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چکیده

میرزا محمّد شفیع شیرازی متخلّص به وصال در سدۀ سیزدهم هجری ،شاعری مسلمان و شیعهای دلسوخته ،از محبّان اهل بیت و
از جملۀ شاعرانی است که در سرودن اشعار خود به آیات قرآن ،روایات ،احادیث و وقایع مذهبی نظر داشته و به گونهای استادانه با طبعی
روان و زبانی گویا از دانستههای دینی خود در شعرش استفاده کرده است .در این پژوهش سعی شده که گونههای تأثیرپذیری از قرآن و
حدیث در دیوان وصال شیرازی نشان داده شود .از جمله وجوه اهمیّت این تحقیق این است که روشهای بازتاب احادیث و آیات قرآن را
در دیوان وصال از میان انبوه اشعار مدحی و توصیفی برجستهسازی و طبقه بندی شده و مواردی از قبیل ،بررسی اعالم مذهبی «انبیاء،
ائمۀ اطهار ،اولیا» ،بررسی تلمیحات مذهبی ،همچنین نشان داد ن بازتاب باورهای مذهبی در دیوان و کاربرد آیات قرآنی و احادیث را
شامل میشود و به تحلیل بسامدی آنها میپردازد .بسامد تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال به لحاظ قالب شعری ،در درجۀ
نخست ،به قصاید و سپس به مثنویهای او اختصاص یافته است و در غزلیات وصال علیرغم تعداد باال ،در این قالب ،تأثیرپذیری کمتری
مشاهده می شود؛ همچنین وصال در تأثیرپذیرفتن از قرآن و احادیث که هرگاه فرصتی مناسب دیده از این امر بهره برده و با شیوههای
مختلف این کار را انجام داده است؛ ازجمله اصرار ویژهای به وامگیری از کلماتِ آیات قرآن ،قرینهسازی با آیات و احادیث ،و معطوف کردن
ذهن مخاطب به آیات .روش مد نظر در این پژوهش ،روش کتابخانهای و مبتنی بر تحلیل و توصیف محتوای کمّی و کیفی است.
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-1مقدمه
 -1 -1شرح و بیان مسئله
با گستتترش شتتعر فارستتی و تحوّالتی که در گذر زمان پدید آمده و پیوندهای فرهنگ ایرانی با فرهنگ استتالمی
استتتوارتر شتتده و زمینهای به وجود آمده استتت ،تا ستتخنورانی که عالوه بر طبع توانای شتتاعری ،در قرآن و معارف
اسالمی نیز دستی داشتهاند؛ جلوههایی از قرآن و احادیث در آثارشان ،روز به روز بیشتر تجلّی پیدا کند.
از بیشتترین تأثیراتی که دین استالم در فرهنگ ایرانی داشتته ،در زمینۀ هنر این مرزوبوم استت ،که یکی از آنها وارد
کردن مضتتامین مذهبی ،دینی ،عرفانی ،فقهی ،آیات و روایات به شتتعر و ادب ایرانی استتت؛ به گونهایکه بزرگترین
شتاعران ایرانی از ستدههای نخستتین به عربیدانی و حفظداشتتن آیات و احادیث و استتفاده از آنها در اشتعارشتان
مفاخره میکردند .وصتال شتیرازی از شتاعران مستلمان شتیعه مذهب استت که به مقدار زیادی ،آیات و احادیث و
باورهای دینی در اشتعارش تجلّی پیدا کرده استت و مانند بستیاری از شتاعران پیشتین از این امر بیبهره نمانده و به
گونهای استتادانه از دانستتههای دینی خود در شتعرش استتفاده کرده استت« .با مطالعۀ دیوان وصتال شتیرازی مشتاهده
میکنیم او از جملۀ این شتاعران نامدار استت که اشعار زیبایی در مدح و منقبت و رثای اهل بیت (ع) سروده و واقعۀ
عاشتورا را در اشتعارش به تصتویر کشتیده استت .بی شتا نام این شتاعر بر تارت ادبیات متعهد می درخشتد ،زیرا با
اشتعار دلنشتین خود با صتراحت و شتجاعت ،اهل بیت (ع) را مدح و رثا کرده استت و وقایع تاریخی را با استتفاده از
ابیاتی دقیق و لحنی صریح بیان می کند( »...احمدی و موسوی.)12 :1394 ،
وی در قصیده پیرو سنایی و خاقانی و در غزل اغلب از شیوۀ سرآمدان غزلسرا یعنی سعدی و حافظ پیروی میکرده
است( .ن.ت :وصال شیرازی :1378 ،مقدّمه /هجده) .در این تحقیق سعی شده به واکاوی و جداسازی ابیاتی که
شاعر آموزههای دینی را در اشعارش دخیل داشته ،پرداخته شود.
 -2 -1پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ موضوع پژوهش فعلی ،تا کنون هیچ تحقیق مستقل و کاملی انجام نشده است و در این پژوهش برای
نخستین بار با تحلیل کیفی و کمی ،روشهای استفادۀ شاعر از آیهها و احادیث ،نشان داده خواهد شد؛ ضمن اینکه
برای رعایت حجم مقاله ،از هر نمونه یا یا دو مورد به عنوان شاهد مثال ذکر خواهد شد .در باب تاثیرپذیری از
قرآن و حدیث در کالم سایر گویندگان ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته است که ذیالً مواردی نقل میگردد:
حسینی در پایاننامۀ تأثیر قرآن و حدیث بر دیوان شعر فیض کاشانی (جلّد اوّل)» سعی کرده است ،تأثیر قرآنکریم و روایات را بر اشعار دیوان شعر فیض کاشانی ،مورد بررسی قرار دهد و از انواع شیوهها و گونههای اثرپذیری
مانند :اثرپذیری واژگانی ،گزارهای ،گزارشی ،تلمیحی ،تأویلی و تطبیقی سخن رفته است.
نعمتی کرکرق در پایاننامۀ بررسی شیوههای تأثیرپذیری از آیات و احادیث در آثار عطّار با تکیه بر دیوان ،با اشارهبه زندگی عطّار و آبشخورهای فکری او ،به ویژه قرآن و حدیث ،ابیاتی از آثار شاعر به خصوص دیوان شعرش که
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متحلّی به آیهای از قرآن یا حدیث است ،استخراج کرده و سپس شیوهها و گونههای اثرپذیری از قرآن و حدیث را
نشان داده است.
کاظم خانلو در پایاننامۀ تأثیر قرآن و حدیث در دیوان المع قزوینی به تأثیر قرآن و حدیث در شعر او پرداختهاست
یزدانی در مقالۀ «بررسی تأثیر قرآن و حدیث ،بر اشعار شاهنامۀ فردوسی» که در سال  1397اوّلین همایش بینالمللی زبان و ادبیّات فارسی ارائه شده است به بررسی آیات ،روایات و برخی شواهد عربی که در شاهنامۀ فردوسی
به کار رفته ،پرداخته است.
روش پژوهش :محمد راستگو ،شیوهها و گونههای اثرپذیری از قرآن و حدیث را به گونهای نو و گسترده با نامهاییچون اثرپذیری واژگانی،گزارهای ،گزارشی ،تفسیری ،ساختاری و… در کتابی به نام تجلّی قرآن و حدیث نگاشته است؛
این کتاب در این پژوهش مبنای کار ما قرار گرفته است .برای این مهم ابتدا دیوان وصال شیرازی با دقّت بررسی و
مطالعه ،سپس ابیات مورد استفاده در تحقیق استخراج شده است؛ بعد شواهد مستخرج شده طبق طبقهبندی کتاب
مذکور ذیل هر کدام از عنوانها نوشته و آیات و روایات و در کنار آن رخدادهای مذهبی و ...نیز با ذکر منبع در ذیل
چند بیت آوردهایم ،سپس ابیاتی به عنوان شاهد مثال نیز افزوده شده است.
-2بحث و بررسی
-2-1مختصری در باب احوال و آثار وصال شیرازی
میرزا محمّد شتفیع شتیرازی (1197-1262ه.ق 1846-1783 /م) ،مشتهور به میرزا کوچا و متخلّص به وصتال و
کنیهاش ابومحمّد و ابواحمد و داماد رحمتعلیشتتاهش تیرازی استتت .وصتتال از شتتعرا ،ادیبان و خوشنویستتان معروف
شتیرازی در ستدۀ ستیزدهم هجری بود .وصتال فرزند میرزا استماعیل و او فرزند محمّد شتفیع بود که «بنا بر نوشتتۀ
دیوان بیگی این دو استم تا شتش پشتت ایشتان جاری استت و جدّ اعالی او در زمان ستالطین صتفویه عامل گرمستیرات
فارس بوده و میرزا استماعیل خان نام داشتته استت و میرزا محمّد شتفیع در خدمت نادرشتاه افشار شغل دبیری داشته
و مورد احترام کامل بوده است» (وصال شیرازی :1378 ،هفت).
او در ابتتدا برای خود تخلّص مهجور را برگزیتده بوده استتتت ،ولی پس از تکمیتل معلومتات ادبیّه و عربی و حکمتت و
دیگر علوم زمان نزد حکما و دانشتمندان عصتر ،متمایل به عرفان میگردد ،ابتدا از مجالستت چند تن ار عرفای دوران
بهرهمند میشتود تا «سترانجام دستت ارادت به حضترت شیخ الواصلین و اوحدالموحدین ،حاج میرزا ابوالقاسم شیرازی
متخلّص به ستکوت میدهد» (معصتوم شتیرازی .)365/3 :1345 ،و تا آخر عمر مبارت مراد ،دستت از دامن این عارف
بزرگ بر نمیدارد و اوست که تخلّص «وصال» را به جای «مهجور» برای وی بر میگزیند.
با وجود آنکه سالطین و فرمانروایان راغب بودند وصال را در کنف حمایت خود درآورند اما وصال کمتر گرد اینگونه
مجالستتتها میگشتتت و از راه کتابت قرآن مجید نیاز مادّی خود را برطرف میکرد .وی به فرزندان خود میگفت:
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شتعر نیکو صتنعت استت ولی شتاعری حرفۀ زشتتی استت ،زیرا آن دریایی از دانش و فنّی از حکمت استت و این نوعی
گدایی .وصتال دو روز ایّام هفته را صترف تدریس به عموم میکرد .در ستن شتصتت و چهار ستالگی چشتمش به آب
مروارید مبتال شتد و یکستال نابینا بود .پس از آن طبیبی از کرمانشتاه چشتمش را میل زد و چشتمش معالجه شتد.
وصال چنان به مطالعه عشق داشت که بعد از معالجۀ چشم فوراً مطالعه را از سرگرفت و همین امر باعث شد مجدداً
نابینا گردد .در «رجب  1262ه.ق» درگذشتتت و در بقعۀ شتتاهچراد در ش تیراز ،در جوار مدفن مرشتتد خود میرزای
سکوت مدفون شد.
آثار وصال
الف) آثار منظوم :عالوه بر دیوان اشتعار ،وصتال به صتورت جداگانه آثاری چون قطعه و رباعی و مادّه تاریخ و ...دارد.
هریا به نوبۀ خود بستیار روان و ارزشتمند میباشتند؛ «در دیوان قدیم «چاپ ستنگی» وصتال ،از رباعیات وی اثری
نیستت و آنچه در این دیوان آورده شتده از روی نستخۀ خطی کتاب بزم وصتال و صتبح وصتال فراهم آمده استت»
(وصالشیرازی :1378 ،مقدّمه /بیست و یا).
ب) آثار منثور :وصتتال جز دیوان شتتعر و آثار منظوم او تألیفات دیگری نیز به نثر یا نثر ونظم توأم ،دارد«.کتابی در
حکمت و کالم به نثر و نظم ،کتابی در شتترح گفتار فارابی در علم موس تیقی ،شتترحی در مورد عرو و قوانین آن،
رستاله در تفستیر احادیث قدستیه  .کتاب صتبح وصتال به شتیوۀ گلستتان شتیخ ستعدی علیه الرحمه نوشتته شتده و شترح
منتخبی ازمقاالت زمخشری که جز دیوان اشعار بقیّه تا کنون چاپ نشدهاند» (نورانی وصال.)3 :1368 ،
-2-2بحثی در خصوص شیوههای تأثیرپذیری در بدیع کهن
شتتیوههای اثرپذیری از قرآن و حدیث در بالغت کهن به اختصتتار در موارد ذیل بیان میشتتود .مقولۀ حاضتتر از این
جهت بیان می شتود که مقالۀ کنونی از الگوی نوین بررستی ،منطبق بر اثر راستتگو بهره برده استت و از این رهگذر
میتوان مقایسهای را در این خصوص شاهد بود :
-1اشتاره :در لغت به معنای فهماندن با دستت ،چشتم ،ابرو و ...استت و در اصتطالح ادیبان عبارت استت از این که
«گوینده یا نویستنده در الفاظ اندت معانی بستیار ایراد کند و کالم او حاکی از کنایه و رمز باشتد و با وجود اختصتار،
برای شنونده چیزهای زیادی را بیان نماید» (حلبی.)50 :1398 ،
-2اقتباس :معنای لغوی اقتباس پرتوی نور و فرود گرفتن استت که پارهای از آتش بگیرند و آتش دیگر با آن روشتن
کنند و به این مناستبت استت که دانش را چراد روشتن دانستتهاند« .اقتباس در اصتطالح اهل ادب آن است که حدیث
یتا آیتی از کالم اللّته یتا بیتت معروفی را بگیرنتد» (همتایی ،)383 :1374 ،البتته گرکتانی شتتتروطی متاننتد عتدم نقتل و
روایت و ضترورت جایگاه حکمت و موعظه و اخالق را ستبب حستن موقع دانشتته استت (ن.ت .گرکانی.)74: 1377 ،
قرار گرفتن علم و هنر و ادب آموختن از دیگری را اقتبتاس گفتتهانتد« .اقتبتاس در فنّ بتدیع عبتارت از آوردن آیتهای از
قرآن مجید یا حدیثی از رستتول اکرم (یا معصتتومان دیگر) یا بیت معروفی استتت ،به نحوی که معلوم باشتتد قصتتد
اقتباس استت نه سترقت و انتحال( »...حلبی 68 :1398 ،و .)69یکی از گونههای اقتباس درج استت که «گوینده در
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مقام تبلیغ و وعظ از آیات و احادیث بهره می برد و آن را به صتورت نقد یا غیر آن رعایت میکنند» (راشتد محصتل،
.)30 :1389
-3تضتتمین :راستتتگو در کتاب تجلّی قرآن و حدیث در شتتعر فارستتی ،اقتباس و تضتتمین را یکی دانستتته و آن را
تأثیرپذیری گذارهای نامیده استتت که میگوید :گوینده هرگاه عبارتی قرآنی یا حدیثی را با همان الفاظ عربی بدون
هیچ تغییر و یا اندکی تغییر هنگامی که در تنگنای وزن و قافیه قرار گرفته و از آن راه گریزی ندارد در ستخن خود
جای دهد .تضتمین به معنی گنجانیدن استت که «در علم بدیع عبارت از این استت که شتاعر آیتی از قرآن یا حدیثی
از معصتوم یا مصتراعی یا بیتی یا دوبیتی از شتعر (یا نوشتته) شتاعران و نویستندگان پیشتین یا معاصتر را در سترودۀ خود
میآورد ،و اگر آن سخن مشهور نباشد ،نام او را در سخن خود ذکر میکند( »...حلبی.)60 :1398 ،
-4تلمیح :تلمیح در لغت به گوشتۀ چشتم نگریستتن و یا اشتاره کردن استت و در فن بدیع ،این استت که نویستنده یا
شتاعر برای اثبات ستخن خود به آیهای ،روایت و حدیثی (یا قصتّهای ،مثلی یا شتعری) مشتهور و معروف اشتاره کند ،و
یا اینکه گوینده «از اصتطلالحات علوم استتفاده کند ،بیآنکه صتریحاً متذکر استتفادۀ خود باشتد مانند این ابیات از
فردوسی بزرگ:
ز تتتیتتمتتار گتتیتتتتتی میتتبتتر هتتیتتچ نتتام
بتتتیتتتارای جتتتام و بتتتپتتتیتتتمتتتای جتتتام
ستتتتر انتجتتام خشتتتتت استتتتت بتتالتیتن تتو
اگتتر چتترد گتتردان کیشتت تیتتد زیتتن تتتو
بتتس ایتتمتتن مشتتتتو بتتر ستتتتپتتهتتر بتتلتتنتتد
دلتتت را بتته تتتیتتمتتار چتتنتتدیتتن میتتبتتنتتد
بتته گتتیتتتتتی نتتمتتانتتد کستتتتتی جتتاودان
هتتمتته متترگ رایتتیتتم پتتیتتر و جتتوان
که تلمیح دارد به آیۀ کریمۀ «أیینیمیا تیکُونُوا یدْرِکْکُمُ الْمیوْتُ ویلیوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشییّدیۀٍ» (همان.)55 :
-5تمثیل (ارستال مثل) :هرگاه عبارتی مشتهور یا پندگونه و حکمت آمیز که تیمثّل بدان درستت باشتد و ستخنور به
کار گیرد و ستتخن خویش را استتتواری و کالم را زینت بخشتتد ،ارستتال مثال گویند« .در اصتتطالح ادیبان عبارت از
تشبیه چیزی به چیزی یا شخصی به شخصی است تا از آن فایدهیی معنوی حاصل شود» (همان.)73 :
-6حتل یتا تحلیتل :معنتای لغوی حتل ،گشتتتودن و از هم بتاز کردن استتتت .ولی ادیبتان بته گرفتن حتدیثی از احتادیتث،
شتعری از اشتعار ،مثلی از امثال و آیهای از آیات در گفتار و نوشتتار گویند« .با خارج ستاختن عبارتی از وزن یا صتورت
اصلیاش به طور کامل یا ناقص مانند( :مثنوی ،4 /1 ،نیکلسن)
کتتوه در رقتتص آمتتد و چتتاالت شتتتتتد
جستتتتم ختتات از عشتتتتق بتر افتالت شتتتتد
طتور مستتتتت «و خترّ متوستتتتی صتتتتاعتقتتا»
عشتتتتتق جتتان طتتور آمتتد عتتاشتتتتتقتتا
که در آن آیه را برای وزن شتتعر حل کرده و در آن تغییراتی داده استتت ،چه در اصتتل « یفلیمَّا تیجیلَّى ریبُّهُ لِلْجیبیلِ جیعیلیهُ
دیکًّا ویخیرَّ مُوسیى صیعِقًا یفلیمَّا» (اعراف /7 ،آیۀ )142بوده» (حلبی.)63 :1398 ،
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-7التفات :به معنای روی کردن استتت امّا در علم بدیع ،ستتخنی را به روش(تکلم ،خطاب و غیبت) گفتن و ستتپس
روی به طریق دیگر آوردن گفتهاند .و عالمان بدیع آن را دو قستتم میدانند :قستتم اول« :این استتت که در ستتخن از
غیبت به خطاب یا بلعکس از خطاب به غیبت منتقل شوند» (حلبی.)53 :1398 ،
-8تجاهل العارف :یعنی اینکه دانا خود را نادان وانمود کند؛ به عنوان مثال شتخصتی موضتوعی را میداند ولی رفتاری
بروز میدهد که گوید آن را نمیداند .به تعبیر ادیبان «ستوق دادن کالمی معلوم بر مستاقی جز خودش برای خاطر
نکتهیی (جرجانی ،تعریفات .)46 ،چنانکه سعدی در ابیات زیر گوید:
بر در آن خیمه ،یا شعاع جبین است»
آیتتنتته در پتتیتتش آفتتتتتاب نتتهتتادستتتتتت
(حلبی.)93 :1398 ،
-9محاضتره :بحثی را گویند که محاضتر ،خطیب یا شتاعر و ...در انجمن یا مجلستی از مردم القا میکنند ،حاضتران نیز
هر مطلبی راجع به آن مبحث در ذهن دارند ،در پاستخ میگویند .به عبارت دیگر «محاضتره عبارت از گفتاری استت
که با همنشتین و هم مجلس خود بگویی از آیه یا حدیث یا شتعر یا نادره یا مثلی سایر؛ و حاضر جوابی عبارت از این
استت که شتخص آنچه دربارۀ ستخن همنشتین یا هممجلس خود در تأیید یا در نقض گفتار او میداند بگوید ،چنانکه
او را مُفحیم یا مجاب ستتازد ،و اثر گفتار او را تأکید کند ،و یا اگر مخالف استتت ،گفتار او را بیاثر ،و خنثی ستتازد»
(همان.)94 :
-10ایهام :ایهام در لغت به معنی «به گمان افکندن» استت .و در اصتطالح ادیبان اینستت که لفظی را یاد کنند که
نزدیا و دور باشد و چون کسی آن را بشنود معنی نزدیا را بفهمد ولی مقصود گوینده معنی دور باشد« .در قرآن
مجیتد بیشتر آیات متشتتتابه از این جنس استتتت .ماننتد این که میگوید «یدُاللَّهِ یفوْقی أییدِیهِمْ» (فتح /48 ،آیۀ )10
دستت خدا بر فراز دستتهای آنهاستت که معنی نزدیا «یید» دستت و معنی دور آن «قدرت» و «تستلُّ»» استت»
(همان.)96 :
-11تهکُّم :تهکّم را یکی از شتاخصترین وجه صتنایع ادبی دانستتهاند« .تهکم نوعی از هزل استت ،فرق میان آن دو
اینستت که ظاهر تهکّم جدّ و باطن آن استتهزاء استت ،و هزل عکس آنستت یعنی ظاهر آن چنانکه گفتیم یاوهگویی
است ولی باطن آن جد است» (حلبی.)98 :1398 ،
شاعران فارسیگوی یکی از جنبههای هنری کار خود را در استفاده از قرآن و احادیث قرار دادهاند و مهارت شاعرانۀ
خود را با استفاده از این مقولهها به معر نمایش قرار دادهاند .بهرههایی که ناشی از استفادۀ سطحی از این الگوها
باشد بس ناخوش و نا پسند و نامطبوع است و استفادهای که از مهارت شاعرانۀ واالیی خیزد ،خوشایند ،پسندیده،
جمیل ،جذاب و مطلوب باشد .در ادامه در اینجا تالش میشود تا شیوهها و شگردهای خاصّ وصال شیرازی را در
استفادۀ بالغی و هنری از آیات و احادیث دستهبندی نماییم.
 -2-3اثرپذیریها
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به جهت کوتاهی حجم نوشتار برای هر مورد شواهد معدودی ذکر شده است.
 -2-3-1اثرپذیری واژگانی

در اثرپذیری واژگانی شتتاعر در پارهای از واژهها و ترکیبها ،وامدار قرآن و احادیث استتت؛ یعنی شتتاعر« ،واژهها و
ترکیبهایی را در شتعر خویش میآورد که ریشتۀ قرآنی و حدیثی دارند و مستتقیم یا غیرمستتقیم توست» خود شتاعر
یتا دیگران بته زبتان و ادب فتارستتتی راه یتافتتهانتد ،و اگر قرآن و حتدیتث نمیبود ،زبتان و ادب متا نیز از آن واژههتا و
ترکیبها ،یا به طور کلّی و یا با معنی ویژۀ اسالمی آنها بیبهره میبود» (راستگو.)15 :1393 ،
این اثرپذیری به سه شیوۀ وام گیری ،ترجمه و برآیندسازی انجام میگیرد:
الف .وام گیری
در این شتیوه ،ترکیبات قرآنی و احادیث ستاختار عربی خود را حفظ کرده ،و بدون دگرگونی یا اندت تغییرات لفظی
یا معنوی ،بدون آسیب رسیدن به ساختار عربی آن به زبان و ادب فارسی راه یافته است .مانند:
1
به موجودات چون دادت شرف زین خاکدان بگذر
نشاید خاکبازی کرد ،با تشریف کرّمنا
(وصال شیرازی)4/1 :1378 ،
تویی کآمد طراز پیکرت تشریف کرّمنا
چو طفالن در گل و الی طبیعت چندش آالیی؟
(همان)451 :
ْضت تیلًا»
یضت تلْنیاهُمْ عیلیى کیثِیرٍ مِمَّنْ خیلی ْقنیا تیف ِ
«ویلی یقدْ کیرَّمْنیا بینِی آدیمی ویحیمیلْنیاهُمْ فِی الْبیرِّ ویالْبیحْرِ ویریزی ْقنیاهُمْ مِنی الطَّیبیاتِ ویف َّ
(اإلسراء.)70 :
ب .ترجمه
این مورد از تأثیرپذیری در زیر مجموعۀ تأثیرپذیری واژگانی قرار دارد ،به همین مناسبت در این شیوه ،شاعر از واژۀ
پارسی شدۀ ترکیبات قرآنی و حدیثی بهره میبرد و ترجمۀ کامل آیه و حدیث در این دسته مستثنی است .مانند:
ز میوه در او ،آنچه دل خواسته
بهشتی خوش و نغز و آراسته
(وصال شیرازی)774/2 :1378 ،
«وی یفویاکِهی مِمَّا یشْتیهُونی» (المرسالت«.)42 :ویأیمْدیدْنیاهُمْ بِفیاکِهیۀٍ ویلیحْمٍ مِمَّا یشْتیهُونی» (الطور.)22 :
ج .برآیندسازی
در این شتیوه ،واژه یا ترکیب دقیقاً به آن صتورتی که در آیه یا حدیث آمده استت نیستت و «بر پایۀ مضتمون آیهای یا
حدیثی ستاخته میشتود؛ به دیگر ستخن ،چنین واژه یا ترکیبی برآیند و فرآوردهای استت از آیه یا حدیث» (راستتگو،
 .)18 :1393برآیندهای ذکر شتتده بعضتاً ،ستتاخته و پرداختۀ ذوق و قریحۀ وصتتال استتت و در این شتتیوه وصتتال از
ماحصل شعرای پیشین بهره برده است:
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پرورده زیر سایه مر ایشان را
(وصال شیرازی)31/1 :1378 ،

 -2-3-2اثرپذیری گزارهای

در اینجتا گزاره بته معنتای عبتارت و جملته ،خواه جملتۀ کتامتل و خواه جملتۀ نتاقص بته کتار میرود .این نوع اثرپتذیری
خود به دو گونۀ اقتباس و حل بخشپذیر است:
الف) اقتباس و تضمین

در کتابهای بالغی ،اقتباس و تضتتمین دو نوع از تأثیر پذیری شتتناخته میشتتده استتت که از یکدیگر جدا بوده ولی
ارتباطهایی که از برخی جهات این دو نوع تأثیر پذیری داشتهاند ،آنها را به هم نزدیا کرده است.
معنای لغوی اقتباس پرتوی نور و فرود گرفتن استتتت که پارهای از آتش بگیرند و آتش دیگر با آن روشتتتن کنند و
گرفتن علم و هنر و ادب آموختن از دیگری را اقتبتاس میگفتتهانتد .دیگر ،گفتته شتتتده کته تضتتتمین «در علم بتدیع
عبارت استت از اینکه ستخن و آیه و یا حدیث و یا مصتراع و بیتی و یا عبارتی از شتعر یا نوشتۀ دیگری در بین نوشته
خود بیاورد و در صورتیکه مشهور نباشد نام گویندۀ آن را نیز ذکر کند» (حلبی.)50 :1357 ،
در تقستیمبندیهای جدید اقتباس و تضتمین یکی به حستاب آمده و این تعریف از آن برمیآید که عبارت قرآنی با
همتان ستتتاختتار عربی کته دارد ،بتدون هیچگونته تغییر یتا انتدکی تغییر در ستتتخن خود جتای میدهیم« .این گونته
بهرهگیری از قرآن و حدیث با قصتد و غر های گوناگونی انجام میپذیرد :تبرت و تیمّن ،تبیین و توضتیح ،تعلیل و
توجیه ،تشتبیه و تمثیل ،تحذیر و تحریض ،تزیین و تجمیل ،استتشتهاد و استتناد ،نکته پردازی ،فضتل فروشتی ،هنر
نمایی و ...و پیداستت که چه بستا پارهای از اینها یکجا و با هم نیز زمینه ستاز اقتباس میتوانند باشتند» (راستتگو،
 .)30 :1393مانند:
مایده غیبی که میجست آن تویی
ربّنا اَنزل علینا مائده
(وصال شیرازی)535/2 :1378 ،
«قیالی عِیسیى ابْنُ میرْیمی اللَّهُمَّ ریبَّنیا أینْزِلْ عیلیینیا میائِدیۀً مِنی السَّمیاءِ» (المائده.)114 :
رغم حریفی که گفت باده جناح است
لیس علیکم جناح ،خوان و قدح نوش
(وصال شیرازی:1378 ،
)72/2
« ویلییسی عیلییکُمْ جُنیاحٌ فِیمیا أیخْطیأْتُمْ بِهِ ویلیکِنْ میا تیعیمَّدیتْ ُقلُوبُکُمْ ویکیانی اللَّهُ غیفُورًا ریحِیمًا» (أالحزاب.)5 :
معنای لغوی حل ،گشتودن استت و در بالغت کهن حل را عکس عقد دانستتهاند و این یعنی «ستخن منظوم را تبدیل
به نثر کردن؛ اگر وجه اقتباس برای ترجمه و شترح و تفستیر باشتد بستیار مستتحستن و در جزو صتنایع و محاستن
بدیعی است و گرنه آن را نوعی از دستبردهای ادبی میتوان شمرد» (همایی.)372 :1374 ،
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گاهی شتاعر در استتفاده از آیات و احادیث در شتعرش به جهت وزن و قافیه به شتدّت در تنگنا قرار میگیرد و گاهی
هم میل و اشتتیاقش از ستوی دیگر او را بر میانگیزاند تا برای زینت بخشتیدن به ستخن خویش با آیات و احادیث،
بیش از پیش در آنها دخل و تصترف کند؛ چه بستا ستاختار اصتلی آن را از هم بپاشتاند« .دستتکاری در حد از هم
پاشاندن ساخت و بافت آیه و حدیث در زبان ادب حلّ و تحلیل خوانده میشود» (راستگو .)34 :1393 ،مانند:
مگر خطاب تبّت یدا چو بولهبم

که از دو داد دو دستم لهب فزاید و تب
(وصال شیرازی:1378 ،
)53/1

«تیبَّتْ یدیا أیبِی لیهیبٍ ویتیبَّ /سییصْلیى نیارًا ذیاتی لیهیبٍ» (المسد1 :و.)3
 -3-3-2اثرپذیری گزارشی

این اثرپتذیری در واقع تتأثیری استتتت کته شتتتاعر از یتا متن از آیته یتا حتدیتث میگیرد و متاننتد تتأثیرپتذیری واژگتانی
منحصتر به واژهای خاص نمیشتود .در این نوع تفستیری یا تاویلی که از ایه یا حدیث داریم ،نمودار میستازیم .گاهی
شتتاعر مضتتمونی از آیه یا حدیث را ترجمه و به زبان فارستتی آن را گزارش و گاهی نقل قول ،و نام گوینده را ذکر
میکند و گاهی از زبان خود میگوید.
الف) ترجمه

ترجمه در شتعر این استت که شتاعر بیتی را که از زبان دیگر استت ،به نظم در آورد« .بهترین ترجمه آنستت که لفظ
بلیغ بتاشتتتد و معنتا را بته تمتامی منتقتل کنتد؛ در واقع اگر مطلبی از زبتانی بته زبتان دیگری برگردانتده شتتتود ،ترجمته
صتتتورت گرفته استتتت که این کار هنری هم در نثر و هم در نظم رواج دارد» (همایی .)373 :1387 ،ترجمه به دو
صورت تحت الفظ و یا به صورت آزاد ،ترجمۀ آیه و حدیث باز آورده میشود:
چنین گفت آن بر خالیق شفیق
که اول رفیق است ،آنگاه طریق
(وصال شیرازی:1378 ،
)771/2
«إِلتیمِسُوا الْجار ،قِبل شیرى الدّار ،وی الرَّفیق ،یقبْلی الطَّریق» (نهج الفصاحۀ.)246 :
هرگز کسی به عشق نبوده است کامران
کاین کار صبر خواهد و هست آدمی عجول
(وصال شیرازی)411/2 :1378 ،
«وییدْعُ الْإِنْسیانُ بِالشَّرِّ دُعیاءیهُ بِالْخییرِ ویکیانی الْإِنْسیانُ عیجُولًا» ( (اإلِسراء.)11 :
ب) تفسیر

در این شیوه ،مضمون آیه یا حدیث توس» سخنور به صورت مبسوط آورده میشود:
بیار می که زین دو برون نیست وصف بهشت
هوا نه سرد و نه گرم و زمین نه خشا و نه تر
(وصال شیرازی)178/2 :1378 ،
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ا لیا یریوْنی فِیهیا شیمْسًا ویلیا زیمْهیرِیرًا» ( (األنسان.)13 :
«مُتَّکِئِینی فِیهیا عیلیى الْأیریائِ ِ

 -2-3-4اثر پذیری الهامی – بنیادی

در این تأثیرپذیری اصل و پایۀ سخن شاعر از آیه یا حدیثی الهام گرفته شده؛ و سرودهاش بر آن نکته بنا شده است
و گوینده «ستتخنی میپردازد که آشتتنایان ،آن را با آیه یا حدیثی در پیوند میبینند ،پیوندی گاه تا آنجا نزدیا و
آشتکار که ستخن را ترجمهای خیلی آزاد از آیه یا حدیث فرا مینماید ،و گاه چنان دور و پنهان که پذیرش اثری را
دشوار میسازد» (راستگو .)47 :1393 ،مانند:
بر دفع دیو فتنه شهابیست شعلهور
وز جانبیش صاحب دیوان که کلا او
(وصال شیرازی:1378 ،
)192/1
«ویلی یقدْ زیینَّا السَّمیاءی الدُّنْیا بِمیصیابِیحی ویجیعیلْنیاهیا رُجُومًا لِلشَّیاطِینِ» (الملا.)5 :
قوت ما تا به چند ،طاقت ما تا کجاست
بار غم عشق را کوه به زنهار خواست
(وصال شیرازی)63/2 :1378 ،
«إِنَّا عیریضْنیا الْأیمیانیۀی عیلیى السَّمیاویاتِ ویالْأیرْ ِ ویالْجِبیالِ یفأیبیینی أینْ یحْمِلْنیهیا ویأیشْ یف ْقنی مِنْهیا ویحیمیلیهیا الْإِنْسیانُ إِنَّهُ کیانی ظیلُومًا
جیهُولًا»(األحزاب.)72 :
 -2-3-5اثرپذیری تلمیحی

تلمیح ،مصتدر باب تفعیل استت از مجرّد «لمح» به معنی جستتن برق استت« .اگر شتاعری ،شتعری بستازد که الفاظ
اندت او بر معانی بستیار داللت کند آن را تلمیح میخوانند و این صتنعت پستندیدهتر از اطناب استت» (قیس رازی،
 .)377 :1388در این شتتتیوه از تتأثیرپتذیری گوینتده ستتتخن خود را بر پتایتۀ نکتتهای قرآنی یتا روایی بنتا مینهتد ،امّا
گوینده در ستخن خود نشتانه یا اشارهای قرار داده است .در این تأثیر پذیری گوینده «خوانندۀ اهل و آشنا را به آنچه
خود بدان نظر داشتته ،راه مینماید ،و چه بستا خوانندۀ ناآشتنا را به کندوکاو و پرس و جو وا میدارد ،و همین استت
تفاوت آشتکار اثرپذیری تلمیحی با الهامی -بنیادی .این نشتانه و اشتاره بیشتتر یاد کرد پارهای از واژههای ویژۀ آیه یا
حدیث است» (راستگو .)34 :1393 ،مانند:
اگر از برای نانی اَرنی زند یکیشان

به خدا که برنگردد به هزار لن ترانی
(وصال شیرازی:1378 ،

کلیم کان همه سرکوب لَن ترانی یافت

)481/1
کمال حضرت او جسته بود زان دیدار
(همان)228/1 :
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استتی یقرَّ میکیانیهُ
ا قیالی لینْ تیریانِی ویلیکِنِ انْظُرْ إِلیى الْجیبیلِ یفإِنِ ْ
ستى لِمِیقیاتِنیا ویکیلَّمیهُ ریبُّهُ قیالی ریبِّ أیرِنِی أینْظُرْ إِلیی ی
«ویلیمَّا جیاءی مُو ی
ا ویأینیا أیوَّلُ
ا تُبْتُ إِلیی ی
ستتتبْحیانی ی
صتتتعِقًا یفلیمَّا أیفیاقی قیالی ُ
ُوستتتى ی
یستتتوْفی تیریانِی یفلیمَّا تیجیلَّى ریبُّهُ لِلْجیبیلِ جیعیلیهُ دیکًّا ویخیرَّ م ی
ف ی
الْمُؤْمِنِینی» (األعراف.)143 :

 -2-3-6اثر پذیری تأویلی
در این شتتتیوه شتتتاعر آیته و حتدیتث را بتا ذوق ورزی ،نکتتهیتابی ،پنهتان پژوهی و موشتتتکتافی از الیتههتای برونی و
دریافتهای همگانی ،آنگونه که بخواهد دستت مایۀ سرودۀ خویش میسازد و از الیههای پیدای سخن فراتر میرود
و به عمق سخن راه مییابد و راز پنهانی از پیام را به تصویر میکشد.
«در این شتتتیوۀ اثرپتذیری ،از این روی کته شتتتاعر از آیته یتا حتدیتث معنتایی نغز و نو بته دستتتت میدهتد ،نتاگزیر این
اثرپذیری بر خالف دیگر اثرپذیریها که گاه پنهانند و گاه آشتکار ،همواره آشتکار خواهد بود» (راستتگو .)55 :1393
مانند:
چو پتادشتتته چو شتتتبتان استتتت و خلق چون گلتهاش
بته چنتگ گرگ کجتا گلّته را گتذاشتتتت شتتتبتان
(وصال شیرازی)355/1 :1378 ،
«کُلُّکُمْ ریاعٍ وی کُلُّکُمْ میسْتئُولٌ عینْ ریعِیتِهِ» (همۀ شتما شتبانید و همتان دربارۀ رعیت خویش مستئولید) (بحار األنوار «ط
– بیروت».)38/72 :
کته فقیری نتوانتد شتتتتد از آن دستت تت آالی
آن طتتعتتامتتی کتته گتتواراتتتر آنتتان ،آن استتتتت
(وصال شیرازی)478/1 :1378 ،
الشتبعانُ و یُحبیسُ عنهُ الجائِع» (بدترین غذاها ،غذاى ولیمه استت که ستیر را
«شتی رُّ الطیّعامِ طیعامُ الویلیمیۀِ؛ یُدعى إلییها یّ
بدان خوانند و گرسنه را از آن باز دارند) (نهجالفصاحۀ.)537 :
 -2-3-7اثر پذیری تطبیقی

تطبیق دادن آیه یا حدیث بر موردی خاص که به ظاهر چندان با هم پیوندی ندارند ،توست» گوینده ،بدون نقد و رد
کردن معنی اصلی و ظاهری ،گویند .میتوان گفت« :در این شیوه معموالً به معنی اصلی و اوّلی آیه یا حدیث نظری
نیستت ،و همین استت مهمترین تفاوت تأویل با تطبیق ،یعنی تأویل ،یا گونهای چارهجویی استت برای بدستت آوردن
معنایی خرد پستند و دلچستب از آیه یا حدیثی که پذیرش معنی ظاهری آن دور و دشتوار میباشتد و یا گونهای ژرف
کاوی است برای راهیابی به الیههای درونی آیه یا حدیث» (راستگو .)60 :1393 ،مانند:
هرکه در پارس وطن دارد و مدحت خوان است
غافل از اینکه بر او جیفه حالل است امروز
(وصال شیرازی)86/1 :1378 ،
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«کُلُّ شییءٍ اضطُریّ إلییهِ ابنُ آدیمی فقد أحیلیّهُ اللّه لیهُ» (هر چیزى که آدمى به آن مضطرّ شود ،خداوند آن را براى او
حالل کرده است) (بحار األنوار«ط – بیروت».)82/59 :
 -2-3-8اثرپذیری تصویری

به وام گرفتن تصتویر از قرآن و حدیث توست» شتاعر را اثرپذیری تصتویری گویند« .مراد از تصتویر نقش آفرینیها،
ستتیماستتازیها ،نگاره پردازیها و چهرهبخشتتیهای شتتاعرانهای استتت که ستتخنور با خامۀ خیال بر صتتفحۀ ستتخن
مینگارد و میپردازد و حاصتل آن همان استت که در زبان ادب تشتبیه ،استتعاره ،مجاز ،کنایه ،تجستیم ،تشتخیص و به
طور کلّی صتور خیال (ایماژ) خوانده میشتود» (راستتگو .)61 :1393 ،در این نوع تأثیر پذیری معموالً حستن تعلیل
نیز دیده میشود:
ور نه خواهد کشت خلقی را فریب این سراب
کو خضر تا بر سر آب بقا رهبر شود
(وصال شیرازی)50/2 :1378 ،
ستریابٌ زیائِلٌ» (دنیا فریبایی نابکار و سترابی ناپایدار استت) (شترح آقا جمال خوانستارى بر غرر
«ایلدُّنْییا غُرُورٌ حیائِلٌ وی ی
الحکم و درر الکلم.)121/2 :
 -2-3-9اثرپذیری شیوهای

در این گونه از اثرپذیری ،ستتخنور با استتتفاده از شتتیوههای بیانی – بالغی قرآن و حدیث و برگرفتن آن ،ستتخن را
براین مبنا پیریزی میکند .اینکه نام این نوع اثرپذیری شتیوهایستت بدین منظور استت که ستخن از ستطح زبان به
ستطح ادب و هنر فراتر میرود و به گیرایی و اثر بخشتی آن میافزاید؛ مانند همان شتگردهایی که فنون بالغت و نقد
ادبی بررسی و بازنمایی میکنند.
این اثرپذیری بدین شتیوه استت که «نمونهای که ایهام گونهگون خوانی یا ایهام چند گونهخوانی نام گرفته استت و به
گمان ما میتواند از گونهگونخوانیهای قرآن مجید اثر پذیرفته باشتد» (راستتگو .)85 :1393 ،مشتهود استت که یکی
از شتتتیوههتای بیتانی قرآن اینچنین بوده کته پتارهای از واژههتا و عبتارات را بته چنتد گونته میتوان خوانتد ،بیآنکته بته
درستتی و شتیوایی آن آستیبی برستد؛ مانند حافظ که توانایی خواندن قرآن با چهارده روایت را داشتته استت و «باری
به گمان ما خواجۀ شتتیراز ایهام گونهگون خوانی را از گونهگون خوانیهای قرآن آموخته و به شتتیوایی و زیبایی در
سخن خویش باز آورده است» (راستگو .)86 :1393 ،مانند:
شهره بودند کسانی که به هرّونی تو
هر یکی سامریی گشته به اضالل عوام
(وصال شیرازی)310/1 :1378 ،
این بیت را میتوان با نسخه بدل «سامریی» ،یعنی «ساحریی» نیز خواند ،و بیت با هر دو قرائت معنی میدهد و
زیباست.
 -10-3-2رخدادهای مذهبی
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رخدادهای مذهبی را در اشتعار وصتال به دو دستته میتوان تقستیم کرد :یکی رخدادهایی که در حدّ یا یا چند بیت
در دیوان آورده شتده استت ،که بیشتتر میتوان گفت وصتال به واقعهای اشتاره کرده استت ،دیگر داستتانهایی استت که
وصال به تصویر کشیده و مفصّلتر بدان پرداخته است.
الف)اشارات موردی
-1قرآن بر سر نیزه کردن
پیمان شکست صاحب تیغ و لوا چه شد
قرآن به نیزه کردنشان زرق بود و مکر
(وصال شیرازی)547/1 :1378 ،
«عمرو بن عاص گفت :قرآن ها را بر ستر نیزهها مىافرازیم و مىگوییم :هر چه در این قرآنها استت میان ما و شتما
داورى کنتد .اگر برخى از عراقیتان ،این را نپتذیرنتد ،برخى دیگر خواهنتد گفتت« :آرى؛ رواستتتت کته آن را بپتذیریم» و
بدین وستیله ،میانشتان گستستتگى پدید خواهد آمد .معاویه گفت :آری ،هر که قرآن دارد ،بر نیزه بیافرازد .ستپاهیان
شتام ،صتد قرآن را در مقابل امام على (علیه الستالم) که در قلب لشتکر بود قرار دادند و در مقابل هر یا از جناحین
دویستت قرآن بر پا داشتند که روى هم رفته به پانصد قرآن می رسید سپس شامیان یا صدا مىگفتند :کتاب خدا
میان ما و شما داور است» (وقعۀ الصفّین.)433 :
ب) اشارات مفصل
-2ماجرای قربانی کردن ابراهیم (ع) اسماعیل (ع) را
به ذبح گرانمایه پور جلیل
چه پرسی چه بود آن خیال خلیل
به دل یافت چون بینش اندر بصر
خلیل خدا نیز مهر پسر
کش از پات دادار انبار یافت
ولیکن به دادارش انباز یافت
بر آن شد که برّد سر خوب چهر
بگفتا به یا دل نگنجد دو مهر
خدا کرد از سر کار آگهش
چو آورد با خود به قربانگهش
که با دوست گستاد بودم دریغ
همی گفت و افکند برنده تیغ
بگفتا نشانیش باید نهاد
چو ایزد به روی وی این در گشاد
که هان ای خلیل اللّه این گوسپند
در این بد که جبریل گفتش بلند
که بهر فدا ایزد او را سرشت
بیاوردم او را ز باد بهشت
چو بر وی در آشنایی گشود
خلیل آن فدا را فدا کرد زود
(وصال شیرازی-860/2 :1378 ،
)861
در عیون أخبار الرضا علیه السالم «ترجمۀ آقا نجفى» ،152/1 :آمده است:
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امّا استماعیل آن پستر بردبار و حلیم استت که حقتعالى مژده داد ابراهیم (ع) را بوجود او و چون باوان بلود رستیده و در جوانى
و خوشتروئى عدیل و نظیر نداشتت ابراهیم باو گفت اى پسترت من پیوستته در خواب مىبینم که ترا ذبح میکنم یعنى پیاپى
در خواب ،خطاب الهى بمن می رستد که داد فراق چون تو فرزندى بر دل بریان نهم و ترا بزخم بیدریغ قربانى کنم پس بنگر
در این کار چه چیز مى بینى استماعیل عر کرد راضتى هستم برضاى خدا اى پدر بزرگوار بکن آنچه مأمورى و بجاى او آنچه
در خواب ترا نمودهاند و استتتماعیل نگفت اى پدر مکن آنچه مىبینى چون اگر این طور گفته بود کشتتتف از عدم رضتتتاى او
مىنمود زیرا که پدر قتل پستر را نمى پستندد اى پدر زود باشتد که بیابى مرا در این امر اگر خداى من بخواهد از صتبرکنندگان
بر ذبح یعنى اگر توفیق ستبحانى قرین حال من باشتد متحمل این بلیه عظیم شتوم و اصتال جزع نکنم؛ چون که ابراهیم (ع) بر
ذبح او عزم نمود و مصتمم شتد و استباب ذبح فراهم آورد حقتعالى فدا فرستتاد از براى او بذبح عظیم و بزرگ جثه و آن بره
بود ،کبود رنگ و ستتتفیدى میزد مثل رنگ نما و فربهى و بزرگى او بر وجهى بود که این قدر ستتتایه او بزرگ بود که علف
میخورد در ستایه خود و آب میخورد در ستایه خود و نظر میکرد در ستایه خود و راه میرفت در ستایه خود بول میکرد در
ستایه خود پشتکل میانداخت در ستایه خود و پیش از آوردن آن چهل سال دو باد بهشت چریده بود و از گوسفند ماده نزائیده

بود بلکه حقتعالى بدون استباب ،بید قدرت ایجاد کرده بود تا این که آن را فداى استماعیل قرار دهد پس تا روز قیامت هر
چه در منى فدا خواهد شد فداى اسماعیل است.
 -2-3-11اثر پذیری چند سویه

شتتتیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث که انواعی دارد؛ گاهی ممکن استتتت چند نوع از این تأثیرپذیری در بیتی
جمع شده باشد و قرارگیری این تأثیرپذیریها در کنار یکدیگر به اصطالح «مانعۀ الجمع» نیست .مانند:
وز نعوط جنّت لطفش یکی نعم المآب

از صفات دوزخ خشمش یکی بئس المصیر

(وصال شیرازی)49/1 :1378 ،
تأثیر پذیری واژگانی
الف .وامگیری :کلمۀ «جنّت» و «المآب»« :میثیلُ الْجینَّۀِ الَّتِی وُعِدیالْمُتَّقُونی تیجْرِی مِنْ تیحْتِهیا الْأینْهیارُ» (توصتیف بهشتتی
که به پرهیزگاران وعده داده شده« ،این است که» نهرهای آب از زیر درختانش جاری است) (الرعد.)35 :
«ویاللَّهُ عِنْدیهُ حُسْنُ الْمیآبِ» (و سرانجام نیا ،نزد خداست) (آل عمران.)14 :
ب .برآیند ستازی :ترکیب «دوزد خشتم»« :تیکیادُ تیمییزُ مِنی الْغییظِ کُلَّمیا أُلْقِی فِیهیا یفوْجٌ ستی أیلیهُمْ خیزینیتُهیا أیلیمْ یأْتِکُمْ نیذِیر»
(الملا.)8 :
جداول و نمودارهای آماری
ردیف
1

شیوههای تأثیرپذیری
واژگانی

وام گیری

بیت
65

درصد
9

19

تحلی
فصلناهم نقد ،ل و زیبایی شناسی متون

سال چهارم  ،شماره ، 3ایپپی  ، 12اپییز 1400

2

گزارهای

3

گزارشی

4
5

ترجمه

43

6

برآیند سازی

28

4

اقتباس -تضمین

37

5

حل

17

2

ترجمه

36

5

تفسیر

38

5

الهامی _ بنیادی
تلمیحی

38
بیت

35

مورد

17

7

10
5
5

6

تأویلی

25

4

7

تطبیقی

58

8

8

تصویری

9

ساختاری سبکی

بیت

42

مورد

10

بیت

94

مورد

12

6

13

10

شیوهای

11

2

11

چند سویه

54

8

12

رخدادهای مذهبی

اشارات
موردی
تفصیل

بیت

12

مورد

7

بیت

77

مورد

7

18

2

11

جمع
100
-جدول شماره یک :تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی به تفکیا

دکتر سیدامیرجهادی،دکتر حمیدرضاخوارزمی ،علیرضا خداوند دوست 19

شیوهاهی تأثیرپذریی از رقآن و حدیث رد (...از ص  4ات ص ) 24

تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

تفصیل

تفسیر ترجمه

ا.موردی
چند سویهشیوه ای ساختاری تصویری تطبیقی تأویلی تلمیحی الهامی

رخداد

گزارشی

حل

اقتباس

برآیند

گزاره ای

ترجمه

وام

0

گیری

واژگانی
Series1

77

12

54

11

94

42

58

25

6.70 15.55 14.48 37.90 4.44 37.76 13.48 86.52

35

38

38

36

17

37

28

43

8.58

7.85

7.85

6.92

2.96

6.45

4.65

6.67

65

Series2

Series3 9.15

تحلی
فصلناهم نقد ،ل و زیبایی شناسی متون

سال چهارم  ،شماره ، 3ایپپی  ، 12اپییز 1400

20

شیوهاهی تأثیرپذریی از رقآن و حدیث رد (...از ص  4ات ص ) 24

دکتر سیدامیرجهادی،دکتر حمیدرضاخوارزمی ،علیرضا خداوند دوست 21

 نتیجهگیریوصتال شتیرازی یا شتاعر مستلمان شتیعی شتریعتمدار و متشترع استت و با دقت در دیوان وی تستلطش را به امور و
مفاهیم دین و شتترع میتوان دید؛ تأثیرپذیری او از قرآن و حدیث در شتتعرش بعض تاً افت و خیزهایی داشتتته ،ولی
هیچگاه ذهن و زبان شتاعر از این امور خالی نبوده استت .بستامد و اقستام هر نوع از تأثیرپذیری در شتعر وصتال بدین
گونه است:
-1وصتال در تأثیرپذیریهاییکه از آیات قرآن و احادیث داشتته ،از واژههای قرآنی بیشتتری نبستت به احادیث بهره
برده استتت و این نستتبت ،به گونهای استتت که بهرهگیری وصتتال از احادیث را در تأثیرپذیری واژگانی ،نستتبت به
تأثیرپذیری از آیات قرآن انگشتشمار کرده است.
-2در تأثیرپذیری از نوع ترجمه و برآیندستتازی که انواع دیگر تأثیرپذیری واژگانی هستتتند ،نیز همین نستتبت قبل
صدق میکند و این نسبت بهرهگیری به وامگرفتن از الفاظ قرآن محدود نشده است.
-3به طور کلّی حدود بیستت درصتد تأثیرپذیریها در دیوان وصتال از نوع واژگانی هستتند و درصد باقی مانده بین ده
نوع دیگر تأثیرپذیری ،تقسیم شده است.
-4در شتعر وصتال ،تأثیرپذیری ستاختاری_ ستبکی پس از واژگانی در رتبۀ دوم قرار دارد .نکتۀ حائز اهمیّت این استت
که نوع این تأثیرپذیری ،کمی از ستتایر متفاوت استتت؛ در اکثر اقستتام تأثیرپذیریها ،تأثیرپذیری در حد بیت استتت
حال اینکه ،تأثیرپذیری ستاختاری -ستبکی ،شتاعر در سترودن ،آیات و احادیثی را سترمشتق و نمونۀ کار خود قرار داده
و مجموعه ابیاتی در رابطه با آن موضوع سروده است.
-5وصتال در تضتمین کردن و به کاربردن آیات و احادیث به صتورت همان عبارت عربی چندان راغب نبوده استت؛
بعضتاً ،چنین اقتباسهایی از او دیده میشتود ولی در مقایسته با شتعرایی که در سترودههایشتان به قرآن و حدیث نظر
داشتهاند ،به نسبت ناچیز است؛ به خصوص اقتباس از نوع حل که آیه یا حدیث در بیت ،تغییرات و جابه جاییهایی
روی آن اعمال میگردد.
-6جامع تجلّیات آیات قرآن و احادیث که در بالغت کهن مطرح استتت ،همچنین تقستتیمبندیهای جدیدی که از
تأثیرپذیریها ارائه شتده استت ،در دیوان وصتال وجود دارد .در این بین تأثیرپذیری شتیوهای «در بالغت کهن وجود
نداشته است» ،در دیوان وصال تعداد انگشت شماری وجود دارد که کمترین نوع تأثیرپذیری است.
-7وصتال ،وقایع تاریخی که جنبۀ مذهبی دارند را هم به نظم کشتیده استت که در این پژوهش با نام رخداد مذهبی،
بخشتی به آن اختصتاص داده شتده استت .وصتال در اثنای ستخن به این داستتانها و وقایع اشتاره میکند و گاهی
داستتان را هر کجا فرصتتی مناستب ببیند به نظم میکشتد .این سترودهها حدود ده درصتدِ اشتعار مورد نظر از دیوان
وصال ،در این پژوهش است.
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Methods of being influenced by Quran and Hadith in Vesal Shirazi's
poetry
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Abstract
Mirza Mohammad Shafi Shirazi alias Vesal in the thirteenth century AH, a Muslim
poet and a devout Shiite, is one of the lovers of the Ahl al-Bayt and one of the poets
who in composing his poems on the verses of the Qur'an, narrations, hadiths and
religious events and masterfully He has used his religious knowledge in his poetry
with a fluent and eloquent nature. In this research, an attempt has been made to show
the types of influences from the Quran and Hadith in the Divan of Vesal Shirazi. One
of the important aspects of this research is that the methods of reflecting the hadiths
and verses of the Qur'an in Wisal Divan have been highlighted and classified among
a multitude of praiseworthy and descriptive poems. It also includes showing the
reflection of religious beliefs in the court and the application of Quranic verses and
hadiths and analyzes their frequency. The frequency of being influenced by the Qur'an
and Hadith in Vesal's Divan in terms of poetic format is firstly assigned to his poems
and then to his Masnavi, and in Vesal's sonnets, despite the high number, less
influence is observed in this format; Also, Vesal has been influenced by the Qur'an
and hadiths, who has taken advantage of this whenever he has a suitable opportunity
and has done so in various ways; These include a special insistence on borrowing the
words of the verses of the Qur'an, comparing them with verses and hadiths, and
turning the audience's mind to the verses. The method considered in this research is a
library method based on analysis and description of quantitative and qualitative
content.
Keywords: Vesal Shirazi, Quran, Hadith, Manifestation of Quran and Hadith,
Religious allusions.
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