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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 94پیاپی شماره -5931 زمستان -مچهار شماره -نهم سال

 شناسیشفایی اصفهانی از منظر سبکدر نمکدان حقیقت  یتأمل
 ای کوتاه با حدیقۀ سنائیو مقایسه 

 (35-551)ص
 مسئول()نویسنده 2علی تسنیمی ،5مقدممحمدحسن همایون

 4931پاییز :مقاله دریافت تاریخ
 4931زمستان :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 چکیده
ای دارد به نام نمکدان حقیقت شفایی اصفهانی از شاعران سدة دهم و یازدهم هجری است، منظومه

های خطی معدودی از این مثنوی موجود است و تاکنون بیت است. نسخه 9413که ابیات آن بالغ بر 
 سنایی غزنوی. ةحدیقةالحقیقای است بر تصحیح نشده است. این اثر منظوم عرفانی نظیره

 نگاهی منی قدیم، شعر شفایی در این منظومه ضمن پایبندی به سنن ادب فارسی و پیروی از بزرگان 
 .ستا برده بهره هندی سبک موتیفهای از خود سازیهای تصویر در و داشته جدید سبک و طرز به نیز

از تشبیهات ه گیری گستردگری، بهرهتضاد با فلسفه، نقد صوفی و صوفی های کالمی شیعه،بیان اندیشه
وان تصنعت تجنیس را می گیری ازو ترکیبات زیبا، استفاده از برخی کاربردهای کهن واژگانی و بهره

 و اتاصطالح با سازی تصویر شاعر، بودن طبیب های بارز شعر شفایی دانست. با توجه به از ویژگی
 است بسامد پر او شعر در نیز قدیم طب به مربوط مضامین

  
 انی.شناسی، منظومة عرفشفایی اصفهانی، نمکدان حقیقت، حدیقه الحقیقه، سبک کلمات کلیدی:

  
 
 

                                                 
                               m.homayoon@hsu.ac.ir    ارشد زبان و ادبیات فارسیارشناس ک -1
 a.tasnimi@hsu.ac.irاستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری         -2
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 مقدمه -5
شاهی او در طی نزدیک به نیم قرن،     دو ةشاه عباس اول، دومین نابغ  صفوی بود که دوران پاد دمان 

شکیل می   ترین دورایکی از طالیی صفوی را ت شان داخلی و       ن حکومت خاندان  سرک سرکوب  دهد. 
شو       مهاجمان شت عالمان دینی، ت شیع، بزرگدا سترش مذهب ت یق هنرمندان و... از جمله خارجی، گ

خود به یادگار گذاشت. وی که از   ةچهل و چند سال  سیاسی فرهنگی بود که در طی دورة  های فعالیت
ستعداد بی  شنا بود و به علت       هوش و ا شعر آ صول ادب و فنون  نظیری برخوردار بود تا حدودی با ا

ا را هنگریست و گاهی آن احترام به شعرا می  ةد و به دیدسرو گاه اشعاری می شعرا و ادبا گاه  امعاشرت ب 
شاعران رکن  ةداد. از جملندیم خود قرار می ست که     الدّاین  شانی معروف به حکیم رکنا ین مسعود کا

مسیح تخلص داشت و یک بار شاه عباس در شهر کاشان سه روز مهمان او شد )زندگی شاه عباس           
توجه و عنایت شففاه عباس بودند میتوان از  (. از دیگر شففاعرانی که مورد23، ص 2، فلسفففی،   اول

 (.11)همان: الدین احمد قزوینی، غفور گیالنی و بسیاری دیگر نام برد ی، زاللی خوانساری، نظامموالنا رعنای
شا             شعر و  سرشار در  سبب ذوق  ست که به  شاعرانی ا صفهانی از جمله حکما و  سیار  شفایی ا عری ب

شاه عب  سوب می مورد توجه  نیم آورد  ةروزی در محل»گونه که شد. آن اس بود و از ندیمان خاص مح
به شاه عباس ماضی برخورد و شاه اراده نمود که از مرکب به زیر آمده حکیم مانع شد، شفقت بسیار 

ة  ر)تذک« گذشت به حکیم نموده و روانه شدند، جمیع امرا جهت مراعات حکیم پیاده شدند تا حکیم  
 (.244:  4931نصرآبادی،

صیت علمی و ادبی    شخ سب کرده بود،    با همة این  سفانه چندان   شهرتی که در زمان حیات ک متأ
از این رو در این مقاله سعی    ،شناخته شده نیست و در میان اهل ادب ناآشنا و گمنام بازمانده است      

 شده است یکی از آثار وی به نام نمکدان حقیقت معرفی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
 تحقیق ضرورت و پیشینۀ -2

سال     شفایی به همت لطفعلی بنان در  ست، اما مثنوی    4962اگرچه دیوان  سیده ا های وی به چاپ ر
سخة    به ویژه نمکدان حقیقت صورت ن ستقلی     تاکنون به  شده و تحقیق م خطی باقی مانده و چاپ ن

با   «جایگاه شفایی در سبک هندی  » ةپیرامون این اثر انجام نشده است. سعید شفیعیون نیز در مقال    
 اند.را بررسی کرده های خطی آثار شفاییتکیه به نسخه

 شناسی نمکدان حقیقتنسخه -9
سال   سی برا    4941نمکدان حقیقت برای اولین بار در  سخه   شم شارات    اساس ن سط انت ی ناقص تو

بلخ به چاپ رسیده است، اما نسخ خطی موجود     ةبا عنوان غلط کارنام« نمای شیراز جهان کتابخانة»
سیار اندک است و برای به سامان رساندن این گفتار تنها سه نسخه در دسترس            این اثر متأسفانه ب

 داشتیم:
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( که از کتب اهدایی حا  محمدآقا   9649) ةشفففمار ی تبریز به  ملّ ةمتعلق به کتابخان     ةنسفففخ  -4-9
ست و عالوه بر نمکدان حقیقت غزلیّ  شفایی را نیز در بر دارد. این    نخجوانی ا صاید و ترجیعات  ات، ق

هاست گر نسخهتر از دیر و کاتب آن مشخص نیست، اما کاملنسخه اگرچه افتادگی دارد و تاریخ تحری
 باشد.بیت می 9416و شامل 

سخ  -2-9 شمار      ةق به کتابخانعلّمت ةن ضوی به  ستان قدس ر سخه با خط خوش  46911 ةآ : این ن
 4333باشد و در مجموع شامل   سطر می  41ته شده و هر صفحه دارای   برگ نوش  96نستعلیق و در  

 ده است.شی کتابت رهجری قم 4213در سال  ون محمدعلی حسینی کازرونی بیت است. کاتب آ
سخ  -9-9 شمار   ةکتابخانق به سوم متعلّ  ةن ست به  ار که کاتب آن عبدالجبّ 4/1633 ةمرکزی ملک ا

بیت را ثبت  2133سطری است و در مجموع حدود  43برگ  411است و تاریخ کتابت ندارد. دارای 
 کرده است.

 نامهزندگی -4
ست. خاندان وی اهل فضل و         شاعران اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازده هجری ا صفهانی از  شفایی ا

شاگردان میرقیاس دان شیرازی بود که در طب و طبابت       ش بودند، پدرش از  شتکی  صور د الدّین من
طب و علوم مقدماتی را نزد پدر و   ،الدّین(. شففرف231: 4911دسففتی داشففته اسففت )ر.ک: مهدوی، 

داند و شهرت مع تمامی کماالت صوری و معنوی میخان هدایت او را جابرادر خود فرا گرفت. رضاقلی
شیو  او را (.  931العارفین: ریاض ةستاید )ر.ک: تذکر ری و حکمت و دانش علمی و عملی میشاع  ةدر 

  های سبک هندی ندی میزیسته و شعرش نیز از ویژگی  صفویه و روا  سبک ه   ةشفایی اگرچه در دور 
ست، اما از زیاده  ستوار و محکم و   های رایج در آن عصر دوری می رویبرخوردار ا عاری جسته و زبانش ا

عصر خود است، لذا شعر او را از نظر فصاحت و بالغت نسبتاً      انگاریهای غیرقابل قبول دیگر شاعران هم سهل  از
 (.213اند )ر.ک: ذکاوتی قراگزلو: بابافغانی و محتشم دانسته ةشیو ةسلیس و ساده و در حقیقت ادام

حشففر و نشففر داشففته و  حکیم شفففایی در او  اقتدار صفففویه با بزرگان علمی و فرهنگی زمان خود    
ایشان محتشم کاشانی است که نصرآبادی داستان         ةاز جمل هایی نیز میکردهاهی با ایشان مناظره گ

الدّین اوحدی نیز از معاصران وی است (. تقی244مالقات ایشان را گزارش کرده است )تذکرةالشعرا:    
شفایی بوده و گاهی نیز را  صحبت و هم که از ابتدا تا انتها هم شته خصمانه  ةبطمشق  ین اند، با اای دا

شاعران عصر خود میداند که    حال اوحدی او ر در کثرت هجویات ممتاز بوده و بیش   ا از مشهورترین 
 (.2293: 4913العاشقین، اوحدی بلیانی، غزل سروده است )ر.ک: عرفات 413از 

 :صائب تبریزی نیز از معاصران شفایی بوده که در رثا و فقدان وی سروده است
صائب       سد  سخن ر صفهان که به درد   در ا

 
شفای    کنون که نبض سخن  س شناس   تی نی

 (2/136: 4961)صائب،                       
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 آثار -1
به همت   4961شفففایی دیوان شففعری دارد شففامل بیش از دوازده هزار بیت که در سففال    

دارد که دو هزار  ای با عنوان هزلیات و مطایباتمجموعه ،لطفعلی بنان چاپ شده است، عالوه بر این
 بند و مثنوی سروده شده است.شود و در قالب قصیده و رباعی و ترکیببیت را شامل می

ش  سی طبع   تر قالبوی اگر چه در بی شعر فار سرودن    اما هن ،آزمایی کردههای  صلی او در  ر ا
سخن  مثنوی ست و  سته   ةسرایان موفق دور سنجان وی را از مثنوی های عرفانی ا اند )ر.ک:  صفوی دان
 :از وی عبارتند ازباقی مانده  هایمثنوی(. 939: 4913االفکار، ة نتایجتذکر

 البحرین به پیروی از تحفةالعراقین خاقانی؛مثنوی مجمع -4
 مثنوی مهر و محبت به تقلید از خسرو و شیرین نظامی؛ -2
 سرار نظامی؛االبیدار به پیروی از مخزن ةمثنوی دید -9
 مثنوی نمکدان حقیقت. -1

 مقایسۀ ساختاری و محتوایی نمکدان حقیقت با حدیقه الحقیقه -6
های متعددی به هسف ای برخوردار بوده اسفت، خم گویی در قرن نهم و دهم هجری از روا  ویژهنظیره

یی  ی سففناگویی و تقلید از حدیقةالحقیقهتقلید از پنج گنج نظامی سففروده شففده اسففت؛ اما نظیره  
نظیر و شفففاید  کمو وزن و بحر و قالب(  ق آن یعنی تقلید در موضفففوع و محتوا)نظیره به معنای دقی

ر بخشی  سراینده د  ،سنایی سروده است    از این اثرنمکدان حقیقت را به تقلید  شفایی  نظیر باشد. بی
 ارا بیان میکند:  کة مستقم به حدیقة سنایی تاثیر پذیریش را آشبا اشار

هن         ک تنففد خسففففروان   چون گففذشفففف
 چففون ز مففدو مففلففوک وا پففرداخففت   
 خففوانففی آراسففففت از نففعففم لففبففریففز   

 سفففففخففنففدانففی  مففنففم از مففعففدن   
 

لک سفففخن         ید م نایی رسففف  616به سففف
 661ای پففرداخففتطففرو حففزم حففدیففقففه 

بود  چیز        کففه درو  همففه  نمففک   633جز 
 612وقففک کففردم درو نففمففکففدانففی     

 

این تاثیر پذیری در ساختار و شاکلة کلی اثر نیز نمایان است، تعداد ابیات منظومه بیش از سه هزار      
این ویژگیها و   همةبا  اگر چهکوچکی از حدیقه بسففراید،  ةبیت اسففت و شففاعر سففعی داشففته نمون 

ر  پاز جهت اسففتحکام وزن و اشففعار زیبا و   اما ،حدیقه نامید نظیرة موفقی برآن را نمیتوان  زیباییها
سنایی، م      تفاوت عمدة  .ای داردجایگاه ویژهمغز  سرودة  شفایی با  توجه مذهب و دیدگاه کالمی  اثر 

ست،  شفایی در دور از آن آنها سته، یعنی دورة   جا که  صفویه میزی سران و محدثان    ة  ظهور علما و مف
بزرگ شیعی و متکلمانی چون میرمحمدباقر داماد و مالصدرای شیرازی، به مقتضای شرایط سیاسی         

ضو    ضامین و مو ش   و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، م شده بی ت تر تحعاتی که در این اثر بیان 
شففباهتها و تفاوتهای دو متن را  زادامه برخی ادر های کالمی و عرفانی شففیعه اسففت. تأثیر اندیشففه

 بررسی میکنیم:
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 عقاید کالمی و مذهبی -5-6
شفایی همچون سنایی سخن خود را با حمد و سپاس باری تعالی شروع کرده و با ذکر چند عنوان،       

ست، اما در این مجموعه       شخص به تنزیه و تقدیس ذات الهی پرداخته ا صل بندی م بدون رعایت ف
یت و چیستی کالمی الهی را، که مورد  دو نکتة مهم کالمی رؤ ،پانصد میرسد   ابیات که شمارة آن به 

یت بیان داشته تصریح بر آن   را شفایی در خصوص رؤ  توجه سنایی نیز بوده، مطرو کرده است، آنچه   
 نیست: دیدناست که خداوند با چشم سر قابل 

 بففاش هففمففچففو کففلففیففم    یارنففی گففو
 

 936لففیففک نففاری ز لففن تففرانففی بففیففم  
 

تمففاشففففا    حمففت سففففر     بففه   مبففاش ز
 

 993چشفففم شفففو بر در جمله سفففانحلقه
 

افقهای شعر و اندیشة    ر.ک:همین معنا را، اگر چه از منظومة فکری اشاعره به دور است)   سنایی نیز  
 بیان داشته: (، با تاکید24: 4931سنایی، زرقانی، 

نقشففففی      بنففد صففففورت و   ای کففه در 
 

عرشففففی           ل لی ا ع توی   بسففففتففة اسفففف
 

 نیسففففت صفففورت از محففدثففات خففالی    
 

 در خففور عففز الیففزالففی نففیسفففففت     
 

 (61حدیقه )
یدن کشنقدعریه و سنایی است، او ضمن به اما شفایی در مورد کالم الهی دیدگاهش مخالک اندیشة اش

 آشکارا تمایلش را به معتزله بیان میدارد: ،این تفکر
 در کففالم خففدای نففیسففففت شففففکففی  

 

 121انففدرین شففففک نکرده جز یککی          
 

 خویش  لیففک هر کس بففه قففدر فطرت       
 

  121آزموده اسفففت زور و حکمت خویش   
 

 اشفففففعففری بففر خففالف مففعففتففزلففی    
 

 126کففرده بففازوی بففحفف  جففدلففی     
 

 گفففففت بففاشففففد کففالم حففق نفففسففففی 
 

  123شففففده قففایم بففه ذاتش این معنی  
 

 ایففن روش را خففرد کففنففد انففکففار    
 

 191زان که باشفففد مفاسفففدش بسفففیار       
 

 آنففچففه دلففخففواه اهففل حففال بففود     
 

  191مففذهففب اهففل اعففتففزال بففود      
 

صل ه مفق)ص( است که در حدی دیگر از مواضع اختالف، مدو خلفای و جانشینان پیامبر اسالم یکی
حضرت رسالت پناه، بالفاصله ابیاتی را در منقبت در حالی که شفایی پس از نعت به آن پرداخته شده، 

یر وحضرت علی )ع( سروده و در طی ابیات متوالی تلمیحات و اشارات مهم زندگی آن حضرت را به تص
 کشیده است:

لی اسففففت         نکففه و حمففد حمففد آ  بعففد ا
 

خالق و رسفففول علی اسفففت       ل    193ثا
 

 ن آن ولفففی اهحفففجفففت شفففففأ  
 

یی آگففاه         ن تو    133بیشفففمففار اسففففت 
 

 زان یففکففی انففمففا ولففیففکففم اسففففت    
 

 131دیگری واقعففة غففدیر خم اسففففت        
 

 از سففففلففونففی حففدیفف  چففون گفففففتففی 
 

تی             ف نیففان ر جهففا جهففل از     644گرد 
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 از منظر دو سراینده عشق -2-6
آشنایی از حقیقت مطلق است، تعابیری چون ا و حاالت ناهاز عشق، توصیک نشانه شفاییتوصیک 

ای پ برگی از بهار ازل، ملک الموت آرزوها، درد خواجگی فرسای، اسم اعظم، مایة جنبش زمان و قوت
یدة او تمام آنچه رنگی از نشان میدهد. به عقا به واقع بیان ناپذیری عشق را هآسمان، این توصیف

اند و عارف چون روشناس هستی دارند تفضیل مجمل عشق هستند که در عالم امکان ظهور پیدا کرده
 کوی ادب شود از عشق چیزی جز عشق نطلبد:

 عشففففق بففرگففی اسففففت از بففهففار ازل  
 

 632رسففففتففه از طففرف جففویففبففار ازل  
 

عظم او        لیففک عشفففق اسففففت اسفففم ا
 

  613اسففففم اعففظففم بففود مسففففلففم او   
 

بش زمففان عشفففق اسففففت        ن ج  مففایففة 
 

مان عشفففق اسفففت      پای آسففف  343قوت 
 

 دهفففر چفففه از دایفففرة وجفففود بفففو 
 

   366کففه بففر او رنففگففی از نففمففود بففود  
 

مل عشفففق اسففففت       یل مج مه تفصففف  ه
 

تب مفصفففل عشفففق اسفففت       363در مرا
 

 

ه علتش آنک یاسنایی نیز در حدیقه با بیان تعابیر متضادی چون آب آتش فروز، بسیار جوی کمیاب 
افقهای شعر و اندیشة سنایی ر.ک : )پذیری عشق دارد بد نیست، سعی در اثبات تعریک نا نیک و

                    (:421: 4931غزنوی، زرقانی، 
 آب آتفففش ففففروز عشفففففق آمفففد  

 

 آتفففش آب سفففففوز عشفففففق آمفففد 
 

بی آب اسففففت      عشفففق آتشفففنشففففان 
 

یاب اسففففت     یار جوی کم   عشفففق بسففف
 

 (923حدیقه )
 خواریشراب و شرابمنع  -9-6
ه منع می و میخوارگی عنوان یکی از بخشهای نمکدان حقیقت است، در این قسمت شفای ب   

 نوشی، اما مدعی است که:تلویح اشاره دارد به می
 بففعففد از ایففن نففام نففقففل و مففی نففبففرم  

 

 4319حور اگر سففففاقیم شفففود نخورم        
 

 گففر مففی صفففففاف عشفففففرتففی دارد  
 

 4311تففوبففه هففم طففرفففه لففذتففی دارد  
 

 در این مورد بیان میکند. های طبی خود راو توصیه شاره داردانوشی در ادامة همین ابیات به چگونه میاگر چه 
) که اتفاقا مورد توجه شفایی بوده و در از طرفی یادآور قصة دیوانة الی خوار زندگی سنایی است مذکور ابیات 

 در خاطر زنده میکند:را  دیقهو از طرفی این ابیات ح( به آن پرداخته 662تا  613یات اب
 مففرد دیففنففی شفففففراب چففه کففنففد    

 

 بففط چففیففنففی سففففراب چففه کففنففد    
 

 چیسففت حاصففل سففوی شففراب شففدن    
 

 اولففش شفففففرّ و آخففر آب شفففففدن  
 

 961حدیقه 
 حکایت پردازی -4-6
از ویژگیهای حدیقة سنایی است، این موضوع مورد  یقصه پردازی و بیان حکایتهای تمثیلی یک  

توجه شفایی نیز بوده است، وی با بیش بیست حکایتی که درمتن آورده، بر جاذبة اثر خود افزوده 
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در  ییتمثیل حدیقه ) شوریدهاست. این تعداد حکایت اگر چه در مقابل بیش از یکصد حکایت و 
ه نظر میرسد، اما همین تعداد توانسته است ازمالل ( اندک ب69: 4911غزنه، فتوحی و محمدخانی، 

موضوع حکایتها متنوعند، برخی مربوط به دین و مذهب هستند و تاریخی، مثل  آوری متن بکاهد.
اریخی ت صحت، و برخی حکایتهایی که "به آب بستن مضجع شریک امام حسین )ع( توسط متوکل"

 . "المارة محمودارفتن حکیم فردوسی از طوس به دار"ندارند مثل 
 نمکدان حقیقت و ویژگیهای سبکی -7

 :  الک: سطح فکری
از جهت فکری آنچه بیشتر در این اثر نمایان است عبارتند از: حمد و ستایش پروردگار، مناجات و        

ژه حضففرت علی)ع(، طرو مسففائل کالمی و  تعالی، منقبت اولیای دین، به ویراز و نیاز حضففرت باری
گیری از اصففطالحات الوجود، بیان مراحل سففیر و سففلوک، بهرهچیسففتی علم واجباز قبیل فلسفففی 

 عرفانی و غیره.
 مناجات -4

 ای تففو در جففلففوگففاه یففکففتففایففی      
لنففدی یففافففت          ب تو سففففر جود از   تففا و

 

 492هم تمففاشففففا و هم تمففاشففففایی        
 499نیسفففتی سفففوی نیسفففتی شفففناخت 

 

 طرو مسائل کالمی و فلسفی -2
 وگففوهففاسففففت در مففیففان امففم  گفففففت

 یففن عففقففلففی و نففقففلففی    بففه بففراهفف  
 فلسففففی خویش را چو وسفففوسففففه کرد 
 آن یففکففی گفففففت بففر مففذاق حففکففیففم   

 

قدم        حدو  و  عالم از   4313بر سفففر 
لی             ق ع یش  خو مقصفففود   4314کرده 
 4312کففار بر اصفففطالو فلسففففففه کرد 
قدیم        ناسففففت دهر  عدیم الف  4319که 

 

 داند:از درک حقیقت عاجز می با این همه فلسفه و فالسفه را
نی حسففففاب     هر      تو چففه دا پ مر سففف  ع

 هففا حففکففیففم ایففمففانففی    دانففد ایففن 
 

مه و مهر         یا  حل پیش زاد   4311که ز
 4339نففه تصفففففورتففراش یففونففانففی     

 

*** 
 اللمففانففده ابففکففم زبففان اسفففففتففد     

 نففطففق بففه فففکففر تففو اللمففنففطففقففی را 
چه وسفففوسفففه کرد     فلسففففی خویش را 

 

به عجزش اسفففتقالل     493معترف شفففد 
ی     ب  413ش گردد از اشفففکففال   شفففکش 

کرد        زاد فلسففففففه  چراغ  ین ره   4312ا
 

 داند:و تنها راه کسب معرفت و شناخت واقعی را کشک و شهود می
 ورنففدلففیففکففن اهففل شففففهففود دیففده   

به دسففففت آر ذوق کشفففک صفففریح    رو 
 

یش     میففل  پ کر  ف  211ترنففد  هففا ز اهففل 
ید این تصفففحیح          یا هان ن  264که ز بر
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 ه آیات قرآن کریمباستشهاد  -9
 کففنففد بففر یففگففانففیففگففش نففدی    مففی

 تففوحففیففد را تففو پففادشففففهففی   مففلففک
 سفففففنففه قففد خففلففت مففن قففبففل     
 هففم تففو مففخصففففوص لففطففک کففرّمففنففا  

 

 62وصففففک لففم یففولففد و لففم یففلففدی   
یک لهی       412خاصفففة توسفففت ال شفففر

 123زنففد بففر دلففت ایففن طففبففل   مففیفف
 333هم تو مخصفففوص علم االسفففمففا        

 

 استشهاد به احادی  نبوی -1
 گفففففت احففبففبففت تففا ز حففب ظففهففور   
 زده در پفففیشففففففگفففاه آگفففاهفففی  

 لففوالکففش ثففنففا بففه   گفففففت ایففزد   
مو    چیسففففت   تففا بففدانففد کففه سفففر   ترا 

 

 223پس پری سففوی این شففرف به شففعور 
 142کففوس تفففففریففد لففی مففع الففلففهففی  

 121پففاکففش  ةمففهففبففط وی سففففیففنفف  
 4393چیسففففت   توا مو ت  نمعنی قبففل ا    

 

 اصطالحات و مفاهیم طبی کاربرد گستردة -1
 از سففففه عضففففو رئفیفس جفوی خفبفر      
 تفففا بفففدانفففی چفففگفففونفففه بفففا ارواو
نی اسففففت           یوا ح غوش روو  هم آ  دل 

 آن تففو شففففمففار مففطففبففخ تففن   کففبففد
 

 936ه چبود دل و دمففاغ و جگر      کففآن 
ماد آن سففففه  ته   دا کاو    بسففف ند ن  233ا

مدهوش راو نفسفففانی اسفففت      231مغز 
لوی بففدن           گ قمففه در  ل نهففد   933کففه 

 

 یمگیری از مفاهیم نجوبهره -6
 قففدرتففش کففرد چففون زحففل سففففازی  
هد خوش      خت شففففا عد از آن سففففا  خوب

 پففس از آن جففلففوه داد نففحففس دگففر  
 گففه بففه دسففففت نیرنگی آنسففففاخففت 

 کففه زنففد بففر دلففی چففو خففنففجففر غففم  
 

 911کففه شفففقففاوت بففه او کنففد بففازی    
 913کففه بود مصفففلحففت نصفففیحففت او  

  933دغففا و ضففففرر   ةکففه بففود مففایفف 
 934انففگففیففز دلففبففر چففنففگففی    طففرب
 932او بففر آن نففهففد مففرهففم   ةنففغففمفف

 

 مفاخره و خودستایی -3
بیففد                چون  هی  ت مر  ث فتشففففان از   گ
 آفففتففابففم چففو گشففففت پففرتففو بففاش   

 حضففففورم لففب سففففکفون خففایفنففد   در 
 

خورشفففیففد        من  کوران دشففف  4213روز
خفففاش        چون  خزیففد  خبففایففا   4964در 
ینففد            برون آ تم  ب ی غ  4962در شففففب 

 

*** 
 نففیففازم کففه شففففاه فففطففرت مففن   بففی

 

خن        ملففک سففف خرا    2461نشففففانففد 
 

 گرایینقد صوفی و صوفی -1
 4341هففمففگففی لففوطففیففان لففوت زنففنففد   

 4346نففخففورد  قففدرآتففش از چففرب آن 
 4323هففا پوشففف از تصفففوف بففه صفففوف  
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 مندان به آن دیارنکوهش هندوستان و عالقه -3
 دودمففان جففهففان چففو شففففد مففوجففود  

 جففا زحففل مففذاق شفففففود  زهففره آن
 نففیففاز آیففد   جففا پففی هففر کففه آنفف  

 هر کففه بر یکففدگر دو مصفففرع دوخففت      
 یففا رب آن خففطففه سففففرنففگففون گففردد 

 

 4121از شفففبسفففتفان هنفد چفاره نبود    
  4194ق شفففود صفففبح صفففادق شفففب فرا

یه      یه همچو سفففا ید   باز رو سففف  4112آ
خت         ند برد و فرو به ه  4111بار کرد و 
 4111بففه ازیففن نففیففز بففاژگففون گففردد  

 

 مذمت علمای رسمی -43
 عففالففم آسفففففا عففمففامففه و جففامففه     
 بففه دل از عففلففم روزنففی بففگشففففای   
 بفففه دکفففان وظفففیفففففففه در گفففروی

 

 312خففامففه  ةبففاطففنففت در خففریففطفف  
 313جففزو از بففغففل مففنففمففای  ةگففوشففف

جوی             یم  ن برای  گنففدم  چو   313دل 
 

 شعر و شاعرینقد  -44
خرسففففنففد           جودشففففان  لص و خ ت  بففه 
 کففاسفففففبففان را تففخففلففص ار نففبففود    

 گفففزیفففده ز نفففاخفففردمفففنفففدی   ای
 مففعففاش کففنففنففد   ةشففففعففر را مففایفف  

 یففک رمففه عففامففیففان شففففعففرفففروش    
 هففنففری در سفففففر چففارسفففففوی بففی 

 

کرد          قطففار  لص  خ ت ین   4966چنففد   ةا
 4963حففال ایففام بففاژگففون نشففففود    

 4939دیففگففران بففه فففرزنففدی     ةزاد
ننففد          ک تراش  یوار و در   4933تففا ز د

 2333شففففاعری فکنففده بففه دوش  ةتبر
 2339گففری کففان یففافففه دبففاز کففرده 

 

 پرهیز از هجو و هجوگویی -52
سته با هم شفایی اگر چه خو  صران خود مهاجه   د مثنوی در هجو دارد و در طی حیات پیو ع

کثر شعرای عراق و غیره   از شمشیر مهاجات او ا  »گونه که اوحدی بلیانی مدعی است  آن ،داشته است  
شقین،  )عرفات« لرزندمی بر خود گویی از این امر اظهار ندامت   ،(؛ اما در این مثنوی2293: 4913العا

 کند:ران را نیز از هجو یکدیگر منع میکرده و دیگ
 ای کففه دادت خففدای طففبففع رسففففا   
 تففا تففوان نففیففک گفففففت بففد بففمففگففوی  

جو         مففا کففه ه یش  پ ین  یم      ی م  ز ت ف  گ
 زو بففدتففر دسففففت وهففجففو گفففففتففن بفف

 

 2493تففا توانی بففه هجو لففب مگشففففا       
 2413ره راسفففت هسفففت کج بمپوی   تا 

ی          م تنففه  ف یم      گردی از راه  ت ف  2414ر
 2433خویشفففتن را زدن بففدین خنجر        

 

 گریز از مدح و شعر ستایشی -59
 شففففکففر مففر بففخففت را کففه تففا بففودم  
 نففیسففففتففم شففففاعففر ثففنففا پففیشففففه    

لودم      نیففا  2464لففب بففه مففدو کسفففی 
مدیح اسفففت     ندیشفففه    که  نگ ا  2462ن
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 شففففاعففری کففه بففود مففدیففح تففراش   
بح  شففففام را ین سففففازد    صفففف ت  راسفففف

 

ست تنگ معاش     صه رندی که ه  2431خا
 2431زهر را رشففففک انگبین سففففازد       

 

 ب: سطح ادبی
ضمون      سبک هندی در پی م شگفتی   شاعران  آفرینی توجه چندان به بدیع و بیان  سازی و 

شعر بازتاب می        صورت طبیعی در  صنایع ادبی و هنری به  شتند و  سبک ندا شعر،      یافت ) سی  شنا
سا،     شاعران          ( 231شمی شعر  شنایی با  شعر قدما و آ صفهانی به جهت تتبع در  شفایی ا چون  یاما 
ن های ایکاریافراطپردازی از سففازی و خیال، به ویژه در مثنوی نمکدان حقیقت در مضففمونبابافغانی

 دوره به دور است و تشبیهات و استعارات وی تحت تأثیر بزرگان شعر فارسی ساده و زیباست.
 تشبیه -4
 تشبیه بلیغ اضافی -4-4

 شفففففود ز نففادانففی  تغففول سفففففاکفف 
 لففن تففرا مففهففر بففر لففب او بسففففت   
ته شفففود       که رف با هر سفففخن   زین صففف

 عففمففر دراز  ةبففود او را فففتففیففلفف    
ند        خاسففففت کن ها نشفففسففففت و  قدر  آن

 

 63 هففر قففدم اسففففتففخففوان بففرهففانففی  
مرا تففازیففانفف      942طلففب اسففففت    ةمر 

کفتففه شفففود        خزان اجففل شففف  322در 
گداز        پای سفففوز و  به  هاده   4441سفففر ن

 4323 اشفففتهای دروغ راسفففت کنند   که  
 

 مرسلتشبیه مجمل  -2-4
 مغنففاطیس      ورزق کففاه اسففففت و تو چ   

 

ید بی       هد رسففف  4639تلبیس به تو خوا
 

 تشبیه مفصل مؤکد -9-4
 بفففا وجفففود تفففو در ریفففاض قفففدم

 

 23سفففرمدیت گلی اسفففت سفففسفففت قدم 
 

 تشبیه مفصل مرسل -1-4
 هففمففچففو سففففاغففر هففمففه دهففن بففودی 
ین اسففففت            مک ت میففای  ی ک  خففامشفففی 
 الفففحفففذر زیفففن گفففروه کفففبفففرنفففژاد

 

 4611رو بففه خویشفففتن بودی  تیشففففة
ست     سیب رنگین ا  2363زیب مجلس چو 

یاه     خت و سففف مداد  تیره ب  2113رو چو 
 

 تشبیه مضمر -1-4
 هر کففه از عشفففق علم عشفففق آموخففت 

 روشففففففنةدر سففففففر مفففرد بفففاد 
 چففون بففرون آمففد از صففففدف گففهففرش 

 

هر چه جز عشففق هم به عشففق بسففوخت  
344 

علفف   غن     ةشفففف بود رو  4313عشففففق را 
تا  سفففرش         یب  کل کرد ز قل   9391ع
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 استعاره -2
 روضففففه شففففد صففففیر سفففخن   نچون دری

 
 مففولففوی مفففففتففخففر کففه ایففن بففکففر اسففففت  

 
 نفففقفففاب شفففففودآففففتفففابفففش چفففو بفففی

 
 ای کفففرد عفففمفففر روبفففه بفففازخفففدعفففه

 
 قففدسفففففیففان جففام شفففففادمففانففه زدنففد     

 
 کففیسففففه خففالففی ز نففقففد عففلففم و عففمففل   

 
 حففلففقففه کففردی بففه گففوش کففیففوانففش      

 
 انفففگفففیفففزیخفففنفففدهاز لفففب صفففففبفففح 

 
 ، ففففرمفففودنهکفففار عفففمفففّان بفففه قفففطفففر

 

   691نففوبففت بففلففبففالن فففارس چففمففن  
 )مصرحه مطلقه(                             

م    4936فکر اسفففت  ةدختر بکر مشفففی
 )مصرحه مطلقه(                             

 2336شففرم بر عارضففش حجاب شففود   
 ()مصرحه مجرده                             

خال  کالغ از بففاز   کففه   2234ص دهففد 
 ه()مصرحه مجرد                             

ند      نه زد یان زلک عیش شفففا   9399حور
 )مکنیه(                                       

ست اجل      شت د سته محکم به پ   4391ب
 )مکنیه(                                       

   161بففانففگ تفکفبفیفر روز مفیففدانفش       
 )تشخیص(                                    

یزی        خون او ر خنففده  همففان     33بففه 
 )تشخیص(                                    

   2161چه بود دیده بر سفففنان سفففودن     
 )تمثیلی(                                     

 تلمیح -9
 دل ةز آن چففه سففففرنففگففون بففه خففانفف  

 چففاه کففنففعففانففی    هدر ذقففن کففنففد  
ین         چون   ق ی حق  فراخففت قصفففر   سفففرا

 در شفففففب غففار ثففور زو  بففتففول   
 بفففد مصففففففطفففففففاش بفففر زانفففو  
 دعففوتففش را کففریففم اجففابففت کففرد    

 

 4331نسفففخففه برداشفففتففه چففه بففابففل  
نی          ننففد زنففدا ک  4332یوسفففففففان را 
 9319طاق کسفففری نهاد سفففر به زمین     
 133خفففت آسفففوده بر فراش رسفففول     
فرو        هر  م کرده رفففت   631سفففجففده نففا
 631رد خورشفففیفد یفک دو نوبفت کرد    

 

 کاربرد امثال -1
ین نشفففود          ب ین خففدای  ب خود  چشفففم 

به سفففر     وی راضفففیشفففگر تو هم سفففر 
 د نفففاتفففمفففام بفففود هفففنففف هفففنفففر

 

 921حنظففل از سفففعی انگبین نشفففود         
قاضفففی         یان  ماسففففت در م له   2493ک

یو   بود       ةم ختففه خففام  پ  4143سففففایففه 
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 گراییحرف -1
مع کففه آفففت      ط مش    خود  نجففا  سففففت ا

تا  سفففر اسففففت     طا   که بر فرق او چو 
 همففه گره اسففففت   مبم کش پففا و سفففر     

 عففیففن بففیففن کففز کففمففال طففمففاعففی     
 تففا نففمففانففی چففو صففففاد دیففده تففهففی   

 

مامش      بدسففففت ات  4126از سففففه حرف 
 4121ره به خویش خشک و تر است    ةشیش  

 4193رشففته در پیو و تاب غوطه ده اسففت  
 4192بفففاز کفففرده دهفففان بفففالعفففی  
چه نهی     4191چشفففم بر دسفففت دیگران 

 

 کاربرد کنایات -6
 چون ازو نیسففففت شففففاه دین خشفففنود

 خففدای را رزاق شفففففنففاسفففففی گففر 
 دهففر را رونففق جففوانففی نففیسفففففت    

 

نگشفففود         فقع   2963هیو از دانشفففش 
گردی طففاق              ن غم  گر ز  هی  ل ب  4632ا
نیسففففت       نی  جوی زنففدگففا  313آب در 

 

 ایهام تناسب -3
 خفففاک گفففردی و آب تفففو بفففرود 
یداری      طان چو شففففاه د  هسففففت سفففل

 

برود        تو  خواب  خورد و   4919لففذت از 
یه   باری   خلق در سففففا  4433اش سفففبک

 

 کسوپاراد -1
 مففغففز را عففقففل و دیففده را نففوری    

 ی مففعففنففی هففمففچففنففیففن نففور تففیففره  
 او ةگفففففت قففانففع شففففد از فسففففانفف   

 

 61در حففجففاب ظففهففور مسففففتففوری    
لی             ج فی و  خ بر دل  فتففد   213چون 

 233او  ةنشففففانففه بففود نشففففانفف   بففی
 

  : سطح زبانی
 سطح آوایی -4

سنایی و بر همان وزن و بحر سروده، لذا   ةشفایی این اثر خود را در استقبال از حدیقةالحقیق  
 نمکدان حقیقت در بحر خفیک مسدس مخبون محذوف )فاعالتن، مفاعلن، فعلن( است.

 هنری ةقافی -4-4
 تفففیفففر بفففارد چفففنفففان ز اجفففل   
 نفففتفففوان راه بفففزم حفففاتفففم طفففی 

 

جل         به دسفففت ا تد  جل هم ف  4343که ا
 4311از پففی هففم دوبففار کففردن طففی  

 

 عیوب قافیه -2-4
 شود:قافیه به میزان کم در این مثنوی دیده می برخی از عیوب

 اقوا:
 ذات او بففا وجففود مففتففحففد اسففففت   

 

 213در کماالت خویش مسفففتند اسفففت    
 

 

 شایگان:
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 زور بففازوی آسففففمففان کففنففد اسففففت  
 

ند اسففففت           قدان ک یای فر نا  314که ث
 

 قافیه ساختن مصوت/ی/
تر    مرضففففی      طرفففه  ین خصففففال نففا  ک

 

 4333ت هففم بففود مففرعففی  ادر عففبففاد
 

 حروف روی عدم یکسانی
 چففه دادنففد ازل، نففداده ظففهففور   آن

 

 9334از چهففل سففففالگیش یففافففت بروز 
 

 ردیک به جای قافیه
خوری       ن منففان   بففاده بففا دوسففففت دشففف
 چففون خففزان هففجففا غففبففار افشففففانففد   

 

ن           خون  نهففار  ی خوری ز  4311خوری  ن
بهففار مففدو افشففففانففد     2293 آب روی 

 

 جناس -9-4
گور                هرام  ب گفففت  عی زشففففت  ل ط  م
 چشفففففم یففاری مففدامففش از یففاری   

بی        چنففان شفففود  تی   برگ برگ هسففف
یق شففففدنففد          ف هم شففف لق در کففار   خ
 بففاز گفففففت آن زهففر عففظففیففم اعففظففم  

 بففرون جففامففی  ةصفففففوفففی صفففففففف 
 

 612حسفففن مطلع ولی فکنففد بففه گور         
 2639بففر گففرفففتففاریففش گففرفففتففاری    
 4343که چشفففد مرگ نیز شفففربت مرگ  
یق شففففدنففد            ق خن شففف ل گ  419بر در 
گاه عرض امم        به  به محشفففر   2133که 
خامی      2999که ز آتش فزون شففففدش 

 

 آراییوا  -1-4
 آردسففففففرز روی زرد  بففففادة

که   یار اسفففت     ز آن   باال و پسفففت بسففف
 

 4311دل و دیففن داریففت بففه در آرد  
 9343دسففت باالی دسففت بسففیار اسففت   

 

 تضاد -1-4
گوی           م گفففت بففد بففه  نیففک  توان   تففا 
غل اسففففت         نگ در ب با شفففر هد زی  شففف

 

 2413تا ره راسفففت هسفففت کج به مپوی 
 2191زهر در کک عسفففل اسفففت  ةکاسففف

 

 سطح لغوی -2
شفایی اگر چه در فصاحت و بالغت سرآمد شاعران زمان خود بوده است، اما از به کار بردن برخی          

 توان دید.و زبان عامیانه را در آثار او میکلمات و ترکیبات نامأنوس و دور از ذهن ابایی نداشته 
 استفاده از کلمات کهن -4-2

نج             ظره سففف منففا چو شففففد  کر  ف ت  بففه 
 از آن سففففیففاه کففنففد مففژه بففر جفففففن 

یوش          خ بود  مع گشفففتففه  ج  در دهففان 
 طففرب جففام اسففففت  ةطففافففح از بففاد 

  

ست این رنج     ساد ج  4131یافت کز نیش 
کنففد           تبففاه  ظر  ن فیففدی   142کففه سففف

بردش        بی تففأمففل   کنففده  ف  2313درو 
 4413عففیففدی روزگففار ایففام اسففففت   

 

 های نامأنوس طبیکاربرد واژه -2-2
ی        م معففده  بش از  لوس       جففذ ی ک  کنففد 
که    ترقوه چیسفففت گر بپرسفففد کسفففی 

موس        نضففففا کففا ی ک  133سففففازدش 
 313دوه چیسففففت چففه بود هففایففه قمفف
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خورشفففیففد       کنففدی ز دیففدگففان   مقلففه 
 

ید          عه آن خورشففف به رق بدوزد   169که 
 

 گیری از کلمات و ترکیبات عامیانهبهره -9-2
 جففا کففه پشففففت سففففر خففارد خرد آن 

 خواجففه خود همچو کودکففان دبففه کرد         
 آن کففه تففیففزد بففه ریففش او نفففففریففن  

ینففد     برده مرده شففففو   گو خود   ای کففه 
 

 14کففی زبففان دسففففت بففر ثففنففا دارد   
 2223در امیفد مفاه یفک شفففبفه کرد     بف 

یر    ین             م فر ن یش او  پ یش  پ  2211ود 
ینففد               جو گران  ی نی آن ز د ع  2194م

 

 آفرینش ترکیبات تازه -1-2
 یففک رمففه عففامففیففان شففففعففرفففروش    
 قففاب گففرگففی بففس اسففففت از زنففدان  
 کففودکففانففش ز شففففففففقففت پففدری    

 جففگففرم  ةاز خففیففال تففو صفففففومففعفف  
 

به دوش      ةتوبر نده   2333شففففاعری فک
 2921وز بزرگان کم اسفففت هر دو جهان   
 323نففو نففیففاز دکففان عشففففق گففری   
به سفففرم         تا  پای  به زاریسفففت   421کع

 

 های کم کاربردبهره جستن از تخفیف -1-2
 ایففن هففمففه شففففیففنففی و قففیففام کففنففی 

که از گر  ته بود ضفففعیک   سبس   گشففف
 

مریففدی د   نس     وتففا  نی    وج ک  4633ام 
 4613ضفففعیک نففاتوان خوانففدیش غبففار 

 

 استفاده از صورت ممال کلمات -6-2
 غففذی از مففغففز مففعففرفففت کففردی     

 

 111غففنففا کففردی   ةروزی از سفففففففر 
 

 سطح دستوری -9
 ویژگی خاص دستوری در این اثر مشاهده نشد.

 نتیجه
 ةقالحقیر قرن دهم هجری به تقلید از حدیقهنمکدان حقیقت اثر عرفانی اخالقی است که د ةمنظوم 

سنایی سروده شده است، محتوای کلی این مثنوی عمدتًا پیرامون موضوعات کالمی و فلسفی است         
های متعدد بیان داشففته اسففت، اطالعات طبی و   ها و افکار خود را در قالب حکایتو شففاعر اندیشففه 

 .ه استها توجه داشتری جزو مواردی است که شاعر به آننجومی، خودستایی و انتقاد از هندوستان و صوفیگ
شباهتهای زیادی بین آنها مشاهده میشود، اما اختالفها متوجه مذهب دو گانة این    با مقایسة دو اثر   

شفایی جز مواردی که متوجه مذهب اوست، همسو و همفکر با سنایی است و آنچه        دو شاعر است.  
ی  اه امام علبه عنوان تفاوت عمده مشاهده میشود، یک اختالف در چیستی کالم الهی و دیگری جایگ

 است. ی)ع( در منظومة فکری شفای
شبیه ب    سطح ادبی انواع ت ش       در  سامد بی ضافی از ب شبیه ا ست، هم تری برخورداه خصوص ت نین چر ا

 بسامد تلمیحات و کنایات و امثال نیز زیاد است.
سطح آوایی قافیه   سترد    در  ست، کاربرد گ شفایی قابل توجه ا  زیی نیز اآراجناس و وا  ةهای هنری 

 توان به آن اشاره کرد.دیگر مواردی است که می
 توجه است.های کهن به کار رفته در این اثر قابل ت عامیانه و اصطالحات طبی و واژهدر سطح لغوی کلما 
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