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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،پارسي ادب نامة كهن
  36 -  15 صص ،1391 زمستان و پاييز ،دوم شمارة ،سوم سال

   عرفاني اثر منثور چند و مقايسة ساختار زبانيبررسي 
  الحكمه كنوزبا محوريت 

  *بهمني مطلق يداهللا

  **محمد خدادادي

  چكيده
 ،الحكمـه  كنـوز هـاي شـاخص نثـر     ژگي با نگاهي به وي شود يمدر اين مقاله تالش 
 ديگـر آثـار برجسـتة صـوفيه قبـل و بعـد از آن، از قبيـل        و ،آخرين اثر احمد جام

هـا،   و مقايسـة آن  الهدايـه  مصـباح و  ،مرصـادالعباد ، التوحيد اسرار، المحجوب كشف
. شـود معلوم و سطح كلي زبان صـوفيان معـروف روشـن     كنوزالحكمهجايگاه نثر 

و نهايتـاً تـا قـرن     سامانيان كاربرد داشت انكه در دور ،از زباني ساده اغلب صوفيه
هدف عمدة آنان بيان انديشه به زباني سـاده و  . كردند استفاده مي ،ششم مرسوم بود
كليـت  . انـد  تأثير نمانـده  روزگار خود نيز بي از سبك رايجاما ، است تأثيرگذار بوده
دارد با نثر كهن  يقرابت تنگاتنگها،  ديگر ويِژگيگويي و  از نظر ساده ،زبان اين آثار
خـوش دگرگـوني برجسـته و     دسـت گوناگون ها در ادوار  دهد زبان آن و نشان مي

كُند صـورت  ها نسبتاً آرام و  آشكاري نشده، بلكه سير تحول و نوگرايي در زبان آن
و ذوق  ،هـا بـه واژگـان خـاص، تـأثير لهجـة محلـي        تر تفـاوت  بيش. گرفته است

ـ  ،برخي از اين آثـار . نويسندگي نويسندگان مربوط است هـايي از   ويـژه قسـمت   هب
دليل ذوق شاعري نويسنده، رنگ شعر به خود گرفته و از فنون ادبي  به ،العباد مرصاد

رساندن ابـواب و   پايان شيوة به. ده استشمند  و احساسات و عواطف شاعرانه بهره
سبك آن را از ديگـر آثـار مـورد مطالعـه      الحكمه كنوزآميختگي ايجاز و اطناب در 

  .متمايز كرده است

                                                                                                 

  y_bahmani43m@yahoo.com )نويسندة مسئول( دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،استاديار زبان و ادبيات فارسي *
  حد همدانا، دانشگاه آزاد اسالمي وكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي **

  6/3/1391: ، تاريخ پذيرش14/8/1390: تاريخ دريافت
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  ... عرفاني اثر منثور چند و مقايسة ساختار زبانيبررسي    16

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

، التوحيـد  اسـرار ، المحجـوب  كشـف ، الحكمـه  كنـوز زبـان صـوفيه،    :هـا  واژه كليد
  .الهدايه مصباح ،العباد مرصاد

 
  همقدم. 1
هـا   طبقات جامعه زبان و سبك بيان خاص خود را دارند كه طبقة آناي از  گمان هر طبقه بي

و بازاريـان هركـدام    ،ادبا، طبيبـان، مورخـان   كه علما، چنان ؛كند را از ساير طبقات متمايز مي
آنان با توجه بـه  . اند صوفيه نيز از اين ويژگي بركنار نمانده. سبك بياني خاص خود را دارند

كه اصطالحات خاص خود را دارند، در بيان انديشه نيـز از   بر اين نوع تفكر و انديشه، عالوه
كنيم از حوزة زباني به مقايسه  در اين مقاله تالش مي. كنند اي خاص استفاده مي لحن و شيوه

ها  ه اشتراك يا افتراق آنوو تحليل سبك نثر چند عارف برجستة زبان فارسي بپردازيم و وج
  .را بررسي و مطالعه كنيم

تر تـا قـرن    كه بيش ،عموماً در حوزة زبان، از بياني ساده و روان با واژگاني كهنصوفيه 
 شـان يها جملـه . گيرند هاي عربي بهره مي با درصد بااليي از واژه ،ششم هجري كاربرد داشته

كوتاهي . برند يمدر كالم خود بهره ) حذف و قصر(ايجاز  ةغالباً كوتاه است و از هر دو گون
تر باشـد يـافتن    قدر جمالت كوتاهزيرا هر ؛نويسي است هاي ساده از راهجمالت يكي ديگر 

  .تر خواهد بود تر و درنتيجه درك مطلب آسان رابطة نهاد و گزاره ساده
هاي متشرعي است كه به نثري ساده و عاري از تكلف گرايش داشته  احمد جام از چهره

و واعظانـه، سـادگي بيـانش     ،با وجود لحن قاطع، محكم .)95: 1383ني مؤخر، يحس(است 
هرچند آثارش از كلمـات مسـجع و آهنگـين خواجـه عبـداهللا      . كند خواننده را مجذوب مي

از « .)83: 1369كوب،  زرين(تر نيست  انصاري خالي است، قدرت تأثيرش از سخن وي كم
 كاري سخت بـه  گزافه از مبالغه و هاي بارد مستعار گريزان و ل به پيرايهفروشي و توس فضل

  ).357: 1373فاضل، (» دور است
بررسي سير تحول نثـر  «، نثرهاي صوفيانه شناسي سبكاز  توان يمدر باب پيشينة تحقيق 

و  زبـان عرفـان  ، شناسـي  سبك، پارسيفن نثر در ادب ، »شاعرانة متصوفه تا پايان قرن هفتم
  .قدمة آثار مورد مطالعه نام بردچنين م هم

اسـتثناي   بـه (ترتيب زماني  يك از آثار مورد مطالعه، بهر هراختصا بهنخست در اين مقاله 
 ؛شود ها آورده مي سبكي آن ةهاي خاص و برجست ويژگيمعرفي و ) كه مبناست الحكمه كنوز

حـدودي وجـوه مشـترك     تواند تـا  محور عمده از خصايص زباني صوفيه كه مي سپس چند
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 17   محمد خداداديو  يداهللا بهمني مطلق

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

و  ،مرصادالعباد، اسرارالتوحيد، المحجوب كشف، الحكمه كنوزها را نشان دهد، شامل  زبان آن
هـا در بخـش    بودن نام كتـاب  دليل طوالني گفتني است به. بررسي خواهد شد الهدايه مصباح
  .ها بسنده شده است در ارجاع به جزء اول آن ،مقايسه
  

  ها معرفي آثار مورد مطالعه و بيان نكات برجستة سبكي آن. 2
  كنوزالحكمه 1.2
هاي  انديشه ترين نهايي از صادق اي آيينه و) ق  536 -  440( جام احمد شيخ اثر آخرين كتاب اين

 اسـلوب  و نثـر  ولـي  ،متنـوع  كتـاب  ايـن  عاتوموض. ستوا صوفيانة هاي دريافت و عرفاني
  .)نه و  سي: 1387جام نامقي، (است  هموار و يكسان عموماً كتاب سراسر در آن نگارش
 هر بـاب  اول در شيخ. است صوفيانهگويي  مجلس شيوة از روشن اي نمونه الحكمه كنوز

 »آيم سخن سر با اول«: كند جمله آغاز مي اين با ،قصايد كامل همانند ،را سخن ،كالم آغاز و
است  در آغاز ابواب در حكم مطلع و در وسط در حكم تجديد مطلع جمله اين .)7 :همان(

  .تا نويسنده از هدف اصلي دور نشود و سخن به درازا نكشد
  .)16: همان( »آمديم سخن سر با اكنون اما« ـ
  .)165و ، 135، 81، 80، 78، 47، 20، 6: همان( »... كه سخن سر به آمديم« ـ

كند كه يادآور تأبيد و شريطه در پايـان   سخن را به دعا ختم مي ،و در پايان اغلب ابواب
  .قصايد است

  .)77 و ،69، 38: همان(» ... دار  گشاده ما بر توفيق درِ و دار  نگاه نافرماني از را ما تو الهي« ـ
. است رفته كار به عبارت يك در و توأمان هم كنار در اطناب و ايجاز جام احمد كالم در

 كمـك  به غالباً كوتاه جمالت اين .يابند استمرار مي طبيعي يصورت جريان كوتاه به جمالت
خـدادادي،   مطلـق و  بهمني(سازند  مي هاي زباني از خوشه اي مجموعه ،»و«پايگي  هم پيوند
  .خورد پيوند مي اطنابي غالباً غير ممل، با ايجاز و سرانجام اين )228: 1390
 اگـر  و بدنـد،  اگـر  و انـد  نيـك  اگـر  هسـتند،  كـه  هرموقع و در هستند، كه كجا هر و« ـ
 همه اند، چاه قعر در اگر و اند آب روي بر اگر و اند زمين در اگر و بيمار، اگر و اند درست تن
 »نـنهم  ايشـان  بـر  تمنـ  هـيچ  و پـرورانم،  مـي  خـود  كـرم  و لطف به و دهم، من روزي را
از  ،ساماني اسـت  انكه يادآور نثر دور ،عبارت مذكور .)168و  ،98، 29: 1387نامقي،   جام(

اي از ايجـاز و اطنـاب را بـه     كوتاه با افعالي تكراري درهم تنيـده شـده و آميـزه    ةچند جمل
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  ... عرفاني اثر منثور چند و مقايسة ساختار زبانيبررسي    18

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

هاي بياني و كاربرد واژگان  استفاده از شيوه كتاب اين ديگر نثر ويژگي .نمايش گذاشته است
  :در بافتي هنرمندانه است، مانند

را از اين دست  ييها كه نمونه )28: همان( »را دوستان مر است اي تازيانه سخن اين و« ـ
  .توان يافت كتاب ميسرتاسر در 

  خاص واژگان و تعابير 1.1.2
 مهـين  روز انجمـن  ،)34: همان( گري آدمي ،)... و 27،30: همان( باورنداشتن نان تا يك به ـ
 قدرمنـد  ،)3: همـان ( فهميـدن  = شـدن  گشـاده  سـخن  ،)2: همـان ( روي پـس  ،)35: همان(
 هـواي  ،)21: همـان ( مبرسم ،)19: همان( ديومردمي ،)98: همان( ديدگي كوتاه ،)34  :همان(

  .... و ) 57: همان( خيارزارباني ،)73: همان( مهين مظالم ،)60: همان( هرجايي
و بسياري از ديگـر آثـار مـورد مطالعـه واژگـان و تركيبـات بسـيار         الحكمه كنوزدر 

ها به واژگان خاص  جا از آن در اين .شود توان يافت كه در ديگر آثار مشابه ديده نمي مي
 .تعبير شده است

  كنوزالحكمه در تأثير لهجة محلي 2.1.2
  .)78: همان( »نشاند فرو دوزخ آتش تَوِش تو، معرفت تَوِش و دل، نور اين« ـ
  .)45 و 7: همان( »بياباني ميان در كند كشت دهقان مرد كه است داهول چنان هم« ـ
  . ... و )36: همان( »كردمي سيم و زر از ايشان دالوزين و تخت و« ـ

  متأثر از لهجة محلي مفعولي منفصل ضمير كاربرد 3.1.2
  .)73: همان( »مداريد شرم تانمن« ،)26: همان( »رسد فرا دست تان چه هر و« ـ

 بـه  »وا« ديگـري  و سـاماني  نثـر  مختصـات  از »فـرا « يكـي  پيشوند بر سر فعل، دو كاربرد 4.1.2
  قديم جام لهجة منطقة آثار از زياد احتمال
  .)2: همان( »نگردد وا فرا آن از ذره يك... « ـ
  
  المحجوب كشف 2.2

عثمان جالبـي هجـويري غزنـوي، از آثـار تعليمـي        بن  اثر ابوالحسن علي ،المحجوب كشف
نوشـته   ق  469تـا   465هاي  نخستين نثر فارسي است كه بين سال انصوفيه و متعلق به دور

  .)يك و  چهل: 1386هجويري، (شده است و نثري متنوع و گوناگون دارد 
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 19   محمد خداداديو  يداهللا بهمني مطلق

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

اي از مؤلف گزارش  خاطرههايي كه براي ايضاح موضوع، حكايات بزرگان، يا  در بخش
  .ن چهارم و پنجم استوهاي نثر قر شود، نثر كتاب ساده و از برترين نمونه مي

در بخش معرفي مشايخ، ترجمة هر شخصيتي با عباراتي مسجع و غالباً متناسب با مقـام  
جا بناي سخن بر دريافت ذوقي مؤلف و تأويـل و توضـيح    چنين هر شود و هم وي آغاز مي
از «: نويسـد  مي) ع(  مام حسيناكه در ذكر  چنان. آيد عبارات موزون و مسجع ميقولي است، 

  .)108: همان(» ... محققان اوليا بود، و قبلة اهل بال، و قتيل دشت كربال
ناگزير  طرح و نقد اقوال و آراي مختلف و رد و اثبات بعضي است، به جا كه موضوع آن

دمات و طي مراتب استدالل و تحصيل نتـايج،  اهل منطق، بر ترتيب مق ةنظام سخن، به شيو
  .)دو و  چهل: همان(گيرد و نثر، نثري خشك و علمي است  قرار مي

  هاي سبكي خاص ويژگي 1.2.2
  كاربرد افعال

  .رود كار مي به تر كماستفاده از فعل بايستن كه امروز 
  .)160: همان(» ببايي مراقبت امر او را تو مي ،ديـ اقبال كر ـ تعالي چون به حق«

  )تقدم فعل بر برخي از اركان جمله(جايي اجزاي جمله  جابه
  ).359: همان(» ي است از اسرار حقحقيقت واليت سرّ به«

  واژگان نادر عصر
چهـارزانو  : ، گردپـاي )426: همـان (شـوراندن  : ، بشوالندن)312: همان(انقطاع : برينش

  . ...و ) 44: همان(كردن  محو: ، محاويدن)492: همان(
  .كار رفته است معنايي كه ظاهراً فقط در اين كتاب به: واژگان با معناي خاص

: داري ، جـان )67: همـان (كه  خالف آن به: كه جز آن ، به)27: همان(ها  اوامر و فرمان: امور
  . ...و ) 262: همان(مجذوب : ، گرفتار)477: همان(حفظ جان 

  هاي زباني عصر برخي از ويژگي
  :اليهي به فعل قش مفعولي يا مضافپيوند ضمير با ن

» غنـي بـود   باشـدش ـ وي را مالي دهد، اگر مراد حفـظ مـال    ـ تعالي كه خداوند چنان«
  .)36: همان(
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  ... عرفاني اثر منثور چند و مقايسة ساختار زبانيبررسي    20

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

  آوردن صفت عالي بعد از موصوف
وجـود    كه غنـاي مـا بـه    آن ]بسزا كه فقر مر خلق را نامي است بر آن[ترين  دليل واضح«

  .)32: همان(» اسباب بود
  آرايي واج و ذوقي و ادبي از قبيل سجع ايه گرايش

  .)65: همان(» طريقت آشنا بود، وي را قبا چون عبا بود  چون كسي به«
  عطف جمع بر مفرد

، )366: همان(احوال و مقام : و گاهي عطف مفرد به جمع) 376: همان(آفت و حوادث 
  .)184: همان(معامالت و ادب 

  قديمكاربرد برخي از حروف اضافه به معاني 
  .)60: همان(مرادتان به انكار تصوف چيست؟ ): از(= به 
  .)32: همان(تر كه فقر  غنا فاضل): از(= كه 

  
  اسرارالتوحيد  3.2

) ق  440 -  357( ميهني ابوالخير سعيد ابو نامة زندگي ،سعيد ابي الشيخ مقامات في اسرارالتوحيد
 كتـاب  اين. اند كرده ثبت ق 574 را كتاب تأليف سال. اوست احفاد از منور  بن  محمد به قلم

 تاهميـ  ادبـي  لحـاظ  بـه  بـين  اين در. دارد بسياري ارزش ادبي و ،عرفاني تاريخي، لحاظ به
  .)171 -  163: 1366منور،   بنمحمد (دارد  اي ويژه

و  عبـارات  عـين  مواردي در«كه  است اين اسرارالتوحيد مهم سبكي هاي ويژگي از يكي
 »اسـت  شـده  مكتـوب  است، بوده اصل در كه  گونه همان به افراد ميان شده وبدلرد سخنان

 از آن را كـدكني  شـفيعي  كه ابوسعيد، و خرقاني ابوالحسن گويو گفت مانند ؛)182: همان(
 از گـو و گفـت  اين در .)183 :همان( است دانسته) خرقان و بسطام ناحية( قومس لهجة آثار
: همـان (فروگـذاردن   = هـوژاردن  ،)145 و 137: همان( فروگفتن = هوژيدن مثل هايي فعل
  .استفاده شده است) 145و  136: همان(كردن  صحبت = واژيدنو  ،)138

  التوحيد اسرارهاي آوايي  فرايند بارزترين 1.3.2
 اَره/ آره ،)229: همان( اَبله/ آبله ،)139: همان( اَمه/ برعكس، آمد و اَ/ آ :ها مصوت تبديل. 1
  . ...و  )273: همان( اَستي/ آستين ،)225: همان(
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 روزمره زبان در هم االن و بوده عاميانه كامالً تبديل اين چ/ ج :ها صامت تبديل. 2
 هچده/ هجده مثل ؛است شده استعمال كتاب اين در فقط زمان آن در اام است، پركاربرد

  .)147: همان(
/ دوزخ: در/ د ،)158: همان( زين نمد/ زين نمك: ك/ د ،)165: همان( لوخ/ دوخ: ل/ د

  .)157: همان( كپان/ قپان: ك/ قو  ،)278 ،208: همان( دروزخ
  .)119: همان( پنها/ پهنا ،)119: همان( تريز/ تيرز :قلب. 3
  تركيبات خاص و مفردات 2.3.2
 ،)9: همـان ( كـچ  نـوعي / ازرخ ،)271: همان( كرده عادت/ آموختگار ،)255: همان( اره/ آره

  . ... و )83: همان( دهان درون/ بج ،)32: همان( اره/ اوره ،)110: همان( ميدان/ اسپريس
  فعلي با بسامد باال تركيبات ساخت در پيشوندها استفاده از 3.3.2
 )... و نـاخن  و مـوي  كـردن  كوتـاه  درخـت،  از شاخه بريدن گرفتن، تنور از نان( باز: پيشوند

 دراز دست پاشيدن، و ريختن غاشيه، يا سجاده گستردن( فروو  ،)149 و ،228 ،126: همان(
  .)235، 148 ،134: همان( )مو تراشيدن كردن، 

  جمع معني در »آن«استعمال  4.3.2
  .)365: همان( »كنند نمي كار گويند مي و دانند مي بدانچ كه) آنانند( آنند علما از تر بيش و« ـ

  است كتاب اين استعماالت نوادر از كه افعال بعضي با »را« دو آوردن 5.3.2
  .)367 ،299، 254 ،210 ،148 ،79 :همان( »كرد نبايست اجابت مرا را ايشان« ـ

  شود مي ديده كرات به كتاب اين رود و در كار مي به »باشد« جاي به »بو« بسطام لهجة در 6.3.2
  .)143: همان( »عروس بو؟ شما واليت به كه پرسيد« ـ

  »از« معني در »به«اضافة  حرف 7.3.2
  .)115: همان(شدن  در خانه در به و )116 و ،111 ،108: همان(شدن  بيرون در به ـ

از ديگر آثـار   الحكمه كنوزو  التوحيد اسرارتوان گفت تأثير لهجة محلي در  درمجموع مي
  .تر است صوفيه بيش

  
  مرصادالعباد 4.2
 و ،)ق  654 -  573(دايـه   به معروف ،رازي الدين نجم جاويدان كارهاي از شاه يكي كتاب اين
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 از شـبهه  بـي  كتـاب  ايـن  نثـر . اسـت  فارسـي  عرفـاني  آثـار  و منثـور  متون نفايس از يكي
 شـمار  بـه  فارسـي  زبـان  در )كتـاب  از هايي قسمت در( شاعرانه هاي نثر نمونه دالويزترين

  .)54 -  53: 1384رازي، ( آيد مي
دليـل   در مـواردي بـه  . نيست دست يك كتاب سراسر در رازي الدين نجم شيوة نگارش

يابـد و اغلـب ظرايـف شـعري را      مندي نويسنده از ذوق شعري، نثرش رنگ شعر مي بهره
در بـدايت  «و پـنجم از بـاب دوم،    مكه قسمت اعظم فصول چهار گيرد، چنان خدمت مي به

.. .اي آدم از بهشت بيرون رو، «: مثال ؛گونه است اين» خلقت و در بدو تعلق روح به قالب
ايـن  ...  و اي حـوران بهشـت آدم را بـر دف دورويـه بزنيـد     ... خيز از سر آدم بر ،اي تاج

پرستي آدم بـر زمـين مـذلت     زنيم، روغن خود چيست؟ سنگ مالمت بر شيشة سالمت مي
بـاره گلـيم درد در   ديگر...  زنـيم  ريزيم، تيغ همت او را بر سـنگ امتحـان مـي    عبوديت مي
: همـان (» ... از علم عجز برافراشت وآدم آن دم بنگذاشت، و ب« .)93 :همان( »... برانداخت

جمالتي از اين دست كه آكنده از تشبيه، كنايه، تشخيص و ديگر صور خيـال اسـت؛    .)95
 .نام نثر شاعرانه يا شعر عالي منثور نيست ةجز شايست

 خصيصـه  بهار اين. شود شيوة خاصي استفاده مي مطلبي از نوع هر براي العباد مرصاددر 
 تأمل ولي از .)21 /3: 1386 بهار،(نكوهد  مي را آن و داند مي رازي الدين نجم نثر بر عيبي را
خوبي به اقتضاي  همين است كه توانسته به مؤلف بزرگ هنر كه يابيم درمي كتاب سراسر در

  .موضوع و حال مخاطب سخن بگويد

  رازي الدين نجم سخن هاي تازگي 1.4.2
 و تـر  نزديـك  فارسـي  زبـان  طبيعي به سياق را آن كوشد مي بندي جمله شيوة تغيير با مؤلف
  .كند پسند دل و درك قابل است، بيگانه فارسي زبان با كه پادشاهي براي
  .)43: 1384رازي، ( »آمده؟ كجا از نبود احديت نور در آنچ محمدي پاك روح در« ـ
 ،179 ،178 ،177 ،162 ،67 ،44 ،16: همـان ( »نشـود  گشـاده  تمـام  طلسم اين هرگز« ـ
  .)454 و ،200 ،191 ،188، 185

  كلمات تصغير 2.4.2
  .برده است بهره شيرين و لطيف يا گونه به قاعده اين از رازي الدين نجم

درويشـك   و ،)71: همـان ( روزكـي  ،)256 و 241: همـان (دلك  ،)276: همان( بيشترك
  .)456: همان(
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 افعـال  موارد، برخي كه در است اين رازي الدين نجم نثر بارز هاي شاخصه از ديگر يكي
 مرخم، صورت به را باستن و ،توانستن شايستن، مثل خواستن، لزوم و ،قدرت ،تمكين اراده،

  .است آورده امروزي شيوة به
 مفارقـت  عزيزان و دوستان صحبت از و) رفتن(رفت  نبايد عورات و اطفال سر از تا« ـ
  .)23 و 18: همان( »)گفتن(گفت  نبايد سكنم و مأوي تركه ب و) كردن( كرد نبايد

  صفات به پيروي از زبان عربي آوردن مؤنث 3.4.2
 جمع موصوف مورد در را صفات گاه ؛است نشده رعايت قاعدة كلي صفات تأنيث درمورد
 قاعـدة عربـي   مطـابق  عكس، بر گاه و) ... ،67 ،53: همان(مختلف  عوالم چون ،آورده مذكر

 ايـن  الـدين  نجـم  ظاهراً شيوة .)...، 113 ،58: همان(مفرده  عناصر: آورد مي مؤنث را صفات
 همـان  بـه  ،بـوده  معـروف  موصوف با تركيب صورت به او عصر در كه ،را صفات كه است

 مذكر فارسي زبان روح مطابق را صفت كرده، تركيب خود چه آن در و آورده مؤنث صورت
  .)88: همان(است  آورده

  خاص واژگان و تركيبات 4.4.2
 ،)116: همان(نارسيده  زردآلوي/ اخكوك ،)96: همان(دقيق  و باريك نكتة/ بيخردگيـ 

 ،)156: همان( كردن باز لب/ كردن باز دندان ،)150: همان( دلي ساده/ دلي سالمت
 ديده فارسي متون جاي هيچ در واژه اين( )180: همان( طلبي زياده پنداشتن، افزون  /نهاد بيش
 زنانه سيرت و مردان صورت/ خنوثت) 18: همان( داشتن زنانه سيرت/ ، انوثت)نشده
 توانستن  /دانستن ،)نشده بطض اي واژه شكل بدين لغت كتب در( ،)180: همان( داشتن

  . ...و ) 220: همان(
  مفرد شخص اول جاي  به مفرد ماضي شخص سوم استفاده از 5.4.2
 دولتـي  ،)همـان ( رسيدم مبارك/ رسيد مبارك ،)22: همان( شناختم واجب/ شناخت واجب
 گـرفتم  خـوب  فالي/ گرفت خوب فالي ،)23: همان( شمردم شگرف دولتي/ شمرد شگرف

دهندة تواضع ادبي نويسنده باشد كه امروزه به آن استفاده  تواند نشان كاربرد مي اين. )همان(
  .گويند از گونة ادبي زبان مي

  
  الهدايه مصباح 5.2

ايـن كتـاب   . اسـت  )ق  735 د(الـدين محمـود كاشـاني    ترين اثر شيخ عز مهم الهدايه مصباح
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ق به قرن هشـتم  و غنايم ملي ما متعليكي از آثار گرانبهاي نثر فارسي و ذخاير ادبي  كش بي
است كه در موضوع تصوف و اخالق در ميان آثار نثر فارسي قرن هفتم به بعد ممتاز هجري 

  .)32: 1367ي، انكاش(فرد است  و منحصربه
آن را از  چند ويژگي خاص سبكاما  ،دست است و يك ،غالباً ساده، رواننثر اين كتاب 

  :اند از سازد كه عبارت  ديگر آثار متصوفه متمايز مي
كنـد و فعـل را بـر      جا مـي   نويسنده در تعريف اصطالحات غالباً اركان جمله را جابه. 1

صورت علمي است يا ظنـي  معني اعتقاد انعقاد «: آورد، مانند  برخي از اركان جمله مقدم مي
ست كه بنده به تفرّد وصف ا اما توحيد ايماني آن ،)14: همان(» ...در دل به وجود مغيبات و 

ـ بر مقتضاي اشارت آيات و اخبار تصديق كند بـه   ـ سبحانه الهيت و توحيد معبوديت حق
  .)19: همان(» دل و اقرار دهد به زبان

زبـاني  سـازي   در جملهر اين كتاب اندك است و جايي د  از تعاريف گذشته، ميزان جابه
  .بسيار روان و نزديك به زبان امروز دارد

استناد به ابيات عربـي  . درصد واژگان عربي و اصطالحات عرفاني در آن بسيار است .2
بارز ايـن   ةتوان خصيص  مي. در اين كتاب در مقايسه با ديگر آثار صوفيه بسامد باالتري دارد

رسـد نويسـنده     نظـر مـي   كـه بـه   مĤبي و گرايش به زبان عربي دانست، تاجايي كتاب را عربي
بيتـي اسـتناد    چزبان فارسي را نخوانده كـه بـه هـي    ةيك از آثار منظوم عارفانه و عاشقان  هيچ

  .نكرده است
كه در متون فارسي تا قـرن ششـم رايـج     ،را هاي كهنگي صرفي زبان  نشانهدر اين اثر  .3
  .توان يافت  مي ندرت به ،استبوده 
  .شود  در آن ديده مي يواناهاي فر  ين لفظي و معنوي نمونهااز انواع حذف به قر. 4

 منشأ اين توحيد، نور مشاهده است و منشـأ توحيـد علمـي نـور    «: لفظي ةحذف به قرين
  .)21: همان(» مراقبه

هر اسمي دليل صفتي و هر صفتي سبيل معرفتي و هر معرفتـي  «: معنوي ةحذف به قرين
  .)23: همان(» معرف ربوبيتي و هر ربوبيتي مطالب عبوديتي

دهندة گرايش زبـان نويسـنده بـه زبـان      وجه وصفي با بسامد باال كه نشان استفاده از. 5
هم و طاقت بشري حسب استعداد ف مشيت الهي نود و نه اسم و هزار و يك، به«: امروز است

 يغيب به صحراي ظهور آورده، و جمال صفات را در آن مظاهر بر ديدة مشتاقان لقا ةاز پرد
» دهـد   ي مـي هـر لحظـه بـدان تجلـي ايشـان را تسـل       لقاي خود جلوه كرده، تـا  يبقا و بقا
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زيرا آنـان   ؛هاي ادبي در وجود اكثر صوفيه مشهود است  گرايش به زيبايي .)24 -  23  :همان(
  .انديشة او داشته باشنددر تري  خواهند با برانگيختن احساس مخاطب تأثير بيش  مي
  
  كاربرد محور زباني در آثار صوفيه ةمقايس .3

» تـرين پايگـاه عرفـان اسـت      ملمـوس «شناسي و  هاي اصلي در مباحث سبك زبان از محور
پرداختن به تحليل سبكي يك اثر بدون توجه بـه محـور زبـاني آن     .)194: 1387فوالدي، (

هاي صرفي و نحوي زبان بـه   حوزهبه جا با توجه  كاري ابتر و ناتمام خواهد بود، لذا در اين
  .پردازيم  مقايسه و تحليل سبك نثر صوفيانه مي

  
  محور صرفي 1.3

  از ادات مالكيت و تعلّق در معني اختصاص »از«همراه  صورت مضاف به به »آنِ«كاربرد  1.1.3
كه تا اواخر قـرن ششـم    اي از جمله نثرهاي متصوفه ،اعم از نظم و نثر ،در بسياري از متون

  :شود  اند، مشاهده مي  نوشته شده
مـن   از آنِ ،من است و اگر در جان آسمان و زمين است از آنِهزار عالم  و هژده«: كنوز

  .)54: 1387جام نامقي، (» است
 ــ  يوسـف بـود   از آنِكه چون داشت وي بـا بنـده باشـد، تجريـد وي چـون      «: كشف

  .)535: 1386هجويري، (» السالم عليه
محمـد  (» او بـه خـواب ديـد    از آنِكسـي   ـ اهللا رحمه ـ شيخ ما گفت محمود را«: اسرار

  .)255: 1366منور،   بن
اول قرن ششم  ةو تا اواخر نيم استتكوين  ةاين نمونه از اختصاصات سبكي دور: نكته

  .مشاهده نشد الهدايه مصباحو  مرصادالعبادهمين سبب در  به ؛مشاهده شده است
  »به«جاي  معني و به به »با« ةكاربرد حرف اضاف 2.1.3

كه  چنان ؛است بيش رواج داشتهو تا قرن هشتم كم» به«معني  به» با«در نظم و نثر كهن كاربرد 
اما بايد گفت اين ، )233: 1383حافظ، (» در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد«: گويد  حافظ مي

 هنجارصورت نوعي عدول از  بهفقط كه است كاربرد از قرن هفتم به بعد چنان كاهش يافته 
بسامد بـااليي دارد و نـوعي    چنان همكه در آثار صوفيه  درحالي است، شده  از آن استفاده مي
  .شود  حسوب ميپيروي از هنجار م
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  .)103: 1387جام نامقي، (» وطن خويش رسد با تا بوك روزي«: كنوز
 :ما را گفتند .ميستينگر يمروزي به جزوي از آن خواجه امام مظفر حمدان فرو «: اسرار

  .)44: 1366منور،   بنمحمد (» ي؟شو يمسر جزو  با
  .)103 :1384، رازي(» ياد آيدبا  تا بوك از ايام انسش«: مرصاد
  .)427: 1367كاشاني، (» صحو آمده بااز سكر حال فنا «: مصباح

  »به«در معناي  »را« كاربرد 3.1.3
از آن در صـوفيه نيـز    و كار رفتـه  وفور به به» به«معني  به» را« ،در متون ادبي ما تا قرن ششم

قابل توجه اين است  ةتنها نكت. اند  كرده  يكي از اصول رايج و مسلم زباني استفاده مي حكم
 ،برخالف آثار ساير طبقـات  ،الهدايه مصباحقرن هشتم چون  ةكه اين كاربرد در آثار صوفيان

  .شود  وفور ديده مي نيز به
  .)139: 1387جام نامقي، (» چه گفتند آن راترسايان و جهودان گفتند او «: كنوز
  .)150: 1386هجويري، (» اشارت كرد مراهارون «: كشف
خبر  راقاضي « ،)230: 1366منور،   بنمحمد (» گفت رايك روز حسن مؤدب «: اسرار

  .)229: همان(» دادند
آالت  ةواسـط  هـاي ديگـر بـه     اند و او را از عـالم   داده را و اين پنج حس آدمي«: مرصاد

  .)165: 1384رازي، (» اند  برخورداري نهاده ،ديگر كه بهايم ندارند
» اجـازت دهـد و بـه خـود خوانـد      راكـه ابـوحفص او    وقتـي بيرون نيايد اال «: مصباح

  .)220: 1367كاشاني، (

  »براي«در معناي  »را«كاربرد  4.1.3
كـار رود، امـا    اي از تاريخ در متـون نظـم و نثـر بـه      ممكن است يك واژه در دورة گسترده

زبـاني   هـم بر استفاده از واژه، بافت كالم نيز گوياي ارتزاق صوفيه از يك آبشخور و  عالوه
چه  در اين مورد آن. ندارد اختصاص به صوفيه» براي«در معني » را«و اال كاربرد  ،هاست  آن

لـه عربـي اسـت،     حكـم مفعـولٌ   و كلمة قبـل آن در » را«ي دارد استعمال تر بيشص تشخ
  .شود  ديده مي مرصادالعبادكه در نمونة  چنان  آن

و « ،)21: 1387جـام نـامقي،   (» بازگويم راروي نمود، شما  راچه امروز ما  و آن«: كنوز
  .)60: همان(» اند خداي را  اين هر سه دشمن
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 27   محمد خداداديو  يداهللا بهمني مطلق

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

مذاكرات و  راترويج و محققان را  تنبيه باشد و علما را تا به خواندن آن مريدان«: كشف
  .)341: 1386هجويري، (» زيادت يقين را عوام

  .)17: 1366منور،   بنمحمد (» ي بنا كردا خانه را پدر او«: اسرار
  .)127: 1384رازي، (» رامادر بيافريد اظهار قدرت  حوا را از پدري بي«: مرصاد
  .)266: 1367كاشاني، (» اتساعي پديد آيد راتا بدان واسطه مجال فكرت و عبرت «: مصباح

  تنهايي به »از بهر«يا  »را... از بهر «مركب  ةكاربرد حرف اضاف 5.1.3
  .)21: 1387جام نامقي، (» بهتر اين شرح داده آيد رادل ياران از بهر اكنون «: كنوز
  .)65: 1386هجويري، (» آن است كه به خلق نمايي كه من از آنِ اويم از بهر«: كشف
  .)67: 1366منور،   ابن(» هللا مرا فرياد رسااز بهر  ،اي شيخ: گفتم«: اسرار
» ماليكه بوده بـود كه آن گندم تا آن روز در دست دهقانان و مزارعان  آن از بهر«: مرصاد

  .)149: 1384رازي، (
» مقامـات در صـفاي حـال ايشـان منـدرج بـود       ةكه صـفاوة جملـ   آن از بهر«: مصباح

  .)111 :1367كاشاني، (
شـدن   همراهبا  كنوزالحكمهدر برخي از منابع چون » بهرز ا«كه مالحظه شد كاربرد   چنان

متمم است و جنبة تأكيدي دارد، زبـان  اي از كاربرد دو حرف اضافه براي يك   كه گونه ،»را«
شـدن و   مرور زمان در حال نو شود زبان صوفيه نيز به  دهد و معلوم مي  تري را نشان مي  كهن
  .روزشدن بوده است  به

  كاربرد پيشوند بر سر افعال 6.1.3
هـا    آنتـر   بـيش كه امـروز   ،پيشوندهاي قديمي ،ويژه نثر دورة ساماني هب ،در نثر قديم فارسي

بعـد هـم تـا قـرن هشـتم ايـن       در آثار متصـوفة دورة  . مستعمل نيستند، كاربرد داشته است
  .شود  وضوح ديده مي خصيصه به

ايـن پيشـوند مفهـوم    . جمله پيشوندهايي است كه به زبان دري اختصـاص دارد  از: فرا
افعال ساده چنين به هنگام تركيب با  كند، و هم  بخشد، جهت را مشخص مي  تأكيد به فعل مي
  ).339: 1386 بهار،(بخشد   اي به فعل مي  معنا و مفهوم تازه

  .)33: 1387جام نامقي، (» گيرد، بازو عقاب باشد فراو هركه از حرام «: كنوز
مردي بر آن در نشسته بود و كنيزكي در پـيش او  . رسيديم نيكو فرابه كوشكي «: كشف

  .)596: 1386هجويري، (» نشسته كه وي را مي غنا كرد
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  ... عرفاني اثر منثور چند و مقايسة ساختار زبانيبررسي    28

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

برابـر هـر    سـتد و در  فـرا به روي تازه و طبع خـوش   ها رنجو  ها مشقتو اين «: اسرار
  .)37: 1366منور،   بن محمد(» جفايي خدمتي كرد

  ).246: 1384رازي، (» گيرد فراو مريد از وي اخالق خوب «: مرصاد
  .)74: 1367كاشاني، (» شود  گيرد و بدان محفوظ مي  مي فراآن را به حكم وقت «: مصباح
. دهد  از پيشوندهاي قديمي است، اما همكرد آن تاريخ كاربردش را نشان مي» فرو«: فرو

فـرو  «شـود، ولـي در     رنگ كهنگي زبان ديـده مـي  » افتادن فرو«و » شدن فرو«مثالً در افعال 
» فـرو كـردن  « و »فرو رفتن«ي چون يها واژهامروزه هم در » فرو«واژ  خير؛ زيرا تك» گذاشتن

  .كاربرد دارد
  .)76: 1387جام نامقي، (» شوم دراز گردد فروو از اين بسيار است اگر به همه «: كنوز
  .)289: 1386هجويري، (» شدند، من بماندم فرو چون جمله اندر موافقت«: كشف
  .)355: 1366منور،   بنمحمد (» شدم فرومن برخاستم گريان و به سراي سلطان «: اسرار
  .)283: 1384رازي، (» افتد از ديدن و شنودن و گفتن و رفتن فرو تا حواس از كار« :مرصاد
  .)259: 1367كاشاني، (» گذارند فرو نفس خود را در ميدان رخصت خليع العذار«: مصباح

كه از مختصـات   براي افادة تأكيد) مثبت و منفي(در افعال ساده  »بـ«استعمال جزء پيشين  7.1.3
  نثر كهن فارسي است

حساب  د بهئزينت و زا» بـ«بر سر افعال مثبت جنبة تأكيدي ندارد و برخي آن را » بـ«آوردن 
فالني «جاي  اكنون در سبزوار به كه هم چنان .گر لهجه است بيان ،نگارندهنظر اند، اما به   آورده
ـ » بــ «امـا آوردن  . نظر نيستو هيچ قصد تأكيدي در » فالني برفت«گويند   مي» رفت سـر  ر ب

رسد مفيـد تأكيـد اسـت، زيـرا نويسـنده بـه پيـروي از هنجـار زمـان            نظر مي افعال منفي به
  .دشورا حذف كند و ابهامي ايجاد ن» بـ«توانست  مي

اجمالي به اين  اي هدر مقايس. دهد يمتري را نشان   بر سر فعل منفي، زبان كهن» بـ«آوردن 
بنـد    تر از زمان خود پاي  به نثر كهن كنوزالحكمه ،ه در ميان آثار مورد بحثرسيم ك  نتيجه مي

ي ها نهيزمو تربيت خانوادگي نويسنده، سير و سفرها و  ،عوامل طبيعي، شرايط اقليمي. است
  .در اين امر تأثيرگذار باشد تواند يممطالعاتي او 

  .)169: 1387جام نامقي، (» حقيقت آن بود كه هرچه خواهد كه بود بباشد«: كنوز
  .)28: همان(» كس از ما بنتواند برد هيچ ،و اگر چيزي روزي ما كرده است«: كنوز
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 29   محمد خداداديو  يداهللا بهمني مطلق

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

» و مشـايخ ايـن قصـه مريـدان را حيلـت و زينـت بـر مرقعـات بفرمودنـد         «: كشف
  .)65: 1386هجويري، (

  .صورت منفي مشاهده نشد به: كشف
بـه سـمرقند شـد و كفـار      ــ  نوراهللا قبره ـ و در آن وقت كه سلطان شهيد سنجر«: اسرار

  .)378: 1366منور،   بنمحمد (» او را بشكستند و آن حادثه بدان عظيمي بيفتاد يخطا
  .صورت منفي مشاهده نشد به: اسرار
  ).86: 1384رازي، (» او را به تهمت دزدي بگرفتند«: مرصاد
  .)118: همان(» ايشان را برين شجره در اين شكوفه بنگذاشتند«: مرصاد
در آخرت جهتي و وضعي و كيفيتي و هوائي و شعاعي و احاطت نور بصر به «: مصباح
  .)39: 1367كاشاني، (» اند كردهكه در دنيا مبصرات دنيوي را مشاهده  چنان هم ،مبصر ببايد
  .)407: همان(» نظر از حسن محبوب بنگرداند«: مصباح

  شرطي بعد از ادوات شرط يي شرطي به همراه ياها فعل 8.1.3
كه صوفيان مورد مطالعة  اين كاربرد نيز يكي از قواعد رايج در سبك خراساني است، درحالي

  .اند  ن هفتم و هشتم از آن پيروي كردهوما حتي در قر
جـام نـامقي،   (» هركجا كه عقل بودي بايستي آن عـز بـودي   ،اگر نور عقل بودي«: كنوز

1387 :50(.  
» وي را بـدان هـيچ ثـواب نبـودي     ،نبـودي اگر علم بـه فعـل و كسـب وي    «: كشف

  .)18: 1386هجويري، (
منـور،   بـن محمـد  (» با تو نيز صحبت نداشتمي ،اگر اين بيش از اين شنيدي«: اسرار

1366 :250(.  
  .)337: 1384رازي، (» ي ديگرها چوبفرق نبودي ميان عود و  ،اگر آتش نبودي«: مرصاد
» هرگـز بـه صـحبت نيامـدي     ،تر فاضلاگر دانستمي كه مرا دو ركعت نماز «: مصباح

  .)233: 1367كاشاني، (

فعـل اسـتمراري   (جاي مي و همي براي افادة معنـي اسـتمرار    مجهول به افعال به يالحاق يا 9.1.3
  )ناقص در غير مورد شرط و تمني

عمـد بـا    سـعدي بـه   رود يمـ گمان  .شود يموفور ديده  سعدي نيز به گلستاناين كاربرد در 
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

سبك شخصي ايجاد كند، لـيكن در ايـن آثـار كـه نويسندگانشـان       خواهد يمهنجارگريزي 
مدعي هنرمندي در نويسندگي نيستند و قصد ايجاد سـبك شخصـي ندارنـد، ايـن كـاربرد      

  .شود يمبرايشان پيروي از هنجار محسوب 
شف كنمي و آن را شرح دهمي من طريق اوليا را و اسرار حالت ايشان را چنان ك«: كنوز

  .)62: 1387جام نامقي، (» !كه همه خواهندي كه خاك بودندي، تا ايشان بر آن برفتندي
مرا گاهي برداشتندي و از خانة اين خواجه به خانة آن دهقان بردندي و من بـه  «: كشف

  .)506: 1386هجويري، (» ظاهر مسامحتي كردمي خواندمي و به) نفرين(باطن بر ايشان سند 
به هر دعوت كه شيخ را ببردندي، او از جهت موافقت شيخ، حاضر آمدي و بـه  «: اسرار

  .)226: 1366منور،   بنمحمد (» سماع بنشستي
جا بناي  در آن ،الدين را عادت چنان بودي كه چون شهري بگرفتي ملك صالح«: مرصاد
  .)460: 1384رازي، (» خير كردي
» آن سه شـرط الـزام نمـودي    ةمصاحبت كردي در مقدمهركه با ابراهيم طلب «: مصباح

  .)241: 1367كاشاني، (

  بر سر يكي از ضماير اشاره يا صفات اشاره »باز« ةكاربرد حرف اضاف 10.1.3
رهبر،  خطيب( ستا   حروف اضافة ساده آورده ورا جز» با«و » به«به معني » باز«رهبر  خطيب
آيـد و    مـي ) معيت( يجاي با گاهي كلمة باز به«: است بر اين نظرري نيز لخان .)196: 1372

 ةاصل اين حرف اضـاف  ،شفيعي كدكني نظر ا بهام. )334 /3: 1374خانلري، (» اين نادر است
ها،   دليل التقاي مصوت كه در زمان قرارگرفتن قبل از ضمير اشاره يا صفت اشاره به است» با«

ـ هـا حا   بـين آن » ز«صامت ميانجي  انـد    وقايـه ناميـده  » ز«ان آن را ل شـده اسـت كـه ايشـ    ئ
و  مرصاداين مورد تا قرن ششم كاربرد دارد، لذا در  .)دويست و سه: 1389منور،   بن  محمد(

. طـور گسـترده كـاربرد دارد    بـه  اسرارخصوص  هو ب رساله، كنوزا در ام ،كار نرفته به مصباح
  است؟ كار نرفته نيز به المحجوب كشفنكتة قابل تأمل اين است كه چرا در 

  .)37: 1387جام نامقي، (» !كه شكر نياري كفر آري؟ بازان و«: كنوز
  .)230: 1366منور،   بنمحمد (» همه در زبان من فحشي بودي زينا بو نيز «: اسرار

  
  محور نحوي 2.3

جايي  هو جاب ،در محور نحوي زبان به مباحثي چون كوتاهي جمالت، تكرار كلمات، حذف
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 31   محمد خداداديو  يداهللا بهمني مطلق

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

دهد صوفيه نيز براي جلب توجه مخاطب   اين امر نشان مي. استاركان جمله پرداخته شده 
  .اند  برده و به ارزش و جايگاه آن وقوف داشته  هاي بالغي بهره مي  روشاز 

  )ايجاز قصر(فاده از جمالت كوتاه است 1.2.3
 ،در آثار مورد مطالعه جمالت موجز، كوتاه. از ديگر وجوه اشتراك متون عرفاني ايجاز است

كوتاه پيـاپي حـذف بـه قرينـة لفظـي       ةو در بعضي مواقع در چند جمل شود يمبيان  و ساده
تقريبـاً   ،در متون عرفاني قبل از قرن هفـتم . شود يمكه فعلي تكرار  و يا اين رديگ يمصورت 

متون عرفاني نيز تحت تأثير تغييرات بزرگي  ،اين شيوه معمول است؛ اما از قرن هفتم به بعد
  .آورند ميها روي به اطناب   گيرند و نويسندگان آن  قرار مي اند پديد آمدهكه در نثر فارسي 

بخش، دقيقاً  تكننده و رضاي يك اسلوب قانع«بود كه بر اين نظر الكساندر وسه لوفسكي 
شـفيعي كـدكني،   (» دهـد  يمـ ين واژگان ارائـه  تر كمين انديشه را با تر بيشاسلوبي است كه 

  .)24: ب1386
ويژه صـوفيان   هآوردن نثرنويسان ب يكي از مقدمات پيدايش نثر فني روي« ،ازطرف ديگر

 اند و ظاهراً بـه  داده يمبه سجع بود و متصوفه بنابر داليلي، به زيبايي نثر خود اهميت فراوان 
: 1388غالمرضـايي،  (» ي داردتـر  بيشهمين دليل مظاهر جمال در نثر آنان ظهور و استمرار 

مجموع ايـن  اما در ،رار و ايجاز نقش بسزايي داردصر تكاظهور عن ترديد سجع در بي .)381
 ،متون تاريخي مخصوصاً ،هاي ادبي  حوزهمتون عرفاني در مقايسه با ساير  درتغييرات سبكي 

 الهدايه مصباحو ) 7 قرن( مرصادالعباديي هم از ها نمونهدر ذيل . چندان تأثيرگذار نبوده است
در برخي مواقـع   ،اين متون هنوز هم به پيروي از متون كهن دهد يمآمده كه نشان ) 8 قرن(

  .اند  از جمالت كوتاه و روان بهره جسته
انـد و اگـر بدنـد، و اگـر       و هركجا هستند، و در هرموقع كـه هسـتند، اگـر نيـك    «: كنوز

 دراند و اگر  ند، و اگر بر روي آبياند و اگر در هوا  ، و اگر در زمينماراند و اگر بي درست تن
، و هيچ منت بر ايشان پرورانم يماند، همه را روزي من دهم، و به لطف و كرم خود  قعر چاه

  .)293: 1387جام نامقي، (» ننهم
گاه از مرو رحلت كرد و به بغداد رفت و مدتي در صحبت مشايخ ببود و به  آن«: كشف

تولّا كردند و وي را جا نيز مجاور بود و باز به مرو آمد، مردم شهر برو  گاه آندمكه شد و چن
درس و مجلس نهادند و در آن وقت از مرو نيمي مردم متابع حديث رفتندي و نيمي طريق 

  .)148: 1386هجويري، (» كه امروز چنان هم ،رأي داشتندي
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بر كنار شهر ديهي است  ،به واليت نسا رسيد ـ العزيز اهللا روحه قدس ـ چون شيخ ما«: اسرار
جا منزل كند، پرسيد كه ايـن ديـه را چـه گوينـد؟      خواست كه آن. خوانندكه آن را اندرمان 

  .)39: 1366منور،   بنمحمد ( »اندر نرويم تا اندر نمانيم: شيخ ما گفت اندرمان،: گفتند
بـود، ولـيكن بـه     تياحـد شكر پرتو نور  اگرچند قند روح پاك محمدي از ني«: مرصاد

رحمت حدوث موصوف بود، و اين صفت در نور احديت نبود، و هرچـه محـدث اسـت    
اهللا «مطلقاً آن را ظلمت خلقت حاصل است، و نور مطلقاً صفت خاص خداوندي است كه 

  .)430: 1384رازي، (» نور السموات و االرض
كامـل و مكمـل    تا اول باطن مريد قابل تصرف واليـت شـيخ نگـردد، و او را   «: مصباح

نشناسد، به ظاهر منقاد و مستسلم او نشود، و ناصية اختيار خود در دست تصرف او ننهد و 
  ).149: 1367كاشاني، (» اخذ نواصي مريدان صورت اين معني است

  )ايجاز حذف(حذف فعل  2.2.3
هاي بروز ايجاز در كالم و از عناصري است كه دوشادوش تكـرار    حذف فعل يكي از جلوه

كـار رفتـه اسـت و از خصـايص دورة دوم نثـر فارسـي        موازات آن در متون عرفاني به بهو 
  .رود يمشمار  به

يكي از متلبسان علم كه كاله رعونت را عزّ علم نام كرده است و متابعت هـول  «: كشف
  .)24: 1386هجويري، (» ... و موافقت شيطان را سيرت امام) ص(  را سنت رسول

  .)18: 1387جام نامقي، (» به قول دوست كني نه به قول دشمن تا كاري كه كني«: كنوز
پس شيخ ما بامداد بر بوعلي فقيه تفسير خواندي و نماز پيشـين علـم اصـول و    «: اسرار

  .)24: 1366منور،   بنمحمد (» صلي اهللا عليه و سلم ـ نماز ديگر اخبار رسول
مثابت صفتي  روح بهاما اصل همه آن هفت صفت است و هر صفتي از صفات «: مرصاد

مثابـت ظلمـت و علـم     مثابت سفيدي و محبـت بـه   كه نورانيت به  چنان. از صفات قند است
مثابـت كثافـت و حيـا     مثابت لطافت و بقا به مثابت كدورت و انس به مثابت صفا و حلم به به
  .)42: 1384رازي، (» مثابت حالوت به

در ميان خلق منتشر و متفرق گشـته و  تدريج  هاز سابق به تالي رسيده است و ب«: مصباح
ث خلف از سلف فرا گرفتـه و ظلمـات آن قرنـاً    اربه عداوت و بغض كشيده و به طريق تو

» بعد قرن تراكم پذيرفته تا به حد جدال و خصومت رسيده و بـه سـب و تكفيـر انجاميـده    
  .)4: 1367كاشاني، (
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  )اطناب(تكرار  3.2.3
است كه گاه بسيار خـوش نشسـته و   » تكرار«نثر عرفاني كاررفته در  يكي از عناصر مهم به
 كـه معـاني مكـرر    سبب اين متأسفانه در زبان وعظ به. زدگي شده است گاه ماية مالل و دل

شـفيعي كـدكني،   (» ميدان ترادف مفردات بسيار باز است«: ست، و به قول شفيعي كدكنيا
عنصـر   نيتـر  مهـم . ديـ گرا يمـ در بسياري موارد كالم به تكرار مكـررات   .)54: الف1386

  .ي كوتاه استها جملهتكرار، تكرار فعل در 
و  هـا  جملـه در پايـان   تكرارهـا گاه  .1 :تكرار ممكن است از دو وجه قابل تأمل باشد«
گاه تكرارهايي  .2 ،... هاست مصراعحكم رديف در  كه در يا گونه به ؛صورت قرينه است به

يافت و آن هم براي رسـاندن اغـراض    توان يم اًاست كه در كالم واعظان و خطيبان مكرر
گونـه تكرارهـا را بايـد متـأثر از شـيوة سـخن واعظـان         شك اين گوينده مؤثر است كه بي

احمد از آن دسـته تكرارهـايي اسـت     خيشتكرارهاي  .)406: 1388غالمرضايي، (» دانست
  .ده و بر زيبايي كالم افزوده استشكه غالباً باعث ايجاد آهنگ 

دنيا زندان او باشد، گور مرغزار او باشـد، روز رسـتاخيز روز بـازار او باشـد، و     «: كنوز
بهار او باشد، و بهشت نثار پاي او باشد گاه او باشد، و شفاعت دوستان نو گاه جلوه حساب

ديدار او باشد، و مقصـود او رضـاي او باشـد، و ديـدار      ةو درجات و انهار آن فداي نظار
  .)61: 1387قي، جام نام(» عطاي او باشد

، و ... ابوالخير بـوده اسـت   ـ العزيز اهللا روحه قدس ـ كه پدر شيخ ما ابوسعيد   بدان«: اسرار
» و پيوسته نشست او با اصحاب صفه و اهـل طريقـت بـوده اسـت    ...  او عطار بوده است

  .)16: 1366منور،   بن محمد(
از خالصـة عـالم   صورت دل را از خالصة عـالم اجسـام سـاخته و جـان دل     «: مرصاد

كه هرچه لطافت اجسام مفـرد و مركـب بـود، بسـترند و از آن غـذاي        ارواح ساخته، چنان
نباتات ساختند، و هرچه لطافت نباتات بود بسترند و غـذاي حيوانـات سـاختند و هرچـه     
لطافت حيوانيات بود بسترند و غذاي آدمي ساختند و هرچه لطافت غذا بـود بسـترند و از   

  .)146: 1384رازي، (» ختندآن تن آدمي سا
تركيب ميان روح و قالب باقي بود، اجتماع و تفرقه از لـوازم   ةو مادام تا رابط«: مصباح

» وجود بود، پس عارف محقق پيوسـته بـه روح كـه محـل مشـاهده در عـين جمـع بـود        
  .)128: 1367كاشاني، (
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  )اطناب(جمالت معترضه  4.2.3
يكي » اعتراض«. ساير طبقات جامعه داردتري از  كاربرد بيشهاي معترضه در نثر صوفيه  جمله

از نـوع حشـو    ،خصوص آثـار صـوفيه   هب ،از انواع اطناب در كالم است و در اغلب آثار ادبي
 آيد و عموماً در زبان فارسي براي اغراضي چون وصف، مدح، هجو، دعا،  حساب مي مليح به

  .راي دعا و مدح استفاده شده استورد نظر غالباً بم ةرود، اما در آثار صوفي  كار مي نفرين به و
اند كه خداي داند از   ها كرده چندان كتب ـ ادام اهللا عزّهم ـ در اخالص ائمة اسالم«: كنوز

در ايـن عبـارت جمـع مكسـر عربـي       .)126: 1387جام نامقي، (» هر نوعي و در هر علمي
  .هاي رايج در سبك خراساني است جمع بسته شده كه از ويژگي» ها«دوباره با » كتب«

» سـلمه اهللا  ـ  و امروز ورا خلقي نيكو مانده اسـت و بزرگـوار، خواجـه احمـد    «: كشف
  .)258: 1386هجويري، (

  .)93: 1366منور،   بنمحمد (» : ...گفت ـ العزيز اهللا روحه قدس ـ روزي شيخ ما ابوسعيد«: اسرار
نفس بر سـر   ةآنند كه اگر مدت عمر در تزكير ب ـ قدس اهللا ارواحهم ـ مشايخ ما«: مرصاد

  .)212: 1384رازي، (» نفس تمام مزكي نگردد ،برند
 ـ اهللا عنه رضيـ  عمر خطاب را ـ صلي اهللا عليه و آله ـ اهللا رسولكه وقتي   چنان«: مصباح

» بـود  تـر  محتاجبه كسي ده كه از من  اهللا رسول، عمر گفت يا ديبخش يماز مال غنايم چيزي 
  .)250: 1367كاشاني، (

  جايي اركان جمله هجاب 5.2.3
زدگي  نواختي و دل و كالم را از حالت يك ديافزا يميي كه بر بالغت سخن ها روشيكي از 
 نيتـر  جيرا. شود يمهايي است كه به اقتضاي حال در سخن اعمال   جايي ه، جابكند يمخارج 
  .مورد نظر تقديم فعل بر متمم استجايي در متون  هنوع جاب
  .)62: 1387جام نامقي، (» چنان باشد كه غالب گردد بر بندة من دوستي من«: كنوز
وي را كرامات مشهور است و فراسات مذكور، و مخصوص بود به فراسـت و  «: كشف
  .)98: 1386هجويري، (» صالبت
منـور،    بـن محمـد  (» ... و اگر يكي از دو امام تساهلي فرموده باشـد در مـذهب  «: اسرار

1366 :21(.  
كـه   نشـاند  يمـ بر كار  ها نهيآو بر بيرون و اندرون او مناسب صفات خداوندي «: مرصاد

  .)72: 1384رازي، (» هريك مظهر صفتي بود از صفات خداوندي
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

ي ها يژگيوترديد هر اثر  بيگفتني است اگرچه آثار متصوفه وجوه اشتراك بسيار دارند، 
هاسـت كـه در     وجود همين ويژگي. كند خاصي دارد كه آن را از ديگر آثار مشابه متمايز مي

  .شود يمبين اهل ادب از آن به سبك شخصي ياد 
  

  گيري نتيجه. 4
با وجود شـدت نفـوذ    ،است كههجري اول قرن ششم  ةجمله نثرهاي نيم نثر احمد جام از

و سادگي خـود را حفـظ كنـد و     ،توانسته است شيوايي، رواني ،زبان عربي در زبان فارسي
صـوفيه  . دشوها  مختصات نثر كهن فارسي دري را به خدمت بگيرد و مانع زوال آنتر  بيش

تا قرن ششم متـداول   تر بيش كه ،عموماً با توجه به طبقه و نوع مخاطبان خود، از زبان ساده
كـه    اي  گونـه  بـه  .انـد   ليكن از تأثير زبان رايج روزگار خود بركنار نمانـده  ،اند بردهبوده، بهره 

روانـي زبـان و نفـوذ واژگـان عربـي       درآييم،   تر مي  توان گفت هرچه در طي زمان پيش  مي
نثـر  . شـود   حلي كاسـته مـي  افزوده و از واژگان و نمودهاي كهن زبان فارسي و تأثير لهجة م

با نثر بسياري از صوفيان قبل و بعد از خود از نظر سبكي قرابت  كنوزالحكمهاحمد جام در 
گفت صوفيه عموماً به سنن  توان يمحدي است كه اين خويشاوندي تا. ردو خويشاوندي دا

صوفيه جدا وجوه افتراق كه سبك او را از سبك ديگر . اند بودهبند  زباني گذشتگان خود پاي
هـاي    كند و اختصاص به خـود او دارد، شـيوة تنظـيم مطالـب ابـواب كتـاب و اطنـاب         مي

  .وستفرد و برخي اصطالحات خاص ا بهمنحصر
 

  منابع
 .اميركبير: ، تهران1، ج شناسي سبك). 1386(بهار، محمدتقي 

شيخ احمد جام بـر اسـاس    تحليل ساختار زباني نثر عرفاني«). 1390(بهمني مطلق، يداهللا و محمد خدادادي 
 .3، ش 4، س بهار ادب، »التائبين الحكمه و انس كنوز

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : ، به تصحيح علـي فاضـل، تهـران   كنوزالحكمه). 1387(جام نامقي، احمد 
  .مطالعات فرهنگي

 .ليشاهع صفي: رهبر، تهران ، به كوشش خليل خطيبديوان حافظ شيرازي). 1383(الدين محمد  حافظ، شمس
ـ پا تـا  متصوفه شاعرانة نثر تحول ريس يبررس«). 1383( محسن مؤخّر، ينيحس ـ پا ،»هفـتم  قـرن  اني  نامـة  اني

  .مدرس تيترب دانشگاه ،يدكتر
  .نشر سيمرغ: ج، تهران 3، يفارس زبان يخيتار دستور). 1374(خانلري، پرويز 
  .توس: مستشارنيا، تهران، به كوشش عفت دستور تاريخي زبان فارسي). 1386(خانلري، پرويز 
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

كتاب حروف اضافه و ربط مشتمل بـر تعريـف و تقسـيم و    : دستور زبان فارسي). 1372(رهبر، خليل  خطيب
  .مهتاب: ، تهرانشرح اصطالحات و معاني و كاربرد حروف

 .زوار: ، تهرانفن نثر در ادب پارسي). 1375(خطيبي، حسين 
 .علمي و فرهنگي: ، به اهتمام محمدامين رياحي، تهرانالمبدأ الي المعادمرصاد العباد من ). 1384(الدين  رازي، نجم

  .اميركبير: ، تهرانوجو در تصوف ايران جست). 1369(كوب، عبدالحسين  زرين
 .آگاه: ، تهرانهاي سلوك تازيانه). الف1386(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .آگاه: ، تهرانموسيقي شعر). ب1386(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .مركز چاپ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: ، تهرانشناسي نثرهاي صوفيانه سبك). 1388(غالمرضايي، محمد 
 .توس: ، تهرانشرح احوال و نقد و تحليل آثار احمد جام). 1373(فاضل، علي 

 .فراگفت: ، قمزبان عرفان). 1387(فوالدي، عليرضا 
 نيالـد  جـالل  قـات يو مقدمـه و تعل  حيتصح ،هيالكفا مفتاح الهدايه و مصباح). 1367(كاشاني، عزالدين محمود 

 .هما نشر: تهران ،ييهما
، تصـحيح و مقدمـه و تعليقـات    اسرارالتوحيد في مقامـات شـيخ ابوسـعيد ابـوالخير    ). 1366(منور    بن  محمد

 .آگاه: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
محمـود عابـدي،    تعليقات، تصحيح و مقدمه و المحجوب كشف). 1386(عثمان   بن  هجويري، ابوالحسن علي

  .سروش: تهران
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