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 صنعت التفات در متون منثور قرن پنجم و ششم

 

 

 اقبال حسام دویپوهننوشته: 

 

 ۲۰۲۰جون  ۱۲

 

 افغانستان -بدخشان

 

 چکیده

ر ادبرررب نبرران  ارسرررب دری ان پرررر  مر ررررین قرررن پرررنجم و ششرررم هجررری  رررا در میررران ادوا  

این نمان نوشر ا شرده انرد   های من ور نبان  ارسب دری در  ا به رین   اب هایب هس ند دوره

  ردام، هایب برگنیده شده  ا هر   ابب ،رو، برای پژوهش با در نظر داشت نیادی منابع ان این

ی  راربرد هرا گرب  واننرد ویرژهمرب   با این سرببیک اندیشا و مفکوره خاصب بوده اند ی نماینده

  اح وا  نندال فات را 

ی اسرت یکرب ان صرناعات بالنرب نیرن محسروب گرب نحرو  ا یک ویرژه ال فات برعالوه ان آن  

ال ضرمیر ان نایرب برا مر ک م و بررخالف  نها با ان قر ،گان شود و بر خالف  عاریف گذش ا مب

ا  غییررر خررالف عررادت را  ررا بررر محوریررت عمررودی بررا شررودب ب کررا هرگونرر مررب آن محرردود نررا

 گیرد  را دربر مبمب چرخد،  شعر خصوص 

معنرایب ال فرات، در په روی  عریرف و  ی این پژوهش بر آن است  ا با در نظر داشت  وسعا  

ادبرب را  را بیشر ر م وجرا م رون منظروم اسرتب  برا برخرب ان  ی بیان انواع آن پیوند ایرن آرایرا

 م ون من ور بیان نماید 

 ، قرن پنجم و ششم،  التفات، شعر.کلید واژه: نثر
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 مقدمه

همیشررا قضرراوت ان دیررد دسرر ور شرردهب ولررب  م ررر ا فرراقب  ارسررب دری در برراب م ررون من ررور  

 ررا  نحررو و بررسررب گر  ررا شررود  برراو وجررود آصررورت گر  ررا  ررا  ررا شرریوه بالنررت در آن بررا ب

نمران و مکران و اوضراع حرا م برر ایرراد سرخن   ی امطالعر بخصروص معرانب دانش بالنت برا

 (context of situation)ا رت حرا م برسرخنرا ب روان مجموعرا ایرن شررایط   را مرباسرت 

خن با مق ضای حرال مخاطرب طبیق سوم قدیمب خود در ادبیات،  یفیت  دانست بالنت در مفه

بنرابراین،  گرب اسرت،  و ننرده شدب ولب در مفهوم وسیع خود، ار باط نبران برا جهران شمرده مب

هایب اسرت  را قردما در  ناسربتهای حا م بر ایرراد سرخن، بسریار م نروع  رر ان م ق مرو مناسبت

 آن سخن گف ا اند)پورنامداریان  قب(  ی باره

بالنررت در نبرران  ارسررب بررا یقررین  ررا ان قرردمت دور و درانی برخررور دار اسررت، چررون هررر  

نبانب  ا م ون منطوم و من رور داشرت، بایرد بپرذیریم  را پشرت ایرن آ رار مردون،  نرون و ع روم 

دیگرند و ممکرن نیسرت  را آ رار  بالنب نین وجود داش ا استب چون این دو النم و م نوم یک

 ولب بالنت نب  باشدب ا شمنظوم و من ور وجود دا

بخشرد، اگرر برب هری   یب  ا ن ر را  را حرد شرعر لطرف و جاذبرا مرب  وب نویسنده با قول نرین 

با اندک  ک ف، نوعب موسیقب و  صرور هرم در طرب بیران خرویش بیا رینرد مرادام   ک ف یا ح ا

برا قالرب   ا این موسیقب و  صویر  الم را وارد ق مررو و ونن قا یرا نسراند، ان جهرت ال رنام

جاسررت  ررا ایررن موسرریقب و ایررن  صررویر  ن ررر، بررر وی جررای اع راضررب نیسررت  اع رررا  آن

چرا را  هرم درسرت  ن   یب ان ابهام  ا خراص شعرسرت  روبررد و  آ شاعرانا  الم او را در پرده

 نرد، نرا  بط و نقرل اسرت درک مربضرخرور یب نیر مونون اما در ان هرسخن  ا م ضمن نک ا

شرنا  نرا مردعب اسرت   ر   را سرخن انرا  نویسرنده را بررای آن  ماممفهوم ساند و ادراک 

یرن ا پوشراند بسرا  را در یرب ان شرعر مرب دشوار نماید  ورنا وق ب ن ر نوی ، سخن را در پررده

 ر   را اسر عداد درک  خواهد سر خرود را  قرط برا آن  ار عمدی دارد و با حکم ضرور ب مب

یرن  را  نر  ا هرم ان نرد و نویسرنده   هرم نمرباین دقیقا را ندارد الب را  مرام اشرارت نویسرنده را 

یابرد، نپسرندند و درک  جرن بررای اهرل  هرم درخرور  قریرر نمربچرا را وی  یب چنرد و آن حوص ا

 ننمایند، الب ا باک ندارد 

حسراب  وانرد آمرد هسرت و  ممنوعرا برا ی  چینی  ا نوعب شجره معهذا در ن ر نین م ل شعر  

آن اس غراق در  صنع و ا راط در  صویر پردانی است  اما حد مع ردلش بردان شررط  را ن رر 

ا  صراحت اسرت را م ل شعر مواجا با  نگناهایب  ا ضرورات نام دارد و با هرحال مغرایر بر
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یست سخن خرود را یب م  نم ن سنده هم م ل شاعر مجانست و هی  نویسندهننماید،  ا برای نوی

سان درک نماینرد  وجهب  قریر  ند  ا  مام طبقات ان عارف و عامب آن را با یک همواره بر

و هی     ان آن محروم و بر نار نماند    و آن را ان شمول در مفهوم اخص ادبیرات خرار  

 ( 16-15: 8ساند)

ات داشر ا و در ادبیرال فات شگردی است  ا ان دیر بان در ادبیات م ل مخ  ف جهان وجود    

طرور  ی آن با ب  ایدهخورد های بارنی ان این آرایا با چشم مب  ارسب پیش ان اسالم نین نشانا

شرود، سرخن او    ب این است  ا وق ب گوینده در سخن، ان اس وبب با اس وب دیگر من قرل مرب

اسرر ماع او  ی و انگیررنه و حررال شررنونده به ررر اسررتنشرریند و برررای او شررور  هررا مررب بیشرر ر بررا دل

هررای آن  وایررد   ررب  ررانه  ررردن سررخن، و بانداشرر ن گرروش ان  گررردد  و ان دیگررر سررودمندی مررب

طبع ا رراد بشرر دوسر دار  رنقالت اسرت و ان اسر مرار   ا گب است، با جهت این مالل و آنرده

نک را هرا و  -حسرب اخر الف محرلبر -شرود  ال فرات هرجرا بر یک شیوه و یک منوال خس ا مب

 ( 243: 12خصوص با خود دارد)های م لطیفا

 

 قی تحقی پیشینه  

معمرول  هرایبا پشت سرر گذاشر ن و شکسر ن هنجار های بدیعب است ال فات  ا یکب ان آرایا  

 روان  سران مرب نگرردد  بدی ب در وجود خواننرده مرب عجب و شگف  ،نمان و نبان، موجب ال ذاذ

 ارنش بالنب و نیبایب شناسب او را س ود 

ادبررب ان گذشرر ا طرروالنب برخرروردار اسررت و نقررش ارننررده و  ی  ررا ایررن آرایررا بررا وجررود آن   

 انا و دقیرق در نمینرا یب در برجس ا ساخ ن  الم ادبب دارد،  ا  نون برا شرکل موشرگا ساننده

یبررایب شناسررب برابررر باشررد پررژوهش درخررور  رروجهب صررورت هررا و معیررار هررای ن  ررا بررا مررالک

هرای بالنرب گذشر ا صرورت گر  را  ت ادبب در   رابب  ا برای این صنعهای نگر  ا و  عریف

  گونرا ار براطب برا جران و ایمران نبران  ارسرب ندارنرد ی نبان عربرب اسرت و هری  پایا هما بر

سربکب در نرنل  بیر ها یرا مقراال ب چرون: ال فرات مشخصرا  ر آن  ا در هی  یکب ان   اب هویژ

ان همررا رحمررانب،  بالنررب و اقسررام و  ررار رد هررای آن، ، برران نگررری معنررایب در ال فرراتهنرردی

مقایسررا آن بررا بالنررت  شررگرد ال فررات در سررا شرراعر  ارسررب نبان)خاقررانب، موالنررا و حررا ظ( و

هرا و  م الهرای ن رر نشرده و همرا  ب عطرایبب  وجرا برا نمونرایرعربب قرآن ان سعید واعظ و یح

باشد  ا برای اولین بار در این راس ا  م را  رجیع داده و شاید این اقدام خوببونظهای م نمونا

 برداش ا شده است 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                         4                                                  پوهندوی اقبال حسام 
 

 نگاه کوتاه به نثر قرن پنجم و ششم

در آورد، در شررروع  ررار  انمررانب  ررا ن ررر برررای ا رراده ا هررام و  فهرریم در میرران مررردم سررر برر  

هنررب و گرران، مطالررب و مفرراهیم ذ  رررد و نویسررنده صررورت اب رردایب، سرراده و روان حر ررت مررب بررا

هرا  هرا و عبارت هرا، جم را  رین   ما  رین و قابل  هم  رین، آسان را در قالب ساده کری خویش 

 ا همان نیران ان قرال پیرام و معنرا را بررآورده بسراند و ان بکرار برردن حشرو و  ،گنجانیده اند مب

نواید و م راد ات  ا حدی پرهین  ردندب ولرب خواسرت نمران و جبرر رونگرار ن رر را برا ایرن 

، و در مسرریر  کررام ب آن دسرر خوش دگرگررونب  رررد  ررا آن را ان صررورت شررکل برراقب نمانررد

هرررای صررروری و   وجرررا برررا ان خررراب لفرررظ و ظررراهری، آن را ماب ررردایب خرررار  و برررا  ررردری 

 رد  برا همرین  ر یرب،   (thematic)هم در  نار بیان معنایب  (poetic devices)شعری

ا  م  م موانین نظرم و شرعر هرم هرچا ن ر پیش ر ت، این دگرگونب هم بیش ر شدب  ا جایب  

  گان با آن م مایل شدند در ن ر پیش نفود  رد، و برخب نویسنده

یرب دسرت یا رت و بیشر ر ان شعر ارسرب،  ن ر  ارسب در قرن پرنجم و ششرم برا  رقیرات عمرده  

 را ان حیرو  نروع و  عردد،   حول و گس رش پیدا رد و انرواع آ رار در آن برا وجرود آمرد، چنران

هررای  رهنگررب قابررل مقایسررا  ی معاصررر، بررا سررایر دوره جررن ان دوره ایررن دوره، بررا آ ررار من ررور

 نیست 

 ررین سربک ن رر در ایرن دوره  در قرن پنجم و ششم انواع ن ر  ارسب وجرود داشر اب امرا مهرم  

ا برا شرعر  نرد و بردین لحراظ هرم یخواهد  شب ( ن ر  نب ن ری است  ا مب124: 5ست) ن ر  نب

 روان آن را دقیقرا  نظر  کری و هرم ان نظرر مخ صرات ادبرب دیگرر نمرب ان نظر نبان و هم ان

صورت مس قیم اسرت،  ب کرا ن رری اسرت   فهیم یا  فاهم و ان قال پیام بان ر دانست  ا هدف آن 

و نبران  صرویری دارد و سرر شرار ان صرنایع ادبرب اسرت  در یرک  شعر وار  را مخیرل اسرت

بیش ر  اص ا نردارد  وصراف الحضرره در  راری   الم ن ر  نب ن ری است  ا با شعر یک قدم 

دارد  ررا هرردف او  قررط ان قررال پیررام نیسررت، ب کررا بیشرر ر در صرردد  خررود صررریحا اظهررار مررب

 رین وجهرب سد پرن  ج رد   راب خرود را برا مخ صررخواست  اری  بنوی هنرنمایب است اگر مب

 ( 76: 9نوشت) مب

ن ر  نرب و ن رر مصرنوع و م ک رف  عالب،های ن ر مرسل  ن میانا قرن پنجم با بعد را دورها   

نامرا، و نادالمسرا رین ناصرخسررو، در شرمار ن رر   وان حساب  رد   اری  بیهقرب، قرابو  مب

ی نصرر  منشرب در    ی را و دمنرا مقالا عروضرب و مرسل عالب اند،  مقامات حمیدی، چهار
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 5وع و م ک رف انرد)های ن ر مصرن  اری  وصاف و نف ت المصدور نمونان ر  نب، و  ی مرح ا

:124 ) 

 

 التفات

منررد نمرران ار  عریفررب دریررابیم نیان ررا ان ال فررات بررا شررکل جررامع ا ررراد و مررانع انیرر برررای ایررن  

هرایب داشر ا  ن  ا امرون  عریف ال فات دگرگرونبهای بالنت ان آنا خواهد بودب نیرا در   اب

عنروان  شرد، برا ال فرات براب جردایب ا کنرده  ا قابل بررسب است  نمانب  ا میان عناصر بالن

 رررد   ضررمن دیگررر آرایررا هررا اعرررا  شررکل مرربعنصررر بالنررب پرداخ ررا نررا شررده ب کررا در 

های اساسب پدیرد آورد و دانرش معرانب را ابرداع  هر جرجانب در دانش بالنت دگرگونبعبدالقا

 رد  نمرانب  را خطیرب قنوینرب   راب مف راح   رد ال فات را در ورای احوال مسند مطرح مب

های خرود را مطررح  ررد و هرم م وجرا آرا سرکا ب   رد در آن هم دیدگاه وم را   خیص مبالع 

بررود، جررای ال فررات در ایررن   رراب در بحررو  رراخیر مسررندالیا در جایگرراهب  ررا مظهررر بررا جررای 

دانررد و  مخشررری ال فررات را جررنو ع ررم بیرران مرربن شررود، قرررار گر  ررا اسررت  مضررمر نهرراده مررب

شرمرند  ایرن ا یرر ال فرات را  ی بردیعب مرب مع رن، آن را آرایراا پیرروی ان ابرن بالنیون بعدی بر

 حساب آورد  ع وی آن را نوعب ان ع م معانب باخاص ع م بیان دانس ا، یحیب بن حمنه 

: الهرب عبردک العاصرب ی اچرا در نمونر یبرت چنرانول سکا ب ان قال سخن ان  ک رم برا نبا ق   

مسندالیا نیست و ان سویب برا ایرن   ی  نها ویژه ، « ارت با  و آمده است خدایا بنده گناه»ا ا ا

انرردانه هررم نیسررت، ب کررا هررر ضررمیری ان  ک ررم و خطرراب و نیبررت بررا طررور مط ررق بررا ضررمیر 

ال فات نامیده  -نند سکا ب و سایر دانشمندان -جایب ایابد  ا این ان قال و جاب دیگری ان قال مب

 شود  مب

مشهور چنین است  ا واژه » گوید رده و مبخطیب قنوینب با سکا ب دراین سخن مناقشا    

یبرت( های سا گانا ) ک م، خطراب و ن ن روش عبیری است ان یک معنا با روشب ا« ال فات»

 ررا بررا روش دیگررری ان سررا روش  عبیررری شررده باشررد  ایررن  عریررف ان ال فررات  ررا  پرر  ان ایررن

ن ال فرات مصنف گف ا اسرت، محردود  رر ان  عریرف سرکا ب اسرت  چررا  را مقصرود سرکا ب ا

ایررن اسررت  ررا معنررایب را بررا روشررب ان  یعنررب ال فررات نهررا ان قررال اسررت بررب هرری  محرردودی بب 

های سا گانا گف را شرود،   ا نخست معنایب با یکب ان روش های سا گانا برساند، نا این روش

 ررررر اسررررت               ه شررررود  ررررا ایررررن  عریررررف سررررکا ب گسرررر ردهسررررپ  بررررا روش دیگررررری ان قررررال داد

  (195:د18)
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های بالنت نبان  ارسرب،  ع روم بالنرب برا سرا بخرش معرانب، بیران و بردیع  درنخس ین   اب  

 را نویسرنده پیونردی در میران  هرا برا شرکل مسر قل برب آن ی آرایرا و  ان سرویب همراشرده  قسریم ن

در قرررون بعرردی، ال فررات را در هررا برقرررار سرراند، مطرررح شررده اسررت  لررذا دلیررل ایررن  ررا  آن

 مطرح ساخ ا اند، نا در معانب، همین است های بدیع    اب

ب  را گراه در ایرن در ان ساب ال فات با ع م بدیع، ا  ر بالنیون، ا فاق نظر دارند   نهرا  فراو   

 ی بودن این صنعت اسرت  در   رب اولیرا خورد، اخ الف در لفظب یا معنوی میانا با چشم مب

المعجرم    برا لفظرب یرا معنروی برودن  بالنت پارسب، همانند  رجمران البالنرا، حردایق السرحر،

 فکیررک  وبنرردی  م رراخران و معاصررران  ررا طبقررا ال فررات پرداخ ررا نشررده اسررتب امررا در آ ررار

ات برا بردیع لفظرب و های بدیعب صور ب منظم یا  را اسرت گراه اخ ال را ب در ان سراب ال فر آرایا

ت را سرربب ایررن ایب ال فرراشررود  صرراحب  ررن برردیع در نبرران  ارسررب،  عرردد معنرر معنرروی دیررده مررب

داند  در  مامب   ب بدیعب و بالنب، جرن   راب روش گف رار یرا ع رم البالنرا نیرن  اخ الف مب

الدین جعفرناهدی، ال فات بخشب ان بدیع معنروی دانسر ا شرده اسرتب امرا برا نطرر مرا لفظرب یرا 

ات ی بودن ال فات با نوع آن بس گب دارد  اگر  غییر ایجراد شرده ان نروع اسر وبب و  غییررامعن

قابل مشاهده در ساخ مان  الم باشد در قالب بدیع لفظرب بررسرب اسرتب نیررا عالمران بالنرت 

 را اگرر  نینرت و نیبرایب  رالم وابسر ا برا الفراظ باشرد، چنران»گوینرد:  بدر  عریف بدیع لفظب م

ی  غییر بدهیم، آن حسن نایرل گررددب امرا اگرر ایرن  غییررات ان نروع معنرایب االفاظ با حفظ معن

 روان آن را در  ی ال فرات را ایجراد  ررده اسرت، مرب دگرر گرونب در  حروای  رالم، آرایرا بوده و

ی اسرت اقالب بدیع معنوی گنجاندب نیرا در بدیع معنوی حسرن و نیبرایب  رالم مربروط برا معنر

 ( 147: 15نا با لفظ)

 های بدیعب معاصر  عاریف م عددی ان ال فات صورت گر  ا: برا گف را همرایب بایرد در   اب  

ایرن  در سخن ان نیب با خطاب یا برعک  ان خطاب با نیب من قل شروند، و»چنان باشد  ا

 عمل ان لطایف  فنن ادبب استب مانند:

قررآن  رامروش قرآن خروان و قررآن دان برود، انردر میانرا  را برر بسراط برب او پرب پرای نهرادم، 

 ( 202: 10 رد )

م برا جرای آورد  مصرداق سرخن و چرا برر خرود واجرب شرناخ  : م ک را نصریح ب  رردم و آنیا

 ( 133: 13برهان دعوی پدید و برمق ضای رای خویش  اری  رد)

ر من ظرره اسرت و برجسر ا و نرر  ان آن ایجراد نرابرت و ال فات خالف هنجار عرادی و نیر

نواخ ب  ال فات  وجرا انگیرن اسرت و خواننرده و  آشنایب ندایب است و ان میان بردن حالت یک
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: 17گرردد) و موجرب  وجرا بیشر ر او برا  رالم مربسراند  دهرد و هشریار مرب مبشنونده را  کان 

99 ) 

گاه جم ا یا مصراعب بیاورند  ا خود مس قل باشدب امرا برا سرخن قبرل  سخن را  مام  نند، آن» 

 ( 294: 16مربوط شود و موجب حسن  الم گردد )

  ردنرد، در حرال ب  رادر نظم و ن ر قدیم معمول بود  ا  عل نایب را برر مر ک م عطرف مرب   

مر ک م و در مربروط برا یرک نفرر را در اول برا صریغا  ی  اعل هردو یکب بود، یعنب دو جم را

 ( 297: 16آوردن) دوم با صیغا نایب مب

ای پدر بنده برود و این  ار  مام  ند و خورشید شاه ان و شاه نفور را دست بسر ا برر ایرن    

 ( 94 :11درگاه آورم و دخ ر وی در  نار گیرم)

خن خررود را یررا سرراخت و با ررت یررا رونررد و روال سرردر ال فررات معمرروال گوینررده حررال و هرروای  

یررک حررال و هرروا بررا حررال  را ان برررد، او ب  ررا خواننررده ان ظررار نمرربیرر دگرگررون  نررد وبررا گونررا

یک ساخت و با ت با سراخ ب و برا  ب دیگرر، و یرا ان یرک رونرد و روال  وهوای دیگر، یا ان

دیگر در آورد و با این شیوه برا  ریبرب شریرین خواننرده را شرکف ا و شرگفت  با روند و روالب

هاسرت ران و رمرن نیبرایب و ذوق  همرین نده  ند و با درنگب بیش ر در برابر سرخن وادارد و

 پذیری ال فات 

 رروانیم در قالررب دسرر ور نبرران بررسررب  نرریم، امررا ع مررای  ا عررال را مررب ی  غییررر نمرران و صرریغا

اندیشرند، برر ایرن باورنرد  با دقت بیش ری برا ایرن  عییررات مرببالنت و مفسران قرآن  ریم  ا 

برا نرضرب خراص و برا مق ضرای  -دس وری یا نیر دسر وری - ا هریک ان این دگرگونب ها

هماننرد ع رم معرانب و بردیع  را ت، حال و مقام صورت گر  ا اند و باید ذیل مباحو ع وم بالنر

ها  شف نر  گوینرده و یرا  ن دالیرل حسرن و مالحرت  رالم اسرت، مرورد  اص ب آن ی دندنا

یم، ایرن  غییررات برا ایرن انرواع بنگرر بررسب قرار گیرند  بنرابراین، اگرر بانگراه ع مرب صررف  

 ( 146: 15شوند) های سبکب هر رد محسوب مب گب دس وری جنو ویژه

 ای نیر  ا در م ون من ور قرن پنجم و ششم ذ ر با عمل آمده  وجا  رمایب:ه با نمونا 

 التفات از اول شخص جمع به سوم شخص مفرد:

مررردی پدیررد آیررد  ررا  شرررط آن اسررت  ررا چررون  ررورا برداشرر م و در هرروا ر ررت چنرردان  ررا جرروان

 ( 470: 11خواهر خود را ان دست دشمن برهانب)
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 شخص مفرد:التفات از سوم شخص مفرد به دوم 

ا نرررون ببایرررد ر رررت و خررردای را  عرررالب و  قرررد  قربررران  نرررب و ان او دادخرررواهب  رررا  رررورا 

 ( 45: 3پیداگرداند)

سرروی یعقرروب نامررا  رررد  ررا  صررل  نررد و بیایررد  ررا دایررداری  ننررد و جهرران بررا  ررو سررپاریم  ررا  ررو 

 ( 231: 3جهانبان باشب)

 التفات از اول شخص مفرد به سوم شخص مفرد:

 (240دار شدم با بالین پدر آمد نگا  ردم رویش سپید گش ا)رونق: ان خواب بی 

 (204گفت چا دبدب گغت پیش ان صبح بیامدم آوان قوم بسیار شنیدم)رونق:

جای آورد و مصرداق سرخن و برهران  چا برخود واجب شناخ م با م ک را نصیحت  ردم و آن

 ( 133: 13دعوی بر مق ضای رای خویش  اری  رد)

 (192: 11ای دخ ر  ا ان مردان عالم نیادت است)گفت شاد باش 

در  ار گاو بسیار  کرت  ردم و حرص نمود بدانچا بدو خیان ب منسوب گردانم  را در  شر ب 

 ( 130: 13او با نندیک دیگران معذور باشم)

سررت و رد  ن شرریر را آنمررودم و انرردانو نور و قرروت او مع رروم  رررد و رای و مکیرردت او برردا

 ( 89: 13و ضعفب شایع دیدم)هریک خ  ب  مام 

 :التفات از اول شخص جمع به دوم شخص جمع 

:  2داریرد، امیرسر ب  را  رورا ببردسر ب)  ا  ویب، ان مرا دیردن  رو دوسرت نمرب حذیفا! آن چنان 

60 ) 

 ال فات ان سوم شخص مفرد با اول شخص مفرد و جمع

 ( 14: 11ای بنرگوار شاه، بنده برود و ان جان خود اگر برود اندیشا ندارم) 

آمرد بانگشرت و گفرت: اگرشراه ان مرن پرسرد بگوییرد  را برا دره نرور  روهب ر رت  را  باما مب

 ( 42: 11چینی رها  رده ام  ا بیاورد)
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مران هرای خرویش را برا ویرانرب نرواحب  ر جوان دانست خجس انب  را شرهر ن روانم گشراد،  ر 

 ( 237: 3داد)

 ( 339: 3حسین دانست و مردمام شهرس ان  ا با وی طاقت ندارم، ص ح پیش گر ت)

 3سربع و    رین و اربرع مراه، ار راش برا سرپاهب برنر  بر  نرد  را برا نرننین شروم) ی اندر سنا

:369 ) 

 ( 325: 11خواهیم) آن     ا ما مبدهند اال  ای شاه  نین ان رضای نمب

 ص مفرد و جمع به دوم شخص جمع:التفات از سوم شخ

 ( 226: 11هر ا خواهد سنای ناحفاظان بیند با لب پارگین شوید و آن مرد را نگاه  نید)

 ( 235: 11هر ا مرا دوست دارند اورا چینی دهید)

 التفات از اول شخص مفرد به اول شخص جمع:

 ( 137:ست ناما مرا عمری  ا مانده است با خرمب و سانگاری با سربریم)سیا

 ( 68: 11آن امانت با من ده  ا اورا با نندیک  رخ رون برم و ان بهر  و بخواهیم)

 التفات از اول شخص مفرد به اول شخص جمع:

 ( 262ما آن پارسا مرد را انصاف ندادم)رونق:

 نریم  را  چهل سال است و نیادت  ا  ار مب  نیم و نام و نن  نگاه مرب داریرم و جران  ردا مرب

 ( 317: 11 رخ رون رسانیم)شما را با 

ای درویش چون ما هما حق را دیدیم گفت: جن بر خت ننشانیم و چرون  وهمرا خرود را دیردی 

 ( 451: 4گفت جن اندر  خ ت ندارم)

 ( 373: 3پ  بروم) گفت مرا پن  رون دیگر ع ف دهید  ا عید سیس ان ببینم،

 التفات از دوم شخص مفرد به سوم شخص مفرد:

 (.419: 11ی که چنین زخمی زند)شادباش ای مرد

 (.12یا رسول هللا از آن اشتر بپرسد تا بگوید)رونق:
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 التفات از سوم شخص جمع به به مفرد:

 ( 107: 13دیگر گفت) ر  ند و با یک بی ایشان ان گوشا

 4ان عبارت مذهبب برسراخ ند و طبرع را ان ادراک معرانب بپرداخ نرد و حردیو حرق بینداخ نرد)

:65 ) 

 ( 525: 4حق دیدی) ی منامیر دیو شنیدندی، اندر آن   نادیدند، اگر  مبهما حق 

 ( 127: 4ندانند  ب هر ار  ا آخرت را  ند هم ورا باشد)

 (63: 14ان پ  وی  ره و رونن گاو و رونن شیره بخورند ان پ  آن آب جو بخورد)

 التفات از سوم شخص مفرد به جمع:

  صاحب خبر را وننب ننهد و اورا رشو ب ندهندبا اع ماد دوس داری و یگانگب خویش 

  جا آید  ارخود بساند و در صحبت  و بیایند جا مقام  ن  ا بانرگانب  ا آن ده رون آن

رخص ط ب  ردن در جهت عوام باشد  ا ان دایره شرریعت بیررون نیف رد و مجاهردت برنیردن 

 ( 144: 4در جهت خواص  ا  مرت آن در سر بیابند)

یات  ب آن ع م چینهایب است  را برا حر   ع رق دارد و انردر جنربش و گرردش دوم، ع م طبیع

 ( 2: 1اند)

 

 نتیجه گیری

 روان  بهایب  را در ایرن بحرو برا بررسرب گر  را شرده انرد م با در نظر داشت م ن  مامب   اب

ر م رون من رور قررن پرنجم وششرم دال فرات را  ی ب، وجرود آرایرایر گونا شرک و شربها بدون هی 

 ار ر  ا همانا   راب سرمک عیرار اسرت بعرد  ا  ابب  ا در آن صنعت ال فات بیش ر بپذیر ت  

هرا  هرایب  را در موخرذ ان آن سپ   شف المحجوب است و سرایر   رابان آن  اری  سیس ان و 

نام برده شده بعد ان این سا   اب اند  بیش ر نوع ال فات همانا ال فات ان سوم شخص مفررد برا 

ن ال فرات ان اول شرخص مفررد برا سروم شرخص مفررد آو سرپ  ان  اول شخص مفررد و جمرع 

 است  سایر انواع ال فات بعد ان این دو نوع قرار دارند 
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