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استفاده از آیات قرآن و احادیث نبوی در متون منثور پس از اسالم امری رایـج بـود کـه بـه منظـور
حفظ کالم الهي و نبوی ،همچنین آرایش و تزیین متن به شیوههای گوناگون به کـار مـيرفـت .کـاربرد
آیات و احادیث ،اساس و شالودۀ متون عرفاني را تشکیل ميدهد که در نثرهای ساده و فنّي ایـن دسـته
از متون به صورت گسترده به کار رفته است .کتان شرح شطحیّات اثـر روزبهـان بقلـي از جملـه متـون
منثور عرفاني به نثر فنّي (قرن ششم) است که در آن بیش از هزار بار آیات قـرآن و احادیـث نبـوی بـه
شیوههای مختلف به کار رفته است .در این مقاله کوشش شده است با مطالعة دقیق و کامل کتان شرح
شطحیّات ،ابتدا ،آماری جامع از تعداد آیات و احادیث به کار رفته در مـتن ارائـه شـود و پـس از نشـان
دادن موارد پرکاربرد ،از سه دیدگاه دستور ،بیان و معاني به بررسي و تحلیل کاربرد انواع آیات و احادیث
کتان پرداخته شود .در بخش دستور ،نقشهای دستوری آیات و احادیث اعمّ از فاعلي ،مفعولي ،اضـافي
و ،...نیز نحوۀ قرار گرفتن آنها در جمله بررسي شده است .در بخش بیان ،اضافههـای تشـبیهي سـاخته
شده با آیات و احادیث ،تصاویر شاعرانه حاصل از آنها ،انگیزه و اهـداف روزبهـان از سـاختن ایـن گونـه
تصاویر تحلیل و بررسي شده است .در قسمت معاني نیز بر اساس دیدگاه حسـین خطیبـي بـه بررسـي
اغراض ثانوی کاربرد آیات و احادیث در جمله پرداخته شده است.
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مقدّمه
کاربرد آیات و احادیث به تقلید از نثر عربي در متون منثور فارسي راه یافت .جاحظ استفاده از آیات
قرآن و احادیث نبوی را امری واجب برای کاتـب قلمـداد کـرده اسـت .بـه گفتـة او اسـتفاده از آیـات و
احادیث از محاسن کالم و دلیل رونق و انسجام آن است که به شیوههـای متعـدّدی صـورت مـيگیـرد،
همچون استشهاد برای استدالل و خاتمه دادن به نزاع ،تضـمین و( . ...ر.ک القلقشـندی6363 ،م ،.ج:6
663ـ  .)668در آغاز ،اقتباس از آیات قرآن و احادیث از نظر تأیید و تأکیـد مطلـب ،اقتضـای معنـي یـا
اقامة حجّت اهمّیت داشت ،امّا به مرور زمان غیر از این اهداف برای زینت و آرایـش کـالم نیـز بـه کـار
رفت ،به گونهای که علمای بالغت به تفصیل دربارۀ آن سخن گفتند .به گفتـة خطیبـي کـاربرد آیـات و
احادیث در نثر فارسي تنوّع و تکلّف بیشتری نسبت به نثر عربي دارد ،چرا که به دلیل اختالف زبان الزم
بود هنگام پیوستن آیات و احادیث به جملهای در متن فارسي دقّت و شرایط فنّي خاصّي رعایـت شـود،
امّا در متون عربي نیازی به این گونه مالحظات نبود (ر.ک خطیبي.)667 :6868 ،
در متون عرفاني آغازین چون کشفالمحجون و رسالة قشیریه آیات و احادیث جهت تأکید و تأییـد
مطلب ،ترجمه یا ارائة شرح و تفسیری گستردهتر به کار ميرفت ،امّا اواخر قرن پنجم و در قـرن ششـم،
همزمان با اوجگیری نگاه تأویلگرا و عرفاني به معاني آیات قرآن و احادیـث ،اقتبـاس بـه قصـد تأییـد و
تأکید مطلب نیز جلوۀ دیگری به خود گرفت .استعمال اضافههای تشبیهي و ساخت تصاویر شـاعرانه بـا
آیات و احادیث و استفاده از آنها برای بیان معاني ظریف و دقیق عرفاني رواج یافـت .ایـن امـر در النّوبة
الثّالثة تفسیر میبدی ،آثار عینالقضات و روزبهان بقلي فراوان دیده ميشود .عارفان مانند بسیاری از اهل
علم ،آیات و احادیث را تنها به منظور دلیلي برای اثبات عقاید و مدّعای خویش به کـار نبردنـد ،بلکـه از
آن همانند عنصری تصویرساز جهت تأکید و القای مؤثّر معاني و محتوای واالی عرفاني بهره بردند.
روزبهان بقلي شیرازی ( 181ـ 988هـ  .ق ).ملقّب به شیخ شطّاح از عارفان بزرگ قرن ششـم اسـت
که آثار بسیاری در تفسیر ،شرح احادیث ،فقه ،کالم ،عرفان و تصوّف به رشـتة تحریـر درآورده اسـت .از
جمله آثار زیبا و معروف وی در عرفان ،کتان عبهرالعاشقین و شرح شطحیّات اسـت .روزبهـان در شـرح
شطحیّات به شرح و توصیف سخنان شورانگیز عارفان و دفاع از شـطحیّاتي چـون «أنـا الحـق» حـالّج و
«سُبحَانِي مَا أَعظَمَ شَأني» بایزید پرداخته است .او هدف خود را از نوشتن کتان ،شرح اینگونـه سـخنان
عجیب و شگفت عارفان بزرگ ـ یعني همان شطحیّات ـ و در نتیجه ،پاک و مبرّا ساختن ساحت آنهـا از
دروغ و بهتان و افترای نادانان و ناشناسان طریقت خوانده است .ابـزار روزبهـان بـرای شـرح شـطحیّات،
استفاده از آیات قرآن و احادیث است ،آن هم نه به شـیوۀ سـاده و معمـول ،بلکـه بـه شـکل پیچیـده و
پُرتصویر .در حقیقت ،ميتوان گفت زبان شرح روزبهـان ،بـرای شـطحیّات ،زبـاني آکنـده از تصـویرهای
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آمیخته ،پيدرپي و پیچیدهای است که در بیشتر موارد یک سـوی آن را آیـات قـرآن و احادیـث نبـوی
شکل داده است.

تاکنون آیات و احادیث در این متن به طور کامل و دقیق بررسي نشده است .2از سوی دیگر ،شـیوۀ ایـن
پژوهش نسبت به موارد مشابه تازگي دارد ،چرا که کوشش کردهایـم پـس از مطالعـة دقیـق و گسـتردۀ
کتان شرح شطحیّات و نشان دادن ،آمار آیات و احادیث و موارد پرکاربرد ،پیوند آنها را با بافـت مـتن از
سه منظر دستور ،بیان و معاني ،بررسي و تحلیل کنیم.

2ـ آیات و احادیث در شرح شطحیّات
به طور کلّي 6683 ،مرتبه آیات قرآني در کتان شرح شـطحیّات بـه کـار رفتـه کـه  338آیـه غیـر
تکراری است .همچنین  388مرتبه احادیث نبوی استفاده شده که  676مـورد غیـر تکـراری اسـت .در
جدول زیر آیاتي که بیش از ده بار و احادیثي که بیش از پنج بار تکرار شده ،آمده است:
آیه

شمار تکرار

«أَرِنِي» (األعراف)638 /

83

«أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ» (األعراف)678 /

86

«إِنِّي أَنَا اللَّهُ» (القصص)88 /

68

«تُبْتُ إِلَیْکَ» (األعراف)638 /

68

«دَنَا فَتَدَلَّى» النّجم)3 /

88

«رَبَّنَا ظَلَمْنَا» (األعراف)88 /

63
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از آنجا که کتان شرح شطحیّات روزبهان بقلي تصحی هانری کـربن تعلیقـات مناسـبي نـدارد ،لـذا

متنژپوهی ادبی،

بررسي تأثیر آیات قرآن و احادیث در متون فارسي امری رایج است ،امّا معموالً در این پژوهشها بـه
ارائة آمار و نشان دادن گونههای مختلف اقتباس اکتفا ميشود .حسین خطیبي در کتان فنّ نثر در ادن
پارسي تالش کرده است شیوههای مختلف کاربرد آیات و احادیث در متون نثر پارسي را از نظـر ارتبـاط
لفظي و معنوی آن با جمله نشان دهد .محمّدعلي محمّدی نیز در پایاننامه خود با عنوان تأویل آیـات و
احادیث در متون فارسي تا قرن هفتم ،تأویل و انواع آن را در متون اسماعیلي ،فلسفي و عرفاني بررسـي
کرده است (ر.ک محمّدی .)6873 ،در بخش عرفاني آن ،چهـار دسـتهبنـدی کلّـي صـورت گرفتـه کـه
عبارتند از6 :ـ تأویل مفاهیم قرآني8 .ـ تأویالت تصویری8 .ـ کـاربرد آیـات و احادیـث هماننـد شـاهدی
برای اصطالحات عرفاني3 .ـ برداشت خاص از آیه و حدیث .بنابراین ،دسـتهبنـدی دقیقـي بـرای نشـان
دادن شیوههای مختلف کاربرد آیات و احادیث انجام نشده است.
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«سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى» (اإلسراء)6 /

68

«وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» (طه)686 /

68

«قَانَ قَوْسَیْنِ» (النّجم)6/

63

«قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» (األنعام)66 /

68

«کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ» (الرّحمن)81 /

68

«مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى» (النّجم)67 /

63

«مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» (النّجم)66 /

68

«هَذَا رَبِّي» (األنعام 77 ،71/و )73

86

*************
حدیث نبوی

شمار تکرار

أَنتَ کَمَا أَثنَیتَ عَلَي نَفسِکَ

1

جَاءَ اهللُ مِن سِینَا

1

خَلَقَ اهللُ آدَمَ عَلَي صُورَتِهِ

69

رَأیتُ رَبِّي فِي أَحسَنِ صُورَۀٍ

3

اَلفَقرُ فَخرِی

1

الَ أَحصَي ثَنَاءَ

36

لَستُ کَأَحَدِکُم

1

لِي مَعَ اهللِ وَقتٌ

3

جدول فوق نشان ميدهد که روزبهان در تألیف شرح شطحیّات بیشتر تحت تأثیر کدام یک از آیـات
و احادیث قرار گرفته است و اینکه مضامین کدام یک از آنها برای او بیشتر الهـامبخـش اسـت و ابـزاری
برای تصویرسازی و ابداع مضامین و تأویالت عرفاني به شمار رفته است ،چنانکه در بخش بیان خواهیم
دید ،ایجاد تصاویر شاعرانه با آیات و احادیث پرکاربرد نیز بیشتر است.
تعدّد ،تنوّع و پیچیدگي کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیّات نظر خطیبي را مبني بر سادگي و
بيتکلّفي صنعت اقتباس در نثرهای عرفاني قرن ششم رد ميکند .ایشان در این بـاره چنـین گفتـهانـد:
«در نثرهای عرفاني [قرن ششم] نیز صنعت اقتباس معمول و متداول بود ،لیکن بـه شـیوۀ قـدیم ،هـیچ
گونه تکلّف و تنوّعي نداشت و به سادگي و رواني در سیر طبیعي معني ،به طریق ارسال و اطـالق جـای
ميگرفت و بیشتر به صورت نقل قول و گاه با ترجمه و شرح همراه بود ،بـه کیفیّتـي کـه اگـر از رشـتة
عبارت برداشته ميشد ،معاني نميگسیخت و عبارت ناقص و ناتمـام و یـا مشـوّش بـه نظـر نمـيآمـد»
(خطیبي.)883 :6868 ،
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1ـ پیوندهای دستوری آیات و احادیث با متن شرح شطحیّات
آیات قرآن و احادیث را در شرح شطحیّات از نظر ارتباط و پیونـد دسـتوری بـه دو شـیوه مـيتـوان
دستهبندی کرد:

2ـ )1ذکر آیات و احادیث بدون پیوند دستوری با جمله

«لَیسَ الخَبَرُ کَالمُعَایَنَ ِ» » (همان.)816 :

1ـ )1ذکر آیات و احادیث پیوسته با متن
در این شیوه آیات و احادیث به لحا دستوری وابسته به متن است و جدا کردن آنها از متن موجب
گسستن رشتة معنایي کالم ميشود .این ارتباط از دو جهت قابل بررسي است که عبارتند از:

2ـ1ـ )1نقشهای دستوری
یکي از ویژگيهای کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیّات ،تنـوّع نقـشهـای دسـتوری آنهاسـت.
روزبهان گاه از طریق آیه یا حدیث ،قید حالت ميسازد که نمونة آن را در متون عرفاني کمتر دیدهایم:
* نقش فاعل« « :لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ» بیخ اشکال از محلّ خیال برآورد» (همان.)888 :

متنژپوهی ادبی،

در شرح شطحیّات این نوع به ندرت دیده ميشود و موارد به کار رفته به صورت نقل قولي است کـه
نميتوان آن را از رشته نثر جدا کرد« :نبیني که حق سیّد را گفت« :قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَـر مِّـثْلُکُمْ» » (بقلـي
شیرازی« )688 :6838،نبیني که حق ـ سبحانه ـ از حـال سـلیمان چـون خبـر داد« :إِذْ عُـرِضَ عَلَیْـهِ
بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِیَادُ» » (همان« )697 :چنان که آسمان تحت سایة عرش ـ علیـهالسّـالم ـ گویـد:
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این دسته از آیات و احادیث از حیث رابطة دستوری جدا از متن شرح شطحیّات هستند و با حـذف
آنها از بافت متن رشتة معنایي کالم دچار خلل و سستي نميشود .حسین خطیبي چهـار اسـلون بـرای
کاربرد آیات و احادیث در متون نثر و کیفیّت ارتباط لفظي آنها با متن تعیین کرده است .او این مـورد را
در قِسم چهارم قرار داده است و چنین تعریف کرده است« :به صورت نقل قول بـا عبـاراتي کـه آیـه یـا
حدیث را از رشتة نثر منفکّ و مجزّا نشان ميدهد .در بین اقسام چهارگانـة مـذکور تنهـا در ایـن مـورد
است که اگر آیه یـا حـدیث را از رشـتة عبـارت جـدا کنـیم ،پیونـد معـاني نخواهـد گسـیخت» (ر.ک
خطیبي )886 :6868،مانند« :بدان که دروغ مظنّة کفر است و ضمیمة ضالل ،حیث قال ـ عَزَّ من قَـال
ـ «إِنَّمَا یَفْتَرِی الْکَذِنَ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللّهِ»(8وراویني81 :6833 ،ـ.)89
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* نقش نهاد (مسندٌإلیه)« :لَعَمْرُکَ» تاجِ «لَوالَکَ»ش (همان« )37 :عَفَا اللّهُ عَنـکَ» عـذرِ گنـاه اهـل
آفاقش» (همان) «لَو کَانَ مُوسَي حَیّاً مَا وَسَعَهُ إِالَّ اتِّبَاعِي» بَریدِ حضرت او» (همان).
* نقش مفعول« :و بر منبر مسجد یثرن «عَلِمتُ مَا کَـانَ وَ مَـا سَـیَکُون» گفتـه» (همـان) «بـه عجـز
خویش در روی آن شاهد ازل گفتند« :الَ عِلمَ لَنَا» » (همان.)681 :
* متمم« :از «حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنیَاکُم» دست بدار» (همان.)686 :
* قید« « :تُبتُ إِلَیکَ»گویان به حق مينالیدند» (همان.)97 :
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* مسند« :ماه بنيهاشم ،محمّد المصطفي ،در سُبُلِ تجرید «الرَّفِیقُ األَعلَي»گویان شـد» (همـان)37 :
«قَالُواْ بَلَى»گویان شدند و عروس قِدَم را جویان» (همان« )97 :تا چون حبیب «لَسْتُ کَأَحَـدِکُم»گویـان
شدند» (همان.)93 :
* گروه مسندی :که در آن مضاف به همراه مضافٌإلیه ـ که آیه یا حـدیث اسـت ـ نقـش مسـند دارد:
«قرآن در عین نشانش خبر «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَـا طَغَـى» » (همـان« )37 :توریـت در الهـامش رمـز «مَـا
أُوحِي» ،زبور در الحانش سرِّ «مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» » (همان).
* نقش اضافی :این نقش ،بهویژه اضافة تشبیهي ،بسامد باالیي در متن شرح شطحیّات دارد .ترکیبـات
اضافي آیات و احادیث در شرح شطحیّات را ميتوان به چند دستة زیر تقسیم کرد:
 )2اضافة اختصاصي:
«رازِ «فَأَوْحَي» ،رمزِ «مَا أُوحِي» ،خبرِ «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى» ،سرِّ «مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» ،اشارتِ
«جَاءَ حَبِیباً» (همان).
 )1اضافة تشبیهي:
این نوع اضافه همان است که در متون متداول است و تعریف آن در کتـانهـای بیـان آمـده اسـت
اضافة مشبّهٌبه به مشبّه .در این مورد آیات قرآن و احادیث در حُکم مشبّه قرار ميگیرنـد ماننـد :آیینـة
«صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ» (همان )663:باغِ «رَبَّنَا ظَلَمْنَا» (همان .)669 :در ادامة مقالـه بـه تفصـیل از
آن سخن به میان خواهد آمد.
 )9اضافة بیاني:
در کتان شرح شطحیّات ،ترکیبات اضافي آیات و احادیث وجود دارد که در آن بـه معنـای مرکـزی
آیه یا حدیث توجّه و اشاره شده است .این معنای محوری در بر دارندۀ ویژگي خاصّي است که روزبهـان
آن را بیرون کشیده ،به آیه یا حدیث اضافه کرده است مثالً حدیث «الَ أُحصَي ثَنَاءَ عَلَیکَ» ،کـه معنـای
محوری آن ،عجز و ناتواني از ثنا و ستودن حقتعالي است .روزبهـان واژۀ «عجـز» را بـه همـین حـدیث
اضافه ميکند« :عجزِ «الَأُحصَي ثَنَاءَ» » (همان .)887 :اگر ایـن ترکیـب را بـاز کنـیم ،بـه ایـن صـورت
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درميآید« :عجزی مانند آنچه در حدیثِ «الَ أُحصَي ثَنَاءَ» آمده است» .یا ترکیب «عتـانِ «الَ تَثْرَیـبَ»»
(همان )676 :یعني «سرزنشي مانند آنچه در آیة «الَ تَثْرَیبَ» آمده است» .8نمونـههـای دیگـر« :شـرطِ
متابعتِ «قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللّـهُ» » (همـان« )663 :مشـتِ «فَـوَکَزَهُ مُوسَـي»
(همان )618 :برهنگي «وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّ ِ» (همان .)388 :در همة این ترکیبات بـه
معنای محوری آیه یا حدیث اشاره شده است.
باید گفت در این نوع اضافههایي که یک طرف آنها یعني مضافٌإلیه ،آیـه یـا حـدیث اسـت ،از نظـر
ساختار مانند اضافة تشبیهياَند ،امّا نميتوان آنها را مانند اضافههای تشبیهي توضی داد یـا دریافـت .در
اضافة تشبیهي مانند «شکوفة گفتار» ميتوان توضی داد :گفتار از جهت طراوت و تازگي ماننـد شـکوفه

 )3اضافة توضیحي:
مرحوم فرشیدورد دربارۀ ایـن اضـافه گفتـه اسـت« :ماننـد «شـعرِ «عبـادت بـه جـز خـدمتِ خَلـق
نیست»»...که عبارت «عبادت به جز خدمت خلـق نیسـت» ،بَـدَلِ «شـعر» بـه شـمار مـيرود  ...آنهـا را
ميتوان «اضافة بدلي» یا نوعي اضافة توضیحي دانست» (فرشیدورد .)888 :6833 ،در شـرح شـطحیّات
گاهي از این اضافه استفاده شـده اسـت« :آیـتِ «تَعْـرِفُهُم بِسِـیمَاهُمْ» » (بقلـي شـیرازی)669 :6838،
«حدیثِ «نَحنُ مَعَاشِرُ األَنبِیَاءِ اَشَدُّ بَالءً ثُمَّ األَمْثَلُ فَاألَمثَلُ» » (همان.)19 :
 )9اضافة فاعلي و مفعولي:
«و آن اضافة مصدر و اسم مصدر و اسم معناست بـه فاعـل یـا مفعـول معنـوی آن ،ماننـد :رفـتن او
(اضافة فاعلي) ،دیدن دنیا (اضافة مفعولي)» (فرشیدورد .)888 :6833 ،نمونـه اضـافة مفعـولي در شـرح
شطحیّات« :نشنیدهای که هواخواهان امر در گفتن «أَتَجْعَـلُ فِیهَـا مَـن یُفْسِـدُ فِیهَـا» حـدیثِ «أَنبِـئْهُم
بِأَسْمَائِهِمْ» ندانستند؟» (بقلي شیرازی.)673 ::6838،
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نور است ،بلکه باید بگوییم« :نوری از نوع نوری که در آیة «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات» آمده است .بنابراین ،ایـن
گونه اضافات که ساختار اضافة تشبیهي دارند ،از نظر معني و منظور ،تشبیهي نیستند ،بلکه ميتوان آنها
را از نظر معني نوعي «اضافة بیاني» دانست که مضافٌإلیه نـوع و ماهیّـت مضـاف را بیـان مـيکنـد .در
ترکیبهایي مانند :چراغدانِ «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات» ،که در آنها واژۀ مضاف در آیـه نیامـده ،بلکـه کلمـهای
مناسب با آن آمده است ،باید گفت :چراغداني که در آن نوری از نوع نورِ «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات» است .ایـن
اضافهها را نميتوان از نوع «تلمیحي»8قلمداد کرد ،چون مضافٌإلیه تلمی به معنایي خارج از آیه نـدارد
و نوع نور گفته شده است .در واقع ،دربارۀ صفت یا خصوصیّت مضاف توضی مـيدهـد و یـا بـه نـوع یـا
ویژگي آن اشاره ميکند و اشاره حاضر است نه غایب.
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 )1یکي دیگر از انواع اضافههایي که در شرح شطحیّات به کار رفته است و بـرای آن در کتـانهـای
بیان و دستور عنواني مشخّص نشده است ،اضافهای است که در آن آیه یا حـدیث بـه جـای یـک کلمـه
(اسم یا صفت) به صورت ترکیب اضافي نقل ميشود .خطیبي از این مورد به عنوان یکي از صـورتهـای
اقتباس یاد کرده است و این مثال را آورده« :خواص در کُنج بال و زاویة عَنا بماندندی و بعضـي از منـافع
«وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» باطل گشـتي» کـه در آن تمـامي آیـه بـه جـای کلمـة
«حدید» آمده است( ».خطیبي .)881 :6868 ،نمونة این نوع اضافه را در این عبـارات شـرح شـطحیّات
م ـيتــوان مشــاهده کــرد« :جملــه ،زبــانِ «نَحْ ـنُ نُسَ ـبِّ ُ بِحَمْ ـدِکَ» ،الل «الَ عِل ـمَ لَنَــا» شــده» (بقلــي
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شیرازی ،)637 :6838،یعني «زبان تسبی گویان» «دانست که سِرِّ تنزیه مراد آن دارد که حَدَث از قِدَم
جدا شود به زبانِ «الَ أُحصَي ثَنَاءَ» از غنا بیخودی در معرفت دست بداشت» (همان )691 :یعني «زبـانِ
عاجز و ناتوان» .روزبهان عالوه بر «زبان» ،با واژگاني چون «دهان» و «لب» نیز که در سـخن گفـتن بـه
کار ميرود ،ترکیبهایي با این حدیث ساخته است که ذیل همـین نـوع اضـافه قـرار مـيگیـرد ماننـد:
«دهانِ «الَ أُحصَي ثَنَاء» » (همان« )866 :لبِ «الَ أُحصَي ثَنَاءَ» (همان.)616 :

1ـ1ـ )1شیوههای پیوستن به جمله
در این بخش برای بررسي شیوههای مختلف پیوند آیه یا حدیث به جملـه ،بـر اسـاس دیـدگاههـای
حسین خطیبي عمل ميکنیم و نمونههای آن را در شرح شطحیّات نشان ميدهیم.
چنانکه گفته شد ،خطیبي از جهت کیفیّت ارتباط لفظي آیات و احادیث با رشتة نثر چهار اسـلون
متفاوت را مشخّص کرده است (خطیبي .)886 :6868،پیش از این ،قِسم چهـارم را ذیـل عنـوان «ذکـر
آیات و احادیث بدون پیوند دستوری با متن» توضی دادیم .در اینجا به سه قِسم دیگر اشاره ميکنیم:
الف) پیوستن آیات و اخبار به رشتة نثر بيهیچگونه فاصله و بدون استعمال کلمهای که عبارت را از نثـر
فارسي متمایز و مجزّا نشان دهد ،چنانکه گویي ترکیب عربي دنبالة عبارات فارسي است و این در انواع
مختلف اقتباس دشوارترین و دقیقترین اقسام آن است« :استاد سرای ازل این کدخدایي از بهر تو نیکـو
کرده است و میزان تسویت هر دو به دست تو بازداده «وَالَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَ ً إِلَـى عُنُقِـکَ وَالَ تَبْسُـطْهَا
کُلَّ الْبَسْطِ» (وراویني« )66 :6833 ،سر به گریبانِ اَبَد فـرو بـر کـه از ایـن حـدیث جهانیـان نابینااَنـد:
«یَنظُرُونَ إِلَیْکَ وَهُمْ الَ یُبْصِرُونَ» » (بقلي شیرازی« )668 :6838،ممکن شودکه تعزّز بـه کبریـاء حـق
کرد « :وَلِلَّهِ الْعِزَّۀُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ» » (همان) «معروف چون عارف بیند و عارف چون معروف بینـد.
نظر یکي است .آن همه حقّ است که ميبیند «قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» » (همان« )668 :مغرور مشو به سال
و ماه! چون در غیب پنهان شدی« ،لَیسَ عِندَ اهللِ صَبَاحٌ وَ الَ مَسَاءٌ» » (همان.)883 :
ن) پیوستن آیه یا حدیث به نثر فارسي با «که» موصوله و حذف متمّم مانند:
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«استمداد قوای او از اجرام علوی و هیاکل قدسي بود و خلعت کمال او این اسـت کـه «وَمَـن یُـؤْتَ
الْحِکْمَ َ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا کَثِیرًا» » (وراویني« )816 :6833 ،حقّ القلم بنگر که «الشَّـقِيُّ مَـن شَـقَي فِـي
بَطنِ أُمِّهِ» (بقلي شیرازی« )686 :6838،از قدم خالفت ربوبیّت در اصـطفائیّت ایـن یافـت کـه «إِنَّ اهللَ
اصطَفَي آدَمَ» » (همان« )888 :تاجِ «لَوالَک» بینداز که چون قباء قَدَر باژگونه گردد ،مهد سکن ملکوت
نزد طوارق جبروت ابن آدم زند .در اراکستان عرفات مهار کشتي مطایاءِ نبوّت کشد که «لَیتَ رَنَّ مُحَمَّدٍ
لَم یَخلُق مُحَمَّداً» » (همان.)686 :

9ـ بیان
پیش از پرداختن به این بخش ،برای نشان دادن برجستگي کاربرد اضافة تشبیهي و تصاویر شـاعرانة
آیات و احادیث در شرح شطحیّات نسبت به دیگر متون عرفاني ،شیوههای متعدّد کاربرد آیات و احادیث
را در متون عرفاني مشهور پیش از آن بررسي ميکنیم.

2ـ )9نگاهی به کاربرد تصاویر شاعرانة آیات و احادیث در متون عرفانی
در کتانهای صوفیّه چون کشفالمحجون و رسالة قشیریه ميبینیم که آیات و احادیث بـه صـورت
مستقیم و بدون هیچ گونه تصویر ـ بیشتر به روش تأکید و تتمیم مطلب ـ به کـار رفتـه اسـت .مؤلّفـان
این کتانها به قصـد تعلـیم آمـوزههـای عرفـاني دسـت بـه تـألیف زدنـد و بیشـتر از آنکـه در اندیشـة
تصویرپردازی و استفادۀ شاعرانه از آیات و روایات باشند ،بـه فکـر تعلـیم آمـوزههـای قرآنـي و مفـاهیم
صوفیانه در زندگي فرد ،از طریق بیان سخنان بزرگان و مشایخ و استنباط آنان از آیات و احادیث بودنـد:
«جنید را پرسیدند از توحید گفت :آن بُوَد که بنده یگانه گردد به حقیقت یگانگي ...و چون این بدانست،
نفي کرد اضداد و اَنداد را و مانندگي و چگونگي صورت و مثال و آنچه بر وی روا نیسـت« ،لَـیْسَ کَمِثْلِـهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ» » (قشیری« )66 :6837 ،رُویم را پرسیدند که نخست فریضه که خداوند ،عزّ
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این کاربرد در شرح شطحیّات بسامد باالیي دارد و چنـانکـه در بخـش نقـشهـای دسـتوری بیـان
کردیم ،ترکیبهای اضافي ساخته شده در شرح شطحیّات بیشتر به صـورت اضـافة تشـبیهي اسـت .بـا
توجّه به اینکه بحث اضافة تشبیهي در بخش بیان نیز مورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت .در اینجـا بـرای
اختصار از ذکر نمونههای بیشتر خودداری ميکنیم.

متنژپوهی ادبی،

ج) پیوستن آیه یا حدیث به عبارت فارسي به طریق ترکیب اضافي ،مانند:
«آنچه اندر ازل مقسوم بود ،خوردم .سرد و گرم روزگار دیدم و تلخ و شیرین او چشیدم و تنبیه «وَلَا
تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا» همیشه نصب عین خاطر داشتم» (وراویني.)61 :6833 ،
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و جلّ ،فریضه کرد بر خلق ،چیست؟ گفت :شناختن ،از بهر آنکه گفت« :وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالْـَِنسَ إِلَّـا
لِیَعْبُدُونِ» » (همان.)68:
شاید بتوان گفت اوّلین ردّ پای کاربرد شاعرانة آیات و احادیث در رسـالههـای منسـون بـه خواجـه
عبداهلل انصاری (قرن پنجم) یافت ميشود .در این رسالهها کم و بیش اضـافههـای تشـبیهي و اسـتعاری
ساخته شده با آیات و روایات به چشم ميخورد« :توانگران به سیم و زر نازند و درویشان قوت از «نَحـنُ
قَسَمْنَا» سازند» (انصاری« )88 :6836 ،چنان اقتضا کرد که خورشـید «یُحـبُّهُم» بدرخشـد و گـل

متنژپوهی ادبی،
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«یُحبُّونَه» بشکفد تا جمله کاینات در رضاء او پناه یافتند و هر یک به قصد خویش راه یافتند» (همـان:
 « )686در عالم معني چون کاتب امر سالک از قلم تیز کار اذکار روز را به وسیلة مـداد شـب سـیاه بـر
قرطاس اخالص «وَقُومُواْ للّه قَانتینَ» روان دارد» (همان.)93 :
در کتان سوان العشّاق غزالي نزدیک به چهار تصـویر شـاعرانه (اضـافة تشـبیهي ،اضـافه اسـتعاری،
تشخیص) به کار رفته است« :اصل عشق از قِدَم روذ ،نقطة باء«یُحِبُّهُم» به تخمي در زمین «یُحبُّونَـه»
افگندند ،ال بل آن نقطه در «هم» افگندند تا «یُحبُّونَه» برآمذ» (همان.)77 :
میبدی در کشفاالسرار( ،در النوب الثالثه) بیشتر از روش تأویلي بهره جسته است ،با این حـال ،بـه
ندرت به شیوۀ تصویری نیز پرداخته است« :جمالي دیدند بينهایت ،تاج «خَلَقَ اهللُ آدَمَ عَلَی صُورَته»
بر سر ،حُلّة «وَنَفَخْتُ فیه من رُّوحی» در بر ،طراز عنایت «یُحبُّهُمْ وَیُحبُّونَهُ» بـر آسـتینِ عصـمت»
(میبدی ،6897 ،ج« )696 :6موسي آمد از خود بیخود گشته ،سر در سـر خـود گـم کـرده  ...از بحـار

عشق موج «أَرنی» برخاسته» (همان ،ج .)786 :8تعداد این گونه تصاویر به کار رفته در کشـفاالسـرار
انگشتشمار است.
عینالقضات همداني نیز در کتان تمهیدات ،تصاویر شاعرانة آیات و احادیـث را آن هـم بـه صـورت
اضافة تشبیهي به کار برده است« :امّا صوم در عالم حقیقت عبارت است از خوردن طعام و شران ،کـدام
طعام؟ طعام «اَبیتُ عندَ رَبِّی» ،کدام شران ،شراب «وَ کَلَّمَ اهللُ مُوسَی تَکلیماً» این را صـوم معنـوی
خوانند» (عینالقضات همداني« )66 :6836 ،کعبة نور «اوّلُ مَا خَلَقَ اهللُ نُوری» در قالبِ بایزید بـود»
(همان« )63 :دریغا در عالم «کُنتُ کَنزاً مَخفیّاً فَأَحبَبـتُ أَن أُعـرُ » مخفـي بـود ،او را بـه عـالم
«لَوالَکَ لَمَّا خَلَقتُ الکَونَینَ» آوردند» (همان .)819 :عینالقضات در نامهها ،بیشتر به صورت مسـتقیم
و در جهت تأیید و تأکید سخن خویش یا ارائة تفسیری عرفاني از آیات و احادیث بهره جسته است .این
عارف دلآشنا ،در کتان زبدةالحقایق و شکویالغریب که به عربي نوشته ،از این تصاویر اسـتفاده نکـرده
است.
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در این میان باید از سنایي ،شاعر بزرگ و بنیانگذار شعر عرفاني سخن گفت که در آثار خـویش بـه
وفور تصاویر شعری آیات و احادیث را به کار ميبرد .او در مکاتیب خویش از نظر لفظي و معنوی ،پي در
پي برای بیان مقصود از آیات و احادیث مدد مـيگیـرد« :امّـا هنـوز آن تغیّـر و تحیّـر بـر جـای کـه ای
سبحاناهلل ،اگرچه آیینة صیقلزدۀ ایمان معذور بوده از تشریف این جلوه که «المُـؤمِنُ غُـر کَـرِیمٌ» ،امّـا
آینهدار معذور نبود از زخم این دو کارد که «وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ به علْمٌ» و «دَعْ مَا یُربیکَ إلَی مَا
الَ یُرْبیکَ» و از آن اثر که «اِنَّ امْرَأة اَعْرَابیّ قَالَتْ لِعُمَرَ :لِأَیِّ شَيءٍ تَسوُدُنَا إِذَا لَمْ تَعْرِف اُمُورَنَا؟» (سـنایي،
13 :6818ـ .)19یا «چهرۀ عجز پیش آیینة «الَ أُحصَی ثَنَاءَ عَلَیکَ» بداشته» (همان.)68 :

اینجا با متافیزیکي سر و کار داریم که با مفاهیم بیان نميشـود .ایـن متافیزیـک اساسـاً بـا نقـشهـا،
نقشهایي پرجالل ،باعظمت ،صاعقهافکن و حیرتانگیز کار ميکند .از هر گونه که بخواهید  ...اندیشـه و
ادراک روزبهان در ذات خود مثالياَند که به هیچ وجه به معنای خیالین نیست .همـان طـور کـه جهـان
«مثالین» دنیایي خیالي نبود ،محلّ بینشهای تجلّينگر ،محلّ صُوَر ملکوتي در ملکوت است» (شایگان،
 .)836 :6876مطالعة نمونة منتخب زیر از شرح شـطحیّات ،نقـشاندیشـي روزبهـان را در زمینـه بیـان
مطالب کالمي و عرفاني نشان ميدهد:
«ای حبّة مزبلة کاروانگاه مراکب افعال! در پستي بمان ،تـا عُقـان عِقـان غیـرت تـو را برگیـرد و در
حوصلة صفت اندازد .قِدَم عَدَم گرداند ،آنگـه «کُلُّ مَنْ عَلَیهَا فَانٍ» برخوانـد .شـرم نـداری کـه در بحـر
وحدت بيکشتي وحدت توحید را پشتي کني؟» (بقلي شیرازی.)688 :6838 ،
تصاویر شگفت از این دست در شرح شطحیّات بسیار است .آیات و احادیث نیز در پرتو همـین نگـاه
شاعرانه و هنرمندانه نگریسته و بیان شدهاند .تصاویر شاعرانة آیات و احادیـث بیشـتر از طریـق ترکیـب
اضافي تشبیهي ایجاد شده است که در اینجا به بررسي چگونگي ساخت این گونه اضافههـای تشـبیهي،
نقد و تحلیل تصاویر آنها ميپردازیم.

2ـ1ـ )9اضافة تشبیهی
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یکي از ویژگيهای سبکي شرح شطحیّات ساختن تصاویر شاعرانه با آیات و احادیـث اسـت .فراوانـي
تعداد این گونه تصاویر به حدّی است که اگر آنها را از کتان جدا کنیم ،چیزی از متن باقي نخواهد ماند.
این امر از سویي حاصل نگرش نقشاندیش روزبهان است و او با چنین بینشي تجربههای کشف و شهود
فردی را با مطالعات عمیق عرفاني گِرِه ميزند و حاصل کار او جهاني ميشود سرشـار از نقـشهـایِ پُـر
جوش و خروشِ عواطف آمیخته با تأمّالت نظری .کُربن دربارۀ بینش نقشاندیش روزبهان ميگویـد« :در

متنژپوهی ادبی،

1ـ )9تصاویر شاعرانة آیات و احادیث در شرح شطحیّات
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کاربرد اضافة تشبیهي آیات و احادیث در شرح شطحیّات بسامد باالیي دارد .نزدیک به  989تصـویر
حاصل ترکیبات اضافي تشبیهي است که در آن «مشبّهٌبه» به آیه یا حـدیث اضـافه شـده اسـت338( ،
تصویر از آنِ آیات و  38تصویر از آنِ احادیث است) بسامدی که در میان متون عرفاني کمنظیـر اسـت.
ترکیبهایي چون :آتشِ «إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّـي آتِـیکُم بِخَبَـرٍ أَوْ جَة وَةٍ» (همـان ،)631 :آسـمانِ «قَـانَ
قَوْسَیْنِ» (همان ،)886 :آیینة «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا» (همان ،)638 :آفتانِ «هَذَا رَبِّي» (همـان ،)889 :اغذیـة
«اَلَست» (همان.)68 :

متنژپوهی ادبی،
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1ـ1ـ )9شیوههای ساختن اضافة تشبیهی آیات و احادیث
روزبهان برای ساختن این گونه ترکیبات از چند روش بهره ميگیرد:

الف) انتخان مشبّهبه از واژهای که در خود آیه آمده یا از طریق واژهای کـه بـا یکـي از واژگـان آیـه
تناسب و هماهنگي دارد مانند :چراغدانِ «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (همان )683 :آتشِ «إِنِّي آنَسْـتُ
نَارًا» (همان )631 :کمانگوشههای«قَانَ قَوْسَیْنِ» (همان )686 :تیرِ «قَانَ قَوْسَیْنِ» (همان.)681 :
ن) انتخان مشبّهبه بر اساس قدرت تخیّل ،به گونهای که یافتن وجه شبه تنها در بافت زباني متن و
آگاهي کامل از معنای آیه امکانپذیر است مانند :سوزنِ «دَنَي» که باید جمله را کامل خوانـد تـا علّـت
تشبیه را دریافت« :تویي که جِلبانِ فقرِ خاموشِ «الَأَحصَي ثَنَاءَ» به سـوزن «دَنَـی» دوزی( ».همـان:
« .)696دَنَي» یعني تقرّن پیامبر (ص) به محضر خداوند ،همانند سوزني است که لباس کهنه و فقیرانـة
پیامبر (ص) را (یعني همان عجز پیامبر از ستایش حقتعالي) ميدوزد و بهگونـهای بـر ایـن درد مـرهم
مينهد .زیبایي ترکیبِ «سکّینِ «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» » در بافت تأویالت عرفاني داستان تکّهتکّـه کـردن
مرغان توسّط ابراهیم (ع) خوش ميدرخشد« :مرغِ ازل و ابد با مرغ قِدَم و بقا به لباس مرغ خانگي زمین
برآمدند .در قَفَصِ عنصر این عالم سرِّ تنزیه گفت :این قالّبانِ التباس را بر سَرِ شوامخ کبریائي به سکّین
«إنِّی وَجَّهْتُ وَجْهیَ» پاره کن» (همان.)633 :
ج) استفاده از مشبّهٌبههایي که در متون عرفاني عصر وی رایج بوده است .نمونة برخي ترکیـبهـای
اضافي تشبیهي در شرح شطحیّات را ميتوان در دیگر متون عرفاني پیدا کرد مثالً «زخمِ «لَـن تَرَانِـي»
(همان )36 :که در کشفاألسرار هم آمده است« :موسي را زخمِ «لَن تَرَانِي» رسید ،امّـا در حـال مـرهم
نهاد» (میبدی ،6897 ،ج.)788 :8

9ـ1ـ )9بررسی و تحلیل تصاویر (مشبّهٌبه) آیات و احادیث
مشبّهٌبههایي که در جایگاه مضاف ،تصاویر آیات و احادیـث را شـکل دادهانـد یـا از مظـاهر طبیعـت
انتخان شدهاند یا از مظاهر زندگي بشری (اقشار مختلف مردم ،ابزار دستساز انسان).
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در این بخش برای تحلیل انواع تصاویر بر اساس مشبّهٌبه ،فهرستي از اضافات تشبیهي ساخته شده با
آیات و احادیث ميآوریم.
اضافههای تشبیهی که مشبّهٌبه عناصر طبیعت است:
آیات
خبَـ ٍر َأ ْو
ت نَـارًا َّل َعلِّـي آتِـیکُم ِّم ْنهَـا ِب َ
آتشِ «إِ نِّـي آ َنسْـ ُ

احادیث
مرغانِ «الَ أُحصَي ثَنَاءَ» ()91

جَ ْوَةٍ» (.)631
اشتران محاملِ «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى» ()631

مرغِ «تَنَامُ عَینِي» ()688

بادِ «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا» ()887

شوامخِ قافِ «خَلقتُ بِیَدَیّ» ()669

بارگیرِ «إِنِّي لَأَجِدُ رِی َ یُوسُفَ» ()886
باغِ «رَبَّنَا ظَلَمنَا» ()669
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بانگِ مرغِ «اَلَست» ()836
بحرِ «اِرجِعِي» ()889
بحرِ «مَا زَاغَ البَصَر» ()888
بذرِ «فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ» ()77
براقِ «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى» ()887
بیابانِ «اَرِنِي» ()663
خورشید سایهگسترِ «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ»
()693
دانة درختِ «وَ الَ تَقرَبَا» ()861
زمینِ «لَّا شَرْقِیَّ ٍ وَلَا غَرْبِیَّ ٍ» (683و )686

اضافههای تشبیهی که مشبّهٌبه مظاهر زندگی انسان است:
آیات

متنژپوهی ادبی،

آفتانِ «هَذَا رَبِّي» 889

عنقاءِ سایهپذیرِ «ظلّاهلل» ()896

احادیث

آیینة «رَنِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَى»

برقعِ «أَوْلِیائِي تَحْتَ قَبَابِي» ()897

آیینة «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا» ()638

تاجِ «لَوْالَکَ» (686و )616

آیینة «صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ» ()663

تبیرۀ «تَعَرَّضُوا» ()636

آیینة سیمانِ «سَنُرِیهِمْ» جمالِ قدم قدم ()886

رایتِ «الفَقْرُ فَخْرِی» ()693

اِجراخواران «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» ()886

مسندِ «الفَقْرُ فَخْرِی» ()867

استادِ «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ» ()638

منزلِ «الفَقْرُ فَخْرِی» ()888
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اغذیة «اَلَست» ()68

مطربان زبانگیرِ «الَ أَحْصَي ثَنَاءَ» ()896

اقالمِ «تَجَلَّى» ()678

لشکرِ «یُنَزِّلُ اهللُ» ()636

اقالمِ «وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ» ()886

قارورههای «أَنَا أَفْصَ ُ الْعَرَنِ» ()617

بارِ «اِنّـا عرضـنا ال ،امّانـه» ( ،663 ،638 ،618 ،688قصورِ «الَ أَحْصَي ثَنَاءَ» ()388
 837 ،667و )893
سفینة بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا» ( 687و )893

شکر شرانخانة «لِي مَعَ اهللِ» ()673

بازارِ «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» ()616

الماسِ «الَتَسُبُّوا الدَّهْرِ» ()631
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سرمة «مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» ()693
تیر و کمانِ «قَانَ قَوْسَیْنِ» ()689
جاسوسانِ «یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ» ()838
جان هدفِ سهامِ «قَانَ قَوْسَیْنِ» ()31
جرسِ «إِنِّي أَنَا اللَّهُ» ()696
چراغِ «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ» ()836
چراغدانِ «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ» ()683
حلقة «اهْبِطُواْ» ( 863و )893
حُلّة ناتمامِ «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»()863
حمّاالنِ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَ َ» ()616
خوانِ «مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَى» ()18
دامِ «وَ عَصَي» ()861
دروازۀ «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» ()388
دفترِ «قَلْ هُوَ اهللُ» ()838
دیدهبانِ «فَتَهَجَّدْ» ()631
زخمِ سیفِ «لَنْ تَرَانِي» ()676
گلیمِ «یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ» ()663
ساکن عماری «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى» ()669
سایدمهرۀ «اَلَسْت» ()673

با نگاهي به فهرست تصاویر شاعرانه آیات و احادیث متوجّه ميشـویم کـه تصـاویر سـاخته شـده بـا
مظاهر زندگي بشری بیشتر از مظاهر طبیعت است .مظاهر زندگي را که در متن مشـبّهٌبـه قـرار گرفتـه،
ميتوان به چند دسته تقسیم کرد:
الف) بخشهای جغرافیایي :شهر ،قریه ،شهرستان ،بازار ،دروازه ،قصور ،قلعه ،قبّه ،کوچه ،فرّاشخانـه،
صوامع ،عزنخانه ،خرابات ،شرانخانه.
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ن) اقشار مختلف مردم :اِجراخواران ،مطربان ،معلّم ،استاد ،دیدهبان ،عوانـان ،حمّـاالن ،عیّـار ،مـالّح،
بَرید.
ج) لوازم مربوط به زندگي انسان :اعمّ از لوازم پادشاهي (تاج ،مسند) لشکری (مقرعه ،تازیانه ،تبیره،
تیر و کمان ،لشکر ،حَرَس ،سوار ،سیف ،سیّاف) ،دبیری و دیواني (قلم ،اقالم ،خامه ،مـداد ،تختـه ،دفتـر،
صحیفه) ،زندگي معمولي (آیینه ،بیت ،منزل ،خانه ،چراغ و چراغدان ،مهد ،خُنب ،دام ،در ،حبل ،سوزن،
سکّین ،شران ،شربت ،قاروره ،اغذیه ،مرقاة ،مرکب ،محمل ،بار ،مفتاح ،مکحلـه ،مهـره ،نگـین) ،اعضـاء و
مناسبات انساني (چشم ،چهره ،خال ،دَم ،نفس ،روح ،روان ،زبان ،دهان ،لب ،گـوش ،مشـیمه) در میـان
مشبّهبهها دیده ميشود که غالباً به مضافٌإلیه افزوده ميشود و اضافههای استعاری را به وجود ميآورد.

مثال به این آیه توجّه کنید« :وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ ً لَّکَ عَسَـى أَن یَبْعَثَـکَ رَبُّـکَ مَقَامًـا مَّحْمُـودًا :و
پاسى از شب را (از خوان برخیز ،و) قرآن (و نماز) بخوان! این یک وظیفة اضافى براى توست .امید است
که پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد» (اإلسراء .)76 /روزبهان با اسـتفاده از ایـن آیـه
چنین ميگوید« :دیده بانِ «فَتَهَجَّد» کمندِ «مقـامِ محمـود» درانـدازد» (بقلـي شـیرازی.)631 :6838 ،
تصویر این عبارت چنان در ذهن مخاطب نقش ميبندد که از آن پس هر بار که چشمش بـه دیـدهبـان
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 )6روزبهان از لوازم و ادوات و مناسبات زندگي انسان به این سبب این قدر گسترده استفاده ميکند
که مخاطبان او با این اشیاء بیشتر از هر چیز آشنایي دارند و استفاده از آنها به روزبهان کمک مـيکنـد
تا غرابت سخنان خود را از طریق این اشیاء بیشتر در سط ذهـن مخاطبـان بیـاورد .بـه عـالوه ،از ایـن
طریق روزبهان اندیشة خود را با زندگي و اعتقادات دیني که مـردم بـا هـر دو سـر و کـار دارنـد ،پیونـد
ميزند تا توجّه آنان را بیشتر جلب کند .پیوند میان اعتقاد و زندگي که پیوندی میان ذهن و عینِ عادت
شدۀ مخاطبان است ،مخاطبان را نسبت به عادتهای ذهني و عیني خود حسّاس ميکنـد .روزبهـان بـه
قصد شکستن نگاه عادتمدار آنها در هر دو حوزۀ زنـدگي و کـالم حـقتعـالي و پیـامبر (ص) اقـدام بـه
تصویرسازی ميکند و این دو امر عادی شده را به هم پیوند ميزند و از این طریق« ،جور دیگـر دیـدن»
را به آنان یاد ميدهد مثالً وقتـي مـيگویـد« :عوانـانِ «أَتَجعَـل» » (بقلـي شـیرازی )669 :6838 ،یـا
«دیدهبانِ «فَتَهَجَّد» » (همـان ،)631 :یـا «سـیّافِ «یَجعَـلُ اهللُ» (همـان ،)386 :از سـویي ،کـار طبقـة
«عوانان ،دیدهبانان ،سیّافان» مهمّ و برجسته شده است ،از زاویة دیگری ،غیر از آنچه مرسـوم و معمـول
بود ،به آن نگریسته ميشود و از سوی دیگر ،توجّه خواننده را به تأمّل بیشتر در آیات ذکر شـده ،جلـب
ميکند .بدین ترتیب ،هدف دیگر روزبهان که تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب است ،برآورده ميشود .برای
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بسامد باالی استفاده از عناصر زندگي بشری برای ساختن تصاویر شاعرانه با آیات و احادیـث عـالوه
بر اینکه تأثیر زندگي شهری را بر ذهن و اندیشه روزبهان نشان ميدهد ،برآمده از امور و اهداف دیگـری
است از جمله:
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ميافتد ،این آیه به ذهن او متبادر ميگردد و هر گاه در قرآن به این آیه برسد ،کار دیدهبـان و پاسـباني
شبانهاش را به یاد ميآورد .بدین ترتیب ،چند نتیجه حاصل ميشود :جلـب توجّـه مخاطـب بـه کـالم و
همنشیني ناآشنای دو کلمة آشنا و از این طریق ،تحریک نیروی اندیشه ،حافظه ،تخیّل و قدرت تـداعي
معاني مخاطب.
البتّه نباید گمان کرد تنها دنبال کردن چنین اهدافي باعث پدیـد آمـدن ایـن تصـاویر شـده اسـت.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،بینش نقشاندیش روزبهان نميتواند جز با تصاویر از مفـاهیم عمیـق آیـات و
احادیث که در ذهن او ریشه دوانده است و از طریق مطالعـة متـون عرفـاني و تـأمّالت دقیـق نظـری و
مکاشفات فردی وی به بار نشسته ،سخن بگوید .ذهن و تخیّل فعّال روزبهان همچون صیّادی اسـت کـه
نقشهایي متناسب با هر معني را از عالَم عین و ذهن شکار کرده ،به زنجیـر زبـان و کلمـات مـيکشـد.
بنابراین ،زبانِ تصویری شیوۀ غالب بیان کتان شرح شطحیّات است.
با این همه ،هرچند زبانِ تصویری آیات و احادیث در شرح شطحیّات از نظر هنـری و ادبـي درخـور
تحسین و ستایش است ،امّا فهم آن را برای مخاطب عادی دشوار ميکند ،چراکه بیان تصاویر پيدرپـي،
آن هم با زباني سرشار از اصطالحات کالمي و عرفاني ،ذهن مخاطب را خسته ميکنـد و بـه راسـتي در
این زمینه باید روزبهان بود تا بتوان به وسعت ادراک تصاویر و اندیشههایش دست یافت.
8ـ شاید بتوان گفت یکي از دالیل بسامد باالی تصاویر شاعرانهای که بـا لـوازم و مناسـبات زنـدگي
بشر ساخته شدهاند ،ریشه در اندیشه و نگاه روزبهان به جایگاه انسان دارد .اهمیّت و توجّهي که روزبهان
برای مقام انسان در جهان و کائنات قائل است ،از سویي چنـان تصـاویر شـاعرانه را رقـم زده اسـت و از
سوی دیگر ،باعث شده تا در جایجای کتان پس از شرح برخي از شـطحیّات ،فصـلهـایي را بـا عنـوان
«في وصفي»« ،في وصف حالي»« ،في مقالتي» بیاورد که در آنها با توصیفات شگفت ،وجـود خـویش را
که نمایندۀ انسان کامل یا حقیقت وجودی انسان است ،مخاطب قرار داده است« :ای جوهرِ سبّوحي! در
سِلکِ حَدَث چند باشي؟! ای مرغِ قدّوسي! بر کنگرۀ کبریا چرا برنَاَری؟ خفتان موسـي در هاویـة عشـق
انداز تا در عشق همرنگ جان عیسي شوی» (همان« )68 :ای شیرا! جملـه صـفاتي ،نـه تـو بـودی کـه
صدهزار بار قامت سماوات ازل در آغوش خسته کردی؟ نه تو بودی که زیـر نعـلِ رَخـشِ رسـتمِ عشـق
شهرستان ابد درآوردی؟ رسوم ربوبیّت به غبار حیزومِ جان منطمس کردی» (همان.)63 :

9ـ2ـ )9اضافة تشبیهی و توصیف کنایی
چنانکه گفته شد ،اضافة تشبیهي مهمتـرین روش تصویرسـازی بـا آیـات و احادیـث اسـت ،امّـا در
مواردی قصد روزبهان تنها ارائة تصویری تازه با آیات و احادیث نیست ،بلکه با استفاده از تصویر سـاخته
شده ،به صورت غیر مستقیم و استعاری که ميتـوان آن را توصـیف کنـایي نامیـد ،بـه نـام پیـامبران و
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شخصیّتهای دیني و اعتقادی اشاره ميکند .روزبهان از این طریق قدر و بزرگي آنان را بـرای مخاطـب
تجدید ميکند مثالً به جای آنکه بگوید «فرشتگان» ،ميگوید« :عوانانِ «اَتَجعَل»» (همـان .)669 :ایـن
مسأله به خصوص در مورد پیامبر اکرم (ص) بسیار به چشم ميخورد .روزبهان تقریباً در همه جای شرح
شطحیّات از پیامبر (ص) با مجاز و کنایه یاد کرده است .در اینجا به برخي از این تصاویر اشاره ميکنیم.
پیامبر (ص) :ابلقسوارِ «قَوسَین» (همان )888 :بینندۀ ناوکاندازانِ «قَانَ قَوسَین» (همـان)833 :

آدم (ع) :عالِمِ علمِ «وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء» (همان.)663 :
حضرت موسی (ع) :آتشخواه «إِنِّي آنَسْتُ نَارًا» (همان ،)663 :سوارِ «اَرِنِي»گوی (همان.)636 :
خضر (ع) :کاروانساالرِ «وَعَلَّمْنَاهُ» (همان.)697 :

به نظر ميرسد روزبهان در نوشتن شرح شطحیّات و عبهرالعاشقین تحت تأثیر زبان مکتوبات سنایي
و سوان العشّاق غزّالي و چه بسا آثار عینالقضات و طواسین حلّاج بوده است .با ایـن حـال ،او در کـاربرد
این سبک آمیخته با تصاویر به خصوص در صورت اضافههای گوناگون تشبیهي و استعاری ،آنقدر افـراط
ميکند که خود سبک و زبان مستقلّي پیدا ميکند.

7ـ معانی
در علم معاني معموالً به معاني ثانوی انواع جمالت چون ،خبری ،پرسشي ،عاطفي توجّه شده اسـت.
امّا چگونه ميتوان آیات و احادیث به کار رفته در متن فارسي را از نظر علم معاني مورد بحث قـرار داد؟
به نظر ميرسد کسي تاکنون موضوع را از این منظر مطرح نکرده است .البتّه بایـد گفـت در ایـن مـورد
نميتوان معاني ثانوی آیات و احادیث را در نظر گرفت ،بلکه باید به دالیل معنایی یا اغـرا

ثـانوی

کاربرد آنها در جمله توجّه داشت یعني دالیل و اهدافي چون تتمـیم ،تکمیـل یـا تأییـد مطلـب و  ...را
بررسي کرد.
حسین خطیبي ذیل بحث انواع اقتباس ،عالوه بر بررسي ارتبـاط لفظـي آیـات و احادیـث ،مطـالبي
دربارۀ ارتباط معنایي آنها با جمله آورده اسـت کـه از ایـن جهـت در خـور دقّـت و توجّـه اسـت (ر.ک
خطیبي .)889 :6868 ،در این بخش با استفاده از دیدگاه ایشان ارتباط و دالیل معنایي آیات و احادیث
به کار رفته در جمالت شرح شطحیّات را نشان ميدهیم.
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حضرت عیسی (ع) :ناطقِ مهدِ «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» (همان.)388 :
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ساکن گلستانِ «فَتَدَلَّي» (همان )618 :عروسِ «یَنظُرُونَ إِلَیْکَ وَهُمْ الَ یُبْصِرُونَ» (همـان 897 :ـ )891
قهرمانِ «قَانَ قَوسَین» (همان )699 :مسافرِ «وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِی لَـا یَمُـوتُ» (همـان )619 :مـرغِ
آشیانِ «دَنَي» (همان )838 :مـرغِ قفـسِ «دَنَـي» (همـان )889 :نـازکدل «وَلَقَـدْ نَعْلَـمُ أَنَّـکَ یَضِـیقُ
صَدْرُکَ» (همان )618 :ناقهکشِ مهدِ «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى» (همان.)693 :
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از نظر کیفیّت ارتباط معنوی آیات و احادیث با عبارات فارسي ،این شیوهها دیده ميشود:
 )6به طریق تتمیم و تکمیل ،در این نوع که باالترین حدّ تناسب و ظرافت و دقّت در فنّ اقتباس بـه
شمار ميآید ،آیات و احادیث نه تنها از جهت لفظ ،بلکه از نظر معني نیـز بـا اتّسـاق و اتّصـال کامـل در
دنبال عبارت فارسي آورده ميشود و بي هیچ گونه جدایي و تمایز بدان ميپیوندد:
ـ «از مضایقِ شدّت به فراخي نعمت رسیدند و از زنـدان بـه بسـتان و از بیابـانِ درویشـي بـه ایـوا ِ
ن
خوشي و از عذانِ مقیم به جنّاتِ نعیم و لباس از استبرق و حریر و اطعمـه و فواکـه «وَلَحْـمِ طَیْـرٍ مِّمَّـا
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یَشْتَهُونَ * وَ فَاکِهَ ٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُونَ» و اشربة مختوم «خِتَامُهُ مِسْکٌ» (جویني ،6833 ،ج.)61 :6
ـ «درخت آدم به تربیت احکام بالید .عروق در زمینِ قِدَم محکم کرد «أَصْلُهَا ثَابِتٌ» ،سـر بـه هـوای
بقا برافراشت «وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ» » (بقلي شیرازی.)611 :6838 ،
ـ «که آنجا کُشتگان عشق به حیات ازل زنده بیني «بَلْ أَحْیَاءٌ» » (همان.)616 :
ـ «زیرا که به قدرت متّصف شد .قدرتِ قدیم حَسَبِ اوست «وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ» »
(همان.)878 :
 )8به طریق توصیف یا تشری معني قبل ،مانند:
ـ «آن روز که «یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ» نقد حال گردد» (وراویني.)676 :6833 ،
ـ «زیرا که در حکایتشان سکینه و وفاءِ قول «وَکُالًّ نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَکَ»
است» (بقلي شیرازی.)11 :6838 ،
 )8بر سبیل تنظیر و تأکید یا تأیید معني قبل ،مانند:
ـ «سوار گفت شک نیست که تخفیف کردن از متحمّالن بارِ کُلفَت در میـزان حسـنات وزنـي تمـام
دارد و از آن به بهشت باقي توان رسید « ،فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ * فَهُوَ فِي عِیشَ ٍ رَّاضِةیَ ٍ» » (وراوینـي،
.)131 :6833
ـ «نميدانند که جان پُردرد عاشقان در لزوم اُنس و حِجالِ قُدس به دیدۀ حق ،حـق را ببیننـد «مَـا
کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» » (بقلي شیرازی.)16 :6838 ،
ـ « «وَاشَوقَاءِ» حبیب در حقِّ ماست و در کتان مجید حق بدین سخن گواست «کُنتُمْ خَیْـرَ أُمَّـةٍ»
برخوان و خبر «مَثَلُ أُمَّتِي کَمَثَلِ المَطَرِ الَیُدرِی أَوَّلُهُ خَیر أَم آخِرَهُ» بدان» (همان.)18 :
ـ «ساقیان مجلس جنّت با شرانِ نعیم از عیونِ مَعین گِرد ایشان طواف مـيکننـد «یُطَـافُ عَلَـیْهِم
بِکَأْسٍ مِن مَّعِینٍ» » (همان.)76 :
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 )3کاربرد تأویلي :به جز موارد یاد شده در کتان خطیبي ،از لحا ارتباط معنوی آیات و احادیث بـا
عبارات ،ميتوان به کاربرد «تأویلي» اشاره کرد که در متون عرفاني رایـج اسـت .کـاربرد «تـأویلي» را از
سویي ميتوان ذیل همان تأیید یا تأکید مطلب گنجاند ،امّا چون با سـاختار ویـژهای آن هـم در برخـي
متون عرفاني به کار ميرود ،بهتر است ذیل بخشـي جداگانـه از آنهـا سـخن گفـت .در تفسـیر میبـدی
تأویالت عرفاني آیات قرآن یکي از بخشهای مهمّ کتان یعني «النوب الثالث » را رقم زده اسـت .در آثـار

شرح شطحیّات اثر روزبهان بقلي از متون عرفاني منثور قرن ششم دارای سبک فنّي اسـت .یکـي از
بارزترین ویژگي سبکي این کتان ،بسامد باالی کاربرد آیات و احادیث به شیوههای گونـاگون اسـت .بـه
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نتیجهگیری
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عینالقضات نیز از این گونه تأویالت فراوان به چشم ميخورد« :امّا صوم در عالَم حقیقت عبارت است از
خوردن طعام و شران ،کدام طعام؟ طعام «أَبِیتُ عِندَ رَبِّـي» ،کـدام شـران؟ شـرانِ «وَ کَلَّـمَ اهللُ مُوسَـي
تَکلِیماً» این را صوم معنوی خوانند ،روزۀ جان باشد ،این صوم خدا باشد که «اَلصَّومُ لِي» » (عینالقضات
همداني .)66 :6836 ،کاربرد «تأویلي» در شرح شطحیّات نیز به قصد القـای معـاني ناشـي از اسـتنباط
مؤلّف در جهت تأیید مطلب خویش است .به بیان دیگر ،تأویل آیات و احادیث برای روزبهان ابـزار اسـت
نه هدف .او به دلیل مطالعات بسیار آثار عرفاني عارفان پیش از خود چون حـالّج ،سـنایي و  ...از بیشـتر
تأویالت آگاهي دارد و خود بارها قرآن را با همان تأویالت عرفاني خوانده است و با آنها در جهـان ذهـن
خود زیسته است .تفسیر عرائس البیـان وی نمونـهای عـالي از تـأویالت عرفـاني اسـت .در عـین حـال،
تجربیّات فردی عرفاني او نیز ،چنانکه از کتان او کشفاألسرار معلوم ميشود ،سرشار از وجـد و حـال و
شور و مکاشفه است .بنابراین ،هنگام نوشتن اثر خویش دانش کسـبي حاصـل از مطالعـه را بـا حکمـت
برآمده از کشف و مشاهده گره ميزند و اندیشه و دیدگاه خود را در قالب زبـاني سرشـار از اصـطالحات
کالمي و عرفاني به مخاطب عرضه ميکند .برای مثال به این جمالت توجّه کنید« :در ترقّي احوال سـیّد
بنگر .چون مرتقي شد در مدارج توحید که چون به دروازۀ صِرف قِدَم رسید و مقام اوّلش چـون از کَـون
برآمد ،به نعت «مَا زَاغَ البَصَر» دنوّ دنوّ بیافت .در شهود عین افتاد .از او بدو بترسید .گفت« :أَعُوذُ بِرَضَاکَ
مِن سَخَطِکَ» » (بقلي شیرازی .)688 :6838 ،روزبهان با زبان ویژۀ خویش به روایت تازهای از تـأویالت
شناخته شده ،پرداخته است .در مثال فوق ،اندیشة صوفيمآبانه بـر مـتن حاکمیّـت دارد (تصـوّر پیـامبر
(ص) در جایگاه سالکي که قصد دارد از درجات توحید باال رود) ،آیة «مَـا زَاغَ البَصَـر» و حـدیثِ «أَعُـوذُ
بِرَضَاکَ مِن سَخَطِکَ» ابزاری شده برای بیان این اندیشه که پیامبر (ص) چگونه از درجـات توحیـد بـاال
رفته است .زبان هم آمیخته با اصطالحات کالمي و عرفاني است« :توحید ،قِدَم ،مقام ،شهود عین» .بافت
متن هم به صورت روایت ارائه شده است روایتي که نگاه ما را نسبت به شأن نزول شناخته شدۀ آیه یـا
نقل حدیث دگرگون ميکند.
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طور کلّي 6683 ،مرتبه آیات قرآن و  388مرتبه احادیث نبوی (ص) در متن به کـار رفتـه اسـت .بـرای
شناخت شیوههای مختلفي که روزبهان به اقتباس از آیات و احادیث دسـت زده ،از سـه منظـر دسـتور،
بیان و معاني به این مبحث پرداختیم .در حوزۀ دستور ،آیات و احادیـث در نقـشهـای متعـدّدی چـون
فاعل ،نهاد ،مفعول ،قید ،مسند ،متمم و اضافي به کار رفتهاند .در این میان ،نقش اضافي کاربرد بیشتر و
متنوّعتری داشت که به صورتهای مختلفي چون اضافة تشبیهي ،توضیحي ،بیاني و  ...به کار رفته بـود.
همچنین با استفاده از دیدگاه حسین خطیبـي کیفیّـت انـواع ارتبـاط لفظـي و نحـوۀ پیوسـتن آیـات و
احادیث به جمله بررسي شد .در بخش بیان گفته شد که ترکیب اضافة تشبیهي که در آن آیه یا حدیث
حُکم مشبّه دارد ،مانند :آسمان «قَانَ قَوسَین» ،تاجِ «لَوالَک» ،دارای بسامد باالیي است (نزدیک به 989
ترکیب اضافي تشبیهي) .روزبهان از روشهای متعدّدی برای سـاختن ایـن گونـه اضـافههـای تشـبیهي
استفاده ميکند .همچنین تعداد اضافههایي که مشبّهٌبه از مظاهر زندگي انسان انتخان شـده ،بیشـتر از
مواردی است که مشبّهبه مظاهر طبیعت است .علّت ایـن امـر از سـویي ،ریشـه در نگـاه روزبهـان دارد
اهمیّتي که او برای انسان و جایگاهش در خلقت قائل است و از سوی دیگـر ،توجّـه وی بـه جلـب نظـر
مخاطب از طریق آشنایيزدایي .بدین وسیله ،هم مظاهر عادی شدۀ زندگي ،غریب و تازه مينماید و هـم
معاني آیات و احادیث از منظری تازه نگاه ميشود .اضافههای تشبیهي کارکرد دیگـری نیـز در مـتن بـر
عهده دارند و آن ابداع صفات و کنایات تازه برای توصیف پیامبران ،بهویژه پیامبر اکرم (ص) و فرشـتگان
است مانند ترکیبِ «عوانانِ «أَتَجعَل» (همان )669 :که کنایه از فرشتگان اسـت .در بخـش معـاني نیـز
بیان شد که برای بررسي آیات و احادیث از این منظر بهتر است به دالیل معنایي کاربرد آنهـا در جملـه
پرداخت و اینکه چگونه از طریق ارتباط معنایي آیه و حدیث با جمله اهـدافي چـون تأییـد ،تکمیـل یـا
تأویل مطلب دنبال ميشود .در این مورد نیز از نظریّات حسین خطیبي بهره جستیم.

پینوشتها
6ـ برای یافتن آمار دقیق آیات و احادیث از پایاننامه دکتری الهام رستاد بـا عنـوان تصـحی شـرح
شطحیّات روزبهان بقلي استفاده شده است (ر.ک رَستاد.)6868 ،
8ـ شمیسا در کتان معاني و بیان به یکي از انواع اضافه ،یعني «اضافة تلمیحي» اشاره کرده اسـت و
ترکیباتي چون «مصرِ عزّت» را اضافة تلمیحي خوانده است (ر.ک شمیسا .)39 :6871 ،به نظر ميرسـد
اضافههایي چون «مصرِ عزّت» را ميتوان نوعي مجاز مُرسل خواند که مضافٌإلیه ،صفت خاصّ مضـاف را
تداعي ميکند .اضافة تلمیحي اَشکال وسیعتری را تداعي ميکند که انواع مختلفـي را کـه ارزش بالغـي
ندارند ،نیز در بر ميگیرد.
8ـ مثالهای آغازین پس از هر تعریف از فنّ نثر حسین خطیبي است.
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قشیری ،ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن .)6837( .رسالة قشـیریه .ترجمـة ابـوعلي حسـن بـن احمـد
عثماني .تصحی بدیعالزّمان فروزانفر .چاپ اوّل .تهران :زوّار.
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جویني ،عطا ملک بن محمّد .)6833( .تاریخ جهانگشای جوینی .تصـحی حبیـباهلل عبّاسـي ،ایـرج

متنژپوهی ادبی،

بقلي شیرازی ،روزبهان .)6838( .شرح شطحیّات .تصحی هانری کربن .چاپ چهارم .تهران :طهوری.
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القلقشندی ،أبوالعبّاس احمد بن علي6389( .ق .).صبح األعشی فی صناعة اإلنشاء .ج  .6مصر :الهیئة
المصریّ العامّ للکتان.
محمّدی ،محمّـدعلي .)6873( .تأویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قـرن هفـتم .پایـاننامـة
دکتری .دانشگاه تربیت مدرّس.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدّین .)6897( .کشف األسرار و عددة  األبرار .بـه اهتمـام علـياصـغر حکمـت.
تهران :امیرکبیر.

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

وراویني ،سعدالدّین .)6833( .مرزباننامه .به کوشش خلیـل خطیـب رهبـر .چـاپ چهـاردهم .تهـران:
صفيعلیشاه.
هجویری ،ابوالحسن علي بن عثمان .)6837( .کشفالمحجوب .تصحی محمود عابدی .چـاپ چهـارم.
تهران :سروش.
همایي ،جاللالدّین .)6876( .فنون بالغت و صناعات ادبی .چاپ هفدهم .تهران :هما.

