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Abstract  

      Layered stylistics is one of the new methods of analyzing literary texts. 

In this method, five layers of the text are examined, including phonetic, 

lexical, syntactic, rhetorical and ideological layers. In addition to the 

stylistic features of the text, the author's thoughts and attitudes on various 

topics are examined too. Attar’s Tazkirat al-Awliya can be studied based on 

this method due to its linguistic and intellectual prominence. In this article, 

the authors have studied Tazkirat al-Awliya in three lexical, syntactic and 

rhetorical layers through an analytical-statistical method and by dealing 

with the salient features of each layer. At the lexical level, words have been 

selected based on some background attitude. At the syntactic level, the 

arrangement and connection of sentences together is based on the author's 

purpose of the anecdote, and the choice of verbs, adverbs, prepositions and 

suffixes is made in order to introduce the concept according to the author's 

ideology. There are a lot of similes in the rhetorical layer, which increases 

the clarity and simplicity of the text. Attar's thoughts and ideology can be 

retrieved explicitly and implicitly in the study of all the three layers. 
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 چکيده
هسی نین طاسعۀ  نب بوش اب پدانبا وط اب طتۀ  شباسس  انشی  نس  ه  ه  طاسعۀ  شيۀ  هسبهدا بهس  سبک 

اسس  شهدا، سببک هسی  ه  نین انشش اب تحليل طتۀ  ناه  نب آ  ههده ط هدا. یک  نب بوشگۀشسگۀ  ههده ط 

نین  . ابگيداهسی طختلف، اب هدبس  طتۀ  ههده ط نی، بوش  نس  ه  نب شيۀهشاسس  عسی نی نس . سک عسی 

هدبس   هدشۀا تس علسوههدبس  ط  )فکدی( نیدئۀعۀژی  ۀی، هلسغ  وشيۀه طتن ابپاج عسی  آونی ، ونژگسش ، شح

عاسب  ءنعسوعيسةطختلف آشبکسب شۀا. تکهد هسیطۀضبۀ  شگدش طؤعف اب هسی سبکک  طتن، نشدییب  وویژگ 

 ،طقسع  نین انبا. اب نسببسا نین شببيۀه بن قسهلي  هدبسبب  هد ،فکدی اعيل هدجسببتگ  بهسش  وشيیببسهۀبی ه 

نعسوعيسء بن اب سبب  عسی  ونژگسش ، شحۀی وهلسغ  ةتکهد صبباحسم طاتخ  ،آطسبی-تحليل  بوششگسبشدگس  هس

س هس هونژه ،اب عسی  ونژگسش  ،نشد. اب نین هدبسبب هسی هدجسببت  هد عسی  پدانهت ویژگ  ه  نشد وهدبسبب  هداه

نسسا هدف  هم هد هس اب هاسبپيۀشد جمل  چيدطس  و ،عسی  شحۀی نشد. ابقکل  نشتخسب شبدهو نشدییب  شگدش 
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تسی بنس پسۀشد شيز اب نشتخسب وج  فۀل، قيد، حدف نضسف  و پکیدا وحکسی  صۀبم ط ذهد آ   شۀیسباده نب

بن انبا و هس  هسسطدتضسا هيیتدین  ،عسی  هلسغ  شۀا. ابنیدئۀعۀژی شۀیساده نشجسم ط  نعقسی طاهۀم و هس تۀج  ه 

یدئۀعۀژی اب نشتقسل طاهۀم و شگدش شۀیساده طؤثد نس . ، فضبسسبسبی و نشتقسل نهۀا آفدیا قدبم طۀسبيق 

 ضما  قسهل هسبیسه  نس . صۀبم آشکسبن وهدبس  هد س  عسی  ه  نیدئۀعۀژی عاسب اب نفکسب و

 

 .عاسب، عسی  ونژگسش ، عسی  شحۀی، عسی  هلسغ  نعسوعيسءةتکهدنی، شاسس  عسی سک هليدی: هسی ونژه

 

 ط طقدّ -1

 از ،این اثر عطار نيشااابوری اسااتا عطار در جای مانده ازاثر منثور بهتنها  الاولياءةتذكر

عار  نيز در ب ش  75ز ا ميان آورده وعاار  ناامي سااا ن باه 47زنادیي  احوال و

ها یاد كرده، هر یک ویژیي رفته اساااتا عارفاني كه عطار از آنملحقات این اثر سااا ن 

ار عط نویسي قبل ازچند تذكرهدا هرآن شهره بودن زمان خود به اند كه دري داشاتهخاصا  

احوال عارفان  المحجوب باهچون هجویری دركشااا افرادی هم رواج داشاااتاه و نيز

   وفي عارمعر  برنویسااي بهره برده اساات تا علاوهبسااتر تذكره اند، ام ا عطار ازپرداخته

م اطب م اطب ارائه دهدا  نيز به ایدئولوژی او، خواسااته یا ناخواسااته دیدیاه خود را

 در جزء وصاااورت جزءبه برد كه متن راميزمااني باه دیادیااه و ایدئولوژی عطار پي

 های م تل  بررسي كندا لایه

رساند م اطب در این امر یاری مي های جدیدی اسات كه بهروش ای ازروش لایه

دست ندهدا این مقاله در تلاش  از ایدئولوژی نویسنده را تا فرصات شناخت نو  نااه و

 بلاغي سااه لایة واژیاني، نحوی و در عطار را الاولياءةتذكرای، كمک روش لایهساات بها

ایدئولوژی  پرساش پاساخ دهد كه این سه لایه چاونه نو  نااه و این بهبررساي كند و 

 دهند؟نویسنده را انتقال مي
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دمة مق تصاااحي  ونيشاااابوری بهعطار الاولياءةتذكركتاب  ،حدود پژوهش این مقاله

 آوری اطلاعات ازروش جمع آماری و-شاايوة پژوهش تحليلي كدكني اساات ويشاافيع

 ا  استالکترونيکي  ای ومنابع كتاب انه

 

 پيیيا  پژوهش  -2

ها به شاارز زیر ترین آنمهمای آثار متعد دی وجود دارد كه شااناسااي لایهدر زمينة ساابک

 است:

 چهار پژوهش( 0148) «الاولياء عطارةچهار یزارش از تذكر»بابک احمدی  در كتاب 

در یزارش ساااوم این كتاب زبان، اساااتا ارائه كرده به همراه یک نمونه از نثر عطار  را

 یری بررسي شده استاالاوليا و توان روایت ةهای سبکي تذكرها، ویژیيتازیي

ای توجه ویژه شناسي لایه( به سبک0180) «شاناسيسابک»در كتاب  فتوحيمحمود 

اسي شاانبر خلا  دیار آثار كه بيشااتر به زبان -كه این روش را اسات  كوشايدهدارد و 

 با ادبيات تطبيق دهدا    -یرایش دارند

و ل شناختي ب ش ابررسي و مقایسة سبک» نامة خود با عنواندر پایان همتيمرضايه 

الاولياء در ساه سط  ةهای سابکي تذكربه بررساي ویژیي( 0181« )الاولياءةو دوم تذكر

و با  پردازدای ميشااناسااي لایهبنياد و روش ساابکو فکری با رویکرد متنزباني، ادبي 

ده یابدا نویسنهای سبکي این دو ب ش را درميمقایساة ب ش اول و دوم تذكره، تفاوت

 یابد نه كاربردهای زبانياتازیي كار عطار را در سادیي و ایجاز در كلام مي

 74ای در خطبة ایهاسااي لشاانساابک»در مقالة  فراهانيسااميرا و  مقياساايحساان 

و  اندالبلاغه پرداختهنهج 74خطبة تحليل  ای بهبر اسااار روش لایه (0181« )البلاغهنهج

های متن را آشاااکار كرده تا هد  مول  را نحوة كاربرد ها، برجساااتايبا واكاوی لایه

 واژیان، چينش متن، دليل استفاده از عناصر بلاغي وااا را دریابدا
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ای مجموعه شناسي لایهسابک» در مقالةمهر شاایانكبری و  افشااردیمحم هوشان  

پور را ای مجموعه اشااعار امينبا اسااتفاده از روش لایه (0181) «پوراشااعار قيصاار امين

 دانافکار و عقاید مؤل  دست یابو به های اشعار را آشکار تا برجستاي اندواكاوی كرده

كه نام ناارندة آن  (0189) «لياء عطارالاوةشناسي تذكرسبک» با عنوانای نامهپایاندر 

 ةم تل  زباني، ادبي، نحوی و فکری را در تذكرنامشاا ا اساات، نویساانده عناصاار 

ین عناصااار در القا و انتقال حالات عاطفي، الاولياء مورد بررساااي قرار داده و به نقش ا

 اني عط ار پرداخته استاهای عرفتجربيات و سن ت

بررسي سبک ش صي دو ب ش اصلي »نظری و شهریار مشکين در مقالة احمدرضاا 

با كمک  (0188) «تحليل آماری كيوساااام الاولياء عطار بر اساااار روشةو افزودة تذكر

سنجي و تحليل متون زباني های سبکروش كيوساام )جمع تصاعدی( كه یکي از روش

كوشاد متن دو ب ش اصلي و افزودة تذكره را مقایسه كند و به متفاوت بودن اسات، مي

 مؤل ِ دو ب ش پي ببردا    

 

 نی شاسس  عسی سک  -3

های با اهميت احتمالي ویژیي»با زبان ارتباط مستقيم داردا این دانش شناسي دانش سبک

ها، چاونه رویداد یا پردازد كه این ویژیيزبااني در متن سااار و كاار دارد و به این مي

   ا(54: 0198)وردانک،  «نمایانندز یا دیدیاهي خاص بازميانداوضعيتي را از طریق چشم

این دانش بر تمایز، یونایوني و یزینش زباني  بنياد كار»هر دانشاي اسااسي دارد و 

در لایة زبان )آوایي، واژیاني، نحوی، معنایي، كاربردی( اسااتوار اسااتا این بررسااي از 

های دستوری، لحن، ها، ساختها، آواها، واژههای زباني مانند تکيهطریق تحليل صورت

مجازی و استعاری های ها، ساختصادای نحوی، معاني ضمني، بلندی و كوتاهي جمله

   ا(87: 0180)فتوحي، « یيردشکل مي ،زبان
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کي از شود كه یهای م تلفي استفاده ميشناسي برای تحليل متون از روشدر سابک

شاناساي بنيان شده این روش بر پایة علم زبان ای اساتاها، روش لایهجدیدترین روش

آوایي، واژیاني، نحوی، در این روش جدید مباني ساازندة سبک را در پنج لایة »اساتا 

به  تواند با این روشمنتقد ادبي مي كنند، پژوهشااار وایدئولوژیک بررسااي مي بلاغي و

او در این تحليل،  ا(714: 0180)فتوحي،  «آن را تحليل كند ساابک مؤل  دساات یابد و

كيفيت كاربرد  تا واژیان و كند وهای زبان؛ یعني آواها آغاز ميترین ساااازهكوچک از»

 كاربرد اندیشااه و بلاغت و ها وساااختار جمله چنين نحو وتركيبات، هم تعابير و ا وهآن

ری ت ساااختاي از مجمو  كل  ،در نهایت پردازد وتحليل مي تجزیه و ایدئولوژی هنرمند به

به  ( و717: 0181مهر، شااایان افشااار ودی)محم  «دبرمياهدا  هنری ساا نور پي اثر به

های صااهمشاا   پيوند عناصاار و در این روش ارتباط و»یابدا ساابک فردی او دساات مي

 و ياسي)مق «بررسي است آساني قابل تش يا ومضمون كلام به محتوا و ظاهری متن با

جزء متن به تحليل جامعي از یک بهمنتقد ادبي با بررساااي جزء ( و47: 0181فراهاني، 

 یابدا متن ادبي دست مي

شااناسااي محمود ساابک»كتاب  ای ازشااناسااي لایهاین مقاله برای تحليل ساابک در

یک تحليل  در اساااتفاده شاااده اساااتا او ساااطوز تحليل واحدهای زبان را« فتوحي

لایة  (4 ؛لایة نحوی (1 ؛لایة واژیاني (7 ؛لایة آوایي (0داند: شااناسااانه پنج لایه ميساابک

 آوایي ولایة  شااادن ازدليل طولانيلاایاة ایادئولوژیاک یدراین مقاالاه باه (5و بلااغي 

ای، كهن، محاوره های رسمي وشود[ا درلایة واژیاني، واژهپوشاي ميایدئولوژیک چشام

لایة نحوی، چيدمان  شوندا دررمزیان بررساي مينشاان و بارمزیان و بيدار و بينشاان

شااوند و عناصااری چون وجه فعل، قيد، جمله، طول جمله و پيوند جمله بررسااي مي

در لایة بلاغي عناصااری  كنند ولوژی عطار را منعکس ميپسااوند، ایدئو حر  اضااافه و

 د وشونچون: تضااد، ساجع، تکرار، تشابيه، كنایه، ایجاز، اساتعاره، طنز وااا بررساي مي

   شودادیدیاه بلاغي نویسنده آشکار مي
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 هدبس  هحث و -8

ست این ا سعي بر شاود وبلاغي پرداخته مي ساه لایة واژیاني، نحوی واین ب ش به  در

 ها آشکار شودا كه ایدئولوژی حاكم بر هر یک از لایه

   

 عسی  ونژگسش   -8-1

ب ش »ل در انت اب آن بسااايار اهميت دارد؛ زیرا تأم  واژه در متن نقش كليادی دارد و

منجمد نيستندا  ها، ایستا وسازدا واژهها ميسرشت سبک را نو  یزینش واژه ای ازعمده

توانند عقيده و نااه نویسنده را القا ( و مي748: 0180فتوحي، ) «بلکه جاندار و پویایندااا

د هایي را بریزینكند واژهبرده است و سعي ميها پيماهيت واژه كنندا عطار در تذكره به

ز بر تحليل محتوا ا واژیان را علاوه ،كه با ایدئولوژی او سااازیارتر باشااندا در این ب ش

صفحه از تذكره  01های این جدول با بررسي كنيما شااخاحيث كمي نيز بررساي مي

 انت اب شده استا  

 

 نی   ونژگس  بسم  و طحسوبه -8-1-1

ای از هنجارهای عادی زبان عبور كند، اثری ادبي خلق كرده اساات، اما یاه نویسااندههر

سازدا همراهي واژیان رسمي یاه نویسانده اثر خود را با تركيب هنجار و عبور از آن مي

كند و كشاا  این تفاوت، ایدئولوژی نویساانده را ای تفاوت ساابکي ایجاد ميهو محاور

ای را كندا ایر كاربرد واژیان رساامي را هنجار و به كاریيری واژیان محاورهآشااکار مي

خروج از هنجاار زبان بدانيما كاربرد این دو یروه از واژیان در كنار یکدیار سااااختار 

 دهدامتفاوتي به متن مي
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 لایة واژیاني -0جدول 

 توضيحات درصد تعداد های واژیاني شاخا

 رسمي

 
 ایمحاوره

ها از بياان حکایات، نقل قول عطاار در 49% 51

مریدانشااان از  زبان مشااایخ، دوسااتان و

 برداای بهره ميواژیان یفتاری ومحاوره

این كاربرد جنبة داساااتاني اثر را تقویت 

تر او نزدیکزبان یفت آن را به كناد ومي

 كندا مي

04 77% 

 یرایي زبان رسميكهن -0

 یرایي زبان فردیكهن -7

 
های كاربرد همزمان واژه -1

 كهن ونو

دوک، بشاااوليدن، اساااتاره، دسااات -0 74% 05

 بُنجشک، پاداشت، كارها 

هااا بژاریااد، هااا پيش نکنم، هوهمي  -7

 چکيد، واخفته بودما

زبان وزفان، نوشت ونبشت، شتروان  -1

 ، نه ونيا وشتربان

10 48% 

04 74% 

 دارنشان
 

 نشانبي

خرک، عورت غریااب عاااجز، م اادره  14% 44

 مستوره، سيده، ضعيفها 

همسااایه، مهتری وكهتری، زمين، دختر، 

 بار، خانه، چشما 

41 11% 

 بارمزیان

 

 رمزیانبي

هااای اجتمااعي مهم در یکي از رمزیاان 11% 77

تااذكره رمزیااان زنااان اسااات كااه بااا 

هاا یاد شاااده هاای م تلفي از آنعنوان

 استا  

18 14% 
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 %77ای و واژیان محاوره %49فراواني واژیان رسااامي  الاولياءةتذكربرای نمونه در 

كند، مردم عادی بيان مي مشااایخ، مریدان و یاه حکایتي یا نقل قولي ازاسااتا عطار هر

از  بساااياری»شاااود حتي ميتر زبان یفتاو نزدیکتر و به صاااميمي تر وزبانش سااااده

 «زبان یفتار نزدیک اساااتاوهاای تذكره تنها از آن جهت تأثيریذار اسااات كه به یفت

اني ا زمامكند، كاربرد این واژیان جنبة داستاني اثر را تقویت مي ا(018: 0148)احمدی، 

ای را شود یا خود عطار مسألهها از زبان مشاایخ مطرز ميحکمت كه مساائل عرفاني و

این دو  شود؛ پستر ميزبان ادبي تر وكند و واژیان رسميكند، لحن تغيير ميير ميتفسا

 ایا كنند: لحن رسمي و لحن محاورهنو  واژه، دو نو  لحن در تذكره ایجاد مي

ای، بر ساااادیي و كند و لحن محاورهو آموزشاااي مي یلحن رسااامي متن را جد 

واژة  7واژة رسااامي و  01ونة اول، افزایادا در نمصاااميميات و یفتاومحوری متن مي

یذارد و لحن عبارت تأثير مي محاوره اسااتفاده شااده اساات، اما همين دو واژه، بر كل 

كندا در نمونة دوم نيز تمام واژیان رساامي هسااتند و عبارت را به زبان یفتار نزدیک مي

 ی استا  لحن متن رسمي، آموزشي و جد 

برند نار ازین مرد كه تو را پيشِ او ميمن ناریسااتا یفت:  عصااا در پيرزني با -

   ا(045) دو بندیان یک خداوندید تا خدای ن واهد بنده هيچ نتواند كرد نترسيا كه هر

چون عار  خاموش شود مرادش آن بود كه جز با معرو  خود س ن »یفت:  و -

 حق نارد ونهد مقصااودش آن بود كه چون چشاام باز كند بهچون چشاام برهم ناوید و

سر بر زانو نهد طلب آن كند كه سر برندارد تا اسرافيل صور ندمد، از بسياری انس چون 

   ا(094) «كه با حق تعالي دارد

 

 گدنی    ههن -8-1-2

 ایر عناصر»كنندا های كهن استفاده ميواژه نویساندیان برای هنجارشکني از شااعران و

عد های ببافت زباني دوره درون به موقعيت تاری ي آن جدا كنيم و از زبان یذشاااته را
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ن آ بافت تاری ي كه در ساا ن از شااود ومنتقل نمایيم، هنجار زماني كلام شااکسااته مي

 تر رایک بافت زماني تازه مند زبان دریيردا كاربرد عناصاار تاریخیافته، فاصااله ميدتول 

ن عرفا تذكره از زبا واژیان كهن در ،عموماً ا(754: 0180)فتوحي،  «یویندیرایي ميكهن

 حفظ عين س نان مشایخ داردا در تأكيد عطار بر شاود، این مساأله خود نشان ازبيان مي

یي یراكهن یرایي در زبان رسمي ویرایي هساتيما كهنشااهد دو نو  كهن الاولياءةتذكر

ایي یركهن تر وزبان رسمي، زبان اثر را از زبان عصر كهن یرایي دردر زبان فردیا كهن

 كندا ای خاص آشنا ميهاصطلاحات خط  ، م اطب را با زبان ودر زبان فردی

 

 بهس  بسم  گدنی  ابههن (نعف

كندا او متني رو ميم اطب را با نوعي تضاد روبه ،زبان رسامي های كهن دركاربرد واژه

های كند كه با دوره و ویژیيای برخورد ميدر اثنای آن با واژه خواند ومي یکدساات را

 خواني نداردا تذكره از متوني اسات كه نویسنده سعي دارد س ن شماری ازآن متن، هم

اعمال آنها  متن و داری، حضااور عارفان درعيناً نقل كند تا با حفظ امانت عرفای نامي را

   را برای م اطب باورپذیرتر كندا

 آشنای زندیي هر روزه استا البته اندكي از واژیان ساده و سرشار از الاولياءةتذكر»

 ها راعبارت فهم برخي از ،همين امورد اساااتفاده ندارند اند ورفتهیاد  واژیاان كتاب از

معنای فاعل به « كاره»(، 590) معنای پایداریبه« پاداشااات»چون ؛ همكناددشاااوار مي

کُره»(، 014)  («100) معنای طویلهبه « خرار»( و 018) معنای پيمانه و كاساااهبه « ساااُ

 (، نبشت71) این، در تذكره واژیان كهني چون: شتروان براوهعل ا(074: 0148)احمدی، 

 (، بُنجشک414) (، استاره144) (، بشوليدن045) دوک(، دست89) (، ني50) (، زفان15)

( وااا نيز 445) دی(، پس711) (، بيسااتر11) (، آسااته99) (، دوانزده418) (، برخه444)

دهندا در ميان این واژیان، يات خود ادامه ميح روند كه تنها با اندكي تغيير بهكار ميباه
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یاه با صورت امروزی آن همزمان « ني شتروان، نبشت، زفان، یوسپند و»هایي چون واژه

 روندا كار ميدر كنار هم به

 

 ههن هسی تسبه وهسبهدا همزطس  ونژه

ر كنا نو در شااود كه یک واژه با دو صااورت كهن ویاه مشاااهده مي ،الاولياءةتذكر در

و  دی بهره برده اسااتمنابع متعد  از الاولياءةتذكرتدوین  رودا عطار دركار ميیکدیار به

 نو صورت كهن و یابد كه كاربرد همزمان دو واژه درت مياین احتمال قو  ،این اسار بر

ر تغيي داری آن راهای زماني منابع عطار اسااات كه برای حفظ امانتدليل تفاوت دورهبه

و هر د آن تکيه كرد این است كه این واژه به توان برتمال دیاری كه مينداده اساتا اح

 شده استا زمان عطار استفاده مي صورت در

 دو یونه است:  به الاولياءةتذكر كاربرد این دو صورت در

 شودا زبان عارفي بيان مي نو از یاه دو صورت كهن و (ال 

 غيب بوده زفان رادانست كه كودک  جانش افتاد و مالک آن بشانودا آتشي در ااا -

 ا(50) یناهيبي زبان جهودی دادی براستا یفت: خداوندا! رطب ناخورده نامم به

دو صااورت  مقابل عطار از در برد وكار ميبه یاه عار  صااورت كهن واژه را (ب

 بردا نو همزمان بهره مي كهن و

نامه  -الله عنهيرضااا-نزدیک حسااان به -الله عنهرضاااي-وقتي عمر عبدالعزیز  -

آن روز آمده یير كه بازپسين كه مرگ »كه  نبشاتااا وقتي دیار حسان بدو نامه نوشات

ده یير روزی آم»كه  نبشتا او جواب ننوشتبميردا والسلاما بيش ازین  اندنبشاتهبروی 

   ا(15) «كه یویي دنيا خود هریز نبوده است

كندا دو احتمال نو استفاده مي دو صورت كهن و یک واژه به نمونة اول، مالک از در

نقل ساا ن مالک اسااتفاده كرده  دو منبع در عطار از (0شااود: این كاربرد مطرز مي در

معمول بوده استا  دو صورت، امری عادی و یک واژه به استفادة همزمان از (7 و است
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ان زبان ش صيت بي از« نبشت»نمونة دوم، پنج فعل مشا ا شده است كه تنها یک  در

شودا كاربرد همزمان این زبان عطار نقل مي دو صورت از چهار فعل دیار به شاود ومي

بودن همزمان هر كند، احتمال زندهتر ميقوی زبان عطار احتمال دوم را دو صاااورت در

 دو صورتا 

 

 بهس  فدای گدنی  ابههن (-ب

یرایي برای نرو هساااتيما این نو  كهزبان فردی یا لهجه روبه یرایي دركهن یااه ما با

ه یا یک شا ا خاص استا این یک خط  مربوط به ی نيسات وت زبان قابل تسار ي كل 

يز ن الاولياءةتذكر كندا درها ميمتوجه تفاوت لهجة شا صيت یرایي م اطب رانو  كهن

« اها، هو و و»رو هساتيما در ب شاي از تذكره با پيشوندهای یرایي روبهبا این نو  كهن

ای سازندا این پيشوندها معنفعل پيشوندی مي آیند وفعل مي م كه قبل ازشویرو ميروبه

 كنندا را القا مي« به»

 لهجة قومسي پيشوندی بوده است در« هو» و« هوژ»كدكني معتقد اسات كه شافيعي

مقامات خرقاني نيز خوشااب تانه باقي مانده  آن در هایي ازخرقان( كه نمونه )بسااطام و

ا ها بژاردی و ه»صورت زبان خرقاني به عطار از الاولياءةتذكر ز درني« ها»اساتا پيشوند 

   ا(540-541: 0190كدكني، )شفيعي باقي مانده است« بژارد

 د وشاهرو مردم سمنان و لهجة جنوب طبرستان ورا مربوط به « ها»بهار نيز پيشوند 

ت حر  اضافه نيز صوریاه به« وا»پيشوند  ا(040: 7ج،0145 )بهار، داندقومس قدیم مي

طاعتا نه آن طریق واآیند یناه، بعضاااي ميوایفت: كسااااني همي آیند  و»كاربرد داردا 

زبان شيخ  تنها از الاولياءةتذكر این پيشوندها در(«ا 451این هيچ درنانجدااا) اسات كه با

 یدا آحساب ميپيشوندهای رایج منطقة قومس به شود كه ازابوالحسن خرقاني نقل مي

سااا ن یااه از معاامله یویم یاه از عطاا خلق را اینجا راه نيساااتا مرگ را  این -

   ا(411) من خوش یشت تا مرگ بر هابژاردكه پنجاه سال ابوالحسن مرگ را  هابژارید
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 هب نکنمهاپيشیفات: هركاه مرا چنان نداند كه من در قيامت بایساااتم تا او را  و -

   ا(441) م مکنمن سلا بر بهشت درنشوم، باوی اینجا ميا و

 يدچکهوهميقطره ازیوشااة عرش چيزی قطره واخفته بودمقفا  یفت: وقتي به و -

 ا(440) آمدباطن پدید مي دهانم حلاوت در به

 

 شیس ه  انب وهسی شیس ونژه -8-1-3

 هایدارا واژهنشان نشان ورو هستيم: واژیان بيدو دساته واژه روبه ميان واژیان با ما در

برای همه قابل درک هستند، اما  قابل ترجمه و یيرد ودربرمي ي رامصاداقي كل  نشاانبي

 نویسنده را یک مصداق خاص، نارش یوینده و اشاارت به بردار علاوههای نشاانواژه»

   ا(11: 0181دی، )یارمحم  «اندنيز درخود جای داده

هر اندازه واژیان  تر ومتن بيشااتر باشااند، متن عيني نشااان درهر اندازه واژیان بي

بررسي  شودا دركنایي بيشتری مي دارای معاني ضمني و تر ودار بيشتر، متن ذهنينشاان

اسااتا این  %14دار های نشااانواژه و %11نشااان متن های بي، واژهالاولياءةتذكرآماری 

متن  دار دریرایي عطار اساات، اما هریاه ميزان واژیان نشااانعينيت درصاادها نشااان از

 داردا ای اجتماعي پرده برميمورد مسأله یابد از نارش نویسنده درش ميافزای

 ها سااا نآن مشاااایخ از یا یکي از كند وعطاار هریاه از زنان یاد مي ،برای نموناه

 (، ساارپوشاايده71) عاجزه»دار چون هایي نشااانواژه كند وبيان نمي ها رایوید، نام آنمي

(، والدة 015) (، عورتي95) (، زن ضعي 90) (، كدبانو48) (، ضاعيفه48) (، عورت49)

 كند، اما حتينام ذكر ميبه را« رابعه و فاطمه»بردا او تنها مي كاربه را« ( وااا941) بوطاهر

عورت غریب عاجز، »عنوان  خود با چند جمله از وجود بزریي ش صيت در رابعه نيز با

ورتِ ع دشاهان چنين نکنند باالهي پا»كند، یاد مي« پيرزن ضعي  ضاعيفه، زني ضعي  و

  ا(48) «غریبِ عاجز
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ن زبان كنيزک آ شااود كه آن واژه نيز ازیاد مي« كدبانو»عنوان  زنان با یک بار از ،تنها

رم ای نانِ یدسااته كنيزكي درآمد و»حتي این كدبانو نيز نامي نداردا  شااود وزن بيان مي

 ای مردسالار خبرجامعه ن شواهد ازای ا(90) «فرساتاده است كدبانو یفت: این را آورد و

ین ا اي ندارند؛ بلکه حتي نامي نيز ندارنددهد كه زنان نه تنها جایااه اجتماعي خاصاا  مي

این  دهند واین امر رضاااا مي رود كه حتي خود زنان نيز بهای پيش مياندازهفااجعه به

 پذیرندا مي عناوین را

 ندهنویس ،این امر رضا داده استا یاه به تابعين این جریان است و عطار نيز یکي از

 این دليل م اطب تا اندازدمي فاصااله اليهمضااا  و مضااا  یا صاافت و موصااو  بين

 صفت ات است افتاده فاصله موصو  و صفت بين نمونة زیر درا كند جوجسات را جدایي

 «نان رصق بودنجوین» بر نویسنده تأكيد به او و شود نمایان تربرجسته م اطب نااه در

 ا  یابد راه

ت ، یرم، چنان كه دسجوینمن دست بریرفتم و آن قرص فرویرفتما قرصي بود  -

   ا(911) مرا از یرمي آن خبر بود

 

 بطزگس  طتن   -8-1-8

دانش است كه  هر رمزیان نظامي از»شناسي است؛ رمزیان از اصاطلاحات كليدی نشاانه

بنياد رهن ف بنياد وتر بافتبيش كند وتفسااير متون را فراهم مي امکان توليد، دریافت و

 های دیار ازترین رمزیان اسااات؛ زیرا همة رمزیانپيچيده ترین واساااتا زبان، بزرگ

غيره  های حركتي واشارات، نظام های آداب، پوشااک، غذا، رفتار، اطوار وجملة رمزیان

هن  قابل فر طریق انبوهي روایات وحکایات انباشاااته شاااده در از واساااطة زبان وبه

واژیان  %11 ،پژوهش حاضاار در ا(051: 0194)سااجودی،  «بيان هسااتند توصااي  و

یيری نویساانده را رمزیان هسااتندا وجود رمزیان درمتن موضااعها بيآن %14و بارمزیان 
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ميان واژیان بارمزیان،  بررسي آماری از كندا درمساائل اطرافش مش ا مي نسابت به

 مزیان اجتماعي استا مورد ر 9و مورد رمزیان دیني  04

یفت: این را كدبانو فرستاده  ای نان یرم آورد ودسته زماني بود، كنيزكي درآمد و -

چون  بزرگ یرده در پيش دو اید، یفتم دواستااا یفت: شما درآمدید دانستم كه یرسنه

ي را ای یکالهي! تویفته»نهم؟ چون ساایل بر در آمد به ساایل دادم وحق تعالي را یفتم: 

هي ددادم تا بيست باز یرده برای رضای تو درین به یقين بودما اكنون دو دهم وه بازميد

  ا(90) «برای ایشان

 بزرگ، حق تعالي، الهي، یکي را ده باز دهم، یقين و»هایي چون واژه ،در این نموناه

از رمزیان اجتماعي اسااتا كاربرد « كنيزک، كدبانو و سااایل» از رمزیان دیني و« رضااا

ظر عطار استا رمزیان اجتماعي ن شریعت در اهميت دین و رمزیان دیني نشان از بيشتر

جامعه به مساااائل پرده  رمزیان دیني اسااات، اما از نااه عطار و كاربردتر از چه كمایر

 دار پرداخته شده استا  ای از این رمزیان در ب ش واژیان نشانداردا به نمونهبرمي

 

 عسی  شحۀی -8-2

آغاز توليد هر جمله،  در»سااازدا مي ها، متن راكنار هم قراریرفتن آن در ا وهتوليد جمله

تا با هركدام كه خواستيم جملة ماست اختيار  های یک زبان درواژه مجموعة وسايعي از

ة زنجيااار ن ستين انت اب، عملاً یزینش واژة بعااادی در آغاز كنيم، ولي پس از خود را

ق ای در این انت اب موف نویساانده ا(51: 0151)باطني،  «یفتار محااااادود خواهد شااد

لایة  بحث از در»خواهد بود كه با وجود محدودیت بهترین انت اب را داشاااته باشااادا 

بل كند، قانشاايني كلام نقشااي ایفا ميمحور هم نحوی ایدئولوژیک متنااا هر آنچه كه در

 «شدصاحب اثر بابيني جهان ي ازتواند بيانار نارش خاص مي واكاوی است و بررساي و

  ا  (40: 0184مهری،  )دلبری و
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در بررسااي بازتاب دیدیاه  پيوند جمله و طول وچيدمان، به بررسااي ،این مبحث در

 پردازیم تا نارش وپساااوند مي وجه فعل، قيد، تغيير حر  اضاااافه و نویساااناده باه

 ایدئولوژی عطار در لایة نحوی آشکار شودا

 

 نحوی لایة -7 جدول
 توضيحات درصد تعداد تقسيمات وی های نحشاخا

چااياادمااان 

 جمله 

آن قرص فرویرفتما  ومن دساات بریرفتم  - %01 4 دارنشان

 ا از، یرم، چنان كه دست مرجوینقرصي بود 

 ا(911) یرمي آن خبر بود

نااه  در صفت، صفت را فاصاله موصاو  و

  تر كرده استا  م اطب برجسته

 %94 41 معيار

 آنچه خوردم و شااانيدم و آنچاه دیادم و - %91 11 كوتاه طول جمله 

خلق  هرچه آفریده اسااات مرا از پوشااايدم و

  ا(414)حجاب نکرد 

هوا  خلا  بيافتي و یفت: دنيا ترگ یير و -

 ا(414) حق پيوستي به كن و

 %04 07 بلند

تذكره  همپایه در ساااختار وابسااته و هر دو %1475 098 وابسته پيوند جمله 

 مقصااود از توجه به ویساانده بان نقش دارند و

 بردا هر دو بهره مي

 %1175 104 همپایه

یوشااة بافتا رابعه به حساان دررفت و -0 %4875 481 اخباری -0 وجه فعل 

   ا(94) چشم بدو ناریست

نفس برای  هركاه مجاهده كند با»یفات:  -7

هركه مجاهده كند  كرامات و نفس، برسااد به

   ا(05) «خداوند بهنفس برای خداوند، برسد  با

 %0475 80 التزامي -7
 %1 19 امری -1
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 بهتر از دار كااه تو راحاق مااادر نااااه -1

      ا(59) كنرضای او طلب كردنا بازیرد وحج

جماعتي درویشان  با یک روزنقل است كه  و %45 175 زمان قيد 

حصااری شدندا درپيش حصار هيزم بسيار به

يم كه بباش اینجا مشبادرویشان یفت:  بودا با

هر كس  هيزم بسااايار اسااات تا آتش كنيمااا

نماز  ابراهيم در خوردند ونان تهي مي ایپاره

   ا(071) ایستاد

 %01 44 مکان

 %975 47 تشد 

 %175 51 حالت

 مابه دور اسااات و ازماای بساااا كس كاه  - %45 04 به حر  اضافه 

ت سنزدیک ا مابهبسا كس كه  نزدیک است و

 ا(084) دور است ازما و

 %45 04 از

 %01 1 با

! جماعتي مردیان عجبا كارایفت یشاابلي[:  - %1075 01 ال  پسوند 

   ا(199) ای نماز كننداند تا برزندهآمده

كه بار او  شاااترکكساااي یفت: بيچاره آن  -

 این ظلمي تمام اسااات برو بساايار اسااات و

 ا(011)

 %1975 01 كا 

 

 س  جمل  چيدط -8-2-1

سار ا جمله استا بر چيني درشناسي نحو، كيفيت واژهاصلي سبک هاییکي ازموضاو 

نظم پایه  برابر نحوشاناسان امروزی، در»نحو معيار هر واژه جایااه م صاوص دارد، ام ا 

 خاطریک متن، نظم عادی نحو به كنندا ایر درمطرز مي را« دارنظم نشان»یا نحو معيار، 

نظم  امتفاوت ب نامعمول و ساااختاری غيرمتداول و كلام تغيير كند و ازتأكيد برب شااي 

 در ا(745-744: 0180)فتوحي،  «ي خواهد یافتا خاص تش   پایه داشته باشد، نشان و

اسااار این  یيردا بردربرمي متن را %01دار چيدمان نشااان و %94چيدمان معيار  ،تذكره
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دار برای القای هدفي از نحو نشااان رد خاص ودر موا عطار عموماً از نحو معيار و ،آمار

 شودا دو نمونه بسنده مي بردا برای تبيين بهتر این مسأله بهبهره مي

 هضعي  شد وتا یشاته وپشات د فتيرمي، حال جوانيدرنقل اسات كه سافيان،  -

   ا(771)

آوردن »انتهای جمله ذكر شااده اسااتا  قيد حالت در ميانه و فعل در ،این نمونه در

شااود كه ر ميموجب این تصااو  دهد ووبوی یفتار ميكلام رن  ميانة جمله به عل درف

همين، حالت شاداب  كامل شاده اسات و« كنش كلامي» در پردازی وميانه جمله فکر در

 «كندخوداناي تاي اندیشااه ایجاد مي خودجوشااي و ری ازتصااو  آفریند وای ميزنده و

ان برای بي شافت است و خميدیي قامت سفيان در نویسانده از ا(078: 0148)احمدی، 

«   شدهضعي پشت دوتا یشته و»قيد حالت  جواني، از ضع  او در تأكيد بر شاافتي و

خميدیي قامت  این قيد توجه ویژه كند و برد تاا م اطب بهانتهاای جملاه بهره مي در

 چشمان خود ببيندا  برابر سفيان را در

ست د ن سلمي فرستاد تا خرقه پوشيد، ازدالرحمرا، بوالفضل پيش بوعب شيخپس  -

   ا(918) او

بزریي شااايخ  تأكيد بر ابتدای كلام، نشاااان از ذكر مفعول جمله در ،این نمونه در

 ای است كه حتي حاضر نيست دراندازه او داردا این ارادت به ارادت عطار به بوسعيد و

راد خود ببيندا ذكر متمم در زیردساات دیاران حتي م ها را كهتر وابتدای ساالوک نيز آن

بزریي  شاااایساااتاي و اليه برعنوان مضاااا  آوردن ضااامير اشااااره به انتهای جمله و

 كندا ن سلمي نيز تأكيد ميبوعبدالرحم

 

 هسطۀل جمل  -8-2-2

بازیو  طول آن اندیشاة نویسنده را نحو اسات و ترین واحد سااختماني درجمله، بزرگ

یک واحد فکری  ل یوینده درتأم  با ميزان درن  و چراكه طول جمله نسااابتي»كندا مي
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 س ن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و منقطع در های كوتاه وداردااا فراواني جمله

 «زندهای بلند، ساابکي آرام را رقم ميفراواني جمله ،برعکسشااود و انايزی ميهيجان

 آن بلند استا  %04تنها  های تذكره، كوتاه وجمله %91 ا(745: 0180)فتوحي، 

با این كه در اواخر قرن »اما تذكره  ؛های بلند و پيچيده رواج داردجملاه ،در نثر فني

شااشاام تألي  شااده اساات مانند سااایر كتب عرفاني به نثر ساااده اساات، هرچند آثار 

ای از قرن ششم در آن پيداست؛ مع هذا در متن كتاب و روایات منقوله از شيوه برجساته

نحرا  را جایز نشمرده و دارای همان خصایا و اعتبار و همان شيوه و طرز نثر قدیم ا

نویسنده از  ،در این سبک ا(004-001: 0194)شميسا،  «باشادو سابک عهد سااماني مي

ي، )خطيب برد كه از نظر معني به هم پيوسااته اسااتهای كوتاه و مسااتقل بهره ميجمله

د دهم اطب انتقال مي دون درن  بهب ها، اندیشة نویسنده راكوتاهي جمله ا(074: 0145

 نو  جملة كوتاه در دو دهدا عطار ازمتن را افزایش مي استقلال آن، آیاهي م اطب از و

 كوتاه سرعتيا  جملة (7 و جملة كوتاه نمایشي (0برد: متن خود بهره مي

شااود تا حکایت برای م اطب نمایش داده مي جملة كوتاه نمایشااي، قساامتي از در

 پيوستاي عبارات نيکوتر جلوه كندا  تاني اثر تقویت شود وبُعد داس

: میفت دامنش بارفتم و من بجستم وصاومعه رود،  در پس چون خواسات كه باز -

   ا(047) كنعلاج ت باطن راكردی، عل علاج ت ظاهر رابهر خدای عل  از

ل ليدیابد، این شاتاب هميشه بهدرجملة كوتاه سارعتي، سارعت خواندن افزایش مي

ت موضو  آیاه اس اهميتي موضاو  نيست، بلکه نویسنده مطمئن است كه م اطب ازبي

دادن صورت توضي  در توضاي  نيست وتوضاي  ندارد یا این كه یاه مُجاز بهنيازی به و

 دهندا دیواناي او مي خلق رأی بر

 ومقامي دارد كه آنجا حد  م لوق نبود،  در یفت: خدای تعالي دوستان خود را و -

دیوانه  لط  اوساا ن یویم خلق مرا بوالحساان بدین ساا ن صااادق اساات، ایر من از
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خلق  مرا از هرچه آفریده است پوشيدم و آنچه خوردم و شانيدم و آنچه دیدم وخوانندا 

   ا(414) حجاب نکرد

 

 هس پيۀشد جمل  -8-2-3

با  (7 و پایهار همبا ساخت (0افتد: صورت اتفاق مي دو ها بهپيوند جمله ،الاولياءةتذكر در

 %1475ساختار وابسته  و %1775پایه ساختار وابستها در بررسي آماری تذكره، ساختار هم

بروز  پيوند نحوی و دو ساااختار در هر ،این اسااار یيردا برها را دربرميدرصااد جمله

 ده درت نویساانني  توان بهیک مي ت كاربرد هردرک عل  با اثر، مؤثرند و اندیشاة حاكم بر

 بردا به این نمونه توجه كنيد:  كاربرد آن پي

 وموی محاسن پاک ستره كن  واین سااعت برو »شايخ یبایزید بساطامي[ یفت:  -

یردن  جوز در ای پُر ازتوبره ویليم برميان بند  ازاری از واین جاامه كه داری بركش 

لي مرا یک سي هركه»بدیشان باوی:  وكودكان راجمع كن  وبازار بيرون شاو  به وافکن 

   ا(040) «دو زند، دو جوز هركه دهم وزند، یک جوز بدو ميمي

دو جمله باساااختار وابسااته  ساااختار همپایه و هشاات جمله با از ،عبارت فوق در

های همپایه، جمله»اندا یکدیار مرتبط شاادهبه« واوعط » اسااتفاده شااده اساات كه با

جزئي  یکهيچ شوند وهم مربوط ميبه سازپيوند همپایه های مستقلي هستند كه باجمله

(، اماا دو جملة آخر 101: 0195یيوی، احمادی و )انوری «جملاة دیار نيساااتناد از

 با« واوعط » استفاده از هم وابسته هستند و بانظر معنا به ب هستند كه ازهای مرك جمله

 اندا جملة بعد مرتبط شده

ند، اما كپایه ذكر ميي با ساااختار همهایبا ساارعت جمله   وبایزید ابتدا بدون توق 

لام ك درن  در كند ورسد، لحن او تغيير ميسااختار وابسته مي های باجمله زماني كه به

ن اسار ای ینجاندا بردو جملة وابسته مي در شودا بایزید اصل كلام خود رااو بيشاتر مي

 است: سه یونهبه الاولياءةتذكرهای پایه درجملهكاربرد ساختار هم
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از شاارز آن  ساارعت عبور كند وای بهنکته زماني كه نویساانده قصااد دارد از (ال 

   ؛بپرهيزد

 تنها برای یادآوری و مطلب آیاه اساات و زماني كه مطمئن اساات م اطب از (ب

   ؛كندآن عبور مي كند و باسرعت ازذكر مي تلنار بيشتر آن را

 كردن عبارات متنا شينمای برای تقویت بُعد داستاني اثر و زنده و (ج

ب( و نمایشااي )مورد  مقولة جملة ساارعتي )مورد ال  وها، بهب ش طول جمله در

 كنيما كاربرد سااختار وابسته درآن عبور مي در این ب ش از ج( پرداخته شاده اسات و

او  آموزش مطلب به موضاااو ، درک درسااات م اطب و ل بيشاااتر درتذكره برای تأم 

هم پيوند به  پيرو را دلایل منطقي دو جملة پایه و عطار با عموماً پذیرد وصاااورت مي

 دهدا نمونة زیر یویای این مطلب است:  مي

 خوانيم ومي سابب چيسات كه خداوند را»ابراهيم پرسايدند كه  نقل اسات كه از -

 رسااول را دارید وطاعتش نمي دانيد ومي كه خدای رابهر آن كند؟ یفت: ازاجابت نمي

عمت ن كنيد وبدان عمل نمي دانيد وقرآن مي كنيد وت او نميمتابعت سن  وشاناسايد مي

د كنيطلب آن نمي دانيد كه بهشت هست ومي یویيد وشاکر نمي خورید ومي خدای را

 ا(077) یریزید واااآن نمي از شناسيد كه دوزخي است ومي و

 

 شحۀ هسبتسب ایدگسه شۀیساده اب -8-2-8

تابع »ناسابي برای بازتاب سابک نویسانده هستندا این متغيرها متغيرهای نحوی بساتر م

هندة د، نشان«زمان» و« صفت»، «قيد»، «وجه فعل»اند؛ مثلاً دیدیاه نویسنده درباره موضو 

دیدیاه مؤل  دربارة دهنده بهشااکل واقعيت و نيز فاصاالة او با ميزان قطعيت نظر وی و

 اسار نویسنده و بر غيرها ثابت نيستند واین مت ا(794: 0180)فتوحي،  «موضاو  هستند

متغيرهای نحوی چون: وجه فعل، قيد،  ،این ب ش د بودا درنموقعيت متن متفاوت خواه
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 رد قطعيت او را شودا این عوامل دیدیاه نویسنده وپساوند بررساي مي حر  اضاافه و

 دهنداموضو  بازتاب مي

  

 وج  فۀل  -نعف

إخبار، احتمال، امر، آرزو، تمني، تأكيد،  است كه بر آن ای ازصاورت یا جنبه»وجه فعل، 

وجوه افعال،  ا(191: 0197)فرشيدورد،  «كندبعضي امور دیار دلالت مي اميد )ترجي( و

ناارش  كنندا این وجوه، تابع هد  نویساانده ازروشاان مي ها راانايزه ساااخت یزاره

درزبان »ميار معتقد است كه كاكنندا وحيدیانآشکار مي ایدئولوژی نویسنده را هساتند و

كاميار، )وحيدیان «امری وجود دارد فارسااي امروز سااه وجه اصاالي اخباری، التزامي و

 نيز هستندا  الاولياءةتذكروجوه پركاربرد  این وجوه از ا(54: 0191

صااورت تصااادفي كتاب به تذكره ده صاافحه از برای بررسااي دقيق وجوه فعل در

جه و ،اسار این بررسي ه فعل بررسي شده استا بربسامد حضور وجو انت اب شاده و

خود اختصااااص داده به ها رافعل %1وجه امری  و %0475وجه التزامي  ،%4875اخباری 

ط نویسااانده دادن تسااال نشاااان (7؛ برای انتقال خبر (0تذكره:  اساااتا وجه اخباری در

 رودا بيان حکایت وحکایت محوری به كار مي (1 و برموضو 

انت اب  در خواهد م اطب راكند كه ميوجه التزامي اساااتفاده مي ازعطاار زماني 

اتي شر  یا ایدئولوژی عطار مناف نادرست آزاد باذاردا البته این انت اب نباید با درست و

وجه از التزامي  شااود وصااورت منافات، عطار وارد داسااتان مي داشااته باشااد؛ زیرا در

ز كه كساااي یمان برد كه اویس ا تواند بود: اینجا یابدا نمونهاخباری یا امری تغيير ميبه

وجه التزامي ذكر  با« تواند بود»ابتدا فعل  ا(77) و نه چنين اساااتفاروق در پيش بود، 

 برعلاوه« نه چنين اساات»جملة  وجه اخباری و اسااتفاده از پایان كلام با شااود، اما درمي

مر ع برتری اویس بر ب بهكردن م اطیدئولوژی دیني خود حتي اجازة فکركردن اآشکار

اربرد شاااودا كب ش تشااابيه پرداخته مي ابعاد دیار این نمونه دریيردا بهاو مي را نيز از
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 داشاتن مرید از ناصواب وای آموزشاي از زبان مشاایخ )برحذربيان نکته (0وجه امری: 

 )ص(ا  دستور از جانب ش صيت ارجمند؛ مانند پيامبر (7 و صواب( رهنمون او به

 یک عبارت استفاده شده استا  در نمونة زیر از سه وجه در

پيش ذوالنون نهادا  دیاي سکبا و این سا ن بود كه مردی درآمد با ذوالنون در»ااا -

ي تمد  كودكانم از اندا بدان كه مردی حم الم واما مرا فرساتادهای شايخ! من نيامده»یفت: 

مروز ا ؛عيدی این سکبا ساختم به ،وشآمدا دسيم فراهم نمي خواساتند وباز، ساکبا مي

ل  م-درخواب شاادما رسااول  ایر »من نمود، یفت: ، جمال خود به-صاال  ي اللهُ عليه وساا 

پيش ذوالنون بر و او را باوی كااه  خاواهي كااه فردا مرا بيني این دیاا  بریير و

ی اازین، لقمه كند كه یک ن ف س با ن فس خود صاال  كند وعبدالله شاافاعت ميدبنمحم 

   ا(044) «فرمانبردارم»یفت:  ذوالنون باریست و« كار بردچند به

 فعل با 1و وجه امری  فعل با 1وجه اخباری،  فعل با 01ز نویساانده ا ،این نمونه در

برد نتيجه كار رساندن خبر است؛ در« المرد حم »وجه التزامي استفاده كرده استا وظيفة 

كاربرد وجه اخباری برای توصااي  هر »تا عبارت بيشااتر اساا وجه اخباری در ها بافعل

 دهدا كاربرد این وجه ازنشان مي موضاو  بحث را موضاوعي، ارتباط نزدیک یوینده با

ليزاده، ع )اسدی و «انايزدكلام یوینده برمي م اطب اطمينان بيشاتری نسابت به فعل در

جای خود  بركند، خرسد وجه تغيير ميخواب مرد مياما زماني كه سا ن به ؛(9:  0181

رویة س ن دیار برابر  شاود وجانب بزریي نقل مي دهدا سا ن ازامر مي التزام و را به

ت مرد حم ال اطاع كند والزام مي )ص( امر و پایين اساات، پيامبر بالا به نيساات، بلکه از

 كندا مي

ته یافوجه امری معنای التزام  اند وامری بهم تنيده شده وجه التزامي و ،این نمونه در

ال حکم مرد حم  )ص( به كندا پيامبراسااات، اماا التزامي كه قدرت آن با امر برابری مي

برد این كار«ا ذوالنون برسااااني این دی  را به بایدببيني  خواهي مراایر مي»كند كه مي
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رماید فذوالنون امر مي )ص( به كندا پيامبرآشااکارتر مي خود را« فرمانبرداری ذوالنون»در

 كندا اطاعت مياو  و

 

 قيد -ب

جزء محصور مفهومي به كند ومحصور مي اركان جمله است كه اجزای آن را قيد یکي از

 دامنة معنایي شدندمحدو سبب افزاید،مي هستة خودبه قيد كه مفهومي»افزایدا شاده، مي

فاهيم، م دقيق القای در ارتباطي زبان در قيد بنابراین شااود،مي آن تردقيق فيمعر  و هسااته

 غيره و كيفيت مکان، كميت، زمان، در تدق  نظر از را هسااته مفهوم و دارد يمهم  نقش

 (ا  49: 0191پور، )عمران «سازدروشن مي م اطب برای

عقاید او را در متن  باورها و دليل القای دقيق مفاهيم، دیدیاه نویسااانده وقيادها به

القای مفاهيم كمک به  ر دارد وتذكره حضور محسو سازندا این عنصر درآشاکارتر مي

حالت از قيدهای  ت وبررسااي آماری تذكره، قيد زمان، مکان، شااد  دركندا شااایاني مي

 حضور قيد زمان چشمايرتر استا این حضور چشماير در ،این بررسي ربساامدندا درپُ

 دم مقولة زمان و نشاااان از توجه عميق آنها به تذكرةالاولياءخصاااوص آثار صاااوفيه به

وقت، چون فوت شااود هریز »یوید: اهميت وقت مي شاامردن اسااتا جُنيد دريمتغن

   ا(0:458ج،0184كدكني،)شفيعي «وقت نيست چيز عزیزتر ازهيچ درنتوان یافت و

 به نمونة زیر دقت كنيد:

من آینة خویشما یعني آنچه من بودم  اكنونیفت: حق ساي ساال آینة من بودا  و -

 اینکحق آینة خویش اسااات،  چون من بنماندم و ود وحق شااارک ب نماندم كه من و

انه مي من در یوید وزبان من س ن مي آینة خویشاما حق است كه بر اكنونكه  یویممي

 ا(091) ناپدید

« اینک»قيد زمان  یک بار از و« اكنون»قياد زماان  عطاار دو باار از ،این نموناه در

فعل  و« اكنون اینک و»با قيد  وید ویبودن خود ساا ن ميآینه برده اسااتا بایزید ازبهره
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كندا شدن تأكيد مياهميت زمان آینه اكنون یفتن اصرار دارد، بر كه بر« یویممي»مضار  

كنار یکدیار م اطب را در باور سااا ن یوینده مجاب  كاربرد این ساااه مؤلفة زمان در

ا هخوردا آنيچشاام میش صااوفيه نيز بهنيا دعا و زمان در وقت و كندا این اعتقاد بهمي

نيایش بپردازد، دعای او یقيناً مستجاب استا  دعا وهناام سحر به معتقدند ایر مؤمن در

 داندا مي« سحریاه» زمان یشایش را این مسأله معتقد است و عطار نيز به

ای »شد ندایي شنيدم كه  ساحریاهطلبيدم نيافتما چون ساي ساال دل خویش مي - 

 ا(091) «دل چه كار؟ طلبيا تو را بايبایزید! جز ما چيز دیاری م

 

 تغييد حدف نضسف   -ج

ظاهری ساده  نااه اول، این حر  متمم استا در قبل از ،جمله جایااه حر  اضاافه در

ثر ن در»متن ایجاد كندا  تواند معنایي تازه دراهميات دارد، اماا با تغييری جزیي ميكم و

های نارش تغيير اندیشاااه و دري صاااوفيانة فارساااي تغيير حر  اضاااافه، نقش مهم 

كاریيری یک به تواند بانویسنده مي ( و158: 0180)فتوحي،  «عهده دارد ایدئولوژیک بر

 زی بابا با های معنایي ایجاد كند وموجز كند، تفاوت تغيير حر  اضااافه كلام را متمم و

 تقویت كندا  تکرار آن جنبة موسيقایي اثر را یک واژه و

 «است چيزی ازاسات یا  چيزی دراسات یا  چيزی برخدا »كه  یفت: هركه یوید -

   ا(05) او كافر است

ر مرز بين كف« بر، در و از»كمک سه حر  اضافة  تنها با یک عبارت و نویسانده در

 توضايحات اضافي ندارد، تنها سه حر  اضافه را كندا او نياز بهمشا ا مي ایمان را و

تکرار حر   شااودا نویساانده باصااود خود نایل ميمقبه  آورد ومي« چيز»واژة  قبل از

پشت  كند كه این جملات رام اطب را وادار مي« اسات»فعل  و« چيز»، واژة «یا»عط  

ای اتمام این سااه جمله لحظه پس از خواندن بازنایسااتد و ای ازلحظه ساار هم ب واند و

 استا « شدنكافر»آن  نتيجه برسد وبه مکث كند و
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 پسۀشد -ا

 (0تذكره نقش ایدئولوژیک داردا در زبان فارسي دو نو  پسوند وجود دارد:  پساوند در

اهي ی عنصر زباني غيرمستقل و» پساوند صرفيا پسوند اشتقاقي، (7 و پساوند اشاتقاقي

الباً غ شاااود وشود، متصل ميآخر یک كلمه كه ریشاااه ناميده مينيز مستقل است كه به

 ساااازد كه معمولاً درمشااتقاتي مي ند وك  ميحالت دسااتوری آن تصاار  معني و در

(، اما پسوند 5: 0140)كشاني،  «شوندبندی ميدساتوری خاص دساته های لغوی ویروه

 كندا دهد و تنها در آن تفاوت معنایي ایجاد ميصرفي حالت دستوری ریشه را تغيير نمي

 رشاودا این دو عنصر دپرداخته مي« ال  و ک»در این ب ش به دو پساوند صارفي 

 دهندا ، نقش ایدئولوژیک دارند و اندیشة مورد نظر عطار را انتقال ميتذكرةالاولياء

یفت: چه بوده اساات؟ یفتند: تو دركردندا شاايخ مي به ،بسااطام هفت بارش از ااا -

   ا(015) «كه بدش بایزید بود! نيکا شهرایفت: كنيما شيخ ميبيرون مي مردی ب دیا تو را

 بردااین پسوند بهره مي انتهای اسام یا صافت( از ی جمله )درابتدا عموماً عطار در

 چون تعجب، تحسااين،دادن بار عاطفي هم كثرت و تأكيد و برای مبالغه و»این پسااوند 

سازد؛ مانند: خوشا، شافتا، اسم، صوت مي صفت و اغلب از آید وكلمه مي  وااا بهتأس 

طنزی  بایزید با ،این نمونه (ا در748: 0195یيوی،احمدی )انوری و «عجبا، دردا، دریغا

 «شااهر نيک و» بعد از« ال »كندا ذكر دو قدریش اشاااره ميپرمایاي ویرانبه ،زیركانه

 زاید وافمتن مي عاطفي كلام، نوعي ایجاز نيز به افزایش بار اغراقي، تأكيدی و برعلااوه

 كندانياز ميمورد شهر بي توضي  بيشتر در از نویسنده را

 «امن نار الهي! در»یفت: دید مي ای رابشوليده شوخکيیذشات، روز مي یک و -

 ؟تو نارد رویي داری كه در سار غيرت یفت: نيکو سر و غلبات وجد بود، از شايخ در

آن س ن عظيم  روی نيکو شودا شيخ را خواهم تا سر وآن مي یفت: ای شيخ! آن نظر از

   ا(094) خوش آمدا یفت: راست یفتي
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 چند كاربرد ذكر« كا »برای پسوند  ،یيویاحمدی بان فارسي انوری ودساتور ز در

توهين،  صفت، تحقير و تدریج در قيد، تقليل در برای تصغير اسم، تقليل و»شاده است: 

 «فتاسم ازص م، تشابيه، نسابت، برای سااختن اسام آلت از بن مضار  وترح  تحبيب و

 (ا  795: 0195یيوی، احمدی )انوری و

این نمونه  رخوردا دچشم ميكا  تصغير، تحبيب وتحقير بيشتر به ،ولياءالاةتذكر در

كا  » است با س ن او در مقابل بایزید به« كا  تحقير»نااه اول  كه در« كا  شوخک»

باید ن نااه انسااني مسلمانان كه هيچ انساني را شاودا همان ایدئولوژی وبدل مي« تحبيب

 تمس ر ناریستا  دة تحقير ودی او با به ظاهر قضاوت كرد و از

 

  عسی  هلسغ  -8-3

ؤثر ایدئولوژی نویسنده م تعيين سبک و شاناساي ادبي، بررساي لایة بلاغي درسابک در

ي و تازه، ایجاد موسيق های نوهای لایة بلاغي برای خلق صحنهظرفيت استا نویسنده از

ی هاكاربرد آرایه اسااار فراواني ساابک هر ساا ن بر»بردا و انتقال ایدئولوژی بهره مي

بسامد  ا(114: 0180)فتوحي،  «كندای پيدا ميمحتوایي ویژه بلاغي، سارشات صاوری و

كند و حضاور چشاماير عناصر بالای صانایع لفظي سارشات صاوری اثر را تقویت مي

 كندا تر ميمعنوی سرشت محتوایي اثر را قوی

 ب ش از 71بررسي آماری  بردا درعي بهره ميصانایع متنو  از الاولياءةتذكر عطار در

تذكره، صانایع بلاغي چون تضااد، ساجع، تکرار، تشبيه، كنایه، ایجاز، استعاره، متراد ، 

صنایع دارندا بسامد بالاتر صنایع معنوی نسبت به جنار، مجاز و طنز بيشترین فراواني را

 كه ن داردا او بر خلا  ساابک دورة خوددرو ذهن و توجه نویساانده به لفظي نشااان از

دنبال معناساات، اما این نشاااان از اظي و ظاهر زبان دارند، بيش از ظاهر، بهیرایش به لف 

توجهي به ظاهر زبان ندارد و بساامد بالای عناصار لفظي چون سجع، تکرار و جنار بي

 عاستایواه بر این اد 
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 لایة بلاغي -1جدول 

 توضيحات درصد تعداد بلاغي های شاخا

مورد  04مورد در اسم،  071مونة واژیان متضااد، ن 051از  %78  051 تضاد 

 مورد در فعل رخ داده استا از جمله:  01در صفت و 

(، خو  و 9) (، مرد و م نث4) اسم: شایست و ناشایست

شاادن، (، درآمدن و بيرون44) (، مهتری و كهتری59) رجا

 (، ازل و ابد411) (، صااادق و درو 098) خفتاه و بيدار

 (ا144) (، سعيد و شقي118) ار(، دیوانه و هشي141)

(، زهادت ظاهر و كرم 9) صاافت: درجة قُرب و دركة بُعد

 (، كار اول و آخر77) (، ابروی پيوساته یا یشاده01) باطن

 (ا   15)

(، بسته 44) (، هساتند و نيستند70) فعل: ب ندند و باریند

(، 771) (، خاساات و نشااساات كند95) بود و بازیشااایند

    (ا  81) درآمد و رفت

جوشااايدن و  -اسااارار و تکرار -عيان و بيان -حال و قال %7174  044 سجع 

(، 4) ا د  بني ربي و ع ل  مني ابي -لدن ي و كساابي -كوشاايدن

(، 17) (، طمع و رو 05) درویش صااابر و توانار شاااكر

 (، بمُرد و ببُرد91) (، نماز و نياز41) نعمات و معصااايت

حقيقت، شریعت و  (451) ( اجتما ، اساتما  و اتبا 780)

 (ا  441) غيبت

یفتند: »(، 080) (، غيب48) هایي چون: دسااتتکرار واژه %0771  19 تکرار 

 -(، آن798) (، آن009) (، من045) (، چهل017) «ایر نبود

 (، تو را بساانده اساات117) (، نه788) بسااي -نفس -بود

 (ا      111) (، زاهد114) شهوت -دل -(، غره نشوی111)
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 چون ،(018) تشابيه یساترده: دو چشام چون سُکُرة خون %8  44 تشبيه 

مرا چون ساا  اصااحاب كه  نوميد  ،(51) شااده خيالي

(، مکر خدای در 04) (، او را چون یوی ببندید9) نارداند

 تر از رفتن مورچه در سان  سياه در شب تاریکبنده نهان

 (ا01)

(، بهشت 01) (، معجون طينت9) تشبيه فشرده: نسيم دولت

 (، دریای پندار11) (، آتش نيساااتي01دوزخ بلا ) -افيتع

 (ا  94) تتاج نبو  -(، كمر كرامت18)

(، دامن 71) (، سااار آن نداشاااتن01) دسااات در من زدن  %471  18 كنایه 

 (، دساات در فتراک او زدن48) نبودن(، زهره11) برداشاتن

همه  (، دمار از080) ( درجوال مشوید091) (، تن زدم17)

 (ا  711) (، خط عفو درو كش711) برآوردی

 ایجاز حذ :  %174 71 ایجاز

و دیاری وصااايت خواسااات، یفت یابراهيم ادهم[:  ااا -

نا یفت: برم بدیبسته باشای و یشاده ببندا یفت: راه نمي

 (ا070كيسة بسته باشای و زفان یشاده ببند )

عشق چيست؟ یفت: امروز بيني و فردا بيني و پس فردا  -

  ا(144) بيني ااا

یجنيد[: دنيا  یفتند: راه به خدای چاونه اسااات؟ یفت - 

 ترگ یير و بياافتي و خلاا  هوا كن و بااه حق پيوساااتي

   ا(414)

 ایجاز قصر:        

ای بزد و در آن یور افتاد و حال برو كشاا  شاادا نعره -

  ا(71) جان بداد
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رابعه به دنيا درآمد و به آخرت »بزریاان چنين یفتند كه  -

ریز با حق هيچ یساتاخي نکرد و هيچ ن واست رفت و ه

و هيچ نافت كه مرا چنين دار تا بدان چه رسد كه از خلق 

   ا(81) «چيزی خواستي

چه نيدم و آنچه خوردم و پوشاايدم و هرآنچه دیدم و شاا -

  ا(414) آفریده است مرا از خلق حجاب نکرد

و چالش ذهن تر باشااد قدرت فکر چه پيچيدهسااتعاره هرا %171  09 استعاره 

دهدا در تذكره با دو نو  اساااتعاره م اطب را افزایش مي

 رو هستيم:روبه

 استعاره مصرحه  (0

او را  وُزرایداني د را ميچون پادشاه دنيا و آخرت محم  -

فردا حق تعالي هفتاد  ا(07) باه جای خود باید شاااناخت

آن  ا(08) هزار فرشاااته بيافریند در صاااورت اویس ق ر ني

 (ا  91(، كلوخ)51) (، دیو04) (، فردا08) انآفتاب پنه

اویس یفت: مرگ را زیر بالين دار »اساااتعااره مکنياه: ( 7

    ا(74) وقتِ خفتن و پيش چشم دار چون برخيزی

چنان كه پای مرد در  باریده بودبه صااحرا شاادم عشااق  -

   ا(091) شدفرو ميیلزار فرو شود پای من به عشق 

های ما یا شاايخ! دل: »یاز حساان بصااری[ سااؤال كردند -

كندا چه های ما اثر نميخفته اسااات كه سااا ن تو در دل

باني را بجن خفتهكاشاااکي خفته بودی كه »یفات: « كنيم؟

جنباني چند مياست كه هر مردههای شاما بيدار شاود، دل

 ا(11) «شودنمي بيدار

 (، در094) (، دسااات بلاا، زبان اندوه، قدم ذُل 019) نفس

(، زاویة دل 070) جهد راحت، در محنت، در نعمات، در
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( 048(، زانوی اندوه )089(، دسااات توفيق )098عاار  )

 (ا  147(، سایه توبه و سایة عصمت )151خفته)

آوردن متراد  به قصد وضوز جایز است و در ادبيات یاه  %775  04  متراد 

به جهت رواني و زیبایي اسااات و یاهي نيز برای تأكيد و 

(؛ مانند 051: 0141)شاميسا،  ساتدادن به مطلب ااهميت

تو اساايری و غریب و دربند و جوانمردی نبود »این نمونه: 

 ا(045) «از غریب و اسير و بندی چيزی بستدن

(، عاجز و 717) عجز و ضااع  و اسااتکانت، عز  و قدرت

 ا(717) ضعي  و محتاج

 (، ور  و تقوی، ادب و تواضاااع710) هيبت و دهشااات

 زده و خجل و غماين، شرم(041) (، م نث و نامرد708)

(، مردود و م ذول 57) نشاايني(، برادری و یاری و هم11)

 (ا 140) و ظلماني

انوا  جناار باه كاار رفتاه در تاذكره عباارتند از: لاحق،  %777 07 جنار 

 ا 0مطر  ، تام، زاید، اشتقاق، مذی ل و قلب

( 10) (، مهتری و بهتری10) جنار لاحق: مهتر و بهتر (0

 (ا140) صلوصل و ف

 (، دست و دوست15) مطر   یا مزید: هشات و بهشت (7

 (ا  48)

(، حبيب و حبيب 54) تاام: دیناار و دینار )مالک دینار( (1

 (ا  11) )حبيب عجمي(

 (ا  714) (، فُض يل و فضل71) جنار زاید: عبد و عبيد (4

 (ا 788) اشتقاق یا اقتضاب: مراد و مرید (5

   (ا04) مذی ل: كبر و كبریا (1

 (ا    474) جنار قلب: عمل و علم (4
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ب ش، مجاازها عموماً با ساااه علاقة  71در بررساااي این  %7  01 مجاز 

روندا از این ميان به كار مي 7جزئيات، لازميت و ساااببيت

 %71با علاقة سااببيت و  %11مجازها با علاقة جزئيت،  51%

اندا در زیر برای هر یک باا علااقاة لاازميات باه كاار رفته

 ای ذكر شده استا    نمونه

 ا(4) كنيآن كس سعي مي خونبه  -

 ا(00) چند از ایشان بياورم ایكلمه -

طاقت آن نباشد كه دو شيطان  برگیکي دیار درآید مرا  -

   ا(791) ای باشنددر خانه

از لحاااس سااااختاااری طنز دو ب ش دارد: ب ش اول یااا  %7  01 طنز 

كند را آماده مي چيني اساات كه یوینده ذهن م اطبزمينه

لااب كااه معمولاااً بااه خاااطر و ب ش دوم یااا لااب مط

بودن و تضاااادی كاه بااا ب ش اول دارد، مااا را غيرمنتظره

ا این ب ش به (011: 0194آذر، )طلوعي كنادغاافلاير مي

كندا م اطب را وادار به خنده مي ،بودندليال دور از انتظار

شااايطان و طنز در تذكره عموماً در م اطبة عارفان با خدا، 

ای كه در این رویارویي نصيب یيردا خندهمردم صورت مي

 ر استا از جمله: ای همراه با تفک شود، خندهم اطب مي

حامد لف ا  یفت، رضي الله عنه كه »در مواجهه با شيطان: 

هر روز بامداد ابليسم وسوسه كند، یوید: چه »حاتم یفت: 

م: خوری؟ یویم: شاااربت مرگا یوید: چه پوشاااي؟ یوی

كفنا یویاد: خانه نداری؟ یویم: یورا پس دسااات از من 

 ا(117بازدارد )

و بس یفتي: الهي! تو مرا یرسااانه »در مواجهه با خداوند: 

داری و مرا به شاااب چرا  داری و عياال مرا برهنه ميمي
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دهي و تو این باا اولياای خویش كنيا به كدام منزلت نمي

   ا(011) فضيل این دولت یافت از تو؟

و سااا ن یاحمد حرب[ اوسااات كه »واجهه با مردم: در م

دارد و كه غيبت كاشاااکي بدانمي كه مرا كه دشااامن مي»

یوید، تا من او را زر و ساايم فرستادمي كند و كه بد ميمي

     ا(781) «كند از مال من خرج كردیتا چون كارِ من مي

به مواردی  اند وهای هر مورد ذكر شدهدر این جدول نمونه %011  519 مجمو  

 شودا كه پربسامدترند، پرداخته مي

 

 تضسا -8-3-1

 تضااد نوعي مقایساه اساتا مقایسة اشياء و»نقش محوری داردا  الاولياءةتذكرتضااد در 

حصول معرفت  های شاناخت وراه خود یکي از جهت م ال  و یکدیار در ماهيات با

های پيشين خود یافته با ها رانمفاهيم جدید، آ ها وپدیده برخورد با استا ذهن آدمي در

ها كند و از راه یافتن شباهتهای همانند قيار ميپدیده با سنجد، یاه موضو  تازه رامي

طریق برابرنهادن پدیدة نوین  یاه از یابد ودرمي چاوناي آن را ها، چيستي وهمانندی و

: 0181یذشتي،  )حصاركي و بردميدرک حقيقت وجودی آن پي های متضااد بهپدیده با

   ا(019

های متضاد در تذكره در مقولة اسم، صفت و فعل بيشترین فراواني را دارندا در واژه

ها واژه %0177ها صفت و واژه %0179 ،های متضاد، اسمواژه %49بررساي آماری تضااد، 

بودن جنبة آموزشاي، عنصار تضاااد از عناصر فعل هساتندا در آثار عرفاني به دليل غالب

ای تضاد، درک مسائل شاودا نویسانده با كمک كاركرد مقایساهلاغي محساوب ميمهم ب

كندا در نمونة زیر با كمک دو واژة متضاااد، دو مقولة عرفاني را برای م اطب آسااان مي

 دهدا حاني را به م اطب آموزش ميومرگ و زندیي جسماني و ر
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نسااات كه حال پس خلقي یرد آمادناد برای جنازة شااابلي، هنوز نمرده بودا بدا -

 ا(199) «نمازكنند ایزندهاند تا بر آمده مردیانعجبا كارا! جماعتي »چيستا یفت: 

حي كند، صلای دیار تفسير ميدر نمونة دوم نيز دو مقولة جن  و صال  را به یونه

 مطلوب با خلق خدای و جناي مطلوب با نفسا  

نفس جناي كردم یفت: من با خلق خدای صاال  كردم كه هریز جن  نکنم و با  -

 ا(441) كه هریز صل  نکنم

 

 سجع  -8-3-2

كه شاانونده احسااار وزن عروضااي كند، موجي از آهن  و وزن در نثر غلبه بي آن»یاه 

بودن تعداد هجاهای هر قرینه به یکدیار آوایي و ساااجع و نزدیکدارد كه حاصااال هم

یکسااان و نزدیک به هم  ها، تعداد هجاهاای از قرینهاساات و چه بسااا كه در تمام یا پاره

سااجع در تذكره چنين كاركردی داردا عطار از این  ا(781: 0199)غلامرضااایي،  «باشااد

 بردا مه و متن هر ب ش تذكره بهره ميعنصر در مقد 

در متن اساتفاده شده  %11مه و ساجع در مقد  %14 ،ب ش از تذكره 71در بررساي 

یني، فضاسازی و انتقال ایدئولوژیا آفراساتا ساجع در تذكره سه قابليت دارد: موسيقي

ریني، آفبر موسيقيدادن بندهای مسجع با ش صيت عار  علاوهتباطمه، عطار با اردر مقد 

كندا برای نمونه به كند و م اطب را برای ورود به ب ش اصلي آماده ميفضااساازی مي

 توان اشاره كرد:  مورد زیر مي

، آن عالم صااادیق، آن عالم نبویت ، آن برهان حج مصاااطفویت آن سااالطان مل  -

، آن عار  نبي، آن وارث علي، آن ناقل انبيا، آن یوشاااة جار اولياا، آن ميوة دل تحقيق

 ا(00) -الله عنهرضي- صادقد جعفر ، ابومحم عاشق
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قابليت ساوم ساجع در متن تذكره تناسب آن با ایدئولوژی و نااه دیني عطار استا 

عطار  ایدشاااود، نااهي كه با افکار و عق ش بيان ميیااه این ناااه از زبان عار  هر ب

 همسو و موافق است: 

ااا ماالاک برخااسااات و بر او آماد تا امر ِمعرو  كندااا مالک را یفت: من كس  -

ساالطانم هيچ كس را زهرة آن نبود كه مرا دفع كندااا مالک یفت: ما به ساالطان باویيما 

ه من كنم بدان راضي شودا مالک جوان یفت: هریز سالطان رضاای من فروننهد و هرچ

  ا(48) باویيم رحمانتوان یفت با نمي سلطانیفت: ایر با 

در این عبارت دو نکتة ایدئولوژیک نهان اساتا اول: ضارورت مقابله با ظالم است 

بودن دعای مظلوم در سالمان است و دوم: اعتقاد به مؤثركه از اصاول ایدئولوژیک هر م

ال كندا در خلشود به بالاتر از او مراجعه ميلطان نااميد ميبرابر ظالم اساتا وقتي از سا

عدالتي در جامعه نمایان اسااات زیرا نه تنها اوی ماالاک و جوان فاساااق وجود بيفتی

 دهدا  سلطان، بلکه كسِ او نيز به خود اجازة ظلم به مردم مي

 

 تکدنب  -8-3-3

بان فرآیند تکرار در ز»ا تکرار از عناصار بلاغي برجساته در آفرینش موسيقي و معناست

ت، رود و مفاهيمي چون تأكيد، شاااد های جدید به كار ميفارساااي برای سااااختن واژه

ر بافزاید و یاه علاوه شماری یا جنس و قسم را به پایه ميافزایش، تداوم، انباوهي و باي

تذكره  تکرار در ا(575: 0148)شااقاقي،  «دهدتعميم معني پایه، مقولة آن را نيز تغيير مي

پذیردا فراواني در عناصاری چون: اسام، صفت، فعل، جمله، ضمير و حر  صورت مي

اسااتا  %475و حر   %8، جمله و ضاامير هر یک %0475، فعل %78، صاافت %10اساام 

ای را پنهان شااود و در پس خود اندیشااهت تکرار نميهيچ عنصااری در تذكره بدون عل 

 كرده استا 
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 یوید: فت عار  مياز ص« ذوالنون»در نمونة زیر 

عين و علم و بيدر صااافات عاار  ازو پرسااايادندا یفت: عار  بيننده بود بي -

اشند به حق ب ایشانكه  ایشاننباشند،  دیشانب ایشاننباشند و  ایشان ایشانوص  واااا بي

ساا ن حق بود، بر  ایشااانبه یردانيدن حق بُو د و ساا ن  ایشااانباشااندا یردش  ایشااان

  ا(050« )راه یافته ایشاننظر حق بود بر دیدهای  ایشانن یشته و نظر روا ایشانهای زفان

« ایشان»در aكندا واكة را تکرار مي« ایشان»بار واژة  07 ،ذوالنون در یک پارایرا 

انايز یا عظمت و توصي  مناظر پرشکوه و شافت»های درخشاان اسات كه در از واكه

در  ا(14: 0191)قویمي،  «روندر ميهای توانمند و بلندمرتبه به كاشااوكت شاا صاايت

ر كندا در زبان فارسي عموماً ضمينيز این واكه، بر بزریي عار  تأكيد مي« ایشان»ضمير 

پي آن بر این بزریي تأكيد بيشاااتری دررود و تکرار پيبرای احترام به كار مي« ایشاااان»

 كندا مي

 

  تیکي   -8-3-8

زاویة  وسعت و استا توجه به این عنصر ازتشابيه، از عناصار بلاغي برجسته در تذكره 

هر ظاعناصاار به كند كه چاونه توانسااته اساات ميان اشااياء ودید نویساانده حکایت مي

تشاابيه به  ،در تذكره ا(94: 0194جمکراني، )رضااایي   پيوند ایجاد كندمتنو  ارتباط وبي

هي ا تشاابيرودا پورنامداریان تشاابيه فشاارده ردو صااورت یسااترده و فشاارده به كار مي

 آید و از نظر اوداند كه با افزودن دو طر  تشاابيه به صااورت تركيب اضااافي درميمي

تشابيه یساترده، تشابيهي اسات كه به صاورت تركيب اضافي بيان نشده باشد حتي ایر 

   ا(705: 0190)پورنامداریان،  وجه شبه و ادات در آن ذكر نشده باشد

 %44و تشبيهات فشرده  %51یسترده  فراواني تشابيهات ،در برررساي آماری تذكره

 اهتر هستند؛ نمونه: خرمن جتر و پيچيدهاساتا تشابيهات فشرده از نظر موسيقایي هنری

   ا(478) (، دُر  یقين474) (، بيابان غفلت111)
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اهل دل چون كبریت احمر »اما تشابيهات یساترده یاه صری  و ساده هستند؛ مانند: 

ت قابل تشا يا نيست؛ نمونه: ساادیي بدون دق  ( و یاه در عين4) «عزیز شاده اسات

 «بایزید یفت: از خدای تعالي درخواستم تا زنان و دیوار را در چشم من یکسان یردانيد»

ظر معنا در تذكره از ن توان تشبيه بين دیوار و زن را فهميدا تشبيهت ميتنها با دق  ا(159)

این صااورت ایر صااری ،  رت: دلذ  برای خلق زیبایي و (0منظوره اساات: عنصااری چند

 سازد وایر ضمني، هنری وخود همراه مي با سااده ویساترده بيان شود، م اطبان عام را

كردن مفاهيم ( برای آشکار7 ؛سازدمند مينيز بهره فشرده عرضه شود، م اطبان خاص را

 خودآیاها نمونةصااورت آیاهانه یا ناانتقال ایدئولوژی نویساانده به (1 و عرفاني یا دیني

ب دهد م اطاویي كه بين اویس وعُم ر رخ ميزیر یک تشاابيه چندمنظوره اسااتا دریفت

 شوداین لحظه وارد ماجرا مي عمر استا عطار در برتر از ایكند اویس درمرتبهیمان مي

 بردا    با ذكر تشبيهي مضمر این یمان را از بين مي و

-فاروق  از -الله عنهيرضااا-ااا اینجا تواند بود كه كساااي یمان برد كه اویس  -

رید تج -الله عنهرضي-نه چنين استا ام ا خاصيت اویس  ، درپيش بود و-الله عنهرضاي

كه خواجة انبيا خواستا چنان ه داشت تجرید نيز ميآن هم -الله عنهرضي-بودا فاروق 

-پس مرتضاااي « یاد داریددعا به از د رامحم »زد كه زنان مي، درِ پيره-عليهم السااالام-

 ا(77) ، خاموش بنشست-الله عنهرضي

رای اویس ب كردن برتری عمر برچند نکته پنهان اساات: اول: آشااکار این تشاابيه در

كردن و ساااوم: آشاااکار كردن م اطب خاص به قبول این نکته؛ دوم: وادارم اطب عام

بودن عطار تاهل سااان  از ،كمک این تشااابيه ر دیني عطار: م اطب باتفک  ایدئولوژی و

ادار و« نه چنين است اینجا تواند بود كه كساي یمان برد و»هایي چون عبارت با مطلع و

دهد نه م اطب مي به كردن راشاااودا عطار تنها اجازة یمانقبول ایادئولوژی او ميباه

 حکم را یيرد ونيز از او مي این اجازه را« نه چنين اساات» پایان عبارت با در اطمينان و

 كندا صادر مي
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 سی ها -8-3-4

ه نزدیک مواج دو معني دور و ما با ،كنایه سااتا درا الاولياءةتذكرعناصاار بلاغي  كنایه از

دو  تعل  كنایه به»كندا معني دور رهنمون ميهایي بهنشانه هساتيم، معني نزدیک ما را با

هرچه  معني اصاالي، دارای نوعي ابهام اسااتااا انسااان ازملازم به انتقال از بودن وبُعدی

كاميار، )وحيدیان «بردت ميكش  كرد، لذ  باشد كه با تلاشي ذهني بتوان ابهام آن رامبهم 

   ا(18: 0145

برد و یاه با كمک آن، ایدئولوژی و مبنای از این عنصااار بهره مي ،عطاار در تذكره

ونه كند؛ برای نمكند و او را وادار به بازناری ميرو ميفکری ش صيت را با چالش روبه

آميزدا ای از ریشااا ند ميبام، كنایه با مایه جویندة شاااتر بر ابراهيم ادهم ودر داسااتان 

خدای در »و« بام جسااتن شااتر بر»شااود: رو ميم اطب در این جملات با دو كنایه روبه

 ركنایه در این جملات ابراهيم را به تفک «ا خفته بر ت ت زرین جساااتن جاامة اطلس و

 خود را درک كندا  بودن راهكند تا درست و غلطوادار مي

ر بام که كسااي با نيم شاب ساق  خانه بجنبيد، چنانیک شاب بر ت ت خفته بود -

فت: طلبما یام برین بام ميرودا آواز داد كه كيسات؟ یفت: آشناستا شتری یم كردهمي

جویي؟ یفت: ای عاقل! تو خدای را در جامة اطلس، خفته بر ای جاهل! شااتر بر بام مي

 ا(014) ازین س ن هيبتي درو پدید آمد وآتشي در دلش افتاد جویي؟ت ت زرین مي

 

 نیجسب  -8-3-5

داندا در تذكره از عطار به ایجاز معتقد است و خود، راهش را طریق ایجاز و اختصار مي

 دو نو  ایجاز استفاده شده است:

ینجاندن معني بساايار در الفاس اندک اساات به نحوی كه حذفي هم در »ایجاز قصاار:  (0

این نو  ایجاز قابليت افزایش  ا(047: 0141)شااميسااا،  «ارت صااورت نارفته باشاادعب

آهن  كلام را های ایجازی سرعتي ضربكردن آن را داردا جملهسارعت متن و نمایشاي
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های ها عبور كندا جملهكند كه با سرعت از جملهكند و م اطب را ترغيب ميتقویت مي

دهد و حکایت را به سوی داستان مایش ميها را نایجازی نمایشاي، حركات شا صيت

 شوداهای كوتاه بررسي ميدهدا این دو نو  جمله در ب ش جملهسوق مي

ایجازی اساات كه با حذ  قساامتي از كلام تحقق پذیرفته باشااد در »ایجاز حذ :  (7

در زیر به یک نمونه از هر  ا(044)همان:  «صااورتي كه در فهم معني خللي وارد نشااود

 شودا  های دیاری ذكر مينمونه 1شود و در جدول ده ميایجاز بسن

صااادق یفت: بياوریدشا او را بارفتند و بياوردند و آبي كه مانده بود از یوش و  -

 ا(05) بيني او بری تند

نویسانده در این نمونه معنای بسايار را در الفاس اندک جای داده است و عبارت را 

 نمایشي كرده استا

كه با مردان حق و از آن كار پشايمان شد و یفت: هرر جان افتاد خليفه را آتش د -

 ااا جنيد یفت: آخر تو را اميرالمؤمنينآن كناد كه نباید كرد آن بيند كه نباید دید یجنياد[

و  خوابيواسااتي كه ریاضاات و بيخیفتندا شاافقت تو بر مردمان چنين اساات كه مي

   ا(411) مکن تا نکنندميان كيما  كندن چهل سالة مرا به باد بردهي؟ من خود درجان

ن آ»كندا عبارت در این عبارت عطار با كمک ایجاز حذ  از توضااي  جلویيری مي

د نتيجة عمل خليفه را به او یوشاااز« آن بيند كه نباید دید»با عبارت « كند كه نباید كرد

 شکناكندا و پاسخ جنيد در انتهای عبارت كامل است و دندانمي

  

 گيدیشتيج  -4

های م تلفي كه در ایجاد سبک یک مؤل  مؤثرند بررسي ای، لایهشاناسي لایهدر سابک

عطار  الاولياءةتذكرساااه لایة واژیاني، نحوی و بلاغي در  ،شاااود كاه در این مقاالاهمي

ای، كهن، نيشااابوری بررسااي شااده اسااتا در لایة واژیاني، از واژیان رساامي، محاوره

 الاولياءةتذكراسااتا حضااور واژیان رساامي در  دار و بارمزیان اسااتفاده شاادهنشااان
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ای اساتا عطار هریاه حکایتي یا نقل قولي را از مشایخ، چشامايرتر از واژیان محاوره

ام ا زماني كه  برد،كناد، از واژیان زبان محاوره بهره ميمردم عاادی بياان مي مریادان و

كند و واژیان مي شااود، لحن تغييرها از زبان مشااایخ مطرز ميمسااائل عرفاني وحکمت

 شودا تر ميزبان ادبي تر ورسمي

حفظ عين  داری وهای كهن در این كتاب، نشان از تأكيد عطار بر امانتحضور واژه

تر كرده استا در سا نان مشاایخ داردا این كاربرد، زبان اثر را از زبان عصار عطار كهن

مي و زبان فردی كه هر یرایي در زبان رسااایرایي وجود دارد: كهنتاذكره دو نو  كهن

دار و بارمزیان در متن دهندا حضور واژیان نشانیک از منظری نارش عطار را ارائه مي

ها در متن، به انتقال نارش و ضور آنرمزیان كمتر است، اما حنشاان و بيهای بياز واژه

 كندا موضع عطار در مورد یک واژه یا عقيدة خاص كمک شایاني مي

و پيوند جمله در كنار بازتاب دیدیاه نویسااانده در مان، طول در لاایاة نحوی چياد

عواملي چون: وجه فعل، قيد، حر  اضاافه و پساوند بررسي شده استا عموماً چيدمان 

برد كه دار بهره ميجمله در تذكره، چيدمان معيار اساات و عطار زماني از چيدمان نشااان

 متن داردا  یفتار به بویوكلام، برجستاي موضو  و دادن رن  قصد تأكيد بر

د و پایه دارنكار رفته در تذكره كوتاه هساتند كه عموماً ساختار همهای به اكثر جمله

بردن سارعت متن و رساندن خبر از آن بهره قصاد نمایش یک صاحنه، بالا نده بهنویسا

های بلند نيز ساااختار وابسااته دارند و یوینده به قصااد آموزش و بردا عموماً جملهمي

بردا در بحث وجه فعل، وجه اخباری حضور چشمايرتری يم موضو  از آن بهره ميتفه

هاای عطاار را دهاد و حکاایاتمتن دارد، این مساااألاه قطعيات متن را افزایش مي در

مرید خواهد ساا ني را به برد كه ميكندا او از وجه التزامي زماني بهره ميباورپذیرتر مي

ای هریاه قرار اسااات نکته كند ودر انت اب مي تفهيم كناد، این وجاه مریاد را م تاار

 بردا آموزشي از زبان مشایخ بيان شود از وجه امری بهره مي
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 یوید و دیاریپایين اساات یکي مي بالا به وجه امری از اوها درها ویفتمدار بحث

دليل  كندا در ب ش قيد، قيد زمان بيشاترین فراواني را داراستا این مسأله بهاطاعت مي

تر باشااد، قطعيت حال نزدیک چه بهر نظریاه صااوفيه اسااتا این زمان هرهميت زمان دا

 یابدا متن افزایش مي

های موجز، تفاوت كاریيری یک متمم و تغيير حر  اضااافه كلام را بهنویساانده با 

كندا تکرار آن جنبة موسااايقایي اثر راتقویت مي یک واژه و معناایي ایجااد و با بازی با

اربرد ك افزاید وبر بار اغراقي، تأكيدی، عاطفي و ایجازی كلام مي« ال » وندكاربرد پسااا

 بيشتر برای تصغير، تحبيب وتحقير استا « ک»پسوند 

شودا تضاد با كاركرد شامل مياز عناصر را در لایة بلاغي تضاد و سجع حدود نيمي 

 آفریني،يقيقدرت موسااكند و سااجع با تر ميای درک مسااائل عرفاني را آسااانمقایسااه

در انتقال مفهوم و نارش نویسنده مؤثرندا  فضااساازی و انتقال ایدئولوژی و فضااسازی

در مقایسااة این چند لایه، لایة نحوی در انتقال نارش و ایدئولوژی نویساانده حضااور 

 دهد وتر نااه عطار را برای م اطب شرز ميتری داردا این لایه به صورت جامعپررن 

 انتقال جزئيات نقش به سزایي دارندادو لایة دیار در 
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  ا  70-0(ا صا 11چهارم )پياپي  جدیدار نهما ش
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 علامه دانشااااه: تهرانا اول جا جلدی دوا كاربردی و نظری شااناساايزبان كنفرانس

   ا511 – 508 صاا طباطبایي

ادب فارساايا  رشااد آموزش زبان و«ا نماتضاااد یا متناق »(، 0198ا صااالحي، مهدی )1

   ا4دوره بيست وسوما تابستانا ش

ها و تحليل ساااختاری آنهاا (، لطيفه0194پور، سااعيد )آذر، عبدالله و سااليمانا طلوعي4

 ا  074 -010ا صا 94ا زمستان 1ش پژوهيا مجلة مولوی

 اشااعار در قيدی هایو یروه قيد هنری كاركرد»(، 0191درضااا )پور، محم ا عمران9

 ا017-44ا صا 91زمستان  ،09 ش ،5ل سا ادبيا هایپژوهش نامهفصل«ا شاملو



 44 ونژگسش ، شحۀی و هلسغ  اب س  عسی  نعسوعيسء عاسبةنی تکهدشاسس  عسی سک 

 

 

 

ای مجموعه شناسي لایهسبک»(، 0181مهر، كبری )افشاار، هوشان  و شاایاندیا محم 8

 -758نشریه ادبيات پایداریا سال نهما شماره شانزدهما صا «ا پوراشاعار قيصار امين

 ا  790

 74ای در خطبة شااناسااي لایهساابک»(، 0181ا مقياسااي، حساان و فراهاني، سااميرا )01

 ا17-18ا صا 81ا پایيز 4البلاغها ر دوما شنامه نهجنامه پژوهشفصل«ا البلاغهنهج

ا صا 9نامه فرهناستانا شماره «ا كنایه، نقاشي زبان»(، 0145كاميار، تقي )ا وحيدیان00

 ا55-18


