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  درآمد
شـناختي رسـالة عرفـاني كهـن و     اين مقاله شامل معرفي اجمالي و بررسي سبك

 .هـاي زبـاني آن اسـت   اي از ويژگيششم و بازنمايي پـاره ارجمندي از سدة پنجم يا 
آن  نـه عنـوان   هايي در آغاز و انجـام دارد، نـه نـام نويسـنده و    افتادگيچون اين اثر 

نسخة ديگري . آيدشناخته است؛ از متن رساله نيز اطالعي در اين مورد به دست نمي
 .هم از اين اثر تا كنون به دست نيامده است

 معرفي رساله
پژوه، متعلق به دكتـر  تقي دانشمحمدنسخة موجود از اين رساله، طبق نوشتة  تنها

: 1337 پـژوه  دانـش ( را اجماالً معرفي كرده اسـت  آن پژوه دانشاصغر مهدوي است كه 
6/328( . 

 مانـد مي»مجالس«اند، ساختار كتاب به كتابهايپژوه ياد كردهكه استاد دانشچنان
پيري عارف است كه به شـيوة   يهايمجالس يعني سخنرانو به گمان بسيار بازنوشتة 

 . كرده استشايع آن روزگاران بر مريدان امال مي
گواه اين نكته جز ساختار كتاب و نوع مضـامين و مطالـب آن، يكـي پراكنـدگي     

هـا ديـده    مطالب و مباحث است و نداشتن نظم و ساماني از آن دست كـه در كتـاب  
كـه   هـا  هـا و سـازه   چيدمان واژهي در يهايگاه آشفتگو يها شود؛ ديگر پس و پيش مي

بنويسد و آن  و ناهموار اي نوشتة خويش را چنين آشفته نمايد نويسنده بسيار دور مي
كـه كسـاني پرسشـي     هايي گوياي اينسديگر عبارت را چنين دشوار و ناهموار سازد؛

در مجالس وعظ و ها بيشتر گونه پرسش است و اين داده مي اند و شيخ پاسخ پرسيده مي
نسنجيده؛ و پـنجم   يهايبند آيد؛ چهارم بخش آمده است و مي بحث و درس پيش مي

 .هر بخش حمد و ثناي آغاز
ـ اين نشانه بررسـي از گونـة   دايـن فـرض اسـت كـه رسـالة مـور       دها همه مؤي 

روست كـه در جاهـاي بسـياري،     صوفيانه است و گويا از همين هاي»گفتارنوشت«
دور  .مطلوب را ندارند و حتي گاه بـا ابهـام همراهنـد    و رساييعبارات آن شيوايي 

و همين موجب كرده است مي ياو را تندنويسنيست كه كسي از مريدان شيخ سخنان 
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 ها و عباراتي از قلم بيفتد، يا پس و پيش يا تحريف شود، و در نتيجهشده تا گاه واژه
دور نيسـت بخشـي از   جاهايي از متن دچـار پيچيـدگي و پراكنـدگي شـود؛ البتـه      

ص گوينده بوده كه مريدان به سبب گويش و لهجة خاآن  يهايسامان و بييها پراكندگ
 هاييآمد تحريف پي يهااز نارساي دور هم نيست كه بخشي. اند آن را تغيير دهندنخواسته

 . است باشند كه از سوي كاتبان در نسخه راه يافته

 ساختار رساله
اعتصـمت  « اصلي است كه بيشتر آنها بـا عبـارت   اين متن مركّب از هژده بخش

تواند به مؤلف كتاب تحـت  مي اين شيوه كارشوند و آغاز مي »بالحي الذي ال يموت
هاي عرفاني در دسـترس چنـين   اشته باشد، زيرا ما در ديگر كتاببررسي اختصاص د

شوند، باري بيشتر بخشهاي اصلي كتاب با همين عبارت آغاز مي .اي را نيافتيمشيوه
همـين   و. اندشروع شده »بسم اهللا الرحمن الرحيم« اندكي است كه باهاي  بخشتنها 

تواند دليلي باشد بر اينكه گوينده، همانند ديگر واعظان، مجـالس خـود را بـا    نيز مي
هاي نه آغاز كردن تمامي يا اكثـر بخشـ   ، وگركردهعباراتي در حمد خداوند آغاز مي

 . ي واحد ظاهراً مرسوم نبوده استيك كتاب معمولي با عبارت
هر بخش اصلي نيز به چند بخش فرعي با عنوان فصل تقسيم شده كه در بسياري 

نمايند، يعني مطلب فصل بعدي مطلب  درست و سنجيده نمييها بنداز جاها اين فصل
اي از فصل قبل نيست تا نياز به عنوان فصـل باشـد، بلكـه چـه بسـا       تازه و گسسته
 . از هم نارواآنها فصل جديد دنبالة مطلب فصل قبلي است و جدا كردن آشكارا آغاز 

 زمان تأليف
آيـد  پژوه، از جنس كاغذ و خط اين تنها نسخه از كتاب بر ميبه نظر استاد دانش

كه خود كتـاب از چـه   اما اين ،تم نوشته شده باشدشهاي هفتم و هكه بايد ميان سده
سـخن بـه    521البته يك بار در متن از سال . روزگاري است، درست دانسته نيست

گاه كـه  آن 18هاي بخش  نويسنده در آغازه. باشد كارگشاتواند  ميان آمده كه اين مي
و كيسـتي و  ] 82سورة نمـل،  [ »منَ الْأَرضِ دابةًأَخْرَجنَا لَهم «دربارة تفسير و تأويل 



 57آينه ميراث، شماره  /148
 

دهد و روح آن را بـه  ست ميگويد، تأويلي تازه از آن به دچيستي آن دابه سخن مي
 : گويددهد و ميتطبيق مي) ص( اي با وجود حضرت پيامبرگونه

 )88برگ( ».اما حقيقت آن دابه پانصد و بيست و يك سال است كه كشف شده است. ..«

بوده  521گفته سال گاه كه اين سخنان را ميآيد كه مؤلف آناز اين عبارت برمي
اي باشد دالّ بر روزگار مؤلف و تأليف اين شايد قرينهاوايل سدة ششم، و است يعني 

سال از تولد يـا   521درست دانسته نيست كه مقصود، گذشتن  با وجود اين .كتاب او
 .سال از هجرت 521است يا گذشتن ) ص( بعثت پيامبر

 مؤلف
 :آيد كه مؤلف ناشناسجاي كتاب بر مياز جاي

هـاي  و حاالت و مقامـات و تجربـه  اندوخته بوده است  و تجربهعارفي بزرگ  ـ 
لحن سخن او هنگام بيان نكات و حاالت عرفاني لحـن   است؛ درك كردهعرفاني را 

كسي است كه خود اين راه را رفته و اين مسائل را آزموده اسـت و گويـا از همـين    
روست كه او هرگز از هيچ عارف و صوفي ديگري نام نبـرده اسـت و سـخني نقـل     

تنها كسي از صوفيان كه نـامي از او  . اين كتاب است يهايويژگنكرده و اين خود از 
يك بار با نام حسين منصور و ديگربار ، حالج است كه مؤلف از او دهدر اين متن آم

 .اي نهـاده اسـت   گونه با نام حسين از او ياد كرده است و بر اناالحق گويي او انگشت
كـه مؤلـف   اي باشد بر اينقرينهتواند هاي صوفيان در اين كتاب ميهمين نيامدن نام

اي بر قدمت زمـاني  تواند قرينهگونه كه ميخود پير كامل و مستقلي بوده است همان
 . او نيز باشد

بر قرآن و حديث چيرگـي بسـيار داشـته اسـت و در جـاي جـاي سـخنان و         ـ
 گرفته است؛هايش به مناسبت، از آيات و روايات بهره مي نوشته
كه سالك قرآن و حديث و مسائل شريعت و تأكيد او بر اينبستگي مؤلف به  دل ـ

، شـايد  )14بـرگ ( گرددنبايد امر و نهي شريعت را كوچك شمارد و گرنه اباحتي مي
و . .. قشيري، ابونصر سراج و مانندكه او عارفي اهل شريعت بوده نشاني باشد بر اين
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گوهـاي دلكـش او    و گفـت ، امـا  بيشتر زاهدانه بوده استعرفان او  ،به عبارت ديگر
، نيز گرايشش بـه تأويـل آيـات و بـاطن     ... دربارة خرابات محققان، عشق، شاهد و

نبوده و مانند عارفاني چون احمد غزالي و  دهد كه چندان ظاهرگراعبادات، نشان مي
عين القضات، ديد و دلش باز و روشن بوده و عرفانش با عرفان عاشقانه نيز پيوندي 

 . تاس نزديك داشته
اش به باطن عباداتي ماننـد نمـاز و    همين گرايش او به تأويل آيات و دلبستگي ـ

 . سازد روزه، او را به باطنيان نزديك مي
آيد كـه، ماننـد بسـياري از عارفـان بـزرگ،      اي از ديدگاههاي او بر مياز پاره ـ

براي نمونه در آغاز بخـش چهـارم كتـاب آشـكارا ماننـد      . مذهب بوده استاشعري
آيد از مسبب االسـباب يعنـي    هاي گوناگون پديد مي شعريان كارهايي را كه از سببا

 . استدانسته مي خداوند
ايمـان   ابـوبكر و عمـر، نيـز اشـاره بـه      ةآميز در بار عبارات و رواياتي ستايش ـ

107Fنياوردن ابوطالب

 . هاي آشكاري هستند بر سني بودن او نشانه. .. و 1
جز زبـان   شود كه مؤلف بهاز دوازده بيت فهلوياتي كه در كتاب آمده آشكار مي ـ

فارسي و عربي به زباني محلي نيز آشنا بوده، و همين فهلويات شايد بتواند سـرنخي  
 . گاه او باشد براي شناسايي زادگاه و زيست

به شـيوة  آيد كه مؤلف با شعر فارسي آشنا بوده و  از سيزده بيت فارسي متن بر مي ـ
در سخنان خود از شـعر   امثالهم عارفاني چون ابوسعيد، احمد غزالي، عين القضات و

108Fكسايي مـروزي  از اين سيزده بيت، دو بيت از. است گرفته بهره مي

 ةاسـت، گوينـد   2
 

 گلشني :نك(نيستند بنا به اعتقاد شيعيان، ابوطالب به اسالم ايمان آورد در صورتي كه سنيان بر اين باور . 1
1372 :5/618 .( 

 : اين دو بيت. 2
ــاد صــبا روان شــد فــردوس گشــت صــحرا    ب

 
ــ  ــهبا   ةآورد نامـ ــه صـ ــبا بـ ــاد صـ ــل بـ  گـ

 
 

 گلـــزار بـــي تأســـف خنديـــد بـــي تكلـــف
 

ــيش تخــت يوســف رخســار    زليخــا ةچــون پ
ص انديشه و شعر او، كسايي مروزي، زندگي،(اي پنجاه بيتي منسوب به كسايي مروزي نقل شده است كه از قصيده 

 ترجمان البالغـه كه در  28نقل شده و بيت  لغت فرسكه در  22و 19به گفتة استاد رياحي، به جز بيتهاي ). 70
هاي دهم و يـازدهم  مربوط به سده االشعار، خالصةتتمة ترين سند ديگر بيتها، جنگ موسوم به كهن آمده است،

 .آيدتر از آنها به دست مياين متن كهن، سندي بسيار كهناست؛ و اينك با بودن دو بيت مورد اشاره در 
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ـ  ناسيم ويازده بيت ديگر را نتوانستيم بازش ايـن كـه   . ددور نيست از خود مؤلف باش
تواند حاكي از قدمت زمـان زنـدگي او   كند مينميمؤلف از شاعران كهن شعري نقل 

دهندة اين است كه سنايي در زمان او هنوز مذكور در متن نشان 468سال . باشد بوده
كرد، والّا علي القاعده مؤلف به شعر او كه زاده نشده بود يا دوران كودكي را سپري مي
   .دكرمورد توجه خاص عارفان بوده، استناد مي

 زباني متن يهاييژگنگاهي به و
هاي پنجم يادآورِ متون سدهبرخي از كاربردها در اين متن نشان از كهنگي دارد و 

 بـرگ ( »خواسته نبـودتي « ، يا تركيب)29 برگ( »بودماني« مانند فعلو ششم است 
كه در متون كهن  »رستي« يا كاربرد مكرر) 20 برگ( »دانستن ... در« يا تركيب) 93

اما كثرت واژگان و تركيبات عربي و چشمگير نبودن واژگان و . استكاربرد  بسيار كم
به هـرروي  . سازد تركيبات فارسي سره و كهن، آن را با متون قرن هفتمي نزديك مي

 .بيشـتري نيـاز دارد   يهايپديد آمده، به بررس اينكه اين رساله در چه زمان و در كجا
سـه اليـة آوايـي، واژگـاني و     زبـاني ايـن مـتن را در     يهايكوشيم تا ويژگ اينك مي

 :هايي باز نماييم ساختاري با آوردن نمونه

 الية آوايي
هـا  نخستين الية زبان اليه يا سطح آوايي است كه به گونة گفتاري واجهـا و واژه 

ويـژه   هـاي فرهنگـي، زمـاني، مكـاني، و بـه      چيزي كه بر پاية زمينه شود،ط ميومرب
متن  ست كههاگوني و همين گونه. )244ـ243 :1391ي فتوح( پذيردگوني مي گويشي گونه

ـ  يونـد پ اش يخيو تـار  ياجتمـاع فرهنگـي،   يبافتهـا هـا و   زمينهرا با  زنـد و در   يم
كان و بسا در شناسايي زمان، م گشا باشد و چه تواند راه شناختي مي سبك يهايبررس

 . هايي به دست دهدسر نخ تننويسندة م
.. . هاي ابدال، تشديد، تخفيف، كاهش، افزايش و آوايي خود به گونه يهايگون گونه

آنهـا  نيز بيشـتر گويشـي و انگيـزة    آنها هايي كه زمينه و بستر  گونه ؛پذير است بخش
 ردفرشـيدو (اسـت   سـازي  كوشي و آسـان  شناسيك چون كم برخي از هنجارهاي زبان

 . )1380: 1380؛ باقري 571: 1384
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 ابدال . 1
كـه آوايـي    هايي ديگر است كه بيشتر در واج ابدال دگرگون شدن واجي به واجي

  :نمونهچند اينك . )572: 1384فرشيدورد ( دهد نزديك به هم دارند، روي مي
 »ت« و »د« ابدال

 . )65 برگ( در آن عالم تهمت ما را منكر گشته بوديت
 . )71 برگ( آنچه از عرش و فرش نديديت، در آدم بديديت

 :»ب« و »و« ابدال
 . )19 برگ(. . . كابلي را از حضرت بفرستند / كاوليگه آن

 . )24 برگ( زابلي بچيند/ ل بايد تا گل زاوليزيرا كه رستم زا
 : »ب« و»ف« ابدال
 )90 برگ(. . .  زبان را رنجه مدار به كلمة/ زفان
 :»ف« و »خ« ابدال

 . )37 برگ( درخشد/ درفشددر ميان آن قنديل شمعي پديد آيد، همچون برق مي
 :»ج« و »ژ« ابدال
 . )90 برگ( كوژي راست كنيم/ جمله را از كوجي. . . 
 :»ي« و »و« ابدال

 . )41 برگ( گويدمي. . .  سوم را/ و طايفة سيم

 حذف/ تخفيف. 2
 يان يا پايـان واژه اسـت  هايي از آغاز يا مكم كردن واج يا واجتخفيف يا حذف، 

ما نمود بسيار ندارد و بيشترين بسامد  مورد بررسيكه در متن  )582: 1384 فرشيدورد(
گاه نيز . به جاي آورد آردگاه و ديگر كاربرد  است به جاي آن گـه  آنآن يكي كاربرد 

به جاي  نگه، كاران به جاي گناه گنهكارانبه جاي آگاهي،  آگهيبه جاي دهان،  دهن
 . به جاي جايگاه جايگهنگاه، 

به جاي دانستيد  كرديو  دانستييك بار نيز فعل مفرد به جاي فعل جمع آمده و 
 . )65 برگ( و كرديد
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 افزايش. 3
در . )604: 1384فرشيدورد ( افزايش يعني افزودن واج در آغاز يا ميان يا پايان واژه

 به جاي ستاره استارههاي اندك آن مانند  متن ما بسامد چنداني ندارد اما همان نمونه
 :به جاي ده نشان از كهنگي متن دارند ديه، )41 برگ( به جاي تار تاره، )47 برگ(

 الية واژگاني 
كسـان   كـه  د شناختي جايگاهي چنـان كارسـاز دار   متن از نگاه سبك هرواژگان 

كوشيم  جا مي در اين .)249: 1391فتوحي ( خوانند گزيني ميبسياري سبك را هنر واژه
 :واژگاني اين متن را باز نماييم يهايايي از ويژگ تا پاره

 

 :كاربردها كهن
اند و  روزگاري رواج داشتههايي است كه اربردها، واژگان، تركيبات و ساختك كهن

ي يهـاي انـد يـا در لفـظ و معنـي و سـاخت دگرگون       از گردونة زبان بيرون رفته كم كم
نشان از كهنگـي مـتن و    كاربردها كه بيشتر  هايي از اين گونه اينك نمونه. اند پذيرفته

 :دارند سازي نويسنده گاه نشان از واژه
/ السـافلينيان  اسفل/ امشبينه/ ريزيدن/ نمودگاري)/ تنهاخوري= ( رستي/ ناباكي

تيمار / تك و پوي/ بارز گرداندن)/ پديد =( باديد/ برسختن/ بهل)/ كفه ترازو=( پله
/ شـفقت بـردن  / خـوردن تغـابن  / دروغ داشـتن / )رياكاري(=  بازيخرقه/ خوردن
/ دوي/ تا بوك/ )ورساختنلگام زدن، مجب(=  ملجم گرداندن /فتوح كردن/ آفرين عبارت

بـه صـحرا   )/ عمومـاً = ( برعمـوم / ابـد االبـد  )/ هدايت= ( راه كردن/ مانندي كردن
= ( مانا/ كم آمدن. . . از/ كم زدن/ توقيع بركردن/ ندم خوردن/ فتوح كردن /آوردن
 . حدثان/ به صحرا آوردن/ به مره رسيدن/ قرايان)/ اسم اعظم= ( زرگنام ب)/ همانا

 :يا گونه با گزارشهمراه  كهنچند كاربرد  اينكو 
 دانستن) امري يا چيزي( در



 153/ اي عرفاني شناختي در رسالهنظري سبك

 

او در زبان تو بداند « عبارت .در چيزي دانستن به معني آگاهي داشتن از آن چيز
هفـتم   ةكاربردي كهن و كميـاب اسـت كـه از سـد     )20 برگ( »و تو در زبانِ او نداني

ريـاحي  ( ها نيز نيامـده  نامهيك از واژه كم چنان فراموش گشته كه در هيچ سو كم بدين
1368 :125( .  

 »گفتن. . .  به ترك«
بـه تـرك   « دست نهـادن در عبـارت   گفتن به معني ترك كردن و از. . .  به ترك

 ةنيز كاربرد كهنِ كميـابي اسـت كـه از سـد     )84 برگ( »بگويد. . . يها عصيان و خوش
 . سو رو به فراموشي نهاده هفتم بدين

 فقط، تنها= اال 
است، در عبارت زير به معناي » مگر«و » جز«الّا كه از ادوات استثنا و به معناي 

مسـتحقّان  در ناحقيقت رحمت رحيميت آن باشد كـه  «: تنها و فقط به كار رفته است
يعنـي   »اال در مستحّقان حقيقي رسد« .)5برگ ( »حقيقي رسد نرسد الّا در مستحقان

 . تنها به مستحقان حقيقي رسد
 نبودي =نبودتي 

كـاربرد   )93 بـرگ ( »ياگر تو نخواسته بـود = اگر تو خواسته نبودتي« در عبارت
 ةبرخي از متون كهن است و گويـا از سـد   ةويژه و كميابي از فعل شرط آمده كه ويژ

 . )2/329: 1366خانلري ( ششم بدين سو از رواج افتاده
 بوديم مي= بودماني 

كـاربردي   )29 برگ( »)بوديم مي= ( كاشك ما از امت محمد بودماني« در عبارت
برخي از متـون كهـن اسـت و در     خاصشود كه  از ساخت تمنا ديده مي نادرويژه و 

 . )2/338: 1366 خانلري( ششم بسيار كمياب ةمتون پس از سد

 هاي پيشونديبسامد باالي فعل
بـر  / بر خاستن/ بر جاي داشتن/ بر تابيدن/ بر انگيختن/ بر آوردن/ بر آمدن :بر

 . بر داشتن/ خطر بودن
باز / باز گرفتن/ باز نمودن/ باز رفتن/ باز ديدن/ باز ديد آمدن/ باز خوردن :باز
 . باز ماندن/ گفتن
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/ در پيچيدن/ در پوشيدن/ در بر گرفتن/ در باختن/ در آميختن/ در آموختن :در
 . در خواستن/ در شدن

 . فرا نمودن/ فرا ديد آوردن/ فرا ديد آمدن/ فرا داشتن :فرا
فرو / فرو گرفتن/ فرو ماندن/ فرو شدن/ فرو داشتن/ فرو بردن/ فرو آمدن( :فرو
 . )گرفتن

 بسامد فعل مركب
كردن، بلوغ يافتن، دريغ داشتن، صورت گشتن، تغابن خوردن، رستي كردن، فتوح 

اباحت گشتن، طفيل بودن، مخزون گرداندن، مستمع گشتن، روش دادن، تربيت دادن، 
 . شفاعت نهادن، ملجم گرداندن

 كاربردي ويژه از فعل ماضي
. در پايان، از كاربردهاي پربسامد اين متن است »ي« كاربرد فعل ماضي با افزونة

 در آغـاز،  »مي«اند كه به جاي نين ساختي را ساخت كهن ماضي استمراري شمردهچ
اين ساخت گر چه بـراي بيـان اسـتمرار    اما در اين متن، . آمده در پايان آن مي »ي«

 :رفته است؛ مثالًبوده، ولي به جاي ماضي ساده نيز به كار مي
 . )13 برگ( ديكردنو اين كلمه بيان  يافتنديدر آن عصر كه بودند اين اذن 

 . )19 برگ(. . .  داشتنديضدي را از ضدي نگاه 
 . )26 برگ(. . .  دادنديقلب قرآن بلوغ . . . در معيت

 )36 برگ(. . .  كه نبودنديمستوجب آن 
 )48 برگ(. يبودم ينيمسك زيمن ن يكاشك

 . )17 برگ( يبودروا  دنيزيكالبد او را ر نيدر شكم زم
 :مضارع التزامي به كار رفته، مانند گاه نيز اين ساخت به جاي

از آن عزيزتر بودند كـه حـق   . . . ايشان ) خواست نمي= ( نخواستي. . . اگر سيد 
 . )39 برگ( )بنمايد= ( نمودي. . . تعالي ايشان با سيد 

 فعل الزم در معني متعدي
شـوند، در ايـن    مفعولي شمرده مي هايي كه امروزه الزم يا متعدي تكبرخي از فعل
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 :اند متن به گونة متعدي يا متعدي دومفعولي به كار رفته
 . )85 برگ( )بسوزاند( بسوزدهمت او را . . . اين آتش 
 )10 برگ( )گذارد( ماندچه عادت است به جاي  بايد كه هر

 )47 برگ( روح ايشان را) پوشانند در= ( درپوشندلباس 
 فعل مفرد به جاي جمع

= ( كه ايشان سجود كنند نعلين را هرگز ظاهر نكـردي ) دانستيد = ( دانستياگر شما 
 . )65 برگ( )كرديد

 وجه مصدري
 . )6 برگ( عالم آخرت خواهم بودن تا فرمايم ده من فرمان

 . )31 برگ( كسي از اين قدم خبر نتواند دادن هر
خاصگان خواهند ، آگاه خواست كردن، خواندن ديببا، آمدن ديبا: هاي ديگر نمونه

ـ با، كردن دباي ياقتدا م، جواب نتواند دادن، حاصل كردن، بودن ديبا مشغول، بودن  دي
، آبستن خواهد گشتن، نتوانستند گشادن، آمدن تواند، ظاهر خواستند كردن، فرستادن

 . توان گفتن، بتواند دانستن
 تاكيد بر سر فعل منفي »ب«

در اين متن  شود، اما تأكيد يا زينت امروزه تنها بر سر فعل مثبت افزوده مي »ب«
 :مانند ديگر متون كهن آمدن آن بر سر فعل منفي نيز بسامدي بسيار دارد

 )32 برگ( بنماندهيچ انكار . . . 
 )53 برگ( ايشان را بنگذارند. . . در معيت 

 )61 برگ( بنداندهيچ سرّ كارها . . . 
 )67 برگ( بنميردتا هرگز دل شما . . . 

 »مي«فعل امر همراه با/ امري»مي«
رود، در گذشته چـه بسـا بـا     به كار مي»  ب«فعل امر ساده كه امروزه با پيشاوند

 :1366 خـانلري ( رسـانده اسـت   رفته و استمرار را نيـز مـي   به كار مي »مي« پيشاوند
2/301( 

 )26برگ( )بساز= ( ساز  ميتو در اين برزخ 
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 )54برگ( )بگوي =( گويميدر حق خود 
 )36برگ( )بباش= ( باشميدر همين قدم 

 همراه با استمرار »ب« در معناي »مي«
 )27 برگ( كند ميتا او زيارت گورهاي اوليا 

 )83 برگ( بينيميكمال آن باشد كه ذل و عجز بيروني مادام 
 )24 برگ( گيرد ميبه اذن ملك صيد كند و مرغان را 

 واو حاليه
، )يعرب يهواو حال همانند( كه اي از واو به معني اما، ليكن و در حالي كاربرد ويژه 

  :بسيار دارد كاربرددر اين متن 
 )20 برگ( او در زبان تو بداند و تو در زبان او نداني

 )40 برگ( خبر ندارد ودين دربازد 
 )52 برگ( خواهندخواهند و ايشان را نمياهِل كفر مي

 با در معني بر
 )26برگ( كالبد بگذارد بااز آن اثر بود كه روح . . . آن نور 

 )26برگ( حقيقت صفت كالبد بگذارد باو آن اثر نور به يادگار 
 با در معني به

 )12برگ(. ايشان مانند كردند باو بعضي ديگر خود را 
 )22برگ(. خضر نمايند و نه با ابداالن خاص باايشان را نه 

 )5برگ( كند؟ عالم آخرت مي باحوالت . . . 
 از= را 

 )6 برگ(. باشند برداري كرده در اين عالم فرمان رااهل ايمان كه فرمان 
 )69 برگ. (بود كه در خلقت بماندند راگناه ايشان 

 بر= را 
 )6 برگ. (راچون جمالِ نماز روي نمود موحد 

 )35 برگ. (معلوم گردد اسرار مملكت راو تو 
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 براي= را 
 )12 برگ. (چون اين عشق پديد آمد راپس مرد سالك 

 )38 برگ. (راو اوليا  راو اين باليي عظيم بود انبيا 
 به= را 

 )31برگ. (كه خواهيم حكمت دهيم راآن كس 
 )17برگ. . . ( خطاب آيد كه راقلب سليم 

 را فك اضافه
 )7برگ . (تربيت بر اين چهار است راها  پس شجرت

 )17 برگ. (ها را حقيقت بداند و كعبة صورت
 را زايدگونه

 )4 برگ. (پيوسته به ربوبيت رادهد از بهر آدمي  اين جمله تربيت مي
 )42برگ . (گه كه بدين قدم رسندآن رازيرا كه خاص الخاص 

 بيش در معناي بيشتر
 )92 برگ. (نبود بيشاي بايست جمله را، كاسهآب مي

 )8 برگ. (بيش، درد بيشهر چند راز 
 در معناي صفت عربي مصدر

 )18 برگ. (بود) عادل= ( عدلدر كلمة شهادت شاهد گردد، شاهدي 
 )43 برگ. (باشند) عادل= ( عدلگواهانِ 

 تر+ صفت تفضيلي 
 )65 برگ. (كردنِ عبوديت كه اظهار تراوليكردنِ رحمت و كرم  اظهار

 )77 برگ. (بود كه در مجاهده صدهزار ركعت تراوليو در مكاشفه دو ركعت 
 :الجمع جمع

 )64 برگ. (مطمئن است اوتاداناين صفت طايفة 
 )91 برگ. (ها صحفو  ها كتبپس انبيا را بفرستاد با 

اوقاتهـا، اسـرارها،    ها، رموزها،ملوكان، طبقاتها، خيراتها، عجايب: اي ديگره نمونه
 . هااسباباحوالها، شرايطها، 
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 )هر كس( كه چه در معناي هر هر
 )90 برگ. (رفيع گشتندايمان آوردند . . . به او  چه هر
 )90 برگ. (السافليني گشتند به او ايمان نياوردند اسفل چه هر

 واژگانيكاربردهاي نغز 
در » بسـته شكسـته «عبـارت  . بردهايي را به طرزي خاص به كار ميمؤلف گاه واژه

، )1381:5/4539مـثالً در انـوري   (ها به معناي ناقص و عيبناك آمده اسـت  نامهفرهنگ
ولي در دو جا از متن مورد بررسي ما، اين عبارت به معني چيزي به كار رفته كه هم 

يعني تضاد معنايي ايـن دو واژه مـراد شـده    شكستگي دارد هم بستگي و پيوستگي؛ 
 :است؛ و بدين ترتيب، پارادكسي زيبا پديد آمده است

بسته بـه درد   به درد دين، بازشكسته : بسته آيد عبارات از آن قلب سليم شكسته
 . )84 برگ( عشق

 بـرگ ( و حجاب است بستة عدم و وجود و كشف و آن ياقوت قلب سليم شكسته
83( . 

اند و است كه شكستة درد دين» عبارات قلب سليم«در نمونة نخستين، سخن از 
بـه سـبب عـدم و حجـاب     » ياقوت قلـب سـليم  «بستة درد عشق؛ و در نمونة دوم، 

و كشف به هم بسته ] قس وجد و وجدان[دو عامل وجود شكسته شده ولي به واسطّ 
  .شوددر اين دو نمونه، نوعي لف و نشر مشاهده مي. و درست شده است

و روي هـم بـه معنـي     »ئيت« و »هو« است مركب از »هويت« ةديگر واژ  ةنمون
اما در اين متن كه يك بار به همين معني شناخته به كار رفتـه  . وجود و ذات هر چيز

در « :در ايـن نمونـه   .، باري ديگر معني و كاربردي ويژه و ناشناخته يافته استاست
عالم مشاهده خواهي رفتن سنّت حبيب و خليل نگاه دار، اين عالم هويـت اسـت و   

 بـرگ ( »رابِعهم هو إِلَّا ثَلَاثَةٍ نَّجوى من يكُونُ ما« اين است »معكُم وهو« حقيقت كلمة
16( . 

 پيوند داده است و بر بنياد »وهو معكم« ةاين عبارات، نويسنده هويت را به آيدر 
را ساخته و آن را در  »هويت« ة، واژ»هو« ي به كار رفته در اين آيه، نه مطلق »هو«
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هويت در اين كاربرد يعني هو : به سخن ديگر. به كار برده است »بودن او با ما«معني
 . سنجانه است ه، و نكتهبا مايي، كه كاربردي ويژ و عالم هويت يعني عالم او معكم،

 الية نحوي
. شودهاي زبان مربوط ميها و سازهاليه يا سطح نحوي به چگونگي چينش واژه

اين چينش، گرچه از نظر قواعد دستوري وضعيتي كما بيش ثابت دارد، اما در زبـان  
شنونده، دستخوش گونـه  هاي گوناگوِن مربوط به گوينده و گفتاري به اقتضاي انگيزه

نظم نحوي در متن مورد بررسـي مـا بـا نظـم و     . شودها ميجايي سازهگوني و جابه
هـا بيشـتر    جـايي هـا و جابـه  تفاوت. معمول در فارسي معيار تفاوتهـايي دارد  چيدمان

 كـه گـاهي   تواند هم برخاسته از سرشت زبان گفتـاري باشـد  نمايند؛ ميگويشي مي
 :اينك چند نمونه. شوديابي سخن ميخوردگي و ديرباعث گره

 . )22 برگ( ، جمع شوند)در گرد علم او= ( در انبيا جمله با مؤمنان تمامت گرد عَلمِ او
ايشـان را بـر ديگـران تخصـيص     )= 4 بـرگ ( نهد بر ديگران تخصيِص ايشان مي

 . نهد مي
قـرآن سـفر   قلبِ سليم در تفكّرِ ) = 17 برگ( سفر كند قلبِ سليم در تفكّرِ قرآن 
 . كند

ايـن  ) = 5 بـرگ ( در آخرت آرنـد ايـن نامسـتحّقاِن رحمـت و نعمـت ديـن را      
 . را در آخرت آرند.. . نامستحقّانِ

 روح بي صفت حيواني در كالبـد درآيـد  = صفت حيواني روح در كالبد درآيد بي
 . )56 برگ(

ـ    اي رخ مـي  هـاي ويـژه   جايي گاه در سازه گرداني و جابه جاي ر دهـد كـه در زي
 :كنيمنقل ميرا آنها هايي از  نمونه

 تقديم موصوف بر صفت شمارشي. 1
 . )2 برگ( از فاتحه در پيش آمد اول كلمه

 . )14 برگ( كه كشف شود اول حجاب
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 »بعضي«مؤخر آمدن. 2
 )15 برگ( قرآن را بر قلب سليم كشف گرداند بعضي. ..و اسرار 

 )57 برگ( در حقّ سيد نظر از روي ظاهر كردند بعضي
 فاصله ميان اجزاي فعل مركب و پيشوندي. 3

 . نتوانند پنهان داشت) = 76 برگ( پنهان نتوانند داشت
 . بايد درست كرد) = 39 برگ( درست بايد كرد

 نكره»ي«جايي جابه. 4
هاي وصفي، در پايان تركيب و پيوسته به صفت  نكره در تركيب »ي« جاي دستوري

آمدن آن در ميانة تركيب و پيوسـته بـه    متن، همين از جملهاست، اما در متون كهن، 
 . است موصوف، كاربردي پر بسامد

 . قدر عظيمي. ..  ) =82 برگ( قدري عظيم باشد. . . و ايشان را
 . حساب سبكي. . .  ) =70 برگ. . . ( حسابي سبك برآرند ايشان را

 . اي نارسيدهقدمگاه . . .  ) =49 برگ( كنداز قدمگاهي نارسيده وصف مي
 نفي »ن«جايي جابه. 5

 . نپوشيده بودند. . .  ) =60 برگ( پوشيده نبودند. . .  هاي آب و خاك هنوز صدره
 . نخواسته بودتي=  )93 برگ( اگر تو خواسته نبودتي،

 . خلق عظيم نبود. . . .  ) =38 برگ( از بهر خود چيزي خواستن نه خلق عظيم بود
 ساختاريچند ويژگي ديگر نحوي و 

 مطابقت صفت و موصوف. 1
 . )81 برگ( هاِي مذمومه به هم بوداخالقِ محمود ايشان با عادت

 . )38 برگ( غول باشندبه شفاعت خلق گناهكاران مش
 اي از مطابقت صفت و موصوف ويژه ةگون. 2

كـه در   عالمـان صـالحان  هايي است چون  از كاربردهاي پربسامد در اين متن تركيب
نمايد كه بر خالف هنجار، صـفت بـا موصـوف جمـع      ركيبي وصفي مينگاه نخست ت

يعني عالمان صالحان به جاي عالمان صالح نشسته است، اما درنگ . كندت ميمطابق
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 ةاضاف ةاند تا وصفي، و از گون ها بيشتر اضافي دهد كه اين گونه تركيب بيشتر نشان مي
در تقدير است، و بنابر  »از« ةحرف اضافآنها خاص به عام يا جزء به كل و در ميان 

را صفت و موصوف آنها توان  مي. اند اين عالمان صالحان يعني عالماني كه از صالحان
به جاي صـالحان   عالمان صالحان: مقلوب نيز دانست و به همين معني رسيد و گفت

  :هاهايي ازين تركيب اينك نمونه. استعالم آمده  /عالمان
 )39 برگ( موحدان، هستي را در خلقت بباختندان پس اين خراباتي است كه محقق

 . )58 برگ( خاص الخاص كيمياگري كنند پوشيده پس صاحب حاالن موحدان
چـون طفـالن   . . .  پيش اين طايفه خاص الخاص از خاصگانِ عالمانِ صـالحان 

 )24 برگ. (باشند
 )10برگ. (بلوغ رسيدگان سالكان در مكاشفه به ارادت است

 )4برگ. (متّقيان در اين عالم در ميان خلق مستحقّ رحمتي باشندمستحقّانِ 
 جمع آوردن معدود با عدد. 3

 )84 برگ. (گه به چهل حاالت ديگر ترقّي كندآن
 )80 برگ. (عطا كنند. . . هزاران هزار نعمتها

 )10 برگ. (درآوردند. . . هابصد هزاران عجاي
 كاربرد خاص عدد. 4

صد هزار و بيست «شود، مثال اي از عدد ديده مي ويژه يدر اين متن گاه كاربردها
هزار، در عبارت زير كه هزارگان  ، به جاي صد و بيست و چهار»هزار و چهار هزار

 :بر خالف معمول تكرار شده است
هـاي  راكبـان بودنـد بـر دابـه    . . .  نبـي  صد هزار و بيست هـزار و چهـار هـزار   

 )90 برگ. (ها صورت
 :جاي دويست و نود در عبارت زيرنيز سيصد كم ده به 

 )54 برگ. (بيش نباشد ده سيصد كمتا قيامت 
 »را« بي ةاضاففك . 8

و   كـه كـاربردي ويـژه   »را«مضاف و مضاف اليـه بـي  شدن  جا با جابهفك اضافه 
 :هايي دارد ياب است، در اين متن نمونه كم
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 )66برگ( .پرهيز كند) ها شنيدن بوي طعام= ( شنيدن هاطعامهمچنين از بوي 
 )55برگ. (اذن يافتيم) ظاهركردن اين معني= ( كردن ظاهرخود  معني اين

) نگه داشـتن بيسـت وقـت   = ( داشتن نگه وقتامت تو در روزي و شبي بيست 
 )34 برگ. (طاقت ندارند

 دو حرف اضافه پيش و پس متمم. 9
كهـن   متون، كه در بسياري از »به خانه اندر« :دو حرف اضافه مانند ،در اين متن

كمـك   هاين شايد بتواند به شناخت محل نگارش رسـال  شود، و رواج دارد، ديده نمي
 . كند

 نتيجه
رسالة مورد بررسي در مقالة حاضـر از متـون ارجمنـدي اسـت كـه افـزون بـر        

نويسـندة  . اي داردارزشهاي عرفاني، از نظر تاريخ زبان فارسي نيز جايگاه شايسـته 
بـه  . سنج بـوده اسـت  اي بسياردان و نكتههم نويسنده ناشناختة آن هم عارفي واصل

آيد كه اين مـتن از گونـة مجـالس، يعنـي مـتن      عالوه، از شيوة نگارش رساله بر مي
و مواعظ فردي ديگر است؛ از همين رو، ابهامـات  و بـه هـم    ها  گفتهبازنويسي شدة 

بردهاي كهن و از ويژگيهاي اين رساله كار. ريختگيهايي در نگارش آن راه يافته است
فهلويات كتـاب  . هاي پنجم و ششم تعلق داردكمياب است كه به گمان بعضي به سده

دهد كه نويسندة آن بجز عربي و فارسي، با گويشي محلي نيـز آشـنا بـوده    نشان مي
 .است

 نوشت پي
: 1388موحـد  ( و) 258ـ250: 1380 رستگار فسايي(بارة مجلس، بنگريد به  در. 1

110( . 
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