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 استشهادیۀ اضاف
 1هللا هادی اروح

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 

 نگین مژگانی
 ادبیات فارسی دانشگاه تهران ارشد زبان و آموختۀ کارشناسی دانش 

 23/10/96 پذیرش تاریخ .96/ 3/4 دریافت تاریخ

 چکیده
هاای متاون ن ار فارسای      ژگیهمواره از بارزترین وی ،مختلفهای  در دوره ،آیات قرآنیاستشهاد و اقتباس 

غالا   بر مقتضیات فکری و ادبی زبانی، بناۀ صنعت خطابی، مانند هر پدیداین طبیعی است که  .است بوده

از قارن   در ن ار فارسای   استشهادهای  نمونهبررسی  .است شده گردانی  دستخوش تحول و شکل ،هر دوره

 عنصاری باه   عنصاری اساتدیلی  به مارور زماان از    این صنعت دهد که نشان میهجری  هشتمپنجم تا 

صاری  و   و از حالات مبساو   اثر این تحول کارکردی، ساختار زبانی آن نیاز  برتغییر شکل یافته و بالغی 

ظهور نوع  ،نهایی چنین جریانیۀ یج. نتاست کردهمبهم و وابسته حرکت  و مستقل به سمت الگویی موجز

غیاب  به باتوجهنامید.  «اضافۀ استشهادی»توان آن را  اضافی در زبان فارسی است که می  ترکی ای از  تازه

جامع ساختمان این ترکی  ضاروری  سی برراین نوع ترکی  اضافی در آثار مربو  به دستور زبان فارسی، 

 استشاهادی ۀ اضااف ساختار زبانی و ادبی، الگوهاا و کارکردهاای    ،گیری عوامل شکل ،است. در این نوشته

 است.  شده بررسی
 

 .گردانی، کارکرد، الگو، ترکی  اضافی، دستور زبان استشهاد، شکلن ر، :  یکلید یها واژه
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 مقدمه. 1

. این صنعت در است بوده در پیوند ن ر فارسی از دیرباز باکه صنعتی خطابی است  ،استشهاد

کارکرد شد.  می کار گرفته بهمدعایی در متن  اثبات منظور بهاستدیلی و  در قال  رکنیابتدا 

یعنای عصار    نجم هجاری، در قرن چهارم و ابتدای قرن پ خصوص به ،استشهاداستدیلی 

تحاویت فکاری و    تباع   های بعد باه  دوره مورد توجه سخنوران فارسی بود. در ،خردگرایی

ن دچاار تحاویت کاارکردی و    مرباو  بادا  عناصار   قیدتی در متن جامعه، زبان و تماام ع

برخای از متاون   در  خصوص به ،رنگ شدن تدریجی اصل خردگرایی کمساختاری شدند. با 

دیگر مجالی بارای رشاد در قالا  عنصاری اساتدیلی نیافات و روناد         ، استشهادْعرفانی

خاود،  ۀ رفتاه هادا اولیا    ، استشهاد رفتهرا آغاز کرد. در این جریانبنیادینش گردانی  لشک

شاهد نقلی را رها کرد و به عنصاری بالغای تبادیل شاد کاه      ۀ واسط یعنی اثبات مدعا به

 ساختار زبانی استشاهاد را  ،قصدی جز اقناع عاطفی مخاط  نداشت. این تحول کارکردی

هویت و کارکرد اصلی خود را از دست داده بود  ،استشهاد در شرایطی که نیز متأثر ساخت.

ترکی  با سایر عناصر متن تن مستقالً در متن بسط یابد، ناگزیر به ایجاز و  توانست و نمی

این ۀ تر از استشهاد در ن ر فارسی رواج یافت. ادام و وابسته  تر اشکالی خالصه درنتیجه داد و

ای از ترکی  اضافی در  سابقه و بی  هور شکل ویژهبه ظ ،قرن پنجم هجریۀ نیمجریان در 

این نوع ترکیا  اضاافی   نامید.  اضافۀ استشهادیتوان آن را  که می منجر شدزبان فارسی 

 .ایم را بررسیدهها  گیرد که در این نوشته آن در قال  چند الگوی ساختاری خاص شکل می

 تحقیق ضرورت و روش پیشینه و. 1ا1

 اما است شدههای اضافی اشاره  به انواع ترکی  ،ه دستور زبان فارسیدر عموم آثار مربو  ب

 است. در بخشی معینمحمد ۀ نوشتاضافه  ه،حوزاین ترین پژوهش در  مفصلترین و  دقیق

در  که شود ترکی  اضافی اشاره می ای از گونهبه « الیه حایت مضاا»عنوان با  از این کتاب

عربای  ۀ الیاه، جملا   ممکن است مضاا»: گیرد یه قرار میال آیه یا حدی ی در جایگاه مضاا آن

 «الیاه قارار گیارد    قرآن یا حادی ی مضااا  ۀ باشد و ممکن است آی )فعل و فاعل، فعل و نائ  فاعل(

کارده  به چند م ال بسنده  ،الیه پس از اشاره به چنین حالتی از مضاااو  .(194: 1363 )معین،

 .است گذشتهین مبحث ا و از

 ،«اقتباس از آیات و احادیث»و در فصلی با نام  فن ن ر در ادب پارسی خطیبی درحسین 
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کارده  به این نکته اشااره   ت در ساختار استشهاد پرداخته وتر به توضی  سیر تحوی مبسو 

شاکال  و اَ تبادیل شاد   به رکنی صرفاً زینتی در کاالم  ،هجریکه استشهاد در قرن ششم 

 تاوان باه   هاا مای   آنۀ از جملکه رواج یافت  یفارس صنعت بالغی در متوناین متنوعی از 

ای کوتااه و چناد    به اشااره فقط در این اثر نیز . اشاره کرد استشهاد در قال  ترکی  اضافی

 (200: 13۸6خطیبی،) .است شدهم ال مختصر اکتفا 

اضافۀ استشاهادی   ،دهند با وجود اطالعات ارزشمندی که این دو اثر در اختیار ما قرار می

در حالی است که این . این اند نپرداختهن بدا مستقل و مفصلهنوز  ونماید  میهم مبهمچنان 

، در متون ن ر عرفانی متعلق به قرن ششم و هفاتم هجاری   خصوص به ،شکل ویژه از اضافه

یاباد.   رو توجه و دقت در شناخت ساختار زبانی آن اهمیت مای  بسامد چشمگیری دارد و ازاین

را بررسای و معرفای    حاضار، اضاافۀ استشاهادی    در تحقیاق  ،با در نظر گرفتن این ضرورت

و آثاار مختلاف   هاا   دورهاز  کاه  استشاهاد شکال مختلاف  اَ وها  نمونه. در ابتدا به کردخواهیم 

از  استشهاد در زبان فارسی کارکرد و ساختار تحولتا روند کنیم  میاشاره  ،اند آوری شده جمع

 اضاافۀ استشاهادی،  س الگوهاای سااختاری   ساپ  شاود   بررسی زبانی و ادبی فکری ومنظر 

 .به دست آیداز این نوع ترکی  اضافی  یتر روشن تا دید دنشو میبندی  و طبقهمعرفی 

 استشهاد صنعتۀ تعریف و تاریخچ. 2

 آوردن آیات قرآن به قصد اثباات و تأییاد کاالم را    ایعشی صب در  (194: ق 1340)قلقشندی 

تار دارد و تضامین احادیاث     عموماً معنایی عام بته استشهادال داند  می« اقتباس»و « استشهاد»

)باه نظام   صنایعی چون عقاد   .(2۷4)همان:  شود مینبوی یا بخشی از شعر در ن ر را نیز شامل 

، ترجماه  )تبدیل سخنی منظوم به ن ر و نقل آن(لّ ، حَدرآوردن و نقل عبارتی من ور در ضمن کالم(

م لای معاروا در     ل یا شبه)نقل مَالم ل  ، ارسالدیگر و نقل آن()برگردان عبارتی از زبانی به زبان 

 در تحقیق .(410ا396 :1394همایی، ) روند های این صنعت به شمار می نیز از زیرمجموعه کالم(

احادیث  اند جامع انواع تضمین آیات قرآنی وتو رو که می ازآن« استشهاد»اصطالح  ،پیش رو

 .است هشدانتخاب  ،و اقوال عرفانی باشد

های خلفا  خطبه و )ص(استشهاد در مکاتی  پیامبر اسالم های ظهور صنعت نخستین نشانه

 .(19۷: 13۸6 )خطیبای،  ، باه ادبیاات عارب راه یافات    رفته این صنعت خطابی نمودار شد و رفته

چیزی نگذشت که استشهاد و اقتباس به تقلید از ن ر عربی در ن ر فارسی نیز مورد توجه واقع 
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دوم قارن  ۀ از نیما  استشاهاد  کام کالم به شمار رفت.حاستۀ مای ،قال  حجتی نقلی و در شد

و  (199)هماان:  قرار گرفت  اهل ادبۀ صنعتی بالغی مورد توجه ویژ در کسوتپنجم هجری 

قارن  . در یافات ویژه متاون عرفاانی رواج    از آن در متون ادبی و به شکال جدیدیرفته اَ رفته

تاازه و  هاای   شاکل بارز متون عرفانی تبدیل شد و ۀ به نشاناستشهاد  ،ششم و هفتم هجری

ای از  ، شاکل ویاژه  گوناگونی از این صنعت در انواع متون فارسی رواج یافت. در ایان میاان  

رازی و روزبهان  الدین طور خاص در آثار نجم ترکی  اضافۀ استشهادی در متون عرفانی و به

 رو ازایان  هاای سابکی ایشاان بادل شاد.      و به یکی از ویژگییافت گیر بقلی بسامدی چشم

 اوج شکوفایی صنعت بالغی استشهاد دانست.ۀ توان قرن ششم و هفتم را دور می

 استشهادیۀ گردانی استشهاد و ظهور اضاف روند شکل. 1ا2

در بحث از سیر تطاور زباان و صاور خیاال در      (1۷1ا1۷0: 1391) کدکنی محمدرضا شفیعی

زباان ادبای از آلیگاوری و     ،آندر د کاه  کنا  اشااره مای   ، به جریانی گستردهادبیات فارسی

به سمت استعاره و ابهامی  ،گرایی در قرن چهارم و پنجم بود عقلۀ صراحتی که حاصل غلب

عناصر عااطفی و انتزاعای   ۀ بینی اشعری و غلب گسترش جهانرود که تحت تأثیر  پیش می

ان سایر تحاول سااختار    شاید بتاو شود.  ، به عناصر مسلط متن بدل میهای بعدی قرندر 

این عامل  البته در کنار ان کلی در ادبیات فارسی دانست استشهاد را نیز جزیی از این جری

اشاره کرد که هریک به سهم خود تأثیری جزیای در  هم  یدیگر توان به عوامل کلی، می

 باه ایان نکتاه اشااره     (19۸: 13۸6)خطیبای  اند.  تغییر الگوی استشهاد در ن ر فارسی داشته

  د که اصویً استشهاد در ن ر فارسی بیش از ن ر عربی با تنوع و تکلف هماراه اسات  کن می

.. مستلزم رعایت .چراکه برقراری اتصال بین متن فارسی و عبارات عربی قرآن و احادیث و

ۀ باعث برانگیخن انگیز ،، یعنی ترکی  دو زبان در یک متنموضوعو این  دقایق فنی است 

شان دادن مهارت در ایجاد پیوندی هنری بین عبارات فارسای و عربای   نبرای  نویسندگان

شکوفایی صنعت ۀ توجه داشت که دورموضوع هم . همچنین باید به این شود میدر متون 

طالیی علوم بالغای و ظهاور   ۀ مصادا است با دور ،آنۀ گیری انواع تاز و شکلاستشهاد 

را صانایع بالغای    ،ریزبیناناه  ای بزرگانی چون سکاکی و خطیا  قزوینای کاه باه شایوه     

ادبای شادت   ۀ توجه به صنایع صوری و معناوی در جامعا  ای که  در دوره طبعاً. اند دهبررسی

خالقیت نویسندگان ۀ مایدستبیش از پیش  ،استشهاد نیز مانند سایر صنایع ادبی ،است یافته
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یاباد.   واج مای تاری از آن در متاون ر   تر و متناوع  هنری تر و شکال پیچیدهاَو  گیرد می قرار

زبانی و ادبی دچار تحویتی  استشهاد تحت تأثیر عوامل فکری و توان گفت که می بنابراین

 .است شدهبنیادین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عوامل تحول صنعت استشهاد .1شمارۀ  نمودار

کاارکرد و  استشاهاد عمومااً در   پیش از قرن ششم کناد باود و    روند چنین تحویتی تا

 ،مقام حجتی برای اثبات مادعا و باه شاکلی مبساو     و اصلی خود، یعنی در ساختار اولیه 

تأویل خود  اما این ،شد  تأویل می یخاص آیه یا حدی ی تحت تأثیر عقیدۀ شد. گاه مطرح می

های این  . نمونهو خاصیت استدیلی داشت بود یمختصر یا مفصل همراه با شرح و توضی 

، فاراوان  اناد   محاوری  ل آمیزش خردگرایی و تأویلاصکه ح در آثار اسماعیلیهنوع استشهاد 

و اشااره کارد کاه در آن تأویال      الحکمتاین جامع توان به بخشی از  برای نمونه می است 

 :آمیزند هم میاستدیل در

کتاب اولی خادای اسات و قارآن     ،و دلیل عقلی بر آنک آفرینش عالم بر جوهر جسم

ریا َ  الم. ذلک الکتااب  ی »آیت:  کتاب دیگری است  قول خدای است که گفت بدین

گفت الف یعنی طول و گفت یم یعنی عرض و گفت میم یعنی   1«فیه. هدیً للمتقین

 )ناصرخسارو  عمق. این اشارت بود سوی عالم که مر او را طول و عرض و عمق است

 .(232: 1332، قبادیانی

                                                           
 .(2و  1بقره: ) .1

 کریعامل ف

 گرایی عقل پایان دورۀ

 عامل زبانی

 آمیزش متن فارسی و عربی

 

 عامل ادبی

 توجه به مسائل بالغی

 استشهاد

 )رکن استدیلی(

 

 استشهاد

 )رکن بالغی(
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 بود نداده  دست   زاستشهاد هنوز خاصیت استدیلی خود را انیز  متقدمدر متون عرفانی 

 :دش در متن ظاهر می مبسو  یو به شکل

پس خالص و نجات بنده متعلق به مشیت است نه به مجاهدت، کما قالَ هللا تعاالی:  

فمَن ی رد هللاَ أن یهدیه یشرحً صدرَه لالسالم  و مَن یردً أن یضلَّه یجعلً صدرَه ضایقاً  »

تکلاف هماه    2«و تنزع  الملکَ م مَن تشااء  ت ؤتی الملکَ مَن تشاء  »: و نیز گفت 1«حرجاً

 .(255: 1336)هجویری،  یان اندر اثبات مشیت خود نفی کردعالم

همچناان باه شاکلی کاامالً متماایز و       ،در چنین الگویی از استشهاد، مادعا و حجات  

رفتاه حاذا    توجیهاات و توضایحات رفتاه    ،بعادی هاای   دوره. در شوند میمشخص ارائه 

 گردند: هاد در قال  عباراتی مختصر پدیدار میشوند و ادعا و استش می

ی اخسائوا فیهاا و  » فاردا حسارت:   3«وإن هللاَ مخازی الکاافرین  »امروز عذاب و خزی: 

 .(95: 1339)میبدی،  5«اقتلوا المشرکین»امروز سیاست:  4«تکلمون

 :شود میهایی اضافی ظاهر  تر و در قال  ترکی  استشهاد خالصه ساختار یگاه

 .(139: 1331)همان:  به عیوق رسانیده 6«نحن  نسبّ   بحمدک»ی  علم یا دعو

هاای تشابیهی و    و اضاافه  اناد  با صنایع بالغی هماراه  های اضافی ی این ترکی گاه و

 :سازند استعاری می

 بار آساتین عصامت    ۸«یحبوناه یحابّهم و »در بر، طاراز    ۷«نفخت  فیه من روحی»ۀ حلّ

 .(159 :همان)

                                                           
مَن یردً أن یضلَّه یجعلً صدرَه ضیقاً حرجاً کأنما یَصَّاعَّد  فای الساماء  کاذلکَ     أن یهدیه یشرحً صدرَه لالسالم  وفمَن ی رد هللاَ » .1

 .(125)انعام: «  الرجسَ علی الذین یی ؤمنونَیَجعل  هللا 
خیرَ أن ّکَ علای  تذلُّ من تشاء  ب یدکَ التشاء  وتَنزع  الملکَ ممَن تشاء  وتعزَّ من تشاءَ و الملک  ت ؤتی الملکَ من ق ل اللهمَّ مالکَ» .2

 .(26مران: ع  )آل« کلِّ شیءٍ قدیرٌ
 .(2)توبه: « هللا مخزی الکافرین انَ وعاموا انکم غیر  معجزی هللافسیحوا فی ایرض اربعة اشهر و» .3
 .(10۸ن: )مؤمنو «قال اخسئوا فیها ویتکلمون» .4
اقااموا  قعدوا لهم کلَ مرصادٍ فا ن تاابوا و   المشرکینَ حیثَ وجدت موهم خذوهم واحصروهم وفاذا انسلخَ ایشهر  الحرم  فاقتلوا ا» .5

 .(5)توبه: « ورٌ رحیمٌالصالةَ و آتوا الزکاةَ فخلّوا سبیلَهم إنّ هللاَ غف
نحن  نسبّ   بحماد کَ  یَفسد  فیها و یَفسک  الدماءَ و قالوا أَتجعل  فیها منإذ قالَ ربُّکَ للمالیکة أنّی جاعلٌ فی ایرض  خلیفة و» .6

 .(30)بقره: « کَ قالَ إنّی أعلم  ما یتعلمونَو ن قدِّس  ل
 .(29)حجر: « ه ساجدینَنَفَخَت  فیه من روحی فَقعوا لف ذا سوَّیته  و» .۷

 .(54)مائده: « هللا  بقومٍ یحبهم ویحبونهه فسوا یأتی یا ایها الذین آمنوا من یرتدَّ منکم عن دین» .۸
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تاری از   های اباداعی پیچیاده   صورترفته  رفتههی و استعاری، های تشبی در کنار اضافه

این شکل تازه از استشهاد در قال  ناوعی  . یابد رواج میاستشهاد ترکیبی در متون عرفانی 

خوانی  یک از انواع مرسوم اضافه در زبان فارسی هم با هیچکه آید  میظاهر ترکی  اضافی 

اضافی که تا باه حاال در دساتور زباان فارسای      های  این نکته با مرور انواع ترکی  .ندارد

معین  ،های اضافی در زبان فارسی بحث از انواع ترکی در گردد.  روشن می ،اند معرفی شده

تخصیصی، ظرفای، ساببی، ملکای، بیاانی، توضایحی، نسابی،       ۀ به اضاف (154ا104: 1363)

اناواع  نیاز   (222ا21۸: 13۸۸)فرشیدورد  است. وصفی، اقترانی، تشبیهی، استعاری اشاره کرده

متممای را باه    احترامای،  تأکیدی، اشتمالی، فاعلی، مفعولی، تبعیضی،ۀ دیگری چون اضاف

ۀ توان مجموعا  ین ترتی  میبد های اضافی در زبان فارسی افزود. ترکی عناوین ۀ مجموع

 نشان داد:چنین فارسی را   شده در زبان های اضافی شناخته ترکی 
 م ال مبنا واع اضافهان م ال مبنا انواع اضافه

 مرد  شجاع توصیف وصفی کتاب  ایرج رابطۀ مالکیت ملکی

 دست  ادب مقارنت و دیلت اقترانی پنجرۀ اتاق تعلق داشتن تخصیصی

 تمام  اموال اشتمال اشتمالی خود  من تأکید تأکیدی

 نماز  ش  زمان و مکان ظرفی کشور  ایران ایضاح توضیحی

 انگشتر  طال جنسیت بیانی متیغ  انتقا سببیت سببی

 خوردن  غذا رابطۀ مفعولی مفعولی رفتن  او رابطۀ فاعلی فاعلی

 چهارم  سرمایه یک ممتاز ساختن تبعیضی رستم  زال نس  نَسبی

 قابل  مالحظه سازی متمم متممی جمهور حضرت  رئیس احترام و تعظیم احترامی

 چشم  زمانه استعارۀ مکنیه استعاری قد  سرو تشبیه تشبیهی

 . انواع اضافه در زبان فارسی1شمارۀ جدول 

کاه باا    یابد رواج میدر متون فارسی از اضافه  ای تازهۀ گون ،هجری قرن پنجمۀ از نیم

فارد و مبتنای بار استشاهاد      فوق مطابق نیست و ساختاری منحصربه الگوهاییک از  هیچ

و  149و  134: 1352)انصاری  هللاهای چنین ترکیبی در آثار خواجه عبد نخستین نمونهدارد. 

 نمودار شد: (252

 .کنند سر به هستی خود بیرون نمی 1«لی معَ هللا »روندگان این راه در خلوتگاه   ا

 

                                                           
 .(452: 1394نیا،  )صدری« وقتٌ ییَسعنی فیه ملکٌ مقربٌ وی نبیٌّ مرسلٌ لی معَ هللا » .1
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 روان گشتند.در محو ارادت  1«یزید  فی الخلق  ما یشاء »سن در ترقی  گاه به زیادتی این ح  آن ا

 بیرون آیند. 2«نزعنا ما فی الصدورهم من غل»از جهاد   ا

در  خصاوص  باه  نامید، اضافۀ استشهادیتوان آن را  این شکل از ترکی  اضافی که می

بساامد و تناوع    ،الادین رازی و روزبهاان بقلای    و در آثار نجام  هجری هفتمششم و قرن 

متون ن ر فارسای رواج   ای از این دست در شکال گوناگون و پیچیدهو اَیابد  میی چشمگیر

ۀ تنوع ساختاری این نوع اضااف  ،های استشهادی در متون ن ر رکی ی از تهای نمونه .دیاب می

 :دهد بالغی را نشان می

آن اسات کاه از    3«قل ان کناتم تحبّاون هللا فااتبعونی یحبابکم هللا    »شر  متابعت   ا

 درکشاند  4«مزاج ه مان تسانیم  عینااً یشارب  بهاا المقرباون      و»نبوت شربت  ۀ خان رواق

 .(113: 1360بقلی، روزبهان )

 .(21۸)همان:  بدان تجلی روشن شود 5«ابیضت عیناه  من الحزن و»چشم جان   ا

 .(2۷5)همان:  از فلق صباح صب  ازل بشنوی 6«القی السمع»کالم نامخلوق به گوش   ا

 .(295)همان: نوح طوفان معرفت را لنگر باش ۀ سفین ۷«استوت علی الجودیو»ای جودی   ا

خواجه نصایرالدین  ) 9«اعملوا صالحاً»ۀ و کارخان ۸«علم یَ علَّمَ اینسانَ ما لم»گاه   در تعلیم ا

 .(33: 1369 طوسی،

سنریهم آیات ناا  »و گاه بود که صفای دل به کمال رسد و حج  شفاا شود و ارائت   ا

 .(305: 13۷1رازی، الدین  نجم) پدید آید 10«فی انفس همفی اآلفاق  و

یک قطره شراب جاالل از   11«سقیهم ربّهم شراباً طهوراًو»ساقی   ،اگر در جام تجلی ا

 .(324)همان:  ک زیادت فراکند...قوّت وییت سال

                                                           
ی انَّ هللاَ علا رباعَ یَزید  فی الخاق  ما یشاء  یکه رسالً اولی اجنحه م نی وثالثَ وایرض  جاعل  المال الحمد  لله فاطر  السموات  و» .1

 .(1)فاطر: « کلِّ شیءٍ قدیرٌ
 .(4۷)حجر: « غلّ اخواناً علی س ررٍ متقابلینَنزعنا ما فی الصدور هم من و» .2
 .(31عمران:  )آل« ون هللا فاتبعونی یحببکم هللا  ویغفر لکم ذنوبکم وهللا  غفورٌ رحیمٌقل ان کنتم تحبّ» .3

 (.2۸و  2۷. )مطففین: 4
 .(۸4)یوسف: « ی علی یوسفَ وابیضت عیناه من الحزن  فهو کظیمٌوتولّی عنهم وقالَ یا اسف» .5
 .(3۷)ق: « من کان له قل ً أو القی السمعَ وهو شهیدًإن فی ذلک لذکری ل» .6

 (.44)هود: « وقیل یا ارض  ابلعی ماءک ویا سماء  اقلعی وغیضَ الماء  وق ضیَ ایمر  واستوت علی الجودی وقیل ب عداً للقوم الظالمین» .۷
 (.5)علق:  .۸
 .(51)مؤمنون: « وا الحاً إنّی بما تفعلونَ علیمٌیا ایها الر سل  کل وا من الطیبات  و اعمل» .9
 .(54)فصلت: « بربّکَ أنه علی کل  شیءٍ محیطٌ فی انفس هم حتی یتبیّن لهم أنه الحق اولم یکف سنریهم آیات نا فی اآلفاق  و» .10
 .(21)انسان: « استبرقٌ وحلّوا اساورَ من فضّةٍ وسقاهم ربّهم شراباً طهوراًعالیَهم ثیابٌ سندسٍ وخ ضرٌ و» .11
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و  تاأویلی بلکاه حتای توضایحات     ،تنها بخش استدیلی و توضیحی در چنین حالتی نه

واقاع در چناین   در .شود میترین شکل استشهاد پدیدار  شوند و فشرده عرفانی نیز حذا می

فقاط  ناد و  کن متن را هدایت نمای  ،های عرفانی ههای تفسیری و نه انگیز گیزهنه ان ،حالتی

المحجوب  کشفساختار استشهاد در بخشی از ۀ مقایس فرماست. بالغی بر متن حکمۀ انگیز

 :دهد نشان میاین صنعت  را در الدین رازی تحول نجم مرموزات اسدی هجویری و

و معراج وی ما را خبار داد و گفات:    سلم، و خداوند تعالی از رسول، صلی هللا علیه وا 

چیز باز نکرد تاا آنچاه    ن شدة الشوق الی هللا چشم به هیچم 1«ما طغیما زاغَ البصر  و»

ببایست به دل بدید. هرگاه مح  چشم از موجودات فرافکند، یمحاله به دل موجد را 

 .(4۸5 :13۸3)هجویری، « آیات ربّه الکبری لقد رای من»ببیند لقوله تعالی: 

لقاد رای  »مکحّل گرداند تا به دولات   « ما طغیما زاغَ البصر  و»همت به کحل  ۀ دید ا

 .(52 الف: 1352رازی، الدین  نجم) دررسد «من آیات ربّه الکبری

)که در متاون تفسایری و   نه توضیحات استدیلی  ،واقع در این شکل فشرده از استشهاددر

)که در متون عرفانی متقدم در مرکاز  ند و نه تأویالت عرفانی جایی دار آثار اسماعیلیه رایج بودند(

زیباایی  فقاط  بلکاه   ،کنناد  اهمیت سابق خود را حفظ می ،توجه گوینده یا نویسنده قرار داشتند(

 .است کردهرشد ن ر فنی توجه نویسنده را به خود معطوا ۀ کالم و هنرنمایی است که در دور

 استشهادیۀ اضافساختاری ی هاالگو. 3

 گونه نشان داد: توان این استشهادی را میۀ الگوی کلی اضاف

 الیه( )مضاا حدیث و... ه و+ بخشی از آی )مضاا( کلمه یا گروه کلمات

ند خور به چشم میاستشهادی ۀ این الگوی کلی، الگوهای متنوعی از اضافۀ زیرمجموعدر 

 :ایم بندی کرده رده دسته ششدر  ،پیچیدگیاساس برکه 

 + آیه یا حدیث آیه یا حدیث گانواژ یکی از .1ا3

 2«إن هللا خلق آدم علی صاورته »آدم صفی را از همه برگزید و او را با خلعت صورت   ا

 .(2: 1325کاشانی، عزالدین محمود ) توقیع خالفت و لوای کرامت بخشید

                                                           
غای لقاد رای مان    ماا ط بصر  ولقد راه  نزلةً اخری عند سدرة المنتهی عندها جنة  المأوی اذ یغشی السدرةَ ما یغشی ما زاغَ الو» .1

 .(1۸ا13)نجم: « آیات  ربّه الکبری
 .(113: 1394، نیا صدری« )ی صورة الرحمنإن هللاَ خلقَ آدمَ واویده عل» .2
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به  1«الجبال  فأبین أن یحملنهاعرضنا ایمانةَ علی السموات  وایرض  و إنا»بار امانت   ا

 .(532: 13۸6عراقی، فخرالدین ) سالمت به سواحل قیامت رساناد

 اسات  کارده اختیاار   فضاولی و خاود را بای    2«البحار فی الظلمات  البارِّ و »در ظلمات   ا

 .(119: 1341: همدانی القضات )عین

 + آیه یا حدیث آیه یا حدیثگان واژ یکی ازۀ ریش هم. 2-3

 1352رازی، الادین   نجام ) ندا هاده بودهن 3«ن نور هثمّ رشَّ علیهم م»رشاش  ۀ خمیرمای ا

 .(5۸ب: 

 .(۷۸)همان:  او رسید 4«تممت  علیکم نعمتیالیومَ أکملت  لکم دینَکم وأ»کمال  ۀ به درج ا

سامرقندی،  ظهیری )گردد؟  می 5«صوّرکم فاحسنَ صورکمو»نمای محاسن   کی عکس ا

194۸ :52). 

 + آیه یا حدیثا حدیث معادل فارسی یکی از واژگان آیه ی. 3ا3

 الادین رازی،  نجمدرآید... ) 6«واتوا البیوتَ من ابوابها»اما چون اصحاب سعادت از در   ا

13۷1 :11۷). 

 .(125)همان:  نرسیدی ۷«کنت  کنزاً مخفیاً»کس بر سر گنج   ا

 .(126)همان:  قرار نگرفتی ۸«الدنیا سجن  المؤمن»سرای   روح هرگز در زندان ا

+ آیه یا یکی از واژگان آیه یا حدیث نظیرهای  مترادفات یا مراعاتۀ ای از شبک واژه. 4-3

 حدیث

، همادانی  القضاات  عاین ) عقلی کنند بی 9«فألهمها فجورها» دیگر در خرابات ۀ و طایف ا

1341 :120). 

                                                           
« اً جهاویً حملَها اینسان  أنه کاان ظلوما  إنا عرضنا ایمانةَ علی السموات  وایرض  والجبال  فأبین أن یحملنها واشفقنَ منها و» .1

 .(۷2)احزاب: 
 (.63)نمل: « أإلهٌ معَ هللا  تعالیَ هللا  عمّا ی شرکونَ أمن یهدیکم فی الظلمات  البرّ والبحر  ومن ی رسل  الریاحَ ب شراً بینَ یدَی رحمته» .2
، نیاا  صادری « )اهتدی واخطاه  فقد ضلَّإن هللاَ خلقَ الخلقَ فی ظلمةٍ ثم رشّ علیهم من نوره فمن اصابه من ذلک النور  فقد » .3

1394 :114). 
 .(3)مائده: « یناًم دینَکم واتممت  علیکم نعمتی ورضیت  لکم ایسالمَ دالیومَ اکملت  لک» .4
 .(3)تغابن: « خلقَ السموات  وایرض  بالحق  وصوَّرکم فَاحسنَ صورَکم والیه المصیرٌ» .5

 .(1۸9)بقره: « وأتوا البیوتَ من ابوابها واتّقوا هللاَ لعلّکم تفلحونلیس البرُّ بأن یأتوا البیوتَ من ظهورها ولکنّ البرُّ من اتّقی و» .6

 .(3۸6: 1394، نیا صدری« )أن ا عرَا فخلقت  الخلقَ ی عرَافأحببت   کنت  کنزاً مخفیاً» .۷
 (.246)همان:  .۸
 .(۸)شمس: « فَالهمها فجورَها وتقواها» .9
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 محاروم باود   1«یساقینی ابیات  عناد ربّای یطعمنای و    »ولیکن از غذاهای گونااگون    ا

 .(21۸: 13۷1رازی، الدین  نجم)

سعدالدین ) زبان مرغان آموخته بود 2«علّمنا منطقَ الطیر »شنیدم که مردی در مکت    ا

 .(296: 1392وراوینی، 

ای  گار واژه  تاداعی  ،الیه( )مضااای از میان عبارات عربی آیه   کلمهمزبور، های  در نمونه

به مناسبت ارتبا  با امر  )به ما آموخات(  «علّمنا»ۀ واژنممونه، برای   است شده )مضاا(دیگر 

 .است کردهرا به ذهن نویسنده متبادر  «مکت »ۀ واژ ،آموزش

 + آیه یا حدیث ای از قسمت محذوا آیه یا حدیث واژه. 5ا3

 .(50: 13۷1رازی، الدین  نجم) خصوص گرداندم «ب یدیَّ»به کرامت تخمیر  » ا

طینة آدمَ بیدیَّ اربعاینَ  ت  خمّر»از حدیث قدسی  «خمّرت »ۀ به مناسبت واژ «تخمیر»ۀ واژ

 .است شدهانتخاب  (236: 1394نیا،  )صدری «صباحاً

 .(33: 1360بقلی، روزبهان ) نسوختندی« إنا عرضنا ایمانةَ»محمل   مطایای ا

ت  وایرض  واإناا عرضانا ایماناةَ علای السام     »ۀ آیا  در «یحملنها»عبارت  با «محمل»ۀ واژ

 (۷2)احازاب:   «ظلومااً جهاویً   ملَها اینسان  أناه کاانَ  حَنَ منها وها واشفقالجبال  فأبین أن یحملنَو

 ارتبا  دارد.

نهاا کوکا    کأ الزجاجاةٍ »دل به کمال نورانیات   ۀ روح زجاج ناز غایت نورانیت روغ ا

 .(36: الف 1352 رازی،الدین  نجم) رسید« الدریّ

نوره کمشکوة  فیهاا مصاباحٌ   ایرض  م ل  هللا  نور  السموات  و»ۀ در صورت کامل آی «نور»ۀ واژ

 .است شدهذکر (  35)نور:  «الزجاجة  کأنها کوک ٌ دریٌّ المصباح  فی الزجاجةٍ

 آیه یا حدیث + آیه یا حدیث مفهوم کلی متناس  باای  واژه. 6ا3

 .(62ب:  1352، رازیالدین  نجم) پیدا کند 3«یتبقی و یتذر»به هرچه رسد فنابخشی   ا

 .(414: 13۷1)همان:  متصرا هر دو مملکت گردد 4«ایولیاآلخرة  ونا ل إنّو»به خالفت   ا

از  «و نزَعنا ما فی صدور هم من غلّ»به تصرا   ،چه ازو زحمت تولد کردیزیراک آن ا

                                                           
 .(5: 1394، نیا صدری« )ابیت  عند ربّی یطعمنی و یسقینی» .1
 .(16)نمل: « شیءٍ إنّ هذا هو الفضل  المبین  ن کلِّا وتینا مالناس  ع لِّمنا منطقَ الطیر  و قالَ یا ایهاوورثَ سلیمان  داوودَ و» .2
 .(2۸)مدّثر:  .3
 .(13)لیل:  .4



 استشهادی بررسی ساختار اضافۀ /254

 .(405)همان:  اند وی بیرون برده

 الیاه(  )مضااا آیاه   اساس استنبا  کلای نویسانده از  برمضاا ۀ واژمزبور، های  در نمونه

و نزَعناا ماا فای    »ۀ الادین رازی از جملا   استنبا  کلای نجام   ،برای م ال  است هشدانتخاب 

 تعالی در احوال مؤمن است. امکان تصرا حق «صدور هم من غلّ

طور پراکنده در متون باه   ی از این نوع ترکی  اضافی نیز بهالگوهای دیگرامکان دارد 

در ادبیات فارسی نشان  بررسی متون ن ر از قرن پنجم تا هشتم هجری ، ولیچشم بخورد

 شود. مذکور ظاهر میاستشهادی عموماً در قال  یکی از الگوهای ۀ دهد که اضاف می

 نتیجه

الگاوی استشاهاد را دساتخوش تحاول و      ،زبانی و ادبی امل فکری وعو ،در ادوار مختلف

استشهاد بیش از پیش تحت تاأثیر   ،دوم قرن پنجم هجریۀ اند. از نیم گردانی ساخته شکل

ای باه الگوهاای    شکال متنوع تازهگیرد و به مرور اَ رفات و ابداعات نویسندگان قرار میتص

ها بر ارزش استدیلی یاا   شود که ارزش بالغی در آن پیشین این صنعت خطابی افزوده می

یه یاا  تفسیر و رابطی که آ ، هرگونه توضی  و. در چنین شکلی از استشهادتأویلی غلبه دارد

یعنای   ،تارین حالات   شود و استشاهاد در فشارده   حذا می ،دده یوند میحدیث را با متن پ

نماودار   الیاه((  )کلمه یا گروه کلمات )مضاا( + بخشی از آیه، حدیث و... )مضااترکی  اضافی 

خاود را  ۀ رشد ن ر فنی، یعنی قرن ششم و هفتم که استشهاد کارکرد اولیۀ . در دورشود می

ای  شکال متنوع و پیچیده، اَاست شدهر ن ر فارسی بدل ای بالغی د از دست داده و به کلیشه

 رو ازایان  .یاباد  رواج مای  ،متاون عرفاانی   خصاوص  به ،استشهادی در انواع متونۀ از اضاف

 های سبکی ن ر این دوره دانست. استشهادی را یکی از ویژگیۀ توان اضاف می
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