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)عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه         

)پژوهشي – علمي(         
1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال     

  

  *حميري سيد شعر در روايي و قرآني بينامتني
  يمختار قاسم دكتر

   اراك دانشگاه ياراستاد
  يشانق غالمرضا

   عربي ادبيات و زبان ارشد كارشناس 
  چكيده

 قديم نقد ساختار كه افتي رواج غرب در ادبيات نقد در مختلفي هاي گرايش اخير هاي دهه در

 در كه نظريات اين از كيي .گرديد زمينه اين در مختلفي نظريات پيدايش به منجر و كرد متحول را

 و 1966 هاي سال بين »كريستوا ژوليا« كه است يبينامتن ي نظريه شد مطرح شصت ي دهه اواخر
 نام با عربي ادب در اينك پديده اين .است كرده مطرح خويش نقدي مباحث ضمن در 1967

   .شود مي شناخته »تناص«
 رسد مي نظر به و افتي توان مي فراوان حميري سيد شعر در را روايي و قرآني بينامتني ي پديده

   .باشد ربوده شيعه متعهد سرايندگان ديگر از را سبقت گوي راستا اين در او
 توان مي را روايات و قرآن از معنوي و لفظي پذيري اثر حميري، سيد ديوان جاي جاي در

 و قرآني مضامين و واژگان و آورده بجاي نيكي به را مطلب حق آنها از بسياري در كه افتي
  .است شده اشاره آنها از برخي به مقاله ناي در كه است داده جاي زيبا بسيار قالبي در را روايي
 سيد شعر در را مأثوره روايات و قرآني آيات تاثير و نقش كه است آن دنبال به مقاله اين

 نقدي ي نظريه اين قالب در ، شيعه متعهد و ماندگار ادب و شعر از اي نمونه عنوان به حميري

  .سنت و قرآن با تشيع فرهنگ اگسستنين پيوند و فراوان براهتمام باشد تاكيدي تا كند بررسي
  

  كليدي واژگان
  .حميري سيد ، )تناص( بينامتني ، حديث ، قرآن

   

                                                 
  25/12/1389: تاريخ پذيرش نهايي        25/06/1389: تاريخ دريافت مقاله  - *

 q-mokhtari@araku.ac.ir  :نشاني پست الكترونيكي نويسنده  
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  مقدمه -1
 هاي چارچوب و آمد وجود به اخير ي دهه چند در ويژه به نقد علم در كه وتكاملي پيشرفت با

 شالوده « ونهنم عنوان به كرد، وارد نقد ي عرصه به را نو نظرياتي و شكست هم در را سنتي نقد

 ادبي نقد كه شد انكار باور اين عنيي برداشت، ميان از را ادبي نقد و ادبي سخن ميان تمايز شكني

 احمدي،( » است آن ي پيچيده و دشوار نكات توصيف وكارش است ادبي متن پيوست اي زاييده

 مناسبات و كند پيدا راه ادبي اثر كي دروني هاي جنبه به توانست ادبي نقد ؛ )460: ش1378

 جديد اي نظريه سرانجام و كند  بررسي بريكديگر را آنها تأّثر و تأثير و كشف را متون بين موجود

  .شود مي ادي بينامتني ي نظريه عنوان به آن از كه نمايد عرضه را
 مباحـث  درضـمن  شصت ي دهه اواخر در » ]1[كريستوا ژوليا « را نظريه اين گذشت، كه چنان

  .ردك مطرح خويش نقدي
 بررسي مورد را موضوع اين يديگر عناوين تحت » ]2[باختين ميخاييل «نيز او از پيش گرچه

  .نهاد آن بر را »بينامتني « نام كه بود » كريستوا « اين نهايت در اما بود؛ داده قرار
 سبب را ها رابطه اين وجود و دارد تاكيد مختلف متون ميان روابط وجود ضرورت بر نظريه اين

 بـه  متن آن معاصر اي قديم متون ي زاييده را جديد متن كي اصوالً و داند مي متن كي بودن ارمعناد

 را آن و جسته خويش ادبيات در را آن ي ريشه عرب ناقدان نظريه، اين پيدايش با .آورد مي شمار

 عنـوان  بـه  را آن نيـز  اي عده .دانستند خويش كهن ادب بالغي و نقدي آراء ي افتهي تكامل شكل

   .پذيرفتند دارد هايي تفاوت خود ادبيات ميراث در موجود اصطالحات با كه جديد اي نظريه
 شـود؛  انداختـه  نگاهي حميري سيد اشعار به نظريه، اين ي دريچه از تا شده سعي نوشته اين در

 اسـالم  تـاريخ  از حساسـي  ي برهه در كه وي .است آشكار همگان بر منزلتش وااليي كه شاعري

 بيـت  اهل مقدس ساحت به جفا از همواره بوده، معاصر عباس بني ازخلفاي تن پنج با و زيسته مي

 شـيعي  محافل و مساجد به خود، خارجي والدين از گيري كناره با كودكي از و بوده ناخرسند )ع(

 اثبـات  جهـت  در را خـويش  تـالش  ي همه بعدها و كند يم پيدا گرايش مذهب اين به و افتهي راه

 الســيدالحميري( دارد مــي مصــروف )ع(علــي اميرمومنــان واليــت و )ع( بيــت اهــل حقانيــت
 او از تـوان  مي را اي قصيده كمتر و ربوده شيعه شاعران ديگر از را سبقت گوي يو ) 1420:182،

  .نباشد آن در )ع( ائمه فضائل از ذكري كه افتي
 نگاشـته  پراكنـده  يا گونـه  به شيعه شعر در حديث و قرآن تأثير ي درباره مطالبي پيشتر چه گر

 بينـامتني  ي رابطـه  به جديد ديدگاهي با تا است آن بر نويسنده تالش مقاله اين در ولي است؛ شده

  .بپردازد حميري، سيد شيعي، متعهد شاعران ترين برجسته از كيي شعر در روايي و قرآني
ـ  آنگـاه  ، پـردازيم  مـي  بينامتنيـت  ي نظريه اجمالي بررسي به ابتدا در بنابراين  حـال  شـرح  هب

 اشعار تناص از هايي نمونه بيان به سرانجام و وي، شعري جايگاه بيان و حميري سيد از مختصري
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 ديـوان  در اشـعار  گونـه  اين از متعددي موارد كه آنجا از .شود  مي پرداخته روايات، و قرآن با سيد

  .داختپر آن از هايي گوشه به توان مي تنها اندك مجال دراين لذا شود؛ مي افتي وي
  بينامتني ي نظريه -2

ـ  كي در را آن توان مي سختي به كه است مفاهيمي ازجمله بينامتنيت مفهوم  بـه  جملـه  چنـد  اي

 تعـاريف  حـال،  فراخـور  بـه  تـا  شده باعث آن وسيع ي گستره زيرا نمود؛ تعريف خالصه صورت

ـ  آمـدن  وجـود  به بينامتنيت، « :گفت توان مي اختصار به اما شود؛ ارائه آن از گوناگوني  مـتن  كي

 متعـددي  متون از اي خالصه تازه متن كه اي گونه به است، متن آن معاصر اي گذشته متون از جديد

 چيـزي  كـه  اي گونه به است، كرده پيدا اي تازه سياق و سبك و رفته ميان از آنها مرزهاي كه است

 غايـب  جديد متن در اصلي متن كه صورتي به هم آن نمانده، باقي گذشته متون از اوليه ي ماده جز

  )29: 2001،عزام(» بود خواهند آن تشخيص به قادر فن اهل و خبره افراد تنها و است
 توسط ميالدي شصت ي دهه اواخر در كه است نقدي اصطالح كي )intertextuality( بينامتنيت

 ايـن  هـاي  جرقـه  بنـابراين  شد؛ وارد نقد ي عرصه به »باختين« آثار از استنباط با كريستوا ژوليا

 كـه  هايي گرايش كرد؛ جستجو باختين ميخائيل ي صورتگرايانه هاي گرايش در توان يم را نظريه

 از را ناقـدان  ي توجـه  كـه  تحـولي  گشود؛ بعد سالهاي در ادبي نقد ي عرصه در تحول براي را راه

 داد جـه تو نكتـه  اين به و داد قرار كار اساس را متن و كرد معطوف متن خود به ادبي اثر كي مؤّلف

 خـود  زبان كرد؛ رجوع آن پشت )مؤّلفي يا( شخصي به آنكه يب داشت مكالمه متن، با توان مي« كه

 مرگ ي نظريه عنوان به آن از كه است اي عقيده همان اين )626: 1378احمدي،( »زند مي حرف

  .شود مي ادي مؤّلف
 بـه  كـه  است مختلف متون ميان مناسبات و روابط همين وجود كه گفت توان مي ديگر سوي از

 اساس بر متن هر« كه چرا دريابيم؛ را آن معاني كه دهد مي را امكان اين ما به و بخشد مي معنا متن

 بينـامتني  .ايم شناخته پيشتر كه است رمزگاني به استوار و دهد مي معنا ايم خوانده پيشتر كه متوني

 دارد معنـا  دليل اين به تنها متن هر متنيبينا ي قاعده به بنا .كند مي جلب پيشين متون به را ما توجه

  ) 327:همان( »ايم خوانده را متوني پيشتر ما كه
 نيافته دست بينامتنيت اصطالح براي واحدي ي ترجمه به هنوز عرب، معاصر مترجمان اگرچه

 تـداخل « نيـز  گروهـي  و »النصوصـية « گروهـي  و »التناصية« اي عده ،»التناص« را آن برخي و

 عربي قديم نقد ميراث در كه اند عقيده اين بر بسياري اما ؛)41: 2001،عزام( اند هناميد »النصوص

 جملـه  آن از اند، بوده نزديك بسيار بينامتنيت اصطالح به كه افتي توان مي را فراواني اصطالحات

 از نقـدي  ي زمينـه  در و ... و اقتبـاس  اشـاره،  تلمـيح،  تضـمين،  از تـوان  مـي  بالغي ي عرصه در

  )42:همان( برد نام ... و معارضات و سرقات مناقضات،
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 زيـر  مـوارد  بـه  است، شده درك عرب قديم ناقدان سوي از تناص ي نظريه معتقدند كه كساني

  :اند كرده استناد
 حفـظ  و بخواننـد  را فراواني شعري ابيات كه اند كرده مي توصيه پا نو شعراي به شاعران همواره -

  )42:همان( .بگيرد شكل آنها در ريشع ي قريحه و ذوق تدريج به تا كنند
 در بينامتنيت، پردازان نظريه از پيش سال هزار حدود در سالّم، ابن ويژه، به و عرب قديم ناقدان  -

 را چيزهـايي  اين از پيش عرب بلكه نياورده، نويي چيز اشعار اين«: گفته امرؤالقيس اشعار نقد

 )144: 2003،جمعه( »اند كرده تبعيت را آن شاعران و پرداخته نيكو و كرده ابداع
 بينامتنيـت  :كـرد  تقسـيم  عمـده  قسـم  دو بـه  را بينامتنيت توان مي كه است معتقد جمعه حسين

  . مستقيم غير بينامتنيت و مستقيم
 ي بردارنده در مستقيم غير تناص و ... و أخذ تضمين، اقتباس، سرقت، شامل مستقيم بينامتنيت

  )158:همان( ... و رمز تلويح، ،كنايه، تلميح مجاز،
 جـزء  سه ي دارنده بر در را بينامتنيت توان مي شد، ذكر كه مواردي و بينامتني تعريف به توجه با

   : دانست اساسي و كلي
 )168:همان( شود مي تعبير نيز موجود متن اي الحق متن به آن از كه »حاضر متن« -الف 

 )168:همان(ددار نام نيز مفقود متن اي سابق متن كه »غايب متن« - ب
 .متن دو اين ميان »بينامتني روابط« -ج
 وي ديـوان  از كـه  اسـت  حميـري  سـيد  اشـعار  همان حاضر، متن اي اصلي متن نوشتار، اين در

 شـده  سـعي  كه است مأثوره روايات و حديث متون و قرآن آيات غايب متن .است شده استخراج

ـ  هـر  پيرامـون  مختصـر  طـور  بـه  و شود بررسي متن دو اين ميان روابط وجود توان، حد در  كي
  .گردد حاصل اوليه آشنايي متن جزئيات با االمكان حتي تا شد خواهد آورده كوتاهي توضيحات

    حميري سيد -3
 سـيد  بـه  كـودكي  از و  است ابوعامر اي هاشم ابو اش كنيه ، ربيعة بن زيدي بن محمد بن اسماعيل

 و زيـاد  و بوده مشهور شاعري كه است َفرّغم به ملقب ربيعة، بن زيدي ي نوه وي .است گشته ملقب
 در ه173 سـال  در و شـده  متولـد  بصره در ه105 سال در سيد .است كرده مي هجو را فرزندانش

  )405 :3،ج 1403امين، .ك.ر(افتي وفات بغداد
 و فـرق  جوالنگـاه  بصـره  زمـان  آن در .اند بوده »إباضيه« نام به خوارج از اي فرقه از او والدين

 بـا  بـود،  آمد و رفت در محافل و مساجد در و گريزان خانه از غالبا كه سيد .بود ناگونگو مذاهب

 از پس ،)ع( علي فرزندان از كيي حنفيه، محمد امامت به معتقد ابتدا در وي .شد آشنا تشيع مذهب

 از و گشـت  مـذهب  جعفري داشت )ع( صادق امام با كه مالقاتي با بعدها اما بود؛ )ع( حسين امام
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 اميرمومنـان  از فضـيلتي  هيچ يو .نكرد گذار فرو خود مرام و عقيده از دفاع راه در كوششي هيچ

  ) 408:همان(است سروده شعري آن درباره  آنكه مگر نيافته را )ع(
 الشـعرا  سـيد  را او )ع( صادق امام كه است كافي همين وي ادبي واالي منزلت و جايگاه بيان در

  .است داشته گرامي را او و كرده ادي بزرگي به وي از بارها و ناميده
 در )ع( صـادق  امـام  كـه  آورده كشـي  رجـال  از نقل به الغدير گرانسنگ كتاب در اميني عالمه

 أْنـت  و ذلـك  في وفِّقَت سيداً، أمك سمتْك«: است فرموده او به داشته حميري سيد با كه مالقاتي

ديرَاء سسروده باره اين در سيد آنگاه )232: 2،ج1397، اميني ك،.ر( »الشُّع:  
    اْلُفَقــهاء مـنَ َفهـــمٍ علَّامـةٍ

فَّـــقُ أنْتواْلم ديس رَاءالشُّـع   

َلَقـدو ـتِجبَقـ علٍـلي ائــرَةً ل مـ 

ـاكمس كماً قَوـديُق سدواــص ِبه 

 من به يزمان كه )السالم عليه صادق امام( يفقيه و دانا دانشمند، انسان فتارگ از شدم زده شگفت :ابيات ترجمه

 شاعران سرآمد و سيد ياله توفيق سايه در تو اند، گفته درست ناميدند؛ »سيد« را تو خاندانت:گفت چنين

    .يهست عرب
 همواره كه دانسته شيعه بزرگان از را ،او يو از ياشعار نقل ضمن »الفريد العقد« در ربه عبد ابن

 ك،ابـن .ر(بود شده گرفته نظر در يجايگاه برايش كوفه مسجد در كه يا بگونه بوده، احترام مورد

      )320 :4،ج1409ربه، عبد
 انـد  سـروده  اسـالم  و جاهليـت  در را شـعر  بيشـترين  كـه  باشـد  مـي  شـاعري  سه از كيي وي

 مقــدم جريــر ربــ شــعري منزلــت در را وي برخــي حتــي و )229 :7،ج1383، ك،اصــفهاني.ر(

 اين تناص و وي اشعار از برخي اجمالي بررسي به اينك توضيحات اين با ).239: همان(اند داشته

  .پردازيم مي روايات و قرآن با اشعار
 روايـات،  و قرآن و حميري سيد اشعار ميان بينامتني روابط از متعددي موارد وجود به توجه با

 به را سيد شعر از بيشتري ابيات كه شود ذكر مواردي هاتن محدود، مجال اين در تا است آن بر سعي

 پـردازيم،  مـي  قرآن با اشعار اين تناص از مواردي ذكر به ابتدا بنابراين است؛ داده اختصاص خود

   .داد خواهيم قرار بررسي مورد روايات با را سيد شعر بينامتني آنگاه
   حميري سيد شعر در قرآني بينامتني بررسي -4

   :گويدمي )ع( علي رمومنانامي مدح در وي
ـتَابِ وأهـــلِ اْلُقـــرَي ُقرَيشِ منْ اْلكـ   
ْكماً حِبـــيفْلَاً صـــلَ طفَصــطَابِ واْلخ  

 )1420:36،الحميري السيد(

ــــيماشه ــــــذَّبهم يـــــدمأح 

  ال أُوتــي والَّــذي الْوحــــيِ ــازِنُــَخ
 

 )ص(پيامبر خاندان از و هاشم يبن از است يخوي پاكيزه او كتاب، اهل و قريش ي قبيله ميان در :ابيات ترجمه
 و واليـت  مقـام  يكـودك  در كـه  اسـت  يكس و الهي كالم حافظ.است شده نهاده نزدش در قرآن كتاب علم كه

  .است شده اعطا او به باطل و حق تبيين قدرت
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   :سرايد مي ديگر جاي در و
وارَِثــــهو و ــــها فَارِســـــيفالْو   
    صِبــــيا أُوتيـــه يـــوم يَكيحيـــ 

 )219:همان(  

ـــيصو دـــــمحم ــا وأب ـــــيهنب 

َقدــ ويأُوت ـــدياْله ْكــماْلحف وـْط  الـ

 يكودك در .است باوفايش سردار و او وارث و نوادگانش، رپد و )ص(پيامبر جانشين مقصودم:ابيات ترجمه
  .رسيد نبوت به يخردسال در كه آنگاه )ع(پيامبر يحيي همانند شد، داده او به واليت مقام و يافته راه هدايت به

 ي افتهي پرورش را او و پردازد مي )ع( مومنان امير فضائل و ها ويژگي بيان به شاعر ابيات اين در
  .است شده الهي مسئوليت دار عهده كودكي در كه داند مي كسي و وي جانشين ،)ص( پيامبر

  ]12 :19 مريم[ صِبيا اْلحْكم وآَتينَاه ِبقُوةٍ اْلكتَاب ُخذ يحيى يا
  .داديم او به كودكى در )كافى عقل و( نبوت فرمان ما و !بگير قوت با را )خدا( كتاب !يحيى اى:ترجمه

 )ع( زكريـا  حضـرت  بـه  را )ع( حييي پيري هنگام در آنكه از پس خداوند شريفه، ي يهآ اين در
 آن به توان تمام با و( بگير قوت با را آسماني كتاب :فرمايد مي )ع( حييي به خطاب كند، مي عنايت

 او و كـرديم  عنايـت  را نبوت وي به كودكي در ما كه شود مي آور ادي را نكته اين آنگاه و ) كن عمل

  .داديم قرار پيامبر ار
 مسـئوليت  مومنـان  اميـر  بـه  كـودكي  در خداوند كه كند مي اشاره خود ابيات در شاعر كه آنجا

  كـه  آنجـا  .خويشان از )ص( پيامبر دعوت و »دار« حديث به است اي اشاره شايد است، بخشيده
 از پـس  نيـز  )ص( پيـامبر  بخواند، خود آيين به را خويش خويشان تا نمود مأمور را او خداوند«

ـ  سيزده از او سن روز آن كه )ع( طالب ابي بن علي به جوانب بررسي  كـرد  نمـي  تجـاوز  پـانزده  اي

 و نمـود  دعوت را هاشم بني سران آنگاه )102: 1381،سبحاني( »كند آماده غذايي كه داد دستور
ـ  بنابراين رفت، ميان از مجلس آمادگي كه كند بيان را دعوتش خواست غذا صرف از پس  اگزيرن

 از كـداميك « :افـزود  فرمـوده،  بيان را خود مطالب )ص( پيامبر آنگاه شد؛ تكرار دعوت بعد روز

 )ع( علـي  جز كسي »؟ باشد شما ميان من جانشين و وصي و برادر تا بود خواهد من پشتيبان شما
 ده،نمـو  خويشـان  بـه  رو )ص(پيـامبر  آنگاه شد، تكرار بار سه تا مسأله اين و نكرد آمادگي ابراز

ـ ( او ؛»أطيعـوه  و َله فَاسمعوا عَليُكم خَليَفتي و وصيي و أخي هذَا إنَّ« :فرمود  )السـالم  عليـه  يعل
 كنيــد اطاعــت او از و بشــنويد را ســخنش شماســت؛ ميــان در مــن وجانشــين ،يوصــ بــرادر،

  ).103:همان(
 حضـرت  از دوم مـورد  در حتـي  و كـرده  استفاده شريفه ي آيه از آگاهانه خود، ابيات در شاعر

 را مـورد  ايـن  تـوان  مـي  بنـابراين  دارد؛ مذكور ي آيه به آشكار اي اشاره كه برد مي نام )ع( حييي

 عنـي ي است؛ شده تشبيه پيامبر حيايي به )ع( علي آن در كه آورد شمار به مستقيم و ظاهر بينامتني
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 سنين در نيز )ع( علي شد، مبريپيا مسئوليت دار عهده كودكي در )ع( حييي حضرت كه همانگونه

  .است گشته منصوب امامت به نوجواني
   :خوانيم مي سيد ي غديريه در

ــأَتْت ُثــمـَب ــهـــــدــ ذَا عزْمنْ       ـةٌـعم ـــهبر ـــسا َليَله َفـــعدم  
ـــأبغْـل ــــَل إلَّا وــغَاً َتُكـــنْ ملباهللاُ       مْنـ وممـه ــــماصع مـيَنـــع  

  )1420:129،الحميري السيد( 
 آن از اطاعت جز يا چاره كه شد نازل )ص(پيامبر بر پروردگار جانب از يا آيه آن از بعد آنگاه:ابيات ترجمه

  .نبود
 رسالت[ صورت، اين غير در كه برسان ]مردم به[ را خدا فرمان :)بود چنين آيه مضمون(

 حفظ ايشان از را تو خداوند ]زيرا نباش نگران و[ ،يا نكرده ابالغ ]يرستد به را پروردگارت

     .دارد  يم باز تو از ]آنهارا شر[ و نموده
   : آورده ديگر جاي در و

ِبُخـــمالَـَق إذْ و ــةٍ اإلَلـــهزْمبِع       ا ُقمـ يمحـمةِ ـدفَاخُْطبِ بِالْوِالي  
ــبانْصا وـنٍ أبسق حـَلكمـإنَّ وه      ـاده ا وم لَّغْتإن ب ـــبِـَت َلمنْص  

  )46: همان(
 درباره و برخيز )!ص(محمد يا« :فرمود )ص(پيامبر متعال، خداوند خم غدير در كه آنگاه و :ابيات ترجمه

 قومت ميان در خود يجانشين به را )ع(يعل و ....بگو سخن برايشان ]خود از بعد[ مردم يسرپرست و واليت

   .»يا نكرده ابالغ را رسالت امر واقع در ينكن منصوب را او اگر و است ]مردم[ هدايتگر او كه چرا كن؛ منصوب
 دارد، اشاره )ص( پيامبر جانشين تعيين ي مسأله و خم غدير ي واقعه به ابيات اين در شاعر

 ي فرشته رسيد خم غدير به كه هنگامي و گشت مي باز الوداع حجة از )ص( خدا رسول كه آنگاه
 را آن ابالغ دستور و رسانده )ص( پيامبر به را، جانشين عنوان به )ع( علي امام تعيين فرمان وحي

 انجام به وجه بهترين به را مهم اين غدير، شور پر ي خطابه با نيز خدا رسول و دهد مي مردم به

  .رساند مي
 مـنَ  يعصـمك  والّلـه  رِساَلَته بلَّغْت فَما َتفْعلْ لَّم إِن و ربك من َليكإِ أُنزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَيها يا«

  ]67 :5 المائدة[ »اْلكَافرِينَ اْلقَوم يهدي الَ الّله إِنَّ النَّاسِ
 نرسانى، اگر و !برسان )مردم به( كامالً است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه !پيامبر اى  :ترجمه

 كافران جمعيت خداوند، و دارد؛ مى نگاه مردم، )احتمالى خطرات( از را تو خداوند !اى نداده انجام را او رسالت

  .كند نمى هدايت را )لجوج(
 ابالغ مردم به شده فرستاده خدا طرف از را آنچه كه خواهد مي پيامبرش از خداوند آيه اين در

 آنگاه است؛ نكرده تكميل را خود رسالت ندهد انجام را كار اين راگ كه دهد مي تذكر وي به و كند
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 مردم شر از را او كه دهد مي وعده وي به ، داده دلداري رو پيش هاي نگراني خاطر به را پيامبرش

  . كرد خواهد حفظ
 چه است؛ گذارده پيامبر ي عهده به را خطيري امر انجام خداوند كه است آن از حاكي آيه لحن

 و وصايت و خالفت مقام به را )ع( علي نفر، هزار صد ديدگان برابر در اينكه از باالتر ريخطي امر
  .كند نصب جانشيني
 بكار واژگان به نزديك يواژگان اي »بلّغْت ما« همچون قرآني واژگان گيري بكار با شاعر

 به آگاهانه كامال صورت به »يعصمك« جاي به »عاصم« همانند شريفه، ي آيه در شده گرفته

  .گذارد مي نمايش به قرآن با را مستقيم بينامتني از اي نمونه و كند مي اشاره قرآن ي آيه
  : است سروده چنين مباهله موضوع در سيد

َقدــوا وعمـا سَقالَ م يـــهــوا فعرأوو  

  َفأجمعــوا النِّســـاء ُثـــم وأبَنــاءُكـم 
  مجمـــع األهـلِ مــنَ فيـــه ليجمعَنـا

  َتســـرُّع و شـــــرَّةٌ فيـــه ولْلَقـــومِ
 )139: 1420الحميري، السيد(

وا ودر ـــهَليلَ عا ُكْفــرَاً اْلَقــوَكذَّبـوو 

 معـــاً أبَنـــاءنَا َندع تَعاَلـــوا َفَقـــالَ

 معــاً ُكمـوأْنُفســـ ـــوَندع وأْنُفســنَا

 رَةًـبْكـ ُنباهلْك فَاجمــع نَعــم َفَقــالوا

 

 پذيرش از بودند، شنيده )ع(مسيح ي درباره را )ص(پيامبر فرمايش اينكه با ]نجران مسيحيان[ :ابيات ترجمه

 به )ص(پيامبر بنابراين.دندنمو تكذيب را او و كرده رد كفر، يرو از را حضرتش سخن و كردند، يخوددار آن

 مكان در و خوانده، را يكديگر نيز خود و...كنيم دعوت را زنانمان و فرزندان شما، و ما بياييد :فرمود آنان

 مباهله يكديگر با صبحگاهان تا آور گرد را خاندانت ،يآر :گفتند ايشان پس.آييم هم گرد خود خاندان با معيني

  .بودند عجول و صحري بسيار كار اين يبرا و كنيم

    : سروده ديگري ي قصيده در  
  اْلبُنــونَا و اليـاألهــ و جميـعاً

ــــهـــنَ إَليلْعيَكذِِّبيــنَا لتالْم  
 )205: همان(

 َفَندعــو أْنُفســـنَا َندع تَعاَلـوا

 ابتهــاالً َفَنبَتِهــلَ وأْنُفســُكم

 

 و بيت اهل همراه به را يكديگر همگي، شما و ما بياييد ):فرمود نجران مسيحيان به )ص(امبرپي( :ابيات ترجمه
  .كند لعنت را دروغگو تا بخواهيم او از و نموده تضرع خداوند يسو به و...كنيم دعوت فرزندانمان،

   : گويد مي )ع(اميرالمومنين مدح ودر
    الْمبَتهلْ عْنـــد اهللاُ عَليــه صلَّي
 )165: همان(                                       

نْ وا مَغد ولِ َنفْسَطَف الرَّسصياْلم 
 

 شمار به باد، او بر خدا درود كه )ص(پيامبر جان منزله به مباهله واقعه در كه است كسي )]ع(علي[ و :ترجمه

  .آمد
  :سرايد مي ديگر جاي ودر
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    مصعــدا ــرَاءح أو ِبَثـورٍ َفيرَْقــي
عَطَف مصْثن يالْمإنْ يـَمكَانَ و حاـأود  

 )75:همان(

 ديـويْغَتـ يرُوح ســرٍّ في زالَ فَمـا

 ِبه َفهمــا ربــه ويدعـــو يصلِّـي

 

  ...رفت  يم حراء رتفعم غار يا ثور غار يباال به مخفيانه شام و صبح هر پيوسته )]ع(يعل[ :ابيات ترجمه
 نفر دو آنجا در ايشان و نمود يم دعا خدا درگاه به و گزارد يم نماز )ص(پيامبر همراه به و

  .بودند ييك واقع در چه اگر بودند،
 اشاره »نجران« مسيحيان با )ص(پيامبر ي مباهله ي واقعه به همگي گذشت، ذكرش كه ابياتي

 و جدال به )ص(پيامبر با )ع(عيسي ي درباره »نجران« مسيحيان نمايندگي هيئت كه يزمان .دارد
 به را آنها كه شد مأمور خدا رسول بپذيرند، را حق سخن نشدند حاضر و پرداختند مگو بگو

 اما نمايد؛ آشكار را حق و سازد رسوا را دروغگو كه بخواهند خدا از طرفين تا كند دعوت مباهله

 از آورده، ميدان به را خود كسان عزيزترين )ص( مبرپيا كه كرد مشاهده نجران اسقف كه هنگامي

 نزول از بعد كه كرده روايت وقاص ابي سعدبن .داد تن جزيه پرداخت وبه شده منصرف مباهله

 :فرمود خوانده فرا را اهللا سالم عليهم حسين و حسن فاطمه، علي، ،)ص(پيامبر مباهله، ي آيه
 به را آنها و )2404،حديث4ه،ج1374،سابوري،الني القشيري( هستند من خاندان اينها خدايا

  .برد مباهله براي خود همراه
 ونسـاءُكم  ونساءنَا وأَبنَاءُكم أَبنَاءنَا َندع تَعالَوا َفُقلْ الْعْلمِ منَ جاءك ما بعد من فيه حĤجك فَمنْ«

  ]61 :3 عمران آل[ »اْلكَاذِبينَ عَلى الّله لَّعَنةَ لَفَنجع َنبَتِهلْ ُثم وأَنُفسُكم وأَنُفسنَا
 سـتيز  و محاجـه  بـه  تـو  بـا  كسانى )باز( رسيده، تو به )مسيح باره در( كه دانشى و علم از بعد هرگاه :ترجمه

 تدعو را خويش زنان ما را؛ خود فرزندان هم شما كنيم، دعوت را خود فرزندان ما بياييد« :بگو آنها به برخيزند،
 لعنـت  و كنـيم؛  مباهلـه  آنگاه خود؛ نفوس از هم شما كنيم، دعوت خود نفوس از ما را؛ خود زنان هم شما نماييم،

  .دهيم قرار دروغگويان بر را خدا
 خود، خانواده از كه دهد مي دستور پيامبرش به خداوند آيه، اين در شود مي مشاهده كه چنان

 دعوت را )س(زهرا فاطمه و )ع(حسنين نيز )ص(امبرپي كه ببرد مباهله براي را وفرزندان زنان

 قرار خدا رسول نفس برابر شريفه، ي آيه اين در )ع(علي اينكه است توجه قابل آنچه اما كند؛ مي

 داللت براي كافيست آيه همين تنها :گويد مي خود فضائل كتاب در آبادي فيروز .است گرفته

 اول مورد دو در)75: 1420،الحميري دك،السي.ر(است )ص(پيامبر جان )ع(علي براينكه

 اما  دارد؛ شريفه ي آيه با مستقيمي تناص ابتهال، و مباهله ي واژه و آيه واژگان به آشكار ي اشاره

 مختصري ي اشاره تنها كه چرا است؛ نامعين حدودي تا و مستقيم غير رابطه اين دوم مورد دو در

 كان « و » الرسول نفس « عبارت در را سألهم اين و دارد )ع( علي با )ص(پيامبر گانگيي به

 أخير، مورد دو در و مستقيم، و ظاهر بينامتني اول مورد دو در بنابراين، است، كرده بيان » أوحدا

  .دارد وجود مستقيم غير بينامتني
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  حاضر متن  -5
   :گويد مي )ع( علي مومنان امير فضائل برشمردن از پس اي قصيده در

و َطاءي عبر ُكـنْ َلما يظُورحم    
 )102 : همان (                                 

 كُلَّــه عليــــاً ذَا يأعَطــ اهللاُ

 

 گسترده و فراگير پروردگار عطاء و فرمود، عطا )ع(علي به را فضائل تمام تعالي و تبارك خداوند :ترجمه

  .است
ـ  را قيـان مت مـوالي  كماالت و فضائل قصيده اين در شاعر  جانـب  از را آنهـا  و كـرده  ادآوريي

  .شد نخواهد دريغ كس هيچ از او بخشش و عطا كه كسي آن داند، مي متعال پروردگار
 هؤُالء نُّمد ُكال . مْشكُورا سعيهم َكانَ َفأُوَلئك مؤْمنٌ وهو سعيها َلها وسعى اآلخرَةَ أَراد ومنْ«

ؤُالءهنْ وم طَاءع كبا رمَكانَ و طَاءع كبا رظُورح19-20 :17 اإلسراء( ». م(  
 باشد، داشته ايمان كه حالى در كند، كوشش و سعى آن براى و بطلبد، را آخرت سراى كه كس آن و :ترجمه

 و بهره پروردگارت، عطاى از را گروه دو اين از يك هر شد؛ خواهد داده پاداش )خدا سوى از(او تالش و سعى
  .است نشده منع )كسى از( هرگز پروردگارت عطاى و دهيم؛ مى كمك
 و پرداخته جويان آخرت و طلبان دنيا ي مقايسه به متعال خداوند ، شريفه ي آيه اين در

 دريغ كس هيچ از را خود عطاي خداوند زيرا دهد؛ مي خبر گروه دو هر به خود امداد از سرانجام

  .است فراگير او شبخش و ورزد نمي
  بينامتني ي رابطه -6

 صورت به آن، واژگان بكارگيري و شريفه ي آيه به مستقيم ي اشاره با بيت اين در شاعر

 )ع( علي كه داشته را مطلب اين بيان قصد كار اين با گويا است؛ كرده برقرار ارتباط آن با آگاهانه
 مبذول اخروي فضائل كسب براي را تالش نهايت خود خالص ايمان با كه است كساني ي جمله از

 برخوردار الهي عطاي از و گرفته قرار حق درگاه مقبول سعيشان كه است كساني از و داشته

  .بود خواهند
  :گويد مي )ع( علي به خطاب شاعر

  جِهيــــرَا داءـنـ فيــك بلَّــغَ
  مصيـرَا اءتـَس و نَاراً سيصلَونَ 

 )101 :1420الحميري، السيد(

ــــدأْشهأنَّ و يـــنَ النَِّبـــياألم 

 عَليــك تَعـــــادوا الَّذيــنَ وأنَّ

 

 يكسان و.فرمود ابالغ ]مردم به[ بلند صداي با را تو واليت أمين، پيامبر كه دهم يم يگواه و :ابيات ترجمه
  .داشت خواهند يدب جايگاه و افتاده جهنم آتش در يبزود كردند، ظلم تو بر كه

 روز در )ص( پيامبر توسط )ع( علي جانشيني اعالم به كه آن از پس قصيده اين در شاعر
 پيامبر كه دهم مي شهادت :گويد مي داده قرار مخاطب را )ع( علي كند، مي اشاره غدير عيد

 برخاستند، دشمني و مخالفت به تو با كه كساني و كرد ادا تو درباره را مطلب حق )ص(
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 ومن«.بود خواهد ايشان انتظار در بدي سرنوشت و افتاد خواهند دوزخ آتش در قبتعا
 جهنَّم ونُصله تَولَّى ما نُولِّه الْمؤْمنينَ سِبيلِ َغيرَ ويتَِّبع اْلهدى َله َتبينَ ما بعد من الرَّسولَ يشَاققِ

تاءسيرًا وص115 :4 النساء( »م(  
 او ما نمايد، پيروى مؤمنان راه جز راهى از و كند، مخالفت پيامبر با حق، شدن آشكار از بعد كه كسى :ترجمه

  .دارد بدى جايگاه و كنيم؛ مى داخل دوزخ به و بريم؛ مى رود مى كه راه همان به را
 امبرپي با مخالفت به آنها، براي حق راه شدن روشن از پس كه كساني به آيه اين در خداوند

 در را آنان كه دهد مي هشدار گيرند، مي پيش در را ايمان اهل راه از غير راهي و خيزند مي بر )ص(

 انتظار كه است سرنوشتي اين داشت؛ خواهند آنجا در جايگاهي بد و افكند خواهد دوزخ آتش

 و دهز سرباز است الهي دستورات همان كه )ص( پيامبر اوامر از آگاهانه كه كشد مي را كساني
  .گيرند مي  پيش ديگر راهي

 به بخشيده، شعر به را آيه فضاي و آهنگ و لحن كه آيه انتهاي واژگان از بردن بهره با شاعر

 پيامبر دستور با كه داند مي كساني ي زمره در را )ع( علي مخالفان و دشمنان ضمني، صورت

 راه از را آنها لذا اند؛ خاسته بر الفتمخ به بودند، فهميده و شنيده را آن غدير روز در كه آن با ،)ص(

 و مذكور ي شريفه ي آيه مصداق دانسته، شده منحرف است الهي مستقيم راه همان كه مومنان،
 واژگان عين بكارگيري با مستقيم و ظاهر بينامتني ابيات، اين در .داند مي الهي مجازات مستحق

  .است نمايان قرآني
  حميري سيد شعر در روايي بينامتني بررسي -7

 كه شده اشاره نماز ي اقامه و ايمان در )ع( علي مومنان امير ي سابقه به سيد ديوان جاي جاي در

  :شود مي اكتفا آن از نمونه چند ذكر به اينجا در
  لُ وأو اِجـــــدلَّـــ هللا سيص   

 )1420:26،الحميري السيد(  
ـيصو ـــدمحم و وأب يـــهنب 

 خداوند يبرا كه بود يگذار سجده نخستين و نوادگانش پدر و ،)ص(پيامبر جانشين )]ع(يعل[ :هترجم

   .گزارد نماز
 لَ ونْ أولَّ ماً يصُغالم ا ودحو    

 )74:همان(                                                 
سأَلي ـيللَ َكــانَ عـنٍ أوؤْمم 

 به و نمازگزارده كه نبود يكس نخستين او آيا و نبود خداوند به آورنده ايمان نخستين )ع(يعل اآي :ترجمه

  .نبود بيش يا پسربچه كه يحال در داد يگواه خداوند ييگانگ
    جلْمــودا ال و صنَمـــاً عاِبـداً ال 

 )77:همان(                                                          
 موحـد ُكلِّ َقبـلَ الْموحـــد أعني
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 را يسنگ و سخت يبتها هيچگاه و آورد، ايمان ديگران از پيش كه است يپرست يكتا مقصودم :ترجمه

  .نپرستيد
ــالةِ ِبفَْضــلِ سالص يـدالتَّوحو    

    ِبسجـــود أو َلديـــه ِبرُُكـــوعٍ
 )82:همان(                                           

َكَفـــاهو ــقَ ِبأنَّــــهبالنَّــــا س 

 سبعــاً كَوامــــلَ َقبَلهم حججــاً

 هفت او.گرفت يپيش ييكتاپرست و نماز در همگان از او كه بس همين )ع(يعل يبزرگوار در :ابيات ترجمه

 آورد يبجا سجود و ركوع ياله پيشگاه در و آورد الماس آورند، اسالم ديگران اينكه از پيش سال

  ).نمازگزارد(
    َكَفرُوا إذْ بِالرَّحمـنِ وآمنَ يصلَّ
عم َل النَِّبييع فا خَومرُوا وشَع  

 )96:همان(                        

ـْفَض منْ  منْ أولَ كَانَ َقد أنَّـه لـهـ

 محــرَّمةً اماًوأي سبعـــاً سنيـنَ

 )]ص(پيامبر همراه[ كه بود يكس نخستين او كه است اين )ع(يعل يها فضيلت از ييك :ابيات ترجمه

 سال هفت.بردند  يم سر به ]جاهليت و[ كفر در ديگران كه يحال در آورد، ايمان خداوند به و نمازگزارد

 كه يحال در بود )ص(پيامبر با داشتند قرار ]يمهر يب و[ تحريم مورد ]كفار يسو از كه يزمان[ زا وحشت

     .دانستند ينم ]اسالم از يچيز[ ديگران
      فَاعَلمِ وحــد و يصلَّـ منْ وأولُ

                             )186:همان(                 

يلع يصَطَفـ وصنُ ياْلمابو همع 

 

 به و نمازگزارد پيامبر همراه كه است يكس نخستين و ايشان، عم پسر و )ص(پيامبر جانشين )ع(يعل :ترجمه

   .داد يگواه خداوند وحدانيت
 شود مي متذكر ديگران بر نماز برپايي و ايمان در را )ع( علي گرفتن پيشي ابيات، اين در شاعر

 كافر همه اندك، روهيگ بجز كه آنگاه تمام، سال هفت و نپرستيده بت هرگز او كه كند مي بيان و

 نماز )ص( پيامبر محضر در و بوده خداپرست او پرستيدند، مي را سنگي و سخت بتهاي و بودند

  .است خوانده مي
 اشاره آنها از كيي به كه شده نقل سنت اهل و شيعه منابع در باره،  اين در متعددي روايات

  :شود مي
 مْفَترٌّ، كَاذب إلَّا بعدي قُوُلهاي ال األْكبرُ الصديقُ أنَا و اهللاِ رسولِ أخُو و اهللاِ عبد أنَا« ):ع( علي عن

تلَّيص عولِ مسلَ اهللاِ رالنَّاسِ َقب عبينَ سن37: 1414،الشرواني( »س (  
 ادعا چنين من از پس كه هر هستم؛ اكبر صديق و )ص(خدا رسول برادر و خدا، بنده من :فرمود )ع(علي:ترجمه

  .گزاردم نماز مردم از پيش سال هفت )ع(خدا رسول با من است، زننده افترا دروغگويي كند
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 چشم به ميان اين در كه اي نكته تنها و است، آشكار كامال مذكور ابيات و روايت ميان ارتباط

 تقدم و كرده تعبير سجود و ركوع به نماز از كه چنان است؛ عبارات و واژگان تفاوت خورد مي

  .است ساخته متجلي حضرت آن كم سن ادآوريي با ايمان در را )ع( علي
 بيان چنين )ص(پيامبر به نسبت را )ع( علي مومنان امير جايگاه شاعر قصائد، از برخي در

  :كند مي
       يموسـ وزِيــرَ َكـانَ هارونُ كَمـا
                             )27: 1420،الحميري السيد(

 وزِيـراً اْلهـــادي لأحمـد ـانَوَك

 

  .بود )ع(موسي وزير كه )ع(هارون همانند بود )ص(پيامبر جانشين و وزير )]ع(يعل[ :ترجمه
    يعــــدلُ الَّــــذي اهللاِ خَليَفـــــةُ

  مرْســـــلُ ال و هـــارون كَمْثـــلِ
 )151:همان(

 الـــبٍَط أِبـي بــــنَ ــيـعل إنَّ

إنَّــهو نْ َكـانَ َقـــدــــ ممـأحد 
 

 و.كند يم رفتار عدالت به ياسالم ي جامعه در كه است خداوند ي خليفه ،)ع(طالب  ياب بن يعل :ابيات ترجمه
 )ص(خدا رسول از پس اينكه جز ،يموس نزد در است هارون جايگاه همانند ،)ص(پيامبر نزد در او جايگاه
   .بود اهدنخو يپيامبر

       المَكلَّمِ النَِّجيبِ يموس يالْمصَطَف منَ
 )187: همان(                         

 عْنده عمـرَانَ بـنِ َكهـارونَ وكَانَ

 

  .داشت اهللا كليم موسي نزد در هارون همچون يجايگاه ،)ص(پيامبر نزد در )]ع(يعل[ :ترجمه
ـا كَانَ َقـدَتهأْثب ــمونَا يوســارهل       

 )198: همان(                        
أنْتنْ وم ـدمي أحــادْنزَِلـةٍ اْلهبِم 

 

 در هارون يبرا )ع(موسي كه است يجايگاه همانند ،)ص(پيامبر نزد در تو جايگاه !]اميرمؤمنان اي:[ترجمه

  .بود گرفته نظر
  :است آمده راتعبا اين با حديث كتب در منزلت حديث

 »موسي منْ هارونَ بِمْنزَِلةِ منِّي َتُكونَ أنْ َترَْضي أما« ):ع( لعلي )ص( النبي قال
  )3503حديث ،3ج ،ه1407،البخاري(

 هارون جايگاه همانند من نزد در جايگاهت كه يشو ينم خشنود آيا :فرمود )ع(علي به )ص(پيامبر:ترجمه

  موسي؟ نزد در باشد
 »بعدي َنِبي ال أنَّه إلَّا موسي منْ هارونَ بِمْنزَِلةِ منِّي أنت« ):ع( لعلي )ص( هللا رسول قال

  ).2404حديث :4،ج1374النيسابوري، القشيري(
 پس اينكه جز موسي، يبرا از يهست هارون همانند من نزد در تو :ترجمه :فرمود )ع(يعل به )ص(خدا رسول

  .بود نخواهد يپيامبر من از
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 جنگ در كه است چنين آمده وقاص ابي بن سعد از نقل به مسلم صحيح در كه آنچنان ماجرا

 :كرد عرض )ع( مومنان امير داد؛ قرار شهر در خود جانشين را )ع( علي )ص( خدا رسول تبوك
 كه نيستي راضي آيا :فرمودند پاسخ در حضرت كه گذاريد؟ مي كودكان و زنان ميان در مرا آيا

 اين .بود نخواهد پيامبري من از پس آنكه جز ؟ موسي براي از باشي هارون چونهم من براي

  .دارند نظر اتفاق آن بر سني و شيعه كه است رواياتي جمله از حديث
  بينامتني ي رابطه - 8

 و موسي داستان به اشاره و حديث واژگان از آشكار ي استفاده با شاعر نيز ابيات اين در
  .است كرده برقرار بينامتني ي رابطه آگاهانه كامال شكل به مذكور روايات با هارون،
   :گويد مي )ع( علي وصف در اي قصيده ضمن  سيد

    الْموعــودا َنَفّــــذَ و النَِّبي ديــنَ
 )78: 1420،الحميري السيد (     

 َغيـرُه ال يقََضـ لمــنْ اْلفـداء َنْفسي

 

 ييعن( نمود عمل هايش وعده به و كرد ادا را )ص(پيامبر قرض كه بود او تنها كه يكس يفدا جانم :ترجمه
  ).بود )ص(پيامبر يوص

 آيـا  :فرمودنـد  نمـوده  عباس خود يعمو به رو بودند، وفات بستر در )ص( پيامبر كه هنگام آن

 مـن  :داد پاسـخ  يو ؟ينمـاي  عمل هايم وعده به و يكن ادا را قرضم ،يباش من يوص كه يپذير يم

 سـؤال  همين پيامبر آن از بعد شد تكرار بار سه تا جواب و سؤال اين و فقيرم؛ و وار عيال ييرمردپ

  .داد يو به را خود استر و پرچم زره، )ص(خدا رسول و پذيرفت او و پرسيد )ع(يعل از را
 مـورد  بيـت  اهـل  روايـات  در است حضرت آن خاص كه فضائلي از كيي عنوان به مسأله اين

 وأخـي  وصـيي  أنْت« :فرمايد مي )ع( علي به خطاب )ص( پيامبر كه چنان است؛ فتهگر قرار توجه

  )311 :32 ج هـ،1403 المجلسي،( »عداتي ُتْنِجزُ و ديني َتقْضي ، واآلخرَةِ الدْنيا في
 عمل هايم وعده به و يكن يم ادا را دينم ،يهست آخرت و دنيا در من برادر و يوص تو !]يعل يا[

 حديث، عبارات به نزديك واژگان از استفاده و روايت فضاي ايجاد با مستقيم بينامتني.ينماي مي

  .است آشكار و مشهود كامال آگاهانه صورت به
  :كند مي اشاره اينچنين ، متقيان موالي فضائل از ديگر كيي به خود قصائد از تعدادي در شاعر

هـــدعبو ــبِ أِبـي ـنُــإبطَال  

     جانــبِ فـي اَلمـالْعـــ ويعزَلُ
أْلف يثـدج حعاِجــبِ بٍـمع    

ْفَتــحةَ أْلَفـاً يــدــبِ عاساْلح    
  الصائــبِ الْمحـَكمِ جِماع فيها
 )55: 1420، الحميري السيد(

ــدمحــــرُ مي َخينبِـَغــ بال 

 ــهـَل ووصـــي َنِبـــي هــذَا

َثــهدي حــسٍ فلجم ـــداحو 

 أحاديــثه مــنْ حـديــث ُكلُّ

لْكَفت فَّـــتو ــأْل أْلفف َلــه 
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 .آنهاست بهترين )ع(طالب ابي بن يعل او، از پس و است غالب يبن افراد بهترين )ص(محمد :ابيات ترجمه
 در يهمگ مردمان ديگر و دارند قرار كفه يك در ايشان ؛يو جانشين )السالم عليه ليع(او و خداست پيامبر اين

 احاديث، اين از كدام هر كه.فرمود بيان او يبرا شگفت حديث هزار )ص(پيامبر مجلس، يك در تنها.ديگر كفه

  .دارد بر در ديگر حديث هزار درآيند، شماره به اگر
 يبرا است صحيح و استوار مطالب از يا مجموعه نهاآ در كه نكته هزار هزار احاديث اين پس

    .است آورده فراهم او
    نَّ َقدـاهعـنْ ويٍ محو ِجيــدم      

                                     )82:همان(                      

َكَفـــاهو ِبأْلف أْلف يثــــدح 

 

 گرفته فرا ياله پرعظمت يوح سرچشمه از حديث، هزار هزار كه بس همين )ع(يعل فضيلت در و :ترجمه

   است
    واعـيا اْلبرِيــةِ دونَ َله وَكــانَ

ِبأْلف يثـدا حا َكانَ كُلُّـهيـاده    
َله ـابٍ أْلفا باهتَوا فَاحا كَمـيه    

 )220:همان(

 مَلـةًج الْعْلـم أحمــد إَليه أسـرَّ

َنـهودي وسٍ فلجم ْنـهم ــداحو 

 فَاتـح اُولئك مـنْ حـديث وُكلُّ

 

 او تنها خالئق تمام ميان از و كرد نجوا )ع(يعل با علوم همه ي درباره )ص(خدا رسول :ابيات ترجمه

 از كدام هر و.هدايتند يهما يهمگ كه گردآورد حديث هزار مجلس يك در تنها و.داشت را آن حفظ يشايستگ

 دريافت كامل بطور بودند، كه همانگونه را آنها ي همه او و گشود او يرو به دانش از در هزار احاديث، اين

  .داشت
 )ص( پيـامبر  مجلـس،  كي در تنها اينكه و كند مي اشاره امام فراوان علم به شاعر ابيات اين در
  . شود مي گشوده ديگر در هزار در، هر از كه گشود وي روي به را دانش درهاي از در هزار

  :كند مي نقل چنين ايشان از )ع( صادق امام اراني از كيي ابوبصير،
 ُكلِّ منْ ْفَتحي بابٍ أْلف السالم عَليه علياً )ص(اهللاِ رسولُ علَّم محمد، أبا اي ):ع( أبوعبداهللاِ قَالَ«

  )239: 1،ج1363،لينيالك( »بابٍ أْلف بابٍ
 هر از كه آموخت دانش از در هزار )ع(علي به )ص(خدا رسول !محمد ابا اي :فرمود )ع(صادق امام :ترجمه

  .شود مي گشوده در هزار در
 و حضـرت  فـراوان  دانـش  از نشـان  ،)ع( امـام  علم باب در دست اين از رواياتي و حديث اين

  .دارد )ص( يامبرپ جانشيني براي ايشان شرط و قيد بي شايستگي
 علـم  بيان مقام در باب، اين در ديگري احاديث و مذكور حديث به استناد با ابيات اين در شاعر

 اي نمونه و درآورده نظم ي رشته به را روايات اين خود شعري ذوق با و برآمده )ع( امام ي گسترده

  .است گذاشته نمايش به روايات با را مستقيم و آشكار بينامتني از
  :گويد مي سروده، )ع( علي اميرمومنان مدح در كه اي قصيده ضمن در سيد
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    واْلجبِيــنَا الْمحــــيا َفأْلزَمــها
 )205: 1420،الحميري السيد(

ـالَتسو َنفْس ــدمي أحف ــهيدي 

 

 خويش يپيشان و رهچه بر را آن او و شد روان ]حق يسو به[ )ع(يعل دستان در )ص(پيامبر جان :ترجمه

  .كشيد
 كـه  لحظـه  آن در )ع( علـي  اينكـه  و كند مي اشاره )ص( خدا رسول وفات به بيت اين در شاعر

 بزرگ روح و بود گرفته دامن به را )ص( اهللا رسول مبارك سر بودند، ديگري ي انديشه در ديگران

 بـر  را آن )ع( يعل و كشيد پر حق رحمت جوار به حضرت آن شريف دستان ميان در )ص( پيامبر

  .شد دار عهده را حضرت آن تدفين و غسل امر خود، و جست تبرك بدان كشيده، خود ي چهره
 ايشـان  اينكه و پردازد مي خويش فضائل بيان به اي خطبه ضمن البالغه نهج در )ع( اميرمومنان

 رتحضـ  .اسـت  سـزاوارتر  وي بـه  نسبت همه، از و بوده )ص( پيامبر همراه و مطيع حال همه در

  :فرمايد مي چنين خطبه اين درضمن
»َلَقدو ولُ ُقبِضسإنَّ )ص(اهللاِ رو هأسَلي ررِي لَعدو ص َلَقد الَتس هي َنْفسا َكفِّي، فُتهرَرَلي َفأمع 

  )188 ي خطبه ، البالغه نهج( »وجِهي
 روان من كف در او جان و رديد،گ روح قبض بود ام سينه ي رو بر سرش كه حالي در )ص(خدا رسول:ترجمه

  .كشيدم خويش چهره بر را آن شد،
 مسـتقيم  و آگاهانه بينامتنيت از اي نمونه قصائدش، از بسياري همچون نيز قصيده اين در شاعر

 و واژگـان  تغييـر  بـا  گـاه  و حـديث  واژگـان  از اسـتفاده  صـورت  به گاه گذارد؛ مي نمايش به را
 دو از بيـت  ايـن  در نمونـه  عنوان به كند؛ مي كمك آن ي عرانهشا ي جنبه به كه كلماتي بكارگيري

  .است كرده استفاده حضرت چهره بيان براي »جبين« و »محيا« ي واژه
  

   نتيجه
  :كرد استنتاج را زير مطالب نوشتار اين از توان مي پايان در

 و ادهد قرار خويش ي عقيده خدمت در را خود ادبي ي سرمايه كه است شاعري حميري سيد  - 1
 سبقت گوي )ع(علي اميرمومنان، حقانيت از دفاع و )ع( بيت اهل هاي ويژگي و فضائل بيان با

 استقبال با پرداخت مي ديگري اغراض به اگر بسا چه و است ربوده شيعه شاعران ديگر از را

 شعر ارزش و گرفت نمي قرار جفا مورد اينچنين و شد مي مواجه نقاد و ادباء سوي از بيشتري

  .شد نمي واقع توجهي بي مورد او
ـ  شـمار  بـه  معاصر ادبي نقد در ظهور نو اي پديده كه نامتنيبي  - 2  نقـدي  آراء در ريشـه  رود، يم

 قـرار  بررسي و نقد مورد معيار اين با را شعراء اشعار و مختلف متون توان يم و دارد گذشتگان

 .داد
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 و آيـات  از را خـود  ضـمون م و مـاده  كه است اشعاري به آراسته حميري سيد ديوان سراسر  - 3
 از غالباً نيز را خود عبارات و واژگان دارد، مطلبي بيان قصد كه آنجا و كرده استخراج روايات

 .است برگرفته حديث و قرآن
 مستقيم و آشكار آگاهانه، بينامتني نوع از حميري سيد شعر در موجود تناص اتفاق به قريب  - 4

 .است روايات و قرآن با
  .كند مي پديدار سنت و قرآن مضامين و اسالم مباني با را شيعه ادب پيوند ژرفاي مسئله، اين -5

  
  
  ها ادداشتي
 نويس رمان و فمينيست روانكاو، ادبي، منتقد فيلسوف، )1941 ژوئن 24( كريستوا ژوليا -١

 علوم در نظريه اين اوج هنگام ،ساختارگرايي پيشگامان از كيي كه است فرانسوي- بلغاري

  .دارد پساساختارگرايي انديشه در مهمي جايگاه چنينهم وي كارهاي .بود انساني
 بود ادبيات روسي متخصص و فيلسوف ،)1975-1895( باختين ميخائيلويچ ميخائيل -٢

 از گروهي بخش الهام كه نوشته بالغي و ادبي ٔنظريه و نقد ٔحوزه در تأثيرگذاري آثار كه

  .است بوده ها شناس  نشانه و پساساختارگرايان ساختارگرايان،
  
  
  تابنامهك

  كريم قرآن - 
   البالغه نهج - 

 التراث إحياء دار :روتبي ،4ج ،»الفريد العقد« ،)ق1409( محمد بن االندلسي،احمد ربه عبد ابن -1

  .1،طالعربي
  .چهارم چاپ مركز، نشر :تهران ،»متن تاويل و ساختار«،)ش1378(احمدي،بابك -2
  .العربي التراث دارإحياء :بيروت ،7ج ،»األغاني« ،)ش1383( الحسين بن علي ابوالفرج اصفهاني، -3
  .طبوعاتللم التعارف دار :بيروت ،3ج ،»الشيعه أعيان« ،)ق1403( محسن السيد امين، -4
 دارالكتاب :بيروت ،2ج ،»واآلدب السنة و الكتاب في الغدير«،)ق1397( عبدالحسين اميني، -5

  .العربي
  .كثير ابن دار :بيروت ،3ج،»بخاري صحيح«،)ق1409( اسماعيل بن محمد الجعفي، البخاري -6
  .1طالعرب، الكتاب اتحاد :دمشق ،»االدبي النقد في المسبار« ،)م2003( حسين جمعه، -7
  .چهارم چاپ نشرمعشر، :تهران ،»اسالم پيامبر تاريخ از فرازهايي« ،)ش1381(ي،جعفرسبحان -8
  .1ط للمطبوعات، األعلمي موسسة منشورات :بيروت ،»ديوان« ،)ق1420(الحميري السيد -9
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   )يعرب ادب پژوهش(نيمب لسان فصلنامه
   )يپژوهش – يعلم(
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  *الحميري السيد شعر في الروائي و القرآني التناص
  

  يمختار قاسم الدكتور
  »اراك«بجامعة مساعد استاذ

   يشانق غالمرضا
  

   الملّخص
 ثـم  نقديـة؛  دراسـات  خالل ينياتالسّت منتصف في جديد نقدي كمصطلح التناصِ نظريةُ تبرز

لٌ  نـصٍ  كـلَّ  أنّ تري هي و 1966 عام في »كريستيفا جوليا»  يد علي تام بشكل استوتـوحمـن  م 

  .منها يتأّثر و فيها يؤّثر و يعطيها و أخري نصوص من يأخذ النص و أخري نصوص
دهـو  الذي الحميري السيد شعارأ من كثير في الحديث و نآالقر مع خاصةً و لتناصِا ظاهرةُ تُوج 

 نهـتم   إننّا .المجال هذا في اآلخرين الشيعة الشعراء من الرهانَ سبقَ الذي و الشيعة شعراء أجلِّ من

 الحميـري  السـيد  اشـعار  فـي  الروايي و القراني التناصِ ظاهرةِ علي  الضوء نُلقي أن المقال هذا في

ـ  دلـيالً  يكـونَ  حتـي  ملتزمٍ شيعي كشاعرٍ ديوانه في الروايات و القران أثر عن فنبحثُ  عنايـة  يعل

  .حاديثاأل و بالقران أدباءهم سيما ال و الشيعة
  

  دليليةال الكلمات
  الحميري السيد ، التناص ، الحديث ، نآالقر
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