
 

شامل پنج مقتل    خطي   ۀ عصر بازگشت ادبي است. این نسخشاعر    از   قاصر كرماني   اثرقاصریه    ۀ صحیف 

  گیری بهره  هایشیوه  ترینرایج  از   یکي  است.  شده   در چهار هزار بیت سرودهدر رویدادهای كربال و  

خود از آیات قرآن   ۀكرماني در صحیف   قاصر  .است  و انواع آن  اقتباس  شعر،  كریم در  قرآن  آیات  از

 همواره جانب اعتدال را كند، و روی نميدر استفاده از آیات قرآني زیاده  اوبهره جسته است.  ،كریم

یرد. با مطالعۀ  صحیفه  گ مي  كارآیات را برای اثبات مدعای خویش بهاز سوی دیگر، او  دارد.  نگه مي

قاصركرماني توان  قاصریه مي برد. پژوهش  به آیات    به میزان دانش و تسلط  حاضر  قرآن كریم پي 

ل پاسخ دهد كه  ؤای به این سوحلیلي و مبتني بر ابزار كتابخانهت  -تالش دارد تا با روش توصیفي 

در صحیف  اقتباس  اقسام  از  یک  دارد؟،  قاصریه  ۀكدام  بیشتری  بسامد  و  و  كاركرد  قرآني  مضامین 

كرماني   براساس نتایج تحقیق، قاصر خواني دورۀ قاجار داشته است؟نویسي چه بازتابي در پردهقتلم

اقتباس وی از قرآن    ت قرآن كریم بهره گرفته است. در صحیفه قاصریه اغلب از معني و مضمون آیا

فت شاعر  شود؛ این امر دال بر توانایي و انس و القتباس آزاد و غیرمستقیم محسوب ميریم نوعي اك

خواني دورۀ  بررسي مضامین پرده  با قرآن كریم است و چنین اقتباسي را باید اقتباس خالق نامید.

 قاجاری نیز حاكي از امتداد كاربست مفاهیم قرآني در این هنر است.

 :  پژوهش اهداف 
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 مقدمه 

میسررر  آنرران شررعر قرآنرري هایمایرره شررناختن برردون زبرران فارسرري، مسررلمانِ شرراعران از بسرریاری هایسررروده کدر

 جوینرردگان  و  مؤمنرران  پرررورش  برررای  مکتررب  ترررینبزرگ  و  الهررام  سرچشررمۀ  همررواره  مسررلمانان  برررای  قرررآن  .نیست

 فهررم و اسررتعداد فراخررور برره كرره اسررت رازهررایي و هررازیبایي از سرشررار ،قرررآن برراطن و ظرراهر. اسررت برروده حقیقررت

هررای دیررن و قرررآن، سرراحت ادبرري اسررت. دیررن، قرررآن ترررین سرراحتیکرري از مهررم .نمایرردمي رخ برردان، متوسررالن

 قرررآن كررالم از خررود، هاییافترره بیرران برررای شرراعران،. كررریم و ادبیررات ارتبررات تنگاتنررد و گسررترده بررا هررم دارنررد

عرفررا برررای ایررن كرره بررر میررزان اثرگررذاری  شررعر متجلرري اسررت. آیینررۀ در آن جلرروۀ كرره انرردآورده كررریم شرراهداني

آراسررتند تررا برجنبرره تربیترري و حکایررات و قصررح و حکایررات بیفزاینررد، آن را بررا آیررات و اشررارات قرآنرري مرري

 آموزشي آن بیفزایند.  

  بررسي.  است  یافته  واالیي  ارزش   قرآن كریم،   از   الهام   با  او،   اشعار  كه قمری است    نیمه اول قرن چهاردهم قاصر كرماني  

دریافت    بهتر  را  فارسي  ادب  در   قرآني   اشارات   زبان  گیریشکل  روند  تا  كند مي  كمک   صحیفه او  در  قرآني  اشارات  و  پرتوها

  خود  كدام،   هر  كه  گیردمي  جای   غیرمستقیم  های   اقتباس  و  مستقیم  هایاقتباس  حوزه  قرآني در   ثیرأو شناخته شود. ت

های دین و قرآن كریم، ساحت ادبي آن است. دین، قرآن كریم و ادبیات  ترین ساحتیکي از مهم   .انواعي است  دارای

متون  مطالعات    ۀ ترین مباحث در حوزمهمبحث اقتباس و اشارات قرآني یکي از  و    ارتبات تنگاتند و گسترده با هم دارند 

 آید. شمار ميبه ادبي 

    رشتۀ تحریر درنیامده است.بررسي پیشینۀ پژوهش حاضر حاكي از این است كه تاكنون اثر مستقلي با این عنوان به

در سال     اوری،خ  در متون ادبي، به ترتیب سال نشر به شرح زیر است:  اقتباس  ۀاما برخي از مقاالت منتشر شده در زمین

خارجي چاپ كرد. در این    های زبان  ادبي« را در پژوهش   ترجمه  یا   اقتباس :  مفهوم  به  واژه  ای با عنوان »از ( مقاله1383)

  را   معنا   ها  واژه   برگردان  در   مترجم   شکسپیر،  هاینوشته  جمله  از   ادبي،  آثار   از   بسیاری   ترجمه   مقاله آمده است كه در

(  1389محمودی، در سال ).  است  كشمکش  در   متن  با  همیشه  نویسنده،   كالم  زیبایي  حفظ   برای  ولي  كند،   مي  حفظ

فدک چاپ كرد.    قرآني  مطالعات  ۀجویني« در مجل  جهانگشای  تاریخ  در  قرآن  آیات   تضمین  و  ای با عنوان »اقتباسمقاله

  آیات  ،منظر  این  از.  است  جمالت  در  قرآن  آیات  دستوری  جایگاه  گرفته  قرار  توجه  مورد  نوشته  این  در   كه  مواردی  از  یکي

  ایفا   را   آن  مانند   و  مسند   صفت،   الیه،مضاف  مفعول،   نقش  گاه   دستوری  جهت   از  جمله   ۀكنند تکمیل  ركن   عنوانبه  قرآن

  منظور  به  دیگر   سوی  از  و  معنایي   غنای   برای  سویي   از   قرآن  آیات  از   هنرمندانه  ایگونهبه  نویسنده   اثر،   این  در .  كنندمي

 .است كرده  استفاده  نویسندگي  هنر نمایاندن و كالم  فضای   زیباسازی

  ادبي   های پژوهش  ۀبالغي.« در مجل  نگاه  با   قرآن   از   اقتباس  بررسي  و  ای با عنوان »نقد ( مقاله1394صباغي، در سال )

این    جدید  ادبي   های نظریه  و   سنتي   بالغت   دیدگاه   از   قرآني  های اقتباس  تحلیل   و   بررسي  به   گفتار  قرآني چاپ كرد. 

  از   ثیرپذیریأت  جلوه  و  آرایه  نوعي  گاهي   سنتي،   بالغت  براساس  اقتباس  كه است  آن  بیانگر  ،جستار  این  ۀ پردازد. نتیجمي

  است،   شده  سپرده  فراموشي  به  آن  پیرامون  بررسي  و  بحث  و   است  شده  قلمداد  ادبي  سرقت  نوعي  گاه  و   حدیث  و  قرآن

  سخنوران  خالقانه  خوانش  با  اگر  كه   است  هنرسازه  و  تکنیک   نوعي  اقتباس  خالق  بدخواني  و   بینامتني  نظریه  براساس  اما

  است   پیشین   متن   احضار  در   هنرمند   توانایي   از   ایجلوه  بنشیند،  خوش  و   جا  به  جدید   بافت  در   مقتبس  بخش  و   شود  توام

 است.  گرداني  بافت  در  هنرمند  توانایي  برجسته نمودهای  از یکي بلکه  نیست، ادبي  سرقات  مقوله از تنها نه و
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 فاطمه كامیابي، داریوش كاظمي و مریم شایگان 

  احادیث  و  قرآني  مضامین  اقتباس  و  تلمیح  ای با عنوان »بررسي( مقاله1396)  محمودی، نوریان و فشاركي، در سال    عالي

  قرآني  ابعاد  معرفي  هدف  با   مقاله   فنون ادبي منتشر كردند. این   ۀ دهلوی« در مجل  امیرخسرو  سپهرنه  مثنوی   در   نبوی

  فراهم   نبوی   احادیث  و   الهي  وحي   از  گرفته الهام  ادبي   آثار  با   مندانعالقه  آشنایي   و    مثنوی نُه سپهر امیرخسرو دهلوی

 .است آمده

ای كوتاه به نام صحیفه قاصریه شده است  تاكنون در باره قاصركرماني  مقاله یا كتابي منتشر نشده، اما در چند اثر اشاره

های خطي كتابخانه مركزی  دانشگاه  دانش پژوه، در كتاب فهرست نسخهر به شرح زیر است:  كه به ترتیب سال نش

رامرد و همکاران در سال    توسط دانشگاه تهران منتشر شد، نام این اثر را ذكر كرده است.  1348تهران كه در سال  

های خطي آن«  منشي بمرودی و نسخههای حماسي عاشورایي مقامات حسیني  ای را با عنوان »منظومه، مقاله1392

 به صحیفه قاصریه شده است.   - سه سطر حد دو در -ای كوتاهدر مجله پیام بهارستان منتشر كردند، در این مقاله اشاره

در حماسه های دیني با نگاهي به حمله حیدری راجي كرماني« كه در    ( ع)زرند و همکاران، در مقاله »ذكرحسین  

ای كوتاه یيزیبا  ۀ در مجل  1398سال   اشاره  اراک چاپ كردند.  آزاد  ادبي دانشگاه  نام    -در حد یک سطر -شناسي  به 

 محتواست. لیتحل  وهیبه شو   يفی در پژوهش حاضر توص  قیروش تحق قاصریه داشتند.   ۀصحیف 

 قاصریه  ۀصحیف .1

كلیات اشعار قاصر كرماني است. میرزا    . این اثر،یکي از این نسخ خطي كه تاكنون مهجور مانده استصحیفۀ قاصری  

اول قرن چهاردم قمری است كه به علت مهاجرت به كرمان به قاصر    ۀنیم  محمدعلي قایني معروف به قاصر قایني شاعر

ای دیني تحت عنوان »صحیفه« در پنج مقصد )پنج  كرماني حماسه  قاصر  .(327:  1371شود )آیتي،  كرماني شناخته مي

مقتل( در رویدادهای كربال در وزن و قالب شاهنامه، در چهار هزار بیت سروده است. مقاصد خمسه قاصریه به شرح زیر  

 است:  

د  گیرد كه در نظم شاهنامه از بزرگان دین یا سرگذشت سراینده است كه بر فردوسي ایراد مي  بارۀصحیفه در  مقصد یک 

 شود:نکرده است. چهار مقصد دیگر به رویدادهای كربال اختصاص دارد. صحیفه با این بیت آغاز مي

 

 به نام خداوند پست و بلند      منزه زهر نقح  و از چون و چند

 ( 1تا: )قاصركرماني، بي

به حسَب آنچه به    هاعدد آن  .در شهادت اطفالي است كه از خانوادۀ رسالت به درجۀ شهادت فایض شدند  مقصد دوم

دو طفل مسلم بن عقیل،    محمد و ابراهیمشود.  نظر قاصر رسید شش است و به این ترتیب در این كتاب ذكر مي

عون   و  عبداهللعبداهلل  طفل  خواهرزادهبندو  سیدالشهدا؛  جعفر  حضرت  طفل    اصغر علی ،  حسنبنعبداهللهای 

 شیرخوار خود آن بزرگوار.

السالم شهید شدند  مقصد سوم نصارا است كه در نصرت سیدالشهدا علیه  و  یهود  از  بیان حالت جمعي  برای   .در  از 

جوان    شوند:پنج است و به این ترتیب در این كتاب ذكر مي  ، ها به حسب آنچه به نظر قاصر رسیدعدد آن  ، شهادت
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عون در قتلگاه آمده سر مقدس حضرت را جدا نماید به دیدن جمال مبارک مجذوب  ترغیب عمر سعد ملنصرانیه به  

با سهل ساعدی از دروازۀ شام بیرون آمد اسرای آل محمد    شخص نصرانیشدن و اسالم اختیار نمودن و شهید شدن.  

  نصرانی ده  و سرهای انور را دیده مجذوب شده و شمشیر خود را كشیده محاربه نموده تا به فیض شهادت فایض ش

حاضر در مجلس یزید به دیدن جسارت آن ملعون با سر مقدس و عالم شدن او بر حسب و نسب صاحب راس مبارک  

در مسجد با یزید بود به معجزه كالم معجز    عالم یهودیدهان به نکوهش  گشوده معارضه كرده تا امر به قتلش كردند.  

دهان به سرزنش گشوده كه رستگار نیستي خواهي بکش و خواهي  نظام حضرت سجاد علیه السالم  اسالم اختیار نموده  

و به باطن مسلمان بود و جسارت یزید را به سر مقدس  دیده زبان به نکوهش گشوده كه رستگار نیستي    نصرانی نه.  

 .خواهي بکش و خواهي نه

 در قضایا و اخبار عاشورا در فضیلت طالب و علما است. مقصد چهارم 

 معنای عبارات صحیفۀ سجادیه است. ها نقل بههای قاصر است كه غالب آنادعیه و مناجات در  مقصد پنجم

و  دیگری در    823جا مانده است كه یکي در كتابخانه و مركز اسناد مجلس به شماره  از صحیفه قاصریه دو نسخه به

 مذكور یکسان هستند.  نگهداری مي شود. دو نسخه  1174و  2902مركزی دانشگاه تهران به شماره  ۀكتابخان

 تخلح شعری قاصر كرماني در اشعار »قاصر« است.  

 اقتباس .2

  درواقع  . : ذیل كلمه(1353الدین رامپوری،  است )غیاث  پارهآتش  به معني   ماده قبس است كه   از   خوذأم  اقتباس مصدر 

  كالم   یا  و   دهدمي  اعتبار  و  نور   شعر،  به   نیز  آیه   یا   و   حدیث  آن   است،   نور  و   گرمابخشي   معني »قبس« به  طوركه همان

  ای رساله  یا  كتاب  از  مطلب  كردن و گرفتن   همچنین به معنای اخذ  .(89:  1380)محبتي،    شود  متبرک  آن   به  گوینده

  در   حدیث  یا  قرآن  از   كند كه اقتباس به معنای »اندكيمؤلف فرهند آنندراج نقل مي  . : ذیل واژه(1364است )معین،  

  نظم   یا   نثر  كه   است  آن  نامه آمده است: »اقتباسدر لغت  . : ذیل واژه(1355اشارت« است )پادشاه،  بي  آوردن  خود  عبارت

  دانش   و   به معنای »فایده    ازكسي   كردن؛ اقتباس  . : ذیل واژه(1365را« )دهخدا،    حدیث یا   قرآن   از   چیزی  گردد  متضمن

 . واژه(: ذیل 1343كردن است« )نفیسي،  علم و  دانش در او پیروی  و گرفتن 

آمده  اصطالحات  فرهند   در معنای: »است  ادبي  به  است«    دادن   بسط   شکافتن،   را  دادن، سخن  ربط  سخن  اقتباس 

  طریق   از   است،   آثار   سازی آماده  نوعي   و   است  مدرن   هایكار  ویژه   اروپایي،   ادبیات   در   »اقتباس  .(151:  1383)آبرامز،  

  و  نبوده،   كار   نوع  آن  مناسب  اثر  زیرا.  بنماید  جدید  كاری  موقعیت   و  وضعیت  خور  در   را  اثر  كه  مناسب  های فضا  ایجاد

  شاعر  كهاین  از  است  عبارت  اصطالح،  اقتباس در  .(20:  1370است« )پایور،    كرده  كار  نوع  آن  مناسب  را  آن  گراقتباس

  اقتباس .  كجاست  گفتارش  مأخذ  كه  دهد  نشان  ایگونهبه  و  بیاورد  حدیثي  یا  آیه  خویش  شعر  و  كالم  ضمن  در  نویسنده  یا

 .(73: 1369است )كاشفي سبزواری،  كامل  و پخته  معنای  یک  استعمال  حقیقت در

  زینت   كه   هدفش  به  شاعر  تا   باشد   اوج  در   معني   و  بالغت  و   فصاحت  در  باید  شعر  در   شده  گرفته  كار   به  »كالم   در اقتباس  

)شمس  است   خود   كالم  به  بخشیدن  گرگاني،  برسد«    زبان  در   تزئیني   صنعتي  عنوان به  اقتباس   .(79:  1377العلمای 

  اندک  ای  كامل  طوربه  را  يث یحد  ای   میكر  قرآن  از  یاهیآ   »هرگاه  .(79شد )همان:    آغاز  پنجم  قرن  دوم  ۀنیم  از  فارسي
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  به   محدود  را اقتباس  دانشمندان  برخي  (.154:  1378  ان،یصادق ) خوانند«  اقتباس  را  آن اورندی ب  نثر  ای  و  شعر  در   یرییتغ

 اند.دانسته  قرآني عبارات  از  استفاده

  به   را  بیت  دو  یا  و  بیت  یک  یا  مصرع  یک   خود  اشعار  ضمن  در  شاعر  تضمین  در  كه  است  آن  تضمین  با  اقتباس  تفاوت

  كه طوریبه  ؛نباشد  احتیاجي  شاعر  نام  آوردن   به  كه   شهرتي  یا   شاعر  آن  نام   ذكر  با  بیاورند  دیگر  شعرای  از  عاریه   صورت

  مثل   و  ثیحد  ای  قرآن  یۀآ  به  فیلط  ياشارت   كالم،  ضمن  در   كه  است  آن  حیتلم.  (236:  1371ندهد )همایي،    سرقت  بوی

  يقسمت   ای   نظر،  مورد  عبارت  نیع   كه  است  شرت  اقتباس  در   اما  ستی كاف   باشند،  كرده  معروف  یشعر  و  داستان  ای  ریسا

  .(386: 1371یي، هما) «اورندی ب باشد، شده افتباس  ۀ جمل تمام بر لیدل  و  يحاك  كه را  آن از

 خوانی قاجاریپرده .3

یا  پرده جلوهخواني  از  یکي  نمایشنقالي  در  اصیل  و  مهم  قصههای  پایه سنت  بر  كه  است،  ایران  سنتي  خواني،  های 

ها در جهت بهترین  آموختهگری، همراه با اصول و فنون و برخوردار از نوعي آگاهي دقیق و تسلط بر قواعد و  روایت

و در دورل قاجار به اوج رسید.    نقالي به شکل امروزی آن از زمان شاه اسماعیل صفوی آغاز شد.  ارتبات با مخاطب است

نقاالن را كه در كوی و برزن سرگردان  كم  ها در دورۀ صفویه و اجتماع مردم در چنین اماكني كمخانهپیدایش قهوه

كرد جلب  خود  به  چنانبودند،  دوره؛  تا  حتي  قهوهكه  كمتر  اخیر  ميخانههای  یافت  از  ای  نشاني  آن  در  كه  شد 

ثیر نقالي در  أتهایي تحتخانه با ویژگيخوانان و نقاالن نباشد. در كنار اشاعه و بسط چنین هنری، نقاشي قهوهشاهنامه

مي پیدا  نمود  مکان  وهمین  گرم  سخنان  استماع  ماحصل  كه  آثار  اولین  و  دیوار    كند  و  در  بر  است،  نقاالن  پرشور 

اند. با رشد  كردههای منقوش اشاره ميگونه صحنهیابد. نقاالن خود در گرماگرم سخن گاهي به اینها تجلي ميخانهقهوه

سازی،  های بدنها و تریاها و باشگاهشاپروایتگران خانگي مانند رادیو و تلویزیون و رونق گرفتن كار سینماها و كافي

رند شدن معنای پهلواني و قلندری از صدا افتاد. تصاویری  ها با كمها از رونق افتادند و زند و طبل زورخانهخانهوهقه

شود، بیشتر شبیه  ها به صورت پوستر و تصاویر چاپي بزرگ نصب ميها و تکیهكه امروز از شمایل ائمه اطهار در حسینیه

های تصویری جایگزین آثار با هویت گذشتگان شده  گونه برداشتست و اینهای هندی و فاقد هرگونه اصالتي اهنرپیشه

هایش بود و نقاش مقامي در حد بزرگ  خانه به نقاشياست. در چند سده و حتي چند دهۀ قبل آبرو و اعتبار یک قهوه

خانه شاهد  های نقاش قهوهخصوص كه مرشد همیشه هوادار نقاش بود و برای رونق محفلش از نقاشيمحل داشت. به

روز  هایي برای بهاینجاست كه لزوم دستیابي به راه.  رسدعنوان هنری هدفمند به انجام نميرسالت نقالي به.  آوردمي

شود اما امروزه به دالیلي این هنر جایگاه  كردن این هنر و ایجاد جذابیت الزم در آن، برای جلب مخاطب احساس مي

خواني  خانه پردهبر بستر تعامالت نقال با نقاش، قهوه  است و دالیل آن از این قرارند:خود را نزد عموم مردم از دست داده  

به است،  نقالي  از  دیگری  گونۀ  اجتماعي  كه  ر  فرهنگي  جایگاه  رفتن  بین  از  با  نیز  مسئله  این  امروزه  اما  آمد  وجود 

 (.20: 1395)تقوی،  رند شده استها كمخانهقهوه

بهپرده گونهعنوان  خواني  از  عناصر  یکي  حداقل  با  ایراني  نمایش  پرده) های  تماشاگرپرده،  و  محیط   (خوان، 

پیچیده از  گونهیکي  سازنده ترین  عناصر  میان  روابط  ازنظر  اجرایي  توانایي  های  بر  متکي  كه  است   هاآن 

مهارت پردهو  تأكید  است.  اثر  با  تماشاگر  تعامل  و  اجراگر  تکنیکي  بهای  آنکه  از  بیش  واقعي خواني  عالم   ر 

پرده در  است.  وابسته  تماشاگر  تخیل  قدرت  و  اجراگر  تخیل  به  دوباشد،  مجازی،  و  حقیقي  عناصر   خواني 

بُ سه  و  غیر بعدی  و  مجرد  غایب،  و  حاضر  ناموجود،  و  موجود  زنده،  غیر  و  زنده  متحرک،  و  ثابت   عدی، 
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با  مي  مجرد،  ميهم  اثری  به  منجر  و  تماشاگر  آمیزند  هر  برای  كه  تصویرگرمنحصربه شود  است.   فرد 

مي تالش  همواره  اصیلپرده  شیوه  به  وفاداری  با  و  سازد  آشکار  خود  خیال  حس  با  مطابق  را  اشیاء  تا   كند 

تصاویر این  اكثر  در  كند.  ترسیم  ایراني  هنر  در  شأنیت   ، بعدپردازی  و  اهمیت  به  توجه  با  شده  ایجاد   پرسپکتیو 

به است؛  گردیده  ایجاد  تصگونه فرد  كه  بُای  از  فارغ  ميویرگر  رویدادها  خلق  به  مکاني  و  زماني   پردازد،عد 

بهتركیب غالباً  تصاویر  این  تصویریبندی  عناصر  با  همراه  بعدی  دو  پرده  منظر  این  از  است،  دایره   صورت 

پیکرهآن شامل  اشیاءكه  و  لوازم  زنده،  پیکره  شامل  كه  اجرایي  بصری  عناصر  با  است،  مناظر  و  اشیاء   ها، 

مي همگرا  طبیعي،  منظره  و  اتساعصحنه  محیط  در  و  شده  برداشته  پرده  اطراف  از  تصویر  قاب  و   شود 

در دورۀ قاجار و به فراخور سیاست مذهبي شاهان این سلسله، توجه به مذهب   (.21:  1398داران، پورزرین،  )گله  یابدمي

یکي از جلوه های ادبیات داستاني مذهبي جایگاه  و مقتضیات آن افزایش یافت. در همین راستا، پرده خواني به عنوان  

خواني پرداختند كه در نوع خود  خاصي در جامعه كسب كرد. در این دوره، نقاشان زیادی به ارائه آثار خود برای پرده

 در ترویج این هنر مؤثر بود.

 خوانی قاجاریو انعکاس آن در پرده  از قرآن در صحیفه قاصریه یریرپذیتأثاقتباس و  .4
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  تیب  ای  مصراع صورت  به  ی رییتغ   اندک  با  خود  كالم   در   را ه یآ  ک ی   از  ي بخش  ای تمام  شاعر كه است  يمعن   ن یا  بهاقتباس   

تعبیری قرآني  كند كه  الرّاحمین« استفاده ميارحمخود، در بیتي از عبارت »ۀ  قاصر در صحیف   ،. برای نمونهاست  آورده

  آغاز  بلکه  قرآن كریم؛  هاىسوره  آغاز  و  نماز  هر  در  مرتباً  و  مهربان است،  خداوند  افعال   صفات   جمله  این صفت از  است.

  همه  به  نسبت  او  پایانبى  رحمت  و  لطف  از  خبر  كه  است  او  «رحیمیت»   و  «رحمانیت»  صفت  شود، مى  تکرار  كار  هر

 . است «الراحمینارحم» كه  است همان و  دهد، مى  موجودات همه بلکه بندگان 

بي ميكه  اینرحم  و  آن  این  ارحم   بیند  یا  عکس  را    الرّاحمینتو 

آشکار  كنند  اینها  كه  مي   گناهي  پرده  در  پردهتو  ای    دار پوشي 

 ( 79تا: )قاصركرماني، بي

  آمده  مجید   قرآن  در  بار  چهار،  واژه  (  این151اعراف/    )سوره«  مهربانانى  مهربانترین  تو  و(: »الرّاحِمینَ  أَرْحَمُ  أَنْتَ  وَ)...

  -  64 آیات  یوسف، سوره( ) الراحمین  ارحم  هو و ) غائب  ضمیر  صورت  به  گاه و  باال آیه مانند خطاب صورت   به گاه است،

 . است آمده( 92

  معنای به  اخالقي   فضایل  از   پوشيقاصر در مصرع دوم بیت دوم به ستار بودن حضرت خدواند تعالي اشاره دارد. عیب

  .است خداوند كریم صفات  از( هاعیب پوشاننده) ستارالعیوب . است دیگران عیب  نکردن  بازگو

  آخرت  و   دنیا   در  مطلق،   طور به  داوری  و   قضاوت   حق   بنابراین،  ؛ كرده  توصیف   « الحاكمیناحکم»  را   خداوند   كریم   قرآن

 حضرت خداوند تعالي اشاره دارد:است؛ قاصر در بیت زیر به داوری  خداوند مخصوص
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 ( 40تا: )قاصركرماني، بي

 ترین حکمفرمایان عالم نیست؟عادلآیا خدا مقتدرترین و ( 8الْحَاكِمِینَ. )سوره تین/  بِأَحْکَمِ اللَّهُ  أَلَیْسَ

برد كه  در ابیات زیر قاصر از »نفس اماره« نام مي .نامندمي اقتباس را »درج«   است،  و آیه عربي  متن »درج«، آوردن

 قرآن كریم دارد:   ۀاشاره به آی

ابلهان همي چنین  فریبد   را 

 

همي   بد  نه  نیک  بخود   نماید 

 

جهان دین  كز  شیوه  باین  روزی   دو 

 

كامران  را  امّاره  نفس   كند 

 

 ( 29تا: )قاصركرماني، بي

گرفته شد:    یوسف  ۀسور  53  ۀ آی  از  اصطالح   این .  كشاندمي  گناه  و   بدی  به  را   انسان  كه  است   نفساني  حالتي   اَمَّاره،   نَْفسِ

های قاجار نیز گاهي به شکل جدال  خوانياین مسئله در پرده  .«كندمى  امر  بدى  به  قطعاً   نفس   بِالسُّوءِ؛  ۀٌلَأَمَّارَ  النَّْفسَ  إِنَّ»

 با هوا و هوس یا دیو ترسیم شده است.

 
 رضا عبسي. مأخذ: هادی سیف.   ۀه.ق. مجموع1333دست رستم، اثر حسین قولر آقاسي،  شدن دیو سفید به :پردۀ كشته1تصویر

  همچنین .  دانندمي  اماره  نفس   همان  را  نفساني  هواهای  از   منظور  است.  شده  دانسته  نفساني  هواهای  همان  اماره  نفس 

:  1389است )مطهری،    شده   دانسته  اماره  نفس  با   مبارزه  است،  آمده  روایات  در  كه  اكبر  جهاد  یا  نفس   با  جهاد   از  مراد

 (. 592/ 23جلد 

 

سخت این  جور  چون  بنمود   كین كه 

 

الحاكمین   احکم  یا  حکم  كر   تو 

 

دادكر بن  ز  حیاتش   درخت 

 

ثمر   نارد  كه  آرد  اندر   چنان 
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های  آورد. مانند نمونهمي   خود كالم  در  را  هیآ مضمون و  مفهوم  ظرافت  با شاعر در اثرپذیری غیرمستقیم از قرآن كریم، 

 قاصریه:  ۀزیر از صحیف 

كنج و  زرّ  ان  و  سیم  آن  از  قارون   كه 

 

رنج   خاک  در  برد  خاكدان   ازین 

 

 ( 56تا: )قاصركرماني، بي

  إِنَّ  ما  الْکُنُوزِ   مِنَ  آتَیْناهُ  وَ   عَلَیْهِمْ  َفبَغى  مُوسى   َقوْمِ  مِنْ  كانَ   قارُونَ  إِنَّ  :فرمایدمي  قصح  سوره  در  قارون   ۀدربار  خداوند

  آنان   بر  كه  بود  موسي  قوم  از  قارون  همانا   الَْفرِحینَ؛   الیُحِبُّ  اهللَ   إِنَّ  التَْفرَحْ  َقوْمُهُ  لَهُ   قالَ  إِذْ  الُْقوَّۀِ  أُولِي   بِالْعُصْبَۀِ  لَتَنُوأُ  مَفاتِحَهُ

  و  گران   نیرومند  گروهي  بر  كلیدهایش   حمل   كه   دادیم  او  به  اندازه  آن   ثروت  و  مال   هایگنجینه  از  و   كرد  تجاوز  و  تعدی

  دوست   را  عده  این  خدا   قطعاً  مکن،   شادی[  مغرورانه  و  متکبرانه: ]گفتند  او  به  قومش  كه  هنگامي[  كن  یاد . ]آمدمي  دشوار

 . (76ندارد )سوره قصح/ 

دور  دورند  چو  شاهان  ز   گدایان 

 

نسبت    چو  سلیمان   بمور ندارد 

 

 ( 80تا: )قاصركرماني، بي

 :است آمده  19 و 18 آیه نمل، ۀسور در  كه  مورچه، داستان 

  یَشْعُرُونَ   ال  هُمْ  وَ  جُنُودُهُ  وَ  سُلَیْمانُ   یَحْطِمَنَّکُمْ  ال  مَساكِنَکُمْ  ادْخُلُوا  النَّمْلُ  أَیُّهَا  یا  نَمْلَۀٌ  قالَتْ  النَّمْلِ  وادِ  عَلى  أَتَوْا  إِذا  حَتَّى    

  تَرْضاهُ   صالِحاً   أَعْمَلَ  أَنْ  وَ  والِدَیَّ  عَلى  وَ  عَلَيَّ   أَنْعَمْتَ  الَّتي  نِعْمَتَکَ   أَشْکُرَ  أَنْ  أَوْزِعْني  رَبِّ  قالَ  وَ   َقوْلِها  مِنْ  ضاحِکاً  َفتَبَسَّمَ*  

  زبان  به] اىمورچه. رسیدند مورچگان  وادى  به كه اهآنگ  تا ( 18الصَّالِحینَ. )سوره نمل/   عِبادِکَ  في  بِرَحْمَتَِک أَدْخِلْني وَ

  پایمال   را  شما  -ندانسته و  ندیده- سپاهیانش  و  سلیمان  مبادا   شوید،  داخل  هایتانخانه  به  مورچگان،  اى: »گفت[  خویش

  كه  را  نعمتى   تا  افکن  دلم   در   پروردگارا، : »گفت  و   گشود  خنده   به  دهان  او  گفتار  از [  سلیمان]   .(19)سوره نمل/    «كنند 

  رحمت   به  مرا  و  بپردازم،  پسندىمى  را  آن  كه  اىشایسته  كار  به  و  بگزارم،  سپاس  اىداشته  ارزانى  مادرم  و  پدر  و  من  به

 .كن  داخل اتشایسته بندگان میان  در خویش

 

خبر یوسف  ز  گیرد  یعقوب   نه 

 

پدر   سراغ  نماید  یوسف   نه 

 

 ( 304)قاصركرماني، بي تا: 

  روى  آنان  از   سپس  ؛(84كَظیمٌ. )سوره یوسف/    َفهُوَ  الْحُزْنِ  مِنَ   عَیْناهُ  ابْیَضَّتْ   وَ  یُوسُفَ  عَلي  أَسَفي  یا  قالَ  وَ  عَنْهُمْ  تَوَلَّي  وَ

  و   داشتمى  نگاه  خود  در  را  خشمش  چراكه  گشت،   سفید  اندوه  از  چشمش  دو  هر  و!  یوسف  بر  افسوس:  گفت  و  برتافت
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حادثۀ كربال با محوریت اشخاص حاضر در آن پرداخته است كه    ( به ترسیم 2تصویر شماره )  . خوردمى  فرو   را  اندوهش

 ای مورد استفاده در دورۀ قاجار نیز بوده است.ترین پردهیکي از رایج

 

 (. 1395زاده:  بخشي از حادثۀ كربال، اثر حسین قوللر آقاسي. موزۀ رضا عباسي. مأخذ: )قاضي -2تصویر

 اقتباس وفادار  .4.3

در اقتباس   .(242: 1381شود روح اثر اصلي را حفظ گردد و منبع بازآفریني شود )جانتي،  در اقتباس وفادار، تالش مي

اثر اصلي را حفظ مي با حفظ محتوای  بازآفریني است؛ یعني شاعر  به تصویر وفادار آنچه مهم است،  كند و همان را 

 كشد: مي

 

مکان  و  كون  خداوند  آن   توئي 

 

آسمان   عمود  بي  بپا  داری   كه 

 

مکس  یک  خور  اندر  سقف   یکي 

 

كس   داشت  نگه  ستونش  بي   توان 

 

 .(92تا: )قاصركرماني، بي

 

( خداوند آسمان را بدون  10/ سوره لقمان/ 2تَرَوْنَها. )سوره رعد/  عَمَدٍ بِغَیْرِ  السَّماواتِ ایات فوق اشاره دارد به آیۀ: خَلَقَ

 ببینید، برافراشت.ستوني كه آن را 
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 كه اینجا كني تشنه گر جان سبیل

 .(114همان:)

سلسبیل   را  تو  جان  دهد  آنجا    در 

شود )ابوالفتوح رازی،  مى  جارى  گلو  و  دهان  در  راحتى  به   كه  خوشمزه  و  گوارا  نوشیدنى  معنای  به  لغت  در  سلسبیل

  از   چشمه  این  آب  انسان  ۀسور  18  ۀآی  براساس.  است  شده  گفته  بهشت  در  ایچشمه  به  قرآن  در  واژه  این   .(85:  1367

  در   است  شده  تصریح  سلسبیل  چشمه  به  كه،  انسان  ۀسور  برعالوه  .است  شده  تشکیل  زنجبیل  به  آمیخته  بهشتي  شراب

  تسنیم  چشمه  دو  به(  است  جاری  همیشه  چشمه  دو  هاآن  در:  ترجمه)  تَجْرِیَانِ  عَیْنَانِ  ِفیهِمَا  عبارت   الرحمن  سوره  50  آیه

 (.454: 1380است )سیوطي،  شده تفسیر سلسبیل  و

 قاصر كرماني در ابیات زیر در صحیفه به چشمه كوثر در بهشت اشاره دارد: 

 بکفتا كه ساقي در این خاموشي                        به مرا داد جام مي  بي هوشي 

 هتش طعنه زد بر گالب ز كوثر یکي ساغرم داد آب                          كه از نک

 (210تا: )قاصركرماني، بي

  نهری   یا   حوض   نام   كوثر حَوْض .  است  نشده  ذكر  قرآن در كوثر  حوض   تعبیر   اما   دارد،   وجود  قرآن در   كوثر نام   به  ایسوره

  بیان   تصریح به  روایات  دیگر  و   ثقلین   حدیث   در   شود مي  شناخته   نیز  النَّبي   حوضُ   نام   با  كه  حوض   این .  است  بهشت   در 

  كتاب  هشتم  جلد  در   مجلسي  عالمه .  است  گفته  سخن  آن   درباره  و  آمده  كوثر  حوض  درباره  فراواني  روایات  .است  شده

)مجلسي،    است   كرده  اشاره  آن  ساقي   و  حوض   هایویژگي  به   ،« علیه  اهلل صلوات  ساقیه   و   الحوض  صفۀ »   باب  در  و  بحاراالنوار

  شوندمي وارد حوض این كنار در  پیامبر بر بیتاهل و قرآن كه  جاستآن كوثر حوض جایگاه و اهمیت. (16/ 8:  1381

)خوارزمي،     است   كوثر  ساقي(  ع)علي   حضرت  سنت، اهل  و  شیعه   روایات   بر   بنا .  كنندمي  دیدار  پیامبر   امت   واقعيِ   مؤمنان   با   و

1373 :294) . 

 
 (. 1369روغن روی بوم. مأخذ: )سیف:پردۀ تابلوی عاشورا، اثر محمد مدبر، رند و  -3تصویر
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 ی معان  ی تداع.4.4

  م یمفاه  ۀ كننديتداع  ،عبارات  اق ی س  ست، ین  اقتباس   او  مقصود  اگرچه   كه   كند يم   ان یب  یاگونه  به   را  خود  كالم   شاعر  ي گاه

 است: يقرآن

 

كز   ش آ در  دارد  كاسه  این زهر رگن   مباش بولهبهم علي  نۀ 

 ( 268تا: )قاصركرماني، بي

  پیغمبر  عموهای  از   یکي   بولهبانیز گویند.    مسد   ۀیا سور  تبت   ۀسور  و   است   كریم   قرآن  های سوره  از  یکي  لهب نامابي

  آتش  وعدۀ  او  به  مجید   قرآن  در   رو،   این  از   و  ورزیدمي  مخالفت  اسالم  و  او   با  كه  است  سلم  و  آله   و  علیه  اهللصلي  اسالم

  عَنْهٌ   اَغْني  ما   تَبَّ،  وَ  لَهَبٍ  اَبي   یدا  »تَبَّت   :فرمایدمي  3،2،1  آیات  ،111  المَسَد  سورۀ   در  كه چنان  است؛  شده  داده  جهنم

  كسب   كه  آنچه  و  او  مال  او  از  نکند  دفع.  ابولهب  دست  دو   باد  شکسته :  یعني  ؛«لَهَبٍ  ذاتَ  ناراً  سَیصْلي  كَسَبَ،  ما  و  مالُهُ

 . كشانزبانه آتشي  به آید  در  كه  باشد  زود . است كرده

  یمین  و یسار  پیچد چو دین  ره   سالکین قدوه  نآ فرمود كه

 (107تا: )قاصركرماني، بي

یأیها االنسن إنک كادح إلى ربک كدحا فمالقیه* فأما من أوتى كتابه بیمینه* فسوف یحاسب حسابا یسیرا* و ینقلب  

روى، پس دیدارش خواهى كرد  پروردگارت مىسوى  اى انسان! مسلما تو با تالش و رنجى فراوان به إلى أهله مسرورا؛

پس زودا كه با حسابى آسان محاسبه شود و خوشحال نزد كسان    ؛دست راستش داده شوداش بهكه كارنامهپس آن

 .( 9/ 6د )انشقاق / خویش بازگرد

 اقتباس آزاد .  4.5

  اصلي   متن   از   را   كلي   مضمون  یک  یا   ایده  یک  شاعر عمدتاً   گویند، مي  نیز  آزاد   برداشت  آن  به   كه   اقتباس   از   نوع  این  در 

 پروراند: مي تازه حوادثي و  جدید فضایي  با جدید، روایتي  در  را آن  و گیرد مي

 

تن سه  عشرت  تو  از  بعد  سازند   كه 

 

ابن    پسزن  زن   و  و  دخت   شوهر 

 

شو هشیار  خواجه  ای  مستي   اكر 

تند است  وقت  و  عمر  بود  كوته   كه 

 

شو   بیدار  زود  اگر   بخوابي 

 

چند تیز  جان  خصم  كمین  در   اجل 
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تن سه  آن  جان  خصم  را  تو  باشد   كه 

 

فتن   ای  دفترم  بر  ثبت  شد   كه 

 

 .(90تا: )قاصركرماني، بي

آی به  فوق  زُیِّنَ  ۀسور  14  ۀابیات  اشاره دارد:    الْقَناطیرِ  وَ  الْبَنینَ   وَ  النِّساءِ   مِنَ  الشَّهَواتِ  حُبُّ  لِلنَّاسِ   مباركه آل عمران 

  الْمَآبِ. )سوره  حُسْنُ  عِنْدَهُ  اللَّهُ   وَ  الدُّنْیا   الْحَیاۀِ   مَتاعُ   ذلِکَ   الْحَرْثِ   وَ   الْأَنْعامِ   وَ   الْمُسَوَّمَۀِ  الْخَیْلِ  وَ   الِْفضَّۀِ   وَ   الذَّهَبِ   مِنَ  الْمَُقنْطَرَۀِ 

  و  چهارپایان   و  ممتاز   اسبان  و  نقره  و  طال   از  زیاد   اموال  و   پسر  فرزندان   و   زنان  به  عالقه   و   (. عشق 14عمران/    آل   مباركه 

  گذرا   اىبهره  اینها (  كهدرحالى)  ؛است  یافته   جلوه  ،مردم  نظر  در  است،  نفسانى  هاىخواسته  و  شهوات  از  همه  كه  كشتزارها 

 .است خداوند نزد تنها نیکو سرانجام و  دنیاست  زندگانى از

 
 ( 1369میرزامهدی نقاش شیرازی، رند و روغن روی بوم. مجموعۀ فرهنگي سعدآباد. مأخذ: )سیف:  :پرده درویشي، از  4تصویر

 تالقی  .4.6

شاعر در روش تالقي، فقط در پي گرفتن یک كلیت برای ساخت  اقتباس است و عمدتاً با جزئیات متن اصلي و مواردی  

(.  114:  1388)لوته،    حاكم بر متن برای اقتباس كافي استفقط ایده یا تفکر  . در این شیوه، از این دست، كاری ندارد

 توان اقتباس آزاد از مضامین نیز نامید. مانند ابیات زیر از صحیفه قاصریه:  این روش را مي

پرست مسیحا  ای  نیم  هست   مسیحا  هرچه  ما  ز  هستي  بگرفته    كه 

دم نگرفت  كه  تا  ما  ز  عدم    همانا  بخش  فیض  نشد  او    دم 

منچو   روح  از  آبستن  شد  سخن    مریم  لطف  گشت  عیان  عیسي    ز 

شام و  صبح  رحم  اندر  مادر  با  كالم    كه  اهلل  روح  آن  گفت    همي 

 .(15تا: )قاصركرماني، بي

 :وى اشاره دارد در خدا  روح شدن  دمیده   با علیهاالسالم  مریم ابیات فوق به باردارى



  قاصریه ۀصحیف خطی ۀنسخ  هایمقتل  در قرآنی مفاهیم اقتباس 480 

 فاطمه كامیابي، داریوش كاظمي و مریم شایگان 

  كه را   زني   آور   یاد  به  ( و 91)سوره انبیا/ آیه    لِّلْعَالَمِینَ؛   آیَۀً  وَابْنَهَا   وَجَعَلْنَاهَا   رُّوحِنَا  مِن  ِفیهَا  َفنََفخْنَا   َفرْجَهَا  أَحْصَنَتْ  وَالَّتِي »

  نشانه  را(  مسیح )  فرزندش  و  او  و  دمیدیم،  او  در  خود  روح  از  ما  و  داشت،  نگه  پاک  عفتي بي  به  آلودگي  از  را  خود  دامان

 . دادیم قرار  جهانیان برای بزرگي

  عمران  دختر  مریم  همچنین  ( و12)سوره تحریم/    ؛...  رُّوحِنَا  مِن  ِفیهِ  َفنََفخْنَا  َفرْجَهَا  أَحْصَنَتْ  الَّتِي  عِمْرَانَ  ابْنَتَ  وَمَرْیَمَ»

 .... دمیدیم  او در  خود  روح از  ما و داشت، نگاه  پاک را  خود دامان  كه  زده  مثل

  عیسَى  الْمَسیحُ   إِنَّمَا :  كه  دارد  مي   بیان   االهي  پیامبر  این  معرفي حضرت عیسي ع  در   كه  دارد  وجود  ای   آیه   كریم،   قرآن  در

  فرستاده  مریم  بن  عیسي  مسیح،  همانا  یعني   (  171. )سوره نساء/  مِنْه  رُوحٌ  وَ  مَرْیَمَ   إِلى  أَلْقاها  كَلِمَتُهُ  وَ  اللَّهِ  رَسُولُ  مَرْیَمَ  ابْنُ

 .است شده  دمیده   مریم در كه اوست روح  و كلمه   و پروردگار

 .است شده استفاده اسالمي متون در( ع)عیسي  اسامي  از  یکي عنوان  به اهلل« »روح ۀواژ  از  كه  است آیه این به استناد با

پرده شده  راز  این  اهلل  بر    دربحمد  آورد  من  امید    نهال 

 .(50تا: )قاصركرماني، بي

  بنده  كه   دهدمي  تعلیم   و  آموزدمي  را  عبودیت  ،ادب  ۀسور  این  در  خدا  و  است  الحمدهلل   ،قرآن  ۀسور  اولین   عبارت  اولین

  بگوید  اش بنده  كه   داده   دستور  او   است،   او   خود   اجازه  و   تعلیم  به  گوید، مي  كه   فعالً   و   گوید،  حمد   را  او  كه   نبود  آن   الیق   او

 .(117: 1374)طباطبایي، 

  آن،  بودن  نزدیک  آن،  بودن  تردیدناپذیر  همچون  است؛   شده  اشاره   قیامت  ۀواقع  هایجنبه  از   قاصریه به برخي  ۀصحیف   در

 .قیامت  در  خود نشینانهم با ها انسان برخورد همانندی آن با خواب و

خویش كردار  سركرم  خلق   همه 

 

خویش   كار  از  ازرده  نیک  و   بد 

 

شده  حیران  و  محو  و  واله   خرد 

 

شده   كریزان  هم  از  شوهر  و   زن 

 

سیر  فرزند  نام  از  مام   شده 

 

شیر   مهر  پسر  مادر  ز   بریده 

 

بي ای  انحال  در   نیازاللهي 

 

بي  عور  این  بيبر  و  بساز دست   پا 

 

 .(115تا: )قاصركرماني، بي

  ما  كاظمین  الحناجر  لدی  القلوب  اذ  االزفئ   یوم  انذرهم  و »  :فرمایدمي  و  خواندمي  «نزدیک   روز»  را  قیامت  كریم   قرآن

  ها قلب  ،[وحشت  شدت  از ]  كه   روزی  بده؛  هشدار  نزدیک   روز  به  را   آنان(:  18  /غافر)   «یطاع  شفیع  ال  و  حمیم  من   للظالمین
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  فریادرسشان  كه  داشت  نخواهند   شفیعي  و  خویشاوندی  هیچ   ستمکاران.  رسندمي  هاگلوگاه  به  فروخورده،  را  خود  خشم

 .باشد

سنان بنوک  سر  این  اهلل  غافالن نماید     تعالي  حالت    بیان 

 .(118تا: )قاصركرماني، بي

ازدهام و  كثرت  و  وحشت  این  قیام    كه  حول  ز  حدیثي  كوید    كه 

 . (81)همان: 

  ام حازد از پر جهانرا فضای   منام  اندر یکدفعه بدیدند

  كور   ز   سرها ورده آبر  هرجا  ز   عور  و حیران و خوار همه خالیق

  زده  سر تا پای  از خاک  و خوی   زده  افسر سر  از بخاک سالطین

  ستر   زو  باز و بال و رب  برهنه   چتر فرق بر نه و پا  نعل در نه

 . (204)همان: 

رای ناپاک  كیش  ستم  بپای    یزید  محشر  شور  چون  دید    عیان 

 . (43)همان: 

 پردازد كه مقتبس از آیات زیر است: قاصر كرماني در ابیات فوق به محشر و روز قیامت مي

  بما   ینبئکم   ثم  مرجعکم الیه  ثم  مسمي  اجل  لیقضي   فیه یبعثکم  ثم  بالنهار  جرحتم   ما  یعلم  و  باللیل  یتوفاكم  الذی  هو  و»

  چه  روز   در   كه   داند مي  و   گیرد مي  را   شما [  روح  خواب،   هنگام   به]  شب   در   كه   كسي   اوست(:  60  / انعام)  « تعملون  كنتم 

  سرامدی   اینکه   تا[  دارد  ادامه   ها بیداری  و  خواب   این  و]  كند مي  مبعوث   خواب   از  را   شما   روز،  در   سپس .  ایدداده  انجام

 . سازدمي  باخبر   كردید، مي  عمل   آنچه  از   را   شما   سپس   و  بود   خواهد  او   سوی   به  شما   بازگشت  گاه آن  و   فرارسد   شده   تعیین

  به   كه  خداست(:  42  /زمر)  «منامها  في  تمت  لم  التي  و  موتها  حین  االنفس  یتوفي  اهلل»   :فرمایدمي  نیز  دیگر  جایي  در

 [ كندمي قبض  را  آن] خواب،  هنگام در  نرسیده، فرا مرگش  هنوز كه را  روحي  و  گیردمي را ارواح  مرگ هنگام

  اذ  یقولون  بما  اعلم  نحن  ٭  عشرا  اال  لبثتم  ان  بینهم  یتخافتون  ٭  زرقا  یومئذ  المجرمین  نحشر  و  الصور  في  ینفخ  یوم»

  مجرمان  روز  آن   در  و  شودمي  دمیده   صور  در   كه  روزی[  همان(: ]104  ر  102  / طه)  «یوما  اال  لبثتم  ان  طریقۀ  امثلهم  یقول

  گویند، مي آنچه به ما. «اید نکرده درند  بیشتر روز  ده: »گویندمي( زیرلب)  آهسته یکدیگر با . انگیزیمبرمي كبودچشم را

 . «ایدنکرده درند  بیش روزی : »گویدمي هاآن  برترین كه  گاهآن تریم؛آگاه

رشاد اهل  ز  كردم  چو  پس  زان  زادالمعاد    و  تحصیل  فکر    كنم 

بي   محشور  كتابكه  بي  چون  حساب    زاد  بوقت  بفردا    نکردم 
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 .(150تا: )قاصركرماني، بي

  ۀ نام كه  يكس   »اما (25- 26/ الحاقه) هْ« یَحِسابِ ما أَدْرِ  لَمْ وَ  هْیَكِتابِ أُوتَ لَمْ   يتَنِ یْلَ  ا ی ُقولُیَ فَ  بِشِمالِهِ  كِتابَهُ يَ أُوتِ مَنْ أَمَّا »وَ

 .دادند«ينم  من به را  اعمالم ۀ نام هرگز كاشیا: دی گويم بدهند  چپ دست  به را  اعمالش

 

 

 ن استفاده شده است: آ  قاصریه  فراوان از   ۀمضمون قیامت و روز حسابرسي یکي از مضامین  قرآني است كه در صحیف 

 محضری  در  روز یکي  شنیدم 

 

 مخبری  از  صحبت   معتبر یکي  

 

 خیراالنام فرموده  فت گمي كه

 

 یام ق قیامت روز   چو نماید  

 

 كبریا محضر  در  ندربدا

 

 بپا   را   بد و  نیک همه  افشان خوی 

 

 جدای هم از  نیک   و  بد كردد چو

 

 سزای  كسیرا هر شود مشخح 

 

 مجرمان د خو بیم  از  بلرزاند

 

 فغان  دل پرده از رندآبر 

 

 خطا ما  اكر  رب  یا كردیم  كه
 

  رجا  چشم  تو بسوی بدیمان 
  اثیم  سازد  چو باید  كه بفرما   كریم  ای كرم  نسازی كر كنون

 ربانرررررررررررررررررمه داور  دركه ز ا كه

 .(266تا: )قاصركرماني، بي

  عاصیان  بهره شود شفاعت  

  دادرس  قفا   در  كسش نباشد   پس  وامانده كه كس  هر فرقه كزین

 .(282)همان:  

 

 حل  .4.7

قاصر كرماني اشاره به    ،در بیت زیر  .نامندمي  اقتباس   را  »حل«   و  گویند مي  »حل«      را  آن   شود،   آورده  ،آیه  مضمون  اگر

 سردشدن آتش بر حضرت ابراهیم خلیل )ع( دارد:
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خدای برای  كردم  كار  كرده   یکي  آن  كرد  اقتضای چنین    ام 

نماید   سالم  جلیلكه  خلیل    خدای  بسان  آتش  من    برای 

 .(116تا: )قاصركرماني، بي

 

 « .باش سالم  و سرد میابراه یبرا آتش یا م ی گفت( » 69/اء ی انبسوره )  مَ«یاِبراه ي عَل  وسَالمَاً بَرْدَاً  نارَاً ا ی »ُقلنا 

 

مدام چون  دهت  روزی  است   قدیر 

 

  

 

شام  بهر  غم  روز  در  چه  از   خوری 

 

 .(52تا: )قاصركرماني، بي

  كرده  تضمین   را   دارد   خوراک  و   غذا  به  نیاز   كه   موجودی  هر   و  جنبندگان   همه   روزی  و  رزق  هود ۀ  سور  6  ۀآی  در   خداوند

 . شماردبرمي قطعي و  حتمي امری  را آن و

  هیچ  ( و6مُبینٍ. )سوره هود، آیه    كِتابٍ  في  كُلٌّ  مُسْتَوْدَعَها  وَ  مُسْتََقرَّها  یَعْلَمُ   وَ  رِزُْقها  اللَّهِ  عَلَي   إِالَّ  الْأَرْضِ  فِي   دَابَّۀٍ  مِنْ  ما  وَ

  داند، مي  را   اشاعاده  و  انتقال  و  استقرار  محل  خداوند  و  خداست   عهده  به  رزقش  آنکه  جز   نیست  زمین   در  ای  جنبنده 

 است.  موجود  آشکار كتابي  در  موارد  این همه

 دارد:   ( وحدت شرف( )ص)  اهللرسول افتنی  حضور مقام به اشارهقاصریه   ۀابیات زیر از صحیف 

مقتدای  آن  من  جدّ  آنکه  پای    منم  بنعلین  زد  خدا    بعرش 

ستود را  خدا  چون  فلک  در  سجود    ملک  و  ركوع  او  با  ساخت    ادا 

جلیل  خدای  چون  شب  نیم   یکي 

 

جبرئیل   برش  اندر   فرستاد 

 

شاد   دل  و  خواب  از  برخیز   دار كه 

 

دار   رنجه  قدم  محبت   ببزم 

 

ما  كه  ما  بر  در  بیا   حبیبا 

 

دلگشا   بس  داریم  بزم   یکي 
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عبور  آنجا  اندر  كس  چو   ندارد 

 

ضرور   شد  الجرم  پس  تو   وجود 

 

حبیب  ای  همي  هم  با  لخت  یک   كه 

 

بي  سخن  خلوت   رقیب بگوئیم 

 

عشق  باواز  وحدت   بمعراج 

 

عشق   شهباز  پرّ  چون   گشودند 

 

جلیل پرّ  چو  دم  یک   بیفشاند 

 

جبرئیل   بسي  بیهش   بیفتاد 

 

سدر در  ماند   المنتهي ۀبجا 

 

مصطفا   همین  بد  من  معراج   كه 

 

پرم و  ببال  نیرو  است   نمانده 

 

پرم   بباال  زینجا  خَطوِه  یک   كه 

 

 . (85تا: )قاصركرماني، بي 

 

  بود، كمال  ی اعال افق  در  رسول  آن و ( »  8-9/النجم ) « يأدْن أوْ نیَْقوْسَ  قابَ  فَکانَ*  يفَتَدلّ   يدَنَ  ثُمّ* ي األعلباألُُفقِ وهُوَ

 .شد  آن  از ترک ی نزد ای  كمان  دو قدر به او با( كه  يک ینزد بدان)  د،یگرد نازل  او بر و آمد  ک ینزد آنگاه

 

  ي بهشت   ، يالمنته سدره  نزد  در ( »...  14-16/النجم) « يغْشَیَما  السِدرَه غْشَیَ  إذا*  یالمَأوجَنّه  عِندَها *  يالمُنتَه سِدرهُ  عِندَ...

  عالم   آن   قیحقا  از  ست،ی ن  آگه  آن  از   یاحد  آنچه  پوشانديم   سدره  چون  است،   گاهیجا  همان  در  است  انی متق   مسکن  كه

 .كرد  مشاهده شیوب كم  چی هيب ، بنگرد دیبا را آنچه

  یبرا  و  ابد ی   حضور  شرف  مقام   آن   به   نتوانست  ل،یجبرئ  ي حت   كس چیه  كه   معراج،  هنگام  در   قرب   از   ی امرتبه  به   اشاره

 .است بوده واسطهيب  ّحق حضرت دنید امبر یپ

 

  با)  او ۀفاصل  آنکه تا* شد ترک ینزد و  ترک ینزد سپس( »8-9/النجم)  «يأدن أَو نی َقوس قابَ  َفکانَ * يَفتَدَلّ  دَنَا  ثُمّ

 . شد كمان  دو  ۀاندازبه( امبر یپ

 

 . بود  پوشانده  را سدره  ی اكنندهرهیخ  نور كه  هنگام آن در( »16/النجم)  «ي غْشَیَ ما  السِّدرهَيَغش یَ اذْ
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 قاصر در بیت زیر از واژه »تبارک« بهره مي گیرد كه كلمه ای قرآني است: 

ُقوّتََک اَغلَبَ  ما  ُقدرَتَکَ    تعالَیتَ  اَقهَرَ  ما    تَباركَت 

 .(98تا: )قاصركرماني، بي

 .  است  آمده  قرآن از  هایيسوره  در كلمه این  مشتقات  و  اند. معادلشده  ذكر  قرآن  در   كه  تبارک   و   بارک  مبارک،:  هایواژه

  داده  نسبت  خدا  به  اگر  بارک  و  تبارک  .است  آمده  تبارک  كلمه  ملک،  ۀاول سور  ۀآی  و  فرقان  ۀسور  اول  آیات  در  زجملها

  : آیه  در.  است  بلندمرتبه  و   پاک  ناپذیر،زوال  خداوند  كه  است  این  معنای  به  ،"اهللتبارک"  شود  گفته  یعني  شود،

  آیه  این   در  .اوست  دستبه  هستي  جهان  حکومت  كه   كسي  است  ناپذیرزوال  و  بركت  پر   «...  الملک بیده  الذی»تبارک

  همه  بر  او  قدرت   و   جهان  بر   او  حاكمیت  و  مالکیت  آن  و  شده  ذكر   خدا   پاک  ذات  بودنمبارک  دلیل  ، حقیقت  در  شریفه،

  و   تبارک   پس،   . (316/  24:  1366بركت )مکارم شیرازی،    پر   و   ناپذیرزوال  است   وجودی  دلیل،   همین   به   و  است،   چیز

  و   پاک   ناپذیر،زوال  خداوند  كه   است  این   معنایبه  ؛اهلل«»تبارک  شود  گفته  یعني   شود؛  داده   نسبت  خدا  به  اگر  بارک

 .است بلندمرتبه

 گیری نتیجه 

لفظ    هم درجهت آراسررتگي كالم و  مفهوم و آیات قرآن كریم هم در معنا و  دیني خویش، از  ۀقاصررركرماني در صررحیف 

بیان، به   ۀشریو های كالم كه در شرعر این شراعر وآیات  قرآني، همچون دیگر آراسرتگي  بهره گرفته اسرت. این اسرتفاده از

و    صرورت غیرمسرتقیمگاه با اشراره و به ورت اقتباس مسرتقیم وصر تصرنع آورده شرده، گاه به  تکلف و  زیبایي و به دور از

رود كره برا زبران درآمیختره،  عمق كالم فرومي  بطن و  چنران درگراه آن  ؛شررروداقتبراس خالق و برداشرررت آزاد آورده مي

كه مخاطب بدون مراجعه به معنا تشرررخیح نخواهد داد كه درآنچه خوانده و به سرررادگي از آن گذشرررته به طوریبه

های پنهان از كالم قرآن كریم استفاده شده است. آوردن مضامین  آیات قرآني ازجهتي، هنر شاعری قاصركرماني  شکل

تسلط فراوان او به قرآن كریم دارد   آگاهي و  ازجهت دیگر، نشران از.  دهدهای او را در شرعر نشران ميابداعات و نوآوری و

 آفریند.  اصطالح  »تركیبي قرآني« مي  استفاده كرده و در  جمالت عادی  كه گاه حتي از كلمۀ  قرآني نیز در

كند  كمترین كالم، بیشررترین معنا را بیاورند. اسررتفاده از آیات كمک مي  كنند كه درهمچنین قاصررر كرماني تالش مي

آني  ترین موضروعات قربخشرد. مهمتر به مخاطب تفهیم شرود و به ظاهر كالم نیز آراسرتگي ميراحت كه معنا، زودتر و

اندیشرري، داسررتان انبیاء، كاركردهای  كه قاصررر كرماني در صررحیفه خود بدان پرداخته عبارت اسررت از : قیامت و مرگ

تواند  بخشرد كه ميبه مخاطب مي  ناپذیرطوركلي، مطالعه  ابیات قرآني سررور و حظي وصرفصرفات حسرني الهي و ...  به

بر موارد  آورند. عالوهموجبات آگاهي دیني و قرآني مخاطب را فراهم ميراهنمای مسررریر زندگي  او باشرررد. هم چنین  

منظور تشربیه،  صرورت اقتباس غیرمسرتقیم و بههبمذكور، بسرامد كاركرد اسرتفاده ازآیات قرآن كریم در صرحیفه قاصرریه،  

 پذیرد.  تعلیل، توصیف، تأكید صورت مي
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