
  
  بازتاب قرآن و حديث در اشعار دكتر انوار
   1ابراهيم فالح                                                                                    

  چكيده  
عرفاني معاصر ايـران و از جايگـاهي    واستاد بيان دكتر سيد امير محمود انوار از مفاخر قرآني علمي ، ادبي 

رفيع در جامعه علمي دانشگاهي برخوردار بود. .وي از زمره پژوهشگراني بود كه عمري طوالني را در كار درس، 
مطالعه ، نگارش و تدريس ادبيات عربي و فارسي و علوم قرآني و اسالمي گذاشت. انوار در عرصه دانشگاهي كم 

سوب مي گشت. معرفـي آثـاراين شخصـيت    نظير و ممتاز در حوزه عرفان و علوم قرآني و شاعري ذولسانين مح
بازتـاب قـرآن و   « بزرگ و دانشمند ارجمند بي ترديد خدمتي به جامعه علمي كشور است، لذا اين مقاله با عنوان 

در صدد است كه اثرپذيري وي را از قرآن و حـديث نشـان دهـد. پـس از بررسـي       »حديث در اشعار دكتر انوار 
و احاديث، كـالم خـود را مـزّين نمـوده و      »مائده آسماني«ست آمد كه او از اين  اشعار دكتر انوار اين نتيجه به د

بدين سبب برغناي سخن خويش افزوده است. و تركيبات قرآني و روايي در اشعارش از بسامد بااليي برخـوردار  
  است.

  
  انوار ، شعر. سيد محمود ، علوم قرآني ، حديث ،  نقرآكليد واژه ها: 

                                                 
   Fallahabrahim@gmail.com    ساري.دانشگاه آزاد اسالمي واحد  استاديار - 1

  4/7/1392تاريخ پذيرش مقاله :  2/5/1392تاريخ دريافت مقاله : 
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  لهبيان مسأ -1
قرآن به مثابه شاهكار ادبي داراي زباني جذّاب و از انسجام بااليي برخوردار اسـت  

) تاثير پذيري از قرآن و حديث از زمـاني  23كه به قول خود قرآن معجزه است( البقره ، 
كه كهن ترين نسخه هاي ادبي ما در دست است؛ پيشينه اي ديرينه دارد. به ويژه از قرن 

مـي شـود؛ يعنـي در     اين انس با قرآن و حديث بيشتر نمايان ششم هجري به اين طرف
آثار شاعران بزرگي مانند: سنايي، سعدي ، عطّار ، خاقاني ، موالنا ، حافظ و جزانيـان، از  
آن زمان تا عصر حاضر اين تاثير پذيري نمايان تر شده است ومي شود . سـيد محمـود   

ي خود را با فرهنگ قرآني و روايـي  انوار هم از جمله شاعراني است كه زبان فرهنگ مل
آميخت و شهد آيات و روايات را با موم گفتار و نوشتار خـود عجـين سـاخت و جـان     
خود را در چشمه سار كالم خدا و پيامبر (ص) و ائمه اطهـار (ع) شسـت و شـو داد. و    
بدين ترتيب بر غناي سخن خويش افزود. در اين مقاله مساله اصلي اين است كه تا چه 

قرآن و حديث در اشعار دكتر انوار تأثير داشته است ؟آيـا از قـرآن ترجمـه منظـوم     حد 
نموده است و يا تفسير منظوم؟ در اينجا بايد ذكر شود كه بيشتر اشعار استاد چاپ شـده  
نيست و استناد ما در اين مقاله بر اساس پايان نامه اي است كه در شرح حال و بررسـي  

ه است. همچنين از جزوات و بيانات استاد به هنگام تلمذ از اشعار دكتر انوار نگاشته شد
محضر ايشان استفاده شده است. آن چه مسلم است،اين است كه انـوار اشـعارش را بـا    
قرآن و حديث پيوند زده و با اتّصال به حلقه نبوت و واليت، مهر جاودانه بر اشـعارش  

  زده است.

  زندگي نامه علمي استاد انوار -2
شمسي در تهران ديده به جهان گشود. و پس  1324محمود انوار به سال سيد امير 

از طي تحصيالت ابتـدائي و متوسـطه، دوره ليسـانس را در دانشـكده ادبيـات و علـوم       
انساني دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبيات عربي با مدال درجه يك فرهنگ به پايـان  
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موفـق بـه اخـذ     1347) در سـال  419، رساند. ( مجله دانشكده ادبيات و علوم انسـاني  
مدرك كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات عربي با مدال درجـه يـك فرهنـگ ، از    
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد. و دوره دكتري را نيز در رشته علوم قرآني و عربـي  

نـزد  ) او مقدمات علم و دانش را در كودكي، 419در دانشگاه تهران سپري نمود. (همان،
 5شاعر عارف، مرحوم پدرش از راه گوش به جان و دل خريد ؛ تا آنجا كه توانست در 

سالگي شعر را بفهمد. وي در كنار پـدر و محفـل علمـاي بـزرگ، بـه فراگيـري علـوم        
 30مختلف پرداخت و توانست گلستان و بوستان ، ديوان حـافظ ، اشـعار پـدر ، جـزء     

با علوم زمانه آشـنا شـود. او در خـانواده اي    قرآن را به طور شخصي حفظ و از نزديك 
رشد و نمو كرد كه زمينه سرودن شعر برايش فراهم بود به طوري كه شعر را در كودكي 
شنيد و در نوجواني روايت كرد. و در سنين جواني ذوق شاعري در او بـه طـور كامـل    

ـ  20شكوفا شد. اولين قصيده اش را در سن  زد سـيد  سالگي سرود. وي اين قصيده را ن
ضياء الدين سجادي و مرحوم پدر سرود و موجب تشويق همگان شد. مطلع اين قصيده 

  كه درباره مدح ائمه بوده چنين است:
ــنيديم ــلنا ش ــوش دل آواي أرس ــا گ  ب

  
ايــن نغمــه از نــاي جهــان آرا شــنيديم 

)49( صدري ،   

دبير موفق شد به عنوان رئـيس انتشـارات و سـر    1352انوار در كنار تدريس ، سال 
كه از كهن ترين مجلّات علمي دانشگاهي ايران بـوده   –مجله بين المللي دانشگاه تهران 

) .از اسـتاد انـوار عـالوه بـر     11برگزيده و انتخاب شود.( روزنامه ايران ، نماي مهـر،   –
راهنمايي و مشاوره بيش از صد پايان نامه و رسـاله دوره كارشناسـي ارشـد و دكتـري،     

دي به يادگار مانده است كه از جمله مي توان به موارد زيـر اشـاره   مقاالت و كتب متعد
  كرد:

تصحيح، نقد وبررسي و تعريب ديـوان ابـوالفتح بسـتي، شـاعر دوره غزنـوي ،       -1
  شرح منظوم و منثور آن.

  مقدمه اي تحليلي بر كاروان عشق اثر طغري يغمايي. -3
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رسي ، عربي ، انگليسي بـر  فا«شرح منثور و منظوم ادبي و عرفاني به زبان هاي  -3
  »قرآن به نام تفسير انوارين 30و  29جزء 

شرح منظوم و منثور بر كلمات قصار حضرت علـي (ع) بـه فارسـي ، عربـي ،      -4
  انگليسي.

  شرح منظوم بر خطبه حضرت زينب (س) و حضرت سجاد (ع) -5
  ايوان مدائن از ديدگاه بحتري و خاقاني. -6

مقاله علمي و پژوهشي بود كه منتخبي  50ات فوق داراي استاد انوار عالوه بر تاليف
  از آنها عبارتند از:

  ترجمه منظوم و نقدي بر قصيده تائيه، اثر ابوالحسن االنباري.-1
  قصيده البحتري في ايوان كسري. -2
  جلوه اي از جمال بسم اهللا. -3
  نامهاي سوره مباركه حمد. -4
  استعاذه در تفاسير ادبي و روايي -5
عر نيكو در جلوه گـاه عرفـان................. (مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم       ش -6

  )42انساني، 
دكتر انوار از جمله شاعراني است كه در فهم مفاهيم ارزشـمند قـرآن كـريم بسـيار     
توانا بود. اين دقت و عمق فهم وي را مي توان در خالل اشعار او جستجو نمود. وي با 
توسل به قرآن و اهل بيت (ع) معاني بلندي در اشعارش آورده است، كـه اورا از ديگـر   

ش بسيارسعي داشت كه از قرآن و حديث بهره جويد و شعرا متمايز مي سازد. در اشعار
از ائمه دفاع كنـد، و قيـام كـربال را در يـاد خلـق زنـده نگـه دارد. و بـا سـروده هـاي           

  جانسوزش انگيزه هاي ارجمند قيام حسيني را روشن كند. آنجا كه مي سرايد:
ـين     ـا حس شورشي افكنـده اي در كشـور دل ي

  
ـا      ـين  كرده اي كار دلم از عشـق مشـكل ي حس  

)145( صدري ،   
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استاد با درايت كامل و با اقتباس از آيات قرآن كه همگي حاكي از شناخت عميـق  
او با آيات و احاديث و روايات دارد و با دست مايه قرار دادن عشق به ائمـه اطهـار (ع)   
اشعار زيبايي را سروده است و در حقيقت مهر جاودانه اي به اشعار و آثارش زد كه مي 

  اشعار انوار را آئينه تمام نماي قرآن و حديث دانست.توان 
شمسي نداي حق را لبيك گفت و به ديدار  1391سيد محمود انوار در آذرماه سال 

  يار شتافت. چه خوش گفت آنكه گفت:
ــس ــواريم و ب ــاگرد ان ــه ش ــا هم  م

  
خوشـــه چـــين خـــرمن يـــاريم و بـــس 

(AL-adab.blogfa.com) 

  شعر دكتر انواراقتباس آيات و احاديث در ا -3
انوار شاعري است كه در اشعارش استادانه و آگاهانه و با ظرافت از آيات قرآني و 
احاديث معصومان (ع) استمداد طلبيده و اشعارش را مزين به كالم الهـي نمـوده اسـت.    
استاد در اشعار بيشتر به مدح و منقبت ائمه (ع) پرداختـه و از فرهنـگ قرآنـي خـود در     

و آگاهي آنان و در بيان واليت اهل بيت (ع) و طهارت شان مـدد مـي    جهت اثبات علم
گيرد و با استشهاد و استناد به قرآن كريم آن را برهاني مي كند. در اين مقاله سعي بر آن 
است كه اشعاري ذكر شود كه متضمن آيات قرآن كريم و احاديث پيـامبر (ص) و ائمـه   

نـوار از قـرآن و حـديث بـه سـروده هـايش       اطهار (ع) است. بهره گيري و اثر پـذيري ا 
حرمت و قداست بخشيد تا آنجائي كه مي تـوان او را شـاعر اهـل بيـت (ع) و شـاگرد      

  مكتب قرآن ناميد.

     »بسم اهللا «ترجمه منظوم بر  -1-3
اشعار انوار وصل به سرچشمه وحي و احاديث است از نمونه هاي اشعار توحيدي 

با عنوان جلوه اي از جمال بسـم اهللا، بزرگتـرين آيـه     » بسم اهللا« وي ، ترجمه منظوم بر
  قرآن و اقيانوسي ال يتناهي عرفان است كه در ذيل به آن اشاره مي شود: 

نخســـتين درِ معرفـــت نـــام اوســـت زدريـــاي زخّـــار و مـــواج دوســـت
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بگفتــــا بــــه بســــم اهللا آغــــاز كــــن
بـــه توفيـــق مـــا بـــر ســـر كـــار شـــو
ــويش    ــار خ ــار و گفت ــن ك ــاز ك ــو آغ ... ت

  ج

ــ ــن  ب ــرواز ك ــرش پ ــر ع ــام ب دين ن
بـــه تاييـــد مـــا همـــره يـــار شـــو
كــه بــا او نيــابي زبيگانــه ريــش    

  

)4: 3و4پژوهشي دانشگاه ادبيات و علوم انساني ، شماره پياپي  –( مجله علمي    
استاد در اين اشعار كالم خود را با حمد و ستايش پروردگار آغاز نمـوده كـه ايـن    

سنت خود قـرآن اسـت كـه بـا حمـد و سـتايش        سنت پيامبر (ص) است و باالتر از آن
خداوند ( سوره حمد ) آغاز گرديده است و اين درسي است كه مكتـب خانـه قـرآن و    
رسالت آموخت و آن را در اشعارش متجلي ساخت. دكتـر انـوار در سـروده اي ديگـر     
 معني و تعبيرات عرفاني حروف باء و سين و ميم بسم اهللا را به همراه نكته هاي عرفاني

  آن داراي رمز و رازي مي دانند و با زبان گوياي خود اينگونه شيوا مي سرايند:
 عارفــــان بــــر حقــــايق رمزهاســــت
ــز بهاســـت  ــود رمـ ــم اهللا خـ ــاء بسـ  بـ
 مـــيم بســـم اهللا رمـــز ملـــك اوســـت 

  

 از دل الهــوت ايشــان غمــزه هاســت  
 ســين بســم اهللا خــود رمــز سناســت 
 رمز ملـك يـار بـي همتـا و دوسـت     

)46( صدري ،   

  »اخالص «رجمه منظوم بر سوره مباركه ت -2-3
انوار در برخي از اشعار بسان مفسري است كه از هنر شعر و شاعري در تبيين پيام 
آسماني استمداد طلبيده است. در اشعار ذيل به صورت زيبايي سوره اخالص را ترجمه 

  و تفسير مي كند. 
 نخســـتين بـــه بســـم اهللا آمـــد كـــالم
ــتي  ــه يكتاپرســ ــدائي كــ ــام خــ  بنــ

ــ ــد بخــ ــام احــ ــد بنــ ـ وان اي محمـ 
 نيـــاز همـــه و زهمـــه بـــي نيـــاز    

  

 رحيم اسـت و رحمـان بلنـد اسـت نـام       
ــتي  ــريكي و همتاســ ــه او را شــ  نــ
ــمد  ــرد صــ ــاي فــ ــداي توانــ  خــ
 نــه همتــاي او ديــده اي ديــده اســت

) 46(صدري ،   
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انوار با جذابيت و هنرمندي خاصي سوره اخالص را به صورت شعر بيـان نمـوده   
  است. كه در نوع خود بي نظير

  مدح و منقبت پيامبر (ص) -3-3
بانـت  « انوار در برابر اشـعار شـاعر عـرب جـاهلي كعـب بـن زهيـر بـا قصـيده           

 ةالدره االنواريه في معارضه البرده الكعبيه الـي الحضـر  «معارضه اي زيبا با عنوان  »سعاد
مهـر جاودانـه بـر    سروده است كه با الهام از قـرآن و حـديث    » العلويه ةالنبويه و الذّرو

  قصيده اش زد. كعب بن زهير اشعارش را با اين مطلع آغاز مي كند ومي سرايد:
ــعاد؛ فقلبــي اليــوم متبــولُ  ــا نــت س  ب

  
ــولُ      ــد ، مكب ــم يف ــا ، ل ــيم اثرَه مت

)    11/ 2( افرام البستاني ،   
ـا    دكتر انوار به اين نكته توجه داشته كه محبوب حقيقي و ازلـي و ابـدي، و  اما  جـودي اسـت ن

متناهي، و معشوقي است اليزالي كه با مدح پيامبرش به نام او زنده گردد و آغاز شود. و با الهام از آيـه  
  ) با اين مطلع زيبا چنين مي سرايد:103( آل عمران،  »و اعتصموا بحبل اهللاِ جميعا و ال تفرقّوا... «

 بِـــا هللاِ معتصـــمي و القلـــب متبـــولُ
    

الســـالم مكبـــولُو بـــاالنبي و با 
  )96(صدري،

به ريسمان خدا چنگ مي زنم و قلبم عاشق است و در قيد اسالم و پيـامبر  [        
   ] (ص) است.

اگر كعب چنگ به ريسمان محبت سعاد فاني زده است، استاد با ارادت تمام چنگ 
متناهي به ريسمان الهي و باقي زده است و از آن جا كه، پيامبر(ص) خود زبان حقائق نا 

است و هر كس كه خدايش را بشناسد . مهرش را در دل نهد، بدون شك شيفته پيـامبر  
(ص) نيز مي شود. از طرفي چون كار پيامبران، هدايت امت بوده و بعد از آنـان مشـعل   
هدايت به دست امامان نيك سيرت است كه روشنگر راه دنيا و عقبـي هسـتند و راهبـر    

  ن گونه استادانه مي سرايد:جانها به سوي فردوس اعلي، اي
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 و بالهدايـــه و االطهـــار معتصـــمي
  

ــب موصــولُ    ــلُ الح  و بالوصــايه حب
)96( همان،:  

و به ريسمان پيامبر و ائمه اطهار (ع) چنگ مي زنم و ريسمان دوستي بـه وصـايت   
  بسته شده است.                                                            

وت كه باء بسم اهللا است، واليت نقطه باء مي باشد كه بدين ايشان قائلند، بعد از نب
  نقطه، نبوت كمال يافته و تا قيامت برقرار است.

براي اين   »و العفو عند رسول ِ اهللا مامولُ« شاعرمادر برابر كعب بن زهير كه گفته : 
  ايد:كه درياي كرم و بخشش پيامبر و خاندان پاكش را بيان دارد، اين گونه زيبا مي سر

ــانِ  ــه و العرفـ ــرُ الكرامـ ــرتهأبحـ  سـ
ــي   ــانٍ ف ــات رحم ــرقَتأآي ــه ش فعال 

   ــادقه ــبِ ص ــي الكُت ــزات ف ــم معج  كَ
  

ــلولُ    ــيف اهللا مسـ ــجاعه سـ ــثُ الشـ  ليـ
قـــوالُأجـــاءت لنامنـــه فـــي القـــرآن  

ــا و الحســن موصــولُ  ــات به ــم مكرِم  كَ
) 99(همان،  

ولِ اللَّـه    « ب  سوره احزا 21انوار در اين ابيات با الهام از آيه  سـي ر فـ كَانَ لَكُم لَقَد
پيامبر (ص) را اسوه حسنه و منبع خير و نيكي و اهل بيـت (ع) پـاكش را     »أُسوةٌ حسنَةٌ

و   »سـيف اهللا «و   »ليث اهللا«درياي جود و كرم معرّفي مي كند. شاعر پيامبر (ص) را به  
  تشبيه نموده است. »بحر الكرامه و العرفان«

  مدح و منقبت علي (ع) و اشاره به واقعه غدير -4-3
استاد انوار براي اين كه حلقه اتصال و منبع صداقت و دوسـتي را در سـر سلسـله    
نبوت و امامت بازگو كند و به جانشيني و وصايت پيامبر (ص) نيز اشاره داشته باشد بـا  

چنـين مـي    »ه االنواريهالدر«تلميحي زيبا اشاره به امر واليت مي كند و در قصيده غرّاء  
  سرايد:

   ــريرته ــت س ــذي طاب ــام ال ــو االم  ه
  

ــلُ    ــه تبجيـ ــد نبـــي فيـ  ولـــي عهـ
)105( صدري،   



  71///  شعار دكتر انواربازتاب قرآن و حديث در ا  

او امامي است كه رازها و نيت هايش پاك است و ولي عهد پيامبر است كه گرامي 
   و ارجمند است.

واله  «اين بيت، اشاره به واقعه غدير دارد، كه پيامبر(ص) فرمود:  مـ ن كُنـتفهـذا   م
مواله اين كه علي (ع) پس از نبـي ولـي و سرپرسـت مـردم     32-31/ 1( اميني ،  »علي (

شد. ولي كه قابل تكريم است آن پيشوا و امـامي كـه صـداقت و راسـتي او زبـانزد هـر       
خاص و عام بوده و در كتابهاي مختلف از راستي و صداقت او مطالب فراوان نقل شده، 

  بوبش، اين گونه مي سرايد:شاعر در توصيف يار و مح
هــو الــذي نطــق القــرآنُ خصــلَتَه 

 
و ذكرُ صدقٍ لَـه فـي الكُتـبِ منقـولُ 

)106( صدري ،  
او كسي است كه قرآن از خصال نيكوي او سخن به ميـان آورده اسـت و دركتابهـا نـام     

  .نيك او نقل شده است
ن و خوارجيـان  اين بيت برگرفته از سخنان علي (ع) است كه خطـاب بـه نهروانيـا   

  ]من قرآن ناطق هستم [ ) :34/ 27(مجلسي، »أنا كتاب اهللاِ الناطقُ في خَلقَه...«فرمود كه: 

  

  امام حسين (ع) چراغ هدايت -5-3
شاعر در ادامه اشعارش در قصيده الدره االنواريه براي اين كه، اسـتمرار واليـت را   

م حسين (ع) اظهار نمايد چنين مي بيان كند و هم چنين شور و اشتياق درونيش را به اما
  سرايد:

ــد    ــه ق ــباح الهداي ــينَ لَمص  انّ الحس
  

ــولُ    ــالكفرِ مقتـ ــده بـ ــالطّف مرقـ بـ
)107( صدري،   

حضرت امام حسين (ع) آن چراغ و نور هدايتي است كـه مرقـد شـريفش در سـرزمين     
ا اقتباس انوار ب  طف ( كربال) قرار گرفته آن مظلومي كه به دست كفر شهيد گشته است.
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دي و سـفينه      «هوشمندانه و ظرافت آگاهانه از حديث شريف  الهـ صـباحنَّ الحسـينَ ما
  ) بهره جسته و اشعاري بدين زيبا و پر محتوا خلق نموده است.4( ابن نماحلّي،  »النَّجاه

  علي (ع) يار و حامي پيامبر (ص) -6-3
الدرة االنوارية فـي  « ر قصيده شاعر بزرگوار استاد انوار هنرمندانه و با دقت بسيار د

براي اين كه به گونه اي شاعرانه سخن را از نبوت به واليـت    »معارضه البردة البوصيريه
ختم كند و علي (ع) را تنها حامي و ياور پيامبر (ص) معرفي نمايد، با تلميحي زيبا ايـن  

  گونه مي سرايد:
 ــه ــي المســجد األقصــي لعزتّ  ســري إل

ــثُ   ــار ليـ ــده صـ ــرَه و عنـ  اهللاِ ناصـ
  

ــرمِ    ــات بـــذي الحـ  رأي مـــن اهللا آيـ
ــارٍ كَـــنجمٍ ثاقـــبٍ خَـــرِمِ   بـــذي فقـ

)115(صدري،   
خداوند پيامبر (ص) را به خاطر عزّتش از مسجد الحرام به مسـجد االقصـي بـرد. و در    

-اش علي (ع) بود كه داراي شمشير شكافنده است و همانند ستارهكنار او ياور و حامي

  .درخشيدر كنار خورشيد وجودي پيامبر (ص) مياي درخشان د
فرمايـد:  گرفته و تلميحي زيبا از نخستين آيه سوره مباركه اسراء اسـت كـه مـي   فوق براشعار 

  )1(االسراء، ....»  سبحانَ الَّذي أَسرَى بِعبده لَيالً مّنَ الْمسجِد الْحرَامِ إِلَى الْمسجِد األَقْصى«
دانـد كـه در همـه    اي مـي شبيهي زيبا، حضرت علي (ع) را بسـان سـتاره  شاعر با ت

  اش، حامي و ياور پيامبر (ص) بوده است.هها شير ميدان بود و با شمشير شكافندجنگ

  عشق الهي   -7-3
انوار عالوه بر اين كه مفسر قرآن كريم و در شاعري توانمند است، در عـين حـال   

« ي معروف او بـه نـام   اشعار عرفاني شاعر ما، قصيدهاستاد عرفان و اخالق بود. يكي از 
ي ابن فـارض  ي ميميهاست كه به نظم فارسي در شرح قصيده» ي عشقاي جان بانوباده

سروده است. ايشان با درايت و هوشمندي ضمن ترجمه و تفسير ابيات، به كشف رموز 
وقايع اسـالمي و   با را خمرّيه يو اسرار آن به روشي ابتكاري پرداخته و موضوع قصيده
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كـه نمايـانگر عشـق    –ياد پيامبر (ص) و ولي مرتضي (ع) و واقعه كربال و قهرمانـان آن  
انوار اراي رويكردي عرفاني است كه تطبيق كرده است، اين قصيده د -پاك الهي هستند

اي فارسـي بـا رديـف عشـق كـه از      ي خمريه فارضيه را در قالب قصيدهي ميميهقصيده
ضوعات رايج ميان عارفان و صوفيان اسـت در نـود بيـت در برابـر قصـيده      ترين مومهم

) 33زيبايي سروده است. (مجله دانشكده ادبيات، به » ابن فارض«ي شاعر عرب صوفيانه
  :و اين  كندرا با اين مطلع آغاز مي» خمريه«ابن فارض 

 شَــربنا علــي ذكــر الحبيــبِ مدامــة
  

لكَـرمسكرنا بهـا مـن قبـلِ أَن يخلَـقُ ا 
)517(فاخوري،   

  ي نوشيديم و بدان مست شديم، پيش از آن كه ، تاك آفريده شودبه ياد محبوب باده
  سرايد:اين چنين زيبا مي وكنداش را با اين بيت آغاز مياستاد انوار نيز قصيده

 ايم بـاده جـان بـا نـواي عشـقنوشيده
  

بي دست و كام با لب قالوا بالي عشق 
)125(صدري،  

يابيم، كه شاعر مطلع سخن را با اقتباس از كالم الهي به زيبـايي بيـان   تأمل در مي با
ورِهم  «ي الهي: داشته و با تلميحي زيبا به اين فرموده نْ ظُهـم مي آدننْ بم ّكبإِذْ أَخَذَ ر و

) اشاره به عشق 172،عراف ال(ا» وا بلي...أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبِّكُم قالُ  ذُرِّيّتَهم و أَشْهدهم علي
كند كه از همان روزهاي نخستين با قالوا بلي گفتن مان، شـراب عشـق الهـي را    الهي مي
  ايم. نوشيده

... اعهد و ميث -8-3   ق با خداوند و حديث كنت كنزاً مخفياً
بيشـتر محـور سـخن شـاعر، عشـق و      » باده جان با نواي عشق« در قصيده عرفاني

  سرايد:ان است. و اين گونه زيبا ميعرف
 اي كه در خم أحببـت جـوش كـرد   زان باده

 رأي درست عقل نخستين از آن بِرُسـت 
  

و آن گاه نقش عالم جان زد به رأي عشق  
باب وجود و مام خلود و والي عشـق 

)125(صدري،   
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همان عهد ألست است و پيماني كه حضـرت سـاقي   » خُم أحببت«منظور شاعر از 
م           دوست كه روي محبت همـه بدوسـت بـا انسـان بسـته اسـت و آن را بـه معنـاي علـَّ

األسمائي و حقايق الهي كه در نهاد و جان انسان قرار داده است و حقايق قرآني و دقايق 
ي وجـودي و  فرقاني و تعليم و ارشاد مـراد و مرشـد و اسـتاد، در حقيقـت همـان بـاده      

« ي و رحيمي، و نواي عشق ازلي كـه همـان  ي روح بر اَبدان است به فيض رحمانافاضه
):  42حـافظ برسـي ،   » ( أعرف لكَيكنت كنزاً مخفياً و أحببت أن أعرف فخلقت الخلقَ 

گاه مردم را آفريـدم تـا   [من گنج مخفي بودم پس دوست داشتم كه شناخته شوم پس آن
قدسـي اسـتفاده   با ظرافت و آگاهانه از ايـن حـديث    فوقمرا بشناسند. ] شاعر در اشعار

  پنموده و با اشاره به آن اشعاري بسيار زيبا خلق نموده است.

  مدح امام حسين (ع) -9-3
ي جمـال  هاي عـالي و هنـري اسـت كـه آينـه     از سروده»يا حسين (ع) «ي  قصيده

و » مجتبـي «آشكار و نهان امام هدي، حضرت امام حسن (ع) واال، جانشين پيامبر (ص) 
باشد. استاد انوار ابتدا زيبايي (خلق) كه زيبايي مرتضي (ع) مي فاطمه زهرا (س) و علي

هاي خُلقي و باطني كه از روح و روان سرچشمه ظاهري است را مطرح و بعد به زيبايي
دانـد كـه   نمايند. او ديدن جمال زيباي مواليش را به مانند سـاقي مـي  گيرد اشاره ميمي

نـد و بـراي ايـن كـه دوسـت حقيقـي را       كمدام جامِ مي بر دست دارد و ميگساري مـي 
  سرايد:بنماياند اين گونه مي

 در ازل نيك سرشتند ترا جان و روان
  

 زين سبب ظاهر و باطن همه نيكوي افتاد  
)144(صدري،  

شاعر معتقد است از همان روز نخست جان و روان محبـوب را نيكـو سرشـتند و    
با تلميحي زيبا اشـاره بـه ايـن     بدين سبب ظاهر و باطن نيكو افتاده است. و در حقيقت

هم خوي نيكو و هم  )كه294/ 43مجلسي ، (» أشبهت خَلقي و خُلقي« حديث دارد كه: 
  خلقت نيكوست و ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسن مجتبي (ع) ابراز داشت.
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  ي حيات ابديشهيد، زنده -10-3
شرح منظـوم  «عنوان ي ارزشمند حضرت زينب (س) را با انوار خطبهسيد محمود 

به نظم در آورد. وي ايـن اشـعار را    را »ي حضرت زينب (س) در مجلس يزيدبر خطبه
. و اسـت  در قالب حماسه بر وزن متقارب به مانند استادان حماسه سراي پيشين سـروده 

، با اقتباس و تضمين از دو است ي كامل داشتهمذهبي احاطه -چون بر موضوعات ديني
ي استادانه آن را به رشـته نظـم درآوردنـد.    (س) به زيبايي و گونه خطبه حضرت زينب

كنـد. از جملـه بـه    اش به قرآن نيز استشهاد مي(س) در قسمتي از خطبه زينب حضرت
آل ( »  و الَ تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحياء عنـد ربِّهِـم يرْزقُـونَ   «ي آيه

ي حيات ابدي هسـتند و  اند، بلكه زنده[مپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده ):169،عمران
   خورند.]در نزد پروردگارشان روزي مي

  : شاعر با تلميحي زيبا و اشاره به كالم الهي چنين سروده است
ــان   ــز گمـ ــار هرگـ ــو زنهـ ــدا تـ  يزيـ
 همـــــه زندگاننـــــد نـــــزد خـــــدا

ــوه ــر مي ــد زه ــون برخورن ــه گ  اي گون
  

ر، مردگاننـــد ايـــن كشـــتگان  مبـــ  
نگردنــــد از ذات پــــاكش جــــد  
زهـــر نعمتـــي بهـــره يكســـر برنـــد

)155(صدري،   
اي از قـرآن و حـديث و تـاريخ    انوار به عنوان شاعري توانا و چيره آگاهي گسترده

ي ائمه  اطهار (ع) داشته است و با تكيه بر همين آگاهي در جهـت اثبـات   اسالم و سيره
كربال از علوم قرآني و آيات وحياني استمداد جسته و كالم خـود  ي عقايد شيعه و واقعه

  را متبرك نموده است.

  سرور جوانان اهل بهشت -11-3
الحسـن و الحسـين سـيدا    «مندي از حـديث:  عاصر با بهرهمدكتر انوار شاعر توانمند 

) كـه حضـرت   303 /43؛ مجلسـي،   2/565، هاللـي (سليم بن قـيس ال » شبابِ اهل الجنّةِ
  كند، چنين ماهرانه و استادانه سروده است:اش به آن اشاره مي(س) نيز در خطبه زينب

ــد    حســـين و حســـن ســـيد جنّتنـــد    ــي و رحتمنـــ ــوار يزدانـــ ز انـــ
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 همــــه اهــــل بيــــت نبــــي خــــدا
  

ـــدي ز انــــوار حقّنــــد و ميــــر هـ 
)158(صدري،   

  فضيلت و منقبت ائمه (ع) -12-3
ي حضـرت امـام سـجاد (ع) در    شرح منظوم بر خطبه«اي با عنوان انوار در قصيده

اد (ع) اشـعاري زيبـا   با استفاده از بيانات و احاديث و فرمايشات امام سج» مجلس يزيد
خداوند ما را بـه شـش چيـز    «: فرمايدمي. امام (ع) در قسمتي از خطبه است خلق نموده

عنايت فرموده و به هفت چيز فضيلت داده: علم، حلم، سماحت، فصاحت، شـجاعت و  
و اين كه هميشه در قلوب مومنين هستيم. فضيلت داده ما را به پيوستگي محمـد  محبت 

ار، اسـداهللا و ايـن كـه رسـول و سـبطين از مـا         مصطفي (ص)، محمد مختار، جعفر طيـ
. »نمي شناسد، اكنون مي شناسـد  ما را مي شناسد و هر كس كهراهستند. هر كس كه ما 

بار امام سجاد(ع) را اين گونه زيبا بـه نظـم   ) شاعر ما، اين سخنان گهر 399عماد زاده، (
  در آورده است:

ــريم    ــران برت ــز از ديگ ــش چي ــه ش  ب
ــود   ــم وج ــا را خــدا عل ــدا دســت م  ب
ــد آوري  ــردي و كنــ ــري و مــ  دليــ
ــد  ــا برفكن ــري زم  ســپس عشــق و مه
ــدا  ــق خــ ــومن دالن طريــ ــه مــ  بــ

  

ــريم       ــر س ــر ه ــاج ب ــوهر ت ــدان گ  ب
ــجود  ــزّ سـ ــكيبايي و نطـــق و عـ  شـ

ــد آو  ــواني و كَنــ ــان پهلــ ريجهــ  
ــد    ــو پنـ ــردان نيكـ ــاي مـ ــه دلهـ  بـ
ــدا   ــتند از او جـ ــز نگشـ ــه هرگـ  كـ

)168( صدري ،   
گويا، سخنان دربار سيد الساجدين حضرت  نانوار با اقتباس از مضامين عالي با زبا

كه در بيانـات امـام    يامام سجاد (ع) را به رشته نظم درآورده است. و آن شور و احساس
  يبايي ترسيم نموده است.(ع) وجود داشت، استاد آن را به شكل ز

جهـان و  «د: ز معرّفي خود به حاضرين مي فرمايامام سجاد (ع) در خطبه اش پس ا
جهانيان به خاطر وجود مبارك حضرت محمد (ص) آفريده شـده اسـت و اگـر وجـود     
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مقدس پيامبر اكرم (ص) نبود رحمت و فيض الهي بر جهانيان رخ نمـي نمـود و جهـان    
  )400عماد زاده ، » ( و خاندان پاك او آفريده شده است. تنها به عشق پيامبر (ص) 

شاعر توانا، استاد انوار با احاطه كاملي كه به موضوعات دينـي و قرآنـي دارنـد در    
هريك از ابيات خود اين مضامين عالي را به كار بـرده و بـا تلميحـي زيبـا بـه حـديث       

  اين گونه زيبا سروده اند:  )163 /1ابن بابويه، » ( لوالك لما خلقت االفالك«شريف  
 زجود و زبخشش فلك خوان ماسـت 
ــور او  ــر نـ ــلّ و اگـ ــل كـ ــر عقـ  اگـ
 نبـــودي كجـــا بـــود ايـــن دســـتگاه
ــود كجـــا بـــود ابـــري و بـــاران جـ 
 كجا رحمت و فـيض رخ مـي نمـود   
ــرد   ــاز كـ ــت آغـ ــزد أحببـ ــو ايـ  چـ
ــر نبيبســـت   ســـجود مالئـــك ز بهـ

  

ماست» زلوالك«اگر هست چيزي    
او اگــر لــي مــع اهللا وگــر هــور    

ــاه ــود خورشيدورخشــنده م كجــا ب
ــحرا و رود   ــا و ص ــود دري ــا ب كج
عبــادت كجــا بــود و فــرّ و ســجود
جهان را به عشـقش هـم آواز كـرد   
ــت   ــاني منجليس ــور رحم ــان ن هم

)168( صدري ،   
انوار در همه سروده هايش از قرآن و حديث بهره فراوان برده و گفتـارش را بـدان   

زيبـاي فـوق    ارد در اين مقاله نمي گنجد. و اشعارمتبرك نموده است كه ذكر همه آن مو
  پايان بخش مطالب ماست.

  نتيجه:
و  اش از قـرآن انـوار و اثـر پـذيري   س از بررسي اشعار استاد سخن سيد محمـود  پ

  حديث نتايج و رهيافتهاي ذيل حاصل شد:
انوار از جمله استاداني است كه در عرصه دانشگاهي در روزگار ما كم نظيـر و   -1
  ز است .ممتا

انوار از جمله شاعراني است كه شعر را با آيات وحياني و كالم ائمه اطهار (ع)  -2
  پيوند زد و بيشتر درونمايه هاي اشعارش را از اين دو منبع گرانسنگ استخراج نمود.
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شاعر توانمنـد اسـتاد انـوار در حقيقـت بـا اسـتفاده اي از قـرآن و حـديث در          -3
  زوده است و مهر جاودانه برآن زد.اشعارش بر غناي سخن خويش اف

اشعار انوار آئينه تمام قرآن و حديث است و مي توان ايشان را شاعر اهل بيـت   -4
  (ع) و شاگرد مكتب قرآن و مفسر آن ناميد.

انوار از جمله شاعراني است كه در فهم مفاهيم ارزشمند قرآن و حديث بسـيار   -5
  توان در خالل اشعارش جستجو نمود.توانا بود. اين دقت و عمق فهم وي را مي 

وي دلبسته اهل بيت (ع) و واله و شيداي خاندان عصمت و طهارت است لـذا   -6
به مدح و منقبت ائمه (ع) پرداخته و از فرهنـگ قرآنـي خـود در جهـت اثبـات علـم و       

  آگاهي آنان و هم چنين در بيان واليت و طهارت     اهل بيت(ع) مدد گرفته است.
و قدرت شاعري انوار و ابتكار و نوآوري اش در شـعر آنقـدر زيـاد     توانمندي -7

است كه در برابر بزرگترين شاعران عـرب از جملـه كعـب بـن زهيـر و ابـن فـارض و        
بوصيري دست به معارضه زد. و در اين اشـعار بطـور كامـل از آيـات قـرآن و حـديث       

  استفاده نموده است.
ن و حـديث اسـت و تفسـير منظـوم بـه      بيشتر اشعار انوار ترجمه منظوم از قرآ -8

  حساب نمي آيد.
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