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Abstract
The Qur'an has always been the fountain of inspiration for Muslims and the greatest
school of education for the believers and truth-seekers. Qur'an is outwardly and
inwardly full of beauties and mysteries which manifest themselves according to the
disposition and understanding of those who appeal to it. To express their
understanding, mystics and poets have often cited Qur'an and it is mirrored in their
words impressively as it is. One such poet is Amir Khusro Dehlawi, the Indian-born
Persian mystic-poet, whose poetry is valued as inspired by the Qur'an. The
evaluation of the Qur'anic light and allusions in his "Noh Sepehr Mathnavi” helps
better understand the formation of Qur'anic allusions in the Persian literature.
1-Introduction
Ab'ul Hasan Yamin ud-Din Khusrow, the most well-known Persian poet of the
Indian subcontinent, was among those who were affiliated with Chashtieh sect. "In
his youth, he served Nizamuddin Auliya who was of the celebrated religious elders
of dehli at that time (Zarrinkub, 2010). He has left many Persian poetry and prose
works in India, in which he has addressed Qur'anic verses and prophetic Hadith
along with his display of beauties of Persian literature.
2-Discussion
Regarding the spread of Sufism and the principles of Islamic Sufism among the
Muslims of India, the writers and poets employed Qur'anic concepts in the form of
"allusion, adaptation, translation, adaptive versification, etc." to articulate their Sufi
thoughts. In this respect, Amir Khusro Dehlawi, who is both a great and celebrated
mystic and poet, has best employed two literary figures of allusion and adaption in his
Noh Sepehr Mathnavi. It is necessary to evaluate these two rhetorical figures in Noh
Sepehr Mathnavi to realize the formation of Qur'anic allusions in Persian literature and
to make use of the valuable literary-mystical heritage of great Persian poets.
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3-Introduction of the Noh Sepehr Mathnavi
Amir Khusro Dehlawi wrote Noh Sepehr Mathnavi in 718 (of the lunar calendar) in
nine Sepehr (skies), each of which was different in meter from other skies, in the
name of Qutubuddin Mubarak ibn Alla od-Din Khilji known as Qutb od-Din
Mubarak Shah – the last of the Khilji dynasty. While writing delicate lines, he has
praised the Lord and eulogized the Holy Prophet (PBUH) and, at the same time, he
has reported certain historical occurrences and battles in the work.
4-The ways Noh Sepehr Mathnavi is influenced by Qur'anic allusions and
Hadith Nabawi
4-1. Direct influence: in the sense that the poet has cited all or part of a verse in his
poem in the form of a line or couplet with an alteration, for example:
His flag is soaring over the cloud * In the help of God for victory he’s clad (Noh
Sepehr)
“When comes the help of God, and victory” (An-Nasr, 1)
He who names himself a shepherd * He ought to keep an eye on the sheep
The prophet’s Hadith: “All of you are play the role of a shepherd to each other and
are responsible. You will be questioned about this. A sovereign plays the same role
toward his subjects and is responsible to them” (Foruzanfar, 2006).
4-2. Indirect influence: every now and then, the poet has used the gist of a verse in
his poem.
The cumbered accounts best suits thrones * Reckoned as clean is the book of the
good (ibid)
“But as for him who is given his book in his left hand, he shall say, 'Would that I had
not been given my book * and not known my reckoning!” (Al-Haqqa, 25-26)
4-3. Association of meanings: Sometimes, the poet expresses his words in a way
that the diction associates with Qur'anic allusions and Hadith Nabawi though he does
not intend any allusion or adaptation.
The fire struck from the rocks thereupon * Created stars as if from the new moon
(ibid)
By the snorting chargers, * by the strikers of fire (Al-'adiat, 1-2)
5- Conclusion
On reading Noh Sepehr Mathnavi, one might consider Amir Khusro Dehlawi a poet
interested in Qur'anic themes and Hadith Nabawi. In the light of his attachment to
and knowledge of Qur'anic mysteries, has proven to be a remarkable representative
of Persia literature in India. The evaluation of allusion and adaptation in his work
helps better understand the same reflection of Qur'anic mysteries and prophet’s
Hadith in Persian literature and fathom out the influence of words of mystic in
formation of literary traditions of Persian language.
Keywords: Amir Khusro Dehlawi, Noh Sepehr Mathnavi, Qur'anic allusions, Hadith
Nabawi, adaptation
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فنون ادبی (علمی -پهوهشی)
سال نهم ،شماره( 2پیاپی  )19تابستان  ،1396ص 33 -52

بررسي تلمیح و اقتباس مضامین قرآني و احاديث نبوي در مثنوي نهسپهر امیرخسرو دهلوي
امیدوار عالی محمودی  ،سیّد مهدی نوریان و محمد فشارکی



چکیده
قرآن برای مسلمانان همواره سرچشمۀ الهام و بزرگترین مكتب برای پرورش مؤمنان و جویندگان حقیقت
باطن قرآن سرشار از زیباییها و رازهایی اس

بتوده است  .ظتاهر و

که به فراخور استعداد و فهم متوسالن بدان ،رخ مینماید .عارفان و شاعران ،بترای

بیان یافتههای خود ،از کالم قرآن شتاهدانی آوردهانتد کته جلتوآ آن در آیینتۀ ستمن تماشتایی است  .امیرخسترو دهلتوی شتاعر
عارفمسلک پارسیگوی سرزمین هند یكی از کسانی اس

که شعر او ،با الهام از قرآن ،ارزش واالیی یافته اس  .بررسی پرتوها و

اشارات قرآنی در مثنوی نهسپهر او کمک میکند تا روند شكلگیری زبان اشارات قرآنی در ادب فارسی را بهتر بشناسیم ،بتهویتهه
اینكه او از مسلمانان پارسیگوی در شبهقارآ هند بوده اس

و به یكی از سلسلههای بزرگ صوفیه ،یعنی طریقتۀ چشتتیه ،منستوب

اس  .این مقاله با هدف معرفی ابعاد قرآنی این اثر و آشنایی عالقهمندان با آثار ادبی الهامگرفتته از وحتی الهتی و احادیتو نبتوی
فراهم آمده اس .
کلید واژهها :امیرخسرو دهلوی ،مثنوی نهسپهر ،تلمیحات قرآنی ،احادیو نبوی ،اقتباس
 -1مقدمه
دالیل و ضرورت همبستگی و ارتباط دو جامعۀ بزرگ هند و ایران از دیرباز تاکنون آشكارتر از آن اس

کته نیتازی بته توضتی و

تفسیر داشته باشد .وابستگیهای نهادی ،اشتراکات فرهنگی کهن و همسایگی از بدیهیترین دالیتل ارتبتاط و همبستتگی دو ملت
بوده اس  .افزون بر این ،در دورآ اسالمی باورمندی به دین و آیین اسالم و حضور فاتحان ،امیران ،سمنوران و ادیبان پارسیگوی،
در سراسر شبهقارآ هند ،مراودات فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی دو مل
سرزمین امن هندوستان بیشتر کرد .به دنبال این حضور و موقعی

را بیش از پیش رونت بمشتید و مهتاجرت ایرانیتان را بته

برتر بود که فعالی

ایرانیتان ،درحتوزههتای گونتاگون ،در ایتن

سرزمین افزایش یاف  .دین اسالم با اندیشههای برادری و برابری همانگونه که برای بسیاری از مل های جهان ،جاذبته و گیرایتی
داش  ،برای بسیاری از مردم هند نیز جذاب بوده اس

و این امر باعو شده تا مبلغان دینتی ،بترای بست و تعمیت اندیشتههتای

قرآنی ،از هیچ کوششی فروگذار نباشند .زبان محب آمیز عارفان و صوفیان باصفای مسلمان در سترزمین هنتد بتهمراتتب بیشتتر از
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 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
تاریخ وصول1394/4/17 :

omidvar798@yahoo.com
mehnourian@gmail.com

mohammadfesharaki@yahoo.com

تاریخ پذیرش1394/8/17 :

Copyright © 2015-2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 / 34فنون ادبی ،سال نهم ،شماره ( ،2پیاپی  )19تابستان 1396

شمشیر جنگجویان در جان و دل مردم منشأ اثر بوده و انگیزآ روی آوردن عامه را بته دیتن استالم در پتی داشتته است « .اصتال
سرزمین هندوستان در پرورش افكار صوفیانه بهقدری روشن اس

که با ممتصر مراجعه به عقاید و مذاهب هندی جتای تردیتدی

باقی نمیماند تا آنجا که بعضی معتقد شدهاند که هند زادگاه اولیّۀ تصوف بوده و افكار صوفیانه ازآنجا به محتی هتا و بته متذاهب
دیگر سرای

و نفوذ کرده اس » (عمید زنجانی ،)25: 1367 ،لذا موضوعات و برداشت هتای عرفتانی و صتوفیانه در دو فرهنت

هندی و ایرانی ،لزوماً به دورآ اسالمی و تعالیم قرآن محدود نمیشود؛ با اینهمه ،آنچته حرکت

تشتكیالتی صتوفیان مستلمان در

دورآ اسالمی نامیده میشود ،از نیمۀ دوم قرن دوم هجری به بعد شروع شد و وجوه مشترك بسیاری که عرفتان استالمی و عرفتان
هندی و ایرانی داشتهاند ،باعو شده اس

تا ترویج مفاهیم عرفان اسالمی در سرزمینهای هند و ایران با اقبتال و پتذیرش مواجته

گردد و نتیجۀ مطلوبی به بار آورد .در این میان ،کوشش اهل تصوف در هند کته االبتاً پیشتوایان آن از مستلمانان ایرانتیاالصتل و
فارسیزبان بوده اس  ،در ترویج مفاهیم و تعالیم قرآنی و رون زبان وادبیات فارسی در سراسر شبهقارآ هند ،حقیقتی انكارناپتذیر
و حایز اهمی

اس « .در حقیق  ،اسالم از طری ایرانیان و ایران به هند راهیافته اس » (آریا.)17: 1365 ،

جالب اینكه عرفان اسالمی در شبهقارآ هند با زبان فارسی تبلیغ و نهادینه شد ،بهویهه اینكه «در قرن هفتم فارستی در شتبهقتارآ
هند فارسی ،زبان مشترك مسلمانان بود و در همۀ مراکز علمی و دینی ،تعلیم و تعلم و وعظ و ارشاد به فارسی صورت میگرفت ،
در حلقات ذکر و سماع و قوالی همۀ قولها و ازلها و ملفوظات مشایخ به فارسی بود» (مشایخ فریدنی .)30 :1365 ،تا آنجتا کته
یكی از مهمترین کتب عرفانی توس عارف و صوفی سرشناس« ،ابوالحسن علیبن عثمانالغزنوی» مشهور به «علتی هجتویری» در
قرن پنجم ،یعنی دو قرن پیش از این کمال و فراگیری ،با عنوان کشفالمحجوب در شبهقارآ هند و به زبتان فارستی نوشتته شتده
اس

و «قدیمترین کتب فارسی صوفیّه اس » (سجادی« .)81: 1385 ،چهار سلسلۀ معتروف تصتوّف ،یعنتی چشتتیه ،ستهروردیه،

قادریّه و نقشبندیه ،در شبهقارآ هند شكلگرفته اس

و مؤسسان هرچهار سلسله ایرانیاالصل بودهاند» (آریا )14 :1365 ،و به زبتان

فارسی سمن و وعظ میگفتهاند و کموبیش عارفان و صوفیان مسلمان هند به یكی از این چهار سلسلۀ تصوف وابستهاند.
«یمین الدوله امیرخسرو دهلوی» پرآوازهترین شاعر فارسیگوی شبهقارآ هند ،که مناصب مهم حكومتی نیتز در دربتار شتاهان و
امیران هند داشته اس  ،ازجمله کسانی اس

که به سلسلۀ چشتیه( )1وابسته بود« ،و از جوانی به خدم

«نظامالدین اولیاء» که درآن

زمان از مشایخ نامدار دهلی بود پیوس » (زرینکوب .)263 :1389 ،او آثار منظوم و منثور فراوانی بته زبتان فارستی ،در سترزمین
هند ،از خود به یادگار نهاده اس  ،که در این آثار عالوه بر نمایش زیباییهای زبان فارسی ،به آیات و اشتارات قرآنتی و احادیتو
نبوی نیز پرداخته اس .
 -1-1بیان مسئله
با توجه به رواج تصوّف و مبانی عرفان اسالمی در میان مسلمانان هند ،شاعران و نویسندگان در آثار خود برای بیان اندیشههای
صوفیانه از مفاهیم قرآنی به شیوآ تلمی  ،اقتباس ،ترجمه ،عقد و ...بهره می بردند .در این میان ،امیرخسرو دهلوی که هتم شتاعر و
هم عارفی بزرگ و صاحبنام بوده اس  ،از دو آرایۀ ادبی تلمی و اقتباس در مثنوی نهسپهر خود بهخوبی استفاده کترده است  .از
آنجا که او حلقۀ واس بین نسل بزرگانی همچون ،سنایی ،عطّار ،موالنا ،نظامی ،سعدی ،و ...با لسانالغیب حتافظ شتیرازی است ،
برای شناختن چگونگی شكلگیری زبان اشارات قرآنی در ادب فارسی و بهرهمنتدی از میترا

ارزشتمند ادبتی-عرفتانی شتاعران

بزرگ فارسیگوی ،بررسی این دو آرایۀ بالای در مثنوی نهسپهر امری ضروری و راهگشاس  .به همین منظتور ،نگارنتدگان ایتن
مقاله سعی دارند تلمی و اقتباس مفاهیم ،مضامین و اشارات قرآنی و احادیو نبوی را در این اثر ارزشتمند و کمتتر شتناختهشتده
بررسی کنند.
 -2-1پیشینۀ پژوهش
اگرچه تاکنون مباحو تلمی و اقتباس مضامین قترآن و احادیتو نبتوی در ادب فارستی بتا عنتاوین و روشهتای ممتلفتی در

بررسی تلمی و اقتباس مضامین قرآنی و احادیو نبوی در مثنوی نهسپهر امیر خسرو دهلوی 35 /

کتابها و مقاالت علمی بسیاری بررسی شده اس

و آثار ارزشمندی ،همچون احادیو مثنتوی ( )1334از بتدی الزمتان فروزانفتر،

جلوههایی از تجلی قرآن و حدیو در شعر فارسی از سید محمد راستگو (« ،)1376جلوههایی از قترآن کتریم در شتعر حتافظ» از
محمدعلی صادقیان (مجلۀ وحید« ،)1354 ،جلوههایی از قرآن و حدیو در آثار سعدی» از علی مرزبتان راد (مجلتۀ گلستتان قترآن
 )1382و ...به این مهم اختصاص یافته اس  ،متأسفانه آثار امیرخسرو دهلوی ،بهویهه مثنوی نهسپهر ایشان در این خصوص کاوش
و بررسی نشده اس  .لذا این تحقی میتواند تا حدودی پاسخگوی نیاز و پرسشجویندگان این دو مقوله در مثنوی نهسپهر باشد.

 -3-1معرفي مثنوي نهسپهر
امیرخسرو دهلوی پرکارترین شاعر زبان فارسی اس « .امین احمد رازی در تذکرآ هف اقلیم و جامی در نفحاتاألنس آوردهاند
که تعداد تصانیف او نود و نه مجلد میباشد» (مشایخ فریدنی .)38: 1365 ،او مثنوی نهسپهر را در سال  718هجری قمری بته نتام
«قطبالدین مباركبن عالءالدین خلجی» معروف به «قطبالدین مبارکشاه» پادشتاه هنتد و آخترین حكمتران خانتدان خلجتی ،در
نهسپهر (باب) و هرسپهر (باب) را در بحری متفاوت از دیگر سپهرها سروده اس  ،و در آن ،ضمن اشعار لطیف و دقتای شتعری،
به ستایش پروردگار و مدح رسول اکرم (ص) و نیز گزارش پارهای از وقای تاریمی و جن ها پرداخته اس .

 -4-1شیوههاي تأثیرپذيري از قرآن و احاديث نبوي در مثنوي نهسپهر
تأثیرپذیری از قرآن کریم و احادیو نبوی در این اثر حداقل به سه روش صورت گرفته اس ؛
 -1-4-1تأثیرپذیری مستقیم :به این معنی اس
مصراع یا بی

آورده اس

که شاعر تمام یا بمشی از یک آیه را در کالم خود با اندك تغییری به صتورت

( در این اثر این روش تأثیرپذیری االباً در مبحو اقتباس موضوعی

دارد و کمتر در تلمی اتفاق افتاده

اس ) مثل:
ستتتر رایتتتتش بتتتر فتتتراز متتته استتت

طتتتترازش اذا جااااار ن ااااراه استت ت
(نه سپهر1950 ،م )32 :

«إِذا جاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالفَتْ ُ» (النصر« )1/چون یارىِ خدا و پیروزى فرارسد»...
گاه شاعر بمشی از آیه یا حدیو نبوی را در مصراع یا بی

آورده اس

و با این کار کالم و سمن خود را زیبتاتر کترده است ؛

مثال:
چوسیصتتتتد بتتتتران ده هتتتتزار ستتتتیه زد

ظفتتر ز آستتمان بانتت

کَاام ماان فئَااه زد
(همان)94 :

«کَم مِن فَئهٍََ قَلیلهٍ اَلَبَ

فِئهً کَثیرهً بإذنِاهللِ واهللُ مَ َالصّابِرین» (البقره« )249/بسا گروهی اندك که بر گروهی بستیار ،بته اذن ختدا

پیروز شدند و خداوند با شكیبایان اس »
بتتته کتتته کنتتتد از رمتتته همتتتواره یتتتاد

آنكه زند سكۀ راعيالعباد

(همان)241 :
حدیو نبوی« :اال کُلُكُمْ راعٍَ و کُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعیّتِهِ فاالمیرُالذی عَلَیالنَّاس رَاع وَ هُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعَیَّته» «همانا فرد فرد شتما
نسب

به یكدیگر نقش چوپان را دارید و در این باره از شما سؤال خواهد شد .فرمانروا چنین نقشی برای مردم تح

دارد مسئول آن اس » (فروزانفر)332 :1385 ،
 -2-4-1تأثیرپذیری ایرمستقیم:
گاه شاعر با ظراف

مفهوم و مضمون آیه یا حدیو را در کالم خود آورده اس .

دگتتتر تحفتتتههتتتا الیت ت تمت ت

شتتتاهان

طتتتربزای چتتتون نامتتتۀ بتتتیگناهتتتان
(همان)120 :

«وَ أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ فَیَقُولُ یا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتابِیَهْ وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِیَهْ» (الحاقه )25-26/

فرمان ختود

 / 36فنون ادبی ،سال نهم ،شماره ( ،2پیاپی  )19تابستان 1396

«اما کسی که نامۀ اعمالش را به دس

چپ بدهند میگوید :ایکاش هرگز نامۀ اعمالم را به من نمیدادند»

هنتتتتوز آدم انتتتتدر گتتتتل و آب بتتتتود

کتتتته او قبلتتتتۀ هفتت ت

محتتتتراب بتتتتود
(همان)16 :

حدیو نبوی« :کُنْ ُ نَبَیّاً وَ آدَمَ بَیْنَالماءُ وَالطّین» «هنوز آدم بین آب و گل بود (آفریده نشده بود) که من پیامبر بودم»
 -3-4-1تداعی معانی
گاهی شاعر کالم خود را به گونهای بیان میکند که اگرچه مقصود او تلمی یا اقتباس نیس  ،سیاق عبارات تداعیکنندآ مفتاهیم
قرآنی یا احادیو نبوی اس .
شتتراره کتته از ستتن

متتیجستت

در رو

ستتتتتاره همتتتتی زاد گتتتترم از متتتته نتتتتو
(همان)137 :

« والعادیاتِ ضَبحاً* فَالمُورِیاتِ قَدحاً» (والعادیات « )1-2سوگند به مادیانهایی که با همهمه تازانند و با سمهای خود از ستن
آتش میجهانند»
 -5-1تعاريف
 -1-5-1تلمیح
«آن اس

که گوینده در ضمن کالم به داستانی یا مثلتی و حتدیثی معتروف اشتاره ]کنتد » (همتایی .)328 :1377 ،شمیستا در

تعریفی کلیتر آورده اس « :اشاره به داستانی در کالم اس » (شمیسا.)121 :1381 ،
«اشاره کردن به قصه یا مثل مشهور یا آوردن اصطالح علمی در شعر اس ؛ یعنی شاعر یا گوینده در بیان ختود بته داستتانی یتا
حدیثی یا آیهای یا شعر مشهوری اشاره میکند و این از محسنات لفظی اس » (رنجبر.)50 :1385 ،
محمد راستگو این تلمی را «چشمزد آرایی» (رك :راستگو )297 :1382 ،و کزازی آن را تح
«آرایه ای اس

درونی که سمنور بدان ،سم

عنتوان «چشتمزد» آورده است :

کوتاه ،از داستانی ،دستانی (مثلی) ،گفتتهای و هرچته از ایتنگونته ،ستمن در میتان

میآورد» (کزازی.)110 :1373 ،
 -2-5-1اقتباس
تعریف اقتباس« :آن اس
باشد قصد اقتباس اس

که حدیثی یا آیتی از کالم اهلل مجید یا بی

نه سرق

معروفی را بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلتوم

و انتحال» (همایی.)384 :1377 ،

«هرگاه آیهای از قرآن کریم یا حدیثی را بهطور کامل یا اندك تغییری در شعر و یا نثر بیاورند آن را اقتباس خواننتد» (صتادقیان،
.)154 :1378
 -3-5-1فرق بین تلمی با اقتباس
تلمی آن اس
کافیس

که در ضمن کالم ،اشارتی لطیف به آیۀ قرآن یا حدیو و مثل سایر یا داستان و شتعری معتروف کترده باشتند،

اما در اقتباس شرط اس

که عین عبارت مورد نظر ،یا قسمتی از آن را که حاکی و دلیل بر تمام جملۀ افتباس شده باشتد،

بیاورند» (همایی.)386 :1377 ،
 -2بحث
 -1-2اشاره به مضامین قرآني مربوط به پیامبران الهي
 -1-1-2تلمی به مضامین قرآنی حضرت محمّد (ص)
 اشاره معجزآ ش ّالقمر رسولاهلل (ص)چتتتو چوگتتتان ابتتتروش اشتتتارت نمتتتود

دو شتتتد گتتتوی متتته بتتتر ستتتپهر کبتتتود
(نهسپهر)17 :

بررسی تلمی و اقتباس مضامین قرآنی و احادیو نبوی در مثنوی نهسپهر امیر خسرو دهلوی 37 /

مگتتر زان فتتترو شتتتد بتته ختتتاك آفتتتتاب

کتته زخمتتی کتته متته ختتورد نتتاورد تتتاب

مهتتتتتتی کتتتتتتان شتتتتتتهش ضتتتتتترب

ختتویش زد بتته امیتتد متترهم قتتدم پتتیش زد

مهتتتی کتتتش دونیمتتته نبتتتی کتتترده بتتتود

بتته هتتم دوختت

تیتتر وستتپر کتترد زود
(همان )18

(قیام ) ،نزدیک آمده مه آسمان شكافته شد»

«إقتَرَب ِالسّاعَهُ و انْشَ ُّالقَمَرُ» (القمر« )1/آن ساع

()2

 اشاره به امّی بودن پیامبرز بتتتاالش لتتتوح و قلتتتم زیتتتر دستتت

ختتود امّتتی و در صتتدر علمتتش نشس ت

(همان)14 :
اشاره به اینكه رسول اکرم (ص) ،با آنكه از سواد خواندن و نوشتن کسبی بیبهره بود ،برتر از همۀ عالمان هستتی بتوده است .
«الَّذِینَ یَتَّبِعُونَالرَّسُولَ النَّبِیَّ األُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِیالتَّوْراآِ وَاإلِنْجِیلِ ( ...اعتراف« .)157/همانتان کته از ایتن فرستتاده،
پیامبر درس نموانده -که ]نام او را نزد خود ،در تورات و انجیل نوشته مىیابند -پیروى مىکنند»...
قُلْ یا أَیُّهَاالنَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِی لَهُ مُلْکُالسَّماواتِ وَاألَرْضِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ یُحیِی وَ یُمِی ُ فَتممِنُوا بِاللَّتهِ وَ رَسُتولِهِ
النَّبِیِّاألُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اعراف .)158/بگو « :اى مردم ،متن پیتامبر ختدا بته ستوى همته شتما
هستم ،همان ]خدایى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آنِ اوس  .هیچ معبودى جز او نیس
خدا و فرستاده او -که پیامبر درسنمواندهاى اس
هدای

که زنده مىکند و مىمیراند .پس به

که به خدا و کلمتات او ایمتان دارد -بگرویتد و او را پیتروى کنیتد ،امیتد کته

شوید» دانشمندان اسالمی معانی دیگری نیز برای واژآ امّی ارائه کردهاند؛ از آن جمله؛ امّی به معنی امُّالقری ،یعنی کسی کته

وطن او امّالقری اس
 -اشاره به تهم

(مكه) و نیز امی به معنی امّ

اس

(ر.ك :فرهن

الرائد ذیل واژآ امّ).

حاسدان به پیامبر که او ساحر و شاعر اس :

چتتتو شتتتاعر نبتتتود او ز صتتتدق مقتتتال

همتتتی خواست ت

شتتتعری کنتتتد پایمتتتال
(همان)20:

«و ماعَلّمْناهُالشِّعرَ و ما یَنْبَغی لَهُ إنْ هُوَ إال ذکرٌ و قرآنٌ مُبین» (یاسین « )69/ما هرگز شعر بته او نیتاموختیم و شایستتۀ او نیست ،
این ]کتاب آسمانی فق ذکر و قرآن روشنگر اس »
مایَنْطِ ْ عَنِ الهَوی* اِنْ هُوَ اِالّ وَحْیٌ یُوحی (النجم 3/و « )4هرگز از روی هوای نفس سمن نمیگوید .آنچه میگوید چیزی جتز
وحی که بر او نازلشده نیس »
 -اشاره به فصاح

رسولاهلل (ص)

چتتو جتتانبمتتش گشتتته بتته نطتت فصتتی

بمانتتتتده ز حیتتتترت دم انتتتتدر مستتتتی
(همان)20:

«عَلی قَلْبِکَ لِتَكُونَ مِنَالمُنْذِرینَ* بِلِسانٍَ عَربیّ مُّبِیْنٍَ» (الشعراء « )194-195/وآن را بتر قلتب تتو فترود آورده تتا بته حكمت
اندرزهای آن خل را متذکر ساخته و از عقاب خدا بترسانی*به زبان عربی فصی »
 اشاره به معراج پیامبر اکرم (ص)خباار کاارد باار چااار روحاالمااین

کااه در ماايرسااد آفتاااا از زمااین
(همان)18 :

ملااخ خواساا

بااا او پرياادن بلنااد

نبااد ساادره را باار

از آنسااان فاارا

ادا جساا

و ريااش مالئااخ بکنااد

کااه باار فاارا او سااايه رياا د ز شااا
(همان)20 :

و
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«وهُوَ باألُفُ ِ األعلی* ثُمّ دَنَی فَتَدلّی* فَكانَ قابَ قَوْسَیْن أوْ أدْنی» (النجم« ) 8-9/و آن رسول در افت اعتالی کمتال بتود ،آنگتاه
نزدیک آمد و بر او نازل گردید( ،بدان نزدیكی که) با او بهقدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد»
«...عِندَ سِدرهُالمُنتَهی* عِندَها جَنّهالمَأوی* إذا یَغْشَالسِدرَه مایَغْشَی» (النجم ...« )14-16/در نزد سدرهالمنتهی ،بهشتی که مسكن
متقیان اس

در همان جایگاه اس  ،چون سدره میپوشاند آنچه احدی از آن آگه نیس  ،از حقتای آن عتالم آنچته را بایتد بنگترد

بیهیچ کموبیش مشاهده کرد»
 اشاره به مقام حضور یافتن رسولاهلل (ص) (شرف وحدت)بتته راهتتتی کتته جتتتز وی نگنجتتد دلیتتتل

یكتتتی پیتتتک نامتتته کشتتتش جبرئیتتتل
(همان)15 :

چتتو بتتر قتتاب قوستتین شتتد در حضتتور

بپوشیدشتتتتان نتتتتوری از تتتتتوی نتتتتور
(همان)21 :

اشاره به مرتبهای از قرب در هنگام معراج ،که هیچکس حتی جبرئیل ،نتوانس

به آن مقام شترف حضتور یابتد و بترای پیتامبر

دیدن حضرت ح ّبیواسطه بوده اس .
«ثُمّ دَنَا فَتَدَلّی* فَكانَ قابَ قَوسین أَو أدنی» (النجم« )8-9/سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد* تا آنكه فاصلۀ او (با پیامبر) بهاندازآ
دو کمان شد«
«اذْ یَغشیَالسِّدرهَ ما یَغْشَی» (النجم« )16/در آن هنگام که نور خیرهکنندهای سدره را پوشانده بود»
اشاره به معراج جسمانی پیامبراکرم (ص)
چتتتتو در پایتتتتۀ فتتتترق و تمییتتتتز بتتتتود

مثتتتتالی ز جستتتتمیتش نیتتتتز بتتتتود ...

نگنجتتتد جمتتتالی کتتته در جتتتتان و تتتتن

بدیتتتتتتد و نگنجیتتتتتتد در خویشتتتتتتتن

نتته دیتتد آنچتته گنجتتد بتته گفتتتار کتتس

همتتان دیتتد کتتان را همتتو دیتتد و بتتس

بتتته صتتتدر شتتترف قدستتتیان خاستتتتند

دو رف بهتتتترش آراستتتتتند

ز رفاااار

(همان)21 :
«مُتَكّئینَ عَلَی رَفْرَفٍ خُضْرٍَ و عَبْقَرِیٍّ حِسانٍَ» (الرحمن« )76/بر بالش سبز و فرش نیكو تكیه زدهاند»
نظامی در هف پیكر «رفرف» را نام مرکب حضرت رسول (ص) دانستهاند:
رفتتترفش گرچتتته کتتترد ستتتدرهگتتترای

رفتترف و ستتدره هتتر دو مانتتد بتتهجتتای
(همان)25 :

 -2-1-2تلمیحات مربوط به احاديث نبوي
بتته هتتر گتتنج پنهتتان کلیتتدش بستتی

کتتته بتتتر گتتتنج او نتتتی کلیتتتد کستتتی
(همان)1:

در آن گتتتنج پوشتتتیده نتتتتوان رستتتید

کتتتته آنجتتتتا ندادنتتتتد کتتتتس را کلیتتتتد
(همان)2:

دری بتتتازکن بتتتر متتتن از گتتتنج راز

کتتته گتتتردم زگتتتنج کستتتان بتتتینیتتتاز
(همان)10 :

حدیو قدسی« :قالَ داودُ (ع) یا رَبِّ لِماذا خَلَقْ َالمَلْ َ قالَ کُنْ ُ کَنْزاً مَمْفیّتاً فَاحْبَبْت ُ اَنْ اُعْترَفْ فَمَلَقْت ُالمَلْت لِكَتیْ اُعْترَفْ»
«داوود (ع) گف

پروردگارا برای چه انسانها را خل کردی؟ وحی آمد ،من گنجی پنهان بودم دوس

آنها را خل کردم تا شناخته گردم] .ابن تیمیّه گفته اس

این حدیو از پیتامبر نیست

داشتتم شتناخته شتوم پتس

» و نیتز «انّاهللِ کَنْتزاً (کُنُتوزاً) تَحْت َالعترشِ
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مَفاتِیحُها (مَفاتِیحُهُ) اَلْسِنَهُالشُّعراءِ» «همانا (بهراستی) خدای را در زیر عرش گنجهتایی است

کته کلیتد آنهتا زبتان شتاعران است »

(فروزانفر)121 :1385 ،
وجتتتتودش جهتتتتان را کلیتتتتد آمتتتتده

جهتتتتتتتان از پتتتتتتتس او پدیدآمتتتتتتتده
ازپتتی او شتتده هرچتته هستت

همتتتته هستتتتتی عتتتتالمش زیردستتتت

کتته هستت

ز بهتتتترش همتتتته ستتتتیر و آرام چتتتترخ

علتتتم بتتترده بیتتترون ز نتتته بتتتام چتتترخ

شتتتده چتتترخ اطلتتتس تتتته پتتتاش فتتترش

ز کرستتتی قتتتدرش یكتتتی پایتتته عتتترش

دو نیّتتتتتتر ز یتتتتک نتتتتور او پایتتتتتتهای

دو عتتتتتتالم زیتتتتتتک ذات او مایتتتتتتهای

چتتتتتتراغ جهتتتتتتتتان ذات پرنتتتتتور او

ختتت ت شتتتتترع طغتتتتترای منشتتتتتور او
(همان)14 :

اشاره به حدیو قدسی« :لَوْال مُحَمّدٌ (ص) مَا خَلَقْ ُالدُّنیا واالخِرَهَ وَالالسَّمواتِ وَاالرْضَ والالعَرْشَ والالكُرْسیَّ والاللّوْحَ والالقَلَمَ
والالجَنّهَ و الالنّارَ ولَوْ ال مُحَمّدٌ ما خَلَقْتُکَ یا آدَمُ»
«اگر محمد (ص) نبود ،من دنیا و آخرت و آسمانها و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهش

و دوزخ را نمیآفریدم .و

ای آدم ،اگر محمد نبود تو را نیز خل نمیکردم» (یوسفی)217 :1372 ،
«لَْوْ الكْ خَلَقْ َ االَفْالك» «اگر تو نبودی افالك را نمیآفریدم» و «اوّلَ ما خل اهلل نوری» «اول چیتزی کته ختدا آفریتد نتور متن
]محمد (ص) بود» (فیض کاشانی)229-223 :1377 ،
هنتتتتوز آدم انتتتتدر گتتتتل و آب بتتتتود

کتتتته او قبلتتتتۀ هفتت ت

محتتتتراب بتتتتود
(همان)16 :

حدیو نبوی« :کُنْ ُ نَبَیّاً وَ آدَمَ بَیْنَالماءُ وَالطّین» (یوسفی« )217 :1372،هنوز آدم بین آب و گل بود (آفریده نشده بود) کته متن
پیامبر بودم» و نیز «کُن ُ نَبیاً و آدَمَ بَینَالرّوح والجَسَد» «زمانی که آدم در مرحلۀ دمیده شدن روح به جسمش بود ،من پیتامبر بتودم»
(فروزانفر)337 :1385 ،
آنكتتتته زنتتتتد ستتتتكۀ راعتتتتیالعبتتتتاد

بتتته کتتته کنتتتد از رمتتته همتتتواره یتتتاد
(همان)241 :

حدیو نبوی« :اال کُلُكُمْ راعٍَ و کُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعیّتِهِ فاالمیرُالذی عَلَیالنَّاس رَاع وَ هُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعَیَّته»
«همانا فرد فرد شما نسب
مردم تح

به یكدیگر نقش چوپان را دارید و در این باره از شما سؤال خواهد شد .فرمانروا چنین نقشی بترای

فرمان خود دارد مسئول آن اس » (فروزانفر)332 :1385 ،
که نگهبان مردم اس » (یوسفی)211 :1372 ،

و نیز« :فَاالِمامِالذی عَلَیالنّاسِ رَاعٍَ وَ هُوَ مَسْؤُولٌ» «امام و پیشوا کسی اس
 -3-1-2تلمیحات و مضامین مربوط به حضرت موسي (ع)

 اشاره به دیدار حضرت موسی (ع) با حضرت ح (جلّ جالله) در کوه طورلقتتتا پتتتیش ازو کتتترد موستتتی هتتتوس

نمودنتتد ستتنگش کتته ایتتن بتتین و بتتس
(همان)16 :

«ولَمّا جاءَ مُوسی لِمیقاتنا و کلّمهُ ربّهُ قالَ ربَّ أرَِنَی اُنظُر إلیکَ قالَ تَرانی و لكِن اُنظُر إلیالجَبَل فَإنِ استَقرّ مكانتهُ فستوفَ ترانتی
فَلَمّا تَجَلیّ ربُّهُ للجَبَل جَعَلَهُ دکّاً و خَرّ موسی صَعَقا فلّمّا أفاقَ قالَ سُبحنَک تُبْ ُ إلیکَ و أنا اوّلَالمؤمنینِ» (اعراف)143/
«و هنگامیکه موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سمن گف
را ببینم ،گف

عرض کرد ،پروردگارا خودت را به من نشان ده تتا تتو

هرگز مرا نمواهی دید ،ولی به کوه بنگر ،اگر در جای خود ثاب

ماند ،مرا خواهی دید ،اما هنگامیکته پروردگتارش
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بر کوه جلوه کرد ،آن را همسان خاك قرارداد و موسی مدهوش به زمین افتاد ،چون به هوش آمد ،عرض کرد؛ خداوندا منزهی تتو
]از اینكه با چشم تو را ببینم من بهسوی تو بازگشتم و من نمستین مؤمنانم»
«و کَلّمَاهللُ موسی تَكْلَیْمَاً» (نساء« )164/و خدا سمن گف

با موسی سمن گفتنی»

 اشاره به سمن گفتن حضرت موسی (ع) در هنگام نوزادیکتتتودکی امتتتا بتتته بیتتتانی چتتتو شتتتهد

نتتتاط علمتتتی چتتتو مستتتیحا بتتته مهتتتد
(همان)246 :

«فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ کانَ فِیالمَهْدِ صَبِیًّا ( *)29قالَ إِنِّی عَبْدُاللَّهِ آتانِیَالكِتابَ وَ جَعَلَنِتی نَبِیًّتا (( »)30متریم)29-30/
«مریم (پاسخ مالمتگران) را به اشاره حواله به طفل کرد آنها گفتند ما چگونه با طفل گهوارهای سمنگوییم( ،آن طفل بته امتر ختدا
به زبان آمد) و گف

همانا من بندآ خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوّت عطا فرمود»

 -4-1-2تلمیحات و مضامین قرآني مربوط به حضرت عیسي(ع)
اشاره به معراج حضرت عیسی(ع)مست تیحا کتتته قت توّت ز ستتتوزن فروخت ت

بتتهجتتز چتتار تتتویی فلتتک را نتتدوخ
(همان)20 :

عیسی را به این شرط به آسمان بردند که از دنیا هیچچیز برنده و قاط با خود نداشته باشد ،اما ستوزنی کته از روی افلت
جیب داش

در

موجب شد که از آسمان چهارم ،که فلک خورشید اس  ،فراتر نرود.

 اشاره به مرغ مسیحا (خفاش یا شبپره) که حضرت عیسی (ع ) او را از گل ساخگلتتتتین شتتتتد پرنتتتتده زبتتتتاال درستت ت

چتتو متترغ مستتیحا کتته بتتود از نمستت
(همان)16 :

«انّی اَخلُ ُ لكُم مِنْالطّینِ کَهیئهِالطیرِ فاَنْفَخ فیهِ فیكونَ طیراً بِاِذنِاهللِ » (آل عمران)49/
«و آن معجزه این اس

که از گل مجسمۀ مرای ساخته و بر آن نفس قدسی بدمم تا به امر خدا مرای گردد»

«عیسی (ع) بر پارهای گل چیزی خواند و در آن دمید و آن گل ،مرای شد و همان پرندهای اس

که امروز شبپره یتا خفتاش

مینامیم» (یاحقی)592 :1386 ،
 اشاره به اینكه گروهی از مسیحیان حضرت عیسی را فرزند و روح خدا میخواندند:عیستتتتویان روح و ولتتتتد بستتتتته بتتتترو

هنتتتدو ازیتتتن جتتتنس نتتته پیوستتتته بتتتدو
(همان)241 :

«لَقَد کَفَر الذینَ قالُوا إنّاهللَ هُوَالمَسی ابن مَریَم» (مائده« )17/کسانی که گفتند (خدا همان مسی پسر مریم است ) مستلماً کتافر
شدند»
«و قَالَ الیَهُود والنّصَری نَحنُ اَبنَؤا للّهِ وَ أَحبُِّؤهُ» (مائده« )18/یهود و نصاری گفتند ما فرزند خدا و دوستان (خاص) او هستیم»
 -5-1-2تلمیحات و مضامین قرآني مربوط به سلیمانبن داوود (ع)
 تسل حضرت سلیمان (ع) بر دیو و پریستتتلیمان کتتته شتتتد شتتتاه دیتتتو و پتتتری

ازو یافتتتتتتتته تتتتتتتتاج و انگشتتتتتتتتری
(همان)16 :

«سلیمان را انگشتری بود که نام خدای تعالی برآن نبشته و چهار نگین درآن بود ،دو تا آهنین و دو تتا بترنجین ،بتا بترنجین بتر
پریان و با آهنین بر دیوان و شیاطین حكم میراند و معجزآ سلیمان و ملک و جهانگیری وی در نگین همین انگشتری بتود کته از

بررسی تلمی و اقتباس مضامین قرآنی و احادیو نبوی در مثنوی نهسپهر امیر خسرو دهلوی 41 /

آورده بودند و ارمغان روضۀ رضوان بود» (یاحقی)374 :1386 ،

بهش

«واتّبَعُوا ماتَتْلواالشّیاطِینَ عَلی مُلکَ سلیمانَ» (البقره )102/و متابع

کردند دیوان بر پادشاهی سلیمان

 تسل حضرت سلیمان (ع) بر بادستتتلیمان صتتتف

بتتتر صتتتبا زیتتتن نهتتتاد

برآمتتتد بتتته تمتتت

ستتتلیمان چتتتو بتتتاد
(همان)59 :

«فَسَمّرْنا لَهُ الرّی تَجْری بِأَمْرِهِ رُخاءً حَیوَ أَصابَ» (ص« )36/پس ما باد را مسمّر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرک

کنتد

و به هر جا که بمواهد برود»
یكی از نعماتی که خداوند تباركوتعالی به حضرت سلیمان عنای

فرموده بود ،نعم

تصرف و تسلطی بود که او بر باد داش

و همواره باد مسمر او بود « ،فَسَمّرْنا لَهُالرِّی َ »؛ سلیمان پس از بنای بی المقدس بهقصد زیارت کعبه بهسوی مكه عزیمت

نمتود،

در این سفرهمراهان او ،عالوه بر آدمیان ،انس وجن و وحوش و پرندگان ،بر مرکب باد سوار بودند.
«وَ لِسُلَیمانَ الرّی َ اُدُوُّها شَهرٌ وَ رَواحُها شَهرٌ» (سبا« )12/باد را مسمّر سلیمان ساختیم تا (سریرش را) صب یتک متاه راه بترد و
عصر یک ماه»
 -6-1-2تلمیحات و مضامین قرآني مربوط به حضرت ابراهیم (ع)
 اشاره به در آتش افكندن حضرت ابراهیم (ع)کتتته بتتتر وی گتتتل نتتتار گلنتتتار گشتتت

خلیتتتل از وجتتتودش پتتتر انتتتوار گشتتت

(همان)16 :
«قُلنا یا نارَاً بَرْدَاً وسَالمَاً عَلی اِبراهیمَ» (انبیاء« )69/گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و سالم باش»
 -7-1-2تلمیحات و مضامین قرآني مربوط به حضرت اسماعیل (ع)
اشاره به ارادآ ذب حضرت اسماعیل (ع) و اثر نكردن دشنه بر گلوی اوستتتتماعیل زو مایتتتتهای داشتتتت

پتتتتاك

از آن دشتتتنه نفكنتتتد ختتتونش بتته ختتتاك
(همان)26 :

اسماعیل یا اسمعیل (ع) پسر ابراهیم خلیل (ع) اس  .ابراهیم نذر کرده بود اگر وی را فرزندی باشتد ،او را قربتانی کنتد .ستاره
همسر او که فرزند نمیآورد ،کنیزك مصری خود هاجر را به ابراهیم بمشید و اسماعیل از او به وجتود آمتد (ر.ك :ستورآ مبارکتۀ
صافات آیات  101تا )109
 -8-1-2تلمیحات و مضامین قرآني مربوط به حضرت ادريس (ع)
چتتتو ادریتتتس در خلتتتد شتتتد پتتتیش ازو

نگهداشتت ت

طتتتتوبی بتتتتر ختتتتویش ازو
(همان)16 :

ادریس (ع) نام پیامبری که در قرآن به همراه اسماعیل (ع) و ذوالكفل (ع) در زمرآ صابرین آمده اس ؛
«و اِسمَعیل و إدریس و ذااکَفْلِ کُلُّ مِنَالصّبرین» (االنبیاء« )85/و اسماعیل و ادریتس و ذاالكفتل ]را بته یتاد بیتاور کته همته از
صابرین بودند»
«وَاذْکُر فِیالكتابِ اِدریس اِنّهُ صِدّیقاً نبیّاً» (مریم« )56/و در این کتاب از ادریس نیز یاد کن او بسیار راس گو و پیتامبر ]بزرگتی
بود»
«ادریس سیصد و شص وپنج سال در زمین بزیس
او را به آسمان برند ،در این گش وگذار ،از جهنم گذش

فق یک ساع
و در بهش

جان او جدا شد و آن هنگام افطار بود سپس خواس

کته

جاودانه ساکن شد» (یاحقی)87 :1386 ،؛ سنایی با الهتام از
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همین روای  ،میگوید:
بمیر ای دوس

پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی

پتیش از متا

که ادریس از چنین مردن بهشتی گش

(سنایی)52 :1341 ،
 -9-1-2تلمیحات و مضامین قرآني مربوط به حضرت يوسف (ع)
 اشاره به خوابگزاری حضرت یوسف (ع)چنتتتان ستتتجده کتتتردش متتته و آفتتتتاب

بمتتواب

کتته یوستتف ندیتتد آن کرامتت

(همان)16 :
در قرآن مهمترین خوابها و تعبیر خوابها به حضرت یوسف (ع) نسب

داده شده اس  ،او که فرزند حضترت یعقتوب (ع)

بود از جانب خدا علم تعبیر خواب را دریافته بود و معجزآ او علم تعبیتر ختواب بتوده است « .وعلّمتَنتی مِتنْ تأویتلِاالحادیتو»
(یوسف« )100/بارالها تو به من علم تعبیر خواب آموختی»
«وکَذلِکَ مُكّنا لِیُوسفَ فیاالَرْضِ و لِنُعَلِّمَه مِنْ تأویلِاالحادیو» (یوسف)12/
«بدینگونه ما یوسف را در روی زمین مستقر کردیم و به او تأویلاالحادیو آموختیم»
«إذْ قالَ یوسف لِأَبَیْهِ یا أب َ انیّ رأی ُ أحَدَ عَشَرَکَوْکَباً والشّمْسَ والقَمَرَ رأیتهُمْ لِیَ ساجدین» (یوسف)4/
«ای پدر من در خواب دیدم که یازده ستاره همراه خورشید و ماه مرا سجده میکردند»
(در سورآ مبارکۀ یوسف در قرآن مجید داستان خوابگزاریهای آن حضرت مذکور اس )
 -10-1-2تلمیحات و مضامین مربوط به حضرت نوح (ع)
 اشاره به طوفان حضرت نوح (ع) و نجات یافتن مؤمنینبتتته مالحتتتیش نتتتوح چتتتون در نشست ت

ز بتتتتیآبتتتتی قتتتتوم ختتتتود بازرستتتت
(همان)16 :

«فَأَنْجَیْناهُ وَ أصْحابَ السّفَیْنَهِ و جَعَلْناها آیهً لِلْعالَمَیْن* و لَقَد اَرْسَلْنا نُوحَتاً إلتی قَوْمتهِ فَلبتوَ فتیهِم ألتفَ سِتنَهٍ إالّ خمستینَ عامتاً
فَأَخُذْهُمالطوفانُ و هُمْ ظالِمون» (العنكبوت)14-15/
«ما او را و سرنشینان کشتی را رهایی بمشیدیم و آن را آیتی برای جهانیان قراردادیم و ما نوح را بهسوی قومش فرستتادیم و او
کرد ،اما سرانجام طوفان و سیالب آنان را فراگرف

در میان هزار سال مگر پنجاه سال ،درن

درحالیکه ظالم بودند»

«حضرت نوح (ع) که از پیامبران اولوالعزم و از نسل آدم بود ،بنا بر تفاسیر ،پس از ادریس ،در چهل یا پنجاهسالگی به پیتامبری
برگزیده شد و بنا به روای

قرآن نهصد و پنجاه سال بزیس  .نوح اولین پیامبری بود که در زمان وی عتذاب نتازل شتد و پتس از

قرنها دعوت چون قوم گناهكارش او را حقیر میشمردند و به او ایمان نمیآوردند» (یاحقی؛ )827 :1386
«کذّب َ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍَ فَكَذَبّوا عَبِْدنا و قالوا مَجْنُون وازْدَجَرَ» (القمر« )9/پس از آنها قوم نوح را تكذیب کردند ]آری بندآ متا را
تكذیب کرده و گفتند ]او دیوانه اس

و ]با انواع آزارها او را از ادامۀ رسالتش بازداشتند»

«بنا به روایتی ،وی قوم خویش را نفرین کرد و از خدا خواس  ،هیچکس از کفار بر روی زمین نگذارد و سپس خود ،به فرمتان
الهی ،با پیروان اندکش به ساختن کشتی پرداخ

و پس از وقوع طوفان تنها خود و پیروان اندکش که به او گرویده بودند و جفت

از هر حیوانی که به امر خدا گزیده بود ،همه نابود شدند» (یاحقی)827 :1386 ،
«و قومَ نوحٍَ کَمَّا کَذَبّواالرُسُلَ اَاْرَقْناهُم وجَعَلْناهُمْ لِلْناسِ آیهً وَ اَعْتَدْنا لِلْظالِمَین عَذابَاًألیماً» (الفرقان)37/
«و قوم نوح را هنگامیکه رسوالن ]ما را تكذیب کردند ارق نمودیم و آنتان را درس عبرتتی بترای متردم قتراردادیم و بترای
ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساختیم»
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 -2-2تلمیح به مضامین قرآني
 -1-2-2اشاره به آفرینش انسان از گِل
تنتتتتی را کتتتته باجتتتتان ودل ستتتتازدش

ز گتتتل ستتتازد و بتتتاز گِتتتل ستتتازدش

چتتتتته یتتتتارا بتتتتود پتتتتارآ ختتتتاك را

کتتتتته دریابتتتتتد آن گتتتتتوهر پتتتتتاك را
(همان)2 :

«خَلَ َاالنسانَ مِنْ صَلْصالٍَ کَالفَمّار» (الرحمن« )14 /انسان را از گل خشكیدهای همچون سفال آفرید»
«ولَقَدْ خَلَقْنااالِنْسنَ مِنْ سُللهٍ مِنْ طینٍَ» (المؤمنون« )12/و ما انسان را از عصارهای از گل آفریدیم»
 -2-2-2اشاره به بیچونی حضرت ح
چتتتو برتتتتر ز چتتتون استتت

آن بارگتتتاه

بتته بتتی چتتونیش چتتون تتتوان بتترد راه
(همان) 3 :

«لَیْسَ کَمِثْلَهِ شَیءٌ وَ هُوَالسّمی ُالبَصیرُ» (شوری )11/هیچچیز مانند او ]خدا نیس

و او شنوا و بیناس .

 -3-2-2اشاره امر الهی برای خل (کن فیكون)
پهوهنتتتدآ کتتتاف و نتتتون متتتردم استتت

چتتو در بینتتی او هتتم بتته حرفتتی گتتم است
(همان)4 :

بتتتته لتتتتوح کمتتتتالش معتتتتانی فتتتتزون

بتته معنتتی دو حرفتتی ازآن کتتاف و نتتون
(همان)13:

«انّما قَولِنا لِشیءٍ اِذا اَرَدناهُ اَن نَقُولَ لَهُ کُن فَیَكُون » (النحل« )40/وقتی چیزی را اراده میکنیم ،فق به آن میگوییم موجود بتاش،
بالفاصله موجود میشود»
«وإذا قَضَیَ أمرًفإنّما یَقولُ لَهُ کُن فَیَكُون» (البقره« )117/و هنگامیکه فرمان چیزی را صادر کند ،تنها میگوید موجود بتاش و آن
فوری موجود میشود»
 -4-2-2اشاره بهعبو نبودن آفرینش
متتتتتتاعی کتتتتته نبتتتتتود گتتتتتزینش دران

معطتتتتتتتل بتتتتتتتود آفتتتتتتترینش دران

کتتش متتیرستتد بتتودگی

روا نیستتتتتتتتش استتتتتتتم بیهتتتتتتتودگی

هتترآن نیستت

(همان) 5 :
«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَیْنا ال تُرْجَعُون» (المؤمنون« )115/آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریدهایتم و بتهستوی متا
بازنمیگردید؟»
 -5-2-2اشاره به ز ناچیز چیز آفریدن خداوند
آنكتتتته ز نتتتتاچیز تتتتترا چیتتتتز کتتتترد

صتتتتاحب عقتتتتل و دل و تمییتتتتز کتتتترد
(همان)261 :

«هَلْ أتََی عَلَیاإلنسانِ حِینٌ مِنَالدَّهرِ لَمْ یَكُن شَیَئًا مذکُوراً» (االنسان« )1/آیا بر انسان روزگارانی نگذش

که او چیزی الیت ذکتر

نبود؟»
 -6-2-2اشاره به هدای

و شقاوت در امر الهی اس

همتتتتته گمرهتتتتان را زبمتتتت

نگتتتتون

کنتتد هرچتته خواهتتد دهتتد هرکتته خواس ت

تتتتو بتتتردی بتتته ظلمتتتات کفتتتر انتتتدرون
نیابتتتد کستتتی کتتتش نتتتدادن سزاستتت
(همان)7 :
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بتته پاکتتان هتتم انتتدر ستتیه لتتوح ختتاك

تتتتتو دادی دل روشتتتتن و جتتتتان پتتتتاك
(همان)11 :

زهتتتتی نیكبمتتتتتی کتتتته او را ختتتتدای

ستتتتوی نیكبمتتتتتان شتتتتود رهنمتتتتای
(همان)25 :

«انّکَ ال تَهدی مَنْ احبَبْ َ ولكناهللُ یَهدی مَنْ یَشاء و هُوَ اَعْلَمُ بالمُهْتَدین» (قصص)56/
«تو نمیتوانی کسی را که دوس

کنی ولی خداوند هرکه را بمواهد هدای

داری هدای

میکند و او به هدای یافتگان آگاهتتر

اس »
«تُؤْتِیالمُلکَ مَنْ تَشاءُ و تَنْزِعُالمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ»(آل عمران« )3/تو به هر کس که بمواهی ملک و پادشاهی متیبمشتی و از هتر
کس بمواهی آن را بازمیگیری»
«رَبّنا الذِی أعْطی کُلَ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی» (طه« )20/پروردگار ما کسی اس

که به هر چیزی آفرینش ]خاص آن را عطا کترده،

سپس هدایتش نموده اس »
 -7-2-2اشاره به هدف خداوند از خل بندگان
وانكتتته گشت ت

از پتتتی طاعت ت

موجتتتود

از بنفشتتتتته نشتتتتتود نقتتتتتش ستتتتتجود
(همان)452 :

«و ما خَلَقْ ُالجِنَّ واإلْنسَ إالّ لِیَعْبِدونِ» (الذاریات« )56/من جن و انس را نیافریدم جز برای اینكته عبتادتم کننتد ]و از ایتن راه
تكامل یابند و به من نزدیک شوند »
نهتنها جن و انس بلكه بر اساس فرمایش قرآن همۀ آفرینش تسبی و طاع

او میگویند:

«یُسَبِ ُ لِلِّه ما فِیالسّماواتِ وَ ما فِیاالَرضِ» (التغابن« )1/هرچه در آسمانها و زمین اس

همه (بته زبتان فطترت) بته تستبی و

نیایش خدا مشغولاند»
 -8-2-2اشاره به احاطۀ حضرت ح ّ بر همهچیز
همتتتته هستتتتتی عتتتتالمش زیردستتتت

کتته هستت

ازپتتی او شتتده هرچتته هستت
(همان)14 :

«واهلل قاهِرٌ فَوقَ عِبادَه» (انعام« )18/اوس

که بر بندگان خود قاهر و مسل اس

و اوس

که حكیم و آگاه اس »

«اِنّهُ بِكُلِّ شَیْء ٍَمُحی ٌ» (فصل « )54/خدا بر همۀ موجودات عالم احاطۀ کامل دارد»
 -9-2-2اشاره به قساوت قلوب مشرکان
ستتتتمنهتتتتای او بشتتتتنود ستتتتن
عفتتیاهلل کتتش ام ت

کتتتتر

چتته ستتنگیندل اس ت

وزان گفتتتتته ستتتتنگیندالن بتتتتیخبتتتتر
که در فس بیستن

و در دیتن گتل است
(همان)17 :

«لِیّجْعَلَ مایُلْقِیالشّیطنُ فِتْنَهَ لّلّّذین فی قُلُوبِهِم مّرَضٌ والقاسِیَهِ قُلوبُهُم وإنَّالظلمینَ لَفیِ شِقَاقِ بَعِیْدِ» (حج)53/
«تا خدا به آن القائات شیطانی کسانی که دلهایشان مبتال به مرض نفاق و شک یا کفر و قساوت اس
پدیدار سازد) و همانا کافران و ستمكاران عالم سم

بیازماید (و باطن آنها را

در شقاوت دور از نجات میباشند»

«...وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیَهً» (مائده « )13/و دلهایشان را سم

گردانیدیم (که موعظه درآنها اثر نكرد)»

«خَتَمْاهللُ عَلی قُلوبِهِمْ وعَلی سَمْعِهِمْ وَعلی اَبْصارِهِمْ اَشاوَهٌ» (البقره« )7/مُهر نهاد خدای بر دلهای ایشان و بر گوشهایشان و بتر
چشمهاشان پوششی»
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 -10-2-2اشاره به آیۀ  255سورآ بقره (آیهالكرسی)
نتته تمتت

همتتی خوانتتد آیتتهالكرستتی بتترو عتترش

ختتاك بلكتته اوج نُتته فتترش

(همان)269 :
 -11-2-2اشاره به چهارقل (چهار سورآ مبارك قرآن که با فعل «قُل» شروع میشوند)
به دل اختالص و در لتب چتار قتل داشت

ز طفلی گرچته خاموشتی چتو گتل داشت

(همان)270 :
 «قُل یا ایُّهاالكافِروُن*ال اَعبُدُ ما تَعبِدوُن» (الكافرون« )1/بگو ای کافران* آنچه میپرستیدنمیپرستم» -قُل هُوَاهللُ اَحَد* اهللُالصّمَد (اخالص« )1-2/بگو اوس

خدای یگانه * خدای صمد (ثاب  -متعالی)»

 قُل اَعُوذُ بِرَبِّالفَلَ (الفل « )1/بگو پناه میبرم به پروردگار سپیدهدم» قُل اَعُوذُ بِرَبِّالنّاس (الناس« )1/بگو پناه میبرم به پروردگار مردم» -12-2-2اشاره به اصحاا کهف
ستتت

متتتته نمشتتتتب کتتتته نمتتتتانم بتتتتی آب

کهفتتتم کتتته نمیتتتزم از ختتتواب

(همان)451 :
اصحاب کهف ،یاران اار ،یا هف تنان (هف مردان) یا هف
جبار عصر خویش که دعوی خدایی داش

تن خفتگان شهر افسوس کسانی بودند که از ستم دقیانوس حتاکم

به ااری پناه بردند و به امر خداوند سیصدسال در آن اار بمفتند «ولَبَثُتوا فتی کَهْفِهِتم

ثَلَوَ مِائَهٍ سِنِینَ وَ اَزْدَادُوا تِسْعاً» (الكهف« )25 /آنها در اارشان سیصد سال درن
«س

کردند و نه سال نیز بر آن افزودند»

اصحاب کهف ،سگی بود که به همراه چوپان دقیانوس به یاران اار پیوس

و بنابر برخی روایات ،قطمیر نام داشت

کته

سرانجام به زبان آمد و اخالص و اشتیاق خویش را برای طلب آنچه آنها به دنبالش بودند بر زبان رانتد و در اتار هتم ستر بتر دو
دس

نهاد و از آنان پاسداری کرد» (یاحقی)139-141 :1386 ،
 -13-2-2اشاره به تعبیر قرآنی نامۀ اعمال انسانها در روز قیام
نامتتتتتهام بتتتتتین ستتتتتیه از دود گنتتتتته

رویهتتتتم بتتتتر صتتتتف

نامتتتته ستتتتیه
(همان)451 :

دگتتتر تحفتتتههتتتا الیت ت تمت ت

شتتتاهان

طتتتربزای چتتتون نامتتتۀ بتتتیگناهتتتان
(همان)120:
راستتش دهنتد ]از

« فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ» (الحاقه« )19/پس کسی که نامتۀ اعمتالش را بته دست
شدت شادی و مباهات فریاد میزند که ]ای اهل محشر نامۀ اعمال مرا بگیرید و بموانید»
«وَ أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ فَیَقُولُ یا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتابِیَهْ وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِیَهْ» (الحاقه)25-26/
«اما کسی که نامۀ اعمالش را به دس

چپ بدهند میگوید :ایکاش هرگز نامۀ اعمالم را به من نمیدادند»

 -14-2-2اشاره به جنبش کوهها در روز قیام
کتتتوه کتتته نتتتامش بتتته گرانیست ت

نشتتتر

جنتتتتتبش ناچتتتتتار کنتتتتتد روز حشتتتتتر
(همان)234 :

«وَاِذَاالجّبالَ سُیِرَت» (التكویر« )3/آنگاهکه کوهها به رفتار آیند».
«یَوْمَ تَرْجُفُاألَرْضُ وَالجِبالُ وَ کانَ ِالجِبالُ کَثِیباً مَهِیال» (المزمل« )14/در آن روز که زمین و کوهها سم
کوهها به شكل تودههایی از شن نرم درمیآیند»

به لترزه درمتیآینتد و
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 -15-2-2اشاره به نفمۀ صور و برپایی قیام
ز صتتتتور قیامتتت

چتتتتو جنبیتتتتد کتتتتوه

بتتتتته آرامتتتتتش او کتتتتته دارد شتتتتتكوه
(همان)189 :

«فَإذا نُفِخَ فِیالصُّورِ نَفمَهٌ واحِدَهُ* وَ حُمِلَ ِاألرضُ وَالجِبالُ فَدُکّنا دَکّهً وحِدَهً» (الحاقه)13 -14/
«بهمحض اینكه یکبار در (صور) دمیده شود * و زمین و کوهها از جا برداشتته شتوند و یتکبتاره در هتم کوبیتده و متالشتی
گردند»
 -16-2-2اشاره به تعبیر قرآنی شهاب ثاقب
زیتتک جتتانبش دیتتو کُتتش صتتد شتتهاب

دگتتتتر جانتتتتب آفتتتتاق گیتتتتر آفتتتتتاب
(همان)59 :

ستتتوی هنتتتدیان تیتتتر گشتتتته شتتتتابان

بتتدان ستتان کتته دنبتتال دیتتوان شتتهابان
(همان)106 :

راس روی پیشه کتن همچتو شتهاب فلتک

بو که ازیتن دیوگتاه جتان بتهستالم

بتری

(همان)268 :
«إِالَّ مَنِ اسْتَرَقَالسَّمْ َ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِین» (الحجر« )18/مگرآن کس که دزدیده گتوش فرادهتد کته شتهابى روشتن او را دنبتال
مىکند»
«إِالَّ مَنْ خَطِفَالمَطْفَۀَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِب»(الصافات« )10/جز آنكه کسی برباید هم او را تیر شهاب فروزان تعقیب کند»
« ولَقَدْ زَیّناالسّماءَالدّنیا بِمَصابَی َ وَ جَعَلْناها رُجُوماً للشَیاطینِ وأعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَالسّعیرِ» (الملک)5/
« ما آسمان دنیا را به چراغها ]ی ستارگان مزیّن ساختیم و آنها را موجب راندن شیاطین قراردادیم»...
 -17-2-2اشاره به نه طبقۀ فلک
آنكتته نتته افتتالك بتتدان ستتان کتته خواس ت

از پتتتتی آرایتتتتش متتتتا کتتتترد راستتتت
(همان)261 :

« فَقَضَهُنَّ سَبْ َ سَمَواتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ أوْحَی فِی کُلِّ سَمَاءٍ أمْرَها وَ زَیّنّاالسَّمَاءَالدُّنیا بِمَصتابَیِ َ و حِفْظَتا ذلِتکَ تَقْتدیرُالعزیتزِالعلتیمِ»
(فصل )12/
«آنگاه نظم هف آسمان را در دو روز استوار فرمود و در هر آسمانی به نظم امرش وحی فرمود و آسمان (محسوس) دنیا را بته
چراغهای رخشنده (مهر و ماه و انجم) زیب و زیور دادیم این (نظام آسمان و زمین) تقدیر خدای مقتدر داناس » (نه افالك :زمین
و هف آسمان و فلک محی که بر همه احاطه دارد)
 -18-2-2اشاره به تعبیر قرآنی دخان فلک
ضتتتمیرش کتتته دریتتتای روحتتتانی است ت

دخاااان فلاااخ زو یكتتتی ختتتانی است ت
(همان)260 :

«ثُمّ اَستوَی إَلیالسّماءِ و هِیَ دُخانٌ( »...فصل « )11/سپس به آفرینش آسمان پرداخ
 -19-2-2تعبیر قرآنی آتش جهیدن از سن
شتتراره کتته از ستتن

درحالیکه به صورت دود بود»

در زیر سم اسبان

متتیجستت

در رو

ستتتتتاره همتتتتی زاد گتتتترم از متتتته نتتتتو
(همان)137 :

«والعادیاتِ ضَبحاً* فَالمُورِیاتِ قَدحاً» (والعادیات « )1-2سوگند به مادیانهایی که با همهمه تازاناند و با سمهای خود از سن
آتش میجهانند»
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 -3-2اقتباس از آيات قرآن
چتتتتون متتتتاه بتتتتر آستتتتمان برآمتتتتد

بساااااااماه از اختتتتتتتتران برآمتتتتتتتد
(همان)391:

آیۀ شریفۀ «بسماهللالرّحمنِالرّحیم» «به نام خداوند بمشندآ بمشایشگر»
علتتتتم بتتتتاز صتتتتف زد درازا و پهنتتتتا

بستتتتان التتتتفهتتتتای انّااااا فتحنااااا
(همان)310 :

ز تیتتتتتغ اتتتتتزا هرکتتتتته آوا شتتتتتنیده

ز محتتتترابش انّااااا فتحنااااا شتتتتنیده
(همان)88 :

«إنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبَینا» (الفت « )1/ما ترا پیروزی بمشیدیم ،چه پیروزی درخشانی»
چتتتو شتتته دیتتتد آیت ت

دولت ت

نشتتتانش

ز عشتتتتت روی آن جبریتتتتتل اصتتتتتغر

گذشتتتت

الحماااااده بتتتتتر زبتتتتتانش

شتتتتتده حتتتتتم در الحماااااد مضتتتتتمر
(همان)267 :

«اَلحَمدُهللِ رَبَّالعالَمین» (الفاتحه« )2/ستایش ممصوص خداوندی اس
ز بانتت ت

روا رو کتتتته بتتتتر متتتتاه شتتتتد

که پروردگار جهانیان اس »

مالئتتتتک بااااه ن اااار مااااناه شتتتتد
(همان)59 :

ستتتر رایتتتتش بتتتر فتتتراز متتته استتت

طتتتترازش اذا جااااار ن ااااراه استت ت
(همان)32 :

ز شمشتتتتیر ن اااار مااااناه صتتتتال

شتتتتده بتتتتر بدانتتتتدیش تباا ا

ياااادا

(همان)69 :
«إِذا جاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالفَتْ ُ» (النصر« )1/چون یارىِ خدا و پیروزى فرارسد»
«وَ أُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْ ٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِالمُؤْمِنِین» (الصف« )13/و دیگری ]نعم های دیگر که آن را دوس
به شما میبمشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک اس
نتتتی ره توفیت ت بتتته میتتتر و شتتته است ت

داریتد،

و مؤمنان را بشارت ده»
کتتتین رقتتتم ذلاااخ فضااالاه استتت
(همان)260 :

«ذلِک َمِنْ فضلاهلل عَلَینا و عَلیالنّاسِ و لكِنَّ أَکْثَرَالنَّاسِ ال یَشْكُرُونَ» (یوسف)38/
«این از فضل خدای بر ما و بر مردم اس  ،ولی بیشتر مردم شكرگزاری نمیکنند»
«قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنِی أَ أَشْكُرُ أَمْ أَکْفُر» (نمل« )40/گف  :این از فضل پروردگار من اس

تا مرا آزمتایش کنتد کته آیتا

شكر او را به جا میآورم یا کفران میکنم»
بمشتتتتش علتتتتم از وی و تعلتتتتیم هتتتتم

مرتبتتتتتۀ احسااااان تقاااااويم هتتتتتم
(همان)261 :

«لَقَد خَلقْنَااالِنْسانَ فی أَحْسَنِ تَقْوِیم» (التین« )4/بهراستی ما انسان را به بهترین صورت ونظم آفریدیم»
زچشتتم ختتود متتدارش یتتک زمتتان دور

کتته تتتو نتتوری و او نااورع علااي نااور
(همان)340 :
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«اهللُ نورُالسّمواتِ و االرضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمُشْكَوه فِیْهَا مِصْباحٌالمصباحُ فی زُجاجهٍالزُجاجَهَُ کَأنّها دُرّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَآِ مُبَرَکَتهٍ زَیْتُونَتهِ
الّ شَرْقِیّهِ وَالَ اَرْبِیّهِ یَكَادُ زَیْنُهَا یُضِیءُ وَ لَمْ تَمْسَسْهُ نارُ...نُورٌعَلی نُورِ یَهْدیاهللُ لِنُورهِ مِنْ یشاءَ» (النور)35/
«خدا نور آسمانها و زمین اس  ،مَثَل نور او چون چراادانی اس
شیشه گویی اختری درخشان اس
اس

و بیآنكه آتشی زَی

گرفته اس

که از درخ

که در آن چرااتی و آن چتراغ در شیشتهای است  ،کته آن

مبارك زیتون که با آنكه شرقی و اربی نیس

شرق و ارب جهان بتدان فتروزان

آن را برافروزد ،خودبهخود جهانی را روشنی بمشد که پرتو آن نور حقیق

و خدا هر که را خواهد به نور خود هدای

بر روی نور و معرف

قرار

کند»

ایتتتن کمنتتتدی نتتته کتتتم و کوتتتتاه است ت

کتتش ستتر رشتتته بااه حباالاه اساا
(همان)439 :

«واعتِصَموا بِحَبْلاهلل جَمیعاً و ال تَفَرّقُوا» (آل عمران« )103/و همگى به ریسمان خدا چن

زنید و پراکنده نشوید»

«وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دینَهُم هللِ فأولئِکَ مَ َالمؤمِنین» (النساء)146/
«و به کتاب ح متوسل شدند و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند ،پس این گروه در صف مؤمنان باشند»
بتتته صتتتدر شتتترف قدستتتیان خاستتتتند

ز رفاااار

دو رف بهتتتترش آراستتتتتند
(همان)21 :

«مُتَكّئینَ عَلَی رَفْرَفٍ خُضْرٍَ و عَبْقَرِیٍّ حِسانٍَ» (الرحمن« )76/بر بالش سبز و فرش نیكو تكیه زدهاند»
نظامی در هف پیكر رفرف را نام مرکب حضرت رسول (ص) دانستهاند:
رفتتترفش گرچتتته کتتترد ستتتدره گتتترای
همرهتتتتتان را نیمتتتتته ره بگذاشتتتتت

رفتترف و ستتدره هتتر دو مانتتد بتتهجتتای
راه دریتتتتتتای بیمتتتتتتودی برداشتتتتتت
(زنجانی)29 :1383 ،

نیارستتت

چشتتتم انتتتدران بتتتاغ داشتتت

کتتته چشتتتمش ستتتیاهی ماااا زا داشتت
(همان)20 :

«ما زاغَالبَصَر و ما طَغی» (النجم« )17/چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نكرد»
چتتو بتتر قاااا قوسااین شتتد در حضتتور

بپوشیدشتتتتان نتتتتوری از تتتتتوی نتتتتور
(همان)21 :

«ثُمّ دَنَا فَتَدَلّی* فكانَ قابَ قوسین أو أدنی» (النجم« )8-9/سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد ،تا ]فاصلهاش بتهقتدر ]طتول دو
]انتهاى کمان یا نزدیکترشد»
در دل شتتتتب متتتتاه ز انتتتتوار فتتتتزون

آیتتت

نتتتور استتت

بتتته واللیااال درون
(همان)203 :

«وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشى* والنّهارِ إذَا تَجَلّی» (اللیل« )1-2/قسم به شب آنگاه که جهان را بپوشاند* و قسم به روز آنگاه که عالم را بته
نور خود روشن سازد»
میتتتل ز اقااارار ستتتوی والتّاااین برفتتت

لتتتب ز عااابس جانتتتب ياساااین برفت ت
(همان)217 :

«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَالذِی خَلَ » (العل « )1/بموان به نام پروردگارت که آفرید»
«والتّین والزیتون» (والتین« )1/قسم به تین وزیتون»
«عَبَسَ وَ تَوَلَی» (عبس« )1/چهره درهم کشید و روى گردانید»
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«یس والقرآنالحكیم» (یس« )2-1/یس ]یاسین  ،سوگند به قرآن حكم آموز»
گفتت

کتتز تتتو صتتف دیتتو شتتد انتتدر گریتتز

کتته ربااي معااخ ای صتتب خیتتز

(همان) 217 :
«قالَ ال تَمافا إِنَّنِی مَعَكُما أَسْمَ ُ وَ أَرى» (طه « )46/فرمود :نترسید ،من با شما هستم ،همهچیز را میشنوم و میبینم»
هُوَ مَعَكُمْ اَیْنَما کُنْتَمْ (حدید« )4 /وهرکجا باشید او با شماس »
یافتتت ت

اطیعتتتتتوااهلل ز ایتتتتتزد نتتتتتزول

وز پتتتتس آن امتتتتر اطیعااااواالرسااااو
(همان)227 :

«یا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُواالرَّسُولَ وَ أُولِیاألَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء « )59اى کسانى که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاع
و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز اطاع
هرچتتتته بگذشتت ت

کنیتد

کنید»

درمیتتتتان دو تفتت ت

وانگتتتته رمیاااااي بریاااار رامٍ رفتتتت

()3

(همان)316 :
«فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّاللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْ َ إِذْ رَمَیْ َ وَ لكِنَّاللَّهَ رَمى» (انفال)17/
«این شما نبودید که آنها را کشتید بلكه خداوند آنها را کش

و این تو نبودی ]ای پیامبر کته ختاك و ستن

بتهصتورت آنهتا

انداختی ،بلكه خدا انداخ »
چتتتو سیصتتتد بتتتران ده هتتتزار ستتتیه زد

ظفتتر ز آستتمان بانتت

کَاام ماان فئَااه زد
(همان)94 :

«کَم مِن فَئهٍََ قَلیلهٍ اَلَبَ

فِئهً کَثیرهً بإذنِاهللِ واهللُ مَ َالصّابِرین» (البقره « )249/بسا گروهی اندك که بر گروهی بسیار ،بته اذن ختدا

پیروز شدند وخداوند با شكیبایان اس »
فلتتتتک نعتتتترآ اقتلااااواالمشاااارکین زد

ملتتتتتک نعتتتتترآ بَشّرالمُشااااارکین زد
(همان)104 :

«فَاقْتُلُواالْمُشْرِکِینَ حَیْوُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد» (التوبه)5/
«مشرکین را هر جا یافتید ،به قتل برسانید و آنها را اسیر سازیدو محاصره کنید و در کمینگاه بر سر راه آنا بنشینید»
«بَشِّرِالمُنافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیما» (نسا« )138/به منافقان بشارتده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاس »
بتتته بیا ا الحااارم رمتتتز اساااري نهتتتاد

پتتتس اندیشتتته در بیااا

اق اااي نهتتتاد
(همان)20 :

سُبحانَ الذی اَسری بِعبدهِ لَیالً مِنَالمسجدِالحَرام إلیالمَسْجِدِاالََقصیالّذی بارَکْنتا حَوْلَتهُ لِنُریتهُ مِتنْ آیاتنِتا إنّته هُتوَالسّتمی ُالبصتیر
(االسراء« )1/پاك و منزه اس

خدایی که بندهاش را شبانه از مسجدالحرام به مسجداالقصی -که گرداگردش را پربرک

ساختهایم-

برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم؛ چراکه او شنوا و بیناس »
بتتتته درگتتتتاه خالفتتت

هتتتتاتف ایتتتتب

نتتتتتتوایی زد نیابتتتتتت دار الرياااااا
(همان)342:

ذَلِکَالكِتابُ الرَیبَ فیهِ هُدیً لِلمُتّقینَ (البقره« )2 /این اس

کتابی کته در(حقانیت ) آن هتیچ تردیتدی نیست

و مایتۀ هتدای

تقواپیشگان اس »
نتیجه
با مطالعۀ مثنوی نهسپهر میتوان امیرخسرو دهلوی را شاعری عالقهمند و آشنا به مضامین و مفاهیم قرآن و احادیو نبتوی دانست
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که در پرتو دلبستگی و جانآشنایی با رموز قرآنی توانسته اس

نمایندهای محترم برای زبان و ادب فارسی در سرزمین هنتد باشتد.

بررسی تلمی و اقتباس در این اثر ارزشمند کمک میکند تا به درك درس تری از چگونگی بازتاب رموز قرآنی و احادیو نبتوی
در ادب فارسی برسیم و نیز شناخ
سرگذش

بهتری از تأثیر کالم عارفان و صوفیان در شكلگیری سن های ادبی زبان فارسی داشته باشیم.

و تقدیر شعر و ادب فارسی در سراسر جهان ،با مفاهیم متعالی قرآن پیونتدی خجستته و ناگسستتنی دارد و امیرخسترو

دهلوی در معرفی این پیوند در سرزمین هند تأثیرگذار بوده اس .
پينوش ها
 -1چش

بر وزن خش  ،قریه یا شهرکی در نزدیكی هرات از والی

خراسان قدیم بوده اس  ،طریقۀ چشتیه دنبالۀ طریقۀ ادهمیه

(منسوب به ابراهیم ادهم) اس  .نمستین بنیانگذار این طریقۀ ابواسحاق شامی (متوفی 329ق) اس  ،گسترش و رواج طریقتۀ چشتتیه
در هندوستان با خواجه معینالدین چشتی (متوفی633ق) انجام گرف  .خواجه ابو احمد ابتدال چشتتی ،خواجته ابتو محمتد چشتتی،
خواجه ابویوسفبن سمعان ،خواجه مودود چشتی ،خواجه قطبالدین بمتیار ،شیخ فریدالدین گنج شكر ،و خواجه نظتامالتدین اولیتاء
از جمله اقطاب و مشایخ این طریقه بودهاند (برای اطالع بیشتر ر.ك :طریقۀ چشتیه در هند و پاکستان از االمعلی آریا)
 -2در این مقاله ،برای ترجمۀ آیات قرآن ،از ترجمۀ قرآن کریم استاد فوالدوند استفاده شده اس .
 -3در بین اعراب مثلی اس

که مفاد آن به این بی

نزدیک اس :

رُبَّ رَمْیَهٍ مِنْ اَیْرِ رامٍَ بسا تیری که به هدف میرسد و حالآنكه اندازندآ آن خطاکار اس .
سعدی در باب سوم گلستان ضمن حكایتی از اصاب

تیر کودکی نابلد به هدف میگوید:

گتتتتاه باشتتتتد کتتتته کتتتتودکی نتتتتادان

بتتتتهالتتت بتتتتر هتتتتدف زنتتتتد تیتتتتری

گتتتته بتتتتود کتتتز حكتتتتیم روشتتتتن رای

تتتتتتتتتدبیری

برنیایتتتتتتتتد درستتتتتت ت
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