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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: “Tazkareh Seyr-Al-Awlia “ was written in the
eighth century AH by seyyed Mohammad Ebn Mobarak Alavi Kermani,
nicknamed Mir-khord, in the biography of the elders of the Chishti sect in the
Indian subcontinent . this book, in terms of antiquity and authenticity, is the
source of valid memories and biographies of the history of the Chishti sect.
the purpose of this article is to study the style and content of four copies of
this work in three linguistic, intellectual and literary perspectives with the aim
of achieving the author’s success in following the Khorasani style.
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method.
FINDINGS: One of the features of “ Tazkareh Seyr-Al-Awlia “ is the author’s
effort to follow the Khorasani style, which he has tried to be close to both in
terms of words and expressions and in terms of content.
CONCLUSION: from a literary point of view, with the use of literary techniques
in the field of the science of rhetoric , this work approaches poetic prose and
the book is based on praise. At the linguistic level, it has multiple prose and in
the lexical part, it often uses Arabic words and compounds. At the intellectual
level, it owes more to its predecessors. In general, the author’s work is based
on imitation.
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زمینه و هدف :تذكرۀ «سیراالولیاء» در سدۀ هشتم هجری به قلم سیبد محمبدبن
مبارک علوی كرمانی ملقّب به میرخُرد در شرح احوال مشایخ طریقت چشتیه در
شبه قارۀ هند نوشته شده است .این كتاب بلحاظ قدمت و سندیت ،مأخذ تذكرههای
معتبر تاریخ فرقۀ چشتیه است .هدف این مقاله بررسی سبکی و محتوایی چهار نسخه
از این اثر در سه منظر زبانی ،فکری و ادبی با هدف دستیابی به میزان موفقیت
نویسنده در پیروی از سبک خراسانی است.
روش مطالعه :این پژوه

بر اساس روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

یافتهها :از جمله ویژگیهای سیراالولیاء كوش

نویسنده در پیروی از سبک خراسانی

است كه سعی كرده هم از حیث لفظ و بیان و هم بلحاظ مضمون به آن نزدیک شود.
نتیجهگیری :این اثر از منظر ادبی با كاربرد صنایع ادبی در حوزۀ بدیع لفظی و
معنوی ،به نثر شاعرانه نزدیک میشود و اساس كتاب بر مدح استوار است .در سطح
زبانی نثری چندگانه دارد و در بخ واژگانی اغلب از مفردات و تركیبات عربی
استفاده میکند .در سطح فکری بیشتر وامدار پیشینیان است .بطور كلی مبنای كار
وی بر تقلید استوار است.
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مقدمه
آگاهی و آشنایی از سلسلۀ چشتیه و شرح احوال مشایخ آن دوره رهین همبت میرخرد بسبب تحریر تذكرۀ
سیراالولیاء فیمحبه الحق جل و عالء است .این تذكره در سال764هجری آغاز شده ،تألیف آن  4سال بطول
انجامیده و در سال770هجری پایان یافته است .فارغ از سبک مطنطن تذكرهنویسان و عبارتپردازیهای منشیانه
و افسانهپردازیهای مریدانه ،سیراالولیاء بسبب طبع میانهروِ نویسنده و بکارگیری سبک نگارش ساده و روان،
همواره مورد توجبه اهل فن قرار گرفته است .میرخرد برای تحریر سیراالولیاء از طرح رسالۀ قشیریه و
كشفالمحجوب الگو میگیرد و سعی میکند طرز سخن نیز همانند قشیری و هجویری باشد .این مقاله به
بررسی سبکی و محتوایی طرز سخن وی و زیباییهای آن میپردازد تا میزان تأثیرپذیری و توفیق نویسنده را در
پیروی از سبک كتب مذكور بیان كند.
اهمیت و سابقة پژوهش
تاكنون دربارۀ مختصات سبکی سیراالولیاء و زوایای مختلف آن هیج پژوهشی انجام نشده است .جز اینکه در
فهرست نسخههای خطی ایران (فنخا) بی از شانزده نسخه از این كتاب معرفی شده است .برخی كتابها بصورت
مختصر بنام كتاب و نویسندۀ آن اشاره كردهاند (تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،نفیسی :ص 445؛
تاریخ ادبیات ،صفا :ج :3/3ص4414؛ اثرآفرینان ،نصیری ،ج :4ص .)349در مقدمۀ چاپ اردوی سیراالولیاء
شرحی مختصر در ذكر محتوای آن آمده است (سیراالولیاء :ص .)95در مقالۀ «سیراالولیاء؛ مستندترین تذكره در
شرح احوال مشایخ چشتیه» نیز نویسندگان به اختصار مقادیری تقریبی از ویژگیهای محتوایی این تذكره را
آوردهاند (كریمیپناه و حسینی :صص.)4-41
اهمیبت شناخت و بررسی سبکی نسخههای خطی  ،امروزه بر هیچکس پوشیده نیست .شرط تعالی و ترقی جامعه
آگاهی از پیشینۀ تاریخ و تمدن است كه یکی از راههای آن دسترسی عموم به آثار گذشتگان است .بیشترین
اندیشههای بشری از طریق نسخههای خطی به نسلهای آینده منتقل شده است ،بهمین دلیل این منابع یکی از
عرصههای مهم پژوه بشمار میروند .هر نسخۀ خطی ویژگیهای خاص خود را دارد و با شناخت این ویژگیها
میتوان به پیشینۀ ادب و فرهنگ و تاریخ سیاسی و اجتماعی آن دوره آگاه شد .سیراالولیاء نیز از امهات نسخ
خطی عرفانی است ،ضرورت تحلیل ویژگیهای سبکی و محتوایی آن یکی از بایستههای تحقیق محسوب میشود
كه شرح آن در این پژوه آمده است.
بحث و بررسی
معرفی نسخهها و ویژگیهای كلّی آنها
نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوی
به تاریخ نهم محرمالحرام سنۀ4334هجری ،به شمارۀ 317665در بخ نسخ خطی كتابخانۀ آستان قدس
رضوی ،اهدایی مقام معظم رهبری به تاریخ اردیبهشت ماه سال ،4396در 336ورق با اندازۀ ،44*47
مختلفالسطور بین  43تا 45سطر ،كاتب نامشخّص ،دوگانگی رسمالخط :آغاز نسخه با خط نستعلیق ایرانی خوانا،
انجام آن با نستعلیق هندی تقریباً پیچیده ،جنس كاغذ دولتآبادی ،نشانهگذاری اغلب صفحات با ركابه ،جلد
نسخه منقّ به طرحهای اسلیمی مُذَهب و آستر جلد از نوع كاغذ ابر و باد است.
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ترجمۀ برخی عبارات عربی در میان سطور و گاهی در حاشیۀ نسخه بخط كاتب دیگری با جوهر شنگرف نوشته
شده است .عنوانها و معنای برخی كلمات نیز با همین شیوه در متن مشخص است .كاتب در مواردی در تشخیص
قوالب شعری دچار خبط و اشتباه شده است .نسخه در عین نفاست ،ناقص است و هفت سطر از ابتدای آن
افتادگی دارد و در اغلب صفحات ابیات و عباراتی حذف شدهاند .از دیگر مشخصات این نسخه الحاق شجرهنامهای
است كه در دیگر نسخ نیست.
نسخۀ كتابخانۀ خانوادۀ عالیۀ چشتیه
این نسخه با شمارۀ میکروفیلم  ،435تاریخ كتابت 4410هجری ،محل كتابت حیدرآباد دكن ،در 197برگ هفده
سطری ،خط نستعلیق هندی خوانا ،نسخهای كامل و بدون افتادگی است .آنچه در این نسخه جلب توجه میکند،
افزونیهایی به اندازۀ یک سطر در توصیفات و ابتدای كتاب و الحاق تاریخ تغلقشاهیان در پایان آن است .دو تاریخ
عرض دید دارد36« :رجب »4397و « 34جمادیاالول  .»4399این نسخه از نسخۀ آستان قدس 94 ،سال
متقدبمتر است .اغالط امالیی در این نسخه اندک است و اعالم و واژهها با دقّت زیادی ضبط شدهاند.
نسخۀ ثانی نظامی
با خط نستعلیق هندی ،در  949برگ 45سطری .با مقدمهای به زبان اردو مقتبس از نظامی بُنسری در 430
برگ و سخن كاتب در  16برگ .تمام صفحات زوج دارای ركابه ،بقطع و یقین نسخهای نقاشیشده است .حذف
اشعار و عبارات عربی ،افتادگی بخشهایی از باب پایانی كتاب و در اغلب مواضع حذف جمالت دعایی از جمله
كاستیهای این نسخه است .گویا كاتب بر آن بوده تا حد امکان نسخه ای موجز و گزیده از این كتاب تهیه كند .از
آنجا كه نسخهای نقاشیشده است از دخل و تصرّف كاتبان مبرّا بوده و در تشخیص اعالم و افزونیهای سایر نسخ
كارامد است .تاریخ و مُهر عرض دید در پایان نسخه در سه موضع درج شده كه نشاندهندۀ انتساب این نسخه به
دربار است .اولین عرض دید مربوط به تاریخ 41صفر ،ذكر سال مخدوش و ناخوانا است و «جمع (جمعدار :امین
اموال امروزی) محمبد میر» ،دومین عرض دید «44رمضان سنۀ 4069هجری» و « 30شوال سنۀ 1جلوس
مبارک»
مهر مالکیت پایان نسخه نامشخص است اما دو بیت شعر در گوشۀ صفحه نوشته شده است:
«آزمون زربخ را در بذل وقت تنگیست  /امتحان نقاش را در اسبِ نق [نق ِ اسبِ] الغرست
گر ز مال آسای منعم همین دیدن بود  /خازن آسودهتر از آلبارسالن و سنجرست»
این بیت در تکملۀ روضهالصفای خواندمیر (متوفی 413هجری) بدون ذكر قائل نقل شده است.
نسخۀ كتابخانۀ آصفیه حیدرآباد دكن
به شمارۀ  ،434تاریخ ورود به كتابخانه آخر آبان 4334هجری .تنها شامل باب نهم تذكره است .در  53برگ
46سطری ،بخط نستعلیق هندی ،تاریخ كتابت و نام كاتب ندارد ،صفحات فرد به ركابه نشانهگذاری شده ،عناوین
نکتهها و اشعار و مصاریع با جوهر شنگرف مکتوب است .این تذكره دو بار به زبان اردو ترجمه شده است :ترجمۀ
غالم احمد بریال در سال 4333هجری و ترجمۀ اعجازالحق قدوسی در سال 4100هجری .عالوه بر آنچه اشاره
شد نسخههای متعدبدی در كتابخانه های دیوبند ،علیگر ،كراچی ،الهور ،پَتنا و اِجمیر موجود است و مشخّصات
آنها در فهرست نسخههای خطّی فارسی آمده است.

بررسی سبکی و محتوایی نسخههای خطی«تذكرۀ سیراالولیاء» میرخُرد كرمانی 463/

ویژگیهای سبکی و محتوایی
سطح فکری
در بررسی تذكرۀ سیراالولیاء میرخرد كرمانی میتوان به موضوعات و مضامین ذیل دست یافت:
الف) بیان اندیشههای اخالقی و دینی :تعهد میرخرد در انعکاس اندیشههای اخالقی و دینی مشایخ چشتیه تا
حدی است كه بطور مجزا ابوابی از سیراالولیاء را بخود اختصاص میدهد .ازجمله مضامینی كه در این كتاب بر آن
تأكید شده است :توصیه بر ترک دنیا ،4مراعات حلم و عفو 3در همنشینی ،فروبردن غضب ،3مراعات حیا ،1ترک
ریا ،5و تأكید بر محاسن اخالق 6است.
«.4به انگشت شهادت جانب موالنا اشارت كرد كه ترک دنیا! ترک دنیا! ترک دنیا!» (سیراالولیاء :ص.)374
«اصل دانایی آنست كه از دنیا پرهیز كند» (همان :ص.)553
«آن بزرگ در ترک دنیا با خضر گفت كه همچنین باش كه من میباشم» (همان :ص.)179
« .3العلم عینه و الحلم زینه» (همان :ص.)555
«و هركه مرا بد گفت ازو عفو كردم ،اكنون باید كه شما هم عفو كنید» (همان :ص.)561
«.3خدمتِ موالنا فرمود كه غضب فروخورید» (همان :ص.)394
«العفو خیرُ من الکظم» كه بیم آن باشد كه در دل حقد بندد» (همان :ص.)563
«اَلحَمدُهللِ اَلَّذِی اَذهَب عَنّا الغَضَب و الحُزن» (همان :ص.)394
«.1در حال تالوت باید كه انکسار حیا در او غالب بود» (همان :ص.)115
«وَ لِلمُؤمن عَشره اَنوارِ نُورالرُّوح وَ نُورالعَقل وَ نورالمَعرفۀ  ...وَ نورالحیا وَ نورالمحبه» (همان :ص.)176
«.5و اگر رقص و گریه كند او را مباح باشد ،اگر قصد ریا نباشد» (همان :ص.)503
«الرّیا الیَقبَلُه الحقّ وَ الیَمدحه الخلق» (همان :ص.)560
«.6حسنالخُلق اَن الیَتَاثُر القَلب بِخَفاءالخَلق بِمُطالعۀ فِعل قلبالخلقّ» (همان :ص.)564
«حُسن الخُلق ثلث احسنالحَالل وَ التوسعۀ عَلی العِباد» (همان :ص.)570
ب) بیان اندیشههای عرفانی :اساس تفکر میرخرد عرفان و بیان اندیشههای عرفانی مشایخ چشتیه است و ضمن
بیان این اندیشه ها اظهار رأی میکند .از جملۀ این آراء میتوان به لزوم بیعت با پیر ،4صبر و رضا ،3سماع ،3فقر و
غنا ،1خوف و رجا ،5و توكل 6اشاره كرد.
« .4گفتی هر دری و هر سری نباشید یکی درگیرید ،محکم گیرید» (همان :ص.)337
«اَنَّ تعلّق االِرادَۀِ تعلّق الیَشتَرِکُ فِیهِ غَیرُهُ وَ تعلّق التربیه تعلق یَشتَرِکُ فِیهِ» (همان :ص.)339
« .3صبر آنست كه چون مکُروهی بدو رسد ،دران صبر كند و بُکائی نکند .اما رضا آنست كه مکروهی بدو رسد اما
از آن بال هیج كراهتی بدو نرسد» (همان :ص .)559
«گر تو را تیغ حق زند اه كن  /ور تو را زخم حق زند خه كن
باش در حکم صولجان گوی  /هم سمعنا و هم اطعنا گوی» (همان :ص .)554
«.3سماع ای برادر بگویم كه چیست  /اگر مستمع را بدانم كه كیست» (همان :ص.)513
«سماع بر چهار قسم است :حالل و حرام و مکُروه و مباح» (همان :ص.)504
«بعضی را در سماع حالی غالب میباشد كه تمیز نمیماند» (همان :ص.)503
« .1الفَقر فِی الدُنیا مِفْتَاحُ بِاب الغَناء فِیاآلخره» (همان :ص.)555
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«اَلعُلَماء اَشرفالنّاس وَ الفُقَراء اَشرفاالَشراف» (همان :ص.)556
«اَلفَقیر بَینَالعُلَماء كَالبَدرِ بَینَ كَواكبِ السَّمَاءِ» (همانجا)
« .5مرجی آنرا گویند كه همه از رجا سخن گوید .مرجی بر دو نوعست مرجی خالص و غیر آن .مرجی خالص
آنست كه همه از رحمت گوید» (همان :ص.)560
«قَالَ اَللَّه عزَّوجَلَّ یَاموُسی تخاف مِن غَیری» (همان :ص.)564
«.6اعتماد بر حق میباید كرد و نظر بر هیچکس نباید داشت» (همان :ص.)564
«ایمان كسی تمام نشود تا همۀ خلق در نزدیک او همچو پُشک شتر ننماید» (همان :ص .)563
ج) مدح و ستای  :از آنجا كه اساساً ساختار كتب تذكرۀ عرفا مبتنی بر نعت و بزرگداشت است ،یکی از بارزترین
شاخصهها در نگارش آن مدایح و منقبت است .در واقع غرض از نقل اقوال و ذكر احوال بزرگان و برشمردن
سجایای اخالقی آنها و تمجید از صفات نیک و ستودن خصلتهای پاک آنها به حد اعالست .استفتاح تذكرۀ
سیراالولیاء نیز همانند سای ر كتب عرفانی با نعت خدای تعالی بوده و پس از مدح و منقبت حضرت رسول اكرم به
برشمردن سجایای خلفای اربعه (همان :صص )43-33میپردازد ،پس از آن اقوال و كرامات و احوال مشایخ را نقل
میکند .بهمین دلیل ممدوحان میرخرد بزرگان دینی و مشایخ و مریدان چشتیه هستند .بسامد عبارات مدحی در
این تذكره بسیار زیاد است:
« حمد مُتواتِر و شُکر مُتکاثر مر خداوندی را كه مُکرّم گردانید اولیاء خود را به زهدِ در دنیا تا به آرای آن التفات
ننمایند و مُصَفّا گردانید از آنکه غیرِ حضرت او را مالحظه ننمایند» (همان :صص« .)44-43آن پادشاه عالم
فتوبت ،آن مالک مُلک مروبت ،آن خورشید سپهر رسالت ،آن ماه فلک جاللت ،آن صاحب قاب قوسین ،آن پیشوای
كونین ،آن صدر جریدۀ اصفیاء ،آن شمع جمع انبیاء» (همان :ص.)34
كاربرد اصطالحات علمی و تعابیر
الف) اصطالحات و واژههای عرفانی
«هر كه زان چشمه جرعهای نوشید  /خلعت لی مع اَللَّهِ او پوشید» (همان :ص.)34
نیز« :اوتاد و ابدال» (همان :ص« ،)53وجد» (همان :ص« ،)504مجاهزده» (همزان :ص« ،)74كرامزت» (همزان:
ص« ،)454ارادت» (همان :ص« ،)333مرید و پیر» (همان :ص« ،)315اوراد» (همان :ص« ،)395توبزه» (همزان:
ص« ،)339صوم» (همزان :ص« ،)104تخریزق» (همزان :ص« ،)543سزماع» (همزان :ص« ،)504روح و نفزس»
(همان :ص« ،)571شریعت و طریقت و حقیقت» (همان :ص« ،)53الهام و وسوسه» (همان :ص.)575
ب) واژههای نجوم و بروج فلکی
«زهره بنگر به دست دف كرده  /از خوشی خوی را صَرَف كرده» (همان :ص)144
«قمر» (همان :ص« ،)46اوج» (همان :ص « ،)319فلک» (همان :ص« ،)79افالک» (همان :ص« ،)593اسد»
(همان :ص« ،)314حوت» (همان :ص« ،)109خورشید» (همان :ص« ،)314ارض» (همان :ص .)441
ج) اصطالحات و آالت موسیقی
«در مجمعی كه چنگ و رباب و مزامیر بود رقص كردند» (همان :ص.)534
«نای» (همان :ص« ،)309دف» (همان :ص « ،)174قوبال» (همان :ص « ،)336مطرب» (همان :ص ،)336
«طبل» (همان :ص .)331
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د) اصطالحات طبی و بیماریها
«الکَحال لشِبلی وَ لَه رمد هلم اَیها الرّجل! حَتَّى اُدخُل المَیل فِی عَینَک» (همان :ص.)174
«بواسیر» (همان :ص« ،)345دردمعده» (همان:ص« ،)173جذام» (همان :ص« ،)345دق» (همان :ص،)345
«دارو» (همان :ص« ،)173اسهال» (همان :ص« ،)334فلج» (همان :ص« ،)334استقسا» (همان :ص،)577
«كوری» (همان :ص« ،)47وبا» (همان :ص« ،)547دردچشم» (همان :ص« ،)173دُنبل» (همان :ص،)340
«برص» (همان :ص« ،)314حجبام» (همان :ص.)314
ه) حیوانات و پرندگان
«دشت و كُهسار گیر همچو وحوش  /خانمان را بمان به گربه و موش
خانه كان از برای قوت كنند  /مور و زنبور و عنکبوت كنند» (همان :ص)375
«خورش ده به گنجشک و كبک و هُمام  /كه ناگه همایی درافتد به دام» (همان :ص)47
«گاو» (همان :ص« ،)34آهو» (همان :ص« ،)131شتر» (همان :ص« ،)454اسب» (همان :ص« ،)330فیل»
(همان :ص« ،)404گوسپند» (همان :ص« ،)314گرگ» (همان :ص« ،)105شیر» (همان :ص« ،)404روبهک»
(همان :ص« ،)454سگ» (همان :ص« ،)495كژدم» (همان :ص« ،)54مار» (همان :ص« ،)54باز» (همان:
ص« ،)577عقاب» (همان :ص« ،)377زاغ» (همان :ص.)77
و) آالت و ادوات جنگی
«زخم شمشیر و نیزۀ پیکان  /بر سر نیزه سر بجای سنان» (همان :ص)34
«كوس» (همان :ص« ،)34تیر» (همان :ص« ،)54كمان» (همان :ص« ،)343كمند» (همان :ص« ،)401خنجر»
(همان :ص« ،)65تیغ» (همان :ص« ،)44دِرَّه» (همان :ص« ،)46دِرع» (همان :ص« ،)416سالحخانه» (همان:
ص ،)47و «تبرزین» (همان :ص.)33
سطح زبانی
نثر سیراالولیاء نثری چندگانه است؛ آنجا كه مؤلف به ایضاح حکایت و شرح رخدادی میپردازد ،نثر كتاب ،ساده و
مرسل است .اما هنگامی كه به تبیین آموزهها و اقوال مشایخ میپردازد و در ردب و اثبات ناگزیر به تحلیل است،
سبک نوشتار ا و همانند منطقیون بر ترتیب مقدمات و طی مَراتب استدالل و تحصیل نتایج قرار میگیرد ،درنتیجه
نثر ماللآور و تا حدودی خشک میشود .ولی در مقدمۀ تراجم رجال بخصوص هنگامی كه بنای سخن بر تأویل و
توصیف استوار است ،بدلیل بهرهگیری از صنایع لفظی بویژه سجع و موازنه ،عبارات مسجبع و موزون میشوند.
سطح آوایی
سطح آوایی در واقع سطح موسیقیایی كالم است كه در هر دورهای مبتنی بر موسیقی جمالت و كالم همان عصر
است (عروض و قافیه ،شمیسا :ص .) 44از بررسی تذكرۀ میرخرد درمییابیم كه بنای كار او بر تقلید است ،بهمین
جهت نوآوری و ابتکاری در كالم او وجود ندارد .او به برخی صنایع ادبی مانند سجع ،جناس ،موازنه و تکرار در
حوزۀ بدیع لفظی ،و تلمیح ،تضمین ،حرفگرایی و اغراق در بدیع معنوی توجه بیشتری داشته است كه نمونههای
آن را در ادامه میآوریم:
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نمودهای آرایههای ادبی در حوزۀ بدیع لفظی
الف) سجع :رغبت مؤلف از میان صنایع لفظی كالم به سجع و صنایعی كه بر پایۀ سجع استوار است ،بی از
سایر آرایه ها بوده و بیشترین بسامد تركیبات سجعی در مقدمۀ ذكر احوال مشایخ است .بنای سجع گاه بر افعال
بوده و گاه بر سایر اركان جمله است« :آن سلطانالعارفین ،آن برهانالعاشقین و المحققین ،آن پیشوای اصحاب
دین ،آن مقتدای ارباب یقین ،آن گنج عالم عزلت ،آن گنجینۀ سرای دولت» (همان :ص.)67
ب) جناس« :در ذات و طبیعت هر زبان ،جناس خود را بعنوان یک قانون زیباشناسی نشان میدهد» (موسیقی
شعر ،شفیعی كدكنی :ص .)304میرخرد در اشعارش بیشتر به جناس زائد و اقسام جناس اشتقاق توجه داشته
است« :ز عشق چشم تو از چشم من شد چشمهها پیدا  /ولی زان چشمهها دائم روان خونِ جگر باشد»
(سیراالولیاء :ص .)194نیز( :همان :ص ،55ص ،64ص ،437ص.)356
ج) موازنه« :حمد متواتر و شُکر مُتکاثرْ مر خداوندی را كه مُکرّم گردانید اولیاء خود را به زهدِ در دنیا» (همان:
ص .)4نیز( :همان :ص ،43ص ،15ص ،69ص.)441
د) تکرار :یکی از ویژگیهای ادبی عصر مؤلف بازی با كلمات و تکرار واژههاست و ادیبان معموالً از این ویژگی در
خیالآفرینی و بیان مفاهیم خوی سود میبردند كه «از مصادیق آن میتوان همحروفی ،همصدایی ،و تکرار واژه
را نام برد» (بیان ،شمیسا :ص .)93ساحت تکرار در تذكرۀ میرخرد همان است كه در سبک خراسانی مرسوم بوده
است؛ « خواه تکرار یک لفظ ،خواه تکرار یک جمله و خواه تکرار یک فعل در جملههای متعاطف عیب شمره
نمیشد» (سبکشناسی ،بهار ،ج :3ص.)55
 تکرار افعال« :آن خانه سه پوش داشت .در پوش ِ فرود ،سیبدمحمبد كرمانی با اتباع میبود و در پوش میانهسلطانالمشایخ میبود و در پوش باال یاران میبودند» (سیراالولیاء :ص .)499نیز( :همان :ص ،144ص،447
ص ،376ص.)503
 تکرار واژگانی« :ظاهر آنست كه حقتعالی هم در آن موجودات موجودست .اما معیبت او نه چون معیبتاجسامست با اجسام و نه چون معیبت جوهرست» (همان :ص .)574نیز( :همان :ص ،310ص ،397ص،440
ص.)543
موارد مربوط به تلفظ
الف) حذف :حذف در جمالت معطوف به یکدیگر از هر نوع حذف دیگری بیشتر بوده و در حقیقت ویژگی سبکی
آن دوره است« :سیبد اهل تج رید و پادشاه ارباب تفرید بود و كرامات او مشهور و آیات و دالیل بر آن ظاهر»
(همان :ص .)43نیز( :همان :ص( ،)7همان :ص( ،)41همان :ص( ،)39همان :ص( ،)433همان :ص.)349
حذف ضمیر به قرینه« :كه مرید آنست كه ظاهر [او] در كار خدا موصوف به مجاهدات باشد و باطن او متصفبه مکابران» (همان :ص .)347نیز( :همان :ص( ،)44همان :ص( ،)43همان :ص( ،)65همان :ص( ،)354همان:
ص.)164
حذف حرف اضافه« :در مقامی كه اصحاب قلوب جمع شده باشند ،بعدِ برخاستن ( :بعد از) ایشان زمانی بویخوش در آن مقام باقی میباشد» (همان :ص.)49
-حذف افعال معین« :امیرالمؤمنین گفت :هركه سالح برنگیرد از مال من آزاد» (همان :ص.)9
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نوعی حذف بیقرینه كه جزء محذوف را باید از مفاد عبارت دریافت« :عبدالرحمن ملجم [را] كه جانب معاویهشده بود[ ،از سوی او] فدایی فرستاد[ند] ،تا در نماز امیرالمؤمنین علی ،علیه السالم ،را به تیغ زهرآلود زخمی زد.
[بعد از آن زخم امیرالمؤمنین] سه روز بزیست» (همان :ص .)40نیز( :همان :ص( ،)340همان :ص( ،)41همان:
ص( ،)365همان :ص( ،)33همان :ص.)379
ب) ابدال« :او را ابوالیأس گویند یعنی مایۀ نومیدی است» (همان :ص« .)133عهد كردیم كه دل در خمِ زلف تو
نهیم  /جان مشتاق بزیر سم اسپ تو دهیم» (همان :ص .)344نیز( :همان :ص( ،)37همان :ص( ،)577همان:
ص.)164
ج) افزای « :در نظر مبارک او (شیخ) درآرم و [پارهای از آن جامه را] زیر پای او اندازم تا حقتعالی برخورداری
ببخشد» (همان 344:ص)« .حقتعالی از بركت نفس آن صاحبذوق عملی مقبول روزی كناد» (همان :ص.)343
نیز( :همان :ص( ،)343همان :ص( ،)431همان :ص.)309
نمودهای آرایههای ادبی در حوزۀ بدیع معنوی
الف) حرفگرایی :این صنعت ادبی را «تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا میگویند» (نگاهی تازه به بدیع،
شمیسا :ص.)440
«قَمَرُ مُنیرُ دَایمُ االَشرَاقی  /قامَت عَلیهِ قیِامتُ العُشاقی» (سیراالولیاء :ص« .)3جامع قرآن و مُشبِع جیعان و مرتب
جی اهل ایمان» (همان :ص .)7نیز( :همان :ص( ،)36همان :ص( ،)307همان :ص .)399
ب) ایهام
 .4ایهام تناسب« :بَرِ او همچو شکر شیرین خواهی بود» (همان :ص .)70محور ایهام :شکر .4 :معنای اصلی .3
داللۀ اصفهانی خسروپرویز .شیرین .4 :معشوقۀ خسروپرویز  .3معنای اصلی  /شکر با شیرین از یکسو و با بَر
(آغوش) از دیگر سو دایرۀ تناسبی میسازد.
 .3ایهام تبادر« :بکنج غاری عزلت گزینم از همه خلق  /گر آن لطیفِ جهان یار غار من باشد» (همان :ص.)373
محور ایهام« :یار غار» و «لطیف جهان» حضرت رسول (ص) و ابوبکر صدیق را به ذهن متبادر میسازد و بیارتباط
به غار و كنج نیز نیست.
ج) اغراق« :جمال لمیزل و الیزال را ز جالل  /ازین دو دیدۀ خونریز احتجاب نمود
چو دید دیدۀ ما غرق خون ز شوق جمال  /هزار حیرت و دهشت دگر بران افزود» (همان :ص.)41
«خواهم كه همیشه در وفای تو زِیَم  /خاكی شوم و بزیر پای تو زیَم» (همان :ص.)401
د) تلمیح :صنعت تلمیح را در دان بدیع «اشارتی ضمنی به گذشتههای دور ،اساطیر و داستانهای معروف
میدانند» (ر.ک :نقد بدیع ،فشاركی :ص411؛ فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص  .)406در تذكرهها ،تلمیح
به شخصیتهای قرآنی و حوادث زندگی عرفا و بزرگان ،تأثیر بسزایی در انتقال معانی و فضاسازی دارد .تلمیح را
در سیراالولیاء باید در چند حوزه دستهبندی كرد؛ از جمله :تلمیحات غنایی ،حکمی ،اساطیری و دینی-قرآنی.
 .4تلمیح به قهرمانان داستانهای حکمی و غنایی و اساطیری :میرخرد به شخصیتهای اساطیری و پهلوانی ایران
بیتوجه است اما به قهرمانان اسطوره ای عرب اشاره كرده است .این اشارات هم در كالم او نمود دارد و هم در
اشعاری كه بدانها استشهاد كرده است« :اگر تو با غم لیلی برغبت خویشیای داری  /چو مجنون فرد باید شد هم
از خویشان و بیگانه» (همان :ص« .)64در كثرت بذل و جود ،گویِ سبقت از حاتم طائی ربوده بود» (همان:
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ص« .)543بزرگی گوید :در عشق چه جای خانهداری است  /مجنون شو و كوه گیر و بخروش» (همان :ص.)314
نیز( :همان :ص( ،)176همان :ص( ،)433همان :ص.)309
 .3تلمیح به قهرمانان داستانهای دینی-قرآنی :از جمله خضر ،موسی ،عیسی ،محمد ،ابراهیم ،اسماعیل ،یعقوب،
یونس ،یوسف و خلفای اربعه ،امامان معصوم و شخصیتهای دینی و عرفانی نظیر جنید و شبلی وجود« .در غار
وطن ساز چو بوبکر از آنکه  /بوبکر محمبدی به غار اولیتر» (همان :ص« .)460سنگ در دست او گهر گردد  /زهر
در كام او شکر گردد» (همان :ص .)70نیز« :آدم» (همان :ص« ،)13داوود» (همان :ص« ،)331سلیمان» (همان:
ص« ،)331نوح» (همان :ص« ،)13خضر» (همان :ص« ،)36یوسف» (همان :ص« ،)337عمر ،ابوبکر» (همان:
ص« ،)41موسی و هارون» (همان :ص« ،)49معراج» (همان :ص« ،)34فضیل» (همان :ص« ،)13جنید» (همان:
ص« ،)44شبلی» (همان :ص« ،)315معروف كرخی» (همان:ص « ،)44شهابالدبین سهروردی» (همان:
ص.)433
ه) تضمین :میرخُرد آیات و احادیث را تضمین كرده و در تواتر آنها نق بسزایی داشته است .بسامد آیات و
احادیث بدلیل ساختار كتاب و تأثیرپذیری مؤلف بسیار زیاد است .صرفنظر از ادعیه و مأثورات مشایخ333 ،نمونه
از آیات و احادیث در این كتاب آمده است« .و میفرمود در«اَلَستُ بِرَبِّکُم قَالَوا بَلی» بعضی به زبان گفتند و بعضی
به اشارتِ دست و بعضی به اشارتِ سر» (همان :ص )167كه از آیۀ473سورۀ اعراف تضمین شده است .نیز« :أَلَمْ
تَرَ إِلَى رَبِّکَ» (همان :ص( )399فرقان« ،)15/أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ» (همان :ص( )391شرح« ،)4/أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ
آمَنُوا أَنْتَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِاللَّهِ» (همان:ص ( )45سورۀ حدید« .)46/أال إنَ القُبور روضۀ مِن ریاض الْجَنَّۀِ أو حُفرَۀُ
مِن حُفَرِ النّیرانِ» بسمع مبارک شیخ جمالالدبین رسید» (همان :ص.)443
این حدیث در روضالجنان نیز آمده است« :قَالَ رسولاهلل (ص) :الْقَبْرُ رَوْضَۀُ مِنْ رِیَاضِ الْجَنََّةِ أوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ
النَیرانِ؛ گور یا مرغزارى از مرغزارهاى بهشت باشد ،یا كندهاى از كندههاى دوزخ» (روضالجنان و روحالجنان فی
تفسیر القرآن ،ج :4ص )499اما در تفسیر قمی و مشکاتاالنوار این قول به امام سجاد (ع) منسوب است« :قَالَ
علی بن الحسین (ع) :اِنَّ القَبرَ رَوضَۀُ مِن رِیاضِ الجَنَّۀِ اَو حُفرَةٌ مِن حُفَرِ النّیرانِ» (تفسیر القمی ،القمی ،ج:3ص41؛
مشکاةاالنوار فی غرراالخبار ،طبرسی :ص.)535
همچنین ابیات و مصاریع فراوانی از شاعران پارسی و تازی در كتاب آورده كه اغلب بقصد تأكید و تأیید كالم بکار
رفته است .درحقیقت ،این طرز سخن همان است كه پدیدآمدۀ مجلس مشایخ بزرگ است كه پی از سیراالولیاء
نمونههای دلنشین آن در اسرارالتوحید محمبد منوبر و كشفالمحجوب هجویری و طبقاتالصوفیه پیر هرات وجود
دارد (ر.ک :سبکشناسی ،بهار ،ج :3ص  .)310مؤلف به پیروی از رسم انشاء مترسالن و مترجمان قرون هفتم و
هشتم ،نثر خود را با این اشعار آراسته و در آوردن ابیات و مصاریع بویژه در توصیفات خوی اصرار داشته است.
او مجموعاً 4044بیت و 13مصراع به زبان فارسی و عربی نقل كرده است .مؤلف خود نیز از ذوق شاعری برخوردار
بوده و متناسب با حال و مقامِ سخن471 ،بیت از سرودههای خوی را آورده است .در بررسی سطح آوایی
(چگونگی ردیف و قافیه و نیز اوزان و بحور شعری) اشعار میرخرد به نکات زیر دست مییابیم :این ابیات بیشتر در
زمرۀ مفردات و دوبیتی هستند كه در مجموع 477بیت است .این اشعار كمابی لطیف و روان است و قافیههای
ساده دارد .كوتاهی مصراعها و سادگی اوزان شعری از ویژگی اشعار اوست .از بحور اصلی از جمله هزج و رجز و
رمل بیشتر استفاده میکند« .در عشق تو حاصلم همین گریۀ خونست  /آخر نظری كن كه این سوخته چونست»
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(سیراالولیاء :ص« .)333دعوی عشق میکنی الف دروغ میزنی  /عشق همه تواضعست كار تو نیست جز منی»
(همان :ص« .)133از دست خیال تو كه در جان منست  /تا روز قیامت دل من پر خون باد» (همان :ص.)133
سطح لغوی
بسامد لغات و تركیبات عربی ،واژههای شاذ یا كهن ،تركیبات پربسامد و واژههای عامیانه و بطوركلی نمود واژگانی
بی از دیگر سازههای زبانی برای شناخت سبک كارآمد است« .ازاینرو برای سبکشناس كاربردهای برجسته،
معنادار و نقشمند یک نوع واژه یا یک طبقۀ واژگانی در متن اهمیبت دارد» (سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و
روشها ،فتوحی :ص .)314
الف) واژههای عامیانه :گاهی شکل محاورهای كلمات را بکار برده است« :و لُکههها (هدایا) به بندگان او داد و
جمیعِ مشایخ روزگار منقاد و محکوم او بودند» (سیراالولیاء :ص .)306نیز« :چُفسیده» (چسبیده) (همان:
ص« ،)345درچفشید» (گالویز شد) (همان :ص« ،)331مَلَّق» (پشتک و وارو) (همان :ص« ،)343سروقتِ»
(:سراغ) (همان :ص« ،)335پَركالِهای» (:تکهای) (همان :ص« ،)317یکكلّه» (پیاپی) (همان :ص« ،)539هواج»
(هوا) (همان :ص« ،)410اسپ» (همان :ص.)415
ب) لغات كهن :برخی از این لغات امروزه تغییر معنایی داده و در معنایی متفاوت كاربرد دارند« :برابر» (همراه و
همقدم)« :عزیزانی كه برابر بودند عرضداشت كردند كه امروز روز عید است» (همان :ص)11
این وجه معنایی در شاهنامه نیز وجود دارد:
 داستان سیاوش« :سخن چون برابر شود با خرد  /روان سزاینده رام برد» (شاهنامۀ مسکو ،ج :3بیت.)3داستان رستم و شغاد« :بگفتند و هر دو برابر شدند  /به اندیشه از ماه برتر شدند» (شاهنامۀ مسکو ،ج:6بیت .)66نیز« :پایان و سران» (پی پا و باالی سر) (سیراالولیاء :ص« ،)479پیوند» (وصله) (همان :ص،)49
«خدمتِ» (حضور و حضرت) (همان :ص« ،)69زحمت» (بیماری) (همان :ص« ،)65نقل» (درگذشت) (همان:
ص« ،)35دوخته» (اندوخته) (همان :ص« ،)330تحقیق شد» (محقق شد) (همان :ص« ،)440صحبتیافته»
(متبرکشده) (همان :ص « ،)349بسیارخواست» (حریص) (همان :ص.)74
ج) عبارات هندی :میرخرد متأثر از زبان مردم شبهقاره  ،كلمات هندی را بکار برده و در برخی مواضع خود ناگزیر
به ایضاح شده است« :ناغه» (خالی یا غیرمستعمل)« :شرط دویم آنست كه سَبَق ناغه نکنی كه اگر یکروز ناغه
كردی ( »...همان :ص  .)549نیز« :خوجَا بَالَاهئی» (همان :ص« ،)443جوكی» (همان :ص« ،)561سنگهاسن»
(همان :ص  ،)395پان (همان :ص« ،)399چبوتره» (همان :ص.)443
د) لغات و عبارات عربی :میرخرد اساساً میان عبارت عربی و فارسی تمایز چندانی قائل نیست .ازاینرو در هیج
جای اثر خود به ترجمۀ ع بارات عربی نمیپردازد .فراوانی این عبارات به اقتضای موضوع كتاب بیشتر در بیان آیات
قرآنی ،داستانهای پیامبران ،اندیشه های دینی و عرفانی ،ستای خداوند ،ذكر خلفای اربعه و عرفای متقدم ،اقوال
و اخبار و منشآت مشایخ است:
 .4آیات و احادیث و اشعار
«صَلَّیاهللُ وَ مَن یَحُفُ بِعَرشِهِ  /وَاالطَهرون عَلَی النَّبِیب االمجَد
ما إن مَدَحْتُ محمبداً بِمَقَالَتِى  /لکِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمحمبد» (همان :ص.)43
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نیز« :اَصحابی كَالنُجوم فَبِایهِم اِقتَدیتُم اِهتدیتُم» (همان :ص« ،)43انا مَدینۀُ العِلم و علیٌ بابُهزا» (همزان :ص،)41
إن «اهللُ یَتَجلی الخَلق عامَۀ وَ ألبیبَکر خاصَۀ» (همان :ص .)45نیز (ر.ک :همان :ص( ،)46همان :ص( ،)47همزان:
ص ( ،)49همان :ص ( ،)44همان :ص ( ،)34همان :ص( ،)33همان :ص.)35
 .3اقوال و ادعیه و منشآت مشایخ :در سیراالولیاء چندین خلیفتنامه به زبان عربی وجود دارد كه غیر از اقوالی
كه در مطاوی سطور كتاب وجود دارد ،باب هفتم و دهم تذكره منحصراً به ادعیۀ مأثورۀ مشایخ اختصاص دارد كه
كامالً گویای بهرهگیری قابل توجه مؤلف از زبان عربی است.
 .3ذكر تواریخ و جمالت دعایی به زبان عربی« :روز آدینه دهم محرم سنۀ احدی و ستین با سه تن از فرزندان
حضرت امام حسین ،رَضیَّ اهلل تَعالی عَنهما( »...همان :ص .)43نیز ر.ک( :همان :ص( ،)36همان :ص( ،)37همان:
ص( ،)39همان :ص.)34
سطح نحوی
در سطح نحوی باید جمله از حیث استعمال حروف اضافه و تركیبات فعلی شاذ به سیاق نثر كهن ،كاربرد وجوه
متعدد فعلی ،كاربرد پسوندهای مهجور و انواع قید در معانی خاص مورد بررسی قرار گیرد .نحو در این معنا یعنی
«بررسی قواعد حاكم بر شیوۀ تركیب واژهها و شکل قرارگرفتن جملهها در یک زبان» (سبکشناسی نظریهها،
رویکردها و روشها ،فتوحی :ص.)314
برخی نکات امالیی
 .4هرآئینه بمعنای «البته» (غلط) ،بجای هرآینه (قید تأكید)« :هرآئینه ،نام و آوازۀ ایشان تا دور قیامت باقی
مانَد» (سیراالولیاء :ص.)457
 .3اتصال حرف «ب »-و پیوستهنویسی كلمات« :برو» بجای «بَرِ او= نزد او» (همان :ص« ،)16بنان= به نان»
(همان :ص« ،)67باتباع= به پیروی» بجای «با اتباع =با وابستگان» (همان :ص« ،)449دردكان= درد كآن»
(همان :ص« ،)331رودخانه=رود ،خانه» (همان :ص.)554
 .3حذف نشانۀ «مد» روی مصوت بلند «ا»« :كرّات فرمودی ازان روز باز كه سلطانالمشایخ این دولت بمن ارزانی
فرمود از نان و نعمت هیج كمی نیست» (همان :ص.)357
 .1استعمال «می» استمراری بصورت پیوسته« :بر اسب سوار كرده ،میبردند» (همان :ص« .)43عورتی را دید كه
گاهواره بر سر گرفته ،میرفت» (همان :ص.)567
 .5استعمال صورت عربی كلمات« :در پای مخدوم بغلطم و بیفتم فَکَیفَ ،كه بنشینم» (همان :ص« .)65شیخ
قطبالدبین را بَرِ او بردند تا او مادبۀ زحمت را دریابد» (همان :ص« .)67آن روز پنجشنبه بود ،دویم روز سنۀ
احدی و ستین روز آدینه» (همان :ص.)33
 .6استعمال صورت كهن كلمات« :او را ابوالیأس گویند یعنی مایۀ نومیدی است» (همان :ص« .)133مسکین دلم
كه حقۀ راز نهان توست  /ترسم كه باز در كف نامحرم اوفتد» (همان :ص.)396
 .7بهرهگیری از ویژگیهای سبک خراسانی
الف) استفاده از وجه كهن بعضی از حروف اضافه« :را» بدل از «در برابرِ»« :مرا چرا باید كه مخالفتِ پیر كنم»
(همان :ص( )394من چرا باید در برابر پیر .)...نیز را بدل از «از برایِ» (همان :ص« ،)31بهر» (همان :ص،)45
فعل امر (همان :ص« ،)361به» (همان :ص« ،)49از» (همان :ص« ،)34رای اختصاص» (همان :ص.)43
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ب) بسامد باالی افعال پیشوندی« :اینهمه لشکر دست ازو بازنمیداشتند» (همان :ص .)603نیز« :درآیند» و
«درروند» (همان :ص« ،)59برمیگرفت» (همان :ص« ،)596فرونشست» (همان :ص« ،)67فرود آمده بود»
(همان :ص« ،)64فراز كرد» (همان :ص.)56
ج) افزودن «یای استمراری» به پایان فعل :این «یا» به تعبیر دستور پنج استاد از انواع «یای مجهول» است كه
معنی استمرار به فعل میدهد« :چون وقت آمدن مؤذن شدی خود را خفته ساختندی» (همان :ص.)357
د) كاربرد غیرمعین (تام) فعل «شدن»« :بخواب درشدم .ندای حضرت عزّت بسمع من رسید» (همان :ص.)153
ه) وجود تركیبات اسنادی از تركیب شناسهها با ریشۀ فعلی« :پی استاد رفت چیزی بخواند .استاد پرسید كه
شما كهاید » (همان :ص« .)417كرّات گفتی كه من مسلمانكردۀ پدر توام» (همان :ص .)391پیشینۀ این وجه
استعمال به فارسی میانه (پارسیک) میرسد« :من كردار توام» (ارداویرافنامه ،ژینو :1،ص.)31
و) كاربرد وجوه متعدد فعلی
امری« :هنر بخواری بدست آر .نیک و بد خوی را پنهان دار .بر گردنکشان تکببر واجب بین» (همان :ص.)61
تمنایی« :كاشکی تمامی كتب كه عمر دران صرف كردهام ،برادرْ امیرحسن را بودی» (همان :ص.)393
«فرمود كاشکی كه دران دام مار سیاه افتادی تا ابوالحسن را بگزیدی و او را هالک كردی» (همان :ص.)334
وجه تصوری« :گویی كسی در خواب باشد و معشوق او در بستر او حاضر شده باشد» (همان :ص.)335
دعایی« :حقتعالی بر جادۀ طریقت مستقیم داراد» (همان :ص.)494
ز) تركیبات فعلی شاذ به سیاق نثر كهن« :رها نکردن» (اجازه ندادن)« :دو سه بار دَرِ آن خانه آمده بود و دربان
درون رها نکرده» (همان :ص.)93
«آرانیدهاید» (آوردهاند) (همان :ص« ،)303بیارانیم» (همان :ص« ،)434سرد شدن كار» (از رونق افتادن) (همان:
ص« ،)155نماز وامیکردند» (تجدید نماز) (همان :ص« ،)434بوی طعام نمیکشید» (میل غذا نداشت) (همان:
ص.)433
ح) كاربرد تركیبات خاص اسمی و قیدی
مراد از اینگونه تركیبات بهم پیوستن دو یا چند كلمۀ مستقل با معنای خاص است كه پس از تركیب ،در
مفهومی مستقل ظاهر شدهاند« :درآمد» (دخول)« :آداب درآمدِ مجلس پادشاهان و سخن گفتن با ایشان
نمیدانیم» (همان :ص.)336
«هردری» (بیبندوبار و هرجایی) (همان :ص« ،)331مشکل سُکران» (بدمست)« ،بیضبط» (پریشان) (همان:
ص« ،)437درآمد» (اعتراض) (همان :ص« ،)336زمینِ خالیمحل» (متروک) (همان :ص« ،)307مستقبلِ قبله»
(رو به قبله) (همان :ص« ،)366پیشینه علّامۀ عصر» (برترین عالمه) (همان :ص« ،)314بکثرت بکامیان» (كامروا)
(همان :ص« ،)76پایدادگانِ محبت» (عالقهمندان) (همان :ص« ،)399طعام گذاشتهام» (ترک طعام كردهام)
(همان :ص.)70
ط) استعمال انواع قیدها به سیاق كهن« :بیشتریِ حال ،در سفر و حَضَر مصاحب خواجه یعقوب میبودم» (همان:
ص .)464نیز« :عظیم» (همان :ص« ،)337بس» (همان :ص« ،)310بسیار» (همان :ص« ،)319سخت» (همان:
ص« ،)377قدمی چند» (همان :ص« ،)74چندین هزار كافر» (همان :ص« ،)31چندانست كه» (همان :ص،)313
«از غایت» (همان :ص« ،)377بغایت» (همان :ص« ،)35یکچندی» (همان :ص«- ،)53وقتی» (زمانی) (همان:
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ص« ،)6پی ِ» (مقابل) (همان :ص« ،)13برِ» (نزدِ) (همان :ص« ،)505نباید» (مبادا) (همان :ص« ،)79مگر»
(گویا و پنداری) (همان :ص.)79
برخی ویژگیهای نحو عربی در زبان میرخرد
از آنجا كه منابع اصلی تصوبف اسالمی در عصر مؤلف و پی از وی به زبان عربی بوده است ،نفوذ زبان مبدأ در
كتاب او ،هم در حضور كلمات و هم در ساختار نحوی عبارات امری طبیعی است .گرای بی از حد شاعران و
نویسندگان به ادب عرب در این دوره كه بر «درک و ضبط و حفظ لغت و قواعد و دستور زبان تازی افزود»
(سبکشناسی ،بهار ،ج  :3ص  ،)443مزید بر اینگونه تأثرات شده است:
الف) عبارت وصفی و مؤول به قید حالت :شمار این نوع عبارات توصیفی و قیدی در متن بسیار قابل توجه است و
نمونۀ آن را در متون دیگر از قبیل كشفالمحجوب و اللمع نیز شاهدیم .وجود این عبارات در متن سیراالولیاء به
دو دلیل است :نخست اینکه میرخرد بشدبت متأثر از كشفالمحجوب و رسالۀ قشیریه بوده است .او برای
سیراالولیاء طرحی منسجم و روشن چون رسالۀ قشیریه و كشفالمحجوب داشته و با عنایت به طرح این كتابها
به تألیف پرداخته است .وی در این باره مینویسد « :نام هر یکی از مشایخ كبار كه مناقب ایشان مذكور است به
عالمت «مِنهُم» مُعلِم است و درین عالمت اِتباع شیخ ابوالقاسم قشیری ،رحمهاهللعلیه ،كه در رسالۀ خود و شیخ
علی هجویری ،رحمهاهللعلیه ،كه در كشفالمحجوب ذكر كردهاند ،كردم» (سیراالولیاء :ص.)46
او ابواب و فهرست بندی كتاب را نیز با الگوی كتب نامبرده انجام داده است و در ادامه آورده« :این كتاب مُبَوبب
است به ده باب و هر بابی از آن ابواب ،كتابی است علیحده و مُوشّح است به نکتههای دلگشای» (همان :ص.)46
دلیل دیگر آنکه كاربرد این عبارات از نتایج رابطۀ متن تذكره با منابع عربی است:
«از سر مال و جان برخاسته و دل از حیات عزیز برداشته و گوش بر نَفَسِ صاحبدالن نهاده تا مگر از نَفَسِ صادقی
مَخلَص شویم» (همان :ص .)331نیز( :همان :ص( ،)353همان :ص( ،)331همان :ص( ،)197همان :ص.)576
ب) واو مفتوح ابتدا :به تعبیر قیس رازی در المعجم این واو عطف مأخوذ از واو ابتدای عربی است .اما بعقیدۀ
خانلری واو عطف در زبان فارسی دری ،چنانکه در نظم و نثر امروزی فارسیزبانان ادا میشود در واقع همان همزۀ
مضموم یا مصوت «ه »-است كه به صامت آخر كلمه میپیوندد و ریشۀ آن از زبانهای ایران باستان و میانه
سرچشمه گرفته است .در متون پی از چهارصد هجری این واو بصورت همزۀ مضموم بوده است كه در دورههای
جدیدتر كاتبان این شیوه را تغییر داده و به نشانۀ واو مفتوح كه با رسمالخط عربی این كلمه یکسان است تبدیل
كردهاند .بهرحال استعمال این واو در ابتدای سطور در اغلب متون از قبیل كشفالمحجوب و رسالۀ قشیریه
مرسوم بوده و بعدها بتدریج متروک شده است .میرخرد نیز به تأسی از این متون و نحو زبان عربی ،این واو را
مرعی داشته است« :و بَعدَهُ ،در حکایات آمده است كه ( »...سیراالولیاء :ص« .)1و گویند چون موسی (ع)»...
(ترجمۀ رسالۀ قشیریه :ص.)313
ج) كاربرد فراوان قیدهای عربی :برخی از منصوبات عربی در زبان فارسی از قدیمترین ایام در مقام قید بکار
رفتهاند كه از آن جمله مفعول فیه ،حال و تمیز است .این كلمات در متون فارسی قید زمان و مکان و چگونگی
شمرده میشوند« :و درین باب شرعاً عارضتی هست» (سیراالولیاء :ص« .)331و اختیاراً از سرِ دنیا زار مانده
بخاست» (همان :ص .)395نیز( :همان :ص( ،)343همان :ص( ،)571همان :ص( ،)441همان :ص.)437
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د) وفور جمالت دعایی و شبهجملههای مأخوذ از زبان عربی :در جملهبندی كتاب آنچه بی از هر چیز دیگر
جالب توجه و چشمگیر است ،فراوانی جمالت معترضۀ دعایی است .طبق احصاء نگارنده شمار عباراتی چون:
«قَدَّسَاهلل سِرِّهُالعزیز»« ،قُدَّسَاهلل سِرِّهُ»« ،علیهالسالم»« ،رضیاهلل عنه»« ،قَدَّسَاهللسِرَّهمَا العَزیز»« ،رَحمةُاهلل
عَلیه»« ،صلیاهللعلیه وآلِهِ وَ سَلَّم» و امثالهم مجموعاً بی از 4150بار در متن آمده است .نیز ر.ک( :همان:
ص( ،)43همان :ص( ،)41همان :ص( ،)45همان :ص( ،)46همان :ص( ،)47همان :ص( ،)49همان :ص،)44
(همان :ص.)30
ه) بسامد باالی عبارات قیدی عربی :این عبارات اغلب استینافی بوده و شمار آنها در متن زیاد است:
«مِنهُم»91بار« ،بَعدَهُ»153بار« ،الغرض»497بار« ،فَامبا»457بار« ،القصبه»« ،فیالجمله»« ،فیالحال» و غیره .نیز
ر.ک( :همان :ص( ،)33همان :ص( ،)51همان :ص( ،)63همان :ص( ،)76همان :ص( ،)94همان :ص،)439
(همان :ص( ،)454همان :ص )305و الخ.
و) اضافات توصیفی مسجبع در آغاز ترجمۀ احوال مشایخ« :منهم؛ آن شاه اهل حضرت ،آن پادشاه درگاه وصلت،
آن فلکالوالیت ،آن شمسالداریت ،آن كثیرالفضایل ،كه از مشایخ كبار و سَرور روزگار بود» (همان :ص .)13نیز:
(همان :ص( ،)13همان :ص( ،)13همان :ص( ،)15همان :ص( ،)19همان :ص( ،)14همان :ص )53و الخ.
سطح ادبی
در متون عرفانی قاعدۀ معمول بر ساده نویسی بنا شده است و وجهۀ همبت مؤلفان در انشای اینگونه متون ،اغلب
به انتقال معنی معطوف است .اما میرخرد با دقایق و لطایف زبان فارسی نیک آشنا بوده و از استیفای حق لفظ و
معنا بخوبی برآمده است .نمونههای نظم و ن ثر او از ذوق و خیال خالی نبوده و در روانی و سالست مانند متون
سبک خراسانی است .او برخالف جریان مرسوم عصر خود غالباً از پیچیدهگویی دوری كرده و سعی كرده بیانی
ساده و روشن داشته باشد .صنایع ادبی در كالم او در حد اعتدال است .در ادامه به برخی از آنها كه بسامد
بیشتری دارند میپردازیم:
الف) استعاره :این آرایه در صورتی باعث آرای كالم خواهد شد و بر زیبایی و لطافت آن خواهد افزود كه بعید
نبوده ،مطبوع طبع خواننده باشد (حدائقالسحر ،وطواط :ص35؛ بررسی سبکی و محتوایی نسخۀ خطی دیوان
شکیبای كرمانی ،پیامنی :ص .)47غالب توجه میرخرد به استعارۀ مصرحه و مکنیه است:
 استعارۀ مصرحه« :ای آفتاب حسن ازان چشمۀ حیات  /آبی ببخ تا نشوم بعد ازین فنا» (سیراالولیاء :ص.)34و نیز «آفتاب» استعاره از ممدوح (همان :ص« ،)441لعل گهربار» استعاره از اشک (همان :ص )34و استعاره از
لب (همان :ص« ،)143زُلف» استعاره از قید (همان :ص« ،)10شاه» (همان :ص )33و «ساقی» (همان :ص)35
استعاره از ممدوح.
 استعارۀ مکنیه« :در پی ِ قدِ لطافت تو  /سرو چمنست ایستاده» (همان :ص« ،)441آه سربستۀ من اشک مرادر دل گفت  /خیز باری تو برون رو كه گذر یافتهای» (همان :ص« .)77این نامه كه اندوه و غم سینۀ ماست /
ای باد ببر به غمگساران برسان» (همان :ص« .)314ضمیر روشن او هرچه كرد در عالم  /بنزد اهل صفا جمله
حقپذیر آمد» (همان :ص.)344
ب) تشبیه :ساختار تشبیهات در نظم و نثر این كتاب مانند شاعران و نویسندگان سبک خراسانی از حد تشبیهات
محسوس و اضافات تشبیهی فراتر نمیرود« :آب در دیدۀ مبارک چون مروارید غلطان همچو مست طافح نشست»
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(همان :ص« .)146و گوی محببت از میدان شهسواران دین همچو پادشاهان ،مردانه دررُبود» (همان :ص.)403
«فریب زیب دنیا را بدان هیج  /كه شد چون زلف خوبان پیج در پیج» (همان :ص« .)349فلک ز هیبت تو
دایمست سرگردان  /چنانکه عاشق مسکین ز عشق مهرویان» (همان :ص« .)334میان جملۀ اصحاب همچو
ماهی بود  /چه نسبت است به مَه بلکه پادشاهی بود» (همان :ص« .)344آن چشم سخنگو نِگَرَد آن لب خاموش
 /وآن تلخی گفتار و شکرخندِ چو یوسف» (همان :ص.)196
ج) كنایه :كنایاتی كه میرخرد بکار برده بیشتر از نوع ایما است« :ای سرگشتۀ عالم تحیبر پای در دامن قرار ك »
(همان :ص ،)43پای در دامن كشیدن :كنایه از عزلت گزیدن.
«آفتاب عشق را پردۀ صبر پوشیدن نتوانست» (همان :ص .)193آفتاب را پوشیدن كنایه از انجام كار محال.
«جوان زردرویی و ژندهپوشی نزار گشته و انگشت حسرت بدندان تفکر گرفته» (همان :ص .)193زردرویی كنایه
از شرمندگی و انگشت بدندان بودن كنایه از متحیر بودن.
نیز« :دست زدن در كسی» (همان :ص )43و «دست در دامن زدن» كنایه از ملتمس بودن (همان :ص،)43
«هفت كشور زیر نگین داشتن» كنایه از تسلط كامل بر جهان داشتن (همان :ص« ،)443سر پی نهادن» كنایه
از تسلیم بودن و «یک نفس نشستن» كنایه از دمی آرام گرفتن (همان :ص )556و «سیهگلیمی» كنایه از
بدبختی (همان :ص )134است.
د) مجاز« :قبلۀ خسروان روی زمین  /هفت كشور همیشه زیر نگین» (همان :ص .)443هفت كشور مجازاً همۀ
عالم.
«آن روز كه مه شدی نمیدانستی  /كانگشتنمای عالمی خواهی شد» (همان :ص .)45عالم مجازاً مردم عالم.
نتیجهگیری
میرخرد كرمانی در سدۀ هشتم هجری سیراالولیاء را در شرح احوال مشایخ چشتیه نوشت .او به رسالۀ قشیریه و
كشفالمحجوب سخت نظر داشته ،بطوریکه سیراالولیاء را كامالً تحت تأثیر ساختار فکری و زبانی این دو كتاب
تألیف كرده است .این شیوه را در مضمونپردازی اشعارش نیز میبینیم؛ بهمین دلیل نوآوری و ابتکار در كالم او
وجود ندارد .هنر او انعکاس اخبار و مطالب گذشتگان بوده و تقلید از ویژگیهای بارز سبکی او است .در فهرستهای
خطی بی از شانزده نسخه از این كتاب معرفی شده است .نتیجۀ بررسی جنبههای سبکی سیراالولیاء در سه
سطح فکری ،زبانی و ادبی نسخۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ ،317665نسخۀ كتابخانۀ چشتیه در حیدرآباد
دكن ،نسخۀ چاپی ثانی نظامی و نسخۀ كتابخانۀ آصفیه به شمارۀ 434بشرح ذیل است:
 )4سطح فکری :با توجه به اینکه نظام فکری میرخرد تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و عربی-اسالمی بوده است ،به
پیروی از این دو حوزه میتوان مفاهیمی را چون توصیۀ ترک دنیا و ریا ،فروبردن غضب ،مراعات حلم و عفو ،حیا،
محاسن اخالق ،عرفان ،اصطالحات و تعابیر علمی شامل اصطالحات نجوم ،موسیقی ،طب ،جانورشناسی ،آالت و
ادوات جنگی در تذكرۀ او مشاهده كرد.
 ) 3سطح زبانی :در بخ آوایی ،سجع و تکرار و موازنه در حوزۀ بدیع لفظی و ایهام و تلمیح و تضمین در بدیع
معنوی پربسامدترین آرایههای ادبی این تذكره هستند .این اثر از حیث كمیبت الفاظ در برابر معانی بدلیل تضمین
آیات و احادیث و درج اشعار و تکلّفات ادبی ،نثری مطنب دارد .در مقدمۀ تراجم بجهت پرداختن به آرایههای
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ادبی ،به نثر مسجع و شاعرانه نزدیک میشود و در نهایت از جهت دریافت خواننده ،نثری ساده دارد .همچنین
نفوذ زبان عربی هم با حضور كلمات و هم در ساختار نحوی عبارات بسامد باالیی دارد.
 )3سطح ادبی :در درج صنایع ادبی بویژه استعاره و تشبیه و كنایه بشیوۀ تصویرآفرینی شاعران سبک خراسانی
عمل كرده است .تشبیهات محسوس و استعارات از نوع مصرحه و مکنیه است و در كنایات بیشتر به كنایۀ
ایما توجه دارد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب استخراج شده است .سركار خانم دكتر امیربانو كریمی از دانشگاه تهران راهنمایی این
پایان نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم ملیحه كریمی پناه به عنوان پژوهشگر
این رساله در گردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر ابوالقاسم رادفر از پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعاتی فرهنگی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نق مشاور این
پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء
كیفی این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیج نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیج تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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