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دانشمند برجستﺔ ايرانﻰ ،فيﺾ كاشانﻰ كه از نوابﻎ علمﻰ عﺼر خويﺶ بهشمار مﻰرفت،
تبﺤر و تﻀلّعﻰ خاﺹ برخوردار بود ،بلﻜه در حوزﺓ ادﺏ و
نهتنها در علوم عقلﻰ و نقلﻰ از ّ
عرفان دستﻰ توانا داشت و بهموازات آثار علمﻰ ﮔرانقدرﺵ ،ديوان شعرﻯ از خود بهيادﮔار
توحيدﻯ مبتنﻰ بر دو اﺻﻞ متين قرآن و حديﺚ
نهاد كه مﻀامين بﻜر حﻜمﻰ ،عرفانﻰ و
ِ
بهوفور در آن يافت مﻰشود .هدﻑ از نگارﺵ و تدوين اين مقاله ،بررسﻰ ميزان تﺄثير امﺜاﻝ
قرآن در اشعار ديوان فيﺾ است .ابتدا هر بيت از ديوان كه به زيور مﺜلﻰ قرآنﻰ آراسته
است ،استﺨراﺝ و سﭙﺲ ﺫيﻞ مﺜﻞ مورد نﻈر ﺫكر مﻰشود و درپﻰ آن ،از ﮔسترﺓ جﻐرافيايﻰ
كاربرد مﺜﻞ و وجوه اﻏراﺽ عملﻰ مترتّﺐ بر آن سﺨن مﻰرود .بديهﻰ است كه مجموعه
مﺜﻞهاﻯ تﺄثيرﮔﺬار براساﺱ ترتيﺐ قرآنﻰ سور و آيات تنﻈيم شده است.
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مقدمه

موﻻ مﺤسن فيﺾ كاشانﻰ (م  ،)1019عارفﻰ است شاعر كه در علوم عقلﻰ و نقلﻰ

دستﻰ توانا داشت و در فقه و اﺻوﻝ و حديﺚ و تفسير و حﻜمت و اخالﻕ و ادﺏ و عرفان
آثار ﮔرانقدرﻯ از خود بهيادﮔار ﮔﺬاشت .وﻯ با دستمايهاﻯ از علوم اسالمﻰ ،به طبﻊآزمايﻰ

پرداخت و اشعارﻯ دلنشين سرود كه عشﻖ و عرفان در آنها موﺝ مﻰزند و نداﻯ توحيد و
وحدت از آنها بهﮔوﺵ مﻰرسد .افزون بر اين ،وﻱ به پيروﻯ از حافﻆ و مولوﻯ ،به سرودن

ﭼﻜامههايﻰ آبدار ه ّمت ﮔمارده و ارادت خالﺼانﺔ خود را به ساحت مق ّدﺱ اهﻞبيت عﺼمت
و طهارت در جاﻯجاﻯ ديوانﺶ بهنمايﺶ ﮔﺬاشته است .همﭽنين درخالﻝ اشعار نﻐز و

پرمﻐزﺵ ،رﮔههايﻰ از تﺄثير آيات ّبينات و احاديﺚ قدسﻰ و نبوﻯ و علوﻯ را مﻰتوان ازنﻈر
اهميت است .وﻯ در حوزﺓ كالم وحﻰ با ﻇرافت كامﻞ و به طرﻕ ﮔوناﮔون،
ﮔﺬراند كه حايز ّ
از آيات بﻰشمارﻯ سود جسته كه بﺨشﻰ از آنها جزو امﺜاﻝ قرآن است.

البته مراد از اين امﺜاﻝ ،آن دسته از آيات و فقرات قرآن كريم است كه از فرﻁ بالﻏت

و كماﻝ انسجام و سهولت بيان و عمﻖ معنﻰ ،زبانزد خاﺹ و عام است و در ادﺏ عربﻰ از
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هريﻚ با تعبير »مﺜﻞ ساﺋر« ياد شده است .بديهﻰ است كه اينﮔونه مﺜﻞ ﻏير از مﺜﻞ قياسﻰ
است كه در شﻜﻞ و مﺤتوا با آن تفاوت آشﻜار دارد.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

راقم اين سطور كوشيده است كه امﺜاﻝ ساﺋرﺓ قرآن را در اشعار فيﺾ با استناد به منابﻊ

معتبر بازنماياند .ازاينرو ،پﺲ از مطالعه و بررسﻰ دقيﻖ اشعار ديوان ،درمقام تﺤقيﻖ و تطبيﻖ

برآمد كه به كشﻒ و استنباﻁ ابيات تﺄثيرپﺬير از قرآن كريم انجاميد و مجموعهاﻯ فراهم آمد؛
كه در تدوين آن ،نﻜات زير رعايت شده است:

الﻒ ـ تنﻈيم آيات بهترتيﺐ سورههاﻯ قرآن كريم،

ﺏ ـ يادكرد ﮔسترﺓ مﻜانﻰ كاربرد هر مﺜﻞ قرآنﻰ،
ﺝ ـ بيان موارد استعماﻝ هر مﺜﻞ،
د ـ ثبت ابيات تﺄثيرپﺬير از آيات،

هـ ـ افزودن توﺿيﺤات تﻜميلﻰ در ﺫيﻞ برخﻰ از ابيات.

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

ابياﺕ و ﺁياﺕ درمقام تﻄبيق

اينﻚ بﺤﺚ در موﺿوﻉ را با استناد به منابﻊ معتبر آﻏاز مﻰكنيم و تﺄثير امﺜاﻝ قرآن را

در اشعار ديوان فيﺾ كاشانﻰ مورد بررسﻰ و ارزيابﻰ قرار مﻰدهيم تا بتوان نمودﻯ عينﻰ

از ﺻور معانﻰ در شعر فارسﻰ را بهدست داد و از ميزان نفوﺫ كالم وحﻰ در فرهنﮓ و ادﺏ

ايران تاح ّدﻯ آﮔاه شد.

مين( .فاتﺤه)1/
 .1اَلْ َﺤ ْم ُد ِ ِ
ﷲ َر ﱢﺏالْعالَ َ

اين مﺜلﻰ است كه در بيشتر كشورهاﻯ اسالمﻰ ،بهويژه ايران ،بهكار مﻰرود (حﻜمت،

1361ﺵ68 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )19 :.و ﻏالب ًا درمقام شﻜر و سﭙاﺱ الهﻰ و بههنگام برخوردارﻯ
بليتﻰ و يا ﺻبر بر مﺼيبتﻰ آن را بر زبان رانند.
از نعمتﻰ يا دفﻊ ّ
فيﺾ كاشانﻰ با اشاره به اين آيﺔ شريفه ﮔويد:
آنم كه سراسر وجودم

پيوسته به حمد تو سرايد
(ﺹ )223

وﻯ را دو ﻏزﻝ است با رديﻒ »الﺤمداﷲ« بدين مطالﻊ:

ﮔرفتم ملﻚ جان اَلْ َﺤ ْم ُد ِﷲ

ﮔﺬشتم از جهان اَلْ َﺤ ْم ُد ِﷲ

ون( .بقره)18/
ُ .2ﺻ ﱞم بُ ْﻜ ٌم ُع ْم ٌﻰ َف ُه ْم ﻻ َي ْر ِج ُع َ

(ﺹ )645
(ﺹ 646ـ)645

اين مﺜﻞ در جوامﻊ اسالمﻰ متداوﻝ است و دربارﺓ بددينان بهكار مﻰرود (توفيﻖ ابوعلي،

1420هـ 2000 / .م171 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ )68 :.كه از نابﺨردﻯ ،در بيابان ﺿاللت و ﮔمراهﻰ

سرﮔرداناند.

فيﺾ با اقتباﺱ از اين مﺜﻞ قرآنﻰ ﮔويد:
در ره دين و در طريﻖ هدﻯ

اعمﻰ و ابﻜم و اﺻم تا كﻰ؟
(ﺹ )713

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

شدم آﮔه ز راه اَلْ َﺤ ْم ُد ِﷲ

كه عشقم شد پناه اَلْ َﺤ ْم ُد ِﷲ
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 ... .3ﺃ ْي َنما ُت َولﱡوا َف َﺜ ﱠم َو ْج ُهاﷲِ( ...بقره)115/

اين مﺜﻞ در كشورهاﻯ اسالمﻰ كاربرد دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ25 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ68 :.؛

بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م )31 :.و بههنگام حيرت در اختياركردن عمﻞ ﺻالﺢ بهكار ميرود.
فيﺾ در ابيات زير ،به مﻀمون اين آيﺔ كريمه اشاره كرده است:

فيﺾ به تو رو كند ،رو ﭼو به هر سو كند

نور تو عالم ﮔرفت ،قبله از آنﻰ مرا
(ﺹ )31

فيﺾ را يﻚ سوﻯ و يﻚ روﻯ است تا باشد نﻈر

ﮔرﭼه هر سويﺶ به هر رو قبلهﮔاهﻰ ديگر است
(ﺹ )99

هر جا به هر كه روﻯ كنم سوﻯ او بود

بيناﻯ يﻚ جمالم و حيران يﻚ كسم

 .4ﺻِ ْب َﻐهًَْاﷲِ َو َم ْن ﺃَ ْح َس ُن م َِناﷲِ َﺻ ْب َﻐهًًْ( ...بقره )138/

(ﺹ )461

اين مﺜﻞ قرآنﻰ بيشتر درميان خواﺹ بهكار مﻰرود (حﻜمت1361 ،ﺵ68 :.؛ ابنيوسﻒ،
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1363ﺵ26 :.؛ الﺜعالبي1412 ،هـ 1992/.م :.ﺝ  ،1ﺹ  )68و در بيان عﻈمت اسالم بهعنوان بهترين
اديان ،بدان تم ّﺜﻞ جويند.
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فيﺾ به تﺄثير از اين مﺜﻞ ﮔويد:
ﺻبﻐهًَْاﷲ را نگر آثار قدرت را ببين

حبﺬا آيات آنﻜو خالﻖ خشﻚ و تر است
ّ

... .5ﻻت ُْبطِ ُلوا َﺻ َدقات ُِﻜ ْم بِالْ َم ﱢن َو ْ َ
اﻷﺫﻯ( ...بقره)264/

(ﺹ )96

اين مﺜﻞ در جوامﻊ اسالمﻰ كاربردﻯ وسيﻊ دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ36 :.؛ الهاشمي،

1384هـ 1964 /.م :.ﺝ  ،1ﺹ 301؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،3ﺹ 1340؛ الﺜعالبي1412 ،هـ 1992/.م :.ﺝ

دادن ﺻدقه و نهﻰ از كارهاﻯ ناپسندﻯ كه آن را ﺿايﻊ مﻰﮔﺬارد،
 ،1ﺹ  )246و در ترﻏيﺐ به ِ
استعماﻝ مﻰشود.

فيﺾ با اقتباﺱ از اين مﺜﻞ قرآنﻰ ﮔويد:

اقتﺼار سايالن بر قوت از روﻯ سﻜوت

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

من و ايﺬا از كريمان خوشنماست
بﺨشﺶ بﻰ ّ
(ﺹ )79

ُ ... .6ت ِع ﱡز َم ْن تَشا ُء َو ُتﺬ ﱡ
ِﻝ َم ْن تَشا ُء( ...آﻝعمران)26/

اين مﺜﻞ در برخﻰ از ممالﻚ اسالمﻰ رايﺞ است (حﻜمت1361 ،ﺵ )69 :.و مراد آن است كه

تعجﺐ دربارﺓ كسﻰ
مشيت خداﻯ تعالﻰ ﺻورت مﻰبندد .اين مﺜﻞ بر سبيﻞ ّ
كارها به اراده و ّ

ﮔفته مﻰشود كه بهطور ﻏيرمنتﻈره به جاه و مﻜنتﻰ دست يابد يا از اوﺝ حشمت به ورطﺔ

نﻜبت فرو افتد.

فيﺾ در دو جا از اين آيﺔ شريفه اقتباﺱ كرده است:
شود عزيز ابد آنﻜه را دهﻰ ع ّزت

نهﻰ ﭼو داﻍ مﺬلّت هميشه خوار بود
(ﺹ )210

دوستان را ده لواﻯ ع ّز و تاﺝ افتﺨار

دشمنان را ژندﺓ ّ
ﺫﻝ و لباﺱ عارده

ون( ...آﻝعمران )92/
 .7لَ ْن َتنالُواالْبِ ﱠر َح ّتﻰ ُت ْن ِفقُوا ِم ّماتُﺤِ بﱡ َ

(ﺹ )632

اين مﺜﻞ در بيشتر سرزمينهاﻯ اسالمﻰ رواﺝ دارد (الﺜعالبي1983 ،م16 :.؛ اﻻبشيهي ،بيتا :ﺝ
 ،1ﺹ 27؛ الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 301؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ41 :.؛ مراد1984 ،م275 :.؛

الﺜعالبي1412 ،هـ 1992 / .م :.ﺝ  ،1ﺹ 222؛ السيوطي ،بيتا :ﺝ  ،2ﺹ  )133و در ترﻏيﺐ به انفاﻕ،
آنهم به وجهﻰ نيﻜو و پسنديده بهكار مﻰرود.

فيﺾ در دو جا به اين آيه تﻀمين كرده و ﮔفته است:
مستﺤقّم من زكات حسن را
فيﺾ جان ده در رهﺶ تسليم شو

لَ ْن تنالُوا الْبِ ﱠر َح ّتﻰ ُت ْن ِفقُوا

(ﺹ )595

لَ ْن تنالُوا الْبِ ﱠر َح ّتﻰ ُت ْن ِفقُوا

َ .8وا ْع َتﺼِ ُموا ب ِ َﺤ ْب ِﻞاﷲِ َجمي َع ًا َوﻻتَ َف ﱠر ُقوا( ...آﻝعمران )103/

(ﺹ )604

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بلطهجي1421 ،هـ 2000/ .م132 ،16 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،3ﺹ 1370؛ اجاللي1354 ،ﺵ51 :.؛
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اين مﺜﻞ كاربردﻯ فراﮔير درميان مسلمانان دارد (الهاشمي1384 ،هـ 1964 /.م :.ﺝ  ،1ﺹ 291؛

حﻜمت1361 ،ﺵ69 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ42 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م132 :.؛ مراد1984 ،م)272 :.

و آن را در اتﺤاد و يﻜﭙارﭼگﻰ دينﻰ و اجتماعﻰ بهكار مﻰبرند.

فيﺾ به تﺄثير از اين آيﺔ كريمه ،ابيات زير را سروده است:

به َح ْب ِﻞاﷲ مهر اهﻞ بيت است اعتﺼام من
ﭼو آهنﮓ جان تو آرد هوا

يا به َح ْب ِﻞاﷲ آويزيم دست اعتﺼام

براﻯ نﻈم ايمان ريسمانﻰ كردهام پيدا
(ﺹ )43

به حبﻞ هواﻯ خدا زن تو ﭼنﮓ
(ﺹ )410

همﭽو عيسﻰ بر فراز آسمان جوﻻن كنيم

(ﺹ )469

ون( .آﻝ
ﺬين ُقتِل ُوا فﻰ َس ِ
َ .9وﻻتَ ْﺤ َس َب ﱠنال ﱠ َ
بيﻞاﷲِ ﺃَ ْمواتَ ًا بَ ْﻞ ْﺃحيا ٌء ِع ْن َد َربِّ ِه ْم ُي ْر َز ُق َ

عمران)169/

اين مﺜﻞ در بسيارﻯ از كشورهاﻯ اسالمﻰ بهكار مﻰرود (حﻜمت1361 ،ﺵ69 :.؛ و با
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حﺬﻑ جملﺔ اخير :ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )44 :.و در ترﻏيﺐ به جهاد در راه خدا مورد استفاده قرار
مﻰﮔيرد.
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فيﺾ در ابيات زير ،از اين مﺜﻞ قرآنﻰ تﺄثير پﺬيرفته است:

آنكه بدو داد جان ،زندﺓ جاويد شد

عمر دو روزينه داد ،عمر فراوان ﮔرفت

زنده است آنكه در ره تو مﻰشود شهيد

مرده است آنكه بهر تو بسمﻞ نمﻰشود

عشﻖ بورز اﻯ پسر در ره عشﻖ باز سر

(ﺹ )89

(ﺹ )188

كشته عشﻖ دوست را تازه حيات مﻰرسد
(ﺹ )310

خويﺶ را وقﻒ شاهدان كردم

تا شهيدم كنند و جان پايد

(ﺹ )311

حيات جاودان در عشﻖ و در جانباختن ديدم

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

زدم خود را به تيﻎ عشﻖ ،جان و دﻝ فدا كردم
(ﺹ )530

ﺃحيا ٌء( «...بقره)154/
بيﻞاﷲِ ﺃَ ْم ٌ
اين ابيات را از آيﺔ كريمه » َوﻻتَقُولُوا ل َِم ْن ُي ْق َت ُﻞ فﻰ َس ِ
وات بَ ْﻞ ْ

ــ كه خود از امﺜاﻝ قرآن است (حﻜمت1361 ،ﺵ68 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،4ﺹ  )1894ــ هم

ميتوان مقتبﺲ دانست.

بيﺚ م َِن ﱠ
ﺐ( ...آﻝ عمران)179/
الط ّيِ ِ
َ ... .10ح ّتﻰ َيمي َزالْﺨَ َ

اين مﺜﻞ در برخﻰ از ممالﻚ اسالمﻰ كاربرد دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )45 :.و آن را درمقام

امتﺤان و جداساختن ناپاك از پاك ﮔويند.

فيﺾ با اشاره به اين آيه شريفه ،ﮔويد:

بلﻰ ما را نباشد كار با ر ّد و قبوﻝ او

كه او بهتر شناسد خبﺚ و طيﺐ طينت ما را

وﺝ ُمشَ ﱠي َدهًٍْ( ...نساء)78/
 .11ﺃَ ْي َنما َت ُﻜونُوا ُي ْد ِر ْك ُﻜ ُمالْ َم ْو ُت َولَ ْو ُك ْن ُت ْم فﻰ بُ ُر ٍ

(ﺹ )61

اين مﺜﻞ در برخﻰ از كشورهاﻯ اسالمﻰ متداوﻝ است (حﻜمت1361 ،ﺵ70 :.؛ بلطهجي،

1421هـ 2000/.م133 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،1ﺹ  )337و درمقام تﺄكيد بر ناﮔريزﻱ از مرگ
فيﺾ بهتﺄثير از اين آيﺔ كريمه ،ﮔويد:

شاهان نگر كه با دﻝ پرحسرت از جهان

رفتند سوﻯ ﮔور ز قﺼر مشيد جﺺ
(ﺹ)380

ﻚ م ِْن َس ّيِ َﺌهًٍْ َفم ِْن نَ ْفسِ َ
ﻚ م ِْن َح َس َنهًٍْ َفم َِناﷲِ َو ما ﺃﺻابَ َ
 .12ما ﺃﺻابَ َ
ﻚ( ...نساء)79/

اين مﺜﻞ در بعﻀﻰ از بالد اسالمﻰ رايﺞ است (مراد1984 ،م273 :.؛ الهاشمي1384 ،هـ .

1964/م :.ﺝ  ،1ﺹ  )312و هنگامﻰ ﮔفته مﻰشود كه كسﻰ زبان به ناسﭙاسﻰ ﮔشايد و به خدا
بدﮔمان آيد.

فيﺾ در دو جا با اشاره به اين آيه ،ﮔويد:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بهكار مﻰرود.
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اﻯ بدﻯ از ما و نيﻜويﻰ ز تو

آن خود كن پردهپوﺵ آن ما
(ﺹ )33

خوبﻰ من همه ز پرتو اوست

ﮔر بدﻯ هست مقتﻀاﻯ من است
(ﺹ )127

ﺽاﷲِ واسِ َعهًًْ( ...نساء)97/
ْ ... .13ﺃر ُ

1

اين مﺜﻞ در جهان اسالم مشهور است (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ ،1ﺹ 304؛ حﻜمت،

1361ﺵ75 ،70 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،1ﺹ  )96و در ترﻏيﺐ به كار و كوشﺶ و مهاجرت در
شرايﻂ نامساعد بهكار مﻰرود.

فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ كريمه ،ﮔويد:

جهان معنﻰ است آن ارﺽ واسﻊ كان شنيدستﻰ

بيا هجرت كن از اقليم ﺻورت سوﻯ اين ﺻﺤرا

(ماﺋدﻩ)48/

اين مﺜﻞ در برخﻰ از ممالﻚ اسالمﻰ رواﺝ دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )56 :.و آن را در

170

اجتناﺏورزيدن از اختالﻑ و سبقتجستن در كار خير بر زبان آرند.
فيﺾ با اشاره به مﻀمون اين مﺜﻞ قرآنﻰ ،ﮔويد:
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هر كسﻰ روﻯ به سويﻰ به اميدﻯ دارد

آخراﻻمر همه رخت به سوﻯ تو كشند
(ﺹ )262

ون( .انعام)91/
َ ... .15ﺫ ْر ُه ْم فﻰ خَ ْوﺿِ ِه ْم َيلْ َع ُب َ

اين مﺜﻞ در بعﻀﻰ از سرزمينهاﻯ اسالمﻰ متداوﻝ است (حﻜمت1361 ،ﺵ71 :.؛ ابنيوسﻒ،

1363ﺵ )61 :.و دربارﺓ كسﻰ كه بر انﻜار حقايﻖ پاﻯ مﻰفشرد ،بهكار مﻰرود.
فيﺾ بهتﺄثير از اين آيﺔ شريفه ،ﮔويد:

اين مﺜﻞ در قرآن كريم تﻜرار شده است( .زمر)10/

ز حﻖ ﭼه بهره برد آنكه روﺵ با ﻏيرست

خدا قﻞاﷲ و َﺫ ْر ُه ْم به بنده فرموده

(ﺹ )628

َ .16م ْن جا َء بِال ْ َﺤ َس َنهًِْ َفلَ ُه َعشْ ُر ﺃَ ْمﺜال ِها( ...انعام)160/

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

اين مﺜﻞ در عالم اسالم شهرتﻰ بهسزا دارد (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 316؛

ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ63 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ71 :.؛ مراد1984 ،م273 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ ،4ﺹ 1740؛

بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م )135 :.و در ترﻏيﺐ به نيﻜوكارﻯ بدان تم ّﺜﻞ جويند.
فيﺾ ترجمهﮔونهاﻯ از اين مﺜﻞ معروﻑ بهدست داده است:

هر كه خيرﻯ مﻰكند اﺿعاﻑ آن يابد ﺻفا

مﻰدهم جان در رهﺶ تا جان جان آيد مرا
(ﺹ )62

ِباﺱال ﱠتقْوﻯ ﺫل َ
ِﻚ خَ ْي ٌر( ...اعراﻑ)26/
َ ... .17و ل ُ

اين مﺜﻞ در بسيارﻯ از ممالﻚ اسالمﻰ رواﺝ دارد (حﻜمت1361 ،ﺵ71 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ .

2000 /م135 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )63 :.و در ترﻏيﺐ به پرهيزكارﻯ بهكار مﻰرود.
فيﺾ در اين معنا ﮔويد:

هر كه ز تقواﺵ لباﺱ ،افسر علم بر سرﺵ

زانﻜه به معﺼيت تند ،1ناقﺺ و عور مﻰرود
(ﺹ )250

الس ّيِ َﺌهًِْال ْ َﺤ َس َنهًَْ( ...اعراﻑ)95/
 ... .18بَ ﱠدلْنا َم َ
ﻜان ﱠ

اين مﺜﻞ در برخﻰ از سرزمينهاﻱ اسالمﻰ متداوﻝ است (الﺜعالبي1983 ،م16 :.؛ اﻻشبيهي،

فيﺾ در ابيات زير از اين آيه تﺄثير پﺬيرفته است:

عشﻖ بگرفت مرا از من و بنشست به جا

سيﺌاتم ستدند و حسناتم دادند
ّ

سيﺌاتﺶ حسنات آيد و دردﺵ درمان
ّ

خبر مرگ مرا هر كه به درمان ببرد

(ﺹ )184
(ﺹ )191

كيست با طاعت بدﻝ سازد ﮔنه را ﻏير او

خون آهو را بهجز او مشﻜبو كﻰ مﻰكند
(ﺹ )272

.1دراصل»تنيد«بودكهاصالﺡشد.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بيتا :ﺝ  ،1ﺹ  )27و آن را در تدارك و جبران كار زشت و ترﻏيﺐ به كار نيﻚ بر زبان رانند.
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سيﺌات
تا بستهام اميد به تبديﻞ ّ

ﮔشتم همه ثواﺏ ،عقابم دﮔر نماند

(ﺹ )283

الس ّيِﺌاتِ ( «...هود )114/نيز ميتوان
اين ابيات را به آيﺔ شريفﺔ » ...ﱠ
ﺇنالْ َﺤ َسناتِ ُي ْﺬه ِْب َن ﱠ

اشاره دانست كه خود از مﺜﻞهاﻯ قرآنﻰ است( .الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 316؛
ابنيوسﻒ 1363 ،ﺵ87 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ72 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م138 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ:.
ﺝ  ،1ﺹ )287

ﻚ َ
َ ... .19ر ﱢﺏ ﺃَ ِرنﻰ ﺃَن ُْﻈ ْر اِلَ ْي َ
قاﻝ ل َ ْن َترانﻰ( ...اعراﻑ)143/

اين مﺜﻞ در بعﻀﻰ از بالد اسالمﻰ رايﺞ است و از آنجا كه بر نفﻰ مﺆبّد در رﺅيت حﻖ

دﻻلت دارد (حﻜمت1361 ،ﺵ71 :.؛ 83؛ و فقﻂ با جملﺔ »لنتراني« :ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ ،)66 :.در
پاسﺦ به تم ّناﻯ ناممﻜن يا سﺨن درشت و بﻰربﻂ بهكار مﻰرود.
فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ كريمه ،ﮔويد:
به اجابت نرسد تا تو تو باشﻰ »ارنﻰ«

172

»لنترانﻰ« شنوﻯ موسﻰ و حرمان بينﻰ
(ﺹ )688

ت ب ِ َرب ﱢ ُﻜ ْم قالُوا بَلﻰ( ...اعراﻑ)172/
 ... .20ﺃَلَ ْس ُ

اين مﺜﻞ درميان خواﺹ متداوﻝ است (حﻜمت1361 ،ﺵ )71 :.و درمقام هدايت فطرﻯ

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ربوبيت خداﻯ تعالﻰ در عالم ﺫر و ميﺜاﻕ بهكار مﻰرود.
انسان و اقرارﺵ به ّ
فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ شريفه ،ابيات زير را سروده است:
سوﻯ ما آييد مﺨموران ﺻهباﻯ الست

تا برون آريمتان از عهدﺓ قالُوا بَلﻰ

دمبهدم دﻝ ما را از الست پيﻐام است

از بلﻰبلﻰ جان را تازهتازه اسالم است

خموﺵ ﭼون شود از ﮔفتن بلﻰ آنكو

به ﮔوﺵ هوﺵ خطاﺏ الست از تو شنيد

روزﻯ كه الست تو بياراست جهان را

هشيارﻯ اﺻﺤاﺏ بلﻰ را كه خبر كرد

(ﺹ )41

(ﺹ )156
(ﺹ )184
(ﺹ )213

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

تا به ﮔوشم رسد نداﻯ الست

سر هر موﻯ من بلﻰ ﮔويد

دﻝ هنوز از هيبت روز الست
ﭼون بلﻰ ﮔفتيم در روز نﺨست

مﻰتﭙد هر لﺤﻈه از جا مﻰرود
بر سر ما اين بالها مﻰرود

عشّ اﻕ اﮔر الست دﮔر بشنوند از او

(ﺹ )248

(ﺹ )251

بيﺨود شوند و تا به قيامت بلﻰ كنند

(ﺹ )264

ﭼون كه بلﻰ ﮔفتهاﻯ وقت سماﻉ الست
شرﻁ بالﻯ الست معرفت اولياست

وﺻﻞ ترا حاﺻﻞ است ليﻚ پﺲ از كﺶمﻜﺶ
فيﺾ ﭼو تو عارفﻰ جان و دلت باد خوﺵ
(ﺹ )377

ﭼشيده بادﺓ توحيد از نداﻯ الست

ز خويﺶ رفته و ﮔويندﺓ بالﻯ توام
(ﺹ )449

اين شاعر فرزانﺔ خوﺵقريﺤه ،با لفﻆ »الست« تركيباتﻰ جالﺐ و تعبيراتﻰ دلنشين ساخته

و در اشعار آبدار خود بهكار برده كه از آنجمله است:

جام الست (فيﺾ كاشاني1361 ،ﺵ155 :.ـ ،)699 ،473 ،154ميﺨانﺔ الست ،خمار الست،

 ،255نيز ←  ،)637 ،557 ،100بهانﻀمام خطاﺏ الست ،نداﻯ الست ،روز الست ،سماﻉ الست و
بالﻯ الست كه در ابيات همين بﺨﺶ ﺫكرشده است.
السوءِ( ...يوسﻒ)53/
 ... .21ﱠ
ْﺲ َ َﻷ ّم َارهًٌْ ب ِ ﱡ
ﺇنال ﱠنف َ

اين بﺨﺶ از آيه در بيشتر سرزمينهاﻯ اسالمﻰ رواﺝ دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ92 :.؛

بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م138 :.؛ مراد1984 ،م274 :.؛ الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ  312و

توجهدادن به خطرهاﻯ ناشﻰ
315؛ حﻜمت1361 ،ﺵ )72 :.و در نهﻰ از متابعت نفﺲ اژدهايﻰ و ّ
از آن بهكار مﻰرود.

فيﺾ به تﺄثير از اين مﺜﻞ قرآنﻰ ﮔويد:
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ﺻهباﻯ الست ،خرابات الست ،مستﻰ الست ،ساقﻰ الست (همان ،ﺹ ،189 ،184 ،124 ،76 ،37
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زين دم اژدها نجاتم ده
از بالﻯ هوا نجاتم ده

نفﺲ ا ّماره قﺼد من دارد
داد خاكسترم به باد هوﺱ

(ﺹ )619

وﺏ( ...رعد)28/
 .22ﺃَﻻب ِ ِﺬ ْك ِراﷲِ تَ ْط َمﺌ ﱡِنالْ ُق ُل ُ

اين مﺜﻞ درميان ا ّمت اسالمﻰ متداوﻝ است (حﻜمت1361 ،ﺵ72 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ .

2000/م )139 :.و خطاﺏ به افراد ملوﻝ و دلتنﮓ و پريشانحاﻝ ﮔفته مﻰشود.
فيﺾ با اشاره به مﻀمون اين آيﺔ كريمه ،ﮔويد:
دﻝ و جان به ياد خدا زنده دار

به حﻖ ﭼيز كن اين دو ناﭼيز را
(ﺹ )50

باﻕ( ...نﺤﻞ)96/
 .23ما ِع ْن َد ُك ْم َي ْنف َُد َو ما ِع ْن َداﷲِ ٍ

اين مﺜﻞ در بسيارﻯ از جوامﻊ اسالمﻰ رايﺞ است (اجاللي1354 ،ﺵ15 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ:.

73؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ108 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م140 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،2ﺹ )1389

و در ترﻏيﺐ به كارهاﻯ خير و خداپسندانه بهكار مﻰرود.
174

فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ شريفه ﮔويد:
ما همه فانﻰ و تويﻰ باقﻰ

1
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مالَنا َي ْنف َُد َو مالَ َ
باﻕ
ﻚ
ٍ

(ﺹ )406

مﺼراﻉ نﺨست به مﺜﻞ قرآنﻰ ديگر نيز اشاره دارد كه ﺫيﻞ شمارﺓ  44خواهد آمد.
كان فﻰ ه ِﺬ ِه ﺃ ْعمﻰ َف ُه َو فِﻰ ْاﻵخ َِرهًِْ ﺃ ْعمﻰ( ...اسراء)72/
َ .24و َم ْن َ

اين مﺜﻞ در برخﻰ از كشورهاﻯ اسالمﻰ متداوﻝ است (حﻜمت1361 ،ﺵ73 :.؛ دهﺨدا،

1370ﺵ :.ﺝ  ،4ﺹ  )1747و در تﺄكيد بر بدفرجامﻰ ﮔمراهان كوردﻝ استعماﻝ مﻰشود.
فيﺾ ترجمهﮔونهاﻯ از اين مﺜﻞ قرآنﻰ بهدست داده است:
وانكه ز نشﺌﺔ دﮔر كور بود در اين سرا

ﭼون برود از اين سرا هم كروكور مﻰرود
(ﺹ )250

.1بااندﻙتصرﻑدردوواژه.
ّ

َ ... .25و َج َعلْنام َِنالْما ِء ُك ﱠﻞ شَ ْﻰ ٍء َح ﱟﻰ( ...انبياء)30/

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

اين مﺜﻞ در بسيارﻯ از بالد اسالمﻰ رواﺝ دارد (حﻜمت1361 ،ﺵ74 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ .

2000/م142 :.؛ و بدون لفﻆ »جعلنا« :دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،4ﺹ  )1738و در بيان اهميت آﺏ در
زندﮔﻰ انسانها و ترجيﺢ آن بر ساير مشروبات بهكار مﻰرود.
فيﺾ با تلميﺢ به اين آيﺔ كريمه ،ﮔويد:
بﺤر مﻰﮔويد م َِنالْما ِءالْ َﺤياهًْ

ﺻبار مﻰﮔويد سﺨن
كوه از ّ

 .26ﺃَ َف َﺤسِ ْب ُت ْم ﺃَنﱠما خَ لَقْنا ُك ْم َع َب َﺜ ًا( ...مﺆمنون)115/

(ﺹ )557

اين مﺜﻞ در برخﻰ از جوامﻊ اسالمﻰ ،بهويژه ايران ،متداوﻝ است (دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ ،1

ﺹ  )187و آن را در هدفداربودن آفرينﺶ انسان بهكار برند.
فيﺾ با اقتباﺱ معنوﻯ از اين آيﺔ شريفه ،ﮔويد:
ﮔمان مبر كه ترا آفريد حﻖ باطﻞ

ﮔمان مدار ترا ساخت كردﮔار عبﺚ

قيعهًٍْ َي ْﺤ َس ُب ُه ﱠ
ﺂن ما ًء( ...نور )39/
َ ... .27ك َس ٍ
الﻈ ْم ُ
راﺏ ب ِ َ

(ﺹ )162

اين مﺜﻞ در بيشتر كشورهاﻯ اسالمﻰ رايﺞ است (الهاشمي1384 ،هـ 1964/ .م :.ﺝ  ،1ﺹ

 )1204و در فريبﻜارﻯ دنياﻯ مﺬموم يا نيرنﮓبازﻯ ﮔمراهان رياكار و دورو بهكار مﻰرود.
فيﺾ در تبيين اين مﺜﻞ قرآنﻰ ﮔويد:

هست دنيا ﭼون سرابﻰ تشنه را
آيدت هر دم سرابﻰ در نﻈر
آن نباشد آﺏ و ديگر همﭽنين
َ ... .28يﻜا ُد َسنا بَ ْر ِق ِه َي ْﺬ َه ُﺐ ب ِ ْ َ
اﻷبْﺼا ِر( .نور)43/

تشنه كﻰ سيراﺏ ﮔردد از سراﺏ
سوﻯ آن رانﻰ به تعجيﻞ و شتاﺏ
هرﮔز از دنيا نگردﻯ كامياﺏ

(ﺹ )69
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اين مﺜﻞ در برخﻰ از جوامﻊ اسالمﻰ كاربرد دارد (الهاشمي 1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ )313

و در اهميت قدرت خدا يا تﺤﺬير از خشم و عﺬاﺏ الهﻰ بهكار ميرود.
فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ كريمه ،ﮔويد:
فيﺾ َسنابَ ْر ِق ِه
فيﺾُ ،
تعالَ ْوا ﺇلﻰ ِ

تَ ﱠ
اﻷبﺼار نم َن ْﻊ همو َد ُه
ﺨط ْﻒ ب ِه
َ

(ﺹ )636

ﺼار ُه ْم( «...بقره.)20/
مﺼراﻉ دوم نيز تلميﺢ است به آيﺔ شريفﺔ » َيﻜا ُدالْ َب ْر ُﻕ َيﺨْ َط ُﻒ ﺃَبْ َ

 ... .29ﺇِ ﱠنالْ ُم ُل َ
وك ﺇِﺫا َدخَ ُلوا َق ْر َيهًًْ ﺃَ ْف َس ُدوها َو َج َع ُلوا ﺃَ ِع ﱠزهًَْ ﺃ ْهِلهاﺃَ ِﺫلﱠهًًْ( ...نمﻞ)34/

اين مﺜﻞ در برخﻰ از بالد اسالمﻰ رواﺝ دارد (حﻜمت1361 ،ﺵ74 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ ،1

ﺹ  )289و آن را در وﺻﻒ شاهان ستمگر و زمامداران جوركيﺶ بر زبان رانند.
فيﺾ با ﻇرافتﻰ تمام از اين آيه اقتباﺱ كرده و ﮔفته است:

ﺃفسدوهاست شه عشﻖ كه در قريﺔ دﻝ

هرﭼه يابد همه را بيﺨود و مدهوﺵ كند
(ﺹ )287

ﱠقين( .قﺼﺺ)83/
َ ... .30والْعاق َِبهًُْ لِلْ ُمت َ

1
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اين مﺜﻞ درميان مسلمانان متداوﻝ است (الﺜعالبي1412 ،هـ 1992/.م :.ﺝ  ،2ﺹ 104؛ حﻜمت،

1361ﺵ71 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )131 ،66 :.و در ترﻏيﺐ به پرهيزكارﻯ بهكار مﻰرود.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

فيﺾ به تﺄثير از اين آيﺔ شريفه ،ﮔويد:
فيﺾ از خود اﮔر بﭙرهيزﻯ

حسن مﺂﺏ
قين
ﱠ
َ
ان لِلْ ُم ّت َ

ُ ... .31ك ﱡﻞ شَ ْﻰ ٍء هال ٌ
ِﻚ ﺇ ِ ّﻻ َو ْج َه ُه( ...قﺼﺺ)88/

(ﺹ )64

اين مﺜﻞ در بيشتر سرزمينهاﻯ اسالمﻰ رايﺞ است (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ

306؛ حﻜمت1361 ،ﺵ75 :.؛ بلطهجي 1421 ،هـ 2000/.م145 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،3ﺹ  )1227و
درمقام تسليت و دلدارﻯ به كسﻰ كه عزادار و مﺼيبتديده است ،ﮔفته مﻰشود.
فيﺾ با اقتباﺱ لفﻈﻰ از اين آيﺔ كريمه ﮔويد:

.1اينآيهدرسورﺓاعراﻑهمآمدهاست(آيه.)128

تا نگردﻯ فانﻰ اندر حﻖ نياسايﻰ ز خود

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

ُك ﱡﻞ شَ ْﻰ ٍء هال ٌِﻚ را مستقر بايد شدن

(ﺹ )567

ماج َع َﻞاﷲُ ل َِر ُج ٍﻞ م ِْن َقلْ َب ْي ِن فﻰ َج ْو ِفهِ( ...احزاﺏ)4/
َ .32

اين مﺜﻞ در برخﻰ از جوامﻊ اسالمﻰ رواﺝ دارد (الﺜعالبي1983 ،م318 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ:.

136؛ حﻜمت1361 ،ﺵ75 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م147 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،3ﺹ  )1379و

بيانگر آن است كه دو دلبر در يﻚ دﻝ نگنجد يا جمﻊ ميان دو امر متناقﺾ ممﻜن نباشد.
فيﺾ با اشاره به مﻀمون اين مﺜﻞ قرآنﻰ ،ﮔويد:

نمﻰﮔنجد به يﻚ دﻝ ﻏير يﻚ معشوﻕ ،ممﻜن نيست

نبندد تا به معشوقﻰ ز معشوقﻰ نﻈر بندد
(ﺹ )220

الس ّيِ ُﺊ ّﺇﻻ ب ِ َﺄ ْهلِهِ( ...فاطر)43/
 ... .33ﻻ َي ُ
ﺤيﻖالْ َم ْﻜ ُر ﱠ

اين مﺜﻞ درميان مسلمانان متداوﻝ و مشهور است (الﺜعالبي1403 ،هـ 1983/.م14 :.؛ الﺜعالبي،
1983م473 ،17 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ75 :.؛ الﺜعالبي1412 ،هـ 1992/.م :.ﺝ  ،1ﺹ  261و ﺝ  ،2ﺹ 125؛
اجاللي1354 ،ﺵ31 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م148 ،16 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ140 :.؛ توفيﻖ ابوعلي،

1420هـ 2000/.م59 :.؛ السيوطي ،بيتا :ﺝ  ،2ﺹ 133؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،3ﺹ  )1360و درمورد
فيﺾ را بيت زير در اين معنا است:

در حقيقت هست آزار كسان آزار خود

بگﺬر از آزار كﺲ فارﻍ شو از آزار خويﺶ

ﺃن َيق َ
ون( .يﺲ)82/
ُوﻝ لَ ُه ُك ْن َف َي ُﻜ ُ
 .34ﺇنﱠما ﺃَ ْم ُر ُه ﺇِﺫا ﺃَرا َد شَ ْي َﺌ ًا ْ

(ﺹ )370

1

اين مﺜﻞ در بسيارﻯ از سرزمينهاﻱ اسالمﻰ رواﺝ دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )142 :.و در

اشاره به وقوﻉ امرﻯ مهم يا رويدادﻯ بزرگ و خطرناك يا پديدهاﻯ شگفتانگيز كه مستلزم

تﻐيير و تﺤ ّولﻰ عﻈيم باشد ،بدان تم ّﺜﻞ جويند.

.1نظيراينآيهرادرچندينسورهميتوانازنظرگذراند.(عبدالباقي،1412هـ1992/.م:.،814ذيل
واژﺓ» ُك ْن«)

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

كسﻰ بهكار مﻰرود كه با ديگرﻯ بدرفتارﻯ كند يا در انديشﺔ آزار همنوﻉ خود باشد.
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فيﺾ به تﺄثير از اين آيﺔ شريفه ،ابيات زير را سروده است:
مستﻰ من از لﺐ دلجوﻯ تست
هستﻰ من از خطاﺏ ام ِر ُكن
نداﻯ ُكنم
مقﺼد اﺻلﻰ
ِ
سر ُكن َفﻜانيم ما را كه مﻰشناسد
ما ّ

نداﻯ ُكن
در ﮔوﺵ ما فتاد بهناﮔه
ِ
كاﻑ و نون امر را بﻰحرﻑ و ﺻوت

ساير خلﻖ ﭼون ﺻداﻯ من است

(ﺹ )82
(ﺹ )126

از ديدهها نهانيم ما را كه مﻰشناسد
(ﺹ )263

جستيم از عدم به نداﻯ تو آمديم

(ﺹ )517

در مﻜان و ﻻمﻜان افﻜندهاﻯ
(ﺹ )637

ديده از خواﺏ عدم نگشوده ﮔرديدند مست

نداﻯ ُكن به ﮔوﺵ انﺲ و جان انداختﻰ
ﭼون ِ

(ﺹ )681
178

ناﺹ( .ﺹ)3/
َ ... .35
حين َم ٍ
ﻻت َ

اين مﺜﻞ در برخﻰ از جوامﻊ اسالمﻰ متداوﻝ است (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م310 :.؛ مراد،
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1984م )276 :.و درمورد حادثهديدﺓ درماندهاﻯ كه او را مجاﻝ فرار و اميد رهايﻰ نيست ،بهكار
مﻰرود.

فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ كريمه ﮔويد:
عمر بﻰعشﻖ اﮔر ﮔﺬشت ترا

حين َمناﺹ
اوفتادﻯ
َ
وﻻت َ

هر دلﻰ كو به دام عشﻖ افتاد

نيست او را نه زان َمفَر ،نه َمناﺹ

َ ... .36ح ْسبِ َﻰاﷲُ( ...زمر)38/

(ﺹ )379
(ﺹ )381

اين مﺜﻞ درميان مسلمانان رايﺞ است (بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م )149 :.و درمقام تو ّكﻞ به

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

خداﻯ تعالﻰ ﮔفته مﻰشود.

فيﺾ را سه ﻏزﻝ است با رديﻒهاﻯ »حسبﻰاﷲ و كفﻰ«» ،حسبﻰالﺤبيﺐ« و »حسبﻰاﷲ«

بدين مطالﻊ:

دﻝ ﭼو بستم به خدا َح ْسبِ َﻰاﷲ وكفﻰ
تن خاك راه دوست كنم َح ْسبِ َﻰالْ َﺤبيﺐ
ندارم خان و مانﻰ َح ْسبِ َﻰاﷲ

نروم سوﻯ سِ وا َح ْسبِ َﻰاﷲ وكفﻰ

(ﺹ )62

جان نيز در رهﺶ فﻜنم َح ْسبِ َﻰالْ َﺤبيﺐ

(ﺹ )63

نﺨواهم آﺏ و نانﻰ َح ْسبِ َﻰاﷲ

 ... .37ﻻتَ ْق َن ُطوا م ِْن َر ْح َمهًِْاﷲِ( ...زمر)53/

(ﺹ )646

اين مﺜﻞ در جوامﻊ اسالمﻰ رواﺝ دارد (همان) و در بشارت به رحمت خدا و اجتناﺏ از

نوميدﻯ بهكار مﻰرود.

فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ شريفه ﮔويد:
دلﻰ كه بودﺵ از را ِه اِتّقُوااﷲ بيم

درآمد از در ﻻتَ ْق َن ُطوا در او اميد

اين مﺜﻞ در بعﻀﻰ از سرزمينهاﻱ اسالمﻰ متداوﻝ است (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ )147 :.و در

متﻜبر ﮔفته مﻰشود.
بيان جبروت و كبرياﻯ حﻀرت حﻖ يا خطاﺏ به افراد خودستاﻯ ّ
فيﺾ با اقتباﺱ لفﻈﻰ از اين مﺜﻞ قرآنﻰ ﮔويد:
ل َِم ِنالْ ُملْ ُ
ﻚ

وا ِح ِدالْ َق ّهار

زين نداﻯ تو مﻰشويم هالك

ل َِم ِن الْ ُملْ ُ
ﻚ تو سوزد اﻏيار

آتﺶ قهر تو توفان كسﻰ

 ... .39ﺇِ ْن تَ ْن ُﺼ ُرواا َ
ت ﺃ ْقدا َم ُﻜ ْم( .مﺤ ّمد)7/
ﷲ َي ْن ُﺼ ْر ُك ْم َو ُي َﺜ ﱢب ْ

(ﺹ )421
(ﺹ )709

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

 ... .38ل َِم ِنالْ ُملْ ُ
ﻚالْ َي ْو َم ِ ِ
ﷲالْوا ِح ِدال ْ َق ّها ِر( .مﺆمن)16/

(ﺹ )182
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اين مﺜﻞ درميان ا ّمت اسالمﻰ رايﺞ است (همان ،ﺹ 157؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م)151 :.

و در پاداﺵ مناسﺐ با عمﻞ ،بدان تمﺜﻞ جويند.

فيﺾ ،ترجمهﮔونهاﻯ از اين آيﺔ كريمه بهدست داده است:

ﭼشم دلت روشن شود ،خار ﮔلت ﮔلشن شود
ﭼون روﻯ سوﻯ من كنﻰ ،من هم ترا يارﻯ كنم

... .40
الس ُجودِ( ...فتﺢ)29/
ُ
سيماه ْم فﻰ ُو ُجو ِه ِه ْم م ِْن ﺃَثَ ِر ﱡ

(ﺹ )454

اين مﺜﻞ در برخﻰ از كشورهاﻯ اسالمﻰ كاربرد دارد (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ

293؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ162 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م )152 :.و در مدﺡ و ستايﺶ يا دﻻلت

ﻇاهر بر باطن بهكار ميرود.

فيﺾ بر اين معنﻰ ﭼنين تﺄكيد ميكند:

ﮔر تو خواهﻰ معنﻰ ايمان ببينﻰ عشﻖ ورز

يا بيا سيماﻯ ايمان بر جبين ما ببين

180

اين مﺜﻞ در جهان اسالم متداوﻝ و مشهور است (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 301؛
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ون ﺇِخْ َوهًٌْ( ...حجرات)10/
 .41ﺇِن َﱠماالْ ُم ْﺆ ِم ُن َ

(ﺹ )541

حﻜمت1361 ،ﺵ76 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ162 :.؛ بلطهجي 1421 ،هـ 2000/.م152 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ:.

ﺝ  ،1ﺹ  )310و در تﺄكيد بر اخ ّوت ايمانﻰ و برقرارﻯ ﺻلﺢ و سازﺵ بهكار مﻰرود.
فيﺾ بهتﺄثير از اين مﺜﻞ قرآنﻰ معروﻑ ﮔويد:

فيﺾ خاموﺵ از اين حرﻑ ،سﺨن كوته كن

از ﮔروهﻰ كه در ايمان همه اخوان منند

َ ... .42و نَ ْﺤ ُن ﺃَ ْق َر ُﺏ ﺇِل َ ْي ِه م ِْن َح ْب ِﻞال ْ َوريدِ( .ﻕ)16/

(ﺹ )195

اين مﺜﻞ در بيشتر سرزمينهاﻯ اسالمﻰ رواﺝ دارد (الﺜعالبي1983 ،م320 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ:.

77؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ165 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م152 :.؛ توفيﻖ ابوعلي 1420 ،هـ 2000/.م:.

 )200و آن را در دﻻلت بر نزديﻜﻰ شديد بهكار برند.

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ شريفه ،ابيات زير را سروده است:

درون خانﺔ دﻝ ديو را ﭼه زهره ورود

خداﻯ هست ﭼو نزديﻚتر ز حبﻞ وريد
(ﺹ )183

شهود عشﻖ ز نجواﻯ نَ ْﺤ ُن اَ ْق َر ْﺏ مست
ّ
خﻂ مقريﻰ باشد
و نَ ْﺤ ُن اَ ْق َر ْﺏ

جنود زهد ُينا َد ْو َن م ِْن مﻜان بعيد
كه قرﺏ را ز ره خويﺶ مﻰتواند ديد

(ﺹ )184

نيمﺔ دوم از بيت ا ّوﻝ مﺄخوﺫ است از آيﺔ كريمﺔ »ُ ...ﺃولﺌ َ
ﻜان بَعيدٍ«
ِﻚ ُينا َد ْو َن م ِْن َم ٍ

(فﺼلت.)44/

ﺃقر ْﺏ بﻰ م ِْن حبﻞ ِ َوريدﻯ
يا َم ْن ُه َو َ

فﻰ ح ّبِ َ
فارقت َقريبﻰ و بَعيدﻯ
ﻚ
ُ

(ﺹ )648

َ ... .43و تَق ُ
ُوﻝ َه ْﻞ م ِْن َمزيدٍ( .ﻕ)30/

اين مﺜﻞ در برخﻰ از جوامﻊ اسالمﻰ متداوﻝ است (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ166 :.؛ حﻜمت،

1361ﺵ )77 :.و درمقام اشاره به حرﺹ و شره و زيادهطلبﻰ بدان تم ّﺜﻞ جويند.
فيﺾ با اقتباﺱ لفﻈﻰ از اين آيﺔ كريمه ﮔويد:

تا به ابد نعرﺓ َه ْﻞ م ِْن َمزيد

فانَ ،و َي ْبقﻰ َو ْج ُه َربﱢ َ
اﻹ ْكرا ِم( .رحمن 27/ـ)26
الﻝ َو ْ ِ
ﻚ ُﺫوالْ َج ِ
ُ .44ك ﱡﻞ َم ْن َعلَ ْيها ٍ

(ﺹ )281

اين مﺜﻞ درميان مسلمانان رواﺝ دارد (الﺜعالبي1412 ،هـ 1992/.م :.ﺝ  ،2ﺹ  134و 137؛
بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م 153 :.ـ و بدون آيﺔ  :27الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 306؛
ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ174 :.؛ حﻜمت1361 ،ﺵ77 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،3ﺹ 1230؛ الﺜعالبي1403 ،

هـ 1983/.م14 :.؛ اﻻبشيهي ،بيتا :ﺝ  ،1ﺹ  )28و در تسليت و دلدارﻯ به عزادار مﺼيبتديده يا
بﻰاعتبارﻯ و ناپايدارﻯ حيات دنيوﻯ بهكار مﻰرود.

فيﺾ بهتﺄثير از اين مﺜﻞ قرآنﻰ ،ابيات زير را سروده است:
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آن كه از اين باده بنوشد زند
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خود را ﭼو شناخت فيﺾ دانست

هست جاودان كيست
فانﻰ كه و
ِ
(ﺹ )131

اين جهان بﻰبقا هيﭻ است هيﭻ
ﮔر جهان را سربهسر بگرفتهاﻯ
شد مرا يﻚ نﻜته از ﻏيﺐ آشﻜار
ما همه فانﻰ و تويﻰ باقﻰ

هرﭼه مﻰﮔردد فنا هيﭻ است هيﭻ
ﭼون نمﻰماند بهجا هيﭻ است هيﭻ
در دو عالم جز خدا هيﭻ است هيﭻ
مالَنا َي ْنف َُد َو مالَ َ
باﻕ
ﻚ
ٍ

(ﺹ )166
(ﺹ )406

مﺼراﻉ دوم ،به مﺜﻞ قرآنﻰ ديگر اشاره دارد كه ﺫيﻞ شمارﺓ  23آمده است.
ما همه فانﻰ و تويﻰ باقﻰ

1

در سراﻯ تو مﻰشويم هالك
(ﺹ )421

ُ ... .45ه َو َم َع ُﻜ ْم ﺃ ْي َن ما ُك ْن ُت ْم( ...حديد)4/

اين مﺜﻞ در برخﻰ از سرزمينهاﻱ اسالمﻰ متداوﻝ است (حﻜمت1361 ،ﺵ77 :.؛ بلطهجي،
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1421هـ 2000/.م )154 :.و در تﺤﺬير از ﻏفلت بدان تم ّﺜﻞ جويند.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ شريفه ،اين ابيات را سروده است:
هركجا مﻰرويم او با ماست

َ
كنت
ﺃراك معﻰ ﺃي َنما ُ
كنت َ

اوست در جان ما و در دﻝ ما

َ
ﺃراك
ولست
ﺃنت تَرانﻰ
ُ
و َ

(ﺹ )39
(ﺹ )420

تا كﻰ از اين و آن طلبﻰ آنكه با تو هست

بگﺬر از اين و آن كه همان است آن يﻜﻰ

َ ... .46و َم ْن َي َت َو ﱠك ْﻞ َعلَﻰاﷲِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه( ...طالﻕ)3/
.1بااندﻙتصرﻑدردوواژه.
ّ

(ﺹ )691

ب
ازتاﺏ ام
ﺜ
ا
ﻝ
ﻗ
ر
آ
ﻥ
د
ر اشﻌار ديواﻥ فیﺾ

اين مﺜﻞ در بسيارﻯ از كشورهاﻱ اسالمﻰ رواﺝ دارد (ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ197 :.؛ حﻜمت،

1361ﺵ78 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،4ﺹ  )1897و در ترﻏيﺐ به انجام امرﻯ كه نتيجهاﻯ

مطلوﺏ درپﻰ داشته باشد ،بهكار مﻰرود.
فيﺾ در اين معنﻰ نيﻜو سرايد:

هر كه يارﻯ نﺨواهد از مﺨلوﻕ

حﻖتعاﻻﺵ

يار

مﻰباشد

 .47ﺇ ِ ﱠن َم َﻊال ْ ُع ْس ِر ُي ْس َراً( .انشراﺡ)6/

(ﺹ )324

اين مﺜﻞ در جهان اسالم متداوﻝ و مشهور است (الهاشمي1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 306؛
ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ216 :.؛ اجاللي1354 ،ﺵ17 :.؛ الﺜعالبي1412 ،هـ 1992/.م :.ﺝ  ،1ﺹ  204و ﺝ ،2
ﺹ 219؛ حﻜمت1361 ،ﺵ79 :.؛ بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م160 ،91 :.؛ مراد1984 ،م275 :.؛ دهﺨدا،

1370ﺵ :.ﺝ  ،1ﺹ  )310و درمقام فرﺝ بعد از ش ّدت بهكار ميرود.
فيﺾ با اقتباﺱ از اين آيﺔ كريمه ﮔويد:
هر يسرﻯ راست عسر درپﻰ

هر عسرﻯ را ز پﻰ كرمها

ِﺜقاﻝ َﺫ ﱠرهًٍْ خَ ْي َراً َي َر ُهَ ،و َم ْن َي ْع َم ْﻞ ِم ْﺜ َ
َ .48ف َم ْن َي ْع َم ْﻞ م َ
قاﻝ َﺫ ﱠرهًٍْ شَ ﱠرا ً َي َر ُه( .زلزاﻝ8/ـ)7

(ﺹ )52

485؛ الهاشمي 1384 ،هـ 1964/.م :.ﺝ  ،1ﺹ 304؛ حﻜمت1361 ،ﺵ79 :.؛ ابنيوسﻒ1363 ،ﺵ218 :.؛

بلطهجي1421 ،هـ 2000/.م160 :.؛ مراد1984 ،م373 :.؛ دهﺨدا1370 ،ﺵ :.ﺝ  ،4ﺹ  )1752و آن را در
بيان جزاﻯ متناسﺐ با عمﻞ بر زبان رانند.

فيﺾ با اشاره به مﻀمون اين مﺜﻞ قرآنﻰ ﮔويد:
نيﻚ و بد هر كه هست سوﻯ خودﺵ عايدست

هرﭼه در امروز كرد روز جزا آن ﮔرفت

(ﺹ )89

جا دارد اﮔر ما عمﻞ خويﺶ بسنجيم

زآن پيﺶ كه از ﺫ ّره و مﺜقاﻝ بجويند

(ﺹ )233
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اين مﺜﻞ در بيشتر سرزمينهاﻯ اسالمﻰ كاربرد دارد (الزركشي1391 ،هـ 1972/.م :.ﺝ  ،1ﺹ
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فيﺾ افزون بر اين امﺜاﻝ ،در اشعار خود از الفاﻅ و مفاهيم و تعابير قرآنﻰ ديگر بهطرزﻯ

شگفتانگيز سود جسته و سﺨن خود را به زيور كالم وحﻰ آراسته است كه ازباﺏ مﺜاﻝ
مﻰتوان به تعبيراتﻰ مانند »بار امانت«» ،آيت نور«» ،خلﻖ و امر«» ،عالم ﺫر«» ،يار ﻏار«،

»ﭼارجو«» ،دارالﺨلد« و »آيﺔ وﻻيت« اشاره كرد .اهتمام وﻯ در سرودن ﭼﻜامههايﻰ با

رديﻒ آيات قرآنﻰ و اقتباﺱ لفﻈﻰ و معنوﻯ از كتاﺏ خدا و برداشتهاﻯ عرفانﻰ از آيات

تبﺤر و تﻀلّﻊ اعجاﺏآورﺵ در حوزﺓ علوم و معارﻑ قرآنﻰ است و ﭼرا
ّبينات ،خود ﮔوياﻯ ّ

سيد بﺤرانﻰّ ،
مال خليﻞ قزوينﻰ،
ﭼنين نباشد كسﻰ كه از خرمن فﻀﻞ و دانﺶ ﺻدرالمتﺄلّهينّ ،

شيﺦ بهاﺋﻰ و ديگر بزرﮔان علم و دين توشه برﮔرفت و از مشايﺦ اجازﺓ ّ
سيد
عالمﺔ مجلسﻰ و ّ

نعمت ّ
اﷲ جزايرﻯ بود و آثارﻯ ﮔرانقدر و ماندﮔار در علوم و فنون اسالمﻰ از خود بهيادﮔار

نهاد و تفاسيرﻯ ارزشمند بهرشتﺔ تﺤرير درآورد كه تفسير ﺻافﻰ

در رﺃﺱ آنها است←( .

مد ّرﺱ :1349 ،ﺝ  ،4ﺹ )371

اكنون ﭼنانﭽه بر مجموعﺔ اشارات و تلميﺤات قرآنﻰ ،اخﺬ و اقتباﺱ از احاديﺚ نبوﻯ و

روايات معﺼومين را كه امتيازﻯ ديگر در اين حوزه مﺤسوﺏ مﻰشود ،بيفزاييم و در اين راستا
184

توجه
به كاربرد مﺼطلﺤات علمﻰ و عرفانﻰ و اخالقﻰ مبتنﻰ بر دو اﺻﻞ قرآن و حديﺚ نيز ّ

كنيم ،بﻰدرنﮓ مﻰتوان به اتّﺤاد قرآن و عرفان و برهان در ديوان اشعار فيﺾ حﻜم كرد و
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به ارزﺵ واقعﻰ اين ﮔنجينﺔ ﮔهربار پررمزوراز پﻰ برد.
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