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ابنهانی اندلسی از شاعران طراز اول و شیعه مذهب اندلس به شمار میآید .قرآن کریم
یکی از سرچشمههای اندیشه ابنهانی است .ا و به وفور از مضامین و آموزههای قرآنی
تأثیر پذیرفته و این تأثیرپذیری در اشعار او بیشتر به صورت مستقیم یعنی آوردن آیه به
صورت کامل یا بخشی از آیه بدون هیچ گونه تغییری و گاه به صورت غیرمستقیم یعنی
نقل مضمون آیه بوده است .از این طریق بسیاری از آموزههای قرآنی و اخالق عملی را
مانند :ذات روحانی و فضائل ائمه(ع) ،هدفمندی زندگی ،حقانیت اهل بیت(ع) ،شفیع
بودن ایشان در روز قیامت ،مقام امامت اهل بیت پیامبر ،وفای به عهد ،یاری خداوند،
مژده پیروزی ب ه مؤمنان از سوی خداوند ،صبر و استقامت در برابر ستمگران ،تقوای الهی
داشتن و پیروی از جانشینان او ،زشتی صفت تکبّر ،پذیرش خطا و استغفار کردن ،در
البهالی اشعار خود گنجانده است .این مقاله ،پژوهشی در جهت شناسایی مواردی از
اخالق عملی بر اساس آموزههای قرآن کریم در اشعار ابنهانی ،شاعر شیعه اندلسی
است.
کلید واژهها :قرآنی -روایی شیعی ،ابنهانی ،اخالق عملی و اقتباس.
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 .1-1هدف پژوهش
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مطالعه زندگینامهی اکثر شاعران پهنه جهان اسالم نشان میدهد که غالب این شاعران
از قرآن و آموزههای آن تأثیرپذیرفته و آن را در شعر خود منعکس کردهاند .البته این
تأثیرپذیری به دو دلیل عمده است؛ اول این که این شاعران قبل از سرایش اشعار و
مبادرت به نظم شعر ،به یادگیری قرآن و علوم دینی میپرداختند و اکثراً هم قرآن را
حفظ میکردند و به همین خاطر آیات و آموزههای قرآن در روح و جان آنان جای
میگرفت و به تبع آن در شعرشان ظهور مییافت .دلیل دوم ،تقلید شاعران از شعر و
سبک شاعران دیگر است که موجب میشد مضامین این شاعران مشابه و مشترک با
شاعران دیگر باشد .غافل از این که شاعر مُقَلَّد خود این مضامین را از قرآن و آیات
نورانی آن برگرفته است؛ نتیجه هر دو حالت یکسان بود و باعث میشد که مضمون شعر
این شاعران بازتاب و انعکاسی از مضامین اخالقی و آموزنده قرآن باشد .یکی از این
شاعران ،ابنهانی شاعر شیعه اندلس است که شعرش به شدت تحت تأثیر آموزههای
قرآن و تشیع است و هر خوانندهای بدون توجه به آموزههای قرآنی و شیعه اسماعیلیه،
به خواندن اشعار این شاعر مبادرت کند ،برداشت و تعبیری ناصحیح از اشعار او خواهد
داشت .ابنهانی در دورهای که به شدت تحت سیطره حکومت غیرمشروع بنیامیه و بعد
از آن بنیعباس قرار داشت ،با زبان شعر خود به طرفداری از حکومت فاطمیان و اصول و
عقاید شیعه اسماعیلیه که خود یکی از پیروان آن بود ،پرداخت که همین امر را علت
اصلی مرگ مجهول او دانستهاند .این شاعر برای تأکید و اثبات عقاید تشیع ،از آیات و
مضامین قرآنی سود جسته که در سراسر دیوان او به وضوح مشهود است .آموزههای
اخالقی چون عدالت ،شجاعت ،دفاع از مظلوم ،پیروی از امامان برای رسیدن به سرمنزل
مقصود و ...در بخشهای مختلف دیوان او هویدا است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تنها بخشی از عقاید شیعی این شاعر مورد
پذیرش شیعه دوازده امامی است .و نگارش این مقاله به هیچ وجه مبیّن تأیید عقاید
شیعه اسماعیلیه شاعر توسط نگارندگان نیست ،بلکه هدف تنها ارائه گفتمان شعری این
شاعر است تا پژوهشگران با نحوه انعکاس عقاید دینی در شعر این دوره آشنا شوند.
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هدف اصلی از این مقاله شناخت نمونههایی از اخالق عملی موجود در اشعار ابنهانی
اندلسی بر اساس آموزههایی از قرآن کریم است.
 .2-1سؤاالت پژوهش

 .3-1فرضیه پژوهش
ابنهانی بیشتر از آیات و آموزههای قرآن کریم به صورت مستقیم بهره گرفته است و
اخالق عملی را مانند :ذات روحانی و فضائل ائمه(ع) ،هدفمندی زندگی ،حقانیت اهل
بیت(ع) ،شفیع بودن ایشان در روز قیامت ،مقام امامت اهل بیت پیامبر(ص) ،وفای به
عهد ،یاری خداوند ،مژده پیروزی به مؤمنان از سوی خداوند ،صبر و استقامت در برابر
ستمگران ،تقوای الهی داشتن و پیروی از جانشینان او ،حسابرسی دنیا توسط خداوند،
زشتی صفت تکبّر ،پذیرش خطا و استغفار کردن ،در البهالی اشعار خود گنجانده است.
 .4-1روش پژوهش
روش پژوهش این مقاله ،کتابخانهای و تحلیلی بوده و به این صورت عمل شده است
که ابتدا در مورد زندگینامه شاعر بحث شده و سپس اشعار شاعر که در آنها اقتباس از
آیات قرآنی صورت گرفته مشخص شده ،سپس از میان این اشعار ،اشعاری که در زمینه
اخالق عملی بحث کرده تعیین شده و شرح و تحلیل و استنتاج شده است.
 .5-1پیشینه پژوهش
در مورد ابنهانی پژوهشهایی صورت گرفته و کتاب و مقاالتی نگاشته شده است از
جمله:
 -1کتاب منیر ناجی تحت عنوان« :ابنهانی االندلسی».
 -2کتاب أحمدحسن بَسَج تحت عنوان« :ابنهانی األندلسی عصرهُ و بیئته و حیاته و
شعرهُ».
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 -1أثرپذیری ابنهانی اندلسی از قرآن کریم به چه صورتهایی است؟
 -2کدام یک از آموزههای اخالق عملی در اشعار ابنهانی به کاررفته است؟
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 .2زندگینامه ابنهانی
ابوالقاسم محمّد بن هانی بن محمّد بن سعدون معروف به ابنهانی االندلسی در
سال 320یا  326در «سکون» یکی از روستاهای اشبیلیه به دنیا آمد (فروخ،1984 :267 ،
ج4؛ ابن الخطیب1375 ،ق1955/م ،212 :ج )2و در محیط سرشار از علم و ادب آنجا
بزرگ شد (الفاخوری )1383 :828 ،و در مراکز علم و ادب به یادگیری پرداخت.
ابنهانی ابتدا به مروانیان پیوست ،ولی به آنچه که میخواست ،دست نیافت به همین
خاطر عازم «مغرب» شد و به فاطمیان ملحق شد و به مدح آنها پرداخت .او همچنین به
دیدار جعفربنعلی و برادرش ،یحیی رفت و طی قصایدی آنها را مدح کرد.
اکثر ادباء او را جزو شعرای طبقه اول اندلس قرار میدهند و این خود گواه جایگاه
واالی او در شعر است .اما در مورد مرگ او گویند که در مسیر خود به «مصر» در
«برقه» فوت کرده است و مورخان در مورد علت آن اتفاق نظر ندارند (فروخ.)1984 :267،
بعد از این که خبر مرگ ابنهانی به المعزّ رسید ،بسیار تأسف خورد و گفت :ما امید
داشتیم که به وسیله ابن هانی بر شعرای شرق فخر بفروشیم اما تقدیر مانع این امر شد.
(ابنخلکان)1977 :421،

 .3سبک شعریِ شاعر
هر شاعری سبک شعری خاص خود را دارد که با دقت در اشعار شاعر میتوان به نوع
سبک شعری او پی برد .ابنهانی نیز به عنوان شاعری خوش ذوق و حاذق دارای نوعی از
سبک شعری است که به هیچ وجه متناسب با محیط زندگی او -یعنی اندلس و مغرب-
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 -3مقاله حیدر محلّاتی تحت عنوان« :ابنهانی األندلسی و نقّاد شعره» و مقاله دیگر
ایشان تحت عنوان «ابنهانی االندلسی تأمالت فی سیرته و ادبه».
 -4مقاله سعید شیبانی تحت عنوان« :ثقلین در دیوان ابنهانی اندلسی»
 -5مقاله علیرضا محمدرضایی تحت عنوان« :متنبی غرب و متنبی شرق»
اما در مورد بررسی اخالق عملی بر اساس آموزههایی از قرآن کریم در اشعار شاعر
تاک نون ،مطلبی به رشته تحریر در نیامده است و لذا این مقاله برای اولین بار به این
مسأله میپردازد.
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نیست و بیشتر با الگوی شعر سنتی تطبیقپذیر است و تنها وجه تمایز آن در مضمون
دینی و سیاسی اشعار است؛ میتوان سبک اشعار او را در موارد زیر محصور کرد:
 .1-3تقلید

ج

(علی1352 ،هو)15 :

ترجمه :هر چیزی علتی دارد و او علت پیدایش دنیا و مخلوقات است.
این مبالغه 2در وصفیات او نیز به خوبی نمود دارد؛ برای مثال در یکی از شعرهایش
شخص پرخوری را وصف میکند که دهان او چون میدان ،وسیع و سیریناپذیر است و
آب فدرات را یارای آن نیست که سیرابش کند:
یَقدوتدووهُ فدلُووکُ ندوووحا وَ هُوووَ مَشووحُوند
فَلَووویسَ تدرویوووهَّ أَموووواهُ الفدوووراتَّ وال
ج

(همان)759 :

ترجمه :آب فرات او را سیراب نمیکند و کشتی نوح با تمام چیزهایی که در آن وجود
دارد ،گرسنگی او را برطرف نمیکند.
همه این ها در واقع نوعی الگوبرداری از شعر متنبی است و اکثر مضامینی که
ابن هانی در شعر خود آورده ،پیش از او متنبی در شعرش گنجانده است؛ برای مثال این
دوبیت از متنبی و ابنهانی را میتوان مقایسه کرد:
و مَوونُ قَصَوودَ البَحوورَ اسووتَقَلَّ السووواقَّیا
قَواصَّوووودُ کووووافورا تَوووووارکُ غَیوووورهَّ
ج

(متنبی2006 ،م)338 :

ترجمه :هر کس قصد دیدار کافور را کند از غیر او بینیاز میشود؛ زیرا کسی که قصد
دریا را کند ،از جویبارها بینیاز می شود.
ابنهانی ،همین معنا را در قالب الفاظ دیگری بیان میکند:
فَأنووتَ مَّوونُ کَثُوورةا بَحوورو و هُووم ندقَووطد
إنَّ المُلدووووکَ إذا قَّیسُووووا إلیو وکَ مَعوووا
ج

(علی1352 ،هو)396 :
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ابن هانی شیفته شیوه متنبی در شعرسرایی بود و همانند او در شعرهایش بسیار مبالغه
میکرد؛ به طوری که ممدوح خود را جامع تمام صفات نیک انسانی میدانست و او را در
مرتبه الوهیت قرار میداد( .الفاخوری:)1383 :830 ،
و لَّعَّلَّوووولا مَووووا کَانَووووتَّ األَشوووویَاءُ1
هُوووَ عَّلَّوولد الوودنیا و مَوون خدلَّقَووت لَووهُ
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ثمراأللباب» به آن اشاره کرده و ابیاتی را که ابنهانی از آن تقلید کرده ،آورده است.
(الحُصری1421،ه ،ج)274 :1

 .2-3به کاربردن الفاظ پرطنین
از دیگر ویژگیها ی شعر او ،به کار بردن الفاظ پرطنین است بدون اینکه ضرورتی وجود
داشته باشد .همچنین ابنهانی الفاظ غریب زیادی را در شعرش به کارمیبرد؛ مانند:
مُمَنطق ،صَدقاء ،الخَطیء (فروخ .)268-267 :1984 ،در این زمینه نیز الگوی او متنبی
است منتها با یک تفاوت و آن این که این شیفتگی به آوردن لغات غریب موجب میشد
که متنبی کلماتی شاذ و برخالف قیاس را به کار برد ،ولی ابنهانی هرگز قواعد نحوی و
صرفی را زیر پا نگذاشت( .بسج)1994 :68 ،

شایان ذکر است که این الگوبرداری از شعر متنبی هرگز به معنای تقلید
کورکورانه و سرقت الفاظ و معانی شعر متنبی نیست ،بلکه شعر او حکایتگر از قدرت در
دخل و تصرف معانی و غنای لغویی اوست .این عوامل باعث شده که او را متنبی غرب
بنامند .این نامگذاری به خاطر این نیست که او از متنبی تقلید میکرده است ،بلکه به
این خاطر است که ابنهانی به رقابت با متنبی میپرداخت و همانند او شعرهای متین و
غنی از لحاظ لغوی میسرود .این همان شیوهای است که شعرای اندلس شیفته آن
شدند و از آن پیروی کردند .ابن درّاج قسطلی در رأس همه آنها قرار دارد .این شاعر هم
از متنبی تأثیر پذیرفته و از مضامین شعری او استفاده کرده و هم از ابنهانی (همان)71 :
برای نمونه میتوان این بیت ابنهانی را با بیت دیگری از ابن درّاج مقایسه کرد:
وادَّی الکَوو ورَی نَلقوووواکَّ أَم وَادَّیوو وکَّ
عَینووواکَّ أم مَغنووواکَّ مَوعَّو ودُنا و فَّوووی
ج

(علی1352 ،هو)531 :

ترجمه :چشمان تو یا خانه تو محل دیدارمان است و آیا در دره پهناور خواب دیدار
میکنیم یا در وادی تو.
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ترجمه :اگر تمام پادشاهان با تو مقایسه شوند ،تو به خاطر فزونیت ،دریایی و آنها به
خاطر حقیر و کوچک بودنشان ،چون نقطههای ریزند.
ابنهانی ،همچنین از اشعار ابوتمام و بحتری تقلید میکرد و مضامین شعری آن دو
را در شعرش میگنجاند ،این نکتهای است که حُصری در کتاب خود« ،زهراآلداب و
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إنُ کوووانَ وادَّیو وکَّ مَمندوعوووا فَمَوعَّو ودُنا
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وَادَّی الکَووورَی فَلَعَلفوووی فَّیوووهَّ أَلقَووواکَّ

ج

(القسطلی1961 ،م)539 :

 .3-3اقتباس
اقتباس از آیاتَّقرآنی ،پدیدهای است که در دیوان اکثر شاعران بهخصوص شاعران عصر
انحطاط به وضوح دیده میشود .ابن هانی نیز از این امر برکنار نبوده و با تضمین معانی و
اقتباس آیات قرآنی بر غنای شعر خود افزوده است .از طرف دیگر این امر خود نشان از
اطالع شاعر بر کالم خداوندی دارد .برای نمونه ،بیتی از دیوان شاعر میآوریم تا شاهدی
بر مدعای ما باشد:
فَمَنُ کَانَ أَسهوعَی کَوانَ بالمَجهودَّ أَجهودَرَا
وَ لَووم أَجوودَّ اَنُسَووانَ إلَّووا ابهوون سَووعیهَّ
ج

(ابنهانی1400،هو)144 :

ابنهانی ،مضمون آیه 39سوره نجم را در شعرش گنجانده ،آنجا که خداوند میفرماید:
«و أن لیسَ لإلنسان إلّا ما سَعَی».
 .4-3گرایش شیعی
بارزترین ویژگی او که در اشعارش نیز نمود دارد ،گرایش شیعی اوست
(المقری .)1988 :40،او همچنین به ترویج تشیع نیز میپرداخت و با دشمنانشان مبارزه
می کرد (بسج:)1994 :65 ،
لَجَووووأو سَّووووواکدم عاصَّووووم و مُجووووارُ
أَبنوواءَ فوواطَّمَ هَوول لَنَووا فَّووی حَشوورنا
ج

أَنووووتدم أَحَّبوووواءُ اَلووووهَّ و آلدووووهُ

خدلَفَووووا دهُ فَّووووی أَرضَّووووهَّ األَبوووورارُ

أَهووولد النوبُووووة و الرفسوووالل و الهُووودَی

فَّووووی البیِنوووواتَّ و سووووادَةو أَطهووووارُ

ج

ج

إنُ قَّیوولَ مَوونُ خَیوورد البَریوول لَووم یَکدوونُ

إلَّوووواکدم خَلُووووقو إلیووووهَّ یُشَووووارُ

ج

(ابنهانی1400،هو)150 :
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ترجمه :اگر دیدار در سرزمین و وادی تو ممنوع است پس محل دیدار ما سرزمین
پهناور خواب باشد؛ شاید با تو در آنجا دیدار کنم.
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 .4اخالق عملی در اشعار ابنهانی

 .1-4ذات روحانی و فضائل ائمه(ع)
درباره فضائل امامان و مظلومیت آنها هم در کتابهای بزرگان شیعه و هم در
کتابهای دانشمندان اهل سنّت و هم در اشعار بسیاری از شاعران برجسته عرب ،اشک
قلم بر گونه صفحات روان شده است .مثالً در کتاب معانی األخبار از جابربن جعفی
روایت شده که گوید :از امام باقر(ع) تفسیر این آیه شریفه را پرسیدم که خداوند
میفرماید« :مَثَلد کَلمَلا طَیِبَلا کَشَجَرَةا طَیِبَلا أصلدها ثَابت و فَرعُها فَّی السماءَّ تدؤتَّی أدکدلدها کدلَّ
حینا بإذن رَبِها» (ابراهیم 24/و )25
حضرت فرمودند« :أما الشَّجَرَةد فَرَسُولد اهلل(ص) و فَرعُهَا عَلَّیٌّ(ع) و غدصند الشَّجَرَة
فَاطَّمَلد بنتُ رَسُول اهلل عَلَیهَّ السالم و ثَمَردهَا أَولَادُهَا عَلَیهم السالمُ و وَرَقدها شَّیعَتدنَا :...مراد
از درخت خود پیامبر(ص) است و فرع و شاخهی آن علی(ع) و غصن آن درخت
فاطمه(س) و میوههای آن فرزندان فاطمه میباشند و شیعیان برگهای آن درخت
هستند»( .شیبانی1381 ،هو )146 :ابنهانی نیز میگوید:
مَّوونُ حَوضووهَّ الیَنبُوووع و هُوووَ شَووفَاءُ
مَّ ونُ صَ وفُو مَوواءَّ ال ووَحی و هُ ووَ مُجَاجَ ولو
ج

(ابنهانی1400،هو)12 :

ترجمه :تار و پودش از آب زالل وحی و عصاره وجودی فرشتگان و چشمه آب شفابخش
کوثر است( .شیبانی)146 :1381 ،
بهرهگیری شاعر از میراث دینی و تاریخی و شعری ،چه به صورت لفظی و چه
مضمون ،نشاندهنده این است که یکی از مهمترین منابع شعری ابنهانی ،مضامین
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رعایت اخالق عملی تضمینکننده سعادت دنیوی و اخروی انسانها است که پیوسته در
اسالم ،قرآن کریم و کتب آسمانی دیگر بدان سفارش شده است که پیامبران و امامان
معصوم نقش بزرگی در بیدارسازی و آگاهی مردم به این آموزههای اخالقی داشتهاند .اما
در کنار این ها ،شاعران نیز نقش بزرگی در تحکیم مبانی اعتقادی ،دینی ،عملی بازی
میکنند و این عقاید را در اشعارشان متجلی میکنند .ابنهانی نیز از شاعرانی است که
در البهالی قصائد زیبایی که سروده است ،بسیاری از آموزههای اخالق عملی را گنجانده
که به بررسی نمونههایی از آن آموزهها میپردازیم:
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دینی است .ابنهانی ویژگیهای شخصیتهای دینی و تاریخی را به خود نسبت
نمیدهد ،بلکه این ویژگیها را به ممدوحش نسبت میدهد ،مانند همین شعر ابنهانی
در مدح معزّ که در این شعر تمام صفات نبی اکرم(ص) را به او نسبت داده است.
(اسماعیل الطائی2005 ،م)35 :

ج

(ابنهانی1400،هو)12 :

ترجمه :او سرشته از آن درخت جاودان به ثمر نشسته و سایه گسترده است.
این بیت تلمیح و اشارهای است به این حدیث« :أَنَّ النَّبیَ(ص) تَنَاولَ التوفَّاحَ لَیلَلَ
اَسرَاءَّ فَکَانَت مَّنُهَا فَاطَّمَلد(ع) و کَانَ یَشدمها إذا اشتَاقَ إلَیهَا :رسول خدا(ص) در شب
معراج سیبی از بهشت تناول نمودند که همان سیب نطفه حضرت زهرا (س) شد و
رسول خدا (ص) میفرمود که هر گاه به بهشت مشتاق میشد زهرای اطهر (س) را
میبوید»( .علی)16 :1352 ،
از آنجا که ابنهانی ،وجود و سالله دولت فاطمیان را از وجود مبارک حضرت فاطمه
زهرا(س) میداند؛ تمام صفات واالی انسانی را که در نهاد آن بانوی بزرگوار جمع شده
است ،به فاطمیان و خلیفه آنان یعنی معزّ نسبت میدهد و با این کار در واقع به مدح
اهل بیت(ع) نیز می پردازد .اگر با این زاویه دید به اشعار مدحی که شاعر در مورد معزّ و
سرداران دولت فاطمی سروده ،بنگریم ،خواهیم دید که تمام کالمش راستین و صادق
است و هیچ کفر و الحادی در منطق او نیست؛ زیرا مقصود اصلی او از تمام این مدایح
طوالنی بیان صفات اهل بیت(ع) است که هیچ قلم و شعری هرچند به درازا کشد ،قادر
به بیان گوشهای از صفات آنان نیست.
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همچنین کلمه «شفاء» با توجه به این بیت و مفهوم آن اشاره دارد به آیه «و ندنَزفلد مَّنَ
القدرآن ما هُوَ شَّفَاء ورَحمَلو لَّلمُؤمَّنینَ والیَزیدُ الظَّالَّمینَ إلَّا خَسَارا» (سوره أسراء)82 /
ترجمه :و از قرآن آنچه را که برای مؤمنین شفاء و رحمت است فرو میفرستیم و بر
ستمکاران جز زیان نمیافزاید .در این بیت همانطوری که دیده میشود وامگیری شاعر
از قرآن کریم به صورت مستقیم و در قالب لفظ «شفاء» صورت گرفته است.
ابنهانی در مدح خلیفه المعز لدین اهلل ،فضایل و مناقب امامان همام را اینگونه
توصیف می نماید:
ثَمَرَاتدهووووووا و تَفَیّووووووأَ األَفُیَوووووواءُ
مَّوونُ أَیکَوول الفَّوورُدَوهس حَیووثد تَفَتَّقَووته
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 .2-4هدفمندی زندگی
و موووووا خدلَّقَوووووته عَبَثًوووووا أدمووووولو

و التَوووورَکَ اللّووووهُ قَومووووا سُوووودی

ج

(ابنهانی1400 ،هو)25 :

 .3-4حقانیت اهل بیت(ع) و شفیع بودن ایشان در روز قیامت
أَبنَوواءَ فَوواطَّمَ هَوولُ لَنَووا فَّووی حَشُوورنا

لَجَووووأو سَّوووووَاکدم عَاصَّووووم و مُجَووووارُ

ج

(ابنهانی1400،هو)150 :

ترجمه :ای فرزندان حضرت فاطمه(س) آیا در روز حساب و کتاب ،ما را پناهی جز شما
هست.
ابنهانی به صراحت بر حقانیت فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید میکند .از
دید ابنهانی؛ فاطمیان ،دوستان خدایند و برگزیده و خلیفه خداوند بر روی زمیناند که
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ترجمه :هیچ قومی بیهوده آفریده نشده است و خداوند هیچ یک از مردمان را به حال
خود رها نکرده است.
اقتباسهای قرآنی ابنهانی یا به شکل مستقیم است؛ یعنی عین آیات قرآنی را بدون
تغییر در شعر خود به کار میبرد .او در این بخش ،آیات قرآنی را متناسب با موضوعات
قصایدش به کار برده است و تناسب خوبی بین متن قرآنی و شعری ایجاد کرده و
ساختار لفظی آیات قرآنی را حفظ کرده است .اما صورت دوم اقتباسات قرآنی در شعر
ابنهانی به شکل تناص غیرمستقیم یا همان نقل مضمون آیات قرآنی و به کار بردن آن
در ساختار شعری است .در این بخش شاعر ساختار لفظی آیات را تغیر میدهد و بیشتر
مضمون آیات قرآنی مدّنظر شاعر است (اسماعیل الطائی2005 ،م )45-44 :همانند بیت
باال که اقتباسی است از این آیه قرآنی:
«أَیَحهسَبُ الُإنُسَاند أَنُ یُتُرَکَ سُدی» (قیامل )36 /آیا انسان گمان میکند بیهوده و
مهمل [و بدون تکلیف و مسؤولیت] رها میشود؟! «.»36
شاعر در این بیت با استفاده از مضمون آیه قرآنی بر این نکته تأکید دارد که هیچ
یک از امور این دنیا بی نظم و قاعده نیست و هر چیزی هدفی خاص را دنبال میکند و
زندگانی انسان هدفمند است و خداوند متعال نیز هیچ امتی را بیهوده نیافریده و اینها
همه نشان از هدفمند بودن دنیا توسط آفریننده بینظیر اوست.
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نبوت و رسالت از میان ایشان است و اشاره به این نکته دارد که در روز قیامت تنها اهل
بیت رسول اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان شفیع مسلمانان و پناهگاه آنها در آن روز
سهمگین خواهند بود.2

أَنووووتدم أَحَّبوووواءُ اَلووووهَّ و آلدووووهُ

خدلَفَووووا دهُ فَّووووی أَرضَّووووهَّ األَبوووورارُ

ج

أَهووولد النوبُووووة و الرفسوووالل و الهُووودَی

فَّووووی البیِنوووواتَّ و سووووادَةو أَطهووووارُ

ج

(ابنهانی1400 ،هو)150 :

ترجمه :شما مُحبّان خدا و اهل بیت پیامبر (ص) و جانشینان نیککردار او در زمین
هستید .شما خاندان نبوت ،رسالت ،هدایت ،پاکی و طهارت هستید.
همان طوری که به وضوح مشاهده می گردد شاعر به مسأله امامت اشاره دارد که
بعد از پیامبر (ص) خاص خاندان پیامبر (امامان معصوم) میباشد و بعد ایشان ،شاعر آن
را منتسب به خلفای فاطمی میداند و آنها را جانشین اهل بیت(ع) برمیشمارد.
 .5-4وفای به عهد
در قرآن کریم و احادیث و شریعت اسالمی پیوسته به وفای به عهد سفارش های بسیار
شده است « :وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الُیَتَّیم إلَّا بالَّتَّی هَّیَ أَحهسَند حَتَّی یَبهلدغَ أَشددهُ وَأَوهفدوا بالُعَههدَّ إنَّ
الُعَههدَ کَانَ مَسهئدولًا» (إسراء :)34/و به مال یتیم تا زمانی که به سنّ بلوغ و رشدش برسد،
جز به بهترین شیوه نزدیک نشوید و به عهد و پیمان وفا کنید ،زیرا [روز قیامت] درباره
پیمان بازخواست خواهد شد.
و در حدیث شریف آمده است« :لَّکدلف غَادَّرا لَّوَاء یَومَ القَّیامَل یُعرَفُ بهَّ :هر خیانتکاری
روز قیامت پرچمی دارد که بدان شناخته شود»( .نهج الفصاحه)
یکی از آموزههای اخالق عملی که ابنهانی بدان بسیار در اشعارش سفارش کرده
است وفای به عهد و خلف وعده نکردن میباشد که در این جا نیز ابنهانی عالوه بر این
نکتهی زیبای اخالقی که در شعرش جای داده اشاره به معصومیت ائمه اطهار و مبرا
بودن ایشان از گناه و خلف وعده دارد:
والتَّحهلَّیووووول ال خدلُوووووف وال إنکَوووووارُ
وَ الووو ووَحهی والتَّأویووووول والتَّحهوووووریم
ج

إنُ قَّیوولَ مَوونُ خَیوورد البَریوول لَووم یَکدوونُ

إلَّووووا کدوووومُ خَلووووقو إلیووووه یُشَووووارُ
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 .4-4مقام امامت اهل بیت پیامبر(ص)
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ج

لَووو تَلُمَّسُووونَ الصووخُرَ لَانبَجَسَووته بووهَّ

و تَفَجووووورَت و تَووووودَفَقَّته أنهَوووووارُ

ج

(ابنهانی1400 ،هو)150 :

 .6-4یاری خداوند
لَعَمووری لَقَووده أدیِوودتَ یَووومَ الوووَغَی بووهَّ

کَمَووا أدیِوودَته کَفَّوواکَ باألَنمُوول العَشُوور

ج

لَوووذَلکَ نَوووواجَی اهللَ مُوسَوووی نَبیوووهُ

فَنَادَی أَن اشرَح ما یَضَّویقد بوهَّ صَودری

وَ هَبه لَّی وَزیورًا مَّون أَخَّوی اسهوتَعَّنُ بوهَّ

و شدوود بووهَّ أَزهری وأَشُوورکُهُ فَّووی أَمووری

ج

ج

(ابنهانی1400 ،هو)158 :

ترجمه :سوگند یاد می کنم به اینکه خداوند در روز جنگ یاریت داد همانطور که وجود
دستانت وجود انگشتان دهگانه را تأیید میکنند .برای این خداوند به کمک پیامبرش،
حضرت موسی(ع) شتافت و به او یاری رساند که موسی (ع) در حالت دعا به خدا گفت:
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ترجمه :شما خاندان وحی و تأویل و تحریم و تحلیل هستید ،خدلف وعده نمیکنید و
کسی را یارای انکار آن نیست .اگر گفته شود :بهترین مخلوقات کیست؟ غیر از شما
کسی نیست که بدان اشاره شود .اگر شما به سنگ خارا دست بزنید ،رودهای پرآبی از
آن فوران می کند(.شیبانی)151-150 :1381 ،
بیت اخیر اشاره دارد به آیه« :وَ قَطَّعهنَاهُمُ اثُنَتَیه عَشُرَةَ أَسهبَاطًا أدمَما وَ أَوهحَیهنَا إلَی
مُوسَی إذَّ اسهتَسهقَاهُ قَوهمُهُ أَن اضُربه بعَصَاکَ الُحَجَرَ فَانُبَجَسَته مَّنُهُ اثُنَتَا عَشُرَةَ عَیهنًا قَده
عَلَّمَ کدلو أدنَاسا مَشُرَبَهُمه وَ ظَلَّلُنَا عَلَیههمُ الُغَمَامَ وَأَنُزَلُنَا عَلَیههمُ الُمَنَّ وَالسلُوَی کدلدوا مَّنُ
طَیِبَاتَّ مَا رَزَقُنَاکدمه وَمَا ظَلَمُونَا وَلَکَّنُ کَاندوا أَنُفدسَهُمه یَظُلَّمُونَ» (اعراف )160/و ما
بنیاسرائیل را به دوازده قبیله که هر یک امتی بودند ،تقسیم کردیم و به موسی هنگامی
که قومش از او درخواست آب کردند ،وحی نمودیم که عصایت را بر این سنگ بزن؛ در
نتیجه دوازده چشمه از آن جوشید؛ هر گروهی چشمه ویژه خود را شناخت؛ و ابر را بر
سر آنان سایبان قرار دادیم و برای آنان منّ و سلوی [یعنی ترنجبین و مرغی مخصوص]
نازل کردیم [و به آنان گفتیم] از روزیهای پاکیزهای که به شما دادیم بخورید و [آنان با
سرپیچی از فرمانهای ما] بر ما ستم نکردند ،ولی همواره بر خود ستم میورزیدند
«.»160
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آنچه که سینه ام را تنگ کرده بگشای و برادر مرا به عنوان وزیر من قرار ده و به وسیله
او به من یاری رسان و پشتم را به او استوار کن او را شریک کارم گردان.
این ابیات مقتبس از آیات« :قَالَ رَبِ اشُرَحه لَّی صَدهری ( )25وَ یَسِرُ لَّی أَمهری ()26
وَ احهلدلُ عُقُدَةً مَّنُ لَّسَانَّی ( )27یَفُقَهُوا قَوهلَّی ( )28وَاجهعَلُ لَّی وَزیرًا مَّنُ أَههلَّی ( )29هَارُونَ
پروردگارم! سینهام را [برای تحمل این وظیفه سنگین] گشاده گردان »25« ،و کارم را
برایم آسان ساز »26« ،و گَّرهی را [که مانع روان سخن گفتن من است] از زبانم بگشای،
« [»27تا] سخنم را بفهمند  »28«،و از خانوادهام دستیاری برایم قرار ده »29« ،هارون،
برادرم را « »30پشتم را به او محکم کن »31« ،و او را در کارم شریک گردان.
این ابیات دربردارنده این مضمون اخالقی عملی است که خداوند هیچ یک از
بندگانش را تنها به حال خود وا نمینهد و در مواقع سختی به فریادش میرسد و انسان
یاری خدا را در دعاهای خالصانهاش به درگاه او طلب میکند و خداوند نیز بندگانش را
دست خالی از درگاهش باز نمیگرداند .همانطور که حضرت موسی(ع) از خداوند
تقاضای کمک کرد و خداوند نیز با دادن سعه صدر به او و فرستادن هارون به عنوان
وزیر به فریادش رسید و او را یاری داد.
 .7-4مژده پیروزی به مؤمنان از سوی خداوند
مُتَقَلفووودا سَووویفَین :سَووویفَ اهلل مَّووونُ

نَصو ورا و سَووویفَکَ ذَا الفَقَوووار المُرهَفَوووا

ج

(ابنهانی1400،هو)205 :

ترجمه :پیروی کننده از دو شمشیر است شمشیر خدا برای پیروزی و شمشیر تو که
همچون شمشیر ذوالفقار تیز و برنده است.
مضمون این بیت منطبق با آیه  13سوره الصف است« :وَ أدخُرَی تدحَّبونَهَا نَصهرو مَّنَ اللَّهَّ
وَ فَتُح قَریب وَبَشفر الُمُؤُمَّنَّینَ» (الصف)13/

ترجمه آیه «و نعمتهای دیگری که آن را دوست دارید [و به شما عطا میکند]
یاری و پیروزی نزدیک از سوی خداست و مؤمنان را مژده ده».
شاعر در این جا اشاره به شمشیر امام علی(ع)؛ یعنی «ذوالفقار» دارد و اینکه
پیروزی به خواست خداوند و با توکل بر او و تنها نصیب بندگان مؤمن و خداپرست
میشود .ابنهانی بخشی از آیه  13را یعنی «نصر من اهلل» را با اندکی تحویر (جابجایی
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أَخَّی ( )30اشُدُده بهَّ أَزهری ( )31وَأَشُرکُهُ فَّی أَمهری﴾ (( )32طه :)35-32 /گفت :ای
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 .8-4صبر و استقامت در برابر ستمگران
فَتَرَبصُوووووا فَاللّووووهُ مُنُجووووزد وَعهوووودَّهَّ

قَوووووده آنَ لَّلظَّلمَووووواءَّ أَنُ تَتَکَشَّوووووفَا

ج

(ابنهانی1400 ،هو)204 :

ترجمه :پس منتظر باشید که خداوند تحقق بخش وعدهاش میباشد و زمان آن فرا
رسیده است که پرده تاریکی کنار زده شود و روشنایی پدید آید.
مضمون این بیت برگرفته شده از آیه  47سوره الحج است« :وَیَسهتَعهجلدونَکَ بالُعَذَاب وَ لَنُ
یُخُلَّفَ اللَّهُ وَعهدَهُ وَ إنَّ یَوهما عَّنُدَ رَبِکَ کَأَلُفَّ سَنَلا مَّما تَعُدونَ» (الحج)47/
ترجمه :و آنان از تو [بر پایه ریشخند] شتاب در عذاب را درخواست میکنند ،در حالی
که خدا هرگز از وعدهاش تخلف نمیکند و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال
از سالهایی است که شما میشمارید [برای او زمان نزدیک ،زمان دور ،امروز ،دیروز،
گذشته و آینده مفهومی ندارد؛ بنابراین فاصله زمانی شما با عذاب الهی شما را دچار این
پندار نکند که تهدید به عذاب ،تهدیدی طوالنی و دروغ است].
تنها بخشی از آیه  47سوره حج یعنی «وَلَنُ یُخُلَّفَ اللَّهُ وَعهدَهُ» با بیت همخوانی دارد
و شاعر معنای این آیه را با توجه به مصراع اول اقتباس کرده و این نکته را بیان داشته
که خداوند متعال هرگز خلف وعده نمیکند و به یاری مسلمین میشتابد اگر صبر و
استقامت داشته باشند.
 .9-4تقوای الهی داشتن و پیروی از جانشینان او
از مهمترین آموزههای اخالقی -عملی که بدان در اسالم بسیار تأکید شده میتوان از
تقوا نام برد که نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسان بازی میکند و خداوند متعال
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در الفاظ) به صورت «اهلل من النصر» به کار برده است .بنابراین تناص موجود در این
بیت هم تناص مستقیم است؛ یعنی الفاظی را از آیه قرآنی وام گرفته و هم تناص
غیرمستقیم دارد؛ یعنی نقل مضمون آیه است که بیان میدارد که پیروزی از سوی
خداوند متعال به دست میآید و در پس آن مژده دادن به مؤمنان و پیروزی ایشان را
خبر میدهد.
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ج

لَکَّو ونُکدمه کدنُو وتدمه کَأَههووول العَّجهووول لَو ومه

یُحفَووووظ لَّمُوسَوو وی فَّوووویهم هَوو وردوند

ج

(ابنهانی1400 ،هو)355 :

ترجمه :اگر تقوای خدا پیشه خود میساختید ،هیچ جاهطلب و بلندپروازی چشم به
خالفت نمیدوخت ،ولی شما همچون اسرائیلیها (ستمگران) بودید که هارون را در
میان خود ارج ننهادند و زبون یافتند ،شما نیز با علی(ع) چنین کردید( .شیبانی:1381 ،
)143

این ابیات اشاره دارد به آیات  147و 150سوره اعراف« :و اتَّخذَ قَوهمُ مُوسَی بَعهدَهُ مَّنُ
حُلَّیِهم عَّجهلًا جَسَدا لَهُ خدوار أَلَمه یَرَوا أَنَّهُ الیُکَلفمُهُمه و الیَهدَّیهمه سَبیلًا إتَّخَذدوهُ و کَاندوا
ظَالَّمَّینَ» (اعراف)147/
ترجمه :قوم موسی پس از [عزیمت] او ،از زیورهای خود مجسّمل گوسالهای برای خود
ساختند که صدای گاو داشت .آیا ندیدند که آن [گوساله] با ایشان سخن نمیگوید و
راهی بدانها نمینماید؟ آن را [به پرستش] گرفتند و ستمکار بودند.
« و لمّا رَجَعَ موسی إلی قَومَّه غَضبانَ أَسَّفاً قالَ بئسَما خَلَفتدمونی مَّن بعدی أعَجلتدم أمرَ
رَ بِکدم و أَلقی األلواحَ و أَخَذَ برَأس أخیه یَجُروهُ إلیه قالَ ابنَ أدم إنَّ القومَ استَضعَفونی و کادوُا
یَقتلونَنَّی فالتدشمَّت بی األعداءَ و التَجعَلنی مع القوم الظالَّمینَ» (اعراف)150/
ترجمه :و چون موسی ،خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت ،گفت« :پس
از من چه بد جانشینی برای من بودید! آیا بر فرمان پروزدگارتان پیشی گرفتید؟ و الواح
را افکند و [موی] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید[ .هارون] گفت« :ای
فرزند مادرم ،این قوم ،مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند؛ پس مرا
دشمن شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده.
و نیز اقتباس مضمونی از آیه« :و أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول وأولو األمر منکم»
(نساء )59/میباشد .ابنهانی در ابیات مذکور با توجه به وامگیریهای قرآنی از آیات
سوره «اعراف» و «نساء» به این نکتهی اخالقی اشاره دارد که تقوای الهی داشتن یکی از
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نیز در آیات بسیاری بدان اشاره کرده است مانند« :یَا أَیهَا الَّذَّینَ آمَندوا اتَّقدوا اللَّهَ وَقدولدوا قَوهلًا
سَدَّیدا»( .أحزاب)70/
ترجمه :ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و سخن درست و استوار گویید.
ابنهانی نیز در اشعارش بدین آموزهی اخالقی اشاره میکند و میگوید:
طَو ورُف وَ لَوووم یَشو ومَ لَهَوووا عَّووورنَّیند
لَووووه تَتَّقدوووونَ اهللَ لَووومه یَطمَوووحه لَهَوووا
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ملزومات انسان مسلمان و خداشناس است و راه اطاعت بندگان از اوست و به تبع اطاعت
از خداوند متعال ،اطاعت از پیامبران او و جانشینان ایشان را به دنبال خواهد داشت.

وَ لَقَو وده أتیو وتَ األَرهَْ مَّو ونُ أطرَافَّهَوووا

وَ وَطَّئُتَهَوووا بوووالعَزُم وَ هَّووویَ ذَلدوووولد

ج

(ابنهانی1400 ،هو)263 :

ترجمه :و قطعا تو زمین و اکناف آن را به هم آوردی و با عزم و اراده آن را پیمودی در
حالی که زمین رام تو بود.
عبارتَّ «و لقد أتیتَ األرَْ منُ أطرافها» اشاره دارد به این آیه قرآنی« :أَوَلَمه یَرَوها أَنَّا
نَأُتَّی الُأَرهَْ نَنُقدصُهَا مَّنُ أَطُرَافَّهَا وَاللَّهُ یَحهکدمُ لَا مُعَقفبَ لَّحُکُمَّهَّ وَ هُوَ سَریعُ الُحَّسَاب».
(الرعد)41/

ترجمه« :آیا نمیدانند که ما همواره به زمین میپردازیم و از اطراف [و جوانب] آن [که
ملتها ،اقوام ،تمدنها و دانشمندانش هستند] میکاهیم؟ و خدا حکم میکند و هیچ
بازدارندهای برای حکمش نیست و او در حسابرسی سریع است».
وامگیری شاعر در این بیت همانطوری که مشهود است از نوع اقتباس لفظی است
یعنی ابنهانی عینًا آیه قرآنی را با الفاظش در بیت خود گنجانده است و به کمک آن به
این نکته اخالقی اشاره میکند که خداوند متعال به امور این دنیا (زمین) میپردازد و
تمام امور این دنیا بر پایه حساب و کتاب است خداوند بهترین حسابگران میباشد .با
توجه به این آموزه ،انسان میتواند از خواب غفلت برخیزد و مراقب اعمال خود باشد و با
تأکید به این که حسابرسی وجود دارد ،از اعمال غلط و اشتباه خود دست شوید و به راه
راست درآید.
 .11-4زشتی صفت تکبّر
لَأَلقَو وته إلَیو وهَّ األَبحُو ورد الصوووم أَمرَهَوووا

وَ هَبووته بمَووا شَوواءَ ،الرفیَوواحُ السوووَاهَّکُ

ج

(ابنهانی1400 ،هو)243 :

ترجمه :قطعاً دریاهای خاموش فرمانش را به او ابالغ کردند و بادهای طوفانی به اراده او
وزیدند.
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 .10-4حسابرسی دنیا توسط خداوند
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مضم ون این بیت با این آیه قرآنی هم خوانی دارد« :إنَّ قَارُونَ کَانَ مَّنُ قَوهم مُوسَی
فَبَغَی عَلَیههمه وَآتَیهنَاهُ مَّنَ الُکدندوز مَا إنَّ مَفَاتَّحَهُ لَتَندوءُ بالُعُصهبَل أدولَّی الُقدوة إذُ قَالَ لَهُ قَوهمُهُ لَا
تَفُرَحه إنَّ اللَّهَ لَا یُحَّب الُفَرحَّینَ»( .القصص)76/

 .12-4پذیرش خطا و استغفار کردن
وَ الووذَّنُبُ فَّوووی مَوودهحا رَأیتدووکَ فَوقَووهُ

أَی الرفجَوووال یُقَوووالد فَّیوووکَ أَصَوووابَا

هَبهنَّووی کَ وذَّی المَّحه ورَاب فَّی وکَ و لدووومَّی

المَّحرَابَوووا3

ج

کَالخَصهووم حَّوووینَ تَسَوووورُوا

ج

فَأنَوووا المُنَّیووبُ و فَّیو وهَّ أَعهظَوومُ أدسهو ووَةا

قَوووده خَووورَّ قَبلَّوووی رَاکَّعوووا وَ أَنَابَوووا

ج

(ابنهانی1400 ،هو)54-53 :

ترجمه :گناه از آن من است اگر مدحی گفتم که تو باالتر از آنی؛ کدام شاعر را میتوان
یافت که مدحش بتواند در شأن تو باشد .فرْ کن که من چون حضرت داود(ع) هستم
و س رزنشگرانم مانند شاکیانیند که از دیوارهای خانه او باال رفتند تا شکایت خویش پیش
او برند .و من اکنون [از قصور خویش در مدح تو] به سوی تو ناالن و زار آمدهام و او
بهترین الگو برای من است که به خاطر خطای خویش در دادرسی در مقابل خداوند
سجده و توبه کرد.
ابنهانی برای بیان این که با مدح خویش نتوانسه است ،شأن و مقام جعفربنعلی را
بیان کند ،از تراث دینی استفاده کرده است و داستان حضرت داود(ع) و ماجرای
دادرسی نزد وی و استغفار آن حضرت را در ضمن ابیات خود می آورد .ابنهانی آیه 21
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ترجمه :همانا قارون از قوم موسی بود که بر آنان تعدی و تجاوز کرد ،و از گنجینههای
مال و ثروت آن اندازه به او دادیم که حمل کلیدهایش بر گروهی نیرومند دشوار میآمد.
[یاد کن] هنگامی که قومش به او گفتند[ :متکبرانه و مغرورانه] شادی مکن ،قطعاً خدا
شادمانان [متکبر و مغرور] را دوست ندارد.
اقتباسی که شاعر در این بیت انجام داده اقتباس معنایی– مضمونی سوره قصص
است که بیان داشته غرور و تکبر عامل بدبختی و شقاوت انسانها میگردد و از رسیدن
به اهداف عالیه و کمال بازمی دارد و انسان را به سمت پیروی از هواهای نفسانی سوق
میدهد و کسی که دچار خود پسندی میشود ،موفقیتها و پیروزیهای به دست آمده
در زندگی را از آن خود میداند و اینها همه زمینه دوری از خداوند و غضب او را به
دنبال دارد.
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باقی بود که بسیار خوب ،شما قصد سوئی ندارید و هدفتان شکایت نزد قاضی است،
ولی آمدن از این راه غیرمعمول برای چه منظوری بود؟ اما آنها مجال زیادی به داود (ع)
ندادند و یکی برای طرح شکایت پیشقدم شد و گفت این برادر من است ،نود و نه میش
دارد و من یکی بیش ندارم ولی او اصرار دارد که این یکی را هم به من واگذار! ،او از نظر
سخن بر من غلبه کرده و از من گویاتر است .در این جا داود (ع) پیش از آن که گفتار
طرف مقابل را بشنود -چنانکه ظاهر آیات قرآن است -رو به شاکی کرد و گفت :مسلماً
او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم روا داشته! اما این
تازگی ندارد بسیاری از دوستان و افرادی که با هم سرو کار دارند نسبت به یکدیگر ظلم
و ستم میکنند مگر آنها که ایمان آوردهاند و عمل صالح دارند .آری آنها که در
معاشرت و دوستی حق دیگران را به طور کامل رعایت کنند و کمترین تعدی بر دوستان
خود روا ندارند کمند ،تنها کسانی میتوانند حق دوستان و آشنایان را به طور کامالً
عادالنه ادا کنند که از سرمایه ایمان و عمل صالح بهره کافی داشته باشند .به هر حال
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تا  26سوره ص را در بطن متن شعری خود قرار داده است و بین خود و حضرت داود
مشابهت ایجاد کرده و وجهشبه را تسامح و ترک اولی بودن داده است.
برای فهم بهتر این بخش از قصیده ماجرای حضرت داود(ع) را از تفسیر نمونه
میآوریم« :محراب به معنی صدر مجلس و یا غرفههای فوقانی است و چون محل عبادت
در آن قرار میگرفته تدریجاً به معنی معبد به کار رفته است و در استعماالت روزمره
خصوصاً به مکانی که امام جماعت برای اقامه نماز جماعت میایستد گفته میشود .در
مفردات از بعضی نقل شده که محراب مسجد را از این نظر محراب گفتهاند که محل
حرب و جنگ با شیطان و هوای نفس است .به هر حال با این که داود محافظین و
مراقبین فراوانی در اطراف خود داشت ،طرفین نزاع از غیر راه معمولی از دیوار محراب و
قصر او باال رفتند و ناگهان در برابر او ظاهر گشتند ،چنان که قرآن در ادامه این بحث
میگوید :ناگهان آنها بر داود وارد شدند (بیآن که اجازهای گرفته باشند و یا اطالع
قبلی بدهند) لذا داود از مشاهده آنها وحشت کرده؛ زیرا فکر میکرد قصد سوئی در باره
او دارند .اما آنها به زودی وحشت او را از بین بردند و گفتند :نترس ،دو نفر شاکی
هستیم که یکی از ما بر دیگری تعدی کرده و برای دادرسی نزد تو آمدیم .اکنون در
میان ما به حق داوری کن ،و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت فرما.
مسلماً نگرانی و وحشت داود در اینجا کم شد ،ولی شاید این سؤال هنوز برای او
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نتایج
شاعران مسلمان از اشعارشان برای تحکیمسازی مبانی دینی -اعتقوادی و اخالقوی بهوره
میبرند و بدین وسیله خوانندگان شان را بوا ایون گونوه اشوعار متنبوه و آگواه مویکننود.
ابنهانی البیری نیز یکی از شاعران نامی و شیعی مذهب اندلس است که با تربیت دینوی
قرآنی پرورش یافته است بدین جهت در اشعارش وام گیری از قرآن و آموزههوای آن بوه
کثرت دیده میشود و این وامگیری هم به صورت اقتباس از لفظ آیات قرآنی بوه صوورت
کامل یا به صورت بخشی از آیه و هم به صوورت اقتبواس مضومون و معوانی آیوات بووده
است .در این میان شاعر با مهارت خاصوی در البوهالی اشوعارش درکنوار تنواص دینوی-
قرآنی ،آموزههای بسیاری از اخالق عملی همچون ذات روحانی و فضائل ائمه اطهوار (ع)،
یاری خداوند به بندگان ،هدفمنودی زنودگی ،وفوای بوه عهود ،مقوام اماموت اهول بیوت
پیامبر(ص) ،صبر و استقامت در برابر ستمگران ،زشوتی صوفت تکبّور ،حسابرسوی دنیوا و
تقوای الهی داشتن را جای داده است.
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چنین به نظر میرسد که طرفین نزاع با شنیدن این سخن قانع شدند و مجلس داود را
ترک گفتند.
ولی داود(ع) در اینجا در فکر فرو رفت و با این که میدانست قضاوت عادالنهای کرده چه
اینکه اگر طرف دعوا ادعای شاکی را قبول نداشت حتماً اعتراْ میکرد ،سکوت او
بهترین دلیل بر این بوده که مسأله همان است که شاکی مطرح کرده ،ولی با این حال
آداب مجلس قضا ایجاب میکند که حضرت داود در گفتار خود عجله نمیکرد ،بلکه از
طرف مقابل شخصاً سؤال مینمود سپس داوری میکرد ،لذا از این کار خود سخت
پشیمان شد و گمان کرد که ما او را با این جریان آزمودهایم .در مقام استغفار برآمد و از
درگاه پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد .به هر حال خداوند او
را مشمول لطف خود قرار داد و لغزش او را در این ترک اولی بخشید چنانکه قرآن در
آیه بعد میگوید :ما این عمل را بر او بخشیدیم .و او نزد ما دارای مقام واال و آینده نیک
است(».آیت اهلل مکارم شیرازی :1374 ،ج)248-245 ،19

110

بازتاب نگرش قرآنی -روایی شیعی در اشعار ابنهانی اندلسی

یادداشتها

 . 3اشاره دارد به آیه  26-21سوره ص :وَ هَلُ أَتَاکَ نَبَأد الُخَصهم إذُ تَسَورُوا الُمَّحهرَابَ ( )21إذُ دَخَلدوا عَلَی دَاوُودَ فَفَزعَ
مَّنُهُمه قَالدوا لَا تَخَفه خَصهمَان بَغَی بَعهضدنَا عَلَی بَعهضا فَاحهکدمه بَیهنَنَا بالُحَقف وَلَا تدشُطَّطُ وَاههدَّنَا إلَی سَوَاءَّ الصِرَاطَّ ( )22إنَّ
هَذَا أَخَّی لَهُ تَّسهع وَتَّسهعُونَ نَعهجَلً وَلَّیَ نَعهجَلو وَاحَّدَةو فَقَالَ أَکُفَّلُنَّیهَا وَعَزَّنَّی فَّی الُخَّطَاب ( )23قَالَ لَقَده ظَلَمَکَ بسُؤَال
نَعهجَتَّکَ إلَی نَّعَاجهَّ وَإنَّ کَثَّیرًا مَّنَ الُخدلَطَاءَّ لَیَبهغَّی بَعهضدهُمه عَلَی بَعهضا إلَّا الَّذَّینَ آمَندوا وَعَمَّلدوا الصالَّحَاتَّ وَقَلَّیلو مَا
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 . 1این بیت و بیت های مشابه آن که شاعر از صنعت بالغی مبالغه و غلوّ برای بیان مقصود خود از آن استفاده
کرده ،موجب مناقشات زیادی در بین ناقدان و علما شده است؛ به طوری که بعضیها را واداشته است که حکم به
کفر و ارتداد او دهند .البته پژوهشگران وارسته و آگاه در ایران با مقاالت خود سعی کردهاند که گرد اتهام را از این
شاعر شیعی بزرگ پاک کنند؛ استادانی امثال دکتر محمد رضایی .برای اینکه مقصود بهتر بیان شود عین
عبارتهای دکتر محمد رضایی را بیان میکنم:
«آیا مدائح مبالغه آمیز او ناشی از کفر و الحاد است و بر ارتداد او داللت دارد یا این که برآمده از اعتقاد راس به
اصول مذهب اسماعیلی است؟
ایشان این سؤال را با سؤال دیگری جواب می دهند :رجال دین که بر او خشم گرفتند چه کسانی بوده و معتقد به
کدامین مذهب بوده اند و چه جایگاه و منزلتی داشتند؟ بدون شک رجال دین همان فقهای اهل سنّت مالکی
مذهب بودند که بر زندگی و محیط فکری ،عقیدتی آن روز اندلس سیطره تام داشتند .چرا که تنها فقه مالکی در
اندلس اجرا می شد و اهل سنّت هم در این رهگذر قدرت یافتند .بنابراین ،موارد باال به خوبی ثابت میکند که
مبارزه با گرایشهای شیعی سرلوحه برنامه های عبدالرحمان سوم بوده است و اینکه فقه مالکی به صورت ابزاری
کارآمد برای تنظیم روابط همزیستی گروه های اجتماعی درآمد ،مطمئنا به دو علت بوده است؛ یکی اینکه امویان
در سرزمین غریب مجبور بودند از بعضی تعصبات و جانبداریها دست بردارند و مانند امویان شام به عربی بودن
خویش و اینکه دولت آنها بایستی گوشت و خون آن عربی باشد تعصب نورزند و استفاده از فقه مالکی هم به
منظور تنظیم روابط همزیستی با یهودیان و مسیحیان بوده است ولی هرجا سخن از شیعه و علویان و فاطمیان به
میان میآمده سخت با آن مبارزه میکرده اند .بعید نیست فقهای اهل سنّت بر کسی که عرصه را بر آنها تنگ
نموده است و می رود تا هستی اش را برباد دهد ،سخت گیرند و با دستاویزهای مذهبی صدایش را در گلو خفه
کنند و او را متهم به کفر و زندقه و الحاد و ارتداد نمایند( ».ر.ج :محمدرضایی ،شرح حال ابنهانی شاعر شیعی:
)248-230
 . 2ادیبان و ناقدان زیادی این سبک از مدایح ابن هانی را نپذیرفته اند؛ همانند أحمد هیکل که نظر خود
را به این شکل در مورد مدایح ابن هانی بیان می کند « :بدون شک ،صراحات بیان زمانی پسندیده است که
برخواست ه از صدق عاطفه و احساس و اندیشه درست باشد ،اما زمانی که مبالغات طوری باشد که ذوق
ادبی ،عقل و دین آن را تأیید نمی کند ،پسندیده و مقبول نیست؛ همانند اشعار مدحی که ابن هانی در
مورد ممدوحانش و علی الخصوص مع زّ سروده است » .در جواب ناقدان و ادیبانی همانند او که ا ین چنین
در مورد اشعار او حکم می کنند باید گفت که ابن هانی هم در کالم و هم در احساسات خود صادق است و
این امر ناشی از تمسک و پایبندی او به اصول تشیع است و احساس راستین او به این که با زبان شعرش
از این دین و پیروانش دفاع کند .و ابن هانی با صراحت کامل و نیز با تعصب کامل به دیانت خود یعنی
تشیع ،عقاید این دین راستین را بیان می کند که به مذاق خیلی ها که با اصول تشیع آشنا نیستند ،تل و
ناگواراست( .فرح)21- 20 : 2011 ،
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هُمه وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسهتَغُفَرَ رَبهُ وَخَرَّ رَاکَّعا وَأَنَابَ ( )24فَغَفَرُنَا لَهُ ذَلَّکَ وَإنَّ لَهُ عَّنُدَنَا لَزدلُفَی وَحُسهنَ
مَآبا ( )25یَا دَاوُودُ إنَّا جَعَلُنَاکَ خَلَّیفَلً فَّی الُأَرهْ فَاحهکدمه بَیهنَ النَّاس بالُحَقف وَلَا تَتَّبع الُهَوَی فَیُضَّلَّکَ عَنُ سَبیل

ما را به راه راست راهنمایی کن »22« .این برادر من است ،نود و نه میش دارد و من یک میش دارم ،گفته :این
یکی را هم به من واگذار و در گفتگو مرا مغلوب ساخت »23« .گفت :یقیناً او با درخواست افزودن میش تو به
میشهای خود بر تو ستم روا داشته است و قطعا بسیاری از معاشران و شریکان به یکدیگر ستم میکنند ،به جز
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند و اینان اندک اند .داود دانست که ما او را [در این حادثه]
آزمودهایم ،در نتیجه از پروردگارش درخواست آمرزش کرد و بی درنگ به حالت خضوع به رو در افتاد و به خدا
بازگشت »24« .و ما او را در این [داوری] آمرزیدیم ،بیتردید او نزد ما منزلتی بلند و سرانجامی نیکو دارد»25« .
[ گفتیم ] :ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و
از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف میکند .بیتردید کسانی که از راه خدا منحرف میشوند،
چون روز حساب را فراموش کردهاند ،عذابی سخت دارند»26« .
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اللَّهَّ إنَّ الَّذَّینَ یَضَّلوونَ عَنُ سَبیل اللَّهَّ لَهُمه عَذَاب شَدَّید بمَا نَسُوا یَوهمَ الُحَّسَاب (.)26
ترجمه :آیا خبر مهم آن دادخواهان هنگامی که از دیوار بلند نمازخانه او باال رفتند به تو رسیده است؟ « »21زمانی
که [به طور ناگهانی] بر داود وارد شدند و او از آنان هراسان شد ،گفتند :نترس [ما] دو گروه دادخواه و شاکی
هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است؛ بنابراین میان ما به حق داوری کن و [در داوریت] ستم روا مدار و
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 -2ابنخلکان ،)1977( ،وفیات األعیان ،بیروت :دار صادر.
 -3ابنهانی األندلسی1400( ،ه – 1980م) ،دیوان ،بیروت ،داربیروت.
 -4اسماعیل الطائی ،ضفاف عدنان1426( ،هو2005-م) ،شعر أبی الطیب المتنبی و
ابنهانیء االندلسی تحلیل و موازنة ،اشرف :دکتر عباس مصطفی محمد الصالحی،
رسالل دکتوراه ،جامعل بغداد.
 -5بَسَجأحمدحسن1414(،ه–1994م) ،ابنهانئ األندلسی عصرهُ و بیئته و حیاته
وشعرهُ ،چاپاول ،بیروت :دارالکتب العلمیل.
 -6الحُصریالقیروانی ،أبیاسحاقابراهیمبنعلی1421( ،ه) ،زهراآلداب و ثمراأللباب،
شرح :صالحالدین الهواری ،بیروت :المکتبل العصریل ،ج.1
 -7شیبانی ،سعید1381( ،هو)« ،ثقلین در دیوان ابنهانی أندلسی» ،مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .شماره ، 164-163 :دوره .53
 -8علی زاهد1352( ،ه) ،تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن هانئ األندلسی
المغربی ،بغداد ،مطبعل المعارف.
 -9الفاخوری ،حنا ،)1383( ،تاریخ االدب العربی ،چاپسوم ،تهران :انتشارات توس.
 -10فروخ ،عمر1984( ،م) ،تاریخ االدب العربی ،چاپدوم ،بیروت :دار العلم للمالیین،
جلد چهارم.
 -11القسطلیابندرّاج1381( ،ه–1961م) ،دیوان ،تحقیق :محمودعلی مکی ،چاپاول،
دمشق :منشورات المکتب اَسالمی.
 -12متنبی1427( ،ه – 2006م) ،دیوان ،شرح :عبد الرحمن المصطاوی ،چاپسوم،
بیروت ،دارالمعرفل.
 -13محمدرضایی ،علیرضا1380( ،هو)« ،شرح حال ابنهانیء شاعر شیعی اندلس»،
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،دوره .157
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 -14المقریأحمد بن محمود1408( ،ه–1988م) ،نفح الطیب منن غصنن األنندلس
الرطیننننننب ،تحقیووووووق :احسووووووان عبوووووواس ،بیووووووروت ،دار صووووووادر.
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Abstract
Ibn Hani the Andulasian is one of the outstanding poet among the Andulasian Shiites. The
Holy Quran is one of the sources from which Ibn Hani derived his main ideas. He was
abundantly inspired by the Quranic teachings and themes. This can be explicitly seen in his
poem in the forms of direct allusion to the Quranic verses and, sometimes, in the forms of
indirect reference to some other Quranic verses. In this way, one can clearly find a great deal
of the Quranic teachings and many practical ethics of the Quran in his poetry, including the
spiritual essence and the virtues of the Imams [PBUH]. The purposeful life, the truthfulness of
the Household of the Holy Messenger[PBUH], the intercession of Imams on the Resurrection
Day, the status of Imammate, the keeping of one's promises, God's Assistance, tiddings of
victory to the believers from God, patience. And persevettance in the face of oppressors, fear
of God and obeying the Messenger's successors appointed by God, the remonstration of
arrogance, the confssion of one's wrongdoings, etc. The present study tries to identify
instances of the practical ethics on the basis of the Holy Quran's teaching as reflected in the
poetry of Ibn Hani, The Andulusian Shiite prominent poet.

Keywords: Quranic- Shiite narrative, Ibn Hani, Practical ethics and adaptation.
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