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 تأثیر قرآن و حدیث بر دیوان اشعار فیض کاشانی

 1زهرا حسینی

 2دکتر سیّد مصطفی احمدزاده

 چکیده

اي گذررا  اين مقاله به بررسي تأثير قرآن و حديث بر اشعار فيض کاشاني پرداخته و ضمن اشاره

بررسذي  مورد  تأثير قرآن و حديث در ادبيات دورۀ صفويه ،اجتماعي عصر شاعر -بر فضاي سياسي

قرار گرفته و آثار منظوم فيض کاشاني گزارش شده و در ادامه بذه تلييذم ملتذوايي اشذعار فذيض      

 ،گيري ايشان از قرآن کريم و روايات توجه شده اسذ.  اثرپذريري وااگذاني   کاشاني به للاظ بهره

ريري اثرپذ  ،اثرپذريري تيميلذي   ،بنيذادي -اثرپريري الهامي ،اثرپريري گزارشي ،اياثرپريري گزاره

هذايي  سبكي و اثرپريري چندسويه از جميذه شذيوه   -اثرپريري ساختاري ،اثرپريري تطبيقي ،تأوييي

سذود   -عيذيهم الالذ م   -اس. که فيض کاشاني در اشعار خويش از قرآن کريم و روايات معصومين

 فيض کاشاني در اشعارِ خويش سعي نموده عبادات و عقايد اس مي را به سبكي سذاده و جالته اس.  

بيشتر از احاديث اخ قذي و بذه ويذ ه     ،در اشعارش ،وي روان براي عموم مردم تبيين و تبييغ نمايد 

ظن به ماليمين استفاده کرده که طرز تفكر فيض کاشذاني را  تهم. و سوء ،احاديث مربوط به غيب.

 سازد آشكار مي

  انواع اثرپريري ،تأثير قرآن و روايات ،فيض کاشاني ،شعر: واژگان کلیدی

                                                           
 رشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مشهد.کا .1

 .Mostafa.ahmadzadeh@gmail.comاستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  .2
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 مقدمه

منابعي که شاعران  ،هاي شاعران از زواياي گوناگون قابم توجّه اس.  در اين ميانبررسي انديشه

هذاي آنذان   اند؛ اهميّ. کييدي در بازشناسي آبشخور انديشذه درونمايۀ شعر خود را از آن جا گرفته

 ،ر ذهذن و ضذمير شذاعران   هاي ديني بثير تعاليم و آموزهأدارد  با توجه به ورود اس م به ايران و ت

به عنوان دو منبع حياتي در شعر شاعران از  (ع) بررسي ميزان تأثير قرآن کريم و روايات معصومين

برخوردار اس.  حال اگر شاعري که خود مفالّر قرآن کريم و ملدّثي آگاه و فقيهي  نقشي برجالته

حذال و   ،احاديث بر شعر ويبررسي تأثير قرآن کريم و  ،زبردس. در معارف قرآني و حديثي باشد

فقيه و متكيم بذزر    ،ملدث ،مفالر (ه ش1991 -1901) کند  فيض کاشانيهوايي متفاوت پيدا مي

شيعه در قرن يازدهم اس. که آثار شعري فراوان از خود بر جاي گرارده اس.  پرداختن بذه ميذزان   

 احاديث گهربار معصومين ها و معارف قرآن کريم وهاي فيض کاشاني از آموزهبرخورداري ديدگاه

سزا دارد  ديوان اشعار فذيض از جميذه ديوانهذاي    در تفالير و تلييم آثار فيض کاشاني نقشي به (ع)

از يک سو ظاهر کيمات  ،شعر اس. که ارتباط آن با قرآن کريم باليار گالترده اس.  در اين ديوان

در متن شذعرهاي   ،سوي ديگر و ترکيبات آيات قرآن کريم و روايات مورد توجه قرار گرفته و از

اقتباس و تيميح گنجانده شده اسذ.  جايگذاه ويذ ۀ فذيض      ،آيات و روايات به نلو تضمين ،ديوان

-سازد که بهرهکاشاني و ارتباط ديوان اشعار او با قرآن و روايات اين سئواالت را به ذهن متبادر مي

گيري از قرآن کريم و س.؟ انواع بهرهگيري مالتقيم و غير مالتقيم او از قرآن کريم به چه ميزاني ا

ترجمه و جز آن در اين ديوان وي تا چه حدّي اس.؟ از چه آيذات و   ،تيميح ،روايات مانند: اقتباس

 رواياتي در اشعار خود سود جالته اس.؟ 

 شناسیروش -1

نخالذ. ديذوان فذيض     ،روش تليييي اس.  بر اين اسذاس  ،روش اين مقاله به للاظ نوع تلقيق

مورد بررسي قرار گرف. و هر بي. و مصرعي که در آن به صورت مالذتقيم   (جيد نخال.) کاشاني

بنذدي  دسذته  ،آوري و بر اساس قواعد ادبيجمع ،و يا غير مالتقيم به آيات و روايات اشاره شده بود

 ،صورت گرف. و در مرتبۀ بعد« انتخاب»يک بار در اشعارِ ديوان  ،در اين روش ،شد  به ديگر سخن

حاصم ايذن   ( ترکيب) هاي خاص ادبي قرار گرفتندنتخاب شده در کنار يكديگر و در دستهاشعار ا
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نيز الزم به ذکر اس. اين  1تليييهايي اس. که در قالم. نتايج گزارش خواهد شد  ،رف. و برگش.

 اي استفاده کرده اس. از روش کتابخانه ،هابه للاظ گردآوري داده ،پ وهش

 یشناسی فیض کاشانشخصیت -2

وي ملمّد بذن مرتضذي    ،نگاشته اس.« رسالۀ شرح صدر»بر اساس آن چه خود فيض در کتاب 

 1991از عيماي بزر  عصر صفوي اس. که در سال -ميّاملالن فيض کاشاني -بن ملمود مشهور به

پدرش شاه مرتضي از عيماي متنفّر و اي دانشمند چشم به جهان گشود  ه  ق  در کاشان و در خانواده

در « مصفاۀ االشباا  »و مولّف کتاب  2بود  برادرش نورالدّين کاشاني هم از عيماي اخباريسرشناس 

 ،29ش: ج1831، / ناجي نصذرآبادي 11ص ،6ق:ج1111، خوانالاري) .باشداخ ق و عجايب آفاق مي

برادر ديگرش ميّا عبدالغفور مردي فقيه بوده و فرزندش ملمّد مؤمن مدرّس مدرسذه اشذرف    (29ص

نذاجي  ) «باشذند همگي از مردان عيم و فضيي. و رجال نامي زمذان خذويش مذي    (بهشهر) مازندران

 ( 22ص ،29همان: ج، نصرآبادي و ديگران

شيخ بهايي و سذيّد ماجذد بلرانذي     ،صدرالدّين شيرازي ،ترين استادان فيض کاشانياز جميه مهم

مه ملمّدباقر مجيالذي اشذاره   توان به فرزند ايشان عيم الهدي و ع اس. و از ميان شاگردان ايشان مي

ه ق واقذع  1901بيان شده در سال  ،وفات ايشان براساس آن چه در بيشتر کتب رجال و تاريخنمود  

 سال دانال.  38يا 31گرديده اس. لرا مي توان مدّت عمر او را حدود 

 3عقاید و افکار فیض کاشانی -3

بررسذي عقايذد    ،تبلّر و استاد بودهبه دليم آن که فيض کاشاني در بالياري از عيوم زمان خود م

 شود:يابد که در زير به صورت مختصر گزارش ميهاي گوناگون اهمي. ميوي از جنبه

 : روش فقاهتی3-1

فيض کاشاني در عقايد مرهبي و فروع و احكام فقهي پيرو و هم مشرب با اساتيد و بيشتر عيمذا  

از  ،ورزيده و خود ايشذان نيذز  ان مخالف. ميمعاصر خود بوده اس.  به اين معني که با طايفۀ اصولي

/ مدرسذي  1-6همذان: ص  ،؛ فيض کاشاني 199ش: ص1802 ،رحيمي) اس.بوده  ]روميانه[اخباريان 

 ( 81ش: ص1863، طباطبايي
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 : روش فلسفی3-2

س. و در اعتقاد به اصذال.  ا مبنا و مشرب فيالفي او موافق با مشرب پدرزن و استادش م صدرا

همذان:   ،فيض کاشذاني ) جود و برخي آراي فيالفي ديگر از او پيروي نموده اس.وجود و وحدت و

 ( 8ص 

 : روش اخالقی و عرفانی3-3

برپايه اشراق گرارده شده و کام ً نقطۀ مقابذم   ،نظر به اين که روش فيض به پيروي از م صدرا

توجّه شديدي نالذب. بذه   فيالفۀ مشّاء بوده اس.؛ بنابراين وي اهميتي زياد به مقامات عرفاني داده و 

 ( 8ش: ص1818 ،فيض کاشاني) مراتب سيوک داشته اس.

 ویژگیهایِ آثار فیض کاشانی -4

 ،1-8ش:ج 1811 ،مذدرس تبريذزي  ) 129تذوان ايشذان را صذاحب    باتوجّه به گزارش رسيده مذي 

عيّ. فراواني  (31ص ،6ق: ج1111، موسوي خوانالاري) تأليف دانال. 299و تا حدود  (813 -811ص

ترين وي گي آثذار فذيض   باشد  مهمهاي متنوّع عيوم اس مي ميدانايي فيض کاشاني در شاخه ،ين آثارا

 اس.  (ع) و اهم بي. (ص) رسول اکرم ،درياف. مفاهيم و مباحث از قرآن کريم ،کاشاني

توجّه به مخاطبذان در سذطوح مختيذف اسذ.  وي      ،يكي ديگر از وي گيهاي آثار فيض کاشاني

ملجّذه  » ،نمايد  مذث ً در سذاح. اخذ ق   عيوم و معارف اس مي را مطرح مي ،ر سطليمتناسب با ه

کتذاب  »تذر بذا نذام    را براي مخاطبان سطح عالي نوشته و همان کتاب را در سطلي سذاده « البيضاء

  ( 621همان: ص  ،ناجي نصرآبادي و ديگران) براي طبقۀ متوسّط نوشته اس.« اللقايق

سازي معارف اس مي اس.  هذر چنذد وي هماننذد اکثذر     فارسي ،شانيفيض کاوي گي ديگر آثار 

عالمان عصر خويش آثار خود را به زبان عربي نگاشته؛ اما آثار فارسذي او نشذانگر نقذش مهذمّ ايذن      

سازي معارف اس مي در دورۀ صفويّه اس.  آفرينش بيال. هزار بي. دانشمند ايراني در نهض. فارسي

توسذط   1هاي فارسذي ردارندۀ مضامين عرفاني و ک مي اس. و نوشتن رسالهشعر به زبان فارسي که درب

  (628همان: ص) رودشمار ميگامي مهمّ در توسعۀ فرهنگ اس مي در جامعۀ صفوي به ،فيض کاشاني
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 فضای سیاسی و فرهنگی عصر فیض کاشانی -5

ر صذفويه متولذد   اي دانشمند و در فضاي سياسي عصفيض در خانواده ،توان گف.در مجموع مي

اين دو عامم سذبب   ،شده؛ از اين رومخصوصاً مرهب باليار توجه مي ،گشته اس. که به عيم و دانش

گشته تا فيض نيز از جريان عيم و دانش جدا نگشته بيكه در اين زمينه استعدادهاي خود را به ظهذور  

 و بروز برساند 

گرديده اشته و يک هنر ملالوب ميشعر و شاعري رواج د ،در ميان خاندان فيض ،از سوي ديگر

در قالب شعر بذه اوج خذود رسذيده     (ع) هاي عرفاني و مدح اماماناس.  اين وي گي در بيان آموزه

اس.  فيض نيز از اين قاعده مالتثني نبوده و مثنويهاي فراوان از خود به يادگار نهاده اس.  هرچنذد  

 اي نبايد به حالاب آورد او را يک شاعر حرفه

 دی بر تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسیدرآم -6

قرآن کريم را بذه   ،اي ديرينه دارد  شاعراناثرپريري از قرآن و حديث در ادبيات فارسي سابقه

به سرودن شعر پرداختنذد  از   ،نصب العين خويش ساختند و بر روش آن ،عنوان برترين الگوي ادبي

هاي فصذاح. آن در اشذعار خذويش    ند و از نمونهکردبرداري ميها و روشهاي ب غي آن الگوشيوه

بخشيدند و سخن خويش را انالجام و استلكام مي ،جالتند  گاه با استشهاد به آيات و رواياتبهره مي

 افزودند گاه با تضمين آيات و روايات بر ارزش سخنان خود مي

ند که از جميذۀ آن  اشماري داشتهاهداف بي ،شاعران و نويالندگان در استفاده از قرآن و حديث

 ،بيان اعتقذادات  ،حكم. و پند ،تمالّک و استشهاد ،توان به موارد زير اشاره نمود: تيمّن و تبرّکمي

 ( 12 -88ش:ص 1830 ،راشد ملصم) هاي رمزيتشويق و تهييج و نشانه ،هشدار و انرار

 تأثیر قرآن و حدیث در ادبیّات دورۀ صفویّه -7

 ،نامذه رآن و حذديث را در کتابهذايي بذزر  چذون سياسذ.     در دورۀ پيش ازصفويه تجيّيِ قذ 

گيالذتان و   ،فيه مذا فيذه   ،اخ ق ناصري ،کيييه و دمنه ،کيمياي سعادت ،تاريخ مالعودي ،نامهقابوس

توان ديد  ميزان استفاده از قرآن در اين دوره به قدري فراوان اس. کذه  اخ ق االشراف به وفور مي

 شناخته اند با نام قرآن عجم مي کتاب بزر  مثنوي معنوي مولوي را
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سرا ارزش کمي قايم بودند و خواسته شذده  شاهان صفوي براي شاعران مديله ،در دوران صفويه

بپردازنذد و ايذن    (ع) خواستند به جاي مداحي خود آنان به مدح امامذان سرا ميبود تا شاعران مديله

شاعراني که بيشتر به مالائم مادي مي  موضوع باعث کم شدن شاعران اين دوره شده بود و در نتيجه

رهالپار دهيي گشتند  در عوض انگيزۀ سرودن اشعار مذرهبي در   ،انديشيدند و توان مهاجرت داشتند

 ۀدر ايرانِ آن روز باليار قابم توجه بود  ملتشم کاشاني از جميذ  (ع) ذکر کرامات و مصايب امامان

عار روي آورد  از طرف ديگر کالب احتذرام  شاعراني اس. که در آن دوره به سرودن اين گونه اش

روزافزون عالمان ديني و برخورداريِ آنان از رفاه فراوان نه تنها موجب غيبه و نفوذ اجتماعي آنهذا  

شوقي وافر بذه فراگذرفتن    ،گرديد بيكه در طبقات جوان که دنبال سوادآموزي و کالب دانش بودند

 ( 111 -112ش:ص 1862، صفا) يد آورددانشهاي مرهبي و درآمدن در صف. عالمان دين پد

در شعر شذاعران ايذن    (ع) فراواني ميزان آيات قرآن کريم و احاديث معصومين ،نتيجۀ اين امر

اي به دربار س طين عثماني و هند پيوسته بودنذد و تنهذا   گردد  البته شاعران حرفهدوره ملالوب مي

تعداد زيادي از عالمان مرهبي نيذز در   ،شاعرانشمار کمي از شاعران باقي مانده بودند  ع وه بر اين 

اين دوره به سرودن شعر پرداخته اند که چون در قرآن و احاديذث  شذيعه تبلّذري کامذم داشذتند؛      

شود  زيرا آنها از شعر بذه  استفاده از قرآن و مخصوصاً احاديث شيعه در اشعارشان به وفور ياف. مي

 نمودند استفاده مي (ع) البتّه دفاع از شيعه و امامان معصوماي در نشر اعتقادات ديني و عنوان وسييه

 تحلیل آثار شعری فیض کاشانی -8

فقه و دانش همچون استادان خويش به شذعر و شذاعري نيذز     ،فيض کاشاني ع وه بر امور درس

اهميّ. داده و براي بيان اعتقادات خويش گاه از زبان خشک عيم فراتذر رفتذه و دسذ. بذه دامذان      

 (ه  ش  836 -682) بيشتر به موالنا ج ل الدّين ملمّد بيخذي  ،ات خود گشته اس.  در بيان شعرغزليّ

-که آنان نيذز هذم  توجه داشته اس.؛ به جه. آن (ه  ش  196 -160) و شمس الدّين حافظ شيرازي

اند و هردوي اينهذا همچذون فذيض در    ملدّث و زاهد بوده ،فقيه و قاري ،چون خود  او عالم و شاعر

کذرده  سطح عاليِ عيوم عقيي و شرعي قرار داشتند و قبم از اينكه شاعر باشذند دانشذمند و تلصذيم   

« منتخذب غزليذات حذافظ شذيرازي    »و « منتخب مثنوي» ،بودند  به همين خاطر از جميه آثار فيض

 ( 19همان: ص ،ناجي نصرآبادي و نقيبي) «اس.
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 شناسیآثار منظوم فیض کاشانی براساس نسخه -9

آثاري اس. که فيض کاشاني در دو فهرس. اصيي خذود نذام بذرده و بيذان      آثار مفقود: :9-1

اما هم اکنون ما هيچ کدام از ايذن آثذار را در    ،داشته که اين آثار را به رشتۀ تلرير درآورده اس.

ها براثر گرش. زمان از بين رفته باشد و تنها نامي از آنها بذاقي  دس. نداريم  ممكن اس. اين نالخه

شذراب   ،سيالذبيم هاي ساير کشورها ياف.  نظيذرِ:  ها را بتوان در کتابخانهمانده اس. و يا اين نالخه

المنتخب الكبير و هفتاد غزل از فيض کاشذاني کذه در مذورد     ،المنتخب الصغير ،ندبۀ العارف ،طهور

 توحيد سروده اس. 

که به صورت کتذابي   هاي خطي باقي مانده از فيض کاشاني اس.شاممِ نالخه : آثار خطی:: 9-2

شذود  نظيذرِ: شذوق    هاي ايران ياف. ميهاي خطي در کتابخانهاما اين نالخه ،مالتقم چاپ نشده اس.

 دهرآشذوب  (،200همذان: ص  ) منتخب ديوانِ شمس (،298ص ،2همان:ج ،ناجي نصرآبادي) العشق

 ( 891همان: ص) و منشآت (131همان: ص)

مي از فيض کاشاني اسذ. کذه بذه چذاپ رسذيده و      آثارِ منظو ،سومين گروه: آثار چاپ:: 9-3

 ،گيذزار قذدس   ،ها اطّ عاتي بيشتر را بيان نمود  نظيذرِ آب زالل توان در مورد اين کتابها و رسالهمي

  منشآت و کييات فيض ،شوق المهدي

 تأثیرآیات قرآن کریم و روایات بر دیوان اشعار فیض کاشانی -11

گيريهذاي او را از  پردازيم تا انواع بهذره ن فيض کاشاني ميحال در اين جا به بررسي اشعار ديوا

 مورد تجزيه و تلييم قرار دهيم  (ع) قرآن کريم و روايات ائمۀ معصومين

 : اثرپذیری واژگانی11-1

جويذد کذه بذه    ها و ترکيبهايي در شعر خويش بهذره مذي  شاعر از وااه ،در اين شيوه اثرپريري

آيات قرآن کريم و روايات وام گرفته اس.  اين اثرپريري خود صورت مالتقيم و يا غير مالتقيم از 

 شود:ترجمه و برآيندسازي تقاليم مي ،گيريبه سه شيوه وام

بذي   ،وام گيري: در اين شيوه وااه يا ترکيبي قرآني و حديثي با همان ساختار عربي خذود  (الف

ن ربي آن آسيبي ببيند به زبايا با اندک دگرگوني لفظي يا معنوي بي آنكه ساختار ع ،هيچ دگرگوني

 :و ادب فارسي راه مي يابد  نظير
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 بعيّيين رسان سجّينکش کشانش از ره 

  

 خود چنگال فذيض  عروه و وثقايوصم کن با  
 

 ( 180ش:ص 1831، فيض کاشاني) 

نذه  » ( 3و1ففذين/  مط) «سِبجِِّین   مَبا  أَدْرَاكَ وَ مَا سِجِِّینٍ لَفِی الْفُجَّارِ کِتَابَ إِنَّ کَالَّ»مصرع نخال.: 

« سذجّين »اس.  و تو چه دانذى کذه   « سجّين»که کارنامه بدکاران در  ،پندارند[چنين اس. ]که مى

 «چيال.؟

و به خدا ايمان » ( 286بقره/ )   « لَهَا انْفِصَامَ ال الْوُثْقَى بِالْعُرْوَۀِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ بِاللَّهِ »   مصرع دوم: 

 «چنگ زده اس.  ،که آن را گالالتن نيال. ،استوار به دستاويزى ،به يقين ،آورد

قطعذاً در ريالذمان   » ( 22لقمذان/ ) «األمُبورِ  عَاقِاَبۀُ  اللَّبهِ  وَإِلَبى  الْوُثْقَى بِالْعُرْوَۀِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ »   

 « و فرجام کارها به سوى خدا اس.  ،استوارترى چنگ درزده

 از آيات قرآن هالتند  دقيقاً برگرفته ،شدهدر اين دو مصرع کيمات مشخص

 گذذذر لذذذرّتي از نمذذذاز داري  

 آن مهتذذذر و بهتذذذرين کذذذونين

  

 شذذايد کذذه عبذذادتش شذذماري    

 قببرِّۀ العببین آن را گفتذذه اسذذ.  
 

 ( 21همان:ص) 

حُاِّبَ إِلیَّ مِن دُنیاکُم ثَالث : »دقيقاً از اين حديث گرفته شده اس.: « قرِّۀ العین»کيمۀ  ،در اين بي.

من از دنيذاي  » (:ص) پيامبر خدا ( 168 ق:ص1198، صدوق) «قُرَّۀ عینِی فِی الصَّلَاۀِ الطیِِّبُ وَ النِّساءُ وَ

 « شما سه چيز را دوس. دارم: بوي خوش و زن؛ و روشنيِ چشم من در نماز اس. 

 گيرد  نظيرِ:شاعر از فارسي شدۀ وااه يا ترکيبي قرآني بهره مي ،در اين شيوهترجمه:  (ب

 ش يک به يکبر سعادت نه بناي سرنوشت

  

 آباد کن آزال فذيض  اثبات و ملواز ره  
 

 ( 180همان:ص ) 

خدا آنچه را بخواهد ملو يذا اثبذات   » ( 80رعد/ ) «الْك تَابِ أُمُّ وَع نْدَهُ وَيُثْبِ.ُ يَشَاءُ مَا يَمْلُو اليَّهُ»

 « کند و اصم کتاب نزد او اس. مى

 باشد قرآن مي« يثب.»و « يملو»اي از ترجمه« اثبات»و« ملو»وااه هاي 

 سوي. بردمراه بهگنج نهان اي   اي جان جهان راه بالوي. بردم

 سوي. بردمآخر به نشان راه به  از خويش نشان بي نشاني دادي

 ( 181همان:ص) 
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 مرا گنج نهاني ،در دل ويران تويي لعم مرا کان تويي ،جان مرا جان تويي

 ( 118همان: ص) 

 جان و جهان من تويي دس. من اس. و دامن. من تويي انگنج نه ،قوت روان من تويي

 ( 616همان:ص) 

کُن.ُ کنزا مخفيّا فَاَحبَبذ.ُ  »در اين رواي. اس.: « کنزاً مخفيّاً»ترجمه شدۀ کيمۀ  ،«گنج نهان»

 ( 88ص ، 1ق:ج1198 ،ييحالذا / ا119ص ،2جتا: بي ،مجيالي) «اَن اُعرِفَ فخيق.ُ الخَيقَ ل كي اُعرِفَ

 پس موجودات را آفريدم تا که شناخته شوم  ،بودم پس دوس. داشتم که شناخته شومگنجي پنهان 

آنكه خود به صورت وااه يا ترکيب در قذرآن  برآيندسازي: در اين شيوه وااه يا ترکيبي بي (ج

 شود  نظيرِ:اي از قرآن يا داستاني قرآني ساخته ميبر پايۀ مضمون آيه ،آمده باشد

 بذذذذذذاطن او وليذذذذذذد ذواالوتذذذذذذاد  دذيضاء يبوي اس. ذوسذرش مذاهذظ
 

 ( 219همان:ص) 

 ما العشق اال معجزه ،دذگاهش بمنّ سيوي ده در تيه گاهش جا دهد ،دهد يد بيضاءگاهش 

 ( 831همان:ص) 

و دس. خذود را  »  ( 22طه/ ) «أُخْرَى آیَۀً سُوءٍ غَیْرِ مِنْ بَیْضَاءَ تَخْرُجْ جَنَاحِكَ إِلَى یَدَكَ وَاضْمُمْ» 

 «اى ديگر اس. [ معجزه]اين ،آيدگزند برمىسپيد  بى ،يوي. ببربه په

و دسذت. را در گريبانذ.   » ( 12نمم/ ) ..«.سُوءٍ غَیْرِ مِنْ بَیْضَاءَ تَخْرُجْ جَیْاِكَ فِی یَدَكَ وَأَدْخِلْ» 

 « عيب بيرون آيد کن تا سپيد  بى

دس. خود را به گريبان. » ( 82قصص/ ) ..«.سُوءٍ یْرِغَ مِنْ بَیْضَاءَ تَخْرُجْ جَیْاِكَ فِی یَدَكَ اسْلُكْ» 

 «گزند بيرون بيايد ببر تا سپيد بى

بيكه مفهوم آيات باال به طور کيّي اين وااه  ،به اين شكم در قرآن نيامده اس.« ءيد بيضا»کيمۀ 

 رساند را مي
 

 ای: اثرپذیری گزاره11-2

 : اقتباس و تضمين ؛ حم و تلييم شودخود به دو گونه تقاليم مي ،اياثرپريري گزاره

عين عبارت آيه قرآن را به همان شكم عربي بدون  ،شاعر ،اقتباس و تضمين: در اين شيوه (الف

 آورد هيچ گونه تغيير و دگرگوني در شعر خويش مي



 فصلنامه ادبیات دینی ششمشماره 
 

110 

 

  

 از بهر فالاد و جنگ جمعذي مذردم  

 انذد در مدرسه هر عيم که آموختذه 

  

 کردند به کوي گمرهي خود را گذم  

 «لقبذذر يضذذرّهم واليذذنفعهم فذذي ا»
  

 ( 298همان:ص ) 

آموختند که برايشان [ چيزى مىو ]خ صه» ( 192بقره/ ) ..«.یَنْفَعُهُمْ وَال یَضُرُّهُمْ مَا وَیَتَعَلَّمُونَ »...

  «رسانيدزيان داش. و سودى بديشان نمى

 فته از آيه قرآن اس. دقيقاً برگر«  یَنْفَعُهُمْ وَال یَضُرُّهُمْ »عبارت  ،در مصرع چهارم

 «سَذذيوني»يذذا رب بذذه عيذذي شذذه 

  

 آن واقذذذذف سذذذذرّ زمّيذذذذوني  
 

 ( 218همان: ص) 

يا أيهذا المذدثر قذم    ) فرعب. منه فرجع. فقي. زميوني زميوني فانزل اهلل تعالى»     (:ص) النبي

  ( 2 -1ص، 1ق:ج1191 ،بخاري) « ( رالرجز فاهجو) إلى قوله (رفأنر

 ،قالَ أن تَفْقِدونى سَلُونى ،یا معشرَ النِّاسِ: » ب فى خُطاتِه لمّا بُویِعَ بالخالفۀِ بم االمام عيي عييه الال 

ق:ص 1111 ،/ صذدوق  188ق:ص 1111 ،ابذن قولويذه  ) «فإنِّ عندى عِلمَ األوَّلینَ واآلخِرِینَ... سَلُونى

» فرمذود:   -. کردندپس از آن که مردم با او به عنوان خييفه بيع ،ايدر خطبه -(:ع) امام عيي (106

از من سؤال کنيد؛ زيذرا دانذش اوّلذين و      اي مردم! پيش از آن که مرا از دس. دهيد از من بپرسيد

 «آخرين نزد من اس. 

ناگزير اسذ. در   ،شاعر براي استفاده از آيه قرآن در شعر خود ،حمّ و تلييم: در اين شيوه (ب

خوش دگرگوني خواهد شد تا حدي که با وزن آن تغييراتي ايجاد کند به طوري که ساختار آن دست

 متناسب گردد  نظيرِ: ،و قافيه مورد نظر شاعر

 ذوالمذنن  ،تا شما را دوسذ. دارد 

 ايرا خوانذده « تلبّوا فذاتبعوا »آن 

  

 تذذا شذذما باشذذيد يذذاران خذذدا    

 بگيذر ايذن راه را  « يلببكم»سوي 
 

 ( 211همان:ص ) 

آل عمذران/  ) «رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَیَغْفِرْ اللَّهُ یُحْاِاْكُمُ اتَّاِعُونِیفَ اللَّهَ تُحِاُّونَ کُنْتُمْ إِنْ قُلْ» 

از من پيروى کنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شذما را   ،اگر خدا را دوس. داريد»بگو: »  ( 81

 « و خداوند آمرزنده مهربان اس.  ،بر شما ببخشايد
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ي قرآن آورده تا بيانگر کذمِ  را از آيه« يلببكم»و « تلبّوا فاتبعوا»سه وااۀ  ،در اين بي. شاعر

 آيه باشد 

 : اثرپذیری گزارشی11-3

شاعر ملتواي آيه قرآن را به دو گونه ترجمه يا تفالير به فارسي در شعر خذويش   ،در اين شيوه

دون نقم قول و بدون ذکر کند  گاه شاعر به گونۀ نقم قول و با ذکر نام گوينده و گاه بگزارش مي

 گيرد آن آيه را در شعر خويش به کار مي ،نام گوينده و با گزارشي از زبان خود

 وگاه ترجمۀ آزاد و باز اس.  (يتل. اليّفظ) بالته ،ترجمه: گاه اين ترجمه (الف

 خداي داند و بس جز خدا کالي بندانذد 

  

 اي وا کنم چهذا بنويالذم  که گر گيه 
 

 ( 188همان: ص) 

 وَال یَعْلَمُهَبا  إِال وَرَقَبۀٍ  مِنْ تَسْقُطُ وَمَا وَالْاَحْرِ الْاَرِِّ فِی مَا وَیَعْلَمُ هُوَ إِال یَعْلَمُهَا ال الْغَیْبِ مَفَاتِحُ وَعِنْدَهُ» 

تنها  ،و کييدهاى غيب» ( 80انعام/ ) «مُاِینٍ کِتَابٍ فِی إِال یَابِسٍ وَال رَطْبٍ وَال األرْضِ ظُلُمَاتِ فِی حَاَّۀٍ

و هيچ برگى فرو  ،داندو آنچه در خشكى و درياس. مى ،داند[ آن را نمىنزد او اس.  جز او ]کالى

اى در تاريكيهاى زمين و هيچ تر و خشذكى نيالذ.   و هيچ دانه ،داند[ آن را مىافتد مگر ]اينكهنمى

 «[ اس. مگر اينكه در کتابى روشن ]ثب.

ه چيز را در خداوند منلصذر سذاخته و ايذن گالذترۀ     فيض کاشاني عيم بر هم ،در مصرع نخال.

کسِ ديگراز اين عيم و  ،نمايد؛ که به جز خداونددانايي خداوند را در جميۀ تأکيدي بعدي تكرار مي

 اي ندارد دانش بهره

 هردمي از عمذر را معمذور دار از طذاعتي   

 

 تا به غفي. نگررد ايّام و ماه و سال فيض 
 

 ( 183همان:ص ) 

دارد که هر للظه از عمر بايد بذا عبذادت و   بيان مي (ص) ي با توجّه به سخن پيامبرفيض کاشان

هُمَّ بالحَسَبنَۀِ   ،یا أبا ذرٍّ» :کار نيكي آباد گردد تا باعث پشيماني نگردد  رسولُ اليّه ِصيي اهلل عييه وآله

اي ابذاذر!  » (:ص) مبر خذدا پيا (886ق:ص 1111 ،طوسي) «تَعمَلْها؛ لِكیال تُكتَبَ مِن الغبافِلینَ.  وإن لم

 «هرچند آن را به کار نبندي تا در زمرۀ غاف ن نوشته نشوي  ،آهنگ کار نيک کن
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شرح  ،توسّط شاعر در ابيات گوناگون ،آيۀ قرآن يا مايه و مضمون آن ،تفالير: در اين شيوه (ب

 کند و بالط پيدا مي

 نهي از خوردن درخ. ممنوع

 پس از جناب قذدس رسذيدش بشذارتي   

 در بهشذ.  ،ن شذويد فذارو و آزاد  ساک

 لذذرّات طيّبذذات جنذذان بذذر شذذما حذذ ل

 اين برشما حرام شد و غيذر ايذن حذ ل   

 آرزو مكذن  ،نزديک آن درخذ. مذرو  

  

 کاندر بهشذ. بذاش تذو و زوجذه هردوتذا      

 و بي برودت و بي جذوع و بذي ظمذا    بي حَرّ

 هذذاجميذذه ميذذوه ،جذذز ايذذن درخذذ.  بذذارور

  خذذود را ميفكنيذذد ازيذذن نهذذي در بذذ      

 حذذدّ تذذو نيالذذ. منزلذذ. سذذيّد الذذوري     
 

 ( 281 -219همان:ص) 

 األرْضِ فِبی  وَلَكُبمْ  عَدُوٌّ لِاَعْضٍ بَعْضُكُمْ اهْاِطُوا وَقُلْنَا فِیهِ کَانَا مِمَّا فَأَخْرَجَهُمَا عَنْهَا الشَّیْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا» 

هر دو را از آن بيغزانيد و از آنچذه در آن بودنذد   پس شيطان »  ( 86بقره/ ) «حِینٍ إِلَى وَمَتَاعٌ مُسْتَقَرٌّ

شما دشمن همديگريد و براى شما در زمين قرارگاه و تا  ،ايشان را به درآورد و فرموديم: فرود آييد

 «  چندى برخوردارى خواهد بود 

فيض کاشاني رانده شدن آدم و حوا از بهش. را به طور گالذترده و کامذم بيذان     ،در اين ابيات

 نمايد تنها به آوردن يک بي. شعر اکتفا نمي ،چون موضوع باليار مهم بودهکند و مي

 اوّل کالي که جيوه نمود از حجاب غيب

 قفذذم از خزانذذه بنذذامش گشذذوده شذذد  

 نذذور ملمّذذد و عيذذي و اهذذم بيذذ. بذذود

 آن چهذذارده ولذذيّ مالذذمّي بهفذذ. اسذذم

  

 بگشذذود بذذر رُخذذش درِ ايجذذاد را خذذدا 

 گذذر ز سذذراپرده خذذدا گرديذذد جيذذوه

 ار آفذرينش از ايشذان شذد ابتذدا    در ک

 سبع المثذاني کذه ز قذرآن نشذد جذدا     
  

 ( 281همان:ص) 

اي بذه ايذن سذؤال    براي انالان مالأله بوده و هرشخصي به گونه ،هماره آفرينش اوّلين موجودات

ارواح طيّبذه   ،اوّلين موجذودات خيذق شذده    (برطبق احاديث) پاسخ داده اس.  در نظر فيض کاشاني

 باشد  مي (ع) و امامان (ص) پيامبر اکرم

 (00ص ، 1ق:ج1198 ،ييحالذا ا) «نُورى ُ اليّه خَيقَ أوَّلُ ما»  :صيي اهلل عييه وآله و سيّمرسول اهلل 

 «نور من بود  ،نخالتين چيزي که خدا بيافريد»  (:ص) پيامبر خدا
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فأنْطَقَهبا بتَوحیبدِهِ    ،أرْواحُنبا  إنَّ أوَّلَ ما خَلقَ اللِّه ُ عزِّ وجبلِّ : »رسول اهلل صيي اهلل عييه وآله و سيّم

 ( 281ص، 1ق:ج1191 ،صدوق) «المَالئكَۀَ ثُمَّ خَلقَ ،وتَمْجیدِهِ

و آن گذاه آنهذا را بذه     ،ارواح ما بذود  ،نخالتين موجودي که خداوند بيافريد» (:ص) پيامبر خدا

 «سپس فرشتگان را خيق فرمود  ،توحيد و تمجيد خود گويا کرد

 بنیادی -اثرپذیری الهامی 11-4

از ملتواي آيه و رواي. الهذام   ،شاعر بدون ذکر آيه قرآن به صورت غير مالتقيم ،در اين شيوه

 ،نهد به صورتي که آشنايان به آن حذديث يذا آيذه   بنا مي ،گيرد و شعر خود را بر پايۀ آن الهاممي

الهام گرفته اس.   شوند که او از ف ن آيه در شعر خويشخوانند متوجّه ميهنگامي که شعر او را مي

 نظيرِ:

 داند ايذن خدا مي ،حال او دور اس. از قالش

  

 هال. فرسخها ميان حال فذيض و قذال فذيض    
  

 ( 183همان: ص) 

چذرا   ،ايداى کالانى که ايمان آورده» ( 2صف/ ) «تَفْعَيُونَ ال مَا تَقُولُونَ ل مَ آمَنُوا الَّر ينَ أَيُّهَا يَا»

 «دهيد؟ىگوييد که انجام نمچيزى مى

دهد که چرا بينِ حال و قالش تفاوت وجود دارد و در اين بي. فيض کاشاني ترکّري به خود مي

 مصداقِ بارزِ آيه قرآن گرديده اس. 

 اي خورشيد رخالذارش تجيّي کرده در هر ذرّه

  

 گردم ،چرا ملو نگاه ياسمين و نالترن 
 

 ( 132همان: ص) 

تنهذا بذه    ،اين يافتن ،و اگر هدف يافتن خداوند باشد شودتجيّي خداوند در هرموجودي ديده مي

 گردد   موجودات اندکي ملدود نمي

ص ، 1ش:ج1868 ،کيينذي ) «عَيذي مَذا دَقَّ وَجَذمَّ     اسْتَوْلي» «:اليّه»ذ فى معني  (ع) اإلمامُ الكاظمُ

 «چيره اس.  ،بر هرچيز کوچک و بزر  :-در معناي اهلل – (ع) امام کاظم» ( 111 -118
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 : اثرپذیری تلمیحی11-5

 ،با الهام از آيات قذرآن کذريم و ورايذات    ،بنيادي _شاعر مانند اثرپريري الهامي  ،در اين شيوه

اي کذه خواننذده متوجذه    به گونه ،اي در شعر خويشاما با آوردن نشانه و اشاره ،سرايدشعري را مي

 سازد گيري خود آگاه مياو را از الهام ،شود

 ويي احالانذويي منع و تذت ،هجرانويي ذويي وصم و تذت

 و آذرذو ابراهيم و تذت ،ويي ايمانذويي کفر و تذت

 ( 201همان: ص) 

و » ( 11انعام/ ) «مُاِینٍ ضَاللٍ فِی وَقَوْمَكَ أَرَاكَ إِنِِّی آلِهَۀً أَصْنَامًا أَتَتَّخِذُ آزَرَ ألبِیهِ إِبْرَاهِیمُ قَالَ وَإِذْ »

گيذرى؟  آيا بتان را خدايان ]خود[ مذى »گف.: « آزر»يم به پدر خود [ هنگامى را که ابراه]ياد کن

 « بينم من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى

داري در مقابم هم قرار و آذر دارد که اين دو در دين (ع) اين مصرع تيميلي به حضرت ابراهيم

 اند در مقابم هم قرار گرفتهمنع و احالان و کفر و ايمان  ،چنان که وصم و هجرانگرفتند  هم

 يذذذا رب بذذذه عيذذذوم باقريّذذذه  

  

 حذذذذذقّ اعذذذذذزاز صذذذذذادقيّه  
  

 ( 211همان: ص) 

 (ع) دارد که با بقيّه امامان (ع) اي به عيم و دانش امام باقرفيض کاشاني اشاره ،در مصرع نخال.

 متفاوت بودند 

اسذمُه   ،رجُذ ً م نّذى   ستُدرِکُ إنّکَ» :صيي اهلل عييه وآله ذ ل جابر بنِ عبد اهلل االنصاري ذرسول اهلل 

خطذاب   – (ص) پيامبر خدا ( 160ص ، 1ش:ج1868، کييني) «يَبْقَرُ الع يْمَ بَقْرا  اسْم ى وشَمائيُهُ شَمائيى

 کنذي مذن را درک مذي   (خانذدان ) به زودي تذو مذردي از  »فرمودند:  –به جابر بن عبداهلل انصاري 

 «او عيم را مي شكافد  ،و شمائم من اس.نام او همنام من و شمائم ا (،بينيمي)

 : اثرپذیری تأویلی11-6

پذردازد  بذه جذاي آن کذه از     شويد و به باطن آيه ميشاعر از ظاهر آيه دس. مي ،در اين شيوه

از ظاهر آيه به  ،کند  به ديگر سخنتفالير آيات در شعر خويش بهره جويد از تأويم آن استفاده مي

 يابد باطن آن راه مي
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 فذذيض ببذذر  ،بيذذا ز سذذخنهاي فذذيض بيذذا 

  

 که هرچه گف. و نوش. او ز کردگار گرفذ.  
  

 ( 130همان:ص) 

 يُوحَى مَا إِال أَتَّبِعُ إِنْ مَيَکٌ إِن ّي لَكُمْ أَقُولُ وَال الْغَيْبَ أَعْيَمُ وَال اليَّه  خَزَائ نُ ع نْد ي لَكُمْ أَقُولُ ال قُمْ» 

دانم و بذه  هاى خدا نزد من اس. و غيب نيز نمىگويم گنجينهشما نمىبه »بگو:  ( 89انعام/ )   « إِلَيَّ

 « کنم پيروى نمى ،شودام  جز آنچه را که به سوى من وحى مىگويم که من فرشتهشما نمى

گويم از نزد پروردگار من اي رسول بگو آن چه که من مي»فرمايد: خداوند مي ،در قرآنِ کريم

فيض کاشاني سخنان خذود را  « گويم نمايد و از نزد خود چيزي نمياس. و خداوند به من وحي مي

گويم همه از نذزد خداونذد اسذ. و    گويد: آن چه که من مينيز به سخنان پيامبر تأويم نموده و مي

 ي خودم نيال. سخني از فكر و انديشه

 آيذد مذرا  يک نفس بي ياد جانان برنمي

  

 آيذد مذرا  ساعتي بي شور و مالتي برنمي 
  

 ( 891مان:صه) 

/ 119ص ش:1860 ،دشتي ) «عَلَیْك لِلْمُتَوَکِّلِینَ بِالْكِفَایَۀِ أَحْضَرُهُمْ وَ بِأَوْلِیَائِكَ الْآنَسِینَ آنَسُ إِنَّكَ» 

و بذراي   ،تذرين مونالذهايي  پروردگارا! تذو بذراي دوسذتان. مذأنوس    » (:ع) امام عيي ( 221خطبه 

 « تي کنندۀ مشك کنندگان. بهترين برطرفتوکّم

پس خداوند به جانان تأويم شده اسذ. و در   ،اگر منظور از جانان را خداوند بدانيم ،در اين بي.

 ترين مونالها تعبير شده اس. نيز خداوند به مأنوس (ع) خطبۀ حضرت عيي

 : اثرپذیری تطبیقی 11-7

دي وي ه کذه  اي از قرآن را بر مورشاعر آيه ،در اين شيوه که به اثرپريري تأوييي نزديک اس.

آنكه معني ظاهري و اصيي آن را نقد و رد يا بي ،دهدتطبيق مي ،به ظاهر چندان با هم پيوندي ندارند

آنها قرآني يا روايذي  « مشبّهٌ به»توان تشبيه و تمثييهايي را که تأويم و توجيه کند  از اين روي مي

 ( 80ش:ص 1831 ،راستگو) اثرپريري تطبيقي خواند ،اس.

 ج زنجبيذذذم اسذذذ.در آب مذذذزا

  

 گذذويي از عذذين سيالذذبيم اسذذ.   
  

 ( 221همان:ص) 

  «شود ناميده مى« سيالبيم»اى در آنجا که از چشمه» ( 13انالان/ ) «سَيْالَبِي  تُالَمَّى ف يهَا عَيْنًا»
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  هاي بهشتي تشبيه شده اس.در اين بي. آب رودهاي مازندران به چشمه

 از امّذذ. حبيذذبم و ز شذذيعه حبيذذبش 

  

 اس. اعتصام يذوم الذورود مذا را   اين  
  

 ( 223همان: ص) 

 زَوْجُ وَ الْمَسَباکِینِ  وَ أَبُوالْیَتَبامَى  أَنَبا  وَ الْمُهْتَبدِي  أَنَا وَ الْهَادِي أَنَا»  خُطْاَۀٍ فِی (ع) الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 وَ الْمَتِبینُ  اللَّبهِ  حَاْلُ أَنَا وَ الْجَنَّۀِ إِلَى الْمُؤْمِنِینَ قَائِدُ أَنَا وَ خَائِفٍ کُلِّ مَأْمَنُ وَ ضَعِیفٍ کُلِّ مَلْجَأُ أَنَا وَ الْأَرَامِلِ

من راهنما هالتم  من پذدرِ  » (:ع) حضرت عيي (168 -161تا: ص بي ،صدوق) «الْوُثْقَى اللَّهِ عُرْوَۀُ أَنَا

ن به سوي بهشذ. و  يتيمان و مالاکين هالتم  من پناهگاه هر ضعيف و هر ترسنده و راهنماي مؤمنا

 « هالتم  عروۀ الوثقیريالمان خداوند و 

 شيعه بودن به ريالماني الهي تشبيه شده اس.  ،در اين بي.

 سبکی –: اثرپذیری ساختاری 11-8

گيرد ساختاري قرآني يا روايي را چونان نمونه و سرمشقي پيش چشم مي ،سراينده ،در اين گونه

سان باشد  در برخي از آيات خوان و همدازد که با آن همپرو سخن خويش را در ساخ. و بافتي مي

گوار بذراي آنذان   همچون شرابي خوش ،شوند و آبهاي جهنّميمشرکان به تمالخر گرفته مي ،قرآن

 شود آماده شده اس.  اين نمونه در شعر فيض کاشاني نيز ديده مي

 دوزخ آمذذذاده اسذذذ. بفرماييذذذد

  

 انّ ربّذذذک عييذذذک بالمرصذذذاد   
  

 ( 211 همان:ص) 

  «و کافران را به عرابى دردآور بشارت ده » ( 8توبه/) «فَبَشِّرهُم بِعَرَابٍ اَل يمٍ»

گذرفتن  که ملترمانه اس. بذراي بذه سذخره   « فرماييد»فيض کاشاني از لفظ  ،در مصرع نخال.

 مشرکان استفاده نموده اس. 

 : اثرپذیری چندسویه11-9

هذا  هجذا اسذ. کذه ايذن شذيو     اين يادآوري به ،رپريريهاي گوناگون اثاينک پس از بازنمايي شيوه

 ،گردنذد اي از آنها با يكديگر در يک نمونه جمع نيالتند و چه بالا پاره 8مانعۀالجمعناسازگار و به اصط ح 

 ( 31ص  همان: ،راستگو) اثرپريري چندسويه دارند ،هاتوان گف. اين گونه نمونهدر اين صورت مي



 تأثیر قرآن و حدیث بر دیوان اشعار فیض کاشانی

 

111 

 

  

 تذذن گرچذذه ز خذذاک آفريذذدي 

  

 پذذاک آفريذذدي  ،جذذان را خذذود  
  

 ( 218همان:ص) 

  «س. کالى که شما را از گ م آفريد ا او» ( 2انعام/ ) ..«.طِینٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِي هُوَ»مصرع اول: 

گذاه کذه پروردگذارت بذه     آن» ( 11ص/ ) «طِبینٍ  مِبنْ  بَشَرًا خَالِق  إِنِِّی لِلْمَالئِكَۀِ رَبُّكَ قَالَ إِذْ»

  «من بشرى را از گ م خواهم آفريد  فرشتگان گف.:

پس چذون او را  » ( 12ص/ ) «سَباجِدِینَ  لَهُ فَقَعُوا رُوحِی مِنْ فِیهِ وَنَفَخْتُ سَوَّیْتُهُ فَإِذَا»مصرع دوم: 

  «[ بيفتيد کنان براى او ]به خاکسجده ،]کاميًا[ درس. کردم و از روح خويش در آن دميدم

 بنيادي دارد  –و مصرع دوم اثرپريري الهامي  (مهترج) مصرع اول اثرپريري گزارشي

 عكس خود ديده اس. در آيينۀ احوال فيض  هريک از اخوان غزل گفته اس. در اج ل فيض

 ( 181همان:ص) 

 ،2ج همذان:  ،کيينذي ) «المبؤمِن ألبیبهِ واُمِّبه    أخو المؤمنُ اإلمامُ الااقرُ علیه السالم:»  :مصرع اول

 «من برادر تني مؤمن اس. مؤ (:ع) امام باقر» (166ص

 (ص) پيذامبر خذدا  » ( 263ص ، 11ق:ج1198 ،مجيالي ) «الْمُؤْمِن مِرْآۀُ الْمُؤْمِنُ (ص) النَّاِیِّ قَوْلِ»

 «مؤمن آينۀ برادر مؤمن خويش اس. 

   وجود دارد  (ترجمه) بنيادي و در مصرع دوّم اثرپريري گزارشي –مصرع اوّل اثرپريري الهامي  در
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 گیرینتیجه

اهم عيذم و   ،دانشمند ،اي فقيههاي مختيف زندگي فيض کاشاني از جميه تولّد  او در خانوادهدوره

اش با ميّاصدراي شيرازي و همچنين قرار گرفتن ايشان در سدۀ يازدهم که ادب و پس از آن آشنايي

د  در يک شخصيّ.  چند جانبذه گذرد   ،باعث شده تا شخصيّ. فيض ،دورۀ غيبۀ تشيّع در ايران اس.

 توان از زواياي گوناگون آثارِ ايشان را مورد بررسي قرار داد نتيجه مي

در درجۀ نخال. مفالّر و ملدّث بوده؛ اشعارش رنگ و بوي قرآنذي   ،از آن جا که فيض کاشاني

توان اثراتي از قذرآن و حذديث را بذه    مي ،و حديثي يافته و در تک تک  مصرعها و ابيات شعري او

نصذيب  ير مالتقيم ياف. و کمتر شعري اس. که از اثرپريريِ قرآني و روايي بيصورت مالتقيم يا غ

بخذش  هاي گوناگون از اين دو منبع سرشار از معارف ماندگار و حيذات مانده باشد  همچنين به شيوه

استفاده از ترجمۀ آيات و احاديث بوده اس.  شذايد   ،ترين شكم استفادۀ اواستفاده کرده اس.  مهم

او را بذه يكذي از    ،گيري از ايذن شذيوه توسذط فذيض کاشذاني در اشذعارش      که بهرهبتوان گف. 

فذيض   ،نويالي قرن يازدهم بدل سذاخته اسذ.  از سذوي ديگذر    تأثيرگرارترين افراد  نهض. فارسي

کاشاني در اشعارِ خويش سعي نموده عبادات و عقايد اس مي را به سبكي ساده و روان بذراي عمذوم   

 مايد مردم تبيين و تبييغ ن

استفادۀ او از دعاهاي معتبر اسذ.  در بذين    ،يكي ديگر از کارهاي مهمّ فيض در زمينۀ احاديث

بيشذترين ميذزان    ،ظن به ماليمينتهم. و سوء ،گيري از احاديثي دربارۀ غيب.بهره ،احاديث اخ قي

طذرز تفكّذر    ،استفاده را در اشعار اين شاعر مفالّر و ملدّث به خود اختصاص داده اس. و اين شيوه

اخ قيّات بيشتر از توجّه به ظذواهر دينذي اهميّذ.     ،سازد که در بينش اوفيض کاشاني را آشكار مي

 ه نموده اس. يداشته و اين مهم را با انواع شيوۀ اثرپريري ارا
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 نوشتها:پی

  198 -110ص ، 2ش: ج1830 ،ک: پاکتچيجه. اط ع بيشتر ر   1

کند  اين فرقه از عيماي شيعه اماميه اديث و خبر تمالک مياخباري کالي اس. که فقط به اح  2

دانند و به ساير مدارک فقط در را مأخر و اساس عقايد و احكام مي (ع) طور عمده اخبار اهم بي.به

 ( 19ش:ص 1838، حريري) کنند تأييد شده باشد؛ استناد مي (ع) صورتي که با احاديث ائمه

 ش 1802 ،فرک: شايان  جه. اط ع بيشتر ر 8

  11 -12ش: ص 1831 ،ک: انصاري  جه. اط ع بيشتر ر 1

شمرد؛ در از اقالام قضاياي شرطيه منفصيه اس. که اجتماع دو طرف قضيه را ملال و ناممكن مي  8

 ( 16ش: ص 1868 ،طوسي) باشد حالي که امتناع آن ممكن مي
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