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چکیده
قرآن کریم ،سرچشمهی علم ،معرفت و برنامهی زندگی سعادتمندانهی انسانهاست و هر
کس حسب توانمندی خویش از آن بهره میگیرد .شاعران نیز به فراخور ذوق خویش و در
جهت مقبول ساختن بیشتر شعر خویش در کالم خود از این منبع الیزال بهره بردهاند .ورود
قرآن کریم به زبان فارسی سبب غنای آن و افزایش دامنه مفردات و مضامین شعری شده و
اسلوب شعر فارسی را سهل و ساده ساخته است .نسیمی شیروانی -شاعر دوره تیموری -به
واسطهی آشنایی با قرآنکریم -بیشک در سخنان خویش از نصّ آن اثر پذیرفته است .وی در
خالل اشعار خویش گاهی عین آیات قرآنی را به کار گرفته و گاهی جزئی از آنها را در شعر
خویش گنجانده است .نسیمی در پارهی دیگری از اشعار خویش به مضامین قرآنی -دینی مانند
قیامت ،توحید و زوال دنیا اشاره نموده است .اشاره به پیامبران(علیهمالسالم) ،که داستان آنها
در قرآن کریم بیان شده بخش دیگری از اشعار نسیمی را به خود اختصاص داده است.
نویسندگان در این مقاله برآنند با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،الهامپذیری نسیمی را از
مفردات و عبارات قرآن کریم و نیز داستانها و شخصیتهای قرآنی و توانایی وی در به
کارگیری کالم وحی نمایان سازند.
کلید واژگان :قرآن کریم ،شعر فارسی ،دوره تیموری ،نسیمی شیروانی.
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 -3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارniaiesh6087@gmail.com :
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مقدمه
.1 .3
مقدمه
قرآن کریم ،کتاب دینی و اعتقادنامهی همهی مسلمانان جهان است .این کتابِ
حكمت و هدایت ،نظر به تعالی انسانها از خاك تا افالك دارد و اساساً آمده است
که آدمیزادگان را از مغاك شهوات پست حیوانی به اوج افالك و سفرهای علوی و
آسمانی برساند .کتابی که با گذشت بییش از هیزار و چهارصید سیال ،بیا زنیدگی
انسانها عجین شده و گویی با رگ و پوست و خون آنان در هم آمیخته است .لذا
خواندن ،درك مفاهیم و آموزش ایین کتیاب بیزرگ بیه منزلیه زیسیتن و حییات
دوبارهی ما با قرآن است .از روزی که آیات وحیانی آن بر رسول گرامی اسالم(ص)
نازل شده تا به امیروز ماییه ی هیدایت و رشید بشیر واقیع گردییده اسیت و ابعیاد
بیانتهای این گنجینهی آسمانی برای هیرکس ،نسیبت بیه فراخیور حیالش قابیل
بهرهگیری بوده است(پاكنیا تبرییزی .)13 :1311 ،ادبیّیات در پرتیو قیرآن کیریم بیه
زیباترین شكل ممكن تعالی یافته و ادیبان و شاعران از دیرباز در آثار خیویش بیه
آیات قرآنی توجه داشته و از آنها بهره بردهانید .از آنجیا کیه قیرآن کیریم معییار
فصاحت و بالغت در نزد مسلمانان بوده است ،شاعران و نویسندگان کوشیدهاند بیا
استفاده از الفاظ سحرانگیز و معانی واالی آن ،توانایی خود را در به کارگیری الفاظ
و مضامین نشان داده و نیز با استشهاد به آن ،تأثیر سخن خود را فزونی بخشند و
در پناه قداست و حرمت کالم ربّانی ،حیالوت اندیشیههیای خیود را صید چنیدان
ساخته ،آن را ارجمندتر و پذیرفتنیتر نمایند «به کارگیری و بازخوانی قرآن کریم
در متون شعری یعنی اعطای مصداق بودن به شعر و باال بردن ارزش آن به خیاطر
قداست و اعجاز قرآن کریم» (جربیو .)131 :2002 ،،ایین کتیاب ارزشیمند یكیی از
سرچشمههای میراث و تمدن بشری و یكیی از منیابعی اسیت کیه میورد عناییت
شاعران و نویسندگان قرار گرفته و به جرأت میتوان گفت ،کمتر شیاعر و ادییب
مسلمانی است که درآثار خویش به نحوی از قرآن حكیم متأثر نباشد.
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ایرانیان با اثرپذیری از سرچشمهی زالل قرآنکریم ،آثاری جاودانه در نظم و نثر
آفریدهاند .تجلّی تعالیم و الفاظ قرآنی در سرودههای پارسی قبل از سدهی سوم،
چندان آشكار نیست «پیشینهی بهرهگیری و اثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن و
حدیث به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی یعنی نیمههای سدهی سوم میرسد»
(راستگو .)3 :1331 ،با گذشت زمان و بالندگی شعر فارسی و با آمدن شاعرانی که
در قرآن و معارف اسالمی تبحّر داشتند ،آموزههای قرآنی در شعر فارسی گسترش
روز افزون یافت و به اوج خود رسید .دکتر شمیسا در اینباره میگوید« :استفاده از
آیات قرآن در ضمن کالم ،از بارزترین تغییرات سبكی به شمار میآید که به صور
مختلف ،از اوایل قرن پنجم به بعد متداول شد» (شمیسا .)33 :1312 ،در کتابهای
قدیمی و در میان نقاد قدیم ،اثرپذیری از قرآن کریم و یا دیگر متون پیشین با
اصطالحات گوناگونی بیان شده است مانند اقتباس که در نقد قدیم وجود داشته
است «اقتباس آن است که کالم چیزی از قرآن یا حدیث دربر داشته باشد»
(حلبی .)323 :1810،یا تضمین که ابناثیر آن را این گونه تعریف کردهاست« :این
که شاعر یا ادیب ،شعر یا نثر خویش را با کالمی از دیگری به قصد کمک به تأکید
معنای مورد نظر خویش به کار گیرد» (ابناثیر.)203 :1881 ،
تلمیح نیز یكی دیگر از این اصطالحات به حساب میآید «تلمیح مصدر باب
تفعیل به تقدیم الم از لمح به معنی نظر کردن ،عبارت است از آن که متكلم در
کالم اشاره کند به قصهی معروفی یا شعر مشهوری یا مَثَل سائری»
(هاشمیخراسانی ،1332 ،ج )211 :8یا «تلمیح آن است که به مناسبت کالم به
داستان یا آیه یا حدیث یا شعری اشاره شود .الزمهی دریافت معنی و زیبایی
تلمیح ،آشنایی قبلی با آن داستان یا مثل یا آیه یا شعر است»( .وحیدیانکامیار،
 .)11 :1311در نقد معاصر نیز این گونه اثرپذیری تحت عناوینی مانند بینامتنیت،
بینامتنی ،ترامتنیت و ...تبیین میشود.
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 .4-3دوره تیموری در ادب فارسی

 .1-3حیات و ممات عمادالدین نسیمی شیروانی
عمادالدین نسیمی ،یكی از بزرگترین مردان مبیارز و یكیی از برجسیتهتیرین
شخصیتهای ادبی و فرهنگی و یكی از مشهورترین و جسورترین شاعران مشیرق
زمین است که تمام خویش را صرف مبارزه در راه نجات مردم و رهایی ستمکشان
از جور و ستم اربابان زور و زر نموده است .عمادالدین نسیمی بیه سیال311ق ،در
شهر تبریز ،در خانوادهای مذهبی چشم به جهان گشود .شعر وی شعری اسیت بیا
درونمایهای عرفانی ،با مضامینی زیبا و باریکبینیهای خاص .نسیمی از شیاعران
سبک عراقی است و بیشتر از سعدی و حافظ متأثر است .ظاهراً تخلص «نسیمی»
مربوط به دوران پختگی شعری شاعر است چرا که او «هاشمی» و «حسینی» نییز
تخلص میکرده است(ر .ك نسییمی .)12 :1318،شی مفید از وی به عنوان نسییمی
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دکتر صیفا ،دورهی تیمیوری را آخیرین دورهی مهیم در ادب قیدیم مییدانید.
«دورهی تیموری یكی از دورههای مهیم ادب فارسیی و بیه سیخن دیگیر آخیرین
دورهی مهم در ادب قدیم است ،این دوره اگیر چیه از حییث ثبیات پادشیاهیهیا
چندان دورهی خوبی نبود و کشاکشهیای میدعیان سیلطنت در ممالییک وسییع
تیموری بسیار رخ داد ،امّا از بیاب ارزش خیدمتهیای پادشیاهان و شیاهزادگان و
امیران و رجیال آن عهید ،مسیلماً یكیی از دورههیای بسییار پرثمیر بیوده اسیت»
(صفا .)18 :1313،حسین فریور در تیاری خیویش ،بیه ذکیر خصوصییات ایین دوره
پرداخته است «از قرن هفتم ،زبان ترکی که در نثیر فارسیی مخصوصیاً در تیاری ،
نفوذ پیدا کرده بود در این دوره به شعر نیز سرایت کرد و در قرن نهم ،نفوذ تصوف
در شعر فارسی ،کاملتر و عمیقتر شد و اغلب شیعرای ایین دوره صیوفی مشیرب
بودند .ساختن معما ،رواج بیشتری یافت و سرودن میادهی تیاری  ،بییش از پییش
معمول شد» (ر.ك فریور .)280 :1312،یكی از ویژگیهیای دوران تیمیوری ،بسی و
توسعه و پیشرفت فوقالعادهی تصوّف و ازدیاد خانقاهها در این دوره است.
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آهیییم چیییون دم سیییحرگهی سیییرد شیییود
خورشید که پردلتیر از آن چییزی نیسیت
در وقییت فییرو شییدن رخییش زرد شییود
(باغبان)31 :1313 ،

حمید آراسلی ،نویسندهی آذری زبان ،درباره شخصیت و دالوری نسییمی ایین
چنین روایت میکند «گویند نسیمی را این ریا و بیایمانی گران آمد و فیالبداهه
سرود:
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شیرازی یاد نموده و اعالم کرده که در زرقان -از توابع شیراز -بر سر قبر او رفتیه
است (شی مفید.)110 :1331،
سخاوی و ابنعمیاد حنبلیی لقیب «نسییمالیدین» را کیه هیر دو از ابینحجیر
گرفتهاند ،به عنوان نام نسیمی متذکر شدهاند .قدیمیتیرین مأخیذی کیه از لقیب
«عمادالدین» سیخن گفتیه اسیت ،کتیاب مجیالسالعشیاق کمیالالیدین حسیین
گازرگاهی(تألیف801ق) است .لطیفی در تذکرةالشیعرای خیود ،نسییمی را اهیل
ناحیهی نسیم در نزدیكی بغداد میداند .گروهی آرامگیاه او را در زرقیان فیارس و
گروهییی دیگییر در حلییب میییداننیید(ر.ك جاللییی پنییدری .)23 -31 :1332 ،نسیییمی
شیروانی ،یكی از شاعران فرقه حروفیّه و «اشعار وی لبریز از عقاید حروفیّه است»
(همان.)31 :
در مورد مرگ وی کوتاه میتوان گفت که «علما ،شیوخ و قضات حلب نسییمی را
به گمراه کردن برخی اشخاص نادان و انداختن آنهیا بیه راه کفیر و زندقیه میتهم
ساخته ،سلطان مؤید ،حاکم حلب را به کشتن او ترغیب کردند .سلطان دستور داد
تا پوست نسیمی را زنده زنده بكنند» (غفیاریفیرد .)13 :1318 ،در میورد میرگ وی
آمده است «در محل پوست کندن ،خون بسیار از او رفته ،رنگش زرد شد .گفتنید
که چون است که رنگ زرد کردهای؟ گفت :من آفتاب سیههر عاشیقیام از مطلیع
عشق طالع شده ،آفتاب در محلّ غروب زرد میشود ،و گویند نسیمی فییالبداهیه
سرود:
آن دم کیییه اهیییل موکیییل میییرد شیییود
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زاهد از بیم یک انگشیت ،زحیق رو گیردان
پوست گیرنید زعاشیق ،بنگیر بیاکم نیسیت

 .2-3فرقه حروفیّه و نسیمی
ذبیحاهلل صفا فرقهی حروفیّه را یک نهضت شیعه دانسته که در لفافهی تصیوّف
ظهور کرده است (صفا ،1313 ،ج .)18 :1حروفیّه یكی از فرقههای تأویلمحور بود که
شیوهی تأویل را از اسماعیلیه آموختیه بودنید و خیود را اهیلتأوییل و اهیلبیاطن
مینامیدند .این فرقه پس از حملهی مغول شكل گرفت ،آنان اعتقیاد داشیتند کیه
خداوند در جسم رهبر آنان حلیول نمیوده اسیت «اعتقیاد بیه تقیدس حیروف در
زمانهای پیش از ظهور فضلاهلل استرآبادی رواج داشته ،اینان تصور میکردند که
خداوند خورشید و ماه را از چشمان خود آفرییده اسیت ،و ادعیا داشیتند کیه رو
خداوند در پیشوای آنان حلول کیرده اسیت» (جاللییپنیدری .)11 :1332 ،فضیلاهلل
نعیمی که برخی او را استرآبادی و برخی تبریزی دانستهاند ،حتی برخی معتقدنید
که او مشهدیاالصل است (میرجعفری )118 :1338 ،بیانی و مؤسیس فرقیه حروفیّیه
است .فضلاهلل میپنداشت که مانند آدم و عیسی و محمد(ص) خلیفهی خداسیت
و همهی آرمان شیعی -عرفانی دربارهی نجات عالم از راه خون در وی جمع آمیده
و بنابراین مهدی و ختماألولیاء و پیغمبر است (همیان .)130 :او ادعیا مییکیرد کیه
مبانی باطنی و حقیقی حروف و کلمات قرآن بر او ظاهر شده و الوهییت -آخیرین
مرحلهی داستان نجات و هدایت بشر که پیوسته تجدید و تكریر میشود -با ظهور
او آغاز گشته است (دو مرحلهی گذشته عبارتند از نبوت و والیت) .پیروان فضل او
را خدا میپنداشتند و آثارش را الهی شمردند (جاللیپندری .)11 :1332 ،آمیوزههیا و
باورهای حروفیّه ،آمیزهای از اندیشههای گوناگون بود .فضلاهلل موفق شد از آراء و
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و به این ترتیب ،مردانه و در حالی که بر دشمنان خود پیروزی معنوی حاصیل
کرده بود به استقبال مرگ میرود» (آراسلی.)21 :1833 ،
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 .5-3دیوان نسیمی شیروانی
نسیمی به سه زبان ترکی ،فارسی و عربی شعر سروده و در هر سه زبان مذکور
دارای دیوان است .دیوانهیای فارسیی و ترکیی وی در سیال 1833م بیه هنگیام
برگزاری جشن ششصدمین سال تولد وی در شهر باکو چیا گردییده امیا دییوان
عربی وی هنوز بدست نیامده است .نسیمی در آثارش ،بیش از همه به آثار نظامی،
اوحدالدین مراغهای و حافظ نظر داشته است .مرحوم سلمان ممتاز برای اولین بار
در سال 1821م دیوان ملمع (فارسی -ترکی) نسیمی را در بیاکو چیا و منتشیر
ساخت(ر.ك نسیمی3-18: 1313 ،؛ حقیقت.)131 :1311،
 .6-3پیشینه پژوهش
تاکنون در مورد تأثیر قرآنکریم در شعر فارسی و فرقیه حروفیّیه مطالعیات و
پژوهشهای ارزندهای صورت گرفته است که ذکر آنها صفحات متعددی را در بیر
میگیرد .در مورد عمادالدین نسیمی نیز تاکنون پژوهشهای زیر به رشته تحرییر
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افكار مسیحیت ،یهود و اسالم و به ویژه مذهب شیعه و تصوف ،آیین جدییدی بیه
وجود آورد.
او با استفاده از علم حروف ،تمام امور و احكام دینی را به  21حرف عربی و 32
حرف فارسی ارجا ،داد و معتقد بود که چون خدا محسیوس نیسیت و جیز از راه
کلمه و لفظ قابل شناخت نیست لذا پایهی شناخت ،لفیظ و کلمیه اسیت .سیخن،
مرکب از حروف است و لذا اصل و لُب سخن ،حرف است .از سوی دیگر لفظ مقدم
بر معنی است و تصور لفظ بیدون معنیی مقیدور نیسیت (میرجعفیری.)130 :1338 ،
عمادالدین نسیمی ،ملقب به خلیفةاهلل و وصیاهلل ،جاویداننامهی فضل را در سیال
 101به نظم کشید .او پرآوازهترین و دلیرترین جانشین فضل بود که سری پرشور
داشت و شاعری سخنور به شمار میرفت (غفاریفرد .)12 :1318 ،طبیعی اسیت کیه
نسیمی شیروانی که بدین طریق با کلمات و معانی قرآن کریم ارتباط داشته است،
از کالم الهی متأثر شده و آن را در شعر خویش به کار گیرد.
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 .1-3سؤال پژوهش
 -1نسیمی شیروانی تا چه میزان از قرآن کریم متأثر شده است؟
 -2شیوه و گونهی این اثرپذیری چگونه است؟
 -4تأثیر قرآن کریم در دیوان نسیمی شیروانی
نویسندگان این پژوهش با تقسیمبندی پژوهش به سه بخش اثرپذیری لفظیی،
اثرپذیری مضمون و فراخوانی شخصیتهای قرآنی سعی نمودهاند تجلّی کالم الهی
را در دیوان نسیمی نمایان سازند.
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درآمده است؛ دیوان شاعر به کوشش سیدعلی صالحی با عنوان «ققنیوس
در شب خاکستر» توس چاپخانه دیبا و بار دیگر با کوشش پرویز عباسی داکیانی
در انتشارات برگ به زیور طبع آراسته گشته است .مهدی زینی( )1313در مقالهی
«زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی» در شماره بهمن کتاب ماه ادبیات و فلسیفه،
در قالب صفحاتی اندك به بررسی زندگی و اشعار این شاعر بزرگ اما گمنام اشاره
نموده است .مهدی تدین نجفآبیادی و علیی رمضیانی( )1380در مقالیه «چهیره
انسان ،تجلیگاه قرآن در نیزد سیید عمادالیدین نسییمی» در شیماره  23نشیریه
ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی به اعتقادات نسییمی در میورد ایین کیه انسیان
نمونهی کامل خدا و خلیفه وی در زمین است ،پرداخته است .علی رمضانی ،مریم
محمدزاده و رسول عبادی( )1382در مقالیه «انسیان از دییدگاه سیید عمادالیدین
نسیمی» در شماره  33فصلنامه تخصصی عرفان اسالمی ،ضمن آوردن نمونههایی
در قالب عناوین :اسم اعظم ،عالم صغیر ،گنج مخفی و ...بیه تبییین اندیشیههیای
انسانشناسی نسیمی پرداختهاند .اما تاکنون پژوهشی که به بررسیی تیأثیر قیرآن
کریم در دیوان این شاعر بهردازد ،مشاهده نشده است .پژوهش حاضر بر آن است
با روش توصیفی -تحلیلی و تاریخی ،ایین دییوان را میورد کنكیاش قیرار داده و
ابیاتی را که مزین به عبارات ،مفاهیم و داستانهای واالی قرآنی میباشید ،میورد
بررسی قرار دهد.
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 .3-4اثرپذیری لفظی از قرآن کریم

واهلل شیییییهیدا کفیییییی بیییییاهلل شیییییهیدا
(نسیمی)31: 1313،

شاعر به وضو اصطالحات و واگگان قرآنی را بدون تغییر در شعر خویش بیان
کرده است؛ وی با استفاده از آیهی قرآن ،دو تصویر زیبا به کار برده؛ اول ایین کیه
شر «الم نشر » فق نسیمی از رخ یار است و دیگر این که آیه «انّیا فتحنیا» بیا
مراجعه به رخ زیبای یار فتح باب میکند و به تعبیر زیباتر؛ دییدن رخ ییار باعیث
گشودگی و انشرا قلب و فتح بابها میشود .شاعر با بهرهگیری از جناس بین دو
کلمه «شر و نشر » بر زیبایی شعر خویش دو چندان افزوده است:
میکند شیر الیم نشیر نسییمی از رخیت
ای رخییت انّافتحنییا از توشیید اییین فییتح بییاب
(نسیمی)33: 1313 ،
که این واگگان در آیات زیر بیان شدهاند «أَلَمْ نَشْرَ ْ لَکَ صَدْرَكَ» (انشیرا  )1 :و
«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً ُّمبِیناً» (فتح.)1 :
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در این بخش ،به ابیاتی اشاره میشود که شاعر در آنهیا از واگگیان و عبیارات
واالی قرآنی اثر پذیرفته و آنها را در شعر خویش به کار گرفته است« .الفاظ ماده
اولیه است که هر ادیبی میتواند با آن تصیور خویشیتن را از هسیتی ارائیه کنید؛
درست مانند رنگ در نقاشی که در اختیار همهی هنرمندان است تا بیا زبردسیتی
تابلوی زیبای خود را بیافرینند» (مرتاض .)13 :1881 ،نسیمی شیروانی نیز که بسیار
تحت تأثیر قرآن کریم قرار داشته ،بعضی از الفاظ قرآنی را در آثار خود آورده و در
حقیقت بعضی از الفاظ شعر خویش را از قرآن کریم تقلید کرده است.
نسیمی در یكی از غزلیات خود به بیان عقاید خویش دربارهی توحید پرداخته
و در پایان ،خدا را شاهد گرفته است که نسیمی(شاعر) ،حق را بیان میکنید و در
آن از آیه زیر بهره گرفته است «فَكَفَى بِاللّهِ شَهِیدًا» (یونس.)28 :
اینسییت ره حییق کییه بیییان کییرد نسیییمی
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بار دیگر شاعر انس و الفت خویش با قرآن کیریم را نماییان سیاخته و در
تصویری زیبا ،روی محبوب را به مصحف (قرآن) تشیبیه کیرده اسیت کیه سیبب
گشایش فال شانس و اقبال بر روی شاعر گشیته کیه برگرفتیه از ایین آییه اسیت:

آیییت نصییر میین اهلل آمیید و فییتح قریییب
(نسیمی)10: 1313،
نسیمی عنوان میکند چون خداوند فرموده است که «همانا زمین من گسترده
است» .پس باید باکو را ترك کند و به جیای دیگیری بیرود .او ایین موضیو ،را از
سورهی عنكبوت اقتباس نموده است« .یَا عِبَیادِیَ الَّیذِینَ آمَنُیوا إِنَّ أَرْضِیی وَاسِیعَةٌ
فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ»(عنكبوت.)11 :
ا ینسیمی چون خدا فرمود انّ ارضی واسیعه
خطه باکو بجا بگذار کیین جیای تیو نیسیت
(نسیمی)12: 1313 ،
نسیمی زلف محبوب را جایگاه جان و دل دانسته و معتقد اسیت آییهی «رب
انزلنی» در تبیین آن نازل شده است؛ بیت متأثر از این آیه میباشید« :وَ قُیل رَّبِّ
أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُّبَارَکًا وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ» (مؤمنون.)28 :
مطلع انیوار زلفیت مسیكن جیان و دلسیت
رب انزلنییی بیییان آن مبییارك منزلسییت
(نسیمی)31: 1313،
وی چشمهای را که خداوند در بهشت «سلسیبیل» نامییده اسیت ،قطیرهای از
دهان محبوبش میداند در بیت ،بخشی از آیهی قرآنی را ذکر نموده اسیت «عَیْنًیا
فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلًا» (انسان.)11 :
قطرهای بود از دهانت چشمهای کان در بهشت
حییق تعییالی خوانییدش عینییا تسییمی سلسییبیل
(نسیمی)202 :1313،
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«وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»(صف.)13 :
چون گشودم فال بخت از مصحف روی حبییب
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وعده ی انیا سینلقی بیود از آن قیوال ثقییال
(نسیمی )202 :1313،

در بیت دیگری نسیمی اوصافی را که در قرآن کریم در وصف حوریان بهشتی
آمده است ،متعلق به یار و محبوب خویش دانسته که برگرفته از آیات زییر اسیت:
«فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَیبْلَهُمْ وَلَیا جَیان* حُیورٌ مَّقْصُیورَاتٌ فِیی
الْخِیَامِ» (الرحمن 11 :و .)33
قاصرات الطرف لم یطمث بیان حسن تست
وانک خود را گف ت مقصورست ایزدفی الخیام
(نسیمی)228 :1313،

 .4-4اثرپذیری معنوی از قرآن کریم
در این قسمت به مضامین واالی قرآنی و اسالمی اشاره شیده کیه نسییمی در
دیوان خویش آنها را بیان نموده است .شاعر معیانی و مفیاهیم را از میتن غاییب
گرفته و آن را در قالب شعر خویش به کار گرفته است.
قیامت روز بسیار حساس و مهمی است کیه هیر انسیانی پییشرو دارد .واجیب
است که انسان خود را برای چنین روزی مهیا سازد .چرا که باید در دادگیاه عیدل
الهی پاسخگوی اعمال و رفتار خویش باشد .آیات فراوانی دربیارهی روز قیامیت در
قرآن آمده است مانند «وَ قَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِیمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی کِتَیابِ اللَّیهِ
إِلَى یَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ کُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ»(روم.)11 :
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نسیمی از واگگان دلانگیز قرآنی به زیبایی بهره جسیته ،او در بییت زییر از دو
آیه از قرآن ،متأثر شده است«إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا» (مزمیل )1 :و «وَأَخْرَجَیتِ
الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا»(زلزال.)2 :
ارض حق را سوره ی نطیق تیو بیود اثقالهیا
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نسیمی نیز به چنیین روزی اعتقیاد داشیته و میدعی اسیت کیه زلیف
محبوب در روز حشر ،تنها نامهی سیاه وی است؛
زدم بییه زلییف تییو دسییت و روی سییهیدم
که روزحشیر جیز ایین نامیهیسییاه نیدارم
شاعر در بیت دیگری نیز از روز حشر سخن به میان آورده است؛
صیییید فتنییییه و شییییور شییییر انگیییییز
آوازه ی روز محشیییییییییییر انیییییییییییداز
(همان)311 :

از جمله مسائل مرتب با عالم غیب ،مسیأله قضیا و قیدر اسیت .ایین مسیأله طیی
قرنهای متمادی توس فالسفه و متكلمین اسالمی مورد تحقیق و پژوهش واقیع
شده امّا شعر و ادب ،مجال وارد شدن به این گونه اختالف نیست و فق میتیوان
گفت که شاعران در این قضیه به رو قرآن نزدیک شده و مبدأ اصلی این قضیه را
قرآن میدانند .قرآن کریم در این خصیوص مییفرمایید« :إِنَّیا کُیلَّ شَییْءَ خَلَقْنَیاهُ
بِقَدَرٍ»(قمیر .)18 :خداوند سبحان برای این عالم قوانین و سنن خود را مقدر نمیوده
چنان که برای حیات انسانی نیز سنتی مقدر نموده و قضا و تقدیر را بر همین مبنا
استوار ساخته است.
نسیمی شیروانی اعتقاد خود را به این مسأله در شعر خیویش متجلیی سیاخته
است؛ وی در این بیت از آرایههای تكرار و اشتقاق به زیبایی بهره برده است؛
قییدر قضییا چییه دانیید قاضییی هییر قضییا
آهیین دلییی کییه قابییل قییدر و قضییای اوسییت
(نسیمی)82 :1313،

وی در بیت دیگری به قضای مكتوب اشاره میکند که توس منشی تقدیر بنا
نهاده شده است .در این بیت نسیمی ،زیبایی معشوق را نوعی تقدیر الهی میدانید
که هرکس به نوعی آن را بیان میکند:
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(نسیمی)211 :1313 ،

دوفصلنامهی پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،سال اول ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 3131

53

آنچه بیر لیو قضیا منشیی تقیدیر نوشیت
عاشقانت رخ و وجهین و جبین مییخواننید
(همان)111:

وجیییود ماسیییوی اهلل را بیییال بگیییذار واال شیییو
(نسیمی)210 :1313،
وی ذات الهی را از ازل تا ابد یكی دانسته و رو را نور خدا و عقل را پیغمبر و
راهنمای انسان میداند؛
ذات حق اول یكی بوده است و آخر هم یكیسیت
رو تییو نییور خییدا و عقییل تییو پیغمبییر اسییت
(همان)311:

آیات فراوانی دربیارهی توحیید در کتیاب الهیی موجیود اسیت «قُیلْ هُیوَ اللَّیهُ
أَحَدٌ»(اخالص.)1 :
دنیا از جمله مفاهیم عقلی است کیه قیرآن کیریم در قالیب تصویرسیازی و بیا
استفاده از صنعت جانبخشی به توصیف و ماهیّت و چهرهی واقعی آن پرداختیه و
آن را در نقش انسان فریبكاری ترسیم نموده که دل بسته شدن و غرق شیدن در
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توحید مهمترین اصل از اصول دین مبین اسالم است که در فرهنگ و رواییات
دینی و قرآنی از جایگاه بسیار برجسته و ممتازی برخیوردار اسیت .توحیید یعنیی
اعتقاد به این که خداوند ،تنها و یگانه است و هیچ شبیه و نظیری ندارد .وحدانیت
خداوند هم چون وجودش بر هر فطرت پاك و سالم ثابت است و نیازی به برهان و
دلیل ندارد .نسیمی نیز بخوبیاین موضو ،را در شعر خویش منعكس نموده اسیت
و از انسان میخواهد که شرك و اعتقاد به غیر خدا را بیه کنیاری بگیذارد تیا واال
مرتبه گردد .نسیمی در این بیت الاله إال اهلل میگوید که رمز توحید است .بیت به
دو بخش تقسیم میشود که بخش اول سلبی است یعنیی خیدایان دیگیر را نفیی
میکند و بخش دوم ایجابی است و معتقد است که فق اهلل باید مورد توجه قیرار
گیرد؛
دویی شرکست از آن بگذر موحدباش و یكتا شیو
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دل منه بر شیوه ی آن پیره زالی کو غراست
(نسیمی)318: 1313،
خداوند در این باره میفرماید« :کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَیا تُوَفَّیوْنَ أُجُیورَکُمْ
یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِ َ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَیاةُ الیدُّنْیَا إِالَّ مَتَیاُ،
الْغُرُورِ»(آلعمران.)111 :
 .1-4فراخوانی شخصیتهای قرآنی
در این قسمت سعی شده است که به داستانهای قرآنی در شعر نسیمی اشاره
شود که بیشتر پیرامون زندگی و سرنوشت پیامبران( )،و معجیزات آنیان اسیت و
اندکی از داستان (با توجه به آیات قرآنی) با هدف یادآوری ،ذکر گردد.
از مظییاهر اثرپییذیری از قییرآن کییریم در آثییار شییاعران و ادیبییان ،فراخییوانی
شخصیتهای قرآنی است .شخصیت پییامبرانی ماننید :آدم ،یوسیف ،نیو  ،اییوب،
موسی(علیهم السیالم) و پییامبر اکیرم(ص) و ...و شخصییت هابییل و قابییل(ر .ك
رستمپور )22 -32 :1311 ،که گاهی از آن به تلمیح نیز یاد میشود .تلمییح یكیی از
صنایع ادبی است که کاربرد فراوانی در ذهن و زبان سرایندگان و خوانندگان دارد.
البته «ناقدان عرب از آن به فراخوانی شخصیتهای دینی یاد کردهانید»(میرزاییی و
واحدی.)311 :1311 ،
قصههای قرآنی از همان اوایل بیا شیعر ارتبیاط داشیته و در شیعر و اندیشیهی
شاعران بازتاب پیدا کرده است .این قصهها در عین حیال کیه هماننید قصیههیای
تاریخی و مستند به نقل وقایع میپردازند ،عناصیری را برمییگزیننید کیه بییانگر
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لذتها و کامجوییهای آن موجیب فرییب خیوردن و غافیل شیدن انسیان
میگردد(ر .ك فاطر 1 :و جاثییه .)31 :نسیمیدر شعر خویش این عقیده را مینعكس
نموده و معتقد است که زینت و زیور دنیا ،انسیان را مییفریبید و از وی خواسیته
است که به آن دل نبندد چرا که فریبنده است؛ وی ابتدا در تصیویری دهیر را بیه
پیر عجوزهای تشبیه کرده و سهس توصیه میکند که از این عجوزه دوری کنند؛
زال دهر از زیب و زینت می فریبید میرد را
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 .3-1-4سجده نکردن شیطان در برابر حضرت آدم(ع)
با خلقت آدم ( )،همهی فرشتگان به امر الهیی در برابیر او سیجده کردنید امیا
شیطان از این امر سر باز زد و علت آن را برتیری خیود بیر آدم در جینس خلقیت
دانست و به همین دلیل از بهشیت رانیده شید و تیا روز قیامیت میورد لعین قیرار
گرفت(اعراف.)12 :
نسیمی معتقد است کسی که در برابر ممدو وی سجده نكند ،بهسان ابلییس
در عذاب خواهد بود و در آتش محرومیت و دوری از محبوب قرار خواهید گرفیت
زیرا شیطان از سجده بر حضرت آدم( )،خودداری نمود و بیدین خیاطر از بهشیت
برین محروم گشت؛
آنكه پیش خ و خالت چون ملک در سیجده نیسیت
هست ابلیسیی کیه هسیت از نیار حرمیان در عیذاب
(نسیمی)31 :1313،

در بیت دیگری همین داستان را بیان کرده و انسان را صورت الهی میداند که
شیطان به خاطر حسادت ،از سجده بر او خودداری نموده است؛
چون عزازیل از خیدا نشینید امیر اسیجدوا
از حسد پنداشت کادم صورت غیر خداست
(همان)11 :
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اندیشههایی است که قرآن کریم آنها را در نظر گرفته است «این قصهها با واقعیت
سروکار دارند نه با وهم و خیال»(امانیچاکلی .)100 :1380 ،این قصهها رواییتهیایی
حقیقی و صادقانه به شمار میآیند که «خداوند آنها را بیرای اهیدافی معیین و بیا
اسلوبهایی منحصر به فرد در کالم زیبای خود بیان کرده است تا مخاطب از آنها
پند بگیرد» (قیاسوند و طاهرینیا .)111 :1311 ،بدون شک داستانهای قرآنی تفیاوت
آشكاری با داستانهایی که بشر مینویسد ،دارد و آن تفاوت در اهیداف و اغیراض
این داستانهاست که «داستانهیای قرآنیی از اهیداف و مقاصیدی واال برخیوردار
هستند و در بردارندهی اغراض دینی هستند»(ابراهیم.)1 :2001 ،
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 .4-1-4حضرت نوح(ع)

(نسیمی)28 :1313،

 .1-1-4سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم(ع)
حضرت ابراهیم( )،از پیامبران اولوالعزمی است کیه سیورهی چهیاردهم قیرآن
کریم به نام مبارك ایشان میباشد .ایشان پس از شكستن بتهای مشرکین (انبیاء:
 )11محكوم به مرگ با انداختن در آتش شد (عنكبوت21 :؛ صافات )83 :امّا با ارادهی
الهی از آتش رهایی یافته و آتش بر وی سرد و گلستان گردید«قُلْنَا یَیا نَیارُ کُیونِی
بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ»(انبیاء.)18 :
نسیمی این داستان را به زیبایی خاصی در شعرش به تصویر کشیده است .وی
آتشی را که بر حضرت ابراهیم سرد و سالمت شد ،آتش غیرتسیوز روی محبیوب
میدانسته است .شاعر با ایجاد ایهام در کلمه نار (به معنی آتیش و گیل انیار) بیه
خاصیت تغییرپذیری آتش اشاره کرده و از گل و ریحان در مصرا ،دوم برای ایجاد
تناسب بهره گرفته و بر زیبایی شعر خویش افزوده است؛
نییار غیییرتسییوز رویییت بییود بیییروی و ریییا
آتشی کان شد گل صدبرگ و ریحان بر خلیل
(نسیمی)201 :1313 ،
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حضرت نو ( )،یكی از پیامبران اولوالعزم الهی اسیت کیه سیورهی  31قیرآن
کریم دربارهی زندگی و سرگذشت ایشان است .در زمیان ایشیان فسیاد در زمیین
شایع گشت و مردم از دین توحید و از سنت الهی روی گردان شده و به پرسیتش
بتها روی آوردند« .از مهمترین عناصر داستان حضرت نو ( )،در قرآن ،طوفیانی
است که کافران را نابود کرد و کشتی حضرت نو ( )،تنها مؤمنیان را نجیات داد»
(الجابری .)301 :2003 ،نسیمی نیز از این داستان در شعر خویش بهره گرفته است و
اعالم میکند که مخاطب با داشتن کشتی نو ( )،از غم طوفان در امان اسیت؛ در
واقع شاعر کشتی نو ( )،را نمادی از امنیت و آرامش در نظر گرفته است؛
کشتی چون نو اگر داری ز طوفان غم مخور
چون بگیرد کوه و صحرا سر بسیر طوفیان میا
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در آتیییش نمیییرود رو آنگیییه ببیییین گلیییزار او
(همان)231 :

 .2-1-4حضرت موسی(ع)
حضرت موسی( )،پس از انجام خدمت هشتساله یا دهسالهاش نزد شعیب بیه
همراه خانوادهاش راهی مصر شد .در مسیر راه را گم کرده (قاضی زاهیدی گلهایگیانی،
 )381 :1331متوجه آتشی میشود ،پس برای گرفتن روشنایی به سوی آن میرود
که با درختی برافروخته به نام علیّق مواجه میگیردد .ایین همیان شیب پربرکتیی
است که موسی( )،به پیامبری برگزیده میشود (ر .ك سبزواری ،1313 ،ج )3233 :1و
ندای ربّانی «یَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ» را شنید که به وی وعدهی رسالت
میداد(نمل.)8 :
نسیمی این داستان را به زیبایی تمام در شعر خویش منعكس نموده و معتقد
است شعا ،نور محبوب سبب این خطاب الهی بر موسی ( )،شده است:
شعاعی داد از آن عارض رخت زان رو نمود او
انییا اهلل العزیییز آمیید خطییاب از نییار موسییی
(نسیمی)23 :1313،

ماجرای عصا و ید بیضای موسی( )،از جمله ماجراهیای جیذابی اسیت کیه در
شعر بسیاری از شاعران به آن پرداخته شده است .عصای موسی( )،کیه وی آن را
برای رفع خستگی و ریختن برگهای درختان برای گوسفندان انتخاب کرده بیود،
قدرت بزرگی در خود نهفته داشت»(مكارم شیرازی ،1333 ،ج .)11 :11
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در بیت دیگری نیز همین داستان را تكرار میکند و معتقید اسیت کسیی کیه
میتواند در آتش عشق الهی بیواهمه وارد شود ،باکی از سوختن نخواهید داشیت
زیرا که خداوند بهسان ابراهیم( )،یاور وی است و آتش را بر وی گلسیتان خواهید
کرد؛
گر می توانی چون خلیل از عاشقی جان سیوختن
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یَدَكَ إِلَى جَنَاحِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءَ آیَةً أُخْرَى»(طه .)20- 22 :نسیمی نیز
در شعر خویش به این موضوعات اشاره کرده است؛
شییر ییید بیضییا را موسییی صییفتی باییید
تییا حیّییه تسییعی را در دسییت عصییا بینیید
(نسیمی)101 :1313 ،

 .5-1-4حضرت یونس(ع)
حضرت یونس( )،یكی از پیامبرانی است که بر قوم بنی اسرائیل مبعوث گشت.
ایشان آن گاه که سوار کشتی گشتند به دریا افتاده و ماهی بزرگی ایشان را بلعید،
پس از چند روز که در شكم ماهی به ذکر پرداخته و تسبیح خدای کرد ،از شیكم
ماهی خارج شد .نسیمی در بیت زیر به صورت تلمیحی به این داستان پرداختیه و
تن خویش را ماهی دانسته که دلش را بهسان یونس بلعیده است؛
دلم یونس تنم حوتست اشیا بحر بیپاییان
همه عالم بیک حمله بجنبید گیر بجنبیانم
(نسیمی)201 :1313،
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زمانی که موسی در نزد شعیب (علیهماالسالم) به کار مشغول شید ،بیرای
چرانیدن گوسفندان و پاسبانی از آنان از شعیب عصا خواست .اهل اخبار گفتهانید:
عصایی که شعیب به موسی داد ،همان بیود کیه آدم از بهشیت آورده و شیعیب را
میراث رسیده بود .وقتی موسی( )،به نبوت رسیید خداونید از او پرسیید :چیه در
دست داری؟ گفت :این عصیای مین اسیت ،بیر آن تكییه مییزنیم و بیدان بیرای
گوسفندانم برگ میریزم و کارهای دیگر انجام میدهیم (ر.ك .ییاحقی.)338 :1311 ،
در سوره طه آیات  13 -21آمده که خداوند به موسی فرمان داد که عصا بیفكند و
چون افكند تبدیل به ماری شد که میدوید .موسی ترسید و قصد فرار داشت کیه
وحی الهی آمد که آن را بگیر و نترس .در آیه  22همین سوره نیز به معجزه دیگر
ایشان ،یعنی ید بیضا ،اشاره شده است «فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْیعَى» و «وَاضْیمُمْ
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 .6-1-4حضرت یوسف(ع)

عزیز حقی و حق را هم اسم و هم مسمایی
(نسیمی)321: 1313،

آنگاه که برادران حضرت یوسف( )،از محبت پدر نسبت بیه برادرشیان دچیار
حسد شدند ،ایشان را به چاه افكندند.
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حضرت یوسف( )،از پیامبران الهی است که سورهی دوازدهم قرآن کریم به نام
ایشان است و از آغاز تا پایان ،سرگذشت ایشان را بیان میکند .داسیتان یوسیف و
زلیخا که به فرمودهی قرآن مجید «أحسنالقصص» یعنی نیكوترین داستانهاست،
«نخستین بار در تورات و سهس در قرآن مجید آمده است» (سیدصادقی ،بییتیا)83 :
«یوسف به لغت عبری مرادف فیروز است» (خواندمیر.)10 :1313 ،
«حضرت یوسف( )،در ادبیات عرفانی نماد رو شریف انسانی است که گرفتیار
بند ظلمتکدهی تن شده است» (سجادی)101 :1330 ،
زیبایی ایشان منحصر به فرد بوده است به طوری که در قرآن کیریم آمیده کیه
زلیخا به ایشان عشق میورزید و آن گاه که از جانب زنان اشیراف بیه خیاطر ایین
عشق مورد شماتت قرار گرفت ،جلسهای تشكیل داده و آنیان را بیه کیاخ خیویش
دعوت نمود ،سهس دستور داد کنیزکان از آنان پذیرایی کنند و به دست هریک از
آنان کاردی داد تا میوه پوست بكنند و با ورود حضرت یوسف( ،)،زنان چنان محو
جمال او شدند که ناخودآگاه دستان خویش را بریدند و ایشان را فرشته خواندنید
«فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ کُیلَّ وَاحِیدَةٍ مِّینْهُنَّ
سِكِّینًا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَیاشَ لِلّیهِ مَیا
هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِالَّ مَلَکٌ کَرِیمٌ»(یوسف.)31 :
نسیمی این جمال را در شعر خویش نمایانده و محبوب خویش را یوسفلقیا و
عزیز حق دانسته است؛
تو آن یوسف لقا ماهی که در مصر الوهییت
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حضرت یعقوب( )،به حدی از فراق فرزند گریست که نابینا گشت «وَ تَوَلَّى

سر بیر آر از قعیر چیاه ای یوسیف کنعیان میا
(نسیمی)28: 1313،

در ادامه داستان آنگاه که برادران ،یوسیف( )،را شیناختند از کیرده پشییمان
گشته و ایشان نیز پیراهن خود را به برادران داده تا بر چشمان پدر بمالند تا بینیا
گردند «فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ
مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ» (یوسف.)81 :
نسیمی در شعر خود از محبوب میخواهد که با آمیدن خیود ،چشیمان وی را
منور سازد بهسان آن چه که پیراهن یوسف با چشم پدر کرد؛
بیییا کییه چشییم نسیییمی بنییور رخسییارت
چنانكییه دیییده ی یعقییوب بییوی پیییراهن
(نسیمی)213 :1313،

 .1-1-4حضرت سلیمان(ع)
حضرت سلیمان( )،فرزند حضرت داوود( )،است .ایین واگه بیه عبیری شیلومه
( )shelomeدر معنای پیر امین و سیالمت اسیت(شوشیتری .)211 :1313 ،سیلطنت
سلیمان که تا چهل سال ،یعنی از سال  831 -831قبیل از مییالد طیول کشیید،
اکثییر در سییالمتی و صییلح بییود(هییاکس .)111 :1333 ،حشییمت سییلیمان و بس یاط
حكمفرمایی او و تسلّطش بر باد و آشناییاش بیه زبیان میوران و حیوانیات و نظیر
داشتن با موران در ادبیات فارسی منعكس اسیت(خزائلیی .)381 :1311 ،نسییمی در
بیت زیر به ملک سلیمان اشاره نموده و اعتقیاد دارد کیه عارفیان بیرخالف تنیگ
چشمان ،طالب مال دنیا و ملک سلیمان نیستند؛
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عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ» (یوسف.)11 :
نسیمی محبوب خویش را یوسف دانسته که یعقوب(شیاعر) از دوری وی و شیدت
گریه ،نابینا گشته است؛
چشم یعقوب از غم روی چو ماهت شد ضیریر
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عارفان از دو جهان صیحبت جانیان طلبنید
تنیگ چشیمان گیدا ملیک سیلیمان طلبنید
(نسیمی)133: 1313،

ز آصف بسیته ام صیف سیلیمانم بجیان تیو
(نسیمی)231: 1313،

حشمت سلیمان در انگشتر وی بود که اسم اعظم الهی بر آن نقش بود «هرگاه
سلیمان آن را در انگشت کردی به لباس حشیمت و هیبیت پوشییده گشیتی  ...و
چون آن خاتم با خویشتن نداشتی از دیگر مردمان وادید نبودی» (مهیدوی:1331 ،
 .)318به سبب همین انگشتر بیود کیه حیق تعیالی همیهی موجیودات عیالم را از
آدمیان ،دیوان ،پریان ،باد و آب مسخّر او کرده بود .شاعر معتقد است که هیرکس
را که خدا بخواهد میتواند سلیمان زمین گرداند و در ادامه به اصطال «من عنیده
علم الكتاب» اشاره نموده که در سوره نمل آمده است «قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْیمٌ مِّینَ
الْكِتَابِ»(نمل.)10 :
گر هدایت یابی از مین عنیده علیم الكتیاب
هییم سییلیمانی و اسییم اعظمییش را خییاتمی
(نسیمی)283 :1313،
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در مورد ملک سلیمان آوردهاند که «نخسیتین چییزی کیه سیلیمان طلیب کیرد،
مملكت بود و خبر دهندگان او مرغان و پرندگان بودند» (نیشابوری .)101 :1313 ،در
بیت زیر وی به نامهرسانی هدهید بیرای سیلیمان( )،گرییزی زده کیه هدهید در
خدمت حضرت بوده است «اذْهَب بِّكِتَابِی هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا
یَرْجِعُونَ»(نمل.)21 :
مرا تا هدهد دل شد رسول نامیه ی عشیقت

تجلّی کالم وحی در شعر نسیمی شیروانی

55

 .1نتیجه

منابع
قرآن کریم
 . 1آرا سلی ،حمید (  ،) 1833عمادالدین نسیمی(زندگی و آثار ادبـی او)  ،چیا

اول،

باکو :نشریات دولتی آذربایجان.
 .2ابراهیم ،ابراهیم عبدالمنعم ( ،)2001السرد القصصی فی القرآن الکـریم(قصة یوسـف
نموذجاً) ،چا اول ،قاهره :مكتبة اآلداب.
 .3ابنأثیر ،ضیاءالیدین ( ،)1818المثل السائر فـی ادبالکاتـ

والشـاعر ،تحقییق احمید

الحوفی ،قاهره :دارالنهضةالعربیة.
 .1امانی چاکلی ،بهرام (« ،)1380عناصر قصه در سوره مبارکه یوسف» ،مجموعیه مقیاالت
همایش ملّی قرآن کریم و زبان و ادب عربی ،چا اول ،دانشگاه کردستان :دبیرخانه همایش
ملّی قرآن کریم و زبان و ادب عربی.
 .1باغبان ،رضا ( ،)1313مقالههایی پیرامون زندگی و خلّاقیّت عمادالدین نسیمی ،چیا
اول ،تبریز :نوبل.
 .1پاكنیا تبریزی ،عبدالكریم ( ،)1311قصههای قرآن از آدم علیهالسالم تا رحلت خـاتم
علیهالسالم ،قم :مبین اندیشه.
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نسیمیشیروانی یكی از شاعران مبارز فرقهی حروفیّه بوده است .با جستجو در
دیوان وی میتوان به این نتیجه دست یافت که وی در البهالی اکثر ابیات خویش،
از آیات و داستانهای قرآنی اثر پذیرفته است .وی گاهی از عین آیهی قرآنی بهره
گرفته یا برگردانی از آن را به کار گرفته و در پارهی دیگری از شعرش به مضامین
واالی قرآنی مانند قیامت ،قضا و قدر و ...اشاره نموده است .در قسیمت دیگیری از
شعر خود تلمیحیاتی بیه داسیتانهیای دلانگییز قرآنیی ماننید داسیتان حضیرت
موسی( ،)،حضرت یوسف( ،)،حضرت یونس و سلیمان( )،داشته است و با زیبایی
و ظرافت خاصی آنها را در شعر خویش به تصویر کشیده است و ایمیان و اعتقیاد
واالی خویش به اسالم و قرآن را نمایان ساخته است.
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 .3الجابری ،عابید ( ،)2003مدخل إلی القرآن الکـریم ،چیا دوم ،بییروت :مرکیز دراسیات
الوحدة العربیة.
 .1جربو ،،عزة (« ،)2002التناص مع القرآن الکریم فی الشعر العربی المعاصر» ،مجله فكر
و إبدا ،،شماره .13
چا مهارت.
 .10حقیقت ،عبیدالرفیع ( ،)1311فرهنگ شاعران زبان پارسی از آغاز تا امروز ،چیا اول،
تهران :انتشارات کومش.
 .11حلبی ،شهابالدین محمیود ( ،)1810حسنالتوسل إلی صناعة الترسـل ،تحقییق اکیرم
عثمان یوسف ،بغداد :وزارة الثقافة واإلعالم.
 .12خزائلی ،محمد ( ،)1311اعالم قرآن ،چا هفتم ،تهران :امیرکبیر.
 .13خواندمیر (الحسینی) ،غیاثالدین بن همامالدین ( ،)1313تاریخ حبی السیر فی اخبـار
افراد البشر ،مقدمه جاللالدین همایی ،زیرنظر محمد دبیرسیاقی ،تهران :خیام.
 .11راستگو ،سییدمحمد ( ،)1331تجلی قرآن وحدیث در شعر فارسـی ،چیا اول ،تهیران:
انتشارات سمت.
 .11رستمپور ،رقیه ( ،)1311التناص القرآنی فی شعر محمود درویش ،مجله انجمین ایرانیی
زبان و ادبیات عربی ،شماره .3
 .11سبزواری(عادل) ،محمود ( ،)1313لغتنامه قرآن کریم ،چا اول ،تهران :نشر ثالث.
 .13سجادی ،سیدجعفر ( ،)1330فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیـرات عرفـانی ،تهیران:
چاپخانه طهوری.
 .11سیدصادقی ،سیدمحمود ( ،)1311نگاهی تطبیقی به داستان یوسف و زلیخا در قـرآن
مجید و تورات ،فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی ،شماره  ،1صص .83 -101
 .18شوشتری ،عباس ( ،)1313فرهنگ لغات قرآن ،چا سوم ،تهران :انتشارات دریا.
 .20شی مفید ( ،)1331تذکره مرآتالفصاحه ،با تصحیح و تكمیل دکتیر محمیود طاووسیی،
چا اول ،تهران :چاپخانه صهبا.
 .21صفا ،ذبیحاهلل ( ،)1313تاریخ ادبیات ایران ،تلخیص دکتر سیدمحمد ترابی ،جلد  ،1چیا
اول ،تهران :انتشارات فردوس.
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 .8جاللیپندری ،یداهلل ( ،)1332زندگی و اشعار عمادالـدین نسـیمی ،چیا اول ،تهیران:
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 .22غفاریفرد ،عباسقلی (« ،)1318حروفیه فرقهای سستپندار در باور مذهبی ،پایـدار و
استوار در مبارزات اجتماعی» ،مطالعات نقد ادبی ،شماره  ،21صص .11 -33
 .23فریور ،حسیین ( ،)1312تاریخ ادبیات ایران و شـعرا ،چیا پیانزدهم ،تهیران :انتشیارات
امیرکبیر.
تهران :انتشارات اسالمیه.
 .21قیاسوند ،پرستو و علیباقر طاهرینییا (« ،)1311دراس التکرار فی قص موسی و فرعـون
فی القرآنالکریم» ،التراثاالدبی ،سال دوم ،شماره  ،1صص .113 -132
 .21مرتاض ،عبدالملک ( ،)1881فکرة السرقات األدبي ونظرية البینامتنیـت ،جیدة ،مجلیة
عالقات النادی األدبی الثقافی ،ش.22
 .23مكارم شیرازی ،ناصر و دیگران ( ،)1333تفسیر نمونه ،چا سی و یكم ،تهیران :دارالكتیب
االسالمیه.
 .21مهدوی ،یحیی ( ،)1331قصص قرآن مجید ،برگرفتیه از تفسییر سیورآبادی ،چیا سیوم،
تهران :خوارزمی.
 .28میرجعفری ،حسیین ( ،)1338تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایـران
در دوره تیموریان و ترکمانان ،تهران :انتشارات سمت.
 .30میرزایی ،فرامرز و ماشاءاهلل واحدی (« ،)1311روابط بینامتنی قـرآن بـا اشـعار احمـد
مطر» ،نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 .31نسیمی ،سید عمادالدین ( ،)1318دیوان ،با مقدمه و تصحیح پرویز عباسیی داکیانی ،چیا
اول ،تهران :انتشارات برگ.
 .32ییییییییییییییییی ( ،)1313دیوان ،با مقدمه دکتر غالمحسین بیگیدلی ،چیا اول ،تهیران:
انتشارات فجر.
 .33نیشابوری ،ابواسحاق ابراهیم بن منصور بن خلیف ( ،)1313قصصاألنبیاء ،دوبیارهنویسیی و
بازپردازی احسان یغمایی ،چا چهارم ،تهران :انتشارات زرین.
 .31وحیدیانکامیار ،تقی ( ،)1311بدیع از دیدگاه زیباشناسی ،چا دوم ،تهیران :انتشیارات
سمت.
 .31ویكلی ،کریستین (« ،)1311وابستگی متون ،تعامل متون» ،ترجمهی طیاهر آدینیهپیور،
پژوهشنامهی ادبیات و نوجوان ،شماره .21
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 .21قاضی زاهد گلهایگانی ،علیآقا ( ،)1331قصص یا داستانهای شگفتانگیز قرآن مجید،
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 .31هاشمی خراسانی ،حجت ( ،)1332مفصل شرح مطول ،چا اول ،قم :انتشارات حاذق.
 .33هاکس ،جیمز ( ،)1333قاموس کتاب مقدس ،تهران :انتشارات طهوری.
 .31یاحقی ،محمدجعفر ( ،)1311فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی ،چا
اول ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
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