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1. Introduction 

Latayef Ashrafi fi Bayan Tawayef Sufi is one of monastery 

manuscripts on 8th and 9th Hijri century, written by Haji Nezamuddin 

Gharib Yamani in terms of characteristics, narrations and 

magnanimity of Seyed Ashrafudding Jahangir Semnani, the Iranian 

mystic of India and the founder of a sect called Ashrafia. This book 

contains sixty chapters entitled “Latifeh” (=witty remarks). According 

to its outstanding stylistic features, this work is analyzed from 

linguistic, reflective and literary viewpoints. According to the 

outcomes of this study, some aspects such as phonetic variations in 

some words, different types of assonance, making use of Arabic, 

Indian, and Turkish words and expressions, particular use of feminine 

names, and the old form of progressive verbs fall among linguistic 

features of this book. In reflective terms, some features such as 

mysticism, philosophy, occult sciences, and diverse religious and 

reflective branches are of major subjects in the mentioned work. In 

literary sphere, the book is associated with poetry and replete with 

language enhancement elements such as different types of affidavit, 

pun, metaphor, and simile among which affidavit and pun carry higher 

frequency. The following statements present the methodology of 

analyzing the text, discussion about the topic, and the conclusion of 

the present study.  
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2. Methodology 

Based on a descriptive-analytical and library method, this study tries 

to manifest stylistic features of Latayef Ashrafi in three linguistic, 

literary and reflective dimensions. To achieve such aim, first the high 

frequency samples are extracted, and then, they are allocated in 

different categories, and finally the findings are studied. The statistical 

span of the research includes second volume of the book (witty 

remarks from number 15 to number 60). Accordingly, the stylistic 

features of the manuscript available in Ayatullah Mar’ashi’s library 

are examined. The method of the study is through library and based 

upon recognition and interpreting outstanding stylistic characteristics 

of Latayef Ashrafi text. 

 

3. Discussion 

In his writing of Latayef Ashrafi, Gharib Yamani was influenced by 

mystic works prior to himself. It is conveyed from the narrative 

structure of the book that it was a ceremonial prose. Since by the end 

of the eighth century and the opening years of the ninth century, 

“both Khorasani and technical prose were written” (Shamisa, 2014, p. 

18), the prose of Latayef Ashrafi is not an exception. The sriting style 

of this work is not homogeneous. When talking about religious rules 

and prays, it is solely to convey the meaning; however, while 

expressing the bravery of Prophet Muhammad (PBUH) and clergies, 

it utilizes a prose supplied with literary and spiritual style and 

rhetoric. In order to study the stylistic features of the mentioned book, 

it is interpreted through three linguistic, reflective, and literary 

dimensions. Considering the linguistic sphere, and the phonetic area, 

since Latayef Ashrafi belongs to the narrative literature, the tone of 

speech affects the phonemes, and this commonly happens due to the 

local and historical situation of the author; for instance turning the 

sound /dj/ to /ʒ/ in the word “hejdahom” (=eighteenth) (Gharib 

Yamani, p. 416). Assonance, also, is one of the most frequent 

rhythmic elements used by Gharib Yamani for apparent form of his 

speech, “به حلیۀتجّرد آراسته و به حلّة تفّرد پیراسته” (=ornamented with 

singlehood and adorned with solitude.) (Gharib Yamani, 772). In this 

regard, frequency of turning vowels and consonants and different 

types of assonance, particularly parallel assonance, is higher than 

other phonetic characteristics. In verbal area, the usage of Arabic 

words and expressions possesses high frequency.  In witty remarks 
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(no. 16, 20, 38 and 52), also, most of the statements are written in 

Arabic “قاَل االشرُف: التوّكُل هَُو تَفويُض االموِر اِلي هللاِ تَعالي” (= Ashraf says, 

‘Tawakkul means to leave works to God’) (Gharib Yamani, p. 620).  

One may come across many Indian words whose frequency is more 

than Turkish ones in Latayef Ashrafi. The use of ancient words and 

expressions such as “تقاوت” /taqãvot/ (=to strengthen) (Gharib 

Yamani, p. 620) have high frequency. Also, great number of plural 

forms, the word “فقیر” /faqïr/ (=poor), name of Iranian myths such as 

Rustam, and also some titles for ladies like “Khatoon” appear in 

Latayef Ashrafi. There are numerous novel phrases such as “sun of 

Samaa’” (=the best of Sufi singing) (Gharib Yamani, p. 433) in 

Latayef Ashrafi, as well. In terms of verbal features, respectively, the 

Arabic words and expressions, ancient words and the use of word 

“poor” possess the highest frequency. In grammatical sphere, the 

most frequent ones include the old structure of verbs “باشیدن” 

/bãshÏdan/ (= to be), the harmony between noun and adjective such as 

 djavãnãn- tÏr’andãzãn/ (=young bowmen), using/ ”جوانان تیراندازان“

verbal forms as adjectives such as “taken, become,…”, special usage 

of pronouns, the same as using he/she for non-living entities, using 

plural for of pronouns, change the pronoun of plural verbs and the 

first person singular pronoun; also, also, the adverb “somehow” 

which is mostly used when the author is expressing his content. In 

general, the most frequent features in terms of grammar include the 

use of verbal forms as adjective, old form of verbs, adverb 

“somehow”, and change in pronouns. In literary terms, Latayef 

Ashrafi is a prose written along with poetry, and the style of writing 

asserts that the author had professed in the rules of hic contemporary 

rhetoric techniques; consequently, the book is regarded as one or 

literary works as well.  Different types of simile and metaphor are the 

most frequent imaginary techniques. Most of similes are additional 

simulations in which some novelties appear in vehicle, such as “the 

garden of the soul” (Gharib Yamani, p. 633).  Metaphor, also, mostly 

act in two types of approved and probable, the same as “the face of 

unity” (Gharib Yamani, p. 512). The author makes use of rhetorical 

speech both in verbal and in conceptual sphere; one of the most 

frequent verbal techniques includes different types pun, and 

particularly, homographic pun, the same as “Bawaten, Mawaten” 

(=inside, homes) (Gharib Yamani, p. 620). Allusion, symmetry, and 

reference to Quran, hadiths, and Persian or Arabic poems are 
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frequently seen as rhetorical speech. Totally, the most frequent 

figures of speech in Latayef Ashrafi include additional simulation, 

homographic pun, and reference to Quran, hadiths, and Persian or 

Arabic poems.  

In reflective realm, the author has written his reflections and 

purposed statements beneath various mystic expressions, and 

analyzing such statements can explore the reflective perspective of 

Seyed Ashraf Semnani. One of the most frequent reflective 

statements includes the discussion about philosophy, and particularly, 

pantheism. Occult science and wonders which contain different types 

of amulets, intercessions and the rules of Jafr. This book prepares 

suitable information about diverse religions and sects and their beliefs 

contemporary to it. The subject matter of the fifty eighth witty remark 

is thoroughly stars, their features, narrations about clergies and the 

accounts of Sheykh Ashrafuddin. In fifteenth witty remark, chiefly, 

the book introduces the family tree of great Sufi and mystic clergies 

including Ashrafudding Semnani.  The fifty fourth witty remark 

introduces the biography of many earlier and contemporary poets 

whose study looks crucial for the literary history. 

 

4. Conclusion 

Latayef Ashrafi has been written during the eighth and ninth centuries 

during which Khorasani and technical prose was fashionable; as a 

result, its writing style is not homogeneous and conveys the features 

of ceremonial prose. Considering linguistic realm, according to 

phonetic characteristics of the work, one can conclude that such 

variations have penetrated into the text from old Indian language. 

Utilizing different types of assonance presents a rhythmic and tunable 

prose to the reader. Considering the grammar and structure, the use of 

old verbs, specific pronouns, etc. shows that the book tends to 

technical style.  Making use of ancient form of the words, abundance 

of Arabic words and expressions, and making new forms of words 

makes the text near to technical style in verbal realm. In literary 

sphere, the use of different figures of speech including several 

rhetorical and conceptual figures manifests the literary value of the 

work. Utilizing delicate allusions and the verses from well-known 

poets, Ashrafuddin and the author himself leads the work to be 

fascinating as much as possible. In addition to mysticism, in 

reflective area, many subjects including religion, different sects of 
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belief, astronomy, occult sciences, philosophy and the biography of 

mystics and poets are of importance due to the accounts of 

Ashrafuddin Semnani’s opinions about them.  

 

Keywords: Islamic Mysticism, Manuscript, India, Ashrafuddin 

Semnani, Latayef Ashrafi fi Bayan Tawayef Sufi. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 بهار و تابستان، 54شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 یخط ۀنسخ یشناسسبک یهایژگیو یبررس

 «یصوف فیطوا انیب یف یاشرف فیلطا»

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 3 شریفی رضادمحمّ دکتر، 2 زادهسمدرّ الرضاعبد دکتر، 1 گوهریآتش اسما

 چکیده
 

 كه است نهمو  هشتم قرن یخانقاه متوناز  ،یصوف فيطوا انیب یف یاشرف فيلطا یخط ةنسخ
 ریجهـانگ  نيالـد اشـر   دیس كرامات و اقوال احوال، ذكر در یمني بيغر نيالدنظام یحاج توسط
 درآمـده  ريـ تحر رشـتة  بـه  ،«فهیلط»با عنوان  فصل شصت درـ   هندوستان تباریرانيـ عار  ِا  یسمنان
 سـه  در ،آن یِسـبک  برجسـتة  یهـا یژگـ يبـه و  باتوجهو  یفیتوص ـ یلیتحل وةیشبه  مذكور اثر. است
 آمد، دستبه پژوهش نيا براساس آنچه. استگرفته قرار یمورد بررس ،یو ادب یفکر ،یزبان سطحِ
 یهـا عبـارت  و هـا واژه كـاربرد  ،كلمـات  یبرخـ  يیِآوا راتیی: تغچون يیهامقوله كه دهدینشان م
ــ ــد ،یعرب ــام خــا  كــاربرد ،یتركــ و یهن ــان ن ــد صــورتو  زن ــال اســتمرار یميق  از ،...و یافع

 هانحله به،يعلوم غر فلسفه،عرفان،  چون يیهامقوله ،یفکر منظر از. است اثر نيا یزبان یهاشاخصه
 كتـاب،  نثر زین یادب منظر از. استاثر  نيب اغال موضوعات از... و یو فکر یمختلف مذهب شُعبو 
 كه است... و هیتشب استعاره، جناس،: سجع، جملهاز ؛كالم یِباسازيز عناصر از مملو و نظم به ختهیآم
 دارد. یباالتر بسامد س،یو تجن عیتسج انیم نيا در
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 یفـ  یشـرف ا فيلطـا  ،یسـمنان  نيالداشر  هند، ،یخط ةنسخ ،یاسالم عرفان  :کلیدیهایواژه

 .یصوف فيطوا انیب

 

 مقدمه -1

 سندگانينو توجه مورد رانيا یدر خارج از مرزها یفارس ادب و عرفاندور،  انیسال از

 رواجاز هزار سال  شیب یاسالم عرفان و یفارس زبان هند قارةشبه در. استبوده بانياد و

. از جملة اندكرده لقخ یبه زبان فارس یاریبس برجستة آثارخطه،  آن بانِياد و عرفاو  داشته

-درون نيتریاصلكه  است یصوف فيطوا انیب یف یاشرف فيلطا ارزشمند كتابآثار،  نيا

 عار  یو. است یسمنان ریجهانگ نيالداشر  خیش كرامات و اقوال احوال، آن، ةيما

 وداشت  یدوست یسمنان ةعالءالدول خیشكه با  بود هندوستان نهمقرن هشتم و  تبارِیرانيا

 به یو دانيمراز  یکي ،یقمر 042سال  در. كرد یگذارهيپا هند در را هیّاشرف نام به یارقهف

. دكر فیتألمجالس،  وةیش بهرا  یاشرف فيلطا  كتاب ،یمني بيغر نيالدنظام یحاجنام 

 شصت و مقدمه کي یدارا است؛ یو عمل ینظرعرفان  موضوع با مفصّل یكتاب اثر، نيا

  گوناگونِ مسائلرا همراه با  شيمراد خو راتيتقرو مسجّع،  نيّمز یثرن با مؤلف، كه فهیلط

 .است درآورده نگارش قلم بهو...  یادب ،یاخالق ،یمذهب ،یخيتار

  مسئله انیب -1-1

متون كهن انجام  شناساندن و حیتصح عرصة در تاكنونكه  يیهاتالش تمام رغمبه 

 ستهيشا كه گونهآن اي مانده یباق یگمنام در اي ،یاریبس ارزشمند آثارِ همچنان است،افتهي

 انیب یف یاشرف فيلطا كتاب سنگ،گران آثار نيا از یکي. اندشناسانده نشده است،
-یم آنسبکی  برجستة  یهایژگيو یبه بررس حاضر پژوهشكه در  است ،یصوف طوائف

 .ميپرداز

 پژوهش نۀیشیپ -1-2

 یمحققان ش،یپ هاسال اما است،دهینرس چاپ به رانيا در اكنونت یاشرف فيلطا كتاب

 یو افکارو  احوالچند از  ینکات و نام برده اوو كتاب  یسمنان نيالددر آثار خود از اشر 

 االسرارةمرا ،(ق9242ـ184) یدهلو محدث اثر اریاخباراالخ: آثار نيا جملة از. اندنگاشته

 یشطار یموس نیحس بن یغوث محمد اثر االبرارگلزار(، ق9254) یچشت عبدالرحمن اثر
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 اشر  دیوح و احمد رينذ از توانیم زین یهندوستان متأخر محققان نیب در(. ق9229ـ9295)

 در. اندنموده یمعرف را یسمنان نيالداشر  و یاشرف فيلطا خود یهامقالهنام برد كه در 

شمار  در ،یوفص فيطوا انیب یف یاشرف فيلطا از ،)دنا( رانيا یهانوشتهدست وارةفهرست

 یهاتذكره خيتار كتاب در اثر، نيا دربارة. استشده برده نام رانيا در موجود یخط نسخ
 دانشکدة مجلة در(، 9359) حکمت اصغری( و مقالة عل9333)یمعاننیاثر احمد گلچ یفارس

 .استشده انیب یمطالب راز،یش اتیادب

 در( 9312) خود یدكترا رسالة عنوانِبه را یاشرف فيلطااول  جلد رزاده،يوز سارا

 عقايد و آثار زندگی،به  خود، اثر مقدمة در مصحح. استكرده حیتصحدانشگاه تهران 

 متن تطبیقی، شیوة به سپس نموده، معرفی را آن هاینسخه و پرداخته یسمنان نيالداشر 

 9315سال  در. استكرده تصحیح( چهاردهم فةیلط تا مقدمهرا )از  اشرفی لطايف  كتاب

 یشناسمتن مجلةدر  ،یجهاد ریام دیس از «یاشرف فيلطا یشناسمتن» عنوان با یامقاله زین

 یبررسبا  مذكور، مقالة در پژوهشگر. استدهیرس چاپ به اصفهان دانشگاه یفارس ادب

 مسالة مرتبط، منابع و آن از یریگبهره با و كرده لیتحل كامل طوربه را اثر متن شناسانه،متن

 در یجامع پژوهش تاكنون شده، انجام یهایبررس با. استنموده یسازشفا  را اثر التاص

 یِسبک یهاشاخصه یبررس به جستار، نيا در ذال است؛انجام نشده اثر نيا یِشناسسبک باب

 پژوهش، روش. ميپردازیم یمرعش اهللتيآ ةكتابخان در محفوظ یِخط ةنسخ براساسآن 

كتاب  متن یشناسسبک برجستة یهایژگيو یبررس و يیشناسا بر یمبتن و یاكتابخانه

 است. یاشرف فيلطا

 : قیتحق و اهمیّت ضرورت-1-3

. استانجام نشده یاشرف فيلطا  یِسبک یهایژگيدر مورد و یتاكنون  پژوهش جامع

-شده یسع است، یاكتابخانه روش و یلیتحلـ  یفیتوص وةیبر ش یكه مبتن قیتحق نيا در

 قرار یمورد بررس ،یفکر و یادب ،یزبان سطحِ سه دراثر  نيا یسبک یهاشاخصه تا است

 مختلف یهاگروه درسپس  نموده، استخراج را پُربسامد یهاابتدا نمونه منظورنيبد. ردیگ

پژوهش،  نيما در ا یِآمار جامعة .مياپرداخته هاافتهي یبررس به تينها درو  كرده یبنددسته

 .است( شصت تا پانزده فةیلط)اثر  نيجلد دوم ا
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 : بحث -2

 و گرفتیشکل م باعظمت یریپ تيّغالباً حول محور ،یخانقاه یِعرفان آثار خلق

-نوشتهدست. نمودندیم ثبت را شيخو مراد كرامات و حاالت اقوال، آثار، نيا در دانيمر

. نديآیم مارشبه ما یعرفان اتیادب از یارزشمند بخش دان،يمر نيا از مانده جابه یها

 د؛يبگشا پژوهشگران یِفرارو یاتازه افق تواندیم آثار، نيا از کيهر یبررس و حیتصح

دربارة وضع  یاديبلکه اطالعات سودمند ز ،دهدیم خيمشا میبه تعال یاتنها بُعد تازهنه» رايز

 (1ـ9/92: 9382 ،ی)رضو «.گذاردیما م اریآن زمان در اخت یِعاد مردمِ یو نوع زندگان

 هند انیصوف احوال شرح در مدوّن مجموعة نيترعالمانهو  نيمستندتر» یاشرف فيلطا

 كه دهدیم نشان آن، یشناسسبک یهایژگيو در لتأمّ( 9/95: 9382 ،ی)رضو «.است

 ضمن ادامه، در. استاز خود بوده شیپ یِعرفان آثار ریتأث تحت آن، فیتأل در یمني بيغر

 یسبک یهاشاخصه نيترمهم یبررس به ،یو آثار و یسمنان نيالداشر  یاجمال یمعرف

 .ميپردازیم یاشرف فيلطا

 او آثار و یسمنان ریجهانگ نیالداشرف خیش -2-1

ساكن  تصوّ  خيمشا از ،یچشت یِنوربخش یِسامان یسمنان ریجهانگ نيالداشر  دیّس

بنگال   خياز مشا  يکی ديمر ابتدا اندكهدانستهپادشاهان سمنان  نرا از بازماندگا یهند بود. و

 نیهمچن .كرد داريد حافظ با و رفت رازیش به نکهيا ازجمله اركرد؛یبس یسفرهاو  شد

: 9333 ،یسینف :.کن) .است جيرا هندوستان در همهنوز  كه بود «هیاشرف قةيطر» مؤسسِ

 :.کن) .ستین بيچندان غر ،آورند یبه خانقاه رو تمکن صاحبِ اشخا  نکهيا( 2/043

 سلطنت از، سمنان بود یخاندان سلطنت ازكه  زین نيالد( اشر 904: 9308 كوب، نيزر

از  شیپ یو (3: 9359 حکمت، :.کن) .هند شد یراه مرشد،طلب  درو  برداشت دست

بُعد  و( 332: 9383 ،یدهلو: .کن) .بلند داشت یمقام ،یسمنان ةعالءالدولتلمّذ در محضر 

( 325ـ324/ 9: 9382 ،یرضو :)ن.ک .افزود هیچشت رشدِ درحال یهاكانون به یاتازه

 یبرخ و(323: 9300 ،ی)سبحان «.ستین مشخص یو وفات خيتار» كه نظرند نيا بر یبرخ

( 2/043: 9333 ،یسینف :.کن) .اندنموده یمعرف كچهوچه در یقمر یهجر 828 را آن

 رينذ :.کن) اندیجابر هنوز هستند، شتریب هزار ده از كه دانشياز مر یو تعداد بازماندگان

 حدِ ینوع به ،یسمنان نيالداشر  خیش تصوّ ِ كه رسدیم نظربه( 800: 9348 احمد،
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 و ساده خراسان، تصوّ  زبان چراكه است؛ یخراسانو تصوّ   یتصوّ  پارس اسطِو

 دهینام یپارس تصو  آنچه واست  یاستعار ،یتصوّ ِ پارس زبان كهیدرحال است، یلیتمث

 و یخرقان و دیبوسع تصو  با او یاستعار نظاماست كه  یروزبهان بقل و تص است،شده

: 9312 ،یكدكن یعیشف :)ن.ک .است متفاوت شود،یم دهیتصو  خراسان نام دكهيزيبا

 بشارت»عبارتند از:  است، منسوب یسمنان نيالداشر  به كه یگريد آثار( 498ـ491

: 9382 ،ی)رضو .«قيوكنزالدقا قيلحقاامرآت و نيالذاكربشارت ،داالشر يفوا ،اخوان

9/320) 

 :کتاب مختصر یمعرف-2-1-1

 .استشده فیتأل. ق 042 سال در ،یمني بيغر نيالدتوسط نظام یاشرف فيلطا كتاب

 و یفارس اشعار ،یعرفان قیعم مطالب یدر اثنا سندهينو( 2/043: 9333 ،یسینف  :.کن)

در  اثر نيا. استنگاشتهبط با موضوع، مرت یشماریب اتيحکا و اتيآ ث،ياحاد ،یعرب

 نيا رواج مهمّ ادوار از كه هشتم و هفتم قرن در» یعني انه؛یصوف یهاشهيزمان رواج اند

 ثبت به یعرفان یهاتذكره شمار درو  افتهي نگارش (2/9942: 9338 صفا،) «.است شهياند

از  یکي» را آن ديبا  مجموع، در( 034: 9333 ،یمعاننیلچ:گ.کن) .استدهیرس

 (32: 9315 ،ی)جهاد «.آورد حساببه یقمر هشتم قرن تا یعرفان جامع یهاالمعار ةريدا

 :اثر یشناسسبک یهایژگیو -2-2

 است یآثار سبک كرد، اشاره آن به ديبااثر  نيا یِشناسسبک بابكه در  یانکته نیاول

 ،العباد مرصاد: لیاز قب یآثار است؛نمودهاز آنها اقتباس  میرمستقیغ اي میمستق سنده،ينو كه

 گريد یمجال ها،آن از اقتباس نوعو  زانیم یبررس كهو...  نیالعاشق عبهر ،المعار  عوار 

 سا،ی)شم «یهم فن شد،یهم نثر مرسل نوشته م» نهم قرن لياوا و هشتم قرن اخر. اوطلبدیم

 كتاب، يیروا ساختار. ستین مستثنا قاعده نياز ا زین یاشرف فيلطانثرِ  لذا ؛(98: 9313

 ژهيوبه بزرگ، خيمشا مختص تنها شيستا اثر، نيا در. است مجالس نثر یهایژگيو یدارا

 گونههمان ؛است شانيا خاندان و صحابهاز  یبرخاسالم) (،  امبریپو  نيالداشر  شخص

 :.کن) .اندحق یایاول و ایانب رد،یگ قرار شيستا مورد یتیشخص اگر مجالس، در كه

 امدادِ»: نگاردیم نیبزرگ چن خِيدر باب مشا مثال، عنوانبه( 243: 9381 ،يیفسا ررستگا

تأيید و توفیق و انوار توحید و تحقیق از حضرت احديّت به ظاهر اظهر و باطن انور موالنا 
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 سرادقات مقیم الطريقت، ارباب ةقدو ،حافظ اوضاع الشريعت االسالم، شیخ ،االعظم

 (421-432: تایب ،یمني بيغر) «.الجالل

-یسخن م هیادع و یشرع احکام دربارة آنجاكه. ستین کساني ف،يلطا نگارش سبک 

-یم خيمشااكرم) ( و  امبریپ یهارشادت از آنجاكه اما معناست، انتقال دنبالبه تنها راند،

 یهایژگيو یبررس بهترين روش. شودیم كالم یمعنو و یلفظ عيصنااز  آكنده نثر نگارد،

 «.میده قرار دقّت مورد اتیادب و فکر زبان، دگاهِيد سه از را متن كه است نيا» ثر،ا یِسبک

 (942: 9308 سا،ی)شم

 یزبان  سطح -1 -2-2

 میتقس تركوچک سطوح به و است گسترده و عیوس اریبسهر اثر،  یِزبان مختصات

 .ینحو( ج  ،یلغوب(   ،يیآوا( الف: شودیم

 ،يیآوا یهایژگي: واز است عبارت سازد،یم انينما را یادب اثرِ کي یزبان اتمختصّ»

 وجود اجزا نيا نیب كه یمؤثر ارتباط و جمله ،یفعل و یاسم یهاگروه واژگان، ها،واژک

 یاشرف فيلطا یزبان اتمختصّ یبررس بهبخش،  نيا در( 99ـ92: 9303 شناس،)حق «.دارد

 به ،یزبان سطوح یفراوان ةدمشاه)جهت . ميپردازیم ینحو و یلغو ،يیواآ سطحِ سه در

 (.شود مراجعه 9 ةشمارنمودار 

 ییآوا-1-1 -2-2 (1

 درآنها  نقشو  یشناسيیبايز راتیتأث و آواها كاربرد و ارزش ،يیآوا یِشناسسبک

در  یاشرف فيلطا ازآنجاكه( 258: 9319 ،یفتوح.ک. ن) .كندیم مطالعه راسبک سخن 

 یژگيو نيا. استگذاشته ریتأث كالم یآوادر  گفتار، نحوة دارد، قرار يیزمرة متون روا

 : ميینمایم یبررس را يیهانمونه. استداده یرو ؤلفم یِخيتار و یمیاقل تیموقع براساس

 آن انواع ریسا به نسبت هامصوت و هاصامت ابدالِ بسامد: ابدال -2-2-1-1-1

 : است شتریب

، 593     : تایب ،یمني بيغر) «هژدهم»: «ژ»به  «ج»حرف  ابدال-2-2-1-1-1-1

 (. ...و 098، 022

 :تایب ،یمني بيغر) «یبادشاه»: لعکساب  و «ب»به  «پ» حرف ابدال -2-2-1-1-1-2

 (. ...و 482، 314 ،582 :تایب ،یمني بيغر) «پدرود»، «اسپ»، ...(و 518
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 بيغر) «خوردسال» :«او» بلند مصوت به «و» کوتاه مصوت ابدال-2-2-1-1-1-3 

 بيغر) «خورد ـ یخورد» ،...(و 520: تایب ،یمني بيغر) «خورّم»، (...و 331 :تایب ،یمني

 (. ...و 024، 029، 305 :تایب ،یمني

 ،یمني بيغر) «سیوم دويم،» :خوردیم چشم به اعداد در شتریب :شیافزا -2-2-1-1-1-2

 (. ...و 349 :تایب ،یمني بيغر) «هفتده» ، ..(و 305: تایب

.ک. ن. )استدهضبط ش «بست» صورتبه اكثراً «ستیب» عدد :حذف -2-2-1-1-1-3

 نمودسبک  يیِآوا ةيال در كاربردها گونهنيا» ....(و 431 ،498، 513 :تایب ،یمني بيغر

 و یاجتماع یهابافت با را متن ست،ین یسبک یهاتیخالق شمار در آنکه با و دارد یآشکار

 (255: 9319 ،ی)فتوح «.زندیم وندیپ اشیخيتار

كه  يیقایعناصر موس نيو پربسامدتر نياز بارزتر یکي: یپردازسجع-2-2-1-1-1-5

 است آن» ع،ياصطالحِ بد در سجع. است سجع برده، كاركالم به یرونیدر ساخت ب سندهينو

 مشترک یرو در حر  اي باشند، وزنهم ايكه  اوردیب یخود كلمات سخنِ در ندهيگو كه

 سجع  كه (2/282: 9389)انوشه،  «.باشند کساني یروو هم در حر   هم در وزن اي باشند،

 .شوندیم دهینام متوازن و مطر  ،یمتواز

تخت اظهار ايشان را چه سلطان، چه دربان، چه خاقان و چه » :یمتواز -1-5-1 -2-2-1

غريب  ، )ن.ک:( 422: تایب ،یمني بي)غر «.اندزنده هادل با اند،ژنده ردهقان، اگرچه در زي

 .( ...و332، 319، 532تا: يمنی، بی

و  مؤمن» است؛ آن انواع ريسا از كمتر ،سجع نوع نيا یِفراوان :متوازن -1-5-2 -1 -2-2

 ... .و (452 :تایب ،یمني بي)غر «كنند. یسع بواطن ديو به حما نديبرآ ظواهرمسلم از ذمائم 

 بيغر) «.برنهادفتح  یو صال داد درظفر  یصدا ليیجبر» :مطرف -2-2-1-1-5-3

 (. ...و 443، 492، 550تا: )ن.ک: غريب يمنی، بینیز ( 332: تایب ،یمني

حداقل در دو جمله مقابل هم  ،یمتواز اسجاع كه است آن» :عیترص -2-2-1-1-5-5

 ،یمني بيغر) «حجر اسود، اينجا نظر ارشد. آنجا»: مثال (52: 9383 سا،ی)شم «.رندیقرار بگ

 ... .و( 002: تایب ،یمني بيغر) «.راستهیپ تفرّد حلّة به و آراسته تجرّد یةحل هب» ،(442: تایب

 ،یمطر  و متواز سجع و هامصوت و هاصامت ابدالِ بسامدِ ،بخش نيا در :بندیجمع

 .است شتریب ،يیآوامختصات  رينسبت به سا
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  یلغو -2 -1 -2 -2 (2

 اصطالحاتِو  لغاتاثر  نيا رد: یعرب اصطالحات و لغات یباال بسامد -1 -2-1-2 -2

 و اصطالحات تنهانه مؤلفان» ،یآثار عرفان غالبِ در. خوردیم چشم به یاریبس یِعرب

 استفاده مورد بود آمده یعرب زبان به آنان از شیپ یهاكتاب در كه را یاآماده راتیتعب

 و كردندیمجمه تر رییبا اندک تغ زیرا ن یعرب یِعلم عبارات نیع گاه بلکه دادند،یم قرار

 زین( 42و 38، 22، 93) فيلطا در( 2/9944: 9385)بهار،  «.نمودندیم تصوّر یپارس راآن

 اِلی االمورِ تَفويضُ هُوَ التوكّلُ: االشر ُ قالَ»: استشده نگاشته یعربعبارات به زبان  غالب

 ( 322:تایب ،یمني بيغر) «تعَالی اهللِ

 واقعات و شريعت معامالت»: استرفته كاربه یعرب لغتاز هزار  شیب اثر، نيا در

ولیکن فِی الحَقیِقَه از آن  كرد، بايد ظاهر حسببه است، شرع اصول بر كهچنان طريقت،

 و یمعاص جواهر از اعراض عتيشر در یمتق» ،(333: تایب ،یمني بيغر) «متنبّه بايد بود.

نفس و مواطن در حقیقت  اعراض دعائم  بواطن و از خطرات قتيو در طر اعضا جوارح

، 530، 423تا: ، نیز )ن.ک: غريب يمنی، بی( 322: تایب ،یمني بيغر« ).اعراض از سوی اهلل

 (... .و383  351، 413، 334، 528

-شده فیتألاثر در هندوستان  نيا: یهند اصطالحات و لغات کاربرد -2 -2 -1 -2 -2

يی پرگهه آينه ايسون ». ستین بيغر چندان متن، در یهند یها. لذا وجود عبارتاست

نه به ما  ،طور بگوني)نه به ما ا یمعنابه ،(083: تایب ،یمنيبيغر) «كهنه آينه ويسون كهنه.

 ،یمني بيغر :.کن. )است 48 فةیدر لط ،یهند یهاعبارت حجم نيشتریبطور بگو(. آن

 نسبتاً بسامد از یهند یهاعبارت و لغات شمار و یگستردگ( و... .  483، 001 -829: تایب

 برخوردار است. يیباال

 «من حال زیس لوریب نگريی نیجه هر»: یترک اصطالحات و لغات کاربرد -3 -2 -1 -2 -2

 بيغر) «چوق» ،(ديبخور دیتوانیم دیخواهی)هرچه م یمعنابه ،(511 :تایب ،یمني بيغر)

 نیهم ليذ: 9300 ،)دهخدا «ادهیاز سوار و پ یگروه» یمعنابهو...(  300: تایب ،یمني

 ليذ: 9300 ،)دهخدا «نشان فوج» یامعنبه...( و 580: تایب ،یمني بيغر) «طوغ» ،(عبارت

 یكمتر یفراوان ،یهند و یعرب به نسبت  یترك اصطالحات و لغات كاربرد (عبارت نیهم

 .دارد
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 چشم به یاثر، لغات و اصطالحات نيا درلغات:  یبرخ یمیصورت قد -5 -2 -2-1 -2

علت  اي واژه، یمعنا یِدگرگون نيو ا استآنها دگرگون شده یمعان اكنونكه  خوردیم

 (82: 9330 ،یابوالقاسم.ک. ن. )یداخل علت ايدارد  یخارج

:   تایب ،یمني بيغر) «كاربانان»: اثر نيا در رفته كاربه كهنِ اصطالحات و لغات ازجمله

 ،(مدخل نیهم ليذ: 9300)دهخدا،  «االغ و خر و استر و شتر قطار» یمعنابه ،(...و 344

 یمعنابه ،...(و 322: تایب ،یمني بيغر) «.داشتند سبقت همه از تقاوت و زهد در» ،«تقاوت»

 343: تایب ،یمني بيغر) «ناكام كام»، (مدخل نیهم ليذ: 9300)دهخدا،  «یزگاریپره»

 493: تایب ،یمني بيغر) «یوگاند و یچارگان» ،(دهینرس خود خواستة به) یمعنابه ،...(و

: تایب ،یمني بيغر) ستيدو یجابه «صد دو» ،یركعت دو و یركعت چهار یجابه ،...(و

 ( ...و343

 ،(535 :تایب ،یمني بيغر« )غنا یاشعارها» :جمع کلمات بستن جمع -2-2-1-2-4

 بيغر) «هااطرا » ،(495: تایب ،یمني بيغر) «امّتان» ،( 432: تایب ،یمني بيغر) «انيعُلَما»

 و... . (033: تایب ،یمني بيغر) «انياُمرا» ،(090: تایب ،یمني

 الفعل فانی است كسی فقیر و» :متن سراسر در «ریفق» واژة یباال بسامد -2-1-2-6 -2

 نوع با یخاص تناسب ،یواژگان فیط هر» (409: تایب ،یمني بيغر) «.بود الذات و الصفه و

متداول  ،یعرفان متون در واژه نيا كاربرد( 233: 9319 ،ی)فتوح «.رددا سبک و شهياند

 آنرسول) ( از  آنکه یکياست:  نوع دو ریفق. اندنگاشته یآن انواع یاست و برا

 الفَقرُ»آنکه رسول خدا گفت:  گريد و( 9)«الفَقرِ مِن ُبِکَ اَعوُذ»: گفت و كرد استعاذت

-اشر  نگاه در ریفق واژة یمعنا رسدیم نظربه(. 320: 9383 ،یسجاد.ک: ن)( 2)«یفَخرِ

 «الفناء شده بود. فناء صاحب او كه باشد یكس ریفق» :است دوم نوع از ،یسمنان نيالد

 (و.. . 402، 518، 004: تایب ،یمني بيغر، نیز )ن.ک: (314 :تایب  ،یمني بيغر)

 و «عورت» لیقب از يیهاواژه از اغلب زنان، برای زنان: ژةیو نیعناو -2-2-1-2-7

 ،(300: تایب ،یمني بيغر) «.ديگویم دروغ فهیضع نيا»: مانند است؛شده استفاده «فهیضع»

 اي خودزنان كه  یبرخ یبرا اما (.301: تایب ،یمني بيغر) «بگو خود عوراتِ به و برو»

 خیش دربارةكه  یتيحکا در است؛برده بهره «خاتون» لفظِ از بودند، شأن یداراهمسرانشان 

 یمعرف «خاتون» واژة با شانيا همسرانِنموده،  مطرح یفارس سلمان و یبغداد نيمجدالد
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 بيغر، نیز )ن.ک: (303: تایب ،یمني بيغر) «،بوده نیشابور از كه وی خاتون»: اندشده

 (. ...و482، 482، 350، 358: تایب ،یمني

 نینخست یبرا ،یرانيا یهااسطوره :یرانیا یهااسطوره یاسام کاربرد-2-1-2-9 -2

: 9381 ،یفتوح :.کن. )شدند وارد انهیصوف یهاتجربه ساحت به يیسنا میحک توسط بار

 دانیم رستم»: دارند يیباال بسامد یرانيا یهااسطوره یاسام زین یاشرف فيلطا در( 228

 بيغر) «دیجمش»(، 332: تایب ،یمني بيغر) «السالم هیعل فتوت مردان گستهم ونبوت 

 (... .و 452، 348: تایب ،یمني بيغر، نیز )ن.ک: (511: تایب ،یمني

 :تازه باتیترک -1-2-8 -2 -2

 «بُرضاللت» ،(332:تایب ،یمني بيغر) «کارفرسایپ»: مضارع بن+  مساس -2-2-9-2-1-9 

 بيغر) «زیآمماتم» ،(433: تایب ،یمني بيغر) «یآساروح» ،(501: تایب ،یمني بيغر)

 ( و.... .891 :تایب ،یمني

 «شهوار» ،(555: تایب ،یمني بيغر) «پرگاروار»: شباهت پسوند+  اسم -2-2-9-2-1-2

 . ..( و.520: تایب ،یمني بيغر)

 «اریّشربتِ ط» ،(339: تایب ،یمني بيغر) «خاطرشکسته»: صفت+  اسم -2-2-9-2-1-3

 ... .و( 082: تایب ،یمني بيغر) «دوّار پرگنه» ،(581: تایب ،یمني بيغر)

 دِیخورش» ،(582: تایب ،یمني بيغر) «نيخاطر انجذابِ»: اسم+  اسم -2-2-9-2-1-5

 ( و... . 082: تایب ،یمني بيغر) «آبادوحدت»( 533:  تایب ،یمني بيغر) «سماع

 اصطالحات و لغات بسامد  بیترتبه اثر، نيا یلغو یهایژگيو انیدر م :بندیجمع

 است. شتریب ،«ریفق» واژة اربردك و كهن یهاواژه ،یعرب

 ینحو  -3 -1 -2 -2 (3

-2 افعال، كهن ساختار -9عبارتند از:  ،یاشرف فيلطا ینحو یكاركردها نيپربسامدتر

 دیو ق ريضما خا  كاربرد-5 ،یوصف وجه در افعال كاربرد-3 موصو ، و صفت مطابقت

 «باًيتقر»

دارد.  يیبسامد باال افعال، كهن صورت كاربرد صورت کهن افعال: -2-2-1-3-1

 است؛بوده جيرا و شدهیم صر  شيهاغهیص تمام كه استبوده ميقد در هافعل یبعض»

 بیترك دنیباشبود و از آن پس با فعل  یقفعل تا قرن هفتم و هشتم با ني. ابودنمانند فعل 
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ک به دارالمل: »استرفته كارهر دو صورت به ،اثر ني( در ا340ـ348: 9385)بهار،  «.شد

 «.در مسند وصال بُوند ميدا یو زمرة ثان»، ...و (332: تایب ،یمني بي)غر «.دندیباش یدهل

 «دندیانيبشو»، (450-481: تایب ،یمني بي)غر «نديكنا» و «كنانند» ،(383: تایب ،یمني بيغر)

: اتیب ،یمني بيغر) «.ساختند آگاه» یمعنابه ،«دندیدانان»ِ فعل ؛(583: تایب ،یمني بيغر)

 ( و... . 451

: امر و مثبت ،یمنف حالت سه در یاستمرار یماض کهن وجوه -2-1-3-1-1 -2

: تایب ،یمني بيغر) «یگفتندیم» ،(450: تایب ،یمني بيغر) «ینخوردند» ،«ینديكنا»

-یب ،یمني بيغر) «یشدمینم» ،«ینکردم» ،(335: تایب ،یمني بيغر) «دنديكندیم» ،(319

 با یماض فعل كاربرد همچنین... . و( 452: تایب ،یمني بيغر) «باشكردهیم» ،(459: تا

 بيغر« )پزانده بود» ،(352: تایب ،یمني بيغر) «ردیگ دنيزير»: فعل مضارع بن از استفاده

 ... .و (332: تایب ،یمني بيغر) «دندیباشیم» ،(402: تایب ،یمني

 يیباال بسامددر كتاب  زین كاربرد نيا: یکاربرد افعال در وجه وصف -3-2 -1 -2 -2

 سا،یشم.ک. ن) شودیاستعمال م نیّمع فعل حذ  با ،یدرپیپ و تکراربه افعال نيا. دارد

به عزت تمام بُرده و به صدر محفل جا نموده، تقربی شده كه سخن از چلة (: »250: 9313

و...  419 458،511: تایب ،یمني بيغر، نیز )ن.ک: (483: تایب ،یمني بيغر) «برآمد. خيمشا

). 

قرن  از» :روحیذ ریغ یبرا( یو ـ)او  بیغا مفرد ریضم یریکارگبه -3-3-1-2-2

)بهار،  «.شد معمول آن، ریغ و العقولیذو بِيمفردِ غا ریضم انیمهفتم به بعد، تفاوت 

-یذ ریغ یبرا همچنان «یو»و « او» بيمفرد غا ریضم ،یاشرف فيلطا در امّا ،(382: 9385

 و» ،: آبریضم مرجعِ ،(339: تایب ،یمني بي)غر «ساز وضو یو از»: استرفته كاربه وحر

نیز . : گناهریضم مرجعِ ،(452: تایب ،یمني بيغر.« )داند یو مباهات و كند او به ارتکاب باز

 .( ...و 402، 350: تایب ،یمني بيغر)ن.ک: 

 آوردنمفرد  ايجمع  ،اثر نيا در: احترام یبرا ِجمع ریضم کاربرد-5 -1-3 -2 -2

 «.رفتند آنجا در همدانی علیمیرسیّد حضرت» :است فاعل شأن براساس اغلب افعال،

 ... .(و 481، 333 ،341، 348: تایب ،یمني بيغر.ک. ن) زین ،(599: تایب ،یمني بي)غر
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 ،و..(405، 332، 508 :تایب ،یمني بيغر) «انيما» :ریجمع بستن ضما -4 -3 -1 -2 -2

 ( . ...و 500، 898: تایب ،یمني بيغر) «انيشما»

 رییتغ بسامد :وحده متکلم و جمع به معطوف فعل از ریضما رِییتغ -2-2-1-3-6

صنعت  دهندةنشان و دارد وجودمتعدد  و گوناگون یهاوهیش به متن سراسر در ر،يضما

 زین شانيا»مثال:  د؛يآیم ديكالم پد درهم شکستن روال  معمولِ باالتفات است كه 

 ریس صحرا در»، (449 :تایب ،یمني بي)غر «.امكرده مشاهده نيا مثل هم ما: كه گفتندیم

 بيغرن.ک: ، نیز )(305: تایب ،یمني بيغر) «.دینشن چیه درختان آن به آمده باز كردم،یم

 .( ...و 511: تایب ،یمني

بر  موصو ، و صفت مطابقت» دوره نيا در مطابقت موصوف و صفت: -2-2-1-3-7

 «.كندیم دایپ تیّعموم شمرند،ینم زيكه متقدمان جز در موقع خا  جا یطبق دستور عرب

 اضاتير» ،(339: تایب ،یمني بي)غر «راندازانیت جوانان»: مثال ،(250: 9313 سا،ی)شم

  .. (.و. 402، 341: تایب ،یمني بيغرنیز )ن.ک:  ،(554: تایب ،یمني بيغر) «دهيشد

استفاده  یدر زمان شتریبا بسامد باال، ب «باًيتقر» دِیكتاب كاربرد ق در :دیق -2-2-1-3-9

  :)ن.ک .سازدیم دیّمق زین را متمم د،یق نيا. كندینقل به مضمون م سندهيكه نو شودیم

 سیف مناقب تقريباً را مساكین و فقرا سالطین، و امرا ديدن»: مثال (08: 9383 دورد،یفرش

 ،یمني بيغر) «...فرمودند الکبرا ةقدو حضرت تقريباً»، (513: تایب ،یمني بيغر) «خان

  .( ...و 451، 321،495 :تایب ،یمني بيغرنیز )ن.ک: ، (303: تایب

 وجه در فعل كابرد ،یاشرف فيلطا یمختصات بخش نحو نيپربسامدتر :بندیجمع

 .است ريضما رییتغ و «باًيتقر» دیق كاربرد افعال، كهن صورت ،یوصف

 یسطح زبان یفراوان( 9) ةشمار نمودار
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 یادبسطح  -2 -2 -2

از آن است كه  یحاك متن، نگارش وةیشاست.  نظم به ختهیآم ینثر یاشرف فيلطا

 یادب زباننگارش كتاب،  یتسلط داشته و برا شيخو عصرِ یِبالغ فنون قواعد بر سنده،ينو

. ديآشمارهب زین یادب متونزمرة  در ،اثر نيا كه شودیم موجب امر، نیهم. استدهيبرگز را

 شمار در ديبا حقاً ست،ین یادب مسائل به مربوط درظاهر كه را عهد نيا یهاكتاب از یبرخ»

 یِعناصر بالغ یبه واكاو بخش، نيا در (3/9950: 9385)بهار،  «قرار داد. یادب یهاكتاب

 مراجعه 2 ةشمارنمودار  به ،یادب سطوح یِفراوان ةمشاهد)جهت  .ميپردازیم ،یاشرف فيلطا

 (.شود

و استعاره  هیتشب انواع ،كتاب نيا درپربسامد  الِیخ صور ازجمله :الیخ صورِ -1 -2-2 -2

 :ميپردازیمآن  پربسامدِانواع  یبررس به بخش نيا در. است

است  یاضاف غینوع بل از است،رفته كارمتن به دركه  يیهاهیتشب غالب :هیتشب-2-2-2-1-1

از شبستان مشرق برآمد و  آفتاب، رستمِ»: شودیم دهيد آن بهدر مشبهٌ يیهایتازگ اهگ كه

 ازمشرق مان،يا آفتاب» ،(343 :تایب ،یمني بيغر) «.آمددر خاور دانیم از تابیتیگستهم گ

: تایب ،یمني بيغر) «هموم لمعات» ،(424: تایب ،یمني بيغر) «.دیكش علم شاءيَ مَن یهدِيَ

: تایب ،یمني بيغر) «شعوریبی گردابِ» ،(333: تایب ،یمني بيغر) «روح اغچةب» ،(891

 .( ...و 439، 420، 533: تایب ،یمني بيغر، نیز )ن.ک: (520

و  مصرّحه نوع دو در یاضاف شکل به اغلب استعارهاثر،  نيا در :یاستعار -2-1-2 -2 -2

 :است رفته كاربه هیمکن

 (340 :تایب ،یمني بيغر) «نیقيهزبرانِ قلبِ » :حهمصر ةاستعار -2-1-2-1 -2 -2

 از استعاره( 452: تایب ،یمني بيغر) «یمغرب دُرست» ؛سپاه حق انياستعاره از جنگجو

 .(... و 443، 533: تایب ،یمني بيغرنیز )ن.ک:  .دیخورش

 رِعذا» ،(583: تایب ،یمني بيغر) «استعداد پستانِ» :هیمکن ةاستعار - 2-1-2-2 -2 -2

 ... .و( 422،492: تایب ،یمني بيغر) «وحدت رخسار» ،«دیتوح

 آنها یریكارگبه كه هستند يیهاشگرد و هاوهیش» :کالم یعیبد عیصنا -2-2-2-1-3

 یمعنوو  یبه دو دستة لفظ و( 23: 9330)راستگو،  «.سازدیم رتريدلپذ و ترآراسته را سخن

 :استبرده بهره وهیش دو هر از سندهينوكه  شوندیم میتقس
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هستند كه وابسته به الفاظ باشند و  يیهايیبايز و هانتيز» :یلفظ عیصنا -2-2-2-1-3-1

 نيا در (30: 9305 ،يی)هما «.شود ليحسن زا آن م،یده رییتغ معنا حفظ با را الفاظ اگر

 :ميپردازیم یاشرف فيلطا درانواع جناس  یقسمت به بررس

-واک شتریب هرچه یکينزد بر یمبتن» س،یتجن ايجناس  :جناس -2-2-2-1-3-1-1

آنها به ذهن متبادر  بودنِ همجنس اي نديآ نظرهمجنس به كلمات، كهیطوربه هاست؛

 برده بهره یتوجه قابل زانیمبه زین یادب شگردِ نياز ا سندهينو(. 51: 9383 سا،ی)شم «.دشو

 :مثال. است

به  هیظاهر شب ثیاز ح ،جناس ركنِ دو هر كه است آن: تام جناس -2-2-1-3-1-1-1

 است؛ كمتر آن انواع ريسا از ،متن در جناس نيا بسامد .متفاوت معنااما در  ،باشند گريکدي

 :تایب ،یمني بيغر( )مفروق)مركب  «است در سمندر بسترِ  سمندر كه چنانچه»: مثال

 بتیغ ،بتیغ به» ،(490: تایب ،یمني بيغر) «هجرت خواهد؟ كهبا من  كه پرسید»(، 438

 ... .و( 335: تایب ،یمني بيغر) «.یكردیم

در  ،جناس ركنِ دو كه است آن )خط(: یاختالف ناقص جناس -2-2-1-3-1-1-2

خلیل،  مقام آنجاخالق،  محا  ثانیخلق،  مطا  اول»مثال:  ؛باهم متفاوت باشند یواك

 قيعال یب» ،(442 :تایب ،یمني بيغر) «.فرقی قلیل جلیلو  خلیل درجلیل،  مرام اينجا

: تایب ،یمني بيغر) «سبّاحـ  سیّاح» ،(429: تایب ،یمني بيغر) «.باروكار قيعواروزگار و 

( 322: تایب ،یمني بيغر) «مواطن ـبواطن» ،(528: تایب ،یمني بيغر) «نامه ـخامه» ،(520

 ... .و

 را یكلمات ،نظم اي نثر جملة یاثنا در كه است آن» :مزدوج جناس -2-2-1-3-1-1-3

 ،(50: 9305 ،يی)هما «.باشند موافق یرو حر  در كه اورندیب گريکدي به کينزد اي وستهیپ

، نیز (419 :تایب ،یمني بي)غر «...دوّاردر دامن گردون  كبارو  صغاراز  روزگار مشايخِ»

 (.و...  351، 385، 389:تایب ،یمني بيغرن.ک: )

باشد  امربوط به معن كالم، نيیتز و حسن كه است آن» :یمعنو عیصنا -2-2-2-1-3-2

 «.دمانیم یباق حسن آن هم باز م،یبده رییتغ االفاظ را با حفظ معن چهنه به لفظ، چنان

 :ميپردازیم یمعنو عيصنا نيااز  يیهانمونه یبررس به ليذ در (.38: 9305 ،يی)هما
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. است ینيآفرااغلب از نوع معن اثر، نيادر  حاتیتلم :حیتلم -2-2-2-1-3-2-1

-یم یاتازه یمعنا آنها از اي و رسدیم یاتازه یمعنا به حات،یتلم كمک به شاعر یگاه»

كه شراب  اندو اصحاب كشف ایاول وم،یس صنف» :مثال ؛(38: 9303 سا،ی)شم «.نديآفر

 ،(533: تایب ،یمني بيغر) «(4)هِمیرَشَّ عَلَ ثُمًّ ،انددهینوش( 5)بِربِّکُم الَستُبزم  در( 3)حِبُهُّميُ

 «نظر بايد كرد. ا( كه بودی آخر در اين معن3)الوَريد حَبل از اَقرب است علم به هركه با»

 «.اندیو حیتسب در مختلفه السنة به همه بر كه كائنات صفحات» ،(432: تایب ،یمني بيغر)

 (432: تایب ،یمني بيغر)

 «برآمد هم از هم به زن و مرد كه  يوسف رسید از مصر سمنان مگر»

 و... . (582: تایب ،یمني بيغر)

 از یبرخ»كه  دهدیم رخ یزمان ها،واژه انیم در تناسب :تناسب -3-2-2 -1 -2-2-2

.« باشد تناسب و ارتباط آنها نیب جهت نيا از و باشند كل کي از يیاجزا كالم، یهاواژه

و كرده نشستند و اين فر سرزمانی  ،داده دستغريب  حالی»مثال:  ،(920: 9383 سا،ی)شم

 آتشاز آن  یاریبس» ،(582: تایب ،یمني بيغر) «در راه نهادند. پای ،رانده زبانشعر بر 

 ( و... . 348 :تایب ،یمني بيغر) «.دندیدم خاکبر  باد را زانیانگ

از زمان نزول  قرآن، :آثار و اخبار و ثیاحاد و اتیآ به استشهاد -1-3-2-3 -2-2-2

 یهاگونهاز آن در آثار خود، به و است كرده رسوخسخندان  مسلمانانِ آثاردر امروز، بهتا 

 بهاز هزار بار  شیب زین یمني بيغر( 2/9289: 9389 انوشه،. )ن.ک: اندمتنوع بهره جسته

را  يیهانمونه ل،يذ در. استبهره برده اخبار و ثياحاد ات،ياز آ گوناگون، یهاوهیش

 : میكنیم یبررس

 صلحا با او مصاحبت چون» :سخن ادامۀ در نیتضم صورتبه -2-1-3-2-3-1 -2-2

: تایب ،یمني بيغر) «(0يُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ) الْحَسَناتَ إِنَّئات او حسنات گردد: سیّ ةهم باشد،

 .و...( 510، 554، 533، 313: تایب ،یمني بيغر) زین ،(481

 ةمطالع و جمادات ذرّات از حاتتسبی تسامع» :کالم دیتأک یبرا -2-1-3-2-3-2 -2-2

 يُسَبِّحُ إِالَّ ءٍشَیْ مِنْ إِنْ وَ ،داندصفحات كائنات كه بر همه به السنة مختلف در تسبیح می

، 492: تایب ،یمني بيغر) زین ،(432: تایب ،یمني بيغر) «.كندمی بدان اشارت (8)بِحَمْدِهِ

 ....(و 332، 335، 451، 452، 493
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 از تن دو و هفتاد» :مسند ای مفعول ه،یال مضاف نقش در -2-1-3-2-3-3 -2-2

در كام  (،1الَّذِينَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّه) وصال جام و چشیدند شهادت شربت كبار، اصحاب

( 92)شآءُيَمَن  یهدِيَاز مشرق  مانيچون آفتاب ا»، (339: تایب ،یمني بيغر) «جان ريختند.

نبوت،  ةچه بعد از درج» ،(424: تایب ،یمني بيغر) «شد. یمنتف یذرائر كفر و د،یعلم كش

 ... .و (332: تایب ،یمني بيغر) «(99)بَیْنَهُمْ يُدَارُ الْکَاسُ وَ عَطشاناً واشهادت است: ماتُ ةمرتب

 یِشعر شواهدمتن اثر،  در :یعرب و یفارس اشعار به استشهاد -2-2-2-1-3-2-5

 كه خوردیم چشم به یعرفان نیمضام با زبانعرب و زبانیبزرگ فارس یاز شعرا یفراوان

و  آورده نيالداشر  خیبه نقل از ش زین یاشعار سنده،ينواست.  نشده ذكر اغلب شعرا نام

 از یانمونه ليذ در است؛ افزوده یـ به متن اصل موضوع با متناسب ـرا  داشعار خو یحت

 : ميآوریم را نيالداشر  خیش يیروافرمان اندر وصف دور یمني بيغر شعر

 گشت تازه بدو سمنان اورنگ چو»

 

 «گشت پرآوازه عدالت از جهان 

 (500: تایب ،یمني بيغر) 

 ،یمثنو ت،یب رِینظ یكلمات آوردن با اغلبو  ديآیم مطلبدر ادامة  ،یعرب و یفارس اشعار

 :سازدیم زيمتما را نثر و نظمحد فاصل  آن، مانند و یرباع و مصراع

 قَومی عاشُورا يَوْمَ کُمْعَلَیْ»

 

  (92)«خِصالٍ مِنْ بِعَشْرٍ تَأتُوا بِأنْ 

 

 
 (320: تایب ،یمني بيغر)

 ،یمني بيغر: .کن) :است نشده ذکرشاعر  نامکه  یاشعار -2-2-2-1-3-2-5-1

 (. و... 082،891، 002، 493، 519، 530، 312: تایب

 ،یمني بيغر :.کن) :است شده ذکرکه نام شاعر  یاشعار -2-1-3-2-5-2 -2-2

 (. ...و 428،  582، 589 ،431، 583تا:   یب

 رند،برخوردا یاز بسامد باالتر یاشرف فيلطا یِادب سطحكه در  یموارد :بندیجمع

اشعار  و ثياحاد ات،ياسشتهاد به آ و)خط(  یاختالف ناقص  جناس ،یاضاف غیبل هیتشب

 است. یو عرب یفارس
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 یادب سطح یفراوان( 2) ةشمار نمودار

  
 

 

 یفکر سطح -3 -2 -2

 یعرفان گوناگونِ مباحث ليذرا  شيمراد خو اقوالو  افکار خود، كتاب در  ،یمني بيغر

 یپ یسمنان اشر  دیّس ةشيبه ساحت اند  توانیم ها،آن یبررس با كه است نموده مطرح

 (.شود مراجعه 3 ةشمارنمودار  به ،یفکر سطوح یِفراوان ةمشاهد)جهت  .برد

 :است ليذ قرار به  اثر، متن بر حاكم گرِيد یِفکر نیمضام غالب

 20 فةیلط در وجود وحدت ژهيوبه ،به علم فلسفه یاشرف فيلطا درفلسفه:  -1 -3 -2 -2

 خا  اتينظر. استشده پرداخته پراكنده، صورت به و...23و93،24 فيلطا در و لمفصّ

كشد و به كفر می ذات، در تحیّر»: ستا تیاهم حائز خصو  نيا در یسمنان نيالداشر 

 ... .و (492: تایب ،یمني بيغر) «توحید محض است. ،در صفات

 اشکالبا رسم  اعداد، و حرو  تیخاص لطايف اشرفی، در :بهیغر علوم -2 -3 -2 -2

 شده داده شرح كامل طوربه ،«نيالخزا»كتاب  در علم نيا. است آمده ر،یعلم تکس خا ّ

آن،  تیفیعلم و ك نيعالوه بر شرح ا یاشرف فيلطا(. در  912: 9382،یقنرا. )ن.ک: است

: كرد مشاهده فيلطا یبرخ در توانیم را هاذيتعو و هاو اذكار و انواع حرز هیخوا  ادع

 بيغر)  «.است مسطور كهعمل اين است كه نام طالعِ مطلوب به حساب جمل  كیفیتِ»

 ... .و( 083-892 :تایب ،یمني بيغر :. کن) زین(،  014 :تایب ،یمني

و فرق  مذاهب مورد در یدیمف اطالعاتلطايف اشرفی،  كتاب :مذاهب -3 -3 -2 -2

عنوان دوازده  ليذ مثال عنوانبه دهد؛یم دستبهآن دوره،  در هركدام ديعقا وگوناگون 

هركه حضرت علی را از اصحاب ديگر »: سدينویم عهیدر باب فرقة ش ه،یفرقة رافض
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 ريسا دگاهيد بخش، نی( در هم440: تایب ،یمني بيغر« )او را كافر گويند. ،تر نداردتدوس

-اظهار نظرات خا  اشر  ان،یم نيا دردهد.یشرح م لیتفصبه گاه و اجمالبه گاهفرق را 

 مطرح 43 و 42، 33 فيلطادر  ژهيوبه كه شان،يا خاندان و)ع( یعل حضرت مورد در نيالد

 ( و... .024-058 :تایب ،یمني بيغر)ن.ک: . دهدیم نشان شانيا به را یو ارادت است،

 خوا  و نجوماز ابتدا تا انتها،  هشتم و پنجاه فةیلط موضوع :نجوم علم -5 -3 -2 -2

 و كواكب رةيدا. است یسمنان نيالداشر  نظر نیهمچ و بزرگ خيمشا اقوال و كواكب

 است؛آن مطرح شده رامونیپ یو مباحث شده میترس نایسابن سیالرئ خیش از نقل به بروج،

 ،یمني بيغر :)ن.ک و... نگهدارنده بر آن شگر  راتیتأث و ینگهدار خوا  ازجمله،

 ... .و( 012-014: تایب

 در خصو به ـ یاشرف فيلطادركتاب  مؤلف :شاعران و عرفا ةتذکر -4 -3 -2 -2

 شخص ژهيوبه تصوّ ، و عرفان بزرگ خيمشا شجرة یـ به معرف پانزدهمپر حجمِ   فةیلط

: نگاردیم خلف و سلف خيبا مشا شانيمورد ارتباط ا درو  پردازدیم یسمنان نيالداشر 

 طبع، لطافت در و احباب رعايت وصف و آداب شرح در كه غريب الدينبرهان موالنا»

 غرابتی دارد و آن همه مقدار خلو  اعتقاد و خصو  انقیاد كه نسبت سلطان المشايخ

 و پنجاه فةیلط در( 321-382: تایب ،یمني بيغر) «ايشان داشتند، ديگر اصحاب را كم بود.

 آن یبررس كه شودیم یمعرف معاصر و متقدّم یِنام شاعران یاریبس تعداد ةتذكر زین چهارم

 ( و... .049-030: تایب ،یمني بيغر :.کن. )دارد یفراوان تیماه ات،یادب خيتار جهت به

كه از  رندیگیقرار م یاشرف فيلطا یِفکر سطح در یاریبس مباحث :بندیجمع

 اشارهمذاهب  و فلسفهعرفان و تصوّ ،   بزرگ خِيمشارة تذك به توانیم آنها نيترپربسامد

 .كرد

 

 یفکر سطح یفراوان( 3) ةشمار نمودار
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 یریگجهینت - 3

 گرفت كه:  جهینت نیچن توانیم آمده، عملبه یهایبررس از

 نگاشته داشته، رواج مرسل هم و یفن نثر هم كهدر قرن هشتم و نهم  یاشرف فيلطا . 9

 ست،ا يیروا متون زمرة در آنجاكهو از ستین کسانيآن  نگارش وةیش لذا  است؛شده

 .داراستمختصات نثر مجالس را 

و  حذ  ابدال، یریكارگبه یعني؛ زبان يیِآوا یهایژگيو به باتوجه ،یزبان سطح در. 2

 ميقد انِهندوست شيگو از غالباً هایدگرگون نيا كه میابيیدرم ،هاواژهاز  یبرخدر  شيفزاا

 یماض ژهيوبه ،افعال مِيقد صورت كاربرد یعن؛ يزبان نحو منظر از. استافتهيراه  متن به

 از. دارد شيگرا یفن سبک به یاشرف فيلطا نثر ،...ومطابقت صفت و موصو   ،یاستمرار

 ،یعربلغات و اصطالحات  از فراوان یریگبهره ،صورت كهنِ لغات استعمال زین یلغو منظر

 نیهمچن. استنموده کينزد یفن به را اثر سبکتازه و...  باتیو ساخت ترك یهند  ،یترك

 .هدیم قرار مخاطب یرو فرا را نیآهنگ و موزون ینثر سجع، انواع از یریگبهره

 یمعنو و یلفظ عيصنا انواع شامل كالم؛ یاسازبيز عناصر از یریگبهره: یادب سطح. 3

 با نیهمچن. است سترگ اثر نيا یادب ارزش انگرينما...( و جناس ه،یتشب استعاره، انواع)

 چههر يیِرایگ موجب ،ینام شاعران اشعار با همراه ف،یلط یهاحیتلم و نیتضم ازاستفاده 

 .است شده آن شترِیب

 مختلف یهافرقه مذهب، لیقب از یاریبس وضوعاتم عرفان، بر عالوه ،یفکرسطح  در. 5

 دربر راو...  ندگانيسرا و عرفارة تذك فلسفه، به،يغر علومخواب،  ریتعب نجوم، ،یدتیعق

 .است تیاهم حائز مختلفآن  موضوعات در یسمنان نيالدكه  نظرات اشر  ردیگیم
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  :هاادداشتی
پس آن  ،بر خدا نمود توكل هركه و خدا سوی به ستاكاره سپرده كردنِ كل،: تواشر  فرمود. 9

. 5 .من است فخر ،فقر. 3 .فقر از برمیم پناه تو به. 2( 252ق: 9210 ،یمني بيكافی است او را. )غر

 رگ از ترکينزد. 0 ،شانيبرا دیپاش پس. 3 ستم؟ین شما پروردگار ايآ. 4 .دارد دوست را آنها

. 92 .اوست شيستا ذكرش آنکه جز ستین یموجود. 1 .بردیم را هایبد ها،یخوب همانا. 8 .گردن

 و لبتشنه مُردند. 92 .كندیم تيهدا بخواهد، را هركه. 99 .خدا راه در شوند كشته كه یكسان

 ای عاشورا روز در گیر الزم. 93 .(383ق: 9210 ،یمني بي)غر .شانيا انیم در كردیم دور ساغر

 .(220ق: 9210 ،یمني بي)غرل را. اين را كه بیاريد ده خصا من، قوم

 

 

  منابع فهرست

   هاکتاب( الف
 .قرآن .9

 ،اول چاپ .یفارس زبان یخیتار دستور در گفتار پنج(. 9330محسن. ) ،یابوالقاسم .2

 .بابل: مشهد

 دةیگز یادب فارس دانشنامۀ ،یفارس یادب ۀفرهنگنام(. 9389. )حسنانوشه،  .3

 ارشاد و فرهنگ: تهران، دوم چاپ .یفارس ادب موضوعات و نیمضام اصطالحات،

 .یاسالم

تهران:  ،هشتم چاپ(. یفارس نثر تطور خی)تار یشناسسبک(. 9385. )یبهار، محمد تق .5

 .ریركبیام

 آگه: تهران ،پنجم چاپ (.کی)فونت یآواشناس(. 9303. )یشناس، محمدعل حق .4

 ،دوم چاپ. یدیجعفر شه دیو س نینظر محمد مع ريز .نامهلغت(. 9300. )اكبریدهخدا، عل .3

 تهران: دانشگاه تهران.

اشر  خان.  میعل حی. تصحاالبرار االسرار یف اریاالخ اخبار(. 9383. )عبدالحق ،یدهلو .0

 . تهران دانشگاه: تهران ،اول چاپ

 .مرسل: كاشان ،چاپ اول .عیبد فن ؛ییآرا سخن هنر(. 9303محمد. ) دیراستگو، س .8

 تهران: سمت. ،چاپ دوم .یفارس نثر انواع(. 9381منصور. ) ،يیرستگارفسا .1

 .ریركبیتهران: ام، نهم چاپ. هیصوف راثیم ارزش(. 9308. )نیعبدالحس كوب،نيزر .92
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 تهران: ،اول چاپ. هند در یفارس ادب خیتار به ینگاه(. 9300. )قیتوف ،یسبحان .99

 .یفارس ادبگسترش زبان و  یشورا

تهران:  ،دوازدهم چاپ بر عرفان و تصوف. یامقدمه(. 9383. )نيالداءیض ،یسجاد .92

 سمت.

-سبک بر یدرآمد ه،ینثر صوف در شعر زبان(. 9312محمد رضا. ) ،یكدكن یعیشف .93

 تهران: سخن.، چهارم چاپ. ینگاهِ عرفان یِشناس

 .فردوس: تهران ،پنجم چاپ .یشناسسبک اتیکل(. 9308. )روسیس سا،یشم .95

 .ترایتهران: م ،سوم چاپ .نثر یشناسسبک(. 9313. )روسیس سا،یشم .94

 تهران: فردوس. ،چاپ چهارم .حاتیتلم فرهنگ(. 9303. )روسیس سا،یشم .93

 .ترایتهران: م، چاپ اول .عیبد به تازه ینگاه(. 9383. )روسیس سا،یشم .90

 تهران: فردوس.پنجم،  چاپ .رانیا در اتیادب خیتار(. 9338. )اهللحیذب صفا، .98

 چاپ. یمنصور معتمدترجمة  .هند در تصوف خیتار(. 9382. )داطهریس ،یرضو عباس .91

 . ی: مركز نشر دانشگاهتهران ،اول

 ة: كتابخانقم .یصوف فیطوا انیب یف یاشرف فیلطا(. تاینظام. )ب یحاج ،یمني بيغر .22

 ه.ق.9339كتابت:  خي. تارق 042فیتأل ]یخط ةنسخ[. 9199. نمرة مسلسل:یمرعش اهلل تيآ
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