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  2علیجان میرزایی

  چکیده

سرایان فارسی چون دیگر مسـلمانان از آیـات الهـی و سـخنان      مسلّم است که شاعران و سخن

بسا معیاري بـراي   خود و چهو پیشوایان خویش متأثّر شده، آنها را موجب ارتقاي کالم ) ص(پیامبر

اند، استناد به سخن خدا و پیامبر و پیشوایان دینی از یک سو اقنـاع حـال    فصاحت سخن خود دانسته

  .داشته از سوي دیگر باعث استواري و بلندي پایگاه شاعر بوده است مخاطب را در پی

ختلـف فرهنگـی و   برداري از کالم خدا هم یکسان نیست و عوامـل م  میزان استفاده و نوع بهره

اي رقـم   مندي و نوع استفاده را به گونه اجتماعی و سیاسی و بعضاً شرایط فردي شاعران، میزان بهره

زده که بعضی چون مولوي قرآن معنوي بسرایند و بعضی چون انوري، مسعود سعد، خاقانی کمتر و 

برداري  نوع بهره. ده کنندبعضی از معاصرین چون نیما و پیروان او خیلی کمتر از مضامین دینی استفا

سـرا بـه    شاعران حبسیه.  خورد هم متفاوت بوده این تنوع و تفاوت در قالبهاي ادبی هم به چشم می

دلیل گرفتاري، ناامیدي و یأس حاکم بر فضاي زندان، تنهایی و دوري از وابستگیهاي زندگی عادي 

کالم الهـی فصـل   . اند ن خدا داشتهانگیزه بیشتري براي تمسک جستن به سخنان خدا و پیشوایان دی

گیري از آن به کالم خود قداست و نفوذ  الخطاب همۀ ادعاها بوده، شاعر زندانی توانسته است با بهره

آن را بر مخاطب فزونی بخشیده، زمینۀ نجات خود را از حبس فراهم نماید، گاه نیز با استناد به کالم 

گروهـی  . انـد  ا موجه جلوه داده به تبلیغ آن پرداختـه خدا و بزرگان دین مرام و عقیدة دینی خود ر

دیگر هم به کالم خدا و بزرگان دین تمسک جسته تا بـه پیشـبرد مشـی و مـرام اجتمـاعی خـود       

اي براي بیان عواطف انسـانی و اخالقـی    سراها نیز ممضامین دینی را زمینه اي از حبسیه عده. بپردازند

  .اند رداختههاي تعلیمی و اخالقی پ ساخته به توصیه

  .نامه، قرآن، فرهنگ دینی، عاطفۀ اجتماعی، عاطفۀ اخالقی و عقیدتی زندان :واژگان کلیدي

                                                             
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 1

  کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. 2
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اي از حبسیه، سراینده از  اند در گونه به دو شیوة متمایز از هم سروده شده) ها حبسیه(ها  نامه زندان

نماید  و طلب بخشش نمی آغاز تا انجام نامی از صاحبان زر و زور نبرده است و از هیچ کس ستایش

پردازد و از صاحبان قدرت و مکنت  پروایی و آزادمنشی به ابراز عقاید خویش می بلکه با نهایت بی

پردازد به این نوع  اي به انتقاد از حکّام جور می سابقه دهد و گاه با جسارت بی اي به دل راه نمی واهمه

  .حال گویند حبسیه، حسب

رد که در آن از شور و خروش و خشم و نفرت خبـري نیسـت در   نوع دیگر از حبسیه وجود دا

کند و  این نوع از حبسیه، شاعر با ستایش حاکم یا شخصی که چشم به یاري او دارد شعر را آغاز می

بعد از آن به شرح گرفتاري خویش و مشکالت جانکاه حاکم بر حبسگاه براي ایجـاد رقـت در دل   

نامـه یـا    طلبد بـه ایـن نـوع حبسـیه پـوزش      نکرده پوزش می پردازد و از گناه کرده یا مخاطب می

در . تـوان یافـت   گویند نمونۀ این دو نوع حبسیه را در دیوان ملک الشّعراي بهار می الشّکوي می بث

نوع حسب حال وقتی که او در زندان وثوق الدوله گرفتار است، احمدشاه را به شدت مورد انتقاد و 

  :دهد نکوهش قرار می

  زي نگـــر کـــه افکندنـــدرو بـــه بـــا

  هـــر چنـــد بـــه ســـیرت جـــوانمردي

  پس چیست که سمج من چـو گـام شـیر   

  

ــدر     ــگاه ان ــه حبس ــرم ب ــیر ن ــون ش   چ

  خــوب اســت و فــراخ، ســمج شــیر نــر

  تنـگ اسـت و عمیـق و گنـده و انجـر     

  )155ص :ش1368بهار، (                

روتنی و خوشامدگویی را اي دارد که براي رضاشاه سروده و نهایت ف در مقابل، بهار پوزش نامه

  :نسبت به رضاشاه براي رهایی از زندان ابراز کرده است با این مطلع

  یاد ندارد کس از ملوك و سـالطین 

  هـاي فـرّخ اجــداد   زنـده بـد و نــام  

  شاید تخمین عزم وخـرمش کـردن  

  

  شاهی چون پهلوي به فرّ و به تمکین  

  قارن و گشتسب، شاه و سورن و شـروین 

  رد بـه تخمـین  قطره بـاران کـس ارشـم   

  )216ص :بهار، همان(                      
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  سرایان مشهور، مسعود سعد سلمان حبسیه -1

  مسعود سعد سلمان: 1-1

وي بیشترین شعر حبسی دارد چون مدت هیجده سال و به قول خود در خطاب به ابوالفرج رونی 

قصـیده کـه از ایـن     43بسی او تعداد قصاید ح«نوزده سال از عمر خود را در زندان گذرانده است 

قصـاید  ) 30 ص:ش1375ظفري، (» قصیده در پوزشنامه است 28قصیده در حسب حال و  15تعداد، 

  : حسب حالی مسعود حدیث نفس اوست از جمله

  نوا شادي ندید هیچ کس از ناي بی    ناي بی نوایم از این ناي بی نواچون 

  )1ص: ش1381مسعود سعد، ( 

  :گیرد اً ممدوح یا شخصی که به شفاعت او نظر دارد مورد خطاب قرار میها غالب نامه در پوزش

  رنگ غراب داشت زمانه سیاه ناب  از فراق دوست خبر دادم آن غرابن چو

  )40ص: همان(

  محمدتقی بهار: 1-2

بهار از حیث زبان و بیان شباهت زیاد به مسعود سعد دارد و اغلب خود را بـا او سـنجیده و در   

  :مسعود سعد بوده استحبسیات پیرو 

  مردم گمان برند که مـن در حصـار ري  

  داند خـداي کاصـل سـعادت بـود اگـر     

  

  مسعودم و ستاره سعد اسـت رهنمـاي    

  يمسعود وار سرکنم انـدر حصـار نـا   

  )163ص :بهار، همان(                  

آزادگـی و  اما اسباب زندانی شدن او شباهتی به مسعود سعد ندارد بلکه چون ناصرخسرو گرفتار 

مسعود سعد شخصی است که در یک قمار سیاسی که براي رسیدن بـه  « آزادمنشی خود است چون 

شغل و امارت و یا وزارتی بازي کرده، باخته و محبوس شده است و تمام شعرهاي او بر محور مـن  

  :اما بهار گوید) 95ص :ش1359شفیعی کدکنی، (کند شخصی او حرکت می

  در این زندان بود پانزده روز است تا جایم

  

  بند و زندان کی سـزاوار خردمنـدان بـود     

  )217ص :بهار، همان(                       

بهار به خاطر مخالفت شدید با حضور روسها در ایران و سیاستهاي استعماري روس و انگلیس « 

در این دوران . دیدکفایتی احمدشاه، چندین بار تبعید و زندانی گر و مخالفت با کابینه سیدضیاء و بی
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حبسیه در قالبهاي قصیده، غزل، قطعه، رباعی، دوبیتی و مثنوي سرود وي از پرشعرترین شاعران  22

ظفري، (» حال و پوزشنامه شعر سروده است شود که در زمینۀ حسب حبسی زبان فارسی محسوب می

نی، مجیر بیلقـانی،  ناصرخسرو، خاقانی، فلکی شروا: سرایان عبارتنداز دیگر حبسیه) 67ص :ش1380

الدین بغدادي، اثیراومانی، رکن صاین، عماد نسیمی، کلیم کاشانی، سرشار، قائم مقـام فراهـانی،    بهاء

  .محمود کلهر، میرزا آقاخان کرمانی، خسروي قاجار

  ها از کالم الهی و بزرگان دین اثرپذیري حبسیه -2

مانان براي اقناع مخاطب و مقبولیت شاعران از سخن خدا و پیامبر و بزرگان دین چون دیگر مسل

بسط و توسعۀ وعظ و « . اند جسته بخشی به سخن خود و استواري و بلندي پایگاه شعري خود بهره می

ظهور وعاظ بزرگ که مایۀ اصلی سخن آنها بحث در آیات و روایات و حل مشکالت و تأویل آنها 

از آیات و احادیث هموار ساخت، آشنایی  رفت راه را براي شعرا و گویندگان در اقتباس به شمار می

شعرا با تصوف راهی دیگر را براي نفوذ حدیث و خبر در ادبیات فارسی گشود و شـعراي صـوفی   

  )مقدمه: ش1370فروزانفر، . (مسلک، سنن و رسوم خویش را با زیور آیات و احادیث متجلی نمودند

شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی . ردخو در استفاده از کالم الهی نیز تنوعی زیاد به چشم می

و بعضاً فردي به این تنوع دامن زده است تا جایی که بعضی چون مولوي قرآن معنـوي بسـرایند و   

بعضی چون انوري و فردوسی کمتر و در معاصرین چون نیما و پیروان او خیلی کمتر به مضـامین  

  .هاي دینی بپردازند قرآنی و آموزه

به دلیل گرفتاري، ناامیدي و یأس حـاکم بـر فضـاي زنـدان، و دوري و      سرا هم شاعران حبسیه

چون کالم الهی . اند بیشتر براي تمسک جستن به سخنان خدا و پیشوایان دینی داشته اي تنهایی انگیزه

گناهی خـود را اثبـات    فصل الخطاب همه ادعاها بوده شاعر زندانی توانسته است با استناد به آن بی

  .فاع از اعتقاد و مرام خود برخاسته زمینۀ رهایی خود را از زندان فراهم سازدکرده یا به د

ناصرخسرو بسیاري از اشعار خود را از قرآن و حدیث اقتباس نمود، عالوه بر به  کار بـردن  « 

وي . آشکار آیه و حدیث یا ترجمه و مضمون آن در شعر از روح تعالیم اسالمی بهره بـرده اسـت  

داند که ملجأ و پناه معنوي اوست و در جهاد درونی و بیرونی خود  دژ استواري می قرآن را به منزلۀ

مسعود سعد نیز از هـر فرصـتی   ) 2ص :ش1368محقق، (» از آن سالح قاطع و مهلک بر می گیرد

  .جوید گناهی خود به قرآن تمسک می براي اظهار مسلمانی و اثبات بی
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  هاي اثرپذیري شیوه: 2-1

گاه شـاعر  «. به کار رفته است» آشکار و پنهان«و حدیث به اشکال مختلف اثرپذیري از قرآن 

آورد یا سخن را بر پایۀ آیه یا روایتی بنیاد مـی   آیه و حدیث را با همان ساختار اصلی در سخن می

اي حالی یا مقالی بر این که  زمانی، نشانه و قرینه. اي کرده باشد گیري خود اشاره آنکه به بهره نهد بی

ده مستقیم یا غیرمستقیم از آیه یا حدیث بهره گرفته است وجود دارد و گـاه نشـانه و قرینـۀ    گوین

آشکاري نیست که گوینده مستقیماً سخن خویش را بر آن آیه یا حدیث بنیاد نهاده باشد بلکه میان 

اي همسانی و همسویی است، آن چنـان کـه آن آیـه یـا      حال و هواي بیت یا آیه یا حدیث گونه

  )8ص : ش1376راستگو، (آورد  را پیش چشم خوانندة آشنا میحدیث 

گیري،  به کاربردن اصل آیه یا بخشی از آن به صورت اقتباس است که  ترین شیوة بهره روشن

از دیگر اثرپذیریها اشـاره بـه داسـتانها و    . توانند غرض کاربرد آیه را دریابند عموم خوانندگان می

شود کـه از تلمـیح بـه     ترین شیوه بوده و کمتر شاعري پیدا میهاي قرآنی است که پرکاربرد قصه

سرا از آیات و روایـات را بـه دو    هاي اثرپذیري شعراي حبسیه شیوه. نصیب باشد هاي قرآنی بی قصه

اثرپذیریهاي زبانی موضوعاتی چون اقتبـاس و  . توان تقسیم کرد نوع کاربردهاي زبانی و عاطفی می

گندنامه و جز آن را در برگرفته اثرپذیرهاي عاطفی نیز عاطفه فردي تضمین و ترجمه و تلمیح و سو

  .شود و تبلیغی و اخالقی و اجتماعی را شامل می

  اثرپذیریهاي زبانی: 2-1-1

اي قرآنی یا حدیثی را در  اي ساده از آیه یا حدیث یا آوردن واژه ذکر کلمه :اقتباس:  2-1-1-1

  .بینیم ها فراوان می حبسیه

  نسـیم هـوا را همـی سـموم    کردم به دم 

  

ــه  ــش افروخت ــت  رزم ــقر اس ــر از س   ت

  

  کردم به اشک ریگ بیابان همی خالب  

  )41ص :مسعود سعد، همان(            

  تــر از ارم اســت  بــزمش آراســته 

  )53ص :همان(                           

م و آب داغ و بیـت  در میـان بـادگر  ) 42/واقعه( »وحمیمٍ سمومٍ فی« : که در بیت اول به آیۀ 

  و تو چه دانی که سقر چیست؟) 27/مدثر( »سقَرُ ما أَدراك وما« بعدي به آیۀ 
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دار ارم کـه   با عمارت سـتون )  8 - 7/فجر( »الْبِالد فی مثْلُها یخْلَقْ لَم الَّتی الْعماد ذَات إِرم« و آیۀ 

  .است مانند آن در شهرها ساخته نشده است توجه داشته

  برجهد از الله برگ، خنجر و زوبین    گر بوزد صرصر نهیبش در باغ

  )216: بهار، همان(

ما بر سر آنان در روز شومی « ) 19/قمر( »مستَمرٍّ نَحسٍ یومِ فی صرْصرًا رِیحا علَیهِم أَرسلْنَا إِنَّا« 

  ».به طور مداوم تندبادي توفنده فرستادیم

بادي توفنده  تند) به وسیلۀ(و اما عاد« )  6/حاقّه(» تیۀٍعا صرْصرٍ بِرِیحٍ فَأُهلکُوا دعا وأَما«: یا

  ».سرکش هالك شدند

راشد (این کاربرد بیشتر جنبۀ هشدار، انذار، تهییح، قسم و مانند آن را دارد : نام سوره: 2-1-1-2

  .تلفی به کاررفته استهاي مخ ها به گونه نام سوره در حبسیه) 240ص :ش1380محصل، 

  زکات دسـت تـو، تـو فیرسـورة األنفـال     

  

ــوان ســورة األحــزاب    ــو عن   ســفیرجان ت

)   49ص :1374خاقانی،(                      

  تمام نگردد) دوره گردها(تا طبق کالشان 

ــه   ــا دو دانـ ــري تـ ــد انجیـ   اي بفروشـ

  

ــخ و تحســین    ــخ ب ــب زب ــد ل   هــیچ نبندن

ــین     ــورة والتّ ــزار س ــردم ه ــد ه   خوان

  )216ص :بهار، همان(                       

  از همه بدتر سروصداي گداهاسـت 

  

  کان یک و النّجم خواند آن یک یاسین  

  )510ص :همان(                          

آورد که آن ترکیب نماینـده آیـه،    گاه شاعر، ترکیبی در شعر می: واژگان ترکیبی:  2-1-1-3

غالباً غرض شاعر از این کاربرد، لفظ ترکیب است نه معنـی آن، چـه   . گیرد حدیث و مثَل قرار می

  )26ص :ش1380راشد محصل، (در ارتباط با آیه و حدیث ازآن اراده شود   بسا معنایی تازه

  تردامنان که سـر زگریبـان فـرو برنـد    

  

  سحر آورند و مـن یـد بیضـا بـرآورم      

  )244ص :مسعود سعد، همان(         

 »ماضْمو كدإِلَى ی کنَاحج تَخْرُج ضَاءینْ برِ مغَی وءۀً سدست خود را به « ) 22/طه ( ».أُخْرَى آی

  ».اي دیگر است معجزه) این( پهلویت ببر، سپید بی گزند بر می آید 
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ــرگس     ــرق ن ــاج ف ــازند ت ــی س   هم

  

  بـــه زر حقّـــه و لؤلـــؤ مکنــــون     

  )144ص :ش1384ناصرخسرو، (     

 »طُوفیو لَیعانٌ هِملْمغ ملَه مکْنُونٌ لُؤْلُؤٌ کَأَنَّهآنـان پسـرانی   ) خدمت( و براي « ). 52/ طور( »م

  ».نهفته است) در صدف(اند که  انگاري آنان مرواریدي. است که برگردشان همی گردند

گاه شاعر بر اساس مضامین و کلمات قرآنی و حدیثی ترکیبی بـه   :ترکیب تغییریافته: 2-1-1-4

برد که با شکل به کار رفته در آیه و حدیث تفاوت دارد، این ترکیب، به صورت ترجمـه،   می کار

  .برآیند و یا جانشینی از آن تعبیر می شود

ــانی   نــــه نگاریــــده خامــــۀ مــ

    

  نـــــه ترازیـــــده لعبـــــت آذر  

  )153ص :مسعود سعد، همان(      

و « ) 74/انعام( ».مبِینٍ ضَاللٍ فی وقَومک أَراك إِنّی آلهۀً اماأَصنَ أَتَتَّخذُ آزر ألبِیه إِبرَاهیم قَالَ وإِذْ« 

  »گیري؟ می) خود(آیابتان را خدایان : هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت) یادکن(

 تا بنده باد مشعل می، کاندرین ظالم

 

 موسی بشد به وادي ایمن قبس نماند  

  )14ص :ش1371اخوان، (            

ی أَنَا اللَّه فَلَما أَتَاها نُودي من شَاطئِ الْوادي الْأَیمنِ فی الْبقْعۀِ الْمبارکَۀِ منَ الشَّجرَةِ أَن یا موسى إِنِّ« 

پس چون به آن آتش رسیده از جانب راست وادي در آن جایگاه ) 30/قصص(»  .رب الْعالَمینَ

 .آمد که اي موسی منم خداوند بزرگ جهانیانمبارك از آن درخت ندا 

  ور از لوح آفاق و انفس به عرفان

  

  کند کشف اسرار سبع المثانی  

  )52ص :ش1374خاقانی، (       

 »لَقَدو نَاكا آتَیعبنَ سی مثَانالْقُرْآنَ الْمو یمظو به راستی به تو سبع ) 15/87حجر، ( ».الْع

  .قرآن بزرگ را عطا کردیم و) سورة فاتحه(المثانی

  ماندم اگر از خانه و از اهل جدا

  

  جفت گشته ستم با حکمت لقمانی  

  )437ص :ش1384ناصرخسرو، (      

 »لَقَدنَا وانَ آتَیۀَ لُقْمکْماشْکُرْ أَنِ الْح لَّهنْ لمشْکُرْ وا یشْکُرُ فَإِنَّمی  ـهنَفْسـنْ  لمفَـإِنَّ  کَفَـرَ  و  اللَّـه  ـیغَن 

یدمو به راستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که خـدا را  « ) 12/لقمان( ».ح
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. گذارد و هرکس کفران کند و خداوند بی نیاز ستوده است سپاس بگذارد تنها براي خود سپاس می

 «  

یثی سـاخته  گاه در شعر حبسی ترکیبهایی از عبارت قرآنـی یـا حـد   : ترکیب تمثیلی: 2-1-1-5

  :دارد اي در ارتباط با معنی اصلی بوده نوعی تحذیر یا هشدار را در پی شود که مفید معنی تازه می

  سبحان اهللا مرا نگوید کس

  

 تا من چه سزاي بند سلطانم  

 )352ص :مسعود سعد، همان(     

  ».آورند ه در وصف میخداوند منزّه است از آنچ«) 159/ صافات(» سبحانَ اللَّه عما یصفُونَ«

  یک لقمه از آن دو قرض بستانم                     نرسد که به کدیه صدمعاذاهللا

  )199ص :ش1339قائم مقام، (                            

به خدا : گفت«) 79/ یوسف( ».لَظَالمونَ إِذًا إِنَّا عنْده متَاعنَا وجدنَا منْ إِال نَأْخُذَ أَنْ اللَّه معاذَ قَالَ« 

ایم، دیگري را بگیریم کـه اگـر چنـین کنـیم      برم که ما جز آنکه متاع خود را نزد او یافته پناه می

  ».مردیمی بسیار ستمگار هستیم

ــردان   ــازه گ ــان ت ــر و ایم ــن کف ــو ای ــا                           مگ ــن تمنّ ــتغفراهللا زی ــو اس   بگ

  )27ص :ش1374خاقانی، (                                                                                 

و از خدا آمرزش بخواه همانـا خداونـد   « ) 106/نساء( ».رحیما غَفُورا کَانَ اللَّه إِنَّ اللَّه واستَغْفرِ« 

  ».آمرزنده مهربان است

  )تضمین(آوردن آیه یا بخشی از آیه : 2-1-1-6

  جنت و سقرندولی و خصم تو مخصوص 

    

  که این نداي قد افلح شنود وآن قدخاب  

  )50ص :خاقانی، همان(                  

 »قَد نُونَ أَفْلَحؤْمو به راستی که مؤمنان رستگار شدند« ) 1/مؤمنون (»  الْم.«  

 »قَدو نْ خَابا ماهساش ساخت قطعاً در باخت و هرکه آلوده« ) 10/شمس( »د.«  

 از تفقّد، قال مالی ال اري الهدهد سلیمان

 

  چو خالی دید جاي مرغ مسکینی زایوانش  

  )60ص :ش1389شیخ الرئیس، (          

 »تَفَقَّدرَ وا فَقَالَ الطَّیم یى ال لأَر دهدالْه نَ کَانَ أَمبِینَ مو جویاي حال پرندگان « ) 20/نمل( »الْغَائ

  »هدهد را نمی بینم؟ یاشاید از غایبان است؟ مراچه شده است که: شد وگفت
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بـه معنـی گشـودن و در اصـطالح سـخن منظـوم را بـه نثـر تبـدیل کـردن           : حلّ: 2-1-1-7

در این نوع ادبی، شاعرآیه و حدیثی را در ضمن بیت یـا ابیـاتی   ) 372ص : ش1370همایی،.(است

  )34ص :همان: تگوراس. (پاشد آورد به طوري که نظم و انسجام منطقی آیه از هم می می

ــانّ اهللا واحـــد   فقـــل و اشـــهد بـ

 

ــالی    ــوالتی تعـ ــن مقـ ــالی عـ  تعـ

  )27ص :ش1374خاقانی، (       

او تنهـا معبـودي یگانـه    : بگو« ) 19/انعام( »تُشْرِکُونَ مما برِيء وإِنَّنی واحد إِلَه هو إِنَّما قُلْ ...« 

  » .بیزارم دهید تردید من از آنچه شریک قرار می است وبی

منزه است و از ) پاك و(او ) 43/اسراء( »کَبِیرًا علُوا یقُولُونَ عما وتَعالَى سبحانَه« :  و مصراع دوم

  .گویند بسی واالتر  است آنچه می

برگردان آیه یا حدیث به صورتی که خواننده را به اصل متن راهنمـا  « یعنی: ترجمه: 2-1-1-8

ترجمه به ) 21ص:ش1380راشد محصل، (به صورت اولیه را هم داشته باشد  باشد و ظرفیت بازگشت

  .گونۀ تحت اللفظی و آزاد کاربرد دارد دو

که الفاظ قرآن و حدیث با حفظ معناي اصلی عیناً بـه درون  بیـت منتقـل     :ترجمۀ لفظی -الف

  .شود

 چه توان کرد کانچه بود وبود

 

  بوده ي حکم و رفته ي قلم است  

 )53: ش1381سعود سعد، م(        

بگو جز آنچه خدا براي ما مقرر داشته هرگـز  « ) 51/توبه( » لَنَا اللَّه کَتَب ما إِال یصیبنَا لَنْ قُلْ« 

  ».رسد به ما نمی

  بازگشتم اسیر قلعۀ ناي

  

 سود کم کرد با قضا حذرم  

 )231ص :همان(               

ص :ش1366تمیمی، (اذا نزل القدر بطل الحذر) 10ص :ش1370فروزانفر، (الحذر الیغنی من القدر

  .هرگاه خدا بالیی نازل کند نمی توانی از آن دوري کنی) 102

  بهشت کـافر و زنـدان مـؤمن   

  

  جهان استت به دنیا گشته مفتون  

  )12ص :ش1384ناصرخسرو، (  
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ص :نفر، همانفروزا/ 448ص :ش1382پاینده،(» الدنیا سجن المؤمن و جنّۀ الکافر«): ص(پیامبر

  ».دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است« ) 11

در ایـن ترجمـه   «استاد همایی این نوع ترجمه را، ترجمۀ به معنی نامیده است : ترجمـۀ آزاد : ب

ریزند و  گیرند و آن را در قالب زبانی دیگر می روح مقصود و حاصل مراد گوینده و نویسنده را می

ایه است و جز از کسی که در هر دو زبان نهایت تبحر را داشته این خود هنري بسیار عالی و گرانم

  )373ص:همایی، همان.(باشد و از ذوق ادبی برخوردار باشد ساخته نیست

  گشت اژدهاي جان من، این اژدهاي چـرخ 

  

  ور چه صالح رهبرمن بود چون عصا  

  )1ص :ش1381مسعود سعد، (         

پس موسی عصایش را افکند و به ناگـاه  « ) 107/ اعراف( » .مبِینٌ بانٌثُع هی فَإِذَا عصاه فَأَلْقَى« 

  ».اژدهایی آشکار شد

  ورزان که عمر شد سپري هیچ غم مدار

  

  کاندر زمانه کسی بنمانـده اسـت جـاودان     

  )259: ش1368بهار، (                         

  ».سی چشنده مرگ استهر نف« ) 57/عنکبوت( » الْموت ذَائقَۀُ نَفْسٍ کُلُّ« 

در اصطالح آن است که گوینده در ضمن کالم به داستان یـا مثـل یـا آیـه      تلمـیح : 2-1-1-9

« ) 286ص :ش1370همایی، . (بدون اینکه عین آن را ذکر کرده باشد. وحدیثی معروف اشاره کند

یـزي، اشـارة   با در نظر گرفتن معانی لغوي تلمیح از جمله، آشکارکردن و نمودن، اشاره کردن به چ

پورنامـداریان،  .(»شـود  گذرا به شعر یا نثر و یا داستان مشهور، در شمار ایجاز در کالم محسوب می

  )5ص :ش1364

ها براي بیان اغراض مختلف به کار رفته، مسعود سعد، خاقانی، مجیرالدین فلکی  تلمیح در حبسیه

گاه نیز ذکر احـوال عـاطفی و    و جز آنان تلمیح را در قصاید مدحی براي اغراق در مدح ممدوح و

  . اند کار برده فضایل اخالقی و گاه توصیف طبیعت به

هاي اجتماعی و مبارزه با حاکمان  ناصرخسرو اغلب، تلمیح را براي بیان مسائل اعتقادي و زمینه

گیرد، تلمیح در شعر فرّخـی یـزدي، بهـار و دیگـر      جور و اثبات حقّانیت عقاید خویش به کار می

از مشروطه نیز براي بیان اوضاع اجتماعی و تجسم نزاع همیشگی بین حـق و باطـل و    شاعران پس

  :شود تلمیح انواع مختلفی دارد که به اختصار به دو گونه از آن اشاره می. ظالم و مظلوم است
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 تلمیح با استفاده از اسامی خاص) الف

  گر بگذرد زآب دو چشمم کلـیم وار 

  آبنه سوخته در آتش و نه غرقه اندر 

  

  گر در شود در آتش دلم راست چون خلیل  

  گویی که هسـت بـر تـن او پـر جبرئیـل     

  )320ص :مسعود سعد، همان(                

»  الْغَـرَقُ  أَدرکَـه  إِذَا حتَّـى  وعـدوا  بغْیـا  وجنُـوده  فرْعـونُ  فَـأَتْبعهم  الْبحـرَ  إِسرَائیلَ بِبنی وجاوزنَا« 

و سرانجام بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز « ) 90/یونس(

  ».به دنبال آن ها رفتند هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت

اي آتش بر ابـراهیم سـرد و   : ما گفتیم) 69:/انبیاء( »إِبرَاهیم علَى وسالما برْدا کُونی نَار یا قُلْنَا«

  .اشسالم ب

  اي خاص تلمیح در اشاره به حادثه) ب

  گر تو زآسمان هر روز مائده طمع داري

    

  اشکمت نگردد سیر جز زلقمۀ حرمـان   

  )127ص :بهار، همان(                     

 اتَّقُـوا  قَـالَ  السـماء  منَ ئدةًما علَینَا ینَزِّلَ أَنْ ربک یستَطیع هلْ مرْیم ابنَ عیسى یا الْحوارِیونَ قَالَ إِذْ«

إِنْ اللَّه ینَ کُنْتُمنؤْمون گفتنـد اي عیسـی بـن مـریم آیـا      «) 112/مائده (» مدر آن هنگام که حواری

  ».گفت تقوا پیشه کنید اگر مؤمن هستید. اي از آسمان بر ما نازل کند تواند مائده پروردگارت می

  و مـوم از تف سوزنده آهم، گرم بگدازم چ

  

  گر نهد یأجوج پیش سد اسکندر مرا  

  )537ص :ش1380بهار، (             

 تَجعـلَ  أَنْ علَـى  خَرْجا لَک نَجعلُ فَهلْ األرضِ فی مفْسدونَ ومأْجوج یأْجوج إِنَّ الْقَرْنَینِ ذَا یا قَالُوا«

ذوالقرنین یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می کنند اي : گفتند«) 94/کهف( »سدا وبینَهم بینَنَا

  »مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدي قرار دهی؟) ممکن است(آیا 

در مواردي شاعر، سخن خود را از آیه یا حدیثی الهام می گیرد، «: اثرپذیري الهامی: 2-1-1-10

ه آزاد از آیه یا حدیث فرا می نمایـد، و گـاه   این الهام گاه آن قدر آشکار است که سخن را ترجم

در ایـن  ) 47ص:راستگو، همان(» سازد چنان دور و پنهان است که تشخیص اثرپذیري را دشوار می

اي آشکار وجود ندارد تا خواننده به راحتی به آیه یا حدیث موردنظر شاعر پی  نوع اثرپذیري، قرینه

  .توان به مضامین مورد نظر شاعر دست یافت توایی شعر میهاي درونی و مح برد اما با تأمل در الیه
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  گر من در این سراي نبینم در آن سـراي 

  

  امروز جاي خویش، چه باید بصر مرا  

  )12ص :ش1384ناصرخسرو، (       

ایـن   و هرکس در« ) 72/اسراء(» سـبِیال  وأَضَلُّ أَعمى اآلخرَةِ فی فَهو أَعمى هذه فی کَانَ ومنْ« 

  ».و گمراه تر خواهد بود) دل(باشد در آخرت هم کور ) دل(دنیا کور 

  تا مـرا بـود بـر والیـت دسـت     

ــزدان را  ــم ی ــه را و حک ــر ش   ام

  

  بودم ایزدپرسـت و شـاه پرسـت     

  بندادم به هـیچ وقــت از دسـت   

  )53ص : ش1381مسعود سعد،(   

اي کسانی کـه  « )59/نساء(»  منْکُم األمرِ وأُولی الرَّسولَ واوأَطیع اللَّه أَطیعوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« 

  ».اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاي امر خود را نیز اطاعت کنید ایمان آورده

  بر عـدو عنـف تـو سـموم بـود     

  

  بـر ولــی لطـف تــو صـبا باشــد     

  )107ص: همان(                  

»دمحولُ مسر ا اللَّهینَولَّذ هعم اءدلَى أَشالْکُفَّارِ ع اءمحر منَهیپیامبر ) ص(محمد« )48/29: فتح( »ب

  ».خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند

  سوزیان تو را باشد، ورنه پاك یزدان را

    

  نزسعادتت سودي است، نز شقاوتت خسران  

  )127: ش1368بهار،  (                         

کسی که عمل صـالحی انجـام دهـد    « ) 46/فصلت( » فَعلَیها أَساء ومنْ فَلنَفْسه صالحا عملَ منْ«َ

  ».رسد سود آن براي خود اوست و هر کس بدي کند زیان آن به خود او می

اسلوب بیان قرآنـی   تصویر، ابزار خاص و مناسب در: توصیفی -اثرپذیري تصویري: 2-1-1-11

است قرآن معانی انتزاعی را به مدد تصاویر، محسوس و خیال انگیز می نماید و باز حاالت نفسانی و 

هاي انسانی و طبایع بشري، از طریـق تصـویر تفهـیم مـی      حوادث محسوس و مناظر را چون نمونه

قرآن وحـدیث وام   در این اثرپذیري، شاعر تصویر شعر خود را از) 45ص :ش1359فوالدوند، (کند

می گیرد، تشبیه، استعاره، مجاز و یا صورت خیالی را کـه در آیـه یـا حـدیث آمـده مسـتقیم یـا        

غیرمستقیم در همان حال و هوا و یا حال و هواي دیگر، باز می سراید و یا سخن خود را بر محـور  

راسـتگو،  (مـی سـازد   اي قرآنی را مشبۀ به تمثیل و تشبیه خود تصویر قرآنی پی می ریزد مثال نکته

  )61ص :همان
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  واهللا که چـو گـرگ یوسـفم و اهللا   

  

ــانم    ــد بهتـ ــی نهنـ ــره همـ   برخیـ

  )353ص :مسعود سعد،همان(       

یوسف را در کنـار کاالهایمـان رهـا    « ) 17/یوسف( » الذّئْب فَأَکَلَه متَاعنَا عنْد یوسف وتَرَکْنَا« 

  ».کردیم پس گرگ او را خورد

  صورت گرما به سان قوم نوح روز و شب از

  

  هردم از سیل عرق بر گرد من طوفان بود  

  )217: بهار، همان(                          

 »لَقَدلْنَا وسا أَرإِلَى نُوح همفَلَبِثَ قَو یهِمف نَۀٍ أَلْفینَ إِال سسا خَمامع مالطُّوفَانُ فَأَخَذَه مهونَ ومظَال «

و به راستی نوح را به سوي قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصدو پنجاه سـال  « ) 14/وتعنکب(

  ».درنگ کرد تا طوفان آن ها را در حالی که ستمکار بودند فرا گرفت

ــد    ــار تن ــراین کوهس ــداد ب ــر روز بام   ه

  برقی چو دست موسی عمران به فعل و نـور 

  گشت اژدهاي جان من این اژدهـاي چـرخ  

  و فـرو بـرد سـر بـه سـر      بر من نهاد روي

  

ــرا    ــد م ــارت کن ــان طــور زی ــه س ــري ب   اب

  آرد همـــی پدیـــد زجیـــب هـــوا، صـــبا

  ور چه صالح رهبـر مـن بـود چـون عصـا     

  نیرنگ و سـحر خـاطر و طـبعم چـو اژدهـا     

  )1ص:مسعود سعد،همان(                     

از  تصـویري توصـیفی  ) ع(ابیات فوق با استفاده از آیاتی مربوط بـه زنـدگی حضـرت موسـی    

  .گرفتاري و فضاي حاکم بر زندان مسعود سعد را مجسم نموده است

  ».آید و از طور سینا درختی بر می« ) 20/مؤمنون( » سینَاء طُورِ منْ تَخْرُج وشَجرَةً« 

ت کن و دستت را در گریبان« ) 12/نحل( » سوء غَیرِ منْ بیضَاء تَخْرُج جیبِک فی یدك وأَدخلْ« 

  » .عیب بیرون آید تا سپید بی

پس موسی عصایش را انداخت « ) 45/شعراء( » یـأْفکُونَ  ما تَلْقَف هی فَإِذَا عصاه موسى فَأَلْقَى« 

  ».و به ناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعید

  سجین گردد چو در ببندم و چون باز

  

  در بگشایم، چـو محشـري زمجـانین     

  )216: هار، همانب(                           

کـه کارنامـۀ   ) پندارند که می(نه چنین است « ) 7/مطّففین( » سجِّینٍ لَفی الْفُجارِ کتَاب إِنَّ کَال« 

  ».بدکاران در سجین است
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اند سوگند با  از مواردي که شاعران به پیروي از قرآن بهره جسته: سوگند در حبسیه: 2-1-1-12

سوگند لفظ موجزي است که گویندة آن، حکـم و ادعـاي خـویش را    . اد به آیات قرآنی استاستن

بخشد این شیوه زمانی که به سبک و سیاق کالم خدا و بزرگان دین باشـد   براي مخاطب قطعیت می

. شیوایی و استواري آن دو چندان خواهد شد و در دل و جان شنونده بیشـتر اثـر خواهـد گذاشـت    

  .شود هاي قرآن و اماکن مقدس سوگند یاد می ت خداوند، پیامبران و رسالت آنها، سورهمعموالً به ذا

ها براي رفع تهمت و از بین بردن کدورتهایی که به واسـطه آن، شـاعر    غالباً سوگند در حبسیه

  .رود مورد اتهام قرار گرفته به کار می

ر یک براي اغـراض خـاص و   مسعود سعد، ناصرخسرو، خاقانی، مجیر بیلقانی و فلکی شروانی ه

هاي دینی و عقاید مذهبی و بروز ارادت خویش به شاهان و بزرگان از سوگند اسـتفاده   براي اندیشه

هایی جذّاب و رقت انگیز داشته بسـیاري   مجیر بیلقانی و فلکی شروانی هر یک سوگندنامه. اند نموده

  .اند ها منعکس نموده ها و معارف دینی را در آن از اندیشه

ــ   ه فرازنــــدة ســــپهر بلنــــد  بــ

  

  وین شگفت این بزرگترین قسـم اسـت    

  )53ص :مسعود سعد، همان(             

پـس سـوگند بـه    « ) 23/ذاریـات ( » تَنْطقُـونَ  أَنَّکُـم  مـا  مثْلَ لَحقٌّ إِنَّه واألرضِ السماء فَوربِّ« 

  ».پروردگار و آسمان و زمین که واقعاً اوحق است

ــا ــازند : ی ــه س ــین ب ــمان و زم   ة آس

  

ــزان    ــار و خــــ ــدة نوبهــــ   طرازنــــ

  )406ص :همان(                             

  الکرسـی  یـۀ به کافها و بـه یاسـین و آ  

  به سین سبح و حاهاي جملگـی حـامیم  

  

  به گوسـپندي کـورا کلـیم بـود شـبان     

  

ــا       ــاهر طاه ــاء ط ــم و ط ــون و القل ــه ن   ب

  الشـعراء  به صاد و قاف و به الکهف و سـورة 

  )17ص :ش1358بیلقانی، (                    

  به گوسپندي کـورا خلیـل شـد قصـاب    

  )51ص :ش1374خاقانی، (                   

  عاطفی) کارکردهاي(اثرپذیریهاي :  2-2

هاي دینی خویش بـه آیـات و احادیـث     شاعران گاهی براي بیان اندیشه: عاطفۀ تبلیغی: 2-2-1

سازند ایـن اعتقـادات در    اي براي بیان عقاید مرامی خود می جویند و شعر خود را وسیله تمسک می
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هاي گوناگون از جمله درباره اصول دین، موضوعات فقهی، آفرینش جهان و انسان، اعتقادات  زمینه

  .در خصوص فروع دین و عوامل سعادت و شقاوت انسان بوده است

  :گرایی آخرت

  گیتی سـراي رهگـذران اسـت اي پسـر    

  

  یکـی مسـتقرّ مـرا    زین بهتر اسـت نیـز    

  )12ص :ش1384ناصرخسرو، (           

نهج (» یا ایها الناس انّما الدنیا دار مجاز و اآلخرة دارالقرار خذوا من ممرّکم لمقرّکم« ): ع(علی

ست رهگذر و آخرت سرایی اسـت پایـدرا، پـس از    ا اي  همانا دنیا خانه! مردم) 238، 1378البالغه، 

  .د براي جایی که در آن پایداریدگذرگاه خود توشه برداری

  دانم که نیست جز که به سوي تو اي خدا

  

ــرا     روز حســاب و حشــر مفــرّ و وزر م

  )13ص:همان(                              

گوید راه گریز  آن روز انسان می« ) 11-10/قیامۀ( » وزر ال کَال الْمفَرُّ أَینَ یومئذ اإلنْسانُ یقُولُ« 

  ».است؟ حاشا پناهگاهی نیستکج

ــرا دادي  ــاقی چــو م ــالم ب   نعمــت ع

  

  مـزة فـانی   چه بر اندیشم ازیـن بـی    

  )437ص :ناصرخسرو،همان(          

  ».آخرت نیکوتر و پایدارتر است) با آنکه جهان(« ) 17/اعلی( »وأَبقَى خَیرٌ واآلخرَةُ«  

همانا دنیا فـانی شـونده   « ) ش1366می آمدي، تمی(» فانّ الدنیا فائیۀ و اآلخرة باقیـۀ « ): ع(علی

  ».است و آخرت باقی و پاینده خواهد بود

 إِنَّـه  جمیعـا  الـذُّنُوب  یغْفرُ اللَّه إِنَّ اللَّه رحمۀِ منْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسهِم علَى أَسرَفُوا الَّذینَ عبادي یا قُلْ« 

وه الْغَفُور  یمایـد، از   روي روا داشـته  اي بندگان من که بر خویشتن زیـاده : بگو« ) 53/مرز( » الـرَّح

  ».آمرزد رحمت خدا نومید مشوید در حقیقت خدا همه گناهان را می

  احسان و رحمت الهی: 2-2-1-1

  به آشکار تن اندر که کرد جـان پنهـان؟  

  خداي با تو بدین صنع نیک احسان کـرد 

  

ــان    ــن آشــکار و پنه ــیش او دار ای ــه پ   را ب

  به قول و فعل تـو بگـذار شـکر احسـان را    

  )118ص :همان(                               
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ر ا درسـت   پـس وقتـی آن  « ) 29/حجر( »ساجِدینَ لَه فَقَعوا روحی منْ فیه ونَفَخْت سویتُه فَإِذَا« 

  ».پس در برابر او سجده کردند. کردم و از روح خود در آن دمیدم

ــخ ــن س ــنم ت ــوي بی ــعیف و دل ق   ت ض

  

  زین جمله باك نیست چو نومیـد نیسـتم  

    

  امیـــد بـــه لطـــف و صـــنع یـــزدانم   

  )353ص :مسعود سعد،همان(              

  از عفو شـاه عـادل و از رحمـت خـداي    

  )504ص :همان(                            

  )ص(دوستی خاندان پیامبر: 2-2-1-2

  اندر جهان به دوستی خاندان حق

  دیدن و شنیدن دانش یله نکردوز

  چون آفتاب کرد چنین مشتهر مرا  

  چون دشمنان خویش به دل کور و کر مرا

  )2/86ج: 1378شیخ صدوق، (حب علی ایمانٌ و بغضه کفرٌ

  فرایض دینی: 2-2-1-3

  کند اشک دهان آالي من روزه باطل می  نیست بر من روزه در بیماري دل زان مرا

  )322ص :خاقانی، همان(

  گر کسش یاري کند مستوجب خذالن بود  دا خواهد که گدد ملتی عاصی تباهچون خ

  )217ص :بهار، همان(

وچون خدا براي قومی « ) 11/رعد(» والٍ منْ دونه منْ لَهم وما لَه مرَد فَال سوءا بِقَومٍ اللَّه أَراد وإِذَا«

  ».یر از او حمایت گري براي آنان نخواهد بودآسیبی بخواهد هیچ برگشتی براي آن نیست و غ

  چون رکاب مصطفی شد مأمن و ملجاي من  از مصاف بولهب فعالن نپیچانم عنان

  )324ص:خاقانی، همان(

 »تَببٍ وا أَبِی لَهدی تبریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد« ) 1/مسد(»  تَب.«  

 »دمحولُ مسر اللَّه الَّذینَو هعم اءدلَى أَشالْکُفَّارِ ع اءمحپیامبر خداست ) ص(محمد« ) 29/فتح( »ر

  » .و کسانی که با اویند برکافران سختگیر و با همدیگر مهربانند

  من از علمم به سجن اندر چو ذاالنّون  و از جهلی به ملک اندر چو فرعونت

  )145، 1384ناصرخسرو، (
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فرعـون سـرزمین مصـر سـر     « ) 4/قصـص ( »  شیعا أَهلَها وجعلَ األرضِ فی عال فرْعونَ إِنَّ« 

  ».برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت

و ذاالنّون را « ) 87/انبیاء (» الظُّلُمات فی فَنَادى علَیه نَقْدر لَنْ أَنْ فَظَنَّ مغَاضبا ذَهب إِذْ النُّونِ وذَا« 

که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا در دل تاریکیها ندا یاد کن آنگاه 

  ».در داد

  چون تو را دید بسی خورد پشیمانی    آنکه عاصی شد مرجد تو آدم را

  )437ص :خاقانی، همان(                     

) 34/بقره( » الْکَافرِینَ منَ وکَانَ واستَکْبرَ أَبى سإِبلی إِال فَسجدوا آلدم اسجدوا للْمالئکَۀِ قُلْنَا وإِذْ« 

براي آدم سجده کنید، پس همه به سجده درافتادند بجز ابلیس کـه  : و چون فرشتگان را فرمودیم« 

  ».سرباز زد و کبر ورزید و از کافران شد

  ده چشمه چون کلیم زخارا برآورم  ا چو مار بر کشم و پس به یک عصاخار

  )245ص :همان(                            

 »إِذقَى وتَسى اسوسم همقَوفَقُلْنَا ل اضْرِب اكصرَ بِعجالْح رَتفَانْفَج نْهشْرَةَ اثْنَتَا منًا عی60/بقره ( »ع (

با عصایت برآن تخته سنگ بـزن، پـس   : و هنگامی که موسی براي خود از پی آب برآمد گفتیم« 

  ».شمه از آن جوشیدن گرفتدوازده چ

  که چنین کرد ایزد وعده به فرقانم    بد من نیکی گردد چو کنم توبه

  )195ص :ش1384ناصرخسرو، (         

« )8/تحـریم ( »سیِّئَاتکُم عنْکُم یکَفّرَ أَنْ ربکُم عسى نَصوحا تَوبۀً اللَّه إِلَى تُوبوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« 

اي راستین کنیـد امیـد اسـت کـه پروردگارتـان       اید به درگاه خدا توبه ي کسانی که ایمان آوردها

  ».بدیهایتان را از شما بردارد

ــت  ــت دس ــر والی ــود ب ــرا ب ــا م   ت

ــم اهللا را ــه را و حکــــ   امرشــــ

  

ــت     ــاه پرسـ ــت و شـ ــودم ایزدپرسـ   بـ

ــت   ــت از دسـ ــیچ وقـ ــه هـ ــدادم بـ   بنـ

  )63ص :مسعود سعد، همان(                 
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ن اهانه اهانه اهللالسن اکرمه اکرمه اهللا و م376، 1360پاینده، .(طان العادل ظلّ اهللا فی األرض فَم (

سلطان عادل سایه خدا بر روي زمین است هر که وي را گرامی دارد خدایش گرامی دارد و هر که 

  )12، 1351غزالی، (وي را خوار کند خدایش خوار کند

هـا بـویژه    آیـات و احادیـث و تلمیحـات در بعضـی حبسـیه     کاربرد : عاطفه اجتماعی: 2-2-2

هـاي   هاي شاعران معاصر بیشتر جنبه اجتماعی دارد و شاعر آیه و حدیث را در جهت اندیشه حبسیه

ي افراد جامعه اوست و شعر او بازتابی از بیداد و  ي او آه و ناله گیرد و درد و ناله سیاسی به کار می

  .اض به فرهنگ حاکم بر جامعه استستمگري و ستایش شاهان و اعتر

  خانۀ خویش محال است که آباد کنید  گر شد  از جور شما خانۀ موري ویران

  )55: بهار، همان(                   

کند،  ستم نعمت ها را منع می) 456ص :تمیمی آمدي، همان(الظّلم یدمر الدیار ... الظّلم یطرد النّعم

  .کند ها را خراب می ستم خانه

  کند بهر گرد آوردن دینار و درهم می  کند رارت در جهان فرزند آدم میهر ش

  )137ص :ش1363فرخی یزدي، (         

  .دنیاخواهی سرِ فتنه است) 139تمیمی، آمدي، (طلب الدنیا رأس الفتنۀ

  کند صبح عید عاشقان را شام ماتم می  تکیه بر عهد جهان هرگز مکن کاین بی وفا

  )137ص :همان فرخی یزدي،(                 

از دنیا بپرهیز، قسم به آن کس که جان مـن در کـف اوسـت کـه دنیـا از      ): ص(رسول اکرم

  . هاروت و ماروت ساحرتر است

ــداي   ــه خ ــق زانک ــی آزار خل ــاش در پ   مب

  زظلم چون گذرد دادگـر کـه هسـت قبـیح    

  

ــوگند      ــان س ــه ظالم ــه تنبی ــاد ب ــوده ی   نم

  کــه حــق غیــر بــه غیــر رضــاي او بخشــد

  )327ص:ش1370ردي، بهزادي اندوهج(

و در حقیقت، غیـر از  «) 47/طور( »یعلَمونَ ال أَکْثَرَهم ولَکنَّ ذَلک دونَ عذَابا ظَلَموا للَّذینَ وإِنَّ« 

  ».اند خواهد بود عذابی براي کسانی که ظلم کرده  این،

  نپاید جور و کین هرگز به عالم    چنین فرمود آن و خشور تازي

  )120ص :ش1331مانی، کر کوهی(      
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یابد  حکومت با کفر دوام می» «فانّ الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظّلم«): ص(رسول اکرم

  ».ماند ولی با ظلم پایدار نمی

گفـت حاشـا    نگذرم حاشا نظیري من از خون  ام ایمن مباش از دعوي محشر کُشتیچو ناحق 

  کن

  )176ص :ش1357یغماي جندقی، (

 »عظیمـا  عـذَابا  لَـه  وأَعد ولَعنَه علَیه اللَّه وغَضب فیها خَالدا جهنَّم فَجزَاؤُه متَعمّدا مؤْمنًا لْیقْتُ ومنْ« 

و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و «) 93/نساء(

  ».گیرد خدا بر او خشم می

  بود لذیذتر از خوان پادشاه خجند  ن گر خوري به آزاديدو قرص نان جوی

  )357ص :بهزادي اندوهجردي، همان(                                 

بنده دیگـري مبـاش   ) 304ص :ش1368، )ع(امام علی (التکن بعد غیرك و قد جعلک اهللا حرّاً

  .حالی که خدایت آزاد آفرید

  شاید ه روز عیدا اضحی حبس و حرمان را نمیک  ن دارد که آزادم کند زیبداگر شه راي آ

  )31ص :ش1358بیلقانی، (               

شـیخ صـدوق،   (و تعاهـد األسـراء   ... ما من عملٍ اَفضل یوم النّحر من دم مسفوك): ع(امام نهم

پنجم بازرسی ... در روز عید قربان بهتر از پنج کار نیست یکی قربان کردن) 298ص : 1ش، ج1362

  .ل زندانیانو تفقّد از حا

  : مدح

  تو فهم کن که سلیمان تویی به تاج و لوا  دم مجیر به مدحت زبان مرغان است

  )20ص :بیلقانی، همان(                                                                                 

 الْفَضْـلُ  لَهو هذَا إِنَّ شَیء کُلِّ منْ وأُوتینَا الطَّیرِ منْطقَ نَاعلّم النَّاس أَیها یا وقَالَ داود سلَیمانُ وورِثَ« 

اي مردم مـا زبـان پرنـدگان را تعلـیم     : سلیمان از داوود میراث یافت و گفت«) 16/نمل( »الْمبِینُ

  ».ایم یافته

  ز فرعون و هامان هراسی ندارم    چو موسی کنم جادوي دیو باطل

  )47ص :ش1358فرشیدورد، (      
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پس موسی عصایش را انداخت و « ) 45/شعراء( »یأْفکُونَ ما تَلْقَف هی فَإِذَا عصاه موسى فَأَلْقَى« 

  ».به ناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعید

  : مدح

  نسیم سایۀ طوبی و چشمۀ کوثر  همی ز رحمت او باشدم در این دوزخ

  )156ص :مسعود سعد، همان(      

 رحیم غَفُور واللَّه اللَّه رحمۀَ یرْجونَ أُولَئک اللَّه سبِیلِ فی وجاهدوا هاجرُوا والَّذینَ آمنُوا الَّذینَ إِنَّ «

کسانی که ایمان آوردند و هجرت گزیدند، آنان به رحمت خدا امیدوارند و خداوند «) 218/بقره(»

  ».بخشنده است

  : مدح

  عمره و مروه و صفا باشد  اه مجلس اوخدمت بارگ

  )107ص :مسعود سعد، همان(      

در حقیقـت صـفا و مـروه از شـعائر خـدا      « ) 2/158بقره، (» اللَّه شَعائرِ منْ والْمرْوةَ الصفَا إِنَّ« 

  ».است

  : مدح

  نفاذ دولت او باد شد به بحر و به برّ  معناي حشمت او ابر شد به شرق و به غرب

  )159ص :همان(                                                                                     

و ابـري کـه   ... « ) 164/ بقره( »یعقلُونَ لقَومٍ آلیات واألرضِ السماء بینَ الْمسخَّرِ والسحابِ...« 

  ».ردهایی وجود دا میان آسمان و زمین آرمیده است نشانه

پس بـاد را در اختیـار او قـرار    «) 36/ص( »أَصاب حیثُ رخَاء بِأَمرِه تَجرِي الرِّیح لَه فَسخَّرْنَا« 

  ».شد گرفت به فرمان او نرم و روان می دادیم که هرجا تصمیم می

جه، گاه شاعر از تنگی زندان، بدرفتاري زندانبان، درد و رنج ناشی از شکن«: عاطفه فردي: 2-2-3

مصـادرة امـوال،     ژنده بودن جامه، نداشتن گستردنی، پیري و ناتوانی، شبکوري و دیگـر بیماریهـا،  

دهـد و اشـک    تکلیفی و نابسامانی ناله سـر مـی   چیزي، دوري از زن و فرزند و پدر و مادر و بی بی

ات و تمثّل و مسبب اصلی بدبختیها را بخت و آسمان و ستاره دانسته با شفیع آوردن مقدس. ریزد می

  )22-20ص :ش1375ظفري، (»کند به آیات و اخبار، توبه و عذرخواهی می
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  بسته کمر آسمان به پیکارم    خورده قسم اخترات به پاداشم

  )356ص :مسعود سعد،همان(                                                                  

روزگار کمان ) 132ص :تمیمی آمدي،همان(» ...ان الدهر موتر قوسه ال تخطی سهامه« ):ع(علی

  . رود خود را به زه کرد، تیرش به خطا نمی

  و زانده کثیر شد این عمر من قلیل  عمرم همی قصیر کند این شب طویل

  )320ص :مسعود سعد، همان(          

بدن هر که بسیار باشد اندوه او بیمار شود ) 321ص :تمیمی آمدي،همان(من کثر همه سقم بدنه 

  او

  آورد قضا به سمج ویرانم  بر بیهده باز مبتال گشتم

  )353ص :همان(                         

وقتی خداوند ) 288پاینده، (انّ اهللا اذا قضا علی عبد قضاء لَم یکن لقضائه مرّد ): ص(پیامبر اکرم

  .چیزي بر بنده خویش مقدر سازد تقدیر وي تغییرپذیر نیست

  داوود وار کوه بود مرمرا رسیل  اي کنم ا نالهاي برآرم ی ن نوحهچو

  )320ص :مسعود سعد،همان(            

 »لَقَدنَا وآتَی داونَّا دا فَضْال مالُ یأَوِّبِی جِب هعرَ مالطَّیأَلَنَّا وو لَه یددو بـه راسـتی   « ) 10/سـبأ (»  الْح

هها با او در تسبیح خدا هم صدا شـوید و  داوود از جانب خویش مزیتی عطا کردیم و گفتیم اي کو

  ».اي پرندگان هماهنگی کنید و آهن را براي او نرم گردانیدیم

  : یکرنگی

  هم راست در خالام و هم پا در مأل  یکرویه دوستم من و کم حرص مادحم

  )3ص :همان(        

ـ    امـام  (ه لکلّ ظاهرٍ باطن علی مثاله فَمن طاب ظاهره طاب باطنه و ما خبث ظـاهره خبـث باطن

و بدان که هر ظاهري را باطنی است که بر مثال آن است، آنچه ظـاهرش  ) 153ص :، همان)ع(علی

  .پاکیزه بود باطن آن نیز همچنان است و آنچه ظاهرش پلید است باطنش نیز پلید است

  در نیک و بد آشکار و پنهانم    ایزد داند که هست همچون من

  )352ص : مسعود سعد، همان(      
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او نهـان و   و اگر سـخنی بـه آوازگـویی،    « ) 7/طه( »وأَخْفَى السّرَّ یعلَم فَإِنَّه بِالْقَولِ تَجهرْ وإِنْ« 

  ». داند تر را می نهان

  در بگشایم، چو محشري زمجانین  سجین گردد چو در ببندم و چون باز

  )216: بهار، همان(                 

پندارنـد کـه کارنامـۀ     نه چنین است کـه مـی  « ) 7/مطففین( »سجِّینٍ یلَف الْفُجارِ کتَاب إِنَّ کَال« 

  ».بدکاران در سجین است

  وز صور آه بر فلک آوا برآورم  هر صبح سرز گلشن سودا برآورم

  )243ص :خاقانی، همان(        

ها را  ه آنو همین که در صور دمیده شود هم« ) 99/کهف( »جمعا فَجمعنَاهم الصورِ فی ونُفخَ «

  ».گرد خواهیم آورد

عاطفۀ اخالقی صفات و خصایل پسندیده  و نکوهیـده را در بـر   : انسانی -عاطفۀ اخالقی: 2-2-4

طمع و آز و پستی تن و شکمبارگی .. گیرد، صفاتی چون؛ نیکی، برادري، انفاق، عدل و بخشش و می

  .و منّت و آزار

  نصیحت و اندرز 

  در فضلکه چرخ و دهر ندانند ق  نی نی

  با لشکر زمانـه و بـا تیـغ تیـز دهـر     

  

ــرا    ــدر م ــاه جــوانی پ ــود گ ــه ب ــن گفت   ای

  دین وخـرد بـس اسـت سـپاه و سـپر مـرا      

  )12ص :ناصرخسرو،همان(                    

ما در ) 32ص :، همان)ع(امام علی(یا ایها النّاس انّا قَد اَصبحنا فی دهرٍ عنود و زمن شدید کنود 

  .اي سپاس ندار یم ستیزنده و زمانهبر روزگاري به سر می

  شکایت از روزگار

  امـان  دردا که دور کرد مرا چرخ بـی 

  ترسنده بود باید از این دهـر پرگزنـد  

  

  نــاکرده جــرم از زن و فرزنــد و خانمــان  

  امـان  لرزنده بـود بایـد ازیـن چـرخ بـی     

  )616، 259، 1368بهار، (                  
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اآلمال و یقرّب المنیۀ و یباعد األمنیۀ من ظفر به نصب و مـن فاتـه   الدهر یخلقُ االبدان و یجدد 

 روزگار تنها را بفرساید و آرزوها را تـازه نمایـد و مـرگ را    ) 371ص :، همان)ع(امام علی(تعب

  .نزدیک آرد و امیدها را دور و دراز دارد

  : تقدیرگرایی

  ي حکم و رفته قلم است بوده    چه توان کرد کانچه بود و بود

  )53ص :مسعود سعد،همان(       

جز آنچه خدا براي ما مقرر داشته هرگز به مـا  «) 51/توبه( » لَنَا اللَّه کَتَب ما إِال یصیبنَا لَنْ قُلْ« 

  ».رسد نمی

  .سرنوشت تو به قلم رفته است) 431ص :پاینده،همان(جف القلم بما هو کائن ): ص(رسول اکرم - 

  جوانمردي

  جز به رادي و مکرمت مگراي    د ماندرادي و مکرمت بخواه

  )527ص :مسعود سعد،همان(      

  )32ص: 6ش، ج1366خوانساري، (من اَفضل الدین المروة والخیر فی دین لیس له مروة 

  برتري دانش

  این خاطر خطیر چنین گفت مرمرا  دانش به از ضیاع و به از جاه و مال وملک

  )12ص :ناصرخسرو،همان(      

دانش بهتر ) 387ص :، همان)ع(امام علی(لمال، العلم یحرُسک و اَنت تحرس المالالعلم خیرٌ من ا

  .از مال است زیرا دانش نگهبان توست و مال را باید تو نگهبان باشی

  نکوهش طمع

  همه از بخت و دوزخ شکم است    آتش طمع و دود آز و نیاز

  )53ص :مسعود سعد،همان(      

شیخ صدوق، همـان،  (به النّار من امتی األجوفان الفرج و الغم انّ اول ما یدخل  ):ص(پیامبر اکرم

  .کند دو چیز میان تهی است فرج و شکم نخستین چیزي که امت مرا جهنمی می) 87ص: 1ج

  پستی تن و نفس

  اي ناکس و نفایه تن من در ایـن جهـان  

  اکنون که شد درست که تو دشمن منـی 

  

ــایه   ــرا   همس ــر م ــو بت ــس از ت ــود ک   اي نب

ــز از ــرا  نی ــکر م ــوارد ش ــو نگ ــت ت   دو دس

  )12ص :ناصرخسرو،همان(                    
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ترین  خطرناك) 220ص: پاینده، همان(اَعدي عدوك نفسک الّتی بین جنبیک ): ص(پیامبراکرم

  .دشمن تو نفس توست که بین دو پهلوي توست

  کینه زدایی 

  رآورماز سینه زنگ کینه به سیما ب  چون آینه نفاق نیارم که هر نفس

  )245ص :خاقانی،همان(        

» مهقَبفَاقًا فَأَعی نف مِ إِلَى قُلُوبِهِموی  نَـهلْقَودر دلهایشان تا روزي که او را دیـدار  « ) 77/توبه(»  ی

  ».گذارد کنند پیامدهاي نفاق را باقی می می

  ان بودآنکه خشم خویش تاند خورد او سلط  نه راندن وقت خشمکار هر جوالهه باشد کی

  )490ص :ش1344بهار، (        

 »الْمحسـنینَ  یحـب  واللَّـه  النَّـاسِ  عنِ والْعافینَ الْغَیظَ والْکَاظمینَ والضَّرَّاء السرَّاء فی ینْفقُونَ الَّذینَ« 

گذرنـد و خداونـد    برنـد و از مـردم در مـی    که خشم خود را فرو مـی  آنان.... « )134/آل عمران(

  ».نیکوکاران را دوست دارد

  شکیبایی

  جزع از مرگ نیست الیق مرد    صبر کن صبر حصن مردان است

  )66ص :ش1363خسروي، (       

بر تو باد صبر ) 281ص :تمیمی آمدي،همان(الموقنین   علیک بالصبر فانّه حصنٌ حصین و عبادة

  .زیرا صبر حصار استواري و عبادت یقین رسیدگان است

  بر توانگريدانی  برتري سخن

  بماند این سخن جان فزاي تا محشر  نخواست ماندن اگر گنج شایگان بودي

  )158ص : مسعود سعد، همان(      

و براي من در میان آیندگان زبان صـدق  « ) 84/شعراء( »اآلخرِینَ فی صدقٍ لسانَ لی واجعلْ«

  ».گذار) اي نیکو آوازه(
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  گیري نتیجه

هـاي خـود پرداختـه در ایـن راه از      عواطف گوناگون به بیان اندیشه سرایان با اغراض و حبسیه

اینان در سایه سار قرآن وحدیث به کالم . اند مضامین فرهنگ اسالمی و قرآنی و حدیثی اثر پذیرفته

در نگاهی کلی شاید بتـوان شـعراي   . اند خود قداست بخشیده، تأثیر سخن خود را بر مخاطب افزوده

  :اده از قرآن وحدیث در چهار گروه جاي دادحبسیه سرا را در استف

هاي دینی و مقابله بـا   شاعرانی که مضمون آیه و حدیث و عناصر دینی را براي بیان اندیشه -1

هـاي خـود    یعنی شاعرانی که شعر را ابزاري براي گسترش اندیشه. اند اعتقادات مخالفان به کار برده

  می از جملۀ این شاعران است؛ناصرخسرو و عماد الدین نسی. اند قرار داده

شاعرانی که آیه و حدیث و مضامین دینی را در شعر خویش براي نشان دادن ارج و منزلت  -2

مسعود سعد و . اند گناهی خویش به کار برده و تواناییهاي خود براي جلب توجه ممدوح و اثبات بی

  گیرند؛ خاقانی در این گروه جاي می

ن قرآن و حدیث را پشتوانه استداللی براي عاطفـۀ اخالقـی و   گروهی از شاعران که مضامی -3

بعضـی  : آیند مانند هاي تعلیمی و انسانی خود قرار داده در پی رهایی خود از زندان بر می بیان اندیشه

  هاي  مسعود سعد و ناصرخسرو و کلیم کاشانی و یغماي جندقی؛ حبسیه

اند و عناصـر   یاسی و اجتماعی خود ساختهشاعرانی که شعر را ابزاري براي پیشبرد اهداف س -4

شاعران عصر مشروطه . گیرند شعري و مضامین قرآنی و حدیثی را براي تأمین این اهداف به کار می

خسروي، قاجار، عارف قزوینی، کوهی کرمانی، بهار، فرخی و اخوان در : و شاعران معاصر از جمله

  .باشند این زمره می

گیرد  هاي منفی و ضعفها و نواقص مورد توجه قرار می بیشتر جنبهرغم اینکه در شعر حبسیه  علی

اما در شعر بعضی، نوعی مقاومت و پایداري در برابر وضع موجود و پرخاشگري و خشم و خـروش  

توان دید از جمله ناصرخسرو و در تلمیح به داستان حضرت سلیمان و تمرد شیاطین و دیـوان   را می

دیوان را در نظر دارد و دشمنان خویش را همچون دیوان ملک سلیمان در حکومت او، جنبۀ مقابله با 

کند تا مبارزه آشکار با آنها و فقط از تواناییهـایی بـالقوه خـود     خاقانی از ضعفها گالیه می. بیند می

مثالً به سوزن عیسی که باعث توقف در آسمان چهارم شد با مرغ عیسی که از دیدن . گوید سخن می

  .کند گرفتاري یوسف با داشتن کماالت اشاره میمحروم است و یا 
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گیرد که یأس و صـبر را توأمـان در خـود     مسعود سعد در بیان نامالیمات از تلمیحاتی سود می

او براي جبران کمبود آزادي و التیام درد و رنجهاي زندان از اشک چشمانش سود . سازد منعکس می

مجیـر  . و آتش را بر ابـراهیم، گلسـتان نمـود   جوید اشکی که باعث پذیرش توبه داوود گردید  می

بیلقانی و فلکی شروانی جنبۀ تقدس تلمیحات قرآنی و حدیثی را وسیلۀ شـفاعت خـویش در برابـر    

  .اند ممدوح قرار داده

اند که دو شخصیت متضّاد در قالب حق  شعراي مشروطه و پس از آن از تلمیحاتی استفاده کرده

گیري اجتماعی و سیاسی آنها در برابر حکومت استبدادي را  و موضع گیرند و باطل در تقابل قرار می

. آورد مثالً خسروي قاجار حضرت یوسف را با زشـتکاري بـرادرانش در تقابـل مـی    . دهد نشان می

شیخ الـرّئیس  . کشد کوهی کرمانی گرفتاري حضرت عیسی و ظلم یهود را در یک جا به تصویر می

در شـعر شـعراي   . آورد خا، پیامبر و ابولهب را برابر هـم مـی  قاجار، موسی و سامري، یوسف و زلی

و . پرواتـر اسـت   منتهی این تقابل تندتر و بی. خورد معاصر همان تقابل بین حق و باطل به چشم می

عارف قزوینی، حاکم زمان را دیوي در لبـاس  . تر بیان شده است هاي اجتماعی شاعر صریح دیدگاه

فرّخـی یـزدي چـون از مبـارزات     . بیند رائیل را در تقابل پیامبرانشان میاس بنی بهار، . داند سلیمان می

ستاند و بر  گوید و آب زندگی را از خصر نمی اي ببرد مأیوسانه سخن می خویش نتوانسته است بهره

  .ریزد زمین می

بر اساس نمودارهایی که در این زمینه تهیه : سرا از آیات و روایات میزان استفاده شاعران حبسیه

  :شد این نتایج به دست آمد

اند منتهی در این میان  همۀ شاعران محبوس به نحوي از فرهنگ اسالمی و قرآنی اثر پذیرفته -1

بعضی شاعران مثل ناصرخسرو قبادیانی، خاقانی شروانی، مجیر بیلقانی و شیخ الرئیس قاجار به نسبت 

شانی، کوهی کرمـانی، فرخـی   تعداد کل شعرهاي حبسی بیشتر و بعضی چون رکن صاین، کلیم کا

  .اند یزدي و اخوان کمتر از آیات و احادیث استفاده کرده

در میانـۀ قـرن   : سیر تحول استفاده از قرآن وحدیث در گونۀ ادبی حبسیه به این قرار است -2

هاي خویش به فروانی از آیات و  باشد ناصرخسرو در حبسیه پنجم که دورة رواج وعظ و حکمت می

ده کرده، وظیفۀ تبلیغ اعتقادات مذهبی، قدر ناشناسی ابناي زمان و نادانی امراي تـرك  احادیث استفا

نژاد، او را به سوي استفاده از دو منبع قرآنی و حدیثی براي اثبات سخنان خود و انکار ادعاي رقیبان 
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از نزدیک به یک قرن بعد در اوایل قرن ششم، مسعود سعد به نسبت پیشینیان کمتـر  . دهد سوق می

گناهی و  آیات و احادیث استفاده کرده در اشعار حبسی خود آیات و احادیث را فقط براي اثبات بی

سرا به نامهـاي خاقـانی،    در اواخر قرن ششم، سه حبسیه. تحقیر حسودان و رقیبان به کار برده است

فراوانـی در   هاي اثرپذیري از قرآن وحدیث بـه  اند که جلوه زیسته مجیر بیلقانی و فلکی شروانی می

  .شود اشعارشان دیده می

هـایی دارنـد    الدین صاین هر یک حبسیه در اوایل قرن هفتم اثیراومانی و اوایل قرن هشتم، رکن

ها از قرآن و حدیث استفاده چندانی نشده است همچنین در اوایـل قـرن یـازدهم کلـیم      که در آن

طه شـاعران بـه طـور گسـترده از     اش از قرآن سود نجسته است در دوران مشرو همدانی در حبسیه

اند و از این منبع اسالمی به عنوان سالحی برّنده در مبـارزات   مضامین قرآن و حدیث استفاده کرده

  .اند خویش علیه استبداد سود جسته

. شود از دوران مشروطه به بعد، میزان استفاده از آیات و احادیث در شعر شاعران کمتر دیده می

بهار، فرخی یزدي و پس از آن اخوان ثالث با وجود فراوانی اشعار حبسی به  شاعرانی چون محمدتقی

  .اند مراتب کمتر از شاعران عصر مشروطه از قرآن و حدیث بهره برده
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