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 تأثیرپذیری اهلی شیرازی از قرآن کریم
 طارق یاراحمدی

  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 منصور اسماعیلی

  نربیت مدرس تهرادانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان عربی دانشگاه ت

 چکیده

مسلمانان ایرانی بتوانند با  ورود اسالم به ایران تأثیر زیادی در گسترش وشکوفایی زبان عربی دراین سرزمین داشته تا

پس جای هیچ تعجبی نیست که در آثار شعرا  است آشناشده و حقایق آن را دریابند،ۀ قرآن کریم که سرچشمه جوشان ال

چهارصد سال شاعران و ادیبان ایرانی به  در طول بیش از یکصدهزار و. ی فراوانی از قرآن کریم ظاهر شودوادیبان ایرانی نمودها

خود در دل مخاطبان از قرآن کریم بهره جسته  تأثیرگذاری بیشتر آثار های خود ووناگون از جمله نشان دادن تواناییاغراض گ

غیره  اقتباس و ،مضمون آن به صورت تلمیح، تضمین ترکیبات و واژگان، ات،با آوردن آی خود از آن الهام گرفته و درخلق آثار و

 را ها پیش از این منبع غنی خودها از قرنای دیار فارس همانند سایر ایرانیشعر. اندتر نمودههجاودان و اشعارخود آن را زیباتر در

کامل و شامل از قرآن توجه به شناخت  نی است که بااهلی  شیرازی یکی از شاعرا. اندحروم نساخته و از آن استمداد گرفتهم

 -با روش توصیفی این مقاله برآنیم تا در ما. های مختلف در جاجای دیوان خود از قرآن کریم بهره جسته استکریم به شیوه

حاکی از آن است تایج ای از نپاره .این دیوان بپردازیم قرآن کریم در تأثیرپذیری وی از تحلیلی به بررسی دیوان اهلی شیرازی و

 .در دیوان خود بهره برده است. اقتباس از قرآن کریم به شیوه تلمیح و های گوناگون و بیشترکه این شاعر به شیوه

 تلمیح، اقتباس قرآن کریم، اهلی شیرازی، تأثیرپذیری از قرآن، :هاکلیدواژه

 :مقدمه

های آموزه ادیبان با توجه به آن که قرآن و ه شعرا وموهبتی جاودانه و در دسترس است ک قرآن کریم منبعی غنی و

نیست  زمان خاصی نبوده و یا قرآن کریم مختص دوره و .اندبدان پناه برده در آثار خود است،دینی جزء ثابت از زندگی آنان 

به  سوی دیگر، بالغی از عنوان کتاب زندگی و شریعت از یک طرف و کتاب ادبی وارزشمندی است که به بلکه منبع بزرگ و

ساری بوده  و ادیبان جاری و (شعرا) منثور بر سر زبان دست ما رسیده است که همواره آیات آن به هنگام خلق آثار منظوم و

گمشده خود های دور ویژه شعرای دیار فارس از گذشتههتوان گفت که شاعران ادب فارسی و ببه همین دلیل می (.نوافعه) .است

 اختالف در نحوه بیان الهام شعری، علیرغم تفاوت و اند تا بتوانند احساسات درونی خود را تعبیر نموده وفتهرا در قرآن کریم یا

 عناصر،براین اساس تجلی حضور  .اندد و احساس ضرورت از آن بهره بردهاکثریت قریب به اتفاق آنها به اقتضای توانایی خو

دارد،بدین معنا  شعر و ادب فارسی قدمتی به دیرینگی زبان و ادبیات فارسی های دین اسالم درآموزه کالم آنها و ها،شخصیت

ترین ابیات به جا مانده از فردوسی و رودکی و شهید بلخی و ناصر خسرو و حدیث با قدیمی های تأثیر قرآن وکه نخستین نمونه

 .دیگران همراه بوده است حافظ و

اثبات چیره  قداست بخشی به آثار خود و های دینی وآموزه الیم وتع بیان احکام و گو جهت انتقال وشعرای پارسی

غنای اثر  بر تر بر مخاطب،خود قرار داده تا افزون بر تأثیرگذاری عمیقبخش اشعار های قرآن را زینتاندیشه دستیشان آیات و

 (.46:4914حلبی) خود بیفزاید

خود به طرق گوناگون استفاده زیادی نموده و از این منبع یکی از شعرای دیار فارس که از آیات قرآن کریم در دیوان 

در این مقاله ضمن . باشدتواند برخاسته از درک و خردو علم میاهلی شیرازی است که این تأثیرپذیری می مهم تأثیر پذیرفته،

لفظی  مون و یا شکل واشعاری از دیوان اهلی شیرازی که در مض...( حل و تضمین، تلمیح، اقتباس؛) های ادبیآرایهتشریح 

 .اند بیان خواهیم نمودآراسته به کالم خداوند گشته
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 : روش پژوهش

بدین صورت که پس از . گیردای انجام میی است و براساس مطالعات کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیل

 .نماییمخراج و آن را بررسی میاست از قرآن کریم سروده، آن دسته از ابیاتی که وی متأثر بررسی کامل دیوان اهلی،

 :سؤال پژوهش

ای از قرآن کریم تأثیر پذیرفته ی در دیوان خود بیشتر از چه شیوهسؤال اصلی این پژوهش این است که اهلی شیراز

 است؟

 :پیشینه پژوهش

ادامه به ذکر های نسبتاً زیادی در خصوص اهلی شیرازی و اشعار وی به رشته تحریر درآمده است که در تاکنون پژوهش

پذیری وی در دیوان خود از قرآن کریم در خصوص تأثیر کنون پژوهشیاما حسب اطالع نگارنده تا آن خواهیم پرداخت،

نامه یرازی که عمده آنها به صورت پایانهای صورت گرفته در خصوص اشعار اهلی شاما پژوهش. ژوهشی صورت نگرفته استپ

 :باشدند به ترتیب زمانی به شرح زیر میهست

یرازی در زمینه انواع شعر، بررسی سبک شاعری اهلی ش: تحت عنوان(4944)نامه کارشناسی ارشد صمدبین پایان -4

  .ل، اشعار ذوبحرین و ذوقافیتین، قصاید مصنوع و اوزان عرضی و صور خیاعهای مصنومثنوی

این پژوهش در دو بخش و پانزده  ،طرح پژوهش، درخصوص استهدف پژوهش بررسی سبک شعری اهلی شیرازی 

دبی و های ااشعار وی و بخش دوم فنون و آرایشگفتار تنظیم گردیده است، بخش اول شامل زندگی شاعر و سپس بررسی 

قی است که اهلی شیرازی از شعرای سبک عرا، نویسنده درپایان نتیجه گرفته که باشد نتیجه کلیصور خیال در دیوان شاعر می

ی مشتمل بر عزلیات، قصاید، دیوان و. در قصیده به انوری، کمال اسماعیل، خاقانی و در غزل به جامی و حافظ نظر داشته است

بند، توجیح بند، مخمس، مستزاد، قطعات، رباعیات، تواریخ، معمیات، مثنوی شمع و پروانه، مثنوی سحر حالل و قصاید ترکیب

 .مصنوع می باشد

 غزلیات اهلی شیرازی فرهنگ تشبیهات در» تحت عنوان( 4941)مه کارشناسی ارشد عطارانپایان نا -2

 مشبه و وجه شبه در دیوان اهلی شیرازی، ویژگی طرفین تشبیه و ارکان آنها، این پژوهش ضمن بررسی انواع تشبیه، در

-ها رسم شدهبه صورت نمودار نیز این آیتم ایتنه در اند ومرتب شده ادات تشبیه به صورت فرهنگ الفبایی تدوین و مشبه به و

 .بخش نتایج آمده است بسامد انواع تشبیهات در اند و

 ،«بررسی و توصیف حوادث کربال در اشعار اهلی شیرازی» تحت عنوان(4944)پژوهش نبی لو -9

پذیری شاعر از تأثیر :پایان به نتایجی رسیده از جمله این پژوهش بر مبنای بررسی اشعار کربالی شاعر شکل گرفته و در

گیری از اجرام آسمانی و توصیف شاعر از آنها و بهره تأثیر حوادث کربال بر عالم و های از این وقایع،ترسیم گوشه حوادث کربال،

 در شعر اهلی های ادبی که با محوریت کربالآرایه منفی واقعه کربال، های مثبت وها به شخصتدر این توصیف ... طبیعت و

 .پرداخته شده است اند،پدیده آمدهشیرازی 

 «شرح احوال و نقد دیوان اهلی شیرازی»تحت عنوان(4933)پایان نامه کارشناسی ارشد کارگر -4

آشنایی با اهلی شیرازی و آثار و تآلیفات او وبررسی  :توان به شرح زیر خالصه کردحورهای اساسی در این تحقیق را میم

های شعری اهلی و بررسی برخی از ویژگیحیات وی در ادامه نگارنده به بررسی سبک و ادبی دوره  فرهنگی، اوضاع سیاسی،

سبکی وی پرداخته است، فراتر از همه اینها نگارنده در ادامه به شرح واژگان و ترکیبات دشوار غزلیات و قصاید اهلی شیرازی 
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کامل شرح داده است و در نهایت معایب تنها دیوان  ابیات دشواری از و غزلیات و قاصاید شاعر مورد نظر را به صورت پرداخته و

 .چاپی شاعر شناسایی شده و برای رفع آن معایب، راهکارهای ارائه شده است

 «شیرازی اهلی غزلیات در صورخیال»: تحت عنوان( 4934)پایان نامه کارشناسی ارشد قنبریان -3

 بسامد که صورخیالی منظور بدین .است پرداخته شاعر این اشعیار در تصویرپردازی هایشیوه بررسی این پژوهش به

 بررسی جداگانه فصول در و شده استخراج شاعر این از غزل سیصد بین از کنایه و استعاره ،تشبیه ،مجاز یعنی ؛دارند بیشتری

 شعرپردازی ۀشیو و شیرازی اهلی حال شرح از مختصری دوّم فصل و تیموری ۀدور سبک بررسی شامل اوّل فصل .اندشده

 بررسی جداگانه فصل چهار در آن به مربوط هاینمونه و گذشت آن ذکر که بیانی صنایع از هریک بعدی هایفصل در اوست،

 از شواهدی همراه به آن فروعات سپس مذکوربیان، صورخیال از هریک درباره کوتاه شرحی نخست که صورت بدین .شد

 بود صورت بدین کار شیوه .گردید بیان حاصل نتایج هم پایانی بخش رد گرفته است و قرار بررسی مورد مذکور شاعر غزلیّات

 و مجاز ،استعاره ،تشبیه بیانی صور سپس .گردید انتخاب (پنج عدد هایمضرب صورت به) مذکور شاعر از غزل صدسی ابتدا که

 که آمد دست به برگزیده ابیات کلّ در شعری تصاویر این از کلّی بسامدی آخر در و .شد استخراج برداریفیش روش به کنایه

 به توجّه با.شد داده نشان (ایدایره) نمودار و جدول روی بر ،جداگانه صورت به فصل هر پایانی بخش در آنها درصدهای و تعداد

 این به توجه با که آمد دست به آماری شاعر این اشعار در شده ذکر خیال صور از هریک از ،شده ارائه نمودارهای و هاجدول

 را شاعر این (هایغزل) شعر در انگیزی خیال ایجاد در شده یاد بیانی صور از کدام هر از گیریبهره میزان  توانمی آمار

 .نمود مشخص

نهایت  تیموری  در عصر سبکی تحوالت در شیرازی اهلی جایگاه: به نام( 4932)پایان نامه کارشناسی ارشدحسینی -6

. هستند متفاوت خود از بعد هایدوره شاعران با جهاتی از تیموری عصر شاعران کلی طورپژوهشگر نتیجه گرفته که به

 شعر، زبان دوره این در. نبود خود دوره در رایج زبان آنها، زبان و کردمی استفاده قدما بیان از هنوز دوره این گویندگان

 به خاطرنشان کرده که وی با یرازیش اهلی درخصوص نداشته است، ارتباطی هیچ عصر روزمره زبان با و شده ایکلیشه

 وذوقافیتین، ذوبحرین هایمثنوی ساختن قصیده، یک ابیات تمام در کلمات از بعضی التزام دشوار، هایردیف بردن کار

 از انحراف ایجاد باعث نوعی به شعر در فارسی زبان با عربی مشکل ترکیبات آمیختن و ادبی متعدد صنایع به پایبندی

 مانند شاعری وجود تأثیر میزان تعیین بر سعی پژوهش این در. شده است عراقی سبک یعنی پیشین سبک معیارهای

 .است عراقی سبک به او وفاداری میزان تعیین همچنین و هندی سبک به عراقی سبک از سبکی، تغییر در شیرازی اهلی

 دیوان اهلی غزلیات در ناریک و بیرونی موسیقی بررسی»: تحت عنوان(4939)نامه کارشناسی ارشد بزیپایان -1

 « شیرازی

 تنظیم فصل سه در رساله این .است شیرازی اهلی غزلیّات بیرونی و کناری موسیقی بررسی پژوهش این اصلی رسالت

 شعر موسیقی محتوا، و شکل عروض، وزن، شعر، مورد در معاصران و پیشینیان تعاریف و کلیِات بیان به اول فصل .است گردیده

-می است شعر موسیقی جنبه مهترین که عروض و بیرونی موسیقی به دوم فصل .پردازدمی شیرازی اهلی رفیمع و غزل و

 کوتاه، اوزان خیزابی، و جویباری اوزان و شیرازی اهلی غزلیّات در استفاده مورد بحرهای و اوزان انواع فصل این در. پردازد

 در آن اهمّیت و ردیف قافیه، .پردازدمی کناری موسیقی به ومس فصل .است شده گرفته قرار بررسی مورد بلند و متوسط

 ردیف انواع و دار ردیف شعرهای تعداد ردیف مبحث در و قافیه هجاهای انواع و قافیه عیوب بدیعی، قافیه و شعر موسیقی

 انواع قافیه، هجاهای طرح مختلف، اوزان بحور، انواع از استفاده بسامد نمودارهای و ها جدول پایان، در واست  شده بررسی

 .است شده آورده.. .و ردیف

 :به زندگی وآثاراهلی شیرازیة نگا
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ق .ه 434در حدود سال  محمد بن یوسف اهلی شیرازی یکی از شاعران نامی قرن نهم ونیمه اول قرن دهم هجری است،

 مده است ولی در تمام اشعارش ازدر خصوص نام وی فقط بر روی سنگ نوشته قبرش نام محمد آ. در شیراز به دنیا آمده است

اهلی مقابل وحشی و به  خود به نام اهلی تعبیر نموده است اما در خصوص این تخلص در مقدمه دیوانش آمده است که احتماأل

آرامگاه شاعر در کنار خواجه  (.4زمانی ص) اهل بیت پیامبر اکرماهلی یعنی منسوب به اهل اهلل و  مأنوس باشد و معنی رام و

 .ظ شیرازی قرار گرفته استحاف

 :اثر به شرح زیر بر جا گذاشته است42در خصوص آثار اهلی عقیده بر این است که وی

رساله عروض و -3رباعیات گنجفه-4دیوان شعر-9ترجمه مواهب الشریعۀ به فارسی-2تحفۀ السطان فی مناقب النعمان-4

مجمع -44سرالحقیقۀ-41مصنوعۀ در مدح امیر علیشیرقصاید -3مثنوی سحرحالل-4زبدۀ االخالق-1رساله معما-6 قافیه

مجمع البحرین و رساله مهما در  اثر چهار اثر تحفۀ السلطان،شرح مواهب، 42مخزن المعانی که از مجموع این-42البحرین

اهلی از پیروان مذهب شیعه بوده که در زمان شاه  .ترین اثر وی مثنوی سحر حالل استمعروف (42:همان)دسترس نیست

وی بخشی از عمر خود را در شیراز و بخش دیگر را در هرات . خاندان او سروده است سماعیل صفوی اشعار در مدح پیامبر وا

های شعری تبحر داشته و در دیوان او اهلی در سرودن انواع قالب .گذرانده و زندگی خود را در فقر و تنگدستی به سر برده است

 .توان یافتاعیات، مخمس، مستزاد و معمیات را میرب مقطعات، ترجیع، های ترکیب بند،قالب ،عالوه بر غزل

یک رباعی است که همه آنها  و این دیوان شامل چند مجموعه از رباعیات است که شامل یکصد :در خصوص دیوان اهلی

اعیات گنجفه و به مجموعه دیگر از رباعیات وی شامل رب .نیز معروف است« ساقی نامه» به خطاب به ساقی و به همین خاطر

مجموعه دیگر رباعیات عادی و متداول است که تعداد  .مناسبت عملی که هریک از آنها در این بازی دارند سروده شده است

قصاید بسیاری سروده که بعضی از آنها در ذکر مناقب پیامبر و امامان و مرثیه  .رباعی است 696آنها در نسخه چاپی دیوان وی

غزلیات وی نیز زیاد و  .وزیران و بزرگان زمان اوست حکمت است و بقیه در مدح پادشاهان، و نیز توحید وبرای شهیدان کربال 

 .بیت است44193دیوان اهلی بجز سه قصیده مصنوعش بالغ بر .غزل است4414بالغ بر

 :بخش تطبیقی

 بر دیگری آتش  آن با و رندبگی را آتش از ای پاره چنانچه است،-گرفتن فروغ و نور پرتو-معنی به درلغت :اقتباس

 در و گویند اقتباس را دیگری از یکی ادب، و هنر علم، گرفتن فرا .کنند روشن را دیگری چراغ چراغی، شعله از یا افروزند،

 باشد معلوم که آورند نظم در چنان و بگیرند را معروفی بیت یا مجید اهلل کالم از آیتی یا حدیثی که است آن ادب اهل اصطالح

 (.949:4944همائی) انتحال و سرقت نه است، اقتباس قصد

 :ها و ترکیبات مهم و کلیدی اقتباس واژه

 :چنین آمده است 123صفحه921رباعی شماره در بخش رباعیات دیوان اهلی و در

 درأحسن تقویم سزاواربودیار بود               کسی   عشق  به  که  آدم 

 .دراسفل سافلین گرفتاربود        هرگه که به شهوت آید زعشق نرو       

 :باشدمی« التین»آیه کریمه زیر از سوره مبارکه  اسفل سافلین اقتباس از دو» و« أحسن تقویم» ترکیب که دو

 .(3)ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ ( 4)قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ل

 :چنین سروده است شاعر 146ص 243 در شماره رباعی دیگر و در

 کنده چ عین را حور نعیم و أنهار کند                   وه چ مشتاق تو فردوس برین را

 چکند انگبین را و شیر تو کوثر را                    مخمور  برد  کجا   لبت سرمست 
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 .جای قرآن کریم به شرح زیر ذکر شده است چند عین در ترکیب حور

 /الواقعه 22ین  وحور ع

 21الطور.متکئین علی سررمصفوفۀ وزوجنهم بحور عین

 34الدخان. کذلک وزوجنهم بحور عین

 :اند، چنین سرودهسروده434ص در( ع)ای که شاعر در ذکر مصیبت امام حسیندر بخش قطعه ودر قطعه

 عم الثواب کننعیم خلد به ن وقت دعا طمع نکنم کای فلک مرا                          سیر از

 :فرمایدکهف سروده است آنجا که خداوند میسوره  94را با الهام از آیه « نعم الثواب» ترکیب شاعر

ندُسٍ نَ ثِیَابًا خُضْرًا مِّن سُأُوْلَئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَیَلْبَسُو

 .وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى األَرَائِکِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

 :دیوان سروده 464ص ای که در مدح نظام الدین احمد صاعدی دردر قطعه جایی دیگر از دیوان خود و شاعر در

 .خطاب کند« فاستقم» گر تو چرخ امره جا                       ب باشد بایستد بر چنانکه حکم تو

 های هود والشوری گرفته استاز سوره را دقیقا از قرآن کریم و« فاستقم»شاعر واژه 

 (.الشوری 43)فلذلک فادع واستقم کما أمرت

 (.442﴿فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَالَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر  

 :سرایدح شاه اخی بیک سروده است چنین میمد دیوان خود که در 446ای دیگر در صر در قطعهشاع

 گل چشم أولوا األبصار شرف                    خار راهش هست در دولت کز شاه أخی بیک آفتاب دین و

 است سوره حشر اقتباس نموده 2سوره آل عمران وآیه49را از آیات « أولوا األبصار»شاعر ترکیب 

 (.49آل عمران)إن فی ذلک لعبرۀ ألولی األبصار

 (حشر2)فاعتبروا  یاأولی األبصار

 :دیوان اهلی آمده است 43ص 4در قطعه ش

 دیده روح األمین ازشرح صدر نور یافت                        روشن آن چشمی که دیدآن سینه بی کینه را

حضرت جبرئیل است با اقتباس از ترکیب به کار رفته  فرشته وحی ورا که منظور « روح األمین»دراین بیت شاعر ترکیب

 :فرمایدکه می سوره الشعراء سروده است، آنجا432در آیه

 (432الشعراء)نزل به روح األمین

 :اقتباس قسمتی یا جزیی از یک آیه

 :دیوان خود ودر مدح فردی به نام یعقوب خان چنین سروده است 493شاعر در ص
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 .گرفت «سبحان الذی أسری» عقوب خان کز ظل حق             پایه معراجکوکب اوج شرف ی

 .از قرآن کریم اقتباس نموده است« األسری»شاعر درمصراع دوم بیت فوق با آوردن قسمتی از آیه اول سوره

قْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَ

 (.4)البَصِیرُ 

 .شاعر در مثنوی سحرحالل  ودر داستان شمع وپروانه ودر رفتن شمع در فانوس چنین سروده است

 داشتآنجا امان « من دخل»زدشمن گرچه بیم جان داشت                           بحکم

 فرمایدا که خداوند در وصف خانه کعبه میسوره آل عمران گرفته است آنج31را را از آیه « من دخل» شاعر اصطالح

 (آل عمران...)فیه آیات بینت مقام إبراهیم ومن دخله کان ءامناً

 :چنین سروده است 314شاعر در ادامه مثنوی سحر حالل ودر ص

 علی نور بود نورٌ فروغ او                                              نور        سوزد شمع وش پروانه را چو

 :سوره مبارکه نور گرفته آنجا که خداوند متعال می فرماید 93را ازبخشی از آیه« نورًعلی نور»اهلی شیرازی 

مِصْبَاحُ فِی زُجَاجَۀٍ الزُّجَاجَۀُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْ

ءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَا نُورٌ عَلَى نُورٍمُبَارَکَۀٍ زَیْتُونَۀٍ لَا شَرْقِیَّۀٍ وَلَا غَرْبِیَّۀٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 

 .الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

 :سروده( ع)دیوان خود، در مدح امیر المؤمنین علی  439ای که درصفحهشاعر در قطعه

 واهلل خیرالماکرین حق جانش ستد تو                   مکر مشورت ناحق ز و مکر هرکجا بسند  ز

 سوره انفال سروده است91سوره آل عمران و 34را با اقتباس ازآیات« اهلل خیرالماکرینو» شاعر عبارت

 .انفال(91)وإذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک أو یقتلوک أو یخرجوک ویمکرون ویمکراهلل واهلل خیر الماکرین

 .آل عمران(34)ومکروا ومکراهلل واهلل خیر الماکرین

 .ح قاضی القضاۀ رکن الدین مسعود در یکی از ابیات خود چنین سروده استاهلی شیرازی در قطعه ای که در مد

 چوبک زن سرایت برپاسبان گردون                            درمهدچرخ خواند یا أیها المزمل

وده آیه اول سوره مزمل آن را سر را با اقتباس از قرآکریم و« یاأیها المزمل» پرواضح است که شاعر مورد پژوهش عبارت

 .است

 .قلیالیا أیها المزمل قم اللیل إلی 
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بیت  سخنور،  عبارت از این است که در آوردن است و در علم بدیع،  در لغت یعنی گنجاندن و در ضمن چیزی :تضمین

کند  یرا در ضمن شعر یا نوشته خود بیاورد و نام گوینده آن را نیز ذکر م  یا عبارتی از شعر یا نوشته دیگری یا آیه و حدیثی

 (.22:4916راستگو)ذکر آن نباشد  مگر آنکه به دلیل شهرت فراوان او ضرورتی به

 34در ابتدا به قطعه ش نماییم وبخشی از آنها در اینجا اشاره می این شیوه اشعاری سروده که به اهلی شیرازی نیز در

 و« رب نجنی»دو ترکیب  موده ضمن اینکهر شعر خود تضمین نپردازیم که شاعر نام سوره شعرا را دن اهلی میدیوا 339ص

 .اقتباس نموده است« الشعراء»سوره  224آیه و« القصص»سوره  24آیه را نیز از به تر تیب از« یتبعهم الغاوون»

 شعارکنی درکالم حق قانون مکن راه شاعری مسپر               مگر فخر به شعر

 یر شعراء یتبعهم الغاوونس أهلی                  ز« رب نجنی» زسوره شعراء

 .آیات مذکوری که شاعر دربیت دوم اقتباس نموده به شرح زیر است

 (.24القصص.)فخرج منها خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین

 (.224الشعراء.)والشعراء یتبعهم الغاوون

در ضمن کالم به داستانی یا مثلی  در اصطالح، بدیع آن است که گوینده .یعنی به گوشه چشم نگریستندرلغت  :تلمیح

 (.99همان.)ولی عین آن را نیاورد یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند،

 :دیوان خود چنین سروده است 131ص 236اهلی در رباعی  ش

 خلع نعلین و نور قاب قوسین ببین              پس موسی و معراج رسول و

 این نسبت دوزخ است مابین ببین          کجا             پایه طور کجا و معراج       

ها که در سوره رفتن به آسمان و( ص)به داستان معراج پیامبر اکرم شاعر در این رباعی در ابتدا با ذکر معراج رسول،

سوره نجم را اقتباس نموده که  3آیه « قاب قوسین» در ادامه با آوردن ترکیب. مفصل ذکر شده اشاره نموده است« أسری»

سر یک کمان به پیامبر نزدیک  حراء به اندازه دو غار زمانی که فرشته وحی در ،ره دارد به اوائل بعثت پیامبر گرامی اسالماشا

داستان بعثت ایشان اشاره نموده جایی که  کوه نور و و( ع)در مصراع دوم شاعر به داستان حضرت موسی در ادامه بیت و .شدند

شاعر  .شما در سرزمین مقدس طوی هستی .هایت را بیرون بیاورفرماید که کفشمیند متعال خطاب به حضرت موسی خداو

 نور در ادامه همین مصراع ترکیب خلع نعلین را آورده که دقیقا ترجمه در عالوه بر تلمیح به این داستان بااشاره به موسی و

های ضمن تلمیح به ترتیب به داستانان پس شاعر .ذکرشده است« طه» سوره42در آیه آوردن کفش است چنانکه ذکر شد و

را از آیات مذکور در زیر « خلع نعلین» و« قاب قوسین» ترکیب دو ،بعثت حضرت موسی معراج پیامبر اکرم، بعثت ایشان و

داوند با بعثت نزدیک شده به بارگاه خ الزم به ذکر است که که شاعر ضمن یادآوری داستان معراج پیامبر و .اقتباس نموده است

 داستان موسی کجا؟ گوید که معراج پیامبرکجا وبه اسلوب استفهام درمصراع اول می ای مقایسه گونه، ورت موسی به شیوهحض

 هم قابل مقایسه نیستند اصال با باشد ودارد که فاصله زیادی میان آن دو میدر مصراع دوم بیان می و

 .3(نجم)فکان قاب قوسین أو أدنی

 طه(42﴿لَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنَا رَبُّکَ فَاخْ إنّی
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که درمصراع اول به داستان معراج پیامبر اکرم : چنین سروده است( ع)درجایی دیگر شاعر درمدح امیر المؤمنین

 . اس نموده استسوره شعراء اقتب439که مراد فرشته وحی است از آیه « روح األمین»پرداخته ودر مصراع دوم باآوردن ترکیب

 درحریم خاص حق چون مصطفی معراج یافت                محرمش اوبوده ونامحرمش روح األمین

 (   434)عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ( 439)ننَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِی( 432)وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 :چنین آمده استدیوان اهلی 332ص31درقطعه ش

 فضل اندوزیم لیک اگر پرسی ز                             خودستایی عیب درویشان بود                    

 بیضاست سحر آموزیم ای است                          کز یدسامری در پیش من گوساله            

داستان قوم بنی اسرائیل و ساختن گوساله توسط وی اشاره  های سامری و گوساله بهذکر واژه بیت دوم  شاعر با در

دست در جیب کردن ایشان که موقع  به داستان معجزه حضرت موسی و« یدبیضاء»در ادامه با آوردن ترکیب  و. نموده است

 :ستند جای قرآن به شرح زیر آمده ادر چ« یدبیضاء» شد، که این تعبیرآوردن دست به نوری سفید تبدیل میبیرون 

 .االعراف( 414)بیضاء للنظرین ۀ ونزع یده فإذا 

 .الشعراء( 99)بیضاء للنظرین ۀ ونزع یده فإذا 

 (.42النمل.)وأدخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع ءایت إلی فرعون وقومه، إنهم کانوا قوماً فاسقین

 (.92القصص)الرهبأسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم إلیک جناحک من 

 .طه﴾22﴿وَاضْمُمْ یَدَکَ إِلَى جَنَاحِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَۀً أُخْرَى 

 :سروده( ع)ماتم امام حسین  در491ص در جایی دیگر از دیوان خود و در شاعر

 تاین سخنش دم گرفته اس ین داوری کجاست               روح القدس در مجال نطق در کس را

سوره النحل سروده 412 سوره المائدۀ و441سوره البقره، 41 و 239را با اقتباس از آیات « روح القدس» شاعر ترکیب

 :ت ضمن اینکه تلمیح به جبرئیل استاس

 (41البقرۀ )وءاتینا عیسی ابن مریم البینت وأیدنه بروح القدس

 (.المائدۀ 441)إذأیدتک بروح القدس

 (.412النحل)بالحق قل نزله روح القدس من ربک 

  یا قسمتی از آن را که حاکی از دلیل بر تمام جمله اقتباس شده  معموال در اقتباس،عین عبارت :تفاوت تلمیح و اقتباس

 (.99:4916، راستگو) .در حالی که در تلمیح اشاره به مضمون و معنی آن باشد آوردند، می باشد،

شعری و   های که به ضرورتاحادیث و مثل در سخن و نوشته است ت و در اصطالح ادیبان به کار بردن الفاظ آیا :حل

 (.49همان.)توان گفت که حل نوعی اقتباس است از وزن و عبارت اصلی خارج شود و به دیگر سخن می مناسبات دیگر،
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 :این چنین سروده است 144ص443شاعر در رباعی ش

 مستانه عنان هستی از دست بهل            خود بگسل        موسی از فنا چو طور در               

 آتش دل شجره طیبه وادی عشق                      فریاد أنااهلل زند از تا از                      

به پیامبری ( ع)تلمیح به داستان مبعوث شدن موسی« موسی»، «طور» هایاول بیت اول شاعر با آوردن واژه مصراع در

را از ترکیب اصلی آن یعنی « أنااهلل» دوم بیت دوم ضمن ادامه تلمیح به همین داستان به روش حل، ترکیب مصراع در .دارد را

 .قرآن کریم آمده است سوره مبارکه طه در 42ترکیب مذکور در آیه ساخته است که این داستان و« أنا ربک»

 طه(42﴿دَّسِ طُوًى أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَ إنّی

 :دیوان خود چنین سروده است 332صفحه 31قطعه ش شاعر در

 از عیب آه هم اهلی کسی که حکمت پنهان حق نیافت                      دارد فغان از غصه و               

 شاه هم غم درویش و مایه فرح بی عسر یسر کی بود این سنۀ اهلل است                        شد                

سوره اشراح  6و3آن را از آیات شیوه حل استفاده نموده و از« عسریسر»آوردن  درمصراع اول بیت دوم شعر فوق شاعر با

یعنی از پس هر سختی آسایشی « فإن مع العسر یسراً. إن مع  العسر یسراً»: فرمایدسوره مذکور می که خداوند در آنجا .گرفته

آنجا که  .سوره األحزاب اقتباس نموده است 62این ترکیب را از آیه« سنۀ اهلل» مین مصراع بآوردن ترکیبدر ادامه ه هست، و

 :فرمایدخداوند می

 (62االحزاب)سنۀ اهلل فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنۀ اهلل تبدیالً

 :ین آمده استچن ای که وی درمدح شاه اسماعیل سروده،در قطعه دیوان اهلی شیرازی و 312صفحه  در

 ساخته مضمر هیکل پاک تو عیان                           فیض حق در آدم شده معنی کز علّم األسماء ب               

 ها بهنشان دادن نام از فرشتگان وۀ خوانظر شاعر دراین بیت ضمن تلمیح به داستان تصمیم خداوند متعال برخلق آدم و

علم » سوره مبارکه البقرۀ از ترکیب94آیه که از« علم ءادم األسماء»روش حل به جای ترکیب  به اقناع فرشتگان و( ع) آدم

 .بهره برده است« األسماء بآدم

 (.94البقرۀ)وعلم ءادم األسماء کلها ثم عرضها علی المالئکۀ 

 :مدح نجم الدین محمود چنین سروده است در و 413اهلی شیرازی در ص

 ه بحر                    به جای قطره اشک است لؤلؤ منثوررشک دست گهرپاش توبه دید ز

 .گرفته است «لوءلوءًمنثورا» ترکیب سوره اإلنسان و 43دربیت فوق شاعر ترکیب لوءلوء منثور را به روش حل از آیه

 (.االنسان 43)یطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً 

 :پی نوشت

بازگشت، دید که  کوه طوربود از  ، که بر الواح سنگی نگاشته شدهتوراتهای خدایی آیات  با فرمان موسیهنگامی که  -4

نشین من در قوم نبودی؟ پس گفت مگر تو جا هارونموسی از قوم خشمگین شد و به . اند پرست شده تر قومش گوساله بیش

گفت ای برادر، مرا سرزنش نکن، چون من تنها بودم مرا ضعیف شمردند و به  هارونپرست شوند؟  چرا گذاشتی که قوم گوساله
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پرسید چه کسی این گوساله را ساخت؟ گفتند  موسیسپس . را نیز بکشند حتی نزدیک بود خودم. حرف من گوش نکردند

ها را گمراه کنی؟ سامری  چه کسی به تو فرمود که فتنه در میان قوم اندازی و آن: فتپس موسی او را خواست و گ .سامری

به چیزی که دیگران به آن پی نبردند پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده برداشتم و آن را در پیکر گوساله : گفت

 سامریرا  گوسالهخدایا اگر : روی به سوی آسمان کرد و گفت موسیسپس .کاری کرد انداختم و نفس من بر من چنین فریب

این جز آزمایش : پس موسی گفت. ساخت، پس چه کسی او را بسخن در آورد؟ ندا آمد که ای موسی من او را به سخن آوردم

 (.1/433قرآن )کنی هدایت میۀ گمراه و هر که را بخوا آن ٔ به وسیلهۀ تو نیست هر که را بخوا

 همچون یک منبع نور( ع)ى بیضاء یا درخشیدن دست موس ید -2

خداوند در سوره قصص می . یعنی دست تابان است که در سه سوره مطرح است "ید بیضاء"یکی از معجزات حضرت موسی 

اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم إلیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من » :فرماید

و بى گزند بیرون آید [ و درخشان]دست خود را به گریبانت ببر تا سفید  «سقینربک إلى فرعون و مالئه إنهم کانوا قوما فا

که ]و اینها دو برهان از جانب پروردگار توست [ و مضطرب نباشى]و دست و بازویت را به خود بچسبان تا ترس تو فرو نشیند 

واضمم » :و در سوره طه چنین آمده است( 92قصص، )، زیرا آنها قومى نافرمان اند [ببرى]به سوى فرعون و مهترانش [ باید

[ به عنوان]و دست خویش در بغل کن، تا بى هیچ گزندى  «یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء ءایة اخری

دستت را در بغل و پهلویت بگذار و سپس بیرون بیاور و ( 22سوره طه، آیه . )بیرون آید[ و درخشان]معجزه اى دیگر سفید 

روشن است و این تابش دست نشانه بیماری برص و مانند آن نیست چنانکه بعضی از تحریف کننده های ببین که به خوبی 

به معناى  "ضم " .ضمیمه شده است "من غیر سوء"از این رو برای دفع هرگونه توهم، کلمه . کتب آسمانی پیشین پنداشته اند

ت و بازوى آدمى و زیر بغل او است، و بعید نیست مراد از به معناى بال مرغ، و دس "جناح "جمع کردن میان دو چیز است، و 

دستت را : ترجمه "أدخل یدک فی جیبک " آن در اینجا همان معناى اخیر باشد، زیرا در جاى دیگر در همین باره فرموده

 (. 42سوره نمل، آیه )داخل گریبانت کن 

 :نتایج

ای ره از قرآن کریم به عنوان سرچشمهدر طول تاریخ همواتوان نتیجه گرفت که شعرای ایران این پژوهش میدر پایان 

ز آیات قرآن کریم تاًثیر هر کدام از این شعرا به منظور اهداف و اغراض خاصی ا .اندبردهالل در اشعار خود بهره فراوان میز

رای سرزمین فارس است که از اهلی شیرازی یکی از شع .اندگردیدهمند میرهای خاص از آن بهاند و هر کدام به شیوهپذیرفته

ضامین آیات قرآن کریم را به هنرمندانه م بجا و خوبی وتسلطی که به قرآن کربم داشتند، به اهلی با .این مهم غافل نبوده است

های گوناگون متاًثر از یرازی به شیوهتوان گفت که اهلی شپیرامون سؤال پژوهش می .های گوناگونی فراخوانی نموده استشیوه

 های تاًثیر پذیری وی از قرآن کریم در دیوان خود به شیوه اقتباس و تلمیح بوده است وآن کریم بوده است و بیشترین شیوهقر

 . رساندهای دینی را میشاعر نسبت به قرآن کریم و آموزه این شناخت کافی و وافی

 :منابع

 قرآن کریم -4
 . تهران نشر سنایی، به کوشش حامد ربانی، رکلیات اشعا (:4944)محمد بن یوسف اهلی شیرازی، -2

 ،ارشد پایان نامه کارشناسی بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیات دیوان اهلی شیرازی، (:4939)مجتبی بزی،-9

 .دانشگاه سیستان و بلوچستان

رشناسی پایان نامه کاجایگاه اهلی شیرازی در تحوالت سبکی عصر تیموری،  (:4932)سید مهدی حسینی، -4
 .،دانشگاه بوعلی سیناهمدانارشد

 .،اساطیر،تهرانحدیث در ادبیات فارسی تاًثیر قرآن و (:4914)علی اصغر حلبی، -3
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 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ،(4916)سید محمد  ،راستگو -6

 .ی،تهران،نشر فردوستاریخ ادبیات در ایران (:4963) ذبیح اهلل صفا، -1

، اشعار عهای مصنویرازی در زمینه انواع شعر، مثنویبررسی سبک شاعری اهلی ش(: 4944)حسین صمدبین، -4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،نامه کارشناسی ارشد پایان ،ذوبحرین و ذوقافیتین، قصاید مصنوع و اوزان عرضی و صور خیال

 .تهران

-436،صصپژوهش نامه علوم انسانی های فارسی و عربی از یک دیگر،چگونگی تاًثیرپذیری زبان (:؟)ولی اهلل ظفری، -3

449 

 .دانشگاه پیام نور ،پایان نامه کارشناسی ارشدفرهنگ تشبیهات در غزلیات اهلی شیرازی،  (:4941)مرضیه عطاران، -41

دانشگاه عالمه طباطبایی  ،پایان نامه کارشناسی ارشداهلی شیرازی،صور خیال در غزلیات  (:4934)قنبریان، منیژه -44

 .تهران

دانشگاه شهید  ،پایان نامه کارشناسی ارشددیوان اهلی شیرازی،  شرح احوال و نقد (:4943)محمد حسین کارگر، -42

 .باهنر کرمان

 .12،ص44ش ،اهنامه مسجدمجله م های مسجد در دیوان اهلی شیرازی،جلوه (:4944...)سید فرج ا موسوی، -49

ش  ،مجله شیعه شناسی بررسی و توصیف حوادث کربال در اشعار اهلی شیرازی، (:4944)علیرضا نبی لو، -44

 .431-211،صص21

 .تهران نشر هما، ،فنون بالغت و صناعات ادبی (:4944)جالل الدین همایی، -43

پایان نامه کارشناسی ، «اهلی شیرازی» غزلیات وقصایدادبیات دشوار  شرح لغات و (:4941)عبدالرضا پرست،یزدان -46
 4. دانشگاه پیام نور ،ارشد
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