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(نقد و نظر)

معرّفی کتاب

الدراسات األدبیة املقارنة يف العامل العربي ،أتلیف :ل في لشف ي زایف ،،ال بعف ال انیف  ،ل یف دار الع فم جامعف الافاة -0241

041 ،0111صفحه.

این اثر ،یکی از پژوهشهای ممتاز ،امّا گمنام دربـار تحـوّالت تـاریخی -
نقدی ادبیّات تطبیقـی در جاـاع عـرب اسـت .نوی ـند ایـن کتـاب کـه از
استاداع برج ته و مشاور دانشکد دار العلـوم دانشـهاق هـاهرق اسـت ،آثـار
فراوانی در حوز نقد و ادبیّات نهاشته است.
ایــن پــژوهش در دو فدــل تــدوین شــدق اســت :فدــل اوّ بــه معرّفــی
پژوهشهای آغازین ادبیّات تطبیقـی در جاـاع عـرب اختدـا

دارد کـه

مؤلّـ  ،بیشــتر آعهــا را نیــز «غیــر روشــمند» و «شــتابزدق» میدانــد .آثــار
پژوهشهراع و پیشهامانی همچوع :روحی الخالدی ،سـلیماع الب ـتانی ،ه ـطاکی الحمدـی ،فخـری ابـو
ال ّعود ،نجیب العقیقی ،عبدالرّزاق حمیدق و ابراهیم سالمه.
فدل دوم اثر در دو بخش است :بخش نخ ت به معرّفـی «پژوهشهـای روشـمند و مـدرع» ادبیّـات
تطبیقــی در جاــاع عــرب اختدــا

دارد .مؤلّ ـ

در ایــن فدــل ،مــمن معرّفــی دو مکتــب فران ــه و

آمریکایی ،به بیاع نقدهای واردق بر این دو مکتب  -که بیشتر در آثار دیهـر معارـراع وی نیـز مالح ـه
میشود  -پرداخته است.

در حوز مکتب فران ه ،به تالشهای محمّد غنیمی هال و معرّفی کتـاب األدب املقرار ایشـاع اشـارق

میکند و در تبیین مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی بـه معرّفـی آثـاری همچـوع دراسرات يف األدب املقرار

(عطیه عامر) ،األب املقار  :النظبیة والتطبیر (احمـد درویـش) ،مردار األدب املقرار (سـعید علـوش) و األدب

املقار ( :أصوله ،تطوره ومناهجه) (احمد طاهر مکّی) و ...میپردازد.
مؤلّ

در ادامة این مباحث به ابزارها و شرایط علمیای که پژوهشـهراع ادبیّـات تطبیقـی بـداع نیـاز

دارند ازجمله آگاهی از تحوّالت ن ری و تاریخی این رشته و ...نیز اشارق میکند .این رویکرد مؤلّـ ،
پژوهش وی را از آثار ب یاری از معارراع ،متمایز میکند چراکه جدّیترین چالش در ادبیّات تطبیقـی
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جااع اسالم ،نبود روش پژوهش و بیتوجّای به مباحث ن ری این حوزق است.
بخش دوم کتاب نیز بـه مومـون نمونـههای عملـی در سـه حـوز ادبیّـات تطبیقـی اختدـا

دارد:

پژوهشهای تطبیقی در حوز ادبیّات کشورهای اسالمی ،پژوهش تطبیقی عربی  -غربی و پژوهشهـای
عربی ،شرهی و غربی .مؤلّ

در هر سه بُعد به معرّفی و نقد مختدر برخی نمونههای برج ته نیز پرداختـه

است.
به هر حا  ،ویژگیهای برج تة این اثر را میتواع اینگونه دستهبندی کرد:
 .1واکاوی سیر تحوّالت تاریخی ادبیّات تطبیقی در جااع عرب
 .2نقد ایجازگونة پژوهشهای رورتگرفته در این حوزق
 .3پرداختن به مباحث ن ری و جریاعهای فکری دانش ادبیّات تطبیقی
 .4اهتمام و تأکید بر پژوهشهای روشمند و نوین.
*

تورج زینیوند

دانشیار گروق زباع و ادبیّات عربی ،دانشهاق رازی ،کرمانشاق ،ایراع

* .رایانامه:

t.zinivand@razi.ac.ir

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشگاه رازی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار  ،8331صص813-841 .
(نقد و نظر)

اشارتی گذرا به تأثير مضامين قرآن کریم در شعر حافظ
ز حاف اع جااع کس چو بندق جمع نکرد
لطـــاح
«از استاد حافظ ،میر سید شری
الاامات و حدیث هدسی و لطاح

حکمـــی بـــا نکـــات هرآنـــی

جرجانی (م  618هـ) نقل شـدق اسـت کـه مـیگفـت :شـعر حـافظ همـه
حکمی و نکات هرآنی است( ».علوی مقدم)83 :1361 ،

حافظ رمز موفّقیّت خود را در تأثیرپذیری از هرآع میداند:
رــبخ خیــزی و ســالمت طلبــی چــوع حــافظ

هرچــه کــردم همــه از دولــت هــرآع کــردم
(حافظ)431 :1386 ،

در بیت زیر نیز اشارق به آشنایی خود با چااردق روایت مختل
عشقت رسد به فریـاد ،ار خـود بـهسـاعِ حـافظ

از هرآع کریم دارد:

هـــرآع ز بـــر بخـــوانی در چـــاردق روایـــت
(هماع)131 :

در بیت زیر مدّعی است که اشعارش تف یر هـرآع اسـت و خواننـدق را از شـرت و تومـیخ آیـات هـرآع
بینیاز میکند:
چـــو مـــن مـــاهی کلـــی آرم بـــه تحریـــر

تــــو از نــــوع و القلــــم مــــیپــــرس تف ــــیر
(هماع)363 :1366 ،

در این بیت هم بهرراحت به حافظ هرآع بودع خود اشارق دارد:
ندیــــدم خــــوشتــــر از شــــعر تــــو حــــافظ

بـــــه هرآنـــــی کـــــه انـــــدر ســـــینه داری
(هماع)806 :1386 ،

حافظ در این بیت به روشنی از انس خود با هرآع کریم یاد میکند:
حاف ــا در کــنر فقــر و خلــوتِ شــبهــای تــار

تا بـود وردت دعـا و درس هـرآع ،غـم مخـور
(هماع)343 :
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چااردق بار تکرار واژ هرآع در دیواع حافظ گواهی بر تأثیرپذیری وی از هرآع کـریم بـودق اسـت
در شعر حافظ عبارات هرآنی بهوفور دیدق میشود .من ور ازعبارات هرآنی بخشی از یی آیه اسـت کـه

ن
رار﴾ (توبره ،)011
معنایی م تقل دارد .مثـل ﴿یَر ْبُزقْرهُ نمر ْ َي ْی ُ
رل َ ََْتَِر ُ ﴾ (طرق )3 /و ﴿ َجنَّرات َجْر نبَت َْْتَر َارا ْاأل َْاَ ُ
این عبارتهای هرآنی گاق بدوع دخل و تدرّف در وزع و هافیة ابیات خوش نش تهاند ماننـد ﴿ نمر الَْرا ن
َ َ

ُك َّل َش ْي َيي﴾ (انبیرا  )03و گاق بنا به مرورت شعری اندک تغییری در آعها رورت گرفته اسـت مثـل
قم فن نیه َيتَّی َمطل نع ال َفجب» که بهجای «هي»« ،فیه» آمدق است.
« َس ٌ

افزوع بر این دقها تعبیر ،ارـطالت و واز هرآنـی در شـعر حـافظ دیـدق میشـود ازجملـه «إ یکراد»

«صبغة الل»« ،جنة املأوی»« ،شیطا رجیم» گاق نیز بنا به مرورت وزع شعر کلمات مختلـ

هرآنـی را بـا هـم

ترکیب کردق است مانند «ع م رمیم»« ،باشت عـدع» و «هـرّة العـین» تیواژقهـای هرآنـی نیـز در شـعر

حافظ بهوفور دیدق میشود ازجمله «میقات»« ،سلِبیل»« ،الِت» و...
بیتردید «لطای

حکمی با نکات هرآنی» جایهاق برج تهای در اشعار حافظ دارد .برخـی از ایـن نکـات

هرآنی ب یار آشکار است از جمله:
آســــماع بــــار امانــــت نتوان ــــت کشــــید

هرعـــة کـــار بـــهنـــام مـــن دیوانـــه زدنـــد
()246 :1386

ضرنَا ْاألَمانَرةَ َعلَرل َّ ن
َ وا َْنبَ ن
ن أَ ْ ََْ نَلْنَ َارا َوأَ ْشر َف ْق َ نم ْن َارا َو َمَلَ َارا
که برگرفته از آیة مبارکة ﴿إن ََّّن َع َب ْ
راأ فَرأَبََْ
َ
الِ َرَ َوات َو ْاأل َْر ن َ
ْن
وما َج ُاوً ( ﴾.ايزاب  )27است.
ِا ُ إننَّهُ َكا َ ظَلُ ً
اْلنْ َ

گاق تأثیرپذیری حافظ از حکمتهای هرآنی به دهّت بیشتری نیاز دارد مثل ارثیة باشت برای مؤمنین در
بیت زیر:
حاف ــا خلــد بــرین خانــة مــورو مــن اســت

انـــدر ایـــن منـــز ویرانـــهنشـــیمن چـــه کـــنم
()481 :1386

َّ ن
این بیت متأثّر از آیة ذیل اسـت﴿ :قَر ْد أَفْرلَر الَْ ْمنمنُرو َ  ،الَّ نرِی هرم نيف ص َرقمننم َش ن
اش ُرعو َ  ،أُولَئن َ
َ ُْ َ ْ
َ ُ
رَ ُه ُرم ال َْوا نروُرو َ  ،الرِی َ
یَ نبوُو َ ال نْف ْب َد ْو َ ُه ْم فن َیاا َشالن ُدو َ ( ﴾.مممنو .)0

در این نوشتار کوتاق چند مضموع هرآنی در اشعار حافظ معرّفـی شـدق اسـت .ویژگـی ایـن مضـامین
وجود نکات مشترک ظریفی است که از دید شارحاع اشعار حافظ بهدور ماندق است.
 .8خداوند قادر مطلق
ســــیر ســــرار و دور همــــر را چــــه اختیــــار

در گردشــــند برح ــــب اختیــــار دوســــت
(حافظ)64 :1386 ،
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﴿ َو َّ
وم ُم َِخ ََّبات نِب َْم نبهن( ﴾.اعراف( )34 /نقل از پرتو علوی)46 :1381 ،
ُّج َ
س َوالْ َق ََ َب َوالن ُ
الش َْ َ

سیر سرار و دور همرَّ :
وم .در گردشند برح ب اختیار دوستُ :م َِخ ََّبات نِب َْم نبهن.
ُّج َ
س َوالْ َق ََ َب َوالن ُ
الش َْ َ

 .2منزل ماه و خورشيد
ماق و خورشید بـه منـز چـو بـه امـر تـو رسـند

یـــار مـــهرویِ مـــرا نیـــز بـــه مـــن بازرســـاع
(حافظ)324 :1386 ،

َّرََّنهُ َمنَا نز َأ( ﴾.یس( )31 /نقل از زرّینکوب)212 :1361 ،
﴿ َوالْ َق ََ َب قَد ْ
ماق و خورشید :الْ َق ََب .به منز َ :منَا نز َأ

 .3مشيّت الهی
جام می و خوع د هـر یـی بـه ک ـی دادنـد

در دایــــر ه ــــمت اومــــان چنــــین باشــــد

﴿ َوتُ نع ُّز َم ْ تَ َشا ُ َوتُ نِ ُّأ َم ْ تَ َشا ُ( ﴾.آ عمراع( )28 /نقل از سرار)10 :1386 ،
جام می :تُ نع ُّز خوع د  :تِأ
به دُرد و راف تو را حکم نی ت ،خوش درکـش

(حافظ)211 :1386 ،

کــه هرچــه ســاهی مــا کــرد عــین الطاف ــت
(حافظ)83 :1386 ،

ِل أَ ْ ُنْبُّوا َشیْئًا َو ُه َو َشب لَ ُك ْم َو َّ
اللُ یَر ْعلَ ُم َوأَنْرتُ ْم َ تَر ْعلَ َُو َ ( ﴾.بقرق)218 /
ِل أَ ْ تَك َْبُهوا َشیْئًا َو ُه َو َش ْيٌ لَ ُك ْم َو َع َ
﴿ َو َع َ
دُرد :تَك َْبُهوا رافُ :نْبُّوا عین الطافت تَ :ش ْيٌ لَ ُك ْم.

دلبـــر آســـایش مـــا مدـــلحت وهـــت ندیـــد

ورنــــه از جانــــب مــــا د نهرانــــی دان ــــت

َ نم يِنة فَ نَ َّن
الل( ﴾.ن اء)16 /
از جانب ما د نهرانی دان تَ ﴿ :ما أ َ
َصابَ َ ْ َ َ َ َ

(حافظ)86 :1386 ،

 .4شرابریختن حق
آنچـــه او ریخـــت بـــه پیمانـــة مـــا نوشـــیدیم

اگـــر از خمـــر باشت ـــت وگـــر بـــاد م ـــت

﴿قُل لَ ی ن
صیبَنَا إنَّ َما َكتَ َ َّ
اللُ لَنَا( ﴾.توبه( )31 /نقل از پرتو علوی)46-41 :1381 ،
ْ ُْ
ورا( ﴾.دهر( )21 /نقل از هماع)46 :
﴿ َو َس َق ُ
اه ْم َرُُّّبُ ْم َش َب ًاًب طَ ُا ً

آنچه او ریخت به پیمانة ماَ :س َق ُاه ْم َرُُّّبُ ْم.

(حافظ)31 :1386 ،

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 8331

811

 .1حضور هميشگی خداوند
در عشـــا خانقـــاق و خرابـــات فـــرق نی ـــت

هرجــا کــه ه ــت ،پرت ـوِ رویِ حبی ـب ه ــت
(حافظ)66 :1386 ،

﴿ ...فَأَیرنَا تُرولُّوا فَرثَ َّم وجه َّن
الل( ﴾. ...بقرق( )113 /نقل از دامادی 143 :1311 ،و پرتو علوی)16 :1381 ،
َُْ
َْ َ َ
هرجا که ه ت ،پرتوِ رویِ حبیب ه ت ... :فَأَیرنَا تُرولُّوا فَرثَ َّم وجه َّن
الل. ...
َُْ
َْ َ َ

 .1نزدیکی خداوند به بندگان
بیـــدلی در همـــه احـــوا خـــدا بـــا او بـــود

او نمـــیدیـــدش و از دور خـــدا را مـــیکـــرد
(حافظ)113 :1386 ،

﴿ َو ُه َو َم َع ُك ْم أَیْرنَ ََا ُكنْتُ ْم( ﴾.حدید( )4 /نقل از خطیب رهبر)60 :1381 ،

اْلنِْا َ ونَرعلَم ما تُروس نو بن نه نَر ْفِهُ وََْن أَقْربب إنلَی نه نم يب نل الْونر ن
ید( ﴾.ق( )18 /نقل از پرتـو علـوی،
ُ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
﴿ َولَ َق ْد َشلَ ْقنَا ْن َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
)82 :1381
یف ْ
اْلَبنيُ( ﴾.انعام)103 /
ص َار َو ُه َو اللَّ نط ُ
ار َو ُه َو یُ ْد نر ُك األَبْ َ
﴿ َّ تُ ْد نرُكهُ األَبْ َ
صُ

ن
ب إنل َْی نره مر ْ َي ْب نرل ال َْونری نرد .او نمیدیـدش َّ :تُ ْد نرُكرهُ
ْرب ُ
بیدلی در همه احـوا خـدا بـا او بـودَ :و ُه َرو َم َع ُك ْرم .و ََْنر ُ أَقر َ
ار.
األَبْ َ
صُ

میــاع عاشــا و معشــوق هــیی حایــل نی ــت

تو خـود حجـاب خـودی حـافظ از میـاع برخیـز
(حافظ)380 :1386 ،

اْلنِْا َ ونَرعلَم ما تُروس نو بن نه نَر ْفِهُ وََْن أَقرْبب إنلَی نه نم يب نل الْونر ن
ید( ﴾.ق( )18 ،نقل از پرتـو علـوی،
ُ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
﴿ َولَ َق ْد َشلَ ْقنَا ْن َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
)11 :1381

میاع عاشا و معشوق هیی حایل نی ت :وََْن أَقرْبب إنلَی نه نم يب نل الْونر ن
ید .تو خود حجاب خودیَ :ما تُر َو ْسر نو ُ بن نره
َ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ِهُ
نَر ْف ُ

 .1خطر لغزش آدمی
دام سخت ــت مهـــر یــار شـــود لطــ

خـــدا

ورنـــه آدم نبـــرد رـــرفه ز شـــیطاع رجـــیم
(حافظ)300 :1386 ،

لِون إن َّ ما رنيم رني إن َّ رني غَ ُف ن
ن ن َّ
یم( ﴾.یوس )33 /
س أل ََّم َارةٌ نًب ُّ
ٌ
ور َّري ٌ
َ َ َََ َ
﴿ َوَما أُبَر نبى ُ نَر ْفِي إ النَّ ْف َ

دام سخت استَ :وَما أُبَر نبى ُ نَر ْف نِي .مهر یار شود لط

خدا :إن َّ َما َرني َم َرن َي.

ضل َّن
الل َعلَْی ُك ْم َوَر ْمَتُهُ َ تَّربَ ْعتُ ُم َّ
الش ْیطَا َ إنَّ قَلن ًیق( ﴾.ن اء)63 /
ورنه آدم نبرد ررفه ز شیطاع رجیم﴿ :ل َْوَ فَ ْ ُ
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 .1رحمت خداوند
بیــا کــه دوش بم ــتی ســروش عــالم غیــب

نویـــد داد کـــه عام ـــت فـــی

﴿إن َّ َّ ن
الِنُوب َن
َج ًیعا( ﴾.زمر( )33 /نقل از سرار)208 :1386 ،
اللَ یَرغْف ُب ُّ َ

رحمـــت او

(حافظ)331 :1386 ،

ت ُك َّل َش ْي ( ﴾.اعراف)138 /
﴿ َوَر ْمَنِت َو نس َع ْ
عام است فی

ت ُك َّل َش ْي .
رحمت اوَ :وَر ْمَنِت َو نس َع ْ

 .3توکل به خداوند
بجــاع دوســت کــه غــم پــردق بــر شــما نــدرد

گـــر اعتمـــاد بـــر الطـــاف کارســـاز کنیـــد
(حافظ)330 :1386 ،

﴿ ...وم یرتوَّكل علَل َّن
الل فَر ُا َو َي ِْبُهُ( ﴾...طالق)3 /
َ َ َََ ْ َ

ت فَرتوَّكل علَل َّن
نن
الل إن َّ َّ
ن( ﴾... ،آ عمراع)180 -131 /
﴿ ...فَنإ َذا َع َزْم َ َ َ ْ َ
اللَ ُنَ ُّ ال َُْتَ َوكل َ
نن
به جاع دوست که غم پردق بر شما ندرد :إن َّ َّ
رل
اللَ ُنَر ُّ ال َُْتَ َروكل َ
ن .اگر اعتماد بر الطاف کارسـاز کنیـد :فَرتَ َوَّك ْ
علَل َّن
الل.
َ

 .81گرایش به حق
دامــن دوســت بدســت آر و ز دشــمن به ــل

مــرد یــزداع شــو و فــار گــذر از اهرمنــاع
(حافظ)321 :1386 ،

روأ لنص ن
اللُ إن ْذ أَ ْش َب َجهُ الَّ نِی َ َك َف ُبوا ََثنِن اوْرنَ ْ ن
رايبن نه َ َْْ َرز ْ إن َّ َّ
ص َبهُ َّ
اللَ َم َعنَرا فَرأَنْر َز َأ
رن إن ْذ ُمَرا نيف الْغَرا نر إن ْذ یَر ُق ُ َ
ص ُبوهُ فَر َق ْد نَ َ
﴿إنَّ تَر ْن ُ
َ
الِر ْفلَل وَكلنَرةُ َّن
الل س نكینَته َعلَی نه وأَیَّ َدهُ نِبنُود َمل تَربوها وجع ن
ن
ن
الل نه َري ال ُْعلْیَرا َو َّ
ریم( ﴾.توبـه/
اللُ َع نزی ٌرز َيك ٌ
رل َكل ََرةَ الَّرِی َ َك َف ُربوا ُّ َ َ
َُّ َ َ ُ ْ َ
ُ ْ َْ َ َ َ َ َ

)40
بعید نمینماید که حافظ در بیت باال ن ری به این آیه داشته است.

اللَ َم َعنَا فَأَنْر َز َأ َّ
دامن دوست به دست آر ...مرد یزداع شو :إن َّ َّ
اللُ َس نكینَتَهُ َعلَْی نه َوأَیَّ َدهُ نِبُنُود َملْ تَر َبْو َها .و فار گـذر

از اهرمناع :فَأَنْر َز َأ َّ
اللُ َس نكینَتَهُ َعلَْی نه.

 .88پيروی از سخن حق
حــافظ ار خدــم خطــا گفــت نهیــریم بــرو

ور به حا گفـت ،جـد بـا سـخن حـا نکنـیم
(حافظ)313 :1386 ،

ن ن ن ن
َي َِنَهُ( ﴾.زمر( )16 -11 /نقل از سرار)114 :1386 ،
﴿فَبنش ْب عبَاد ،الَِّی َ یَ ِْتَ نَ ُعو َ الْ َق ْو َأ فَریَتَّبن ُعو َ أ ْ
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ِنَهُ.
ور به حا گفت جد با سخن حا نکنیم :یَ ِْتَ نَ ُعو َ الْ َق ْو َأ فَریَتَّبن ُعو َ أ ْ
َي َ

 .82بخشش و سخاوت
ای نـور چشـم مـن ســخنی ه ـت گـوش کــن

چــوع ســاغرت پرســت بنوشــاع و نــوش کــن
(حافظ)341 :1386 ،

ن
ن
ن ن
روأ َر ن
ب لَ ر ْروَ أ َّ
ت فَریَ ُق ر َ
َج ررل قَ نبیر ر فَأ َّ
َير ر َد ُك ُم ال ََْ ر ْرو ُ
َش ر ْربتَنَّ إن َ أ َ
﴿ َوأَنْف ُق رروا َّررا َرَزقرْنَ ررا ُك ْم مر ر ْ قَر ْب ر نرل أَ ْ ََنْدَ أ َ
َص ر َّرد ََ /وأَ ُكر ر ْ مر ر َ
ن( ﴾.منافقوع)10 /
َّ
الصاِلنن َ

ت .بنوشاع و نوش کنَ :وأَنْنف ُقوا ن َّا َرَزقرْنَا ُك ْم.
َي َد ُك ُم ال ََْ ْو ُ
چوع ساغرت پر است :قَر ْب نل أَ ْ ََنْدَ أ َ

 .83روزنامة اعمال
آبــــی بــــه روزنامــــة اعمــــا مــــا فشــــاع

باشــــد تــــواع ســــترد حــــروف گنــــاق ازو
(حافظ)382 :1386 ،

﴿فَأ ََّما َم ْ أ ن
وأ َها ُؤُم اقر َْبُؤوا كنتَابنی ْه( ﴾.حاهه)11 /
ُودَ كنتَابَهُ بنیَ نَینن نه فَریَ ُق ُ

ن نن
نن
ن
﴿وُكر َّ ن
رَ
راًب یَرلْ َقرراهُ َمنْ ُ
رَ الْیَر ْروَم َعلَْیر َ
رَ َك َفررل بننَ ْف نِر َ
رورا ،اقْ ر َربأْ كنتَابَر َ
شر ً
نَ لَررهُ یَر ْروَم الْقیَ َامررة كتَر ً
ِررا أَل َْزْمنَرراهُ طَررا َبهُ نيف ُعنُقرره َوُْْرب ُ
رل إنْ َ
َ
ن
َيِیبًا( ﴾.اسراء( )14-13 /نقل از دامادی)133 :1311 ،
َ یرب ند ُأ َّ ن نن
ن
ِنَات َوَكا َ َّ
ورا َرني ًیَا( ﴾.فرهاع)10 /
﴿فَأُولَئ َ ُ َ
اللُ غَ ُف ً
اللُ َسیئَام ْم َي َ
تواع سترد حروف گناق ازو :یرب ند ُأ َّ ن نن
ِنَات.
َُ
اللُ َسیئَام ْم َي َ
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