاهی به دنیای خاقانی تألیف معصومه معدنكن.
 -5انواع رابطة بینامتنی
با توجه به نوع نگرش و زاویۀ نگاه به متن حاضر ( زبر متن – پسا متن ) و مقایسۀ آن با
متن غایب ( زیر متن – پیش متن ) رابطۀ بینامتنی از انواعی برخوردار است :
 )1خود آگاه و ناخودآگاه كه از جهت میزان آگاهی و ناخودآگاهی شاعر و نویسنده به اخذ
از پیش متن به متن نگریسته میشود.
 )2داخلی و خارجی كه در این نوع بر اساس اخذ از آثار خود شاعر و نویسنده و یا آثار
دیگران به متن نگریسته میشود.
 )3آشکار و پنهان كه به میزان وضوح و ابهام رابطۀ بینامتنی میان پیش متن و پس متن
بستگی دارد.
 )4موازی و معکوس كه از زاویۀ همراهی و عدم همراهی متن حاضر با متن غایب به متن
نگریسته میشود.
 )5بر اساس موضوع ( متن غایب ) پیش متن  ،ادبی  ،اسطوره ای  ،تاریخی  ،عامیانه و
فولکلور  ،دینی و ...
 )6از جهت فنی و هنری  ،رابطۀ بینامتنی بر چند نوع است  :كامل متنی  ،كامل تعدیلی
 ،اسلوبی  ،واژگانی  ،الهامی  ،اشاری  ،جزیی  ،چند سویه و  ( ...رک  :تحلیل الخطاب
الشعری 1992م  ، 135-119 :النص الغائب – تجلیات التناص فی الشعر العربی 2001م
.) 31 :در مقالۀ حاضر مورد اخیر از روابط بینامتنی مورد نظر است.
 -1-5رابطة بینامتنی میان شعر خاقانی و قرآن کریم
 -1-1-5رابطة بینامتنی اشاره ای ( تلمیحی )
در این نوع  «،شاعر كالم خویش را بر پایۀ داستان و یا رویداد و یا نکته ای از زیر متن (
متن غایب ) بنا مینهد و فقط به ذكر یک یا چند نشانه در كالم كه خواننده را به متن غایب
رهنمون میسازد  ،اكتفا مینماید  .به گونه ای كه با الفاظی اندک  ،معانی بسیاری به ذهن
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خواننده انتقال مییابد( ».تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی  .) 52 : 1385 ،خاقانی در
اشعارش به وفور از این شیوۀ بینامتنی در به كار گرفتن مضامین و رویدادها و مسائل قرآنی
ب هره برده كه اشاره به داستانها و معجزات پیامبران پربسامدترین آنها است.از آن جا كه این
نوع رابطۀ بینامتنی باالترین بسامد را در شعر خاقانی دارد  ،از میان نمونه های متعدد و
متنوع موجود در دیوان او فقط یک مورد از هر داستان قرآنی بیان میشود تا هم موارد
بیشتری ارائه شود و هم وسعت دانسته های قرآنی او آشکار گردد.
 )1حضرت آدم
آدمازوسخخواس ناجنسی فرورفت از جنان
عیسخی از گفتخار نا اهلخی برآمد بر فلخک
(دیوان خاقانی  ،ص-325ب)17
اشاره به  :بقره  -36 /واژه های اشاری  :آدم  ،وسواس ناجنس (شیطان)  ،جنان.
شاعر در قصیده ای در جواب اشعار نجم الدین احمد سیمگر پس از اذعان به ناپایداری
جهان و استیالی نااهالن و شکوه از اوضاع نا به سامان خطاب به او میگوید سرّ وحدت را به
نااهالن نگو و از ناجنسان طلب بیغمی و خرسندی نکن زیرا عیسی (ع) بر اثر گفتار نااهالن
از باالی دار به آسمان رفت و آدم (ع) با وسوسۀ شیطان از بهشت رانده شد.
 )2حضرت ابراهیم
برآمداخختر اقبال و دید و هم نشد رامش
بهطفلیبتشکستازعقلدربتخخانۀ دولت
كهنه صخخیدشكند اخخخترنه دامن گیرد اصنامش
بلیدرمعجزوبرهانبراهیم این چخنین باید
(دیوان خاقانی  ،ص-449ب6و)7
اشاره به  :انبیا 58 /و انعام  – 76 /واژه های اشاری  :بت  ،شکست ،بتخانه  ،اختر  ،اصنام.
شاعر در تركیب بندی در موعظه و نعت رسول اكرم (ص) و تخلص به مدح ناصر الدین
ابراهیم  ،از همنامی ممدوح با ابراهیم خلیل استفاده كرده و ضمن اشاره به مضمون آیات
فوق  ،ممدوح را در شکستن بت نفس و عدم پرستش اختر اقبال همپایۀ ابراهیم خلیل دانسته
است.
 )3حضرت اسماعیل
مخرتبت بفخزود اسمخاعیخل را تسخ لیخم او
كلکش از بهر شرف محکوم تیغ آمد بلخی
(دیوان خاقانی  ،ص-527ب)6
اشاره به  :صافات  – 102 /واژه های اشاری  :تیغ  ،اسماعیل  ،تسلیم.
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خاقانی در تركیب بندی در مدح وحید الدین پسر كافی الدین عمر در ستایش كلک او
معتقد است كه تراشیدن قلمش موجب شرافت آن است  ،هم چنان كه اسماعیل (ع) نیز با
تسلیم در برابر مشیت باری تعالی بر منزلتش افزوده گشت.
 )4حضرت خضر
هفتخخخاد و سخخ خه كشتخخی ابتخران را
یخک سهخخم تخو خضخخر وار بشکخخافخت
(دیوان خاقانی  ،ص-34ب)3
اشاره به  :كهف  -71 /واژه های اشاری  :خضر  ،بشکافت  ،كشتی .
شاعر در قصیده ای در تهنیت فتح روس و مدح ابوالمظفر جالل الدین شروانشاه اخستان
بن منوچهر پس از ذكر شجاعت ها و دالوریهای ممدوح و شکست و خذالن دشمنان  ،او را
بسان خضر نبی دانسته كه تیر او كشتی های بسیاری از دشمن را در هم شکسته است.
 )5حضرت داود
معجخز داود بیخن كه آهخخخن بخاف اسخت
بخافتخخن سیمخان نخه معجخخز باشخخد
(دیوان خاقانی  ،ص-87ب)6
اشاره به  :سبا  -11 /واژه های اشاری  :بافتن  ،معجز  ،داود  ،آهن.
خاقانی در یکی از قصاید خود مقایسه ای بین دو نفر به نامهای رستم و بهرام انجام داده
و پس از ذكر معایب و محاسن آنان در پایان قصیده سخن را به خود میکشاند و ضمن تفاخر
به شعر خود و با الهام از آیۀ اشاره شده  ،خود را همردیف داود و شعرش را معجزه ای در حد
بافتن زره از آهن محسوب كرده است.
 )6رسول اكرم (ص)
زیخن بخر بخراق رفعخخت واال بخخر افکنخخد
ور بخر فلک سخوار بر آید چخو مصطفخی
(دیوان خاقانی  ،ص-138ب)6
اشاره به  :اسرا -1 /واژه های اشاری  :فلک  ،سوار  ،مصطفی  ،براق.
شاعر در ستایش نصره الدین ابوالمظفر اصفهبد لیالواشیر در ضمن برشمردن افتخارات
ممدوح  ،ترک ادب شرعی نموده و معراجی را مشابه معراج رسول اكرم برای او متصور شده
است.
 )7حضرت سلیمان
سلیمخخان نیخم حکخخخم خخاتخخم نخخدارم
مخرا باد و دیخو است خخخادم اگخر چه
(دیوان خاقانی  ،ص-284ب)9
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اشاره به  :ص – 36 /واژه های اشاری  :باد  ،خادم  ،سلیمان  ،حکم.
شاعر در قصیده ای در توصیف خود ضمن اعالم استغنا و بی نیازی از جهان و افتخار به
داشته ها و توانمندیهایش  ،همچون سلیمان نبی باد را در خدمت خود تصور نموده با این
تفاوت كه او سلیمان نیست و خاتم سلیمانی هم ندارد.
 )8حضرت صالح
نبخخخاا وقخعخخخۀ جمخخخل منهیخخخخد
نخاقخۀ صخخخالخح از حسخخد مخکشیخخد
(دیوان خاقانی  ،ص-172ب)16
اشاره به  :هود – 64 /واژه های اشاری  :ناقه  ،صالح  ،مکشید.
این بیت را خاقانی در قصیده ای با موضوع حکمت و موعظت آورده كه در آن خطاب به
امامان و عالمان اجل میگوید ناقۀ صالح را مکشید  .او به تعریض میخواهد خطاب به آنان
بگوید كه كرامات و فضایل انسانهای بزرگ را نادیده نگیرید .
 )9حضرت عیسی
شبخخه عیسخخی كجخخخخا رود بخخخر دار
خصخخم خخواهخد كخه شبخخه او گخخخردد
(دیوان خاقانی  ،ص-206ب)4
اشاره به  :نساا – 157 /واژه های اشاری  :شبه  ،شبه عیسی ،دار.
یکی از ماجراهایی كه در قصۀ قرآنی حضرت عیسی در مصحف شریف آمده  ،شبهۀ مصلوب
شدن آن حضرت است كه به استناد نص صریح آیه  ،این شبهه مردود دانسته شده است.
خاقانی در قصیده ای در ستایش ركن الدین عالم ری  ،ممدوح را همرتبۀ عیسی (ع) به شمار
آورده كه دشمن قصد دارد در فضل و كمال شبه او گردد  ،حال آن كه این امر ناممکن است
و جز نابودی چیزی در انتظار خصم او نیست.
 )10حضرت مریم
سخخخندرماتماسخختاكنونكهمنچونمریمازاول
در گفخختن فرو بسخختم به مخخخخرگ عیسی ثانی
(دیوان خاقانی  ،ص-415ب)11
اشاره به  :مریم – 26 /واژه های اشاری  :مریم  ،در گفتن فرو بستن ،عیسی.
شاعر در قصیده ای در مرثیۀ امام ناصر الدین ابراهیم از ماجرای قرآنی روزۀ سکوت مریم
به هنگام والدت عیسی (ع) به امر حق تعالی بهره برده و سکوت خود را در سوگ ممدوح به
سکوت مریم مانند كرده و خود را بسان مریم و ممدوح را بسان عیسی (ع) برشمرده است.
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 )11حضرت موسی
گخخر نیخخل روان شکخخافخت موسخخی

او دریخخخای دمخخخخخخان شکخخافخخخد
(دیوان خاقانی  ،ص-512ب)16
اشاره به  :شعرا – 63 /واژه های اشاری  :نیل  ،شکافت ،موسی.
خاقانی در تركیب بندی در مدح مظفر الدین قزل ارسالن عثمان بن ایلدگز غلو نموده و
قدرت اعجاز ممدوح را از موسی (ع) بیشتر دانسته تا جایی كه معتقد است اگر موسی (ع)
توانست به اعجاز نیل را از هم بشکافد  ،او میتواند دریای خروشان را از هم بشکافد.
 )12حضرت نوح
مخن كز نوح عصمت اال فرزند و زن نینخد
معخخصخخخخوم كخی شونخد ز طوفخان لفظ
(دیوان خاقانی  ،ص-176ب)1
اشاره به  :هود45 /و  – 46واژه های اشاری  :معصوم  ،طوفان ،نوح  ،فرزند.
شاعر در قصیده ای در نکوهش اقران و حاسدان  ،رقیبان و دشمنان خود را در ردیف زن
و فرزند نافرمان نوح میداند كه از طوفان سخنان او جان سالم به در نخواهند برد  ،آن چنان
كه زن و فرزند نوح از طوفان الهی در امان نماندند .او در ضمن تشبیهی پنهان خود را به نوح
نبی و حاسدان را به فرزند ناخلف او و اشعار خود را به طوفانی ویرانگر مانند كرده است.
 )13حضرت هارون
این منمچونسامری سحراز بیان انگیخته
پیش تخت خسرو موسیكف هخارونزبان
(دیوان خاقانی  ،ص-398ب)4
اشاره به  :قصص – 34 /واژه های اشاری  :موسی  ،هارون ،زبان ،بیان.
یکی از مسائل مرتبط با حضرت هارون (ع) سخنوری و زبان آوری ایشان بوده تا جایی كه
موسی (ع) از خداوند میخواهد كه در امر خطیر دعوت فرعون به سوی خدا  ،برادرش هارون
را كه از او زبان آورتر است  ،با او همراه سازد.شاعر در قصیده ای در مدح ابوالمظفر اخستان
بن منوچهر  ،به شکلی پنهان ممدوح را در بخشندگی به موسی (ع) و در زبان آوری به هارون
(ع) تشبیه كرده و خود را نیز در بیان ساحرانه در مقابل ممدوح بسان سامری قلمداد كرده
است.
 )14حضرت هود
اال سپخخاه هیبخت او صخرصخخری نخخدارم
او هخخود ملت آمخخد و بخر عادیخخان فتنه
(دیوان خاقانی  ،ص-280ب)11
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اشاره به  :حاقه – 6 /واژه های اشاری  :هود  ،عادیان ،فتنه ،صرصر.
شاعر در قصیده ای در مدح عظیم الروم عزالدوله قیصر  ،ممدوح را با هود نبی ( ع) و
دشمنان خود را با قوم عاد هم تراز شمرده كه در برابر فتنۀ آنان جز هیبت و قدرت ممدوح
سپاه دیگری ندارد.
 )15حضرت یوسف
یخوسف نقخاب طخخلعت غخخرّا بخخر افکنخد
نظّارگخان مصخر ببخرّنخد دسخت از آنخخک
(دیوان خاقانی  ،ص-138ب)14
اشاره به  :یوسف – 31 /واژه های اشاری  :نظارگان مصر  ،ببرند ،دست ،یوسف.
یکی از جذابترین بخشهای قصۀ یوسف (ع) در قرآن ماجرای دست بریدن زنان مصر به
هنگام مشاهدۀ جمال الهی یوسف است.شاعر با اشاره به این موضوع  ،ممدوح یعنی نصره
الدین ابوالمظفر اصفهبد لیالواشیر را در جمال و كمال به یوسف و مردمان را به نظارگان مصر
مانند دانسته كه پس از آشکار شدن جمال او مردم اختیار از كف میدهند.
 )16حضرت یونس
چون یونسخخخش دوباره به صحخرا برافکند
ماهخخی نهنخخخگ وار به حلقخخش فرو برد
(دیوان خاقانی  ،ص-136ب )4
اشاره به  :صافات142 /و  – 145واژه های اشاری  :ماهی  ،به حلق فرو بردن  ،یونس  ،به
صحرا افکندن.
جدول شماره 1
تركیب

صفحه
دیوان

سوره/
آیه

سوره  /آیه

تركیب

صفحه دیوان

رب هب لی

-210
247

شعرا /
83

ابن اهلل

 -594 -370توبه 30 /
885

احسن تقویم

412 -50

تین 4 /

رسول اهلل

448 -9

فتح /
29

ارجعی

29

فجر28 /

رفیع الدرجات

754

غافر /
15
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االسماا الحسنی 381

طه 8 /

روح االمین

5-334352-456
522

فیل 1 /

روح القدس

 26 ، 17 ، 5نحل
102 / ، 70 ، 28 ،

اصحاب الفیل

371 -263

اصحاب الکهف

 -246 -12كهف9 /
-300 -249
932

شعرا
193 /

321 ، 311
، 335 ،
399 ، 371
، 520 ،
560

 -138بقره 285 /

اطعنا

-25
386

االفق االعلی

6

نجم7 /

ام القری

289

شوری 7 /

انا اهلل

 -234 -225نمل 9 /
247

انی جاعل فی 373
االرض

بقره 30 /

اوهن البیوت

925

بضاعه مزجاه

925

یوسف88 /

بیت معمور

254 -195

طور4 /

روح اهلل

23

یوسف
87 /

ریح صرصر

855

حاقه /
6

سحر مبین

242

احقاف
7/

سمعنا

138

بقره /
285

الشجر االخضر

180

یس/
80

شرّ الدواب

158

انفال /
55

328

انعام /
112

ظلمات ثالا

196

زمر 6 /

عباد اهلل

833

صافات
169 /

عنکبوت  /شیاطین
االنس
41
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جاا الحق

248

اسرا 81 /

العرش المجید

73
616

 بروج /15

جاا نصر اهلل

271 -235

نصر 1 /

العروه الوثقی

304

بقره /
256

جنات عدن

176

ص50 /

قاب قوسین

 ،228 ،1نجم9 /

جنه المأوی

،247
،337
،448
494

 -103 -97نجم 15 /
247 -137

قالوا بلی

9

جنت نعیم

629

واقعه 89 /

قد افلح

50
425

 شمس9

حبل اهلل

100

آلعمران  /قد خاب
103

50
425

 شمس10

حبل الورید

14

ق 16 /

قد صدقت

310

صافات
105 /

حسبی اهلل

318

توبه 129 /

قل هو اهلل

394

اخالص
1/

حزب اهلل

218

مائده 56 /

كرّمنا

325

اسرا/
70

حسن المآب

47

آل عمران  /كن
14

381

یس /
82

حماله الحطب

756

ال اقسم

845

بلد 1 /

حور عین

 522- -335واقعه 22 /
594 -568

التدركه
االبصار

891

انعام /
103

ال تقنطوا

29

زمر /
53

خشیه امالق

236

مسد 4 /

اسرا 31 /

اعراف /
172
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دار السالم

523 -188

یونس 25 /

لما قضی

22

احزاب
37 /

دار القرار

767

غافر39 /

لوح محفوظ

815

بروج /
22

دنی فتدلی

247

نجم 8 /

ماا حمیم

142

محمد
15 /

راعنا

810

بقره 104 /

ماا معین

336

ملک /
30

ربنا ارنا

10

فصلت 29 /

مالک الملک

875

آل
عمران
26 /

نار اهلل

441 -317

همزه 6 /

مستغفرین
باالسحار

198

آل
عمران
17 /

نسوا اهلل

249

حشر 19 /

منطق الطیر

-419
459

نمل /
16

نعم الوكیل

17

آلعمران  /والتین
173

-861
879

تین /
1

شایان یادآوری است كه رابطۀ بینامتنی اشاره ای (تلمیحی) دارای باالترین بسامد در شعر
خاقانی است .نمونه های ذكر شده در حقیقت قطره ای از دریاست كه از ذهن خالق و توانمند
خاقانی برون تراویده و ما به دلیل محدودیت از این گنجینۀ پربار فقط یک مورد از هر
مجموعه تلمیحات را بیان كردیم  ،حال آن كه خاقانی در هر زمینه به ویژه قصص قرآن حق
مطلب را به خوبی ادا كرده و ناگفته ای را باقی نگذاشته است.
 -2-1-5رابطة بینامتنی جزیی
در این نوع رابطه « شاعر با تکیه بر متن مورد اقتباس بخشهایی از عبارات  ،جمله ها ،
شبه جمله ها و  ...را از آن برش میزند و در بافت متن خویش به كار میبندد.البته در مواری
نیز این فرایند به صورت ناخودآگاه رخ میدهد » (اشکال التناص الشعری شعر البیاتی نموذجا
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2007 ،م  . ) 67 :این نوع رابطۀ بینامتنی در شعر خاقانی بسامد بسیار دارد كه به نمونه هایی
از آن اشاره میشود و به دلیل تنگی جا و فراوانی موارد به شکل جدول ارائه میگردد.
 -3-1-5رابطة بینامتنی اسلوبی و سبکی
در این نوع رابطه « ،شاعر ساختار بیانی – زبانی متن غایب را سرمشق خویش قرار داده ،
سخن خود را بر ساخت و بافت آن طرح ریزی مینماید( ».تجلی قرآن و حدیث در شعر
فارسی  .)70 : 1385 ،رابطۀ بینامتنی اسلوبی و سبکی شامل موارد زیر میشود:
الف) كاربرد واژگان و تركیبات متقابل و متضاد قرآنی:
جخخز بانخخوی انس و جخخان ندیدسخت
بخخر لخخوح فخخرشتخخه نخخامش ایخخام
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 72ب  ، 16ماخوذ از الرحمن )39 ،
خاقانی در قصیده ای در مدح خاقان كبیر ابوالمظفر اخستان و ملکه صفوه الدین در ابیات
پایانی ممدوح خود یعنی ملکه صفوه الدین را آن چنان واال مقام برشمرده كه فرشته در دفتر
ایام نام او را بانوی انس و جان نهاده است.در این بیت شاعر با تکیه بر شیوۀ بینامتنی سبکی
و اسلوبی دو لفظ متضاد انس و جان را برای بیان مقصود برگزیده است.
راست بخرابخر بداشخخت پلخۀ لیخل و نهخار
چون زر سرخ سپهخر سخخوی ترازو رسید
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 183ب  ، 12ماخوذ از انبیاا )33 ،
شاعر در قصیده ای در ستایش ملک الوزرا زین الدین دستور عراق این بیت را در توصیف
اول فصل پاییز كه روز و شب از نظر زمانی با هم برابر هستند  ،سروده كه لفظ میزان بیانگر
ماه مهر و اول پاییز است كه خورشید همچون طالی سرخ رنگی در آسمان میدرخشد و
ساعات روز و شب را با هم برابر میکند.دو كلمۀ متضاد لیل و نهار بر اساس رابطۀ اسلوبی و
سبکی همچون قرآن مجید در كالم شاعر جلوه گر شده اند.
كه این ندای قخد افلح شنودوآن قد خاب
ولی و خصم تو مخصوص جنخت و سقرند
(دیوان خاقانی  ،ص-50ب)2
خاقانی در قصیدۀ سوگندنامه و ستایش رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شروانشاه  ،در
ضمن لف و نشر زیبایی دوست ممدوح را الیق بهشت و دشمن او را سزاوار دوزخ دانسته و
عالوه بر دو واژۀ متضاد قرآنی جنت و سقر  ،دو فعل متضاد قرآنی قد افلح و قدخاب را نیز
در بیت استعمال نموده است.
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ب) تاثیر پذیری از اسلوب قرآن كریم در پرداختن به قصص و رویدادهای پیامبران و
گذشتگان :از خصوصیات بارز قرآن مجید بیان چند داستان از قصص پیامبران و اقوام پیشین
به صورت گذرا و اشاره در چند آیه از یک سوره است.نمونه های زیر حاكی از این امر است :
 ذكر نام و اشاره به حضرت نوح  ،ابراهیم  ،اسماعیل  ،اسحاق  ،یعقوب  ،عیسی  ،ایوب ،یونس  ،هارون  ،سلیمان و داود در آیات  163تا  165سورۀ نساا.
 ذكر داستان حضرت نوح  ،ابراهیم  ،اسماعیل  ،اسحاق  ،موسی  ،هارون  ،لوط و یونسدر آیات  75تا  147سورۀ صافات.
 ذكر داستان حضرت موسی و فرعون  ،نوح  ،هارون  ،عیسی و  ...در آیات  20تا 50سورۀ مومنون.
خاقانی نیز با تاسی به این شیوۀ قرآنی گاه نام چندین پیامبر را در یک مصرع یا یک بیت
آورده است.
احمد عخرش هیبتی ،عیسی روح منظری
نوح خخلیل حخخالتی ،خضخخر كلیم قالتی
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 430ب )12
مشاهده میشود كه در بیت فوق نام حضرت نوح  ،ابراهیم  ،خضر  ،موسی  ،رسول اكرم (ص)
و عیسی پیاپی آمده كه یادآور یکی از اسالیب قرآن مجید است.
خخخواجۀ موسخخی سخن مهتر احمد سخا
صدر براهخخیم نام راد سخخخلیمان جخخالل
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 35ب )8
شاعر نام حضرت ابراهیم  ،سلیمان  ،موسی و محمد (ص) را در یک بیت با هم آورده
است.البته این نکته شایان ذكر است كه لفظ براهیم (ابراهیم) هم نام ممدوح است یعنی
خواجه امام ناصر الدین ابراهیم و هم اشاره ای است به ابراهیم خلیل اهلل و ایهام زیبای موجود
در بیت قابل انکار نیست.
روح ملخخخک مخخخزوق نخخوح لمک دروگر
ادریس و جم مهندس ،موسی و خضر بنا
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 193ب )5
عالوه بر ذكر نام پیامبران در یک بیت یا یک مصراع به شیوۀ قرآنی  ،شاعر گاه در یک
قصیده در چندین بیت پیاپی یا جدا از هم به ذكر معجزات پیامبران و قصص قرآن نیز
پرداخته است.
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 )1او در قطعه ای در ستایش اقضی القضاه عز الدبن بو عمران در صفحۀ  857دیوان خود
در  5بیت پراكنده به برخی معجزات حضرت موسی و رسول اكرم (ص) اشاره كرده
است.
 )2به هنگام ممانعت از ورود او به خراسان قصیده ای سرود كه در  3بیت آن به ماجرای
چشمۀ خضر  ،باال رفتن حضرت عیسی به آسمان و نفس مسیحایی او و ماجرای ابرهه
و اصحاب فیل و هجوم به مکه اشاره دارد.
 )3ضمن تركیب بندی كه در دوران كودكی در مرثیۀ خواجه ابوالفارس گفته  ،در بند
چهارم طی ابیاتی به داستان گم شدن حضرت یوسف و نام سلیمان و نوح و ماجرای به
آسمان رفتن عیسی اشاره كرده است.
 -4-1-5رابطة بینامتنی الهامی و مفهومی
در این نوع رابطۀ بینامتنی « شاعر مایۀ اصلی سخن خویش را از مفهوم و یا نکته ای اخذ
میکند و در پردازش سخن به گونه ای عمل مینماید كه خوانندۀ آگاه به متن غایب پس از
خواندن آن پیوند مفهومی و مضمونی میان زیر متن و زبر متن را احساس نماید.در قرآن
كریم این الهام گیری گاه از چند آیه یا یک آیه و یا بخشی از آیه صورت میگیرد .در این نوع
 ،اشاره آشکار و صریحی به متن غایب نمیشود » (اشکال التناص الشعری شعر البیاتی نموذجا
2007 ،م  .) 73-72 :خاقانی در جایهای بسیاری جانمایه ها و مضامین شعرش را از قرآن
كریم الهام گرفته است كه ذیال به برخی از آنها اشاره میشود.
كآنچخخه دزدیخدم همخان خواهخم فشانخد
داورم كخی دسخخخت فخرمایخد بخریخخد
(دیوان خاقانی  ،ص-141ب ،19ملهم از مائده )38 ،
خاقانی در قصیده ای در جواب مجد الدین خلیل كه سه قطعه در مدح او گفته بود  ،اقرار
میکند كه هر چه در جواب مجد الدین میگوید در حقیقت گوهرهایی از كلک اوست كه طبع
خاقانی آن را دزدیده است .با این حال شاعر معتقد است كه خداوند بر خالف حکم قرآن
دست او را نخواهد برید زیرا در نهایت خاقانی هر آن چه را از كلک و طبع مجد الدین دزدیده
 ،به او پس خواهد داد.
ضمیرم نیز نحخلآسا شفایجان میافزاید
اگر ذات تو یزدان وار فیض فضخل میبارد
(دیوان خاقانی  ،ص-450ب ،10ملهم از نحل )69 ،
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شاعر در تركیب بندی در مدح ناصر الدین ابراهیم به مفهوم آیۀ مذكور مبنی بر شفابخش
بودن عسل اشاره میکند و ذهن و ضمیر خود را مانند زنبور دانسته كه سخنی چون عسل
شیرین و شفابخش از آن صادر میشود.
كه كس جنب نگذارنخد در جخخناب خخدا
بخرو نخست طهخارت كخن از جمخاع االثم
(دیوان خاقانی  ،ص-13ب ، 5ملهم از نساا )43 ،
پس از خواندن آیه در مییابیم كه بیت مذكور در حقیقت برداشتی از یک بخش یک آیۀ
طوالنی است كه شاعر برای بیان مقصود خود مفهوم آن یعنی عدم جواز ورود فرد جنب به
مسجد و ممنوعیت ادای نماز در این حالت را در كالم آورده است.
صیخاد دست كوته و صخید ایمن از شرش
اندر حریم كعبه حخرام است رسخم صیخد
(دیوان خاقانی  ،ص -219ب  ، 7ملهم از مائده )95 ،
شاعر در قصیدۀ باكوره االسفار و مذكوره االسحار كه آن را بر در كعبه انشا كرده بود و آن را
به آب زر نوشتند  ،در وصف مناسک حج از مفهوم آیۀ  95سورۀ مائده در شعر خود استفاده
نموده است.
دوباره عمخخر شمارم كه یابم از تو جدایی
چنخانکه از دیت خخون بود حیخات دوباره
(دیوان خاقانی -695 ،ب  ، 13ملهم از بقره )179 ،
شاعر در غزلی خطاب به معشوق میگوید كه همان گونه كه با قصاص گویی حیات دوباره ای
ایجاد میشود  ،من نیز جدایی از تو را همچون مرگ میشمرم تا به واسطۀ آن عمری دوباره
بیابم.
 -5-1-5رابطة بینامتنی واژگانی
در این شیوه « شاعر و یا نویسنده در بکارگیری برخی واژه ها و فعلها و تركیبها وامدار
متنی و یا اثری دیگر است( ».تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی  )15 : 1385 ،كه در آن
این واژگان بسیار پر بسامد است  ،بگونه ای كه میتوان آن واژه ها را مختص متن غایب یا
همان پیش متن دانست  ،بعنوان مثال گفته شود فالن واژه از الفاظ قرآنی است.شعر خاقانی
لبریز از الفاظ قرآنی است كه به نمونه هایی از آنها اشاره میشود.
گاه خاقانی در این نوع رابطۀ بینامتنی نام سوره های قرآن كریم را در بافت كالم خود به
كار برده است.مانند ابیات زیر :
پس از یاسخخین و طاسخین میخخم و طاها
پس از الحمخخخد و الرحمخخخن والکهخخخف
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 25ب )9
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شاعر در قصیده ای در شکایت از حبس و مدح عظیم الروم عزالدوله قیصر و برای اعالم برائت
از رویگردانی از دین اسالم و گرایش به دین یهود  ،میگوید كه ناممکن است كه او پس از
خواندن سوره های حمد و الرحمن و الکهف و یاسین وقصص و طه دین اسالم را رها كند و
به كیش دیگری روی آورد.
سفخخخیر جان تو عخخخنوان سوره االحزاب
زكات دسخت تو توفخخخیر سخخخوره االنفال
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 49ب )15
شاعر در سوگندنامه و ستایش رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شروانشاه  ،بخشش ممدوح
را مصداقی از سورۀ انفال و جان او را همچون سورۀ احزاب متصور شده است.
عالوه بر نام سوره ها  ،نام كتب مقدس نیز از جمله الفاظی است كه خاقانی بر پایۀ رابطۀ
بینامتنی واژگانی در شعر خود به مناسبتهای گوناگون و برای بیان ما فی الضمیر خود بهره
برده است.از میان كتب مقدس نام قرآن در شعر خاقانی از بسامد باالتری برخوردار است.
حخخخخرف النخخخخخاس را مکخخخخن انکخخار
عخخخخذر من بیخخخن در آخخخخر قخخخخرآن
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 207ب )6
البته خاقانی در  16مورد در صفحات ،370 ،304 ،297 ،275 ،271 ،207 ،153 ،91 ، 50
900 ،488 ،457 ،438و  934از لفظ قرآن استفاده كرده كه برای جلوگیری از اطالۀ كالم
از ذكر دیگر ابیات خودداری شد.
كانجیر مرغخش از لب انجیل خوان اوست
گخخر بر دلخم زبخخخخور بخخخوانند نشخخنود
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 564ب )13
پس از قرآن به واسطۀ عیسوی بودن مادر خاقانی  ،نام كتاب انجیل نیز چندین بار در میان
كالم شاعر جلوه گر شده است.جز نمونۀ ذكر شده در صفحات  435 ، 393 ، 281 ، 25و
 475نیز نام كتاب انجیل در دیوان خاقانی مشهود است.
بر مخخخخرغ زبخخخخور خخخخوان فرو ریخخت
صخخخخبح از نخخخخم ژالخخخه اشخخخک داود
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 507ب )9
نام كتاب زبور فقط دو بار در شعر خاقانی آمده است .عالوه بر بیت مذكور در صفحۀ 564
دیوان شاع ر نیز لفظ زبور به كار رفته است.نام كتاب تورات هم اصال در شعر خاقانی نیامده
است.
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 سایر كلمات قرآنی:
عالوه بر نام سوره ها و نام كتب آسمانی  ،برخی الفاظ قرآنی هستند كه به تنهایی در كالم
شاعر پایگاه و جایگاه یافته اند.در این بخش برای جلوگیری از اطالۀ كالم فقط به ذكر برخی
كلمات قرآنی و صفحاتی از دیوان كه این الفاظ در آنها مندرج هستند  ،بسنده میکنیم.
جدول شمارۀ 2
لفظ قرآنی

لفظ قرآنی

صفحه

جنت

 ،229 ،50،71 ،46رضوان
854
سقر

زقوم

216

شهاب

 ،157 ، 82 ،34شیطان
490 ، 400 ،328

صفحه
،176 ،53 ،29
594 ،432
900 ، 50
،261 ،209 ، 157
404 ،325 ،313

كوثر

441 ، 216

نطفه  /مضغه

153

الست /بلی

36

زبانیه

8

 -6-1-5رابطة بینامتنی کامل متنی
در این نوع رابطۀ بینامتنی  « ،تکیه بر متن كامل و مستقل است و دقیقا همان متن اصلی
بدون افزایش و یا كم و كاست در سیاق اولیه و اصلیش توسط آفرینندۀ متن حاضر ( پسا
متن ) به كار میرود.خواه این متن یک بیت باشد یا یک مصراع یا یک قصیده و یا جمله ای
نثری » (اشکال التناص الشعری 1998م .)61 :به عقیدۀ محمد راستگو این نوع رابطۀ
بینامتنی در حقیقت همان اقتباس و تضمین بدون ذكر مرجع كالم ذكر شده است كه در
آن عبارتی از قرآن  ،شعر  ،نثر و یا هر اثر دیگر بی هیچ درگرگونی و یا مقداری تغییرات
بسیار اندک با اهدافی مانند غنا بخشی به كالم ،تبرک  ،تبیین  ،توضیح  ،تعلیل  ،تشبیه ،
تحذیر  ،تزیین  ،استناد  ،نکته پردازی و ...در میان كالم جای داده شود ( تجلی قرآن و
حدیث در شعر فارسی .) 30 : 1385 ،البته قابل ذكر است كه بروز برخی تغییرات جزیی در
پسا متن كه به ساختار معنایی و مفهوم داللی كالم خللی وارد نمیسازد  ،جایز است.این نوع
رابطۀ بینامتنی در شعر خاقانی اندک است .
بنات نعخخش فلک را بریده موی و مصاب
بخرو كخه روز اذاالشّمخخس كخوّرت بینخخام
(دیوان خاقانی  ،ص-53ب ، 4ماخوذ از تکویر)1 ،
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شاعر در سوگنامه و مدح رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شروانشاه از روز قیامت با تعبیر
زیبای روز اذا الشمس كورت یاد كرده كه در آن روز حتی ستارگان آسمان همچون دختران
داغدیده در سوگ ممدوح گیسو بریده و مصیبت زده هستند.
مخصخخوص قم فانذر و مقصود كن فکخان
آن شخخاهد لعمخرک و شخاگخرد فخاستقم
(دیوان خاقانی  ،ص-310ب ، 13ماخوذ از مدثر )2 ،
شاعر در قصیده ای در مدح پیغمبر اكرم (ص) ضمن بر شمردن چهار فضیلت برای حضرتش
 ،به شیوۀ كامل متنی آیۀ  2سورۀ مدثر را در بافت سخن خود گنجانده است.
بخر نخد مدهخخامتخخان خواهخخم فخشخخاند
اینخخت جهخخخل ار فضخلۀ گخخوی جعخخل
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 142ب  ، 16ماخوذ از الرحمن )64 ،
خاقانی در بیت فوق در جواب مجد الدین خلیل كه سه قطعه در مدح خاقانی گفته بود  ،بر
سبیل ا ستعاره سخن خود را فضلۀ گوی جعل و سخن مجد الدین خلیل را ند مدهامتان
خوانده و بر اساس شیوۀ كامل متنی آیۀ  64سورۀ الرحمن را در متن شعر خود آورده است.
رنخخگ مخدهخخامتخخان نخخواهخخد داد
سخخخخر آزاده را جهخخخان دو رنخخخگ
(دیوان خاقانی  ،ص  ، 167ب  ، 12ماخوذ از الرحمن )64 ،
 -7-1-5رابطة بینامتنی کامل تعدیلی
در این نوع رابطۀ بینامتنی «شاعر به متنی مستقل و كامل ( خواه یک مصراع یا یک بیت
یا یک قصیده و یا عبارت نثری ) تکیه دارد.او این متن را از سیاقش جدا كرده و بعد از اعمال
برخی ساختار شکنی های ساده و یا پیچیده همچون كم و زیاد نمودن  ،مقدم و موخر نمودن
اجزاا  ،تغییر زمان و صیغۀ افعال تبدیل جمالت انشایی به خبری و بر عکس  ،آن متن را
در بافت متن شعری خویش مینهد و از آن در جهت بیان اندیشۀ شعری جدید بهره میبرد»
(اشکال التناص الشعری شعر البیاتی نموذجا 2007 ،م  . )64 :در شعر خاقانی این نوع رابطۀ
بینامتنی كمترین بسامد را دارد.
 پسامتن ( زبر متن  ،متن حاضر )
مخرا بخخه منخخزل اال الخذیخخن فخخرود آور

اگر چه نام من اندر حساب و الشعراسخت

فخرو گشخای ز مخخن طمطخخراق الشعخراا
(دیوان خاقانی  ،ص-10ب)5
ز مخدحخخت تخو بخه اال الذیخن سخخخزاوارم
(دیوان خاقانی  ،ص-288ب)1
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 پیش متن ( زیر متن – متن غایب )
«وَالشُّعَرَاار یَتبِعرهرمر الْغَاورونَ »﴿.شعرا« ﴾224/إِلا الذِینَ آمَنآوا وَعَمِلآوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرآوا اللهَ كَثِیرًا
وَانْتَصَرآوا مِنْ بَعُدِ مَا ظآلِمروا وَسَیَعُلَمر الذِینَ ظَلَمروا أَیَّ مرنْقَلَبٍ یَنْقَلِبرونَ»﴿ .شعرا﴾227/
همانطور كه در آیات دیده میشود لفظ الشعراا مقدم بر عبارت اال الذین است اما خاقانی با
تکیه بر رابطۀ بینامتنی كامل تعدیلی آنها را در شعر خود جا به جا نموده و با ظرافت بی سابقه
ای بر اساس نص صریح قرآن خود را به عنوان یک شاعر فردی گمراه كننده دانسته و از خداوند
خواسته تا او را از زمرۀ شاعران خارج نموده و در در جرگۀ مومنان و نیکوكاران جای دهد.
 پسامتن ( زبر متن  ،متن حاضر )
كه عذاب از پس ماكخان به خراسخان یابم
انخت فیهم ز نبخی خخوانده و ماكخان اهلل
(دیوان خاقانی  ،ص-298ب)4
 پیش متن ( زیر متن – متن غایب )
«وَمَا كَانَ اللهر لِیرعَذِّبَهرمُ وَأَنْتَ فِیهِمُ وَمَا كَانَ اللهر مرعَذِّبَهرمُ وَهرمُ یَسُتَغْفِرآونَ»﴿.انفال﴾33/
شاعر در این بیت نیز تقدیم و تاخیری در ترتیب اجزای آیۀ انجام داده و عبارت انت فیهم را
پیش از عبارت ما كان اهلل آورده است .او در ستایش خراسان و تمنای وصول به آن و مدح امام
محمد بن یحیی  ،نهایت بهره را از این آیه برده و ممدوح را در جایگاه نبی اكرم (ص) و خراسان
را در مرتبۀ مدینه النبی قرار داده و مدعی شده است كه همانگونه كه خداوند مردم مدینه را به
خاطر وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت عذاب نکرد  ،خراسان و مردمش را نیز به خاطر وجود
ممدوح عذاب نخواهد كرد.
 oپسامتن ( زبر متن  ،متن حاضر )
كخز بر عخرش آمخد استخخوای صفخاهخخان
ز آن نفس استخوی زننخد علخخی العخخرش
(دیوان خاقانی  ،ص-354ب)3
 oپیش متن ( زیر متن – متن غایب )
«الرحُمَنآ عَلَى الْعَرْشِ اسُتَوَى»﴿ .طه﴾5/
با توجه به سیاق آیه متوجه تقدم و تاخر اجزای آن میشویم كه خاقانی با تکیه بر رابطۀ
بینامتنی كامل تعدیلی از آن سود برده و در قصیده ای در مدح اصفهان كار را بدانجا رسانده كه
كه استوای صفاهان را باالتر از عرش دانسته و گویا با حسن تعلیلی بی سابقه قصد دارد علت
استوی علی العرش را برتری استوای صفاهان قلمداد كند.البته جناس تام بین استوی ( استیال
یافت ) و استوا ( خط استوا ) را نیزنباید از نظر دور داشت.
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 -6نتیجه گیری
در جستار حاضر تاثیر آیات قرآن بر شعر خاقانی مورد واكاوی و تحلیل قرار گرفت و روابط
بینامتنی میان این دو بررسی شد.از نظر كمّی قرآن مجید حضور پررنگ و موثری در اشعار
خاقانی به ویزه قصاید او دارد.از میان روابط بینامتنی در درجۀ اول بینامتنی اشاره ای (تلمیحی)
به دلیل آزاد بودن شاعر در پردازش مطلب و تعدد و تنوع موضوعات و قصص قرآنی بیشترین
بسامد را داراست.پس از آن بینامتنی جزیی كه به نوعی همان اقتباس است  ،از بسامد بسیار
باالیی برخوردار است كه به نوبۀ خود نمایانگر وسعت دانسته های قرآنی و احاطۀ فراگیر و آشنایی
عمیق خ اقانی با زبان عربی است.عالوه بر اینها دیگر روابط بینامتنی الهامی (مفهومی)  ،واژگانی
 ،اسلوبی (سبکی)  ،كامل متنی و تعدیلی اگرچه حضور كمرنگتری دارند اما این به معنای عدم
استفادۀ خاقانی از این روابط بینامتنی نیست چرا كه خاقانی به تمام شیوه های ممکن دست
یازیده تا طراز قرآن را بر قامت شعر خویش بنشاند و به حق باید گفت در این مهم تا باالترین
درجۀ ممکن پیروز بوده است.از نظر فنی از یک سو به دلیل توان بسیار باالی شعر سرایی و از
سوی دیگر آشنایی كامل با زبان عربی و قرآن كریم توانسته در حد وسیع و به اشکال گوناگون
از مضا مین  ،رویدادها و قصص قرآنی برای تصویر سازیهای شاعرانه و القای مقاصد خود بهرۀ
كافی را ببرد.در میان بخشهای متعدد دیوان كامل او كه شامل قصاید  ،تركیبات ،غزلیات  ،قطعات
 ،رباعیات  ،قصاید كوچک و اشعار عربی است  ،بیشترین رابطۀ بینامتنی شعر او با قرآن كریم در
بخش قصاید بویژه قصاید مدحی صورت گرفته است .
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