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عارفان در بیان تجارب و اندیشه های عرفانی خود محدودیّت ها و تنگناهای فراوانی دارند که 
مهمتریِن آن عدم وجود الفاظ و عبارات مناسب، برای انعکاس احوال عرفانی است که غالباً جنبه ی 
شهودی دارد؛ الفاظی که بتواند مفاهیم موردنظر اهل معرفت را به شکلی درست به مخاطب منتقل نماید. 
استفاده از علوم بالغی و به کارگیری صور زیبای ادبی همچون استعاره، تشبیه، کنایه و رمز، از شگردهای 
عارفان برای انتقال مباحث واالی معرفتی است که در آثار منظوم و منثور عرفانی قابل مشاهده است.

حکیم  صفای اصفهانی یکی از شاعران عارف دوره ی قاجاریه و از معدود شاعران متأّخر است که 
اصالت احساس در شعر او به شکلی بارز دیده می شود. رسوخ مباحث عرفانی در روح و جان شاعر، 
در زبان شعر وی نفوذ کرده و منجر به سرایش اشعار نغز عرفانی شده است. در این جستار با بررسی 
اصطالحات عرفانی در دیوان حکیم صفا، به تحلیل زبان عرفانی وی به شکل ویژه تشبیه های مرّکب 
در دیوان او پرداخته ایم. در این بررسی ترکیبات تشبیهی موجود در دیوان شاعر را به سه دسته: 1(

پرکاربرد در آثار متقّدم؛ 2( به کار رفته در آثار پیشینیان به صورت محدود؛ و 3(ترکیبات تازه و بدیع 
که حاصل نوآوری شاعر است، تقسیم نموده ایم. همچنین با استفاده از روش آمار توصیفی، تالش 
نموده ایم به میزان نوآوری و اصالت در ترکیبات تشبیهی موجود در دیوان این شاعر دست یابیم. 
واژگان کلیدی: صفای اصفهانی، زبان عرفانی، شعر عرفانی، اضافه ی تشبیهی، شعر دوره ی قاجار
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1- مقدمه
در دوره ی قاجار شاعران با روی گرداندن از سبک هندی و با شعار بازگشت ادبی، به 
شیوه ی شاعران و نویسندگان سبک خراسانی و عراقی روی آوردند. در این زمان به دلیل 
توّجه شاهان قاجار به شاعران و حمایت دربار از آنان، اغلب شاعران برای دست یافتن به 
جایگاه و عنوان های درباری، به مدح و ستایش شاهان و بزرگان قاجار می پرداختند. با وجود 
این، در این عصر شاعرانی بودند که به تناسب گرایش باطنی و اعتقادات خالص خود به 

مباحث عرفانی، اشعار عرفانی می سرودند. 
ادبیات دوره ی قاجار به ویژه شعر عرفانی آن، به دلیل ذهنّیت برخی از محّققان درباره ی 
تقلیدی بودن آثار این دوره، کمتر مورد توّجه و پژوهش قرار گرفته است. بعضی از پژوهندگان 
بر این باورند که شعر عرفانی در دوره ی قاجار رشدی نداشته و آنچه بوده، اندک و مقلّدانه 
است تا جایی که عّده ای معتقدند با زدودن شعر عصر قاجار از ادبیات فارسی، چیزی از 
دست نمی رود. عالوه بر این، برخی تصّوف این دوره را نیز تکراری دانسته اند که در این 
نگاه، شعر عرفانی این دوره نیز فاقد ارزش به شمار آمده  است. البته این طرز تفّکر، نشان 
دهنده ی نگاهی کلّی به ادبیات دوره ی قاجار است و اگر با نگاهی دقیق به شعر عرفانی این 
دوره بنگریم درخواهیم یافت که در شعر برخی از شاعران عارف این عصر، تازگی، نوآوری 
و ابتکارات زیبایی وجود دارد که بررسی آنها، تصویری دقیق تر از شعر عرفانی این دوره 
در مقابل مخاطب قرار می دهد. صفای  اصفهانی از جمله شاعران عرفانی سرای این دوره 
است که وجود مضامین زیبا و تازگی ترکیبات در اشعارش، او را در زمره ی شاعران قابل 
تأّمل این عصر قرار داده است. حکیم صفا در زبان شعری خود از صورخیال به ویژه تشبیه 
به وفور استفاده نموده که در بسیاری از موارد، این تشبیهات با نوآوری ها و ابتکاراتی همراه 
بوده است. در این نوشتار با مطالعه ی اصطالحات عرفانی در دیوان وی، به تحلیل تشبیه های 
مرّکب، بررسی بسامد استفاده ی شاعر از این مفاهیم عرفانی و میزان ابداعات او در این 

زمینه می پردازیم.  
 پیشینه و روش تحقیق

هیچ  عرفانی،  تصویرسازی های  زمینه ی  در  شد  مشّخص  شده  انجام  بررسی های  با 
پژوهشی انجام نشده است. همچنین به دلیل مطلب گفته شده در مقّدمه، تحقیقی نیز در 

باب اشعار صفای اصفهانی صورت نگرفته است.
در این پژوهش، ابتدا تشبیهات مرّکبی که در آن اصطالحات عرفانی وجود داشت از 
دیوان صفای اصفهانی استخراج شد و پس از آن با جستجو در نرم افزار ُدرج و عرفان)3(، 
به بررسی و تحلیل تشبیهات بدیع در دیوان این شاعر پرداخته شد. بنابراین تشبیهاتی که 
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در این تحقیق به عنوان موارد بدیع و نوآوری شاعر دانسته شده، عالوه بر آن که در دیوان 
شاعران پیشین وجود نداشته، در کتب عرفانی منثور نیز دیده نشده است.    

زندگی نامه ی حکیم صفای  اصفهانی
محّمدحسین اصفهانی ملّقب به حکیم صفای اصفهانی از شاعران عارف دوره ی قاجار 
است که در سال 1269ق در فریدن متّولد شد و در جوانی برای کسب علم و دانش به همراه 
برادر خود به تهران مهاجرت کرد. حکیم صفا پس از آشنایی با مؤتمن السلطنه و انتصاب 
وی به وزارت خراسان، همراه او به خراسان رفت و در سرای وزیر اقامت گزید. با وجود آنکه 
صفای  اصفهانی شاعری مدیحه سرا نبود، مؤتمن السلطنه به وی ارادت فراوان داشت و تا 
پایان حیات خود از احترام شاعر چیزی فروگذار نکرد. پس از مؤتمن السلطنه نیز، فرزند و 
خاندان وی وسایل معاش و رفاه شاعر را تأمین می نمودند. حکیم صفا شاعری عزلت نشین و 
بی اعتنا به مسائل دنیوی بود که عالقه ی چندانی به معاشرت نداشت و تنها با بزرگانی چون 

ادیب نیشابوری مصاحبت می کرد. وی در سال 1322ق بر اثر بیماری وبا درگذشت.
حکیم  صفا اشعار بسیاری در نعت و منقبت ائمه اطهار )ع( سروده است. گرایش شاعر 
به عرفان و تصّوف، از خالل اشعارش به وضوح مشاهده می شود. دیوان او سرشار از اشعار 
عرفانی پر محتوایی است که نشان می دهد سرایش آنها از روی تقلید نبوده و این اشعار از 
روحی سرشار از معرفت و ادراک عمیق مباحث عرفانی تراوش یافته است. عالوه بر آثار وی، 
گزارش هایی نیز که از احوال و زندگی این شاعر به دست ما رسیده، مؤیّد این موضوع است. 
وجود اصالت احساس در شاعر، در زبان اشعار وی نیز انعکاس یافته و به شکل صور زیبای 

ادبی در دیوان وی به کار رفته است که در ادامه به بررسی گوشه ای از آن می پردازیم.

2- بحث و بررسی
2-1- زبان عرفانی

آدمی برای انتقال افکار و تجربیات خود به دیگران، از الفاظ و عباراتی که افراد مختلف 
در طی تاریخ بدین منظور وضع کرده اند، یاری می جوید تا مفاهیم موردنظر خود را در دو 

قالب گفتار و نوشتار، با استفاده از ابزار زبان و قلم به مخاطب منتقل نماید.
در علوم مختلف، متخّصصان هر رشته برای انتقال مباحث علمی مّدنظر خود با وضع 
است،  ثانوی  معنای  در  واژه  به کارگیری  حقیقت  در  که  به خود  مخصوص  اصطالحاتی 
بیان  برای  آنها همچنین  نموده اند.  برطرف  را  علمی  مفاهیم  و  مباحث  انتقال  محدودیت 
انتقال  ابداع واژگان و اصطالحات جدید، موانع زبانی در  با  اکتشافات جدید علمی خود، 
معانی تازه ی علمی را برطرف می کنند. اّما این مسأله در حیطه ی انتقال مفاهیم و تجربیات 
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عرفانی شکل بسیار پیچیده ای دارد که به آسانی قابل حل نیست.
مباحث عرفانی به مقتضای مضامین ویژه اش نیاز به زبان خاصی برای ظهور و بروز و 
انتقال به مخاطب دارد. خواجه عبداهلل انصاری در تقسیم بندی علوم معرفتی، به زبان های 
مختلف آن علم اشاره کرده است: »گویندگان از حّق، ترجمان با غیب اند به چهار زبان: زبان 

عبارت و زبان بیان و زبان اشارت و زبان کشف.« )خواجه عبداهلل انصاری، 1377: 409(
انتقال  سیر  در  دیگر  عبارتی  به  و  مخاطب  تا  عارف  از  عرفانی  تجربه های  انتقال  در 
مانِع  به چهار  به ذهن مخاطب،  تا وصول آن  اندیشه ها و مفاهیم موجود در ذهن عارف 
»موضوع«، »کالم«، »فاعل« و »مخاطب« اشاره شده است. )فوالدی، 1389: 72-78( اّما 
از دیدگاهی دیگر، می توان دو مانع عمده برای این مسأله بیان نمود: اّولین مانع پیش روی 
عارف برای بیان اندیشه ها و تجارب عرفانی، مسأله ی حفظ اسرار معرفتی است که افشای 
آن در طریقت، گناهی بزرگ محسوب می شود تا آنجا که پرده برداشتن از این اسرار، گاه در 
حّد کفر دانسته شده و عامل آن را مستحق تنبیه و مجازات می دانند.)یثربی، 1384: 54( 
اهل عرفان از این مسأله با عنوان »غیرت« یاد کرده اند. ابن عطا در این باره می گوید: »علم 
نزد ما عزیز است، ما را غیرت می آید که غیر ما از آن بهره مند شوند.« )پل نویا، 1373: 17( 
اّما مانع دوم در سیرانتقال تجارب عرفانی، وقتی مطرح می شود که مانع اّول تا حدودی 
از سر راه عارف برداشته شود. این اتّفاق هنگامی رخ می دهد که عارف، مخاطب خود را اهل 
معرفت می یابد و تجانس و سنخّیت میان گوینده و شنونده برقرار می شود. در این شرایط، 
صرفنظر از درجات مختلف معرفتی که میان عارف و مخاطبانش وجود دارد، محدودیّت 
عارف در انتقال مفاهیم، نبودن الفاظ و عبارات مناسبی است که گویای اندیشه های مورد 
نظر وی باشد. در این مرحله عارف از نظر زبانی با محدودیّت های فراوانی مواجه است که 

علّت آن را باید در نوع و جنس تجربه های عرفانی جستجو کرد. 
حیطه ی فکر و عمل در علوم مختلف، عقل و جهان ماّدی است و صاحبان این علوم 
می توانند با به کارگیری الفاظ و عباراتی که برای رفع حوائج ماّدی وضع شده است، به بیان 
اندیشه های خود بپردازند، این در حالی است که حیطه ی مباحث معرفتی، عالمی ماورای 
عالم ماّده است و این اندیشه ها و تجارب در قلمروی فراتر از عقل و جهان محسوس برای 
عارف رخ می دهد. »معرفتی که در ضمن این احوال و عوالم حاصل می گردد ناشی از عقل 
و اندیشه ی منطقی نیست... حاصل شهود و مکاشفه است که بالواسطه از ناآگاهی ضمیر 
شبستری،  گفته ی  به   )153  :1380 )پورنامداریان،  دارد.«  متافیزیکی  جوهر  و  برمی آید 

دستیابی به اسرار و رموز الهی در نشئه ای ورای مرحله ی عقالنی میّسر است:
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پنهان اسرار  بدان  بشناسد  که  ورای عقل طوری دارد انسان
 )الهیجی، 1383: 309(

بنابراین مسلّم است که نمی توان این مفاهیم را در قالب همان الفاظ معمول بیان نمود 
و انتقال اندیشه های معرفتی، به زبان دیگری نیاز دارد. عین القضات در بحث تفاوت علم و 
معرفت در این باره می گوید: »شاید جان تو مشتاق دریافت فرق میان علم و معرفت باشد، 
پس بدان که هر معنایی که تصّور رود که می توان از آن به عبارتی تعبیر کرد ]و[ با آن معنی 
مطابقت داشته باشد... آن معنی را از جمله ی علوم باید شمرد و هر معنایی که تعبیر از آن 
قابل تصّور نباشد، مگر در صورت ضرورت به کمک الفاظ متشابه، آن را باید از معارف به شمار 

آورد.«)عین القضات، 1379: 67(  
با وجود همه ی این مطالب، ذهن عارف برای بیان رموز و افکار خود، راهی جز استفاده 
از الفاظ و عبارات متداول در زبان ندارد، اّما در انتقال مفاهیم عرفانی، تجارب عرفانی عارف 
برای رسیدن به مرحله ی بیان و به ویژه نوشتار، چندین مرحله تنّزل پیدا می کند و با این 
حال، وصف آن احوال برای وی بسیار دشوار است: »کسی را که این راه گشاد شود، کارهای 

عظیم بیند که در حّد وصف نیاید.« )غزالی، 1380: ج1، 30(
در این هنگام اگر عارف دارای ذوق ادبی و آشنا با علوم بالغی باشد، با استفاده از قوه ی 
تخّیل و به کارگیری عناصر و صور خیال می تواند با عباراتی زیبا به آفرینش آثاری بدیع 
بپردازد. تجربیات تازه و فوق العاده ای که در لحظات خاص عرفانی بر روح و جان وی سرازیر 
می شود، هنگامی که با عواطف و احساسات ادبی و شاعرانه ی او درهم می آمیزد، نتیجه ای 
شگفت انگیز به دنبال دارد که حاصل آن در آثار منظوم و نثرهای شعرگونه ی بسیار زیبایی 

که از عارفان اهل ذوق برجای مانده، قابل مشاهده است.
پس از سپری شدن احوال متعالی عرفانی و بازگشت عارف به حالت معمول، وی تالش 
می کند تا به مقتضای مضامینی که از آن احوال در ذهن وی باقی مانده و همچنین متناسب 
با سلیقه ی ادبی خویش، از صورت های مختلف خیال همچون استعاره، تشبیه، کنایه، رمز 

و مجاز بهره گیرد.
2-2-تشبیه در زبان عرفانی

در میان آرایه ها و صور مختلف خیال که عرفا برای بیان حقایق عرفانی از آن استفاده 
می کنند، آرایه ی تشبیه جایگاه ویژه ای دارد که البته در بررسی ها و تحقیقات انجام شده، 
توّجه چندانی به این شگرد زبانی در نزد عرفا نشده است. تشبیه به معنِی»ماننده کردن 
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چیزی است به چیزی، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی 
ادعایی باشد نه حقیقی.« )شمیسا، 1381: 67( تشبیه در مقایسه با دیگر آرایه های ادبی 
برای بیان افکار عرفانی، ویژگی منحصر به فردی دارد؛ در صورت های بالغی دیگر همچون 
استعاره، کنایه، رمز و تمثیل، همیشه مفهوم مورد نظر پنهان است و مخاطب باید با تالش 
ذهنی فراوان و جستجوی قرینه های لفظی و معنوی در جمله به منظور گوینده دست یابد؛ 
عالوه بر اینکه در نهایت ممکن است دریافت مخاطب با آنچه مّدنظر عارف بوده متفاوت 
باشد. اّما در تشبیه چون دو سوی بحث یعنی مشبه و مشبهٌ به ذکر می شود، در مواردی که 
زاویه تشبیه بیش از اندازه باز نباشد، غالباً مفهومی که مّدنظر گوینده بوده، برای مخاطب 

آشکار است.
زیباترین نوع تشبیه، تشبیهی است که از میان ارکان چهارگانه ی آن، تنها دو ستون 
اصلی عمارت تشبیه یعنی مشبه و مشبهٌ به باقی مانده باشد که در علم بیان به آن »تشبیه 
بلیغ« گفته می شود. این زیبایی زمانی به اوج خود می رسد که دو رکن مشبه و مشبهٌ به 
به شکل اضافی در جمله به کار رود. در این شکل، تشبیه به موجزترین شکل ممکن بیان 

شده و در ضمِن روشن بودن مفهوم، در ایجاز و کوتاهی به استعاره نزدیک می شود.
با این وصف، اضافه ی تشبیهی به دو دلیل در زبان عرفانی از اهمّیت و جایگاه ویژه ای 
برخوردار است: اّول آنکه در زبان عرفانی که مقتضای مضامین آن پیچیدگی و ناشناخته 
بودن برای مخاطب است، در مواردی که نّیت حقیقی گوینده بیان و انتقال معنی است و 
عارف به دنبال پنهان کردن اندیشه های خود نیست، تشبیه نسبت به دیگر آرایه ها صراحت 
بیشتری دارد و عارف می تواند با استفاده از آن به بهترین شکل ممکن، مفاهیم مّدنظر خود 
را منتقل کند. اهمّیت دیگر اضافه ی تشبیهی، بلیغ بودن آن نسبت به انواع دیگر تشبیه 
است. اضافه ی تشبیهی در میان انواع مختلف تشبیه، رساترین نوع تشبیه می باشد به طوری 
که با داشتن مزایای تشبیه که به آن اشاره نمودیم، موجزترین نوع آن است و تا حّد زیادی 

با زبان و گفتار عارفان تناسب دارد.
این رو  از  برای همگان ملموس نیست،  اندیشه های شهودی عرفا  این که  به  با توّجه 
آنها گاه کوشیده اند تا اندیشه های خود را به کمک تشبیه ملموس سازند و بدین منظور 
با استفاده از صورخیال بویژه آرایه ی تشبیه، به نوعی به تصویرسازی در زمینه ی مباحث 
عرفانی پرداخته اند تا تصویری ملموس از مفاهیم عرفانی در مقابل مخاطب خود قرار دهند. 
همانگونه که در کتاب های علوم بالغی اشاره شده، در تشبیه، مشبهٌ به باید اعرف و اجلی از 
مشبه باشد، زیرا غرض از تشبیه »بیان حال مشبه و تقریر آن در ذهن مستمع است، یعنی 
روشن و مجّسم ساختن وضعیت و موقعیت مشبه.«)همان، 122( تشبیه معقول به محسوس 
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را می توان بهترین نوع تشبیه در میان حالت های مختلف محسوس و معقول بودن مشبه و 
مشبهٌ به دانست زیرا غرض مذکور از تشبیه را به بهترین وجه ممکن ادا می کند. با توّجه به 
معقول و نامحسوس بودن مفاهیم عرفانی، تشبیه کردن آنها به موضوعات محسوس، این 

مضامین را به خوبی برای مخاطب ملموس می نماید.
2-3-تشبیه در دیوان حکیم صفای اصفهانی

حکیم صفای  اصفهانی در دیوان خود از اضافه ی تشبیهی بیش از دیگر آرایه های ادبی 
برای ترسیم تجارب و اندیشه های عرفانی خود بهره برده است. وی در دیوان خود، مجموعه ای 
از مضامین عرفانی را به شکل اضافه ی تشبیهی تصویرسازی کرده است که این ترکیبات را 

می توان به سه دسته ی کلّی تقسیم نمود:
الف( ترکیباتی که پیش از صفای اصفهانی، از ترکیبات بسیار پرکاربرد در آثار منظوم و 
منثور ادبیات عرفانی بوده و شاعر با تأثیرپذیری از آثار پیشینیان، این ترکیبات را در اشعار 

خود منعکس نموده است.
ب( ترکیباتی که به شکل محدود در آثار شاعران پیش از وی دیده می شود )حداکثر 
سه اثر( و در مواردی که این ترکیبات در آثار غیرمشهور به کار رفته باشد، امکان بی اّطالعی 
شاعر از این دسته ترکیبات و ابداع آن از سوی شاعر وجود دارد و می توان احتمال دارد که 

این ترکیبات حاصل ابداعات ذهنی شاعر باشد. 
ج( ترکیبات بدیع و تازه ای که پیش از این، در آثار دیگران بیان نشده و تحقیقاً از جمله 
نوآوری های شاعر در زبان عرفانی است. مسلّم است که این دسته از ترکیبات به دلیل خلق 
آنها از سوی شاعر، بسیار با اهمّیت بوده و می تواند معیاری برای تشخیص میزان اصالت 

احساس در شعر صفای  اصفهانی باشد.
در ادامه در ذیل هر یک از مباحث عرفانی، ترکیبات موجود در دیوان شاعر را مطابق با 
سه دسته ی یاد شده، تقسیم بندی کرده ایم و با بررسی آثار منظوم و منثور پیشین، ترکیباتی 

را که صفای اصفهانی برای اّولین بار به کار برده است، با ذکر نمونه هایی ارائه نموده ایم.
به شمار  اصطالحات  پرکاربردترین  از  واژه ی »عشق«  عرفانی،  مباحث  میان  در  عشق: 
می آید. عشق یکی از مهم ترین مفاهیم عرفانی است که بسیاری از مسائل دیگر در ارتباط 
و حضرت حق  سالک  میان  ارتباط  در  مفهوم عشق  عرفان،  در  می کند.  پیدا  معنا  آن  با 
و  است  حّق  مطلقه  حقیقت  به  آن  که  گویند  را  مطلق  »محّبت  می شود:  تعریف  تعالی 
پایه ی  بر  هستی  استتمامی  معتقد  نسفی،  عزیزبن محّمد   )142  :1376 بس.«)پوشنجی، 
عشق شکل گرفته است: »عشق در مرتبه ی ذات است و ذات هر چیز با عشق چنان دست 
در گردن یکدیگر آورده اند که به مثابت یک چیز گشته اند و عشق بی ذات نیست و ذات 
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بی عشق هم نیست و از این جا گفته اند که امکان ندارد که چیزی موجود باشد و نه عشق 
بود.«)نسفی، 1379: 190(

در دیوان صفای  اصفهانی، ترکیباتی که با اصطالح عشق وجود دارد، باالترین بسامد را 
دارد. این ترکیبات عبارتند از:

دسته ی اّول: »میکده ی عشق« )5مورد(، »باده ی  عشق«، »گنج  عشق«، »آتش  عشق« 
)5(، »مرغ  عشق«، »مطرب  عشق« )2(، »میخانه ی  عشق»)3(، »می  عشق«، »خمخانه ی  
عشق«، »شاه/شه  عشق«)2(، »دریای  عشق«، »سلطان  عشق«، »بادیه ی  عشق«، »گوهر 
عشق«، »دفتر عشق«، »حرم  عشق«، »شراب  عشق« )2(، »آب  عشق«، »بحر عشق«، »باز 
عشق«، »شهر عشق«، »پیر عشق«، »نار عشق«، »خوان  عشق«، »بازار عشق«، »خورشید 

عشق«، »شمشیر عشق«، »توسن  عشق«
سابقه ی ترکیبات: این ترکیبات در اکثر دیوان های شاعران و متون نویسندگان عارف 

مسلک زبان فارسی وجود دارد.
دسته ی دوم: »آذر عشق«، »صرصر عشق«، »همای  عشق«، »شهباز عشق«، »رفرف 
 عشق«، »برق  عشق«، »کتاب  عشق«، »وادی  عشق« )2مورد(، »نهال  عشق«)2(، »درخت  
»خسرو  عشق«،  »مشعله ی  »گردون  عشق«،  »ادیب  عشق«،  »ریحان  عشق«،  عشق«، 

عشق«، »معلم  عشق«
سابقه ی ترکیبات: این ترکیبات در دفترهای شعری بزرگانی چون عراقی، عّطار، مولوی، 

سعدی، حافظ، وحشی بافقی و... دیده می شود.
»فرس  »زردشت  عشق«،  »سرافیل  عشق«،  »باغبان  عشق«،  ترکیباِت  سوم:  دسته ی 
را  عشق«  »تیشه ی  و  »چرخ  عشق«،  )4مورد(،  »معراج  عشق«  عشق«،  »امامت    عشق«، 
حکیم  صفا خود ابداع کرده است. )ر.ک: صفای اصفهانی، 1372: 6، 15، 23، 104، 177، 

 )274 ،242 ،239 ،223
به غیر حضرِت معشوق در امامت عشق دل مرا نبود قبله ای به وقت نماز
 )صفای اصفهانی، 1372: 233(

به ریشه و رگ دل آب ربّی االعلی چو کشت نخل دلم، باغبان عشق دواند
 )همان، 15(
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پیش از این مولوی در تشبیهی غیرترکیبی، عشق را به معراج تشبیه نموده است:
  عشق معراجی است سوی بام سلطان جمال         از رخ عاشق فروخوان قّصه معراج را

                 )دیوان شمس، 1386: غزل 133(
فقر: فقر در عرفان به معنی احتیاج ذاتی به خداوند است که به اقتضای بندگی در وجود 
انسان قرار دارد. عّزالّدین محمود کاشانی فقر را به سه قسِم اسمی، رسمی و حقیقی تقسیم 
کرده است: »فقر را اسمی است و رسمی و حقیقتی؛ اسمش عدم تملّک با وجود رغبت؛ 
اهل حقیقت  چه  تملّک؛  امکان  عدم  حقیقتش،  و  زهد؛  وجود  با  تملّک  عدم  رسمش،  و 
امکان حوالت  بینند،  الملک  مالک  ملکّیت  و  تصّرف  در  را  اشیا  آنکه جمله ی  به واسطه ی 
مالکّیت با غیر روا ندارند و فقر ایشان صفتی ذاتی بود که به وجود اسباب و عدم آن متغّیر 
نشود.« )عّزالّدین محمود کاشانی، 1367: 375( فقر در عرفان مقام واالیی است که غالباً آن 
را به مفاهیم ارزشمندی چون گنج، سلطنت و پادشاهی تشبیه کرده اند. در دیوان حکیم صفا، 

اصطالح عرفانی فقر به مفاهیم زیر تشبیه شده است:
دسته ی اّول: »سلطنت فقر«)9مورد(، »گنج فقر«، »ملک فقر«)3(

سابقه ی ترکیبات: این سه ترکیب در آثار مختلفی مانند آثار عّطار، دیوان کبیر شمس، 
مکاتیب سنایی، دیوان حافظ، دیوان خاقانی، دیوان شاه نعمت اهلل ولی و... آمده است.

دسته ی دوم: »کوی فقر« )5مورد(، »میکده ی فقر« )2(، »دولت فقر« )2(، »وادی فقر« 
)3(، »آفتاب فقر«، »حرم فقر«، »پادشاه/پادشه فقر« )2(، »کشورفقر«، »خانه ی فقر«، »بارگاه/

بارگه فقر«، »سرای فقر«، »آسمان فقر«، »مملکت فقر«، »اقلیم فقر«
سابقه ی ترکیبات: هر یکی از ترکیبات دسته ی دوم در یک تا سه اثر منظوم و منثور 
به کار رفته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: دیوان  حالج، آثار عّطار، 
دیوان کبیرشمس، دیوان  حافظ، عبهرالعاشقین، کشف  االسرار، دیوان اوحدالّدین کرمانی، 
شاه  دیوان  اردستانی،  پیرجمال الدین  مرآت االفراد  عوارف المعارف،  شمس مغربی،  دیوان 

نعمت اهلل ولی، دیوان نورعلیشاه.
دسته ی سوم: ترکیباتی که از ابتکارات حکیم صفا با استفاده از اصطالح فقر است، عبارتند 
»شاهنشه ی فقر«،  )4مورد(،  »سلطان فقر«  فقر«،  »مزرعه ی  »پیرفقر«،  »آهوی فقر«،  از: 
»خسروفقر«، »باده ی فقر«)2(، »جوی فقر«، »دستگه فقر«، »خیمه ی فقر«، »کوپال فقر«، 
»تاج  فقر« )صفای اصفهانی، 1372: 54، 134، 153، 174، 178، 179، 181، 249، 252، 

 )309 ،268 ،253
می شکند پشت شیر، صولت آهوی فقر             پیچد دست قضا قّوت بازوی فقر

                     )صفای اصفهانی، 1372: 134(
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سرمه ای کردیم وام از خاک پای پیر فقر                کز پی دیدار دولت می کند جادو به چشم
                                )همان، 245(
مترادِف »باده ی فقر«، ترکیب »شراب فقر« است که در اشعار عّطار و مولوی وجود دارد.

توحید: توحید به معنای یکتا دانستن خداوند است: »حقیقت توحید حکم کردن بود بر 
یگانگی چیزی به صّحت علم به یگانگی آن. و چون حّق تعالی یکی است بی قسیم اندر ذات 
و صفات خود، و بی بدیل و شریک اندر افعال خود، و موّحدان وی را بدین صفت دانند، دانش 
ایشان را به یگانگی، توحید خوانند.« )هجویری، 1386: 408( عّزالدین کاشانی درباره ی 
توحید می گوید: »توحید، نفی تفرقه است و وقوف بر حّد جمع.«)عّزالّدین محمود کاشانی، 
1367: 19( ترکیبات ساخته شده با اصطالح توحید در دیوان حکیم صفا به شرح زیر است:

دسته ی اّول:»بحر توحید«، »میدان توحید«
سابقه ی ترکیبات: این دو ترکیب در آثار متعّددی همچون شرح تعّرف، رساله ی  قشیریه، 
تذکرة االولیا، دیوان حافظ، شرح شطحیات، دیوان شاه نعمت اهلل ولی، اسرارالتوحید و ... به کار 

رفته است. 
دسته ی دوم: »باده  یتوحید« )2مورد(، »خم  توحید« )2(، »گلشن  توحید« )3(، »گل 
 ،)2( توحید«  »نقطه ی   ،)2( توحید«  »گوهر  توحید«،  »دفتر  »گلبن  توحید«،   توحید«، 

»خانه ی توحید«، »قلزم  توحید«، »دار توحید«، »دانه ی توحید«
سابقه ی ترکیبات: این ترکیبات هر یک حداکثر در سه اثر قبل از صفای اصفهانی توسط 
شاعران و نویسندگان به کار گرفته شده است. آثار عّطار، دیوان کبیرشمس، مخزن االسرار 
نظامی، کلّیات عراقی، دیوان شمس مغربی، دیوان فیض کاشانی، مفاتیح االعجاز، دیوان شاه 

نعمت اهلل ولی،  نسایم گلشن و عرفان الحق، از آن جمله اند.
دسته ی سوم: »خمخانه ی توحید«، »آهوی توحید«، »خسروتوحید« )2مورد(، »خوان 
 توحید«، »نوگل توحید«، »میهمانخانه ی توحید«، »مادرتوحید«، »زِرتوحید«، »اخترتوحید«، 
»چرخ  توحید«، »کمنِدتوحید«، »هدف توحید« و »روغن توحید« همگی ترکیبات ابداعی در 
دیوان صفای اصفهانی است. )صفای اصفهانی، 1372: 38، 45، 54، 72، 92، 103، 105، 

)276 ،258 ،213 ،183 ،163 ،161
مست گشتند از می خمخانه ی  توحید ذات        بی لب و بی کام و بی خم میگساری داشتن
                   )صفای اصفهانی، 1372: 114(
آهوی توحید را از مرغزار معرفت                        صید کردن طعمه نادادن فراری داشتن
                                       )همان، 111(
ترکیب »نوگل توحید« برگرفته از ترکیب »گل توحید« است که در ذیل دسته ی دوم 
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به آن اشاره شد.
از همه ی حجب  مع اهلل که سالک  گویند  را  تنهایی  عرفان وحدت »مقام  در  وحدت: 
تکّثرات احدیت و واحدیت موجود گذشته و به خلوتخانه ی وحدت رسیده باشد.« )پوشنجی، 
1376: 194( وحدت در دیوان صفای اصفهانی بارها به صورت تشبیه ترکیبی به کار رفته است.

دسته ی اّول: »خم وحدت« )3مورد(، »جام وحدت«، »شراب وحدت«
حدیقه الحقیقه،  همچون  متقّدم  آثار  بیشتر  در  ترکیب،  سه  این  ترکیبات:  سابقه ی 
مظهرالعجائب، مصیبت نامه عّطار، دیوان کبیرشمس، کلّیات عراقی و شرح شطحیات وجود 

دارد.
»میکدة  وحدت«،  »آفتاب  وحدت«،  »عرش  وحدت«)2مورد(،  »باده ی  دوم:  دسته ی 
»گوهر  وحدت«،  »آب  وحدت«،  »گل  وحدت«،  »خوان  وحدت«،  »مرآت  وحدت«)2(، 

وحدت«)2(، »سلطان وحدت«، »ساغر وحدت« و »نار وحدت«
سابقه ی ترکیبات: ترکیبات این گروه در آثار متعّدد مشهور و غیر مشهوری مانند دیوان 
حالج، دیوان کبیرشمس، اوراد االحباب، عوارف المعارف، شرح شطحیات، مکاشفات رضوی، 
مفاتیح االعجاز، حل فصوص الحکم، مرآت المعانی، تفسیر صفی، مقامات السالکین وجود دارد.

دسته ی سوم: نوآوری های حکیم صفا با اصطالح وحدت عبارتند از: »شاهد وحدت«، 
»توسن  وحدت«،  »سمای  وحدت«،  »رفرف  وحدت«،  »خمخانه ی  وحدت«،  »خسرو 
وحدت«، »معرکه وحدت«، »شهر وحدت«، »طفل وحدت« )2مورد(، »مملکت وحدت«، 
اصفهانی،  )صفای  »پرند وحدت«.   ،)2( »تکاور وحدت«  »بازار وحدت«،  »موزه وحدت«، 

)241 ،175 ،165 ،149 ،132 ،92 ،91 ،79 ،66 ،52 ،51 ،36 ،31 ،26 :1372
به کوری دل و چشم مخالف کودن ز روی شاهد وحدت برافکنند نقاب          

                     )صفای اصفهانی، 1372: 91(
به شهر وحدت از جزو تا به کّل همه اوست             که هست باقی و بی مختم است و بی مبدا
                                         )همان، 14(

ترکیب »خمخانه ی وحدت«، نام کتابی از عالءالّدوله سمنانی است.
و  مذموم  صفات  مقام،  این  در  که  است  خداوند  سوی  به  عارف  سیر  نهایت  فنا  فنا: 
نکوهیده از وجود سالک زایل می شود: »فنا که محو هستی مجازی است، پوشیده شدن و 
مختفی گشتن تعّین سالک است که موجب غیریّت و دویی بود، در ظهور وحدت و یگانگی 

حّق.«)الهیجی، 1383: 248( فنا در شعر حکیم صفا به مفاهیم زیر تشبیه شده است:
دسته ی اّول: »خرابات  فنا«، »بحر فنا«، »دریای  فنا«، »اقلیم  فنا«، »کوی  فنا«، »بادفنا« 

)2مورد(، »خاک  فنا« )3(، »دار فنا« )2(
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سابقه ی ترکیبات: ترکیبات باال در اکثر آثار نظم و نثر دوره های مختلف به کار رفته است.
»جوی فنا«،  فنا«،  »کعبه ی  »وادی فنا«،  »می فنا«،  فنا«،  »باده ی  دوم:  دسته ی 

»مملکت فنا«، »تیغ فنا«
سابقه ی ترکیبات: این ترکیبات در آثار منظوم و منثور مانند دیوان کبیرشمس، دیوان 
فارسی  رسائل  میبدی(،  علی)ع()ترجمه ی  امام  دیوان  سیف فرغانی،  دیوان  شمس مغربی، 

ادهم خلخالی، مکاشفات رضوی، تسنیم المقربین دیده می شود.
دستة سوم: ترکیباتی که حکیم صفا با اصطالح فنا ساخته است عبارتند از: »مزرعه ی 
فنا«، »باران فنا«، »حرم فنا«، »خوان فنا«، »آفتاب فنا«، »طبل فنا«.)صفای اصفهانی، 1372: 

)252 ،213 ،209 ،202 ،185
طبل فنا زد کرب کوس بقا کوفت عیش             شعله  زد از شرق ذات شمس حقیقت به طیش
                    )صفای اصفهانی، 1372: 135(
سّر/راز: ّسر در عرفان، راز پوشیده ای است که فقط عارفان کامل از آن آگاهی دارند. 
»حالی است مستور میان بنده و خدای که غیری را بر آن اّطالع نیفتد.« )عّزالّدین محمود 
کاشانی، 1367: 101( اسرار عرفانی، که منبع آن دل پاک ارباب قلوب است، در آثار عرفانی 

و همچنین در دیوان حکیم صفا، به مسائل با ارزش تشبیه شده است.
دسته ی اّول: »گوهر سّر/ اسرار«، »گنجینه ی اسرار«، »حرم راز«)3مورد(

سابقه ی ترکیبات: این سه ترکیب در بیشتر آثار پیش از حکیم صفا مانند دیوان عّطار، 
دیوان کبیرشمس، مثنوی معنوی، مواعظ سعدی، دیوان حافظ، دیوان شمس مغربی، دیوان 

عرفی شیرازی، دیوان شاه نعمت اهلل ولی و مرآت المعانی وجود دارد.
دسته ی دوم: »تتق سّر«، »آینه اسرار«، »گنجینه ی راز«

سابقه ی ترکیبات: این سه ترکیب در مثنوی معنوی، فرهادوشیرین وحشی بافقی، هفت 
اورنگ جامی، تفسیر حدائق الحقائق، راز ربانی، ینبوع االسرار به چشم می خورد.

دسته ی سوم:»می راز«، »می سّر«، »کنز اسرار«)صفای اصفهانی، 1372: 98، 214(
اعظم اسمای  خم  از  به ساغر  بریز ای ساقی ای جامت سر جم
که بسیارند در این کوی مستان پرستان می  حضور  در  سّر  می 
 )صفای اصفهانی: 1372: 324(

ترکیب »کنز اسرار« مترادف با تعبیر »گنجینه ی اسرار« است که در دسته ی اّول به آن 
اشاره شد و در آثار مختلفی به کار رفته است.

والیت/ولی: والیت »عبارت است از قیام بنده به حّق بعد از فنای از نفس خود.«)الهیجی، 
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1383: 233( در طریقت »ولی« به کسی اطالق می شود که »حضرت حّق، متولّی و متعّهد 
و حافظ وی گشته، از عصیان و مخالفت او را محفوظ دارد، تا به نهایت کمال که مرتبه ی 
فنای جهت عبدانی و بقای جهت ربّانی است، وصول یابد.« )همانجا( پس مقام والیت در 
حقیقت همان مرتبه ی فنا در حّق است. حکیم صفا، عالوه بر ترکیبات متقّدمان، اصطالح 

والیت را در ترکیباتی تازه ای به کار برده است:
دسته ی اّول: »شاه والیت«، »آسمان والیت«، »بحر والیت«

سابقه ی ترکیبات: این سه ترکیب در متون مختلف همچون مظهرالعجائب، لسان الغیب 
دیوان  ولی،  نعمت اهلل  شاه  دیوان  شمس مغربی،  دیوان  مرآت االفراد،  کشف االسرار،  عّطار، 
فّیاض الهیجی آمده است. صاحبان این آثار، تعبیر »شاه والیت« را در شأن حضرت علی 

)ع( بیان کرده است.
دسته ی دوم: »دریای والیت«، »سلطان والیت«، »شمس والیت«، »حصن والیت«

به دریا، سلطان و شمس، در کتاب مناقب العارفین،  سابقه ی ترکیبات: تشبیه والیت 
اسرارالشهود، دیوان شاه نعمت اهلل ولی، دیوان صفی علیشاه، دیوان ادیب الممالک فراهانی و 

مناهج انوار وجود دارد.
»گردون«،  »سبو«،  »باز«،  »باده«،  »می«)2مورد(،  به  والیت  تشبیه  سوم:  دسته ی 
»صندوق«، »سینا« و »رزق« از ابداعات صفای اصفهانی است و در آثار پیشینیان دیده 

نمی شود. )صفای اصفهانی، 1372: 83، 124، 268، 300، 306، 329، 335(
مست می والیت موجودم                       این خمر را به خانه ی خّمارم

                     )صفای اصفهانی، 1372: 73(
این راه را ز راهروان وفا طلب                   این می ز می کشان سبوی وال طلب

                                       )همان، 143(
تشبیهات حکیم صفا درباره ی والیت متأثّر از گرایش وی به مباحث والیی و ارادت وی 

به اهل بیت )ع( است که در بیشتر اشعار وی این مضامین موجود است.
معرفت/عرفان: معرفت در لغت به معنی »شناخت و علم« و در اصطالح عرفانی به معنای 
شناختن حضرت حّق )سبحانه و تعالی( است. ابوالحسین نوری در تعریف معرفت می گوید: 
»این که دل حقیقتاًً یگانگی او را در واالترین مراتب صفات و اسماء دریابد، چه خداوند در 
بزرگی و توانایی و چیرگی و شکوه و جاودانگی بی همتاست که هیچ کس چون او نیست و 
او شنوای بیناست بدون چونی و همانندی و همسانی.« )سّراج طوسی، 1382: 93( معرفت 
در آثار عرفانی به آفتاب، دریا، بحر و... تشبیه شده است و در اشعار صفای  اصفهانی نیز این 

تعابیر دیده می شود.
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دسته ی اّول: »آفتاب معرفت« )3مورد(، »دریای معرفت«، »بحر عرفان«
سابقه ی ترکیبات: در اکثر آثار منظوم و منثور این سه ترکیب وجود دارد.

دسته ی دوم:»مرغزار معرفت«، »دیار معرفت«
سابقه ی ترکیبات: ترکیب »مرغزار معرفت« پیش از این در دیوان سنایی و شرح  شطحیات 
روزبهان بقلی به کار رفته است. روزبهان در وصف حضرت علی)ع( می گوید: »شاه شاهان اهل 
بیت گوید ماه ضرغام مرغزار معرفت علیّ بن ابی طالب رضی اهلل عنه«)روزبهان بقلی، 1374، 

95(، ترکیب دوم نیز در دیوان سیدای نسفی از شاعران قرن یازدهم دیده می شود.
دسته ی سوم: ترکیبات »صاف معرفت«، »گنجینه ی عرفان«، »همای  معرفت«، »کحل 
 عرفان« و »باغ  عرفان« از ابتکارات حکیم صفا است. )صفای اصفهانی، 1372: 57، 81، 82، 

)129
پر باز والیت بسته مپسند همای معرفت را خسته مپسند             

                    )صفای اصفهانی، 1372: 329(
ترکیب »گنج عرفان« که مترادف با »گنجینه ی عرفان« است، در کتاب مظهرالعجایب 

عّطار، هفت اورنگ جامی و دیوان قاسم انوار وجود دارد.
بقا: اصطالح »بقا« در عرفان همراه با »فنا« تعریف شده است. پس از اتمام سیر الی اهلل و 
رسیدن به مقام فنا، سیر فی اهلل آغاز می شود و سالک در این مرحله به حّق بقا می یابد: »بقایی 
که در ازای فنای ظاهر بود، آن است که حق تعالی بنده ای را بعد از فنای ارادت و اختیار، 
مالک ارادت و اختیار کند و در تصّرف، مطلق العنان گرداند تا هرچه خواهد، به اختیار و 
ارادت حق می کند.« )عّزالّدین محمود کاشانی، 1367: 428( در عرفان، بقا به امور حیات 

بخشی چون آب و چشمه تشبیه شده است.
در دیوان حکیم صفا ترکیباتی که با اصطالح عرفانی »بقا« وجود دارد غالباً پیش از وی 

توسط بزرگانی استفاده شده است. 
دسته ی اّول: »ملک بقا« )3مورد(، »سلطان بقا«

سابقه ی ترکیبات: این دو ترکیب در متون بسیاری، از جمله دیوان حالج، شرح تعّرف، 
مظهرالعجائب، دیوان خواجوی کرمانی و دیوان شاه نعمت اهلل ولی وجود دارد.

دسته ی دوم: »آب بقا« )8مورد(، »باغ بقا« )2(، »چشمه ی بقا« )3(، »مصِر بقا«، »دریای 
 بقا« )2(، »شهر ِبقا«، »گوهِر بقا«

سابقه ی ترکیبات: ترکیبات دسته ی دوم هر کدام در یک تا سه اثر زیر دیده می شود: 
دیوان حالج، دیوان ناصرخسرو، دیوان کبیرشمس، دیوان خاقانی، دیوان صائب، خاتمه الحیات 

جامی، دیوان فّیاض الهیجی، دیوان فیض کاشانی، شرح خطبة البیان و... .
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دسته ی سوم: »جنتِ بقا«، »رزقِ بقا«، »کوس ِبقا«)صفای اصفهانی، 1372: 68، 70(
شعله زد از شرق ذات شمس حقیقت به طیش طبل فنا زد کرب کوس بقا کوفت عیش      
                   )صفای اصفهانی، 1372: 135(
ترکیب »کوس فنا« که مشابه با ترکیب »کوس بقا« است، پیش از این در آثار عّطار و 

خواجوی کرمانی به کار رفته است.
شهود: در تعریف شهود گفته شده: »شهود رؤیت حّق است به حّق. یعنی کاملی که از 
مراتب کثرات موهومه ی صوری و معنوی عبور نموده باشد و به مقام توحید عیانی رسیده و 
به دیده ی حق بین به حکم »کنت بصره الذی یبصره به« در صور جمیع موجودات، به دیده ی 
بیند، الجرم  به حّق  قائم  را  تمامت موجودات  و  را  نماید، چون خود  حّق مشاهده ی حّق 
غیریّت و اثنینّیت از پیش نظرش برخاسته و هرچه می بیند و می داند، حّق دیده و حّق 
دانسته است.« )الهیجی، 1383: 52( این مقام ارزشمند در اشعار صفای اصفهانی به آب، 

آفتاب و آیینه تشبیه شده است.
دسته ی اّول: »آفتاب شهود« )2مورد(

سابقه ی ترکیب: ترکیب »آفتاب شهود« در بسیاری از متون ادبیات فارسی وجود دارد.
دسته ی دوم: »سلطان شهود«، »آب شهود«، »خورشیِدشهود«، »کوِس شهود«

خواجه  مناجات نامه ی  همچون  نثر  متون  در  بیشتر  ترکیبات  این  ترکیبات:  سابقه ی 
عبداهلل  انصاری، کشف  االسرار، مکاتیب احمد غزالی، تمهیدات، تسنیم  المقربین، تفسیر 
حدائق  الحقائق، به کار رفته است. ترکیب اّول در دیوان شاه نعمت اهلل ولی و ترکیب آخر در 

دیوان جیحون یزد نیز وجود دارد.
شهود«،  »تیر  »خرگاه  شهود«،  شهود«،  »کوزه ی  شهود«،  »آیینه ی  سوم:  دسته ی 

»بطِ شهود«
از وی دیده نمی شود.)صفای  ابداعات شاعر است که در متون پیش  از  ترکیبات  این 

اصفهانی، 1372: 72، 75، 146، 247(
از سفره ی وجود بود نانم از کوزه ی شهود بود آبم       

                     )صفای اصفهانی، 1372: 66(
وصل/وصال: وصال از آخرین احوال عارف در مسیر طریقت و سیر و سلوک به سوی حّق 
است. وصال »عبارت از آن است که سالک را از تعّین و هستی مجازی و پندار دویی که 
موسوم به خلق و خلقّیت است جدایی حاصل شود و تعّین وهمی سالک که به سبب امتیاز 
خلق از حّق می شد مرتفع گردد و نیست شود.«)الهیجی، 1383: 328( در این مرحله که 
اتّصال محّب به محبوب است، عارف از خود فانی شده و با رسیدن به محبوب و به واسطه ی او 
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به بقا می رسد.)عّزالّدین محمود کاشانی، 1367: 429( حکیم صفا به تبع از پیشینیان، مفهوم 
وصل را به دلیل مطلوب بودن آن در نزد عرفا، به مفاهیم خوشایندی چون بهشت و بوستان 
تشبیه کرده است. حکیم صفا در این زمینه، تنها یک ترکیب تازه دارد و بیشتر ترکیبات وی، 

در دسته ی اّول و دوم قرار می گیرد. 
دسته ی اّول: »بهشت وصل«، »گل وصل«

و  بقلی  روزبهان  عراقی،  مولوی،  همچون  بزرگان  بیشتر  آثار  در  ترکیبات:  سابقه ی 
خواجوی کرمانی این دو ترکیب وجود دارد.

دسته ی دوم: »می وصال«، »بوستان وصال«، »آب وصال«، »جنت وصال«
دیوان  مانند  نثر  و  نظم  متون  از  برخی  در  نیز  ترکیبات  این  ترکیبات:  سابقه ی 
خواجوی کرمانی، دیوان اوحدالّدین کرمانی، حل فصوص الحکم، شرح فصوص الحکم، تفسیر 

حدائق الحقائق و مواهب علیه دیده می شود.
دسته ی سوم: »آتش وصال«. تشبیه وصال به آتش از تشبیهاتی است که در آثار پیشین 

دیده نمی شود.
جستیم چون تو آمدی از جا سپندوار         بی آتش وصال تو چه بود سپند ما

                   )صفای اصفهانی، 1372: 173(
یقین: در عرفان یقین را »اطمینان به غیب و ارتفاع ریب و شبهه« گفتند.)پوشنجی، 
1376: 200( رسیدن به این حال در طریقت و خارج شدن سالک از شک و تردید از مراحل 

مهّمی است که به گنج، سلطان، شاه و بحر تشبیه شده است.
دسته ی اّول: »بحر یقین«، »گنج یقین«

سابقه ی ترکیبات: این دو ترکیب در آثار متعّدد ادبیات فارسی مثِل الهی نامه، لسان الغیب، 
دیوان عّطار، مثنوی معنوی، مناقب العارفین و کشف االسرار دیده می شود.

دسته ی دوم: »شاهد یقین«، »سلطان یقین«
سابقه ی ترکیبات: ترکیب »شاهد یقین« پیش از این در کتاب »واسطه العقد« جامی و 
»منظراالولیاء« اثر اسرار علیشاه و ترکیب »سلطان یقین« در دیوان کبیرشمس، استفاده 

شده است.
دسته ی سوم: »شاه یقین«، »باز یقین«)2مورد(.)صفای اصفهانی، 1372: 91، 142(
باز یقین زند پر، در جو قاف عنقا          شک است زاغ، زن سنگ بر بال احتیالش

                      )صفای اصفهانی، 1372: 55(
»شاه یقین« تعبیری دیگر از »سلطان یقین« است که در ذیل دسته ی دوم به آن اشاره 

شد.
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حیرت: عّطار وادی حیرت را به عنوان ششمین وادی در سیر و سلوک عرفانی معّرفی 
می کند. حیرت در عرفان »واردی است بر قلب عارفان در موقع تأّمل و حضور قلب و تفّکر؛ 
این وارد آنان را از تفّکر باز می دارد و سرگشته می سازد.«)سّراج طوسی، 1382: 345( تحّیر 
در واقع »حاصل از توالی تجلّیات ذاتی و صفاتی الهی و تتالی بارقات انوار اسمای نامتناهی 

است« که بر انسان وارد می شود.)الهیجی، 1383: 184(
حیرت در دیوان صفای اصفهانی به بادیه، وادی و تیه، تشبیه شده که هر سه در آثار 

پیش از وی نیز وجود دارد.
دسته ی اّول: »بادیة حیرت«

سابقه ی ترکیب: این ترکیب در متون پیشین به ویژه آثار منثور مثل کشف االسرار، تذکره 
االولیا، تحفه اهل العرفان، مکاشفات رضوی، دیده می شود. قاسم انوار نیز در دیوان خود این 

ترکیب را به کار برده است.
دسته ی دوم: »وادی ِحیرانی«، »تیه حیرانی« )2مورد(

سابقه ی ترکیبات: این دو ترکیب در دیوان فیض کاشانی، مقامات السالکین، بستان لسیاحه 
و ریاض السیاحه که از آثار متأّخر است، دیده می شود. البته الزم به ذکر است که ترکیبات 
»تیه حیرت«، »بادیه ی حیرانی«، »وادی ِحیرت« و »تیه تحّیر« نیز که مترادف با ترکیبات 
اّول و دوم است، به وفور در آثار دیگر شاعران از جمله دیوان عّطار، منطق الطیر،  دسته ی 

دیوان صائب، دیوان عرفی شیرازی و ... به کار رفته است. 
غیرت: مفهوم غیرت در کنار عشق و در رابطه ی محّب و محبوب معنا پیدا می کند. منظور 
از غیرت »حمّیت محّب است بر طلب قطع تعلّق محبوب از غیر، یا تعلّق غیر از محبوب« 
)عّزالّدین محمود کاشانی، 1367: 288( صفای اصفهانی از دو ترکیب مترادِف »آتش غیرت« 
و »نار غیرت« استفاده کرده که هر دو ترکیب پیش از وی در آثار منظومی چون دیوان حالج، 
دیوان عّطار، منطق الطیر، دیوان کبیرشمس، شاه نعمت اهلل ولی، فّیاض الهیجی، فیض کاشانی 

و آثار منثوری مانند کشف االسرار، ینبوع االسرار و تفسیر صفی وجود دارد.
هّمت:ت الش عاشق است در طلب معشوق. در تعریف هّمت گفته شده: »عبارت از توّجه 
قلب است با تمام قوای روحانی خود به جانب حّق برای حصول کمال برای برای شخص خود 
یا برای شخص دیگری.« )عبدالّرزاق کاشانی، 1376:371( در عرفان این اصطالح به رخش 

و مرغ تشبیه شده است.
دسته ی اّول: »رخش هّمت«، »مرغ ِهمم)هّمت(«

مصیبت نامه،  دیوان حالج،  چون  بسیاری  آثار  در  ترکیب  دو  این  ترکیبات:  سابقه ی 
منطق الطیر، کلّیات عراقی، دیوان خواجوی کرمانی و مفاتیح االعجاز و... به کار رفته است.
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دسته ی دوم: »توسن هّمت«، »آسمان هّمت«
سابقه ی ترکیبات: ترکیب اّول در فاتحه  الشباب جامی، دیوان اهلی شیرازی و دیوان شاه 

نعمت اهلل ولی؛ و ترکیب دوم در حدیقةالحقیقه و مکاتیب سنایی وجود دارد. 
دسته ی سوم: »کمیت هّمت« این ترکیب از ساخته های حکیم صفای اصفهانی است.

بجهانم و خود را ز غم جهانم بل تا که ز هستی کمیت هّمت         
                      )صفای اصفهانی، 1372: 79(

انانّیت به معنی خودبینی و خودستایی و نسبت دادن همه چیز به خود، آمده  انانّیت: 
ذات  شایسته ی  فقط  انانّیت  زیرا  دانسته اند،  خفی  را شرک  انانّیت  گناه  عرفان  در  است. 
حضرت حّق است. حکیم صفا در ترکیبی انانّیت را به ابری تشبیه کرده که مانع از دیدن 
حقیقت و عاشق شدن سالک می شود و در ترکیبی دیگر، خودبینی را همچون آتشی دانسته 

که وجود انسان را می سوزاند.
سپر مردن عشق است و تو در ابر خودی       اوست خورشید سمای کنف مقتفران

                      )صفای اصفهانی، 1372: 87(
ما را مرساد آسیب از نار انانّیت                 از باغ الوهّیت سیب آمد و نار آمد

                                       )همان، 215(
تجلّی: تجلّی به معنای جلوه کردن و در اصطالح عرفانی عبارت از »جلوه انوار حّق است 
بر دل صوفی.«)رجائی، 1364: 55( همچنین گفته شده: »مراد از تجلّی انکشاف شمس 
حقیقت حّق است )تعالی و تقّدس( از غیوم صفات بشری به غیبت آن.«)عّزالّدین محمود 
کاشانی، 1367: 129( در دیوان حکیم صفا، تجلّی به می، گوهر، چین، نار، جام و بیدا تشبیه 

شده است. چهار ترکیب اّول در آثار محدودی پیش از وی وجود دارد.
دسته ی دوم: »می تجلّی/ جلوه«، »گوهر تجلّی«، »چین تجلّی«، »نار تجلّی«

ترکیب  ولی،  نعمت اهلل  شاه  دیوان  و  کلّیات عراقی  در  اّول  ترکیب  ترکیبات:  سابقه ی 
شرح  در  آخر  ترکیب  و  شرح شطحیات  در  سوم  ترکیب  ولد،  سلطان  انتهانامه  در  دوم 
فصوص الحکم)الجندی(، حل  فصوص الحکم و مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی وجود دارد.
دسته ی سوم: دو ترکیِب»جام جلوه« و »بیدای تجلّی« از نوآوری های صفای اصفهانی 

است.
ولی دیر آَشنا و زود سیری به بیدای تجلّی شرزه شیری             

                   )صفای اصفهانی، 1372: 313(
شراب قدس ذات فیض اقدس           به جام جلوه ی فیض مقّدس

                                        )همان، 324(
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می: در عرفان برای »می« تعابیر متفاوتی بیان کرده اند که از آن جمله گفته شده، می 
»تجلّیات الهی« به صورت عام و »محّبت و عشق« است.)سلیمانی، 1391: 239؛ پوشنجی، 
1376: 176( صفای  اصفهانی می را از جهت ارزش به »گوهر« و از جهت ظاهر به »الله« 

تشبیه کرده است. 
بر بند طرب را زین بر توسن شبدیز           کن جام جم از گوهر می مخزن پرویز

                    )صفای اصفهانی، 1372: 126(
ای روی و برت تازه تر از الله ی خودرو از الله ی می تازه کن آثار کهن را        

                                             )همانجا(
شوق: شوق از جمله مفاهیم عرفانی است که در بحث عشق و ارتباط محّب و محبوب 
محّب«  باطن  در  است  محبوب  لقای  داعیه ی  »هیجان  شوق  از  منظور  می شود.  مطرح 
)عّزالّدین محمود کاشانی، 1367: 411( که متناسب با اقسام محّبت آن را به دو نوع تقسیم 
می کنند: »شوق محّباِن صفات به ادراک لطف و رحمت و احسان محبوب، و شوق محّباِن 
ذات به لقاء و وصال و قرب محبوب«)همانجا( در عرفان به دلیل سرمست شدن عاشق از 
شوق، آن را به باده تشبیه کرده اند. در ترکیبی دیگر، شوق به »شمشیر« تشبیه شده که 

صفای اصفهانی از هر دو ترکیب استفاده کرده است.
دسته ی دوم: »باده ی شوق«، »شمشیر شوق«

سابقه ی ترکیبات: ترکیب »باده ی شوق« در دیوان خواجوی کرمانی، دیوان فّیاض الهیجی 
و کشکول شیخ بهائی؛ و ترکیب »شمشیر شوق« در تذکره االولیاء و سخنان ابوالحسن خرقانی 
وجود دارد. مترادف با این ترکیب، »تیغ شوق« است که در آثار عّطار دیده می شود. شاعر 

در این مورد ابداعی نداشته است.
مجاهده: در تعریفی که نجم الّدین کبری برای اصطالح مجاهده ارائه می دهد، مجاهده 
تا آنجا که در حّد امکان تو می باشد  به تیغ تیز تشبیه شده است: »مجاهده آن است که 
همانا  و  درآوری  پای  از  را  آنها  مجاهده  تیز  تیغ  با  یا  و  کنی،  قیام  اغیار  از  به مدافعه ای 
اغیار، وجود عاریتی و نفس سرکش و شیطان است.« )نجم الّدین کبری، 1368: 67( صفای 

 اصفهانی این اصطالح را فقط در یک ترکیب به صورت »تیشه ی مجاهده« به کار برده است.
بشکن از تیشه ی مجاهده آنگاه                     همچو خلیل این بت هوا را گردن

                    )صفای اصفهانی، 1372: 116(
حقیقت/تحقیق: »حقیقت، ظهور ذات حّق است بی حجاب تعّینات و محو کثرات موهومه 
در اشّعه انوار ذات.« )الهیجی، 1383: 247( عرفا حقیقت را به مفاهیم گوناگونی تشبیه 

کرده اند.
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»شمس  حقیقت«)3(،  »کوی  حقیقت«)2(،  )2مورد(،  حقیقت«  »داِر  اّول:  دسته ی 
»شراب  حقیقت«، »باده ی تحقیق«)2(، »شاه ِ حقیقت«، »آفتاب  ِحقیقت«)2(، »خورشید 

حقیقت«)5(، »سلطان ِ حقیقت«)2(، »گنج ِ حقیقت«، »کعبه ی حقیقت«)2(
سابقه ی ترکیبات: این ترکیبات در آثار مختلفی همچون آثار عّطار، مولوی، دیوان سنایی، 
اورنگ  هفت  دیوان عراقی،  کشف المحجوب،  عبهرالعاشقین،  کشف االسرار،  مصباح الهدایه، 

جامی، دیوان صائب، دیوان بیدل و... وجود دارد.
»تاجِ   حقیقت«،  »معراجِ   تحقیق«)2مورد(،  »باده ی  حقیقت«،  »شرابِ   دوم:  دسته ی 
حقیقت«، »باغِ  حقیقت«، »گِل  حقیقت«، »اقلیمِ  حقیقت«، »بازار حقیقت«، »خمخانه ی 
حقیقت«، »عرِش  حقیقت«)2(، »مصِر حقیقت«)2(، »صاف ِ حقیقت«، »سیمرغ ِ حقیقت«، 

»گوهر حقیقت«، »گلِ  تحقیق«
سابقه ی ترکیبات: ترکیبات دسته ی دوم، هرکدام در یک تا سه اثِر مشهور و غیرمشهور 
پیش از حکیم صفا مانند مثنوی معنوی، کشف االسرار، آثار عّطار، دیوان کبیرشمس، رباعیات 
 خیام، دیوان وحشی بافقی، دیوان قاآنی، دیوان فروغی  بسطامی، دیوان فّیاض الهیجی، دیوان 

امام علی)ع( )شرح میبدی( و... به کار رفته است.
عرفانی  اصطالح  با  متعّددی  ترکیبات  اصفهانی  صفای  دیوان  در  سوم:  دسته ی 
عبارتند  ترکیبات  این  می باشد.  شاعر  ابداعات  از  که  دارد  وجود  »تحقیق«  و  »حقیقت« 
از: »خمستان ِحقیقت«، »باِزحقیقت«)2مورد(، »نسر حقیقت«)2(، »پرگار حقیقت«، »کاخِ  
حقیقت«، »خوانِ  حقیقت«، »سلیمانِ  حقیقت«، »خمِ  حقیقت«، »شاهیِن  حقیقت«، »نار 
ِحقیقت«، »سلطانِ  تحقیق«.)صفای اصفهانی، 1372: 117، 177، 178، 198، 223، 261، 

)331 ،329 ،313 ،269 ،264
این پایه از تصّور وهم و گمان گذشت وهم و گمان به کاخ حقیقت نبرد راه          

                    )صفای اصفهانی، 1372: 201(
ظاهر  در  که  را  آنچه  یقین،  به سبب صفای  است  دل  »دیدن  به معنی  حضور: حضور 
نمی آید؛ چنان که گویی آن جا هست اگرچه غایب باشد.«)سّراج طوسی، 1382: 371(در 
دیوان حکیم صفا، این اصطالح عرفانی به گنج، کعبه و معراج تشبیه شده است که دو مورد 

آخر از ابداعات شاعر است.
دسته ی اّول: »گنج حضور«

سابقه ی ترکیب: ترکیب »گنج حضور« پیش از این در آثار دیگری همچون دیوان حافظ، 
دیوان اوحدی مراغه ای، منشأت میبدی، دیوان امیرشاهی و شرح مثنوی )محّمد نعیم( دیده 

می شود.
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دسته ی سوم: دو ترکیب »کعبه ی حضور« و »معراج حضور« از ابداعات حکیم صفا است.
در ظلمت محض عین نوریم با جسم به کعبه ی حضوریم          

                    )صفای اصفهانی، 1372: 165(
تا مشّرف شد به معراج حضور خویشتن احمد ما بست احرام از در دیر طلب        

                                        )همان، 264(
طلب: عّطار در منطق الطیر اولین وادی سیر و سلوک را وادی طلب بیان کرده است. 
معرفت خداست  طلب،  گویند...  را  مطلوب  و  مراد  از  کردن  اصطالح جستجو  در  »طلب 
به دلیل و وجدان.« )سجادی، 1373: 553( صفای اصفهانی طلب را در دو بیت، به دیر 
صفای  )همچنین  است.  تشبیهی  ترکیبات  بحث  در  وی  نوآوری های  از  که  کرده  تشبیه 

اصفهانی، 1372:  264(
هرکجا پای نهادیم سر کوی تو بود از در دیر طلب تا حرم فقر و فنا        

           )صفای اصفهانی، 1372: 209(
عنایت: عنایت در عرفان به معنی توّجه حق تعالی به عارفان است که بدون آن سالک 
است  تا حّدی  عنایت  اهمّیت  یابد.)سجادی، 1373: 599(  راه  به حضرت حّق  نمی تواند 
که بعضی آن را مقّدم بر طلب می دانند و معتقدند تا عنایت و توّجه خداوند نباشد، کسی 
نمی تواند به مسیر سالک پای بگذارد. در دیوان حکیم صفا، این اصطالح سه بار در ترکیب 

تشبیهی به کار رفته است.
دسته ی دوم: »کویِ عنایت«، »بحِرعنایات«

دیوان  خواجوی کرمانی،  دیوان  عّطار،  اشترنامه  در  ترکیب  دو  این  ترکیبات:  سابقه ی 
اوحدالّدین کرمانی و کشف االسرار وجود دارد.

دسته ی سوم: ترکیب ابداعی حکیم صفا با  این اصطالح، »رائض عنایت« است.
بی رائض عنایتت از اّولین قدم                       می نگذرد نهایت سیر سمند ما

            )صفای اصفهانی، 1372: 173(
تجرید: در تعریف تجرید آمده است: »مراد از تجرید ترک اعراض دنیوی است ظاهراً و 
نفی اعواض اخروی و دنیوی باطناً«)عّزالّدین محمود کاشانی، 1367: 143( همچنین گفته 
شده است: »انقطاع و ارتفاع دل را گویند از جمیع مطالب حّسی و مقاصد نفسی.«)سلیمانی، 
1391: 384( در دیوان حکیم صفا، تجرید به شهر، کشور، صیقل، تیغ، طفل و بنگاه تشبیه 

شده است که سه مورد اّول در آثار محدودی پیش از وی وجود دارد.
دسته ی دوم: »شهر تجرید«، »کشور تجرید«)2مورد(، »صیقل تجرید«

سابقه ی ترکیبات: ترکیب اّول در دیوان حاج مالهادی سبزواری، ترکیب دوم در دیوان 
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ادیب الممالک فراهانی و دیوان نورعلیشاه و ترکیب سوم در رسائل فارسی ادهم خلخالی 
به کار رفته است.

دسته ی سوم: »تیغ تجرید«، »طفل تجرید«، »بنگاه تجرید«)صفای اصفهانی، 1372: 
)306 ،238

چو مو سر رستش از اعضای توحید هوا را سر برید از تیغ تجرید           
            )صفای اصفهانی، 1372: 333(

به مقصد  کوشش  بدون  را  وی  که  است  سالک  به  حّق  حضرت  خاّص  توّجه  جذبه: 
می رساند: »جذبه عبارت است از نزدیک گردانیدن حّق مر بنده را به محض عنایت ازلّیه و 
مهّیا ساختن آنچه در طّی منازل بنده به آن محتاج باشد بی آن  که زحمتی و کوششی از 
جانب بنده باشد.«)الهیجی، 1383: 215(شاعر این اصطالح را در دو ترکیب تشبیهی به کار 

برده که یک مورد از ابداعات شاعر است.
دسته ی دوم: »نار جذب«

سابقه ی ترکیب: این ترکیب در مجموعه رسائل عوارف المعارف وجود دارد.
دسته ی سوم:»شراب جذب«)صفای اصفهانی، 1372: 317( 

می کافور از کاس سلوک است                 شراب جذب در جام ملوک است
            )صفای اصفهانی، 1372: 317 (
حکیم صفا جذبه را به شرابی تشبیه نموده که در جام ملوک عالَم جان، ریخته می شود.
در  است،  شده  تشبیه  نور  به  خداوند  قرآن،  آیه ی  از  تبعّیت  به  عرفانی  آثار  در  نور: 
عرفان مراد از نور و انوار، حّق و تجلّیات وی است: »تجلِّی هستی حق سبحانه و تعالی را 
گویند. چون بر مرآت باطن سالک پرتو افکند سالک را از ظلمت وجود و مزاجت غیر باز 

رهاند.«)پوشنجی، 1376: 189(
دسته ی دوم: »شجر نور«، »قلزم نور«

سابقه ی ترکیبات: ترکیب »شجر نور« در رسائل ابن سبعین و ترکیب »قلزم نور« در 
دیوان کبیرشمس، دیوان غالب دهلوی و فاتحه الشباب جامی وجود دارد.

دسته ی سوم: »باده ی انوار«
به دست من که بنوش این می تجلی یار نهاد ساتکنی پر ز باده ی انوار         

         )صفای اصفهانی، 1372:  152(
شاعر انوار تجلّی حق را به باده تشبیه کرده که برای سالک مستی آور است.

وجود: منظور از وجود، وجوِد واحد است که مطلق است و »به غیر از یک وجود، هیچ 
شیء دیگر نیست و وجودات مخصوصه، همه نمایش و عکوس اویند که از مرایای تعّینات 
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وجود  اصطالح  با  که  ترکیباتی  صفا  دیوان  در  )الهیجی، 1383: 289(  شده اند.«  نموده 
ساخته شده، به وفور دیده می شود.

دسته ی اّول: »آفتاب وجود«، »آینه ی وجود«، »خوان وجود«، »دریای وجود« )2مورد(، 
»دیوان وجود«، »آسمان وجود«)4(، »ملک وجود«، »خورشید وجود«، »نور وجود« )3(، 
»گنج وجود«، »سلطان وجود« )3(، »اقلیم وجود«، »دار وجود«)2(، »مصر وجود«، »بحر 

وجود«، »آفتاب وجود«، »باغ وجود«)2(
سابقه ی ترکیبات: این ترکیبات در اکثر آثار متقّدم و متأّخر مانند آثار عّطار، مثنوی 
 معنوی، دیوان کبیر شمس، دیوان  حافظ، حدیقه الحقیقه، مرصاد العباد، مواعظ  سعدی، 
مکاتیب  سنایی، کلّیات  عراقی، کیمیای  سعادت، دیوان شمس  مغربی، دیوان عرفی  شیرازی، 
دیوان کمال  خجندی، دیوان صائب، دیوان قاآنی، دیوان شاه نعمت اهلل ولی، تفسیر صفی 

و... وجود دارد.
»آب  وجود«،  »طیر  وجود«،  »ملکوت  وجود«،  »باران  وجود«،  »کشت  دوم:  دسته ی 

وجود«
سابقه ی ترکیبات: هر یک از این ترکیبات در یک یا دو مورد از متون قبل از حکیم 
صفا به کار رفته است. از آن جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: دیوان کبیر شمس، لسان 
 الغیب عّطار، دیوان شمس  مغربی، دیوان سیف  فرغانی، دیوان  صائب، کشف االسرار، انسان 

 کامل و... .
دسته ی سوم: »سفره ی وجود«، »حبل وجود«، »مام وجود«، »هیوالی وجود«، »گردون 
وجود« )2مورد(، »باز وجود« )2مورد(، »عمان وجود«، »خسرو وجود«.)صفای اصفهانی، 

)201 ،148 ،106 ،66 ،43 ،40 ،31 ،29 :1372
گوهر مقصود اگر جویی ز عّمان وجود                باید از این قطره رستن، غرقه ی عّمان شدن
              )صفای اصفهانی، 1372: 93(

این اصطالح یکی از مواردی است که شاعر در آن، نوآوری زیادی داشته است.
ذات:ذات »هستی چیز و حقیقت آن« است.)هجویری، 1386: 562( مراد از ذات، ذات 
مطلق حضرت حق تعالی است که در دیوان صفا به سما، شمس، عرش، شراب، می، شعله، 

یم و میخانه تشبیه شده است.
دسته ی اّول: »سمای ذات«، »شمس ذات«

بهاءولد،  معارف   همچون  نثر  متون  در  بیشتر  ترکیب  دو  این  ترکیبات:  سابقه ی 
و  عرائس البیان  تفسیر  الجالل،  فواتح  و  فوائح الجمال  مصنفات سمنانی،  شرح شطحیات، 

تفسیرصفی دیده می شود.    
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دسته ی دوم: »می ذات«)2مورد(، »عرش ذات«)2(
سابقه ی ترکیبات: ترکیب اّول در شرح الکنوز و بحرالرموز و ترکیب دوم در بحراالسرار 

مظفرعلیشاه وجود دارد. 
ذات«. »میخانه  ذات«،  »شعله ی  ذات«،  »یم  ذات«)2مورد(،  »شراب  سوم:  دسته ی 
)صفای اصفهانی، 1372: 164، 285، 324( این ترکیبات از ابداعات شاعر است و در آثار 

پیشین دیده نمی شود.
دل و جانم دل و جان دگر کن دماغم از شراب ذات تر کن                      

           )صفای اصفهانی، 1372:  321(
وجوب: وجوب »در مقابل امتناع و امکان است.« )عبدالّرزاق کاشانی، 1376: 370( و در 
حقیقت آنچه وجود او واجب است، وجوب نامیده اند. ترکیباتی که در دیوان صفای اصفهانی 
با این اصطالح عرفانی وجود دارد یا از ساخته های شاعر است و یا به ندرت در آثار دیگر به 

چشم می خورد. 
دسته ی دوم:»شهر وجوب«، »مشرق وجوب«

سابقه ی ترکیبات: ترکیب اّول در دیوان شمس مغربی و ترکیب دوم در کتاب مناهج 
انوارالمعرفه وجود دارد.

دسته ی سوم: »زر وجوب«، »میدان وجوب«، »شمس وجوب«، »بط وجوب«، »می 
وجوب«.)صفای اصفهانی، 1372: 94، 103، 151، 178( این ترکیبات از ساخته های شاعر 

با اصطالح وجوب است.
می وجوب ز خمخانه ی قدیم بیار         که بر موّحد و مشرک حالل گشت و حرام

              )صفای اصفهانی، 1372: 81(
تلوین و تمّکن: این دو اصطالح در عرفان معموال در کنار هم به کار می رود. تلوین به 
 معنی تغییر و دگرگونی احوال عبد گفته شده است. »ظاهر شدن پرده های کثرت بر روی 
وحدت« )الهیجی، 1383: 452( و تمکین در لغت به معنی جای گرفتن و در اصطالح به 
 معنای زائل شدن صفات نفسانی و رسیدن عارف به مرحله ی کمال است: »عبارتی است از 
اقامت محّققان اندر محّل کمال و درجت اعلی.«)هجویری، 1386: 545( در دیوان حکیم 
صفا، این دو اصطالح هر یک تنها یک بار به صورت ترکیبی وجود دارد که هر دو از ابداعات 

شاعر است.
بود یک هستی صاحب تشأن                                 شه تلوین و سلطان تمّکن

              )صفای اصفهانی، 1372: 291(



143 /

6. تحلیل آماری تشبیه های مرکّب در دیوان حکیم صفای اصفهانی
در این پژوهش برای بررسی و دستیابی دقیق تر به میزان نوآوری شاعر در زمینه ی ترکیبات 
تشبیهی، از تحلیل آماری استفاده شده و نتایج را به صورت فراوانی درصدی ارائه نموده ایم. 
در جدول شماره ی 1، میزان استفاده ی شاعر از هر یک از اصطالحات عرفانی در ترکیبات 
تشبیهی به صورت درصد بیان شده است. همانگونه که در جدول مشاهده می شود، در دیوان 
حکیم صفا، ترکیباتی که با اصطالح عرفانی »عشق« وجود دارد، با فراوانی درصدی 14/97، 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، اصطالحاِت عرفانی »حقیقت«، 
»فقر«، »وجود«، »وحدت«، »توحید« و »فنا« به ترتیب با فراوانی درصدی10/45، 8/47، 
8/8،19/47، 7/62، 5/93 به میزان متوسط استفاده شده اند. اصطالحاِت »والیت«، »بقا«، 
»معرفت«، »شهود«، »سّر«، »ذات«، »وجوب«، »وصل«، »یقین«، »تجلّی«، »تجرید« و 
»هّمت« به ترتیب با فراوانی درصدی4/23، 3/38، 2/82، 2/82، 2/54، 2/25، 1/97، 1/97، 
1/69، 1/69، 1/69، 1/41 به میزان کم و بقیه ی اصطالحات به میزان بسیار کم مورد توّجه 

شاعر قرار داشته است. 
به تحلیل  متن،  در  مطرح شده  سه گانه ی  تقسیمات  به  توّجه  با   ،2 شماره  در جدول 
آماری ترکیبات تشبیهی سه گانه در دیوان شاعر پرداخته ایم تا میزان اصالت و نوآوری شاعر 
در بحث ترکیبات تشبیهی به صورت فراوانی درصدی مشخص شود. از این جدول به دو 
تحلیل می توان دست یافت: 1- درصد نوآوری شاعر در هر یک از ترکیبات تشبیهی. مثاًل 
میزان نوآوری شاعر در ترکیبات مربوط به عشق، 16/98 درصد از کل ترکیبات تشبیهی 
به کار رفته با اصطالح عشق است. 2- تعداد ابداعات شاعر در هر یک از ترکیبات تشبیهی 
که با اصطالحات عرفانی ساخته شده است.مطابق جدول، بیشترین تعداد ابداعات شاعر در 

ترکیباتی است که با اصطالح »وحدت« ساخته شده است.
باید توّجه داشت که در بررسی درصد نوآوری شاعر در هر یک از اصطالحات، به تعداد 
کل ترکیبات تشبیهی و همچنین تعداد ترکیبات نوآورانه ی شاعر در هر اصطالح توّجه شود؛ 
این مطلب بدین معنی است که مثاًل با وجود پایین تر بودن درصد نوآوری در سه اصطالح 
»وحدت«، »توحید« و »فقر« نسبت به اصطالحاتی چون »مجاهده«، »طلب« و »تلوین«، 
تعداد نوآوری شاعر در سه اصطالح اّول بسیار بیشتر است. به طوری که در اصطالح »وحدت« 
14مورد و در هر یک از دو اصطالح »توحید« و »فقر«، 13مورد نوآوری وجود دارد؛ این در 
حالی است که در سه اصطالح مجاهده، طلب و تلوین، با وجود داشتن صد درصد نوآوری، 
فقط یک مورد ترکیب تشبیهی بدیع دیده می شود. بدین ترتیب بیشترین ابداعات شاعر در 
ترکیباتی است که با اصطالحات »وحدت«)14مورد(، »توحید«)13مورد(، »فقر«)13مورد(، 
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»حقیقت«)11مورد( و »عشق«)9مورد( ساخته شده و کمترین نوآوری وی در ترکیباتی 
مربوط به »وصل«، »هّمت«، »عنایت«، »نور«، »جذبه«، »مجاهده«، »طلب«، »تلوین« و 

»تمکین«، هر کدام با یک مورد ابداع می باشد.

)با اصطالحات عرفانی(، در دیوان  فراوانی تشبیه های مرّکب  جدول شماره 1: میزان 
صفای اصفهانی

درصد تعداد فراوانی)مورد(ن اصطالح عرفانی ردیف
14/97% 53 عشق 1
10/45% 37 حقیقت/ تحقیق 2
8/47% 30 فقر 3
8/47% 30 وجود 4
8/19% 29 وحدت 5
7/62% 27 توحید 6
5/93% 21 فنا 7
4/23% 15 والیت/ ولی 8
3/38% 12 بقا 9
2/82% 10 معرفت/ عرفان 10
2/82% 10 شهود 11
2/54% 9 سّر/ راز 12
2/25% 8 ذات 13
1/97% 7 وجوب 14
1/97% 7 وصل/ وصال 15
1/69% 6 یقین 16
1/69% 6 تجلّی 17
1/69% 6 تجرید 18
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1/41% 5 هّمت 19
0/84% 3 حیرت 20
0/84% 3 حضور 21
0/84% 3 عنایت 22
0/84% 3 نور 23
0/56% 2 غیرت 24
0/56% 2 می 25
0/56% 2 شوق 26
0/56% 2 جذبه 27
0/56% 2 انانّیت 28
0/28% 1 مجاهده 29
0/28% 1 طلب 30
0/28% 1 تلوین 31
0/28% 1 تمکین 32

جدول شماره 2: درصد نوآوری صفای اصفهانی در تشبیه های مرّکب
دسته ی سوم
)تعداد-درصد(

دسته ی دوم
)تعداد-درصد(

دسته ی اول
)تعداد-درصد(

 تعداد
کل

عنوان

16/98% 9 30/18% 16 52/83% 28 53 عشق 1
29/72% 11 40/54% 15 29/72% 11 37 حقیقت/تحقیق 2
43/33% 13 46/66% 14 10% 3 30 فقر 3
26/66% 8 16/66% 5 56/66% 17 30 وجود 4
48/27% 14 41/37% 12 10/34% 3 29 وحدت 5
48/14% 13 44/44% 12 7/40% 2 27 توحید 6
28/57% 6 33/33% 7 38/09% 8 21 فنا 7
53/33% 8 26/66% 4 20% 3 15 والیت/ ولی 8
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25% 3 58/33% 7 16/66% 2 12 بقا 9
50% 5 20% 2 30% 3 10 معرفت/ عرفان 10
50% 5 40% 4 10% 1 10 شهود 11

33/33% 3 33/33% 3 33/33% 3 9 سّر/ راز 12
50% 4 25% 2 25% 2 8 ذات 13

71/42% 5 28/57% 2 - - 7 وجوب 14
14/28% 1 57/14% 4 28/57% 2 7 وصل/ وصال 15
33/33% 2 33/33% 2 33/33% 2 6 یقین 16
33/33% 2 66/66% 4 - - 6 تجلّی 17

50% 3 50% 3 - - 6 تجرید 18
20% 1 40% 2 40% 2 5 هّمت 19
- - 66/66% 2 33/33% 1 3 حیرت 20

66/66% 2 - - 33/33% 1 3 حضور 21
33/33% 1 66/66% 2 - - 3 عنایت 22
33/33% 1 66/66% 2 - - 3 نور 23

- - - - 100% 2 2 غیرت 24
100% 2 - - - - 2 می 25

- - 100% 2 - - 2 شوق 26
50% 1 50% 1 - - 2 جذبه 27
100% 2 - - - - 2 انانّیت 28
100% 1 - - - - 1 مجاهده 29
100% 1 - - - - 1 طلب 30
100% 1 - - - - 1 تلوین 31
100% 1 - - - - 1 تمّکن 32
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3-نتیجه گیری
صفای اصفهانی برای انتقال تجارب عرفانی و به  تصویر کشیدن مفاهیم عرفانی مورد نظر 
خود، از صور خیال به ویژه اضافه ی تشبیهی که بلیغ ترین نوع تشبیه به شمار می آید، استفاده 
کرده است. در این نوشتار، ترکیبات تشبیهی که مشبهٌ به آنها اصطالح عرفانی بوده است، از 
دیوان اشعار حکیم صفا استخراج شده و در سه دسته: الف( ترکیبات بسیار پرکاربرد پیش از 
شاعر؛ ب( ترکیبات کم کاربرد پیش از شاعر )حداکثر 3 اثر(؛ ج( ترکیبات نوآورانه و بدیع، 
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. عالوه بر این، میزان استفاده ی شاعر از هر یک از 
اصطالحات عرفانی و همچنین میزان ابداعات شاعر در  تشبیه های مرکّب به صورت درصدی 
در دو جدول ارائه گرده است. برطبق آمار ارائه شده، بیشترین تتشبیه های مرکّب در دیوان 
حکیم  صفا، به ترتیب با اصطالحات عرفانِی عشق، حقیقت، فقر، وجود، وحدت، توحید و فنا 
است. این در حالی است که بیشترین تعداد نوآوری شاعر در ساخت ترکیبات تشبیهی به 
 ترتیب در اصطالحات وحدت، توحید، فقر، حقیقت و عشق دیده می شود که این مسأله را 
می توان نمایانگر میزان توّجه شاعر به این مفاهیم عرفانی و همچنین میزان اصالت احساس 

وی در این زمینه دانست.
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