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 های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامیتحلیل شیوه
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 چکیده

ار آنان و کرد های گوناگون در زندگی مسلمانان، رفتار، گفتارمعانی احادیث به صورتالفاظ و 

کی از یمی نیز عران است. نظاهای شاثیر سرودهأاست. یکی از بارزترین موارد این تثیر داشتهأت
یث به ن و حدمند بوده و مضامین عالی قرآبزرگی است که از علوم مختلف زمان خود بهره شاعران

ر اوج هن نا درل مختلف در آثار او راه یافته است. شعر او هم از نظر صورت و هم از نظر معاشکا

ز آیات ا فوربه و شعری است. نظامی برای تبیین مفاهیم دینی و اخالقی مورد نظرش در اشعار خود

 امی بههای مختلف اثرپذیری از حدیث در شعر نظو احادیث بهره گرفته است. در این پژوهش گونه

اثرپذیری  های اثرپذیری،است. از میان انواع مختلف شیوه ی ـ تحلیلی بررسی شدهشیوۀ توصیف

-الهامی گانی وشود و اثرپذیری واژای در آثار نظامی دیده نمیساختاری ـ سبکی و اثرپذیری شیوه

 بنیادی بیشترین کاربرد را در اشعار او داشته است.

 .های اثرپذیری، نقدنظامی، حدیث، گونه های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

توان یافت که مستقل از سخن دیگران یا در تحلیل متون کمتر متنی را می

ها تأثیر نپذیرفته باشد. عبارات و مضامین آثار قبل یا همزمان خود باشد و از آن

ها را، خواه ادبی و خواه غیرادبی، فاقد هر نوع معنای پرداران امروزین، متننظریه»

غلتند که ای از روابط فرو میها در شبکهدانند. آنان معتقدند که این متنمی مستقل

کشف کردن یک متن و کشف معنا یا معانی آن، در گرو ردیابی کردن روابط 

   .(11: 1380آلن، )«بینامتنی است

مرزهای یک کتاب به »گوید: تأثیر و وابستگی متون به یکدیگر می ۀفوکو دربار

شوند. در پس عنوان کتاب و سطرهای نخست و ص نمیدقیق مشخّکافی و  ۀانداز

های پایانی و در پس ساختار درونی و شکل و صورت کتاب که به آن نوعی واژه

ها و ای از ارجاعات وجود دارند که به کتاببخشند، منظومهاستقالل و تمایز می

به گرهی در  کنند و این مسئله، آن کتاب راهای دیگری حواله میمتون و جمله

 .(41: 1389فوکو، )«کندای گسترده و جزئی از یک کل فراگیرتر بدل میدرون شبکه

آیات قرآن و احادیث معصومان نیز همواره با امور مادی و معنوی ایرانیان درآمیخته 

که درک مفهوم تا جایی ؛و در عادات و اخالق، گفتار و نوشتارشان اثر گذاشته است

دشوار به نظر  نی و روایاتبدون آشنایی قبلی با مضامین قرآبسیاری از اشعار 

لذا وابستگی آثار شاعران و نویسندگان به این دو منبع آسمانی و آمیختگی رسد؛ می

 ناپذیر است.مفاهیم آنان با یکدیگر امری اجتناب

هر شاعر و ادیب مسلمان که از دین مبین اسالم و کتب دینی تأثیر پذیرفته 

اهلل الی اشعار و سخنانش، الفاظ و عباراتی از آیات کالمکند تا در البهسعی می ،است

 سازد.را در نوشتۀ خویش متجلّی و منعکس  السالمعلیهمبیت و روایات اهل

استفاده از آیات و احادیث در نثر و نظم پارسی از قرن چهارم تا نیمۀ اول قرن »

اقع شود، بوده و بعد از آن، از ی که در رساندن معنای کالم مفید وپنجم در حدّ

ه به معارف اسالمی، تأسیس نیمۀ اول قرن پنجم به بعد و با رواج زبان عربی، توجّ

که حاصل شود  تغییراتی در نظم و نثر ،شودها موجب میدارس علمی و خانقاهم

یکی از بارزترین این تغییرات استفاده از آیات و احادیث هم در حوزۀ معنایی و هم 
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 .(77: 1382)شمیسا، « ف اسـتی متعارف و خالی از تکلّ ت آراستن کالم در حدّدر جه

ها فی شعر و سبک نظامی به توضیح شیوهاین پژوهش پس از بیان پیشینه و معرّ

ها فقط پردازد و برای هرکدام از شیوههای اثرپذیری از قرآن و حدیث میو گونه

هایی ذکر ررسی قرار داده و نمونهاحادیث به کار رفته در خمسۀ نظامی را مورد ب

 شود.می

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

ترین و بیشترین سهم را در شناختن و میراث ماندگار حدیث بعد از قرآن، مهم

قرآن و تبیین دین داشته است. معرفت و شرح و تفسیر  شناساندن شریعت و

و نویسندگان در خلق آثار خود از احادیث بهره جسته و در عین حال سبب  شاعران

حادیث در شعر هایی از ااند. این پژوهش به بازنمایی جلوهرونق این دانش شده

ت و غنای آثار ای برای قوّمایهنظامی مضامین احادیث را دست نظامی پرداخته است.

های علمی، فلسفی و دینی خود را به خود قرار داده و با تعابیری هنرمندانه آگاهی

گیری از هر گیری او از حدیث مانند بهرههای گوناگون بیان کرده است. بهرهشیوه

های مختلفی دارد. در این پژوهش ضمن ها و گونهادبی دیگر، شیوه ۀعلم و پدید

هایی از اشعار نظامی های اثرپذیری، نمونهتوضیحی کوتاه در تعریف هریک از گونه

های اش باشد. گونههای شاعرانههای اقتباس او در اندیشهانتخاب شده تا بیانگر شیوه

ای، اثرپذیری گزاره مختلف اثرپذیری عبارتند از: اثرپذیری واژگانی، اثرپذیری

ویلی، اثرپذیری أبنیادی، اثرپذیری تلمیحی، اثرپذیری ت –گزارشی، اثرپذیری الهامی

ای و سبکی، اثرپذیری شیوه–رپذیری ساختاریتطبیقی، اثرپذیری تصویری، اث

 ها مورد بررسی قرار گرفته است. که تعدادی از آن اثرپذیری چند سویه

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 د:طور خالصه در چند بخش بیان کرهتوان برا می اهداف پژوهش حاضر

 های حدیث.مندی از آموزهو ضرورت بهره تیّبیان اهمّ

 های اشعار با احدیث.سانیخوانی و همآشکارسازی همباز نمودن و 
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 چگونگی ساخت و پرداخت احادیث در شعر.

 های اثرپذیری از حدیث.ها و گونهفی شیوهمعرّ

دریافت  بیانی برای -تنیدگی واحدهای زبانیچگونگی پیوستگی و درهم ۀمطالع

 نظامی. ۀسبک و ساختار ویژ

ی دریافت غنای اساس احادیث برا نظامی بر ۀهای شاعرانبازنمودن اندیشه

 فرهنگ و ادب فارسی.

 پیشینة تحقیق -3-1

ص تأثیر قرآن و حدیث بر دهد که مقاالت فراوانی در خصوها نشان میبررسی

توان گفت تقریباً آثار تمام شاعران و نویسندگان نگاشته شده است. می آثار شاعران

یمین ابن موالنا، امیرخسرو دهلوی، خاقانی واز رودکی، فردوسی، حافظ، عطار، 

ی قرآن و حدیث مورد بررسی قرار معاصر از حیث تجلّ فریومدی گرفته تا شاعران

ل در اشعار نظامی تحلیل ساختار و مضمون توسّ»اند. در خصوص نظامی مقالۀ گرفته

ه از ابراهیم ابراهیمی و سیده زهرا موسوی ب« گنجوی با تکیه بر قرآن و حدیث

رویکردهای نظامی با رویکردهای اعتقادی به شیوۀ  ۀل و مقایسبررسی انواع توسّ

از « آیات قرآنی در شعر نظامی»تطبیقی با قرآن و حدیث پرداخته است. در مقالۀ 

سرار نظامی مورد االمقدم طرح یا اشارۀ آیات قرآنی در مخزند علویمحمّ دسیّ

از حیدرعلی دهمرده « ی از زبان نظامیازبانه»است. در مقالۀ  شده واقع بررسی

سازی و... بررسی شده گزینی، ترکیبهای برجستۀ زبانی نظامی از قبیل واژهویژگی

دحسین خان از محمّ« های تعلیمی در خمسۀ نظامیانعکاس آموزه»مقالۀ  است.

های اخالقی در های تعلیمی و آموزهمایهتی به دروناله همّدی و حجتمحمّ

« االسرار نظامیپیامبر خدا در مخزن»ی نظامی پرداخته است و در مقالۀ هامنظومه

ا پژوهش حاضر به بررسی شده است، امّ )ص(از قادر فاضلی ابعاد وجودی پیامبر خاتم 

مین منبع و سرچشمۀ جوشان معارف عنوان دوّ هشت شیوۀ اثرپذیری حدیث به

ون مورد تحقیق واقع نشده پردازد که تاکندی، در خمسۀ نظامی میاسالم ناب محمّ

 است. 
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 های تحقیقبحث و یافته -2

 شعر قرن ششم و نظامی -1-2

ی دارد. در این قرن شاعران بسیاری ت خاصّیّل شعر اهمّقرن ششم از نظر تحوّ

اثرات شگرفی بر افکار و سبک شاعران پس از خود شدند. اند که منشأ ظهور کرده

تغییراتی که پیش از آنان  و قبل از خود بوده این شاعران نیز تحت تأثیر شاعران

است. شعر این دوره به خاطر داشتن  منعکس شده اشعارشان در ،شروع شده بود

م قرن پنجم آغاز تغییراتی را در ست. هرچند از نیمۀ دوّع قابل اعتنامضامین متنوّ

ی را در شعر این دوره تغییر خاصّ بک خراسانی شاهدیم و هریک از شاعرانس

)صفا، کنیمششم مشاهده می ولی حدّ اعالی این تکامل را در قرن ند،اهوجود آوردهب

1367 :34). 

ا در رسد، امّم میهای قرن سوّ پیشینۀ اثرپذیری شاعران از قرآن و حدیث به نیمه

ی چندان گسترده نیست؛ زیرا مضمون شعر در این این قرن و قرن چهارم این تجلّ

ها با قرآن و چرخد که این مایهح و ستایش و عشق میها بیشتر بر محور مدقرن

با گذشت زمان و نفوذ زبان عربی، تأثیر معارف  اامّدارد،  پیوند کمتریحدیث 

ی قرآن و حدیث های فرهنگی بر شاعران افزایش یافته و زمینۀ تجلّاسالمی و پدیده

در شعر  های هفتم و هشتم ویابد و سرانجام در قرندر شعر فارسی گسترش می

ر در سرای قرن ششم عالوه بر تبحّرسد. نظامی شاعر و داستانموالنا به اوج خود می

ط او در علم نجوم، شاعری از علوم رایج روزگار خود نیز آگاهی داشته است. تسلّ 

اشی و معماری در تمام آثارش ریاضی، فقه، کالم، فلسفه، تفسیر قرآن و حدیث، نقّ

 بازتاب یافته است.

سرایی االسرار همه داستان است و هرچند استاد داستانجز مخزنهظامی بن آثار

اند، به تقلید شیوه و ساختن نظیرۀ آثار او پرداختهها شاعران آید و تا قرنشمار میبه

ارشاد و تعلیم است و برای این امر از آیات و  ها نیزتاندر سرودن داسهدف او ا امّ

 احادیث سود جسته است.

عی استفاده کرده است. او های مختلف و متنوّکاربرد احادیث از شیوه نظامی در

مقصود او بیان برد، بلکه کار نمیمانند سنایی آیات و احادیث را برای هنرنمایی به
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 های اخالقی است.حکمت و پند و تعلیم بایسته

 های اثرپذیری از احادیثها و گونهشیوه -2-2

د؛ زیرا بسیاری از باری عظیم و بهایی بسیار داراعت تدر دین اسالم حدیث یا سنّ

آیات قرآنی، مجمل، مطلق یا عام است و این قول و فعل و یا تقریر پیامبر اکرم و 

ها سازد و مبهمات آند و مختص میکند و مقیّها را بیان میمعصومان است که آن

گیری از مانند بهرهگیری نظامی از احادیث . بهره(33: 1383)حلبی، گرداندرا روشن می

ای های گوناگونی دارد. او از شاعرانی است که به شیوههر پدیدۀ ادبی دیگر، شیوه

 گاه آشکار و عیان و گاه پوشیده و پنهان. :رمندانه از احادیث بهره برده استهن

 اثرپذیری واژگانی -1-2-2

ها وامدار ترکیبها و ای از واژهکارگیری پارهدر این شیوۀ اثرپذیری، شاعر در به

که در حدیث آورد هایی را در شعر خویش میها و ترکیبحدیث است؛ یعنی واژه

اند. ط شاعر به زبان و ادب فارسی راه یافتهدارند و مستقیم و غیرمستقیم توسّ ریشه

 گیرد:گیری، ترجمه و برآیندسازی صورت میاثرپذیری واژگانی خود به سه شیوۀ وام

 گیریالف ـ وام

هیچ با همان ساختار عربی خود، بی این شیوه، واژه یا ترکیبی از حدیث در

آنکه ساختار عربی آن آسیبی دگرگونی یا با اندک دگرگونی لفظی یا معنوی بی

 .(16ـ15: 1376)راستگو، یابد ببیند به زبان و ادب فارسی راه می

مصرع اول  .وام گرفته شده است )ع(در بیت زیر واژۀ ظلم از سخن موال علی

 (.2/296: 1366تمیمی امدی، )بَرُ المعاصیمَ فَاِنَّهُ اَکْایّاکَ وَالظُّلْهمسو با روایت: 

ــز ــا در گری ــه وف ــن ب ــا ک ــم ره  ظل
 

 خلق چـه باشـد بـه خـدا در گریـز 
 

 (75: 1372)نظامی گنجوی، 

 .فَفِّروا اِلَی اهللِسورۀ ذاریات است:  50واری از آیۀ مصراع دوم نیز ترجمه و
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عیناً با همان ساختار بدون هیچ « اهللمَن عَرَفَ»در بیت زیر از ترکیب شاعر 

 تغییری در ترکیب وام گرفته است:

 ایـمدر صفتت گنگ فـرو مانـده
 

 ایـمفرو خوانـده« اهللمَن عَرَفَ» 
 

 (170)همان:

بهره برده  (306: 1374طبرسی، ) «لَّ لِسانِه عَرَفَ اهللَ کَمَنْ»بیت از حدیث قدسی 

 است.

 ترجمه -ب

 گیردـ حدیثی بهره می شدۀ واژه یا ترکیبی قرآنیدر این شیوه، شاعر از پارسی

 .(17: 1376)راستگو، 

نظامی گاه واژه یا ترکیبی را از حدیث گرفته و در شعر نشانده است و با استفاده 

لمات به معنایی آن واژه یا ترکیب، بهترین مفهوم را در کمترین حجم ک از بار

 کند:مخاطب القا می

 از پنجۀ مرگ جـان کسـی بـرد
 

 کو پیش از مرگ خویشتن مـرد 
 

 (94: 1374)نظامی گنجوی، 

بهره برده  (59 /7: 1403مجلسی، )«  تَموتُوالَ اَنْمُوتُوا قَبْ»در بیت از حدیث نبوی 

سیوطی، )«اَلموتُ ریحانَة المُومن»است. در خسرو و شیرین نیز به این مفهوم و حدیث 

 اشاره کرده است:( 1/128 :1373

 چــو عــــاجز وار بایــد عاقبــت مــرد
 

 چه افالطون یــونــانی چه آن کُرد 
 

 همان به کـاین نصـیحت یـادگیریم
 

 که پیش از مرگ یک نوبت بمیـریم 
 

 (443: 1378)نظامی گنجوی، 
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 برآیندسازی -ج

یا ترکیب در حدیث آنکه خود به صورت واژه در این شیوه واژه یا ترکیبی بی

شود، حدیثی ساخته می  -یا داستانی قرآنی  ، حدیث، بر پایۀ مضمون آیهآمده باشد

ت از آیه یا حدیث ای اسبه دیگر سخن، چنین واژه یا ترکیبی برآیند و فرآورده
 .(18: 1376)راستگو، 

سوره قصص، ) عینٍ لی و لَکَ ۀَقُرّالعین برگرفته از تعبیر قرآنی ۀدر بیت زیر واژۀ قر

 نیز آمده است: )ص(است. همین تعبیر در سخن حضرت رسول  (9آیه 

: 1373سیوطی، )« الصَّالةحُبَّبَ اِلیَّ مِنْ دُنْیاکُمْ النِّساءُ والطَّیْبُ و جُعِلَتْ قُرَّةُ عینی فی»

10/567). 

 العااین ةای چاااردس لاااله قاار
 

 باااالظ نظااار علاااو  کاااونین 
 

 (45: 1374)نظامی گنجوی، 

 :صورت گرفته است )ص(سخن پیامبر اکرم بیت زیر برآیندسازی ازدر 

 حاصل دنیا چو یکی ساعت است
 

 ایزد را بر تـو درو طاعـت اسـت 
 

 (83: 1372)نظامی گنجوی، 

 آن ،دنیا ساعتی بیش نیست ،(77/164: 1403، مجلسی)«ةفَاجعَلَها طاعَ ةاَلدُّنیا لاع»

 را در طاعت خدا بگذران. 

 ای اثرپذیری گزاره -2-2-2

 پذیر است.و اقتباس بخش این اثرپذیری به دو گونۀ حلّ

 اقتباس و تضمین -الف

هیچ عبارتی قرآنی و روایی را با همان ساختار عربی بی در این شیوه، گوینده

گونه تغییر یا دگرگونی یا با اندک تغییری که در تنگنای وزن و قافیه از آن گریز و 

گیری از قرآن یا حدیث با گونه بهرهدهد. اینن خود جای میدر سخ ،گزیری نیست
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پذیرد: تبرّک و تیمّن، تبیین و توضیح، تعلیل و های گوناگونی انجام میهدف قصد و

توجیه، تشبیه و تمثیل، تحذیر و تحریض، تزیین و تجمیل، استشهاد و استناد، 

 فروشی، هنرنمایی و... .پردازی، فضلنکته

توانند باشند. ساز اقتباس میهم نیز زمینه جا و باها یکای از اینچه بسا پاره

را « اهلِل الرَّحمنِ الرَّحیمبِسم» ۀاالسرار آیبرای نمونه نظامی در نخستین بیت مخزن

 (30: 1376)راستگو، هیچ تغییری اقتباس کرده است: ک و بیبه قصد تبرّ

 بِســـمِ اهللِ الـــرَّحمنِ الـــرَّحیم
 

ــد د  ــیمهســت کلی ــنج حک  ر گ
 

 (155: 1372)نظامی گنجوی، 

ن بسیاری از شاعران سخن خود را با نام خداوند شروع کرده و نام خدا را بهتری

، ابتر و ناتمام است. کاری بدون نام خدا آغاز شوداند؛ زیرا هرسرآغاز قرار داده

 اند:فرموده )ص(که پیامبرگونه همان

که نظامی  (1/8: 1374مکارم شیرازی، ) تَرُمُ اهللِ فَهُوَ اَبْفیهِ الْ کَرْ یُذْرٍ ذی بالٍ لَمْ کُلُّ اَمْ

 د بوده است.نیز به این حدیث نبوی کامالً متعهّ

 حل   -ب

سو و اشتیاق به اقتباس از دیگر سو، گاه گوینده را تنگنای وزن و قافیه از یک

ها را آن بندی سخن خویش به آیه و حدیث، بیش از پیشدارد تا برای آذینوامی

هم بریزد. دستکاری تا ها را بهدگرگون و دستکاری کند و چه بسا ساختار اصلی آن

و تحلیل خوانده  مرز از هم پاشیدن ساخت و بافت آیه و حدیث که در زبان ادب حلّ

 .(34: 1376)راستگو، شوددیده می های بیشتر شاعرانر سرودهشده د

 عَرََف مَن  اند: است که فرموده السالمعلیهبیت زیر الهام گرفته از سخن معروف موال 
 (5/194: 1366تمیمی امدی، ) رَبَّهُ عَرََف سَهُ فَقَد نَف 

 بــدان خــود را کــه از راه معــانی
 

 خــدا را دانــی ار خــود را بــدانی 
 

 (411: 1378)نظامی گنجوی، 
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 نیز آمده است: پیکرهفتهمین مفهوم در 

 هر که خود را چنانکه بـود شـناخت
 

 تــا ابــــد ســر بــه زنــدگی افراخــت 
 

 فانی آن شد که نقش خویش نخواند
 

 هر که این نقش خوانـد بـاقی مانـد 
 

 (37: 1374)نظامی گنجوی، 

را به  نظامی در بیت زیر نیز بافت و ساخت حدیث را به هم زده و صنعت حلّ

 کار برده است:

 دانـــۀ تـــو گشـــتمبالیـــدۀ 
 

ــــو در بهشــــتم   خــــاک در ت
 

 (124)همان: 

ایّاکَ وَ کَثرةَ الضَّحَکِ فَانَّهُ ِیُمیُت »نظیر: وسو با روایتی است ابیات زیر هم سمت

میراند. در ابیات فوق بافت حدیث که خندۀ بسیار دل را می (76/59بحاراالنوار : )«القَلب

 :شده استفهوم آن در ابیات تحلیل به هم ریخته و م

ــی ــو ب ــده چ ــرهخن ــاید گ ــت گش  وق
 

ـــی  ـــدۀ ب ـــه از آن خن ـــهگری ـــت ب  وق
 

 سوخــتن و خنـــــده زدن بـــرق وار
 

ــرار  ــون ش ـــد چ ــر دهـ ـــهی عم  کوتـ
 

 بی طرب این خندۀ چون شمع چیست
 

 بـس کـه بـرین خنـده ببایـد گریسـت 
 

 (159: 1372)نظامی گنجوی، 

 اثرپذیری گزارشی -3-2-2

گوینده مضمون آیه یا حدیثی را به دو شیوۀ ترجمه یا  در اثرپذیری گزارشی،

کند. گاه به شیوۀ نقل قول و با یادکرد نام گوینده و گاه تفسیر به پارسی گزارش می

 آن و از زبان خود.بی

 ترجمه -الف

فظی اللّترجمۀ آیه و حدیث به پارسی مانند هر ترجمۀ دیگری گاه بسته و تحت
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پارسی، هم در معنی و مضمون با  ترجمۀ بسته، ترجمۀاد و باز. در است و گاه آز

خوانی دارد. در این شیوه، اصل عربی برابر است و هم در ساختار بیانی با آن هم

آنکه معنی و مضمونش چندان کم و بیشی پذیرد و ای قرآنی یا حدیثی بیگزاره

مۀ باز و ا در ترجامّ پوشد،اش چندان دگرگون شود، جامۀ پارسی میساختار بیانی

یابد و و مضمون راه می هایی در معنیبیشی و آزاد، به ضرورت وزن و قافیه هم کم

ه خبری ترجمه ای انشایی بمثالً گزاره شود،هم گاهی در ساختار بیانی دگرگون می

)راستگو، شود م شخص گزارش میل شخص یا دوّم شخص به اوّسوّ گردد یا گزارۀمی

 .(42ـ38: 1376

رَحِمَ اهلُل »دانست:  السالمعلیهای از این سخن موالتوان ترجمۀ بستهرا میابیات زیر 
 (3/101 :1380مالصدرا، ) :«نَنَ وَ اِلَی اَی نَ و فی اَی  اَی امرءً عَلِمَ مِن  

 منزل خود بین کـه کـدام اسـت راه
 

 و آمــدن و رفـــتن ازیـــن جایگـــاه 
 

 ز آمــدن ایــن ســفرت رتی چیســت
 

 جای چیستباز شدن حکمت ازین  
 

 (117: 1372)نظامی گنجوی، 

 (1/16 :1373سیوطی، )«اََحبُّ العِبادِ اِلَی اللّه تَعالی اَنَفعُهُم لِعیالِه» ای از حدیث و ترجمه

 تفسیر -ب

گسترد و گشاید، میها را باز میمضمون آن ر این شیوه سخنور آیه یا حدیث یاد

 .(43: 1376 )راستگو، آوردا شرح و بسط در سخن خویش میب

ابیات زیر گزارش یک روایت است که نظامی آن را باز گشوده و شرح و بسط 

 داده است:

 چو بد کردی مبـاش ایمـن ز آفـات
 

 که واجب شـد طبیعـت را مکافـات 
 

 ســپهر آیینــۀ عــدل اســت و شــاید
 

ــد  ــد وانمای ــو بین ــر  آن از ت ــه ه  ک
 

 منادی شد جهان را هر که بد کـرد
 

 جـان خـود کـردنه با جان کسی با  
 

ــن راه ــرّاش ای ــنیدی از ف ــر نش  مگ
 

 کسی کـو چـاه کنـد افتـاد در چـاه 
 

 به چشم خـویش دیـدم در گـذرگاه
 

 که زد بـر جـان مـوری مرغکـی راه 
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 هنــوز از صــید منقــارش نپرداخــت
 

 که مرغی دیگر آمد کـار او سـاخت 
 

 (443: 1378)نظامی گنجوی، 

 (243 /5: 1366تمیمی امدی، )«فََعلی نَفسِه اعتَدیمَن فَعَلَ الشَّرَّ »که بسط روایت 

 :)همان «ِسهِ اَسََّس اَساسَ الشَِّرّ اَسََّسهُ عَلی نَف َمن » است. همین مفهوم را در روایت

 ینیم. بمی نیز (5/343

 اثرپذیری الهامی ـ بنیادی -4-2-2

گیرد الهام میدر این شیوه، گوینده مایه و پایۀ سخن خویش را از آیه یا حدیثی 

پردازد که نهد و سخنی میو سرودۀ خویش را بر آن نکتۀ الهام گرفته بنیاد می

بینند؛ پیوندی گاه تا آنجا نزدیک و آشنایان، آن را با آیه یا حدیثی در پیوند می

نماید گیری( از آیه و حدیث فرا میمضمونای خیلی آزاد )که سخن را ترجمهآشکار 

 .(47: 1376)راستگو، سازد نهان که پذیرش اثرپذیری را دشوار میو گاه چنان دور و پ

قَلَمُ بِما هُوَ جَفَّ الْ»است که فرمودند:  )ص(برگرفته از این سخن پیامبر  بیت زیر

 :«کائِنٌ

 ایبه حکمی که تو در ازل رانـده
 

 اینگــردد قلــم ز آنرــه گردانــده 
 

 (9: 1376)نظامی گنجوی، 

 سراید:در بیان معراج پیامبر ابیات زیر را می االسرارمخزندر نظامی 

ـــد ـــپر انداختن  همســـفرانش س
 

ــد  ــر انداختن ــتند و پ ــال شکس  ب
 

 او بــه تحیّــر چــو غریبــان راه
 

 زنــان بــر در آن بارگــاهحلقــه 
 

 نشینان کـه رهـش داشـتندپرده
 

ــتند  ــه بگذاش ــک تن ــودج او ی  ه
 

 رفـت بـدان راه کـه همـره نبـود
 

 نبـوداین قدمش ز آن قدم آگـه  
 

 (183: 1372)نظامی گنجوی، 

 که فرمود: آوردرا به یاد می این ابیات مضمون و حدیثی از پیامبر
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 (243 /79 :1403مجلسی، )«مَلَکٌ مقربٌّ و ال نبیُّ مُرَسلَنی عَیُستٌ ال لی مَعَ اهللِ وَق »

 کجاوۀ او ،کشیدندرا می بان درگاه که انتظار اودر داستان معراج پیامبر حتی مقرّ

 بی راه نداشت.و ملک مقرّ تنها گذاشتند و پیامبر به جایی راه یافتند که هیچ نبی را

 اثرپذیری تلمیحی -5-2-2

ای بنیادی بر پایۀ نکته -در این شیوه، گوینده سخن را مانند اثرپذیری الهامی

سازد و میای همراه و اشاره ا به عمد آن را با نشانهنهد، امّقرآنی یا روایی بنا می

نماید و چه گونه خوانندۀ اهل و آشنا را به آنره خود بدان نظر داشته، راه مینبدی

دارد و همین تفاوت آشکار بسا خوانندۀ ناآشنا را به کندوکاو و پرس و جو وامی

ای کرد پارهیادبنیادی است. این نشانه و اشاره بیشتر  -اثرپذیری تلمیحی با الهامی 

 :(52: 1376)راستگو،  آیه یا حدیث است های ویژۀاز واژه

ــاد و دو هنجــار ــه هفت  رهــی دارم ب
 

 از آن یک ره گل و هفتاد و یک خار 
 

 (9: 1378)نظامی گنجوی، 

ت مسلمان، بیت را گویانۀ پیامبر از گروه گروه شدن ملّنظامی بر پایۀ روایت پیش

روایت زیر نظر داشته نشان داده که به « هفتاد و دو»بنا نهاده و با آوردن عبارت 

 است:

اِنَّ اُمَّتی سَتَف تَرِقُ بَعدی عَلی ثَلثَۀٍ وَ سَب عینَ فِر َقۀً، فِر قَۀِ مِن ها ناجیۀٌ و اَث نَتانِ َو »
 .(2/359؛ قمی) «سَبعُونَ فِی النّار 

ای که این مفهوم روایی از فرهنگ مشترک و زمینه در بیت زیر نظامی با استفاده

بیند و به نیاز میخود را از تکرار بی ،در خصوص خلق دنیا دارددر ذهن مخاطب 

 کند:اشاره می «لوالک»مفهوم حدیث 

ــت ــادۀ تس ــک نه ــه فل  دوران ک
 

ــت  ــادۀ تس ــرس پی ــت ف ــا هف  ب
 

 (6: 1374)نظامی گنجوی، 
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 .(6: 1403مجلسی، ) «الکَتُ االَف الکَ لَمّا خَلَق  لَو »

ای است تصویر شده است. فلک مانند پشتهدر این بیت نیز شکوه و قدرت پیامبر 

از فلک بوده است و زمین همانند چاه و منطقه  ترسویدر راه تو؛ زیرا سفر تو آن

  اشاره دارد: «لوالک»یت نیز به حدیث البروج رسن چاه توست. این ب

 گنج تـو را فقـر تـو ویرانـه بـس
 

 شمع تو را ظـلّ تـو پروانـه بـس 
 

 (199:  1372)نظامی گنجوی، 

فقر فخر من  ،«اَلفَقُر فَخری َو بِه افَتخَر» که فرمودند: )ص(اشاره به فرمایش پیامبر

وجودت گنجی  ،ست که ویرانۀ گنج تو فقر توستا نازم. مفهوم بیت ایناست و به آن می

است که در ویرانۀ فقرت قرار گرفته است و سوختۀ آفتاب وجودت فقط سایۀ توست. 

 برده است. بین ی این است که سایۀ تو را آفتاب سوزانده و ازت اینکه سایه ندارعلّ

 اثرپذیری تأویلی -6-2-2

سازد و با مایۀ سرودۀ خویش میدر این شیوه شاعر تأویل آیه یا حدیث را دست

های آشکار سخن، به های همگانی و پیامهای برونی و دریافتموشکافی از الیه

گونه از آیه و آورد و بدینهای پنهانی باز میپیامیابد و های درونی آن راه میالیه

سازد. در این شیوۀ حدیث، طرح و تفسیری نو و پیامی دیگر رهاورد خواننده می

دهد، اثرپذیری، از این روی که شاعر از آیه و حدیث، معنایی نغز و نو به دست می

ه آشکار است، ها که گاه پنهان و گاناگزیر این اثرپذیری برخالف دیگر اثرپذیری

 .(55: 1376)راستگو، همواره آشکار خواهد بود

 (21/62: 1379سید رضی، )«حَقواتَخَفَّفوا تَل »:السالم()علیهتأویل نظامی از سخن موال علی

را در بیت زیر  (4/364: 1362صدوق، ) «نَجَی المُخَفَّفُونَ»: )ص(رت رسولحضو سخن 

 توان مشاهده کرد:می

 رو کسی رخت رها کن که گران
 

 کز سـبکی زود بـه منـزل رسـی 
 

 (132: 1372)نظامی گنجوی، 
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 در بیت زیر نیز همین نوع اثرپذیری آشکار را شاهد هستیم:

ــده ــه ران ــهاب حرب ــو ش ــر دی  ب
 

ــــده  ــــول و ال ز دور خوان  ال ح
 

 /9 :1403 ،مجلسی) «ال حَو لَ َو ال قُوََّۀ اِالّ باهلِل الَعلیِّ العَظیم»شاعر به ذکر شریف 

 کرده است: اشاره (187

 زخم بال مـرهم خـودبینی اسـت
 

 تلخی مـی مایـۀ شـیرینی اسـت 
 

 (101: 1372)نظامی گنجوی، 

وَلکِنَّ اللّهَ یَختَبِرُ عِبادَهُ بِاَنواعِ الشَّدائدِ وَ »است :  )ع(ویلی از سخن موالأبیت ت
سید )«قُلوُبِهِم وَ ِاسکاناً لِلتَذَلُّلِ فی نُفوُسِهِمیَبتَلیهِم بِضروبِ المَکارِهِ اِحراجاً لِلتَکبُّرِ ِمن 

آزماید و به های مختلف میخداوند بندگانش را با سختی(. 192/294 :1379رضی، 

شان بیرون رود و فروتنی دل سازد تا خودبینی ازهای گوناگون دچار میناخوشایندی

 شان خانه گیرد. در جان

 اثرپذیری تطبیقی -7-2-2

شیوۀ اثرپذیری که از یک دیدگاه به اثرپذیری تأویلی نزدیک است، در این 

هم پیوندی ندارند،  گوینده آیه یا حدیثی را بر موردی ویژه که به ظاهر چندان با

آنکه معنی ظاهری و اصلی آن را نقد و رد یا تأویل و توجیه کند. بی ،دهدتطبیق می

و  گیرندرا در نظر نمیه یا حدیث آی شیوه معموالً معنی اصلیتوان گفت در این می

پردازی و ای نکتهتطبیق گونهترین تفاوت تأویل با تطبیق است. همین مهم

ها با دیگری؛ دو انگیزی است برای پیوند دادن دو چیز و تطبیق یکی از آنذوق

نظیر پیوندهای تشبیهی و تمثیلی که میان  هم پیوندی ندارند؛ چیزی که به ظاهر با

ها به آنهایی را که مشبهتوان تشبیه و تمثیلرو میشود؛ از ایندو چیز برقرار می

 .(60: 1376)راستگو، قرآنی و حدیثی است نیز اثرپذیری تطبیقی خواند

در بیت زیر نظامی تشبیه زیبایی به کار برده است و با این تشبیه تطبیقی انجام 

 نوشتند وف را به صورت خطی قائم میاده است. در توضیح همرو الف باید گفت الد
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گاهی  ،نقطه استدر تصویرسازی نشانۀ راستی و درستی بود و چون الف ازحروف بی

 :ه استرفتچیزی و تهیدستی به کار میبرای نشان دادن بی

 همرو الف راست به عهـد و وفـا
 

ـــا  ـــر انبی ـــده ب ـــر ش  اوّل و آخ
 

 (173: 1372)نظامی گنجوی، 

است که: در عهد و وفا همرون الف راست هستی و  )ص(بیت در وصف پیامبر

ل و آخر انبیا هستی. ل و آخر کلمۀ انبیا قرار گرفته تو هم، اوّکه الف در اوّهمرنان

 1393 )فروزانفر، «کُنتُ نَبیّاً وَ آدَمَ بینَ الّروحِ وَ الجَسَد» ل پیغمبران به دلیل حدیث:اوّ

علیُّ منّی بِمَن زِلۀ هارون مِن  مُوسَی اِاَل اِنَّهُ ال نَبِیَّ » :آخر پیغمبران به دلیل و (102:
 :(6/153: 1409متقی هندی، )«بَع دِی

 تختۀ اوّل کـه الـف نقـش بسـت
 

ــۀ احمــد نشســت   بــر در محجوب
 

 (173: 1372)نظامی گنجوی، 

قبل از همۀ پیغمبران آفریده شده و چون  )ص(وجود مبارک حضرت رسول اکرم

کُنتُ اَوََّل »است: بیین است؛ لذا بعد از همۀ پیغمبران مبعوث گردیده النّخاتم
احمد کنایه  درِ محجوبۀ .(111: 1393فروزانفر،)«النَّبیینَ فی الخَلق وَ آخرُهم فی البَعث

و ایهام به دربار نیز دارد.  است «الف»آن عبارت از  از ابتدای کلمۀ احمد است و

 )ص(که نام حضرت رسول« احمد»در اول  ،وقتی که الف در لوح محفوظ نقش یافت

 .(171: 1374)نظامی، قرار گرفت ،است

 اثرپذیری تصویری -8-2-2

وام  یر شعر خویش را از قرآن و حدیثدر این شیوۀ اثرپذیری، شاعر تصو

ای است که حاصل آن در زبان های شاعرانهآفرینیگیرد. مراد از تصویر، نقشمی

بنابراین  تشخیص و به طور کلی صورخیال است؛ ادب تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز،

در اثرپذیری تصویری، شاعر تشبیه، استعاره، کنایه یا مجازی را که در آیه یا حدیثی 

آورد و یا سخن خویش را بر محور و ر شعر خود میآمده مستقیم یا غیرمستقیم د
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به تمثیل و تشبیه ای قرآنی یا روایی را مشبهمثالً نکته ؛ریزدمدار آن تصویر پی می

 .(61: 1376)راستگو، سازدخود می

 گرفته است: )ص(در بیت زیر نظامی در پیری برنا شدن را از این سخن پیامبر

 «حِرصُ عَلَی العُمر حِرصُ عَلَی المالِ وَ ال : اَل لَتانٍفیه خِص ابنُ ادَم وَ یَشُبُّ رَمُ یَه »
 .(10/29 :1379محمدی ری شهری، )

 گرچه برنایی از میـان برخاسـت
 

 چه کنم حرص همرنـان برجاسـت 
 

 تــا تــن ســالخورده پیرتــر اســت
 

 آز او آرزو پــــــذیــــــرتـر است 

 (55: 1374)نظامی گنجوی، 

توان یافت. این تصویر میرا در شعر بیشتر شاعران « در رباط دو»تشبیه دنیا به 

 از روایت زیر گرفته است: نامهشرفو  نامهاقبالرا نظامی در 

فَ راً کَی وَلَ االنبیاء عُم السَّالم: یا اَط السَّالم قالَ لِنُوحٍ عَلیهرُوِیَ اَنَّ جبرئیل عَلیه»
محمدی ری )«تُ َعنِ اآلَخر اَحَِدهِما و َخرَج ُت ِمن بابانِ دَخَل تَ الدُّنیا؟ قالَ کَدارٍ لَها وَجَد 

 :(3/339: 1379شهری، 

 رباطی دو در دارد این دیر خاک
 

ــو و دری در مغــاک   دری در گری
 

 نیامد کسـی زان در اینجـا فـراز
 

ــاز  ــد ب ــرونش نکردن ــزین در ب  ک
 

 (24: 1374)نظامی گنجوی، 

ـــته ـــات آراس ـــن ب  دو در دارد ای
 

 بـام از ایــن هـردو برخاســته درو 
 

 ازیـن در درون آی و بنگـر تمــام
 

ــرام  ــرون خ ــات بی ــر در ب  ز دیگ
 

 (207: 1376)نظامی گنجوی، 

 اثرپذیری چند سویه -9-2-2

ها این شیوه»توان دریافت که های گوناگون اثرپذیری میبا بازنمایی شیوه

ها با یکدیگر در یک ای از آنالجمع نیستند و چه بسا پارهناسازگار و به اصطالح مانع

 «ها اثرپذیری چندسویه دارندگونه نمونهتوان گفت اینگردند و مینمونه جمع می
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 .(87: 1376راستگو، )
جا بنیادی را بیشتر ابیات یک -های واژگانی، تلمیحی و الهامیمعموالً اثرپذیری

 در خود دارند.

 گیرینتیجه -3

های او ه او به تعالیم اسالم بر افکار و اندیشهـ نظامی از شاعرانی است که توج1ّ

دهد اعتقادات دینی او را نشان می . استفادۀ او از احادیث و روایات،پرتو افکنده است

ات بارزی است که به آثار او عمق و عظمت بخشیده و سبب و یکی از خصوصیّ

 ها شده است.ماندگاری آن

دهندۀ های گوناگون نشانها به روشه نظامی به حدیث و استفاده از آنـ توج2ّ

ل و وسعت معلومات ۀ تخیّ ت، ابتکار و ایجاد، قوّحضور ذهن و حافظۀ قوی، جامعیّ

 اوست.

بنیادی   -های مختلف تأثیرپذیری، اثرپذیری واژگانی و الهامی ـ از میان شیوه3

 ه شاعر بوده است.بیشتر مورد توجّ

کند و احادیث ز حدیث را بیان میگاه بخشی ا ،خود ـ نظامی برای نفوذ سخن4

 ه و تأکید اوست.مورد توجّ  «لوالک»معروفی چون حدیث 

ـ در برخی موارد بدون آوردن عبارات عربی حدیث، مفهوم آن را در شعر خود 5

 آورده است.
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