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 فصلية، هباجملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآدا
ش/ . هـ 1401صيف،63الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 81-104صص؛ م 2022

  فارض عرفانی ابن هایترکیبزدایی مفهومی در نوآشنایی         

 نوع مقاله: پژوهشی
 3، هانیه درستکار*2زاده، معصومه تقی1شهریار نیازی

 ، تهرانیدانشکده ادبیات و علوم انساندانشگاه تهران،  ،.دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی1

 تهران م انسانی،دانشکده ادبیات و علودانشگاه تهران، ، زبان و ادبیات عربیگروه .دانشجوی دکترای 2

 ، تهرانانیدانشکده ادبیات و علوم انس دانشگاه تهران، ،مطالعات ترجمهگروه .دانشجوی دکترای 3

 06/11/1400: پذیرشتاریخ  23/03/1400 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
زدایی است که هدف آن، های روس، آشناییترین مفاهیم مطرح شده در نظریة فرمالیستیکی از مهم   

شود. تمام فنونی که شاعر برای بیگانه ساختن هایی از زبان است که منجر به آفرینش ادبی میبررسی جنبه

زدایی قرار دارد. ابن فارض، شاعر اییگیرد، در گسترة آشنجهان اطراف در چشم مخاطب به کار می

ای در جهان عرب مشهور وادی عشق الهی در تاریخ شعر صوفی از شعرایی است که شهرت گسترده

های فنی شعر صوفی را داراست: شعری که آکنده از نفحات قرآنی و داشته زیرا اشعار او تمام ویژگی

د. زبان صوفیانة ابن فارض با همة و انسان دارهای نوینی راجع به هستی نظرات فلسقی است و دیدگاه

های نوین در سطح مفهوم، نظر خواننده را جلب فراز و فرودهایش در سطوح زبانی با آفرینش ترکیب

سازد که از هایی آشنا میچیند و وی را با نوترکیبکرده و غبار عادت را از مفاهیم عادی صوفیانه برمی

ای دارند، دست به م مفهوم جداگانهد. وی با ترکیب دو اصطالح که هرکدامندنزدایی بهرهتکنیک آٍشنایی

زند که مفاهیم نوین یا مفاهیمی را که خارج از آنچه در عرف صوفیان متداول هایی میآفرینش نوترکیب

ایی زدها در زمینة آشناییهای فرمالیستباشند. در این مقاله تالش شده است با تکیه بر دیدگاهاست دارا می

های به عمل آمده در این مقاله های عرفانی ابن فارض را بررسی کنیم. بررسیو هنجار گریزی، نوترکیب

هایی قصد ایجاد مفاهیمی نوین را داشته است که فارض با آفرینش چنین نوترکیب دهد که ابننشان می

 از حاالت عرفانی وی برآمده است.

 

   ارض.فعرفانی، ابن  نوترکیبزدایی، آشناییها: واژهکلید

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                       masometaghizadeh@ut.ac.ir   نویسنده مسئول *
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  مقدمه

نوآوری و خالقیت در حوزة زبان با گذر زمان، در زبان معیار حل شده و آن تازگی و جذابیت 

دهد. شاعران برای خروج از این حالت خودکارشدگی، دست به تغییراتی در را از دست می

ی پیشین خود گسسته شده و هازنند تا ذهن برای ادراک پیام از عادتسطوح مختلف زبان می

زدایی زند. آشناییتالش بیشتری مبذول دارد که این خود، لذت بیشتری را برای خواننده رقم می

بر زدودن غبار عادت از واقعیت روزمرة زندگی داللت دارد و زبان ادبی را از زبان محاوره و 

شود و د فراوان، تکراری میها به سبب کاربرسازد. تمهیدات ادبی و هنر سازهعادی متمایز می

دهند و کار هنرمند، فعال کردن در متن را از دست می« تازگی»و « غرابت»توانایی القا و ایجاد 

 (.1۰۶: 13۹1)شفیعی کدکنی، بخشی جدید و شخصی خود است. هاِی از کار افتاده با نظامهنر سازه

های سبک شناسی نوین است و ترین اصطالحات پژوهشزدایی یکی از مهممفهوم آشنایی  

شاید جان کوهن اولین کسی باشد که در این مورد سخن گفته است؛ بویژه در بحثی که پیرامون 

زبان شعر داشته است. بر خالف نوین بودن این اصطالح، معانی آن ناآشنا نیست؛ چه دانشمندان 

اند. اگر به دیرباز به معانی و مفاهیم این اصطالح پی برده و اشاراتی به آن داشتهزبان عربی از 

های بسیاری مواجه خواهیم شد که میراث زبانی، بالغی و نقدی زبان عربی باز گردیم، با نمونه

العدول، التحویل، االتساع، االحنراف، التحریف، اخلروج، النقل، نقض »در اصطالحاتی همچون: 
 .(7: 2۰1۶)کالب، نمود یافته است.  «العادة

ای داشته باشد. در لسان العرب، ذیل این واژه شاید معنای لغوی انزیاح به مفهوم آن نیز اشاره  

: زاح الشیء یزیح زحیًا زیوحًا زحیااًن و انزاح: ذهب و تباعد، و أزحته و أزاحه چنین آمده است
توان گفت: انزیاح در واقع کوچ کردن از می باشد.که معنای اولیه آن کوچ کردن می ...غیره

معنایی که معمول بوده و ذهن به آن عادت داشته است، به سوی خلق معنای نوین و مبتکرانه 

رواج یافته یا متعارف از لحاظ دید، « خروج از تعبیر» باشد. این واژه در اصطالح به معنایمی

شکلوفسکی و دیگر  (5: 1۹۹5افی،)الیزبان، ترکیب و سبک در به کارگیری زبان است. 

 دانستند. زدایی میها، کارکرد ادبیات را آشناییفرمالیست
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های صوفیانة عمیق است، در شعر خود به ای را که سرشار از داللتشاعر، اسلوب رمزگونه  

کار گرفته است و در پی کشف حقایق نفس انسانی از واژگان صوفیانة کم نظیری بهره جسته 

هایی همچون لطافت، انسجام، گیرایی، نوین و پیچیدگی خاص را داراست. زبان ژگیاست که وی

شعری او در بیان امور حسی و معنوی مانند عشق الهی، مشاهده، مکاشفه و وحدتِ وجود با 

 ایجاد ترکیباتی نوین از سایر شاعران صوفی مسلک متمایز است.

 هد:جستار حاضر در صدد است تا به سواالت زیر پاسخ د 

اند چگونه با ترکیب اصطالحات معمول و ابن فارض از میان ادیبانی که زبان صوفیانه داشته -

رایج زبان صوفیانه به معانی جدیدتری دست یافته است که افق معنایی نوینی را در عالم توصیف 

 گشاید؟به روی مخاطبان می

 فارض نسبت به شاعران صوفِی پیش از خود چه بوده است؟  این که ابتکار عمل ابن -

 پیشینة پژوهش 

ای را های نوین سبک شناسی ادبیات، جایگاه ویژهزدایی از مفاهیمی است که در پژوهشآشنایی

 به خود اختصاص داده است:

 

الصقر ألدونیس. للباسط حممد الزیود، من دالالت االنزایح الرتکیيب و مجالیاته فی قصیدة  -  
زدایی نویسنده در این مقاله به تحلیل آشنایی .1،  املطبوعة فی جملة جامعة دمشق، العدد 2007

 نحوی و صرفی و عدول ادونیس از زبان معیار برای ساخت ترکیبات نوین پرداخته است.

 

 ،ايب، آمنة لوط وداد لوط جبامعة منتوريظاهرة االنزایح يف قصیدة إرادة احلیاة أليب القاسم الش -  

که قدرت شابی را در به کارگیری تکنیک انزیاح بویژه انزیاح معنایی مورد بررسی و تحلیل  2۰11

 قرار داده است.
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، املطبوعة يف جملة جامعة 2016آیة هللا عاشوري، االنزایح الداليل فی اخلطاب الصويف،  -  
زدایی در میراث ادبی . نویسنده در این پژوهش به مفهوم آشنایی11العدد  اجلزائر،-عبدالرمحن مریه

 صوفیان و علت روی آوردن آنان به این تکنیک پرداخته است.

 های زیادی در مورد ابن فارض انجام شده است:همچنین پژوهش  

، حسیبة 2005التحول الداليل لرمز اخلمرة من أيب نؤاس الی ابن فارض، مقاربة سیمیائیة ، -  
نامه با تحلیلی نشانه شناختی به تحول معناشناختِی رمز شراب از . نویسنده در این پایانبن عامر

 زمان ابؤنواس تا ابن فارض پرداخته است.

، حممد هادي مرادي و الغزل الصويف عند ابن فارض و جامي، دراسة نقدیة مقارنة يف املضمون-  
که به نقد تطبیقی  1یة يف األدبني العريب و الفارسي، العدد اضاءات نقد، 1390فاطمه نصر اللهي، 

 اند.مضامین صوفیانه و عارفانه غزلیات جامی و ابن فارض پرداخته

الرمز الصويف يف شعر ابن فارض دراسة يف مستوایت اجلمالیة و الداللیة، حوماد صلیحة،  - 
شناختی را در دو سطح زیبایی. پژوهشگِر رموز صوفیانه در این رساله، شعر ابن فارض 2018

شناختی مورد بررسی قرار داده است. نویسنده در بخشی از این پژوهش به ترکیبات نوین و معنا

 ابن فارض از منظر معناشناسی پرداخته است.

، سعید الدین فرغانی، تحقیق و 138۶و منتهی لب کل کامل و عارف و سالک،  منتهي املدارك  -

از میان شروح قصیدة تائیة ابن فارض، شرح فرغانی  مطبوعات دینی. تصحیح: وسام الخطاوی،

فرغانی که در قلمرو عرفان از حیث دانش و آگاهی و تسلط بر علوم مختلف  .تر استاز همه مهم

فرمود: هر جامع االطراف بوده است و به توصیة استاِد خود، صدر الدین قونوی که همواره می

فارض را بخواند، به شرح مفصل این کتاب پرداخته است اما آنچه  عارفی باید قصیدة تائیة ابن

ای که برای نویسندگان این جستار محرز شد این بود که فرغانی در ذیل شرح مبسوط خود اشاره

ای ننموده و به تفصیل و شرح به ترکیبات عرفانی ابن فارض که پیش از رواج نداشته است اشاره

 رفانی پرداخته است.دقیق ابیات در سایة مفاهیم ع

، دکتر حمزه احمد 138۹های ابن فارض، تجلی معانی عرفانی و عناصر ادبی وهنری در چکامه -

. در این مقاله، مفاهیم عرفانِی به کار گرفته شده در 2عثمان، دانشنامة واحد علوم تحقیقات، ش 



 *معصومه تقی زاده  مفهومی در نو ترکيب های عرفانی ابن فارضآشنايی زدايی 

 85 

ریات صوفیانة وی در اشعار ابن فارض مانند وجد، قبض، بسط و.. اشاره شده و به تفصیل به نظ

 باب هر یک پرداخته است.

، دکتر روح اهلل 13۹5های ابن فارض و مولوی، بررسی تشبیهات هنجار گریخته در سروده -

. نویسندگان در این مقاله، تشبیهاتی 2های ادبیات تطبیقی، ش صیادی نژاد و همکاران، پژوهش

ها مورد زدایی در آناند که صنعت آشناییرا در اشعار عرفانِی این دو شاعر نامدار بررسی کرده

است. وجه تمایز این اثر با مقالة مذکور در این است که شاعر با استفاده از  استفاده قرار گرفته

انواع تشبیه دست به هنجارگریزی معنایی در اشعار عرفانی خود زده است. حال آن که 

ر سطح واژگان است؛ واژگانی که تا بدان های این مقاله دهنجارگریزی به کار رفته در نوترکیب

 اند.زمان در دایرة واژگانی ادبیات عرفانی عربی حضور نداشته

، پرشکوه و طایفی، نشریة علمی 13۹۹زدایی در میمیة ابن فارض، شگردهای آشنایی -

زدایی را در های آشنایی. نویسنده در این مقاله، شگرد2، ش 14های ادب عرفانی، دوره پژوهش

ها، زدایی را در خمریه، نمادترین ابزار آشناییشکل و فرم قصیدة میمیه بررسی کرده است و مهم

 نما، وزن و تعداد ابیات دانسته است.متناقض

ها های نوین عرفانی نپرداخته که ابن فارض، مبتکر آناما هیچ یک از موارد فوق به بحث ترکیب

ر عالم تصوف خلق کرده است. به بیان دیگر بوده است و از این طریق، مفاهیم جدیدی د

زدایی وی در سطح مفهوم ومعنا و از طریق محور همنشینی کلمات صورت گرفته است آشنایی

گردد. نگارنده سعی در معرفی ای از این موارد انتخاب شده و بیان میکه در این مقاله گوشه

 .ی جلوه یافته استهای زباندیدگاه نوین عرفانی شاعر دارد که در این ترکیب

 

 زدایی و زبان صوفیانهآشنایی

متصوفه، مفهوم معنی را گسترش دادند. آنان معنی را از یک مفهوم ایستا به مفهومی متغیر و پویا 

ارتقا دادند تا به این شیوه از تجارب خالقانة خود پرده بردارند که در حاالت روحی خاصی به 

عادی، قدرت بیان این مواقف حساس را نداشته و باید از معانی دهد. چرا که الفاظ آنها دست می

های وضعی کلمات عدول کرده و گرفتند. آنها از از داللتغیرمعمول در عالم تصوف کمک می

  (3: 2۰2۰)السعید، . به سوی داللت ثانوی روی نهادند که در تضاد با معنای متعارف بود
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دگی خاص خود برای مخاطب دشوار است و از جانب درک زبان صوفیان به دلیل ابهام و پیچی 

ها، اتخاذ این شیوه از بیان، برای پنهان ماندن اسرار و علم الهی از عوام است؛ چه فهم رموز آن

در بیان این مطلب این چنین  . قشیریآن جز بر اصحاب طریقت و مریدان حقیقت میسر نگردد

گیرند و این الفاظ مخصوص است که آن را به کار میای از عالمان را الفاظی هر طائفه»گفته است: 

گیرند. آنان الفاظ خاصی را اند، آن را به کار میآنان است و همانطور که میان خود توافق نموده

گیرند تا حقایق بر  نامحرمان و در میان اصحاب خود برای پرده برداشتن از معانی به کار می

ر نگردد زیرا اگر این معانی آشکار گردد و در غیر اهل کسانی که بر طریقت آنان نیستند آشکا

گردد که حفظ اسرار الهی در قلوب مردمانی برگزیده خود رواج یابد، غرض اصلی آن نقض می

به عبارت دیگر آنان از میان زبانِ عبارت و اشارت زبان، اشارت را  (53: 1۹72)قشیری، « است.

صوفیان است. عبارت به معنای ظاهر کالمی است  اند که خود اصطالحی مهم در میانبرگزیده

باشد، اما اشارت، کالمی است که از اسرار ربانی که معنای آن در میان مردم واضح و آشکار می

سازی آن وجود دارد. اشارت، علم خواص است که نه تنها امکان فاشو خفایای الهی پرده برمی

 (2: 2016اشوري، ع) ندارد، بلکه باید از دسترِس غیر دور باشد.

ابن فارض در ترقی اصطالحات صوفیانه نقش بسزایی داشته و چشمگیرترین نوآوری او، ایجاد   

ها را اصطالحات مرکب نامید. به این معنا که او توان آناصطالحات نوینی است که می

م اند و دو اصطالح را با هآوری کرده که پیش از او رواج داشتهاصطالحات مفردی را جمع

ترکیب کرده است تا از جمع آن دو به اصطالح سومی برسد که معنای آن با معنای مفرد و تنهای 

هر یک از آنها متفاوت است. به عبارت دیگر او با در کنار هم قرار دادن کلماتی با معنایی متفاوت 

عنایی خلق زداییِ ماز آنچه صوفیان قبل از وی مدنظر داشته اند، در محور همنشینی نوعی آشنایی

االنزایح »و  «االنزایح الداليل»زدایی معنایی که در زبان عربی با عناوینی چون آشناییکرده است. 
پذیرترین شناخته شده است، به عنوان انعطاف «االنزایح االستداليل»و به ندرت  «االستبدايل

گیرد. این نوع سازی ادبی مورد استفاده قرار میسطح زبان بیش از سایر سطوح آن در برجسته

قابل بررسی است و بیشتر از زدایی در دو محور همنشینی )مجاورت( و جانشینی )بدیل( آشنایی

: 13۹۹)پیری، باشد. های شاعر میا افکار و اندیشهمحورهای دیگر در ارتباط متقابل تأثیر و تأثری ب

11) 



 *معصومه تقی زاده  مفهومی در نو ترکيب های عرفانی ابن فارضآشنايی زدايی 

 87 

 تحلیل و بررسی

تصوف اسالمی در ابتدای امر خویش، به صورت اصطالحات مرکب نداشته است. اگر به  

مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم  «رسالة قشیریه»و « اللمع»تر در علم تصوف مانند های متقدمکتاب

کب بسیار اندک ذکر شده است؛ مثال قشیری در رسالة خود یک کرد که اصطالحات صوفیانه مر

صد اصطالح صوفیانه آورده است که از میان آنها فقط یک مورد مرکب است و آن اصطالح 

نزدیک صد و پنجاه اصطالح وارد نموده است که « اللمع»باشد و سراج در می« جمع الجمع»

اگر سراغ شاعر «. فاء الصفاء، فقد العقدصفو الوجد، ص»فقط هشت مورد از آن ها مرکب است: 

ای که در باب اصطالحات صوفیانه معاصر ابن فارض برویم، مالحظه خواهیم کرد او در رساله

عني التحکم ، مجع اجلمع و »نگاشته و فقط سه مورد از اصطالحات مرکب را ذکر نموده است: 
اند و شاعر ما فارض رواج نداشتهاین به معناست که این اصطالحات تا پیش از ابن «. سر السر

در این زمینه دست به نوآوری زده است. نزدیک به صد اصطالح مرکب در دیوان وی یافتیم که 

رسد ابن فارض، گرایش شخصی های صوفیانة کهن نیست. به نظر میها در کتاباثری از آن

هم نیست، کلمات خاصی به زبان مرکب و ترکیب داشته است؛ وی حتی در تعبیراتی که مرکب 

نماید تا طبق قاعدة علمای بالغت، زیادت مبنی بر زیادت معنی داللت کند و معنای را مرکب می

که به قوت « ترقی االرتفاع»اصطالح « ترقي و االرتفاع و خلق»تر گردد؛ مانند: جمع میان کلمه غنی

 به معنای علو و برتری اشاره می کند و در تائیة کبری ذکر شده است:

 و آخر ما بعد اإلشارة حيث ال                          ترقی ارتفاع وضع أول خطويت  

ترین ویژگی اشعار ابن فارض، شکستن یکنواختی زبان عادی و رهاسازی آن از شاید مهم

معانی معمولی و مستعمل باشد. او اشعار صوفیانة خویش را با ترکیباتی که بستر بالغی 

نمود و این باعث توقف و تأمل مخاطب در اشعار او و تغییر افق انتظار  ای دارد، پربارویژه

ترین اصطالحات ای از مهمشود. در این بخش به بررسی گوشهوی از اشعار صوفیانه می

 پردازیم.مرکِب ابن فارض می

 



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 88 

 :خالعة البسط

 این ترکیب در تائیة کبری آمده است: 

 

 من                 َخالَعِة َبْسطي الْنقباٍض بعفةو ُعدُت بُنسكي بعد هتكي و ُعدُت 
 (72،همان)

بعد از گناه ونافرمانی با اعمال صالح خویش بازگشتم و از اعمال ظاهری عدول »ترجمه: 

 «کرده و به سوی تو انقطاع یافتم.

 

کلمة  اش آمده است.این سخن در ضمن سخنان ابن فارض درمورد سیر و سلوک صوفیانه

و  «خلع العذار»در شعر ابن فارض در ترکیبات مختلف ذکر شده است؛ مانند:  «خلالعةا»

که همگی آنها بر  «اخلع ما علیک»و  «خلع احلیا»و  «خالعة البسط»و  «لبس اخلالعة»

در نزد قرامطه،  «خلع»کند. ای داللت دارد که سالک در مسیر حق تجربه میحالت صوفیانه

نزد ابن فارض یا قرامطه  «خلع و خالعة»مرتبة نهم سلوک مریدان طریق حقیقت است و 

به معنای ترک ظاهر، تقلید و داخل شدن در مقامات توحیدی است که از حدود بشری و 

اشاره  «انقباض العفة»به  «خالعة البسط»سنن موروث منزه است. لذا شاعر به بازگشت از 

آید، حالت عبادت است و عکس همانطور که از بیت شعری برمی «انقباض»این کند. می

های ظاهری و عبادتی که همان اعمال ظاهری است؛ یعنی افکندن ردای عبادت «اخلالعة»

  (۶2: 2۰18، )صلیحة. است

حالتی عرفانیست که عارف در آن قوانین  «خالعة البسط»توان چنین گفت که پس می 

کند، انقطاع کامل سطحی و ظاهری هستی را پشت سر گذاشته، تظاهر به عبادت و زهد نمی

آورد و علم و عبادت ظاهری را رها از خلق یافته، به توحید خداوند باری تعالی روی می

 کند.می

 صحو اجلمع
 این عبارت دوبار در تائیة کبری وارد شده است: 

 بار اول در بیت زیر:
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 (76: همان) وكل الَورى أبْناُء آدَم غرَي أنَّ                ِن ُحْزُت َصْحَو اجلمِع ِمن بني إخويت

اند اما از میان برادرانم این من بودم که به احسان آدمیان، جملگی فرزندان آدم»ترجمه: 

 «الهی دست یافتم. و لطف

 

 و بار دوم در این بیت:

 

 (100)همان:  حتّققُت أّّن يف احلقيِقة واحٌد                 وأثَبَت َصْحُو اجلَمِع حْمَو التشتت

من در حقیقت او محقق شدم و با ناپدید گشتن عالم کثرت به اسرار الهی دست »ترجمه: 

 «یافتم.

شود، حالتی دهد که آنچه موجب تمایز عارف از عموم مردم میمضمون بیت اول نشان می 

 ، بازگشت احساس بعد از زوال آن است.«صحو»است.  «صحو اجلمع»به نام 

عبارت است از: آفرینش معنا، لطف و احسان ابتدائی خداوند. « جمع»اما  (137:1۹58،جرجاين)

با توجه به معنای جداگانة هر کلمه، دستیابی به معانی و  صحو دراین عبارت (8۰: 1۹۹2،طوسي)

اسرار الهی و به دست آوردن لطف واحسان او در مقام حس و واقعیت و نه در حالت مستی 

 و غیبت است.

کند که وحدت او به این ترتیب جمع، یک حالت گذرا نیست و شاعر در بیت دوم بیان می  

 داده است.با حضرت حق در حالت صحو الجمع رخ 

 

 بقاء األحدية:-فناء الثنوية
: همان) و عاَد ُوجودي، يف فَنا ثـََنوِيِّة ال                        ُوجوِد، ُشهوداً يف بـََقا أَحديّةِ 

۹6) 

های وجودی و با مکاشفة ذات جاویدان و یگانة وجود من در فنای دوگانگی»ترجمه: 

 «حق دوباره جان یافت.

ساختار زبان صوفیانه، ساختاری متفاوت است. به این صورت که از مفردات عادی با معانی 

های ایجاِد این معنای نو، یکی از تکنیک (3: 2۰2۰)السعید،غیرعادی و نو شکل گرفته است. 
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زدایی های برجستگی زبان و آشناییهنجارگریزی یکی از مؤثرترین روشهنجارگریزی است. 

اند. همچنین هنجارگریزی یکی از بسیاری از شاعران از آن بهره بردهدر شعر است که 

هایی است که اعمال آن بر زبان موجب تقویت، تحریف، ایجاز یا واژگونی زبان معمول شگرد

فناء، ثنویة، بقاء »ابن فارض در این بیت از معنای خاص ( 3: 13۹8)فیروزی و دیگران، شود. می
صوفیان رایج بوده، به معنای عام عدول کرده و در این مورد نوعی که در میان « و أحدیة

 هنجارگریزی داشته است.

و دوگانگی، نقیض یگانگی است. این بدان معناست که کلماتِ « بقاء»، حالت مقابل «فناء» 

توان بر را در این دو ترکیب نمی« فناء و بقاء»هر دو اصطالح در مقابل هم قرار دارند و 

ها تأویل نمود؛ چرا که  شاعر با هنجارگریزی از خاص به سوی م صوفیانة آناساس مفهو

)فنای دوگانگی( به معنای  فناء الثنویةعام، معنای ارجاعی این کلمات را در نظر داشته است. 

همان یگانگی است. در نتیجه این دو اصطالح با وجود متضاد بودن  بقاء األحدیة، یگانگی و

 اند. ء بعدی مترادفهر جزء، در مقابل جز

 

 :النور البسيط

 (۹0:همان) َوِمْن َمْطَلِعي النوُر الَبِسيُط َكَلْمَعٍة              َوِمْن َمْشَرِعي الَبْحُر املُِحيُط َكَقْطَرة

درخشید و از سرچشمة دریای پهناور چون یک تعین الهی که میاز مطلع نور بی»ترجمه: 

 «قطره...

 ( 37:2۰۰7،فرغاين)باشد می «مبسوط»در این بیت به معنای  «بسیط»از نظر شارح تائیة کبری، 

اما با پیگیری اصطالحات مرکب ابن فارض که در آنها، معانی نزدیک و مشابه مانند ترقی و 

در  «بسیط»شود که گیرند، این اعتقاد قوی تر میارتفاع و جمع و وحدت کنار هم قرار می

بر جنبة تجرید و « نور و بسیط»متضاد پیچیده ومرکب است. کنار هم قرار دادن  این بیت،

افزاید؛ چه نور، فی نفسه عنصر بسیطی است اما وصف آن به بسیط، تأکیدی بر این قدسی می

 مفهوم است.

حکمت »( ناگریز باید به فلسفة اشراق بویژه کتاب النور البسیطبرای شناخت ترکیب )  

وجود  «النور اجملرد و النور احملض»سهرودی رجوع نمود. در این کتاب تعابیری مانند « اشراق



 *معصومه تقی زاده  مفهومی در نو ترکيب های عرفانی ابن فارضآشنايی زدايی 

 ۹1 

است. سهرودی در توضیح این ترکیب این چنین آورده است: « نور بسیط»دارد که مطابق با 

دهد که نور عارضی است نور به دو قسم است: نوری که شمایل چیزی جز خود را نشان می

گری نیست و این نور، نور محض است. نور مجرد و محض یا و نوری که شمایل چیز دی

همان بسیط، همان نور روحانی است که به آن اشاره نتوان کرد و در جسمی حلول نکند و 

پذیرد. سمت وسو و جهتی ندارد؛ همانطور که نور مجرد و محض، اتصال وانفصال را نمی

که نور بسیط همان روح مجرد و  همة این صفات بیانگر این مطلب است (۶8: 2۰18، صلیحة)

روح اعظم همان روح انسانی است » گردد:محض است و این با سخن جرجانی تقویت می

 (.118: 1۹58، جرجاين) «و آن همان جوهر روحانی است

 

 :صحو احلس-حمو الطمس
 

 (۹1، همان) و مأخوُذ حمِو الطمِس حْمقاً وزنُته          مَبْحذوِذ َصْحِو احلس فرقاً بِكفةِ   

و کسی را که صاحب مقام جمع است و اوصاف تعلقات ظاهری را از وجودش »ترجمه: 

محو گشته است، با کسی مقایسه نمودم که در وجودش، عالم حس هنوز بیدار است و 

 «برد و در این وادی است.در عالم کثرت به سر می

دهد. او با افزودن همانطور که پیشتر اشاره شد، ابن فارض معانی مشابه را کنار هم قرار می 

را در کنار حس قرار  «صحو»کند و تأکید می «حمو»بر معنای  «حمو»بر  «طمس»واژة 

را نزد صوفیه  «حمو»دهد تا بر صحوی تاکید کند که مقرون به حس است. سراج، معنای می

ای که اثری از آن باقی نماند و چون از بین رفتن چیزی به گونه»ده است: این چنین بیان کر

 (431: 1۹۹2،الطوسي)« شود.اثری ازآن باقی نماند، طمس محقق می

محو وطمس، دو اصطالح قریب المعنی هستند که جمع بین این دو از بین رفتن کلیِ اثر  

عنی حضور و حس به معنای ، صحو ی«صحو حضور»رساند اما در ترکیبِ یک چیز را می

گیرد چون به معنای قرار می «حمو الطمس»در مقابل  «صحو احلس»های ظاهری است. نشانه

 اش است. های ظاهریحضور حسی و مادی با تمام ویژگی
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 رهبوت القبض:-رمحوت البسط
 

 أهٍل َبسيطيتو يف َرمَحوِت الَبْسِط ُكّلَي َرْغَبة             هبا انَبسطْت آماُل 
 (107،106)همان،  ويف َرَهَبوِت القبِض ُكّلَي َهيَبة               ففيما أَجْلُت الَعنْيَ مّّن أَجْلتِ 

گردد و این اشتیاق مایة در فراخ رحمت امید، وجودم سرشار از اشتیاق می»ترجمه: 

وجودم را  ة صفات جالل الهی تمامگردد.در مقام مشاهدانبساط آرزوهای مریدانم می

گیرد و هر کجا که چشمم را از این رؤیت این هیبت باز دارم، آن هیبت و هیبت فرا می

 «افتد.ترس نیز به تأخیر می

رحموت، مبالغه در رحمت و رهبوت، مبالغه در »فرغانی در شرح این بیت آورده است:  

کنار جبروت، ملکوت،  اما اگر این دو کلمه را در (155،15۶:2۰۰7،فرغاين)«. رهبت و ترس است

شود که این دو کلمه به عوالم و مقاماتی اشاره دارد ناسوت و الهوت قرار دهیم، مشخص می

که ویژة رحمت و رهبت است. همان طور که رحموت، عالم رحمت و مقامات آن است، 

 رهبوت نیز عالم ترس و مقامات ویژة این است.

و  (287: همان)ه همان حالت رجاء است ابن فارض، رحموت را در کنار بسط آورده ک  

همان  «رمحوت البسط»رهبوت را در کنار قبض آورده که همان خوف است. در این صورت، 

مشاهدة حق از طریق صفات  ،«رهبوت القبض»مشاهدة حق از طریق صفات جمالی او و 

جالل اوست. عارف در مقام اول در حالت رغبت قرار دارد و در مقام دوم، هیبت و شکوه 

 گیرد.خداوند متعال، او را فرامی

 

 الزمن املستطيلة:-الزمن الفرد

 

)همان:  ُمْسَتِطيَلةويف الّزَمِن الفْرِد اعَتِِبْ تلَق كّل ما                      بدا لَك ال يف ُمّدِة 

111) 

حد و حصر پند گیر. تنها  این چنین به آنچه که برایت نمایان در زمان یگانة بی »ترجمه: 

 «گشته دست خواهی یافت و نه در زمان مقید و محدود.
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زمان، نزد افالطون سرمدی و متحرک است. این یعنی زمان باید ابتدا و انتها داشته باشد و به 

گردد چون مبدأ آغازین کند: زمان منقطع نمیهمین دلیل سهرودی در حکمت اشراق بیان می

های ابدی وازلی و سرمدی است. زمان، کل و کلِ مطلق فقط یکی ندارد. زمان، جامعِ خصلت

کند. اما مدت، مین دلیل ابن فارض زمان را به فردیت و یگانگی توصیف میاست و به ه

رسد یعنی بخشی از زمان است که از یک وقت معین شروع شده و در وقتی معین به پایان می

توصیف کرده است که  «طول و استطالة»بدایت و نهایت دارد. به همین دلیل مدت را به 

تجسم مطلقِ غیر محدود است؛  ،«الزمن الفرد»بنابراین شود. طول نیز با مقیاس سنجیده می

 قیدی محدود است.  ،«مدة مستطیلة»در حالی که 

، اندکی از زمان است. «الزمن الفرد»کند که فرغانی در شرح بیت مذکور این چنین بیان می 

ابن فارض با توصیف زمان به فردانیت، همان حقیقت مطلق و یگانه را در نظر داشته که 

 ،«املدة املستطیلة»ترین مفهوم وجودی است اما در مقابل دود به هیچ حدی نیست و وسیعمح
صلیحة، جزئی از این حقیقت بی حد و مرز بوده و چون محدود است، تکاثر و تعدد دارد. )

2018 :76 ،75) 
 

 

 :قبلّية األبعاد

  (142،همان) قبليةُ األبعاِد فهَي هلا حتمُ وال قبلها قبٌل وال بعَد بعدها                            و 

این باده، ازلی است و پیش از او قبلی نیست و بعد از او نیز بعدی متصور نیست »ترجمه: 

 «و ازلیت مطلق برای اوست.

را کنار هم قرار داده و مقصود او، ازل و ابد است؛ « قبل و بعد»ابن فارض در این اصطالح، 

گوید، منزه از قرار گرفتن خواهد بگوید شرابی که در قصیدة میمیه از آن سخن میگویا می

در قید زمان است. این شراب، ازلی و مطلق از هر چیزی است. در ازل، محیط به همة 

  (182: 2۰۰7،)فرغاينندارد. هاست؛ چه ازلیت را گذشته، حال و استقبال معنی زمان

را در مورد بادة عشق و  «قبل و بعد»شود که شاعر، دو اصطالح مهم عرفانی مالحظه می  

حقیقت الهی آورده است. در اهمیت این دو اصطالح همین بس که ائمة اطهار )علیهم السالم( 
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اند. اوصاف ستوده در آغاز کالم خود در مقام ستایش خداوند متعال، ذات مقدس او را با این

احلمدهلل األّول بال اَّوٍل کان قبله و اآلخر بال آخر ﴿: خوانیمدر دعای اول صحیفة سجادیه می
 ( 13۹1:14)صحیفه سجادیه، ﴾یکون بعده

 

 :سيب السلب

دو واژة قریب المعنا هستند که ابن فارض همچون دیگر ترکیبات  ،«سيب و سلب»

 دهد:ها را کنار هم قرار میاش برای تاکید ومبالغه، بیشتر آنصوفیانه

 (۹4،همان). وِمن ُمَلِح الوجِد املُدلِّه يف اهلوى ال                 ُمَولّه عقلي َسيْبُ َسْلٍب كَغْفَليت

شوقی که شیفتة عشق الهی است، عشقی که عقلم را ربوده های و از زیبایی»ترجمه: 

 «برم.است، ربودن فهم و درک من است؛ چونان که تو گویی در عالم غفلت به سر می

انسانی با زور »در این است که واژة اول به این معناست که  «سيب و سلب»تفاوت ظریف  

گری چیزی را از دیگری بگیرد و سلب نیز گرفتن چیزی از دیگری بر سبیل قدرت و سلطه

مقصود شاعر از جمع میان این دو واژه این است که ذات او از  (۶5:2۰۰7،فرغاين) «و زور است.

وی سلب شده و عقل، نفس و فهم او از شدت عشق ربوده شده است. فرغانی در توضیح 

ها بوده کند: مردی شش اسب داشته و خود سوار بر یکی از آناین مطلب حکایتی را ذکر می

یافت و از ها را پنج عدد مید، آنهایش را شمارش کنخواست تعداد اسباست. وقتی می

ابن فارض نیز از فرط عشق و فنا  (۶۶همان، ) مرکبی که خود بر آن سوار بود غافل بوده است.

در ذات حق، عقل و هوش از کف داده و برای بیان شدت این حالت این چنین ترکیبی را 

 آفریده است.

 

 :حمو التشتت

 (100،همان) وأثَبَت َصْحُو اجلْمِع حْمَو التشتت              حتّققُت أّّن يف احلقيِقة واحٌد     

من در ذات یگانة الهی تحقق یافتم و در حالت هشیاری، نیستی صفات خویشتن »ترجمه: 

 «را دریافتم.
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قرار گرفته است، آن معنای متعارف نزد صوفیان  «تشتت»که در اینجا در کنار  «حمو»واژة  

ای که در این حالت، بنده، عقل نزد آنان رفع اوصاف مادی است؛ به گونه ،«حمو»را ندارد. 

شود که عقل را در آن راهی نیست؛ خود را از کف داده و اعمال واقوالی از وی بروز داده می

 (217: 1۹58)جرجانی، مانند: حالت نشوه و سرمستی. 

بر خالف جمع و به  «تشتت»ودی است و نزد ابن فارض به معنای نیستی و ناب «حمو»  

همان نیستیِ صفات و  «حمو التشتت»معنای حاالت متفرق و غیر ثابت بشری است. بنابراین 

برد که وجود او از هم پی می «صحو اجلمع»احوال بشری است چون عارف در حالت 

 اند.گسسته و پراکنده نیست؛ بلکه او و حق، حقیقتی واحد گشته

 

 :احلديث القدمی

، همان) َقدمٌی يف هواها وما َله                       كما عِلمْت بـَْعٌد و لَيس هلا قبليثي حد

136) 

حدیث عشق او دیرینه است و او ازلی است و قبل و بعدی برایش تصور »ترجمه:  

 «نشود.

: 128۹، النابلسي و البوریين) .به نظر عبد الغنی النابلسی، حدیث قدیم همان کالم ربانی ُمنزل است 

« حدیث همان برانگیختگی هستی است.»گوید: بورینی در شرح این بیت از خمریه می  (83

تواند دو مدلول داشته باشد: اول به معنای کالم و دوم متضاد بنابراین حدیث می (18۶ ،همان)

قدیم و به این ترتیب ابن فارض با اجتماع نقیضین، معنی سومی را از بطن آنها آفریده است. 

همانطور که کالم، امری حادث است اما نزد شاعر، امری قدیمی است پس هر آنچه حادث 

نی آن موجود ازلی، هم زمان حدیث و هم زمان قدیم است و به است، قدیم نیز هست؛ یع

 همین دلیل شاعر چنین ترکیبی را خلق کرده است.

 

 

 :قبض التنائي
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 نا ِبُطًوى وّّل أبْرَغِد عِيَشةَوَبسٍط، طوى قَبُض التنائي ِبساطَه                          لَ 
 (43،همان)

هجران را در هم پیچید و زندگی خوش را  و حالت انبساطی که حالت خوف»ترجمه: 

 «برجای نهاد.

صوفیه، حالت خوف است و خوف، دلهره از وقوع امری ناخوشایند یا از  از منظر« قبض» 

را کنار هم قرار  «قبض وتنائي»ابن فارض،  (1۰7:1۹58، جرجاين. )دست دادن امری محبوب است

زند و ترکیب این دو اصطالح، هارا به هم پیوند میداده است زیرا رابطی به نام خوف آن

قبض به تنهایی  ،«قبض التنائي»سازد چرا که تر میرا قوی قبض و تنائیمعنای هر یک از 

د ها مصرف نیست و این همان چیزی است که شاعر از ترکیب آن تنائینیست؛ همانطور که 

 نظر داشته است.

 

 

 الحق عقد:-سابق عهد
 و ساِبِق عهٍد مل ََيُْل ُمْذ َعِهْدتُه                          والِحِق َعقٍد، َجّلعن َحّل فرتَة

 (۵3،همان)

و عهد دیرینة الست که از آن هنگام گسسته نشده و عقد محبتی که بعد از این »ترجمه: 

 «عهد هرگز گسسته نخواهد شد.

، گرد هم آوردن است. «عقد»و  ، حفظ شیء و مراعات آن در احواالت مختلف آن«عهد»

دارد؛ « الست»عهد در عرف دینی و صوفی پیش از هر چیز، اشاره به عهد  (173:2۰۰7،فرغاين)

َوِإْذ َأَخَذ َربَك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ﴿همان عهدی که خداوند در ازل از بندگانش گرفته است: 

( و عقد، 172اعراف،) ﴾ُظُهورِِهْم ُذریَتُهْم َوَأْشَهَدُهم َعَلى أَنْ ُفِسِهْم أََلْسُت بِرَبُكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدانَ 

و ترکیب  (173،همان). پیوند عاشقانه میان عاشقان است که در آفرینش خلق شده استهمان 

نزد صوفیان عبارت است از  ،«سابقة»عهد با سبوق و عقد با لحوق بی دلیل نیست چون 

دار و به این ترتیب میان عهد الست ازلی و عنایت ازلی، پیوند برقرار می عنایتی ازلی و سابقه
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شود که در گردد. بعد از این که مخلوقات به عرصة وجود پانهادند، پیوند عشق حاصل می

بونَهَفَسْوَف ََيِْت هللاُ بِ ﴿قرآن کریم به این پیوند اشاره شده است:  بُهْم َوحیُِ  (54)مائده، ﴾َقْوٍم حیُِ

شود عهدی که ابن فارض آن را موصوف به صفت سبقت داده همانطور که مالحظه می  

ذکر شده است؛ در حالی که عقد، موصوف  «أخذ ربک»است، در آیة قرآن به صیغة ماضی 

همان توحید  «عهد سابق»آمده است. بنابراین  «سوف َيِت»به لحوق در صیغة استقبال 

 همان عشِق حادث است. «عقد الحق»ازلی و 

 

 ظاهر الفرق:-ابطن اجلمع
 (84:همان) ُُها َمَعنا يف ابطِن اجلَمِع واحٌد                          وأْربـََعة يف ظاهِر الَفْرِق ُعّدتِ 

ذات حق و هستی در حضرتش یک حقیقت بیش نیست که در عالم هستی چون »ترجمه: 

 «گیرد.گردد، چهار حالت به خود می شماره

 
همة مراتب هستی »: ظاهر الفرقو « باشدحضرت أحدیت و مقام أو أدنی می» ابطن اجلمع: 

فرغانی معتقد « است که ابتدای آن مرتبة ارواح و سپس عالم مُثُل و بعد از آن حس است.

ه کرده، عبارت است است که مقصود ابن فارض از چهار چیزی که در مصرع دوم به آن اشار

از: حقیقت وجودی و سپس همراهی آن با تجلی نخستین سپس وصف یگانگی و مظاهر آن 

 (3:2۰۰7،فرغاين)و درنهایت وصف کثرت و مظاهر آن در نفس آدمی. 

ای دارد و در دیوان در شعر ابن فارض، جایگاه ویژه «فرق»الزم به ذکر است که اصطالح  

ذکر شده است.  «فرق الوصف»و  «الفرق الثاين»وی بیش از یکبار و در ترکیباتی مانند: 

های ظاهری و دور بودن از حضرت حق است نزد صوفیه ماندن در حجاب« الفرق األول»

وحدت در کثرت و کثرت در  مقام شهوِد قیام خلق برای حق و رؤیت ،«لفرق الثاينا»اما 

 «فرق اثنی»اشاره ننموده بلکه دو بار به  «فرق اول»ابن فارض به ( 5: همان)باشد. وحدت می

 اشاره داشته است.
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 اجلمع القدمی:
: همان) َفذايَت ابلّلّذاِت َخّصْت َعواِلمي                       مبجموعها إمداَد مجٍع وعمًّتِ 

84) 

من با لذت الطاف الهی، جهانم را فرا گرافته است سربه سرِ این جهان مملو ذات »ترجمه: 

 «لطف و احسان فراگیر الهی است. از

چیزی است که وجودش را ابتدایی  «قدمی»الطاف و احسان ابتدائی خداوند متعال و  «مجع» 

نیست. ابن فارض از کنار هم آوردن این دو واژه، جمع را با قدیم ازلی یعنی حق تبارک و 

تعالی مالزم قرار داده است و این یعنی لطف و احسان الهی از جانب حق به قدمِت ذات 

 باشد.الهی قدیم می

 

 گیرینتیجه
هایش، از کالم صوفیان عدول زدایی در نوترکیبآشناییزبان شعریِ ابن فارض با به کارگیری 

زدایی مفهومی، زبانی، ها از میان انواع آشناییزدایِی موجود در این نوترکیبکرده است. آشنایی

های زمانی، ترکیبی، نوشتاری، زبانی و سبکی از نوع مفهومی بوده است که در خلق نوترکیب

زدایی مفهومی به ترکیب اصطالحاتی روی کارگیری آشنایی بهعرفانی نمود یافته است. شاعر در 

آورده که در میان صوفیان رواج بسیاری داشته است تا با این کار به معنایی بر خالف معنای 

صرف هر یک از اصطالحات موجود در ترکیب دست یابد که با معانی عرفانی صوفیان متفاوت 

 باشد.مسیر سلوک می بوده و بیانگر حاالت و مقامات عرفانی وی در

ها از طریق فهم مجزای هر یک از واژگان و سپس ایجاد عالوه بر فهم معانی این نو ترکیب 

ارتباط میان آن ها، دریافت نتیجة این ترکیب ممکن است. به عنوان مثال برای شناخت معنای 

 «رقی و ارتفاعت»باید به معنای مد نظر شاعر در در هر یک از کلمات  «ترقي االرتفاع»ترکیب 
های ابن فارض، ترکیب های اضافی متشکل از مضاف و مضاف الیه نیست، مراجعه کرد. ترکیب

ها، ها معنای عرفانی ویژة خود را داراست که جمع بین آنبلکه هر یک از کلمات این ترکیب

های شعری ابن فارض در خلق اصطالحات آفریند و این از جمله سبکمعنای جدیدی را می

دهد تا ترکیب جدید، معنایی کب است. ابن فارض، الفاظ قریب المعنی را کنار هم قرار میمر

ها بیانگر بیشتری از معنی تک تک واژگان داشته باشد. بنابراین دقت ابن فارض در خلق نوترکیب
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آن است که او توانسته از طریق ترکیب کلمات صوفیانه از بلندترین حقایق یعنی حقیقت الهی 

بردارد. کشف روابط میان این کلمات، شناخت بسیاری از عقاید عرفانی ابن فارض را میسر پرده 

 نماید.می

نماید. مرکب بودن اصطالحات صوفیانة ابن فارض، آن را از آثار صوفیانة معاصرش متمایز می 

دول ها از معانی رایج واژگان موجود در ترکیب ععالوه بر این، او در بسیاری از این نوترکیب

کرده و این یعنی ابن فارض اگر چه در امر سرایش شعر مقلد بوده است اما در خلق این 

 های عرفانی مستقل و مبدع است.ترکیب
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 :نوشتپی
 
[ سپاس مخصوص خداست؛ آن وجود مبارکی که اول است بی آن که کسی پیش از او باشد و آخر است بی آن 1]

 باشد./ دعای اولکه آخری پیش از او 

و ]به یاد آر[ هنگامی را که پروردگارت از صلب بنی آدم نسلشان را پدید آورد، و آنان را ]در ارتباط با [ 2]

پروردگاریش[ بر خودشان گواه گرفت ]و فرمود:[ آیا من پروردگار شما نیستم؟ ]انسان ها با توجه به وابستگی 

   172اعراف، /.و ربوبیّت حق[ گفتند: آری، گواهی دادیموجودشان و وجود همه موجودات به پروردگاری 

 54./ مائده، خدا به زودی گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند[ 3]

آنان کسانی هستند که پیمان خدا را ]که توحید و وحی و نبوت است[ پس از استواری اش ]با دالیل عقلی و  [4]

براهین منطقی با عدم وفای به آن[ می شکنند و آنچه را خدا پیوند خوردن به آن را فرمان داده است ]مانند علمی و 

 27بقره،  /پیوند با پیامبران و کتابهای آسمانی و اهل بیت طاهرین و خویشان[ قطع می نمایند.

./ ون به شما کتاب و حکمت بخشیدمهاشان( پیمان گرفت که چو )یاد کن( آن گاه که خدا از پیغمبران )و امّت[ 5]

 81آل عمران، 
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، جملة جممع جلامعة املدينة العاملية، «شعریة االنزایح يف شعر حممود درویش»(، 2016کالب، عبدالرمحن حممد مصطفی، )-

 .512 - 471، صص 15العدد 
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 ارضفاالنزایح املفهومي يف الرتکيبات العرفانية اجلديدة البن 

  أصيلة نوع املقالة:

 3درستکار، هانيه 2ه*زاد، معصومه تقی1شهرایر نيازی

 ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، طهران.أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة طهران 1
 ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، طهراناللغة العربیة وآداهبا جبامعة طهران قسم.طالبة الدکتوراه يف 2

 ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، طهرانجبامعة طهرانالرتمجة العربیة الدراسات  قسم.طالبة الدکتوراه يف 3
 

 صامللخّ 

من أهم املفاهیم يف آراء الشکالنیني الروس هو االنزایح الذي یهدف إىل دراسة جوانب اللغة اليت تؤدي إىل اإلبداع 
االنزایح. ابن  األديب. مجیع التقنیات اليت یستخدمها الشاعر لعزل العامل من حوله يف عیون اجلمهور هي يف جمال

فارض هو شاعر وادي احلب اإلهلي الشهری يف اتریخ الشعر الصويف و من أشهر الشعراء يف الوطن العريب ألن 
قصائده تتمیز بكل اخلصائص الفنیة للشعر الصويف: قصیدة ملیئة ابلنفحات القرآنیة و الرؤی الفلسفیة. له وجهات 

ارض الصوفیة بكل تقلباهتا على املستوى اللغوي جتذب انتباه القارئ نظر جدیدة حول الوجود و اإلنسان. لغة ابن ف
من خالل خلق الرتكیبات اجلدیدة على مستوى املفهوم و تزیل غبار العادة عن املفاهیم الصوفیة العادیة و تتعرفه 

دیدة خارج ما هو ابلرتكیبات اجلدیدة اليت تتمتع بتقنیة االنزایح. إنه خيلق ترکیبات جدیدة هلا معان و مفاهیم ج
شائع يف العرف الصويف من خالل اجلمع بني مصطلحني خيتلف معنی کل منهما. يف هذا املقال حاولنا دراسة 
الرتکیبات اجلدیدة البن فارض من خالل االعتماد على آراء الشكالنیني يف جمال االنزایح والشذوذ. تظهر الدراسات 

خالل إبداع مثل هذه الرتکیبات كان یهدف إىل خلق املفاهیم اجلدیدة اليت أجریت يف هذا املقال أن ابن فارض من 
 اليت ظهرت من حاالته الصوفیة.

 االنزایح، ترکیبات عرفانیة جدیدة، ابن فارض :الرئيسةالكلمات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     masometaghizadeh@ut.ac.irولة                                                                         الکاتبة املسو *

  



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 1۰4 

Conceptual defamiliarization in Ibn Farez's 

mystical  combinations 
Article Type: Research 

Shahriar Niazi1, Masoumeh Taghizadeh2*, Hanieh Dorostkar3 

1.Associate Professor of Arabic Language & literature Department, University of Tehran, 

Faculty of  Literature and Humanities, Tehran. 

 2. Ph.D. student of Arabic Language & literature Department, University of Tehran, Faculty of 

Literature and Humanities, Tehran. 

3.Ph.D. student of Arabic Translation Studies Department, University of Tehran, Faculty of 

Literature and Humanities, Tehran. 

Abstract 

One of the most important concepts in Russian formalist theory is de-

familiarization, which aims to examine the aspects of language that lead 

to literary creation. All the techniques that the poet uses to alienate the 

world around him in the eyes of the audience are in the scope of 

defamiliarization. Ibn Farez, the famous poet of the valley of divine 

love in the history of Sufi poetry, is one of the most famous poets in the 

Arab world because his poems have all the technical features of Sufi 

poetry: a poem full of Qur'anic insights and philosophical opinions and 

it has new views on existence and human. 

Ibn Farez's Sufi language, with all its ups and downs at the linguistic 

level, attracts the reader's attention by creating new combinations at the 

concept level, removing the dust of habit from the ordinary Sufi 

concepts, and acquaints him with new combinations that benefit from 

the defamiliarization technique. 

By combining two terms, each with a different meaning, he creates new 

combinations that have new meanings or concepts that are outside of 

what is common in Sufi custom. In this article, we have tried to examine 

Ibn Farez's mystical recombinations by relying on the views of 

formalists in the field of defamiliarization and aberration. The findings 

of this study show that Ibn Farez by creating such new combinations, 

intended to create new concepts that emerged from his mystical states. 
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