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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
های مختلف های متن تجزیه و به لیهشناسی دفتمانی خُرد، لیهدر سبک نه و هدف:زمی

-ها با در نظر درفتن بافت موقعیتی و بیرونی بعنوان كالنبندی میشوند. هریک از این لیهتقسیم

جهت به دست  لیه و با توجه به ایدئولوهی نویسنده مورد بررسی قرار میگیرند. در این پژوهش

شناسی دفتمانی دفتمان غالب و سهم آن در كشف ایدئولوهی متن، به بررسی سبکآوردن 

 ها و بالغت پرداخته شده است.در دو لیج واهه اسرارالتوحیدحکایتی از 

 این پژوهش به روش توصیفی ی تحلیلی انجام شده است. روش مطالعه:

فیان نگاشته شده است. در این اسرارالتوحید از كتابهایی است كه به شیوۀ مقامات صو ها:یافته

ای دارد و زبان در آن بار ایدئولوهیک مییابد و تمامی عناصر آن نوع ادبی كرامت نقش برجسته

بخشی به جایگاه مشایخ صوفیه به كار میروند و در خدمت بازتولید قدرت آنها درجهت قدرت

 هستند.

متن نشان میدهد كه دفتمان  بررسی لیج واهدان و رمزدانهای بکاررفته در گیری:نتیجه 

شناسی لیج ای كه بر محور كرامت شکل درفته است، وجه غالب دفتمانی دارد و سبکعارفانه

بالغی مؤید این مسئله است كه متن ضمن انسجام و بالغت، از ایدئولوهی نویسنده كه همانا 

ید دفتار شیخ ابوسعارتقای مقام شیخ و تثبیت نهاد قدرت اوست، تأثیر پذیرفته است. كنشهای 

ابوالخیر كه جهت تحریک، تحذیر و ترغیب مخاطب به كار رفته است، قطعیت و نفوذ كالم و 

 جایگاه برتر شیخ را تأیید میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In micro-discourse stylistics, the layers of the 
text are decomposed and divided into different layers. in order to obtain the 
dominant discourse and its contribution to the discovery of the ideology of the 
text, the discourse stylistics of the story of the mysteries of monotheism in two 
layers of vocabulary and rhetoric has been studied. 
METHODOLOGY: This research does by Descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Asrar al-Towhid is one of the books written in the style of Sufi 
authorities. Dignity plays a prominent role in this type of literature, and 
language finds an ideological burden in it; and all its elements are used to 
empower the position of Sufi elders and serve to reproduce their power. 
CONCLUSION: Examination of the layer of words and codes used in the text 
shows that the mystical discourse formed on the basis of dignity has a dominant 
discourse and the stylistics of the rhetorical layer confirms that the text, while 
coherence and rhetoric of the author's ideology, is the promotion of the sheikh 
Abu sa’eed and The consolidation of the institution of his power has been 
affected. 
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 مقدمه
شناسی سبک ادبی هر نویسنده نمایانگر طریق به تصویر كشیدن اندیشه و كلید دشایش اسلوب بیان اوست و سبک

كه متأثر  شناسی دفتمانیابزار مفیدی برای شناسایی هویت انسانی، علمی، ادبی و ایدئولوهی نویسنده است. سبک

تن ادبی را از منظر دفتمانی بررسی میکند و با فراتر رفدراست، متون از تحلیل دفتمان انتقادی و زبانشناسی نقش

بر مباحث از سطح جمله، متن را در بافت موقعیت در نظر درفته و به تحلیل آن می ردازد. در این شیوه عالوه

شناسی سنتی، به محتوا، تأثیردذاری افکار، اندیشه، ایدئولوهی و حتی فضای خلق اثر توجه میشود. در سبک

دفتمانی نظر بر این است كه متن با محیط و بافتی كه در آن تولید شده در ارتباط است. همچنین  شناسیسبک

در تولید و رشد اثر ادبی، مسائل فرهنگی و ایدئولوهی مسلط بر جامعه تأثیردذار است. در این نگرش، زبان متأثر 

آن ایفای نقش میکند، دره خورده است. های سیاسی ی اجتماعی كه در از عوامل و بافت اجتماعی است و با زمینه

ف ای نیز بهره میبرد، ویژدیهای سبکی متن در سطوح مختلشناسی لیهشناسی دفتمانی كه از شیوۀ سبکدر سبک

های واهدان، نحو، بالغت و كاربردشناسی با در نظر درفتن بافت و موقعیت بررسی و تحلیل میشود. در و در لیه

شده در متن، وجوه افعال، میزان قطعیت داده میشود كه چگونه رمزدانهای بکاربرده این شیوه از پژوهش نشان

های ارتباط مؤثر و انسجام متن و درنهایت كنشهای دفتاری همگی در كشف ایدئولوهی و جمالت متن، شیوه

 دفتمان غالب متن و شیوۀ تفکر نویسنده مؤثر هستند.

ها راهی برای شناخت اندیشج آنهاست. بیشتر پژوهشهای عرفانی به بررسی و تحلیل زبان صوفیه و سبک نگارش آن

های سیروسلوک و كسب مقامات عرفانی های عرفانی، شیوهتحلیل مفاهیمی همچون اندیشه و تعمق در مؤلفه

شناسی متون با توجه به بافت موقعیتی آن توجه شده است؛ درحالیکه از پژوهشهای پرداخته است و كمتر به سبک

اری های دینی یشی كه میتواند ما را در شناخت عرفا و ایدئولوهی آنها، فهم بهتر متون عرفانی، دین و دزارهاثربخ

ایم. ازجمله مطالعاتی كه در اینگونه نوشتار میتوان انجام داد، تحلیل ویژدیهای سبکی با توجه برساند غافل مانده

دی كرد و بنرا براساس موضوعات بکاررفته در متون طبقهبه بافت موقعیتی آنهاست؛ به اینصورت كه میتوان آنها 

نگارش  هایبه تحلیل ویژدی سبکی آنها پرداخت و ارتباط سبکی زبانِ متون را با محیط، ایدئولوهی و بافتِ دوره

ی مورد شناسآنها نشان داد. در این پژوهش، بتبع این شیوه میکوشیم یک حکایت از اسرارالتوحید را از نظر سبک

لیل و بررسی قرار دهیم و نشان دهیم چگونه با این روش میتوان به بافت موقعیت و ایدئولوهی حاكم بر ذهنِ تح

 نویسنده و اثر او دست یافت. دراین مقاله بدنبال پاسخ به سؤالت زیر هستیم:

 . دفتمان مسلط در حکایت چه دفتمانی است؟4

 های زبانی یافته است؟. این دفتمان چگونه در متن بازتولید شده و جلوه6

 . نقش و جایگاه شیخ بعنوان شخصیت محوری چگونه در حکایت بازنمایی شده است؟3

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

شناسی سنتی، ویژدیهای سبکی متن بدون در نظر درفتن ارتباط آنها با بافت موقعیت در سطح جمله در سبک

 بودن ارتباط متن با بافت بیرونی آن، به تحلیل معناداری بررسی و تحلیل میشد، كه اغلب تجزیج متن بدلیل قطع

های متنی در ارتباط با بافت موقعیتی شناسی با رویکرد تحلیل دفتمان، خردلیهمنجر نمیشده است. در سبک

لیه، مطالعه و بررسی میشود؛ بدین معنا كه پژوهشگر متن را در بافت قرار میدهد و به بررسی بعنوان كالن

ی سبکی و نقش و كاركرد آنها می ردازد كه درنهایت منجر به كشف ایدئولوهی و دفتمان غالب متن میشود. ویژدیها
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و  واهه هایهای سبکی و دفتمانی حکایت یادشده را در لیهلذا این پژوهش میکوشد با بکاردیری این روش، جنبه

کاررفته در حکایت را با مسائلی چون قدرت و های متن و زبان ببالغت متن بررسی و بازنمایی كند و رابطج لیه

سلطه، ایدئولوهی و ددردونیهای اجتماعی نشان دهد. این شیوه از تحلیل كه اخیراً در بررسی متون عرفانی به كار 

های صوفیانه را بازدو میکند و منجر به كشف اطالعات و های ناشناخته و نادفتج اندیشهبسته میشود، جنبه

 ، در سطح زبان آنها میشود.ایدئولوهی پنهان

كدام از حکایتهای كتاب پس از بررسی اجمالی مجالت معتبر علمی پژوهشی، میتوان ادعا كرد تا كنون هیچ

ر اند؛ اما شیوۀ این پژوهش از منظشناسی لیج بالغت و واهدان مورد بررسی قرار نگرفتهاز منظر سبک اسرارالتوحید

( شباهت نزدیکی دارد. 4344از امینی و همکاران )« دفتمانی غزلی از سعدیشناسی سبک»روش تحقیق به مقالج 

ها و بالغت و نیز استخراج رمزدان فرایندی، ارتباط میان نهادهای دینی نویسنددان در این مقاله ازطریق لیج واهه

 حاضر بررسی یک اند. همچنین با توجه به اینکه پژوهشساز بررسی كردهو حکومتی را بعنوان نهادهای دفتمان

ساختار مقامات صوفیان ( نیز اشاره داشت؛ در این مقاله كالن4344متن عارفانه است، میتوان به مقالج پورمظفری )

ساختار، تشریح و به نقش آن در روابط قدرت پرداخته شده است. و نقش ایدئولوهیک هریک از عناصر این كالن

 ، به تحولت نهاد«تحلیل انتقادی دفتمان مقامات مشایخ صوفیه»ن ای با عنوا( در مقاله4343سجودی و اكبری )

تصوف بر مبنای نظریج فركالف پرداخته و اركان دفتمان سیرت ابن خفیف را نگرشی معقول بین عرفان و شریعت 

ی تاند كه متون متأثر از بافت موقعیاند كه بر زهد و ریاضت و عبادت مبتنی است. نویسنددان نشان دادهدانسته

خود، معرف دفتمانهای متفاوتی هستند كه ویژدی و خصایص زبانی خای خودشان را دارند. در این حوزه از مقالج 

( نیز میتوان نام برد كه نویسنددان در مقالج خود نقش پررنگ كرامات را در 4343پور )نیا و ابراهیمصدری

ه در این كتابها تصویری قدسی از اولیای تصوف به چشم اند كاند و بیان داشتههای صوفیانه بررسی كردهنامهمناقب

شناسی ( كه با رویکرد تحلیل انتقادی به سبک4344از درپر )« شناسی انتقادیسبک»میخورد. همچنین كتاب 

های مختلف پرداخته است. با توجه به پیشینج پژوهش و شباهتهایی كه در روش تحقیق های غزالی در لیهنامه

 شناسی دفتمانی مورد بررسی قرارارد، میتوان دفت تاكنون حکایات اسرارالتوحید به شیوۀ سبکمقالت وجود د

 نگرفته است.

 

 بحث و بررسی
تحلیل دفتمان انتقادی ریشه در زبانشناسی انتقادی دارد. این روش در پی معنادهی رویدادها در قالب ساختار 

ر كمک میکند خوانندۀ متن عوامل اجتماعی، فرهنگی و زبان است. ارتباط دوسویج زبان با جامعه به تحلیلگ

ددی شایدئولوهی موجود در متن را از حالت طبیعی»اند دریابد و بعبارتی ای را كه باعث تولید متن شدهسیاسی

 (.474: 4349)قهرمانی و بیدار، « بیرون آورد و نظامهای معنایی حاكم را متزلزل سازد

ش، لزم است بصورت مختصر مهمترین نتایج تحلیل دفتمان، چه از نظرِ قبل از ورود به بحث اصلی پژوه

شناسانِ این حوزه ذكر شود تا ذهن خوانندۀ این پژوهش منسجمتر، فرایند پردازان دفتمان و چه از نظر زباننظریه

 تولید متن را دنبال كند:

 متوجه ایجاد ارتباط دوسویه بین متن و خوانندۀ متن خواهیم شد. -4

 هاست كه متن تولید میشود.ها یا همان خردلیهدرمییابیم با اتحاد زیرلیه -6

 متوجه موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ خالق اثر در لبالی متن میشویم. -3
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 ایدئولوهی نویسنده و دفتمان غالب دورۀ حیات نویسنده آشکار میشود. -1

شیاء و اعمالی را كه پیرامون دوینده و شنونده قرار دارند، زبانی، تمامی ابافت موقعیت یا برونبافت موقعیت: 

شده در زمان، بلکه همچنین دانش مشترک بین دوینده و تنها اشیای خارجی و اعمال واقعنه»دربرمیگیرد؛ البته 

حیط همج قراردادهای زبانی و پیشفرضهای مقبول جامعه و م»(. بنابراین 93: 4494)لینز، « شنونده را دربرمیگیرد

: 4375)داوری، « زنددی نیز در فهم سخن مؤثرند. شاید بتوان دفت بافت موقعیت جزئی از بافت فرهنگ است

15.) 

 رفته قدرت سیاسی یافت،ازآنجاكه تصوف بعد از قرن چهارم ازلحاظ اجتماعی جایگاه مناسبی به دست آورد و رفته

این زمینه پرداختند و از ابزار زبان درجهت تولید و صوفیان برای تدوین و تثبیت ضوابط خود به خلق آثاری در 

نویسی و بازدو كردن كرامات مشایخ تصوف از این دسته آثار به بسط ایدئولوهی خود بهره بسیار بردند. مقامات

نویسنددان این آثار كه غالباً از شادردان و فرزندزاددان صوفیان صاحب كرامت هستند، با دردآوری » .شمار میروند

های كرامت و تنظیم هدفدار اجزای داستان و عناصر نحوی و واهدانی دفتارنوشتها، به بازتولید كنترل درونی قصه

یکی از متون  اسرارالتوحید (.39: 4344)پورمظفری، « و نهادینه شدن آن و نهایت بازتولید قدرت كمک میکنند

و اقوال و كرامات شیخ ابوسعید پرداخته  مقامات زبان فارسی محسوب میشود كه نویسنده در آن به ذكر احوال

های است و هدفش نشان دادن جدال دفتمان ابوسعید با سایر دفتمانهای عصر اوست. در این مقاله با بررسی لیه

لطج بخشی به سها و بالغت متن، میتوان به معانی ضمنی و ایدئولوهی پنهان حکایت درجهت مشروعیتسبکی واهه

ت یافت و شاهد هستیم كه چگونه دفتمان مخالف ابوسعید بدلیل نداشتن قدرت كرامت، یکی از مشایخ تصوف دس

 عاجز و هراسان و س س مقهور تسلط او میشوند.

ها و بالغت بررسی شناسی دفتمانی حکایت را در دو لیج واههدر این پژوهش به شیوۀ سبکساختار حکایت: 

 میکنیم.

كه چون آوازۀ شیخ ابوسعید ابوالخیر در نیشابور منتشر شد كه پیر خواجه حسن مؤدب رحمج اهلل علیه دوید »

-صوفیان آمده است از میهنه و در كوی عدنی كویان مجلس میگوید و از اسرار بنددان خدایتعالی خبر بازمیدهد 

ان ددو علم غیب خدایتعالی به هیچ پیغامبر نداد و ندهد. او از اسرار بن –و من صوفیان را عظیم دشمن داشتمی 

روزی بر سبیل امتحان به مجلس شیخ درآمدم و در پیش تخت او  حق سبحانه و تعالی چگونه خبر بازدهد؟

های فاخر پوشیده و دستار طبری در سر بسته با دلی پرانکار و داوری. شیخ مجلس میگفت، چون بنشستم، جامه

دند. دستاری خواست. مرا در دل ای خواست، هر كسی چیزی میدامجلس به آخر آورد، از جهت درویشی جامه

اند و ده دینار نیشابوری افتاد كه دستار خویش بدهم. باز دفتم با دل خویش كه مرا این دستار از آمل هدیه آورده

قیمت این دستار است. ندهم. دیگر بار شیخ حدیث دستار كرد. مرا دیگرباره در دل افتاد كه این دستار بدهم. باز 

ای شیخ حق »همان اندیشج اول در دلم آمد. پیری در پهلوی من نشسته بود. سؤال كرد كه اندیشه دراز كردم و 

اما از بهر دستار طبری دو بار بیش نگوید. باز آنک در پهلوی »شیخ دفت: « سبحانه و تعالی با بنده سخن دوید؟

نار ه قیمت این دستار ده دیتوست دو بار بگفت كه این دستار كه در سر داری بدین درویش ده. او میگوید: ندهم ك

 «اند.است و مرا از آمل هدیه آورده

حسن مؤدب دفت: چون من این سخن بشنودم لرزه بر من افتاد. برخاستم و فرا پیش شیخ شدم و بوسه بر پای  

 نو مسلمان شدم. وشیخ بدادم. دستار و جامه جمله بدان درویش دادم و هیچ انکار و داوری در دل من بنماند. به
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هر مال و نعمت كه داشتم در راه شیخ فدا كردم و به خدمت شیخ بایستادم. و او خادم خای شیخ ما بوده است. و 

 (43-46)اسرارالتوحید: صص  «باقی عمر در خدمت شیخ ما بماند و خاكش به میهنه است، رحمج اهلل

ای یّت اصلی آن دفتمان عارفانهدفتمانهای متعددی تشکیل شده است، اما محورحکایات اسرارالتوحید از خرده

است كه براساس كرامات صوفیان شکل درفته است. نویسنده به یاری ایدئولوهی مرتبط به این دفتمان، دفتمانی 

را تولید كرده است تا ازطریق آن درستی و صحّت و اقتدار جایگاه شیخ ابوسعید را به مخاطبان متن القا كند. 

واجه حسن مؤدب است، حاكی از آداهی ابوسعید ابوالخیر از ضمیر و درون افراد حکایت مذكور كه نقل قولی از خ

جویانه است. این حکایت با مركزیت دفتمان عارفانه، به اثبات حقانیت شیخ ابوسعید می ردازد و دفتمانی ستیزه

ه عنصرِ استفاده از سبین منکران ابوسعید و مریدان او شکل میگیرد. نویسنده در تمامی حکایات در سه مرحله و با 

 معرفی شخصی معتبر، انکار شخص، دیدن كرامتی از شیخ و س س اقرار شخص منکر به شرح حکایت می ردازد:

الف( موجه كردن جایگاه و موقعیت شیخ با استفاده از اشخای معتبری مانند خواجه حسن مؤدب بعنوان راوی: 

 (.46)همان: ...« در نیشابور منتشر شد خواجه حسن مؤدب رحمج اهلل دوید كه چون آوازۀ شیخ »

 ب: ستیز بین منکران شیخ ابوسعید و یاران ایشان:

 دفتم صوفی علم نداند مجلس چگونه دوید؟ )همانجا(.

 او از اسرار بنددان حق چگونه خبر بازدهد؟ )همانجا(.

 با دلی پرانکار و داوری )همانجا(.

 ت و صداقت شیخ ابوسعید و در خدمت ایشان ماندن:ج: توبج شخص منکر و اقرار و اعتراف به وحدانی

 (.43من این سخن چون بشنودم لرزه بر من افتاد )همان: 

 بوسه بر پای شیخ نهادم )همانجا(.

 نو مسلمان شدم )همانجا(.هیچ انکار و داوری در دل من بنماند. به

 )همانجا(.هر مال و نعمت كه داشتم در راه شیخ فدا كردم و به خدمت شیخ بایستادم 

 

 . ساختار حکایت4جدول 

 مرحلۀ پایانی مرحلۀ میانی مرحلۀ آغازین

راوی خواجه حسن مؤدب است كه 

در متون صوفیه از او نام برده شده 

 است )سندیت متن(

انکار برخی مشایخ صوفیه، ازجمله 

 حسن مؤدب و سایر منکران شیخ

اقرار به وحدانیت شیخ و خدمت 

سن خالصانج افراد، ازجمله ح

 مؤدب تا پایان عمر.

 

در جمالت آغازین این حکایت، خواجه حسن مؤدب بعنوان راوی حکایت كه ازطریق تعیین اجزا و ساختار متن: 

نقل قول به شرح ماجرا می ردازد، حضور دارد. نویسنده مکان حکایت را درجهت تأیید ادعای حسن مؤدب، میهنه، 

ؤدب در حقانیت كرامتهای شیخ ابوسعید تردید دارد و طرح مسئله كوی عدنی كویان بیان میکند. خواجه حسن م

دفتم صوفی علم نداند مجلس چگونه دوید؟ ... او از »با سؤالی كه حاكی از انکار شیخ بوسعید است شکل میگیرد: 

خ بخشی به دفتمان كرامت شی( كه برای هویت46)همان: « اسرار بنددان حق سبحانه و تعالی چگونه خبر بازدهد؟

 «هر دفتمانی ضرورتاً نیاز به دفتمان رقیب دیگری دارد تا بواسطج آن هویت یابد»این ساختار ضروری است؛ زیرا 

 (.444:4397)سلطانی، 
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تقابل و ستیز بین انکاركننددان شیخ ابوسعید با جمالتی اینچنین، حکایت را به نقطج اوج دفتمان هدایت میکند: 

روزی بر سبیل امتحان »(؛ 46)اسرارالتوحید: « كس نداد و ندهدمبر نداد و به هیچعلم غیب خدایتعالی به هیچ پیغا»

 )همانجا(.« به مجلس شیخ درآمدم

ی دفتمان كرامت نقش اصلنویسنده در ادامه با مطرح كردن دفتمان اصلی كه دفتمانی عارفانه است و در آن خرده

 یخ ابوسعید آماده میکند:قیدوشرط شرا ایفا میکند، ذهن مخاطب را برای پذیرش بی

ای خواست هركسی چیزی میدادند. دستاری خواست. مرا در چون مجلس به آخر آورد، از جهت درویشی جامه»

اند و ده دینار دل افتاد كه دستار خویش بدهم. باز دفتم با دلِ خویش كه این دستار مرا از آمل هدیه آورده

شیخ حدیث دستار كرد ... همان اندیشج اول در دلم آمد ... شیخ دفت  نیشابوری قیمت این دستار است ... دیگر بار

از بهر دستاری طبری دو بار بیش نگوید. بازآنک در پهلوی توست دو بار بگفت كه این دستار كه در سر داری بدین 

این سخن چو اند ... من درویش ده او میگوید: ندهم كه قیمت این دستار ده دینار است و مرا از آمل هدیه آورده

(. در جمالت پایانی این حکایت از آنهمه انکار و قضاوتی كه حسن مؤدب 43)همان: ...« بشنودم لرزه بر من افتاد 

نو مسلمان شدم ... در راه شیخ فدا بوسه بر پای شیخ دادم، به»در آغاز حکایت بیان میکند، چیزی باقی نمیماند: 

 )همانجا(....« كردم 

 

 الیۀ واژگان

در بررسی بافت بیرونی هر متنی، نیاز است ازطریق لیج واهدان، به بسامد نهای ساختاری و فرایندی: رمزگا

برخی از آنها كه میتوانند در حکم رمزهایی برای ارتباطِ طرفین متن )نویسنده و مخاطب( باشند توجه شود و از 

، بررسی («116: 4396دئولوهی است )وندایک، شدۀ بیان و اقناع ایپردازی قلمروِ عمده و شناختهواهه»آنجایی كه 

تند بنیادی هسهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگرمزدانها داشته»رمزدانهای متن كمک فراوانی در این زمینه میکند. 

(. رمزدانی كه در متون عرفانی میتواند مشهود 457: 4345)سجودی،« كه امکان بیان معنادار را فراهم میکنند

انهای دینی است كه رمزدانهای زاهدانه، عارفانه و عاشقانه از آن منشعب میشود؛ همچنین باشد، شامل رمزد

رمزدانهای نهاد حکومت كه خود نیز شامل تمامی واهدان مرتبط با مقام و منصب و دستگاههای حکومتی است و 

 دینی را دربر میگیرد.ای از واهدان مرتبط با همج علوم و دانشهای دینی و غیررمزدانهای نهاد علم كه دستره

صل بحث بندی در ابندی رمزدانها به ساختاری و فرایندی است. این تقسیمبندی رمزدان، تقسیممهمترین تقسیم

ارائه كرده است. در این كتاب یوهانس و لرسن معتقدند  شناسینظریج نشانهمفصلی دارد كه اكو در كتاب 

فعال هستند، سروكار دارند؛ در سطح نخست رمزدانی هستند كه  زمانشناسی با دو سطح رمزدانی كه همنشانه»

ای از عناصر را به نظامی مشخص و نه الزاماً بسته، پیوند میزنند و در سطح دوم رمزدانی كه دست كم دو مجموعه

 مورد از چنین نظامهایی را به هم می یوندند. دروه اول رمزدان ساختاری و دروه دوم رمزدان فرایندی نامیده

 (.465: 4344)درپر، « میشود

بندی ساختاری و فرایندی و در بخش در تحلیل این حکایت، رمزدان نهاد علم و رمزدان دینی/ عارفانه با طبقه

 رمزدان ساختاری، نهاد علم و دین و در بخش فرایندی، نهاد حکومت/ دین بررسی میشود.
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 . رمزدان ساختاری6جدول 

 ی/ عارفانهرمزگان دین رمزگان نهاد علم

خواجه، علم، سبیل امتحان، علم، اندیشج دراز، 

مجلس، اندیشج اول، آوازه، انکار و داوری، خبر، 

 حدیث، سؤال، سخن

بار(، پیر صوفیان، مجلس، اسرار بنددان،  44شیخ )

بار(، دلی، دل  3خدایتعالی، صوفیان، صوفی، دل )

بار(،  3خویش، غیب، پیغامبر، حق سبحانه، مجلس )

 مسلمان، ای درویش، خادم خای، خدمت پیر،

 

 44مورد( بر رمزدان نهاد علم ) 33همانطوركه در جدولِ رمزدان ساختاری دیده میشود، رمزدان دینی/ عارفانه )

ای است كه بر محور كرامت شکل درفته است. كرامتی مورد( برتری دارد و این رمزدان ایجادكنندۀ دفتمان عارفانه

ب ای است كه مخاطو تسلط شیخ بر ضمیر افراد بروز داده شده است. همین برتری نشانهدویی كه بصورت غیب

 وچرا ترغیب شود.چونتلویحاً به صحت دفتار شیخ اقرار كند و یا بعبارتی بر اقرارِ بی

 

 . رمزدان فرایندی3جدول 

 رمزگان دینی رمزگان حکومت

 نشستن پای تخت

 بوسه بر پای زدن

 ستادنهمه عمر به خدمت ای

 خادم خای درداه شدن

 شیخ

 شیخ

 شیخ

 شیخ

 

كرامت قویترین كنش مشایخ تصوف است و این ویژدی سبب ارعاب منکران و مزید ایمان مؤمنان میشود و نوعی »

(. رمزدانهای فرایندی این حکایت همچون 47: 4343نیا، )صدری« مشروعیت الهی برای مشایخ تصوف فراهم میکند

یخ دونه از شای پادشاهن، بوسه زدن بر پای او و كمر خدمت به اوامر شیخ بستن، چهرهبر پای تخت شیخ نشست

نشان میدهد كه در ریاست و زعامت و اقتدار همچون شخصی است كه ولیت امر دین و دنیای مردم را به دست 

 دارد.

میشود كه به بافت  شاخص از مواردی است كه در لیج واهدان بررسی میشود و عنصری زبانی محسوبشاخصها: 

بررسی شاخصها و القاب، موقعیت قرار درفتن آنها در جمله و بار محتواییشان به شناخت »موقعیت وابسته است. 

(. در 76: 4344)درپر. « های نویسنده و چگونگی ارتباطش با نهاد قدرت و دیگر مخاطبان كمک میکنداندیشه

)صفوی، « درک استند كه ازطریق بافت موقعیتی قابلشاخصها به مکان، زمان و شخصی اشاره دار»واقع 

ای كه مکان و موقعیت متن را مشخص شاخصهای مکانی مانند اینجا، آنجا، بال، پایین، و هر واهه(. 447:4393

میکند مثل شهر بلخ، ایران، لب مرز، و شاخصهای زمانی، زمان تولید متن و حوادث موجود در متن را نشان میدهد، 

ق، دهج پنجاه و ... . شاخص شخصی نیز شامل ضمایر متصل و منفصل و یا هر  155ز، امروز، فردا، سال مثل دیرو

 ی خضر، غالم، و خداونددار است.، بندهمای كه معرفِ شخص باشد مانند آمدواهه
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 . شاخصها1جدول  

 شاخصهای شخصی شاخصهای زمانی شاخصهای مکانی

نیشابور، میهنه، كوی 

یخ، عدنی، مجلس ش

پیش تخت، پهلوی 

 من، آمل، فراپیش

روزی، آخر، دیگربار، 

چون )به معنی وقتی 

 كه(، باقی عمر.

 شیخ ابوسعید خواجه حسن

 شیخ خواجه

 

هایی مانند نیشابور، میهنه، و كوی عدنی كویان از اعتبار خوبی ، شاخصهای مکانی بدلیل واهه1در جدول شمارۀ 

 ان خای و معتبری دارد كه میتوان ازطریق منابع صوفیه به صحت آن واقف شد.برخوردار است؛ زیرا دللت بر مک

برای شیخ جهت ارتقای مقام او در جایگاه استاد و مرشدی است كه همواره در پی « مجلس»تکرار شاخص مکانی 

 افت كرد.تربیت مریدان و شادردان خود است. اما از جهت شاخص زمانی، دللت معنادار و مشخصی را نمیتوان دری

برای حسن مؤدب، دللت بر موقعیت اجتماعی بالی او دارد كه اتفاقاً فردی با « خواجه»شخصی  كاربرد شاخص

این جایگاه در ابتدا از منکران و دشمنان صوفیه محسوب میشود اما پس از دیدن كرامت شیخ، انکارش جنبج تأیید 

 نیز حاكی از احترام و حفظ جایگاه ایشان« شیخ»ار لفظ و تصدیق به خود میگیرد. شاخصهای شیخ ابوسعید و تکر

 دارد و از مقام بلند او خبر میدهد.

ازآنجاكه واهدان زبان از شأن و كاركرد برابر و مساوی برخوردار نیستند، آنها را به »نشان: های نشاندار و بیواژه

طور هایی هستند كه بای( واههشان )هستهننشان تقسیم میکنند؛ واهدان بینشاندار و بی داندو دستج اصلی واه

 دان(. دستج دیگر واه439: 4344)امینی و همکاران، « طبیعی، بنیادی و ساده در اختیار اهل زبان قرار دارند

شان ننشاندار هستند. این دسته بواسطج معانی ضمنی و كناییشان معنادار میشوند و معمولً وابسته به یک واهۀ بی

نشان بدون واسطه و بسیار آسان و در دسترس است، اما واهدان نشاندار باید با یافت واهدان بیهستند. درک و در

 نشان است. اما سرو، رعنا، و سر بهای بیكه واهه« بلندقد»توجه به محتوای متن تعبیر و تفسیر شوند؛ مانند واهۀ 

 آسمان، واهدانی نشاندار هستند كه در جمله معنی پیدا میکنند.

 نشان. واهدان نشاندار و بی5جدول 

 نشاندار های هواژ نشانبی هایهواژ

 ابوسعید، حسن مؤدب
 شیخ، پیر صوفیان، صوفی، او، شیخ

مسلمان، خادم، خادم خای، 

 خواجه، رحمج اهلل

  

 

 نشان نیزدر جدول بال ابوسعید و حسن مؤدب كه از شاخصهای شخصی محسوب میشوند، زیرمجموعج واهدان بی

 ند.اهای نشانداری مانند خواجه، شیخ، پیر صوفیان، صوفی، و مسلمان وصف شدهآیند كه البته با واههمار میبش

ا تکراری ر ه هایبمنظور دستیابی به هدف نویسندۀ متن، میتوان واهدان در بررسی لیج واهتکراری:  ه هایواژ

نظر و عقیده باشد و عنصری است كه جهتگیری بررسی كرد. تکرار میتواند نوعی تأكید به قصد ترویج و اشاعج 

بار(،  44هایی كه كاركرد تأكیدی دارند شامل شیخ )(. واهه463: 4344فکری نویسنده را نشان میدهد )درپر، 

 بار( هستند. 6بار(، اسرار بنددان ) 6بار(، انکار و داوری ) 3بار(، )صوفی  5بار(، )مجلس  4بار(، دل ) 44دستار )
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بیار تکیرار شیده اسیت كیه نویسینده        5« مجلیس »بیار و واهۀ   44در ایین حکاییت كوتیاه بییش از     « شیخ»واهۀ 

بییا اییین تکرارهییا توجییه خواننییده را بییه مقییام و موقعیییت ابوسییعید ابییوالخیر جلییب میکنیید. در بییاب موقعیییت و 

بیر  همقام شیخ ابوسعید ابوالخیر شایان ذكیر اسیت كیه او هیم شییخ تعلییم اسیت و هیم شییخ تربییت. او عیالو           

بردزاری مجیالس درس و تعلییم و تیدریس مرییدان در بیاب رمیوز احکیام و آداب صیوفیان، بیر رفتیار مرییدان            

نظییارتی مسییتقیم دارد و عمییل تربیییت مریییدان را ازطریییق نفییوذ بییر ضییمیر آنهییا بییه عهییده دارد. نویسیینده بییا 

ن میدهید و بیا تکیرار    ، دنیادوسیتی و وابسیتگی خواجیه حسین میؤدب را بیه مخاطیب نشیا        «دستار»تکرار واهۀ 

 ، تأكیدی بر جایگاه آن نزد صوفیان دارد.«دل»واهۀ 

 

 الیۀ بالغی
در بررسیییی وجه بالغی، سیییاختار حکایت ازلحاظ بافت متنی و ابزارها و فنون بالغی مورد بررسیییی قرار میگیرد. 

ک برد آنها، به سییبشییگردهای بالغی به فرایند خواندن و تحلیل متن كمک میکند و با بررسییی میزان و نحوۀ كار

 شخصی نویسنده میتوان دست یافت.

ای ساخته میشوند و حركتهای بعدی حکایتها ساختاری تقریباً مشابه دارند و از تقابل دودانهبالغت ساختاری: 

در پی این تقابل اتفاق میفتد. در تمامی حکایتها شاهد تقابل دفتمانهای معارض با دفتمان عرفانی ابوسعید هستیم 

ای از دفتمانهای دیگر هستند منکر شیخ ساختار واحد در همج حکایتها تکرار میشود. اشخاصی كه نماینده و این

ابوسعید هستند و چون كرامتی از شیخ سر میزند این اشخای دست از انکار برمیدارند و توبه میکنند و مرید و 

 موافق شیخ میشوند.

ای مرفه و از محیط خواجگی برخاسته بود و یسنده از خانوادهدر این حکایت نیز خواجه حسن مؤدب كه به قول نو

چنانچه خود میگوید:  ؛شخصی صاحب مکنت بود، در ابتدا از منکران و مخالفان سرسخت تصوف محسوب میشد

( اما در انتهای حکایت با دیدن كرامت شیخ و پی 46)اسرارالتوحید: « و من صوفیان را عظیم دشمن داشتمی»

 و نفوذ او، از مریدان و موافقان میشود و تا پایان عمر كمر به خدمت شیخ میبندد.بردن به قدرت 

 این ساختار تکرارشونده در حکایات موجب پیوستگی و انسجام متن میشود.

 

 عوامل انسجام متن

توحی، )ف« پیوستگی متن حاصل دو چیز است: یکی پیوستار معنایی و دیگر پیوستار دستوریانسجام و درهم»

حروف »و « تکرار»(. از مهمترین ساختهای دستوری در انسجام متن كه در این مقاله بررسی میشود 695:4345

 است.« ربط واو

ها از ابزاهای بالغی است كه درجهت انسجام متن و تمركز اندیشج مخاطب بر مدار اصلی سخن تکرار واههتکرار: 

ر متن را منسجم میکند و كالم را استحکام میبخشد. در این ای، عناصو تأثیر در ذهن او به كار میرود و چون رشته

بر اظهار احترام و ارادت خود به شیخ، عالوه -بار 44بیش از -« شیخ»حکایت كوتاه، نویسنده با تکرار آداهانج واهۀ 

یخ ش سعی در جلب توجه مخاطب به مقام و موقعیت شیخ ابوسعید دارد و از این شیوه بهره میبرد تا جایگاه برتر

دیگری كه با تکرارشان انسجام متن را بیشتر كردند، به  را نسبت به رقیبان او در ذهن مخاطب تثبیت كند. كلمات

 6بار(، اسرار بنددان ) 6بار(، انکار و داوری ) 3بار(، )صوفی  5بار(، )مجلس  4بار(، دل ) 44شرح ذیلند: دستار )

 ت، غرض خاصی را دنبال كرده است.بار( كه نویسنده با تکرار هركدام از این كلما



 37/ شناسی دفتمانی حکایتی از اسرارالتوحید با تکیه بر لیج واهدان و بالغتسبک

 

های متن با حضور این تمهیدات پیوندی )مانند: حروف ربط، شرط، علیت(. جمله»«: واو»حرف ربط افزایشی 

)همانجا(. در بررسی جمالت دیده میشود كه « عناصر با هم پیوند میخورند و پیوستار متنی استحکام مییابد

هت انسجام متن و افزودن مطالب بر مطالب قبلی نهایت بهره را برده است درج« و»نویسنده از عامل ربط افزایشی 

و بدین طریق ضمن برقراری ارتباط بهتر و مؤثرتر با مخاطبان خود، شتاب سخنش را بیشتر و سبک كالمش را 

 پویاتر كرده است.

 (.46د: )اسرارالتوحی« كس نداد و ندهد.و علم غیب خدایتعالی به هیچ پیغمبر نداد و به هیچ»

برخاستم و فراپیش شیخ شدم و بوسه بر پای شیخ دادم و دستار و جامه جمله بدان درویش دادم و هیچ انکار و       »

 (.43)همان:  «داوری در دل من بنماند.

تر كرده و جنبج تأكیدی به كالم بخشی، مفاهیم متن را برجستهعطف و ربط، ضمن انسجام« واو»بار  64كاربرد 

و درمورد كالم خواجه حسن مؤدب میتوان دفت كه قاطعیت كالم او را در انکار و س س تصدیق  شیخ بخشیده است

 حقانیت شیخ بالتر برده است.

 

 فنون و ابزارهای مجازی زبان

وجه بالغی حکایتها را میتوان از نظر فنون و ابزار بالغی هم مورد بررسی قرار داد كه از میان ابزارهای مجازی در 

 كاربرد طنز نمود بیشتری دارد.این حکایت، 

است. نویسنده برای تأثیردذاری بیشتر و پذیرش راحتتر ذهن « طنز»یکی از ابزارهای مجازی زبان كاربرد طنز: 

 آورد تا خوانندۀ متن بدون مقاومت، سخنی را كه شاید برخالف میلش باشد، ب ذیرد.مخاطب، داه به طنز روی می

( و سلوک او در زبانش نیز تأثیر داشته 445:4396)طاهری، « بوده است« بسطاهل »ابوسعید ازجمله عارفان »

آمیز ضمن دویی در رفتار و دفتار او كامالً طبیعی است. دفتار و رفتار مطایبهاست؛ بنابراین طنزآوری و مزاح و بذله

واع طنز است یتی یکی از انطنز موقع»دارا بودن ظرفیتهای طنز، دفتمان عرفانی شیخ را نیز تأكید و تثبیت میکند. 

كه ارتباطی با زبان ندارد و بر مفاهیم و تصورات مبتنی است. فضای قرار درفتن اشخای و اشیاء در متن حکایت 

 (.444)همان: « آوردو چگونگی دفتگو و تعامل افراد با یکدیگر طنز را به وجود می

دادن آن به درویش خودداری میکند. چندین  در این حکایت خواجه حسن مؤدب بدلیل دلبستگی به دستارش، از

بار شیخ حدیث دستار میگوید اما خواجه دل بر دستار بسته و به سخن شیخ اعتنا نمیکند. اما شیخ با فراست 

باطنی به مسئله پی میبرد و با تعریض به دنیادوستی خواجه، خطاب به مردی كه از او درمورد نحوۀ سخن دفتن 

خداوند از بهر دستاری طبری دو بار بیش نگوید. بازآنک در پهلوی توست دو »سخ میدهد: خدا با بنده می رسد، پا

بار بگفت كه این دستار كه در سر داری بدین درویش ده. او میگوید ندهم كه قیمت این دستار ده دینار است و 

 «اند.مرا از آمل هدیه آورده

توجه به موقعیت پاسخ میتواند طنزآمیز، آموزنده و  جواب طنزآمیزی كه ابوسعید به سؤال مرد میدهد، فقط با

جذاب باشد و با این جمالت، ضمن نشان دادن قدرت خود به مخاطب، لزوم وارستگی و ترک تعلقات دنیوی و 

 پرهیز از حری نابجا را با تعریضی شیرین دوشزد میکند.

 

 كنش گفتاری
ج قرن بیستم میالدی مطرح كردند و آن را نظریج  ( نظریج كنش دفتاری را در نیم4444( و سرل ) 4446آستین ) 
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كنش ارتباطی و اجتماعی معرفی كردند كه ازطریق زبان بیان میشیییود و در آن منظور و مقصیییود و نیت دوینده 

اربرد های كدفتارهای زبانی و نیز به جنبههای كنشییی و موقعیتی پارهكاربردشییناسییی به جنبه»بررسییی میشییود. 

صای    دفتارها در بافپاره ت زبانی می ردازد و به عبارتی كاربردشیناسیی به مطالعج كاربرد زبان و زبان در بافت اخت

در تحلیل كاربردشناسی، ساختهای زبان را بر اساس موقعیت و بافت كاربرد سخن و      (. »66:4394)البرزی، « دارد

 (.145:4345)فتوحی، « معنا را در ارتباط با موقعیت كالم مورد مطالعه قرار میدهند

 كرده است: سرل انواع كنشهای دفتاری را به پنج دسته تقسیم

 . كنشهای تصریحی یا اظهاری: برای بیان یک واقعه یا دزارش؛4»

 . كنشهای ترغیبی: برای بیان تقاضا، صدور دستور، ارائج پیشنهاد یا طرح پرسش؛6

شها و ذهنیت افراد به وقایع      3 سات، نگر سا سهیم    . كنش عاطفی: برای بیان اح شخص در آن  و حالت روانی كه 

 شده است.

. كنش تعهدی: برای بیان تعهد دوینده درمورد تحقق عملی در آینده به كار میرود كه دوینده با قول دادن و 1

 سودند خوردن و اعمالی نظیر آنها متهد میشود.

م شرایط تازه برای مخاطب دذاری یک واقعه و اعالم یک رخداد، كه هدف از آن اعال. كنش اعالمی برای نام5

 (.93-96: 4344؛ به نقل از درپر، 4474)سرل، « است.

میزان بسامد كنشهای دفتاری، در صحت روایت و تأثیردذاری محتوای آن بر ذهن كنشهای گفتاری حکایت: 

 مخاطب تأثیر بسزایی دارد. كنشهای تصریحی، نوعی قاطعیت كالم محسوب میشوند:

 (.46نتشر شد )اسرارالتوحید: آوازۀ شیخ در نیشابور م

 از اسرار بنددان خدایتعالی چگونه خبر باز میدهد )همانجا(.

 بر سبیل امتحان به مجلس شیخ درآمدم )همانجا(.

 شیخ مجلس میگفت )همانجا(.

 حسن مؤدب دفت )همانجا(. 

 های این كنش هستند.از نمونه

باورپذیر بودن حکایت در متن موجود است از این كنشهای ترغیبی نیز كه با قصد ترغیب و تحریک مخاطب به 

 قرارند:

آوازۀ شیخ به دوش رسید، پیر صوفیان آمده است، اسرار بنددان خبر باز میدهد، سبیل امتحان و ... كه خوانندۀ 

 مند به مباحث عرفانی را به خواندن ادامج حکایت ترغیب میکند.عالقه

تصریحی، خواجه حسن را تحریک و تشویق به بخشیدن دستار خود در بخشی از حکایت، شیخ با كنشهای دفتاری 

به درویش میکند و شیخ در ظاهر كالمش از كنشهای تصریحی بهره میبرد، اما از بطن كالمش، كنشهای ترغیبی 

شیخ دفت: از بهر دستاری طبری دو بار بیش نگوید بازآنک در پهلوی تو ست دو بار بگفت كه »استنباط میشود: 

ار كه در سر داری بدین درویش ده. او میگوید ندهم كه قیمت این دستار ده دینار است و مرا از آمل هدیه این دست

 (.43)همان: « اندآورده

پذیری مخاطب در متن وجود دارد: چو بشنودم لرزه بر من افتاد، بوسه بر كنش عاطفی نیز اغلب بمنظور تحریک

 پای شیخ دادم، در راه شیخ فدا كردم و ...
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 پرسش بالغی

انگیزآ پرسش به دو دلیل صورت میگیرد؛ اول خود نویسنده به ماهیت اصلی موضوع و مسئله، علم و اطالع كافی »

ندارد و ثانیاً جمالت پرسشی توجه خواننده را به ماهیت موضوع جلب میکند و او را از سوی دوینده به تفکر و 

ی كه طرح موضوع در قالب سؤال، ذهن مخاطب را دچار ابهام (. از آنجای499:4375)شمیسا، « تعمق دعوت میکند

ای میکند، تأثیر بیشتری بر او میگذارد. طرح پرسش در ابتدای حکایت به شکلگیری درست آن كمک كرده و زمینه

را فراهم ساخته است تا نویسنده مفهوم موردنظر خود را كه همانا تثبیت حقانیت شیخ است، مطرح كند و قدرت 

 به رخ بکشد و با این شیوه نظر مخاطب را جلب كند.او را 

نویسنده با ایجاد استفهام و تحذیر در متن باعث »افزایش تعداد استفهامها معمولً از قدرت خبری متن میکاهد. 

(. در این حکایت نیز شاهد 91: 4349به خود بگیرد )رحیمی خویگانی، « صبغج توبیخ و تعجب»میشود كه آن 

 و تعجب خواجه حسن مؤدب هستیم كه با پرسشهای او متن آغاز میشود: تردید و شگفتی

 (46)اسرارالتوحید: « دفتم صوفی علم نداند مجلس چگونه دوید؟»

 )همانجا(.« او از اسرار بنددان حق سبحانه و تعالی چگونه خبرباز دهد؟»

آن  كند تا به پاسخی كه نویسنده و با طرح این سؤالت، مخاطب برای یافتن پاسخ ترغیب میشود حکایت را دنبال

را بیان میکند برسد و همین فرایند، تأثیر ایدئولوهی نویسنده را كه به نوعی تالش برای اثبات حقانیت شیخ است، 

 بیشتر میکند.

 . لیج بالغی4جدول 

و بیان  ابزارهای مجازی زبان كنشهای گفتاری

 غیرمستقیم

 یراستفهام و تحذ طنز عاطفی ترغیبی تصریحی

منتشر شد، خبر باز 

میدهد، بنشستم، 

 15مجلس میگفت )

 مورد(

آوازۀ شیخ، پیر 

صوفیان، اسرار 

بنددان، در دل 

 44افتادن ... )

 مورد(

لرزه بر من افتاد، 

بوسه بر پای شیخ 

دادم، فدا كردم، ... 

 مورد( 7)

از بهر دستار طبری 

 دو بار بیش نگوید...

او از اسرار بنددان 

حق سبحانه و 

الی چگونه خبر تع

باز دهد؟ صوفی 

علم نداند مجلس 

 چگونه دوید؟

 

 گیرینتیجه
شناسی دفتمانی بر رابطج متن و بافت موقعیتی كه متن در آن تولید شده است، تمركز دارد و به همین سبک

اشته نگاز كتابهایی است كه به شیوۀ مقامات صوفیان  اسرارالتوحیدهای زبان در آن بررسی میشود. منظور لیه

ای دارد و زبان در آن بار ایدئولوهیک مییابد و تمامی عناصر آن شده است. در این نوع ادبی كرامت نقش برجسته

 بخشی به جایگاه مشایخ صوفیه به كار میروند و در خدمت بازتولید قدرت آنها هستند.درجهت قدرت

ان و بالغت مورد بررسی قرار درفته و تأثیر شرایط بدین منظور در این پژوهش حکایتی از اسرارالتوحید در لیج واهد

آمده حاكی از آن است كه ساختار حکایت مانند حکایاتی كه چیردی دفتمانی بر آنها نشان داده شد. نتایج بدست
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دفتمان كرامت در آنها دیده میشود، در سه بخش خالصه میشود: انکار شخص مخالف، دیدن كرامتی از شیخ، 

 و مطیع شیخ شدن.پذیرفتن و تأیید 

در لیج واهدانی حکایت با دو دسته رمزدان عالمانه و عرفانه روبرو هستیم. رمزدانهای عارفانه ضمن اینکه بر محور 

اند و استفادۀ بیشتری از آنها شده است. رمزدانهای اند، سایر رمزدانها را ساماندهی كردهبندی شدهكرامت مفصل

د حکومت و رمزدان دینی پدید آمده است، چهرۀ شیخ را چون حکیم حاكمی فرایندی كه از پیوند رمزدان نها

 ترسیم میکنند كه ولیت امر دین و دنیای مریدان را به دست دارد.

دهی و شاخص مکانی است و در شمار واهدان نشاندار نیز محسوب بیشترین بسامد شاخصهای حکایت، در القاب، نام

است و نویسنده آنها را جهت ارتقای مقام ابوسعید در جایگاه « شیخ و مجلس» میشوند. این شاخصها مربوط به واهۀ

استاد و پیری كه همواره در پی تربیت و ارشاد مریدان خود میباشد، به كار برده است و نشانگر موضع اقتدار شیخ 

 است.

ر حکایات كتاب آمده در لیج بالغی نشان میدهد كه بالغت ساختاری این حکایت، همچون ساینتایج بدست

ای ساخته شده است كه دفتمان معارض با دفتمان ابوسعید پس از مشاهدۀ كرامت اسرارالتوحید از تقابل دودانه

شیخ، توبه میکند و مرید او میشود. نویسنده جهت انسجام متن حکایت از شگردهایی چون تکرار برخی واهدان و 

رده است، و از پرسشهای بالغی جهت چالش ذهن مخاطب و استفاده ك« واو»كاربرد فراوان حرف ربط افزایشی 

نده شگردی است كه نویس« طنز موقعیتی»ترغیب او برای پیگیری داستان بهره برده است. از ابزارهای مجازی زبان، 

از آن سود جسته است تا با تعریض و كنایه، ترک تعلقات دنیوی و رهایی از وابستگیها را به مخاطب دوشزد كند. 

دهندۀ قاطعیت كالم شیخ است و از كنشهای ترغیبی و عاطفی نش دفتاری كاربرد فراوان كنش تصریحی نشاندر ك

 بمنظور تشویق و تحریک مخاطب به باورپذیر بودن حکایت و همراهی او استفاده شده است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه و اجتماعی علوم انسانی ادبیات، ده دانشک در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنمایی فرهاد طهماسبیآقای دكتر  است.شده استخراج علوم و تحقیقاتآزاد اسالمی واحد 

 دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان عسگریویدا علیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل  دكتر ساره زیرکسركار خانم  اندنقش داشته نهایی متن ظیمتن و هاداده

 مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  است.بوده هر سه پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات، دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب دانندمی لزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد و اجتماعی 

 .نمایند اعالم دادند،
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای
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 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و نافعم

 میگیرند.
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