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دوفصلنامهی پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،دانشگاه لرستان
سال اول ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان  3131هـ .ش4132/م
صفحات 111 -97

(ملكالشعرا بهار ،نسيمشمال و ميرزاده عشقي)
محسني1

مرتضي
مسعود
الهه حسنپور3
روحاني2

چکیده
ادبيّات فارسي که مهمترين بعد هنر ايراني است بستری مناسب برای عرضه شدن فرهنگ
ديني به عنوانِ يكي از دستاوردهای معنوی بوده است .فرهنگ ديني به عنوان يكي از مهمترين
خردهفرهنگها تشكيلدهندهی فرهنگِ کلّيِ جامعهی ايران در پس از اسالم ،همانند ديگر
اجزای پيكرهی فرهنگ ايراني ،بخش مهمي از درونمايهها و عواطف شعر فارسي را به خود
اختصاص داده است .درونمايههای ديني که از منبع قرآن کريم و حديث شريف سرچشمه
ميگيرند موجب بازتاب آيات و احاديث در ادبيات فارسي شده است .در اين مقاله نوع بازتاب
آيات و احاديث در شعر عشقي ،نسيم شمال و بهار مورد بررسي قرار گرفته است .از اين رو با
معرفي کوتاه فرهنگِ اجتماعي پيش از عصر مشروطه و پس از آن که به سوی الگوی فرهنگيِ
جامعهی غيرديني سوق مييافت ،با ارائهی جدولها و آمار ،گرايش بهار ،نسيمشمال و ميرزاده
عشقي به آيات و احاديث در طول حيات شاعری آنان نشان داده شد .دستاورد پژوهش ناظر بر
اين است ملكالشعرای بهار ،در ديوان شعری خود ،در استفاده از آيات قرآني و احاديث به
ترتيب با  222آيه و 121حديث ،باالترين رتبه را نسبت به نسيمشمال و عشقي به دست آورده
است.
کلید واژگان :آيات ،احاديث ،شعر مشروطه ،بهار ،نسيمشمال و ميرزاده عشقي.

 -1دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران(نويسنده مسئول)mohseni@umz.ac.ir :
 -2دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندرانruhani46@yahoo.com :
 -3دانش آموختهی کارشناس ارشد زبان و ادبيّات فارسيelahe.hasanpour.a@gmail.com :
تاریخ دریافت3131/31/44 :

تاریخ پذیرش3131/34/2 :

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:46 IRDT on Sunday April 10th 2016

تحليل تطبيقی آيات و احاديث در شعر مشروطه

08

تحليل تطبيقی آيات و احاديث در شعر مشروطه ...

 .3مقدمه

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:46 IRDT on Sunday April 10th 2016

فرهنگ اسالمي در قرون اوليه ی هجری که به دوران انتقال معروف استت بته
شكلهای گوناگون به کمك زبان و ادبيّات عربي ،گستتر پيتدا کترد ،و از آغتاز
گستر اسالم در ايران ،اين فرهنگ در سراسر قلمرو اسالمي رواج يافت .در اوايل
اين دوران به علّت دشوار بودن فراگيری زبان عربتي بترای ايرانيتان و گترايش بته
فرهنگ پيش از اسالم که انقطاع کامل از آن غيرممكن و غيرطبيعي بود ،ايرانيان
نتوانستند به سرعت با فرهنگ اسالمي مأنوس شوند(طغياني .)121 :1332 ،امّا از آن
جايي که قرآن کريم  ،به زبان عربتي نتازل و ايتن زبتان ،زبتان فرهنتگ و معتارف
اسالمي شده بود و ميزان و معيار ستخن فصتي و بليت گرديتده بتود ،شتاعران و
نويسندگان تال مي کردند تا الفاظ و ترکيبات قرآن را در نوشتههای خود به کار
برند و نيز از معاني و مضامين آن اقتباس کنند(محقّق.)1 :1331 ،
در قرن دوم هجری ايرانيان با فرهنگ اسالمي بيشتر آشتنا شتدند .بتا شتروع
لشكرکشيهای مسلمانان و پراکنده شدن آنان در ممالك مختلف ،احاديث و سنن
نبوی نيز که به عنوان يكتي از علتوم مهتم استالمي در نتزد مستلمانان بته شتمار
ميرفت ،به سرعت در سراسر ايران رواج يافت .بدينترتيب پس از قرآن ،ميتتوان
سنّت رسول خدا(ص) و احاديث معصومين(ع) را دومين مرجع شتناخت احكتام و
عقايد اسالمي در نزد مسلمانان دانست.
امّا در قرن سوم هجری ايرانيان با فرهنگ اسالمي کامالً اُنس گرفتند و در نشر
و گستر آن کوشيدند؛ چنانکه ناحيهی خراسان بزرگ ،مرکز نوشته شدن آثتار
ارزشمندی در تفسير قرآن ،حديث و ديگر علوم اسالمي به زبان عربي شد(طغياني،
.)121-123 :1332
در قرن چهارم که به عصر شكوفايي تمدّن اسالمي معروف است ،زبان عربي به
عنوان زبان دين و فرهنگ اسالمي ،حاکم بالمنازع همهی ميدانهای علمي و ادبي
شمرده شد و نزد ايرانيان تقدّس خاصي کرد .بنابراين اکثر شتاعران و نويستندگان
ضمن اعتقاد و ايمان کامل نسبت به مباني اسالمي ،گويا به اين باور رسيده بودند
که ترجمهی قرآن و شايد احاديث و کاربرد الفاظ آنها در زباني جز زبان عربي بتا
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.)111-122

نهضت مشتروطه کته اولتين محصتول حضتور مستتقيم ايرانيتان در عرصتهی
اجتماعي بوده است با اثرپذيری شديد از دگرگونيهتای اجتمتاعي اروپتای بعتد از
انقالب صنعتي در نيمهی دوم قرن سيزدهم هجتری شمستي در ايتران بته وقتوع
پيوسته است .بسياری از مشروطه خواهان متأثر از دستاوردهای اجتماعي -فكتری
اروپا ،راه نجات ايران را در گريز از ستاختار ستنّتي جامعته متيدانستتند(آجتوداني،
.)131 :1333
ادبيّات مشروطه که پابهپای نهضت پيش مي رفتت ،بازتتابي از دگرگتونيهتای
سريع سياسي -اجتماعي اين عهد بود .شعر ايتن دوره بته لحتاظ تخيّتل ،شتعری
بسيار ضعيف است ،ولي از نظر زبان قدمهايي به جلو برداشته و با رفتن بته ميتان
مردم ،ارتباط خود را با آنان و زبان کوچه و بازار و زندگيشان مستحكمتتر کترده
است .بعضي از درونمايه های شتعر مشتروطه کته شتعرای ايتن عهتد بتدان نظتر
کردهاند ،عبارتند از :آزادی ،وطن ،زن ،غترب و دستتاوردهای صتنعتي ،انتقادهتای
اجتماعي و تا حدّ زيادی دوری از نفوذ دين و فقدان انديشههتای صتوفيانه .البتته
برداشت شاعران در برخورد با اين مفاهيم متفاوت است(شتفيعيکتدکني-31 :1333 ،
.)11
در اين عصر دغدغهی اصلي روشنفكران ،پيشرفت و ترقّي ايران بوده است .اين
رويكرد موجب شد مشروطهخواهان گرايش شديدی به انديشههای غيرديني پيتدا
کنند(گودرزی .)33 :1333 ،در چنين شرايطي که افكار ضدّديني در ميان نخبگان و
روشتتنفكران حاکميّتتت يافتتته بتتود برختتي از شتتاعران ادبيّتتات مشتتروطه متتتأثر از
انديشههای ديني به طرح افكار امروزی خود پرداختند.
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دستور شرع سازگار نيست .با همهی ايتن احتوال ،احاديتث و روايتات استالمي در
دورههای بعد بهخصوص قرن هفتم و هشتم با شدّتي بيشتتر ،ادبيّتات فارستي را
تحتتأثير قرار داده و با فراز و نشيبهايي ،تا دوران معاصر اثرگذاری خود را دنبال
کرده است و در تمامي اين دوران هرکجا شاعری برجسته پيدا شتده ،بتيتتأثير از
معاني و حقايق متون ديني و احاديث و اخبار اسالمي نبوده استت(طغيتاني:1332 ،
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 .4تحلیل آیات شعر بهار
دستاورد مطالعهی شعر بهار حاکي از آن است که وی در ديوان دوجلدی اشعار
خود 222بار تحتتأثير انديشههای قرآني قرار گرفته و نتيجهی آن بازتتاب آيتات
به صورت تلمي  ،اقتباس ،تحليل و تضمين در اشعار وی بوده است .ملكالشعرا در
پنجدههی حيات شتاعریا ( ). 1321-1232در قالتبهتای قصتيده ،مثنتوی،
قطعه ،غزل ،مسمّط و ...به شاعری پرداخته است.
جدول شمارهی  :3انعکاس آیات در پنجدههی شاعری بهار
دهه

تعداد آیات

درصد

دههی اول()1212-1232

33

23/31

دههی دوم()1332-1212

1

3/11

دههی سوم()1312-1332

11

11/33

دههی چهارم()1322-1312

13

13/11

دههی پنجم()1321-1322

21

13/32

شعرهای بيتاريخ

33

23/31

جمع

442

311

طبق جدول شمارهی يك ،دورهی اول شتاعری بهتار( )1212-1232بتا جتای
دادن  33آيه در خود رتبهی نخست را به دست آورده استت .ايتن دهته مصتادف
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اين مقاله بر آن است اثرپذيری سه شاعر مشروطهخواه يعني ،نسيمشتمال بته
عنوان شاعری کامالً ديني ،ميرزاده عشقي شاعری که کمتر به موضوعهای دينتي
روی آورده بود و بهار به عنوان شاعری که به مباحث ديني -ملّي گرايش داشته را
از آيات قرآن و احاديث نبوی بررسي کند و به سؤاالت زير پاسخ دهد:
-1ميزان اثرپذيری بهار ،نسيمشمال و عشقي از آيات و احاديث چه مقدار است؟
-2بهار ،نسيمشمال و عشقي در استفاده از آيات و احاديث بيشتر از چه آرايههای
ادبي(تضمين ،اقتباس ،تحليل و تلمي ) بهره بردهاند؟
-3آيات و احاديثي که بهار ،نسيم شمال و عشقي در طرح افكار ختود از آن تتأثير
پذيرفتهاند از لحاظ موضوعي به چه حوزههای فكری و موضوعي تعلّق دارد؟
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جدول شمارهی  :4جدول موضوعی آیات اشعار بهار
روانی

موضوع

دینی

اجتماعی

سیاسی

فرهنگی

اخالقی

طبیعت

تعداد

31

12

33

12

21

13

23

درصد

23/23

22/31

13/21

3/23

12/22

2/12

3/31

شخصیّتی

اقلیمی

جمع

2

222

3/33

133
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است با آغاز جواني او ،هنگامي که در خراسان بهسر ميبرد و هنوز شتاعر استماً و
رسماً خود را ملكالشعرا آستان قدس رضوی ميدانست و در منقبت و رثای امتام
رضا(ع) ،حضرت رسول(ص) و ديگر معصومين(ع) شعر ميسرود؛ زمانيکه انقتالب
مشروطه به پيروزی رسيد .دورهی سوم شاعری بهار دربرگيرندهی اوضاع آشفتهی
اجتماعي -سياسي جامعه است .بهار نيز در اين دوره به بيان مشتكالت و مستايل
ايران و اصالحاتي که هر روز صتورت متيگرفتت ،متيپرداختت .اشتعار ايتن دوره
توانسته است دومين رتبه را از لحاظ باال بودن ميزان اشتمال بته آيتات ،بته ختود
اختصاص دهد.
يكي از دورهها که با دورهی سوم ،از لحاظ رتبه ،فاصلهی چنداني ندارد دورهی
چهارم شاعری بهار است که با جایدادن  13آيه در خود رتبهی چهارم را بهدست
آورده است .اين دهه مصادف است با ستالهتای تبعيتد بهتار بته اصتفهان و ايتام
مطالعه ی وی در متون ادبي و سنين  12تا  32سالگي شاعر .بيشتر اين آيات در
شعرهايي که از سال  1312تا  1311بتهويتژه مثنتوی بلنتد «کارنامتهی زنتدان»
سروده شده ،انعكاس يافته است .امّا دههی دوم شاعری بهار( )1332-1212که با
مهاجرت وی به تهران و تبعيد به خراسان و نمايندگي در مجلس شورای ملّتي
همراه است ،آخرين رتبه را احراز کرده است .در کنار شعرهای تتاريخدار ،بهتار در
 33شعر بيتاريخ نيز متأثر از آيات قرآن بته سترودن شتعرهايش پرداختته استت.
هرچند شعرهای دههی اول و شعرهای بيتتاريخ از لحتاظ تعتداد آيتات و درصتد
برابرند ،از جهت مفاهيم و درونمايته بتا هتم فترق متيکننتد؛ زيترا در شتعرهای
بيتاريخ ،بهار از آيات قرآن کريم بيشتر برای طرح موضوعهای مختلف سياستي،
اجتماعي ،فرهنگي و ...استفاده کرده است.
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(بهار)113 :

که اقتباسي است از آيهی «إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نتاراً لَعَلِّتي
آتيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدى»(طه.)13 :
مباحث ديني با  31آيه ،معادل  23/23درصد دومين رتبه را احراز کرده است.
با اينکه ملكالشعرا شاعری اجتماعي -سياسي است ،در متأثر شدن از آيات قرآن
کوشيد با کالم الهي برخوردی ابزاری نداشته باشد؛ بهگونتهای کته نفتس مفتاهيم
قرآني برای او حائز اهميّت بوده است .مهمترين مفاهيم و موضوعهای ديني که در
شعر بهار با آيات قرآن تبيين شده عبارتند از :خدا؛ انبيا مانند :آدم(ع) ،ابراهيم(ع)،
موسي(ع) ،عيسي(ع) ،سليمان(ع) و محمّدبن عبداهلل(ص)؛ معصومين چتون :امتام
علي(ع) ،امام رضا(ع) ،امام مهدی(عج)؛ بهشت؛ جهنّم ؛ مرگ؛ قترآن و دعتا .بترای
نمونه ميتوان به بيت زير که در منقبت امام رضا(ع) سروده است ،اشاره کرد:
ای شتب قتدر و ای خزانتهی اجتتر

وستتتتالم عليتتتتك حتتتتتيالفجتتتتر
(بهار)223 :

که تحليلي است از آيهی «سَالمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر» (قتدر )3 :شتبي استت
سرشار از سالمت (و برکت و رحمت) تا طلوع سريده!
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بر اساس جدول شماره ی دو ،بهار از آيات قرآن بتيشتترين تتأثير را پذيرفتته
است تا موضوع های اجتماعي را طرح و تبيين کند .وی ميکوشيد از آيتات بترای
اصالح و برکشيدن جامعه بيشترين بهره را ببرد؛ زيرا راهنمايي مردم و مبارزه بتا
جهل و ناداني وی را بر آن ميداشت مسؤوالنه به سترايش آن برتردازد .برختي از
موضوعهای اجتماعي دربرگيرندهی ارز های اجتماعي ،روابط اجتمتاعي ،مفاستد
اجتماعي و مباحث مربوط به قشرهای عوام و خواص جامعه است .برای نمونه ،بهار
در تعريف و تمجيد از سعدی به عنوان يك نخبهی هنری که در جرگهی ختواص
جامعه قرار دارد ،ميگويد:
موسي اينجا بنهد رخت به اميد «قتبس»
پای بند تو ندارد سردمستازی کتس
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چون عصای موسوی پيچان و من موستي او

اژدهای خامهام در خوردن فرعون جهل

(بهار)322 :
که تلميحي دارد به آيهی «فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِتيَ ثُعْبتانم مُبتين» (اعتراف)132 :

(موسي) عصای خود را افكند؛ ناگهان اژدهای آشكاری شد!
بهار شاعری استکه اشعار خود را در قالتبهتای ستنّتي ستروده استت .آيتات
انعكاس يافته در قالبهای شعری بهار در جدول زير آمده است:
جدول شمارهی  :1تعداد آیات انعکاسیافته در قالبهای شعری
قالبهایشعری

قصیده

مثنوی

قطعه

مسمّط

غزل

تعداد

121

23

22

11

13

درصد
قالبهای شعری
تعداد
درصد

3/22
2/31
1/11 12/33 31/32
قصیده
مستزاد رباعی دوبیتی تصنیف
مستزاد
1
1
-

3/11

-

-

1/21

ترکیببند ترجیعبند
12

-

3/23
مسمّط
مستزاد
2

-

222

3/33

133

جمع

با مشاهدهی جدول فوق مشخص ميشود که قالب قصيده بتا فاصتلهی بستيار
زياد نسبت به بقيّهی قالبهای شعری توانسته است  31/32درصد آيات را در خود
انعكاس دهد .قصيده به عنوان يكي از قديميترين قالبهتای شتعر فارستي بستتر
مناسبي برای انعكاس تفكرات و دستاوردهای آگاهانهی شاعر استت .بهتار آخترين
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بهار بعد از موضوعهای اجتماعي و دينتي در طترح بقيّتهی موضتوعات ماننتد
موضوعهای سياسي ،اخالقي ،فرهنگي و ...از آيات قرآني و دينتي کتمتتر استتفاده
کرده است .وی در طرح انديشههای سياسي دربارهی وصتف رهبتران مشتروطه و
دفاع از آنان ،توصيف سراه دشمن ،انتقاد از کارگزاران شهرباني و ظلم و ستمهتای
آنان و...؛ در طرح انديشه های اخالقي در پند و اندرز به شتاه ،جتوانمردی ،وفتادار
بودن به عهد و پيمان ،صبر و پايداری در مقابل مشكالت جامعه و ...و موضوعهای
ديگر چون طبيعت و توصيف بهار ،موجودات دريايي ،طوفان ،ارز علم و دانش و
در سخن گفتن از آرمانها و آرزوهای خود و ...به آيات قرآني متوسّل ميشد .برای
نمونه تنها به ذکر يك بيت اکتفا ميشود .شاعر در بيت زير ،علم و دانش ختود را
چنين توصيف ميکند:

08

تحليل تطبيقی آيات و احاديث در شعر مشروطه ...

جدول شمارهی  :2چگونگی طرح شدن آیات
چگونگی طرح

تلمیح

تعداد

133

32

درصد

32/21

23/11

تضمین

جمع

اقتباس تحلیل
11

3

222

13/31

1/32

133

بر اساس جدول باال بهار در 133بيت معادل 32/21درصد به صورت تلمتي از
آيات قرآن متأثر شده است .از آنجايي که در تلمي  ،شاعر تأثير غيرمستقيم خود
را از آيهای بيان و يا مفهوم آن را در قالب شعر عرضه ميدارد ،انديشهای قرآني را
با درآميختن با احساسات خود بيان مي کند .همچنتين شتاعر در طترح تلميحتي
آيات قرآن از داستان پيامبران بهخصتوص داستتان حضترت موستي(ع) ،حضترت
عيسي(ع) و حضرت يوسف(ع) به ترتيب با بيست و نه بار ،پانزده بتار و يتازده بتار
بهرهای فراوان برده است .مانند بيت زير:
جای موسي خالي است و آن عصای موسوی

تا که فرعون کسالت را ببلعد در دمي
(بهار)313 :

که آيهی مورد اشاره پيش از اين آمده استت« .اقتبتاس» کته گترفتن کلمته،
ترکيب يا عبارتي کوتاه از آيه يا حديث و آوردن آن در کالم است ،دومين رتبه را
بهدست آورده است .هرچند در اقتباس مايهی زيباييشناختي شعر در مقايسته بتا
تلمي کمتر است ،دلبستگي شاعر نسبت به دو نفيسهی ديني -قترآن و حتديث-
بيشتر ديده ميشود .اگر شاعر در تلمي تأثيری غيرمستقيم از آيات ميگيرد ،در
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شاعر بزرگ قصيده سرای فارسي است که قصايدی غرّا و فراوان سرود؛ بهگونتهای
که قصايد به تنهايي بيش از نيمي از ديوان اشعار او را دربر ميگيرد.
بعد از قصيده ،مثنوی با 23بيت ،معادل12/33درصد دومين رتبه را بته دستت
آورده است .بهار پس از قصيده به مثنوی عالقهی فراواني دارد؛ مثنویهای او نيتز
بيش تر در موضوع هتای دينتي ،سياستي ،انتقتادی ،حماستي و ...استت .در ميتان
قالبهای مورد استفادهی بهار ،قالبهايي به چشم ميخورند که در قالب و محتتوا
از رو های سنّتي دور شتده ماننتد مستمّطهتای مستتزاد کته متيشتود عنتوان
قالبهای نيمهسنّتي را بر آن گذاشت.

09

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

اقتباس مستقيماً از آيات متأثر شده است .برای نمونه ميشود به بيت زيتر اشتاره
کرد:
خواند هتردم هتزار ستورهی «والتّتين»
انجيتتری تتتا دو دانتتهای بفروشتتد
(بهار)331 :

 .1تحلیل آیات شعر نسیمشمال
دستاورد مطالعه ی ديوان اشعار نسيمشمال ناظر بر اين است کته وی 232بتار
تحت تأثير انديشههای قرآني قرار گرفته و اين انديشهها به صورت تلمي  ،اقتباس،
تحليل و تضمين در اشعار انعكاس يافته استت .نستيمشتمال در زمتان حيتات
شاعریا در قالبهايي نظير :مثنوی ،قصيده ،ترکيببند ،مسمّط و ...به شتاعری
پرداخته است .البته در به کار بردن آن قالبها تصرف بسياری کرده بهگونهای که
موجب تنوّع فراوان در شكل اين قالبها شده است.
طبق بررسيهايي که از اشعار ديوان نسيمشمال به عمل آمتده از لحتاظ ستال
سرايش ،ابياتي که به آيههای قرآن اشاره دارند از 232مورد111 ،بيتت آن بتدون
تاريخ هستند و سه مورد ديگر به سالهای 1332و1333هت .ق .اختصاص دارند.
جدول شمارهی  :5جدول موضوعی آیات اشعار نسیمشمال
موضوع

دینی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

اخالقی

طبیعت

اقلیمی

روانی
شخصیّتی

جمع

تعداد
درصد

23
31/13

33
11/23

13
31/13

2
3/11

-

3
1/13

1
2/13

23
1/33

232
133

اشرفالدّين به عنوان شاعری اجتمتاعي -سياستي در ديتوان شتعری ختود در
23بيت ،معادل 31/13درصد ،با آيات قرآن به تبيين موضوعهای ديني دست زده
است .توصيف صفتهای مختلف خداوند چون :بينيتازی ،غنتيبتودن ،آمرزنتدهی
گناهان و پذيرندهی توبه بودن و ،...انبيتا و ائمتهی معصتومين(ع) ماننتد :حضترت
آدم(ع) ،حضرت ابراهيم(ع) ،امام علي(ع) ،حضرت فاطمهزهرا(س) و ،...وصف قرآن
کريم ،قيامت ،زکات ،کفّاره ،روزه ،شراب بهشتي ،لوح محفوظ ،توبه کردن خالصانه
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که اقتباسي است از آيهی «وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُون» (تين )1 :قسم به انجير و زيتون.

00

تحليل تطبيقی آيات و احاديث در شعر مشروطه ...

از موضوعهای قابل اشارهی شعرهای نسيمشمال هستند .بهطور نمونه ميتوان بته
بيت زير اشاره کرد:
ولي او کرد از اقوام هفتاد و دو قرباني

خليل ار گوسفندی را بهراه دوست سربرزد

(نسيمشمال)133 :

امّتتتا تَتتتری اکثتتترَ هُتتتم «خامتتتدون»

درد وطتتن نيستتت دريتتن خلتتق دون

(نسيمشمال)221 :

که تحليلي است از آيهی «فَما زالَتتْ تِلْتكَ دَعْتواهُمْ حَتَّتى جَعَلْنتاهُمْ حَصتيداً
خامِدين»(انبيا.)13 :
جدول شمارهی  :6تعداد آیات انعکاسیافته در قالبهای شعری
قصیده

مثنوی

قطعه

غزل

مسمّط

رباعی

ترجیعبند

مستزاد

ترکیببند

دوبیتی

جمع

تعداد

2

22

-

11

131

-

13

1

3

1

232

درصد

3/11

13/31

-

1/13

12/32

-

1/13

1/13

1/13

3/11

133

موضوع
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که به اين آيه اشاره دارد« :وَ فَدَيْناهُ بِذِبْ ٍ عَظيم»(صافات )132 :ما ذب عظيمتي
را فدای او کرديم.
مباحث اجتماعي با  13بيت ،معادل 31/13درصد ،دومين رتبه را کسب کترده
استکه با موضوع ديني فاصتلهی چنتداني نتدارد .بنتابراين شتاعر در کنتار طترح
انديشههای ديني با آيات قرآن به طرح مباحث اجتمتاعي ماننتد :صتل و آشتتي،
روابط اجتماعي ،مفاسد اجتماعي و ناهنجاریهای آن ،همچنتين وصتف قشترها و
اليههای اجتماعي جامعه چون :عوام و خواص و زنان و مردان توجّه خاصّي نشتان
داده است .اين گرايش ناظر بر اهميّت آيات قرآن در طرح موضوعهتای اجتمتاعي
برای اصالح جامعه است.
شاعر در کنار دو موضوع مذکور سعي ميکند با بهرهگيتری از آيتات در طترح
موضوعهای سياسي چون :انتقاد از کارهای ويرانگرانتهی سياستتمداران و قتتل و
غارتهايشان ،فقدان آزادیهای اجتماعي و ،...ارز و اهميّت دانتش بتهخصتوص
برای زنان و دختران ،توصيف شهرها ،درختان و ...به بهتترين نحتو استتفاده کنتد.
به طور نمونه ،شاعر در انتقاد و قطع اميد از مشروطه که آزادیِ بته دستتآمتده از
برکت آن را ظاهری ميپندارد ،ميگويد:

07

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

جدول شمارهی  :2چگونگی طرحشدن آیات
چگونگی طرح

تلمیح

اقتباس

تحلیل

تضمین

جمع

تعداد

132

11

33

1

232

درصد

33/11

22/22

21/23

1/13

133

نسيمشمال در اثرپذيری از آيات و طرح هنری آن از تلمي بيشترين استفاده
را برده است132 .آيه معادل 33/11درصد از ميان 232آيته ی انعكتاس يافتته در
شعر اشرفالدّين ،بهصورت تلمي عرضه شده است و بعد از آن تحليتل و اقتبتاس
بهترتيب با  33و  11آيه ،معادل 21/23و 22/22درصد ،دومين و سومين رتبته را
احراز کردهاند .همانطورکه مشاهده ميشود ميان آمار تحليل -کته آوردن الفتاظ
آيهای از قرآن مجيد يا کلمات حديثي از احاديث در متن امّا با ايجاد تغييراتي در
اعراب ،يا حروف ،است -؛ و اقتباس که آوردن کلمه ،ترکيب يا عبارتي کوتاه از آيه
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با مشاهدهی جدول فوق مشخص ميشود که قالب مسمّط بتا فاصتلهی بستيار
زياد نسبت به بقيهی قالبهای شعری توانسته است  12/32درصد آيات را در خود
انعكاس دهد .ادبيات مشروطه کته پابتهپتای نهضتت مشتروطه ،بتهعلّتت بيتداری
جامعهی ايرانتي و شتناخت تحتوّالت جهتاني شتكل گرفتت ،بترای تغييتر اوضتاع
اجتماعي ايران به نقشآفريني پرداخت .در حتوزه ی قالتبهتای شتعری ،هرچنتد
قالبهای سنّتي حاکميت داشتند ،قالبهای مسمّط ،مستزاد و حتّتي تصتنيف بتا
اقبال فراواني از سوی شاعران و مردم مواجه شدند .مردم اشتعاری را کته در ايتن
قالبها سروده ميشدند در محافل ميخواندند .نسيمشمال هم که شاعری مردمي
است ،برای ترويج فرهنگ قرآني از قالب مسمّط بيشترين استفاده را بترده استت.
امّا مجموعه اشعار نسيمشمال ناظر بر اين استکه ترجيعبندها بيشترين ميزان را
به خود اختصاص داده است .شاعر در اين کاربرد دستت بته تحتوّالت فراوانتي در
ترجيعات زده است.
وی از قالب مثنوی و غزل بهترتيب با  22آيه ،معادل13/31درصتد و  11آيته،
معادل1/13درصد ،که دومين و سومين رتبه را احراز کردهانتد از آيتات قرآنتي در
جهت طرح مسايل و موضوعهای سياسي و اجتماعي جامعه بهره برده است.

78

تحليل تطبيقی آيات و احاديث در شعر مشروطه ...

هتتتتزارون يوستتتتفش افتتتتتاده در چتتتتاه

زده رخستتتار يتتتارم طعنتتته بتتتر متتتاه

(نسيمشمال)231 :

که تلميحي دارد به آيهی «قالَ قائِلم مِنْهُمْ التَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُتوهُ فتي غَيابَتتِ
الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلين» (يوسف.)13 :
قُتتتتتل اعتتتتتوذُ أنتتتتتا بتتتتتربِّ النّتتتتتاس
چتتتون ز مشتتتروطه گفتتتتمش ،گفتتتتا
(نسيمشمال)13 :
که تحليلي است از آيهی« :قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس» (ناس.)1 :

 .2تحلیل آیات شعر میرزاده عشقی
دستاورد مطالعهی شعر ميرزاده عشتقي حتاکي از آن استتکته وی در ديتوان
اشعار خود فقط پانزدهبار تحت تأثير انديشههای قرآني قرار گرفته که از نظر سال
سرايش  3بيت آن بدون تاريخ است و ديگر ابيات نيز براساس سال هجریِ قمتری
بدينترتيب هستند 1322 :يك بيت 1333 ،و  1332هرکتدام دوبيتت و  1331و
 1333هرکدام يك بيت .موضوع اشعاری که در اين ستالهتا ستروده شتده استت
موضوعهای اجتماعي و سياسي است.
جدول شمارهی  :8جدول موضوعی آیات اشعار میرزاده عشقی
موضوع

دینی

اجتماعی

سیاسی

فرهنگی

طبیعت

روانی
شخصیتی

اقلیمی

اعتراض

جمع

فلسفی

تعداد

1

3

3

2

2

-

-

2

13

درصد

1/11

33/33

23

13/33

13/33

-

-

13/33

133

با مشاهدهی جدول فوق ،بيشترين تأثير عشتقي از آيتات قرآنتي درخصتوص
طرح موضوع های اجتماعي با  3مورد ،معادل33/33درصد استت .عشتقي در ايتن
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يا حديث بدون دخل و تصرّف در آن است ،تفاوت چنداني نيست .علّت آن هم اين
استکه نسيمشمال عالقهی فراواني به وارد کردن کلمات قرآني به شيوهی تحليل
يا اقتباس در متن داشته است .از آنجاييکته شتاعر در سترودن شتعر آنهتم در
قالبهای سنّتي با محدوديتهای فراوان روبهروست و شعر هم طرح غيرمستتقيم
مفهوم است ،تضمين از بسامد پاييني در شعر نسيمشمال برخوردار است.
برای نمونه به دو بيت اکتفا ميشود:
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بنگر چهتا کشتيدم از او متن کته بتاطنش
اطتتراف وی گرفتتته گروهتتي بتترای دختتل

صتتتدبار بتتتدتر از ايتتتن وضتتتع ظتتتاهری
چونتتان کتته در پرستتتش گوستتاله ستتامری
(عشقي)332 :

که تلميحي دارد به آيهی« :وَ لَقَدْ جاءَکُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ
بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُون»(بقره.)12 :
موضوعهای سياسي ،با 3مورد ،معادل 23درصد ،دومتين رتبته را احتراز کترده
است .اکثر موضوعهای سياسي که با آيات قرآن کريم تبيتين شتده در ارتبتاط بتا
دخالتهای بيگانگان و مخالفت با قراردادهايي استکه آنان در ايران بستهاند .برای
مثال ،عشقي در اعتراض به قرارداد  1111ايران و انگليس ،ميگويد:
ملّتي کو با چتو متن پتور عزيتز ايتن وطتن
ملّتي کو روزوشب برخون خود شد تشنهلب

آنچه با يوسف نمود از بخل شمعون متيکنتد!
دشمنان را دعتوت از بهتر شتبيخون متيکنتد!
(عشقي)331 :

که به اين آيه اشاره دارد« :قالَ قائِلم مِنْهُمْ التَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ في غَيابَتِ
الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلين»(يوسف.)13 :
جدول شمارهی  :3تعداد آیات بهکار رفته در قالبهای شعری
قالبهایشعری قصیده مثنوی
تعداد
درصد

2
11/11

1
1/11

غزل

مسمّط قطعه رباعی مستزاد جمع

1
21/11

13
133

3
23

-

-

-

طبتتق جتتدول فتتوق ،عشتتقي در طتترح آيتتات از قالتتب قصتتيده بتتا  2آيتته،
معادل11/11درصد ،نسبت به غتزل بتا  1آيته ،معتادل21/11درصتد ،بتيشتترين
استفاده را برده است؛ زيرا قصيده در شعر عصر مشروطه ،وسيلهی بيان احساسات
ملّي و انتقادهای سياسي و اجتماعي شد و غزل هتم قتالبي بترای تحريتك افكتار
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ابيات بيشتر به مفاسد قشرها و اليههای اجتماعي مثل ظاهرپرستان و فريبكتاران
پرداخته است .به طور نمونه در انتقاد از کسانيکه باطن و ظاهرشان بتا هتم فترق
ميکند ،امّا مردم به طمع پول از آنها پيروی ميکنند ،با کمكگرفتن از داستتان
حضرت موسي(ع) ميگويد:
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عمومي و ترويج انديشههای آزادیخواهانه و ميهندوستي و بيان مطالب سياستي
گرديد.
جدول شمارهی  :31چگونگی طرحشدن آیات در اشعار عشقی
چگونگی طرح

تلمیح اقتباس تحلیل تضمین جمع

درصد

31/11

13/33

-

-

133

همانطورکه مشاهده متيشتود ،تلمتي بتا 13بيتت ،معتادل 31/11درصتد در
اثرپذيری از آيات اولين رتبه و اقتباس با دو متورد ،معتادل13/33درصتد ،دومتين
رتبه را احراز کردهاند .عشقي در طترح هنتری انديشتههتايش بتهکمتك آيتات از
شيوههای تحليل و تضمين هيچ بهره ای نبرده استت .ايتن نتيجته حتاکي از ايتن
است که عشقي شناخت زيادی از قرآن کريم نداشته است .برای نمونه تنها به يك
بيت اکتفا ميشود:
شتتود زمتتاني ار ايتتن متترده شتتوی از وزرا!
که اين زمانه ی نااصل و دهر بتيستر و پتا !

عجتتتب متتتدار ز ديوانتتته بتتتازی دنيتتتا!
زمتتان موستتي ،گوستتاله را نمتتود ختتدا!!
(عشقي)113 :

که تلميحي دارد به آيهی« :وَ لَقَدْ جاءَکُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ
بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُون»(بقره.)12:
 .5تحلیل احادیث شعر بهار
نتيجهی ايتن پتژوهش نتاظر بتراين استتکته بهتار در 121بيتت از اشتعار
تحتتأثير احاديث نبوی و ائمهی معصومين(ع) به صورت تلمي  ،اقتباس ،تحليتل
و تضمين به سرايش شعر پرداخته است.
جدول شمارهی  :33بازتاب احادیث در پنجدههی شاعری بهار
دهه

تعداد آیات

درصد

دههی اول()1212-1232

22

12/11

دههی دوم()1332-1212

11

1/32

دههی سوم()1312-1332

12

22/33
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تعداد

13

2

-

-

13
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دههی چهارم()1322-1312

32

21/33

دههی پنجم()1321-1322

13

2/12

شعرهای بيتاريخ

23

11/31

جمع

322

311

جدول شمارهی  :34جدول موضوعی حدیث در اشعار بهار
موضوع

دینی

اجتماعی

سیاسی

فرهنگی

اخالقی

طبیعت

روانی
شخصیتی

اقلیمی

جمع

تعداد

22

12

1

11

23

1

3

-

121

درصد

12/11

21/13

3/12

3/31

11/32

2/21

2/32

-

133

با توجّه به جدول فوق ،بهار در تأثيرپذيری از احاديث به موضوعهای متنتوعي
توجّه نشان داده که اخالقيّات با 23مورد ،معادل11/32درصد ،رتبهی اوّل را احراز
کرده است .بيشترين استفادهی بهار از موضوعهای اخالقي با توسّتل جستتن بته
احاديث به طور مساوی به دورههای سوم و چهارم شاعريش برمتيگتردد؛ ايتن دو
دهه( )1322-1332سالهای به قدرت رسيدن رضاشتاه و محمدرضاشتاه پهلتوی
بوده است .با به قدرت رسيدن رضاشاه و شكلگيری و تحكتيم نظتام استتبدادی،
بيشتر شاعران آزادیخواه ،ازجمله بهار دست از فعاليتهای سياسي کشيدند و به
امور فرهنگي و تحقيقات علمي -ادبي روی آوردند؛ امّا اين سالها ،سالهای تبعيد
بهار به اصفهان و سرودن مثنوی «کارنامهی زنتدان» هتم استتکته شتاعر ضتمن
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مطابق اين جدول ،دوره ی چهارم شاعری بهتار( )1322-1312بتا  32حتديث
رتبهی نخست را به دست آورده است کته در مقايسته بتا جتدول شتمارهی يتك،
دههی اوّل شاعری ،بهار ،توانسته بود رتبه ی اوّل را در استفاده از آيات قرآنتي بته
خود اختصاص دهد .بهار در دههی چهارم شاعری خود که مصادف با تبعيد وی به
اصفهان بوده برای طرح هنری انديشهها ،مشكالت و مسايل اجتماعي به احاديتث
بيشتر توجّه ميکرد .ولتي دورهی دوم شتاعری ملتكالشتعرا آخترين رتبته را در
اشتمال متن به احاديث به خود اختصاص داده است.
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(بهار)333 :

اهلل تعتتالي مُحْسِ تنم فأحسِتتنوا»
إن َ
کتته تلميحتتي استتت بتته حتتديث شتتريفّ « :
(نهجالفصاحة.)113 :
موضوع های اجتماعي شعر بهار در بخش احاديث مانند انديشههتای اجتمتاعيِ
بخش آيات در بارهی ارز ها ،مفاسد و روابط اجتماعي و قشرهای مختلف جامعه
است .برای نمونه بهار در انتقاد از مخالفين خود ميگويد:
نتتان ختتود را ختتورده و جتتان متتيکننتتد
از مناعتتتتتتت برفتتتتتتراز فرقتتتتتتدان

پتتتس حلتتتيم خواجتتته را هتتتم متتتيزننتتتد
روز و شتتتب «الفقتتتر فختتتری» بتتتر زبتتتان
(بهار)1332 :

که اقتباسي است از حديث نبوی« :اَلْفَقْرُ فَخْری و به أفْتَخِرُ» (سفينه البحار ،ج :2

 )323فقر مايهی مباهات من است و به آن افتخار ميکنم.
موضوعهای ديني شعر بهار در بختش احاديتث بتا  22حتديث ،معتادل11/11
درصد رتبهی سوم را به خود اختصاص داده است؛ در حتالي کته در بختش آيتات
انديشهی ديني با  31آيه ،معادل23/23درصد رتبهی اول را به دستت آورده بتود.
بدينترتيب ميتوان به اين نتيجه رسيد که بهتار ستعي کترده بتيشتتر دربتارهی
مستتايل اجتمتتاعي و اخالقيتتات جامعتته از احاديتتث استتتفاده کنتتد تتتا در طتترح
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تشري نظام اجتماعي ايران با کمكگرفتن از ارز های ديني در پي نقد و اصالح
ساختار جامعه برآمده است.
بنابراين بهار اخالق را امری مجرد از اجتماع نميبيند؛ بلكه آن را در پيونتد بتا
جهان پيرامتونيِ فترد درنظرمتيگيترد و بتا بته نظتم درآوردن الگوهتای اخالقتي
مي خواهد روابط متنحط اجتمتاعي را اصتالح کنتد .مهتمتترين مباحتث اخالقتيِ
مطرحشده در شعرهای ملكالشعرا عبارتند از :حُسنخلق ،عفو و بخشش ،وفاداری
به عهد و پيمان ،صداقت ،شرم و حيا ،صبر ،حرص ،کينه و ...برای نمونه متيتتوان
به يك بيت زير اشاره کرد:
تا که نيكويي بيني از اماثتل و اقتران
انبيا تو را گفتند نيك با و نيكي کتن
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موضوعهای ديني که دربارهی توصيف انبيا و امامان ،بهشت ،جهنم ،قرآن و مترگ
است .برای نمونه در مدح و منقبت پيامبر اسالم(ص) چنين ميسرايد:
بتتتتر فتتتترق نهتتتتاد تتتتتاج لتتتتوال
امتتتتتروز ختتتتتدايگان عتتتتتالم
(بهار)321 :
جدول شمارهی  :31تعداد احادیث بهکار رفته در قالبهای شعری اشعار بهار
مسمّط ترکیببند ترجیعبند
غزل
قالبهایشعری قصیده مثنوی قطعه
1
1
3
1
12
32
113
تعداد
3/32
2/21
2/32
3/32
1/31 13/31 11/31
درصد
مسمّط
قصیده
جمع
قالبهایشعری مستزاد رباعی دوبیتی تصنیف
مستزاد مستزاد
121
3
1
تعداد
133
1/22
3/32
درصد

بر اساس جدول فوق ،قالبهای قصيده ،مثنوی و قطعه رتبههای اول تا سوم را
به دست آوردهاند .گفتني استکه از 23حديثي که در اشتعار بتيتتاريخ آمتده در
قالبهای قصيده ،مثنوی ،قطعه و ترکيببند بته ترتيتب :سته ،دوازده و يتك بتار
ميباشند .اين موضوع حاکي از آن استکه قالبهايي مانند قصتيده و ترکيتببنتد
بيشتر در شعرهای تاريخدار سروده ميشوند؛ امّا مثنوی و قطعه عالوه بر شعرهای
دارای تاريخ در شعرهای بيتاريخ هم کاربرد فراواني دارند.

جدول شمارهی  :32چگونگی طرحشدن احادیث در شعر بهار
چگونگی طرح

تلمیح

اقتباس

تحلیل

تضمین

جمع

تعداد

133

11

3

2

121

درصد

13/33

1/32

1/22

1/11

133

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشتود ،بهتار در 133بيتت بته صتورت
تلمي و در 11بيت به شيوهی اقتباس به طرح احاديتث پرداختته استت کته ايتن
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که به حديث قدسي «لوال َ لَما خلقت األفال »(بحاراالنوار ،جلد )221 ،1اشاره دارد.
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78

نشاندهندهی آزادی بسيار شاعر در نوع ختوانش بتا احاديتث استت .بترای نمونته
ميتوان به بيت زير اشاره کرد:
رتبتش پيدا ز اسرار «حسين منّتي» استت

به خدا کاين سخن از دو لب پيغمبر اوستت
(بهار)113 :

.)211

 .6تحلیل احادیث شعر نسیمشمال
نتيجه ی اين پژوهش ناظر بر اين استکه نستيمشتمال در  31بيتت اشتعار
تحت تأثير احاديث نبوی(ص) و ائمهی معصومين(ع) به صتورت تلمتي  ،اقتبتاس،
تحليل و تضمين به سرايش شعر پرداخته است که از لحاظ سال سرايش  21بيت
آن بدون تاريخ است و دو بيت در سالهای  1333و 1333هجری قمتری ستروده
شده است.
جدول شمارهی  :35جدول موضوعی حدیث در اشعار نسیمشمال
موضوع

دینی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

اخالقی

طبیعت

روانی
شخصیتی

اقلیمی

جمع

تعداد
درصد

11
11/23

12
11/31

32
31/33

13
13/31

1
1/13

-

2
2/11

-

31
133

جدول شمارهی پانزده ،گويای اين مطلب استکه نستيمشتمال در استتفاده از
احاديث نبوی و ائمهی معصومين(ع) به موضوعهتای گونتاگون توجته نشتان داده
است که در ميان آنها مباحث اجتماعي با 32مورد ،معادل31/33درصتد ،رتبتهی
نخست را بته دستت آورده استت .موضتوعهتای اجتمتاعيِ مطترح شتده در شتعر
نسيمشمال درباره ی :روابط ،ارز ها ،مفاسد ،ناهنجاریهتا و قشترهای اجتمتاعي
است .به طور نمونه دربارهی مقام و ارز مادر ،اينچنين ميگويد:
جتتتتان فرزنتتتتدان فتتتتدای متتتتادران
هستتت جنّتتت زيتتر پتتای متتادران
(نسيمشمال)223 :
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که اقتباسي است از حديث نبوی« :حسينم منّي و أنا مِنه» (بحتاراالنوار ،جلتد:13
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که به اين حديث نبوی اشاره دارد« :الجَنَّةُ تَحْتتَ أقتدامِ االُمَّهتاتِ» (بحتاراالنوار،
جلد.)111 :22

نبي چو گفت فريضه است علم بر زن و مترد

به علم کوشم تا جان رسد به جانتانم
(نسيمشمال)223 :

کتته اشتتاره دارد بتته حتتديث نبتتوی «طَلَتبُ العلتتم فريضتةم علتتي کتلّ مُستتلم و
مُسلمةٍ»(نهجالفصاحة.)133 :
جدول شمارهی  :36تعداد احادیث بهکار رفته در قالبهای شعری نسیمشمال
موضوع

قصیده

مثنوی

قطعه

غزل

مسمّط

رباعی

ترجیعبند

مستزاد

ترکیببند

دوبیتی

جمع

تعداد

1

11

-

3

12

-

3

1

2

-

31

درصد

1/23

12/23

-

1/32

33/32

-

1/12

1/13

2/11

-

133

بر اساس اين جدول نسيمشمال ،از قالب مسمّط ،بيشتترين استتفاده را بترده
است .نكتهی قابل توجّه اين است که 2بيتي را کته شتاعر در ستالهتای  1333و
1333هجری قمری با توسّل به احاديث ستروده استت بته ترتيتب در قالتبهتای
مثنوی و مسمّط هستند .از اين رو ،ميتوان يادآور شد که اين قالتبهتا ،در طترح
انديشههای نبوی نسيمشمال ،عالوه بر اين که در شعرهای بيتاريخ کاربرد فراواني
دارند در شعرهای تاريخدار هم غالباً از آنها استفاده ميشوند.
جدول شمارهی  :32چگونگی طرحشدن احادیث در شعر نسیمشمال
چگونگی طرح

تلمیح

اقتباس

تحلیل

تضمین

جمع

تعداد

13

13

1

2

31

درصد

33/13

12/31

1/23

2/11

133

بر اساس جدول فوق ،نسيمشمال در 13بيت ،معادل33/13درصد ،با تلمي بته
احاديتتث ،و بعتتد از آن در13بيتتت ،معتتادل12/31درصتتد ،بتتا اقتبتتاس بتته طتترح
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همچنين انديشههای ديني که در وصف خداوند ،انبيا ،ائمه ،قيامت و...؛ مباحث
فرهنگي که دربارهی ارز علم و دانش و لتزوم يتادگيری آن از ستوی قشترهای
جامعه در همهی دوران و مكانها و موضوعهای سياسي کته شتامل ظلتم و ستتم
پادشاهان ،فقدان آزادی و ...است رتبههای دوم تا چهارم را کسب کردهانتد .بترای
نمونه ميتوان به بيت زير اشاره کرد:
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انديشههايش پرداخته است .وی برخالف بخش آيات ،از اقتبتاس و تحليتل بستيار
کم کمك گرفته است .برای نمونه تنها به ذکر يك مثال که بيشتتر کتاربرد دارد،
اکتفا ميشود:
پرورده شد از لحم ودم ستيّد «لتوال »

(نسيمشمال)131 :
که اقتباسي است از اين حديث قدسي« :لوال َ لما خَلقتُ الْاَفال َ»(بحتاراالنوار،
جلد.) 221 ،1

 .2تحلیل احادیث شعر میرزاده عشقی
طبق بررسيهايي که از اشعار عشقي به عمتل آمتده ،وی فقتط در دو بيتت از
اشعار تحتتأثير احاديث نبوی بوده است .شاعر در بيتت زيتر بته موضتوعهتای
سياسي ،اجتماعي ،بدون ذکر سال و در قالب مسمّط و به شتيوهی تلمتي اشتاره
کرده است:
آه يتيمتتتتتتان فقيتتتتتتر از قضتتتتتتا

شتتتكر کتتته جمهوريتتتتان شتتتد فنتتتا
(عشقي)231 :

که تلميحي دارد به اين حديث نبوی «إتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنَما يَسألُ اهللَ تعالي
حقَهُ و إنّاهللَ تعالي اليَمنعُ ذاحقّ حقّهُ» از دعای مظلوم بررهيز زيرا وی به دعا حق
خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق را از حقدار دري نميدارد(نهجالفصاحة.)2 :
 .8نتیجه
آيات ،احاديث و روايات اسالمي يكي از عناصر مهم در تكوين شتعر پارستي در
دورهی آغازين و به ويژه در قرن های هفتم و هشتم است .تأثير آيات و احاديث بر
شعر فارسي تا دوران معاصر با فراز و نشيبهايي ادامه داشته که ادبيّات مشتروطه
نيز از اين اصل مستثني نبوده است .در عصر مشروطه عتدهای از شتاعران ماننتد:
ملكالشعرا بهار ،نسيم شمال و ميرزاده عشقي متأثر از روح انقالبيِ حاکم بر زمانه،
به تغييردادن کارکرد شعر فارسي پرداختند .اينان بهجای توجّه به صاحبان قدرت
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سياسي ،متوجّه مردم و تعاليِ آنان در حوزههتای فرهنگتي -اجتمتاعي بودنتد .در
چنين فضايي که پرداختن به انديشههای ديني جتزء اولويتتهتای شتعرای عهتد
مشروطه نبود ،ملكالشعرا ،نسيمشمال و عشقي در سرايش اشعار خود ،به ميزان و
انحاء مختلف از آيات قرآني و احاديث نبوی و ائمهی معصومين(ع) استفاده کردند؛
چنانکه ضمن انعكاس انديشههای نتو در اشعارشتان ارتبتاط ختود را بتا فرهنتگ
ايراني -اسالمي قطع نكردند.
با نگاهي کلّي به متأثر شدن بهار ،نسيمشمال و عشقي از آيات قرآن و احاديث،
ميتوان گفت ملكالشعرای بهار ،در ديوان شعری خود ،در استفاده از آيات قرآنتي
و احاديتتث بتته ترتيتتب بتتا  222آيتته و 121حتتديث ،بتتاالترين رتبتته را نستتبت بتته
نسيمشمال و عشقي به دستت آورده استت .زنتدگي شتاعری وی بترخالف آن دو
شاعر ،به پنج دوره تقسيم ميشود که دورهی اول و چهارم به ترتيب با  33آيته و
 32حديث در استفاده از آيات قرآن و احاديث نبوی و ائمه معصومين(ع) رتبتهی
نخست را کسب کرده است .همچنين بهار در طرح موضوعهتای شتعری ،از آيتات
قرآني و احاديث بيشتر از نسيمشمال و ميرزاده عشقي استفاده کرده است.
در استفاده از قالبهای شعری ،بهتار بته عنتوان شتاعر قصتيدهسترای آستتان
قدسرضوی بيشتر از اين قالب در طرح آيات و احاديتث بهتره بترده استت؛ ولتي
قالب مسمّط در اشعار نسيمشمال در بهکارگيری از آيات قرآن و حديث ،بتاالترين
بسامد را دارد .بدينترتيب نسيم شمال بيشتر به قالبهايي توجّه دارد که قبل از
او کمتر به کار گرفته شده است .اشرفالدّين ،فرم و قالتب را بته هتر طريقتي کته
بخواهد تغيير ميدهد و سعي ميکند در عرصهای وسيع در حتوزهی تصترفات در
فرم قالب ،بدون محدوديّت قالبهای رسمي ،سخن بگويد .در حتالي کته ميترزاده
عشقي در اشعار خود ،هفتبيت از پانزده بيتي را که در آن متتأثر از آيتات قرآنتي
است ،در قالب قصيده سروده استت .در استتفاده از طترح هنتری آيتات قرآنتي و
احاديث ،صنعت تلمي در شعر هر سه شاعر جايگاه اول را دارد .ولي توجّه بهتار و
نسيمشمال به اقتباس و تحليل ،بيشتر از عشقي است؛ زيرا گرايشهای دينتي در
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بهار به عنوان ملكالشعرای آستان قدس رضوی و نسيمشمال به علّتت روحتاني و
سيّد بودنش ،قویتر از عشقي است.
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