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.1مقدمه 

پس از ندزول وحدی ،تمددن اسدالمی در سایهسدار قدرآن کدریم شدکل گرفدت و جلوههدای ایدن

کتاب آسمانی در تمامی عرصهها از جمله ادبیات ،ظهور و بروز پیدا کرد و با اینکه در دوران

قبددل از اسددالم ،اقتبدداس از آثددار دیگددران ،پسددندیده نبددود و سددرقت ادبددی و انتحددال محسددوب

میشد ،پس از بعثت رسول مکرم اسالم(ص) اسدتفاده از آیدات الهدی در شدعر شداعران روا

بسدیاری پیدددا کدرد و مددورد اقبدال قددرار گرفدت (عبدداس زاده .)40 :1389 ،تدأثیر قددرآن بدر شدداعران

عددرب بدده جددایی رسددید کدده ز بددانآورانی چددون لبیددد بددن ربیعدده عددامری ( 662م) دیگددر شددعری
نسرود و هنگامی کده حداکم کوفده از او شدعری خواسدت ،سدور مبارکدۀ بقدره را بدرایش نوشدت و
َ
اهلل هدذا فدی اإلسدالم مک َ
گفت« :أ َبد َل ِنی ُ
دان الشدعر ِ» (جرجدی ز یددان)108 - 107 ،1 :1983 ،؛
ِ
یعنددی :خداونددد متعددال بهواسددطۀ اسددالم ،آیددات قددرآن کددریم را بددهجای شددعر بددرای مددن مبدددل

ساخت .اقتباس از قرآن ،بسته به میزان ارتباط شاعر با کالم وحی ،متفاوت است و با توجه

بدده پیوسددتگی همیشددگی ثقلددین (کلینددی )1،294 :1362 ،بیشددترین بهددره از آیددات الهددی را در

کددالم معصددومان(ع) و اشددعار منسددوب بدده ایشددان مشدداهده مددی کنیم .بددا نگدداهی بدده اشددعار
منسوب به امام حسین(ع) که در منابع مورد اعتماد نقل شده است ،دانسته میشدود کده در

نمونددههای ز یددادی از اشددعار منسددوب بدده ایشددان انددواع اقتبدداس از آیددات قرآنددی در موضددوعاتی
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چدون :توحیددد و خداشناسددی ،آخددرت و زندددگی پدس از مددرگ ،مناجددات ،توجدده بدده ارزشهددای
اخالقددی ،مدددای  ،نکددوهش دشددمنانَ ،ر َجددز و گوندداگون (محمدددی ری شددهری،14 :1388 ،
 ،)421با زبان و ترکیباتی ساده و آهنگین و دور از تکلف همدراه بدا موسدیقی دلنشدین (بدراری
رئیسی ،تکتبار فیروزجایی )98 :1395 ،رخ داده است.

.2پیشییۀپژوهش 

در بددار مفهددوم کلددی اقتبدداس از منظددر ادبیددات و آنچدده ذیددل آن قددرار می گیددرد ،آثددار ز یددادی
نوشته شده است که آثاری چون« :المطول» تفتدازانی؛ «المعدانی و البیدان و البدددیع» ،نوشدتۀ
خددطیب قزویندی؛ «جدواهر البالغددة» ،تدألیف احددمد هاشددمی؛ «انوارالبالغدة» ،تددوین مددحمد
هدادی بدن محمد صدال مازنددرانی؛ «فرهندگ بالغدی د ادبدی» ،اثدر ابوالقاسدم رادفدر و «معجدم

البالغة العربیة» ،اثر بدوی طبانه از این جملهاند .در مورد اقتباس از قرآن نیز کتابهایی به
دست آمد که بخشی از آنها به بحث اقتباس و اقتباس از قرآن اختصاص دارد که عبارتند
از« :االتقان» سیوطی؛ «دستورالعلماء» اثر احمد نگری؛ «خزاندة االدب و غایدة االرب» نوشدتۀ
ابددن حجددة و «شددبهات و ردود حددول القددرآن الکددریم» تددألیف محمددد هددادی معرفددت .در ایددن
میان ،عبدالملک بن محمد ثعالبی در کتاب «االقتباس من القرآن الکریم» به صورت و یدژه
و علی صباغی در مقاله «نقد و بررسی اقتباس از قرآن بدا نگداه بالغدی» ،چنان کده از ندام اثدر او
پیداسددت ،بددا نگ دداه بالغددی ب دده نقددد و بررس ددی اقتبدداس از قددرآن پرداختهانددد .در مطالعددات و
تحقیقدات صدورت گرفته ،بده مقداالتی برخددوردیم کده در بدار مفهومشناسدی اقتبداس ،اقسددام و
مصادیق آن در سخنان معصومان(ع) نوشته شدهاند که مقالۀ «اقتباسهدای قرآندی در نهدج
البالغدده» ،نوشددتۀ حمیددد عبدداسزاده؛ مقالددۀ «بازخوانشددی از اقتباسهددای قرآنددی در صددحیفۀ
سددجادیه (مطالعددۀ مددوردی دعددای اول تددا هفددتم)» ،اثددر فتحیدده فتدداحی زاده ،عارفدده داودی و
مرضیه محصص؛ مقالۀ «اقتباسها و استنادهای قرآنی امدام رضدا(ع) در حددیث امامدت»،
از فتحی دده فت دداحی زاده ،حس ددین افس ددر دی ددر و عص ددمت رحیم ددی و مقال ددۀ «ک ددارکرد تفس ددیری
افسر دیر از این دستهاند .تا آنجا که از عهد تحقیق نگارنده برآمد ،آثاری که نویسدند آنهدا
به اقتباسهای قرآنی اشعار اهل بیت(ع) پرداختهاندد ،عبدارت اسدت از :مقالدۀ «اقتباسدات
قرآنی دیوان منسوب بده امدام سدجاد (ع)» ،نوشدتۀ شدهریار همتدی ،نورالددین پدروین و مهددی
حاجیددان کدده در آن اقسددام و مصددادیق اقتباسددات قرآنددی دیددوان منسددوب بدده امددام سددجاد (ع)
مدورد تحلیدل و بررسددی قددرار گرفتدده اسددت .مقالدۀ «بررسددی و تحلیددل تطبیقددی مضددامین زهددد در
دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ» اثر مرتضی براری رئیسی و حسدین تکتبدار
فیروزجایی نیز در ذیل برخی از مصدادیق مدورد بحدث خدود بده دو مدورد از اقتباسهدای قرآندی
امددام حسددین(ع) اشدداره کددرده اسددت (بددراری رئیسددی ،تکتبددار فیروزجددایی .)110 :1395 ،در
منابعی که ذکر شد ،صرفا به اقتباس ،اقسام آن ،حکدم اقتبداس از قدرآن ،اقتباسهدای قرآندی
در نهجالبالغه ،صحیفۀ سجادیه ،خطبههای حضرت زهدرا(س) ،حددیث امامدت و اشدعار
منسوب امام سجاد(ع) پرداخته شده و پیرامون اقتباسهدای قرآندی اشدعار منسدوب بده امدام
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حسدین (ع) پژوهشدی صدورت نگرفتدده اسدت؛ بده همددین جهدت ایدن مقالدده قصدد دارد بده ذکددر
گونههای اقتباس از قرآن کریم ،در اشعار امام حسین(ع) و شر و بیان مصدادیق آن بپدردازد؛
لذا سؤال اساسی این نوشتار عبدارت اسدت از اینکده :در اشدعار منسدوب بده امدام حسدین(ع)
کددام گونددههای اقتبدداس صددورت گرفتدده و مصددادیق آن چیسدت بددرای پاسددخ بدده ایددن سددؤال،
ابتدا به مفهومشناسی اقتباس و ذکدر اقسدام آن میپدردازیم و سدپس مصدادیق آن را در اشدعار
منسوب به امام حسین (ع) بیان می کنیم.
.3ادبیا نظییپژوهش 
.1-3اقتباسدرلغتواصطالحواقسامآن 

بددرای شددناخت و سددنجش اقتباسهددای قرآنددی در اشددعار منسددوب بدده امددام حسددین(ع)،

مفهومشناسددی اقتبدداس و شددناخت اقسددام آن سددهم شددایانی دارد؛ چدده اینکدده بهواسددطۀ آن

میتددوان دقیددقتر بدده کمیددت و کیفیددت پیوسددتگی ایددن قسددم از سددخنان گهربددار آن حضددرت بددا
وحی الهی دست یافت.

 .1-1-3اقتباس در لغت

لغت اقتبداس ،واژهای عر بدی در بداب افتعدال اسدت و ریشدۀ آن «قدبس» بده معندای آتشدی

اس ددت ک دده از آت ددش بزرگت ددری نش ددأت گرفت دده باش ددد (فراهی دددی86 ،5 :1410 ،؛ فی ددومی:1414 ،
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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 )2،487و در معنای استعاری به معنای طلدب علدم (ابدن اثیدر )4 ،4 :1367 ،و هددایت بده

کددار مددیرود( .راغددب اصددفهانی .)652 :1412 ،اقتبدداس در لغددت یعنددی شدداعر یددا نویسددنده در
شددعر یددا اثددر خددود ،آیددهای از آیددات قددرآن ،روایتددی از کتددب حدددیث یددا قاعدددهای از قواعددد علمددی
بیاورد (معلوف .)605 ،1 :1371 ،اقتباس در فرهنگنامههای فارسی به همان معانی منابع

لغت عرب ،یعنی به معنای گرفتن آتش ،نور ،علم و فایده آمدده اسدت (دهددخدا،2 :1372 ،

.)2665

 .2-1-3اقتباس در اصطالح

بر مبنای آثار قریب به اتفا ،علمای بالغت ،اصطال اقتباس یکی از آرایههای معندوی
در علدم بددیع اسدت کده در آن ،عبدارت ،جملده یدا آیدهای از قدرآن ،روایدت یدا غیدر آن ،در ضددمن

کدالم منثدور یددا منظدوم ،بدددون اشداره بدده منبدع آن میآیددد (الندویری ،بددیتدا182 ،7 :؛ تفتددازانی،
471 :1416؛ قلقشددندی ،بیتددا237 :1 ،؛ احمددد نگددری146 ،1 :1395 ،؛ سددیوطی،1 :1421 ،
 .)366ابن حجة حموی 1معتقدد اسدت میتدوان در مدتن اقتباسشدده عبدارتی را کدم و ز یداد،
مقدم و مؤخر و یا تبدیل کرد (ابنحجة حموی .)359 :4 :1425 ،به عنوان مثال برای تغییدر
در مددتن اقتباسشددده ،بدده صددورتی کدده از آن عبددارتی کددم یددا تبدددیل شددده باشددد ،میتددوان بدده
َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ
دوب ِهم
ل
اقتباس حضرت زهرا(س) در خطبۀ فدکیه اشاره کرد که در آن آیة «کدال بدل ران علدی ق ِ
ّ َ َ َ َ َ ُُ ُ
ُ َ
َ َ ُ َ
دوبکم( »...طبرسددی،
مددا کددانوا یک ِسددبون» (الم ددطففین )14 ،بددا تعبیددر «...کددال بددل ران علددی قلد ِ
 )106 ،1 :1403خطدداب بدده حاضددران در مسددجد مدیندده صددورت می گیددرد و از آیددۀ مقتد َدبس « َمددا
ُُ
ُُ ُ
ُ َ
َ ُ َ
دوبکم» تبدددیل
دوب ِهم» ،بدده «کددم» در «قلد ِ
کددانوا یک ِسددبون» حددذف و ضددمیر متصددل «هددم» در «قلد ِ
میشود.

2

به عنوان نمونه بدرای اقتباسدی کده در آن تقددیم و تدأخیر صدورت گرفتده اسدت ،میتدوان بده

اقتباس در شعر منسوب به امام سجاد(ع) اشاره کرد که طی آن میفرمایند:

ُ
َ
َعـــم ٌٌ َه ُولــ ُ ٌٌ َ ٌوٌ َالنـــ ُ ٌٌ ِف ــ ِ َ
َی َی ٌ ِمثــ ٌٌ َم ُبثــو ُ ٌٌالفــشا ِ ٌٌ(عل ـ ٌبــ ٌیســ (ٌ ٌ ،

 1ابوالمحاسن تقیالدین ابوبکر بن علی بن عبداهلل حموی ،شداعر اهدل شدام کده صداحب تألیفدات مختلفدی در
بالغت و ادبیات است .او در سال  ، 767متولد و در سال  ، 837از دنیا رفت( .فروخ)839 ،3 :2006 ،
 2برای یافتن مثال اقتبداس حضدرت زهدرا(س) از آیده مدذکور ،از مقالده (فتداحی زاده ،فتحیده ،افسدر دیدر ،حسدین،
(1395ش)« ،کارکرد تفسیری اقتباسهای قرآنی خطبههای حضرت زهرا(س)» ،تهران ،سرا منیر (دانشگاه
عالمه طباطبایی) ،سال هفتم ،ش  ،24ص  174استفاده شد.
 3برای یافتن مثال اقتباس امام رضا(ع) از آیه مذکور ،از مقاله (فتاحی زاده ،فتحیه ،افسر دیر ،حسین ،رحیمی،
عصمت 1394( ،ش)« ،اقتباسها و استنادهای قرآنی امام رضا(ع) در حدیث امامت» ،تهران ،پژوهشنامده
معارف قرآنی ،سال ششم ،ش  ،21ص  80استفاده شد.
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نموندة دیگدری کده در آن ،عبدارتی بده آیدۀ مقتد َبس اضدافه شدده ،حددیث امامدت اسدت کده
َ
اهلل» را از آیده «یدا َقو َمندا أ ُ
اهلل َو ِآم ُندوا ِب ِده َیغ ِفدر
داع َدی ِ
جیبدوا ِ
داع َدی ِ
طی آن امام رضا(ع) ،عبدارت « ِ
َ
ُُ ُ
َ ُ
ُ
دوبکم َو ُی ِجددرکم ِمددن َعددذاب ألددیم» (اْلحقدداف ،)31 ،اقتبدداس نمددوده و بددا اضددافه
لکددم ِمددن ذند ِ
َ ُ َ
َ
َّ
دام أ ِم ُ
اهلل ِفدی َخل ِق ِده َو
نمودن عبارت «الی» با تعبیر «الدد ِاعی ِإلدی اهلل» میفرماینددِ ...« :اإلم
دین ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
3
ُح ّج ُت ُه َعلی ِع َب ِاد ِه َو َخ ِلیف ُت ُه ِفی ِبال ِد ِه َو الد ِاعی ِإلی اهلل( »...کلینی.)200 ،1 :1362 ،
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ٌ 111ٌ:1436

بزرگی هراس روز قیامت به قدری است که مردم در آن روز مثدل ملخهدای پراکندده
سرگردانند.

َ ُ ُ َ
َ
ُ َّ ُ
ََ
اش ال َمب ُثددو ِ »
دراش» از آیددۀ «یددوم یکددون الندداس کددالفر ِ
در ایددن بیددت ،تعبیددر «مبثددو الفد ِ

(القارعه )4 ،اقتباس شده به نحوی که در عبارات آن تقدیم و تأخیر صورت گرفته است.

1

.2-3اقساماقتباس 

با دقت و بررسی در منابع و مقاالتی که پیرامون اقتباس به تحر یدر درآمدده اسدت ،دانسدته
میشود که سه دسته تقسیمبندی بدرای آن وجدود دارد کده عبدارت اسدت از :الدف) بدر مبندای
تغییر در معنای عبارات َ
مقت َبس؛ ب) بر مبنای هدف اقتباس؛ ) بر مبنای تغییر در الفاظ
و ترکیب عبارات َ
مقت َبس (فتاحی زاده ،افسر دیر ،رحیمی.)74-72 :1394 ،
َ
 .1-2-3اقسام اقتباس بر مبنای تغییر در معنای عبارات مقت َبس

با توجه به تغییری که در معندای عبدارات َ
مقت َدبس صدورت می گیدرد ،اقتبداس بده دو گونده

تقسیم میشود:

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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َ
مقت َبس؛ مثل آنچده حضدرت زهدرا(س) در خطبدۀ
 .1-1-2-3اقتباس بدون تغییر معنای
َ
َ
اهلل
داء ِ
اهلل َسدیدا ِفدی أو ِلی ِ
دول ِ
فدکیه در توصیف امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند...« :ق ِر یبا ِمن َر ُس ِ
َ
َ ُ َ
َ َ ُ ُ
َ
ّ
َ
َ
اهلل لو َمدة ال ِئدم» َو أن ُدتم ِفدی َرف ِاهیدة ِم َدن ال َعدیش»...
کادحدا «ال تأخدذ ُه ِفدی ِ
اصحا ُم ِجدا ِ
ُمش ِّمرا ن ِ
(طبرسددی)101 ،1 :1403 ،؛ یعنددی :او نزدیددکترین مددردم بدده رس دول خدددا ،آقددای اولیددای الهددی،

همیشه آماده بدرای خددمت ،خیرخدواه ،بدا جددیت و پدرتالش بدود و «در راه خددا سدخن هدیچ
مالمتگددری در او اثددری نداشددت» و شددما در آن زمددان در کمددال رفدداه و آسددایش بودیددد .در ایددن
َ
َ
َ َ ُ ُ
اهلل َلو َم ُدة َال ِئدم» از آی دة «ی َدا أ ُّی َهدا ّال ِدذ َ
ین َآم ُندوا َمدن
بخش از خدطبة فدکیده ،جملدة «ال تأخدذ ُه ِفدی ِ
َّ
َ َ َ َ
َ َّ َ
ُ
َ َ
ُ َ
نین أ ِع ّدزة َعلدی
اهلل ِبقدوم ُی ِح ُّدب ُهم َو ُی ِح ُّب َون ُده أ ِذلدة َعلدی ال ُمدؤ ِم
َیر َتد م ِدنکم ع َدن ِد ِین ِه ف َسوف َیدأ ِتی
 1برای یافتن مثال اقتبداس در شدعر منسدوب بده امدام سدجاد(ع) از آیده مدذکور ،از مقالده (همتدی ،شدهریار ،پدروین،
نورالدین ،حاجیان ،مهدی1395( ،ش)« ،اقتباسات قرآنی دیوان منسدوب بده امدام سدجاد(ع)» ،لرسدتان ،دو
فصلنامه پژوهشهای قرآنی در زبان و ادبیات ،سال سوم ،ش  ،5ص  141استفاده شد.

َ َ ُ
َ ََ ُ َ َ َ
رین ی ُد ُ َ
تیه م َدن َی َش ُ
داف َ
َ
داء َو
ون لو َمدة ال ِئدم ذ ِل
اهلل و ال یخداف
اهلل ی ُدؤ ِ
دک فضدل ِ
یل ِ
ِ
الک ِ
جاهدون ِفی س ِدب ِ
ُ
اهلل َو ِاسع َع ِلیم» (المدائده )54،اقتباس شده اسدت (فتداحی زاده ،افسدر دیدر،)174 :1395 ،
بدون اینکه در معنای جمله َ
مقت َبس تغییری صورت بگیرد.

ََ َ
َ
ََ
وار» از آیده «أ لدم ت َدر
 .2-1-2-3اقتباس با تغییر معناای مقتابس؛ مانندد اقتبداس عبدارت «بد ِ
َ ُ
َ َّ َ َّ ُ
َ
اهلل کفرا َو أ َح ّلوا َقو َم ُهم َ
دار ال َبوار» (ابراهیم )28 ،در شعر:
ِإلی ال ِذ
ین َبدلوا ِنع َمت ِ

بٌ َ
الص َـواف ٌٌ َ ٌوٌالع َش ٌرَ َکأنٌ َل ٌی َخل ُقواٌ َأوٌ َل ٌ ُ
بٌ َ
َت َفکشٌأی َ ٌٌ َ
الس َشای ٌَ َ ٌوٌ َ
یکونواٌَ
أیبـ َ ٌ
أصح ُ ٌ
ِ ِ
ِ ِ
نٌ َع ِ ٌٌ َالب َو ٌِار!ٌ(عل ٌب ٌیس (ٌ 91-90ٌ:1436ٌ ،
َ ٌوٌ َه ٌ َی ٌیص ُ ٌ
فکدرکن! صداحبان لشدگرها ،اسددبها و شدترها کجدا هسدتند .انگددار کده اصدال خلددق
نشده و نبودهاند .آیا موجود زندهای هست که از مرگ و هال کت در امان بماند

چنان کدده مددیبینیم در ایددن شددعر ،عبددارت « َبددوار» بدده معنددای مطلددق آن «مددرگ و هال کددت»
(راغدددب اصدددفهانی )152 :1412،بد ددرای همددده انسدددانها آمدددده و از معندددای قرآندددی آن «وضدددع
پیشوایان کفر و رؤسای ضاللت( »1طباطبایی )55 ،12 :1417 ،تغییر پیدا کرده است.
 .2-2-3اقسام اقتباس بر مبنای هدف و کاربرد اقتباس

کاربردشناسددی صددورت می گیددرد کدده صددرفا در مددورد اقتبدداس از قددرآن موضددوعیت دارد و در آن
تغییددر یددا عدددم تغییددر در معنددای آنچدده اقتبدداس شددده ،مددال ک قددرار نمی گیددرد .از ایددن منظددر،
گونههای اقتباس عبارت است از:
 .1-2-2-3اقتباااس مقبااول :اقتبدداس از قددرآن در متددون دینددی مثددل خطبددهها ،موعظددهها،
عهدنامدد ددهها و از ایدد ددن قبید د ددل موضدد ددوعات (ابدد ددن حجد د ددة)357 :1425 ،؛ مانندد ددد موعظدد دده
امیرالمؤمنین (ع) که هنگام بازگشتن از صفین ،مقابدل قبرسدتان پشدت دروازه کوفده خطداب
به اصحابشان فرمودند:

َ
َ ََ
َ ُ َ َ
ََ َ َ َ َ
ادٌالتقو ٌ(بقـش(ٌ» 197ٌ ،سـ ٌ
نٌخ ٌشٌالز ِ ٌ
نٌلهُ ٌٌ ِف ٌالکَل ٌِمٌَلخ َب ُر وک ٌٌأ ٌ
اهَّلل]ٌلوٌٌأ ِذ ٌ
...أ َم ٌ َ ٌ
[وٌ ِ

...« 1و اآلیدة تددذکر حددال أئمددة الکفددر و رؤسدداء الضددالل فددی ظلمهددم و کفددرانهم نعمددة اهلل سددبحانه( »...طباطبددایی،
)55 ،12 :1417

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم

در ای ددن قس ددم از تقس ددیمبندیهای اقتب دداس ،انقس ددام ب ددر مبند دای ه دددف ،نح ددوة ظه ددور و
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رض ٌٌ 492ٌ:1414

بدانیددد ا گددر سدداکنان ایددن قبرسددتان اجددازه سددخن گفددتن داشددتند ،بدده شددما خبددر

میدادند که بهترین توشه آخرت ،تقوا است.

 .2-2-2-3اقتباس مردود :جمالت و عبارات قرآن به نحوی بده کدار بدرود کده آنچده را کده
خداوندد بده خددود نسدبت داده اسددت ،بده اقتباس کننددده نسدبت داده شددود؛ چنان کده یکددی از
َ َ
ُ
بنیمروان ،ذیل متن شکایتنامهای که از کارگزارش شده بدود ،نوشدتِ « :إ ّن ِإل َیندا ِإی َداب ُهم ،ث َّدم
َ َ
ِإ ّن َعل َیندا ِح َس َداب ُهم» (الغاشدیه 25 ،د)26؛ یعندی :هماندا بازگشتشدان بده سدوی ماسدت ،سدپس
حسابرسی آنها به عهدده ماسدت یدا اینکده از آیدات قدرآن بدرای مدزا و تمسدخر اسدتفاده شدود
(ابددن حجددة ،)357 :1425 ،مددثال هنگددام دیدددن کسددی بدده مددزا گفتدده شددودُ « :خد ُدذ ُوه َف ُغ ُّلد ُ
دوه»
ّ

(حاقة )30 ،او را بگیرید و به غل و زنجیرش بکشید.

 .3-2-2-3اقتباس مباح :اقتباس از قرآن در اشعار ،قصهها و اساسا در متون غیدر دیندی
به شرط آنکه از خصوصدیات اقتبداس مدردود بده دور باشدد (ابدن حجدة ،)357 :1425 ،مثدل
اقتباس از آیه « َل ُکم ّد ُین ُکم َ
َ
ین» (الکافرون )6 ،در شعر زیر:
د
ی
ل
و
ِ
ِ
ِ

ُ
َ ُ
«مددرا شددکیب نمیباشددد ای مسددلمانان /ز روی خددوب لکددم ّدی ُددنکم َو ِلددی ِد ِینددی»

(سعدی)528 :1376 ،

َ
 .3-2-3اقسام اقتباس بر مبنای تغییر در الفاظ و ترکیب عبارات مقت َبس
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

با توجه به میزان تغییر در الفاظ و ترکیب عبارات در متن اقتبداس شدده ،اقسدام اقتبداس

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین (ع) پرداخته شده است.
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.4بیرسیبازتابقرآ کیهمدراشعارمیسوببهاما حسین(ع) 

ش ددامل .1 :کام ددل؛  .2جزئ ددی؛  .3متغیدددر؛  .4اش ددارهای  .5اس ددتنباطی اس ددت (عبددداس زاده،
 )42 :1389کد دده در اید ددن مقالد دده برمبند ددای اید ددن تقسد ددیمبندی بددده بحدددث و بررسدددی پیرامد ددون

ش د ددعر و ش د دداعری ،هن د ددری واال ،بیمانن د ددد و دارای وج د ددوه گون د دداگون در فرهنگس د ددازی،
حماسدهپردازی و مانددایی حددواد

بددزرگ اسددت؛ چده اینکدده میتوانددد ارزشآفددرین باشددد یددا در

مقابددل نیکیهددا قددرار گیددرد .بعث ددت رسددول مکددرم اسددالم(ص) بددا رونددق اشددعار ضددد ارزشددی

مصددادف بددود ،بدده همددین جهددت در صدددر اسددالم از منظددر دیددن ،شددعرای متعهددد از غیددر آن
تفکیددک شددده و آنددانی کدده اهددل ایمددان ،عمددل صددال  ،یدداد خدددا و ظلمسددتیزی نبودنددد ،مددورد
سددرزنش آیددات الهددی قددرار گرفتنددد( 1شددعراء 224 ،د د  )227و در مقابددل ،سددرایندگان پایبنددد بدده
ارزشهد ددا در ک د ددالم پید ددامبر اعظ د ددم(ص) ،بد دده ناص د ددران رسد ددول خد دددا(ص) و تأییدشد دددگان
رو القدددس ،تعبیددر شدددند( 2مفیددد .)177 ،1 :، 1413 ،اهددل بیددت(ع) نیددز بددرای هدددایت و
تربیت جامعه از هنر شعر استفاده کردند؛ بدا ایدن حدال ،شدعر سدرودن توسدط معصدومان(ع) و
اعتبدار اشدعار منسددوب بده ایشدان مددورد بحدث و مناقشده اسددت (ن.ک :محمددی ری شددهری،
 )401 ،14 :1388که این اختالف نظر در صحت یدا عددم صدحت انتسداب شداعری بده اهدل
بیت(ع) در مورد اشعار منتسب به امام حسین(ع) نیز مطر شده که نیاز به بحث و بررسدی
پژوهمندانه دارد.
.1-4اشعارمنسوببهامامحسین(ع) 

درباره امام حسین(ع) آثار بسیار ز یدادی در قالدب کتداب و مقالده تددوین و تدألیف شدده و
در ایددن میددان اشددعار منسددوب بدده ایشددان نیددز جمددعآوری و در منددابع مسددتقل و مشددتمل ثبددت
تدددوین گردیددده و منددابع مشددتمل ،منددابعی اسددت کدده در آنهددا ابیدداتی از اشددعار منسددوب بدده آن
حضرت نقل شده است.
 .1-1-4منابع مستقل

کتابه ددایی ک دده ب دده عن ددوان منبع ددی مس ددتقل ،اش ددعار امددام حسددین(ع) را در خددود جددای
دادهاند ،عبارتند از:
َ
َُ َ َ َ
َ ُّ
ُ
دونَ ،و َأ َّن ُهدم ُیق ُول َ
یم َ
الش َع َر ُاء َّیتب ُع ُه ُم ال َغ ُاو َ
ونَ ،لم َت َر أ َّن ُهم ِفی ک ّدل واد یه ُ
دون ،إ ّال ّال ِدذ َ
ین َآم ُندوا َو َع ِملدوا
دون مدا ال یفعل
1و
ِ
ِ
َِ
ِ
ََ
َ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ات وذکروا اهلل ِکثیدرا وانتصدروا ِمدن بع ِدد مدا ظ ِلمدوا وسدیعلم ال ِدذین ظلمدوا أی منقلدب ینق ِلبدون (شدعراء،
الصا ِلح ِ
)227-224؛ و شاعران را گمراهان پیروی می کنند .آیا ندیدهای که آنان در هر سرزمینی سرگردانند ! و آنانندد
که چیزهایی را می گویند که انجام نمیدهند
َ ََ ُ
ُ
َ َّ ُ ُ َ
ُ ُ
َ
َ
َ َ َُ
َ
َ
َ
َ
ُ
س مدا نصدرتنا ِب ِلسدا ِنک( »...مفیدد،1 :، 1413 ،
...« 2قال له َر ُسدول ِ
اهلل (ص) ال تدزال یدا حسدان مؤ یددا ِبدرو ِ القدد ِ
)177

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم

گردیددده اسددت .منظددور از منددابع مسددتقل ،آثدداری اسددت کدده بدده عنددوان دیددوان اشددعار امددام(ع)
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« .1دیدوان اإلمدام الحسددین(ع)» ،متعلدق بده قددرن هشدتم هجدری کدده در کتابخانده «بایز یددد»
واقددع در اسددتانبول ترکیدده دو نسددخه از آن وجددود دارد و در قالددب کتدداب «أدب الحسددین(ع) و
حماسد ددته» ،شد ددامل  146بید ددت شد ددعر ،توسد ددط احمد ددد صد ددابری همد دددانی در قد ددم ،مؤسسد ددة
النشراالسالمی التابعة لجماعة المدرسین در سال  1415قمری به چاپ رسیده است.
« .2الق ددول َ
الح َس ددن ف ددی ش ددعر الحس ددین(ع)» اث ددر عب دددالقادر الناصددر ک دده در ش ددهر مدین دده
1

کت ددابخان ددۀ ع ددارف حکم ددت ،نس ددخهای از آن ،ب ددا  30ص ددفحه وجددود دارد و برخ ددی (ن.ک:
محمدی ری شهری )415 ،14 :1388 ،کتاب دیگری را به همدین ندام بده شداعری شدیعه بده
ندام ابدن حجددا نسدبت دادهانددد ،در حدالی کدده کتداب شدعر منسددوب بده او «الحسد ُدن مدن شددعر
الحسین» است که شریف رضدی از اشدعار ابدن حجدا برگز یدده اسدت (ن.ک :قمدی:1368 ،
)256 ،1
 .3دیددوان اإلمددام الحسددین بددن علددی بددن ابددی طالددب(ع) ،تددألیف شددیخ محمددد حسددین،
فرزند شیخ محمد باقر بیرجندی با تخلص ضیائی که اشعار دیوان گدردآورده او توسدط میدرزا
محمد علی بن محمد طاهر مدرس خیابانی تبریزی ،ضمن کتداب «الددرالثمین» ذکدر شدده
که همان «دیوانالمعصومین» است (آقا بزرگ تهرانی.)249 ،9 :1403 ،
« .4دی ددوان الحس ددین ب ددن عل ددی(ع)» ،ب ددا  54قطع دده ش ددعر در  293بی ددت (محم دددی ری
داردینی و مقدمده
شهری )415 ،14 :1388 ،که با جمعآوری و شر محمد بدن عبددالرحیم م ِ
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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حامد خفاف ،در سال  1412قمری ،توسط دارالمختارة العربیة به زبان عربی منتشدر شدده و

 1ناگفته نماند ،کتابی به نام «دیوان اإلمام ّ
السجاد (ع)» در سال  ،، 1317در یمن با اشعار همین دیوان منتشر
شده است (همان )414 ،که بنابر تحقیق مؤلف کتداب «أدب الحسدین (ع) و حماسدته» ،نسدخهای از دیدوان
منسوب به امام زین العابدین (ع) ،توسط آیتاهلل سید شهابالدین مرعشی در اختیار او قرار گرفته که در آغاز
ّ
آن چنین آمده است« :هذا هدو الددیوان الدذی ینسدب إلدی إمدام العدارفین و سدید السداجدین ،جمعهدا و ألفهدا
الحد ّدر العدداملی ،نشدره ملددک ّ
محمدد بددن الحسدن ُ
الکتدداب المیدرزا ّ
ّ
محمددد الشددیرازی فدی  1317الهجر یددة ،بخددط
المیرزا داوود الشیرازی»؛ ولی با مراجعه به تراجم ،چنین اثدری را در تألیفدات شدیخ حدر عداملی پیددا نمی کندد
(صددابری همدددانی )10-9 ،1415 ،و شدداید بدده ای ددن جهددت کدده ایددن دیددوان ب دده شخصددی بدده نددام قطبال دددین
زینالعابدین هم نسبت داده شده ،اشتباها به نام امام سجاد (ع) منتشر گردیده است( .صحتی سردرودی،
 )84 :1384صاحب کتاب الذریعة نیز در انتساب این دیدوان بده امدام سدجاد(ع) تشدکیک کدرده اسدت( .آقدا
بزرگ تهرانی)431 ،9 :1403 ،

بعددد از آن یددک بددار در سددال  1381شمسددی بددا عنددوان «دیددوان منسددوب بدده امددام حسددین (ع)»،
توس د ددط امی د ددر هوش د ددنگ دان د ددایی ،ترجم د دده و در نشد د در موعد ددود ته د ددران چد دداپ گردی د ددده و ب د ددار
دیگ ددر در انتش ددارات خورش ددیدآفرین ته ددران ،ب ددا عن ددوان «دی ددوان ام ددام حس ددین (ع)» ،در س ددال
 1383شمسی ،توسط امیر جابری ترجمه و منتشر شده است (صحتی سدردرودی:1384 ،
.)90-89

 .5کتاب پروانههای پراکنده :مجموعه اشعار منسوب به امام حسین(ع) ،با بدیش از 50

شعر مختلف از امام حسین(ع) ،در پدنج بخدش :اخالقدی ،سیاسدی ،اعتقدادی ،اجتمداعی،

شخصدی و خدانوادگی ،تدألیف داود کمیجدانی بددا اعراب گدذاری اشدعار و ترجمده بده فارسددی و
انگلیسی ،توسط عزیز مهدی و عبداهلل حسن متوصل کده توسدط مؤسسده فرهنگدی ،هندری و
انتشارات بینالمللی الهدی به سال  1390شمسی در تهران به چاپ رسیده است.

1

 .2-1-4منابع مشتمل

عالوه بر منابعی کده در آنهدا ،اشدعار منسدوب بده امدام حسدین(ع) ،مسدتقال جمدع آوری و

تدددوین شددده اسددت ،برخددی مآخددذ ،مشددتمل بددر ابیدداتی از اشددعار آن حضددرت هسددتند کدده ایددن
مصعب بن زبیر 3 ،بیت؛ انساب االشراف بالذری 7 ،بیدت؛ الطبقدات الکبدرای ابدن سدعد،
 3بیت؛ تاریخ الطبری 7 ،بیت؛ الفتو ابن اعثم 35 ،بیت؛ مرو الذهب و اثبات الوصیة

مسعودی 2 ،بیت؛ االغانی و مقاتل الطالبیین ابوالفر اصفهانی 7 ،بیت؛ االمالی صدو،،
 8بیت؛ تصدحیفات المحددثین ابدو هدالل عسدکری 2 ،بیدت؛ نزهدة النداظر حلدوانی 1 ،بیدت؛
نصیحة الملوک نیآوردی 1 ،بیت؛ االمالی شجری 2 ،بیت؛ المناقدب ابدن شدهر آشدوب86 ،

بیت؛ تاریخ دمشق ابن عسداکر 25 ،بیدت؛ االحتجدا طبرسدی 32 ،بیدت؛ روضدة الدواعظین
نیشابوری 13 ،بیت؛ مقتل الحسین (ع) خوارزمی 42 ،بیت؛ تذکرة الخواص ابن جوزی3 ،

بیت؛ مطالب السوول محمد بن طلحه شافعی 31 ،بیت؛ بغیة الطلدب فدی تداریخ حلدب از

 1مؤلف این کتاب ،غالب اشعار منسوب به امام حسین(ع) را از کتاب «أدب الحسین (ع) و حماسدته» کده بده
عنوان منبع مسدتقل حداوی اشدعار آن حضدرت معرفدی شدد و کتداب «موسدوعة کلمدات االمدام الحسدین (ع)»،
تألیف پژوهشکده باقر العلوم(ع) ،نقل کرده است.

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم

دسددته از منددابع عبارتنددد از :مقتددل الحسددین(ع) ابومخن دف بددا ذکددر  3بیددت؛ نسددب قددریش از
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ابن عدیم 22 ،بیت؛ الملهدوف سدید بدن طداوس 15 ،بیدت؛ کشدف الغمدة اربلدی 129 ،بیدت؛
البدایة و النهایة ابن کثیر دمشقی 22 ،بیت؛ اعالم الدین و ارشاد القلدوب بحراندی 4 ،بیدت؛

مثیر االحزان ابن نما حلی 19 ،بیت؛ جواهر المطالدب فدی مناقدب اإلمدام الحسدین بدن علدی
بن أبی طالب(ع) اثر ّ
محمد بن احمد دمشدقی 19 ،بیدت؛ الفصدول المهمدة ابدن صدباغ34 ،
بیت؛ عوالم العلوم بحرانی 75 ،بیت؛ تسلیة المجالس از ّ
محمد بن ابی طالب 43 ،بیت؛

احقدا ،الحددق ندوراهلل شوشددتری 125 ،بیددت؛ بحداراالنوار مجلسددی 147 ،بیدت؛ ینددابیع المددودة

قن دددوزی 43 ،بی ددت؛ نوراالبص ددار ش ددبلنجی 20 ،بی ددت؛ اعیددانالش ددیعه عدداملی 36 ،بی ددت و
ملحقات احقا،الحق سید شهابالدین مرعشی نجفی 28 ،بیت (محمدی ری شدهری،

 .)406 ،14 :1388افددزون بددر منددابع مددذکور ،اش دعار منسددوب بدده امددام حسددین(ع) ،بددا کمیددت و

کیفیت مختلف در آثار متأخر نیز ذکر شده است بدهطدوری کده غالدب مکتوبدات پیرامدون آن

حضرت خصوصا کتابهدایی کده بده تددوین سدخنان حضرتشدان پرداختهاندد ،1مشدتمل بدر

ابیاتی از اشعار منسوب به ایشان است.

.2-4اعتبارسنجیاشعارمنسوببهامامحسین(ع) 

بدهطددور کلددی ،مجمدوع اشددعار منسددوب بده امددام حسددین(ع) در آثدار مختلددف 1553 ،بیددت

است که بسیاری از آنها تکراری است و آنچه مبنای تحقیق حاضر قرار گرفته ،ابیاتی اسدت

کدده در کتدداب «موسددوعة االمددام الحسددین(ع) فددی الکتدداب و السددنة و التدداریخ» گددزارش شددده
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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اسددت 2.بددا توجدده بدده یافتددههای ایددن دانشددنامه جمددع ابیددات غیرتکددراری منسددوب بدده امددام

 1برخی این آثار عبارتند از :بدالغة االمام الحسین بن علی(ع) ،اثر السدید حسدین ابوسدعیدة الموسدوی؛ لمعدات
الحسین(ع) ،نوشته سید محمد حسینی تهرانی؛ بالغدة اإلمدامین الحددسن و الحسدین(ع) ،تدألیف مصدطفی
محسن الموسوی ،محسن شرارة العاملی و مهدی العطبی البصری؛ پرتوی از کالم امام حسین(ع) ،از منصور
کریمیان؛ فرهنگ سخنان امام حسین(ع) ،اثر محمد دشتی؛ کلمدة االمدام الحسدین(ع) ،نوشدته سدید حسدن
شیرازی؛ مسند االمدام الشدهید ابی عبداهلل الحسین بن علی(ع) ،جدمع و تدرتیب از عزیزاهلل عدطاردی؛ منطدق
الحسین(ع) ،تألیف ابوالفضل زاهدی؛ موسوعة کلمات االمام الحسین(ع) ،تدوین گروه حدیث پژوهشکده
باقرالعلوم؛ نهج الشهادة ،ترجمه و نگارش احمد فرزانه و نهج الکرامة :گفتهها و نوشتههای امام حسین(ع) ،از
محمددد رضددا اکبددری (صددحتی سددردرودی .)95-84 :1384 ،در ایددن آثددار میتددوان بدده اشددعار منسددوب بدده امددام
حسین(ع) دست یافت.
 2نام دیگدر ایدن کتداب« ،دانشدنامه امدام حسدین(ع) بدر پایده قدرآن ،حددیث و تداریخ» تدألیف محمدد محمددی ری



حسددین(ع)  296بیددت اسددت ،کدده  133بیددت آن در منددابع متقدددم و معتبددر آمددده اسددت؛ 18

بیددت ،اشددعاری اسددت کدده امددام(ع) بدده اشددعار دیگددران تمثددل جسددتهاند و  145بیددت ،اشددعار

مکتددوب در دیددوان منسددوب بدده ایشددان اسددت کدده بددا اشددعار مددذکور در مندابع متقدددم مشددابهت
ندارد (ن.ک :محمدی ری شهری )417 ،14 :1388 ،و از جانب برخدی از نویسدندگان مدورد

تشددکیک واقددع شددده اسددت1؛ چرا کدده در کتددب تددراجم کهددن بدده ایددن دیددوان اشددارهای نشددده و

بعض ددی از اش ددعار آن دارای ض ددعف وزن ددی و لفظ ددی هس ددتند( 2جالل ددی ،بددی تددا ،)95 :ل ددیکن

مضددمون اشددعار منسددوب بدده امددام(ع) کدده در منددابع متقدددم و معتبددر آمددده اسددت بددا گزارههددای

مستند حدیثی ،به عنوان شاهد یا متابع3کامال تأیید میشدود و همچندین بدرای اشدعاری کده
آن حضرت بدان تمثل جستهاند ،مستنداتی قابل توجه در مآخذ مختلف وجود دارد.
.3-4اقتباسازقرآندراشعارمنسوببهامامحسین(ع) 

همددان طددور کدده بیددان شددد ،بددا توجدده بدده میددزان تغییددر در الفدداظ و ترکیددب عبددارات در مددتن

اقتب دداس ش ددده ،اقس ددام اقتب دداس ،ش ددامل .1 :کام ددل؛  .2جزئ ددی؛  .3متغی ددر؛  .4اش ددارهای .5
استنباطی است؛ اکنون به بحث و بررسی پیرامون اقتباسهای قرآندی در اشدعار منسدوب بده

امام حسین(ع) در این اقسام میپردازیم.

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم

شهری و همکارانش در پژوهشکده علوم و معارف حدیث است که در آن ،اشعار منسوب به امدام حسدین(ع)
به نحوی مطلوب ،دسته بندی و در بخدش پدانزدهم کتداب در سده بداب گدزارش شدده اسدت .بداب هشدتم ایدن
بخش به پژوهشی ارزشمند در طبقه بندی موضوعی ،ذکر و ارزیابی مصدادر اشدعار و صدحت انتسداب آنهدا بده
امام(ع) و ذکر اشعار منسوب به امام حسین(ع) در مصادر مختلف اختصاص دارد؛ در باب نهم آن اشدعاری
که سدرودة شدعرای دیگدر اسدت و امدام(ع) بده آنهدا تمثدل جسدته ،ذکدر شدده و نهایتدا در بداب دهدم ،اشدعار دیدوان
منسوب به ایشان آمده است (خوش نژادیان.)54 :1388 ،
 1در این زمینه ن.ک :صحتی سردرودی.90 :1384 ،
 2بهطور کلی اشعار منسوب به امام حسین(ع) دارای الفاظ سداده ،عداری از تکلدف و آرایدههای ادبدی و خدالی از
خیالپردازیهای شاعرانه است؛ چراکه آن حضرت ،دئب شاعری نداشته و شاید سرایش این اشعار برای پر
کردن خأل محتوای دینی در شعر آن عصر بوده است (جهانبخش)115 ،1381 ،؛ فلذا خصوصیت اصلی این
سرودهها ،پرداختن به اخال ،و در یک کالم ،تزکیه و تهذیب نفس میباشد( .عبدالرحیم)11 :1383 ،
 3برخی از محدثان ،اشکالی در اطال ،تابع بر شاهد و شاهد بر تابع ندیدهاند؛ زیرا هر یک از این دو تقویت کننده
حدیث فرد نسبی (= غریب) اند .از خالل اقوال و مثالهای نگاشته در باب متابع و شاهد به دست میآید که
شاهد ،اعم از متابع است؛ زیرا شاهد ،گاه شاهد معناست و گاه شاهد لفظ و معنا هر دو است ،در جایی کده
متابعت به لفظ است و به معنا سرایت نمی کند (صبحی صال .)241 ،1428 ،
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 .1-3-4اقتباس کامل

ایددن قسددم اقتبدداس کدده آیددات الهددی در آن بدددون تغییددر در مددتن یددا کددالم مددورد اسددتفاده قددرار
می گیرد (عباس زاده ،)42 :1389 ،در اشعار منسوب به امام حسین(ع) یافت نشد.
 .2-3-4اقتباس جزئی

در اقتباس جزئی ،کلمه یا عباراتی از مدتن َ
مقت َدبس ،در بافدت دروندی مدتن یدا کدالم بده کدار

م د ددیرود (هم د ددان .)43 ،ای د ددن قس د ددم ،پ د ددر ک د دداربردترین ن د ددوع اقتب د دداس از ق د ددرآن در س د ددخنان
معصومان(ع) ،بدهخصدوص ،امدام حسدین(ع) اسدت و عدالوه بدر روایدات رسدیده از ایشدان ،در

غالددب اشددعار منسددوب بدده آن حضددرت نیددز میتددوان نمونددههای ز یددادی از ایددن نددوع اقتبدداس را
جستجو کرد که از جمله این موارد عبارت است از:
َ

َ

 .1-2-3-4فی َبیان فضائله و َمطاعن أعدائه َ
یوم الطف :از اقتباسهای جزئدی در اشدعار

منسوب به امدام حسدین(ع) ،در مطلدع قطعدهای  29بیتدی اسدت کده «در بیدان فضدایل خدود و
ُ
َ
َ
اهلل» از آیدده شددریفهَ « :و قد َدال ّالد َ
دذین أ ُوتددوا ال ِعلد َدم
دواب ِ
مطدداعن دشمنانشددان» فرمودهانددد و در آن «ثد ِ
َ َّ
َ
َّ َّ
َو َیلکددم َثد ُ
الصد ِداب ُرون»( 1القصددص)80 ،
اهلل َخیددر ِل َمددن َآمد َدن َو َع ِمددل صددا ِلحا َو ال یلقاهددا ِإال
دواب ِ
اخذ شده و در متن شعر چنین آمده است:
َََ
َ
َ َ
بٌالثقل » ٌ
اهَّللٌ َر ِ ٌ
وابٌ ِ ٌ
ـومٌ ِوق م ٌ َر ِغبواٌَ َع ٌث ِ ٌ
«کـف ٌَـشٌالق ُ ٌ

ایدن قدوم ،کدافر شددند و پدیش از ایدن نیدز از پداداش پروردگدار اندس و جدن روی گدردان

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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بودند (طبرسی.)301 ،2 :1403 ،
َ

 .2- 2-3-4فی َ
الموعظة :یکی دیگر از اقتباسهای جزئدی در اشدعار امدام(ع) ،کاربسدت
ترکیددب « ِذی َ
العددرش» ،در بیددت نهددم و تعبیددر «خد َ
داب َمددن» در بیددت هجدددهم قصددیدهای 20
ِ
بیتی ،در موضوع موعظه است که به شکل ذیل سامان یافته است:
بیت نهم

العش ٌٌ َف َلـ ٌَ ُ
هَّللٌ ِذ ٌ َ
یض َــش ُ ٌَ ٌ،شــ ٌٌوٌ َمــ ٌَ ُیعـ
کٌ ُم َعت ِصم ٌَ ِب ِ ٌ
«وٌ َم ٌ َیـ ُ ٌ
ِ

َ
اهَّللٌ
ٌ َعلـ ٌ ِ ٌ

 1و کسانی که از دانش برخوردار شده بودند ،به جاهالن گفتندد :وای بدر شدما؛ پداداش الهدی بدرای کسدی کده ایمدان
آورده و کددار شایسددته کددرده ،بهتددر از همدده ثددروت و مکنتددی اسددت کدده او دارد .ایددن حقیقددت را جددز بدده شددکیبایان
نمیتوان فهماند.

َوم »

کسی که به ریسمان خدا چنگ بزند ،هرگز چیزی بده او ضدرر نمیرسداند .و کیسدت
که بتواند با خدا دشمنی بورزد و به او زیان برساند او کیست
بیت هجدهم

َ
ُ
َ َ
بٌک َم ٌَ َیـومـ ٌإلـ ٌال ن ٌ َر َکـ » ٌ
بٌ َم ٌخ ٌ
«م ٌ خ َ ٌ
هیچ کس زیان ندید به قدر کسی که ّ
حتی به اندازه یک روز به دنیا میل پیددا کدرد.

(اربلی)37 ،2 :1381 ،

در بیت نهم شعر پیش گفته ،امام حسین(ع) در مقام موعظه نسدبت بده «چندگ زدن بده
َ ََ
ُ ُ َ
1
َ
ُ َ َ ََُ َ
ش َسدبیال»
ریسمان الهی» از آیات «قل لو کان معه آ ِلهدة کمدا یقولدون ِإذا البتغدوا ِإلدی ِذی العدر ِ
(اإلسراء )42 ،و «إ َّن ُه َل َقو ُل َر ُسول کریم ،ذی ُق َّوة ِعن َد ِذی ال َ
ش َمکدین»( 2التکدویر)20 ،؛ و در
در
ع
ِ
ِ
بیددت هجدددهم بددا یددادآوری مصددداقی از مصددادیق «ز یددانکدداری» کدده نتیجدده «تمایددل بدده دنیددا»
َ
اسددت ،از آیدده شددریفه « َقددد أف َلد َ َمددن َزکاهدداَ ،و َقددد خد َ
داب َمددن َد َّسدداها»( 3الشددمس )10 ،اقتبدداس
نمودهاند.
برای رعایت اختصار فقط به آنها اشاره میشود:
َ
ارحددم» در مصددراع « َفد َ
د د اقتبدداس عبددارت « َ
دارحم ُع َبیدددا إلیددک َملجد ُداه» (ابددن شددهر آشددوب،
 )69 ،4 :1379از آیه « َو ُقل َر ّب اغفر َو ار َحم َو َأن َت َخ ُیر َّ
الر ِاحمین» (المؤمنون.)118 ،
ِ ِ
دالل َبلد ُ
دالل» در مصددراع «یشددکو إلددی ِذی َ
د د اقتبدداس عبددارت « ِذی َ
دواه» (ابددن شددهر
الجد ِ
الجد ِ
ّ
آشوب )69 ،4 :1379 ،از آیه « َت َ
الل َو ِاإل کرام» (الرحمن.)78 ،
بارک اس ُم َر ِبک ِذی ال َج ِ
 1بگو :اگر با خدای یکتا چنان که آنها می گویند خدایان دیگری بود در این صورت ،آن خدایان بر خدای عدرش
(به تنازع) راه می گرفتند (و تمانع آنان موجب اختالل نظام عالم میشد .پس چون عالم را نظام ثابتی است،
دلیل است که با خدای یگانه خدایان دیگری نیست).
ّ
( 2قسم به این آیات) که همانا قرآن ،کالم رسول بزرگوار حق (جبرئیل) است که فرشته بدا قدوت و قددرت اسدت و
نزد خدای مقتدر عرش ،با جاه و منزلت است.
( 3قسم به این آیات الهی) کده هدر کدس نفدس ناطقده خدود را از گنداه و بددکاری پداک و مندزه سدازد ،بده یقدین (در دو
عالم) رستگار خواهد بود .و هر که او را (به کفر و گناه) پلید گرداند البته (در دو جهان) زیان کار خواهد گشت.

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم

مدوارد دیگدری از اقتبدداس جزئدی در اشدعار منسددوب بده امددام حسدین(ع) بده دسددت آمدد کدده
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َ
المنددون» در مصددراع «لکد َّدن َر ید َ َ
دب َ
د د اقتبدداس تعبیددر « َر ید َ
دون ذو نکددد» (ابددن عسدداکر،
دب المند ِ
ِ
 )185 ،14 :1415از آیه « َأم ُیق ُول َ
شاعر َن َت َر َّب ُص ب ِه َر َ
یب ال َم ُنون» (الطور.)30 ،
ون
ِ
ِ
ُ َّ
ُ َّ
َ ّ
َ
ُ
َ
َ
دات  /و کد ددال أراه طدع د دداما
داة وذل الممد د ِ
د د د اقتبد دداس عبد ددارت « َو بد ددیال» در بید ددت «أذل الحید د ِ
َ
َ
َو ب ددیال»(راغ ددب اص ددفهانی )156 ،2 :از آی دده « َف َعص ددی فر َع ددو ُن َّ
الر ُس د َدول َفأ َخ ددذ ُ
ناه أخ ددذا َو ب ددیال»
ِ
(المزمل.)16 ،
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ُ َ
ُ َ َ
َ
َ
اهلل یعل ُدم ّأن مدا ِبیددی یز یدد ِل َغی ِدر ِه «(اربلدی:1381 ،
اهلل یعل ُدم» در مصدراع «
د اقتباس تعبیر «
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ ّ ُّ
َ
َُ َ
ّ
َ
َ َ
الشدقة َو
دیهم
قاصددا ال ت َب ُعدوک َو ِ
 )35 ،2از آیات «لو کدان ع َرضدا قریبدا َو َسدفرا ِ
لکدن بعددت عل ِ
َ َ
َ
َ
اهلل یع َل ُدم إ َّن ُهدم َلکداذ ُب َ
ُ َ
کون أن ُف َس ُهم َو ُ
ون» (التوبدة،
اهلل ل ِو اس َت َطعنا ل َخ َرجنا َم َعکم ُیه ِل
ِ
َیح ِلفون ِب ِ
ِ
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ُ
اهلل یع َل ُدم إ َّن َ
دک َل َر ُس ُدول ُه َو ُ
اهلل َو ُ
اهلل یش َدهد
نافقون قالوا نشهد ِإن
دک ل َر ُسدول ِ
 )42و « ِإذا جاءک الم ِ
ِ
َ َ
َّ
کاذ ُبون» (المنافقون.)1 ،
ناف
قین ل ِ
ِإن ال ُم ِ
المبدین َطخ ُ
یس َع َلدی َ
َ
الح ّدق ُ
الح ّق ُ
المبین «در مصراع « َول َ
داء» (اربلدی،
َِ
د اقتباس ترکیب « ِ
ِ
ِ
اهلل دی َدن ُه ُم ال َح َّدق َو یع َل ُم َ
دون أ َّن َ
 )35 ،2 :1381از آیات « َیو َم ِئذ ی َدو ِّفیه ُم ُ
اهلل ُه َدو ال َح ُّدق ال ُمب ُ
دین»
ِ
َ
ََ
َ
ّ
اهلل إ َّن َ
ک َعلی ال َح ِق ال ُمبین» (النمل.)79 ،
(النور )25 ،و «ف َت َوکل علی ِِ
َ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
دث َیش ُ
یث َی ُ
داء» (اربلدی:1381 ،
شاء» در مصراع « َیزید ولیس اْلمر حی
د اقتباس جمله «ح
َ
ُ
َ
َ
َ َّ
َ ُ
دث َیش ُ
داء ُنص ُ
دیب ِب َرح َم ِتندا
ک َمک ّندا ِل ُی ُوسدف ِفدی اْلر ِ َیت َب َّدوأ ِمنهدا حی
 )35 ،2از آیه « َو کدذ ِل
ُ ُ َ
َمن َن ُ
ضیع أج َر ال ُمح ِس َ
نین» (النور.)25 ،
شاء َو ال ن
البر َّیة «در مصراع «أما َ
البر ِیة َ
کان ِمن َخ َ
أحم ِد» (ابدن شدهر آشدوب،
د اقتباس تعبیر « َخ
یر َ ِ ِ
یرُ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َّ
َ
 )108 ،4 :1379از آیه «إ َّن ّال َ
ولئدک ُهدم َخی ُدر ال َب ِر ّیدة» (البیندة،
ذین َآم ُنوا َو َع ِملوا
حات أ ِ
الصا ِل ِ
ِ
.)7
 .3-3-4اقتباس متغیر

در ایددن نددوع اقتبدداس ،کلمدده ،عبددارات و یددا جملددهای از آیددات قددرآن بددا دخددل و تصددرف در
قواعددد صددرفی ،نحددوی و ...در مددتن و یددا سددخن بدده کددار مددیرود؛ ایددن تغییددر سددیا ،میتوانددد در
قالب تقدیم و تأخیر ،زیادت و نقصان ،تغییر در صیغه و زمان افعال ،تبدیل جمدالت کامدل
بدده ندداقص و از جهددت معنددا بدده خبددری یددا انشددایی و بددالعکس ،صددورت بگیددرد( .عبدداس زاده،
 )45-44 :1389پددارهای از اقتباسهددای اشددعار منسددوب بدده امددام حسددین(ع) از ایددن دسددت

میباشد که به برخی از آنها اشاره میشود:

َ
 .1-3-3-4فای ُ
المناجاا َما َ َرب األربااب :نموندهای از اقتبداس متغیدر را در شدعر مناجداتی

منتسددب بدده امددام حسددین(ع) میتددوان یافددت کدده در آن بدده جهددت اقتضددای سدداختاری شددعر،
ُ ََ
َ
ََ َ ُ ُ
عبدداراتی از آیدده « َف َأ َّمددا اإلنسد ُ
دان إذا َمددا ابد َدت ُ
اله َر ّبد ُده فأ ک َر َمد ُده َو ن ّع َمد ُده فیقددول َر ّ ِبددی أ کد َدر َمن»( 1الفجددر،
ِ
ِ
 ،)15با تغیراتی اندک در بیت زیر آمده است:
َ
ً
َ
ََ ُ ُ ُ
اهَّللٌثـ َ ٌٌأدنـ ُ ٌٌ »ٌ،
َلمٌ ُم َبت ِهَلٌَأ کـشمـ ٌٌ ٌ
«إذاٌ َابتل ٌ ِب لم ٌِ

(خوشددابه حددال کسددی کدده) هددر گدداه هنگددام تاریکیهددا بدده خداونددد تضد ّدرع کنددد ،او،
گرامیاش میدارد و به خود ،نزدیکش می کند( .ابن شهر آشوب)69 ،4 :1379 ،

نکته مهمی که در این اقتباس جلدب توجده می کندد ،اسدتفاده عبدارات اقتبداس شدده از
آیه ،در معنا و داللتی جدید است که از شاخصههای اقتباس به حساب میآید.

 .2-3-3-4فاای االسااتغنا بالخااال َعاان َ
المخلااو  :بیددت دیگددری کدده در آن بددا اقتبدداس

جزئی از قرآن کریم ،فعل و اسمی که در آیه آمده است بده فعدل و اسدمی دیگدر بدا تغییدر صدیغه
تبدیل شده ،عبارت است از بیت:

عساکر)186 ،14 :1415 ،

َ
َ
مصراع اول این بیت ،اقتباس از جمله امری « َو س َئ ُلوا َ
اهلل ِمن فض ِل ِه» از آیه « َو ال َت َت َم ّنوا ما
َ َّ َ
َ
اهلل بدده َبع َضددکم َعلددی َبعددض ل ّلرجد َ
داء َنصددیب ِم َّمددا
دال نصددیب ِم ّمددا اک َت َسد ُدبوا َو ِل ِّلنسد ِ
فضددل ُ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َّ َ َ ّ َ
اک َت َسب َن َو س َئ ُلوا َ
دان ِبک ِدل شدیء َعلیمدا» (النسداء ،)32 ،آمدده کده در آن
اهلل ِمن فض ِل ِه ِإن اهلل ک
اقتباس متغیر از نوع «تبدیل» صورت گرفته است.
مصادیق اقتباس متغیر در اشعار منسوب به امام حسین(ع) پربسامد است و در بررسدی
اشدعار آن حضدرت مدوارد ز یدادی از ایدن قسدم بده دسددت آمدد کده بدین آنهدا بده جدز دو مصدددا،
 1اما انسان (کم ظرف ضعیف بی صبر) چون خددا او را بدرای آزمدایش و امتحدان ،کرامدت و نعمتدی بخشدد در آن
حال (مغرور ناز و نعمت شود و) گوید :خدا مرا عزیز و گرامی داشت.
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ََ َ َ
َ
استرز ٌ َ
َ َ
ق» ٌ
راز ِ ٌ
سٌغ ٌَـشٌ ِ ٌ
ضل ِ ٌَفل ٌ
قٌالشحم َ ٌٌ ِم ٌف ِ
اهَّللٌ ِمـ ٌ ِ
«و ِ ِ
از فضل (خدای) رحمان ،روزی بخواه! زیرا جز او کسی روزی دهنده نیست( .ابن
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پیشگفته ،موارد زیر به چشم آمدنی است:
دواله» در مصددراع «یددا َر ّب یددا َر ّب! أند َ
دد اقتبدداس جملدده «أند َ
دت َمد ُ
دت َمد ُ
دواله «(ابددن شددهر آشددوب،
ِ
ِ
َ
ََ َ
َ
ُ
َ
ُ
 )69 ،4 :1379از آیده «َ ...ر ّبندا َو ال ت َح ِّملندا مددا ال طاقدة لندا ِب ِده َو اعددف َع ّندا َو اغ ِفدر لندا َو ار َحمنددا
ََ
َ
َ
َ َ
دافرین» (البقددرة )286 ،بددا تبدددیل ضددمیر متصددل «ه» ،در
أنددت َموالنددا فان ُصددرنا عل دی القددو ِم الکد ِ
صیغه مفرد مذکر غائب به ضمیر متصل «نا» ،در صیغه متکلم مع الغیر.
المعددالی َع َلیددک ُم َ
دد اقتبدداس جملدده « َع َلیددک ُم َ
عت َمدددی» در مصددراع «یددا َذا َ
عت َمدددی» (ابددن
َ
شهر آشوب )69 ،4 :1379 ،از تعبیر « َعل ِیه َت َوکل ُت» که در سورههای التوبة129 ،؛ هدود88 ،؛
ُ َ
َ
َ
َ
اهلل ذ ِل ُک ُدم ُ
اهلل َر ّ ِبدی
یوسدف67 ،؛ الرعدد 30 ،و آیدده « َو َمدا اخ َتلفد ُدتم فی ِده ِمدن شددیء ف ُحک ُمده ِإلددی ِ
دت َو إ َلید د ِه ُأنید دب» (الشد دوری )10 ،آم ددده اس ددت و در تفاس ددیر « َع َلی د ِده َت َوکل د ُ
َع َلید د ِه َت َو َّکل د ُ
دت» ب دده
ِ
«معتمدی علیه» تفسیر شده است (خطیب .)24 ،13 :)1424( ،چنانچه میبینیم در ایدن

اقتباس هم تبدیل ،صورت گرفته است و هم تغییر غیاب به خطاب.
َ
َ َ
اهلل ُمدت ُّم ُ
د اقتباس عبارات آیه « ُیر ی ُد َ
واههم َو ُ
ون ِل ُیط ِف ُدؤا ُن َ
داف ُرون»
ن
ف
دأ
اهلل ِب
دور ِه َو لدو ک ِدر َه الک ِ
ِ
ِ
دور ِ
ِ
ِ
ُ ّ
ُ
َ
طفئ د ُ
اهلل إال أن ُی ِت َّم دده» (اب ددن ش ددهر
دوه  /و َید د َدأبی
(الص ددف ،)8 ،در بی ددت « ُیر ید دد
ِ
الجاح دددون ِل ُی ِ

آشوب )72 ،4 :1379 ،که در آن فعل جمع به مفرد ،اسم ظاهر به ضمیر و اسم فاعدل ثال ثدی

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

64

مزید به فعل مضارع در همان ریشه مبدل شده است.
ّ
َُ
یوم ِ َ
د اقتباس ترکیب « َ
َ ُ
داس أ ک َدر ُم شدی َعة
القیامة» و فعل «یخسر» در بیدت «وشدیعتنا ِفدی الن ِ
 /و ُمب د ِدغ ُضنا َی د َ
القی َامد ِدة َی َ
خسد ُدر» (طبرسددی )302 ،2 :1403 ،از آیددات :اْلنعددام12 ،؛ النحددل،
دوم ِ
َّ
ُ ُ َّ
َ ُ
خاسدر ی َن الدذی َن
27؛ الکهف105 ،؛ الشوری 45 ،و آیه «فاع ُبددوا مدا ِشدئ ُتم ِمدن دو ِن ِده قدل ِإن ال ِ
َ
َ
َ
َ ُ
دك ُه َدو ال ُخسد ُ
دران ال ُمبدین» (الزمددر ،)15 ،کدده در آن
َخ ِس ُدروا أنف َسد ُدهم َو أهلدی ِهم َیدو َم ال ِقی َام ِدة أال ذ ِلد
فعل جمع مذکر غایب به فعل مفرد مذکر غایب ،تغییر یافته است.
َ
َ
َ َ ُ
َ
اهلل َّالدذی َخ َل َدق َّ
د اقتباس جملهای از آیه «إ َّن َر َّب ُک ُدم ُ
دماوات َو اْلر فدی ِس ّدت ِة أ ّیدام ث َّدم
الس
ِ
ِ
َّ َ َّ َ َ ُ
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َّ
ُ
َ
ُ
ش ُیغ ِشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشدمس و القمدر و النجدوم مسدخرات
اس َتوى َعلی ال َعر
ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ
بددأمر ِه أال َلد ُده ال َخلد ُدق َو اْلمد ُدر َتبد َدار َك ُ
اهلل َر ُّب العددالمین» (اْلعددراف )54 ،در مصددراع «و ّإن َمددا اْلمد ُدر
ِ ِ
َ
َ
إلی الجلی ِل« (مفید )93 ،2 :1413 ،که در آن« ،أال» از ادات تنبیده بده «انمدا» از ادات حصدر و
ضمیر به اسم ظاهر تبدیل شده است.

اشارهای

.4- 3-4اقتباس

اقتبداس اشدارهای را میتدوان همدان آرایده تلمدی دانسدت کده در آن ،شداعر یدا نویسدنده بدده
حادثددهای تدداریخی نددیم نظددری میافکنددد و بدددین واسددطه آن واقعدده را یددادآور میشددود (ن.ک:
عبددداس زاده )48 :1389 ،نموندددههایی از اید ددن گوندددة اقتبددداس در اشدددعار منسدددوب بددده امدددام
حسین(ع) وجود دارد که موارد زیر از مصادیق بارز آن است.
 .1-4-3-4اشااااره باااه عمالقاااه :یکدددی از اقتباسهد ددای اشدددارهای در اشدددعار منسدددوب بددده
امام(ع) ،تلمی داستان عمالقه از آیات  24-20سوره مائده است که در آن عمالقده ،1بندا بدر
َ
نقل تفاسیر ،با تعبیر «قوما َج َّبارین»( 2مائدده )22 ،یداد شددهاند (طبرسدی.)244 ،2 :1372 ،
در این شعر ،یزید مورد خطاب قرار می گیرد که:

َ
َ
َ َ
یثٌ
اهَّللٌ ِم ٌ َم َـثـ ِ ٌٌَأمـ ٌلـ ُ ٌٌف ٌ َی ِ ٌ
بٌ ِ ٌ
سٌیش َح ُمه ٌَأمـ ٌلـ ُ ٌٌف ٌکتـ ِ ٌ
یحٌ َنفس ٌ ِمم ٌ ٌل َ ٌ
«ی ٌ َو َ ٌ
ُ
َ
النـ ٌٌ ُم َعت َبشٌَ ِمـ َ ٌٌ َ
ل» ٌ
یةٌاال َو ِ ٌ
ـةٌالعـ ِد ِ ٌ
الـعـمـ ِلـق ِ ٌ
ِ
َ
َ
وای بر جدان مدن از کسدی کده بدر آن رحدم نمی کندد! آیدا بدرای او در کتداب خددا مثلدی
وجددود ندددارد آیددا در سددخنان مددردم ،بددرای او از سرنوشددت قددوم عما ِلقدده تجدداوزگر و

 .2-4-3-4اش اااره ب ااه دالوریه ااای امیرالم اایمنین

در غ ااتوا  :از دیگ ددر اقتباسه ددای

اشارهای در اشعار منسوب به امدام حسدین(ع) ،ابیداتی اسدت کده در آن بده جنگهدای ،بددر،
احد ،احزاب ،خیبر و حنین به شر ذیل اشاره است.
ََ
ََ
سام بن ُنو  ،با بدنهایی تنومند از جبابره شام در عهد موسی
 1عمالقه قومی از نسل ِعم ِلیق بن الوذ بن إرم بن ِ
بودند( .ابن منظور)271 ،10 :1414 ،
َ
َ
َ ََ
ََ ُ
ُ َ َ َ َ ََ ُ ُُ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
اهلل علیکم ِإذ جعل فیکم أن ِبیاء و جعلکم ملوکا و آتداکم مدا لدم یدؤ ِت
َ «َ 2و ِإذ قال ُموسی ِلقو ِم ِه یا قو ِم اذک ُروا ِنعم َت ِ
َ
َ
ُ َ َّ َ َ ّ
ُ ُ
َ
ُ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُّ َ
َ
َ َ
َ
دارکم ف َتنق ِل ُبددوا
أحدددا ِمددن العددالمین د د یددا قددو ِم ادخلددوا اْلر المقدسددة التددي کتددب اهلل لکددم و ال ترتدددوا علددی أدبد ِ
َ
َ
ُ
َ َّ
َ
َ
َ
درین دد قددالوا یددا ُموسددی إ َّن فیهددا َقومددا َج َّب د َ
خاسد َ
ارین َو ِإ ّنددا لددن َنددد ُخلها َح ّتددی َیخ ُر ُجددوا ِمنهددا فد ِدنن َیخ ُر ُجددوا ِمنهددا ف ِننددا
ِ
ِ
ُ
َ
داخلون» (مائده )22-20 ،و (یاد کن) هنگامی که موسی به قدوم خدود گفدت :ای قدوم ،نعمدت خددا را بده خداطر
ِ
آرید آن گاه که در میان شما پیغمبران فرستاد و شما را پادشاهی داد و به شما آنچه را که بده هدیچ یدک از اهدل
عالم نداد ،عطا کرد د ای قوم ،به سرزمین مقدسی که خدا سرنوشت شما کرد ،داخل شوید و پشدت (بده حکدم
خدا) مکنید ،که زیانکار میشوید .د گفتند :ای موسی ،در آن سرزمین مقدس ،گروهی مقتدر و قاهر و ستمکار
هستند و هرگز تا آنها از آنجا بیرون نشوند ما داخل نخواهیم شد ،هر گاه آنان بیرون شدند ما داخل میشویم.

اقتباسهای قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم

ستمگران پیشین عبرتهایی نیست (اربلی)37 ،2 :1381 ،
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َ
ُ
َ َ َ َ َ َ
یــومٌایـ ٌٌ َو َ
قـعــةٌَ
یـومٌ َبــ رٌٌوٌ ِبـ یــ ٌوٌ ُی َنـ ٌٌَوٌلــ ُ ٌٌفــ ٌ ٌِ
لٌلمـ ٌ َب َر زواٌَ َ ٌ
«طحـ ٌٌاَلبطـ ٌ
ُ َ َ
َ ُ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ضٌالع َ
نٌف ٌهـ ٌیتـ ٌٌأهـ ِ ٌٌ
ـتــحٌمعـ ٌَکـ ٌ
یــزابٌ ٌوٌالف ِ ٌ
ٌِ
سکر ی ٌٌَثــ ٌٌ ِب َل
الغـ ٌٌ ِبف ِ ٌ
َشف ِ ٌ
تٌ ِ
َ
َ ََ
َ
الف لق ـ ٌٌَوٌأخـــوٌخـ َـب ـ ٌَـشٌإذٌبـ َی َز ُهـــ ٌَ ِ ُبحســـ مٌٌصـــ ِرمٌٌذ ٌ َش َفش َت ـــ ٌَ َوالـــ ٌأرد ٌ
ُ
ُج وشـ ٌ َ
یومٌ ُی َن »
الو ٌَتشٌف ٌ ٌِ
أقبلـواٌَیطل َ ٌ
بونٌ ِ
همو که وقتی پهلوانان در جنگهای بدر و احد و ُح َنین بده میددان آمدندد ،آنهدا را
در هدم کوبیدد .او (پددرم) در جندگ احدد ،داسدتانی دارد بدا پراکنددن سدپاه دشدمن،

اندددوه دل [مسددلمانان] را شددفا بخشددید .سددپس در جنددگ احددزاب و فددت مکدده ،بددا
حضور پدرم سپاه بزرگ مشدرکان و یهودیدان ،بدرای همیشده ُمردندد .همدان صداحب

خیبر که با خیبریان به جنگ برخاست با شمشیری دو َدم و ُب َرنده؛ همو که سپاهی
را به هال کت افکند که در روز ُح َنین ،به خونخواهی آمده بودند( .ابن شهر آشوب،
)79 ،4 :1379

ابیددات پددیشگفتدده ،بدده دالوریهددای حضددرت علددی(ع) در نبردهددای بدددر ،احددد ،حنددین،
َ
دمان
دذان خص ِ
احزاب ،فت مکه و خیبر اشاره دارد کده بندا بدر روایدات تفسدیری ،جملده «...ه ِ
َ
اخت َصموا فی َر ّ ِب ِهم( »...حج ،1)19 ،و آیه  32سوره مجادلده ،2در بداره نبدرد تدن بده تدن در غدزوه

بدددر ،بددین حمددزة بددن عبدددالمطلب ،ابوعبیدددة ابددن حددر

و علددی بددن ابددی طالددب(ع) از سددپاه

اسدالم بددا عتبدده ،شدیبه و ولیددد بددن عقبددة از سدپاه کفددر (واحدددی 317 :1411 ،و  )434و آیدده 25

سوره احزاب ،3در شأن امیرالمؤمنین(ع) در جنگ احزاب ،بعد از به هال کت رساندن عمدرو
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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َ
َ
ذین َک َف ُروا ُق ّط َعت َل ُهم ثیاب من نار ُی َص ُّ
مان اخ َت َص ُموا في َر ّبهم َف ّال َ
دب ِمدن َفدو ُِ ،ر ُؤ ِسده ُم ال َحم ُ
دیم».
ِ
ِ
ِ
هذان خص ِ
ِ «1
ِ
ِِ
این دو گروه (مؤمن و کافر) مخالف و دشمن یکدیگرند که در (دین) خدای خود با هم به جدال برخاسدتند ،و
کافران را لباسی از آتش دوزخ به قامت بریدهاند و بر سر آنان آب سوزان جهنم فرو ریزند.
َ َ
ُ َ
َ َ
ُ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
َ ُ َ
َ
ُ
َ
دول ُه َو َلدو ک ُدانوا آب َ
داء ُهم أو أبنداءهم أو ِإخدوانهم أو
داهلل َو ال َیدو ِم اآل ِخ ِدر یدوادون مدن حداد اهلل و رس
« 2ال ت ِجد قو ُما ُیؤ ِم ُندون ِب ِ
َ
َ
ُ
ُُ
َ
َ َ َ
دیر َت ُهم أ ِ َ َ َ َ
َعشد َ
دان َو أ ّیددد ُهم ِبد ُدرو ِمند ُده َو ُیددد ِخل ُهم َج ّنددات َتجددر ِمددن َتح ِت َهددا اْلنهد ُدار
دوب ِه ُم اإلیمد
ولئددك کتددب فددي قلد ِ
َ
ُ
َّ
َ
دین فیها َرض َي ُ َ
ُ َ ُ
خا ِل َ
اهلل ُه ُدم ال ُمف ِل ُحدون» (مجادلده.)22 ،
اهلل أال ِإن ِحدز َب ِ
ولئدك ِحدز ُب ِ
اهلل عدن ُهم َو َرضدوا عنده أ ِ
ِ
هرگز مردمی را که ایمان به خدا و روز قیامت آوردهاند چنین نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول
او کنند هر چند آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشان آنهدا باشدند .ایدن مدردم پایدارندد کده خددا بدر
دلهاشان (نور) ایمان نگاشته و به رو (قدسی) خود ،آنها را مؤید و منصور گردانیده و آنها را به بهشتی داخل
کند که نهرها ز یدر درختدانش جداری اسدت و جداودان در آنجدا ّ
متنعمندد ،خددا از آنهدا خشدنود و آنهدا هدم از خددا
خشنودند ،اینان به حقیقت حزب خدا هستند.
َ َ ُ
َ َ َ ُ َ
َ َ َّ ُ َّ َ َ َ
َ
نالوا َخیرا َو َک َفی ُ
اهلل ال ُمؤ ِم َ
اهلل ق ِو ّیا َعزیزا» .و خدا کافران را (در
نین ال ِقتال و کان
ذین کف ُروا ِبغی ِظ ِهم لم ی
« 3و رد اهلل ال



بن عبدود ،نازل شد؛ چنانکه عبداهلل بن مسعود فرازی از این آیه را اینگونده تدالوت می کدرد:
ین القتد َدال (بعلددی) َو کد َ
دان ُ
«َ ...و َکفددی ُ
اهلل قو یددا َع ِز یددزا»؛ یعنددی :و خداونددد ،مؤمنددان را
اهلل ال ُمددؤ ِم ِن َ ِ
بهوسیله علی از جنگ کفایت کرد ،و خدا نیرومند و عزیز اسدت (طوسدی ،بدی تدا.)331 ،8 :
َ
ُ
ُ َ ُ ُ ََ ُ
همچنین پیرامون جنگ حنین ،در آیه « َو َیدو َم ُح َندین ِإذ أع َج َبدتکم کث َدرتکم فلدم تغ ِدن َعدنکم
َ
َ
َ
َ َ
َ
ضاقت َع َلی ُک ُم اْلر ُ بما َر ُح َبت ُث َّم َو ّلی ُتم ُمدبر ی َن د ُث َّم أن َز َل ُ
اهلل َس ِکی َن َت ُه َعلی َر ُسو ِل ِه
شیئا و
ِِ
ِ
َ
َو َعلددی ال ُمددؤ ِم ِنی َن» (توبدده ،)26-25 ،عبددارت «مددؤمنین» بدده امیددر المددومنین(ع) تفسددیر شددده
است (مفید.)141 ،1 :1413 ،

َ

 .3-4-3-4اشاره به فضیلت ُم َصلی القبل َتین :یکی از فضائل امیرالمدؤمنین(ع) ،سدبقت

داشدتن بددر مدردم ،در ایمددان بدده خداوندد متعددال و پیدامبر ا کددرم(ص) و نمدداز خوانددن بددر دو قبلددة
السداب ُق َ
بیتالمقدس و بیدتاهللالحدرام اسدت .ایدن فضدیلت در تفاسدیر ،ذیدل عبدارات « َو َّ
ون
ِ
ِ
َ
َ
َ
اْل َّو ُل َ
اْلنصار َو َّالذی َن َّات َب ُع ُ
ون» در آیه « َو َّ ُ َ َّ ُ َ َ ُ
وهم ِب ِنحسان َر ِضیَ
هاج ِر ی َن َو
ِ ِ
الس ِابقون اْلولون ِمن الم ِ
َ
َ
َ َّ َ
َ َ
َ
ُ
ُ
اهلل َعن ُهم َو َرضوا َعن ُه َو أ َعد ل ُهدم َج ّندات َتج ِدری َتح َت َهدا اْلنه ُدار خا ِل ِددی َن ِفیهدا أ َبددا ذ ِلدك الفدو ُز
َ
ّ
1
القبل َتدین» از آن
ال َع ِظی ُم» (توبه )100 ،آمده است و در ابیات زیر بدا اشداره بده ترکیدب « ُم َص ِدلی ِ
ُ
ُ َ َ َ ََ َ َ
َ
ـوک ُ
حٌ
ـبٌٌ َ ٌوٌابـ ُ ٌٌالق َم ٌَر یـ ٌَ َجـ ِ ٌال ُم َشسـ ٌٌ ِمصب ُ ٌ
«والـ ِ ٌ َشـمـسٌٌوٌام ٌقمـشٌَفأن ٌالک
َ
َ
َ
َ
الهُ ٌَوٌ ِأبـ ٌالـمـوفـ ٌل ُ ٌٌ ِب َلب َع َت ٌٌَ َب َـطـ ٌٌقـشمٌٌ ِه َـزبـشٌ َضـ ـغــ ٌ ٌَمـ ِجـ ٌٌ َسمـحٌٌق ٌِـو ُ ٌٌ
َ
ُ
ُ َُ
وضٌ ُم َص ِل ٌ ِالقبل َت » ٌ
بٌالَح ِ ٌ
ــروةٌٌالـ ٌیــ ِ ٌٌ َع ِـلـ ٌٌذا کــ ُ ٌَص ِی ُ ٌ
الس ِع َ ٌی ٌٌَع
ّ
فرزند آن خورشید و ماهم .جدم،
پدرم ،خورشید و مادرم ،ماه است و من ،ستاره و ِ
فرستاده خدا و چراغ هدایت است و پدرم کسی اسدت کده در دو جدا بدرایش بیعدت
گرفته شده است .او پهلوان ،دالور ،شیر ِس َتبر بیشه ،قویپنجه ،بزرگوار و بخشدنده

جنگ احزاب) با همان خشم و غضبی که (به مؤمنان) داشتند ،بیآنکه هیچ خیر و غنیمتی به دست آورند،
ناامید برگردانید و خدا امر جنگ را (به فرستادن باد صرصر و سپاه فرشتگان غیبی) از مؤمنان کفایت فرمود ،و
خدا بسیار توانا و مقتدر است.
 1و آنان که سبقت بده ایمدان گرفتندد از مهداجر و انصدار (و در دیدن ثابدت ماندندد) و آندان کده بده نیکدی پیدروی آندان
کردند ،خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند ،و خدا برای همه آنها بهشتهایی که از زیر درختدان
آنها نهرها جاری است ،مهیا ساخته که در آن بهشت تدا ابدد مت ّ
دنعم باشدند ،ایدن بده حقیقدت ،سدعادت بدزرگ
است.
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است .آری! این علی ،دسدتآو یدز دیدن و صداحب حدو
سوی دو قبله است( .ابن شهر آشوب)79 ،4 :1379 ،

[کدوثر] و نمازگزارندده بده

 .5-3-4اقتباس استنباطی

آنچه به اقتباس قرآنی ،ارزش ادبی و هنری میبخشد ،استفاده خالقانه از کالم الهدی در

شددعر یددا سددخن بددهنحددوی معندداآفریناندده و هماهنددگ بددا مددتن اقتبدداسکننددده اسددت (صددباغی،
 ،)57 :1394بدده همددین جهددت اقتبدداس اسددتنباطی کدده در آن ،مضددمون آیددات قددرآن ،بدددون
حضور لفظی و صری  ،در کالم شاعر یا نویسنده بروز و ظهور مییابد؛ مهمترین گونده اقتبداس

به شمار میرود (عباس زاده )51 :1389 ،که ذیال به نمونههایی از آن اشاره میشود:

 .1-5-3-4مااود ذی القرباای :یکددی از نمونددههای روشددن اقتبدداس اسددتنباطی در اشددعار
َ َّ
ُ
منسوب به امام حسین(ع) ،اقتباس از آیه «ذ ِل َك َّالذی ُی َب ّ ِش ُر ُ
داد ُه الدذی َن َآم ُندوا َو َع ِملدوا
اهلل ِعب
َ َُ ُ َ َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
حات قل ال أسئلکم َعلی ِه أجرا ِإال ال َم َدو ّد َة ِفدی القر بدی َو َمدن َیق َت ِدرف َح َس َدنة َن ِدزد ل ُده فیهدا
الصا ِل ِ
َّ َ َ ُ َ ُ
اهلل غفور شدکور» (الشدوری )23 ،اسدت؛ چده اینکده مفهدوم آیده در آن ،بده شدر ذیدل
ُحسنا ِإن
برای خواننده تداعی میشود:

َ
َ َ َ َ
َ
َ
« َت َع ُیت ُ ٌٌیـ ٌ َش ٌَـشٌقـومٌٌ ِب ِف ِعلـکـ ٌَوٌخـ ل ُفت ُ ٌٌقـولٌٌالن ِبـ ِ ٌٌ ُم َـح َـمــ ِ ٌٌٌَأمــ ٌکــ َنٌٌ ٌخ ـ ٌُشٌ ُالش ُسـ ِ ٌٌ
َ
َ
َ
ُ
َوص ک ٌ ِبن ٌَأم ٌنح ُ ٌٌ ِم ٌ َنس ِ ٌٌالن ٌِب ِ ٌٌال ُم َس ِ ٌد» ٌ
ای بدددترین مددردم! بددا کارتددان ،از حددد گذراندیددد و بددا سددخن پیددامبر(ص) مخالفددت
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بهترین پیامبران ،شما را به نیکی با ما سفارش نکرد آیا ما از فرزندان آن
کردید .آیا
ِ
پیامبر راستگو نیستیم (ابن شهر آشوب)108 ،4 :1379 ،
ِ

َّ
َ ُ
آت ذا القر بددی َحقد ُده َو ال ِمسددکی َن َو ابد َدن
ایددن ابیددات ،عددالوه بددر آیدده پددیشگفتدده بدده آیددات « َو ِ
السددبیل َو ال ُت َبد ّدذر َتبددذیرا» (اإلسددراء »26 ،و « َفددآت َذا ال ُقر بددی َح َّقد ُده َو المسدکی َن َو ابد َدن َّ
َّ
السددبی ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ
ولئك ُه ُم ال ُمف ِل ُحون» (الروم ،)38 ،نیز اشاره دارد.
اهلل و أ ِ
ذ ِلك خیر ِللذین یر یدون وجه ِ

 .2-5-3-4نکوهش آزمندی :نمونه دیگدر از ایدن دسدت اقتبداس ،کاربسدت محتدوای آیده
َ َّ َ
َ َ
َ
اهلل بدده َبع َض د ُکم َعلددی َبعددض ل ّلرجد َ
داء
دال ن ِص دیب ِم ّمددا اک َت َسد ُدبوا َو ِل ِّلنسد ِ
« َو ال ت َت َم ّنددوا مددا فضددل ُ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َّ َ َ ُ ّ َ
َن ِصیب ِم َّما اک َت َسب َن َو س َئ ُلوا َ
کان ِبک ِدل شدیء َع ِلیمدا»( 1النسداء )32 ،در
اهلل ِمن فض ِل ِه ِإن اهلل
ّ
 1آرزو (و توقع بیجا) در فضیلت و مزیتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنیدد کده هدر یدک از مدرد و



ابیات زیر است:

َ َ َ َ َ َ ُ َ
«فم ٌلكٌٌ ٌغ ٌشٌم ٌق ٌخـ
ُی َ ُ ُ َ َ
ُ
المـ لٌٌعفواٌَو ٌحشم ٌٌعل

ُ
ُ
َ
ٌٌ َشـ ٌَوٌإنٌ َک ُثـ ٌَـشٌ َالت َقل ُ
ـبٌٌ َ ٌوٌالشـوو ُ ٌٌٌَوٌقـ ٌ َیـأ ِتٌ ٌال ُمقـ َ ٌٌ
َ َ
ص» ٌ
ٌالطل ِبٌٌا َلحر ی ُ ٌ

روزیات بددیش از مقددداری کدده برایددت نوشددته شددده ،نیسددت؛ گرچدده بدده دنبددال آن،

اینسو و آنسو بروی و همه جا سفر کنی .گاه برای کسی که در وطنش مانده ،بیش
از نیازش میرسد و کسی که آزمندانه در پی آن میدود ،محروم می َ
ماند (خوارزمی،
.)328 :1420

ُ ُ َ ُ َ ُ
این ابیات ،عالوه بدر آیده مدذکور ،آیدات « َو فدی َّ
وعددون»( 1الدذاریات،
دماء ِر زقکدم و مدا ت
الس ِ
ِ
ََ
 )22و «ن َو القل ِم َو ما َیس ُط ُرون»( 2القلم )1 ،را نیز تداعی می کند.
این نوع اقتباس در اشدعار منسدوب بده امدام حسدین(ع) بسدیار پدر بسدامد اسدت و میتدوان
گفددت بیش ددترین اقتب دداس موجددود در س ددرودههای منس ددوب بدده آن حضددرت ،از نددوع اقتبدداس

زن از آنچه اکتساب کنند ،بهرهمند شوند .و هر چه میخواهید از فضل خدا درخواست کنید (نه از خلق) که
خدا به همه چیز داناست.
 1و روزی شما با همه وعدهها که به شما میدهند ،در آسمان است.
 2در تفاسیر درباره ایدن آیده آمدده اسدت« :إن اهلل خلدق الندون و هدی الددواة ،و خلدق القلدم :فقدال اکتدب .قدال :و مدا
أ کتب قال :اکتب ما هو کائن إلی یوم القیامة من عمل معمول به بر أو فجور أو رز ،مقسوم حالل أو حرام»...
(ابوحمزه ثمالی)336 :1420 ،
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استنباطی است که به اقتضای حجم مقاله برخی از آنها را یادآور میشویم.
د اقتبدداس از آیدده « ُکد ُّدل َمدن َع َلیهددا فددان» (الددرحمن )26 ،در مصدراع «و ُکد ُّدل َفتددی ِل َ
دوت فید ِه
لمد ِ
َنصی ُب» (ابن شهر آشوب.)45 ،4 :1379 ،
ُّ
َ ََ
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
َ
َ
بات ُده ث َّدم َیهدی ُج
د اقتباس از آیه «اعل ُموا أ ّن َما ال َحی ُاة الدنیا ...ک َم َث ِدل غیدث أعجدب الکفدار ن
َ َ ُ ُّ
الدنیا إ َّال َم ُ
راه ُمص َف ّرا ُث َّم َی ُک ُ
َف َت ُ
تاع ال ُغ ُرور» (الحدید )20 ،در مصدراع «یدا
ون ُحطاما ...ما الحیاة
ِ
َ َ َّ
َ َ َ
قاء لها» (ابن شهر آشوب.)69 ،4 :1379 ،
أهل لذ ِة ُدنیا ال ب
َّ
َ ََ َُ َ َ
َ ُ َ
ُ
َ َ
دون ِعنددد ُه ُم
ون ال ُمددؤ ِمنین أ یبتغد
دد اقتبدداس از آیدده «الددذی َن َی ّت ِخددذون الکد ِ
دافر ی َن أو ِلیداء ِمددن د ِ
َ
ََ
َّ َ َ َّ
َ َ َّ َ َ َ
َّ َ َّ َ
درب إلددی
ال ِعددزة فد ِدنن ال ِعددزة ِهلل جمیعددا» (نسدداء )139 ،در بیددت «فلددو ِعشددت و طوفددت ِمددن الغد ِ
َ
َّ
َ َ َ َ ُ ُ َ
شقی» (اربلی.)34 ،2 :1381 ،
سعد أو ُی ِ
قدر أن ی ِ
ر /،لما صادفت من ی ِ
الش ِ
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َ ُ َ
َ
َ
َّ
ََ ُ
ُ َ
د اقتباس از آیه « ُه َو الذی َخلقکدم ِمدن طدین ث َّدم قضدی أ َجدال َو أ َجدل ُم َس ّدمی ِعندد ُه ث َّدم أن ُدتم
َ
المد ُ
دوت َیدأتی َب َ
َتم َت ُدرون» (االنعددام )2 ،در شددعر «یدا َمدن بد ُددنی ُاه اشد َدت َغل َوغد َّدر ُه ط ُدول اْل َمددل!َ /
غتددة
ِ
ُ
َ
ندوَ ،
الع َمل» (ابن جوزی ،بی تا .)194 :چنانکه دانسته شد ،در این نوع اقتباس،
َوالق ُبر ُص
معنا و محتوای قرآن اقتباس میشود و با خالقیت شاعر یا نویسنده در قدالبی نوآورانده نضدج
مییابد.
.5نریجهگییی 

 -1از دیوان منسوب به امام حسین(ع) در کتب تراجم کهن ،یاد نشده و بعضی از اشدعار

آن دارای ضعف وزنی و لفظی هستند؛ لیکن مضمون اشدعار منسدوب دیگدر بده آن حضدرت

که در دیوان پیشگفته نیست ولی در منابع متقدم و معتبدر آمدده اسدت بدا گزارههدای مسدتند

حدددیثی بدده عنددوان شدداهد یددا متددابع کددامال تأییددد میشددود و همچنددین بددرای اشددعاری کدده آن
حضرت بدان تمثل جستهاند ،مستنداتی قابل توجه در مآخذ مختلف وجود دارد.

 -2صور خیال و آرایههای لفظی و معندوی ز یدادی در اشدعار منسدوب بده امدام حسدین(ع)

مشاهده نمیشود و غالب این اشعار ،دارای زبانی ساده ،آهنگ دلنواز ،بحرهای پر طنطنده
و قوافی خوشآهنگ است.

 -3در اشددعار منسددوب بدده امددام حسددین(ع) آیددهای از قددرآن بدده صددورت «اقتبدداس کامددل» بدده
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دست نیامد ولی اقتباس جزئدی (اقتبداس کلمده ،ترکیدب دو عبدارت و یدا جملده بددون تغییدر
لفظی) ،اقتبداس متغیدر (اسدتفادة جمال تدی از آیدات قدرآن بدا جابجدایی ،ز یدادت و نقصدان یدا

تبدیل)؛ اقتباس اشدارهای (تلمدی بده داسدتانهای قرآندی) و اقتبداس اسدتنباطی (کاربسدت

معنای آیات قرآن بدون حضور لفظ) مکرر صورت گرفته است.

 -4از نظددر بسددامد ،بیشددترین اقتبدداس در اشددعار منسددوب بدده امددام حسددین(ع) ،اقتبدداس

استنباطی و کمترین آن اقتباس اشارهای است.

 -5برجستهترین گونه اقتباس در اشعار منسوب به امام حسدین(ع) اقتبداس اسدتنباطی

است.

 -6در برخ ددی از اش ددعار منس ددوب ب دده ام ددام حس ددین(ع) میت ددوان چن ددد ن ددوع از اقتب دداس را

استخرا کرد.
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_ تفتازانی ،مسعود بن عمر .)، 1416( .المطول .قم .مکتبةالداوری.
_ ثعددالبی ،عبدددالملک بددن محم دد 2008( .م) .االقتبدداس مددنالقددرآنالکددریم .تحقیددق صددفار،
ابتسام مرهون ،اربد .عالمالکتبالحدیث.

دماته و س د ُ
_ الجالل ددی ،الس ددید محم ددد رض ددا الجالل ددی( .ب ددی ت ددا) .الحس ددین(ع) س د ُ
دیرته .ق ددم.

دارالمعروف.
_ جهددانبخش ،جو ی ددا 1381( .ش)« .در شددام ه ددم حدددیث ز خورش ددید مددیرود» .ق ددم .آیین دده

پژوهش .سال سیزدهم ،شماره  77و .78
_ خطیب ،عبدالکریم .)، 1424( .التفسیرالقرآنی للقرآن ،بیروت .دارالفکرالعربی.
_ خوارزمی ،ریحان بن عبدالواحد .)، 1420( .المناقب و المثالب .دمشق .دارالبشایر.
_ خددوش نژادیددان ،صدددیقه1388( .ش)« .دانشددنامة امددام حسددین(ع) خدددمتی سددترگ بدده
پیشگاه سیدالشهداء(ع)» .قم .آیینه پژوهش .سال نوزدهم ،شماره .119
_ دهخدا ،علی اکبر 1372( .ش) .لغتنامه دهخدا .تهران .انتشارات روزنه.
_ راغددب اصددفهانی ،حسددین بددن محمددد .)،1420( .محاضددراتاْلدبدداء و محدداوراتالشددعراء

والبلغاء .بیروت .شرکة داراالرقم بن ابیاالرقم.
_ د د د د د د دد د د دد د دد د د دد د د ( .)،1412المفردات فی غریبالقرآن .بیروت .دارالشامیة.
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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_ زیدان ،جرجی .)1983( .تاریخ آداباللغةالعربی ،1 .بیروت .منشورات مکتبةالحیاه.
_ سعدی ،مصل بن عبداهلل 1376( .ش) .کلیات سعدی شیرازی با تصحی کامل .تهران.
انتشارات اسالمیه.
_ سید رضی ،محمد بن حسین موسوی .)، 1414( .نهجالبالغة .قم .انتشارات هجرت.
_ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر .)، 1421( .االتقان فی علومالقرآن ،تحقیدق زمرلدی ،فدواز
احمد ،بیروت .دارالکتابالعربی.
_ د د د د د د د د د د د د د د د د دد ( 1380ش) .ترجمدده االتقددان فددی علددومالقددرآن .ترجمدده حددائری قزوینددی ،مهدددی،
تحقیق ابراهیم ،محمد ابوالفضل .تهران .انتشارات امیر کبیر.
_ شددریفی ،محمددود 1382( .ش) .فرهنددگ جددامع سددخنان امددام حسددین(ع) .تهددران .شددرکت

چاپ و نشر بین الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
_ صابری همدانی ،احمد .)، 1415( .ادبالحسین و حماسته .قم .مؤسسةالنشراالسدالمی
التابعة لجماعة المدرسین.
_ ص ددباغی ،عل ددی 1394( .ش)« .نق ددد و بررس ددی اقتب دداس از ق ددرآن ب ددا نگ دداه بالغ ددی» .اراک.
پژوهشهای ادبی _ قرآنی .سال سوم ،ش .3
_ صددبحی صددال  .)، 1428( .علددومالحدددیث و مصددطلحه عددر

و دراسددة .قددم .انتشددارات

ذویالقربی.
_ صد ددحتی سد ددردرودی ،محمد ددد 1384( .ش)« .کتد ددابشناسد ددی توصدددیفی سد ددخنان امد ددام
حسین(ع)» .قم .آیینه پژوهش ،سال شانزدهم ،شماره .96
_ طباطبایی ،سید محمد حسین .)، 1417( .المیزان فی تفسیرالقرآن .قدم .دفتدر انتشدارات
اسالمی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
_ طبرسی ،احمدبن علی .)، 1403( .اإلحتجا علی أهلاللجا  .مدشهد .ندشر مرتضی.
_ طبرسدی ،فضدل بدن حسدن 1372( .ش) .مجمددعالبیدان فدی تفسدیرالقرآن .تهدران .انتشددارات
_ طوسد د ددی ،محمد د ددد بد د ددن حسد د ددن( .بد د ددی تد د ددا) .التبید د ددان فد د ددی تفسد د ددیرالقرآن .بید د ددروت .دار
احیاءالترا العربی.
_ عب دداس زاده ،حمی ددد 1389( .ش)« .اقتباسه ددای قرآن ددی در نه ددجالبالغ دده» .قددم .فص ددلنامه
مطالعات تفسیری ،سال یکم ،ش .1
ددالرحیمّ ،
_ عبد ّ
محمددد .)، 1412( .دیددوانالحسددین بددن علددی علیددهالسددالم .دمشددق و بیددروت.
دارالمختاراتالعربیة.
_ د د د د د د د د د د د د ( 1383ش) .دی ددوان ام ددام حس ددین(ع) .ترجم دده امی ددر ج ددابری .ته ددران .انتش ددارات
خورشید آفرین.
_ عل ددی ب ددن حس ددین(ع) ،ام ددام چه ددارم .)، 1436( .ال دددیوان المنس ددوب إل ددی اإلم ددامالس ددجاد

علیهالسالم .شار  :عطار ،قیس .قم .مجمع جهانی اهل بیت (ع).
_ فتداحی زاده ،فتحیده ،افسدر دیدر ،حسدین ،رحیمدی ،عصدمت 1394( .ش)« .اقتباسهددا و
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اسددتنادهای قرآنددی امددام رضددا (ع) در حدددیث امامددت» .تهددران .پددژوهش نامدده معددارف قرآنددی.

سال ششم ،ش .21
_ فتدداحی زاده ،فتحی دده ،افسددر دی ددر ،حسددین 1395( ،ش)« .کددارکرد تفسددیری اقتباسهددای
قرآنی خطبههای حضرت زهرا(س)» .تهران .سرا منیر (دانشگاه عالمه طباطبایی) .سال
هفتم ،ش .24
_ فتدداحی زاده ،فتحیدده ،داودی ،عارفدده ،محصددص ،مرضددیه 1396( ،ش)« ،بازخوانشددی از
اقتباسهددای قرآنددی در صددحیفه سددجادیه (مطالعدده مددوردی دعددای اول تددا هفددتم)» .تهددران.
پژوهشنامه معارف قرآنی .سال هشتم ،شماره .29
_ فدراهیدی ،خلیل بن احمد .)، 1410( .کتاب العین .قم .مؤسسة دارالهجره.
_ -فروخ ،عمر 2006( .م) .تاریخ اْلدب العربی .بیروت .دارالعلم للمالیین.
_ فیومی ،أحمد بن محمد .)، 1414( .المصبا المنیر فی غریب الشدر الکدبیر للرافعی .قم،
مؤسسة دارالهجرة.
_ قلقش ددندی ،احم ددد ب ددن عل ددی( .ب ددی ت ددا) .ص ددب االعش ددی ف ددی ص ددناعةاالنش دداء . .بی ددروت.
دارالکتبالعلمیه .منشورات محمد علی بیضون.
_ قمی ،عباس 1368( .ش) .الکنی و االلقاب .تهران .مکتبةالصدر.
_ کلینی ،محمد بن یعقوب 1362( .ش) .الکافی .چاپ دوم .تهران .انتشارات اسالمیه.
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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_ کمیجانی ،داود1390( .ش) .پروانههای پراکندده (مجموعده اشدعار منسدوب بده حضدرت امدام

حسین(ع) .تهران .مؤسسه فرهنگی هنری انتشارات بینالمللی الهدی.
_ محمدی ری شهری ،محمد 1388( .ش) .دانشنامه امام حسین علیهالسالم بر پایه قدرآن،

حدیث و تاریخ .عنوان دیگر موسوعه االمامالحسین علیهالسالم فی الکتاب و السنه و التاریخ.
ترجمدده مسددعودی ،عبدددالهادی ،تحقیددق طباطبددایینژاد ،محمددود (اهتمددام) .چ  .2قددم.
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث .سازمان چاپ و نشر.
_ مجلسددی ،مددولی محمددد بدداقر بددن محمددد تقددی .)،1404( .بحدداراْلنوار الجامعددة لدددرر أخبددار

اْلئمة اْلطهار علیهمالسالم .تهران .انتشارات اسالمیه.
_ معرفدددت ،محمددددهادی .)، 1423( .شدددبهات و ردود حد ددول القدددرآنالکدددریم .قدددم .موسسددده

فرهنگی انتشاراتی التمهید.
_ معلوف ،لویس 1371( .ش) .المنجد فی اللغة .قم .مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
_ مفید ،محمد بن نعمدان .)، 1413( .اإلرشداد فدی معرفدة حجدجاهلل علدی العبداد .قدم .کنگدره
شیخ مفید.
_ النویری ،احمد بن عبدالوهاب( .بی تا) .نهایةاالرب فی فنوناالدب .القاهره .وزارةالثقافه
و االرشاد القومی .المؤسسة المصریة العامة.
_ واحدی ،علی بن احمد .)، 1411( .اسباب نزولالقرآن .بیروت .دارالکتبالعلمیه.
_ همتددی ،شددهریار ،پددروین ،نورالدددین ،حاجیددان ،مهدددی 1395( .ش)« .اقتباسددات قرآنددی
دیددوان منسددوب بدده امددام سددجاد (ع)» .لرسددتان .دو فصددلنامدده پژوهشهددای قرآنددی در ز بددان و

ادبیات ،سال سوم ،ش .5
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