
 

 

متن  
هی  ژپو

بی، اد
 

رۀ 
ما
ش

93، 
ال
س

67، 
ن 
ستا
زم

68
68

 

 بقلی روزبهانشطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآ کاربرد لیتحلی و بررس

 انیپورنامداری تق

 ي، تهرانفرهنگي و مطالعات انساناستاد پژوهشگاه علوم 

 الهام رَستاد
 رّس دانشگاه جهرم، جهرمی زبان و ادبیّات فارسي، مددکتر

 (86/81/6868  تاریخ تصویب: 63/83/6868)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

بـه منظـور    کـه بـود   جیـ رای امری در متون منثور پس از اسالم نبو ثیاحادقرآن و  اتیآاستفاده از 
 کـاربرد . رفـت  يمـ  کـار ی گوناگون به ها وهیشمتن به  نییتزو  شیآرا نیهمچنی، نبوي و اله کالمحفظ 

دسـته   نیـ ا فنّيی ساده و نثرهادر  که دهد يم لیتشکي را عرفان، اساس و شالودۀ متون ثیاحادو  اتیآ
از جملـه متـون    بقلـي اثـر روزبهـان    شطحیّاتشرح  کتانرفته است.  کاراز متون به صورت گسترده به 

ی بـه  نبـو  ثیـ حاداقـرآن و   اتیآاز هزار بار  شیبدر آن  که)قرن ششم( است  فنّيي به نثر عرفانمنثور 
شرح  کتان کاملو  قیدقشده است با مطالعة  کوششمقاله  نیارفته است. در  کاری مختلف به ها وهیش

رفته در مـتن ارائـه شـود و پـس از نشـان       کاربه  ثیاحادو  اتیآی جامع از تعداد مارآ ، ابتدا،شطحیّات
 ثیاحادو  اتیآانواع  کاربرد لیتحلي و بررسي به معانو  انیبدستور،  دگاهید، از سه پرکاربرددادن موارد 

ي اضـاف ي، مفعولي، فاعلاعمّ از  ثیاحادو  اتیآی دستوری ها نقشپرداخته شود. در بخش دستور،  کتان
ي سـاخته  هیتشـب ی هـا  اضافه، انیبي شده است. در بخش بررسدر جمله  ها آننحوۀ قرار گرفتن  زینو...، 

گونـه   نیـ او اهـداف روزبهـان از سـاختن     زهیانگ، ها آناصل از شاعرانه ح ریتصاو، ثیاحادو  اتیآشده با 
ي بررسـ ي بـه  بـ یخط نیحسـ  دگاهیدبر اساس  زیني معاني شده است. در قسمت بررسو  لیتحل ریتصاو

 در جمله پرداخته شده است. ثیاحادو  اتیآ کاربردی ثانواغراض 

هـای کـاربرد آیـات و     اس و شیوه، اقتببقلي، روزبهان شطحیّات، شرح ثیاحادو  اتیآ ی:دیکلواژگان 

 احادیث در نثر.

                                                           

 E-mail: piruz2020@gmail.com 


 E-mail: erastad@yahoo.com   )نویسنده مسئول(
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 مقدّمه

 اتیآ. جاحظ استفاده از افتي راه یفارسي در متون منثور عرباز نثر  دیتقلبه  ثیاحادو  اتیآ کاربرد

و  اتیـ آاسـت. بـه گفتـة او اسـتفاده از      کـرده قلمـداد   کاتـب ی برای واجب امری را نبو ثیاحادو  قرآن

، ردیـ گ يمـ ی صـورت  متعـدّد ی هـا  وهیشبه  کهرونق و انسجام آن است  لیلدو  کالماز محاسن  ثیاحاد

: 6م.، ج6363ی، القلقشـند )ر.ک  . و...  نیتضـم ی استدالل و خاتمه دادن به نزاع، براهمچون استشهاد 

 اي یـ معنـ ی اقتضـا مطلـب،   دیـ تأکو  دییتأاز نظر  ثیاحادو  قرآن اتیآ(. در آغاز، اقتباس از 668ـ 663

 کـار بـه   زیـ ن کـالم  شیـ آراو  نتیزی برااهداف  نیااز  ریغداشت، امّا به مرور زمان  تیهمّااقامة حجّت 

و  اتیـ آ کـاربرد ي بـ یخطدربارۀ آن سخن گفتند. به گفتـة   لیتفصی بالغت به علما کهی ا گونه، به رفت

زبان الزم اختالف  لیدلبه  کهي دارد، چرا عربی نسبت به نثر شتریب تکلّفي تنوّع و فارسدر نثر  ثیاحاد

شـود،   تیـ رعا خاصّي فنّي طیشراي دقّت و فارسدر متن  یا جملهبه  ثیاحادو  اتیآ وستنیپبود هنگام 

 (.667: 6868ي، بیخطگونه مالحظات نبود )ر.ک   نیای به ازیني عربامّا در متون 

 دیـ یتأو  دیتأکجهت  ثیاحادو  اتیآ هیریقشرسالة و  المحجون کشفچون  نیآغازي عرفاندر متون 

، امّا اواخر قرن پنجم و در قـرن ششـم،   رفت يم کارتر به  ی گستردهریتفسارائة شرح و  امطلب، ترجمه ی

و  دییـ تأ، اقتبـاس بـه قصـد    ثیـ احادو  قرآن اتیآي معاني به عرفانو  گرا لیتأوی نگاه ریگ اوجهمزمان با 

شـاعرانه بـا    ریتصاوساخت ي و هیتشبی ها اضافهی به خود گرفت. استعمال گریدجلوۀ  زینمطلب  دیتأک

ـ ا. افـت ي رواج یعرفان قیدقو  فیظري معان انیبی برا آنهاو استفاده از  ثیاحادو  اتیآ  النّوبة  امـر در   نی

ی از اهل اریبس. عارفان مانند شود يم دهیدي فراوان بقلالقضات و روزبهان  نیعی، آثار بدیم ریتفسالثّالثة 

از  بلکـه نبردنـد،   کـار به  شیخوی مدّعاو  دیعقای اثبات براي لیدلرا تنها به منظور  ثیاحادو  اتیآعلم، 

 ي بهره بردند.عرفانی واالی محتواي و معانی مؤثّر القاو  دیتأکجهت  رسازیتصوی عنصرآن همانند 

شطّاح از عارفان بزرگ قرن ششـم اسـت    خیشهـ . ق.( ملقّب به  988ـ  181ی )رازیش بقليروزبهان 

درآورده اسـت. از   ریـ تحر، عرفان و تصوّف به رشـتة  کالم، فقه، ثیاحاد، شرح ریتفسی در اریبسآثار  که

شـرح  اسـت. روزبهـان در    شطحیّاتشرح و  نیالعاشق عبهر کتانی در عرفان، وو معروف  بایزجمله آثار 
حـالّج و  « أنـا الحـق  »ي چـون  شـطحیّات عارفان و دفاع از  زیشورانگسخنان  فیتوصبه شرح و  شطحیّات

گونـه سـخنان   نیا، شرح کتانپرداخته است. او هدف خود را از نوشتن  دیزیبا« يأنشَمَا أَعظَمَ  يانِبحَسُ»

از  آنهـا و مبرّا ساختن ساحت  پاک، جهینتـ و در   شطحیّاتي همان عنو شگفت عارفان بزرگ ـ ی  بیعج

، شـطحیّات ح ی شـر بـرا خوانده است. ابـزار روزبهـان    قتیطری نادانان و ناشناسان افترادروغ و بهتان و 

و  دهیـ چیپ شـکل بـه   بلکـه ۀ سـاده و معمـول،   ویشـ است، آن هم نه به  ثیاحادو  قرآن اتیآاستفاده از 

ی رهایتصـو از  آکنـده ي زبـان ، شـطحیّات ی بـرا گفت زبان شرح روزبهـان،   توان يم، قتیحق. در ریرتصوپُ
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ی نبـو  ثیـ احادو  رآنقـ  اتیـ آی آن را سـو  کموارد ی شتریبدر  کهی است ا دهیچیپي و پ در يپ، ختهیآم

 داده است. شکل

ها بـه   پژوهش نیااست، امّا معموالً در  جیرای امري فارسدر متون  ثیاحادو  قرآن اتیآ ریتأثي بررس

فنّ نثر در ادن . حسین خطیبي در کتان شود يم اکتفای مختلف اقتباس ها گونهارائة آمار و نشان دادن 
رد آیات و احادیث در متون نثر پارسي را از نظـر ارتبـاط   ی مختلف کاربها وهیشتالش کرده است پارسي 

تأویل آیـات و  نامه خود با عنوان  لفظي و معنوی آن با جمله نشان دهد. محمّدعلي محمّدی نیز در پایان
، تأویل و انواع آن را در متون اسماعیلي، فلسفي و عرفاني بررسـي  احادیث در متون فارسي تا قرن هفتم

بنـدی کلّـي صـورت گرفتـه کـه       (. در بخش عرفاني آن، چهـار دسـته  6873مّدی، کرده است )ر.ک  مح

ـ کـاربرد آیـات و احادیـث هماننـد شـاهدی      8ـ تأویالت تصویری. 8ـ تأویل مفاهیم قرآني. 6عبارتند از: 

بنـدی دقیقـي بـرای نشـان      ـ برداشت خاص از آیه و حدیث. بنابراین، دسـته 3برای اصطالحات عرفاني. 

 مختلف کاربرد آیات و احادیث انجام نشده است. یها وهیشدادن 

ي نـدارد، لـذا   مناسـب  قـات یتعل کـربن ی هانر  یتصح بقليروزبهان  شطحیّاتشرح  کتان کهاز آنجا 

 نیـ اۀ ویشـ ، گریدی سو. از 2است نشدهي بررس قیدقو  کاملمتن به طور  نیادر  ثیاحادو  اتیآ تاکنون

و گسـتردۀ   قیـ دقپـس از مطالعـة    میـ ا کرده کوشش کهچرا ي دارد، تازگپژوهش نسبت به موارد مشابه 

را با بافـت مـتن از    آنها، پیوند پرکاربردو موارد  ثیاحادو  اتیآو نشان دادن، آمار  شطحیّاتشرح  کتان

 .میکن لیتحلي و بررسي، معانو  انیبسه منظر دستور، 

 شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآ ـ2

 ریـ غ هیـ آ 338 کـه رفتـه   کـار بـه   شـطحیّات شرح  کتاني در آنقر اتیآمرتبه  6683ي، کلّبه طور 

ی اسـت. در  تکـرار  ریـ غمـورد   676 کهی استفاده شده نبو ثیاحادمرتبه  388 نیهمچنی است. تکرار

 شده، آمده است: تکراراز پنج بار  شیب کهي ثیاحاداز ده بار و  شیب کهي اتیآ ریزجدول 

 

 تکرارشمار  هیآ

 83 (638)األعراف/ « أَرِنِي»

 86 (678)األعراف/ « أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ»

 68 (88)القصص/ « إِنِّي أَنَا اللَّهُ»

 68 (638)األعراف/ « تُبْتُ إِلَیْکَ»

 88 (3النّجم/ « دَنَا فَتَدَلَّى»

 63 (88)األعراف/ « رَبَّنَا ظَلَمْنَا»
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 68 (6)اإلسراء/ « سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى»

 68 (686)طه/ « رَبَّهُ فَغَوَى وَعَصَى آدَمُ»

 63 (6)النّجم/« قَانَ قَوْسَیْنِ»

 68 (66)األنعام/ « قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ»

 68 (81)الرّحمن/ « کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ»

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

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

 86 (73و  77، 71)األنعام/« هَذَا رَبِّي»

************* 
 تکرارشمار  ینبو ثیحد

 1 کَفسِنَي لَعَ تَیثنَأَ امَکَأَنتَ 

 1 انَیسِجَاءَ اهللُ مِن 

 69 ي صُورَتِهِلَعَخَلَقَ اهللُ آدَمَ 

 3 ي أَحسَنِ صُورَۀٍفِي بِّرَ تُیأرَ

 1 یخرِفَاَلفَقرُ 

 36 اءَ ي ثَنَحصَالَ أَ

 1 مکُدِحَأَکَلَستُ 

 3 ي مَعَ اهللِ وَقتٌلِ

 اتیـ آاز  کی کدام ریتأثتحت  شتریب شطحیّاتشرح  فیتألروزبهان در  که دهد يمجدول فوق نشان 

ی ابـزار بخـش اسـت و    الهـام  شتریبی او برا آنهااز  کی کدام نیمضام نکهیاقرار گرفته است و  ثیاحادو 

 میخواه انیبدر بخش  که ي به شمار رفته است، چنانعرفان التیتأوو  نیضاممی و ابداع رسازیتصوی برا

 است. شتریب زین پرکاربرد ثیاحادو  اتیآشاعرانه با  ریتصاو جادیا، دید

ي و سادگي بر مبني را بیخطنظر  شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآ کاربردي دگیچیپتعدّد، تنوّع و 

انـد:   گفتـه  نیچنـ  بـاره  نیادر  شانیا. کند يمي قرن ششم رد رفانعی نثرهاي صنعت اقتباس در تکلّف يب

 چیهـ ، میقـد ۀ ویشـ بـه   کنیلصنعت اقتباس معمول و متداول بود،  زیني ]قرن ششم[ عرفانی نثرهادر »

ی جـا ارسال و اطـالق   قیطري، به معني عیطب ریسي در رواني و سادگي نداشت و به تنوّعو  تکلّف گونه 

اگـر از رشـتة    کـه ي تـ یّفیکورت نقل قول و گاه با ترجمه و شرح همراه بود، بـه  به ص شتریبو  گرفت يم

« آمـد  ينمـ مشـوّش بـه نظـر     او عبارت ناقص و ناتمـام و یـ   ختیگس ينمي معان، شد يمعبارت برداشته 

 (.883: 6868ي، بیخط)
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 شرح شطحیّاتـ پیوندهای دستوری آیات و احادیث با متن 1

 تـوان  يمـ از نظر ارتباط و پیونـد دسـتوری بـه دو شـیوه      شطحیّات شرحو احادیث را در  قرآنآیات 

 بندی کرد: دسته

 ( ذکر آیات و احادیث بدون پیوند دستوری با جمله1ـ2

این دسته از آیات و احادیث از حیث رابطة دستوری جدا از متن شرح شطحیّات هستند و با حـذف  

. حسین خطیبي چهـار اسـلون بـرای    شود يمناز بافت متن رشتة معنایي کالم دچار خلل و سستي  آنها

با متن تعیین کرده است. او این مـورد را   آنهاکاربرد آیات و احادیث در متون نثر و کیفیّت ارتباط لفظي 

 ایـ  هیـ آ کـه ي عبـارات به صورت نقل قول بـا  »در قِسم چهارم قرار داده است و چنین تعریف کرده است: 

ـ اتنهـا در   مـذکور اقسام چهارگانـة   نیب. در دهد يمشان و مجزّا ن منفکّرا از رشتة نثر  ثیحد مـورد   نی

)ر.ک  « ختیگسـ ي نخواهـد  معـان  ونـد یپ، میکنـ را از رشـتة عبـارت جـدا     ثیحـد  ایـ  هیآاگر  کهاست 

قال ـ عَزَّ من قَـال    ثیحة ضالل، میضماست و  کفردروغ مظنّة  کهبدان »(  مانند: 886: 6868ي،بیخط

 (.89ـ81: 6833)وراویني، 8«ذِنَ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللّهِإِنَّمَا یَفْتَرِی الْکَ»ـ 

 کـه ي است قولرفته به صورت نقل  کارو موارد به  شود يم دهیدنوع به ندرت  نیا شطحیّاتشرح در 

)بقلـي  « « کُمْقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَـر  مِّـثْلُ  »را گفت:  دیّسحق  کهي نینب: »کردآن را از رشته نثر جدا  توان ينم

إِذْ عُـرِضَ عَلَیْـهِ   »چـون خبـر داد:    مانیسـل حق ـ سبحانه ـ از حـال     کهي نینب»(  688: 6838شیرازی،

: دیـ گوالسّـالم ـ    هیـ علیة عرش ـ  ساآسمان تحت  کهچنان »(  697)همان: « « بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِیَادُ

 (.816)همان: « «  ِنَیَاعَالمُکَالخَبَرُ  سَیلَ»

 ( ذکر آیات و احادیث پیوسته با متن1ـ1

از متن موجب  آنهادر این شیوه آیات و احادیث به لحا  دستوری وابسته به متن است و جدا کردن 

 . این ارتباط از دو جهت قابل بررسي است که عبارتند از:شود يمگسستن رشتة معنایي کالم 

 یدستوری ها نقش (1ـ1ـ2

سـت.  آنهای دسـتور ی هـا  نقـش ، تنـوّع  شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآ کاربردی ها يژگیوي از کی

 :میا دهید کمتري عرفاننمونة آن را در متون  که سازد يمحالت  دیق، ثیحد ای هیآ قیطرروزبهان گاه از 

 (.888)همان: « برآورد الیخاز محلّ  اشکال خیب« لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ: » »* نقش فاعل
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عـذرِ گنـاه اهـل    « عَفَا اللّهُ عَنـکَ »(  37ش )همان: «کَوالَلَ»تاجِ « لَعَمْرُکَ»(: هیلإ* نقش نهاد )مسندٌ

 )همان(.« حضرت او دِیربَ« ياعِبَاتِّمَا وَسَعَهُ إِالَّ  اًیّحَي وسَمُ انَکَلَو »)همان(  « آفاقش

ـ عَلِمتُ مَا » ثرنو بر منبر مسجد ی» * نقش مفعول: ـ وَ مَـا   انَکَ بـه عجـز   »)همـان(   « گفتـه « ونکُیَسَ

 (.681)همان: « « الَ عِلمَ لَنَا»ی آن شاهد ازل گفتند: رودر  شیخو

 (.686)همان: « دست بدار« ماکُیَندُيَّ مِن لَحُبِّبَ إِ»از » * متمم:

 (.97)همان: « دندینال يمبه حق  انیگو«کَیلَتُبتُ إِ»»  :دیق* 

(  37)همـان:  « شـد  انیگو«يعلَاألَ قُیفِالرَّ» دیجرتي، در سُبُلِ المصطف، محمّد هاشم يبنماه » * مسند:

ـ أَکَ لَسْتُ» بیحبتا چون »(  97)همان: « انیجوشدند و عروس قِدَم را  انیگو«قَالُواْ بَلَى»  انیـ گو«مکُدِحَ

 (.93)همان: « شدند

اسـت ـ نقـش مسـند دارد:      ثیحـد  ای هیآ کهإلیه ـ   در آن مضاف به همراه مضافٌ که ی:مسند* گروه 

مَـا  »در الهـامش رمـز    تیـ تور»(  37)همـان:  « « مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَـا طَغَـى  »نشانش خبر  نیعدر  آنقر»

 )همان(.« « مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»در الحانش سرِّ  زبور، «أُوحِي

 بـات یترکدارد.  شطحیّاتشرح یي در متن باالي، بسامد هیتشباضافة  ژهیو نقش، به نیا ی:اضاف* نقش 

 :کرد میتقسبه چند دستة زیر  توان يمرا  شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآي اضاف

 ي:اختصاصاضافة  (2

، اشارتِ «مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»، سرِّ «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى»، خبرِ «مَا أُوحِي»، رمزِ «فَأَوْحَي»رازِ »

 )همان(.« باًیبِحَجَاءَ »

 ي:هیتشباضافة  (1

آمـده اسـت     انیـ بی هـا  کتـان آن در  فیتعردر متون متداول است و  کهنوع اضافه همان است  نیا

ة نـ ییآ  ماننـد:  رنـد یگ يممشبّه قرار  کمحُدر  ثیاحادو  قرآن اتیآمورد  نیابه به مشبّه. در  اضافة مشبّهٌ

از  لیتفصـ (. در ادامة مقالـه بـه   669)همان: « ارَبَّنَا ظَلَمْنَ»(  باغِ 663)همان:« صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ»

 آن سخن به میان خواهد آمد.

 ي:انیباضافة  (9

ی مرکـز ی معنـا در آن بـه   کهوجود دارد  ثیاحادو  اتیآي اضاف باتیترک  ،شطحیّاتشرح  کتاندر 

هـان  روزب کهاست  خاصّيي ژگیوی در بر دارندۀ محوری معنا نیاتوجّه و اشاره شده است.  ثیحد ای هیآ

ی معنـا  کـه ، «کَیلَعَي ثَنَاءَ حصَالَ أُ» ثیحداست  مثالً  کردهاضافه  ثیحد ای هیآ، به دهیکش رونیبآن را 

 ثیحـد  نیهمـ را بـه  « عجـز »ي است. روزبهـان واژۀ  تعال حقي از ثنا و ستودن ناتوانی آن، عجز و محور

ـ ا(. اگر 887)همان: « « ي ثَنَاءَحصَأُالَ»عجزِ : »کند يماضافه  ـ ا، بـه  میکنـ را بـاز   بیـ رکت نی صـورت   نی
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«« الَ تَثْرَیـبَ »عتـانِ  » بیترک ای«. آمده است« ي ثَنَاءَحصَالَ أُ» ثِیحدی مانند آنچه در عجز: »دیآ يدرم

شـرطِ  : »گـر یدی هـا  نمونـه . 8«آمده است« الَ تَثْرَیبَ» ةیآي مانند آنچه در سرزنش»ي عن(  ی676)همان: 

ـ مُ زَهُفَـوَکَ »مشـتِ  »(  663)همـان:  « « ونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللّـهُ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّ»متابعتِ  « يوسَ

بـه   باتیترک نیا(. در همة 388)همان: « الْجَنَّ ِوَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ »ي برهنگ(  618)همان: 

 اشاره شده است. ثیحد ای هیآی محوری معنا

اسـت، از نظـر    ثیحـد  ایـ  هیـ آإلیه،  ي مضافٌعنطرف آنها ی کی کهیي ها اضافهنوع  نیاگفت در  دیبا

. در افـت یدر اداد یـ   یتوضي هیتشبی ها اضافهآنها را مانند  توان ينم، امّا نداَ يهیتشبساختار مانند اضافة 

 شـکوفه نـد  ي مانتازگداد: گفتار از جهت طراوت و   یتوض توان يم« ة گفتارشکوف»ي مانند هیتشباضافة 

مانند « اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات»گفت  توان ينم، «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»یي مثل: نورِ ها اضافهاست، امّا در 

 نیـ ا، نیبنابراآمده است. « اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات» ةیآدر  کهی نوری از نوع نور: »مییبگو دیبا بلکهنور است، 

آنها  توان يم بلکه، ستندیني هیتشبي و منظور، معني دارند، از نظر هیتشبساختار اضافة  کهگونه اضافات 

ـ ماهنـوع و   إلیه مضافٌ کهدانست « يانیباضافة »ي نوعي معنرا از نظر  . در کنـد  يمـ  انیـ بمضـاف را   تیّ

ی ا کلمـه  بلکـه ، امـده ین هیـ آدر آنها واژۀ مضاف در  که، «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات»هایي مانند: چراغدانِ  بیترک

 نیـ ااست. « اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات»ی از نوع نورِ نوردر آن  کهي چراغدانگفت:  دیبامناسب با آن آمده است، 

نـدارد   هیآیي خارج از معنابه   یتلم إلیه مضافٌ، چون کردقلمداد 8«يحیتلم»از نوع  توان ينمها را  اضافه

 ابـه نـوع یـ    او یـ  دهـد  يمـ   یتوضمضاف  تیّخصوص اع، دربارۀ صفت یو نوع نور گفته شده است. در واق

 .بیغاو اشاره حاضر است نه  کند يمي آن اشاره ژگیو

 ي:حیتوض( اضافة 3

عبـادت بـه جـز خـدمتِ خَلـق      »شـعرِ  »ماننـد  »اضـافه گفتـه اسـت:     نیـ ادربارۀ  دوردیفرشمرحوم 

را  آنهـا ...  رود يمـ بـه شـمار   « شـعر »، بَـدَلِ  «سـت ینعبادت به جز خدمت خلـق  »عبارت  که««...ستین

 شـطحیّات شـرح  در  .(888: 6833، دوردیفرش« )ي دانستحیتوضي اضافة نوع ای« يبدلاضافة » توان يم

(  669: 6838)بقلـي شـیرازی،  « « تَعْـرِفُهُم بِسِـیمَاهُمْ  » تِیـ آ»اضافه استفاده شـده اسـت:    نیاي از گاه

 (.19)همان: «  «دُّ بَالءً ثُمَّ األَمْثَلُ فَاألَمثَلُنَحنُ مَعَاشِرُ األَنبِیَاءِ اَشَ»حدیثِ »

 ي:مفعولي و فاعل( اضافة 9

ی آن، ماننـد: رفـتن او   معنـو مفعـول   او آن اضافة مصدر و اسم مصدر و اسم معناست بـه فاعـل یـ   »

شـرح  ي در مفعـول (. نمونـه اضـافة   888: 6833، دوردیفرش« )ي(مفعول)اضافة  ایدن دنیدي(، فاعل)اضافة 

أَنبِـئْهُم  » ثِیحـد  «أَتَجْعَـلُ فِیهَـا مَـن یُفْسِـدُ فِیهَـا     » هواخواهان امر در گفتن کهی ا دهینشن: »یّاتشطح

 (.673:: 6838)بقلي شیرازی،« ندانستند؟« ئِهِمْابِأَسْمَ
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ی هـا  کتـان ی آن در بـرا رفته است و  کاربه  شطحیّاتشرح در  کهیي ها اضافهاز انواع  گریدي ک( ی1

 کلمـه  کی یـ جـا بـه   ثیحـد  ای هیآدر آن  کهی است ا اضافهي مشخّص نشده است، نوانعو دستور  انیب

ی هـا  صـورت ي از کمورد به عنوان ی نیاي از بیخط. شود يمي نقل اضاف بیترکصفت( به صورت  ا)اسم ی

ي از منـافع  بعضـ ی و بماندندعَنا  ةیزاوبال و  نجکُخواص در »مثال را آورده:  نیااست و  کرده اداقتباس ی

ة کلمـ ی جـا بـه   هیـ آي تمـام در آن  کـه « يگشـت باطل « وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»

 شـطحیّات شـرح  عبـارات   نیانوع اضافه را در  نیا(. نمونة 881: 6868ي، بیخط« )آمده است.« دیحد»

ــدِ» جملــه، زبــانِ»: کــردمشــاهده  تــوان يمــ ــبِّ ُ بِحَمْ ــنُ نُسَ ــا»الل  ،«کَنَحْ بقلــي « )شــده« الَ عِلــمَ لَنَ

حَدَث از قِدَم  کهمراد آن دارد  هیتنزسِرِّ  کهدانست »  «انیگو  یتسبزبان »ي عن(، ی637: 6838شیرازی،

زبـانِ  »ي عن(  ی691)همان: « ی در معرفت دست بداشتخودیباز غنا  «ي ثَنَاءَحصَالَ أُ» جدا شود به زبانِ

در سـخن گفـتن بـه     کهنیز « لب»و « دهان»ي چون واژگان، با «زبان»عالوه بر  روزبهان«. عاجز و ناتوان

  ماننـد:  ردیـ گ يمـ نـوع اضـافه قـرار     نیهمـ  لیذ کهساخته است  ثیحد نیاهایي با  بیترک، رود يم کار

 (.616)همان: « ي ثَنَاءَحصَالَ أُ»لبِ »(  866)همان: « « ي ثَنَاءحصَالَ أُ»دهانِ »

 وستن به جملهی پیها وهیش( 1ـ1ـ1

ی هـا  دگاهیـ دی مختلف پیوند آیه یا حدیث به جملـه، بـر اسـاس    ها وهیشبخش برای بررسي  نیادر 

 .میده يمنشان  شطحیّاتشرح ی آن را در ها نمونهو  میکن يمي عمل بیخط نیحس

با رشتة نثر چهار اسـلون   ثیاحادو  اتیآي لفظارتباط  تیّفیکي از جهت بیخطکه گفته شد،  چنان

ذکـر  »(. پیش از این، قِسم چهـارم را ذیـل عنـوان    886: 6868ي،بیخطاست ) کردهوت را مشخّص متفا

 :میکن يمتوضی  دادیم. در اینجا به سه قِسم دیگر اشاره « آیات و احادیث بدون پیوند دستوری با متن

بارت را از نثـر  ع کهی ا کلمهفاصله و بدون استعمال  گونه چیه يبو اخبار به رشتة نثر  اتیآ وستنیپالف( 

در انواع  نیاي است و فارسي دنبالة عبارات عرب بیترکیي گو که و مجزّا نشان دهد، چنان زیمتماي فارس

 کـو ینیي از بهر تو کدخدا نیای ازل سرا استاد»اقسام آن است:  نیتر قیدقو  نیدشوارترمختلف اقتباس 

إِلَـى عُنُقِـکَ وَالَ تَبْسُـطْهَا     مَغْلُولَ ًجْعَلْ یَدَکَ وَالَ تَ»هر دو به دست تو بازداده  تیتسو زانیماست و  کرده

ـ ااز  کـه اَبَد فـرو بـر    بانِیگرسر به »(  66: 6833)وراویني، « کُلَّ الْبَسْطِ : نـد نااَیناب انیـ جهان ثیحـد  نی

حـق   اءیـ رکبتعزّز بـه   شودکه ممکن»(  668: 6838)بقلي شیرازی،« « یَنظُرُونَ إِلَیْکَ وَهُمْ الَ یُبْصِرُونَ»

. نـد یبو عارف چون معروف  ندیبمعروف چون عارف »)همان(  « « وَلِلَّهِ الْعِزَّۀُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ : »کرد

مغرور مشو به سال »(  668)همان: « « قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» ندیب يم کهي است. آن همه حقّ است کنظر ی

 (.883)همان: « « عِندَ اهللِ صَبَاحٌ وَ الَ مَسَاءٌ سَیلَ»ی، شدپنهان  بیغو ماه! چون در 

 موصوله و حذف متمّم  مانند:« که»ي با فارسبه نثر  ثیحد ای هیآ وستنیپن( 
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وَمَـن یُـؤْتَ   » کـه اسـت   نیااو  کمالي بود و خلعت قدس اکلیهی و علوی او از اجرام قوااستمداد »

ـ » کهحقّ القلم بنگر »(  816: 6833)وراویني، « « فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا کَثِیرًا الْحِکْمَ َ ـ يُّ مَـن  قِالشَّ ـ ي قَشَ ي فِ

إِنَّ اهللَ » کـه  افـت ی نیـ ا تیّاصـطفائ در  تیّربوباز قدم خالفت »(  686: 6838)بقلي شیرازی،« بَطنِ أُمِّهِ

 ملکوت سکنمهد چون قباء قَدَر باژگونه گردد،  که ندازیب« کوالَلَ»تاجِ »(  888)همان: « « ي آدَمَفَاصطَ

رَنَّ مُحَمَّدٍ  تَیلَ» که کشدنبوّت  اءِیمطاي کشتعرفات مهار  اراکستاننزد طوارق جبروت ابن آدم زند. در 

 (.686)همان: « « مُحَمَّداً قخلُلَم یَ

 ي، مانند:اضاف بیترک قیطري به فارسبه عبارت  ثیحد ای هیآ وستنیپج( 

وَلَا » هیتنبو  دمیچشاو  نیریشو تلخ و  دمیدگرم روزگار  آنچه اندر ازل مقسوم بود، خوردم. سرد و»

 (.61: 6833)وراویني، « خاطر داشتم نیعنصب  شهیهم« تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا

 انیـ بی دسـتور ی هـا  نقـش در بخـش   کـه  یي دارد و چنـان باالبسامد  شطحیّاتشرح در  کاربرد نیا

ي اسـت. بـا   هیتشـب ة اضـاف به صـورت   شتریب شطحیّاتشرح ي ساخته شده در اضافهای  بیترک، میکرد

ی بـرا  نجـا یامورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت. در      زین انیبي در بخش هیتشببحث اضافة  نکهیاتوجّه به 

 .میکن يمی خوددار شتریبی ها نمونه ذکراختصار از 

 انیبـ 9

شـاعرانة   ریتصاوو از پرداختن به این بخش، برای نشان دادن برجستگي کاربرد اضافة تشبیهي  شیپ

های متعدّد کاربرد آیات و احادیث  نسبت به دیگر متون عرفاني، شیوه شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآ

 .میکن يمرا در متون عرفاني مشهور پیش از آن بررسي 

 یعرفاندر متون  ثیاحادو  اتیآشاعرانة  ریتصاو کاربردی به نگاه( 9ـ2

بـه صـورت    ثیاحادو  اتیآ که مینیب يم هیریقشة رسالو  نالمحجو کشفی صوفیّه چون ها کتاندر 

رفتـه اسـت. مؤلّفـان     کـار مطلب ـ به   میتتمو  دیتأکبه روش  شتریبـ   ریتصوگونه  چیهو بدون  میمستق

ة شـ یانددر  آنکـه از  شـتر یبزدنـد و   فیتـأل ي دسـت بـه   عرفـان ی هـا  آمـوزه  میتعلـ به قصـد   ها کتان نیا

 میمفـاه ي و قرآنـ ی هـا  آمـوزه  میتعلـ  فکـر باشند، بـه   اتیرواو  اتیآاز  ی و استفادۀ شاعرانهرپردازیتصو

بودنـد:   ثیاحادو  اتیآو استنباط آنان از  خیمشاسخنان بزرگان و  انیب قیطري فرد، از زندگدر  انهیصوف

بدانست،  نیاي... و چون گانگی قتیحقگردد به  گانهبنده ی کهگفت: آن بُوَد  دیتوحاز  دندیپرسرا  دیجن»

لَـیْسَ کَمِثْلِـهِ   »، سـت ینی روا وي صورت و مثال و آنچه بر چگونگي و مانندگاضداد و اَنداد را و  کردي نف

خداوند، عزّ  که ضهیفرنخست  که دندیپرسرا  میرُو( »66: 6837ی، ریقش« « )شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ
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وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالْـَِنسَ إِلَّـا      »گفت:  که؟ گفت: شناختن، از بهر آنستیچبر خلق،  کرد ضهیفرو جلّ، 

 (.68)همان:« « لِیَعْبُدُونِ

ی منسـون بـه خواجـه    هـا  رسـاله در  ثیاحادو  اتیآشاعرانة  کاربردی پاردّ  نیلاوّشاید بتوان گفت 

ی اسـتعار ي و هیتشـب ی هـا  اضـافه  شیبو  کمها  رساله نیا. در شود يم افتی )قرن پنجم( یانصارعبداهلل 

نَحـنُ  »قوت از  شانیدروو زر نازند و  میستوانگران به : »خورد يمبه چشم  اتیرواو  اتیآخته شده با سا

ـ  که کردچنان اقتضا »(  88: 6836)انصاری، « سازند« قَسَمْنَا ـ یُ» دیخورش گـل   بدرخشـد و   «مهُبُّح 

)همـان:  « افتندراه ی شیخوبه قصد  کو هر ی افتنددر رضاء او پناه ی ناتیکاتا جمله  بشکفد «هونَبُّح یُ»

در عالم معني چون کاتب امر سالک از قلم تیز کار اذکار روز را به وسیلة مـداد شـب سـیاه بـر     »(  686

 (.93)همان: « روان دارد «وَقُومُواْ ل لّه  قَان ت ینَ»قرطاس  اخالص  

ی، اسـتعار افه شـاعرانه )اضـافة تشـبیهي، اضـ     ریتصـو به چهار  کینزدي غزال سوان  العشّاق کتاندر 

ـ بُّح یُ» ن یزمي در تخمبه « مهُبُّحِیُ»اصل عشق از قِدَم روذ، نقطة باء»رفته است:  کار( به صیتشخ  «هونَ

 (.77)همان: « برآمذ «هونَبُّح یُ»افگندند تا « هم»افگندند، ال بل آن نقطه در 

حـال، بـه    نیاته است، با ي بهره جسلیتأواز روش  شتریبالثالثه(  النوب ، )در االسرار کشف ی دربدیم

 «ی صُورَت ه عَلَخَلَقَ اهللُ آدَمَ »تاج  ، تینها يب دندیدي جمال»پرداخته است:  زینی ریتصوۀ ویشندرت به 

« عصـمت  نِیآسـت بـر   «یُح بُّهُمْ وَیُح بُّونَهُ» ت یعناطراز  در بر، « وَنَفَخْتُ ف یه  م ن رُّوح ی»حُلّة بر سر، 

... از بحـار   کـرده گشته، سر در سـر خـود گـم     خودیبي آمد از خود موس»  (696: 6، ج6897ی، بدیم)

 االسـرار  کشـف رفته در  کاربه  ریتصاوگونه  نیا(. تعداد 786: 8)همان، ج« برخاسته« ین ر أَ»موج  عشق 

 شمار است. انگشت

رت را آن هـم بـه صـو    ثیـ احادو  اتیآشاعرانة  ریتصاو، داتیتمه کتاندر  زیني همدانالقضات  نیع

 کـدام عبارت است از خوردن طعام و شران،  قتیحقامّا صوم در عالم »برده است:  کاراضافة تشبیهي به 

ی معنـو را صـوم   نیا «ماًیکل تَی وسَمُاهللُ  کَلَّمَوَ »شراب  شران،  کدام، «یرَبِّع ندَ  تُیاَب »طعام  طعام؟ 

« بـود  دیزیبادر قالبِ  «یور نُمَا خَلَقَ اهللُ  اوّلُ»ة نور  کعب»(  66: 6836ي، همدانالقضات  نیع« )خوانند

عـالم   ي بـود، او را بـه   مخفـ  «فَأَحبَبـتُ أَن أُعـرُ    اًیّخف مَ نزاًکَ نتُکُ»عالم  در  غایدر»(  63)همان: 

 میمسـتق به صورت  شتریبها،  القضات در نامه نیع(. 819)همان: « آوردند «نَیونَالکَلَمَّا خَلَقتُ  کَالَلَو»

 نیابهره جسته است.  ثیاحادو  اتیآي از عرفانی ریتفسارائة  ای شیخوسخن  دیتأکو  دییتأت و در جه

 نکـرده اسـتفاده   ریتصاو نیاي نوشته، از عرببه  که بیالغر یشکوو  قیالحقا زبدة کتانآشنا، در  عارف دل

 است.
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بـه   شیخـو در آثار  کهي سخن گفت عرفانگذار شعر  انیبنیي، شاعر بزرگ و سنااز  دیبا انیم نیادر 

ي در پی، معنوي و لفظاز نظر  شیخو بیمکات. او در برد يم کاررا به  ثیاحادو  اتیآی شعر ریتصاووفور 

ـ تغامّـا هنـوز آن   : »ردیـ گ يمـ مدد  ثیاحادو  اتیآمقصود از  انیبی براي پ ـ تحو  ریّ ی ا  کـه ی جـا بـر   ریّ

ـ المُـؤمِنُ غُـر    » کهجلوه  نیا فیرتشمعذور بوده از  مانیازدۀ  قلیصة نییآاهلل، اگرچه  سبحان ، امّـا  «مٌیرِکَ

ی مَا لَإ  کَیرب دَعْ مَا یُ»و  «وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ ب ه  ع لْمٌ» که کارددو  نیادار معذور نبود از زخم  نهیآ

یي، سـنا « )وُدُنَا إِذَا لَمْ تَعْرِف اُمُورَنَا؟تَس ءٍيشَأَیِّ لِقَالَتْ لِعُمَرَ:   یّاباَعْرَامْرَأة اِنَّ » کهو از آن اثر  «کَیرْب الَ یُ

 (.68)همان: « بداشته «کَیلَعَی ثَنَاءَ حصَالَ أُ»ة نییآ شیپچهرۀ عجز » ا(. ی19ـ13: 6818

 شرح شطحیّات( تصاویر شاعرانة آیات و احادیث در 9ـ1

ي فراوانـ سـت.  ا ثیـ احادو  اتیآشاعرانه با  ریتصاوساختن  شطحیّاتشرح ي سبکی ها يژگیوي از کی

ي نخواهد ماند. باقی از متن زیچ، میکنجدا  کتانرا از  آنهااگر  کهی است حدّبه  ریتصاوگونه  نیاتعداد 

و شهود  کشفی ها تجربهي نشیب نیچنروزبهان است و او با  شیاند نقشیي حاصل نگرش سوامر از  نیا

یِ پُـر  هـا  نقـش سرشـار از   شود يمي هانجاو  کارو حاصل  زند يمي گِرِه عرفان قیعمی را با مطالعات فرد

در : »دیـ گو يمروزبهان  شیاند نقش نشیبدربارۀ  ربنکُی. نظربا تأمّالت  ختهیآمجوش و خروشِ عواطف 

ـ ا. شـود  ينم انیب میمفاهبا  که میدار کاري سر و کیزیمتافبا  نجایا ، هـا  نقـش اساسـاً بـا    کیـ زیمتاف نی

و  شـه یاند...  دیبخواه که. از هر گونه کند يم کار زیانگ رتیحو  افکن صاعقهیي پرجالل، باعظمت، ها نقش

جهـان   کـه . همـان طـور   ستین نیالیخی معناوجه به  چیهبه  که نداَ يمثالروزبهان در ذات خود  ادراک

، گانیشا« )است ملکوتي در ملکوتنگر، محلّ صُوَر  يتجلّی ها نشیبي نبود، محلّ الیخیي ایدن« نیمثال»

 انیـ ب نـه یزمي روزبهـان را در  شـ یاند نقـش ، شـطحیّات شرح از  ریزة منتخب نمونعة (. مطال836: 6876

 :دهد يمي نشان عرفاني و کالممطالب 

و در  ردیـ برگتـو را   رتیـ غي بمان، تـا عُقـان عِقـان    پستافعال! در  مراکب کاروانگاهی حبّة مزبلة ا»

در بحـر   کـه ی نـدار برخوانـد. شـرم    «فَانٍ اهَیلَعَمَنْ  کُلُّ»حوصلة صفت اندازد. قِدَم عَدَم گرداند، آنگـه  

 (.688: 6838)بقلي شیرازی، « ي؟کني پشترا  دیتوحي وحدت کشت يبوحدت 

نگـاه   نیهمـ در پرتو  زین ثیاحادو  اتیآاست.  اریبس شطحیّاتشرح دست در  نیاشگفت از  ریتصاو

 بیـ ترک قیـ طراز  شـتر یب ثیـ اداحو  اتیآشاعرانة  ریتصاواند.  شده انیبو  ستهینگرشاعرانه و هنرمندانه 

ي، هیتشـب ی هـا  اضافهگونه  نیاي ساخت چگونگي بررسبه  نجایادر  کهشده است  جادیاي هیتشبي اضاف

 .میپرداز يم آنها ریتصاو لیتحلنقد و 

 ( اضافة تشبیهی9ـ1ـ2
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تصـویر   989بسامد باالیي دارد. نزدیک به  شرح شطحیّاتکاربرد اضافة تشبیهي آیات و احادیث در 

 338به آیه یا حـدیث اضـافه شـده اسـت، )    « به مشبّهٌ»اصل ترکیبات اضافي تشبیهي است که در آن ح

نظیـر اسـت.    تصویر از آنِ احادیث است(  بسامدی که در میان متون عرفاني کم 38تصویر از آنِ آیات و 

قَـانَ  »آسـمانِ  ، (631)همـان:  « وَةٍجَة  بِخَبَـرٍ أَوْ   آتِـیکُم  إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّـي »هایي چون: آتشِ  ترکیب

اغذیـة  ، (889)همـان:  « هَذَا رَبِّي»آفتانِ ، (638)همان: « سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا»آیینة ، (886)همان: « قَوْسَیْنِ

 (.68)همان: « اَلَست»

 ثیاحادو  اتیآی ساختن اضافة تشبیهی ها وهیش( 9ـ1ـ1

 :ردیگ يموش بهره از چند ر باتیترکگونه  نیای ساختن براروزبهان 

 هیـ آي از واژگـان  کـ بـا ی  کـه ی ا واژه قیطراز  اآمده ی هیآدر خود  کهی ا واژهبه از  الف( انتخان مشبّه

إِنِّي آنَسْـتُ  »(  آتشِ 683)همان: « اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»ي دارد  مانند: چراغدانِ هماهنگتناسب و 

 (.681)همان: « قَانَ قَوْسَیْنِ» رِیت(  686)همان: « قَانَ قَوْسَیْنِ»یها گوشه کمان(  631)همان: « نَارًا

ي متن و زبانوجه شبه تنها در بافت  افتنی کهی ا گونه، به لیّتخ به بر اساس قدرت  ن( انتخان مشبّه

علّـت  خوانـد تـا    کاملجمله را  دیبا که« يدَنَ»است  مانند: سوزنِ  ریپذ امکان هیآی معنااز  کاملي آگاه

ـ »سـوزن   به « ي ثَنَاءَحصَأَالَ»جِلبانِ فقرِ خاموشِ  کهیي تو: »افتیدررا  هیتشب )همـان:  « ی.دوز «یدَنَ

ـ یفقو  کهنهلباس  کهي است سوزن)ص( به محضر خداوند، همانند  امبریپي تقرّن عنی« يدَنَ(. »696 ة ران

درد مـرهم   نیـ ای بـر  ا گونـه  و به دوزد يمي( تعال حق شیستااز  امبریپي همان عجز عن)ص( را )ی امبریپ

 کـردن  تکّـه  تکّهي داستان عرفان التیتأودر بافت « « إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» نِیسکّ» بِیترکیي بایز. نهد يم

 نیزمي خانگمرغِ ازل و ابد با مرغ قِدَم و بقا به لباس مرغ : »درخشد يم)ع( خوش  میابراهمرغان توسّط 

 ن یسکّي به ائیکبرقالّبانِ التباس را بر سَرِ شوامخ  نیاگفت:  هیتنزعالم سرِّ  نیابرآمدند. در قَفَصِ عنصر 

 (.633)همان: « کنپاره  «إ نِّی وَجَّهْتُ وَجْه یَ»

هـای   بیـ ترکي برخبوده است. نمونة  جیرای وي عصر عرفاندر متون  کهیي ها به هٌمشبّج( استفاده از 

ـ رَتَلَـن  »زخمِ »  مثالً کرد دایپي عرفانمتون  گریددر  نتوا يمرا  شطحیّاتشرح  ي درهیتشبي اضاف « يانِ

، امّـا در حـال مـرهم    دیرس« يانِرَتَلَن »ي را زخمِ موس»هم آمده است:  األسرار کشفدر  که( 36)همان: 

 (.788: 8، ج6897ی، بدیم« )نهاد

 ثیاحادو  اتیآبه(  )مشبّهٌ ریتصاو لیتحلی و بررس( 9ـ1ـ9

 عـت یطباز مظـاهر   اانـد یـ   داده شـکل را  ثیـ احادو  اتیآ ریتصاومضاف،  گاهیجار د کهیي ها به هٌمشبّ

 ساز انسان(. ی )اقشار مختلف مردم، ابزار دستبشري زندگاز مظاهر  ااند ی انتخان شده
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ي ساخته شده با هیتشبي از اضافات فهرستبه،  بر اساس مشبّهٌ ریتصاوانواع  لیتحلی برابخش  نیادر 

 .میآور يم ثیاحادو  اتیآ

 :است عتیطببه عناصر  مشبّهٌ کهی هیتشبی ها اضافه

 ثیاحاد اتیآ

نِّـي آنَْسـُت َنـاًرا لَّعَلِّـي آِتـیکُم مِّْنَهـا بِخََبـرٍ َأوْ        إِ»آتشِ 

 (.631« )جَ ْوَةٍ

 (91« )ي ثَنَاءَحصَالَ أُ»مرغانِ 

 (896« )اهلل ظلّ» رِیپذ هیساعنقاءِ  889« يبِّرَهَذَا »آفتانِ 

 (688« )ينِیعَتَنَامُ »مرغِ  (631« )سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى»محاملِ  اشتران

 (669« )یّدَیَبِخَلقتُ »شوامخِ قافِ  (887« )بَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَارَ»بادِ 

 (886« )إِنِّي لَأَجِدُ رِی َ یُوسُفَ» رِیبارگ

 (669« )رَبَّنَا ظَلَمنَا»باغِ 

 (836« )اَلَست»بانگِ مرغِ 

 (889« )يعِرجِاِ»بحرِ 

 (888« )مَا زَاغَ البَصَر»بحرِ 

 (77« )فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ»بذرِ 

 (887« )سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى»براقِ 

 (663« )ينِرِاَ» ابانِیب

« أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ»گسترِ  خورشید سایه

(693) 

 (861« )بَاتَقرَوَ الَ »درختِ  دانة

 (686و 683« )غَرْبِیَّ ٍوَلَا  شَرْقِیَّ ٍلَّا »زمینِ 

 ی انسان است:زندگبه مظاهر  مشبّهٌ کهی هیتشبی ها اضافه

 ثیاحاد اتیآ

 (897« )بِيابَقَتَ ي تَحْائِیلِوْأَ»برقعِ  «رَنِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَى»ة نییآ

 (616و 686« )کَالَوْلَ»تاجِ  (638« )یهِمْ آیَاتِنَاسَنُرِ»ة نییآ

 (636« )تَعَرَّضُوا»ۀ ریتب (663« )صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ»ة نییآ

 (693« )رِیرُ فَخْالفَقْ»رایتِ  (886جمالِ قدم قدم )« سَنُرِیهِمْ» مانِیسة نییآ

 (867« )یخْرِفَرُ الفَقْ»مسندِ  (886« )وعَدُونَوَفِي السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُ»اِجراخواران 

 (888« )یرِخْفَرُ الفَقْ»منزلِ  (638« )وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ»استادِ 
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 (896« )ي ثَنَاءَصَحْأَ الَ» رِیگ زبانمطربان  (68« )اَلَست»یة اغذ

 (636« )اهللُ لُزِّنَیُ» لشکرِ (678« )تَجَلَّى»اقالمِ 

 (617« )عَرَنِصَ ُ الْأَنَا أَفْ»ی ها قاروره (886« )وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ»اقالمِ 

، 663، 638، 618، 688« )اِنّـا عرضـنا ال، امّانـه   »بارِ 

 (893و  837، 667

 (388« )ي ثَنَاءَصَحْالَ أَ»قصورِ 

 (673« )مَعَ اهللِ يلِ»خانة  شران شکر (893و  687« )بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا سفینة 

 (631« )رِالَتَسُبُّوا الدَّهْ»الماسِ  (616« )وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»بازارِ 

 (693« )مَا کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»سرمة 

 (689« )قَانَ قَوْسَیْنِ» کمانِو  ریت

 (838« )یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ»جاسوسانِ 

 (31« )قَانَ قَوْسَیْنِ»ن هدفِ سهامِ جا

 (696« )إِنِّي أَنَا اللَّهُ»جرسِ 

 (836« )اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ»چراغِ 

 (683« )اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ»چراغدانِ 

 (893و  863« )اهْبِطُواْ»حلقة 

 (863«)فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»حُلّة ناتمامِ 

 (616« )الْأَمَانَ َإِنَّا عَرَضْنَا »حمّاالنِ 

 (18« )مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَى»خوانِ 

 (861« )عَصَي وَ»دامِ 

 (388« )فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»دروازۀ 

 (838« )هُوَ اهللُ قَلْ»دفترِ 

 (631« )فَتَهَجَّدْ»بانِ  دیده

 (676« )يتَرَانِ لَنْ»زخمِ سیفِ 

 (663« )یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ»گلیمِ 

 (669« )وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى»ساکن عماری 

 (673« )تاَلَسْ»سایدمهرۀ 

سـاخته شـده بـا     ریتصـاو کـه   میشـو  يممتوجّه  ثیاحادو  اتیآشاعرانه  ریتصاوي به فهرست نگاهبا 

بـه قـرار گرفتـه،     در متن مشـبّهٌ  کهي را زندگاست. مظاهر  عتیطباز مظاهر  شتریبی بشري زندگمظاهر 

 :کرد میتقسبه چند دسته  توان يم

خانـه،   ، فرّاشکوچه، شهرستان، بازار، دروازه، قصور، قلعه، قبّه، هیقریي: شهر، ایجغرافی ها بخشالف( 

 خانه. خانه، خرابات، شران صوامع، عزن
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ـ ع، عوانـان، حمّـاالن،   بان دهیدد، ( اقشار مختلف مردم: اِجراخواران، مطربان، معلّم، استان ، مـالّح،  اریّ

 .دیربَ

، رهیتب، انهیتازی )مقرعه، لشکري )تاج، مسند(  پادشاهي انسان: اعمّ از لوازم زندگج( لوازم مربوط به 

ي )قلم، اقالم، خامه، مـداد، تختـه، دفتـر،    وانیدی و ریدب(، افیّس، فیس، حَرَس، سوار، لشکر، کمانو  ریت

، منزل، خانه، چراغ و چراغدان، مهد، خُنب، دام، در، حبل، سوزن، تیب، نهییآي )معمول يزندگ(، فهیصح

(، اعضـاء و  نینگـ ، مهـره،  مکحلـه ، محمل، بار، مفتاح، مرکب، مرقاة، هیاغذ، شران، شربت، قاروره، نیسکّ

 انیـ م ( درمهیمشـ ي )چشم، چهره، خال، دَم، نفس، روح، روان، زبان، دهان، لب، گـوش،  انسانمناسبات 

 .آورد يمی را به وجود استعاری ها اضافهو  شود يمافزوده  إلیه مضافٌغالباً به  که شود يم دهیدها  به مشبّه

عـالوه   ثیـ احادو  اتیآشاعرانه با  ریتصاوی ساختن برای بشري زندگی استفاده از عناصر باالبسامد 

ی گـر ید، برآمده از امور و اهداف دهد يمروزبهان نشان  شهیاندی را بر ذهن و شهري زندگ ریتأث نکهیابر 

 است از جمله:

 کند يمقدر گسترده استفاده  نیاسبب  نیاي انسان به زندگ( روزبهان از لوازم و ادوات و مناسبات 6

 کنـد  يمـ  کمکیي دارند و استفاده از آنها به روزبهان آشنا زیچاز هر  شتریب اءیاش نیامخاطبان او با  که

ـ ا. بـه عـالوه، از   اوردیـ بدر سط  ذهـن مخاطبـان    شتریب اءیاش نیا قیطرا از تا غرابت سخنان خود ر  نی

 ونـد یپدارنـد،   کـار مـردم بـا هـر دو سـر و      کهي نیدي و اعتقادات زندگخود را با  شةیاندروزبهان  قیطر

 عادت نِیعذهن و  انیمی وندیپ کهي زندگاعتقاد و  انیم وندیپ. کندجلب  شتریبتا توجّه آنان را  زند يم

. روزبهـان بـه   کنـد  يمي خود حسّاس نیعي و ذهنی ها عادتشدۀ مخاطبان است، مخاطبان را نسبت به 

)ص( اقـدام بـه    امبریـ پي و تعـال  حـق  کـالم ي و زنـدگ در هر دو حوزۀ  آنهامدار  نگاه عادت شکستنقصد 

« دنیـ د گـر یدجور »، قیطر نیاو از  زند يم وندیپی شده را به هم عاددو امر  نیاو  کند يمی رسازیتصو

 ا( یـ 669: 6838بقلـي شـیرازی،   « « )أَتَجعَـل »عوانـانِ  : »دیـ گو يمـ ي وقتـ   مثالً دهد يم ادرا به آنان ی

ـ یَ» افِیّسـ » ا(، یـ 631)همـان:  « « فَتَهَجَّد» بانِ دهید» طبقـة   کـار یي، سـو (، از 386)همـان:  « اهللُ لُجعَ

از آنچه مرسـوم و معمـول    ریغی، گریدیة زاو مهمّ و برجسته شده است، از« افانیّس، بانان دهیدعوانان، »

شـده، جلـب    ذکر اتیآدر  شتریبر، توجّه خواننده را به تأمّل گیدی سوو از  شود يم ستهینگربود، به آن 

ی برا. شود يمبر مخاطب است، برآورده  شتریبی رگذاریتأث کهروزبهان  گرید، هدف بیترت ن. بدیکند يم

و  :لَّکَ عَسَـى أَن یَبْعَثَـکَ رَبُّـکَ مَقَامًـا مَّحْمُـودًا      نَافِلَ ًمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَ: »دیکنتوجّه  هیآ نیامثال به 

امید است  .اضافى براى توست ة)و نماز( بخوان! این یک وظیف قرآنپاسى از شب را )از خوان برخیز، و( 

ـ ا(. روزبهان با اسـتفاده از  76)اإلسراء/ « پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزدکه   هیـ آ نی

(. 631: 6838بقلـي شـیرازی،   « )درانـدازد « مقـامِ محمـود  » کمندِ« فَتَهَجَّد» بانِ دهید: »دیگو يم نیچن

 بـان  دهیـ دچشمش بـه   کهاز آن پس هر بار  که بندد يمعبارت چنان در ذهن مخاطب نقش  نیا ریتصو
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ي پاسـبان و  بـان  دهید کاربرسد،  هیآ نیابه  قرآنو هر گاه در  گردد يمبه ذهن او متبادر  هیآ نیا، افتد يم

و  کـالم : جلـب توجّـه مخاطـب بـه     شود يمحاصل  جهینت، چند بیترت ن. بدیآورد يم اداش را به ی شبانه

ي تـداع و قدرت  لیّتخ، حافظه، شهیاندی روین کیتحر، قیطر نیاة آشنا و از کلمی دو ناآشناي نیهمنش

 ي مخاطب.معان

شـده اسـت.    ریتصـاو  نیـ اآمـدن   دیـ پدي باعث اهداف نیچن کردنتنها دنبال  کردگمان  دینباالبتّه 

و  اتیـ آ قیـ عم میمفـاه از  ریتصاوجز با  تواند ينمروزبهان  شیاند نقش نشیباشاره شد،  شتریپ که چنان

 ی ونظـر  قیـ دقي و تـأمّالت  عرفـان مطالعـة متـون    قیطردوانده است و از  شهیردر ذهن او  که ثیاحاد

 کـه ی اسـت  ادیّصفعّال روزبهان همچون  لیّتخ. ذهن و دیبگووی به بار نشسته، سخن   یفرد مکاشفات

. کشـد  يمـ  کلمـات زبـان و   ریـ زنج، به کرده شکارو ذهن  نیعي را از عالَم معنیي متناسب با هر ها نقش

 است. شطحیّاتشرح  کتان انیبغالب  وۀیشی ریتصو، زبانِ نیبنابرا

ي درخـور  ادبـ ی و هنـر از نظر  شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآی ریتصوزبانِ  همه، هرچند نیابا 

ي، پـ  در يپ ریتصاو انیب که، چراکند يمی دشوار عادی مخاطب برااست، امّا فهم آن را  شیستاو  نیتحس

ي در راسـت و بـه   کنـد  يمي، ذهن مخاطب را خسته عرفاني و کالمي سرشار از اصطالحات زبانآن هم با 

 .افتدست ی شیها شهیاندو  ریتصاو ادراکروزبهان بود تا بتوان به وسعت  دیبا هنیزم نیا

ي زنـدگ بـا لـوازم و مناسـبات     کهی ا شاعرانه ریتصاوی باالبسامد  لیدالي از کبتوان گفت ی دیشاـ 8

هان روزب کهي توجّهو  تیّاهمانسان دارد.  گاهیجاو نگاه روزبهان به  شهیانددر  شهیراند،  بشر ساخته شده

را رقـم زده اسـت و از    شـاعرانه  ریتصـاو یي چنـان  سوقائل است، از  کائناتی مقام انسان در جهان و برا

 عنـوان یي را بـا  هـا  فصـل ، شـطحیّات ي از برخپس از شرح  کتانی جا یجا، باعث شده تا در گریدی سو

را  شیخـو ود شگفت، وجـ  فاتیتوصدر آنها با  که اوردیب« يمقالتي ف»، «يحالي وصف ف»، «يوصفي ف»

ي! در سبّوحی جوهرِ ا»ی انسان است، مخاطب قرار داده است: وجود قتیحق ای کاملۀ انسان ندینما که

عشـق   ةیـ هاوي در موسـ ی؟ خفتان راَبرنَچرا  ایکبر کنگرۀي! بر قدّوسی مرغِ اي؟! باشحَدَث چند  لکِسِ

 کـه ی بـود ي، نـه تـو   صـفات ! جملـه  رایشی ا»(  68)همان: « یشوي سیعانداز تا در عشق همرنگ جان 

نعـلِ رَخـشِ رسـتمِ عشـق      ریـ ز کهی بودی؟ نه تو کردصدهزار بار قامت سماوات ازل در آغوش خسته 

 (.63)همان: « یکردجان منطمس  زومِیحبه غبار  تیّربوبی؟ رسوم درآوردشهرستان ابد 

 ییکنا فیتوص( اضافة تشبیهی و 9ـ2ـ9

اسـت، امّـا در    ثیـ احادو  اتیـ آی بـا  رسـاز یتصوروش  نیتـر  مهمگفته شد، اضافة تشبیهي  که چنان

سـاخته   ریتصوبا استفاده از  بلکه، ستین ثیاحادو  اتیآی تازه با ریتصوی قصد روزبهان تنها ارائة موارد

و  امبرانیـ پ، بـه نـام   دیـ نامیي کنـا  فیتوصـ آن را  تـوان  يم کهی استعارو  میمستق ریغشده، به صورت 



 88 بقلي  روزبهان شطحیّاتشرح در  ثیاحادو  اتیآ کاربرد لیتحلي و بررس

 

متن  
هی  ژپو

بی اد
، 

رۀ 
ما
ش

93، 
ال
س

67، 
ن 
ستا
زم

68
68

 

ی مخاطـب  بـرا ي آنان را بزرگقدر و  قیطر نیا. روزبهان از کند يماره ی اشاعتقادي و نیدی ها تیّشخص

 نیـ ا(. 669)همـان:  «« اَتَجعَل»عوانانِ : »دیگو يم، «فرشتگان» دیبگو آنکهی جا  مثالً به کند يم دیتجد

شرح ی جادر همه  باًیتقر. روزبهان خورد يمبه چشم  اریبس)ص(  اکرم امبریپمسأله به خصوص در مورد 
 .میکن يماشاره  ریتصاو نیاي از برخبه  نجایااست. در  کرده ادی هیکنا)ص( با مجاز و  امبریپاز  تشطحیّا

(  833)همـان:  « نیوسَقَقَانَ »اندازانِ  ناوکۀ نندیب(  888)همان: « نیوسَقَ»سوارِ  ابلق )ص(: امبریپ

(  891ـ   897)همـان:  « هُمْ الَ یُبْصِرُونَیَنظُرُونَ إِلَیْکَ وَ»(  عروسِ 618)همان: « يلَّدَتَفَ»گلستانِ  ساکن

(  مـرغِ  619)همـان:  « وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِی لَـا یَمُـوتُ  »(  مسافرِ 699)همان: « نیوسَقَقَانَ »قهرمانِ 

ـ دَ»(  مـرغِ قفـسِ   838)همان: « ينَدَ» انِیآش وَلَقَـدْ نَعْلَـمُ أَنَّـکَ یَضِـیقُ     » دل نـازک (  889)همـان:  « ينَ

 (.693)همان: « سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى»مهدِ  کشِ ناقه(  618)همان: « دْرُکَصَ

 (.663)همان: « وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء»عالِمِ علمِ  آدم )ع(:

 (.636گوی )همان:  «اَرِنِي»سوارِ ، (663)همان: « إِنِّي آنَسْتُ نَارًا»خواه  آتش حضرت موسی )ع(:

 (.388)همان: « إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» دِناطقِ مه ی )ع(:سیعحضرت 

 (.697)همان: « وَعَلَّمْنَاهُ»کاروانساالرِ  خضر )ع(:

 مکتوبات سنایيتحت تأثیر زبان  عبهرالعاشقینو  شرح شطحیّاترسد روزبهان در نوشتن  به نظر مي

یـن حـال، او در کـاربرد    حلّاج بوده است. با ا طواسینالقضات و  غزّالي و چه بسا آثار عین العشّاق سوان و 

های گوناگون تشبیهي و استعاری، آنقدر افـراط   این سبک آمیخته با تصاویر به خصوص در صورت اضافه

 کند. کند که خود سبک و زبان مستقلّي پیدا مي مي

 یمعانـ 7

ي توجّه شده اسـت.  عاطفي، پرسشی، خبری انواع جمالت چون، ثانوي معاني معموالً به معاندر علم 

ي مورد بحث قـرار داد؟  معاني را از نظر علم فارسرفته در متن  کاربه  ثیاحادو  اتیآ توان يمچگونه  امّا

مـورد   نیـ اگفـت در   دیـ بااست. البتّه  نکردهمنظر مطرح  نیاموضوع را از  تاکنوني کس رسد يمبه نظر 

 یثـانو اغـرا    ای ییامعن لیدالید به با بلکهرا در نظر گرفت،  ثیاحادو  اتیآی ثانوي معان توان ينم

مطلـب و ... را   دییـ تأ ایـ  لیـ تکم، میتتمـ ي چون اهدافو  لیدالي عندر جمله توجّه داشت  ی آنها کاربرد

 .کردي بررس

ي مطـالب ، ثیـ احادو  اتیـ آي لفظـ ي ارتبـاط  بررسبحث انواع اقتباس، عالوه بر  لیذي بیخط نیحس

ـ ااز  کـه با جمله آورده اسـت   آنهایي معنادربارۀ ارتباط  جهـت در خـور دقّـت و توجّـه اسـت )ر.ک        نی

 ثیاحادو  اتیآیي معنا لیدالارتباط و  شانیا دگاهیدبخش با استفاده از  نیادر  .(889: 6868ي، بیخط

 .میده يمرا نشان  شطحیّاتشرح رفته در جمالت  کاربه 
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 :شود يم دهید ها وهیش نیاي، فارسبا عبارات  ثیاحادو  اتیآی معنوارتباط  تیّفیکاز نظر 

حدّ تناسب و ظرافت و دقّت در فنّ اقتباس بـه   نیباالتر کهنوع  نیا، در لیتکمو  میتتم قیطر( به 6

در  کامـل بـا اتّسـاق و اتّصـال     زیـ ني معناز نظر  بلکهنه تنها از جهت لفظ،  ثیاحادو  اتیآ، دیآ يمشمار 

 :ونددیپ يمن بدا زیتمایي و جدا گونه  چیه  يبو  شود يمي آورده فارسدنبال عبارت 

 وانِیـ اي بـه  شـ یدرو ابـانِ یبو از زنـدان بـه بسـتان و از     دندیرسي نعمت فراخشدّت به  قِیمضااز »ـ 

وَلَحْـمِ طَیْـرٍ مِّمَّـا    » فواکـه و اطعمـه و   ریحرو لباس از استبرق و  مینعبه جنّاتِ  میمقي و از عذانِ خوش

 (.61: 6، ج6833)جویني، « خِتَامُهُ مِسْکٌ»اشربة مختوم و « مِّمَّا یَتَخَیَّرُونَ فَاکِهَ ٍ وَ*  یَشْتَهُونَ

ی هـوا ، سـر بـه   «أَصْلُهَا ثَابِتٌ»  کرد محکمقِدَم  نِیزم. عروق در دیبال احکام تیتربدرخت آدم به »ـ 

 (.611: 6838)بقلي شیرازی، « « وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ»بقا برافراشت  

 (.616)همان: « « بَلْ أَحْیَاءٌ»ي نیبزنده ازل  اتیحعشق به  شتگانکُآنجا  که»ـ 

« « وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ   »حَسَبِ اوست   میقدبه قدرت متّصف شد. قدرتِ  که رایز»ـ 

 (.878)همان: 

 ي قبل، مانند:معن  یتشر ای فیتوص قیطر( به 8

 (.676: 6833)وراویني، « نقد حال گردد« وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ * یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ» کهآن روز »ـ 

« وَکُالًّ نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَکَ»و وفاءِ قول  نهیسک شان تیحکادر  که رایز»ـ 

 (.11: 6838)بقلي شیرازی، « است

 انند:ي قبل، ممعن دییتأ ای دیتأکو  ریتنظ لیسب( بر 8

ي تمـام  وزنـ حسـنات   زانیـ مدر  تلفَکُاز متحمّالن بارِ  کردن فیتخف که ستین شکسوار گفت »ـ 

)وراوینـي،  « « عِیشَ ٍ رَّاضِةیَ ٍ فَهُوَ فِي *  فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ »، دیرسي توان باقدارد و از آن به بهشت 

6833 :131.) 

مَـا  » ننـد یببحق، حـق را   دۀیدلزوم اُنس و حِجالِ قُدس به  جان پُردرد عاشقان در که دانند ينم»ـ 

 (.16: 6838)بقلي شیرازی، « « کَذَنَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

« کُنتُمْ خَیْـرَ أُمَّـةٍ  »سخن گواست   نیبدحق  دیمج کتاندر حقِّ ماست و در  بیحب« وَاشَوقَاءِ» »ـ 

 (.18)همان: « بدان« آخِرَهُ مأَ ر یخَی أَوَّلُهُ درِیُالَالمَطَرِ  لِثَمَکَي تِمَّمَثَلُ أُ»برخوان و خبر 

یُطَـافُ عَلَـیْهِم   »  کننـد  يمـ طواف  شانیاگِرد  نیعمَ ونِیعاز  مینعمجلس جنّت با شرانِ  انیساق»ـ 

 (.76)همان: « « بِکَأْسٍ مِن مَّعِینٍ
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بـا   ثیاحادو  اتیآی ومعني، از لحا  ارتباط بیخط کتانشده در  ادي: به جز موارد یلیتأو کاربرد( 3

را از « يلیتـأو » کـاربرد اسـت.   جیـ راي عرفاندر متون  که کرداشاره « يلیتأو» کاربردبه  توان يمعبارات، 

ي برخـ ی آن هـم در  ا ژهیـ ومطلب گنجاند، امّا چون با سـاختار   دیتأک ای دییتأهمان  لیذ توان يمیي سو

ی بـد یم ریتفسـ سـخن گفـت. در    آنهـا نـه از  ي جداگابخشـ  لیذ، بهتر است رود يم کاري به عرفانمتون 

را رقم زده اسـت. در آثـار   « الثالث  النوب »ي عنی کتانی مهمّ ها بخشي از کی قرآن اتیآي عرفان التیتأو

عبارت است از  قتیحقامّا صوم در عالَم : »خورد يمفراوان به چشم  التیتأوگونه  نیااز  زینالقضات  نیع

ـ رَعِندَ  تُیبِأَ»طعام  طعام؟ کدامخوردن طعام و شران،  ـ کَوَ »شـران؟ شـرانِ    کـدام ، «يبِّ ـ مُاهللُ  مَلَّ ي وسَ

القضات  )عین« « يلِاَلصَّومُ » کهصوم خدا باشد  نیای خوانند، روزۀ جان باشد، معنورا صوم  نیا« ماًیکلِتَ

تنباط ي از اسـ ناشـ ي معـان به قصد القـای   زین شطحیّاتشرح در « يلیتأو» کاربرد(. 66: 6836همداني، 

ی روزبهان ابـزار اسـت   برا ثیاحادو  اتیآ لیتأو، گرید انیباست. به  شیخومطلب  دییتأمؤلّف در جهت 

 شـتر یبیي و ... از سـنا از خود چون حـالّج،   شیپي عارفان عرفانآثار  اریبسمطالعات  لیدلنه هدف. او به 

در جهـان ذهـن    آنهاانده است و با ي خوعرفان التیتأورا با همان  قرآني دارد و خود بارها آگاه التیتأو

حـال،   نیعـ ي اسـت. در  عرفـان  التیتـأو ي از عـال ی ا نمونـه ی و انیـ الب سئعرا ریتفساست.  ستهیزخود 

، سرشار از وجـد و حـال و   شود يممعلوم  األسرار کشفاو  کتاناز  که ، چنانزیني او عرفانی فرد اتیّتجرب

 حکمـت ي حاصـل از مطالعـه را بـا    کسـب دانش  شیخو، هنگام نوشتن اثر نیبنابرااست.  مکاشفهشور و 

ي سرشـار از اصـطالحات   زبـان خود را در قالب  دگاهیدو  شهیاندو  زند يمو مشاهده گره  کشفبرآمده از 

 دیّسـ ي احوال ترقّدر : »دیکنجمالت توجّه  نیای مثال به برا. کند يمي به مخاطب عرضه عرفاني و کالم

ـ و مقام اوّلش چـون از   دیرسچون به دروازۀ صِرف قِدَم  که دیتوحي شد در مدارج مرتقبنگر. چون   ونکَ

 اکَضَرَبِأَعُوذُ ». گفت: دیبترسافتاد. از او بدو  نیع. در شهود افتیبدنوّ دنوّ « مَا زَاغَ البَصَر»برآمد، به نعت 

 التیتـأو ی از ا تازه تیروابه  شیخوۀ ژیو(. روزبهان با زبان 688: 6838)بقلي شیرازی، « « کَطِخَسَمِن 

ـ حاکمبـر مـتن    مآبانه يصوفة شیاندشناخته شده، پرداخته است. در مثال فوق،   امبریـ پدارد )تصـوّر   تیّ

أَعُـوذُ  » ثِیحـد و « مَـا زَاغَ البَصَـر  »یة آباال رود(،  دیتوحقصد دارد از درجات  کهي سالک گاهیجا)ص( در 

بـاال   دیـ توح)ص( چگونه از درجـات   امبریپ که شهیاند نیا انیبی برای شده ابزار« کَطِخَسَمِن  اکَضَرَبِ

بافت «. نیع، قِدَم، مقام، شهود دیتوح»ي است: عرفاني و کالمبا اصطالحات  ختهیآمرفته است. زبان هم 

 ایـ  هیآنگاه ما را نسبت به شأن نزول شناخته شدۀ  کهي تیرواارائه شده است   تیروامتن هم به صورت 

 .کند يمدگرگون  ثیحدنقل 

 یریگ جهینت

ي از کـ اسـت. ی  فنّي سبکی داراي منثور قرن ششم عرفاناز متون  بقلياثر روزبهان  شطحیّاتشرح 

ی گونـاگون اسـت. بـه    ها وهیشبه  ثیاحادو  اتیآ کاربردی باال، بسامد کتان نیاي سبکي ژگیو نیبارزتر
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ی بـرا رفتـه اسـت.    کـار ی )ص( در متن به نبو ثیاحادمرتبه  388و  قرآن اتیآمرتبه  6683ي، کلّطور 

دسـت زده، از سـه منظـر دسـتور،      ثیاحادو  اتیآروزبهان به اقتباس از  کهي مختلفی ها وهیششناخت 

ی چـون  متعـدّد ی هـا  نقـش در  ثیـ احادو  اتیآ. در حوزۀ دستور، میپرداختمبحث  نیاي به معانو  انیب

و  شتریب کاربردي اضاف، نقش انیم نیااند. در  رفته کاري به اضاف، مسند، متمم و دیقفاعل، نهاد، مفعول، 

رفته بـود.   کاري و ... به انیبي، حیتوضي چون اضافة تشبیهي، مختلفی ها صورتبه  کهی داشت تر عمتنوّ

ـ فیکي بـ یخط نیحس دگاهیدبا استفاده از  نیهمچن و  اتیـ آ وسـتن یپي و نحـوۀ  لفظـ انـواع ارتبـاط    تیّ

 ثیحد ای هیآدر آن  کهاضافة تشبیهي  بیترک هکگفته شد  انیبي شد. در بخش بررسبه جمله  ثیاحاد

 989به  کینزدیي است )باالی بسامد دارا، «کالَلَو»، تاجِ «نیوسَقَقَانَ »مشبّه دارد، مانند: آسمان  کمحُ

ي هیتشـب ی هـا  اضـافه گونـه   نیـ ای سـاختن  برای دمتعدّی ها روشي(. روزبهان از هیتشبي اضاف بیترک

از  شـتر یب، شـده ي انسان انتخان زندگبه از مظاهر  مشبّهٌ کهیي ها اضافهتعداد  نیهمچن. کند يماستفاده 

در نگـاه روزبهـان دارد     شـه یریي، سـو امـر از   نیـ ااست. علّت  عتیطب به مظاهر  مشبّه کهی است موارد

ی بـه جلـب نظـر    و، توجّـه  گـر یدی سودر خلقت قائل است و از  گاهشیجای انسان و برااو  کهي تیّاهم

و هـم   دینما يمو تازه  بیغري، زندگی شدۀ عاد، هم مظاهر لهیوس نیبدیي. زدا یيآشنا قیطرمخاطب از 

در مـتن بـر    زیـ نی گـر ید کارکردي هیتشبی ها اضافه. شود يمی تازه نگاه منظراز  ثیاحادو  اتیآي معان

 فرشـتگان  )ص( و اکرم امبریپ ژهیو ، بهامبرانیپ فیتوصی براتازه  اتیکناعهده دارند و آن ابداع صفات و 

 زیـ ني معـان اسـت. در بخـش    فرشتگاناز  هیکنا که( 669)همان: « أَتَجعَل»عوانانِ » بِیترکاست  مانند 

در جملـه   آنهـا  کاربردیي معنا لیدالمنظر بهتر است به  نیااز  ثیاحادو  اتیآي بررسی برا کهشد  انیب

 ایـ  لیـ تکم، دییـ تأي چـون  اهـداف با جمله  ثیحدو  هیآیي معناارتباط  قیطرچگونه از  نکهیاپرداخت و 

 .میجستي بهره بیخط نیحس اتیّنظراز  زینمورد  نیا. در شود يممطلب دنبال  لیتأو

 ها نوشت یپ

تصـحی  شـرح   نامه دکتری الهام رستاد بـا عنـوان    انیپااز  ثیاحادو  اتیآ قیدقآمار  افتنی یبراـ 6
 (.6868استفاده شده است )ر.ک  رَستاد،  بقليروزبهان  شطحیّات

اشاره کرده اسـت و  « اضافة تلمیحي»به یکي از انواع اضافه، یعني  معاني و بیانـ شمیسا در کتان 8

رسـد   (. به نظر مي39: 6871را اضافة تلمیحي خوانده است )ر.ک  شمیسا، « مصرِ عزّت»ترکیباتي چون 

ه، صفت خاصّ مضـاف را  إلی توان نوعي مجاز مُرسل خواند که مضافٌ را مي« مصرِ عزّت»هایي چون  اضافه

کند که انواع مختلفـي را کـه ارزش بالغـي     تری را تداعي مي کند. اضافة تلمیحي اَشکال وسیع تداعي مي

 گیرد. ندارند، نیز در بر مي

 ي است.بیخط نیحس فنّ نثراز  فیتعرپس از هر  نیآغازی ها مثالـ 8
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 تهران: سروش.

 . چاپ هفدهم. تهران: هما.یادبفنون بالغت و صناعات (. 6876. )نیالدّ یي، جاللهما


