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  چكيده
باعث شد، شاعران و نويسندگان، ابتـدا قـرآن را   ،نكه كتاب آسماني مسلمانان بوداي فصاحت و بالغت منحصر به فرد قرآن و

يكي از  ،هاي خود از آن استفاده كنند هاي مختلف در نوشته با آن خو گرفته و به مقاصد و انگيزه ،اسالمي فرا گيرنددر مدارس 
انـد ولـي     تصوير آفريني از آن سود جسـته  ،هاي مختلف در تصوير آفريني است كه شعرا به شيوهي  حوزة،ن استفادهاي هاي حوزه

كه بـه   ،موالنا از قرآن، جهت بيان مفاهيم عالي عرفاني و اخالقي بودهي  ند سايراستفادههمان،استفاده از تصاوير قرآني در مثنوي
تصـاوير آن،   ات قرآن يا اقتبـاس از اي هاي تصوير آفريني با استفاده از ن مقاله انواع شيوهاي در. طرق مختلف صورت گرفته است

  .ارائه شده است ،در مثنوي
  تصوير آفريني  ،اقتباس از تصاوير قرآني ،قرآن :گان كليديواژ

  مقدمه
و بلغايِ عرب  منحصر به آن كتاب آسماني شد به طوري كه فصحا ،بالغت و فصاحت در سخن ،با نزول قرآن -1

ناچار يا   ؛ـ كه فصاحت و بالغت قبالً در انحصار آنان بود ـ در برابر تحدي قرآن نتوانستند هنري از خود نشان دهند 
  .و كاري هم از پيش نبردند هاي سنگين پرداختند آوردند يا از مقابل قرآن دور شدند و يا هزينه سر فرود

زبانِ فرهنگ و معـارف اسـالمي گرديـد و     ،عربي زبانِ  ،از جهت آنكه كتاب خدا به زبان عربي نازل شده بود -2 
 .ثبات فصاحت و بالغت آن گسترش يافتعلوم لغت و صرف و نحو و معاني و بيان به منظور بيانِ مفاهيم قرآن و ا

 ،گرفتنـد  نخست قرآن را فرا مي ،شدند ها و مدارس اسالمي تربيت مي راني كه در مكتباي شاعران و نويسندگان -3
 ،تضـمين  ،هاي مختلف از قبيـل استشـهاد   گرفتند و به صورت تحت تأثير قرآن قرار مي ،سپس مستقيم يا غير مستقيم

هـاي متفـاوتي صـورت     بـا انگيـزه   ،ات قرآناي كردند ولي استفادة هر يك از آنها از آن استفاده مياز  ،و اقتباس ،تلميح
ـ  گروهي براي بيانِ مقصود و برخي براي مقاصد ديگر از ،بعضي از براي تزيين شعر و نثر .است  گرفته مي ات قـرآن  اي

  .اند هاي خود استفاده كرده درنوشته
تـي از  اي بـه يـك   دبير چـون قـرآن دانـد   " :كند كه تصريح مي ،از كتابِ چهار مقالهي دبيري  در مقاله نظامي عروضي

ـ  دهد كه چه گونه بـر  دبير آل سامان را شرح مي ،و ماجراهاي اسكافي .چنانكه اسكافي ،داي ي واليتي بيرون عهده ات اي
   )22،1364چهار مقاله،ص ( .كرد ها، به جا استفاده مي قرآن تسلط داشت و آنها را در نامه
مان و عقيده به مبانيِ دين و مذهب مورد استفاده قرار داده و آن را به منزلـة دژي  اي ناصر خسرو قران را با خلوص

  ) 2تحليل اشعار ناصرخسرو،ص( .داند كه ملجأ و پناهگاه معنويِ اوست استوار مي
براي بيان مقصود يا   موجود د رايجات قرآن به عنوان موااي فرخي و منوچهري از مضامين و ،شعرايي مثل عنصري

ن شاعران الفاظ و عباراتي راكه در قرآن اي شودكه لذا بسيار ديده مي اند برداري كرده احياناً دلنشين كردن شعر خود بهره
  )2همان ص ( برند در شعر خود به كار مي ،ي پادشاهي يا اميري درباره ،ي خدا يا مقام برخي از انبيا نازل شده درباره

  شعر شاعرانستفاده از آيات قرآن در ا
فضـايي   ،گذشته از آنكه فضايِ فكـريش  ،مثنوي ات قرآن در مثنوي با ديگران تفاوت دارداي هاي مولوي از استفاده

  )9آيات قرآن در مثنوي،ص ( گيرد هاي قرآني فاصله مي در جزئيات نيز كمتر از مفاهيم و انديشه ،قرآني است
توان يافت كه خالي  اي از آن را مي زند كه كمتر صفحه چنان در جاي جاي مثنوي موج مي اين مفاهيم و معاني آن"

  )9همان ص(. "ي قرآني باشد از انديشه
                                                            

  com.gmail@mirsadeghi.razi     دكتر سيد رضي مير صادقي ، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد خدابنده ، پست الكترونيكي -1
   shaer.ir@gmail.comفرهاد مرادي ، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ،شاغل در دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان -2



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1790

آن  ،ات آن براي بيان مفاهيم ذهني و متقاعـدكردن مسـتمعان  اي وفور مضامين قرآني در مثنوي و تبيين و تفسير اكثر
انّ اللّه ال يسـتَحيي اَن  ":ي تمثيلي است دانيم كه اكثر استدالالت قرآني به شيوه مي .تبديل كرده است را به تفسير قرآن

تـر   نكه مثل زند به پشه و بزرگ اي در ،همانا خداوند ابا ندارد :معني )26،آية 2سوره (يضرب مثالً ما بعوضَه و ما فوقَهاً 
  ).از آن

سـعي در القـاي مفـاهيم عرفـاني و      ،قـرآن گرفتـه و بـا آوردنِ تمثـيالت گونـاگون      ن شيوه را نيز ازاي موالنا حتي
  .هاي خويش داشته است آموزه

بـا   ،كـه هماننـد سـاير اقتباسـات     ،هاي اقتباس شعرا از قرآن اسـت  اما آوردنِ تصاوير قرآني نيز يكي ديگر ازحوزه
 را از "اي  همچون نامـه  ،در هم نورديدن آسمان "مثالً غضايري رازي عينِ تصوير  ؛ي دروني آنها تناسب دارد انگيزه

   :قرآن اخذ كرده و آن را براي بيانِ مدحي خود به كار برده است
  

  سـوان تو باي قفـمانِ جاودان از سـآس     اي وآنگهي كاندر نوردند آسمان چون نامه
  ) 481صور خيال، ص (                                                       

  

  )104ه اي 21سوره ( گرفته شده است "يوم نطوي السماء كطَيِّ السجِلِّ لكُتُب"ي  ي كريمه هاي كه از
   ...)ها را مانندطومار در هم بپيچيم و روزي كه آسمان(معني 

  :از جمله ،هم تصاوير قرآني را با تصرّفاتي در خدمت مدحِ ممدوح آورده است عنصري  
  

  به كوه بر بنويسي فرو خوردش مكان    اگر مخالفت شهريار عالم را
  )537همان، ص(                                                         

  

/  59( .لَو اَنْزَلنا هذا القرآنَ علي جبلٍ لَرَأَيتَه خاشعاً منْ خَشـيه اللّـه  "ن تمثيل قرآني گرفته شده است اي كه از
21(  

 كردي كه كوه از تـرس خـدا خاشـع و ذليـل شـكاف بـر       كرديم مشاهده مي ن قرآن را بر كوه نازل مياي معني اگر(
  )كه از زيباترين تصاوير دل انگيز قرآن است .داشت مي

 .ناصرخسرو به علت توجه بسيار به قرآن از تشبيهات خاص قرآن نيز در شعر خود كم و بيش مايـه گرفتـه اسـت   
   :مانند

   گر ماه تو خميده چو عرجونست           سمن پروين چون است باغ و شاخ
  )256ديوان، ص (

  

   .به را آورده است گرفته و عيناً مشبه و مشبه "و القَمرَ قدرناه منازِلَ حتّي عاد كالعرجونِ القديم"ي  هاي كه از
هه را از خود آورده است قرآن گرفته وي  هاي به را از و در بيت زير فقط مشبمتناسب آن مشب:   

  

   اكنون چو گنج لؤلؤ مكنون است         و آن ابر همچو كلبة ندافان
  )256همان، ص (     

  

  ) 594صورخيال در شعر فارسي، ص ( .وجود دارد ،باد عقيم "در شعر بلفرج روني نيز بعضي تعبيرات قرآني از قبيل 
هـيچ تصـرّفي و    اي است كه عين تعبير قرآنـي را بـي   قرآني بسيار سطحي و به گونهتأثير پذيري المعي از تصاوير 

  :مانند .برد كه در حقيقت نوعي اقتباس است نه اخذ تصوير آنكه ترجمه كند به كار مي حتي بي
  

  ديوار و بامش را مثل ،ل خاويهـجاز نخـاع             صد بيم در هر زاويه ،سهمش چو سهم هاويه
  )645همان، ص(                                                 

  

  .و در خدمت تعبيرات مدحي خود آورده است گرفته )7/ الحاقه (كَاَنّهم اعجاز نخلٍ خاويه  :ي هاي كه از
ات قرآن را در بيانِ مقاصد عرفاني و زهدي و اخالقي به كـار بـرده و   اي ،سنايي نيز بعد از تحول احوال و روحيات

   .از تصاويرِ قرآني به طرق مختلف استفاده كرده است
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خواسـته   ات قرآن در جاي جاي مثنوي به كار رفته و گويا موالنـا بـا نوشـتن مثنـوي مـي     اي ،طور كه گفته شد همان
تفسيري بر قرآن بنويسد و در حقيقت همين كار را كرده و مثنوي را به عنوان تفسيري بر قـران كـريم نگاشـته     ،است
ي فكـر   زمينه :گويد  ن باره مياي ازقرآن كريم دانسته و در ي فكري موالنا را كتر عبدالحسين زرين كوب زمينهد .است

شود كه متصوفه مبادي و تعاليم خود را  اين از آنجا ناشي مين كريم است وو بيان مثنوي بيش از هر چيز متاثر از قرآ
ن كثرت و تنوع اشارت و معـاني قرآنـي تـا حـد زيـادي      اي مثنوي كرده اند ولي در غالبا به قرآن منسوب يا مربوط مي

سـرّ نـي،   ( .ي وعظ و تذكير هم بوده است ي اشتغال شخصي و خانوادگيِ وي به حرفه مخصوصا ناشي از همان سابقه
  )341، ص 1364
   :ر نيستبطني كه شناخت آن براي همگان ميس،اما موالنا مانند سنايي به محتوا و بطن قرآن توجه دارد  

  

 حرف قرآن را بدان كه ظاهري ست
  

 زير ظاهر بـاطني بـس قـاهري سـت     
 

 يكـي بطـــن سـومبـاطن  زير آن
  

 كــه در او گــردد خردهــا جملــه گــم 
 

 بطن چارم از نُبي خـود كـس نديـد
  

ــد     ــي ندي ــر ب ــي نظي ــداي ب ــز خ  ج
 

   3  /45 - 4243 
  

ت او آگـاه نبـود وبـه همـين       -كه همچون ابليس  .كند و همگان را توصيه مي كه به ظاهرِ آدم نگريست و از ماهيـ
  :گمراه شد ـ نباشند بلكه به شناخت بطن پنهان آن بپردازند خاطر

ــرآن ــو ز ق ــينايت ــاهر مب ــر ظ  پس
  

 ديو آدم را نــــبيند جـــز كـه طـين   
 

 ظاهر قرآن چو شخص آدمي سـت
  

  كه نقوشش ظاهر و جانش خفي ست 

 عــم و خــالِ اومــرد را صــد ســال
  

 يـــك ســـر مـــويي نبينـــد حـــالِ او 
 

   3 /48 -4246 
   :داند موالنا قرآن را محك تمييز عقل و وهم مي        

  

 بي محك پيدا نگردد وهم و عقل
  

 هر دو را سوي محك كُـن زود نقـل   
 

 اين محك قـرآن و حــــال انبيـا
  

 بيـا  :مـر قلـب را گويـد    ،چون محك 
 

   4 /4 – 2303 
  تصاوير قرآني در مثنوي بازتابمختلف هاي  گونه
تصـاويري كـه در    بنابراين، طبيعي اسـت كـه  . شود كه شالودة مثنوي ازقرآن است ن توصيفات يقين حاصل مياي با

ن كـردنِ  براي تقريـب بـه ذهـ    غالبا ،تصاويري كه موالنا در مثنوي به كار برده ،از قرآن متاثر باشد ،مثنوي به كار رفته
ن تصاوير از قرآن اخذ و اقتباس شده كـه بـه طـرق    اي در مواردي ،يا اخالقي است و آموزه هاي عرفاني مطالب عالي

   :مختلف در مثنوي انعكاس يافته است
منظـور خـود را ـ كـه قصـد القـا و        ،به را از قرآن گرفته و به تناسبِ موضـوع "در بعضي از تصاوير فقط مشبه )الف

  :مشبه قرار داده است -تشريح و تفهيم آن را داشته
  

  ليك كس را ديد جان دستور نيست        تن ز جان و جان ز تن مستور نيست                     -1
 1  /8  

  

 بيت مورد نظـر  7/  1) ليك چشم و گوش را آن نور نيست  سرّ من از نالة من دور نيست(  7/  1با توجه به بيت 
همان طور كه هر كس  ،تن است به منزله و ناله جاني  تا نشان دهد كه سرّ به منزله به عنوان شاهد مثال آمده )8/  1(

ن اي پس به طور مضمر در ؛قابل تشخيص نيستندها  اسرار هم از روي ناله ،قادر به تشخيص جان در درونِ بدن نيست
 "....يسئلونك عن الرّوح قل الرّوح من امرِ ربي "ي  هاي به يعني جان از"شده است و مشبه دو بيت اسرار به جان تشبيه

  )14ص ، تفسير مثنوي شريف( .و با ظرافت خاصي بين آن و مشبه ارتباط برقرار كرده است گرفته شده) 85/ 17(
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   ر يارم پيش و پسچون نباشد نو        پيش و پس من چگونه هوش دارم                     - 2
      1  /32  

  

و يـوم تـري    "و )..28/  57( و يجعلُ لكم نـوراٌ تمشـونَ بـه    "ات اي مستعارمنه است كه از ،نور يار در مصرع دوم
  ) 12ايه  سوره حديد(ديهم و بايمانهم اي المؤمنينَ و المؤمنات يسعي نُورهم بينَ

  .است به آن مربوط كرده است "معارف الهي  "گرفته شده و مستعارله مورد نظر خود را كه 
  

  انشقَّ القمر  ،مسـد شـاي رـون بـچ          سايه خواب را آرد تو را همچون سمر                    - 3
1  /118  

همـان   .و سپس به طور مضمر به قمر تشبيه شده اسـت  ،سايه مستعارمنه استدالل و عقل اهل قيل و قال واقع شده
 "مشـبه  .شـود  اثبات مي ،بطالن استداللِِ استدالليان نيز با حضور حقيقت ،شود ناپديد مي ،قمر با طلوع شمس طور كه

  .گرفته شده و مشبهي متناسب با آن برايش منظور شده است))اقًتَرَبت الساعه و انشقّ القمر((«ة اي از)قمر(به 
  

    انـبغيـرزخ ال يـان بـيانشـدر م         جهانبحر تلخ و بحر شيرين در                         - 4
       1  /297  

  

استعاره از مؤمنان اسـت   )عذب فرات(استعاره از منافقان و كافران و بحر شيرين ) ملح اجاج( ن بيت بحرتلخاي در
وجعَل بينهما برزخاٌ و حجراٌ و هو الّذي مرج البحرينِ هذا عذب فرات و هذا ملح اُجاج "((ي هاي كه موالنا هر دو را از

اسـتفاده كـرده   ) )مرَج البحـرينِ يلتقيـان بينهمـا بـرزخٌ ال يبيغـان     ((ي  هاي و براي تكميل معني از )53/  25() )محجوراٌ
  )19/  55(.است

  

  با يك عصا اي در شكست از موسي          ي فرعون را صد هزاران نيزه                           - 5
        1  /527  

  

گرفتـه شـده و مسـتعارله     )45/  26( "فالقي عصاه فـاذا تَلَقَـف مـا يـأفكون      "ي  هاي موسي مستعارمنه است كه از
  .يعني اهل معنا را براي آن منظور كرده است ؛متناسب

  

  اي سر رشته ،ليك سر خيل دلي       اي  گشته "مصباح و زجاجه"گر چه                          - 6
     1/2936  

  

موات واالرض مثـل ُ نـوره كمشـكاه     "ي هاي به است كه از"مشبه "مصباح و زجاجه " 34/  24( "...فيهـا   نورالسـ( 
       .گرفته شده است

  

  "الرّحمن علي العرش استوا  "بروي           تخت دل معمور شد پاك از هوا                         - 7
1  /3665  

  

دل را بـه   ،گرفته شـده و بـه تناسـبِ موضـوع      )20/5("الرحمن علي العرش استوا  "ي  هاي كه از ،تخت ؛به "مشبه
  .آورده است)) مشبه((عنوان 

  

  غافل از ال يستوي اصحاب نار           چون كني از خلد در دوزخ قرار                         - 8
        2/332  

  

اش آمـده بودگرفـت و از روي دلسـوزي     است كه بـازِ شـاه را كـه بـه خانـه      "پير زن "استعاره از  "اصحاب نار"
گرفته شده و متناسب  )20/  59(  ))...ال يستوي اصحاب نارِ و اصحاب الجنّه((ي  هاي كه از "هايش را كوتاه كرد  ناخن

  .ي شاه به بهشت تشبيه شده است ي پيرزن به دوزخ و خانه آن پير زن را مستعارله قرار داده و خانه
  

   مخلصش را نيست از تسبيح بد          پخته شد در بطن ماهي يونس ات                      - 9
          2 /3135  

  



 1793/      بارتاب تصاوير قرآني در مثنوي

فَالتَقَمه الحوت و هم مليم فَلوال اَنّه كـانَ  "ات اي استعاره از تن است كه از "بطن ماهي"استعاره از روح و  "يونس"
  )142 - 144/  37(  "من المسبحين ـ للبث في بطنه الي يوم يبعثون

  .آورده شده است )مشبه(گرفته شده و متناسب موضوع مستعارله 
 4،  3195/  4، 2521/  4، 2517/  4،  1257/  4، 4367/  3، 4317/  3، 3461/  3 ،  ،165/  2 همچنين در ابيـات 

ـ  به ترتيب از ، 9291/  6 ،1788/  6 ،4192/  5 ، 3292/  5 ،768/  5 764/  5 ،33/  5، 3576/  /  21 ، 73/  39ات اي
69، 47 /15  ،50  /9 ،20  /10، 2  /102 ،47  /15  ،53  /15  ،32  /19، 113  /4  ،7  /117 ، /45 /46 ،20  /69، 2 
  .سازي به همبن شيوه استفاده شده استدر تصوير  5/  111و  26/  5 ،42/  38 ،56/  55 ،14/  7 ، 5/  111 ،260/ 
بـه يـا    "مشبه يا مسـتعارله را از قـرآن گرفتـه و بـه تناسـب موضـوع، مشـبه        ،موالنا در بعضي از تصاوير مثنوي )ب

   :مستعارمنه را خود انتخاب كرده است
  

  رهزن مدهتيغ را در دست هر          مال تخم است و به هر شوره منه                       - 1
 1  /3718  

  

فَهاء   "شوره مستعارمنه است كه موالنا خود انتخاب كرده و مشبه مـورد نظـرش    ـ  را از "سـ و ال تـوء تـوا    "ي  هاي
  .گرفته است )5/  4(السفَهاء اَموالكُم الّتي جعل اللّه لكُم قياما

  

   ابـاُم الكت ،ندهـعني عـرِ مـبح             حرف ظرف آمد در او معني چو آب                    - 2
1  /296  

  

برگزيده و آن را به بحر معنـي   "يمحو اللّه مايشاء و يثًبت و عنده اُم الكتاب "ي  هاي مشبه است كه از "ام الكتاب "
  )33/  13( .تشبيه كرده است

  

    ات چشانيد او مي دويد و مي مي         ات ديو از پي ،تا تو بودي آدمي                         - 3
    1  /1875  

  

گرفتـه و آن را بـه    )16/  59( ..انّـي :كَمثَل الشّيطانِ اذ قالَ لالنسانِ اَكًفُرفلما كَفَـرَ قـالَ   "ي  را ازآيه) كفر(مستعارله 
  .تشبيه كرده است) )مي((

  

    و از صفا شيرپند از مهر جوشد            شد بند از جفا ،من بگفته پند                         - 4
1  /2548  

  

ونَ           ((ي  هاي را از) پند(مشبه  بـن ال تُح لَكُـم ولكـ تح ي و نَصـ بـر رسـاله اَبلَغـتكُم قالَ يـا قـومِ لَقَـد نهم وفتولّي ع
ي قوم پند ناشنواي خود است گرفتـه و آن را   كه قول حضرت صالح خطاب به خداوند درباره )79/  7()) النّاصحينَ

  .به بند و شير تشبيه كرده است
  

     غًُُضّوا عن هوا ابصاركُم: گفت         بر بند و پردارش ز خُمها  لوله                          - 5
1  /2714  

  

و آن را  )30/  24( )..)قُل للمؤمنينَ يغضّوا من اَبصارِهم و يحفَظـوا اَفـرُوجهم  (( ي هاي را به عنوان مشبه از "اَبصار"
  .تشبيه كرده است ها  همراه ساير حواس به لوله

  

   آفتاب آن زننده من چو تيغم و           ما رميت اَذ رميتُم در حراب                             - 6
     1  /3789  

  

 8سورة انفال () )ما رميت اَذ رميت ولكنَّ اللّه رمي(( :ي هاي كنايه از حضرت حق است كه به عنوان مشبه از ،زنندهآن 
  .گرفته شده و به آفتاب تشبيه شده است )17/ 

  

     لعل بود طور سينا كه سراسر        زان شهنشاه همايون نعل بود                           - 7
        2  /1332  
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عقا  ((ي  هاي در بيت، مشبه واقع شده كه از طور سينا دكّاٌ و خرَّ موسـي صـ لَهعلِ جيلحل هبا تجلّي ر143/  7() )فَلَم( 
  .گرفته شده است

  

 زان شـد كشـتني،زين سـان اسـت نفس -8
  

ــني    ــت آن ســ ــكُم گفــ ـ ــوا انفُسـ  اُقتُلــ
 

 هـر چـون كـش نهـي،خارسه سويسـت 
  

 خَلَـــد وز زخـــم او تـــو كـــي جهـــيدر 
 

    3  /75 - 374 
  

لَ فَتوبـوا الـي بـارِئكُم فـاقًتُلو       ((ي  هاي از "نفس" جـكُم العكُم بِاتّخـاذاَنًفُس تُمنّكُم ظَلَميا قَومِ ا ذ قالَ موسي لقومها و
  )54/  2() ...)اَنًفُسكُم دالكُم خير لَكُم

  .شده استو به خارِ سه سو تشبيه  گرفته
  

  حق نبشته بر سپر جاء الظّفر         پدر اي صبر اسپر آهن بود                               - 9
         5/2469  

  

لنجزينَّ الذين صـبروا اجـرهم باَحسـن مـا كـانوا      ((و ) 4/25(..)) .و ان تصبروا خيرُُُ لكم((ه هاي اي از) صبر(مشبه 
  .به سپر تشبيه شده است گرفته شده و) 16/96) ()يعملون

  

  طوقِ اعطَيناك آويزِ برت       تاجِ كرّ مناست بر فرقِ سرت                            - 10
      5  /3574  

  

تشبيه شـده   " تاج" گرفته شده و به )70/  17(..)) .و لَقَد كرّمنا بني آدم((ي  هاي به عنوان مشبه از "كرامت انساني"
  .  هديه داده شده است كه به انسان
گرفته شده است و بـه طـوق تشـبيه شـده كـه      ) 1/  108) ()انّا اعطيناك الكوثر((ي  هاي از "هداياي الهي"همچنين 

  :همچنين در ابيات زير به همين شيوه در تصوير سازي استفاده شده است .گردن انساني را زينت بخشيده است
ـ  از 1311/  3در بيـت   ،7/  102ي  هاي از 3493/  2در بيت (( ـ  از 1314/ 3در بيـت   43/ 11ي  هاي در  ،43/  11ي  هاي
ـ  از )3102/  3(در بيت ،7/  14ي  هاي از )2897/  3(در بيت  24/  79ي  هاي از )1557/  3(بيت  در بيـت   ،69/ 21ي  هاي

/  3(در بيـت   26/  2ي  هاي از )4210/  3(در بيت  ،17/  19ي  هاي از )3702/  3(در بيت  ،10/  34ي  هاي از )3103/  3(
 )250/  4(در بيت  ،3/  15ي  هاي ار )1074/  4(در بيت  11/  41ي هاي از )4472/  3(در بيت  ،24/  14ي  هاي از )4388

ـ  از )451/  5(در بيت  69/  21ي  هاي از )438/  5(در بيت  ،198/  7ي  هاي از )3479/  4(در بيت  ،35/  9ي  هاي از  ي هاي
ـ  از )2367/  6(در بيت  ،50/  26ي  هاي از )4120/  5(در بيت  ،19/  47ي  هاي از )589/  5(دربيت  46/  14 /  11ي  هاي
  ))94/1ي هاي از )2863/  6(، در بيت81/  21و  12/ 34و  19/  54و  15 -16/  41ي  هاي از )2660/  6(در بيت  43
تـوان آن را   هر دو را از قرآن گرفته ولي در موضوع مورد نظر خود به كار بـرده اسـت كـه مـي     ،به "مشبه و مشبه) ج

  : نوعي اقتباس تصوير از قرآن دانست
  

   داـرمايد خـت فـد و راسـودكيـك          دنيا لعب و لهو است و شما :گفت                      - 1 
1  /3431  

  

  .گرفته شده است 32/  6() )و ما الحيوه الدنيا االّ لعب و لهو((ي  هاي هردو از) لهولعب و (به  و مشّبه )دنيا(مشبه 
  

  زهره ني تا دفع گويد يا جواب          سازد جِفانٍ كالجواب ديو مي                               - 2
      1  /3683   

  

گرفته شده  )13/  34(  ))و جفانٍ كالجواب ....يعلَمونَ له ما يشاء((ي  هاي هر دو از )جواب(به  و مشبه )جفان(مشّبه 
  .است

  

  بر منافق مردن است و ژندگي          هست بر مؤمن شهيدي زندگي                         -3
   2  /1076  



 1795/      بارتاب تصاوير قرآني در مثنوي

قُتلو في سبيل اللّه امواتاٌ بل اَحياء عنـد  و ال تَحسبنَّ الّذين ((ي  هاي هر دو از )زندگي(به  و مشبه ،)شهيد شدن(مشبه 
  .اخذ شده است )169/  3() )ربهم يرزقون

  

  ور ِ غيب را يزدان چراغـن تـگف           ور نه ال عينٌ رأت چه جاي باغ                             -4
3/3406  

  

 24() )لسموات و االرضِ مثَلُ نوره كَمشكاه فيها مصباحاللّه نور ا((ي  هاي نور غيب به چراغ تشبيه شده كه هر دو از
   .اخذ شده است )35/ 

  

  الي راندندـد مثـناسب بـا مـن             آن دل قاسي كه سنگش خواندند                             -5
     5  /2747  

  

گرفتـه   )74/  2( ..)).م من بعد ذلك فهـي كالحجـاره  ثُم قَست قُلوبِه((ي  هاي دلِ قاسي را به سنگ تشبيه كرده كه از
   .شده است

  

  كين حكايت هاست كه پيشين بدست         ذكر موسي بند خاطرها شده است                      - 6
 3  /1251  

  

گذارد بـه عمـق آن راه    و افكار آنان را به بند كشيده و نمي ،داستان حضرت موسي كه نظر مستمعان را جلب كرده
ـ  است كه از )اساطير االوين(يابند و پيام آن داستان را درك كنند از نظر آنان مانند افسانه هاي پيشين  يقولـونَ  ((ي  هاي

  گرفته شذه است )25/  6() )الّذين كفروا ان هذا االّ اساطير االولين
  

  :هستند به همان صورت از قرآن گرفته است )مكنيهي  استعاره( تشخيصبعضي از تصاوير را كه به صورت  )د
  

   دهند دست و پاهشان گواهي مي         زنند با زبان گر چه تهمت مي
        1  /2153  

  

گرفته و عينـاٌ   65/  36() )اَرجلهِم بما كانوا يكسبونديهم و تَشًهد اي اَليوم تَحتُم علي اَفواههِم و تُكَلِّمنا((ي  هاي كه از
  ).ن گونه اقتباس از تصاوير قرآن، به تعداد زيا د در مثنوي مصور استاي از(.به فارسي ترجمه كرده است

  

ده آورده كه مستعارله را از قرآن گرفته و صفتي را به او نسـبت دا  ي مكنيه استعارهبعضي از تصاوير را به صورت  )ـه
  :و تصويري جديد ساخته است

  

    مست بود او از تكبر و ز جحود           آن بليس از خمر خوردن، دور بود
    4  /3614  

  

آلدم    ((ي  هاي كه تكبر و جحود را از الئكـه اسـجدوا لـلماَذ قُلنـا لابـي    و الّ ابلـيسن     قسـجدوا ا رَ و كـان مـتَكًب و اسـ
  .مستي ابليس شد گرفته و به شراب تشبيه كرده كه موجب )34/  2() )الكافرين

  

  :مضمونِ تصوير را از قرآن گرفته و متناسب آن مضمون، تصوير ساخته است )و
  

  تند هر كسي بر خلقت خود مي      مه فشاند نور و سگ عو عو كند                       -1
6  /14  

  

گرفته و متناسب آن مضمون تصـوير آفرينـي كـرده     )84/  17())علي شاكلتهكُلٌّ يعملُ ((ي  هاي كه مضمونِ آن را از
   است

  

  ه در گل گوهر استـد كـي دانـاو كـگ         از متنِ طين كور و كر است كان بليس                      -2
6/2933  

  

گرفته و به طور مضـمر   )76/  38() )خَلَقًتًني من نار و خَلَقًتًه من طين ،قالَ اَنا خيرٌ منه((ي  هاي كه مضمون آن را از
  .ابليس را به گاو تشبيه كرده است
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  ايدش بر سر چو برق تازيانه         ديو يك دم كژ رود از مكر و زرق                         -3
 4  /1184  

  

  )17 - 18/  15() )لِّ شيطانٍ رجيم االّ من استرقمن كُها  و حفَظنا((ي  هاي كه مضمونِ آن را از
  .گرفته و به تناسب موضوع تصوير آفريده است

  

ــ  -4 ــياايـ ــدارد موسـ ــان نـ ــخن پايـ  ن سـ
  

 خــران را در گيــا نايــ هــين رهــا كــن 
 

 تــا همــه زان خــوش علــف فربــه شــوند 
  

 هــين كــه گرگاننــد مــا را خشــم منــد 
 

    4 /69 - 3668 
  

  .گرفته است )3/ 15( ))ذرهم يأكلو و يتمتَّعوا((ي  هاي مضمون را از

  :منابعفهرست 
  انتشارات اميركبير  ،تهران ،چاپ اول ،ايات قرآن در مثنويآ ،)1370( ،محمود ،درگاهي - 1
  انتشارات علمي،تهران ،چاپ اول ،سرّني، )1364(،عبدالحسين ،زرين كوب - 2
  انتشارات اطّالعات ،تهران،چاپ دهم  ،)ي كامل دوره(معنوي شرح جامع مثنوي ، )1385(،كريم ،زماني - 3
  انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ اول  ،به تصحيح مدرس رضوي ،حديقه الحقيقه، )1359( ،مجدودبن آدم ،سنايي - 4
  تهران،انتشارات آگاه ،چاپ پنجم ،صور خيال در شعر فارسي) 1372( ،محمدرضا ،شفيعي كدكني - 5
  انتشارات زوار ،تهران ،چاپ اول ،ج اول ،شرح مثنوي شريف ،)1346(بديع الزّمان  ،انفرفروز - 6

  انتشارات زوار  ،تهران ،چاپ اول ،ج دوم ،شرح مثنوي شريف ---------------------------
  تهران انتشارات زوار  ،چاپ اول، ج سوم ،شرح مثنوي شريف ---------------------------

 دانشـگاه  انتشـارات  ،تهران،چهارم چاپ ،)محقق مهدي –تصحيح مجتبي مينوي ( ديوان، ،)1370( ناصر خسرو، ،قبادياني -7
  تهران

  قرآن مجيد -8
  انتشارات دانشگاه تهران،تهران، چاپ پنجم ،تحليل اشعار ناصر خسرو ،)1368( ،مهدي ،محقق -9

چاپ ششم تهران، انتشارات  ،)كاملي  دوره( ،نيكلسون ،الين ،به همت رينولد ،مثنوي معنوي) 1368(،مولوي جالل الدين -10
  مولي

  انتشارات اميركبير ،تهران ،چاپ هشتم ،به اهتمام محمد قزويني ،چهار مقاله، )1364(،نظامي عروضي - 11
 .،انتشارات آگاه ،تهران ،چاپ سوم  ،تفسير مثنوي مولوي) 1360( ،جالل الدين ،همايي - 12


