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منابع پربار معنوی دین روشنگر اسالم و مفاهیم و قصص قرآنی همواره از مهمترین مراجع و :چکیده

برای بهره برداری شاعران و نویسندگان ایرانی بوده است. در این میان شاعری که عالوه بر تجربه و 

آگاهی به دانش های گوناگون زمان خود به شیوه ای بسیار هنرمندانه از این منبع فیاض و ارزشمند 

 قانی، حکیم و شاعر شروانی است.، خاآن در اشعارش بهره جستهربرخوردار شده و از مفاهیم دین وق

نگارنده در این مقاله، تمام غزلیات شاعر را با رویکرد زیبایی شناسانه مورد بررسی دقیق قرار داده و 

 میزان بهره وری شاعر را از اندیشه های دینی و مذهبی ارزیابی نموده است.

 دین، قرآن، تلمیح، خاقانی، غزلیات واژه های کلیدی:

 مقدمه-1

شاید به جرأت بتوان گفت که دانش های گوناگون چون نجوم، علوم طبیعی و ریاضی، طب، تاریخ و فلسفه، مسائل   

مذهبی و اعتقادی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، قصص پیامبران، داستان های ایرانی و باورهای مسیحی و باورهای 

انی شروانی بازتاب هنری نداشته است. در این امر، مختلف سنتی اصیل و غیر اصیل در شعر هیچ شاعری به اندازه خاق

 دالیل و عوامل متعددی ایفای نقش نموده است:

و تحول بوده است. در واقع در این عهد  تنوعشعر پارسی در عصر خاقانی از همه حیث در مراحل کمال همراه با  -1-1

 سبک شعر پارسی در مسیر تکامل خاصی قرار گرفته بود.

نبوغ و ابتکار خاص خود، تمایل داشت که شیوه ای تازه در معنی و لفظ داشته باشد و مفاهیم متنوع و خاقانی با -1-2

 ابتکارات گونه گون را چنان بگوید که دیگران نگفته اند؛ چنان که گفته است:
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: 1378)خاقانی،   اممنصفان استاد دانندم که از معنی و لفظ                      شیوه تازه، نه رسم باستان آورده     

258)  

 (39)همان:           که من آورده ام              اهل سخن را سزد گفتۀ من پیشواهست طریق غریب این     

ی بزرگوارش، کافی الدین عمربن عثمان که شخصی نش از دوره نوجوانی، تحت تعلیم عموکسب علم و دا -1-3

 ی نو و گسترده ای را در روح و جان برادرزاده اش، شکل بخشید.دانشمند و طبیب و فیلسوف بود و اندیشه ها

هرچند روشن و مسلم است که اندیشه های مبتنی بر دین و اعتقادات دینی در شعر همۀ شاعران فارسی زبان کمابیش 

اثرگذار بوده است و هر یک بنا به تربیت خانوادگی، خلق و خوی شخصی و گرایش های روحی و فکری و اوضاع 

تماعی زمان خود و...  به شکل های گوناگون از دین الهام یافته اند، تا جایی که برخی شعر را وسیله ای برای ترویج و اج

دفاع از دین و اندیشه های خاص مذهب خویش قرار داده اند؛ اما با بررسی و کنکاش دقیق اشعار شاعران می توان 

 أثیر پذیرفته اند و بدان پایبندی و تمایل داشته اند.چه میزان از علوم و اعتقادات دینی ت شناخت که تا

گر مضامین ق( که میزان قابل مالحظه ای از اشعار او حکایت520-582در این میان، مطالعه و دقت در شعر خاقانی )  

 کاربردن مناسب آیات و مضامین قرآنی به مفاهیمه و مفاهیم دینی است، در خور توجه است. شاعری که عالوه بر ب

دینی و شرعی و آشنایی به قصص پیامبران، با مهارت در بیان الفاظ زیبا و ناب، آرایه های گوناگون شعری و آفرینش 

تا جایی که خاقانی را در میان » های معانی و مضامین نو بر ظرافت ادبی و ارزش هنری اشعار خود افزوده است

 (11: 1382)شفیعی کدکنی، «.ن اسالمی، آورده اندخستین دوراهای استثنایی ادب فارسی در هفت سده نشخصیت

در این مقاله مجموعه غزل های دیوان خاقانی از منظر اندیشه های دینی و شرعی مورد بررسی قرار گرفته است که   

غزل » نسبت به قصاید وی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که از بیانی لطیف تر و روان تر برخوردار است.

خاقانی به تقلید سنایی سروده شده و در غزلیات بیانی لطیف و روان دارد، و غزلسرایان بعد، مانند مولوی و حافظ،  های

 ( 21: 1381سجادی، «.)هم غزل های او را استقبال کرده اند

 در غزلیات خاقانی قرآنیبازتاب اندیشه های -2

اندیشه های دینی، مجموعه ای از دانش ها و افکار و اعتقاداتی است که از طریق کالم خداوند در قرآن کریم و کتاب    

های آسمانی، سخنان پیامبران و پیامبر اعظم)ص(، قصص پیامبران، ائمه دین)ع( و رفتار و منش ایشان )سیرۀ عملی 

ان قرار گرفته است. بی شک قرآن کریم منبع ارزشمند معنوی در آنها( و اصول دین و احکام شرعی مورد توجه مسلمان

 جهت الهام بخشی شاعران و نویسندگان بوده است.

ده و با بیانی زیبا ز قرآن کریم در اشعار خود بازتاباناز شاعران برجسته ای که اندیشه ها و باورهای دینی و مذهبی را ا  

شروان است. او از آیه های قرآنی به شیوه های مختلف بهره برداری کرده و لطیف بازگو کرده، خاقانی، حکیم معروف 

کار ه تعبیرات و تلمیح به داستان های قرآنی در غزل های خود باز  یگاهو  ،هی از الفاظ آیات یا بخشی از آنااست؛ گ

 برده است؛ در ذیل به نمونه هایی از هر شکل اشاره می شود:
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 بیان بخشی از آیه:-2-1

 (1073: 1378)خاقانی،  گوی« رَبّ ال تَذَرْنی» باز شد                 ت ساز خاقانی از جهان بگسب    

خداوندا مرا تنها مگذار و تو بهترین )( است، نیثسوره انبیاء )رب ال تذرنی فرداً و انت خیر الوار 89برگرفته از آیه  

 (وارثانی.

 (878است )همان:«الحََطب حَمالَهُ»به شأنش آمد و جفتش   «    تَبّت یدا اَبی لَهَب»حقیقت است که     

ابولهب از جمله در این سوره دشمنان پیامبر اکرم )ص(   ،هر دو مصراع از سوره مَسَدّ گرفته شده استعبارت قرآنی 

 نفرین می شوند که قدرتشان نابود باد.

 (903ن کشید )همان: نشااو  به ناحیۀ «لَنْ تُفْلِحُوا»ایام فتنه به فرق جهان کشید                 

 سوره کهف است؛ مفهوم آن نرسیدن به رستگاری است. 20رفته از آیه نیز برگ« لَنْ تُفْلِحُوا»

 (920رنگ زلفت بس شب معراج من           قاب قوسینم دو ابروی تو بس   )همان،    

(در سوره أَدْنیَ  أَوْ نقَوْسَیْ قَابَ فَکاَنَ فَتَدَلیَ دَنَی مُمعراج پیامبر اکرم)ص( است و رسیدن به عالم وحدت )ث نآیه در شأ

 بیان شده است. 9نجم آیه 

 آنی با تلمیح به داستان های قرآنبیان تعبیرات قر-2-2

 ستان نشین باشمآکو خرابات کهف شیردالن             تا سگ   

 (954:  1378خاقانی، نه نه، آن جمع هفت مردانند            من که باشم که همنشین باشم )   

 (825ستان خلوت)همان: آبر در کهف شیرمردان باش             کرده چو سگ بر    

اصحاب کهف یا هفت تن خفتگان شهر افسوس، کسانی بودند که از ظلم دقیانوس حاکم جبار عصر خویش، که دعوی 

 سال در آن خفتند. 309دایی داشت به غاری پناه بردند و به امر خداوند خ

 وْرد کرده اندکردند ترکتاز و نه در خَاصحاب فیل وار، به پیراهن حرم        

 (877هان! ای سپاه طیر ابابیل! زینهار!        کاصحاب فیل هرچه توان کرد، کرده اند)همان:     

 ابابیل )پرندگانی که برای هالک آنان از جانب پروردگار کعبه فرستاده شدند(اشاره دارد به داستان فیل و 

 (935بر عادیان جهل به عادت وزیده ام)همان:       صرصریهود هدی تویی و من از تو چو      

 اشاره به داستان هود پیامبر)ع( دارد که قوم خود )عاد( را به تقوا و رستگاری دعوت کرد. 

 (6الحاقه/«) عَاتِیَه صَرْصَرٍ بِرِیحٍ فَأُهْلِکُوا عَادٌ وَأَمَّا»

 خاقانی در قصاید خود هم می گوید:
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 (19صدا )همان: نسل یأجوجند و نطق من چون صور اندر   ریر  صدر  صررصلشکر عادند و کلک من چو       

 (925)همان: است؛ خالی ساز از طاووس و شیطانش ز نیرنگ هوا و از فریب و آز، خاقانی!              دلت خلد      

   (837)همان: ن چه کار دارد؟! اسحرا که کردهای تو با زلف و عارض! ارنه             در گلشن مالیک، شیط

آدم وحوا را فریب می دهد و آن  ،طانیسوره ص توجه دارد؛ آن زمان که ش 83 آیهسوره حجر و 40این ادبیات به آیه 

 به زمین هبوط می کنند. ها از بهشت

 (948از اوج آسمان به سر سدره بگذرم                 و ز سدره، سر به گلشن رضوان برآورم)همان:  

  سوره مائده تعبیر رضوان بیان شده است. 119آیه در و  سدرۀ المنتهیسوره نجم،  14آیه در 

 (902: 1387خاقانی، زنفخ صور، بیداری نیاید )              بختتچه سرد از ناله؟ کاندر چشم    

که اسرافیل در آن می دمد، هر چند اسرافیل دو یا سه بار در صور می دمد، ولی همه آن ها نشانۀ صور: شیپور یا شاخی 

 (99کهف/«) جَمْعًا فَجَمَعْنَاهُمْ الصُّورِ  فِی وَنُفِخَ» قیامت می باشد. 

 پیامبران استاندتلمیح به -2-3

در غزلیات خاقانی، به داستان حضرت عیسی )ع(، حضرت سلیمان)ع( و حضرت یوسف)ع( بیش از دیگر پیامبران 

پرداخته شده است. البته به داستان حضرت موسی، حضرت پیامبر گرامی اسالم)ص( و حضرت نوح)ع( و حضرت 

 است.ابراهیم)ع( و حضرت خضر)ع( و حضرت آدم)ع( نیز اشاره هایی شده 

 پیامبر اکرم)ص(-2-3-1

 (935:همانواال جمال دین محمد، محمد آنک         از کل کون خدمت او بر گزیده ام )   

 توصیفاتی بیان می کند:می پردازد و و کرم او  )ص(مدح پیامبربه  ا مضمون مدح تاج الدین،ب یغزلتغزل در 

 ده از کان کاینات بهمدو گهر دان و پیمبری و کرم                       زا  

 (982فتاب نور قِدَم   )همان: آهر دو را، کوهسار مغز بشر                          هر دو را   

 

 تلمیح به زندگی و آیین مسیح)ع(-2-3-2

بسیاری از مختصات زندگی عیسی)ع( که در متون اسالمی بدان توجه شده و معجزات و آیین آن حضرت در اشعار 

در غزلیات تلمیح به داستان حضرت عیسی)ع(، نسبت به تلمیحات به داستان دیگر پیامبران، خاقانی بازتاب هنری دارد. 

 گردد:در ذیل چند نمونه نقل می  کار رفته است.ه بسیار چشمگیر ب

 (785)همان:ن تخم پیله، زنده شوم باز در برت چو                    در برابرت دلمعیسی لبی و مرده    
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 (777من بر طبیب عرض مکن                          تو مسیح منی، خودم، دریاب )همان: ددر   

 (840بر سر دارم ببرد )همان:لعل مسیحا دمش           زلف چلیپا خمش در بن دیرم نشاند            

 (937یسیش لنگر ساختیم )همان:عکشتی ما در گذشتن خواست از گیتی، ولی        هفته ای هم سوزن    

 (1063)همان:  چو باد عیسوی، رنگی چو اشک مریمیجام صبوحی ده قوی، چون صبح بنمود از نوی      بویی    

 تلمیح به داستان حضرت یوسف)ع(-2-3-3

 گوناگون داستان حضرت یوسف)ع( نیز به طور قابل مالحظه ای در ادبیات خاقانی مطرح شده است.ابعاد 

 یوسف گمگشته-2-3-3-1

 (806:1378خاقانی،گهگهی ما را خبر ز آن زلف خم در خم فرست )      زیر بند زلف توست یوسف گمگشته ما    

 (1036صد یوسف گم بوده را در هر خَمی وایافتی )همان:   و باد صبا جا یافتی،       اگر زیر زلفبند    

 یوسف و چاه-2-3-3-2

 (1023لب تشنگان جان را، سیاره حیاتی              بل یوسفان دل را از چاه غم نجاتی  )همان،     

 بوی یوسف-2-3-3-3

 (986ان )همان:به ما رس ما ای باد بوی یوسف دلها به ما رسان           یک نوبر از بهار دل   

 یوسف و مصر-2-3-3-4

 (947صر حقیقت اندر آرم  )همان: موین تاج و دواج یوسفی را              در    

 یوسف و برادران-2-3-3-5

 (779یوسف دیدی که ز اِخْوَه چه دید؟             پشت بر اِخْوَتْ کن در اخوان طلب )همان:

 

 تلمیح به زندگی حضرت سلیمان)ع(-2-3-4

 زلف و نگین-2-3-4-1

 ( 807زلف تو گر خاتم از دست سلیمان در ربود              آن بر او بگذار؛ و زلعلش یکی خاتم فرست )همان:     

 (855بگریم؛ تا مرا بینی سلیمان نگین رفته؛          بخندی؛ تا ز یاقوتت سلیمان را نگین خیزد)همان:     

 (979نباشد، گو؛ مباش!    چون سلیمان حاضر است، از تخت و خاتم فارغیم)همان: عشق داریم از جهان؛ گر جان    

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 99-105، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

104 
 

 بادسلیمان و -2-3-4-2

 تخت سلیمان نبرد ،عقل کو غاشیۀ حکم تو بر دوش گرفت        گر همه باد شود

 سلیمان و مور-2-3-4-3

 (849: 1378خاقانی، زی سلیمان آورد؟! ) هوا            پر مرغی را به تحفه زاتا چه افزاید سلیمان را که بادی    

 (826رد            هم مور بود بر سر خوان سگ کویت )همان: آخاقانی اگر ملک سلیمان به کف    

 (935طاقتی کو؟ که به سرمنزل جانان برسم         ناتوان مورم و خود کی به سلیمان برسم؟  )همان:    

 پادشاهی سلیمان-2-3-4-4

 (807اغ بخت و سلیمان به تخت عز                با جاه نو رسید و به امکان نو نشست )همان: عنقا به ب   

 لسان طیور-2-3-4-5

 (885!  )همان: لسان الطیورش فرو بست، ازیرا                  جهان را، سلیمان جنابی نبیند

 نتیجه گیری

با آشنایی با ادبیات گذشته کامالً پیداست که متون گذشته ما با اسالم و قرآن سخت گره خورده است و با اندیشه و   

روح و ذهن و زبان شاعران آمیخته و عجین شده است و از این منبع پربار و سرشار بهره های بسیار برده اند، همچنین 

 ایت افراد جامعه به آشنایی و درک مفاهیم آیات قرآن کوشیده اند.با بیان زیبا و هنرمندانه خود در اشعار در هد

خاقانی یکی از شاعران توانمند قرن ششم هجری است که در همه  اشعارش ردپای اندیشه دینی و قرآنی مشاهده می 

تصویرگری مدد شود، حتی هنگامی که به مدح ممدوح خویش می پردازد، هم از تعابیر و مفاهیم قرآنی برای توصیف و 

 کار گرفته است.ه می جوید و در حقیقت بدین وسیله هنر را برای تبیین و تربیت قرآنی خود و جامعه خود ب

آیات قرآن به شکل زیبایی از ه غزل( که زبانی روان و لطیف و صمیمانه دارد، ب 454خاقانی در مجموعه غزلیاتش)  

ه را در بیت قرار داده و گاه قسمت هایی از یک سوره را در یک بیت استفاده کرده است؛ گاه بخشی از آیهای گوناگون 

کار رفته است و همچنین داستان ها و ه آشنایی زدایی از آیات قرآن به خوبی ب به روشنهاده است. مفهوم آیه، 

بیشتر و حضرت یوسف)ع(  )ع(ماجراهای قرآنی و به ویژه داستان پیامبران از جمله حضرت عیسی)ع( و حضرت سلیمان

 در غزل او مشاهده می گردد.

امید است که این مقاله بتواند در جهت گسترش تربیت قرآنی که از اهداف مهم تربیت ماه مبارک رمضان)ماه قرآن( 

 «ان شاء اهلل»  است، مؤثر افتد و خوانندگان را به درک مفاهیم قرآنی و تعلیم اندیشه های دینی رهنمون سازد.
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