نقد و تحليل شيوه هاي تأثيرپذيري از قرآن و حديث در شعر خاقاني
سیده زهرا موسوی و محسن ذوالفقاری
چکيده:
از ديرباز شعرا و نويسندگان به شیوه های مختلف اشعار خود را با آيات و احاديث زينت داده اند؛ به گونه ای
كه اين شیوه ها در دواوينمختلف وجوه اشتراك و افتررا زيرادی دارد .غرر

از مقالره حا رر ينیرین شریوه هرای

يأثیرپ ذيری خاقاني از قرآن و حديث است و يافتن اين نكته كه اصالت سنك خاقاني در يأثیرپذيری چیست؟ حاصل
يحقیق نشان مي دهد كه خاقاني از شیوه های الهامي– بنیادی ،گزاره ا ،گزارشي از نوع يرجمه بسیار استفاده مي كنرد
ولیكن شیوه الهامي– بنیادی با رويكرد يلمیح و ايجاز قصر از اصالتهای يأثیرپذيری در شعر خاقاني است.
واژگان کليدي :نقد ،خاقاني ،قرآن و حديث
مقدمه:
شعرا و نويسندگان فارسيزبان پس از قرن دوم هجری يحت يأثیر كالم الهي و سخنان معصومین علیهم السالم
يحول عظیمي در عرصه نظم و نثر ايجاد كردند .آمیختن فرهنگ ايراني با آموزه های متعالي دين منین اسالم روز بره
روز بیشير شد يا اين كه در قرنهای پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم اين يأثیرپرذيری از قررآن و حرديث بره اوو خرود
رسید .به گونه ای كه شعرايي چون حكیم سنايي ،حكیم ناصر خسرو ،خافاني ،مولوی و حافظ هر كدام بره سرنك و
سیا خاص با استفاده از قرآن و حديث ،انديشه خود را يعالي بخشیدند .با رس قاطع مي يوان گفت كه شیوههای
يأثیرپذيری شعرا از يكديگر متمايز است .به عنارت بهتر مري يروان گفرت وجروه افتررا و اشرترك شرعرا در برا
يأثیرپذيری درخور بررسي است .به گونه ای كه اصالت سنك شعرا را در اين خصوص مي يوان اثنات كررد .پیشرینه
يحقیقات نشان مي دهد كه محققین به يأثیرپذيری شعرا از قرآن و حديث بسیار پرداخته اند .از جملره يحقیقرات در
اين خصوص مي يوان به كتا

«يأثیر قرآن و حديث در ادبیات فارسي» نوشته علري اصر ر حلنري« ،يجلري قررآن و

حديث در شعر فارسي» نیز به مقااليي از نويسندگان مقاله حا ر با عنوان «شریوه هرای يأثیرپرذيری در شرعر ناصرر
خسرو» و «شیوه های يأثیرپذيری در شعر نظامي» اشاره كررد .اال ايحرال بايرد گفرت كره در خصروص شریوه هرای
يأثیرپذيری خاقاني و سنك او در استفاده از قرآن و حديث مقاله ای مشاهده نشده است.

** ياريخ دريافت:
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غر

از نگارش مقاله حا ر ينیین شیوههای يأثیرپذيری در شعر خاقاني از سرويي و يشرريح پیدیردگيهرا از

سوی ديگر است .رويكردهای وام گیری و برآيند سازی يا واژگاني ،گزارهای ،گزارشي ،حلّ ،اقتناس و انرواع حرلّ،
الهامي بنیادی و يعامل يأثیرپذيریها با زينايي و ...از مهميرين بخشهای مقاله است كه حاصرل آن بره يفكیرك در 6
محور اصلي و

رويكرد فرعي ميآيد.

ر آنده در نگاه نخست در سیر يأثیرات خاقاني از قرآن و حديث مخاطب را جذ

خويش مرينمايرد قععرا

زينايي انديشه است .به عناريي يأثیرات شاعر در اين رويكرد محتوايي مايه غنرای شرعر او مريشرود .همرین غنرای
انديشه از محاسن اشعار او محسو

ميشود .لیكن اصالت زيناشناختي شعر خاقاني در كنار آيات و احاديرث صررفا

مديون محتوا نیست؛ بلكه در يك جامعه آماری اين نتیجه حاصل مي شود كه شاعر برای غنای محتوا از عنصر يلمیح
سود مي جويد و انديشه زينا در كنار اين عنصر زيناشناختي ،اصالت سنكي زيناشناختي ادبیات قرآني و حرديثي او را
مي سازد .به گونه ای كه اختصاص حدود  0درصد از رويكردهای شاعر به يلمیح برای اثنات اين مدعا كرافي اسرت
كه از اين میان يوجه خاص شاعر به حضرت مسیح (ع) با اشارات مختلف درخور اهمیرت اسرت .بره عنروان مثرال
شاعر از نعق عیسي ،صوم مريم ،اعجاز مريم و نخل خرما ،مرغ عیسي و مسألهدارو ...در ابیات زير يلمیحوار سرخن
ميگويد:
چرره بررود آن نعررق عیسرري وقررت مرریالد

چررره برررود آن صررروم مرررريم گررراه اصررر ا
(ديوان ،ص) 2

مريم گشراده روزه و عیسري بنسرته نعرق

كررو در سررخن گشرراده سررر سررفره سررخا
(ديوان ،ص)0

نتیجرره دختررر طررنعم چررو عیسرري اسررت

كررره برررر پررراكي مرررادر هسرررت گويرررا
(ديوان ،ص) 4

همه برگرفته از «فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَنِیًّا * قَالَ إِنِّي عَنْدُ اللَّهِ آيَانِيَ الْكِتَا َ وَجَعَلَنِي نَنِیًّرا»
(مريم ) 3،90
و يا:
سررخن بررر بكررر طنررع مررن گررواه اسررت

چرررو برررر اعجررراز مرررريم نخرررل خرمرررا
(ديوان ،ص ) 4

زبرران بسررته برره مرردر محمررد آرد نعررق

كرره نخررل خشررك پرري مررريم آورد خرمررا
(ديوان ،ص ) 9

كه برگرفته از آيات  9 0سوره مريم است ...« :وَهُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ يُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَنًا جَنِیًّا» و...
ر عنايت به رويكردهای زباني قرآن و حديث خاقاني نشان مي دهد كه شاعر به عناصر زبان همدون جمالت،
يركینات و كلمات اعم از افعال ،اسامي و حروف يوجه شاياني دارد .اين امرر عمرديا در يرأثیرات گرزارهای مشرهود
است .يأمل در شیوه گزاره ای در ابیات خاقاني كه حدود  99درصد از انرواع يأثیرپرذيری را شرامل مريشرود ،نشران

مي دهد كه شاعر عنارات و گزاره ها را عمديا در جايگاه يك واژه مينهد و بدان نقرش دسرتوری مريدهرد .آندره از
حیث نحوی در اين خصوص قابل ذكر است اين است كه شاعر عمديا يركینات يا كلمات متأثر از قرآن و حديث را
در جايگاه مضافٌ الیه قرار مي دهد و همین امر اصالت سنكي زبراني يركینرات مترأثر از قررآن و حرديث را در شرعر
خاقاني مي سازد .نقش مفعولي و نهادی آيات و احاديث در البهالی ابیات نیز از جايگاه خاصي برخوردار اسرت .بره
عنوان نمونه شاعر در ابیات زير به نقش ا افي (مضافٌالیهي) آيات و احاديث يوجه كرده است:
آورده روزنامرررره دولررررت در آسررررتین

مهرررش نهرراده سرروره والررنجم اذا هرروی
(ديوان ،ص )6

گررر در سرررموم باديررره ال ينررره شررروی

آرد نسرررریم كعنرررره اال اللهررررت شررررفا
(ديوان ،ص ) 9

مرررا بررره منررزل اال الرررذين فررررود آور

فروگشرررای زمرررن طمعررررا الشرررعرا
(ديوان ،ص ) 0

مگررر شررني ز برررای عیررادت دل يررو

قررردم نهرررد صرررفت ينرررزل ا از بررراال
(ديوان ،ص

زبان به مهر كن و جز به گاه ال مگشرای

)

كرره در واليررت قررالوا بلرري رسرري از ال
(ديوان ،ص )3

گر سر يوم يحمري برر عقرل خوانردهای

پررس پايمررال مررال منرراش از سررر هرروا
(ديوان ،ص )4

و...
نیز در نمونههای زير كه گزارههای برگرفته از آيات و احاديث در نقش مفعولي به كار رفته است:
از آن زمان كه فرو خوانردم آن كترا

كرريم

همرري سرررايم يررا ايهررا المررال بمررال
(ديوان ،ص ) 3

مجرررد آی در ايررن راه يررا زحررق شررنوی

الرري عنرردی اينجررا نررزول كررن اينجررا
(ديوان ،ص ) 9

ال يعجنرروا اشررارت كرررده برره مرسررلین

ال يقنعررروا بشرررارت داده بررره ايقیرررا
(ديوان ،ص )0

و...
 9ر در يحلیل اصالت سنك خاقاني در خصوص يأثیر واژگان و يراكیب ديوان شاعر از قررآن و حرديث گفتنري
است كه شاعر گرچه واژگان و يركیبهای زيادی را از آيات و احاديث اخذ ميكنرد ،لریكن صررفا بره همرین حرد
يأثیرپذيری بسنده نمي كند بلكه به رويكردهای گزاره ای ،الهامي بنیادی و يلمیحي يوجه خاصي دارد .عالوه برر ايرن

نگاه زيناشناختي ،موسیقايي و ...نیز بر حسن كار شاعر يعني يأثیرپذيری از قرآن و حديث افزوده ميشود؛ لذا جرايز
نیست كه اصالت سنك خاقاني را در اين با

وام گیری صرف واژگان قرآني و حديثي دانست .چنانده بخرواهیم از

حیث آماری واژگان خاقاني را در اين زمینه بررسي نمايیم؛ بايد بگويیم كه ينها حدود درصرد از واژگران مترأثر از
قرآن و حديث در ديوان شاعر از نوع يأثیرپذيری صرف از واژگان به عناريي از نوع وام گیری است .گراه شراعر در
رويكرد وام گیری ،ينها به ذكر نام سورههای قرآن بسنده كرده است .چنانده ميگويد:
پررس از الحمررد و الرررحمن و الكهررف

پررس از ياسررین و طاسرررین مرریم و طاهرررا

پررس از میقررات و حرررم و طرروف كعنرره

جمررررار و سررررعي و لنیررررك و مصررررال
(ديوان ،ص ) 0

كه شاعر بعد از ذكر نام سورهها به واژههای لنیك برگرفته از جمالت مربوط به واجنات احرام؛ «لنیّك اللهم لنیك»...
و لفظ «مصال» برگرفته از «  ...وَايَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى( »...بقره ) 0 ،اشاره كرده است.
و يا واژگان «بسم» و «الحمد» در بیت:
نجسرته فقرر سرالمت كجرا كنري حاصررل

نگفترره بسررم برره الحمررد چررون كنرري منرردا
(ديوان ،ص

)

اندكي بیشير از يأثیرپذيری واژگان به صورت منقعع( ،فت
خاقانيفبه) صورت وسیعير پای در عرصه برآينرد سرازی
مي گذارد و يركیبهايي را مي سازد كه به صورت يركیب ا افي ميآيد و خصلت سنكي اين يركیبها اين است كه
عین يركیب در قرآن و حديث نیامده است .بلكه خاقاني از آيه و حديث با افزودن كلمرات ديگرر برآينردی سراخته
است .از حیث آماری مييوان گفت كه شاعر حدود

درصد از يأثرايش به صورت برآيند سازی ديده مريشرود .از

اين نوع برآيند سازیها مييوانیم بر يركیبهای «مشكوه دل ،مصنار ال ،نفرخ رور ،عصرای دسرت موسري ،رورا ،
معلم اسما عزيز مصر حرمت ،قابل امانت و »...اشاره ميكنیم .يركینات فرو بالصرراحه و عینرا برر گرفتره از قررآن
نیست بلكه يركیبهايي است كه خاقاني از يركیب واژگان موجود در آيه يا از مفهروم كلري واژههرا و يركیربهرای
قرآني ساخته است .به عنوان نمونه يركیبهای زير برآيند سازی از قرآن و حديث است:
 1- 3در برآيند سازي «مشکوه دل و مصباح ال» در بيت:
هر چه جز نور السموات از خدای آن عزل كن

گرر يرو را مشكوه دل روشن شد از مصرنار ال
(ديوان ،ص )

به آيه  90از سوره نور يوجه دارد:
«اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

ِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْنَارٌ الْمِصْنَارُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ( »...نرور،

)90
الزم به ذكر است كه خاقاني در بسیاری از ابیات هماننرد همرین بیرت رمن برآينرد سرازی و سراخت يراكیرب از
شیوههای مختلف يأثیرپذيری استفاده ميكند.
 2- 3نفخ روح در بيت:

بررررره انجیرررررل و حرررررواری و مسررررریحا

برره رورالقررردس و نفررخ رور و مرررريم

(ديوان ،ص ) 2
برآيندی است متأثر از ...:فَنَفَخْنَا فِیهَا مِن رُّوحِنَا ( ...اننیا  ... )3 ،فَنَفَخْنَا فِیهِ مِن رُّوحِنَا( ...يحريم ) ،نیز سوره نسرا
آيه . 2
9ر 9عصای دست موسي در بیت:
بسرررررازم زان عصرررررا شررررركل چلی رررررا

برره دسررت آرم عصررای دسررت موسرري

(ديوان ،ص ) 6
برآيندی است از « :قَالَ هِيَ عَصَایَ أَيَوَكَّأُ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا ( »...طه) 2 ،
« 4- 3معلّم اسماء» در بيت:
دلررررش خلیفرررره كتررررا

دمرررش خزينررره گشرررای مجررراهز اروار

معلررررم اسررررما

برآيندی است از« :وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَ َهُمْ عَلَى الْمَالَئِكَةِ فَقَالَ أَننِئُونِي بِأَسْرمَا هَرُُال إِن كُنرتُمْ صَرادِقِینَ».
(بقره)9 ،
3ـ« 5عزيز مصر حرمت» در مصراع:
من عزيزم مصر حرمت را و اين نامحرمان( ...ديوان ،ص ) 2
شاعر «عزيز» و «مصر» را از دو آيه اخذ ميكند« :وَقَالَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ الِمْرَأَيِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَرى أَن يَنفَعَنَرا أَوْ
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا( »...يوسف،

)

(النته عزيز مصر و واژه حرمت كه رويكرد الهامي بنیادی نیز درخور بحث است)
« 6- 3قابل امانت» در بيت:
و آن عررررررالم ارادت در عررررررالم جررررررزا

آن قابررررل امانررررت در قالررررب بشررررر

(ديوان ،ص ) 2
برآيندی است از«:إِنَّا عَرَ ْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

ِ وَالْجِنَالِ فَأَبَیْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَرانُ »

(احزا )2 ،
به عناريي شاعر لفظ قابل را از ان يحملنها و امانت را از «االمانة» اخذ كرده است و اين برآيند را ساخته است.
 4ر يكي از رويكردهای مهم خاقاني در استفاده از آيات و احاديث آوردن گزارههايي در اين زمینه است .درصد
آماری اين نوع يأثیرپذيری درخور يوجه و به عنوان يكي از اصالتهای سنكي در ديوان خاقاني قابل طرر است .بره
عناريي صريحير مييوان گفت خاقاني سعي دارد آيات و احاديث را عینا و يرا برا ي ییرايري در شرعر خرود مرنعكس
سازد .حدودا  94درصد از يأثیرات شاعر از نوع گزارهای است.
 - 4از میان انواع يأثیرپذيریهای گزارهای ينها حدود  9درصد از نمونرههرا «يضرمین» و «اقتنراس» اسرت كره
شاعر عین عنارات قرآني يا حديثي را يا بخش عمدهای از آيه و حديث را در شعر خرود مريگنجانرد كره ايرن نروع
يأثیرپذيری گزارهای بسیار ناچیز است و به عنوان نمونه به شواهد زير مييوان اشاره كرد:

مهرررش نهرراده سرروره و الررنجم اذا هرروی

آورده روزنامرررره دولررررت در آسررررتین

(ديوان ،ص )6
كه اشاره به آيه اول سوره نجم دارد كه ميفرمايد «:وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى» (نجم) ،
و يا در شاهد زير كه بخشي از آيه را اقتناس و يضمین ميكند:
ينررگ آمررده اسررت زلزلررت االر

هررین

بررررر مالهررررا و قررررال االنسررررانُ مالهررررا

بخرررررررررررررررررررررررررررررررررررروان

(ديوان ،ص )4

كه شاعر از دو بخش آيه زير استفاده كرده است « :إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ

ُ زِلْزَالَهَرا * وَأَخْرَجَرتِ الْرأَرْ

ُ أَثْقَالَهَرا * وَقَرالَ

الْإِنسَانُ مَا لَهَا» (زلزله 9ر )»
و يا در شاهد زير كه از بخش پاياني آيه استفاده ميكند:
اگررر چرره هررر چرره عیررالمنررد خصررممنررد

جررروا

نررردهم االّ انّهرررم هرررم السرررفها
(ديوان ،ص ) 9

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَال إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَكِن الَّ يَعْلَمُونَ» (بقره) 9 ،
و يا در شاهد زير:
پس آسمان به گوش خود گفت شك مكن

كان قدر مصعفي است علي العرش استوی
(ديوان ،ص )0

كه اشاره دارد به بخش مهمي از آيه « الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه)0 ،
 - 4اما يكي از اصالتهای سنكي خاقاني يأثیرپذيری گزارهای از نوع حلّ است كه شاعر با دخل و يصررفايي
از آيات و احاديث استفاده ميكند و يا كلمات برگرفته از آيه را به صورت پراكنده در بیرت مريآورد كره در جامعره
آماری مييوان گفت  90درصد از يأثیرپذيريهای خاقاني گزارهای از نوع حلّ است ،اين نوع يأثیرپذيری گرزارهای بره
شیوههای زير در ديوان ديده ميشود:
 - - 4خاقاني در يأثیر گزاره ای از نوع حل گاه از دو كلمه آيه و حديث در كنار هم استفاده مريكنرد كره
درصد از انواع حل را يشكیل ميدهد جهت نمونه به شواهد زير مييوان اشاره كرد:
مجرررد آی در ايررن راه يررا ز حررق شررنوی

الر ريّ عنررردی اينجرررا نرررزول كرررن اينجرررا
(ديوان ،ص ) 9

برگرفته از «يا عندی اِرجعِ اليَّ» است.
ر «يوم يحمي» در بیت:
گر سرّ يروم يُحمري برر عقرل خوانرده ای

پرررس پايمرررال مرررال منررراش از سرررر هررروا
(ديوان ،ص )4

« يَوْمَ يُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِنَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَرذَا مَرا كَنَرزْيُمْ ألَنفُسِركُمْ فَرذُوقُواْ مَرا كُنرتُمْ
يَكْنِزُونَ» (يوبه)90 ،

ر «قا

قوسین» و «بعد المشرقین» در بیت:
با يو قر

قا

قوسین آنگه افتد عشق را

كز صفات خود به بعد المشرقین مراني جردا
(ديوان ،ص )

كه به دو آيه زير به يفكیك اشاره دارد:
ر« فَكَانَ قَا َ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى» (نجم)3 ،
ر « قَالَ يَا لَیْتَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَنِئْسَ الْقَرِينُ» (زخرف)92 ،
ر «ال» و «قالوا بلي» در بیت:
زبان به مهر كن و جز به گاه ال مگشرای

كرره در واليررت قررالوا بلرري رسرري از ال
(ديوان ،ص )3

برگرفته از آيات:
ر شَهِد ا انّه ال الهَ االّ هو( ...آل عمران) 2 ،
ر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَرالُواْ بَلَرى شَرهِدْنَا( ...اعرراف،
) 2
ر «اخرو المرعي» در بیت:
دو شاخ گیسوی او چون چهار بیخ حیات

برره هررر كجررا كرره اثررر كرررد اَخررروَ المرعرري
(ديوان ،ص )3

اشاره به :و الذّی اَخْرَوَ المَرعي( ...اعلي)4 ،
مگرررر شرررني ز بررررای عیرررادت دل يرررو

قررردم نهرررد صرررفت ينرررزل ا از برررراال
(ديوان ،ص

)

برگرفته از احاديث قدسي:
ينزل ا الي السما الدنیا حین يمضي ثُلثُ اللیل االوّل فیقولُ اَنا الملكُ من ذاالذی يَدعوني فاستجبْلَهُ و مَرن ذالرذی
يَسألُني فَأععیهُ ،مَن ذاالذی يست فِرني فَاَغْفَرَ له فال يزالُ كذلك حتي يضئُ الفجرُ (احاديث قدسي ،و  ،ص )24
ر «جماع االثم» در بیت:
برو نخست طهارت كن از جمراع االثرم

كه كس جنب نگذارنرد در جنرا

خردا
(ديوان ،ص ) 9

برگرفته از حديث:
«الخمر جماع االثم و امّ الخنائث و مفتار الشرّ» (مسند الشها  ،و  ،ص 62؛ بحاراالنوار ،و  ،60ص )924
ر «اَخسِئوا فیها» در بیت:
كه خود زبان زباني به حرنس گراه جحریم

دهرررد جررروا

بواجرررب كررره اخسرررئوافیها
(ديوان ،ص ) 9

برگرفته از آيه :قال اَخسِئوا فیها و ال يُكلّمون( ...مُمنون) 02 ،
ر «ربّنا اَرِنا» در بیت:
يقین من يرو شناسري ز شرك مختصرران

كررره علرررم يسرررت شناسرررای ربّنرررا اَرِنرررا
(ديوان ،ص ) 0

برگرفته از آيه:ر «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا( »...فصّلت) 3 ،
نیز از حديث :اللهمّ ربّنا اَرِنا االشیا كماهي (عوالي اللئالي ،و  ،4ص  ) 9و شواهدی ديگر كره خاقراني از كلمرات
اندكي از آيه و حديث سود جسته است.
ر -4رويكرد خاقاني در شیوه يأثیرپذيری گزاره ای از نوع حل به صورت آوردن كلمايت يره در چنرد جرای
ابیات به صورت پراكنده است .هنر خاقاني رادر اين گونه موارد بیشير هنگامیي یبینیم كه شاعر از اجزا يك آيه يا
حديث در يركیب سازيها استفاده ميكند .اين شیوه يأثیرپذيری از نوع حل حدودا  3درصد جامعه آماری را ميسازد،
به عنوان نمونه:
ر «نفس معمئنه ،آواز ارجعي و هايف ر ا» در بیت:
بررا نفررس معمئنررة قرررينش كررن آن چنرران

كرررزواز ارجعررري دهررردش هرررايف ر رررا
(ديوان ،ص )6

برگرفته از آيه « :يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُعْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَا ِیَة مَّرْ ِیَّة» (فجر) 2- 2 ،
ر يركیب «االالذين» و «طمعرا الشعرا» در بیت:
مررررا بررره منرررزل اال الرررذين فررررود آور

فروگشررررای ز مررررن طمعرررررا الشررررعرا
(ديوان ،ص ) 0

كه مصراع دوم بر گرفته از آيات « :وَالشُّعَرَا ُ يَتَّنِعُهُمُ الْ َاوُونَ * أَلَمْ يَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِیمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَرا لَرا
يَفْعَلُونَ» (الشعرا6،

) 4

و مصراع اول برگرفته از آيه« :إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِیرا( »...شعرا ) 2 ،
ر يركیب «كتا

كريم» و «ايها المال » در ابیات:

درسرت گرويي صردرالزمان سرلیمان برود

صنا چون هدهد و محنت سرای من چو

كرريم

رنا
صرررررررررررررررررررررررررررررررررررر
بمررال
همرري سرررايم يررا ايهررا المررال

از آن زمان كه فروخواندم آن كتا

(ديوان ،ص ) 3
برگرفته از آيه« :قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَا ٌ كَرِيمٌ( »...نمل) 3 ،
ر يركینات «نور السموات ،مشكوه دل و مصنار ال» در بیت:
هر چه جز نور السموات از خدای آن عزل كرن

گر يرا مشكوه دل روشن شد از مصرنار ال
(ديوان ،ص )

برگرفته از آيه « :ا نور السموات و االر

مثلُ نورِه كمِشكوة فیها مصنارٌ في زجاجة الزجاجة كأنها كوكربّ دُرّی»...

(نور)90 ،
ر و يا يركینايي چون «يیه ال ،منزل اال ا  ،در ال ،صدر االّ ،باديه ال ،كعنه اال ا و »...در ابیات:
از عشق ساز بدرقه پس هم به نرور عشرق

از يیرررره ال برررره منررررزل اال ا انررررردر آ
(ديوان ،ص )9

چون رسیدی بر در ال صدر اال جوی از آنرك

كعنه را هم ديد بايد چون رسیدی در منا
(ديوان ،ص )

بررا البرررآر نفررس چلی اپرسررت از آنررك

عیسي يست نفس و صرلیب اسرت شركل ال

گرررر در سرررموم باديررره ال ينررره شررروی

آرد نسررررریم كعنررررره االّ اللهرررررت شرررررفا

ال را ز الت برراز نررداني برره كرروی ديررن

گرررر بررريچرررراغ عقرررل روی راه اننیررررا
(ديوان ،ص ) 6

كه برگرفته از عنارت «ال اله االّ ا » و آيه زير است:
شَهِد ا اَنّه ال اله االّ هو (آل عمران) 2 ،
9ر - 4رويكرد خاقاني در يأثیرپذيری گزاره ای گاه در حد استفاده از يك كلمه خالصه ميشود كره ايرن واژه
ذهن مخاطب را به سوی آيه مورد نظر سو ميدهد .اين گونه كلمات و واژههای كلیدی در حد يلمیح نیست ،بلكه
بخشي از يك گزاره است كه شاعر با حذف اساسي كلمات آيات و احاديث ،ينها به يك فعل يا اسم از آيه و حديث
مزبور بسنده كرده است و اين رويكرد خاقاني اوو يأثیرپذيری گزارهای از نروع حرلّ محسرو

مريشرود .حردود 3

درصد از يأثیرپذيريهای گزارهای از نوع حل ،اين گونه است؛ جهت نمونه مييوان به شواهد زير اشاره كرد:
اگررر مرررا نرردی ارجعرري رسررد امررروز

وگرررر بشرررارت اليقنعررروا رسرررد فرررردا
(ديوان ،ص

)

برگرفته از آيات زير است:
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُعْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَا ِیَة مَّرْ ِیَّة» (فجر ) 2- 2
« قُلْ يَا عِنَادِیَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا يَقْنَعُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ ْفِرُ الذُّنُو َ جَمِیعًا( »...زمر)09 ،
ر «ال يَخَف» و «ال بُشری» در بیت:
به روز حشرر كره ابررار ال يخرف شرنوند

به گوش خراطر ايشران رسران كره ال بشرری
(ديوان ،ص ) 0

برگرفته از دو آيه « :وَقَالُوا لَا يَخَفْ وَلَا يَحْزَنْ » (عنكنوت )9 ،لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِینَ (فرقان،

) است.

«ال يَعجنوا و» ال يَقنعوا در بیت:
ال يعجنرروا اشررارت كرررده برره مرسررلین

ال يقنعررررروا بشرررررارت داده بررررره ايقیرررررا

(ديوان ،ص)0
شاعر «ال يَعجنوا» را به صورت حلّ از آيات زير گرفته است:
«أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْجَنُونَ» (نجم« )03 ،قَالُواْ أَيَعْجَنِینَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ» (هود)29 ،
و «ال يقنعوا» را از آيه « لَا يَقْنَعُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ( »...زمر )09 ،اخذ كرده است.
ر گاه شاعر در يأثیرپذيری گزارهای از نوع حلّ ينها به كلمه آغاز آيه بسنده ميكند:
نجسته فقرر ،سرالمت كجرا كنري حاصرل

نگفترره بسررم بالحمررد چررون كنرري منرردا
(ديوان ،ص

)

كه شاعر از آغاز دو آيه به يفكیك سود جسته است :بسم ا الرحمن الرحیم (فايحه ) ،الحمد ر ّ العالمین
(فايحه) ،
ر يأثیرپذيری گزاره ای از نوع حلّ گاه در حد ذكر يك حرف از عنارت معرر ميشود .شاعر در شواهد زيرر از
حرف «ال» استفاده ميكند:
ای پرررنو نوبررره كوفتررره در دار ملرررك ال

ال در چهرررار برررالش وحررردت كشرررد يررررا

دروازه سررای ازل دان سره حررف عشررق

دندانرررره كلیررررد ابررررددان دو حرررررف ال

بي حاجني ال بره در ديرن مرر كره هسرت

ديررن گررنو خانرره حررق و ال شرركل اژدهررا
(ديوان ،ص )9

كه بر گرفته از عنارت «ال اله الّا ا » و «شهد ا انّه ال اِله االّ هو» (آل عمران ) 2 ،است (نیز رك :ر ر)4
ر خاقاني در اين نوع يأثیرپذيری به ندرت از صنعت هجا استفاده ميكنرد و كلمره برگرفتره از قررآن را بره صرورت
هجايي در بیت ميآورد:
آن

و ت شكن كه به يعريرف او گرفرت

هم قاف و الم رونق و هم كراف و نرون
بهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
(ديوان ،ص )4

كه قاف و الم مراد لفظ «قل» است برگرفته از آيه «قل هو ا احد» به معني يوحید و «كاف و نرون» مرراد لفرظ
«كن» برگرفته از آيه « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ» (يس )2 ،و يا آيه « :بَردِيعُ السَّرمَاوَاتِ وَاألَرْ

ِ

وَإِذَا قَضَى أَمْرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ» (بقره) 2 ،
ر يكي ديگر از رويكردهای خاقاني در يأثیرپذيری گزارهای از نوع حل آوردن يك لفظ از آيه و حرديث اسرت
همراه با مضامیني كه الهام گرفته از آيه و حديث است ،به عناريي يأثیرپذيری گرزارهای را برا الهرامي بنیرادی يلفیرق
ميكند .در بیت زير شاعر لفظ «قنا» را از قرآن اخذ ميكند ولي يركیب و مفاهیم بعد از آن را خود ميسازد كه بنیراد
آن سخن در آيات وجود دارد .به عنوان مثال ميگويد:
قنروت مررن بره نمرراز نیراز در ايررن اسررت

كررره عافنرررا و قِنرررا شرررَّ مرررا قضررریتَ لنرررا
(ديوان ،ص ) 0

در اين بیت لفظ «قنا» گزاره ای است كه در آيه آمده است ،ولي عنارت «شرّ ماقضیتَ لنا» در آيات نیامده اسرت
ولي قريب به همین مفهوم يعني «عذا

النار» بعد از لفظ «قنا» در آيه زيرر موجرود اسرت « :رَبَّنَرا  ...سُرنْحَانَكَ فَقِنَرا

عَذَا َ النَّار» ِ(آلعمران) 3 ،
و يا در آيات:
ر وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آيِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَة وَفِي اآلخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَا َ النَّارِ(بقره) 0 ،
ر الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَا َ النَّارِ (آلعمران) 6 ،
0ر يكي از رويكردهای مهم در ديوان خاقاني اثرپذيری الهامي بنیادی است .شاعر در اين رويكرد پايره و بنیراد
سخن را از آيه و حديث اخذ ميكند 90 .درصد يأثیرات خاقاني از قرآن و حديث الهامیي بنیادی است .اين الهام گاه
از و ور خاصي برخوردار است و به نوعي يرجمه خیلي آزاد محسو

ميشود و گاه بسریار بعیرد و دور از ذهرن

است و با يأمل مي يوان دريافت كه خاقاني متأثر از آيه و حديث است .از حیث آماری  3درصد از يأثیرات الهرامیي
بنیادی از نوع اول و

درصد از نوع دوم است.

 - 0خاقاني در رويكرد الهامي بنیادی عمديا اسنادهايي را ميآورد كه كلید واژه اين اسنادها برگرفتره از قررآن
و حديث است؛ به گونه ای كه بايد آن را يرجمه خیلي آزاد از آيات و احاديث بره شرمار آورد؛ شرواهد زيرر از ايرن
نوعند:
ر اسناد «امارت» و اين كه زبان شاعر كلید گنو عرش است در بیت:
وين دو دعوی را دلیلست از حديث مصعفي

هم امارت هم زبان دارم كلید گنو عررش

(ديوان ،ص ) 2
برگرفته از :الشعرا امرا الكالم (ايضار المكنون ،ص
و حديث «انّ

)0

يحت العرش كنوزا مفايیحها السنه الشعرا » است( .يذكره القنور ،ص ) 0

ر اسناد «سحر و معجزه» به ذهن و فعنت خاقاني به عنوان شاعر در بیت:
دشرمنند ايرن ذهررن و فعنرت را حريفرران

منكرنرد ايررن سررحر و معجرز را رفیقرران ريررا

حسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

(ديوان ،ص ) 2

برگرفته از حديث« :اِنّ مَنَ النیان لَسِحرا» (معجم احاديث ننوی ،و  ،ص  )494و يا «يقولرون شراعر كراهنا سراحرا»
(همان)
نیز ساختار «نظامیان سحر» برای شعرا در بیت زير متأثر از احاديث فو است:
عقد نظامیان سرحر از مرن سرتاند واسرعه

قلررب رررّابان شررعر از مررن پررذيرد كیمیررا
(ديوان ،ص ) 2

ر اسناد «بانوا بودن نظام آفرينش» به پنو فريضه الهام گرفته از آيات مربوط به يسنیح يكويني است؛ در بیت:
بر پنو فر

عمر برر افشران كره هسرت

شرررش روز آفررررينش از ايرررن پرررنو برررانوا
(ديوان ،ص )4

برگرفته از آيه « :يُسَنِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ

ِ لَهُ الْمُلْكُ( »...ي رابن ) ،و يرا آيره « :يُسَرنِّحُ لِلَّرهِ مَرا فِري

ِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِیمِ» (جمعه) ،

ر سخن درباره «خُلق و نعق» رسول اكرم (ص) در بیت زير اساسا برگرفته از آيات است:
ز فرررّ نعقررش حنررل المتررین گرفررت بهررا

زبوی خلقش حنل الوريرد يافرت حیرات

(ديوان ،ص ) 4
برگفته از:
ر وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ (قلم / )4 ،وَمَا يَنعِقُ عَنِ الْهَوَى(نجم)9 ،
ر يركیب «حامل بكر» و اسناد آن به حضرت مريم در بیت زير الهام گرفته از آيه است:
به دست و آستین و باد مجرا

برره مهررد راسررتین و حامررل بكررر

(ديوان ،ص ) 2
برگرفته از :قَالَتْ رَ ِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرا (آل عمران)42 ،
ر اسناد «زبان بسته عیسي به نعق درباره رسول اكرم (ص)» الهام گرفته از آيه « و منشّرا برسول يأيي من بعدی اسرمه
احمد» (الصف )6 ،در بیت:
كرره نخررل خشررك پرري مررريم آورد خرمررا

زبرران بسررته برره مرردر محمررد آرد نعررق

(ديوان ،ص () 9نیز ر.ك :درباره نخل خشك و مريم به بحث يلمیحي)
ر يركیب «قابل امانت» در بیت:
و آن عامرررررل ارادت ،در عرررررالم جرررررزا

آن قابررررل امانررررت در قالررررب بشررررر

(ديوان ،ص ) 2
الهام گرفته از آيه« :إِنَّا عَرَ ْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

ِ وَالْجِنَالِ فَأَبَیْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَرانُ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا» (احزا )2 ،
ر اسناد «يلقین سودا به شیعان» در بیت:
برررس ای خاقررراني از سرررودای فاسرررد

كررره شررریعان مررريكنرررد يلقرررین سرررودا
(ديوان ،ص ) 2

كه الهام گرفته از ...« :يُلْقِي الشَّیْعَانُ فِتْنَة لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَ

ٌ( »...حو )09 ،است».

و شواهدی ديگر:
 - 0دسته ديگر از رويكردهای الهامي بنیادی در شعر خاقاني از حدّ يرجمه بسیار آزاد هم ميگرذرد ،ولري برا
اين وجود الهام گرفته از آيات و احاديث است كه دور از ذهن و بعید به نظر ميرسند ،لیكن با يأمل قابل يشرخی
است؛ جهت نمونه به موارد زير مييوان اشاره كرد:
زان سوی عرش رفته هرزاران هرزار میرل

خررود گفترره اَيررن انررزل و حررق گفترره هیهنررا

شاعر من اين كه بیناد سخنش را آيات قرار ميدهد ،ولي از حد يرجمه آزاد گذشته است ،متأثر از آيات:

«وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى* فَكَانَ قَا َ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى» (نجم)2-3 ،
در اين مقام كسي كوچو مار شد دو زبران

چررو مرراهي اسررت بريررده زبرران در آن مررأوا
(ديوان ،ص )2

الهام گرفته از حديث :المسلمُ مَن سَلِم المسلمونَ مِن لسانِه و يَده (بحاراالنوار ،و  ،ص ) 9
سربنه كاينجا سرری را صرد سرر آيرد در

بلكه بر سر هر سری را صد كراله آيرد ععرا

عرررررررررررررررررررررررررررررررررررو

(ديوان ،ص )

الهام گرفته از آيه« :من جا بالحسنة فَلَهُ عشرُ أمثالِها» (انعام)60 ،
رخت از اين گننرد بررون برر گرر حیرايي

زان كه يا در گننردی برا مردگراني هرم وطرا

بايررررررررررررررررررررررررررررررررررردت

(ديوان ،ص )

الهام گرفته از حديث :ايا كم ومجالسه المويي قیل و مَن هُم قالَ األغنیا (احاديث مثنوی ،ص ) 06
لفظ دل و نقش اماني با يوجه به «نظرگاه پادشاه» الهام گرفته از احاديث است ،در بیت:
در دل مدار نقش اماني كره شررط نیسرت

بتخانرررره سرررراختن زنظرگرررراه پادشرررراه
(ديوان ،ص )9

الهام گرفته از حديث :ان ا ال ينظُرُ الي صُوركم و اموالكم و لكن ينظرُ الري قلروبكم و اعمرالكم (احاديرث مثنروی،
ص)03
ر اسناد سیلي خوردن شیعان از رسول اكرم (ص) در بیت:
آدم از او برره برقررع حرمررت سرر ید روی

شرریعان از او برره سرریلي حرمرران سرریه قفررا
(ديوان ،ص )0

الهام گرفته از روايت« :أسلم شیعان علي يردی و ال يرأمُرني اال برالخیر» (احاديرث مثنروی ،ص
عناريهای عربي در ،...و  ،ص

 /فرهنرگ

)

نیز حديث :لیسَ مِنكم من أحد اال و قد وُكّلَ به قرينهُ من الشیاطین قالوا و انتَ يا رسولَ ا قالَ نَعَم و لكنّ ا
اَعانني علیه فَاَسلمَ (احاديث مثنوی ،ص

)

ر در بیت:
ای هسررتهررا زهسررتي ذات يررو عاريررت

خاقرراني از ععررای يررو هسررت آيررت ثنررا
(ديوان ،ص )2

الهامي است از حديث «لوال محمدّ ما خلقتُ الدنیا و اآلخرة و ال السمواتِ و األر

و ال العررش و ال الكرسري

و ال اللور و الالقلم و ال الجنه و الالنار و لوال محمدّ ما خلقتُك يا آدم» (احاديث مثنوی ،ص  ، 43برگرفتره از شررر
يعرف)
6ر يكي از شاخه های يأثیرپذيری الهامي بنیادی كه شاعر بره عمرد نكتره و نشرانهای را در بیرت خرويش ذكرر
ميكند ،يأثیرپذيری «يلمیحي» است و اين نكته و نشانه است كه رويكرد يلمیحي را از شیوه الهرامیي بنیرادی متمرايز

مي سازد؛ هر چند كه در هر دو شیوه ،يأثیر شاعر الهام گرفته از قرآن و حديث است .درصد آماری ايرن رويكررد در
ديوان خاقاني حدودا  0درصد است كه به انضمام  90درصد رويكرد الهامیي بنیرادی حردودا  00درصرد از جامعره
آماری را در ديوان شاعر يشكیل ميدهد و قععا مييوان شیوه الهامي بنیادی را در كنار شیوه يلمیحي از اصرالتهرای
سنكي ديوان خاقاني به حسا

آورد و اين جامعه آماری در مقايسه برا شریوه گرزارهای (حردود 90رر 90درصرد) از

اصالت بیشتری برخوردار است .يأثیر محتوای قصايد خاقاني نشان مي دهد كه نوع يأثیرپذيری بره شریوه يأثیرپرذيری
يلمیحي با محتوای قصیده اريناط يام دارد .به عنوان مثال در قصیده يرسائیه ،شاهد يأثیرپرذيری يلمیحري مربروط بره
حضرت عیسي (ع) هستیم .همین طور در قصايدی كه خاقاني به مدر رسول اكرم (ص) و ...ميپردازد .نمونرههرايي
از يأثیرپذيری يلمیحي در ديوان خاقاني:
ر ساختن «مرغ» يوسط عیسي (ع) و طنابت عیسي (ع) در ابیات:
چرره راحررت مرررغ عیسرري را زعیسرري

كرره همسررايه اسررت بررا خورشررید عررذرا
(ديوان ،ص ) 4
عررررازر احیررررا

چگونرره سرراخت از گررل مرررغ عیسرري

چگونررره كرررررد شرررخ

چرررا عیسرري طنیررب مرررغ خررود نیسررت

كررررره اكمررررره را يوانرررررد كررررررد بینرررررا

(ديوان ،ص ) 2

(ديوان ،ص ) 4
زمرغرررزار سرررالمت دل مراسرررت خنرررر

كرره هررم مسرریح خنررر دارد از مررزاو گیررا
(ديوان ،ص )2

اكنون طلب دوا كه مسیح يو برزمي اسرت

كانگه كه رفرت سروی فلرك فروت شرد دوا
(ديوان ،ص ) 0

الهام گرفته از آيات زير است:
ر ...وَإِذْ يَخْلُقُ مِنَ العِّینِ كَهَیْئَةِ العَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَكُونُ طَیْرا بِإِذْنِي وَيُنْرِى ُ األَكْمَهَ وَاألَبْرَصَ بِإِذْنِي (مائده) 0 ،
(نیز آل عمران)43 ،
ر و نیز آيه ...:وَأُبْرِى ُ األكْمَهَ واألَبْرَصَ وَأُحْیِي الْمَوْيَى بِإِذْنِ اللّهِ( ...آلعمران)43 ،
ر يلمیح «نعق عیسي ،صوم مريم ،اعجاز مريم و نخل خرما» در ابیات:
نتیجرره دختررر طررنعم چررو عیسرري اسررت

كررره برررر پررراكي مرررادر هسرررت گويرررا
(ديوان ،ص ) 4

مريم گشراده روزه و عیسري بنسرته نعرق

كررو در سررخن گشرراده سررر سررفره سررخا
(ديوان ،ص )0

چرره بررود آن نعررق عیسرري وقررت مرریالد

چررره برررود آن صررروم مرررريم گررراه اصررر ا

(ديوان ،ص ) 2
سررخن بررر بكررر طنررع مررن گررواه اسررت

چرررو برررر اعجررراز مرررريم نخرررل خرمرررا
(ديوان ،ص ) 4

زبرران بسررته برره مرردر محمررد آرد نعررق

كرره نخررل خشررك پرري مررريم آورد خرمررا
(ديوان ،ص ) 9

كه بر يريیب اشاره دارد به آيات:
ر قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَنِیًّا* قَالَ إِنِّي عَنْدُ اللَّهِ آيَانِيَ الْكِتَا َ وَجَعَلَنِي نَنِیًّا(مريم90 ،ر) 3
ر إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیًّا (مريم) 6 ،
ر وَهُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ يُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَنًا جَنِیًّا (مريم) 0 ،
ر ...وَمُنَشِّرا بِرَسُولٍ يَأْيِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصف)6 ،
به همین منوال خاقاني به يلمیحايي مربوط به حضررت آدم (ع) ،حضررت سرلیمان (ع) ،حضررت خضرر (ع)،
حضرت ابراهیم (ع) ،حضرت يوسف (ع) ،ماجرای ابراهیم و كعنه و ...ميپردازد.
 2ر يكي ديگر از رويكردهای خاقاني به قرآن و حديث يأثیرپذيری گزارشي است.
به ندرت مضامیني ديده مي شود كه يرجمه صريح يا يرجمه آزاد از آيرات و احاديرث باشرد .از حیرث آمراری
مييوان گفت كه شیوه گزارشي  9درصد از جامعه آ ماری را در ديروان خاقراني بره خرود اختصراص داده اسرت؛ بره
عناريي شاعر كمتر سعي مي كند يا به يرجمه آيات و احاديث ب ردازد و اين شیوه چندان درخور يوجه خاقاني ننروده
است .جهت نمونه مييوان به ابیايي اشاره كرد:
او رحمررت خداسررت جهرران خرردای را

از رحمرررت خررردای شررروی خاصررره خررردا
(ديوان ،ص ) 2

مصراع اول ،يرجمه از عنارت «و ما أرسلناك اال رحمة للعالمین» است.
ر مصراع اول بیت زير:
هرچه جز نورالسموات از خدای آن عرزل كرن

گريو را مشكوه دل روشن شد از مصنار ال
(ديوان ،ص )

چنانده در مصراع اول «نور السموات را مرادف با ا »« .جز را مرادف با االّ» و «خدای را مرادف با اله» و «عزل
كن را مرادف با ال» بگیريم بايد بگويیم كه مصراع اول يرجمه «ال اله اال ا » يا « ...ال اله اال هو» است؛ و...
نتيجهگيري
با عنايت به حدود صد شاهد از ابتدای ديوان خاقاني اين نتیجه حاصل ميشود كره اصرالت سرنك خاقراني در
يأثیرپذيری از قرآن و حديث شیوه الهامي بنیادی است .منرهن است كه شریوه يلمیحري خرود از شراخههرای شریوه
الهامي بنیادی محسو

مي شود و از سويي از اصالتهای زيناشناختي شعر خاقاني نیز به حسا

مريآيرد .از حیرث

زباني مييوان گفت كه خاقاني از گزارهها بیشير سود ميجويد و برای گزارهها در ساختار كالم نقش ويرههای قائرل
است .از حیث دستور زبان اين گزارهها عمديا در جايگاه مضاف الیه استعمال ميشوند.
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