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 چکیده
 

های گوناگونی دارد؛شکل و ی ادبی دیگر، شکل و شیوه گیری از هر پدیدهگوی از قرآن و حدیث، مانند بهرهگیری شاعران فارسیبهره

هاا،  گیری آنی و بالغی، در یک سطح و سنگ نیستند؛ یعنی بهرههایی که هم از دیدگاه پیدایی و پنهانی، و هم از دیدگاه هنرشیوه

یابد، و گاه، پوشایده و  ها را در میگاه آشکار و عیان است و هرکس با این مقوالت اندک آشنایی داشته باشد، به آسانی و زودازود آن

یاباد؛  وکاری شایسته ننماید، به آنها دست نمای ای که تا کسی با این مقوالت آشنایی بایسته نداشته باشد و کندپنهان است، به گونه

های هفتم و هشاتم،او  روا    ای و نه چندان دلنشین. قرنها گاه هنرمندانه است و شیرین، و گاه کلیشهگیری آنگونه که بهرههمان

دی و حااف  و ...  نش چاون ساع   مفاهیم قرآنی در شعر فارسی است،بدیهی است که این مفاهیم در اشعار سلمان ساوجی و هم عصرا

های قبل و بعد از آن ها داشته باشد و چنانکه در اشعارش می بینیم این مفاهیم باه   های بهتر و بیشتری نسبت به شاعران قرن جلوه

گاه قصیده و غزل تجلی نموده است.پاره ای از این بهره گیری های او از آیاات و   صورت خودجوش از ذهن و زبان این شاعر در جلوه

اثرپذیری تلمیحای،  -2اثرپذیری گزارشی)ترجمه،تفسیر( -1های قرآنی و احادیث نبوی و روایات بزرگان دین به شیوه های : داستان

اثرپذیری تأویلی در قصاید سلمان ساوجی به کاررفته که ما به -6اثرپذیری چند سویه -5اثرپذیری تطبیقی -4اثرپذیری تصویری -3

 آنها پرداخته ایم.

 

 رآن،حدیث،سلمان ساوجی،قصاید،شیوه های اثرگذاری.قواژگان کلیدی:
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Investigation and analysis of applicable Methods  of Quranic and Hadith 

impressionability in Salman Savouji’s Ballades. 
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Abstracts 

 

The Persian poet’s  utilization from Quran and Hadith has various style and methods like any other 

literary phenomenon and their style and methods is different either from hidden and apparent or from 

rhetorical and artistic perspective .Their utilization sometimes is evident and one who is familiar with 

these texts would easily get through them and sometimes is hidden and secret that one who is not in the 

course of proper quest of such a texts could not be able to find them out as their utilization which is 

sometimes pleasant and artistic and sometimes is stereotypical one.  

The 7th and 8th century was the culmination era of Quranic concepts prevalence in Persian poetry. It is 

apparent that such concepts have a better gloss in poetry of Salman Savouji and his contemporaneous 

poets such as Saadi and Hafiz and etc. than the poets of former and subsequent centuries and as it clear 

these concepts has been spontaneously portrayed from his mind and language in his sonnets and ballades 

and these methods of utilization from Quranic verses and stories and from Nabavi Hadith and other 

narration of great men of religion was in the form of reportorial impressionability (interpretation, 

translation), allusive impressionability, comparative impressionability, pictorial impressionability, 

multilateral impressionability and paraphrastic  impressionability which we have covered in this paper. 

 

Keywords: Quran, Hadith, Salman Savouji, Ballades, impression methods. 
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 مقدمه

ی جاویادان خااتم بااز     ها،به کالم وحی الهی و معجزه ی دانش ی همه ساس و ریشهی فرهنگ اسالمی و جغرافیای دینی،ا درعرصه» 

 (35:1356رضایی اصفهانی،«)گردد. می

اناد.چرا کاه هار شااعر معماوال در سایر حیاات و         مند گشته شاعران زبان فارسی از آغاز تا امروز از این منبع فیاض و همیشگی بهره

ی اندیشه و تفکر خویش ذخیره نموده و به مقتضای حاال   های گوناگون را در کوزه و آموزهها  ای از دانش اش،گنجینه سلوک زندگانی

از »دهد.این نکته خود مصداق بارزی است بر عبارت مشاهور  ها را در جای مناسبش با رنگ عاطفه و تخیل خویش بروز می و مقام،آن

ی هر یک از شاعران زبان فارسی،از آغااز نقاش    نی در اندیشه(بنابراین،تفکر قرآ535:1353دهگان،«.)کوزه همان  تراود که در اوست

 بسته است.

رساد،زیرا   ی ساوم مای   های سده گیری و اثرپذیری سخنوران فارسی از قرآن به آغاز پیدایش شعر فارسی،یعنی نیمه ی بهره پیشینه»

ی  یابیم کاه پیشاینه   می باشد،بپذیریم؛در گوی می ی اینکه محمد بن وصیف نخستین شاعر پارسی اگر گزارش تاریخ سیستان را درباره

(چنانکاه باه عناوان نموناه در یکای از ابیاات او       6:1356راساتگو، «.)ی پارسی بازخواهد گشات  اثرپذیری از قرآن به نخستین سروده

 خوانیم: می

 ملشکرکا  کت داد بران«الفئه قلیل« بخواندی تو امیرا به یقین                           یا«لمن الملک»

دوم باه   مصارع  در (و16غاافر: «)لمن الملک الیوم،هلل لواحد القهار»ی (پیداست که شاعر در مصراع اول بیت فوق به آیه13:1361)الزار،

 (اشاره دارد.242بقره:«))وکم من فئه قلیله غلبت فئه کثیرة»ی آیه

های ساوم و   گویان سده یافت.با این حال در شعر پارسی البته این تاثیرگذاری در اندیشه و تفکر شاعران بعد،تا روزگار امروز نیز ادامه

گذرانیاد و باا گذشات زماان و      نای خاود را مای          چهارم چندان گسترده نیست،زیرا شعر فارسی در آن روزگار،دوران کودکی و نوجاوا 

ی تجلای قارآن در    زمیناه گسترش شعر فارسی و پدید آمدن سخنورانی که افزون بر شاعری در قرآن و حدیث، دستی توانا داشتند، 

(چنانکاه  6:1356های هفتم و هشتم،به ویژه در مثنوی موالناا باه او  رسید.)راساتگو،    تر شد و سرانجام در سده شعر فارسی گسترده

(و در جاای دیگاری آن را   3:1365ناماد.)مولوی،  مای «تنزیل مان ر  العاالمین  »و«کشاف القرآن»خود مولوی این اثر مشهور خود را

های بعد نیز،کماا بایش    (با این حال،شاعران دوره343:1356اند.)زرین کو ، دقیقی از تمام قرآن کریم محسو  کرده تفسیر لطیف و

هاای   هاایی از ایان تجلیاات قرآنای را در ساروده      اند.چنانکاه نموناه   از این امتیاز گرانمایه بهره برده و سخن خویش را با آن آراساته 

« ی تماشا سوره»زاد و م.سرشک می توان دید.به عنوان مثال،سهرا  سپهری در شعر زیبای نوسرایان،مانند سهرا  سپهری،فروغ فرخ

گیاری هاای شااعران از     (این بهره66ا62:1365شود،یادآور سوگند های قرآنی است.)راستگو، آغاز می«به تماشا سوگند»که با عنوان

هاا و معاانی اسات و     کران دانش ی فیاض و دریای بی شمهقرآن و تجلیات کالم وحی در اشعار آنان،به این دلیل است که قرآن، سرچ

 توجه هر انسان هوشیار و آگاه  به اسرار را به خود جلب می نماید.

ی بازگشت ادبی در قرن هشاتم اسات    گویان بزرگ فارسی،پیش از دوره سلمان ساوجی نیز از شاعران معروف غزلسرا و خاتم قصیده

ر پاره ای موارد سخن خود را با آن زینت داده است.آمیختن افکار عاشاقانه و عارفاناه در غازل    که با قرآن و مفاهیم آن آشناست و د 

هاای هفاتم و هشاتم،او  روا      ( قارن 1713:1363باعث شده است که وی در ردیف بهترین غزلسرایان قرن هشاتم در آیاد .)صافا،   
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نش چاون ساعدی و حااف  و ...     مان ساوجی و هم عصرامفاهیم قرآنی در شعر فارسی است،بدیهی است که این مفاهیم در اشعار سل

های قبل و بعد از آن ها داشته باشد و چنانکه در اشعارش می بینیم این مفاهیم باه   های بهتر و بیشتری نسبت به شاعران قرن جلوه

 گاه قصیده و غزل تجلی نموده است. صورت خودجوش از ذهن و زبان این شاعر در جلوه

 

   مسئلهبیان  طرح موضوع و

.نگارنده سعی دارد برخی قصاید سلمان ساوجی ازحرف الف تا ژ را که  ازآیات ،احادیث وروایات بهره گرفته است مطابق شیوه هاای  

-6اثرپذیری چناد ساویه   -5اثرپذیری تطبیقی -4اثرپذیری تصویری -3اثرپذیری تلمیحی، -2اثرپذیری گزارشی)ترجمه،تفسیر( -1:

 وده است.اثرپذیری تأویلی،پژوهش نم

                                                                                               

 های تحقیق ها یا فرضیه سوال

 است؟ سلمان ساوجی در اثرپذیری گزارشی چگونه به ترجمه و تفسیر پرداخته  -1

 طور اشاره کرده است؟ شاعر مذکور در اثر پذیری تلمیحی به داستان های قرآنی چ-2

 سلمان به چه نحوی اثرپذیری تصویری را به کار برده است؟ _ 3

 

 فرضیه ی تحقیق:   

 به کارگیری اثرپذیری چندسویه یعنی استفاده بجا از چند روش به صورت آمیخته.-1

 شاعر در تاثیر پذیری از قرآن و حدیث کارش گاهی نهان و گاهی آشکار است.-2

 را با بهره گیری از قرآن و حدیث به صورت هنری بیان می کند.سلمان سخن عادی -3

 

 قاهداف تحقی

 مندی شاعر از قرآن و حدیث. های بهره آشنایی با روش -1

 های منطقی شاعر از قرآن و حدیث . ، استناد و استدالل ها پی بردن به خالقیت -2

 ترویج فرهنگ قرآنی و حدیثی در نسل جوان به ویژه دانشجو. -3

 

 

 قیقتحاهمیت  

باا    کتاا    یاک   عناوان  به  قرآن  اینکه  به  . با توجه بسیار مهم است  ، یک عامل و نویسندگان  شاعران  توسط  قرآنی  از ادبیات پیروی     

و   گرفتاه هوشیار ما قرار   و نویسندگان  شاعران  ، مورد توجه است  بر مخاطب  تأثیرگذاری  اعالی ی  و نمونه  موفق  ، الگویی ادبی ی صبغه

 ست .ا رفته  قرآن  سراغ  آثار خود به  به  بخشیدن  بزرگواریو  برتری  برایازآن جمله شاعران است که   «سلمان ساوجی »
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، آگاهی نسبت به تمامی زوایای قصاید و غزلیات سلمان ساوجی باه اماری    از قرآن و حدیثی های تأثیرپذیر گونهبدون آشنایی با    

ی علاوم ادبای و چگاونگی     شاود حاوزه   از طرفی تأثیرپذیری از قرآن و حدیث تنها باه مفااهیم محادود نمای    محال بدل می شود و 

 گیرد.   می کارگیری کلمات و کیفیت کالم را نیز در بر به

احادیث های تأثیرپذیری از آیات و  ونهگ بنابراین با توجه به کارکردهای جانبی و اندک در این رابطه، ضرورت انجام این پژوهش در  

 .  حائز اهمیت است

 

 روش تحقیق  

از سایدمحمد راساتگو و    تجلی قرآن و حادیث در شاعر فارسای    نگارنده برای انجام دادن این پژوهش با الگو قرار دادن دو کتا ؛   

از آیاات   هاای کااربردی و تأثیرپاذیری    هاا و گوناه   کوشد اغلب روش میفارسی از علی اصغر حلبی  یاتتأثیر قرآن و حدیث در ادبنیز

هایی برای هر یک  ساوجی پژوهش نموده،و به عنوان نمونه وشاهد ،بیت ،احادیث نبوی و روایات بزرگان دین را در قصاید سلمان قرآن

 های مذکور آورده .آنگاه به بحث و بررسی بیت در آن گونه پرداخته است. از گونه

 بندی شده، در قصاید سلمان ساوجی بازنماییم.ای دستهگونه ها و شگردها را بهکوشیم تا شیوهبه هر حال، در این جا می

 است .« ی سید محمد راستگو تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی نوشته»ی اثرپذیری مطابق کتا   تعریف هر شیوه یا گونه

 باشد. ی بیت می ی قصیده،و عدد سمت چپ،شماره ی ذیل هر بیت؛عدد سمت راست،شماره توضیح:شماره

 

 ی تحقیق )بحث و بررسی و تحلیل(:ها یافته

 اثرپذیری تلمیحی-1

نهد، اما به عماد آن را  ای قرآنی یا روایی بنا میی نکته بنیادی بر پایه -در این شیوه، گوینده سخن خویش را مانند اثرپذیری الهامی

نمایاد، و چاه بساا    ان نظار داشاته، راه مای   ی اهل و آشنا را به آنچه خاود باد  سازد و این گونه خوانندهای همراه میبا نشانه و اشاره

بنیادی. این نشاانه و   -دارد، و همین است تفاوت آشکار اثرپذیری تلمیحی با الهامیوجو وامیی ناآشنا را به کندوکاو و پرس خواننده

 ی آیه یا حدیث است. های ویژهای از واژهاشاره بیشتر یادکرد پاره

 ع وحدت                              که از بید ای الغول است تا سر منزل االتو بی تعویذ بسم اهلل مرو در شار -1

 (1/6)  

ی برائات  های قرآن مجید جز سوره، سرآغاز تمام سوره«بسم اهلل الرحمن الرحیم »ی ی شریفهاثرپذیری تلمیحی به آیه« بسم اهلل»

 است.«  الله الّا اهللال»ی ی طیّبهتلمیح به کلمه« ال و الّا»ی یا توبه، دو کلمه

   علوم غیب، اگر هستی علوم غیب را دانا                          دانم  گوئی که میخوانی و میو ما اوتیت می-2

                                                                                      (1/57) 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

قَالَ إِنَّمَا أُوتلیتُهُ عَلَى عللْمٍ علندلی أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَکَ ملن قَبْللهل ملانَ القُارُونِ   » ه قصص است: ، سور65تلمیح به آیه « ما اوتیت»

ه شده است مارا ماال فاراوان بناابر     گفت جز این نیست که داد« )= مَنْ هُوَ أَشَدُّ ملنْهُ قُوَّةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا وَلَا یُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُالْمُجْرِمُونَ

هاا آن قاوم را کاه تواناا باود از وی و بیشاتر باود در        دانشی که نزدیک من است آیا ندانست که خدا هالک کرد پیش ازوی از قارن 

 کاران از گناهان خویش؟(شوند گنهجمعیت و پرسیده نمی

    نماز برد پرستید الت و عزی را   کسی که غیر ترا بعد حضرت عزت                                 -3

                                                                     (2/31) 

 

و  12ی نجام، آیاات   ها در قرآن، سورهشدند نام آنتلمیح است به دو بت مشهور عر  که پیش از اسالم پرستش می« الت و عزی»

 آمده است. 27

 ( )آیا دیدید الت و عزی را(12)نجم/« تَ وَالْعُزَّىأَفَرَأَیْتُمُ الال»

 قدر را(( )و منات سومی بی27)نجم/« وَمَنَاةَ الثَّاللثَةَ األخْرَى»

   ذکر تست لولوی منثور من هبامدح تست گوهر منظوم من هدر                                     بیبی-4

                                                                                    (4/42) 

 

( )= و متوجّاه شادیم باه ساوی آن چاه      23« )هَبَآء مَّنثُاورًا  وَقَدلمْنَآ إِلَى مَا عَمللُوا ملنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ»سوره فرقان است:  23تلمیح آیه 

 های پراکنده(کردند از کردار پس ساختیم آن را مانند ذره

 عاقبت دانم که خواهد بودنش آتش جزا                   شب خار گرد آرد چو حمّال حطب           گل که در  -5

 نازنینی کی به چندین خار بودی مبتال؟                   از گل خوشبو اگر خاری نبودی بر دلی،                                 

 5/15-14  

 تبت )مسد(. یسوره 4و  3مضمون ابیات فوق اشاره و تلمیح دارد به آیات 

 و زن او نیز هیزم آتش افروز دوزخ باشد(« )= وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ: »4ی مأخوذ از آیه« حمّال حطب»

چناان کاه زن ابولهاب باه سابب آزردن ماردم،       شود، هام آورد که مستحق آتش میگویا گل، خار را برای آزار دل نازنینان گرد می

 ( )= خواهد درآمد بآتش صاحب شعله(3)مسد/« لَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍسَیَصْ»مستحق عذا  دوزخ شد 

 نازنینی کی به چندین خار بودی مبتال؟                                                        از گل خوشبو اگر خاری نبودی بر دلی،    

 

 ر عارضت از ماء دافق استگوید که نا                               بصر که اوچون باد خاک بر سر آن بی -6

          27/13 
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 تلمیح دارد به آیات ذیل:

 (5و6)طارق/ « خُللقَ ملنْ مَآءٍ دَافلقٍ -فَلْیَنْظُرِ اإلنْسَانُ ملمَّ خُللقَ »

 )= پس باید که بنگرد انسان که از چه چیز آفریده شد آفریده شد از آ  جهنده(

« نطفه»ها از در ضمن بعید دانسته است که معشوق گلرخ و آتش رنگ او مثل همه انسانشاعر عناصر اربعه را به تکلف گرد آورده و 

 آفریده شده باشد.

 

 سحبان وایل ار چه فصیح است ابکم است                                   در مجلسی که از انا افصح زبان گشاد -6

23/12  

 

 تلمیح دارد به حدیث ذیل:« انا افصح»

 «العَرَ ِ بَیدَ اَنِّی ملن قُریشٍ وَ نَشَأتُ فلی بَنلی سَعدلبنِ بَکر اَنَا أَفصَحُ»

 «که از قریشم و میان قبیله ی بنی سعد بن بکر پرورش یافتم.ترین عربم به ویژه آن)= من فصیح

 (1366)فروزانفر، 

 

 شاخ طوبا را به جنت قوت نشو و نماست               اش، طوبی لهمزآ  چشم زائران روضه-5

32/6  

 ی ذیل است:تلمیح به آیه« طوبی لهم»

 (22)رعد/ « الَّذلینَ آمَنُواْ وَعَمللُواْ الصَّاللحَاتل طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآ ٍ»

 ها(ها و مقام نیکوی آنکه به خدا ایمان آورده و به کار نیکو پرداختند خوشا بر احوال آن)= آنان

 هرکجا فضلی درین بابست در با  شماست                           در حق با  شما آمد علی بابها-2

32/16  

 تلمیح به حدیث مشهور ذیل دارد:« علی بابها»

 (1366)فروزانفر، « أنا مَدینَهُ العللمِ وَ عَلی بَابُها فَمَن اَرَادَ العللمَ فَلیَأتل البَا »

 

 علم است، باید از در آن وارد شود.پیامبر )ص( فرمود: من شهر علمم و علی در آن است. پس کسی که خواهان 

 ی اولواالبصار که خیره گشت در او دیده                              بیاض دیده نرگس نگر تعالی اهلل              -17

66/13  

 باشد:ی زیر میتلمیح به آیه« اولی االبصار»

 (13)آل عمران/ « ةً لَّأُوْللی األَبْصَارِوَاللّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهل مَن یَشَاءُ إِنَّ فلی ذَللکَ لَعلبْرَ» ... 
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 )= ... و خداوند توانایی و یاری دهد به هر که خواهد و البته بدین آیات الهی بصیرت اعتبار جویند(

 

 اثرپذیری چندسویه-2

« مانعاه الجماع  »هاا ناساازگار و باه اصاطالح     های گوناگون اثرپذیری، این یادآوری بجاست که این شیوهاینک پس از بازنمایی شیوه

 ها اثرپذیری چند سویه دارندتوان گفت اینگونه نمونهگردند و میای از آنها با یکدیگر در یک نمونه جمع مینیستند، و چه بسا پاره

 کسی باال بود کارش که از اال گذر یابد                               مرو، باال مرو زیرا که نتوانی شدن باال -11

 شاخ آمد یکی شرک و دوم وحدت                         بزن بر شاخ وحدت دست و بر شاخ دگرنه پا درخت ال دو

 6و1/5 

 

 بیت اثرپذیری چندسویه دارد:                               

ال الاه  »ی ی طیبهتلمیح به کلمه« اللّا»و « ال»ی که به درخت دو شاخ، تشبیه شده است و دو کلمه«ال»اثرپذیری تصویری در کلمه 

 است. « الّا اهلل

 

 براق فکر را یک شب به معرا  حقیقت ران    -12

 «   سبحان الذی اسری»بگوش سر ز جان بشنو که:                                                                                                             

                                                                                                                                          (1/55) 

 بیت اثرپذیری چندسویه دارد:

 ی ذیل است:، و مصراع دوم اقتباس از آیه«براق و معرا »در مصراع اول اثرپذیری واژگانی از کلمات 

 (1)اسرا/ « مَسْجِدل الْحَرَامِ...سُبْحَانَ الَّذلی أَسْرَى بِعَبْدلهل لَیْلًا مِّنَ الْ»

ی خود )محمد )ص( را از مسجدالحرام )مکه معظمه( به مسجد اقصائی کاه پیراماونش را   )= پاک و منزه است خدائی که شبی بنده

 به قدوم خاصان خود مبارک و پرنعمت ساخت.(

رپذیری تصویری نیز باه کاار رفتاه اسات، شااعر از      ی تشبیهی هستند، بنابراین در بیت نوعی اث، اضافه«براق فکر و معرا  حقیقت»

خواهد که او نیز یک شب بر بال اندیشه سوار شود و به  سوی آسمان حقیقت عرو  کند، آن وقت از درون خاود نادایی   خواننده می

 ی شباهت معرا  معنوی او و نبی اکرم )ص( است .خواهد شنید که نشانه

 

 کنان بارگه کعبه بنا راما طوف                   حاجی به طواف حرم کعبه مجاهد     -13

 ی فردوس نما راما کوی تو آن کعبه                   زاهد حرم کعبه گزید از پی فردوس          

 (11و  12/ 6) 
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رپذیری تطبیقی نیز ای اثو گونه«حاجی، طواف، حرم کعبه، فردوس.»اثرپذیری واژگانی از آدا  و فرایض حج با به کار بردن واژگان؛ 

 شود.در بیت دیده می

 

 شود شاخ شکوفه چون عصا اندر ید بیضا                      عنادل چون کلیم اندر کالم آیند با اغصان -14

                      17/36 

 

ملن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْاکَ وَکَلَّامَ    وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْکَ» ی؛بیت اثرپذیری چندسویه دارد؛مصراع اول تلمیح دارد به آیه

 (  164)نساء/ « اللّهُ مُوسَى تَکْللیمًا

ایم بر تو و گفت خدا ایم بر تو پیش ازین و پیغامبرانی که قصّه ایشان نه گفته)= و چنانکه فرستادیم پیغامبرانی که قصه ایشان گفته

 با موسی سخن(

 «33شعراء/« و «175اعراف/»با توجه به آیات « ید بیضا»ی  ؛واژه پذیری واژگانی از نوع برایندبرای مصراع دوم، اثر 

 است. های بیت را از تصاویر قرآنی به وام گرفته شود که سیما سازی ای اثرپذیری تصویری در بیت دیده می گونه

 

 گه او عین آ  حیوان استکه خاک در                              سکندر آیت و موسی کف و خضر دانش -15

                        12/24  

 

ی حضرت موسی )ع( اسات کاه اشااره باه     معجزه« ید بیضاء»ای از ترجمه« موسی کف»بیت اثر چند سویه دارد:اثرپذیری واژگانی؛

 آیاتی چند از قرآن مجید است، از جمله:

کاه ایان هرآینهجادوگریسات    ( )=گفتند جمعی از قوم فرعون بدرستی175احلرٌ عَللیمٌ(( )اعراف/ قَالَ الْمَألُ ملن قَوْمِ فلرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَ»

 دانا(

 کنندگان را(() = و برآورد دستش را پس آنگاه آن نمود سفید نورانی مر نگاه33وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا هلیَ بَیْضَاء لللنَّاظلرِینَ )شعرا/ »

 ذیل: یتلمیح دارد به آیه« خضر دانش»

 (65)کهف/ « فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ علبَادلنَآ آتَیْنَاهُ رَحْمَةً ملنْ علندلنَا وَعَلَّمْنَاهُ ملن لَّدُنَّا عللْمًا»

 ای از بندگان ما را که داده بودیم او را رحمتی از نزدمان و آموخته بودیم او را از نزدمان علمی()= پس یافتند بنده

 

 اینک گواه دعوی من صبح صادق است                                      و بر صبح سابق استجانم به مهر روی ت -16

          27/1 

 بیت اثر چند سویه دارد: 

 تعبیری از حدیث ذیل است:«سابق»ی  در مصراع اول، اثرپذیری واژگانی از نوع برآیندسازی؛واژه
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 (1366)فروزانفر، « فرمود رحمت من بر غضبم پیشی گرفته است -بی: خدای عزّوجلقالَ اهللُ عَزَّوَجَلَّ سَبَقَت رَحمَتی غضَ»

 ی ذیل:مصراع دوم، اشاره دارد به آیه

 (156)بقر...« حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ األَبْیَضُ ملنَ الْخَیْطل األَسْوَدل ملنَ الْفَجْرِ » ... 

 ی سیاه از صبح( ، از رشتهی سفید )= ... تا پدید آید مر شما را رشته

 

 کرده ملک سلطنت را در جهان ذاتت بناست  القری                چون خلیل اهلل اساس کعبه در ام -16

 21/34 

 

 دربیت اثرپذیری چندسویه به چشم می خورد:

 ی ذیل:اقتباس از آیه« یالقرام»تلمیح به ابراهیم خلیل الرّحمن است که به مقام خلّت رسیده بود. و « اهللخلیل»ترکیب 

« رَْیَب فلیاهل َفرِیاقٌ فلای اْلَجنَّاةِ وََفرِیاقٌ فلای السَّاعلیِر        وَکَذَللکَ أَوْحَیْنَآ إِلَیْکَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا للتُنْذلرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذلرَ یَوْمَ الْجَمْعِ ال»

 (6)شوری/ 

القری و هر که در اطراف اوست و هم از سختی روز  ربی تا بیم کنی)از خدا(مردم شهر مکه ام)= و همچنین وحی کردیم بتو قرآنی ع

 ای در آتش سوزان روند آگاه گردانی( بزرگ قیامت که به هیچ شک همه جمع آیند و گروهی در بهشت جاودان و فرقه

 

 زمان، از ظلم دیوان زینهاروی سلیمان  کای سکندر معدلت، از جور یأجو  االمان!                           -15

                                                                                                                                            62/2  

 

در مصراع اول، تلمیح باه ناام   «  أجو ی»های سلیمان و دیوان( و شود؛ اثرپذیری واژگانی )واژهدر بیت اثرپذیری چند سویه دیده می

 ی انبیاء.سوره 26ی ی کهف و آیه سوره 24ی قومی است که دوبار در قرآن آمده است؛ در آیه

 

 ندای آیت استغفراهلل از لب حور   به دل رسید سحرگاه در مقام حضور -12

63/1  

 

 اثرپذیری چندسویه:

 ()=و زنان سیه چشم زیبا صورت(22اقعه/و«)و حور عین»ی حور؛ اثرپذیری واژگانی  از واژه

 ی زیر است:اقتباس از آیه« استغفراهلل»

 (27)مزمل/ « وَاسْتَغْفلرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحلیمٌ» ... 

 )= ... و دایم به دعا از خدا آمرزش طلبید که خدا بسیار آمرزنده و مهربانست(.
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 به آ  توبه بشوید لب از شرا  طهور                                   پاش اگر حور دسترس یابدبه خاک -27

        63/32  

 

 اثرپذیری چند سویه در بیت به کار رفته است:

 ی زیر است:که برآیند و برگرفته از آیه« شرا  طهور»و ترکیب   «حور»ی  گیری؛ واژه اثرپذیری واژگانی ازنوع وام

 (21)انسان/ « هُورًاوَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَ» ... 

 )= ... و خدایشان شرابی پاک و گوارا بنوشاند(.

 شاعر در بیان عصمت و پاکدامنی ممدوح مبالغه نموده و در عصمت، او را بر حوران ترجیح داده است.

 

 اثرپذیری تصویری-3

هاا،  ساازی ها، سایما آفرینیاز تصویر، نقش گیرد. مراددر این شیوه اثرپذیری، شاعر تصویر شعر خویش را از قرآن و حدیث به وام می

پاردازد و حاصال آن   نگارد و مای ی سخن میی خیال بر صفحه ای است که سخنور با خامههای شاعرانهبخشیهاو چهرهپردازینگاره

شاود.  ناده مای  همان است که در زبان اد  تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تجسیم، تشخیص و به طور کلی صور خیال )= ایمااژ( خوا 

بنابراین در اثرپذیری تصویری، شاعر تشبیه، استعاره یا مجازی را که در آیه یا حدیثی آمده مستقیم یا غیرمستقیم در همان حاال و  

ای ریزد؛ مثالً نکتاه دهد و پی میسراید، و یا سخن خویش را بر محور و مدار آن تصویر، چرخ میهوا یا در حال و هوایی دیگر باز می

 سازد...تشبیه و تمثیل خود می« به مشبه»نی یا روایی را قرآ

  ی اهل سباخاک را پیرانه سر پیرایه                                                آ  آتش رنگ ده ساقی که بخشد چون صبا -21

                        5/1 

 

کَنلهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَّملینٍ وَشلمَالٍ کُلُوا ملانْ رِّزْقِ رَبِّکُامْ وَاشْاکُرُوا لَاهُ     لَقَدْ کَانَ للسَبَإٍ فلی مَسْ»سوره سبا:  15اثرپذیری تصویری از آیه 

)= و هر آیینه بود قوم سبا را در جائی ماندن ایشان نشانه بر ایشان را بود دو بوستان از جاناب راساتو از    -15« بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَ ٌّ غَفُورٌ

 رزق پروردگار خویش و شکر گوئید او را شما را شهری هست پاکیزه و پروردگار آمرزنده(جانب چپ گفتیم بخورید 

 

  تا به نفخ صور ایمن گردد از باد فنا                                              بر چراغ عمر اگر حف  تو دامن گسترد -22

                      5/31 

 

 ی:ی شریفهست، دور نیست برگرفته باشد از آیهای از روز قیامت اکه کنایه« نفخ صور»تصویر 

در « نفح صاور (»( )= و پادشاهی و حکم فرمان عالم روزی که در صور تنها با اوست 63)انعام/ « وَلَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنفَخُ فلی الصُّوَرِ...»... 

 65و زمر/  172، طه/ 22آیات دیگری از قرآن کریم هم آمده است. چون: کهف/ 
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 کند، حمایت و صیانت او قادر  است مانع مرگ و فنا شود!چنان قدرتی برای ممدوح )دلشاد خاتون( قائل است که گمان می شاعر

 

 یوسف مصر سعادت را چه باکست از ذبا                                 آهوی صحرای گردون را چه بیمست از کال ؟ -23

 15/26 

 

 ذیل:های تصویر مصراع اول برگرفته از روایت

 (1355)حلبی؛ «( الدُّنیا جَیفَهٌ فَالن رَضیتَ فَاصبِر عَلَی کلالبِها»و « الدُّنیا جیفَه وَ طُلّابُها کلال ٌ)» 

 ی ذیل:تصویر مصراع دوم برگرفته است از آیه

 (16)یوسف/ « الذِّئْبُقَالُواْ یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوسُفَ علندَ مَتَاعلنَا فَأَکَلَهُ »

ی خاود   )= ]برادران یوسف شبانگاه گریان نزد پدر بازگشتند و[ گفتند: پدرجان! ما رفتیم مسابقه دهیم، و یوسف را کناار باار و بناه   

 گذاشتیم و گرگ او را خورد(

و بدین گونه یوساف  « )= فَ فلی األَرْضِکَذَللکَ مَکَّنِّا للیُوسُ»ی یوسف است: سوره 56ی برگرفته از آیه« یوسف مصر سعادت»و تصویر 

 را در زمین تمکن بخشیدیم(

 

 نقطه ی خط شهنشاه است یا سنگ حرم     -24

 خال مشگینت که جان مقبالن را بوسه جاست                                                                                                                    

         21/16 

 

 یا همان حجراالسود تشبیه کرده است.« سنگ حرم»ممدوح را به « خال مشکین»اثرپذیری تصویری  شاعر با به کار بردن

 روایات و احادیث فراوانی ذکر شده است، از آن جمله؛« حجراالسود»در مورد 

األساود از بهشات   اند که پیامبر )ص( فرمود: الحجراألسود من الجنّاه؛ حجر احمد از انس بن مالک و نساء از ابن عباس روایت کرده»

 است.

اند که پیامبر )ص( فرمود: الحجر األسود من الجنه و کان أشدّ بیاضاً ملنَ الثَّلج حتّی ساوَّدتهُ خطایاا   و نیز احمد و دیگران روایت کرده

 الشرک.أهل

سایاهی تبادیل    = حجراألسود از بهشت است و سفیدی آن از سفیدی برف بیشتر بود لیکن خطای مشرکان و کافران رنگ آن را به

 (1356)محمدطاهر کردی مکی؛ « ساخت.

 

 اندر میان کشیده چو سدّ سکندر است                                         یأجو  فتنه قاصد ملکست و تیغ شاه -25

                                                                                                22/11 
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 ی ذیل:صویری از آیهاثرپذیری ت

 (24)کهف/ « جْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدًّاقَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُو َ وَمَأْجُو َ مُفْسلدُونَ فلی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجًا عَلَى أَن تَ»

مین پس آیا بگردانیم برای تو خرجی بر آنکه بسازی میانه ی که یاجو  و ماجو  فسادکنندگانند در ز)= گفت ای ذوالقرنین بدرستی

 ما و میانه ی ایشان سدّی(

 داند. ی دشمن می ی یأجو  و مأجو  شد،مانع فتنه شاعر تیغ شاه را همچون سد اسکندر که مانع فتنه

 

 براق کرد رها دست در دُمِ خر زد   مشابه است به نصرانیئی که در ره دین -26

42/36  

 

 ی ذیل:یر است با آیههم تصو

 (5)جمعه/ « مَثَلُ الَّذلینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمللُوهَا کَمَثَلِ الْحلمَارِ یَحْمللُ أَسْفَارًا»

 )= آنان که تورات برایشان فرود آمد اما آن را چنان که باید برنداشتند، چونان خری هستند بر او کتابی چند(

 

 اثرپذیری گزارشی-4

ی نقل  کند. گاه به شیوهی؛ترجمه یا تفسیر، به پارسی گزارش می در اثرپذیری گزارشی، گوینده مضمون آیه یا حدیثی را به دو شیوه

 آن و از زبان خود.قول و با یاد کرد نام گوینده و گاه بی

 

 ترجمه -1-4

اللف ( اسات و گااه آزاد و بااز: در ترجماه     ن )= تحتخوای دیگری گاه بسته و پای ی آیه و حدیث به پارسی مانند هر ترجمه ترجمه

ی پارسی، هم در معنی و مضمون با اصل عربی برابر است و هم در ساختار بیانی با آن همخوانی دارد. در ایان شایوه،    بسته، گردانده

ی  ن دگرگاون شاود، جاماه   اش چنادا آنکه معنی و مضمونش چندان کم و بیشی پذیرد و ساختار بیانیای قرآنی یا حدیثی، بیگزاره

   پوشد.پارسی می

 

  سخن با هرکسی باید بقدر فهم او گفتن                                 چه دریابند انعام از رموز و نکته و ایما -26

                                                                                       (1/23  )                                                                                                         

 

 اللف  است از روایت زیر:      ای تحت بیت ترجمه   
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حَادّثوا  »ر آورده: کَللّمَ النَاسَ عَلَی قَدرِ عُقُوللهِم. ابن رشد در فصل المقال این سخن را به امیرمؤمنان )ع( نسبت داده و به صورت زیا »

خواهیاد کاه خادا و رساول او را     دانند سخن گویید. آیا مای با مردم بدانچه می« الناسَ بِما یَعرِفُونَ، اَتُرِیدونَ اَن یُکذَّ َ اهللُ وَ رَسُولُهُ؟

 (1355)حلبی، « تکذیب کنند؟ با مردم به اندازه ی خردهایشان سخن بگویید.

یاباد و هام چاه بساا سااختار       هایی در معنی و مضمون راه می ورت وزن و قافیه یا... هم کم و بیشیی باز و آزاد،به ضر اما در ترجمه

 گردد... ای انشایی به خبری ترجمه می شود،مثالً گزاره بیانی دگرگون می

 

 سلطان معزّ دولت و دین پادشه اویس                             آن بر جهان عدل به تحقیق پادشا -25

    ی خدای خدای که گردون ندیده است                              در آفتا  گردش از این سایههآن سای

                                                                    (4/16-15) 

 

 ای آزاد است از روایات ذیل: مضمون ابیات ترجمه

 ث ذیل:ی خدا: خلیفه، پادشاه. مأخوذ از حدیسایه»

ی خادا اسات درزماین، کاه هار مظلاومی از        اَلسُّلطانُ ظَلُّ اهللِ فی االرضِ یأوی اللیه کُلُّ مُظلُوم ملن علبادلهل. )پادشاه یا حکومت، ساایه 

 بندگان خدا بدو پناه تواند برد( که به صور مختلف روایت شده است.

ت و اولواالمر )زمامداران حکومت اسالمی( را باه نیکوکااری، عادالت و    امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: خدا را به خدا و رسول را به رسال

 (1366)فروزانفر، « احسان آنان بشناسید.

ی خدا بر روی زمین است اگر یکی از شما به شهری درآیاد کاه سالطان عاادل در آن نیسات، در آنجاا اقامات        سلطان عادل سایه»

 (1344)ابوالقاسم پاینده، «. نکند

 

    آفتا  عدل پرور، سایه پروردگار  ای چرخ سلطنت، سلطان اویسماه ملک آر -22

       63/12 

 

 مضمون بیت ظاهراً برگرفته و متناسب با روایت زیر است:

ان عاادل  ( )= سالط 1344)پایناده،  « السّلطان العادلُ ظللُّ اهلل فی االرضِ فَإذا دَخَلَ أَحَدَکُم بَلَدَاً لَیسَ به سلطانٌ عادلٌ فال یُقمَنَّ باه »

 ی خدا بر روی زمین است اگر یکی از شما به شهری درآید که سلطان عادل در آن نیست در آنجا اقامت نکند.(سایه

 

 نهد جوهر روح در در  قالب      وزیرا، به حق خدایی که صنعش -37

14/32 
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   اثرپذیری گزارشی ازنوع ترجمه؛ آیات ذیل:

( )= پس چون راست کنمش و بدمم دروی روح خود را پس افتید 22)حجر/ « هل ملن رُّوحلی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدلینَفَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فلی»

 کنان(پیش او سجده

 (62)ص/« فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فلیهل ملن رُّوحلی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدلینَ»

 «کناندرافتید پیش او سجده )= پس چون راست کنم او را و بدمم در وی روح خود را پس

 

 تفسیری:-2-4

-گسترد و با شرح و بسط در ساخن خاویش مای   گشاید، میها را باز میدر این شیوه سخنور آیه یا حدیثی را با مایه و مضمون ، آن

 آورد...

 ی لبیک لبیک از مه و خورشید خاست نعره                   هر کجا سلطان حسنش کرده یا عبدی ندا،       -31

 هر که را هست این مقام صدق دایم درصفاست                               حج صدیقان همه عمره طواف کوی اوست        

 راه کویش راه حج است و کسی را منع نیست                          خوش درآ، ای دل، که از هر جانب آواز در است    

 5و6و21/6 

 

 ذیل است: یی تفسیری از آیهاثرپذیری گزارشی؛گونه

 ( )= همه ی اعمال حج و عمره را برای خدا به پایان رسانید و ...(126)بقره/ ...« وَأَتلمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لللّهل فَإِنْ أُحْصلرْتُمْ »

 

 یاقوت را گذارد و آرد بنار دست   خالی زحکمتش نتوان بود اگر کلیم -32

 32/11 

 ی؛ روایت امتحان فرعون، حضرت موسی )ع( را در کودکی با طال و آتش.ی تفسیر اثرپذیری گزارشی ازگونه

 

 اثرپذیری تطبیقی-5

در این شیوه اثرپذیری که از یک دیدگاه به اثرپذیری تأویلی نزدیک است، گوینده آیه یا حدیثی را بار ماوردی ویاژه کاه باه ظااهر       

تاوان  و اصلی آن را نقد و رد یا تأویل و توجیاه کناد، بلکاه مای     آنکه معنی ظاهریدهد؛ بیچندان با هم پیوندی ندارند, تطبیق می

ترین تفاوت تأویل باا تطبیاق، یعنای    گفت در این شیوه معموالً به معنی اصلی و اولی آیه یا حدیث نظری نیست، و همین است مهم

یثی که پذیرش معنای ظااهری آن   جویی است برای به دست آوردن معنایی خردپسند و دلچسب از آیه یا حدای چاره تأویل یا گونه

های درونی آیه یاا حادیث، حتای آنجاا کاه پاذیرش معنای        کاوی است برای راهیابی به الیه ای ژرفباشد، و یا گونهدور و دشوار می

ی و پارداز ای نکتاه پژوهی، بلکه گونهکاوی و باطنجویی است و نه حتی ژرفظاهری نیز هیچ دور و دشوار نباشد، اما تطبیق نه چاره
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انگیزی است برای پیوند دادن دو چیز و تطبیق یکی از آنها بر دیگری؛ دو چیزی کاه باه ظااهر باا هام پیونادی ندارناد، نظیار         ذوق

باه آنهاا قرآنای و     هایی را که مشبهتوان تشبیه و تمثیلشود، از این روی میپیوندهای تشبیهی و تمثیلی که میان دو چیز برقرار می

 گونه که اثرپذیری تصویری.یری تطبیقی خواند، همانحدیثی است نیز اثرپذ

   کجا شکوه تو ظاهر کند تجلی را            اگر چو کوه شود خصم پاره پاره شود                          -33

                                                                                (2/33) 

 

تطبیقی از تجلی خداوند بر کوه طور و پاره پاره شدن کوه و همین حالت برای ممدوح نسبت به خصمش به چشم در بیت اثرپذیری 

 ی ذیل آمده است:خورد. که در آیهمی

 (143)اعراف/ ...« فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لللْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ موسَى صَعلقًا » ... 

 ا بر کوه تابش کرد کوه را مُندَک و متالشی ساخت و موسی بیهوش افتاد ...()= ... پس آنگاه که تجلی خد

 نهند اشجار سرها بر زمین شکرانه رامی                                       آرد نسیماین بشارت در چمن هرگه که می -34

          11/6 

 

 ْسجُُد َلُه َمن فلی السَّامَاَواتل وَمَان فلای الْاَأرِْض ... َوالشَّامُْس َواْلَقمَاُر َوالنُّجُاوُم       أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَ» ی ذیل دارد: اثرپذیری تطبیقی به آیه

( )= آیا مشاهده نکردی کاه هرچاه در آسامان و هرچاه در زماین اسات ... و       15حج/...«)وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآ ُّ وَکَثلیرٌ مِّنَ النَّاسِ 

 درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان همه به سجده ی خدا مشغولند؟...(

 است. تطبیق دادهی قدوم ممدوح  شاعر سجده و ذکر گیاهان را با شکرانه

 

 در فراقت پیرهن را ساختم بر تن قبا                                         ی کارم شود     تا مگر وصل تو یک شب وصله -35

 آید مراباد یک دم برنمیال جرم بی                                        ام با باد خوی همدمیمن به بویت کرده        

11/42-41  

 

 قی دارد به آیات ذیل:ابیات اثرپذیری تطبی

 (23)یوسف/ « اذْهَبُواْ بِقَملیصلی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهل أَبِی یَأْتل بَصلیرًا وَ...» 

 )= اکنون پیراهن مرا نزد پدرم یعقو  برده و به روی او افکنید که تا دیدگانش باز بینا شود ...(

 (24)یوسف/ « فَ لَوآْل أَن تُفَنِّدُونِقَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُ» ... 

 شنوم()= یعقو  گفت اگر مرا تخطئه نکنید من بوی یوسفم را می

 است. شاعر داستان فراق حضرت یوسف از پدرش را با حالت فراق خود از ممدوح، یکی دانسته

 پرور من استزیر نگین طبع سخن                             سلمان به پارسی است سلیمان و، ملک نظم -36
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          35/41 

 

 .اثرپذیری تطبیقی دارد از داستان حضرت سلیمان )ع( و پادشاهی او و همین حالت برای شاعر و ملک نظم و شاعری

 

 اثرپذیری تأویلی -6

نهان پژوهای و  یابی،و با پ سازد،یعنی با ذوق ورزی و نکته ی خویش می ی سروده در این شیوه شاعر تأویل آیه یا حدیثی را دست مایه

یاباد و   هاای درونای آن راه مای    گذرد،و به الیاه  های پیدای سخن در می های همگانی و پیام های برونی و دریافت موی شکافی از الیه

آورد،و به این گونه،از آیه و حدیث،طرح و تفسیری نوبر و پیک و پیغامی دیگر رهاورد خواننده مای ساازد.در    هایی پنهانی باز می پیام

دهد،ناگزیر از این اثرپذیری بار خاالف دیگار     ی اثرپذیری،از این روی که شاعر از آیه یا حدیث معنایی نغز و نو به دست می یواین ش

 همواره آشکار خواهد بود.  -که گاه پنهانند و گاه آشکار-اثرپذیریها

 

 روان آدم و حوا کزین وصلت همی نازد                مبارک باد و میمون باد و فرخ باد این وصلت -36

                  17/43 

 

حَمْلًاا خَفلیفًاا    هُوَ الَّذلی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَّاحلدَةٍ وَّجَعَلَ ملنْهَا زَوْجَهَا للیَسْکُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَاتْ »ی؛ اثرپذیری تأویلی دارد به آیه

 (152)اعراف/ « وَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئلنْ آتَیْتَنَا صَاللحًا لَّنَکُونَنَّ ملنَ الشَّاکلرِینَفَمَرَّتْ بِهل فَلَمَّاّ أَثْقَلَت دَّعَ

)= اوست خدائی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و از او نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد و چون به او خلاوت  

ر حمل چندی بزیست تا سنگین شاد کاه آنگااه هار دو خادا را خواندناد کاه ای        کرد )نزدیکی کرد( باری سبک برداشت پس آن با

 پروردگار ما اگر به ما فرزندی صالح عطا کردی بر این نعمت البته از شکرگزاران تو خواهیم بود(

 به دولتت بگشاید مفتح االبوا                             ی که رسی، گر حصار گردونست،به قلعه -35

12/36   

 

 ی ذیل:مصراع دوم اثرپذیری تأویلی دارد به آیه

 (2)فاطر/ « زِیزُ الْحَکلیمُمَا یَفْتَحِ اللَّهُ لللنَّاسِ ملن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسلکَ لَهَا وَمَا یُمْسلکْ فَلَا مُرْسللَ لَهُ ملن بَعْدلهل وَهُوَ الْعَ»

دکننده نیست آن را و آنچه بند کناد پاس هایچ گشااده ساازنده      )=آنچه گشاده سازنده نیست برای مردمان از زحمت، پس هیچ بن

 نیست آن را بعد از وی یعنی غیر وی و اوست غالب با حکمت(
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