
 

ی شکلوفسک  ویکتور  به نام  یروس  انیاز صورتگرا  یک؛ یاست  مست یاز اصطالحات مهم قرن ب  یکی  هنجارگریزی 

Viktor Shklovski   م    1914در سال    "واژه    زیرستاخ  "را با انتشار  ییگراصورت  نهی گام در زم  ن ینخست

روس  نیاول  ی برا واژه  اساس  بر   » شگرد  منزله  به  »هنر  مقاله  در  و  ساخت  مطرح  را  آن  را   یبار  آن 

ostrevanenja  و   یدرون  ی هاصهی است که خص  ی انتقاد  ی کرد یروگرایی به عبارت دیگر،  . صورتبه کار برد

  عیتوانند صنایهستند بلکه م  یها نه تنها دستور زبانصهیخص   نیا  .دهدیقرار م  لیمتن را مورد تحل  کی  یذات

. هنر و تمدن ایران در قرن پنجم و ششم هجری تا حدی رونق یافت و شامل شوند  زیکار رفته در اثر را نبه

ادبیات عرفانی کالسیک همواره غنی    آثاری چون اسرارالتوحید جستجو کرد.توان در ظهور  این رونق را می

اب »اسرار التوحید« اثر ارزشمند محمدبن ز این آثار ماندگار، کتاز ویژگی خاصّ زبانی بوده است، که یکی ا

و   یلیتحل  ،یفیتوص   ۀویبه ش این پژوهش    نظیری است.باشد که دارای مختصات زبانی و لغوی بیمی   منور

  یزبان   یهای زیانواع شگردها و هنجارگر  ی به بررسانجام شده است تا      انهینقد صورتگرا  دگاهیبر اساس د  یکم

زد. از آنروی که شاخصه اصلی نثر ابوالسعید کاربستِ شگردهای یاد شده می باشد،  پرداب  دیارالتوحردر اس

 ادبیات   تکرارى   هاى سنّت  رگ  بررسی متن اسرار التوحید نشان از آن دارد که نثر علمی آن؛ آب حیاتی در

الخیر، زبانی ورای زبان عادی و معمولی کرد، اما زبان نثری ابوالسعید ابو  ایجاد  علوم  براى   جدیدى   مبانى  و  بود

است، بلکه در کنار آشنایی زدایی از زبان مأنوس، جانب رسانگی را نیز رعایت کرده است، یعنی خواننده بعد  

 کند.  از تأمل، معنی مکتوم را کشف می
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 محمود صادق زاده، هما اسالمی، عزیزاهلل توکلی  هجری

 مقدمه 

های تأثیرگذاری بر خواننده، بیان معنای عمیق است که خواننده را به اندیشیدن وا دارد و بخشی از این  یکی از شیوه 

آید. راز حادثۀ هنری و ظهور بُعد هنری زبان  تأثیرگذاری در آفرینش خالقانۀ مختصات و ساختار زبانی و ادبی پدید می

های چینش ساختاری  کاری اگر نویسنده ریزه   . ی ساختاری بستگی داردهاتوانمندی به مهارت نویسنده و به کارگیری  

مایه  و  بهزبان  را  بداند، میهای صورخیال  نثر  خوبی  متون  بررسی  تبدیل کند.  ادبی  واقعیت  به  را  زبان  واقعیت  تواند 

به میصوفیانه  نشان  بعد  به  چهارم  قرن  از  خودویژه  زمان  بالغی  علوم  با  نویسندگان  اغلب  که  و    دهد  هستند  آشنا 

اند تا جایی که برده کار میترین پیوندهای اجزای ساختار را در زیباترین و فراهنجارترین مختصات زبانی و ادبی بهظریف 

آفرینی زبانی و ادبی است الشعاع زیباییتوان گفت در زبان صوفیان بزرگ، نخستین دغدغه بیان اندیشۀ کمتر تحتمی

مختصات    .آنان بر اندیشۀ مخاطبان شده است   های زبانی و ادبی، ابزار تأثیرگذارن خالقیت تر اینکه همیانگیز و شگفت 

گیرد. سبک فرد در نوع گزینش  زبانی و ادبی یکی از مهم ترین نکاتی است که در یک بررسی سبکی مورد توجه قرار می 

کار ببرد،  ها و کلمات زبان را در سخن خویش بهگیرد. یک فرد قادر نیست تمام ساختوی از نظام زبان صورت می

تأثیر نگرش،  گفتار یک فرد محصول عادت اوست و این عادت تحت  کاربرد گروهی از کلمات و ساختارهای دستوری در 

گیرد.شناخت مختصات  اعتقادات، محیط اقلیمی، طبقۀ اجتماعی، نوع مطالعات، تحصیالت، مذهب و عالیق وی قرار می

هرگونه   ای برای ای برای هرگونه ارزیابی گوناگون زبانی و ادبی یک متن مقدمه گوناگون زبانی و ادبی یک متن مقدمه

نماید. هایی است که برای شناخت متن به محقق بسیار کمک میشناسی یکی از دانش ارزیابی آن اثر است. دانش سبک

های خاص  گردد و هم به مفهوم ویژگیهای نگارشی یک دوره، ژانر یا بافت خاص اطالق میویژگی اصطالح سبک هم به

های اخیر و هم زمان با گسترش مطالعات در زمینۀ شناسایی  های یک شخص اشاره دارد. در دهه موجود در نوشته

کار گرفتند. این عبارت  های زبانی مختص هر شخص بهمؤلف/ اثر زبانشناسان عبارت دیگری برای اشاره به مشخصه 

فردی    زبان  یا  نامین    (Idiolect)زبانی شخصی  مک  که  و    (mc.menamin 2002)است  یگانه  ترکیب  را  آن 

 (.  46: 1394فر، داند )علیزاده و بهروزی خص از دانش زبانی، پیوندهای شناختی و تأثیرات فرا زبانی میناخودآگاه ش 

ف محمد بن منور در شرح احوال شیخ ابوسعید ابوالخیر و مقامات ژنده پیل تألیف سدیدالدین محمد  یالتوحید تأل اسرار 

االولیای مانند تذکره   های عمومیست. دستۀ دوم تذکره غزنوی در شرح احوال شیخ احمد بن جام نامقی از این دسته ا

بیشتری توجه شده است   قبیل در دامنۀ  این  از  عارفانه و حکایاتی  احوال  ریاضت، کرامت،  به  عطار است که در آن 

یاسی منظور بررسی اوضاع زبانی، ادبی، اجتماعی و سنیز یکی از منابع اساسی به  التوحیداسرار (.  72:  1387)غالمرضایی،  

ایران در قرن پنجم و ششم هجری است که خاطر محتوای دقیق و جزئیات مربوط به زندگانی ابوسعید و روحیات وی  

شود. از دیدگاه  ای از نثر ساده و دالویز از ارکان استوار نثر فارسی و عرفانی محسوب میو بیان مفاهیم عرفانی در پرده 

توان این کتاب را یکی از نخستین آثار برجستۀ  های نثر مسجع نیز می نمونه  پردزای و نیز اشتمال بر نخستین هنر داستان 

ها، اقوال و سخنان شیخی است که در قرن سوم و  کم و کاست گفتهنثر صوفیانه دانست. از آنجا که این کتاب نقل بی

دهد  ردیف آثاری قرار می   شود آن را درها و اختصاصاتی که در این کتاب مشاهده میزیسته در نتیجه ویژگیچهارم می 

های فارسی به مختصات سبکی کتاب اسرارالتوحید از قبیل نسبت واژه ۀ اول نثر فارسی تألیف شده است.  که در دور

های کهن کلمات، استعمال لغات مهجور فارسی و معانی خاص  ]عرب و غیرفارسی(، ساده بودن کلمات، کاربرد صورت 

هنجارگریزی در صورتی    خورد.چشم می های زبانی این کتاب بسیار بهدر ویژگی  حروف اضافه از جمله مواردی است که
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نویسنده  یا  آثار شاعر  در  قابلکه  بسامد  از مهمای  یکی  باشد  داشته  ادبی توجهی  ترین عوامل محققندۀ سبک متون 

با زبان متعارف است  شود. هنجارگریزی انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی  محسوب می 

باشد، دوم آنکه بیانگر مقصود  یابد که اوالً بیانگر مفهومی  (. این هنجارگریزی زمانی تحقق می 1445:  1381)انوشه،  

 (.44:  1383 مند باشد )صفوی،گوینده باشد و سوم به قضاوت مخاطب، غایت 

ت، در رابطه با موضوع داک صورت پذیرفته اس های اینترنتی نورمگز، مگیران، ایرانبراساس جستجوهایی که در پایگاه

امر به معروف و نهی »   ای با موضوع مقاله( در  1391)  مشیدی و اصغری یاقوتهای زیر انجام شده است:  حاضر پژوهش 

سی  بررای دیگر با عنوان » مقاله  اند.به بررسی این مقوله پرداخته  « از منکر از منظر عرفانی )با تکیه بر اسرارالتوحید(

پژوهش دیگری  ( نگاشته شده است. 1395)  ایوب مرادی  و  سارا چاالک توسط   « های اساطیری در اسرارالتوحیدجلوه

  «تحلیل کار کرد »مفهوم انسان مذهبی« میر چا الیاده در حکایات کرامات فارسی با تکیه بر اسرارالتوحید»  با موضوع  

د  توسط و  بنابر 1397)یگرانقومی  است.  تحریر درآمده  به رشته  و  (  توصیفی  به روش  پژوهش حاضر که  رسالۀ  این 

شناسی و نقد فرمالیستی و  ر آن است تا با کمک دانش سبک ب   ای انجام شده استتحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه

های این دو نثر را تحلیل و بررسی کند و  متن اسرارالتوحید را در دو مختصۀ واکاوی نماید و ویژگی   ای علمیشیوهبه

آن در وضعیت هنر و تمدن قرن    و انعکاس  فرمالیستی( زبانی و ادبی دو کتاب  -شناسیتفاوت و وجوه شباهت )سبک 

 تحلیل نماید.پنجم و ششم هجری را  

 گرایی .صورت1

-شی گرا  شتر یاز آن زمان ب  شی که تا پ  یداد، نقد ادب   ی رو  ستمیب  ی که در آغاز سده  ی زی انگ شگفت  ی هایدگرگون  یدر پ

  نیکه قبالً، منتقد  ی کار .(7: 1377مقدم،  ی آورد )علو  ی آن رو  ی داشت، به خود متن اجزا و عناصر درون یفرامتن  ی ها

دوران او،    یخی تار  طیشرا  ،ی و  یاسیو س  یاجتماع  طیمح  سنده،ینو  ی: زندگلیبود از قب  ینکات  یدادند، بررسیانجام م

در    خیسر از تار  ا ی  ،یاثر ادب  یمنتقد در بررس  ب،یترت  نی . به ارهی و غ  یدت یو عق   یو مسائل فلسف  یروانشناس  ی هابحث

  ی فروش   لفض   ی برا  شدیم  ای بهانه  ،یاثر ادب  یحت  ایشد و  یم  یو روانشناس  یعلوم اجتماع  ی طهیوارد ح  ایآورد  یم

  ی درست( به  هاست ی)فرمال   ان یگراخود متن بود. شکل  شد،ی گم م  یکه گاه به کل  ی زیچ  انیم   نیمحقّق و منتقد و در ا

  ی رگی با بهره  انگرایبودند. صورت  ات یادب  یبررس   ی برا  ،یعلم  ی به روش  یابیدست  ی را درک کرده بودند و در پ  صه ینق  نیا

پرداختند. از    اتیادب  یبه بررس  ار،یو زبان مع  یزبان ادب  نی ب  زیبر تما  یمبن  "رسوسو  ناندویفرد"  یزبانشناس  اتیاز نظر

اعتقاد بودند که در    نیدانستند و بر ایم  ار یرا عدول از زبان مع  یاست و زبان ادب  یمسأله زبان  کی  اتی نظر آنان ادب

 شود یافتادند که موجب م  ی قواعد  هب  یابی دست  یدر پ  نه،یزم  شی پ  نیچگونه گفتن مهمّ است نه چه گفتن و با ا  اتیادب

  ی سازد نه تازگ  یم  ز یشعر متما  ری معتقد بودند آنچه شعر را از غ  انگرایشود. صورت  زی انواع آثار متما  گر یاز د  یاثر ادب

جدا و برتر از    ی زیچ  ییو گو   دینما  یم  گانه ی مخاطب ب  ی که برا  یآن بلکه زبان برجسته و خاصّ آن است زبان  یمعان

  ن یترشود که ملموسیواژه آغاز م یبا بررس گرایینقد صورت ندیفرآ .(58: 1375،ی )احمد است اریمع ایزبان خودکار 

مورد توجه منتقد قرار    دبای   هاواژه   یضمن  ی و هم معان  م،یمستق  یهم معان  ،یبررس  نی فرم است. در ا  ایتبلوّر صورت  

 بررسی  را  متن  در  هاواژه   وندیپ  دی. منتقد سپس باددچندگانه متن آشکار گر  ی هاداللت  ایابهام    قیطر  نیتا از ا  ردیگ

مختصات زبانی آثار ادبی می   گرایی توجّه به. یکی از وجوه این صورت(205:  1382نده،یکند تا به ساختار اثر برسد )پا

 باشد.
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http://ensani.ir/fa/article/321762/%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/361897/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/361897/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/361897/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/361897/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/author/126915
http://ensani.ir/fa/article/author/124201
http://ensani.ir/fa/article/388885/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
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 .شگردهایی زبانی در اسرارالتوحید 2

اسرار کتاب  اینکه  به  توجّه  دارای جلوهبا  از هنجارگریزی می التوحید  انواع هنجارهایی  این بخش  در  یا  گریزی  باشد 

-3واژگانی،  - 2ها و فرایندهای واجی،  ها و مصوتآوایی)شامل کاربردها صامت -1شگردهای زبانی را در پنج سطح:  

 دهیم:می معنایی مورد تحلیل قرار -5نحوی، -4رفی، ص

 . مختصات زبانی 1-2

زبان را آمادۀ معنایی   خواهدای هم با زبان دارد. او میابوسععید، با توجه به نگرشعی که به عرفان دارد، رفتار ویژه

های بالغی این زبان از دل معناها برآمده اسعت. کند که هم در جسعتجوی آن اسعت و هم آن را پیدا کرده اسعت. شعیوه

های سعطح آوایی، لغوی و نحوی مختصعات زبانی که به دسعتهاند. ای دسعت یافتهها در اسعرارالتوحید، به جهان یگانهمتن

های سعطح زبانی یک اثر سعطح نحوی اسعت که در آن از دیگر زیر شعاخه  گیرند:جای می  قسعیم می شعود در موارد زیرت

ویژگی هعای ارکعان جملعه و چگونگی چیعدمعان آن هعا در کنعار هم از قبیعل کوتعاه یعا بلنعد بودن جمالت، کعاربردهعای کهن 

اص ضعععمایر، افعال دسعععتوری ماننعد: آوردن انواع »ی«، مفعول و عالمت آن، وجوه کهن فعل ماضعععی، کاربردهای خ

های زبانی در جمله و ی روابط میان صعورترد. علم نحو عبارت اسعت از مطالعهگییشعوندی و ... مورد بررسعی قرار میپ

 (.267: 1390ها. )فتوحی، لی و نظم و هم نشینی و چینش واژهچگونگی توا

 شود: بندی می.سطح نحوی به دسته های زیر طبقه 2.1.1

 فعل: -2-1-1-1

 افعال پیشوندی :  -2-1-1-1-1

با افعال     التوحید به وفور کاربرد دارند وپیشوندهایی نظیر »فرا، فراز، فرود، باز، بر« در اسرار این پیشوندها 

 شود: ز کاربرد افعال پیشوندی اشاره میهایی اکنند. در زیر به نمونهایجاد می گوناگون معانی متفاوت

   باز«:( پیشوند » 1

 رگشتن ب باز آمدن:

 . ( 167:  1393یحیی نعره ای بزد و بیهوش گشت. چون به جای خویش باز آمد، برخاست« ) اسرار التوحید،»   -

 .(16همان: » چون به خانه باز آمدند، شیخ، پدر را گفت: ...« ) -

 نگه داشتن، باقی گذاردن  باز گرفتن:

روحه العزیز، مرا باز گرفتند« )اسرار التوحید:  »چون به مهینه رسیدم، فرزندان شیخ ما ابوسعید قدس اهلل    -

376) . 
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 محمود صادق زاده، هما اسالمی، عزیزاهلل توکلی  

 

 . (379  )همان:جمع را باز گردانید و جمال الدین را باز گرفت که سخن او خوشش آمده بود« »  -

خویشتن را هیچ باز نگرفتم و آن روز اوام بگزاردند و کار عُرس بساختند و دیگر روز از زر سلطان عرسی »   -

 .( 356بکردند« )

 دوباره یافتن، برخوردن، روبرو شدن فتادن:باز ا •

 . (28 همان:پدرش پیوسته طلب او می کردی تا ناگاه به او باز افتادی« )»  -

 ( پیشوند »بر«: 2

 لمس کردن  برکردن: •

 . (117  رکردند و آزار پای شیخ یافتند« )همان:»دست بر برش ب -

 برداشتن برگرفتن: •

 ( 124  دید، نهاده. برگرفت و باز کرد« )همان:در گوشه رز در رباطی »  -

 . (222 همان:نهاد« )و بر چشم می دادخشت پاره بر می گرفت و بوس بر میشیخ آن یک یک »  -

 . (371  مشهد مقدس ببست و قفل بر نهاد« )همان:»خادم بیرون آمد و روشنایی برگرفت و در  -

 .زایل شدن، از میان رفتن برخاستن: •

 .(306 همان:جرم او کند و عذر مرا باید خواست« ) گویی همه داد ز عالم برخاست»  -

 .(204 همان:چون استاد امام به مجلس شیخ آمد و او را آن انکار برخاست« )»  -

 

   ( پیشوند »فرا«:3

 .تحمل کردن، پذیرفتن فراستدن: •

 .( 37 همان:و طبع خوش فراستد و در برابر هر جفایی خدمتی کرد« ) ها به روی تازهها و رنج»این مشقّت-

ستاند و ذلّ ها بپذیرد و  دود. از هر کسی همه چیزی فرا میقین بر وی بگشایند تا یک چندی میآنگه در ی» 

 .(287 همان:خواری ها بکشد« )
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همان: ی فراستدی و فراکی دادی؟« )پرسند که چه کردی و از کاند و از ذرّه ذرّه می»مرا اینجا به پای کرده  -

255) . 

 مصادره کردن، گرفتن، انجام دادن، روشن کردن فرا گرفتن: •

 . (158   رفت دیگران منقاد گشتند وی را« )همان:گکرد و اسب فرا میآمد، همه را، پیاده می»هر که پیش می  -

 .(285 همان:فریشته از آن بینی فرا گیرد« ) هر آن نفس که نه به حق برآید گنده بود، چون مردار که  »  -

   ( پیشوند »فرو«:4

 داخل شدن، وارد شدن فرو شدن: •

  .(134 همان:»بونصر بر سر گرمابه بنشست. من فرو شدم. شیخ وضو ساخته بود، می آمد« ) -

اضع نمود و بر  » استاد حمامی فرو دوید و آزاری که پاکیزه تر بود پیش او برد و شیخ را خدمت ها کرد و تو -

 .(132همان: پای بود تا شیخ به حمام فرو شد« )

 . (355 همان:» من برخاستم گریان و به سرای سلطان فرو شدم و تعجب می کردن« ) -

 رفتن، حرکت کردن  فرو شدن: •

 . (260 ه فساد و ناشایستگی معروف بود« )همان:» روز چهارم به کویی فرو می شد. مردی را دید که ب -

 .(204  مشایخ ما به کویی فرو می شدند« )همان:ی استاد امام با جمعی و با » روز -

 به معنای رفتن   ( پیشوند »فراز«:5

از نماز دیگر که در آن محله مردم پدید آمدند ما فراز شدیم و تبر و جامه ها برداشتیم« )  -    همان: » بعد 

385) . 

 پایین آمدن، حاصل شدن فراز آمدن: •

 . (29 همان:ها می نگریست« )د و در بگشاد و بدان کفش » رباط بان فراز آم  -

 .(270 همان:» آنچ شیخ را فراز می آید و می نماید کس را آن نیست« ) -

 ( پیشوند » اندر« و »در« 6

 شروع کردن   در ایستادن: •
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 محمود صادق زاده، هما اسالمی، عزیزاهلل توکلی  

 

 . (370 همان:درویشان، بارانی عظیم در ایستاد« )وقتی به راهی بیرون می شدیم با جمعی از »  -

 داخل شدن در رفتن: •

   .(232 همان» شیخ گفت: در رو تا حال چیست؟ تا درویش در رفت« )  -

 . (229   اضی هری آمد و در رفت و بنشست« )همان:» به سوی ق -

 افعال مرکب : -2-1-1-1-2

ترین همکردهای افعال مرکب در اسرار  است. رایجکمتر از افعال پیشوندی  بسامد افعال مرکب و کاربرد آن  

 عبارتنداز:  التوحید، »کردن« و »افتادن« است جزء غیر صرفی در اکثر افعال مرکب کلمات عربی است.

 ( مرکب از »افتادن« 1

 . به غلط رفتن، به اشتباه افتادن غلط افتادن: •

 .(199    همان:بود که با هیچ چیزش پیوند نباشد« )شما را غلط افتاده است. ظریف پاکیزه باشد و پاکیزه آن  »   -

 اعتماد کردن، اعتماد حاصل شدن اعتماد افتادن: •

چون به تشریف قبول پادشاه مشرف شد و شرف قربت در آن حضرت او را حاصل آمد بسیاری خدمت های »   -

 . (37  مان:پادشاه را بر وی اعتماد افتد« )ه پسندیده باید کرد و بر خطر جان ارتکاب نمود تا

 ( مرکب از »کردن«:2

 آغاز نمودن، شروع کردن ابتدا کردن: •

 . (239 همان:» ابتدا بدین پیر کردند که در بر شیخ نشسته بود« ) -

 .(31  چاه بیاویخت و قرآن ابتدا کرد« )همان:خویشتن را از آن »  -

 . (214 همان:» آنک در همه کارها ابتدا به جانب راست باید کرد« )  -

 گمان کردن، فکر کردن، پنداشتن  د کردن:اعتقا •

 . (213  همان:» نه چنانک اعتقاد کنی که دیگر مذاهب باطل است، کالً و حَاشا« ) -

» چون چاکران سید به سرای سید اجل فرو آمدند گریان و رنجور، سید اجل، حسن، اعتقاد کرد که صوفیان،   -

 .( 222 همان:کسان او را برنجانیده اند یا بزده« )
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 افعال ساده: -4-1-1-1-3

 الف. افعال ساده با معانی گوناگون:

 افعال ساده با معانی گوناگون در اسرارالتوحید بیان شده است که عبارتنداز: 

 ( ایستادن:1

 شروع کردن ایستادن: •

منور مهینی، ابن  ند. آن جوان به گریستن ایستاد« )»پیش سگان انداختم و خلقی بر آن کار به نظاره بایستاد  -

1366 :110) . 

 .(140 ماع شد و نعره فرا زدن ایستاد« )همان:» شیخ با سر س -

   همان:»آن پیر به گریستن ایستاد و پیش شیخ آمد و توبه کرد و مرید شیخ شد و معتقد آن صوفیان« )  -

117) . 

 ( آمدن: 2

 متولد شدن آمدن: •

 .(77 همان:)» یک شب سحرگاه استاد امام را پسری در وجود آمد«  -

 شدن آمدن: •

 (. 226    همان:به هر دعوتی که شیخ را ببردنی او از جهت موافقت شیخ حاضر آمدی و به سماع بنشستی« )»   -

 ( رفتن:3

 اتفاق افتادن، روی دادن  رفتن: •

ا خودآگاهی بود از هر چه رفتی« چون آن درویش با نزدیک حسن مودب آمد و آنچ رفته بود، بگفت، شیخ ر»   -

 . (93  )همان:

 .(120   کرد« )همان:طعام های با تکلف راست میرفت و شیخ جمع را  ها میهای شگرف و سماع »آن دعوت   -

 .(94  وده است« )همان:» یا حسن، چه می رود؟ و آن درویش کجا ب -

 گفتن؛ روایت شدن رفتن )بر زبان(: •
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 محمود صادق زاده، هما اسالمی، عزیزاهلل توکلی  

 

 .(219  العزیز« )همان:ته است، قدس اهلل روحه  »شیخ بلحسن خرقانی را رف  -

رت ما به میهنه در نتواند روزی در مجلس بر لفظ مبارک او رفته بود که روزگاری پدید آید که کس به زیا»   -

 . (341   آمد« )همان:

 ب. افعال ساده با »ب« آغازین:

 شکست دادن، شکست خوردن  بشکستن: •

 .(378 همان:»کفّار خطا او را بشکستند« ) -

 نسپری کرد بگذاشتن: •

 .(222  همان» و آن شب سماعی خوش روی داد و شبی با لذّت بگذاشتند« ) -

 روی دادن، اتفاق افتادن بیفتادن: •

در آن وقت که سلطان شهید سنجره نَورَّه اهلل قَبرَهُ به سمرقند شد و کفّار خطا او را بشکستند و آن حادثه »   -

 . (1378 همان:بدان عظیمی بیفتاد« )

 . (349 همان:حادثه غزا این چندین حادثه غریب بیفتاد هم در این بقعه« )در این »  -

 آشفته شدن بشولیدن: •

 .(221 همان:سیّد اجلّ، حسن را، خواب ببشولید از رقص و نعره صوفیان« )»  -

 . (221 همان:خواب بر ما ببشولیدند، بر بام شوید و خانقاه بر سر ایشان فرو گذارید« )»  -

 با »ی« پایانی:ب. افعال ساده 

از نماز خفتن فارغ شدیمی و با سرای آمدیمی، من در سرای زنجیر کردمی و کوش می »   - هر شب چون 

 .(30 او در خواب شد، من نیز بخفتمی« )همان:داشتمی تا بوسعید بخسبد. چون او سر باز نهادی، گمان بردمی که 

 .(35 همان:در این زمین نبات نروید« )» به هر زمین که ما در شدیمی گفتندی از شومی این مرد   -

» چون چیزی بر وی مشکل شدی پای برهنه به نزدیک پیر بلفضل حسن شدی به سرخس و واقعه عرضه    -

 . (32 همان:کردی و اشکال برداشتی و باز آمدی« )

 استعمال »ی« پایانی برای بیان خواب:
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م کسی گویدی که فرا مردمان نگویی که سخن ما را به خواب دیدند مرده و زنخ بربسته و سخن می گویی»   -

 . (241  گویند اگر گویند چنین گویند.« )همان: می

شیخ ما گفت قدس اهلل روحَهُ العزیز به خواب دیدم خویشتن را واستاد بوعلی دقّاق را واستاد بلقسم قشیری  »   -

 . (279 همان:کنید« ) ای قربانی در آمدی که برخیزد هر یکی بدنهرا که هر سه نشسته بودیمی. ندای

گذاشتم... هاتفی آواز دادی که عزیز و متبرک و جای نزه و خوش می» دوش به خواب دیدم که به موضعی    -

 .(87 همان:روی از کسی بمی گردانی که او به منزلت حبیب خدای است در زمین« )

 ج( افعال ساده به همراه دو  »می« : 

بودی  »   - و  بیابان  و  کوه  در  جستیمی  را  خدای  شدهمی  چنان  اکنون  و  یافتیمی  باز  خویشتن که  که   ایم 

 .(299  ایرا چه همه اوست، ما نه ایم« )همان: می باز نیابیم

» هر که را می او را باید انجا باید آمد تا بوی او شنود و آن مجلس های دیگر مجلس علم است و این مجلس    -

 .(299  کاله و جاه و عزّ می فرونهند« )همان: ن می در آن کاله و جاه و عز جویند و اینجا میحق است. ایشا 

 فعل نهی: -2-1-1-1-4

 در اسرارالتوحید، نهی فعل با »مَه« صورت گرفته است:

 .(260 گفتار. یعنی خود او مَه بینی« )همان: »گفت: بس خٌُُردم همی آید این -

 . (185 همان:» شیخ رو سوی من کرد و گفت: ماه! مَه اندیش، آنچ می اندیشی« ) -

 افعال دعایی :  - 2-1-1-1-5

 در اسرارالتوحید برای دعا،گاهی الفی به همراه فعل می آید :

 . (295   همان:ند به در بیرون کردند« )» مت بینما بمراد رسیده ای که هر که را مراد در کنار نهاد -

 . (237   همان:» خدا همچنان که در این جهان خوش دلتان می دارد در آن جهان خوش دلتان داراد« )  -

 کاربرد مصدر:   -2-1-1-1-6

 مصادر اسرار التوحید به چند دستۀ کلی تقسیم می شوند:  

   .(366 ؛ شکستن )همان:(203  )همان:؛ گریستن (159 ( مصدر ساده؛ مانند: رفتن )همان:1

 (. 223است گفتن، دروغ گفتن )همان:   ( مصدر مرکب؛ مانند: ر2
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 (.294( مصدر پیشوندی؛ فرا کردن )همان: 3

 ( مصدر عبارت فعلی: فرا دید ناآمدن  4

 خیریّت  مانند  ( مصادر جعلی با »یت«:5

 های فعلی : عبارت - 2-1-1-1-7

 های فعلی اسرار التوحید عبارتند از:پرکاربردترین عبارتبرخی از  

 به خود آمدن، متوجه شدن، پی بردن، به هوش آمدن. با خویشتن آمدن:  •

 . (237 همان:» آن امام با خویشتن آمد و دانست که حق به دست شیخ است« ) -

 . (115  فر بشکست و حسن با خویشتن آمد« )همان:» خواجه امام مظ -

 به کسی اختصاص دادن، به کسی بخشیدن، دعا کردن کسی کردن:در کار  •

 . (159  ت که چیزی در کار این پیر کنی« )همان:» تو، توانگر عالمی او فتد -

 .(345   همان:» ایشان می گویند آن کرباس که برای آخرت نهاده ای در کار ایشان کن« ) -

 . (269    همان:» ای شیخ، دعایی در کار من کن« ) -

 

 ماضی بعید: -2-1-1-1-8

 کاربرد ماضی بعید از فعل »بود« در اسرار التوحید، در چند مورد دیده شده است:

 . (381  ..« )همان:» ... در خواب اول مردی از اهل میهنه اینجا رسید که به صحرا برده بود. -

 .(346  .« )همان:او بود همه را وداع می کرد..» هر جایی که او را خلوتی بوده بود و عبادتگاه  -

» ده سال تا خواجه مظفر را قوم به رحمت خدای تعالی شده بود و ده سال در حالت زندگانی قوم حاجتش    -

 . (278   همان:نبوده بود« )

 : کاربرد حروف اضافه -2-1-1-2

 ( کاربرد »را«:1
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 در معنای »به«   »را«  •

 . (230  همان:» یک روز حسن مودّب را گفت...« ) -

 . (231 همانبرخیز و قوالی بیار تا ما را چیزی گوید« ) »  -

 . (229  » قاضی را خبر دادند...« )همان: -

 برای ساختن قید »را«  •

 . (93 همان:ع»اتفاق را روز یکشنبه بود« ) -

 در معنای »برایِ«  »را«  •

 . (236  عظیم حالت شیخ را و گفتند ...« )همان:» و روی زمین نهادند ت -

 رای فک اضافه: •

های مختلف و یا حتی جمله، بین »راه« ِی فک گیرد ممکن است کلمات در نقشقتی فک اضافه صورت میو

 اضافه و مضاف بیایند. 

 نقش نهادی:

 .(8/ 111همان: آن موذن را وقت خوش گشت. )

 نقش مسندی: 

 ؛ (106/17شیخ را معهود بودی که ... )

 نقش مفعولی:

 . (81/19درویشی را خرقه برکشید. ) 

 حرف اضافه مرکب »با«  و  »از«: (2

 ) از ... باز( که خاص اسرار التوحید است :  کاربرد حرف اضافه مرکب

 . (226  همان» بوسعید حدّاد گفت: من از چهل سال باز نان هیچ کس نخورده ام الّا نان خویش« )  -

 .(23  گز بر زبان من فحش نرفت و ...« )همان:» از آن ساعت باز هر -
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 »فرا«:  ( کاربرد3

 شود:معنای »به« که به وفور مشاهده میدر  فرا: •

 . (28  در بر او می رفتم فرا کوهی...« )همان:» در راه مهنه  -

 ( کاربرد » فا« به معنی »با« و »به« 4

 » فا« به معنی »با« و »به« در این اثر دیده شده است: •

 . (293   صَلعَم گفت تا فا خلق بگوید« )همان:»فا رسول اهلل  -

 سطح لغوی: -4-1-2

های سطح زبانی سطح لغوی است. مالحظه و بررسی درصد لغات فارسی و عربی، استعمال  از دیگر زیر مجموعه

استاد بهار دربارۀ    شود.ح میلغات کهن یا نادر و یا لغات قدیمی مهجور فارسی، نوع گزینش واژه و.. در این سطح مطر

نویسد: »این کتاب را نیز در شمار پیروان سبک قدیم قرار دادیم. و آن را از جمله کتب معدودی که اسرارالتوحید می

سبک اسرارالتوحید در    ]...[یعنی سبک سامانیان باشد، شمردیم    –تواند نمونه کامل و نمودار درست سبک قدیم  می

های این کتاب به زبان بدون اندک تفاوت با سبک سامانیان برابر است. جمله  –و  یعنی از لحاظ صرف و نح  –کلیات  

محاوره عصر با قید فصاحت و بالغت ایراد گردیده است، احیاناً بر بسیاری از عبارات و آثار گرانبهای عصر سامانی و 

های اوست. خود نقل گفتهغزنوی از حیث کهنگی سبک، رجحان دارد، مخصوصاً شیخ ابوسعید که غالب عبارات کتاب  

طریقی که اشاره شد، رعایت  نیز گفته دیگر مشایخ و بزرگان پیشین و مقدم خود را ذکر فرموده و در ذکر آن کلمات به

بینیم که در میان این سطور گرانبها عباراتی که به گفته است. بنابراین میجانب امانت و صحت روایت را ترک نمی

 (. 198-199/ 2: 1373کنند« )بهار،  وهای قرن سوم و چهارم حدیث میدرستی از محاورات و گفتگ

 کاربرد واژگان و ترکیبات نادر:   -4-1-2-1

ا لغات به کار برده شده در اسراربعضی  به نمونهالتوحید بسیز  نادر و کمیاب هستند.  لغات و  ار  این  از  هایی 

 ترکیبات اشاره می شود:

 میدان اسپریس: •

 .(110  برّه ای شیر مست بر دست دارد« )همان: تا به سر اسپریس. جوانی قصاب،» شیخ گفت: می شو  -

 .(110 همان:» چون به اسپریس آمدم، همچنان دیدم که شیخ گفته بود« ) -

 سربار، تنگ بار تنبلیت:  •
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 . (146 همان:» چهل دراز گوش از جهت تنبلیت راست کردند و چهل درویش« ) -

 سوزن درزن: •

 . (297   بست یا به درزن بر توان دوخت« )همان: است که به رشته بر کسی توان» این نه کاری  -

 شاباطی، نوعی نان  ساباطی: •

 .(168  و آن ساباطی بدو داد« )همان: » برو ما مرو و والیتش بدین ساباطی با شما فروختیم -

 وفور لغات و اصطالحات عربی :  -4-1-2-2

 اسرار التوحید بسیار است :درصد لغات عربی به کار رفته در متن  

» خصومت این طابقه با نفس خویش و شفقت ایشان بر خلق و بندگان حق سبحانه و تعالی چنین بوده    -

 . (227   همان:است« )

 استفاده از زبان محاوره ای: -4-1-2-3

التوحید، با نثری دو گانه ای که در مورد نثر اسرار التوحید شایان ذکر است اینکه ما در مورد نثر اسرار  نکته

روبرو هستیم: نثری که متعلق به محمّد بن منوّر است و دیگری نثری که مربوط به ابوسعید است و با رعایت امانت از  

اردی  در مو  زبان محمّد بن منوّر نقل می شود. نتیجه ای که از بررسی این نثر دو گانه به دست می آید این است که:

کند ما با زبانی روبه رو می شویم که زبان محاوره و  ی شیخ و یا افراد دیگر را نقل میهان گفته که محمّد بن منوّر عی

گفت و گو است نه زبان رسمی و تشریفاتی آن دوره و لذا آثار لهجه خراسانی در اینگونه عبارات محسوس است، در  

هیم ینال پیش تخت شیخ بیامد و بیستاد. حالی که در زبان محمّد بن منوّر به چنین عباراتی برنمی خوردیم:» ابر

شیخ گفت چیست؟ گفت: »مرا بپذیر« گفت: »نت وا« گفت: »بایدم« شیخ گفت: »نت وا« گفت: »بایدم« چون سه بار 

 .( 116 همان:بگفت شیخ نیز در وی نگریست« )

ا از خدای تعالی به حاجت  و یا در مثالی دیگر: » شیخ بلحسن شیخ بوسعید را گفت: تو حاجت مایی از خدایی تعالی. م 

خواسته ایم که دوستی از دوستان خویش بفرستد تا ما این سرهای تو بدو هوژ گوییم. تو آن حاجت مایی. من پیر  

بودم و ضعیف. به تو نتوانستم آمدن ترا قوّت بود و عدّت. ترا به ما آوردند. ترا به مکّه نگذارند. تو عزیزتر از آنی که ترا  

 . (137  تو آرند، تا تو را طواف کنند« )همان: به را بهبه مکّه برند کع

 :کاربرد اسم  تصغیر  -4-1-2-4

ود که خردی و اندکی تصغیر کلمات با بسامد باال از جمله مختصاتی است که در اسرار التوجید مشاهده می ش

 رساند:معنایی را می 
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 .(29  کردیم و در بزدیم« )همان: کفش در پای  » چون آنجا فراز رسیدم آبکی می رفت پای بشستیم و -

 : کاربرد  اسامی خاص -4-1-2-5

 بندی کرد: ن در طبقات اسامی خاص متعدد طبقهتوادر اسرارالتوحید، اسم ها را می

 ها:اسامی خاص مکان

 (. 98( پوشندگان )39( بیسمه ) 251)  ( جبل الکالم320مرودالرود )

 واژه سازی کهن: -4-1-2-6

تر   کهنه  منوّر  بن  محمّد  زبان  به  نسبت  شود  می  نقل  شیخ  زبان  از  که  هایی  واژه  و  کلمات  برخی   تلفظ 

می باشد نظیر »فریشته« به جای فرشته، »نبشته« به جای نوشته، »دروزخ« به جای دوزخ، »ورگوی« به جای برگوی 

 و نظایر اینها:  

 . (52  ما گفت هر چت فراز آید ور گوی« )همان:» شیخ  

 . (287 همان:» شیخ ما گفت: هر کجا پنداشت تست دروزخ است و هر کجا تو نیستی بهشت است« )

 استفاده از ضرب المثل:  -4-1-2-7

 در این اثر، نویسنده از ضرب المثل های بسیاری بهره برده است:

 . (66  همان:گفتار دراز مختصر باید کرد/ وز یار بدآموز حذر باید کرد )

 تعابیر طنزآلود:    کاربرد -4-1-2-8

یکی دیگر از بارزترین ویژگی های اسرار التوحید زبان طنزآمیز آن است که از زبان و قول بوسعید می شنویم 

نه محمّد بن منوّر. از آنجایی که بوسعید اهل بسط است لذا برای متنبّه ساختن و آگاه نمودن مخاطب خود، زبان 

ه از زبان طنز بهره می گیرد که هم کارگرتر است و هم خوشایند: »روزی  مستقیم و تلخ جدّ را به کار نمی برد بلک

  - شیخ ما قدس اهلل روحه العزیز در نیشابور به تعزیتی می شد. مُعَرِّفان پیش شیخ باز آمدند و خواستند که آواز دهند

چه گویند. از مریدان    و القاب برشمردند. چون شیخ را بدیدند فرو ماندند و ندانستند که  –چنانک رسم ایشان بود  

شیخ پرسیدند که شیخ را چه لقب گوییم؟ شیخ آن فروماندگی دریشان بدید. گفت: در روید و آواز دهید که هیچکس  

بن هیچکس را راه دهید. معرفان در رفتند و به حکم اشارت شیخ آواز دادند که هیچکس بن هیچکس را راه دهید،  

همان گونه   .(267همان:  « ). همه را وقت خوش گشت و بگریستندکه می آمد  همه بزرگان سر برآوردند. شیخ را دیدند

که در نمونه باال مشاهده می شود محوری ترین پیام طنزهای بوسعید ترک خویشتن پرستی و خواهش های نفسانی 

ن نجاست  است.نمونه دیگر:» شیخ ما روزی در نیشابور به محله ای می گذشت. کنّاسان چاه مبرز پاک می کردند و آ



 1400اسفند  ، 44، شماره 18دوره  37 
22 - 43  

به خیک می آوردند، و در گوی می ریختند. صوفیان چون آنجا رسیدند خویشتن را فراهم گرفتند و بینی بگرفتند و  

می گریختند. شیخ ایشان را بخواند و گفت: این نجاست به زفان حال با ما سخنی می گوید. می گوید: ما آن طعام  

فشاندید و جان ها از بهر ما نثار می کردید و هر سختی و مشقت  های بالذتیم و خوشبوی که شما سیم و زر بر ما می  

که از آن حکایت نتوان کرد در راه به دست آوردن ما تحمل می کردید به یک شب که با شما صحبت داشتیم به رنگ  

خن  شما شدیم از ما به چه سبب می گریزید و بینی فرا می گیرید که ما رنگ و بوی درون شمالیم.« چون شیخ این س

 .(265  بسیار بگریستند و حالت ها رفت« )همان:بگفت فریاد از جمع برآمد و 

 سطح آوایی:  -4-1-3

سطح آوایی شامل موسیقی درونی و بیرونی است. البته موسیقی بیرونی در این رساله نمی گنجد، زیرا در قالب 

 داد.  وزن و قافیه و ردیف است، اما موسیقی درونی را می توان در این قسمت جای 

 موسیقی درونی: -4-1-3-1

 جناس: -4-1-3-1-1

 جناس: -4-1-3-1-1

جناس یا تجنیس عبارت است از تشابه دو کلمه در تلفظ با مغایرت در معنی و وجوه مشابهت بین دو کلمه از  

 (. 296:  1353ام عدیده است )رجایی، حیث تلفظ بسیار است و بدین اعتبار جناس دارای تقسیمات و اقس

و آن چنان است که دو لفظ متجانس در انواع و عدد حرف و هیئت آنها یعنی حرکات و سکنات    جناس تام:  -

 و ترتیب حروف یعنی تقدم بعضی بر بعضی متفق باشند. )همان( مانند:

 .(76همان: رابعه گفت: خداوندا! مرا در خانه ی خود نمی گذاری و نه در خانه ی خود می گذاری )

 .(492همان: ) خویش بسته ی آن اند که در آن اندلق به حد همت هر یکی از خ

 چنان این کار را به کمال رسانیده است که سر در سر آن کرد.

گاهی جناس را اطالق کنند مجازا بر تشابه دو کلمه در کتابت، یعنی دو کلمه آورند که قطع   جناس خط:  -

 (. 405: 1353باشند. )رجایی، کل بوده و در تلفظ مختلف نظر از نقطه در نوشتن به یک ش

 . ( 192همان:  )   د طلب کند تا مخلوقی او را پذیردهر که از برای مباهات علمی خواند و بر آن رتبت و زینت خو

اشتقاق به این است که آن دو کلمه از یک ماده مشتق باشند یعنی هر دو در حروف اصلی   جناس استقاق:  -

 (.406:  1353جایی،و در اصل معنی معنی متفق باشند )رمتحد  
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   .(192همان: عارف به معرفت نرست تا از معارف یاد نیار ) 

لکن ماده هر کدام علی حده باشد   شبه اشتقاق آنست که دو لفظ مشابه هم باشند   جناس شبه اشتقاق:  -

 (. 406:  1353)رجایی،

 اف کنند و بقا خواهندگرد عرش طو  حاجیان به قالب گرد خانه طواف کنند و بقا خواهند و اهل محبت به قلوب

   .(194همان: )

 .(193همان: عرفان در عیان مکان جویند و در عین اثر نگویند )

 . (181همان: )  مرا کریم می باید نه کرامت

جناسی که زیادت یک رکن بر رکن دیگر به یک حرف باشد در فارسی جناس زائد گویند    جناس زاید:  -

 « 400»رجایی: 

 . (147همان: رزن، گبری چهل ساله را ارزان می فروشی )خداوندا! به مشتی ا گفتم:

هرگاه دو لفظ متجانس در نوع حروف مختلف باشند در این صورت چنانچه دو حرف مختلف  جناس مضارع:    -

 (. 401:  1353جناس مضارع نامند.« )رجایی،  فیها قریب المخرج باشند جناس را

 .(7همان: ) ز آن مایده بی فایده بازنگردانندتواند بود که او را ااگر کسی مایده یی نهد که بر آن رحمت بارد 

 . (197همان: ) تاعیشت مهیا و مهنا بود

و سایۀ عدل و انصاف آن آفتاب سالطین دِهر و خُرشید ملوک عصر را البدالدهر بر سر ضعفا و رعیّت و کافۀ »   -

 .( 10 همان:زیردستان تابنده و پایبنده داراد« )

بیچاره را در همه حالتی و هر مقامی دعاگوی خاص آن دوست داند و شاکر انعام و ذاکر اکرام آن » و این    -

 .(10 همان:حضرت ...« )

 اشتقاق : -4-1-3-1-2

» چون انسان و انس و موانست، کلماتی اند از حروف متناسب مرکب، حکمت بالغه آن اقتضا کرد که وی را    -

 به مونسی محتاج گرداند«  

 .(1 همان:ه این طایفه میان معبود و عابد و خالق و مخلوق وسایط آمدند« )»... چ -

 تکرار: -4-1-3-1-3
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 تکرار با اهداف گوناگونی به کار می رود که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

 تاکید و اهمیت دادن: 

 . (24  همان:سیم« )» فرا نزد وی شدیم و وی پاره ای بر پوستین می دوخت و ما به وی می نگری 

 ضمیر »وی« به لقمان اشاره دارد و تکرار آن به جهت تاکید بر محوریت لقمان در این حکایت است.

 .(25 :» کسانی را که سمعی دارند این کلمه را همی گفتند و همی گفتند« )همان

 .(227  همان:» خال نوا! خالف نوا! خالف نوا!« )

و  خوانی؟« او پاسخ می دهد »خالفی«. شیخ به جهت تاکید بر اتفاق  میچه  یخ ابوسعید از شخصی می پرسد که » ش

 دارد. وحدت او را از تفرقه بر حذر می

 تعظیم:

 .(79 همان:استاد استاد است« )» 

روزی شیخ از جمعی که در حضورش بودند می پرسد که »خواهی تا جاسوس درگاه خدای را ببینید؟« استاد امام  

بیان   را  فوق  ی  جمله  او  به  اشاره  با  شیخ  گذرد.  می  و  آید  می  شیخ  سالم  به  راه،  در  قشیری   ابوالقاسم 

 می کند که تکرار موجود در آن به جهت تاکید و تعظیم است. 

 بشارت:

 . (24 همان:بردند، ترا بردند، ترا بردند« )ترا » 

یا باسعید! درهای  گوید: » ت، روزی او به بوسعید میپس از مدتی که شیخ ابوسعید از محضر پیر بلفضل بهره گرف

ی فوق وادیهای گوناگون بینی« سپس جمله  حروف این کلمه بر تو بگشادند. اکنون لشکرها به سینه تو سوختن آرد،

قصود از این کلمه »اهلل« است و منظور از » تو را بردند« آن است که بعد جسمانی تو و غرور ناشی از  را بیان کرد. م

 آن را بردند. این جمله اشاره به مفهوم گسترده »تجرید« دارد. 

 لذت:

آن درویش گفت که شیخ فرموده است که نزدیک من درآیی. من پیش شیخ در شدم و در پای شیخ افتادم و پای  » 

 .(68 همان:وسه دادم. شیخ مرا بسیاری مراعات کرد و ...« )شیخ ب

 قصد نویسنده از تکرار واژه ی »شیخ« را احتماال می توان لذت بردن او از این امر دانست. 
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 اسم صوت  -4-1-3-1-5

 شوند:التوحید به دو دستۀ زیر تقسیم میاسامی صوت در اسرار  

 الف( صوت های عاطف: 

 خه:

 .( 21/ 219وی حربش چنین بود بنگر تا سر کوی صلحش چگونه بود. )خه! کسی را که سرِ ک

 .(175/18معلم گفت: خه! او از همه دیه خود بتر است ) 

 شه:

 .(307/20)  استاد، شه ... آنگه کرباسی بیرون آید که هر که بدان نگرد گوید: »شه ای 

 هان:

 (16-17/ 216هان ای حسن چگونه می بینی؟ )

 هاه: 

 .(7/ 163) آن فعلهاه! دور باش از 

 های!

 .(1-68/2های نشنو دستی هر آنچ در ویرانی بینند نگویند در آبادانی. )

 هال:

 ( 353/8هال دوست دادا! فالن کار بکن. )

 ( 353/12هال دوست دادا! سبویی آب آر. )

 هین: 

 ( 254/12هین سجده ای بیار ) 

 ب( اسم صوت نام آوا:

 ملۀ زیر می باشد: تنها اسم صوت نام آوا اسرار التوحید در ج
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 . (100/6طراق طراق در آن کوه افتاد ) 

 گری در هنر و تمدن قرن پنجم و ششم هجری.صورت3

است. در این دوره هنر و تمدن اسالمی   ه.ق(603-428)قرن پنجم و ششم هجری در ایران مقارن با حکومت سلجوقیان

آرایی، فلزکاری و  توان در رونق هنر معماری، کتابمیای از شکوه و رونق گردید. نمود واضح این تحول را  وارد مرحله 

تزئینات   بود.  دوره  این  در  معماری  مختصات  از  فرم  و  ظاهری  ساختار  در  تحول  کرد.  مشاهده  از  سفالگری  آجری 

های روی آجرها و ظرافت در این سبک معماری  کاری ها و کندهبری در این مقطع تاریخی بود. گچ  های معماری شاخصه

)فتحی    عاده زیباست. ایمان و خلوص عارفانه و ذوق سرشار خالق این آثار نقش مهمی در آفرینش آنها داشته استالفوق

 . (1: 1395و یوزباشی، 

ها و ظروف سرامیکی است که به عنوان یکی از  های هنری این دوره، سفالینهترین رسانه یکی از ممتازترین و با ارزش 

ایران، بازتاب   ترین آثارهنری این دورهبرجسته از این آثار زینت  تاریخ هنر  دهنده هنر سلجوقی بوده و تعداد زیادی 

های تولید، حجم تولید، گسترش مراکز  های جهان است. در این دوره تحولی عظیم در فناوری ها و مجموعهبخش موزه 

های گذشته امکانات بیشتری  ه با بدنه. این بدنه در مقایسها، فرم و بدنه تزیینی پدید آمدتولید، تنوع و گستردگی قالب

سفالینه تزیین  و  ساخت  خاصبرای  و  بهترین  از  برخی  این  بر  عالوه  داد.  قرار  ایرانی  هنرمندان  اختیار  در  ترین  ها 

های قاشیهای دوران اسالمی از جمله زرین فام و ظروف مینایی برای نخستین بار در این دوره اجرا شد و ن آوری فن

 (.134:  1398لعابی در این دوره در باالترین سطح خود تولید شد )محمدی و همکاران، زیر 

که خراسان به ساختن طوری ن فلزکاری اسالمی آغاز گردید. بهبا روی کار آمدن سالجقه در شرق ایران، دوره درخشا

ای  نجی، آثار طالیی و نقرهفرغی و برمصنوعات و تحفه های فلزی با حواشی و خطوط، معروف بود. عالوه بر ظروف م

دهد جواهرسازی هم در این زمان رونق داشته است.  تعداد زیادی فراوانی از دوره سلجوقیان به دست آمده که نشان می

های  اند. این اشیاء عبارتند از بخوردانالگوهای سنتی باستانی ساخته شده  ها وو آثار دوره سلجوقی براساس قالب  ءاز اشیا

نگاری  کتیبههای تزیینی این آثار شامل  ن، آیینه و شمعدان و غیره. مشخصهکاری شده، دسته هاوو مشبککاری  خاتم

های  هایی بود که در آنها پیکرهبندی ت با زمینه اسلیمی و گیاهی و قاببه خط نسخ و خط کوفی و یا نسخ، پیکره حیوانا

(. با این تفاسیر در قرن پنجم و  115:  1389طلب و افروغ،  ها حکاکی شده بود )نوروزی    انسانی، چنگ نوازان و گریفن

ششم هجری در هنر اسالمی نیز گرایش آشکاری به تغییرات فرمالیست و صورتگرایی مشهود بود. که بخشی از این  

 تغییرات ظاهری بازتابی از وضعیت اقتصادی، شرایط فرهنگی و مذهبی در این دوره تاریخی بوده است.

 گیری نتیجه

ای اسرارالتوحید نمونۀ برجسته از کتب نثر صوفیانه و عرفانی در ادب فارسی است که به لحاظ سبکی مختصات ویژه 

شد، بسیار  نویسنده، در رعایت شیوۀ بیان پیشینیان خود، و آنچه در روزگار خودشان اصول بالغت دانسته می   دارد.

وعظ و اندرزهای صوفیانه بوده، به همین شکل، کارش در گسترش  کوشیده است. ازآنجا که ابوالسعید اهمیت دادن به  

قلمرو واژگان و زبان، نیز چندان فراتر از کار دیگر صوفیان خراسان نرفت. گویی آنها  به کالم و سنّتِ زبانی صوفیان 

جهان همانندی یا  ها از دین و  وفادار ماندند. شاید علت این بود که آنها میان زمان پیشینیان خود و درک عرفانی آن
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دانستند. به همین خاطر، شباهت های زیادی شدند، و جدا کردن آنها را از یکدیگر درست نمینسبتی ماهوی قائل می

های سبک و ساختار ادبی و زبانی اسرارالتوحید  ترین ویژگی اساسی  در نثر ابوالسعید با نثر محمد بن منور دیده می شود.

های شعری جهت پربار ساختن نثر و القای مفاهیم عرفانی ، استعمال لغات در معنای  رایهگیری از آکهنگی زبان و بهره 

خاص، وفور لغات و ترکیبات عربی، کاربرد حروف اضافه در معانی متفاوت، کاربرد واژگان در معانی متعدد، استفاده از  

ستفاده از زبان کهنه، ساده و قابل فهم  سجع، کاربرد فعل در زمانهای متعدد و انواع مختلف)پیشوندی، مرکب و ..(، ا

برای مخاطب، به کارگیری جمالت ساده و قابل فهم و روان، استفاده از آرایه ها و صنایع بدیعی همچون: تشبیه، استعاره،  

در اسرار التوحید از افعال پیشوندی زیادی  با پیشوندهای متعدد   کنایه، تشخیص، تضاد، پارادوکس ، تمثیل و ... است.

های نگارشی مختلف در اثر، نشان ها، همچنین وجود سبکواژه   –های قدیمی و جدید  وجود شکلستفاده شده است.  ا

ها و  ها، جملهاز این دارد که نویسنده در ارائۀ نثر به شکل التقاطی و بینامتنی عمل کرده؛ یعنی تعداد فراوانی از واژه

دیگر تاثیر گرفته و وارد متن کرده و به همین دلیل نثر اسرارالتوحید    های بندها را به شکل روایت و نقل و قول از متن 

گرایی یا فرمالیست در هنرهای قرن نجم و  دهد صورتها نشان میبررسیاز لحاظ وفور کاربرد واژگان کهن باالست.  

 ششم نیز نمود واضحی یافته است.
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 برسیان«، اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران، معماری و شهرسازی. مسجد جامع 

های دوره سلجوقی«، فصلنامه بندی سفالینه(. »معرفی و طبقه11398محمدی، مهدی؛ تندی، احمد و مازیار، امیر. )

 . 133-145، صصص 2شماره  هنرهای صناعی اسالمی،

سی فرم، تزیین و محتوا در هنر فلزکاری دوره سلجوقی و صفوی«،  (. »برر1389نوروزی طلب، علیرضا؛ افروغ، محمد. ) 

 .113-128، صصص12مطالعات هنر اسالمی، شماره 


