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 چکیده

بر مبنای  گونه ادبیاین محتوای ، تحلیلهانامهیالهی جدّی در نوع ادبی هاپژوهشاز یکی 

و با است  آوایی، واژگانی، نحوی، بالغی و ایدئولوژیکی گانهپنجی هاوزهح ی دراهیالی شناسسبک

 .میاپرداختهآملی  زادهحسنعلّامه  نامهیالهخواجه عبداهلل و  نامهمناجات همین دیدگاه به مقایسة
ان شناسی است. هر دو اثر با این روش تلفیقی از سبک شناسی مدرن و سنتی بر پایه اصول زب

دو اثر با ه تحقیق پیگیری گفتمان دو سویه میان این اند و مسئلعرفانی انتخاب شدهدرونمایه 

یسی و كاركردهای هر یک از نونامهتا از این طریق سیر و تحول الهی ؛باشداختالف حدود نه قرن می
-مراه وابستهه ای بهای و خوشههسته ده جمله با این دیدگاه مشخص شود. شده،بخشهای گفته

ها حاكی از آن است كه در مساله واژه ، رمزگانهای یافته است. شده انتخاب از هر دو اثر انشهای

وابسته به عرفان و دین تمایز چندانی دیده نمیشود و در مقوله دستوری با وجود اختالف نهصد 

ر ساله باز هم ساختار ادبی بر ساختار الهی نامه نویسی رواج دارد تا ساختار دوره هر نویسنده. د
نویسی با موسیقی نامهموسیقی توجه كرده اند و نشان میدهد كه الهی مقوله ادبیت متن هر دو به

تمایز اصلی تنها در  . البته خواجه عبداهلل از این چالش صنایع لفظی برتر آمده،رابطه تنگاتنگی دارد

تفکر اشعری و شیعه اثنی عشری دید در تمایز را باید  بخش ایدئولوژیک دیده شده است و علت آن 
 ی مربوط به خداوند نشان میدهد.هاكه خود را در تشبیه ها و استعاره
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 مقدّمه و ضرورت بحث:

تلفیقی از سبک شناسی جدید و قدیم است امروزه به سبک كه یکی از اقسام سبک شناسی 

و هر الیه را  ندیکمی سبکی را واكاوی اهمؤلّفهشناسی الیه ای شهره است كه در پنج سطح، 

ی صوری اهمشخّصه. این روش، كشف و تفسیر هدیدمو بررسی قرار  بحث موردجداگانه  بصورت

سبک، ه و نقش هر بخش از زبان در شکل دادن بزیرا سهم ؛ ندیکم رتآسانمتن با محتوایِ آنرا 
ی ریشگیپ اهدگاهیدو  هاداده. این شیوه از آشفتگی تحلیل و تداخل شودیمی نشان داده بروشن

-شناسی الیهسبک. ازدیسمی مناسب را فراهم اهروشو  نگرگاههاو در هر الیه امکان كاربرد  ندیکم

مانند  آن صورت میپذیرد؛ ةدهنداجزای تشکیل شناسی و تبدیل متن بهروشهای زبان ةای بر پای
این روش است؛ زیرا سعی  ةبینی، مهمترین مختصّشناسی دقت و نکتهبسیاری از روشهای زبان

.. را بررسی .میکند در چند بافت گسترده متن را تفسیر كند. نخست آواهای زبان، از واج، تک واج و

بکار رفته در متن را میسنجد. در سطح دستوری،  تلغات و تركیباسپس اقسام كلمه و نوع  ،میکند

هد. در بخش بالغی نیز تالش میکند تا زیباییهای ادبی وی جمله را مورد ارزیابی قرار میدروابط نح
متن را بخواننده نشان دهد و در نهایت در سطح ایدئولوژیکی، معناشناسی و محتواسنجی بر اساس 

 ت میپذیرد.های آماریِ سطوح قبلی صورتمام یافته

در این مقاله سبک و ساختار فکری دو متن با كاركرد و ارزش ادبی مشابه با هم مقایسه میشود كه 
حسن  عالمهتقریباً نه قرن با یکدیگر اختالف زمانی دارند. الهی نامه متعلق بعارف و فیلسوف متاله 

است و دیگری با نام مناجات نامه یا همان الهی نامه خواجه عبداهلل  ( -7031)حسن زاده آملی

چه در نگاه اول لف مورد استنساخ قرار گرفته و آنوسیله كاتبان مختباست كه بارها  (187)مانصاری

 مشخص است تغییرات ایدئولوژی در ساختار آن است.
  هدف این مقاله  پاسخ به پرسشهای زیر است: 

قرن( تغییر  نهها در طول تاریخ ادبیّات فارسی )حدود نامهمناجات ادبی، زبانی و فکری. آیا ساختار 7

 پذیرفته است؟
های فرهنگی و اختالف زمانی و باورهای دینی، دو اثر یادشده، با یکدیگر تفاوته . آیا با توجّه ب2

 وجوه افتراق یا اشتراک دارند؟

 ةتعالی و نحواشعری درآوردن صفات بارییو شیعه اثن . آیا اختالف مذاهب سنّی حنبلی0

 درخواست از حضرت حق و بطوركلّی مسائل ایدئولوژی تأثیرگذار بوده است؟

 روش پژوهش: .  3

نظریات سبک  ةبر پای های تحقیق استفاده شده است.در این مقاله، از روش توصیفی برای داده
الهی نامه مقایسه  ادبیِ ةمیان دو اثر در گونها استخراج و تحلیل و در نهایت ای، دادهشناسی الیه

مرحلة » صورت گرفته است: ة نظر دكتر عبادیان در دو مرحلهدر حقیقت بر پای صورت گرفته است.

های سبکی استنتاج شاخصه -بجای آوردن عناصر سبکی ج -متن سخن، بدرک  -تحلیل الفاول :
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درآمدی بر سبک و )عبادیان، «پذیردمیتوضیح سبک صورت  -یعنی مرحله د ؛تركیب مرحله دوم و

 .( 83سبک شناسی در ادبیات، 

 پژوهش: ۀپیشین. 3
ای آثار موفقی بوجود آمده است از آن جمله میتوان به سبک شناسی سبک شناسی الیه ةدر زمین

 یکی ازمقاله كوشیده است این روش را بر دورپر در اثر دكتر فتوحی اشاره كرد. نیز خانم مریم دُ
های مقاالت ایشان بیشتر بر پایه تحلیل گفتمان صورت گرفته و به جنبه های غزالی پیاده كند.نامه

كاربردی و نحوی توجه شده است . ایشان بر پایه عقاید زبان شناسان به معنی شناسی دست زده 

غزالی در دو الیه  7سبک شناسی الیه ای، توصیف و تبیین بافتمندسبک نامه شماره اند.) 
بالغی و واژگانی  دیگری بجنبههای ة( نیز در مقال  270-790قوام و درپر،صصشناسی و نحو كاربرد

غزالی در دو  7سبک نامه شماره  سبک شناسی الیه ای، توصیف و تبیین بافتمند)توجه كرده اند

( كه این هر دو مقاله مستخرج از رساله دكتری ایشان 701-771صص،، درپربالغی واژگانی و الیه 

در دانشگاه  7093موضوع سبک شناسی نامه های امام محمد غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان، با 
 فردوسی مشهد است.

حسن زاده آملی تا كنون هیچ  ةمناجات نامه خواجه عبداهلل و بویژه مقایسه آن با الهی نام ةدربار 

می آید و دستاوردهای هشی صورت نگرفته و این پژوهش با این رویکرد خود از نخستینها بشمار وپژ
 ها در تاریخ ادب فارسی باشد.ادبی الهی نامه ةحاصل از آن میتواند قابل تعمیم برای گون

 های سبکی دو اثربررسی  الیه. 4

 آوایی:  ۀالی 9.4
ده جملة دستوری، چه هسته ای و چه  7در دو اثر مورد بررسی تعداد مشخص ویکسانی از عبارات

ایدئولوژی تمام  ةالبته در الی .مورد بررسی قرار گرفته است وابستة آنها خوشه ای به همراه جمالت
 است: این قراركه نتیجه حاصل از متن مورد مطالعه قرار گرفته است 

است و این گرایش نویسنده  را نشان داده در جمله واج 13بیش از  ها، تعداد واجمناجات نامه در

مؤیّد همین مطلب است. قسمت اعظم سیالبها  را نشان میدهد. تعداد سیالبها نیز کلمات طوالنیب
سیالب است. در مورد استفاده از مصوّتها، نویسنده متعادل عمل كرده و مصوّتهای كوتاه  22بیش از 

با توجّه به اینکه حروف بلند برای درخواست و  یک نسبت بکار گرفته است؛ه و بلند را با هم و ب

آه! آه از تفاوت راه، دو پاره آهن است از یک جایگاه یکی » . مانند:و زاری كاربرد بیشتری دارد تضرّع

                                                                 
هد مناجات نامه خواجه عبدالله  و الهی نامه حسن زاده آملی از این آثار است 1 زاده آملی، حسن:.در تمام مقاله شوا

مجموعه رسائل فارسی خواجه (. 5235. تهران: حوزه   و  انصاری، خواجه عبدالله. )نامهالهی(. 5269) حسن.

 . تصحیح و مقابله محّمد سرور موالیی. تهران: توس.عبدالله انصاری
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 .است در این شواهد حالت التماس و دعا كمتر دیده شدهاما   (113«)نعل ستور وآن دیگر آیینه شاه

 .(111)«زهد سه چیز است كوتاه گرفتن امل، حقیر دیدن عمل، نزدیک دیدن اجل  »

نویسنده از مصوتهای بلند بیشترین استفاده را برده است. این ویژگی با  در شواهد الهی نامهاما 
مانند  الهی دیده میشود. ةتقریبا در اغلب عبارات الهی نامه واژ سازگار است.، دعا و نیایشسبک 

 .( 21)«الهی جهان زندان رندان است»

 و موجز هد كه جمالت كوتاهنشان مید ،سیالبند از بیست مترك ی جملهااز آنرو كه تعداد سیالبه
 (10)«الهی اصطالحات انباشته را دانش پنداشته ام »:مانند مورد توجّه نویسنده است.

 واژگانی: ةالی 2.1 

ی باید شناسسبکهنگام تحلیل  رونیا ازمتفاوت از یکدیگرند  ،داللت و معنا ؛ساختمانی نظر از لغات

ی، صریح و امحاورهحسّی، انتزاعی، عمومی، رسمی و  لغات ؛ مثالًاین موارد توجّه داشت ةبه هم
باعث تنوّع و تلوّن  جهیدرنتهر یک وارد حریم سبکی خاصّی شده و  پوشیده و یا كنایی، رمزی

عبارات است. نویسندگان  ها و تعابیر وسبک محصول گزینش خاصی از واژه».شوندیمسبکی 

ها و عبارات گوناگون استفاده بیان یک معنای واحد تعابیر مختلف دارند و از واژهمختلف برای 
صور خیال در شعرشاعران سبک  «)نند و بدین ترتیب سبک آنان با یکدیگر اختالف داردمیک

خواسته یا ناخواسته است پس هر دو اثر مذهبی و عرفانی درونمایة (. 71 خراسانی، طالبیان،

گاههای دزشی اساسا نشاندارند و بنوعی حاوی دیدی معتقد است كه متون اریار محم نشاندارند.

 اصطالحات از  رمزگان (10یارمحمدی  ،گفتمان شناسی رایج و انتقادی، شخص نویسنده است.) 

 و دریافت تولید، امکان كه دانش است از نظامی رمزگان، هر است؛ نشانه شناسی دانش در مطرح

 ترینپیچیده و مهمترین زبان .است بنیاد و فرهنگ بنیاد بافت رتبیش و میکند فراهم را متون تفسیر

 و اطوار رفتار، غذا، پوشاک، آداب، رمزگانهای جملة از نهای دیگررمزگا همة زیرا است، رمزگان
،  سجودی كاربردی، نشانه شناسی) است. توصیف قابل زبان با وغیره حركتی نظامهای اشارات،

های ادبی را حاصل توازنهای اهمیت الیة واژگانی تا آن حد است كه صفوی بسیاری آرایه (713

 (222: 7واژگانی میداند نه آوایی.)از زبانشناسی به ادبیات، صفوی، ج
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 جدول واژگانی مناجات نامه

 توضیحات براساس عبارت تعداد 

 صریح

 غیرصریح

1 

1 

 آهن، نعل، باز، صعوه،سنان، سه نان،

آز، صعوه حرص،دونان،بر آنکه هیچش حجت نیست)كنایه از در 

 نیازمند(،زبانی كه... در دهان نیست.)كنایه از عجز(

 شفّاف

 کدر

7 
9 

 زبان، دهان،فرزند، مرد سودایی و...
 معرفت، زهد،عذر و...

 ذهنی

عینی 

 وحسّی

1 

0 

 نفس، حرص، و...

 باز، صعوه وشاه، آیینه،

 دارنشان

 نشانبی

2 

8 

 آز، صعوه حرص منان،در

 الهی، عارفان،آهن، نعل ستور،

 با رمزگان

 بدون رمز

1 

1 

عبارت رمزگان دینی)توبه، زهد( و در یک عبارت رمزگان  سهدر 

 تصوف)پیر استاد( دیده شده است.

 عادّی

 ابداعی

73 

3 

نداشتن نوآوری در اثری كه خود نخستین مناجات مسجّعِ ادبیّات 

تأمل و درنگ دارد؛ یعنی هنرِ  شود، خود جایفارسی محسوب می

شود، بلکه ها خالصه نمینویسنده در واژگان و ابداع در كاربرد آن
 باید آن را در چیز دیگر جست.

 -رسمی

 ادبی

 ایمحاوره

73 

- 

در بافت مناجات، طبیعی است كه از واژگان ادبی و رسمی استفاده 

نزدیک هم چنین موازنه و سجع ، سخن را به رمزگان ادبی شود.

 (11-7،08ج  )ر.ک  از زبان شناسی به ادبیات،صفویمی كند.

رسمی و ادبی نزدیکند. تنها  به سبک، بی نشان، عادّی و صریح، روشنها در یک نگاه كلّی اغلب واژه

در برخی موارد رمزگان تصوّف غلبه دارد )سه عبارت( و در یک مورد رمزگان دینی بر نوشته 

 مانند:است.تاثیرگذار بوده
 (.113«.)ریعت را استاد باید طریقت را پیرشدرخت را آب شاید طفل را شیر، »

با جمالتی كلّی و بدون به این ترتیب خواجه عبداهلل انصاری، سخنان خود را برای مخاطب عام 

وی عالِم  شاید از آنروی كهاز سویی غایت سخن یک نیایشگر، حضرت باریست،  است.نوشتهنشان 
جمالت و عباراتی كه خطاب  در امور است، نیازی هم به ایضاح و آشکاری احساس نمیشود. به همه

 گویی وی بعنوان یک خطیب كامالً نمایان است.كلّیة ، رویبازهم ،آن به آدمی است نه به خداوند
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 جدول واژگانی الهی نامه

 توضیحات تعداد 3ستون  توضیحات تعداد 9ستون 

 صریح

 غیرصریح

8 
2 

دندان ، نان ، دانش، 

 اصطالحات،

كور بینا، كر شنوا، 
، شیرین گنگ گویا

 زبانی، شیرین كاری

 رمزگانبا
 رمزگانبی

0 
1 

الهی آنکه دنبال درک 

مقام است غافل است كه 
مقام در ترک مقام 

 (12است.)

 شفّاف

 کدر

1 

0 

 

 شبخیزی، اشک ریزی،

راز دل،زندان رندان، 

 مدهوش، بیهوش

 عادّی

 ابداعی

1 

0 

زندان رندان،كور بینا، كر 

شنوا، گنگ گویا،جان 

 دادی جانان بده

 ذهنی

 عینی

0 

1 

عاقبت، ابد، عافل، راز 

 دل،

 رسمی

 -غیررسمی

 ایمحاوره

73 

الهی توفیق شبخیزی و 

اشک ریزی به حست 

( بجای بده ، 01ده)

امروزه در زبان گفتار ده 
 وجود ندارد.

 دارنشان

 نشانبی

2 

8 

شیرین زبانی، 

شیرینکاری، كور بینا، 
 كر شنوا، گنگ گویا

   

 

 ، بیعینی، شفافصریح، اثر خواجه عبداهلل، اغلب واژگان  مانند ونه كه پیداست در اینجا نیزگهمان
 رمز و عادّی و رسمی هستند. نشان، بی

در پرداخت و تغییر است دست به ابداع بزند و این ابداع وی  ای موارد نویسنده تالش كردهدر پاره
ای نیز در متن استفاده كند كه است از واژگان محاورهاست. همچنین تالش كردهضرب المثل بوده

 .وی با مخاطب را نشان میدهد ةاین مطلب هم نوعی نوآوری تلقّی میشود و هم ارتباط صمیمان
نویسنده قصد  های رمزی واژگان نیز سود جسته است و این مطلب حاكی از آنست كهاز جنبه

كلمات خود را دارد و تالش میکند از جزمیّت و قاطعیّت ه تعمیم و نگاهی منشوری و چند وجهی ب
( و 1)«الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده »مانند و تکیّه برایدئولوژی خاص بپرهیزد.

اما نویسنده « ن المومنالدّنیا سج» ویادآور حدیث مشهور( 21.)«الهی جهان زندان رندان است »یا
 در حقیقت بطور ضمنی با تغییر مؤمن به رندان آن را با ذوق هنری و ادبی خود سازگار كرده است.

 میان مؤمن و رند تشبیه برقرار كرده است و قائل به این همانی شده است. و خالقانه
 نحوی: ۀ. الی3.4

ساختمان معیار  باید گفت برای شناسایی میزان هنجارگریزی نحوی نخست باید در تحلیل نحوی 
ی هر یک از عناصر جمله را واكاوی ختگیردرهمو  شدنهاجمالت را شناسایی و سپس میزان جابجا 

ی جابجایی باعث تمایز سبکی هازهیانگو  لغزانندی اسمی و فعلی اهگروهكرد. در زبان فارسی، 
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نحوی  رتأخّاقدام به تقدیم و  ،سخن تأكیددر برخی موارد نویسنده برای  مثال بعنوانخواهد شد. 
  (.710-717)بیان و معانی، شمیسا،  شودیمكه در مباحث بالغی نیز سنجیده  ندیکم

ی نحوی دو بررسی یکی ساختمان جمالت و دیگر وجهیّت مانند امری، تمنّایی، شناسسبکدر 
)ر.ک تاریخ زبان  شمردیال كه خانلری آنها را بر میو وجوه خشرطی،تمنایی  و اخباری، انکاری

از آنجاكه این بخش بسیار  جایگاه مهمّی دارند.در شناخت سبک  (011 -291فارسی، خانلری، 
مسائل دستوری است لذا از جزئی كردن مباحث دستوری كه به آموزش دستور منجر  تأثیرتحت 

 توانیمشناسی دستوری كه بوسیله سبک میکنیمخواهد شد پرهیز كرده و تنها به این مطلب اشاره 
  را شناخت. مؤلّفشناسی، ی روانهاجنبهاز طریق 

وجود دارد و میان ساختارهای نحوی، با تنگاتنگی  ةطبیعی است میان نحو و سبکِ اندیشه رابط»
(. در این بخش به 218فتوحی، سبک شناسی، « )نوعِ سبک نویسنده، پیوندی استوار برقرار است

، ساختمان جمالت، طول جمالت، پیوستار بالغی جمالت )هم پایگی، استقالل لغاتكیفیّت نظمِ 
آن با دیدگاه نویسنده  ةو رابطو...( ساخت و نقش معنایی جمالت و وجهیّت و صدایِ دستوری 

 شود.پرداخته می

 جدول نحوی مناجات نامه

     1 منفی 8 محذوف 3 عاطفی 3 اسمیه جمله

نحوکل 

 عبارات

نحو 

 طبیعی
9 

نحو 

 غیرطبیعی
7 

صدای 

 فعّال
0 

صدای 

 منفعل
1     

پیوند 

 جمالت

سبک 
 مقطّع

 7 گسسته 2 منسجم 2 منطقی 0 وابسته 2 پایههم 0

وجه 

 افعال
 2 تمنایی 0 مصدری 1 التزامی 1 عاطفی 77 اخباری 2 امری

 2 حال 7 مجهول 0 امر 71 متعدّی 70 معلوم فعل
شبه 

 جمله
1 

 
 مناجات نامهچینی در کیفیّت واژه

 است.عبارت به نحو غیرعادّی و مخالف با زبان معیار نوشته شده یکنحو طبیعی دارند و  جمله نُه

( 113«)خواهی خدایی، زهی مرد سوداییلقمه خوری هر جایی، صحبت كنی هوایی، فرزند »
 بکار ببرد.اغراق و یا جزمیّت در آغاز كالم  ،ویسنده خواسته است افعال را برای تاكید و یا ریشخند ن

و موضوع، خنثی  ةلذا وقتی كالم بر مدار طبیعی زبان حركت میکند در واقع دیدگاه گوینده دربار
طبیعی است ولی همینکه یکی از عناصر جمله از جایگاه طبیعی خود جابجا شود، در واقع موقعیّت 

ای كه از جایگاه نحو طبیعی خود خارج شود هر واژه» .استآن عنصر در نگاه گوینده تغییر كرده
دهد. معموالَ میگیرد و موقعیّت معنایی خود را ارتقاء یا تنزّل كاربرد معنایی متفاوتی به خود می

شود و مورد تأكید قرار یرد، جایگاه آن واالتر میمی گ یک عنصر زبانی كه در آغاز جمله قرار
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(.در سبک خواجه عبداهلل بدلیل استفاده از سجع، نحو 212فتوحی: سبک شناسی،« )گیردمی
مورد  ةردر دو را نشانداری را شاهد هستیم كه با حذف افعال همراه است و شروع تحوّل سبکی

 :مانندبررسی نشان میدهد.
 . ( 111)«زهد سه چیز است:كوتاه گرفتن امل،حقیر دیدن عمل،نزدیک دیدن اجلّ» 

ویی دارد. سگرایی او همایجاز خواجه و مساوات ةطول جمالت، معمولی و كوتاه است و این با شیو
تواند و این موضوع خود میاست بسنده كرده ترین جمالتكوتاههای خود به ی بیان اندیشهوی برا

توضیحات اضافی  ةنشان دهد كه العاقل یکفیه باالشاره! برای همین از ارائ مخاطبشدرک وی را از 
این كار مکن و انکار  :مانند اند.اغلب بندها و عبارات الهی نامه كوتاه و فشرده  .استكردهخودداری 

 (111( سگ در مزبله افکنده به كه صوفی پراكنده )111مکن)
 پیوند جمالت

-پیوند جمالت در بیشتر موارد مقطّع مقطّع است. ازآنجاكه سبک وی گرایش به ایجاز و معادل

درک بهتر این برای  خود را بیان كند. ةند تا در یک جمله سخن و اندیشآفرینی دارد، تالش میک
 ساختمان جمالت فارسی را باید بررسی كرد.موضوع 

دو  یگفته می شود كه از یک بند یا بیشتر تشکیل شده باشد. جمالت فارسجمله به آن واحد زبانی 
مركزی كه وجود آن  ةند یا هسته ای. جمالت هسته ای از یک هستگونه هستند یا خوشه ای

های هسته ای تعدادی وابسته تشکیل میشود و جمالت خوشه ای از اجتماع جملهو اجباری است 
ها میتوانند وابسته داشته باشند. حداقل یک جمله خوشه ای دو جمله هسته كه هر كدام از هسته

كه یکی از آنها الزاما باید وابسته داشته باشد.)ر.ک توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی،  داردای 
 ( 17 -13باطنی،  

ه آهن است آه از تفاوت راه، دو پار !آه» بسامد بیشتری داشته اند.  در این شواهد جمالت خوشه ای 
 (.113«)بر یک جایگاه، یکی نعل ستور است و دیگری آیینه شاه

الهی به حق آنچه تو را حاجت نیست رحمت »هسته ای دیده شده است.  ةو تنها در یک مورد جمل 
 (.112«.)كن بر آن كه هیچش حجت نیست

نخستین است.  ةجملای از بعدی، معادل گونه ةلذا جمالت پیوند دستوری با یکدیگر ندارند و جمل 
(. و 211: فتوحیسبک شناسی،این سبک را بهترین شیوه برای روایتهای بلند و داستانی میدانند )

نوعی شتاب را در ذهن خواننده یا گوینده ایجاد میکند و با مفهوم ایجاز و اقتصاد زبانی كامالً 
های وصفی ، این دونان، وابسته. مانند نیز سود جسته است های متعدد وابسته از همسویی دارد؛
صفت، مضاف الیه، بدل، معطوف و  ة حرص، میزان استفاده ازآز، صعو یا اضافی درِ ومرد سودایی 

 . استهدر جدول مشخص شد بشمار میروندهای نقشهای اصلی وابستهكه تأكید 
با . بنظر میرسد خواجه عبداهلل متن شده است انسجام باعثمعلولی  -جمالت شرطی، علّیكاربرد 

مخاطبِ مفروضِ خود را اقناع كند. این  تا تالش میکندای منطقی در جمالت خود رابطه ایجاد
خویشی و حضور قلب نویسنده را از بین ای با محتوایِ دعا و نیایش، حالت  بیمطلب در نوشته

آنکه میدانیم خواجه عبداهلل ورزی پیش میبرد، بویژه میبرد و آن را تا مرز هوشیاری و خرد
  (9-18)ارزش میراث صوفیه،زرین كوب،.داردشخصیّتی محتاط و دیندار 

 کاربرد وجوه و نوع فعل
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نیز مورد استفاده قرار گرفته  ، شبه جملههاند و البتّه در این میان، افعال عاطفیفعلیاغلب جمالت، 
جمالت عاطفی را فراهم مینماید با اینحال  ها، امکان حضورهنامبا توجّه به اینکه ساختار الهی.است

در مناجات نامه، حضور افعال متعدّی، امر، معلوم و حتّی منفی و وجوهی مانند التزامی، امری، 
عاطفی )همراه با  ةجمل پنجاسمیه و  ةمتنی زنده و پویاست. تنها سه جمل ةاخباری، نشان دهند

دستوری شواهد مورد بررسی صدایی فعّال و  مجهول نشان میدهد صدای ةشبه جمله( و یک جمل
حضور جهتگیریهای نویسنده است  ةاثرگذار است. فعل و حضور وجوه مختلف در فعل نشان دهند

 كه میخواهد آراء و عقاید خود را بمخاطب نشان دهد. باالترین بسامد وجه از وجوه اخباری است كه
ور و هیجان نویسنده را نمایانگر است. جزمیّت و قطعیّت سخن و سپس وجه عاطفی كه ش گویای

قاطع  ةباال بودن بسامد وجه اخباری نسبت به عاطفی در متنی كامالً احساسی، خود نمودار اندیش
 نویسنده و تسلّط وی بر احساس و عواطف فردی است.

 جدول نحوی الهی نامه

 جمله

یه
سم

ا
 

1 

ی
طف

عا
 

73 
ف

ذو
مح

 
7 

ی
نف

م
 

7 

ی
ام

فه
ست

ا
 

2     

 نحو

ی
یع

طب
و 

نح
 

73 
ی

یع
طب

یر
غ

 
- 

ال
فعّ

ی 
دا

ص
 

1 

ل
فع

من
 

1 

ی
ه ا

ور
حا

م
 

7     

 پیوند

ک 
سب

طّع
مق

 
7 

یه
 پا

هم
 

- 

ته
س

واب
 

70 

ی
طق

من
 

7 

ته
س

س
گ

 

7     

ی وجه
مر

ا
 

0 

ی
ار

خب
ا

 

9 

ی
طف

عا
 

73 

ی
صف

و
 

1 

ی
ش

رس
پ

 

1 

ال
تم

اح
 

7  
 

وم فعل
معل

 

2 

ی
عدّ

مت
 

2 

ته
ذش

گ
 

7 

ول
جه

م
 

ال 7
ح

 

1 

له
جم

ه 
شب

 

77 

ی
ش

رس
پ

 

1 

است و نویسنده قصد بازی زبانی و لفاظی ندارد. طور طبیعی رعایت شدهنحو زبان به در الهی نامه 

تالش میکند با كمترین مشکل و ابهامِ معنایی سخن خود را بیان كند. نویسنده تصویر درستی از 

است و قصد اظهار فضل و جامعه انتخاب كرده عادیخود را از قشر  ةخوانندگان خود دارد و خوانند
ترین نحو ممکن با علومات ادبی وی را ندارد. با همان زبان معیار و به سادهیا به چالش كشیدن م

 آنان سخن میگوید. 

دوّم خطاب وی با خداوند است. حکیمی كه نیازی به شیرین زبانی و شیرین بیانی هیچ كس  ةروی

 ر اغلبوی د گونگی زبانی جایگاهی ندارد.ابهام و چند اشراف بر ضمایر دارد و در نزد وی ندارد.
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اصوات،  سود میجوید و از طریق بیان دعا، جمالت عاطفی همراه باموارد از شیوه بیان غیر مستقیم 

با مخاطب خود ارتباط برقرار میکند. تنها  ،تمثیلی و تشبیه ،بیان سوم شخص ةحدیث نفس و شیو

 نمونه بیان غیر مستیقم: در دو مورد به بیان مستقیم روی میآورد.
 ( شیوه تمثیل و تشبیه113شاید طفل را شیر، شریعت را استاد باید طریقت را پیر)درخت را آب 

 ( حدیث نفس119الهی ندانستم چون دانستم نتوانستم.)

 ةاست از همآنچه از جدول باال قابل مشاهده است توازن در ساخت نحوی است. نویسنده سعی كرده
 ةساختهای نحوی، وجوه، انواع جمالت استفاده كند و این توازن یادآور توازن روانی و روحانی گویند

 آن است. توازن میان وجه اخباری و عاطفی، پرسشی و امری و... .

با این حال صدای دستوری متن، صدایی منفعل و اثرپذیر است و در یک متن نیایش این صدا، 

با منویّات نویسنده و اقتضای كالم وی سازگار است. از جمالت ضرب آهنگ طبیعی جمالت و 
است و تالش كرده در همان عبارت مقصود نهایی خود را بیان كند. وابسته بیشتر استفاده كرده

است بیشتری شده ةتعداد محدودی از جمالت بافت منطقی و منسجمی دارند. از زمان حال، استفاد

خود  ةای خود به ثبت لحظات عارفانبوده و بنا بر ذوق لحظه و نشان میدهد نویسنده اهل حال
اغلب جمالت را بصورت خوشه ای میآورد و تنها سه عبارت در بافت هسته ای همت گماشته است.

 بیان میشود.

 ( 12الهی آن كه به دنبال درک مقام است غافل است كه مقام در ترک مقام است.)

 ( 0ه باید كرد؟)الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چ
 ( 1وا و گنگ گویاییم. )نالهی شکرت كه كور بینا و كر ش

كه نحو طبیعی زبان در آن لحاظ شده از  است مله هسته ای با چند وابستهجدر همین شاهد اخیر 

كه یاد آور سخن  ضمیر جمع سود میجوید و این مطلب احترام بمخاطب را در متن بیشتر میکند
ن صورت فاصله آهر چقدر جمالت غیر مستقیم تر بیان شوند در » میگوید:لیچ است آنجا كه 

ه تر خواهد بود. خطابهای محترمانه و آوردن نمخاطب و گوینده حفظ شود در نتیجه بیان مودبا

 .(729: 7981)لیچ،  «های برقراری ارتباط دوستانه با مخاطب استضمایر بصورت جمع از شیوه

از طریق نوع كاربرد بالغت  کندیمفرایند تحلیل بالغی  سبک شناس تالش در  بالغی : ۀالی 4.4

بود كه  سؤاالتاین  به دنبال پاسخ توانیم در این بخش»پی برد.  مؤلّفتمهیدات سبکی ه در اثر، ب

و كدام نوع آن( سود برده یا تمثیل )از صناعات لفظی بیشتر سود برده یا معنوی؟ از استعاره  مؤلّف
یا نماد؟ در خلق صنایع ادبی تقلید كرده و یا آفرینشگر بوده است؟ شناخت عناصر بالغی باعث 

گراست یا صورت مؤلّفبه قرائن حکم كرد كه  یا خیر؟ با توجّه شودیمشناخت ایدئولوژیکی متن 

ه؟ به پستی نهاده یا مضمون را پروراندست رو گرا؟ خلّاق است و مبتکر و اگر مقلّد او انتزاع گراذهن
محسوسات و ذهنیّات خود را از راه  مؤلّف مثالًدرنهایت به صدای سبک بالغی وی پی برد و اینکه 

 (. 011 -030)سبک شناسی، فتوحی،  «؟ و برتری از كدام حس است؟ابدییم در حواس
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 جدول بالغی مناجات نامه

 صنایع لفظی
 1 سجع/جناس 7 سیاقة االعداد 2 آراییواج  1 تکرار كلمه

 صنایع معنوی
 7 اسلوب معادله 7 ارسال المثل 7 تلمیح 0 تضاد

 7 اشتقاق 2 تناسب مراعات نظیر 7 ایهام 7 طنز 

 7 كنایه 2 تشبیه بیان

 7 اسناد مجازی معانی

بذهن و درون  توجّه شاعر ةنوع( نسبت به صنایع لفظی، نشان دهند 77بسامد باالی صنایع معنوی )

نامه بلحاظ موسیقی باید بسیار غنی باشد. بارزترین است و بدنبال معناست، نه ظاهر و فرم. مناجات

موسیقی، تکرار كلمه و واج است و دلبستگی نویسنده بهر دو تکرار زینت بخش موسیقی كالم وی 
جع و جناس نیز در بندها سود جسته ناگزیر بسامد س ةاست. ازآنجاكه از سجع در پایان و میان

-كلمهبه این ترتیب  آرایی نیز زیاد است.شواهد مورد بررسی بیشتر است و از قِبَل تکرار، بسامد واج

  ها در متن برجسته ترند.
بنابراین توصیف ظهور نظم فیزیکی در پیوستار آوایی كالمِ نویسنده كامالً مشهود است. وی تالش 

-، كالم خود را خوشواژگانیكرده است ظاهر زبان خود را زینت بخشد و با استفاده از تناسبات 

م بر تسلّط داشته باشد و ه لغاتآهنگ و دلنشین كند. برای رسیدن به این هدف ناچار باید هم بر 

نویسنده و برخورد هنری وی با زبانش است. از  ةاندیشیده باشد. این متن حاصل اندیش آنهاتک تک 
سویی میدانیم كه در وی دو ویژگی مهم وجود داشته است؛ وی در كودكی زبان به شعر گشود و 

م شناخت نیز خطیب بود. این هر دو ویژگی بوی این امکان را میدهد كه با وزن و آهنگ كلمه و كال

عاطفی، از كامل داشته باشد و تصنّعی و از پیش اندیشیده نباشد، زیرا كالم اندیشیده در متنی 
به هر روی، نگرش نویسنده بر اقتصاد زبانی استوار است، به این ترتیب به . های آن میکاهدجذابیت

نامفهومی و گنگی سخن و هم ماند هم باعث است. اقتصاد زبانی، مانند تیغ دولبه میایجاز گراییده 

شود. از این رو این سبک خاص، خود با خالقیّت همراه است و باعث پویایی و چند معنایی كالم می

 :ة جمالت مسجعنمونی وی دارد. جویی نویسنده در یافتن و درک هنریِ تازهنشان از نو
 (119دد.)یک من نان از یک منان طلب كه از این دونان به سنان سه نان حاصل نگر

 (111الهی نفسی ده كه در آز بر ما باز نشود ، قناعتی ده كه صعوه حرص ما باز نشود.)

لقمه خوری هر جایی، صحبت كنی هوایی، فرزند  :»مانند. شوددیده مینیز « طنز» در جمالتی
 ( 113)«خواهی خدایی، زهی مرد سودایی



 

 

 

 

 17/ایشناسی الیهآملی بر پایۀ سبک زادهحسن نامهالهی نامۀ خواجه عبدالله و مناجات ۀبررسي و مقایس 

 

نیز در آن دیده میشود كه بار اصالح طلبی  ینوع كه بیشتر به ریشخند نزدیک است. با این حال

 :»این جمالت طنز گونه گاه در خطاب با خدا نیز دیده میشود مانند آموزشی آن را افزون میکند.

 .( 111)«شغلی دیگر نهی بر دستم،الهی هر گه گویم رستم 
بطه را به ارتباط خود با خدا، این را ةدو طرف ةبجای پرداختن برابطگاهی نامه، نویسنده در مناجات

گونه میشود و جزمیّت مییابد و سعی خدا تبدیل میکند. اینجاست كه كالم وی خطیب ةخود با بند

او نیز با خدای وی  ةمیکند درک دینی خود را به خواننده انتقال دهد تا با اصالح مخاطب، رابط
جامعه نیست بلکه تنها ریزش ها، اصالح كلّی نامهالواقع، هدف مناجاتاصالح پذیرد. حال آنکه فی

 احساسات و عواطف فردی نویسنده است.

ای از مضامین سروكار داریم و نویسنده نامه، ما با طیف گستردهاین توصیف، در مناجاتبنابر

نامه را از یک متن كامالً عاطفی به متنی كاركردگرا تبدیل میکند. استفاده از تمثیل، مجاز، مناجات
طرف گفتگوی خود را داشته است و از این  ةیدهد كه وی قصد اصالح جامعطنز و تضاد نشان م

 همین مقصود سود جسته است.ه ها برای رسیدن بهنرسازه

 جدول بالغی الهی نامه

 2 ترصیع صنایع لفظی
 آواییواج

 تتابع اضافات
 1 سجع جناس 1 تکرار 1

ردالعجز 

 علی الصدر
7 

 تضاد 2 ایهام 7 تضمین 7 ارسال المثل 7 اشتقاق صنایع معنایی
0 

 

 7 كنایه 7 تشبیه 2 تناسب 2 تلمیح صنایع معنوی
استفهام 

 انکاری
7 

ایی و موسیقی حاصل از آن حضور صنایع لفظیِ مرتبط با آن را پررنگ میکند. راستفاده از واج آ
 تکرار و جناس و سجع از بارزترین نمودهای این صنایع محسوب میشوند.

گرایی در شواهد مورد بررسی بیشتر احساس میشود و رعایت توازن آوایی خود با این حال موسیقی

را در استفاده از ترصیع نشان میدهد. حتّی كاربرد رد العجز علی الصدر اهمیّت موسیقی كناری را 

 (12)«الهی آنکه دنبال درک مقام است غافل است كه مقام در ترک مقام است.»مانند نشان میدهد.
رایش به یایشهای آهنگین به درگاه خداست گمأثوره كه ن ةتدبر و تأمل در قرآن و ادعی بنظر میرسد

  .این هنر را در مورد نویسنده كامالً توجیه كند

-با این حال از صنایع معنوی كمترین استفاده را برده و بیشتر به صنایع لفظی گرایش نشان داده 

ناقض ذهنی و زبانی را بهمراه دارد و تناقض، ما است و همین گرایش به صنایع لفظی، خود نوعی ت

مانند  ویژه عرفانی است.ة آثار ادبی و برا با متنی چند الیه مواجه میکند و این نوع تناقضات مختصّ

 این نمونه:

 (7و گفتن دشواتر.) الهی راز دل نهفتن دشوار است
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  ایدئولوژیک: ۀ. الی5.4

. ابدییمنمود ی آوایی، واژگانی، نحوی، بالغی( نظامهاایدئولوژی در سطوح مختلف سبک و كالم )

ی متن با بافت یا به تعبیری پیوند متن با زیر متن هاسازهاین ایدئولوژی از طریق كشف روابط میان 

ی اجتماعی و ایدئولوژیک، گروههای تاریخی و هادوره. شودیمتاریخی، سیاسی و اجتماعی تفسیر 

 (011فتوحی: سبک شناسی، ) .ی سخن داردشکلهاای خاص از هر كدام سیاهه
ها( ایدئولوژی نظامی از بازنماییهاست. )سخنها، تصویرها، اسطوره»بلزی در عمل نقد معتقد است 

وی مقصود از  .(82)عمل نقد، بلزی،«شودربوط میكه به مناسبات واقعی زندگی اجتماعی مردم م

-ایدئولوژی همواره تکراری، همواره»بازنمایی را دقیقا با معنی آشنا شدن یکی میداند. بنظر وی 
« شناخته شده»بازنموده شده، و همواره از طریق گفتارها، تصاویر و اسطوره های پیشین

 (. 793همان،«)است

غی و بویژه استعاره، محمل از میان عناصر متن، صناعات بال»كه  میکنیمجا تنها اشاره در این 

جهان و امور مادّی است. ایدئولوژی به  ةدربارو ذهنیّات ما  هاشهیاندمناسبی برای نوسازی عقاید و 
زیرا یک باور جمعی است. هرچه رنگ ایدئولوژیک متن بیشتر باشد،  دهدینمفردیّت مجال بروز 

حاوی تناقضات پنهان هستند  اهمتنو  شودیمعقاید افراد گروه محدود  ةریدانیز به  یشهنرتاثیرات 

سبک « )را كشف كند هاتناقضآن  ی خرد پنهان قادر استاهدهیاشناسی با كشف و تحلیل سبک
 (. 011: شناسی ،فتوحی

وی در جای دیگر مینویسد ایدئولوژی یک متن با ادبیت متن در تقابل است؛ زیرا مساله خاستگاه 

است نه جمعی، مساله زیبایی شناسی كه اولویت یک اثر ادبی متن برخاسته از هیجانات فردی 

است حال آنکه ایدئولوژی محدود به ارزشهای گروهی و جمعی است، مساله معنی كه متن را چند 
معنا و جند وجهی میخواهد نه تک معنا و وابسته به تفکر خاص، تاریخمندی كه مکالمه متن را با 

ی افراد در دوره خاص و در نهایت كاركرد متن كه ایدئولوژی تاریخ فراهم میکند نه دامنه محدود

ها ، مجازها و معانی مبهم و تاویل پذیر هر آن را جبری و تک صدا میکند حال انکه بازی با نشانه
 (011متن حركت آن را برای صراحت پذیری كند میکند)همان، 

 نیز ریم ایدئولوژی را در كل اثربرای این كه بتوانیم ایدئولوژی نهایی متن را بدست آوریم ناچا

 شناسایی كنیم. 

گونه جزمیّت در اندیشه، از بارزترین مختصّات سبکی خواجه عبداهلل است. با این كه متنی نیایش
آموزشی اثر در قالب التزام، جمالت امری و نواهی، كنشهای ترغیبی خود را نشان  ةاست امّا شیو

بیان وقایع و  كنشهای دستوری و ؛امر و نهیها ،كنشهای عاطفی ؛الهی هایبا خطاب است.داده

كه  ( 17-11، 7919،سرل، 1 -231، 7082.)ر.ک : آالم ، مشخص میشودكنش اظهاری  ؛رخدادها 
به این  بودعاطفی و سه جمله دستوری  هاظهاری داشت و دو جمل جمله از این ده عبارت  كنشِ 1
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 متنبه آموزش را در  وی تمایل ،ان عقاید خود به خوانندهبیهمراه باكنش اظهاری بسامد ترتیب 

 نشان میدهد. 

. با توجّه به ساخت نویسنده استگرایی تعالیی از كحا كهاغلب بافت متن، سیاق عرفانی داشته  
بودن واژگانِ موردِ استفاده، تمایالت عرفانی در آن تأیید میشود. گفتمان نحوی واژگانی و التزامی

جمالت جزمیّت و قاطعیّت به اثر میبخشید و استفاده از وجوه اخباری همین نکته را تأكید حاكم بر 

 میکرد.
ای موارد به اقناع كردن خواننده گراییده و بکار بردن استعاره نیز درونگرایی متن آهنگ كالم در پاره

كردن ارتباط میان اررا نشان میدهد؛ زیرا هرچه متن درصدد پیوند با جهان بیرونی باشد بدنبال برقر

 عینیسود جسته است و از این رو بیشتر  تمثیلهاست، ولی متن حاضر تنها دوبار از تشبیه و پدیده

 كاربرد استعارهها، متن را تک معنا میکند و از تکثّر و چندمعنایی اثر میکاهد. است. بر روی هم
 این نکته، از به كار نبردن انواع ایهامها نیز پیداست. (  011 -010.)ر.ک سبک شناسی، فتوحی،  

ایی ارزشمند جلوه میکند كه بدانیم جمتنی یک معنایی، قاطع و بدون تفسیر است و این مطلب آن

است و آن جا رنگ و بوی عرفانی تفسیر كشف االسرار، از سخنان همین فرد نوشته شده ةثالث ةنوب
گراییده، گویا یکی از غایتهای نیایش از  مضامین دیگر نیزبه هر  اثر كامالً مشهود است. نویسنده

از مطالعه در . سوی خواجه، ارتباط با خداست و در كنار آن میتوان به خلق خدا نیز پرداخت

 -2شناسیتوحید و معرفت ةمسئل -7آن را به چند بخش تقسیم كرد:  ةنامه میتوان درونمایمناجات

 اجتماعی.مضامین  -0مضامین عرفانی

 (.117ص«)عبداهلل را از حق الهام است كه او منزّه از ادراک و اوهام است»

مشبّهه مرده است و معطّله مردار، با مرده و مردار صحبت مدار.هرگز »گوید:و یا در ردّ مشبّهه می

 (111، 117)ص نیز(.117-2ص«)تشبیه به وحدانیت نه پیوندد و صفت خالق صورت نبندد
ها از آنِ خداشناسی و مسائل معرفتی است و ایهها و درونمدینی بیشترین موتیف بخش مضامین در

درنهایت هم اظهار عجز از شناخت، بارزترین مضمون آن است. باوجوداین سعی میکند در راه 

شناخت حق به تجربیّات خود متوسّل شود و از دیدگاههای عرفانی و یا حتّی اشاره به آیات و 
 .بسیار كم است مستقیم وی از مأثورات دینی و عرفانی ةنیست. بسامد استفاداحادیث در آن خبری 

داند اما از قیامت اندیشی و خوف از قیامت در آثارش نمود دارد. اگرچه كرم خدا را عمیم می

 كردههایش واهمه دارد.

ج اونگرم، همّتم بر کنم، دریای خوف موج میزند و چون در كرم او میچون به كار خود فکر می»
 (.117)ص« زندمی

ابلیس است. با توجّه به  از هایی كه میتوان به خواجه عبداهلل نسبت داد دفاعمایهاز عجیبترین درون

مشی فکری وی و پایبندی وی به شریعت دفاع از ابلیس نوعی تابو برای وی محسوب میشده خطّ
 نامه شده باشد.مناجاتاست. شاید بتوان احتمال داد كه چنین مضامینی بعدها وارد 
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 (.111)ص  «گیرم كه ابلیس آدم را بدآموزی كرد، گندم آدم را كه روزی كرد؟»

توجّه به قلم رفته و سرنوشت در آثارش نمود بارزی دارد. شاید دفاع از ابلیس نیز با توجّه به این 

 (.111)ص« مان استالهی اگر به دعا فرمان است قلم رفته را چه در»بررسی باشد. ویژگی قابل
خواجه میدان شصت و یکم از صد میدان را میدان تفویض مینامد و و این در حالیست كه  

تفویض كار با خداوندگار بازگذاشتن است. و «. و اُفوّضُ اَمری الی اهلل انّ اهللَ بصیرٌ بالعبادِ»میگوید:

 (.781: 7088انصاری،«)آن در سه چیز است:در دین، و در قِسم، و در حسابِ خلق
حضور جدّی وجوه مختلف، پرسشی، اخباری و عاطفی نشان میدهد كه نویسنده قصد  در الهی نامه

هایی كه از سر ناآگاهی دنبال استدالل است. پرسشاثبات و یا تأیید و انکار عقیده ای را دارد و بعضاً ب

 ند مانهای انکاری(،نیست بلکه از سر دانایی و حذاقت طراحی شده است )پرسش

الهی چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه سخن نگویم كه خرد مدهوش 
 (2است.)

خود را بچالش بگیرد و او را از حالت جمود و  ةبه نویسنده این امکان را میدهد كه عقاید خوانند 

 ةارهای سادایستایی بیرون بیاورد و با وی ارتباطی ذهنی برقرار كند. پرسش همیشه یکی از راهک
تأكید كالمی است و نویسنده از این ویژگیِ زبان بخوبی سود جسته است و در طرح پرسش خود از 

است. این نوع پرسمان، با برهم زدن فضای ملموس، آشنازداست استفاده كرده« پرسش انکاری»نوع 

اهی و تأیید است لذا همرو چون این پرسش از حاالت و انفعاالت روحانی نویسنده سرچشمه گرفته

 خواننده را به دنبال خواهد داشت.
نمایی و آشنایی از دیگر نکات بارزی كه از شواهد مورد بررسی بدست آمده توجّه نویسنده به  بزرگ

نویسنده به  ةطرحی برخالف عادت برای خواننده، عالق ةعادّی و ارائغیرزدایی است. توجّه به امور 

برهم زدن عادات و سلوکِ ایستا را نشان میدهد و این به معنی پویایی ذهنی نویسنده و تمایل به 
 ابداع و ابتکار عمل است.

 (1الهی شکرت كه كور بینا و كر شنوا و گنگ گویاییم.)

نَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِّنَ »آور این آیه از قرآن كریم است: یاد  لَقَدْ ذَرَأْ  لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَالْجِنِّ وَاإلِنسِ وَ
لَهُمْ أَعْیُنٌ الَّ یُبْصِرُونَبِهَا  لَهُمْ آذَانٌ الَّ یَسْمَعُونَبِهَا  وَ نْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اوّلـئِکَ هُمُ  وَ بِهَا اوّلـئِکَ كَاألَ

است و در خود چشم و گوش و اده كرده(. البتّه نویسنده عکس این آیه را ار719)اعراف، «  الْغَافِلُونَ

زبان نمیداند ولی درک آن را در خود احساس میکند. بنابراین خود را اهل جهنم نمیشمرد. در 

حقیقت در مفاهیم قرآنی یکی از عذابهای الهی آن است كه ، چشم و گوش میبینند ولی درک 
خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ »است: هسوره بقره هم آمد 1صحیحی از حقیقت ندارند. همین معنی در آیة 

لَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ  (.1)بقره،  «وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ
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از حالت گنگی و كوری و كری خود شکری را بجا میآورد كه درک آن برای اشخاص عادّی امکان 

كشیدن ارزشهای مرسوم را بدنبال دارد. چالشستیزی و پذیر نیست. از اینرو این عبارت نوعی خرد

 است.ارزشهای ادبی و اسالمی نوشته شده ةدر شِمای كلّی، این عبارت با خالقیّت و با پای
جویی و استهزاء یکی دیگر از نکات ارزشمند این متن آنست كه نویسنده از سر تحقیر و بهانه

جمع برای بیان مقصود خود سود  ةاز شیویسنده د.نوصورت كلّی و عامّنبخواننده نمینگرد. خطابها ب

کند. استفاده می« آن كه»جای آن از در خطاب پرهیز میکند و ب« تو»از به كار بردن لفظ میجوید و 
مستقیم اجتناب پردازد و از انتقاد صورت غیرمستقیم به آموزش میبه این ترتیب نویسنده ب

 مانندورزد.می

 (73) .گوییم چه گفتن در كنیم چه خاموشى در گویا نه و بود خاموش میتوان نه الهى

ای گرایی از نشانههای متون عرفانی است و در این متن نیز نویسنده در پارهخواهی و مطلقتعالی 
های منطقی و یا احساسی بوجه عرفانی و دینی درون خود نیز اشاره شواهد سعی كرده با استدالل

 (21)« جهان زندان رندان است» مانندكند و خوانندگان را نیز با خود همراه سازد 

زیرا شخصیّت رند در طول تاریخ با ابهاماتی همراه بوده است. با برهم زدن بافت معنایی، نویسنده 
رندی كه نویسنده از آن  .ت به هنجارگریزی معنایی زده و بجای مؤمن از رند استفاده كرده استدس

نام میبرد با هزار و یک رندی كه در طول تاریخ ادبیّات در آثار عرفا و شعرا دیده شده است یک 

 یهمان مؤمن حقیقبا توجه به حدیث معروف جهان زندان مومن است، فرق اساسی دارد؛ این رند 

بنابراین ظاهر كالم  استفاده از هنجارگریزی، نوعی فضای اعتقادی را نیز در متن باز میکند؛ .است
اگرچه جمالت اسنادی و منفعلند، باطن كالم چالش برانگیز و آشنازداست و آشنایی زدایی تمركز 

 بر فردگرایی و اصالح طلبی را با خود بهمراه میآورد. 

ها، از عجزها و ناتوانیهای خود سخن نامهبنا به اقتضای سبک مناجاتدر پایان باید گفت نویسنده 
كه میدانیم با یک خود نیز پرده برداشته و از آنجاشناسی است، از عدم درک و آگاهی هستیگفته

ای میتواند گونهعالم متأله سروكار داریم لذا تواضع و فروتنی نویسنده را به یاد میآورد و آن هشدار

های خود منِ وجودیِ خود سخن گفته، از نقصها و كاستیبرای هر مخاطبی باشد؛ یعنی نویسنده از 
ها در وجود خود پی ی بزرگان و عالمان نیز به این نقصگفته تا خوانندگان عادّی و معمولی و حتّ

نی آن را داشته و این یعنی به طور غیرمستقیم نویسنده قصد اصالح جامعه و طرز فکر دی ببرند؛

 ماننداست.

 ( 01الهی توفیق شب خیزی و اشک ریزی به حسن ده)
بندی دسته مضامین دینی و مضامین عرفانی طبقه در دورا باید در  نامهایدئولوژی كلّی الهی اما

 كرد.
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ازجمله  ؛استنامه با تمركز بر تشیّع صورت گرفتهمضامین دینی: بیشتر مضامین دینی در الهی

شناسی اغلب عرفا و اهل تحقیق ق و عجز از شناخت كه از بارزترین مضامین معرفتشناخت ح

 مذهبی و شیعی به نحو زیبایی دیده میشود. ةاست در این اثر با پشتوان

 «الهی چگونه گویم كه شناختمت كه نشناختمت و چگونه گویم كه نشناختمت كه شناختمت»

 (.2ص)

 (.1ص) «من دلیل تکثیرالهی از من برهان توحید خواهند و »
 (.1ص) «ام بیفزاتر شدم، بر نادانیالهی هر چه بیشتر دانستم نادان»

در جایی دیگر  كند.را به ذهن تبادر می« اللهمّ زِدنی تحیّرَ فیکَ» كه شاهد پایانی جمله معروف

را گوید: الهی شک شوریده جهانی را بشوراند، این شوخ دیده پرورد و میهمین مضمون را می

 (.9تر كن )صشوریده
حال اصحاب  تر از طوفان نوح است و قرآن كشتی نجات، خوشا بهالهی این روزگار طوفانی»

 «السفینه

 «نحن سفینه النجاه:» آور حدیث مشهور از پیامبر كهاین عبارت نیز یاد
 در كه در مناجاتها با لحنی سوزناک و مضامین دینی موردتوجّه وی حب آل علی است؛ از دیگر

الهی حسین شیرخوار حسن را به :» دهدة هدی نشان میخود را به ائمّ ةغرور عالقبا حال عین 

 (.79ص) «شیرخوار حسینببخش و حسن را به  حسن

اهلل یقبض  و ایداشته مقدم بسط بر قبض را مصحف عزیزت در كه نیستم قبض شاكى از الهى»نیز: 
 باسط یا قابض و یا كالمت تأسّی به هامناجات نمایندگانت در و ایفرموده ترجعون الیه و یبسط و

 (8)نیز (.17ص) «اندگفته

الهی دست » یشود:متوجّه او به استفاده از آیات نمود بارزی دارد. در زیر برخی از این مناجاتها ذكر 
 (.0ص) «ادب؛ یا باسط الیدین بالرّحمه خذ بیدیمباادب دراز است و پای بی

 «یعفو عن الکثیر و یعطی الکثیر بالقلیل، از زحمت كثرتم وارهان و رحمت وحدتم دهالهی یا من »

 (73،71نیزو )(.2ص)
مضامین عرفانی: پایبندی وی به احادیث و مضامین قرآنی تا بدان پایه است كه نمیتوان خطّی میان 

و  بحال مؤمناننامه و غبطه مثالً شکر در الهی برخی از مضامین عرفانی و فضای دینی قائل شد؛

ای عرفانی یق مشخّص كرد كه این شکر از مقامهطور دقاهل معرفت خیلی زیاد است و نمیتوان ب

 عرفانی قراردادیم. ةبندیها آن را از باب شهرت در دسترو در دستهازاین است و یا از مضامین دینی.
و  شکر در آن بسیار زیاد است زیرا بسامد مضمون نامه نامید؛نامه را شکردر یک نگاه كلّی باید الهی 

آورد. تا آنجا كه در طیّ صفحات ی كه بوی دست میدهد شکر الهی را بجا میبرای هر حالت و كیفیّت

ای درمییابد كه این مضمون مشاهده است و هر خوانندهمتوالی، عبارت الهی شکرت جزء قابل
 موردتوجّه وی بوده است.
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 (.71ص) «گویم شکرتالهی شکرت كه می»

 (.71ص) «استالهی شکرت كه پریشانی به مقام یقین رسیده»

 همان(.) «برم و چه تنها از خلوت وحشت داردگزینی لذت میالهی شکرت كه از تنهایی و خلوت»
الهی شکرت كه به من مات و لم یعرف امام زمانه میته الجاهلیّه رسیدم و امام شناس شدم و »

 و..( 00،01،71،79)و (.23ص) «و دائم استفهمیدم كه امام اصل او قائم و نسل ا

 

 نتیجه 

  :شواهد مورد بررسی، نشان میدهد ةمقایس

 سطح آوایی.7

اند و این ای كوتاه و متوسط عالقه نشان دادهر دو نویسنده به استفاده از مصوّتهای بلند، سیالبهه

 ویی دارد. سمطلب با گرایش به ایجاز و پرهیز از درازگویی در سبک مناجاتها هم
 . سطح واژگانی2

 ، صریح و بیروشنتمایل بیشتری داشتند و اغلبِ واژگان  عینیهر دو نویسنده به كاربرد واژگان 

زاده حسن ةناماست. در این میان متن الهیشان بوده و معموالَ در بافت رسمی و ادبی نوشته شدهن
نامه ممتازتر بوده و نسبت به مناجاتبه دلیل كاربرد واژگان رمزی و نگاه چند وجهی به كلمات 

نویسنده از كلمات ابداعی در بافت ضرب المثل ها سود جسته است و خالقیّت لغوی وی بیش از 

 خواجه عبداهلل نمودار بود.

 نحوی سطح. 0
ای است كه قاطعیّت و جزمیّت را بهمراه دارد نامه، استفاده از قیود و وجوه و افعال بگونهدر مناجات

ای تدریس برای ارتباط با مخاطب استفاده میکند، سعی در سنده از الگوهای آموزشی و تکنیکهو نوی

یری فکری خود را به وی گملزم كردن و قانع كردن مخاطب ِ خود را دارد و از طریق استدالل، جهت
ود. امّا شرطی و سببی آشکار میشتحمیل میکند و این مطلب از سبک مقطّع مقطّع، كاربرد جمالت 

خود تجاوز نمیکند.  ةخواه سروكار داریم كه به ساحت خوانندنامه، با نویسنده ای آزادیدر الهی

ای كلّی )آن کار بردن خطابهند با ببیند، بلکه سعی میکرفتارها و اندیشههای او را با پیکان انتقاد نمی
نیازارد و دست  اطب مفروضِ خود راكه( و یا شراكت خود در افعالی كه مورد انتقاد وی است، مخ

 م بصورت غیرمستقیم به ارشاد وی بپردازد. ك

 بالغی سطح. 1

زدایی در شواهد توجّه به آشناییدر هر دو اثر توجه به موسیقی و صنایع لفظی زیاد بوده است 
نامه، ابتکار و ابداع كمتر دیده شده خواجه عبداهلل بود. در مناجات ةنامنامه بیش از مناجاتالهی

آزادی خواهی و  همراه با  علّامهنگاه  اما خواجه به طنز همراه با انتقاد و تمسخر است اهاست. نگ

نامه نامه به نحو بارزی بیش از مناجاتاز سویی كاربرد آیات و احادیث در الهی .نگری استتعالی
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است؛ طوری كه برگی نیست كه به آیه یا حدیثی استناد نکرده باشد. همینطور حبّ ائمه از 

قلبی خود را به ایشان نشان  مضامین مورد توجّه نویسنده است و سعی میکند در هر فرصتی عالقة

 دهد.
 ایدئولوژیک سطح. 1

خواهی از وجوه اشتراک دو اثر شمرده اندیشی و تعالیبا توجّه به رویکرد عرفانی هر دو اثر مطلق

طعی و انتقادگر مواجه هستیم و نامه با سبکی جزمی و قبلحاظ ایدئولوژیکی در مناجاتشود می
خواه سروكار داریم كه چنانچه انتقادی بکند از خود مایه ای آزادینامه با نویسندهبرعکس در الهی

صورت غیرمستقیم سعی در همراه كردن خواننده با عقاید خود را دارد. گذارد نه از خواننده و بهمی

جه هستیم كه در حالت شکر قرار دارد و سعی نامه با عارفی اهل سکر موادر متن الهی همچنین

 كند چشم حقیقت بینش خطاهای بندگان را ببیند و در عین حال عفو آفریننده را. می
گیری از ادبی دعا، همراه با موسیقی و بهره ةها و گوننامهاوّال سبک الهی به این ترتیب باید گفت:

امکانات آوایی زبان است. دوّم اینکه در سبک نیایشها، ازآنجاكه با درونیّات نویسنده همراه است، 

ا، ذهن و زبان نویسنده تر است. سوّم اینکه در نیایشهملموس عینی و صریح كلّی و  لغاتكاربرد 
و  ری و بالغیبنحو بارزی با یکدیگر در ارتباطند و بر جنبههای معناشناسی و الگوهای دستو

نامه تحت تأثیر جزمیّت اندیشههای حنبلی ذارند. از اینرو مناجاتایدئولوژیکی نویسنده تأثیر میگ

پذیری در آن كمتر است و حال لاستداللی است كه انفعا -و اقناعی خواجه عبداهلل اثری آموزشی

ر تبرای مخاطب ملموستفکّر شیعی، آزادی اندیشه و ارزش نهادن  ةنامه بدلیل غلبه در الهیآنک
ازآنجاكه هر دو نویسنده از الگوی زبان معیار و نسبتاً ادبی سود جسته بودند،  ،است. نکته چهارم

 پیدایی اثر باشد مشاهده نشد.  ةتفاوت دور ةتمایز زبانی خاصّی كه نشان دهند
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Abstract: 
  One of the serious research Elahinameh genre, style and elements based 
on the analysis of these texts, especially methodology Stylistics layer (in 
the five areas of phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological) 
that in this study, the layered Stylistics Monajatnameh of Khwaja 
Abdullah and Elahinameh of Allameh Hassanzadeh Amoli paid. 
Research, descriptive and analytical.voices and sounds don’t have   
differencees and and kind words selected both text has many similarities. 
Both, mystical codes used some sentenses, the words and expressions 
used without identity. Check the status of some of the texts shows that in 
Monajatnameh voice command, and one-sided and dogmatic and 
decisive Elahinameh, passive voice command and writer Alhynamh 
bilateral dialogue between themselves and the audience. In general, the 
Elahinameh in grammar, initiatives observed, While in Monajatnameh, 
natural syntax to observe and measure norms of language not gone 
beyond. In terms of rhetoric on both rely on the arts of verbal and 
musical aspects (of repetition, sound proportions, etc.) and This  suggests 
that music plays an important role in this Genre. The results showed that 
in these texts tend to arts of verbal over the meaning of words. Check the 
text ideological layer showed Monajatnameh, dogmatic tendencies and 
excellence oriented in different levels style is prominent.  However,  in  
Elahinameh The audience as the author Assuming the author don’t want 
Superiority and  proof of his idea at all.Allama has tried indirectly, 
covered and general, criticized human behavior and in Monajatnameh 
Author, tries to research, such as preacher , actions and reactions the 
audience with aggressive and sometimes offensive. 
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