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  چکیده
ات فارسی یکی از آبشخورهای اصلی شعر فارسی بوده یسال تاریخ ادب حدیث در طول بیش از هزارقرآن و 

گوی مضامین و مفاهیم قرآن کریم و احادیث معصومین را در اشعار خویش مسلمان پارسی است. شاعران عموماً
های میان شگردهای شاعرانه و آرایهاند و حوزۀ این تأثیر و نفوذ تا آنجا بوده که در به انحاء گوناگون به کار برده

حل و درج و تضمین و ... برای اقسام این اثرپذیری وضع شده است. حضور و تأثیر  چون بالغی اصطالحاتی
 عرفان اهل بعضاً و مذهبی کامالً شاعران هایمفاهیم حدیثی و قرآنی نه تنها در شعر کالسیک فارسی و در سروده

 در و شده کشیده نیز سکوالر بعضاً شاعران و معاصر شعر به حضور این دامنۀ بلکه شودمی دیده تصوف و
ش رو از گیریبهره با است کوشیده رو پیش پژوهش اساس این بر. است یافته بازتاب نیز ایشان هایسروده

اثرپذیری های گوناگون ای صورت گرفته است جلوههای اسنادی و کتابخانهتحلیلی که بر مبنای داده-توصیفی
شعر معاصر فارسی  اعم از شعر کالسیک؛ نوکالسیک؛ نیمایی، سپید و ... را کشف، استخراج، پیکربندی و تحلیل 
نماید. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که این اثرپذیری که در شعر معاصر پیش از انقالب نیز دیده 

ای، و در اشکالی؛ همچون اثرپذیری واژگانی، گزاره شود، در شعر شاعران پس از انقالب بازتاب بیشتری یافتهمی
 شود.سبکی و نظایر آن دیده می-بنیادی، برآیندسازی، تلمیحی، تطبیقی، تصویری، ساختاری-گزارشی، الهامی

 
 .فارسی ، شعر معاصرتلمیحقرآن و حدیث،  ها:کلیدواژه

 
 

 مقدمه
)ر.ک ایزدپناه،  که اغلب در تعارض با یکدیگر هستند.در خصوص ارتباط دین و ادبیات نظریات گوناگونی مطرح شده 

کوشند تا ساحت ادبیات را از همه مسائل بیرونی؛ از جمله عقاید های رایج ادبی میبسیاری از نظریه (100و99:   1367
دبی با الهام سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ... دور نگه دارند؛ اما این خواسته عمالً محقق نشده و بسیاری از آثار برجستۀ ا

ها اشارت دارند: خواه به صراحت، مانند کمدی الهی دانته، یا تحت تأثیر نصوص دینی خلق شده یا به نوعی بدان
)چهرقانی،  مثنوی مولوی و اشعار قدیس جان صلیبی و خواه به صورت غیر مستقیم؛ مانند اشعار هولدرلین و حافظ.

افزون بر این از آنجا که ادبیات و خصوصاً شعر زبان عاطفه و احساس و نیز نمایشگاه آرزو و خواست  (126: 1392
های وی درخصوص مسائل گوناگون زندگی است با افکار و عقاید شاعر پیوندی عمیق گیریشاعر و محل بروز موضع

با رویکرد نفی و چه با رویکرد اثبات به  دارد؛ به همین دلیل جدا کردن ادبیات از عقاید دینی شاعر و نویسنده چه
عبداهلل نعمه در باب ارتباط عقیده و ادبیات  (127)همان: معنی دوپاره کردن شخصیت او و در عمل غیر ممکن است.

العقیده من حیث هی العقیده مصدر اکثر المیول و اإلتجاهات تعمل خلقها و بعثها أکثر من أیّ شیء و من »نویسد: می
لذا  (10: 1980)نعمه،  «یتلون األدب عندئذ بلون تلک العقیده و من هنا األدب ال ینفصل عن ألوانه العقائدیه الواضح ان

عقیده از آن رو که عقیده است سرچشمه بیشتر آمال و آرزوها و رویکردهای آدمی است و بیش از هر عامل دیگری 
هی است در این صورت، ادبیات به رنگ احساسات در ایجاد و انگیزش امیال و احساسات انسانی مؤثر است و بدی

های اعتقادی عاری نخواهد بود. در خصوص گاه از رنگآید و از این روست که ادبیات هیچمنبعث از آن عقیده در می

mailto:chehreghani@hum.ikiu.ac.ir


 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      376

-ترین منبع و پشتوانۀ فرهنگی شاعران مسلمان تأثیر زیادیارتباط اسالم و ادبیات نیز باید گفت که اسالم به عنوان غنی
در آثار  ادبی پیروان خویش داشته و حتی ادیبان و شاعران غیر مسلمان نیز همدالنه یا خصمانه  -به نسبت سایر ادیان

اند. در های مسلمان و نصوص دینی، خصوصاً قرآن و متون حدیثی توجّه نشان دادههای اسالمی، شخصیتبه آموزه
های اسالمی، با هر میزان یشترین تأثیر را در شعر شاعران سرزمینواقع قرآن به عنوان میثاق الهی همۀ مسلمانان جهان ب

انگیز داشته است. أثرپذیری از قرآن و حدیث در ادبیات کالسیک و از دلبستگی به این معجزه ادبی و معنوی شگفت
معاصر، بویژه شعر کهن فارسی بارها از سوی پژوهشگران مورد مطالعه و تحقیق قرارگرفته؛ اما اشکال تأثیرپذیری شعر 

های شعر پیش از انقالب اسالمی از قرآن کریم تا حد زیادی مغفول مانده است لذا این پژوهش کوشیده است جلوه
 اثرپذیری شعر معاصر ایران از قرآن کریم را بررسی و تحلیل نماید.

 

  پیشینۀ و روش پژوهش
های اثرپذیری قرآن و حدیث در که جلوه با وجود اینکه تاکنون پژوهش مستقل روشمند و با رعایت اصول علمی

سازی آثار های اینترنتی نمایهباشد، با جستجو در پایگاه مجموعه شعر معاصر فارسی را به صورت مستقل بررسی کرده
 آید، موارد زیر به عنوان پیشینه پژوهش پیش رو قابل ذکر است:پژوهشی به دست نمی

، مجله علمی «اشعار ریاضی یزدی»رد پژوهانه، تأثیر قرآن در ادبیات پارسی مطالعه مو(. 1396زاده، مهرداد. )روشن-
 .21-12، صص6ترویجی پویش در آموزش علوم انسانی، ش 

پور؛ مجله علمی پژوهشی مطالعات های بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین(. جلوه1392کیانی، رضا و دیگران. ) -
 .18-2، صص  2ادبی و قرآنی، ش 

گردد دو کتاب تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی از علی اصغر حلبی و تجلی قرآن و حدیث در نشان میخاطر
اند و کتاب اخیر ملهم شعر فارسی از سید محمد راستگو، قریب به دو دهه قبل  به صورت عام به این موضوع پرداخته

اند. بر این وق به شعر معاصر اختصاص نداشتهروش تحقیق در پژوهش پیش رو بوده است؛ اما هیچ یک از دو اثر ف
گیری از منابع و اسناد مکتوب و آثار منتشر شده اساس مقالۀ پیش رو، گزارشی از یک پژوهش نظری است که با بهره

تحلیلی -های اثرپذیری شعر معاصر ایران از قرآن و حدیث را با روش توصیفیروزگار ما، موضوع جلوهشاعران هم
 یل کرده است.بررسی و تحل

 

 تعریف مفاهیم اصلی تحقیق
بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که دیوان حافظ و مثنوی مولوی از منظر لفظ، معنا و ساختار از کتاب الهی و 

مثنوی به تصریح خالق آن در مقدمه عربی ( 5و 4: 1376)راستگو، اند. احادیث مأثور بزرگان دین بیشترین تأثیر را پذیرفته
کتاب و اقرار اهل فن لبّ لبّ لبّ قرآن است و شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است که از دولت قرآن پدید این 

های آمده است. دیگر آثار ادبی خلق شده در ساحت سنت و دورۀ کالسیک شعر فارسی نیز به نسبت برخوردار از مایه
رسی )از مشروطیت تا امروز(که طی چندین مرحله جاست که شعر معاصر فااند؛ اما پرسش اینقرآنی و حدیثی بوده

های قرآنی و حدیثی برخوردار است و اگر چنین دچار دگردیسی و اصطالحاً مدرن شده است نیز همچنان از مایه
های مختلف ی شعر معاصر در این پژوهش آثار نسلهای آن چگونه است؟ با این توضیح دامنهاست اشکال و جلوه

ی پهلوی اول و دوم و پس از انقالب اسالمی را دربر ی پس از مشروطه، خصوصًا دورهسراسر دورهشاعران ایرانی از 
 گیرد.   می

های اثرپذیری نیز گذشته از مفاهیمی که در بالغت سنتی با اصطالحاتی همچون تلمیح و تضمین و مراد از جلوه
هایی است که پژوهشگران متأخر از این مقوالت به بندیشد بیشتر، رویکردهای نو و دستهحل و درج و ... تبیین می

توان اثرپذیری از قرآن و حدیث را به دو نوع اثرپذیری آشکار بندی کلی میاند که بر مبنای آن در یک تقسیمدست داده
ن در تواتر، انواع اثرپذیری از قرآن و حدیث در شعر پارسی را میو اثرپذیری پنهان تقسیم کرد و با رویکردی موسع
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بنیادی، تلمیحی، تأویلی، -ای، گزارشی، الهامیهای واژگانی، گزارهبندی نمود که عبارتند از: اثرپذیرییازده بخش طبقه
توان به ای و چندسویه . در این میان هریک از طبقات یادشده را نیز میسبکی، شیوه-تطبیقی، تصویری، ساختاری

گیری، ترجمه و برآیندسازی؛ اثر پذیری واژگانی که خود به سه نوع: وام اجزاء خردتری تقسیم نمود؛ مانند اثرپذیری
 ی تفسیر و ترجمه تقسیم شده است.ای که به دو قسم تحلیل و تضمین و اثرپذیری گزارشی که به دو گونهگزاره

ث به تفکیک و با های تأثیرپذیری شعر معاصر از قرآن و حدیبندی در ادامه جلوهبر اساس این تقسیم (1376)راستگو، 
 گردد.ذکر نمونه تحلیل می

 

 های اثرپذیری از قرآن و حدیث در شعر معاصربررسی جلوه
 اثرپذیری واژگانی

آورد که ریشۀ قرآنی و حدیثی دارند و هایی را در شعر خویش میها و ترکیبدر این شیوۀ اثرپذیری، شاعر واژه» 
گیری، ترجمه و اند این نوع اثرپذیری خود به سه شیوۀ وامفارسی راه یافتهتوسط خود شاعر یا دیگران به زبان و ادب 

   (16-15: 1376)راستگو، « شود.برآیندسازی تقسیم می

 گیریالف( وام
در این شیوه، واژه یا ترکیبی قرآنی یا حدیثی با همان ساختار عربی، یا با اندک دگرگونی لفظی بدون لطمه به ساختار 

 یابد؛ به عنوان مثال:زبان و ادب فارسی راه میعربی آن به 
 آنجا که بانگ ارجعی در آن بلند است                           

 (62: 1388)طهماسبی، آنجا که انسان فارغ از هر چون و چند است ... 
 آمده است:  "سورۀ مبارکۀ فجر 28آیۀ "ای قرآنی است که در واژه "ارجعی"واژۀ 

 «ى رَبِّکِ رَاضِیَۀً مَرْضِیَّۀًارْجِعِی إِلَ» 
 )به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.(

 مثالی دیگر برای این شیوه:
 بشنو ز نای قرآن آوای ال تخف را

 (16: 1365)باقری،  نقشی است نقش دشمن بر آب ای برادر
 "سورۀ مبارکۀ 10آیۀ "های متعدّد آمده است و ما برای نمونه است که در سورهای قرآنی ، نیز واژه"ال تخف"واژۀ 

ا یََخافُ لََدیَّ وَأَلْقِ عَصَاکَ فَلَمَّا رَآهَا تَهَْتزُّ کَأَنََّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى لَا َتخَفْ إِنِّی لَ» کنیم: نمل را ذکر می
 «الْمُرْسَُلونَ

دود )ترسید ) و عصایت را بیفکن! هنگامی که )موسی( به آن نگاه کرد، دید )با سرعت( همچون ماری به هر سو می 
 ترسند.(ای موسی! نترس، که رسوالن در نزد من نمی –و( به عقب برگشت، و حتّی پشت سر خود را نگاه نکرد 

 ب( ترجمه:
 برد. به عنوان نمونه:بی قرآنی یا حدیثی بهره میدر این شیوه، شاعر از برگردان فارسی واژه یا ترکی

 گرچه بخشید گناه پدرم آدم را                                  
 (23: 1395)نظری، به گناهان نبخشیده قسم دلتنگم 

عربی  است که پیش از اسالم به زبان "گناه"، که بارها در سور متعدّد تکرار شده در حقیقت معرّب کلمۀ "جُناح"واژۀ 
 کنیم:را ذکر می "سورۀ مبارکۀ مائده 93آیۀ "راه یافته است و ما به عنوان مثال 

اِلحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ لَیْسَ عَلَى الَّذِیَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِلحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا ِإذَا مَا اتَّقَْوا وَآمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّ » 
 «اتَّقَْوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ ُیحِبُّ الْمُْحسِنِینَ
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اند نیست در صورتى که تقوا پیشه [ خوردهاند گناهى در آنچه ]قبالًبر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده) 
ا پیشه کنند و احسان نمایند گاه تقوکنند و ایمان بیاورند و کارهاى شایسته کنند سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند آن

 .(داردو خدا نیکوکاران را دوست مى
 ای دیگر:نمونه

 شب قدری که در آن روح خدا کرد نزول                    
 (267: 1387)طهماسبی،  کار صد حادثه با سلم و سالم آخر شد 
 است که در سه آیۀ آغازین سورۀ مبارکۀ قدر آمده است:   "لیله القدر"فارسی شدۀ ترکیب  "شب قدر"
 «إِنَّا َأنْزَلَْناهُ فِی لَیَْلۀِ الَْقدْرِ» 
 .(ما ]قرآن را[ در شب قدر نازل کردیم) 

 ج( برآیندسازی:
 ا حدیث است مانند: ای از یک آیه یدر این شیوه، واژه یا ترکیب مذکور، برآیند یا فرآورده

                       هایم آمدم دستم بگیربا طناب اشک
 (78: 1391زاده، )حیدری ای عصای دست موسی من که ساحر نیستم

، برآیندی از آیات متعدّد قرآن است که در آن به این معجزۀ عظیم اشاره شده است که "عصای دست موسی"ترکیب 
 گردد: ذکر می "مبارکۀ شعراءسورۀ  45آیۀ "برای نمونه 

 «فَأَلْقَى ُموسَى عََصاهُ فَإِذَا هِیَ تَْلقَفُ َما یَأْفِکُونَ» 
 ها را بلعید.() سپس موسی عصایش را افکند، ناگهان تمام وسایل دروغین آن 

 مثال دیگر:
 ای کاش مسیح نفست روح بریزد                               

  (146: 1387)کاکایی، ها خواندر کالبد منجمد مرثیه
بخش حضرت عیسی )ع( اشاره شده است که ما به ها به دم روحبرآیند آیاتی است که در آن "مسیح نفس"ترکیب 

 کنیم:را ذکر می "سورۀ مبارکۀ مائده 110آیۀ "عنوان مثال 
َعلَى وَاِلدَِتکَ إِذْ أَیَّدُْتکَ بِرُوحِ اْلقُُدسِ تُکَلِّمُ النَّاَس فِی الْمَْهدِ وَکَْهلًا إِذْ قَالَ اللَّهُ َیا عِیسَى ابْنَ مَرْیََم اذْکُْر نِعْمَتِی عََلیْکَ وَ» 

ونُ طَیًْرا بِإِذْنِی بِإِذْنِی فَتَْنُفخُ فِیَها فَتَکُوَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکَِتابَ وَاْلحِکْمَۀَ وَالتَّوْرَاۀَ وَالْإِنْجِیلَ وَإِذْ َتخُْلقُ ِمنَ الطِّینِ َکهَیْئَۀِ الطَّیْرِ 
إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ َفقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا  وَتُبْرِئُ الَْأکْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَْوتَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَْنکَ

 «مِنْهُمْ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسحْرٌ مُبِینٌ
گاه که تو را به کن[ هنگامى را که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور آن]یاد )

گاه که تو را کتاب یید کردم که در گهواره ]به اعجاز[ و در میانسالى ]به وحى[ با مردم سخن گفتى و آنأالقدس ت روح
ساختى پس در آن ذن من از گل ]چیزى[ به شکل پرنده مىگاه که به او حکمت و تورات و انجیل آموختم و آن

گاه که مردگان را به اذن دادى و آنشد و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا مىاى مىدمیدى و به اذن من پرندهمى
آشکار آورده هاى تاسرائیل را هنگامى که براى آنان حجّ گاه که ]آسیب[ بنىآوردى و آنیمن ]زنده از قبر[ بیرون م

 .(بودى از تو باز داشتم پس کسانى از آنان که کافر شده بودند گفتند این]ها چیزى[ جز افسونى آشکار نیست
 ای:اثرپذیری گزاره

 شود:مقصود از گزاره در اینجا جمالت ناقص و کامل است و این شیوه خود به دو بخش اقتباس و حل تقسیم می
 الف( اقتباس وتضمین:

شاعر عبارتی قرآنی یا روایی را بدون هیچ گونه تغییر در ساختار عربی یا با اندکی تغییر و با اغراض و  در این روش
 برد مانند:مقاصد گوناگون؛ همچون تیمن، تعلیل، استشهاد، هنرنمایی و ... به کار می
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 رسد از راه، علی                                 فاتح بدر و احد می
 (59: 1396)برقعی، وَکّلتُ َعلَی اهلل، علی مرد همواره تَ

 آمده است: "سورۀ مبارکۀ هود 56آیۀ "، در "َتوَکّلتُ َعلَی اهلل"عبارت 
 «اطٍ مُسْتَقِیمٍإِنِّی تََوکَّلُْت َعلَى اللَّهِ رَبِّی وَرَبِّکُمْ مَا مِنْ َدابَّۀٍ إِلَّا ُهوَ آخِذٌ بِنَاصَِیتِهَا إِنَّ رَبِّی َعلَى ِصرَ» 
اش که او مهار هستىاى نیست مگر اینل کردم هیچ جنبندهدر حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکّ)

 .(را در دست دارد به راستى پروردگار من بر راه راست است
 مثال دیگر:

 عشق یعنی قاف و الم قل هو اهلل احد
 (38: 1391)قزوه، عشق یعنی بای بسم اهلل رحمان الرّحیم 

را با  "بسم اهلل الرّحمن الرّحیم  "را بی هیچ تغییر و نیز جملۀ  "قل هو اهلل احد "چنانچه مشهود است شاعر عبارت  
 تغییری بسیار اندک در بیت فوق به کار برده است.

 ب( حل:
و ... تغییراتی در گیری از قرآن  و حدیث به دالیل مختلف؛ از قبیل تنگنای وزن و قافیه در این شیوه، شاعر برای بهره

 کند به عنوان مثال:عبارات آن ایجاد می
 های قدرکاش در تقدیر ما باشد همه شب

 (90: 1391)قزوه، تر شود احوال ما کاش حّول حالَنایی
 شود: بیت فوق ما را به دعای زیبای تحویل سال رهنمون می

 «اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ َیا ُمحَوِّلَ اْلَحوْلِ وَ الْأَحَْوالِ حَوِّلْ َحالَنَا إِلَی َأحْسَنِ الْحَالِیَا مَُقلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبَْصارِ یَا مُدَبِّرَ » 
 ها * حال ما را نیکوترین حالسال و حالت ۀر شب و روز * ای گردانندها * ای مدبّها و دیدهدل ۀتغییر دهند) ای 

 (328ق: 1423)مجلسی، بگردان.( 
 این شیوه: مثالی دیگر برای

 آن جا که او نادی َفاَدخُل فی عِبادی است                    
 (62: 1388)طهماسبی، آن جا که وَ ادخُل جَنّتی را او منادی است 

 تلمیح دارد کامالً مشهود است.  "سورۀ مبارکۀ فجر 30و  29آیات "هنرنمایی شاعر در این بیت که به  
 «فَادْخُلِی فِی عَِبادِی» 

 سلک بندگانم درآی( )در 
 «وَادْخُلِی جَنَّتِی» 

  ) و در بهشتم وارد شو(
 اثرپذیری گزارشی:

شود که گاه به شیوۀ نقل قول بیان در این روش مضمون آیه یا حدیث از طریق ترجمه یا تفسیر به فارسی گزارش می
 گردد. می

 الف( ترجمه:
 و گاه آزاد است.ترجمۀ آیه یا حدیث به فارسی گاه به شیوۀ تحت اللفظی 

 ترجمه تحت اللفظی:
ای قرآنی یا حدیثی بدون تغییر در معنی و مضمون و بدون کاهش یا افزایش در زبان فارسی راه در این شیوه، گزاره

 یابد. شرک موری بود بر سنگ سیاهی در شبیمی
 (63: 1395)نظری، کشد های ما فقط رنج تماشا میچشم



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      380

 ین حدیث امام حسن عسکری )ع( است:ای آشکار از ابیت فوق ترجمه
 (359، 70: ج1403)مجلسی،  «اَاِلشْراکُ فِی الّناِس اَخْفی ِمنْ دَبیبِ الَّنمْلِ عَلَی الْمَسْحِ ااَلْسوَدِ فِی الَلّیْلَهِ الْمُظْلِمَهِإنَّ » 
 .( تر استشرک در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهان) 

 دیگر:ای نمونه
 خدا هفت آسمان باز را ساخت                        

 (8: 1388)امین پور، ولی مردم قفس را آفریدند 
های هفتگانه که در آیات متعدّد قرآن به آن اشاره شده، تلمیح ای بسته است که به آفرینش آسمانمصراع اوّل ترجمه
 شود:ذکر می "سورۀ مبارکۀ طالق 12آیۀ "دارد. برای نمونه 

لَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللََّه َقدْ اللَُّه الَّذِی خَلَقَ سَبَْع سَمَاوَاٍت وَمِنَ الْأَْرضِ مِثَْلهُنَّ یَتََنزَُّل الْأَْمُر بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ال» 
 «أَحَاطَ بِکُلِّ شَْیءٍ ِعلْمًا

آید تا ها فرود مى ها هفت زمین آفرید فرمان ]خدا[ در میان آنند آنخدا همان کسى است که هفت آسمان و همان) 
 .(بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش وى هر چیزى را در بر گرفته است

 ترجمۀ آزاد:
و ساختار یابد در این روش به ضرورت وزن و قافیه و یا ... کاهش یا افزایشی در معنی و مضمون آیه یا حدیث راه می

 کند.کالم تغییر می
 خورم که نبی شهر علم بود                             سوگند می

  (39: 1387)برقعی،  استشهری که جز علی در دیگر نداشته
ق: ج 1378)شیخ صدوق،  تلمیح دارد.« اَنا َمدینَهُ العِلمِ وَ عَلیٌّ بابُها فَمَن اَرادَ العِلمَ فَلَیأتِ البابَ» بیت فوق به حدیث نبوی 

 (233، ص 1
 خواهد به دانش دست یابد، باید از درِ آن وارد شود.() من شهر دانشم و علی درِ آن است پس هر کس می

 خدا ابتدا آب را
 سپس زندگی را از آب آفرید

 جهان نقش بر آب
 (73: 1387)امین پور، و آن آب بر باد 

 مدّ نظر شاعر است: "سورۀ مبارکۀ انبیاء 30آیۀ "گونه که از مفهوم شعر هویداست، آن
 «کُلَّ شَیْءٍ َحیٍّ أَفََلا یُؤْمُِنونَأَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضَ کَانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُهمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ » 
ما آن دو را از هم جدا ساختیم  و زمین هر دو به هم پیوسته بودند وها آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان) 
  آورند.(نمی اى را از آب پدید آوردیم آیا ]باز هم[ ایمانهر چیز زنده و

 تفسیر:
 دهد مانند:در این روش شاعر مضمون آیه یا حدیثی را شرح و بسط می

 گفت در ابتدای نیشابور                                
 عشق اگر در شما وسیله شود

 قلعۀ ال اله الّا اهلل                                        
 بهترین مسکن قبیله شود

 بیند                                دل اگر قلعه را نمی
 علّتش دیدن قصور شماست

 هر کسی واردش نخواهد شد                          
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  (74: 1391)حیدری زاده،  ستعشق ما کوچۀ عبور شما
که بیانگر عشق و محبّت وی به ساحت مقدّس  "حدیث قدسی سلسله الّذهب"هنرنمایی شاعر در شرح و گسترش 

 نواز است.  اهل بیت و مخصوصاً امام رضا )ع( است، قابل تحسین و چشم
، 2ق: ج  1378)شیخ صدوق،   «َعذابی  ِبشُروطِها وَ َأنا مِن شُروِطهاکَلِمَُه الاِلهَ اِلَّا اهللُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمَِن مِن » 

  (135ص 
دژ و حصار من )خدا( است پس هر کس به دژ و حصار من « ال إلهَ إلّا الّلهُ یعنی هیچ معبودی بجز اهلل نیست» مۀکل) 

ها ّرضا( یکی از آن شرطداخل شود از عذاب من امنیت خواهد یافت، و این شروطی دارد و من )علی بن موسی ال
 (.هستم

 بکوب ای دل! که غّفار است یارم                           
 من از کوبیدن در شرم دارم 

 بکوب ای دل! که معبودم کریم است                     
 مرا از در زدن هر چند بیم است

 بکوب ای دل! مشو نومید از این در                    
 (40: 1388)طهماسبی، بکوب ای دل هزاران بار دیگر  

 (96، 68ق: ج1403)مجلسی، « بِالصَّبرِ یُتََوقَّعُ الفَرَجُ وَ مَن ُیدِمن قَرَعَ البَابَ یَِلج» 
  .(شودرود و کسی که پیوسته دری را بکوبد، عاقبت آن در به رویش باز میبا صبر، انتظار گشایش می) 

 یادی:بن -اثرپذیری الهامی 
پرورد و شباهت بسیار با شیوۀ ترجمه در اثرپذیری در این روش شاعر با الهام از آیه یا حدیثی سخن خویش را می

 گزارشی دارد و گاه دریافت حدیث و آیه آسان و گاهی سخت و دیریاب است. 
 معنی نزدیک:

 ای است به گمراهی و هدایت ما                               اراده
 (87: 1395)فاضل، کدام معبد و مسجد، کدام دیر و کنشت 

 نحل دارد: "سورۀ مبارکۀ 93آیۀ "بیت مذکور الهامی آشکار به 
 «نَا کُنْتُمْ َتعْمَلُووَلَوْ شَاءَ اللَّهُ َلجَعَلَکُمْ ُأمَّۀً وَاِحدَۀً وَلَکِنْ یُضِلُّ مَنْ یََشاءُ وَیَهِْدی مَنْ یَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّ» 
راه و هر که را بخواهد هدایت گمداد ولى هر که را بخواهد تى واحد قرار مىشما را امّ خواست قطعاًو اگر خدا مى» 

 «.سؤال خواهید شد دادید حتماًچه انجام مىکند و از آنمى
 آیدمن از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می

 (97: 1395)فاضل، به آه عشق کاری برتر از اعجاز عیسی کن 
بیت فوق الهامی آشکار از حدیث ارزشمند پیامبر اکرم )ص( است که در آن به مرگ اختیاری که همانا دوری از 

 تعلّقات مادّی و نفسانی است، اشاره شده است:
 (411، ص4: ج1406)الوافی،  «موتوا قَبلَ اَن تَموتوا» 

 ) بمیرید پیش از آنکه بمیرید.(
 معنی دور:

 تمام شاعران اهل دروغ اند                               
 (105: 1381)محمودی، ها که از جنس فروغ اند مگر آن 

است  دستیابی به مفهوم  "سورۀ مبارکۀ شعراء 226الی  224آیات "ای نوین و دور از دسترس از در این بیت که ترجمه
 نماید.آیه تا حّدی دشوار می
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  «یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ» 
 «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وَادٍ َیهِیمُونَ» 
 «وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ َما لَا َیفْعَلُونَ» 
  «و شاعران را گمراهان پیروى مى کنند» 
 «داى که آنان در هر وادیى سرگرداننآیا ندیده» 
 «دهندنمىگویند که انجام و آنانند که چیزهایى مى» 

 ضمناً ایهام زیبایی که شاعر در آن به کار برده و از صداقت و سادگی فروغ فرخزاد یاد کرده، ستودنی است.
 دوستی در پیرهن دارم که با من دشمن است                    

 (19: 1395)نظری، اعتماد از من برای من رقیبی ساخته است 
ق: 1407)حلّی،  «یکَنبَجَ ینَتی بَالَّ کَفسُنَ کَوِّدُعدا عَ اَ » رانمایۀ پیامبر )ص( دارد:بیت مذکور پیوندی پنهان با این حدیث گ

314) 
 (.ترین دشمن تو وجود این نفس بین دو پهلوی توستدشمن )

 اثرپذیری تلمیحی:
دستیابی آسان به مفهوم کند ولی برای ریزی میهای کالم خود را پیدر این شیوه شاعر با الهام از یک آیه یا حدیث پایه

 گنجاند.ای در کالم میمورد نظر خویش نشانه
 هایت باغ زیبای بهشت                                  خنده

 (35: 1378)باقری،  حق بهشتش را به پای تو نوشت

قام واالی مادر است ما را به حدیث ارزشمند زیر از پیامبر )ص( که دربارۀ م "پا"و  "بهشت"های شاعر با آوردن واژه
 شود:رهنمون می

 (180، 15ق: ج 1408)نوری، « الْأُمَّهَات َأقَْدامِ جَنَُّۀ َتحْتَلاَ» 
 ) بهشت زیر پای مادران است.(

 تنها گناه ما طمع بخشش تو بود                                      
 (85: 1395)نظری، ما را کرامت تو گنهکار کرده است 

 است: "سورۀ مبارکۀ انفطار 6آیۀ "که در این بیت آمده بیانگر تلمیح به  "کرامت"و  "طمع"واژۀ 
 «یَا أَیَُّها الْإِنَْسانُ مَا َغرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ» 
 ؟(پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته ۀاى انسان چه چیز تو را در بار) 

 اثرپذیری تأویلی:
 نگری، معنایی نو و تفسیری جدید از یک آیه و حدیث بیان کند.بینی و ژرفباریک کوشد تا بادر این شیوه شاعر می

 اند                                    بیهوده نیست روی زمینم نهاده
 (21: 1397)نظری، ام بارم که روی شانۀ عالم زیادی

 اند. د و به همین دلیل آن را بر دوش زمین نهادهتابداند که سنگینی آن را عالم برنمیشاعر خود را همان بار عظیمی می
 تلمیح دارد. "سورۀ مبارکۀ احزاب 72آیۀ "بیت به 

 «انَ َظلُوًما جَُهولًاوَحَمَلََها الْإِْنسَانُ إِنَّهُ کَ إِنَّا َعرَضْنَا الْأََمانَۀَ َعلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضِ وَاْلجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ َیحْمِلْنََها وََأشْفَقْنَ مِنَْها» 
ها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن ها و زمین و کوهما امانت ]الهى و بار تکلیف[ را بر آسمان) 

 .(هراسناک شدند و]لى[ انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود
 جهان که تو را دید

 امان تیر و تیغدر هجوم بی



 383   /    های تأثیر قرآن و حدیث در شعر معاصر ایرانجلوه 

 دانست چه بود 
 (19: 1378)شکارسری، راز اعتراض مالئک 

داند که در شعر مذکور نیز شاعر، ماجرای عظیم و دردناک عاشورا را سبب اعتراض نخستین مالئک به آفرینش آدم می
 به آن اشاره شده است. "سورۀ مبارکۀ بقره 30آیۀ "در 
 َخلِیفَۀً َقالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیَها وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبُِّح وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمََلائَِکۀِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ» 

 «بِحَمْدِکَ وَنَُقدُِّس لَکَ َقالَ إِنِّی َأعْلَمُ َما لَا تَعْلَمُونَ
آیا در آن کسى را و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت ]فرشتگان[ گفتند )   

کنیم و به تقدیست یها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو ]تو را[ تنزیه مگمارى که در آن فساد انگیزد و خونمى
 .(دانیددانم که شما نمیپردازیم فرمود من چیزى مىمى

 اثرپذیری تطبیقی:
کند و یکی را بر دیگری تطبیق یجاد میپردازی و ذوق خاص خود بین دو چیز پیوند ادر این شیوه، شاعر با نکته

شود به همین دلیل با اثرپذیری تصویری یکسان و دهد نظیر پیوندهای تشبیهی و تمثیلی که میان دو چیز برقرار میمی
 توان یکی دانست.همانند است  و هر دو را می

 میان خاک کالم خدا مقطّعه شد
 (48: 1396)برقعی، میان خاک، الف، الم، میم، طا، ها، سر 

اش را به کلمات مقطّعۀ قرآن تشبیه کرده و بر آن تطبیق داند و پیکر مطهّر و قطعه قطعهشاعر امام حسین را کلمه اهلل می
 داده است که این کلمات در ابتدای چند سوره از قرآن مثل: بقره، آل عمران، طه، یس، مریم و ... آمده است.

 شبیه بار امانت که بار سنگینی است
 (75: 1393)بیابانکی، ر تو بار گرانی است مانده بر دوشم س

ها تاب تحمّلش را نداشتند ها و زمین و کوهدر این بیت شاعر سر دوست و محبوب خود را چون بار امانتی که آسمان
 کند.اند و بر آن سنگینی میداند که بر دوشش نهادهو از پذیرفتنش سر باز زدند، می

 اثرپذیری تأویلی ذکرگردیده است.تر در این آیه پیش
 اثرپذیری تصویری:

آراید گیرد و کالم خود را به صور مختلف خیال میدر این شیوه شاعر تصاویر شعری خود را از قرآن و حدیث وام می
 مثل:

 وزید                            اژدهای فقر هر سو می
  (28: 1388)طهماسبی، خزید کفر در باروی ایمان می 

کشاند و به حدیث زیر داند که خانۀ دل آدمی را به سوی کفر و تباهی میانگیز میشاعر فقر را همچون اژدهایی هراس
 از پیامبر )ص( تلمیح دارد: 

 (307، 2: ج1407)کلینی، )« کادَ الفقرُ أن یَکونَ کُفراً» 

 ) نزدیک است که فقر به کفر انجامد.(   
نیست که فقر در کالم پیامبر نه فقر ماّدی که فقر معنوی است چرا که  افراد بسیاری در ذکر این نکته خالی از لطف 

 دستی و فقر دلی ماالمال از ایمان و عشق به خدا دارند.ها هستند که درعین تهیتمام دوران
 سر تا به پا خلیل گلستان نشین شدم                          

 (25: 1387)برقعی، هر جا که در عزای شما آتشم زدند 
، خود را مانند حضرت ابراهیم "سورۀ مبارکۀ انبیاء 69آیۀ "گیری از آرایۀ تشبیه با تلمیح به در بیت زیر نیز شاعر با بهره

 بخش شد.داند که آتش سوزان نمرود برایش چون گلستان سرد و لذّت)ع( می
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 «رَاهِیمَقُلْنَا یَا َنارُ کُوِنی بَرْدًا وََسلَاًما َعلَى إِبْ» 
 .(آسیب باشگفتیم اى آتش براى ابراهیم سرد و بى) 

 اثرپذیری ساختاری و سبکی: 
گیرد و کالم خود را به آن سبک و سیاق در این روش، شاعر ساختاری قرآنی یا حدیثی را به عنوان نمونه در نظر می

کند مثال زیر مصداقی آن یا حدیث احساس میای که خواننده پیوندی عمیق بین کالم او و آیات قربندد به گونهآذین می
 برای این شیوه است:

 «سورۀ تماشا»
 به تماشا سوگند
 و به آغاز کالم

 و به پرواز کبوتر از ذهن
 ای در قفس استواژه

 هایم مثل یک تکّه چمن روشن بودحرف
 من به آنان گفتم

 آفتابی لب درگاه شماست
 تابدکه اگر در بگشایید به رفتار شما می

 و به آنان گفتم
 سنگ آرایش کوهستان نیست

 همچنانی که فلز، زیوری نیست به اندام کلنگ
 در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است 
 که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند

 پی گوهر باشید
 ها را به چراگاه رسالت ببریدلحظه

 و من آنان را، به صدای قدم پیک بشارت دادم
 به افزایش رنگو به نزدیکی روز، و 

 های درشتبه طنین گل سرخ، پشت پرچین سخن
 و به آنان گفتم

 هر که در حافظۀ چوب ببیند باغی
 صورتش در وزش بیشۀ شور ابدی خواهد ماند

 هر که با مرغ هوا دوست شود
 ترین خواب جهان خواهد بودخوابش آرام

 آن که نور از سر انگشت زمان برچیند
 با آه ها راگشاید گره پنجرهمی

 زیر بیدی بودیم 
 برگی از شاخۀ باالی سرم چیدم، گفتم:
 خواهید؟چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می

 گفتندشنیدم که به هم میمی
 داند، سحر!سحر می
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 سر هر کوه رسولی دیدند
 ابر انکار به دوش آوردند

 باد را نازل کردیم
 تا کاله از سرشان بردارد

 بود  هاشان پر داوودیخانه
 چشمشان را بستیم

 دستشان را نرساندیم به سر شاخۀ هوش
 جیبشان را پر عادت کردیم

 (375-373: 1370)سپهری،  ها آشفتیمخوابشان را به صدای سفر آینه
این شعر نیز با الهام از سبک و ساختار قرآن ماجرای آفرینش آدم و حّوا و فریب آن دو توسّط شیطان را به تصویر 

 های بقره و اعراف به آن اشاره شده است.درسورهکشد که می
 «ای برای آدمآشکارسازترینه»شعر 

 نظیر و آفرینش عظیم راتا ستاید آفریدگار این شکوه بی
 کسی نبود یا کسی ادب نداشت

 در چنین قرارگاه سبز و خلوت هزار بیشه
 یک فرشته لب نداشت

 ای از عطشگونهبس که خودسرانه در عالج
 شدندبه هر بهانه با لبان عاشقی مکیده می دم به دم

 دار سیب همیک درخت توبه
 کنج این بهشتدر سه

 بر زمین نشسته بود
 با هزار سیب زردروی و الله فام

 های عاشق دو رنگمثل سیب
 های کال و ناتمامهای نارسیدۀ زمرّدین، لطفال به الیشان سیب

 دیو هم در آن میانه
 ری نبودای پچون که هیچ آفریده

 آشکارساز سرشکسته بود
 آدم بزرگ هم

 یعنی آن پدربزرگ نازنین ما
 در سراسر بهشت

 کشید هر طرف سرکآس و پاس بود و می
 هر کجا که بود یک ترک

 بود و دیده بود وتر دویده دست او پیش
 چشم او درون آن پریده بود

 در سراسر بهشت
 یک فرشته نیز

 از گزند آدم بزرگ، در امان نبود
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 ای که بود یا نبودبس که در هوای جستجوی چیز تازه
 های نازدار صد هزار بار روی بال این پرنده

 پا نهاده بود 
 باری آدم بزرگ و همسرش بهشته را

 در بهشت و بر بهشت حاکمیتی عجیب بود
 آزمون طراز او در این میان فقط

  (29-28: 1388)طهماسبی، دار سیب بود ... آن درخت توبه

 ای:اثرپذیری شیوه
گیرد و کالم خود را به آن شیوه بالغی قرآن یا حدیث را برمی –های بیانی در این گونه اثرپذیری شاعر یکی از شیوه

ها نیست و به شرح آراید. این نوع اثرپذیری، انواع مختلف دارد که در این مجال اندک فرصت بیان تمامی این شیوهمی
 شود.یک مورد اکتفا می

ای به شیوایی و ها پدید آمده که لطمهخوانی است که به سبب اختالف قرائتهای بیانی قرآن، چند گونهیکی از شیوه
 شود: کند. برای نمونه به ذکر دو مورد اشاره میدرستی این کالم واال وارد نمی

 پس از این مگو خیانت به حکایت یهودا                                    
 (41: 1395)نظری، مسیح نیست آن کس که تو بر صلیب داری که  

گذاشت که البتّه هرگز آسیبی به شیوایی این بیت  "خیانت"را به جای  "جنایت"توان با تصحیف، واژۀ در این جا می
 کند.وارد نمی

خود او شد اشاره بیت به داستان خیانت و در حقیقت جنایت یهودا )حواری خائن مسیح(، که در نهایت منجر به مرگ 
 ذکر گردیده است: "سورۀ مبارکۀ نساء 157آیۀ "دارد که در 

هَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخَْتلَفُوا فِیهِ لَِفی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا َقتَلْنَا الْمَسِیحَ ِعیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَُلوهُ وَمَا صَلَُبوهُ وَلَکِنْ شُبِّ» 
 «نْهُ َما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَِقینًاشَکٍّ مِ 

که آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند ایشان که ما مسیح عیسى بن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آن ۀو گفت) 
اند و هیچ علمى در مورد آن دچار شک شده لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانى که در باره او اختالف کردند قطعاً

 .(او را نکشتند کنند و یقیناًبدان ندارند جز آنکه از گمان پیروى مى
 مثالی دیگر:

 گفت احوالت چطور است؟
 گفتمش: عالی است!

 مثل حال گل
 (69: 1387)امین پور، حال گل در چنگ چنگیز مغول 

ای آسیب به کالم با توان بدون ذرّهتلمیحی تاریخی است امّا می سوز مغول اشاره دارد واین شعر به جنگ خانمان
 نشاند. "چنگ"را به جای  "جنگ"تصحیف واژۀ 

 اثرپذیری چند سویه:
توانند در یک نمونه و بیت با یکدیگر به کار رفته و جمع های مختلف اثرپذیری که در این مقاله بیان شده، میشیوه

 شوند به عنوان مثال:
 روی ابابیل لبت سجّیل استها واژه

 (77: 1392)برقعی، دام بگذار که گنجشک تو جبرائیل است 



 387   /    های تأثیر قرآن و حدیث در شعر معاصر ایرانجلوه 

 4و  3آیات "بنیادی و تلمیحی نیز دارد. بیت به   -این بیت عالوه بر اثرپذیری واژگانی، اثرپذیری تصویری، الهامی  
 تلمیح دارد: "سورۀ مبارکۀ فیل

 « وَأَرْسَلَ َعلَیْهِمْ طَیًْرا أَبَابِیلَ» 
  .(و بر سر آنها دسته دسته پرندگانى ابابیل فرستاد) 
  «تَْرمِیهِمْ بِِحجَارَۀٍ مِنْ ِسجِّیلٍ» 

  .(افکندندهایى از گل ]سخت[ مى]که[ بر آنان سنگ) 
 مثالی دیگر:

 تا نور تو تابیده به طور کلماتم
 (57: 1387)امین پور، امشب ام در خودم موسای تکلّم شده

سورۀ مبارکۀ  164آیۀ "بنیادی، تصویری و تلمیحی بهره برده است و به  –الهامی  از اثرپذیری واژگانی،بیت فوق نیز، 
 تلمیح دارد: "نساء

 «وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَْناهُمْ عَلَْیکَ ِمنْ قَبْلُ وَرُسًُلا لَمْ نَقْصُْصهُمْ َعلَْیکَ وَکَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَکْلِیمًا» 
ایم[ بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانى ]را نیز برانگیخته فرستادیم[ که در حقیقت ]ماجراى[ آنان را قبالً و پیامبرانى ]را ) 

 .(ایم و خدا با موسى آشکارا سخن گفتکه ]سرگذشت[ ایشان را بر تو بازگو نکرده
 

 گیرینتیجه
ایران زمین از بدو رویش نهال شعر  های باطنی بسیاری است و شاعرانقرآن کریم عالوه بر اعجاز لفظی دارای جاذبه

اند تا روح شیفتۀ خود را با تلفیق الفاظ شکرین و آیات کریمۀ به دریایی از معنویت پیوند بزنند و فارسی کوشیده
ی ادبی هایی از زالل این جذبۀ شیرین را به تشنگان بنوشانند. شاعران معاصر نیز با پیروی از سنت دیرینهجرعه

های لفظی، های شکلی و محتوایی و روایی قرآن به منظر تقویت جنبهن شاعران گذشته از ظرفیتاند همچوکوشیده
معنوی و بالغی شعر خود استفاده کنند و با آراستن الفاظ و ابیات خویش به آیات الهی و کالم معصومین در قالب 

حانی و زیبا ببخشند. نتیجۀ بررسی دفاتر ای روهایی؛ همچون تلمیح، حل، عقد و اقتباس و ... به شعر خود جلوهآرایه
شعری یازده تن از شاعران معاصر در این پژوهش، بیانگر تأثیرپذیری بیش از پیش از  قرآن و احادیث معصومین )ع( 

 باشد.و روابط بینامتنی شعر پس از انقالب در اشکال مختلف با نصوص دینی در دوران پس از انقالب اسالمی می
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 (، گزینۀ اشعار؛ چاپ شانزدهم، تهران: مروارید.1389امین پور، قیصر؛ )
 دهم، تهران: مروارید. ها همه آفتابگردانند؛ چاپ(، گل1387امین پور، قیصر؛ )

 (، گزیدۀ ادبیات معاصر؛ چاپ اوّل، تهران: نیستان.1378باقری، ساعد؛ ) 
 (، نجوای جنون؛ چاپ اوّل، تهران: انتشارات برگ.1365باقری، ساعد؛ )

 (، تحیّر؛ چاپ سوم، تهران: نشر ثالث.1396برقعی، سیّد حمید رضا؛ )
 پنجم، تهران: فصل پنجم. (، رقعه؛ چاپ 1396برقعی، سیّد حمید رضا؛ )
 ها؛ چاپ پنجم، تهران: فصل پنجم.(، طوفان واژه1387برقعی، سیّد حمید رضا؛ )
 (، قبله مایل به تو؛ چاپ نهم، تهران: فصل پنجم.1392برقعی، سیّد حمید رضا؛ )

 های کوفی؛ چاپ سوم، تهران: سورۀ مهر. (، نامه1393بیابانکی، سعید؛ )
 ق(، عدّه الدّاعی و نجاح السّاعی؛ تهران: دارالکتب االسالمیّه.1407)حلّی، احمد بن فهد؛ 
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 (، حضرت آسمان چنین فرمود؛ چاپ اّول، رفسنجان: مؤلّف. 1391حیدری زاده، علی؛ )
 کنی؛ چاپ اوّل، رفسنجان: مؤلّف. (، خنجر بگو حوالی آن سر چه می1391حیدری زاده، علی؛ )

 ی قرآن و حدیث در شعر فارسی؛ تهران: سمت.(، تجل1376ّراستگو، سیّد محمّد؛ )
 (، هشت کتاب؛ چاپ دهم، تهران: طهوری.1370سپهری، سهراب؛ )

  (، گزیدۀ ادبیات معاصر؛ چاپ اوّل، تهران: نیستان.1378شکارسری، حمیدرضا؛ )

 ؛ تهران: نشر جهان،  چاپ اوّل.عُیونُ أخْبارِ الرّضا ق(،1378؛ )د بن علیمحمّ ،شیخ صدوق
 ها؛ چاپ دوم، تهران: سورۀ مهر.بهانه (، پری1388طهماسبی، قادر؛ )
 شدگان؛ چاپ سوم، تهران: سورۀ مهر.(، پری1388طهماسبی، قادر؛ )
 دوم، تهران: نشر تکا.(، ترینه؛ چاپ 1387طهماسبی، قادر؛ )

 .السالماإلمام أمیر المؤمنین علی علیه همکتب(، کتاب الوافی؛ اصفهان: 1406، محمد محسن؛ )فیض کاشانی 
 مردم؛ چاپ اوّل، تهران: کتاب نشر.تان به خیر (، صبح1391قزوه، علیرضا؛ )

 زنم؛ چاپ اوّل، تهران: نشر علم. ( با سکوت حرف می1387کاکایی، عبدالجبّار؛ )
 ق(، الکافی؛ تهران: دارالکتب االسالمیّه.1407کلینی، محمّد بن یعقوب؛ )

 ق(، بحار األنوار؛ بیروت: دار اإلحیاء الّتراث العربی. 1403مجلسی، محمّد باقر؛ )
 (، زادالمعاد؛ چاپ اوّل، بیروت: مؤسّسه االعلمی للمطبوعات.1423مجلسی، محمّد باقر؛ )

 تر بخوانم؛ تهران: نقش سیمرغ.خواهم عاشقانه(، می1381محمودی، سهیل؛ )
 ها؛ چاپ سی و پنجم، تهران: سوره مهر.(،آن1395نظری، فاضل؛ )
 وره مهر.(، اقلیت؛ چاپ سی و سوم، تهران: س1395نظری، فاضل؛ )

 (، ضد؛ چاپ بیست و پنجم، تهران: سوره مهر.1395نظری، فاضل؛ )

 (، کتاب؛ چاپ نهم، تهران: سوره مهر.1395نظری، فاضل؛ )

 های امپراتور؛ چاپ پنجاه و دوم، تهران: سوره مهر.(، گریه1397نظری، فاضل؛ )

 ق(، مستدرک الوسائل؛ قم: مؤسّسۀ آل البیت.1408نوری، حسین؛ )
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