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 نیو مض ام  اتی  آ خیمسلمانان است. در طول تار یرحمت و بشارت برا یهیو ما تیکتاب هدا میقرآن کر : چكيده

از ش اعران   یک  ی ریاألس   وس   ی خیب وده اس ت. ش     بانیشاعران و اد یبخش براالهام یو منبع یهنر یابزار یقرآن

 نیاز مض ام  یادی  ز یه ا و نمونه ستبهره برده ا اریآن بس یعال نیو مضام میاست که از قرآن کر یلبنان یبرجسته

پژوهش ت ال  ش ده اس ت ب ا اس تااده از رو        نیا در .شودیم افتی یدر اشعار و یاسالم یهاتیو شخص یقرآن

م ورد   ریاألس وس ی خیش وانیدر د یاسالم یها تیو شخص یقرآن نیمحتوا بازتاب مضام لیتحل یوهیو ش یایتوص

 .ردیقرار گ یبررس

 ریاألس وس ی خیش ،یاسالم یها تیقرآن، شخص واژه ها: ديکل

 

 

 ـ مقدمه  1

 رياألس وسفی خيو شرح حال ش نامهيزندگ

  میدر نزد پدر  به تعل یآمد. و ایبدن دایدر شهر ص یقمر0321سال  ینیبن عبدالقادر حس وس ی خیش

ب ه   یعالقه ا چیه خیتاجر بود اما ش یقرآن را ختم نمود. پدر و یعلوم مختل  پرداخت و در هات سالگ

در آنج ا   وبه دمش   رف ت    یدر هاده سالگ یبود. و یمشتاق علم آموز ینداشت و از کودک یشغل پدر

علم ادامه داد ، سپس به مصر و جامع األزهر رفت و ها ت س ال را در آنج ا ب ه کس   عل م        لیبه تحص

مذه  بوده   یشافع یشده بود. و ریها اس یاست که در مالت توسط فرانسو یلق  جدّ و ریگذراند. األس

ب ازگردد ام ا م دت     دایرا مجبور ساخت که به ص   ی. درد کبد ودیگز یم یدور ایزاهد که از دن یو فرد
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پرداخ ت.   شیبه طرابلس سار کرد و به نشر علم خو یو بعد از مدت دیبه طول نکش ادیاقامتش در آنجا ز

ت وان ب ه     یدر فق ه م    ینوشت. از آث ار و  یپرداخته و غالبا در لغت و فقه م زین  یو تصن  یبه تأل  یو

 زی  ش ر  داده اس ت و ن   زیرا ن یکتاب اطواق الذه   زمخشر نیهمچن یاشاره کرد، و "رائض الارائض"

در آورده اس ت.    ری  تحر یرا به رشته  "یلنار القر یارشاد الور" ،یازجیایناص خیش یدر نقد کتاب نحو

 ،یخود  مع رو  گش ته اس ت  ن ل مجل ه الهاللرف اخور      مانده است که به نام  یبر جا یوانید یاز و

 .باشد یم وانید نیپژوهش هم نیدر ا ی( که منبع اصل83- 82م:0891

 

 یو اثر آن برشعر عرب میکر قرآن

و منبع و الهام بخش ش اعران   یابزار هنر لیبه عنوان   ،یقرآن نیو مضام اتی، آ خیدر طول تار همواره

از عب ارات و   یاریکه بس داستیو شاعران ، بخصوص مسلمان، پ بانیگذرا به آثار اد یبوده است. با نگاه

 .است میقرآن کر نیآن ها ، ملهم از کتاب مب یو اشارات و استدالل ها راتیتعب

عرب آغاز شود، چرا که ق رآن   اتیدر زبان و ادب میبا سخن از اثر قرآن کر دی، با ریاز اقتباس و تأث سخن

اس ت   یعرب   ی، کتاب میکر قرآن (.  7: 0881 ،یکیباشد فک یم یمنبع و مصدر تمام علوم و معار  عرب

ک ه   یما نقل شده  و کس یحضرت محمد ص( نازل شده  که به صورت متواتر  برا ان،یعالم دیکه بر س

ش  ده  یتح  د زی  آن ن یس  وره نیآورد و ب  ا ک  وچکتر یم   م  انیکن  د ، ب  ه آن ا یآن را ت  الوت م  

منبع  تیو ربان  لیقداست تنز یاست دارا یاله یکه وح نیبه اعتبار ا قرآن (.01: 0219قه،یاست. ابودق

 (.8: 0103وجود ندارد حمدان،  یدیگونه شل و ترد چیاست و در آن ه

 

 رياألس وسفی خيقرآن بر ش ريتأث

دوره توانس تند ب ه    نی  عرب منتشر شد و ش اعران ا  یمیشاعران قد وانیدوم قرن نوزدهم، د ی مهین در

از آنان پرداختن د و کمت ر ب ه     دیو به تقل ابندی، دست  یعباس یبه خصوص دوره  ،یشعر نوابغ شعر عرب

 یر م  یاألس   وس   ی خیش اعران، ش    نی  از ا یک  یاطرا  خود توجه داشتند،  طیو مح یمشاکل اجتماع

 (.831-831 :0292،یباشد. فاخور

 اتی  در طول چهارده قرن از جهات مختل   در ح  م،یقرآن کر سیکتاب گرانسنگ و نا میاهو ما یمعان

ق رآن    ی  ها، نا و  عم  یگذار ریتأث نیا نیاز مهم تر یکینهاده است ،  ریانسان ها تأث یو اجتماع یفرد

باش د ک ه    یم   نشاعرا نیاز ا یکیریاألس وس یخیبوده است.ش سندگانیشاعران و نو یشهیدر اند میکر

اشاره نم وده اس ت و بخ ش     زین یو اسالم ینید یها تیبه شخص یقرآن اتیخود ، عالوه بر آ وانیدر د

 نی  پ ژوهش برآنن د ک ه ب ه ا     نی  ا س ندگان یرا به آن اختصاص داده است ک ه نو  شیاز شعر خو  ییها

 نی  ت وان ب ه ا   یبه کت  و مقاالت موجود م   یاجمال ی. با مراجعه ندیها اشاره نما تیو شخص نیمضام

 .نگاشته نشده است نهیزم نیدر ا یکه تاکنون مقاله ا افتینکته دست 

 :باشد یم ریبه سؤاالت ز ییپاسخگو یپژوهش در پ نیا

 الهام گرفته است؟ میاز قرآن کر زانیتا چه م ریاألس وس ی خیش
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 هستند؟ یچه کسان ،یو وانیدر د ینیو د یاسالم یها تیشخص

 

 رياألس وسفی خيش وانیدر د ینیو د یاسالم یها تيو شخص میقرآن کر بازتاب

ب ه س ه    ر،یاألس   وس   ی خیش   وانیرا در د ینیو د یاسالم یها تیو شخص میتوان بازتاب قرآن کر یم

 :نمود میبخش تقس

 میقرآن کر اتیآ یو لاظ میبازتاب مستق

 یقرآن اتیبه آ یو معنو یحیاشاره تلم

 وس ی خیش وانیدر د ینیو د یاسالم یهاتیشخص

 

 میقرآن کر اتیآ یو لفظ ميبازتاب مستق

، از الا ا  و   ریی  تغ یب ا ان دک   ایمایاشاره شده است که شاعر در آن ها مس تق  یاتیقسمت ، به اب نیا در

 الهام گرفته است میقرآن کر زیو سحرانگ بایواژگان ز

 را برشمرده است یصاات اله خیش ریز تیب در

 العباد و رحمان یله المحامد طرا                برّ و روؤ  عل یتعال اهلل

 (2: 0211ر،یاألس 

وَاللّ ه  رَؤوو     "( و 3 حم د ر "ال رححممن  ال رححمیم    "آم ده اس ت   میرا  کر کرده که در قرآن ک ر  یصاات که

 (.39 طورر"إ نحه  ه وَ الْبَرُّ الرححمیم  "( و 21 آل عمرانر "ب الْعمبَادم

کن د و س خن    یخود و پدر  و گذشتگان طل  مغارت م   یاز خداوند متعال برا یو  ،یگرید تیب در

 کند یرا تکرار م می ع( در قرآن کر میحضرت ابراه

 خی دوماً بجاه احمد  ی الشان              ایرب لی أغار و والدی و اش ای

 (1: 0211ر،یاألس 

 (.10رمی ابراه"ی وَلموَالمدَیَّ وَلملْم ؤْممنمینَ یَوممَ یَقووم  الْحمسَاب رَبَّنَا اغْامرْ لم "آمده است میدر قرآن کر که

 باشد یم یکند که از الاا  قرآن یاشاره م "یالکوک  الدر"شاعر به  یگرید تیب در

 الکوک  الدری بةیوجدی ا ا بدا       باف  عوالی ط هتاجیفی مهجتی  و

 (1: 0211ر،یاألس 

اللحه  نوور  السَّمَاوَاتم وَالْأَرمض  مَثَلو نوور هم کَممشْکَاةٍ فمیهَا ممصمبَا ٌ الْممصمبَا   فمی  " کر شده است میدر قرآن کر که

 (.21 نورر"ز جَاجَةٍ الزُّجَاجَةو کَأَنحهَا کَومکَ ٌ د رِّیٌّ

 اشاره دارد "القدر لةیل"به نزول آن در  زیو حکمت موجود در آن و ن میبه قرآن کر خیش تیب نیا در

 القدر لةیمنزل ل دیکل حکمة      و حکم سد یقد حو میقد کالم

 (1: 0211ر،یاألس 

 (.0 قدرر"إ نحا أَنزَلْنَاه  فمی لَیملَة  الْقَدمر  "آمده است دیدر قرآن مج "القدر لةیل"
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ک رده اس ت    تیهدا یسنت کس یکه قلبش را به سو دیگو ی، شاعر خداوند را سپاس م یگرید تیب در

 یک  یاست ک ه ن  ییو نرمخو ینرم ،یمهربان یرحمت به معن"باشد. یم "نیرحمة للعالم "که پاک بوده و

 (.91تا: یب ،ی اصاهان"کند یکردن به طر  مقابل را اقتضا م

  وی الطهر نیبه رحمة للعالم       یقلبی لسنة من ات یقد هد کما

 (1: 0211ر،یاألس 

 (.017راءی انب"وَمَا أَرمسَلْنَاکَ إ لحا رَحممَةً لِّلْعَالَممینَ "آمده است میدر قرآن کر که

م ردم اش اره ک رده و تنه ا لق   و       ی ص( ب را امبری، به رحمت بودن پ هیآ نیجاست که در ا نیا جال 

 .محسوب دانسته است شانیا یژگیو

 یالش أن اس الم ص( م     میعظ امبریکند که از صاات پ یاشاره م "ریو نذ ریبش"شاعر به  یبعد تیب در

 یدهن ده ا  میصات مشبهه به ماهوم هش دار دهن ده و ب     رینذ" کر شده است. میباشد که در قرآن کر

 (.31: 0291مقدم،  ی عباس"رساند یرا به شکل مداوم به انجام م تیمأمور نیاست که ا

 اشاره شده است زیاست ن نیی ص(، خاتم النبامبریکه پ نیبه ا تیب در

 و النذر نیریربه ختم البش یاکرم الخل  کلهم      عل رینذ ریبش

 (7: 0211ر،یاألس 

 (.1 فصلت ر"بَشمیرًا وَنَذمیرًا فَأَعمرَضَ أَکْثَروه مم فَه مم لَا یَسممَع ونَ "در قرآن به آن ها اشاره شده است که

 فص لتر  "رَّس ولَ اللحهم وَخَاتَمَ النحب یِّینَ وَکَانَ اللحه  ب کولِّ شَیمءٍ عَلمیمًامَّا کَانَ م حَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالمکومم وَلَکمن  "

11.) 

 یکرده اس ت ک ه کش ت    هیتشب ییایرا به در یعلم و اق،یدر مد  احمد فارس شد خی، ش یبعد تیب در

 نو  در آن شناورند یبه سان کشت یها

 ئآت کالل نو المنش یال           جوار هیفارس بحر لد فاحمد

 (29: 0211ر،یاألس 

وَاصمنَع  الْاولْ لَ   "(  و 31 رحمان"وَلَه  الْجَوَار  الْم نشَآت  فمی الْبَحمر  کَالْأَعملَام  " کر شده اند میدر قرآن کر که

 (.27 هودر"ب أَعمی نمنَا وَوَحمی نَا وَالَ توخَاطمبمنمی فمی الحذمینَ ظَلَم واْ إ نحه م مُّغْرَقوونَ

 باشد یم یکند که از الاا  قرآن یاشاره م "نیرب العالم "شاعر به  تیب نیا در

 النعم نیبالمعالی و دفان        نیفی ظل رب العالم رافال

 (10: 0211ر،یاألس 

 (.0 حمدر"الْحَممد  للّهم رَبِّ الْعَالَممینَ "آمده است میدر قرآن کر که

 کند یاشاره م " نیفتح مب"و  ، شاعر در مد  ممدو  به نصر یگرید تیب در

 حائزا لشکر من کل األمم         نیبالنصر و الاتح المب فائزا

 (10: 0211ر،یاألس 

 (0 فتحر"إ نحا فَتَحمنَا لَلَ فَتْحًا مُّب ینًا "آمده است که

 آمده است میکند که در قرآن کر یاشاره م "حور مقصورات"شاعر به  ،یگرید تیب در
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 بصااء و سرور       مع مقصوراته الحور الحسان هیف عشت 

 (10: 0211ر،یاألس 

 (.73 رحمانر"حورٌ مَّقْص ورَاتٌ فمی الْخمیَام "باشد یم یاز واژگان قرآن که

 

 یقرآن اتیبه آ یو معنو یحياشاره تلم

س خن   یقرآن   یواال نیو مضام یپرداخته شده است که شاعر در آن ها از معان یاتیقسمت، به اب نیا در

 .است ستهینگر یحیتلم یبا نگاه اتیبه ماهوم آ ایآورده است  انیبه م

 ییب ا یدر اخالق و ز شانیکه ا نی ص( اشاره نموده است و اامبریپ ی، شاعر به اخالق واال یبعد تیب در

 است افتهییبر تمام مردم برتر

 باجمل خل        فی أحسن خل  سما و اوسع عرفان یالور عیساد جم من

 (2: 0211ر،یاألس 

 (.1 قلمر "وَإ نحلَ لَعَلى خولو ٍ عَظمیمٍ " ص( آمده استامبریدر مورد اخالق پ میدر قرآن کر که

است که بتوان با آن کارها را انجام داد، قدرت اعم از استطاعت است که تنه ا ب ر    ییرویدر لغت ن قدرت

 یرو استطاعت در مورد خداون د ب ه ک ار نم      نیشود   از ا یاعضا و جوار  اطالق م یلهیبه وس ییتوانا

 (.08: 0212،یشود.  کالنتر یگاته م "مقتدر "و "ریقد"،  "قادر"مانند یرود بلکه صاات

 شرحه       و سلطانه فی عرشه غال  األمر عسریصع  ف یشرع الهو و

 (1: 0211ر،یاألس 

( و 07 مائ دهر  "َاللّه  عَلَى کولِّ شَیمءٍ قَدمیرٌ "وجود دارد مانند: میدر قرآن کر یفراوان اتیآ نهیزم نیدر ا که

 (.93رسی "إ نحمَا أَممروه  إ  َا أَرَادَ شَیمئًا أَنْ یَقوولَ لَه  کونْ فَیَکوونو "

ام ر   نی  اس ت ، ش اعر از ا   یاز واجبات بر هر مسلمان یکیاسالم ص(  امبریو صلوات فرستادن بر پ درود

آسا و م داوم   لی، از خداوند متعال درود و رحمت مداوم به مانند قطرات س شانیا یبرا و دهیغالت نورز

 است دهیباران طلب

 کالقطر هالنیمیصالة و تسل        یله دوماٌ من اهلل و الور هدییو

 (1: 0211ر،یاألس 

یِّ یَا أَیُّهَا الحذمینَ آمَنووا صَلُّوا عَلَیم هم وَسَ لِّم وا   إ نح اللحهَ وَمَلَائمکَتَه  ی صَلُّونَ عَلَى النحب  "آمده است میدر قرآن کر که

 (.11 احزابر"تَسملمیمًا

 نی ص( ن ازل ش ده اس ت و در ب     امبری  سال بر پ 32 یکتاب خداوند متعال است که در ط  میکر قرآن

آم ده اس ت ک ه     یکتاب آسمان نیاست، در مورد عظمت قرآن در ا اریو احترام بس میمورد تکر نیمسلم

را  ألهمس   نیهم   زیشاعر ن د،یخواهد گرد یاگر قرآن بر کوه نازل شود در برابر آن خشوع کرده و متالش

 منعکس نموده است شیدر شعر خو

 من الصخر یبه الصخر خاشعا        و لکنّ بعض الناس اقس یتلیإ ا  نیلی

 (1: 0211ر،یاألس 
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لَوم أَنزَلْنَا هَذَا الْقورْآنَ عَلَى جَبَلٍ لحرَأَیمتَه  خَاشمعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَة  اللحهم وَتملْلَ  "آمده است میدر قرآن کر که

 (.30 حشرر"الْأَممثَالو نَضْر ب هَا لملنحاس  لَعَلحه مم یَتَاَکحروونَ

آنان رفع ت   انیسازد تا در م شهیضع پخواهد که در برابر مردم توا ی، شاعر از ممدو  م یگرید تیب در

 است رفتهیالهام پذ میاز قرآن کر تیب نیکه در ا  ابدی

 رفعة و تسجدا همیتخاض للناس الجنا  تواضعاٌ       فتزداد ف و

 (00: 0211ر،یاألس 

 (.99 حجرر"وَاخْامضم جَنَاحَلَ لملْم ؤْممنمینَ "

 ادی   "یاج ل مس م  "است که در قرآن از آن به عنوان ریو تخل  ناپذ یحکم قطع یلغت به معنا درقضا 

 چیو ه ردیگ یاست که خداوند اراده کرده است و در هر صورت انجام م یشده است و مقصود از آن امر

 دهد رییتواند آن را تغ ینم زین

 داند ینم یاله یرا مانع از قضا زیچ چیشاعر ه ریز تیب در

 اهلل مانع یلنا مما قض سیو ل        سارعیمنا  اریالموت لألخ ینر

 (18: 0211ر،یاألس 

 (.00 رعدر"وَإ  َا أَرَادَ اللّه  ب قَوممٍ س وءًا فَالَ مَرَدَّ لَه  وَمَا لَه م مِّن د ونمهم ممن وَالٍ "در قرآن آمده است که

 یه ا  یژگ  یاس ت ک ه از و   گ ر یب ه حال ت د   یو از حالت گریبه جهان د یانتقال از جهان یبه معنا مرگ

 چیب ودن آن اس ت  ک ه ه      یبودن و ناگه ان  یمرگ  حتم یها یژگیاز و یکیباشد.  یموجودات زنده م

 زی  ن یطوالن یشاعر مرگ هر انسان را اگر چه ثروتمند بوده و عمر ریز تیدر آن وجود ندارد. در ب یشک

 گردد یخود باز م یقیمبدأ حق یدانسته ،  و معتقد است انسان بعد از مرگ به سو یداشته باشد حتم

 اهلل راجع یإل ایو عمّر فی الدن       یکل انسان و ان ملل الغن اما

 (18: 0211ر،یاألس 

 کند یم دیمسأله را تأک  نیبر  هم یگرید تیدر ب یو

 أتته وفاته       کما کل انسان له الموت مشرب یبها حت فعا 

 (70همان: 

الحذمینَ إ  َا أَصَابَتْه م مُّصم یبَةٌ قَ الوواْ إ نح ا لملّ هم      "آمده است مانند نهیزم نیدر ا یفراوان اتیآ میدر قرآن کر که

 (.011 بقرهر "وَإ نحا إ لَیمهم رَاج عونَ

 

 االسير وسفی خيش وانیدر د ینیو د یاسالم یها تيشخص

 ()عیعل حضرت

 02 یزاده  ش ان یا ع(اس ت.  یب ه ام ام عل   انیعیش   نیو در ب نیالمومن ریمسلمانان ملق  به ام نیب در

 ی ا ه یخل یهج ر  11تا  21 یسال ها نیباشد و ب یکعبه م یاز هجرت در خانه  شیپ 32رج  سال 

 بوده است نیمسلم

 اشاره نموده است شانی ص( و اامبریشاعر به پ ریز تیب در
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 نجرا یالور یاعل تَیعلی فقد أمس      رهیو وز یطه المصطا فذلل

 (07: 0211ر،یاألس 

 (حسن )ع امام

 یم   شانیباشد ، از القاب ا ی ع( و سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا س( میبزرگوار فرزند امام عل آن

  هی  معاو لی  س رانجام ب ه تحر   ش ان یاش اره نم ود . ا   یو از همه مهم تر مجتب یزک د،یتوان به سبط، س

 .دندیتوسط همسر شان ،جعده، به شهادت رس

 داند یامام حسن  ع( م یرا از سالله  یدر مد  ممدو  ، و خیش

 حسن      سبط النبی و الکذا فخر یابن المرتض فساللة

 (08: 0211ر،یاألس 

 (زهرا)س حضرت

 ع( و مادر امام حسن ع( و امام یحضرت رسول ص(و همسر حضرت عل یبزرگوار، دخت گرام یبانو نیا

زه را   یدان د ک ه منس وب ب ه بن       یبزرگوار م یممدو  را از نسل ریز تیباشد،شاعر در ب ی ع( منیحس

 هستند

 أنت سال  العصر أکرم اهله      ساللة أسال  الکرام بنی الزهرا و

 (01: 0211ر،یاألس 

 ()عمانيسل حضرت

باش د ک ه ع الوه ب ر      یم یبزرگ اله یایحضرت داود  ع( و از انب نی ع( فرزند و جانش مانیسل حضرت

آمده است  که ج ن و پرن دگان تح ت فرم ان      یاتیداشته است. در قرآن آ زینبوت، حکومت و سلطنت ن

 س تان دا انگری  س بأ ب  یس وره   می. در ق رآن ک ر  دیفهم یآن ها را م یزبان همه  شانیبودند  و ا شانیا

زم ان   مانیممدو  را که داود ن ام دارد ، س ل   خ،یش ریز تیباشد، در ب یم س،یسبأ،بلق یو ملکه  شانیا

 دانسته است

 الزمان مانیبداود سل      ی اک بهمة الشهم المسم و

 (21: 0211ر،یاألس 

وَتَاَقحدَ الطحیمرَ  "اشاره کرد هیآ نیتوان به ا یداللت دارد م واناتیبا ح شانیا یکه به گاتگو یاتیجمله آ از

 (.31 نملر"فَقَالَ مَا لمیَ لَا أَرَى الْه دمه دَ أَمم کَانَ ممنَ الْغَائمب ینَ
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