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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The surviving manuscripts of the past are the
precious ethnic, national heritage and cultural identity of nations and can
provide extensive information about the behavior, thought, intellectual and
linguistic structure of writers and poets of the past and add to current human
consciousness. The manuscript of Bostan al-Arifin and Golestan al-Abedin by
Zina al-Abedin Shirvani is one of the authors of the ninth century AH in the
Timurid era. The book is written in an introduction and three chapters, each of
which consists of several chapters.
METHODOLOGY: This research is a documentary, library and descriptive
method with the aim of introducing this manuscript and examines the structure
and some of its stylistic and content features.
FINDINGS: The study of the manuscript shows that the mentioned work has a
mystical and theological content and content and pays more attention to
Rumi's Masnavi, but in terms of structure, division, arrangement and method
of arrangement, similarity in naming, as well as combining prose and prose and
expression in the form of anecdote. It is similar to Saadi Golestan. Zayn al'Abidin was aware of the circumstances and sayings of some of the former
ascetics, mystics and theologians, and in the heart of the anecdotes he referred
to some instructive speeches, aspects of their lives and behavior. The author
has added to the literary value of the work by quoting the verses that are his
own poems and marking them with the mention of "the author".
CONCLUSION: Bostan al-Arifin and Golestan al-Abedin are formed with
measured, pleasant, and melodic expressions. In the first chapter, due to the
variety of ten chapters, the types of rhyme and simile, and especially the
eloquent simile, have a high frequency, but in the other two chapters, the use
of literary industries has slightly diminished.
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نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
معرّفی و بررسی سبکشناسی نسخة خطّی بستانالعارفین و گلستانالعابدین زینالعابدین شیروانی
2

ابراهیم جانی ،0مریم محمودی ،*0پریسا داوری ،0حسین آقاحسینی
 -4دروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
 -6دروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده:
تاریخ دریافت 61 :خرداد 4344
تاریخ داوری 64 :تیر 4344
تاریخ اصالح 46 :مرداد 4344
تاریخ پذیرش 64 :شهریور 4344

زمینه و هدف :نسخ خطّی برجایمانده از زمانهای دذشته ،میراث درانبهای قومی ،ملّی و
شناسنامج فرهنگی ملّتهاست و میتواند اطّالعات دستردهای در باب سلوک ،اندیشه ،ساختار فکری
و زبانی نویسنددان و شاعران دذشته بدست دهد و بر آداهی بشر كنونی بیفزاید .نسخج خطّی
بستانالعارفین و دلستانالعابدین اثر زینالعابدین شیروانی از نویسنددان قرن نهم هجری قمری

كلمات كلیدی:

در عهد تیموری است .این كتاب در یک مقدمه و سه باب ،كه هر باب خود شامل چندین فصل

زینالعابدین شیروانی،
بستانالعارفین و دلستانالعابدین،
نسخج خطّی ،سبکشناسی.

میشود ،بنگارش درآمده است.
روش مطالعه :این پژوهش به روش اسنادی ،كتابخانهای و توصیفی و با هدف معرّفی این نسخج
خطّی فراهم آمده و به بررسی ساختار و برخی از ویژدیهای سبکی و محتوایی آن می ردازد.

* نویسنده مسئول:

یافتهها :بررسی نسخه نشان میدهد اثر مذكور مضمون و محتوایی عرفانی و حکمی دارد و بیشتر
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متوجّه مثنوی موالناست ،امّا بلحاظ ساختار ،بخشبندی ،تبویب و شیوۀ تنظیم ،شباهت در
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نامگذاری ،همچنین تلفیق نظم و نثر و بیان مطالب در قالب حکایت ،شبیه دلستان سعدی است.
زین العابدین از احوال و اقوال برخی از زهّاد ،عرفا و متکلّمین پیشین آداهی داشته و در دل
حکایات به برخی از دفتارهای پندآموز ،زوایای زنددی و سلوک آنها اشاره كرده است .مؤلّف با
آوردن ابیاتی كه سرودۀ خود اوست و آنها را با ذكر «لمؤلّفه» شاخص كرده ،بر ارزش ادبی اثر
افزوده است.
نتیجهگیری :بستانالعارفین و دلستانالعابدین با عبارات سنجیده ،دلنشین ،و آهنگین شکل
درفته و غالب نثر كتاب ساده و روان است و ویژدیهای نثر مرسل در آن دیده میشود .در باب
نخست با توجه به تنوّع فصول دهگانه ،انواع سجع و تشبیه و بویژه تشبیه بلیغ ،بسامد باالیی دارد،
امّا در دو باب دیگر كاربرد صناعات ادبی اندكی كمرنگتر شده است.
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مقدمه
آثار سعدی ،بویژه دلستان ،موردتوجّه بسیاری از نویسنددان و شاعران قرار درفته است .بیشتر مقلّدان سعدی به
ساختار دلستان بویژه تلفیق نظم و نثر توجّه داشتهاند .بستانالعارفین و دلستانالعابدین تقلیدی آشکار از دلستان
سعدی است و همچون دلستان ،با حکایات پندآموز و آمیزه ای از نثر و نظم نگارش یافته است .بین این كتاب و
دلستان شباهتهایی وجود دارد كه مصداقهایی از آن ذكر خواهد شد .نویسندۀ تحت تأثیر افکار عارفانه موالنا نیز
بوده ،به همین دلیل درونمایج اثرش را عرفانی و حکمی همچون مثنوی قرار داده است .غالب نثرِ كتاب مسجّع امّا
به دور از دشواریهای لفظی است .مؤلّف از آیات و احادیث در ضمن سخنش به شیوۀ درج بهره برده است.
نویسنددان در این پژوهش بر آنند ضمن معرّفی یکی از نسخ خطّی قرن نهم هجری یعنی «بستانالعارفین و
دلستانالعابدین» اثر زینالعابدین شیروانی ،به برخی شباهتها و اثرپذیریهای این كتاب از دلستان سعدی و مثنوی
موالنا اشاره و همچنین ویژدیهای محتوایی ،ساختاری و سبکی آن را تبیین نمایند .برای پرهیز از تکرار ،در ارجاعات
درونمتنی ،به ذكر صفحج نسخه در بین كمانک بسنده شده است.
ضرورت و سابقة پژوهش
نسخج خطّی بستانالعارفین و دلستان العابدین تاكنون تصحیح نشده و پژوهشی در معرّفی این اثر و مؤلّف آن
صورت نگرفته است .نسخه های خطّی بعنوان میراث درانبهای ادبی ،فرهنگی و علمی ملّتها همواره موردتوجّه
پژوهشگران بوده است؛ آثاری كه میتواند ما را با دذشتج ادبی و تحوّالت زبانی سرزمینمان بیش از پیش آشنا كند.
یکی از این آثار كهن ،نسخج خطّی بستانالعارفین و دلستانالعابدین است كه سرشار از مضامین تعلیمی و عرفانی
است و تا كنون ناشناخته مانده است؛ بنابراین برای پی بردن به آنچه از فکر و قلم نویسنده تراوش كرده معرفی و
بررسی این اثر اهمیت و ضرورت دارد.
بحث و بررسی
معرفی نسخه
این نسخج منحصربفرد با شمارۀ ثبت  1434/4در بخش نسخ خطّی كتابخانج آستان قدس رضوی متعلّق به مرحوم
ملک نگهداری میشود كه در 495صفحه و هر صفحه شامل  47سطر به خطّ نستعلیق نگارش یافته است .مؤلّف
برای نگارش متن از مركّب سیاه و در ذكر سرفصلها ،آیات ،روایات ،اسامی اشخای ،حركتدذاری آیات ،اشاره به
نوع قالب اشعار و فصلبندی ها از شنگرف استفاده كرده است .نوع كاغذ نسخه فستقی و جلد آن میشن یک الی
مشکی است .كتاب در برخی صفحات دارای حاشیهنویسی است كه نویسنده هر جا نکتهای را از قلم انداخته ،در
هامش آورده است.
مؤلّف در مقدمج اثر به پیشه اش كه نویسنددی بوده و به تذهیب و تجلید آثار می رداخته اشاره كرده است و سودای
تزئین كتب آسمانی را در سر می رورانده است و میخواسته آنچه از غیب بدان اشاره شده ،در آثار خود آشکار سازد.
«روز جهتِ تحصیل مؤونت عیال و كسب معیشت اطفال و تدارک ادای دیوان كه از هر جفای دهرِ دون متراكم
شده بود ،به اكتساب انواع صنایع كه واهبُ البدایع از كتابت و تذهیب و تجلید ارزانی فرموده بود ،صرف مینمودم و
زمانی در صحرای سودایی ترتیب تزئین مجلّدات كتب آسمانی و صُحُف یزدانی اوهام و افهام را مشتغل میساختم
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تا به نوک قلم از روی مهارت و جلدی بر صفحج جلد انواع اَمثال و نقوش عجیبه و اشکال و صور غریبه از مَکمَن
غیب به ظهور میآوردم» (بستانالعارفین و دلستانالعابدین :ی.)45
وی در بیان علّت عنوان و شأن نامگذاری كتاب آورده ،هنگام نگارش كتاب و پایان آن در فصل بهار و همهجا از
سبزه و دل پوشیده بوده ،نام كتابش را «بستانالعارفین و دلستانالعابدین» دذاشته است .زینالعابدین كتابش را
به دو سلطان عهد تیموری كه از نواددان و فرزندان تیمور و از ممدوحان او بوده ،تقدیم كرده است« .سلطان-
السّالطین ،مغیث االسالم . . .سلطان خلیلاهلل جَعَلَ اهلل ،كَنَفَه الولیائه حِرزاً حَریزاً و نصرَهُ علی اعدائِهِ نصراً عزیزاً
(همان :ی« )4حضرت شاهزادۀ جهان ،باسط بساط امن و امان . . . ،امیرشیرانشاه فرخ یسار ،جَعَلَ اهلل مَقرونَهَ
بالنَّصر و الظَّفَر» (همان :ی« .)7انشاءاهلل تعالی كه پسندیدۀ عین عنایت حضرَتَین خَلَّدَت سلطَنَتَهُما و مقبول
نظر فقرا و صلحا دردد» (همان :ی.)46
نویسنده در پایان بصراحت ،تاریخ نگارش نسخه را كه به دست مؤلّف نوشته شده 974 ،هجری قمری ذكر كرده
است « . . .فَرَغَ مِن تَحریرِهِ تَذهیبهِ و تَجلیدِهِ عاشَرَ شَهرِ رمضانِ المُبارکِ سَنِه  974عَلی یَدِ مؤلّفه غَفَرَاهلل لَهُ در سَنِج
اِثنی و سِتّین فی ثَمانیه تألیف شد» (همان :ی.)479
ساختار كلّی نسخه
كتاب شامل یک دیباچه ،سه باب و یکصد حکایت است كه باب اول ،ده فصل و پنجاه حکایت؛ باب دوم ،پنج فصل
و سی و پنج حکایت؛ باب سوم حاوی دو فصل مجزاست .معموالً هر فصل با یک شعر از مثنوی و یا حکایتی منثور
آغاز میشود .نویسنده در نگارش این اثر ،در ساختار به دلستان سعدی و در محتوا به مثنوی موالنا نظر داشته است.
در اینجا به مصداقهایی از این اثرپذیری اشاره میشود.
كاربرد ابیات مثنوی در نسخه
مثنوی یکی از كاملترین آثار منظوم عرفانی در ادب فارسی است .محتوای آن حکایات منظومی است كه موالنا از
آنها نتایج دینی و عارفانه میگیرد و حقایق را به زبان ساده و از راه تمثیل بیان میکند .موالنا در مثنوی خود از
حیث رسایی مقصود ،اتف اق مطالب ،لطافت معنی ،باریکی اندیشه ،صفا و پختگی فکر عرفانی داد ِسخن داده است.
همین ویژدیهای برجسته ،توجّه بسیاری از نویسنددان و شاعران را به شیوۀ نگارش او در مثنوی جلب كرده است؛
ازجمله :زینالعابدین در بستانالعارفین و دلستانالعابدین كه به روشهای مختلف از مثنوی بهره جسته است .وی
در آغاز نسخه اشاره دارد با مثنوی آشنا بوده ،آن را مطالعه كرده و بر موضوعات آن اشراف داشته و برای نتیجهدیری
از حکایات خود ،به ابیات مثنوی استناد كرده است .حکایتها در نسخه ،نمونهای از ادبیات داستانی در متون نثر
فارسی است كه اندیشهها و آموزه های عرفانی در قالب حکایت طرح میشود .قصّه و داستان در این اثر ظرف یا
پیمانه ای برای انتقال معنی و مفهوم به مخاطب است .هدف از آوردن حکایتها ،تبیین مفاهیم عرفانی ،معرّفی
شخصیتهای بزرگ و سلوک آنها ،تقویت باورهای مریدان و . . .است .مؤلّف داهی از دفترهای ششگانج مثنوی ابیاتی
در پایان یا خالل یک متن برای القای نکات حکمی و اخالقی به خواننده بیان كرده كه مضامین و مفاهیم حکایات
كتاب را كامل میکند و درک پیام و نکات پندآموز را برای مخاطب آسان میسازد .ازجمله در حکایت زیر كه چهار
بیت نخست از دفتر اول و بیت پایانی از دفتر دوم مثنوی ذكر شده است.
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عبداهلل عباس میگوید « :ادر بنده چندان ركوع كند كه پشت او چون كمان خم دردد ،به وحدانیّت حضرت عزّت
كه هیچ سود ندارد تا تفرقه میان حالل و حرام نکند و لقمه خود را پاک نسازد؛ «مثنوی»:
آن بییییود آورده از كسییییییب حییییالل
لییقییمییهای كییاو نییور افییزود و كییمییال
عشیییییق و ریفییت آییید از لییقییمییج حییالل
عییلییم و حییکییمییت زاییید از لییقییمییج حییالل
جییهییل و غییفییلییت زاییید آن را دان حییرام
چییون ز لییقییم یج تییو حسیییید ب یییینییی و دام
دیییدهای اسییییی ییی كییه كییرۀ خییر دهیید
هیییییچ دیینییدم كییاری و جییو بییردهیید
عیش كم نا ید تو بر در داه باش (ه مان :ی)17
بییر دل خییود كییم نییه انییدیشیییج مییعییاش
تأثیرپذیری در عناوین و موضوعات
بخشی از عنوان كتاب متآثر از موالنا و طریقت عرفان و عالقج مؤلّف به مباحث عرفانی است .زینالعابدین ابواب
سهدانج كتاب خود را تحت تأثیر مثنوی چنین معرّفی میکند «و ترتیب این كتاب بر سه باب و یکصد حکایت
نهادهاند» (همان :ی.)43
«البابُ االول و هِیَ عُشرَه فصولٍ و خمسینِ حکایهٍ
الفصل :6فی كِثرَۀ الطّاعه و فوایِدِها
الفصل  :4فی التّوبهِ و فوایِدِها
الفصل :1فی الطَّلَبِ الحَالل
الفصل :3فی التوكُّل و فوایِدِها
الفصل :4فِی كِثرۀ البُکاء عَن خشیَّه اهللِ تَعالی
الفصل  :5فی ریاضجِ النَّفسِ و القَناعه
الفصل :9فِی الحِلمِ و العَفو و مَکارِمِ الَاخالقِ
الفصل :7فی اخالیِ عندَ الدُّعاءِ و اِجابَتِها
الفصل :45فی ضناء باطِن و مَعرِفج ضَمیرِ الباطِنِ
الفصل :4فی السَخاء و مذَّمج البُخَالء
الباب الثانی :مُشتملٌ علی خَمسَجِ فصولٍ و هیَ خَمسَ و ثَالثین حکایَج:
الفصل :6فِی الصَّبرِّ عِندَ البَالءِ و نِجاتِها
الفصل :4فی الحالَجِ العَجیبَج عَنِ االولیاءِ
الفصل :1فی كِراماتِ االولیاء
الفصل :3فی الرُّؤیجِ المَنامِ الصُّلحا بَعدِ مُوتٍ
الفصل :5فِی الزُّهدِ االمَراء و عِفَّجِ النِّساء
الباب الثالِث :مشتمل عَلی الفَصلَین:
الفصل  :4فی الحکایَجِ المُتفرقجِ الفَصل  :6فی خاتِمَهُ الکِتابِ و ذكرِ كَراماتِ الدُوَلَجِ السَلطَنیج» (همان :ی .)45
تأثیرپذیری در محتوای حکایات
نویسنده در كاربرد اشعار ،امثال و جملههای فارسی و عربی با مهارت و ظرافت خاصّی عمل كرده و هرداه در متن
اثرش از ابیات مثنوی بهره برده ،آن را با ذكر «مثنوی» م شخّص كرده ا ست .اغلب حکایتها با م ضامینی عرفانی و
داه در قالب تمثیل بیان شده است.
« حکایت :سیییعید جبیر را پرسییییدند كه نماز بامداد چگونه كردی؟ دفت :با پنج غم .یکی آنکه حق تعالی از من
طاعت خواهد .حضرت رسالت ،سنّت و نفس ،شهوت و شیطان ،معصیت و ملکالموت ،جان .طاعت و سنّت را به
قدر طاقت توان از عهده بیرون آمدن و جان به جانان آسیییان توان دادن وقتی كه نفس و شییییطان را توان مقهور
دردانیدن .لمؤلّفه فی التمثیل:
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هسییییتییی تییو ز عییاشییییقییان كییویییش
بییییر دردییییه یییییار یییییاردییییویییییان
لیییییکیین ز حسیییید سییییگییان نییفسییییت
بیییر اسیییییب هیییوا سیییییوار دیییردی
پیییس دور شییییییوی ز دردیییه او
سیییییازنیید هییزار مییکییر و نیییییرنییگ
چییون نییفییس و هییوا شییییونیید مییقییهییور
در مسییییینیید وصیییییل جییا دهیینییدت
سیییییییییراب شیییییوی ز جیییام وحیییدت
سییییییردفیییتیییر كیییائییینیییات دیییردی
در هییر دو جییهییان شیییییوی نییکییونییام

افیییتیییاده ز جیییان بیییه جسیییییتییجیییوییییش
چیییون تشییییینیییه زالل وصیییییلی یجیییوییییان
چییون حییری و هییوا و آز و شیییییهییوت
بیییا شیییییهیییوت و حیییری ییییار دیییردی
بیییر جیییانیییب غیییییییر او نیییهیییی رو
تییا اسیییییب طییلییب تییو را شیییییود لیینییگ
از صیییییحییبییت تییو شیییییونیید مییهییجییور
وز جیییام لیییقیییا بیییقیییا دهییینیییدت
مییخصییییوی شییییوی بییه وصییییل و قییربییت
مییییجییییمییییوعیییج بییییاقیییییییییات دییییردی
كاین اسییت سییلوک را سییرانجام (همان :ی)446

تأثیرپذیری از گلستان سعدی
«دل ستان سعدی موردتقلید ب سیاری از نوی سنددان بعد از وی قرار درفت از جمله بهار ستان جامی ،رو ضج خلد
مجد خوافی ،پری شان قاآنی و من شآت قائم مقام فراهانی» (انواع ادبی و آثار آن در زبان فار سی ،رزمجو :ی.)455
برر سی نظیره های دل ستان ن شان میدهد توجّه بی شتر مقلّدان به ظاهر و ساختار دل ستان یعنی آمیزۀ نظم و نثر
معطوف بوده و هردز نتوانستند كتابی همسنگ دلستان تألیف كنند ،زیرا سبک و زبان سعدی ویژدیهایی داشته
كه مقلّدان از درک آن عاجز بوده و هردز به مقامش دسیییت نیافتهاند .سیییعدی ،در توصییییف كالم خود به ایجاز
میگوید« :غالب دفتار سییعدی طربانگیز اسییت و طیبتآمیز» (دلسییتان ،باب هشییتم) .ملکالشیّعرای بهار معتقد
ا ست ]« :سعدی[ صورت هر حکایت را به نثر و نظم چنان آرا سته ا ست كه هیچ یک ن ذیرد ز یکدیگر نق صان»
(سبکشناسی ،بهار ،ج :3ی .)469
بستانالعارفین و دلستانالعابدین بلحاظ ساختار ،نظیرهای همچون دلستان سعدی است .شباهتهایی بین دو اثر از
نظر سییاختاری وجود دارد از جمله :انتخاب عنوان كتاب كه برداشییتی اسییت از دو كتاب بوسییتان و دلسییتان.
آمیختگی نثر و نظم ،تبویب اثر ،و بیان موضیییوعات اخالقی و حکمی در قالب حکایات كوتاه .سیییاددی در كاربرد
صناعات ادبی ،بهرهدیری از قرآن و حدیث به شیوۀ درج ،ا ستفادۀ بجا و متعارف از انواع سجع و دیگر صناعات
ادبی.
متن اثر غالباً مسجّع است ،امّا دشواریهای لفظی ندارد و به همین دلیل درک مفاهیم حکایاتی كه درونمایج عرفانی
دارند ،دشوار نمینماید .نگاه زین العابدین به نثر مسجّع و دیگر صنایع ادبی ،نگاهی هنری و ادیبانه و خلّاقانه است
و بر پایج معیارهای فصاحت و بالغت شکل درفته و این موضوع میتواند از محاسن و جنبههای موسیقایی و
زیباشناسی اثر باشد.
نمونهای از نثر كتاب
«افتتاح و اختتام این ابواب و ف صول ،در ف صلی بود كه ب ستانی بی دهان در خنده و ابری بی دیددان در دریه بود
و دلستان رزمج دل و ارغوان باز كرده و عندلیب دوشج رباب تاب داده ،لمؤلّفه:
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شیییییده میینییطییقسیییییرا در بییاغ ،بییلییبییل
میییه نیییوروز و فصیییییل دولیییت دیییل
بییه بییلییبییل دشییییتییه مییایییل بییرگ نسییییرییین
بییه سییینبییل دشیییتییه واصییییل نییافییج چین
هییزاران غیینییج انییدر شیییییاخ دییل بییود»
نییهییان دیینییج زر انییدر كییاخ دییل بییود
(بستانالعارفین و دلستانالعابدین :ی.)45
این نسخه میتواند بعنوان نمونهای از آثار كهن و ارزشمند زبان و ادبیات فارسی مربوط به سدۀ نهم هجری مورد
بررسی محتوایی و سطوح مختلف سبکشناسی قرار دیرد تا الیههای پوشیدهای از شیوۀ نگارش و هنرنمایی
نویسنده برای عالقهمندان و پژوهشگران آشکار دردد.
سبکشناسی
رتوریک یا فن بیان و هنر سخنوری ،در نظر قدما تقریباً همان چیزی ا ست كه ما امروزه سبک شنا سی مینامیم.
در زبان فارسی اصطالح سبک شناسی را نخستین بار محمدتقی بهار برای عنوان كتاب خود یعنی سبک شناسی
نثر در سیییال  4335شیییمسیییی بکار برد« .در زبانهای التین  styleبه معنی سیییبک از ریشیییه  stiliusاسیییت
( سبک شنا سی نظریهها ،فتوحی :صص  .)31-33زبان شنا سان معتقدند سبک «به شیوۀ كاربرد زبان در یک بافت
معیّن ،بوسیلج شخص معیّن برای هدفی مشخّص دفته میشود» (لیچ .)4494 ،از منظر دیگر سبک ادبی ،نگرشی
احساسی و مخیّل به جهان درون و بیرون است كه با زبانی احساسی و تصویری بیان میشود (كلیات سبکشناسی،
شمیسا :ی .)44در اینجا به برخی از ویژدیهای سبکی و محتوایی اثر اشاره میشود.
سطح زبانی
سده های هفتم و هشتم هجری ،كاربرد لغات و تركیبات عربی بویژه در آثار علمی و عرفانی ،بدون قیدوبند معمول
می شود و جای واهه های دری را میگیرد و حتّی این تغییرات در قواعد تركیبی و د ستوری فار سی هم راه مییابد.
«در قرون ه شتم و نهم هجری میزان ا ستفاده از كلمات و تركیبات عربی افزایش یافته و بتدریج قوالب معیّنی از
عبارات ،تركیبات و جمالت خای رایج میشود» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج :6صص .)4455-4454
الف) سطح آوایی
سطح آوایی یا موسیقایی ،متن را ازلحاظ ابزار موسیقیآفرین بررسی میکند (كلیات سبکشناسی ،شمیسا ،ج:6
ی .)453هنگامی كه از سطح آوایی یا موسیقایی متن سخن بمیان میآید ،باید از صنایع ارزشمندی سخن دفت
كه بر زیبایی و تأثیردذاری كالم میافزایند .نویسنده از آرایهها به مقتضای موقعیت متن ،برای دلنشینی و تأثیر
كالم و التذاذ ادبی در خوا ننده در حدّ معقول و بر پایج معیارهای فصاحت و بالغت استفاده كرده است .وی از انواع
سجع ،جناس ،همحروفی در حوزۀ بدیع لفظی و از تلمیح ،تشبیه و ایهام در بدیع معنوی بهره بیشتری برده است
كه در باب اول با توجّه به تنوّع موضوع و فصول دهگانه استفاده از آنها كاربرد بیشتری دارد .این اثر قلمی درچه
تقلیدی از نویسنددان دذشته است امّا نگارش آن ،هنرمندانه و ادیبانه است كه مصداقهایی از این صنایع در اثر
ذكر خواهد شد.
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ب) سطح لغوی
استعمال لغات عربی
نویسنده عبارات عربی ،آیات و احادیث را در كنار جملههای فارسی به اقتضای موضوع و بیشتر در راستای بیان
اندیشههای دینی و عرفانی به شیوۀ درج بگونهای آورده كه اختالف و دودانگی زبان در متن ،كمتر احساس میشود.

«القصه بر حسب تقدیر و اراد اهلل رجوع بمرجع اصلی الکاتب حبیب اهلل نمودم و دست رجا در ذیل رَبَّنَا وَآتننَامَا
وَعَدْتَنَا زدم و دل در توشه الّلهُمَّ افتَحنا بیرِزقا بستم و پای قناعت دركنج انقطاع مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهن عَزَّ وَجَلَّ
كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَئُونَةٍ ،وَرَزَقَهُمننْ حَیثُ ال یحْتَسنبُ كشیدم» (بستانالعارفین و دلستانالعابدین :ی.)4
كاربرد صورت كلمات و اصطالحات عربی
داهی كلمات و اصطالحات عربی به رسمالخطّ عربی میآید كه این موضوع در متن و معرفی ابواب سهدانج كتاب
كامالً مشهود است از قبیل «الدّولَجِ السُّلطانیه ،مذَّمَجِ البُخَالء و عِفَّجِ النِّساء (همان :ی  /)45باری عَزَّ اِسمُهُ (همان:
ی /)1وَبِاهللِ التّوفیق و عَلیهِ التَکالن (همان :ی /)7بر كنگرۀ قصرِ اِرجعی اِلیَ ربِّک راضِیَج مَرضیه آشیانه انداخت
(همان :ی.)31
مرا چیست این غصّه و درد و غم (همان :ی.)44
تورا وعده التقنِطوُا با امَم
كاربرد كلمات با مفاهیم عرفانی
« بعد از آنکه ابراهیم ادهم دست همّت بر اسباب سلطنت افشاند و به قدم توبه و اخالی ،مَركب در وادیِ معرفت
راند؛ در اثنای طلب در زمین مکّه او را دیدم (همان :ی.)64
مالحظه و بررسییی بسییامد واههها نشییان میدهد برخی از كلمات پرتکرار در فصییول هفدهدانج كتاب ،مربوط به
عرفان و مفاهیم عرفانی اسییت؛ از قبیل زهد ،توبه ،طاعت ،طلب ،اخالی ،معرفت ،كرامت ،عفّت ،قناعت ،ریاضییت،
وادی و همچنین واهههایی مانند حق با تکرار  /473جان  /474دنیا  /44شیخ  /41نفس  /74ح ضرت  /71عا شق
 /15آتش /15عشییق  /39و هوا  / 35از دیگر لغات پربسییامد و كلیدی متن بشییمار میروند و به نوعی بیانگر تمایل
نویسنده به آوردن لغات خای در مباحث عرفانی است.
ج) سطح نحوی
متن نسخه ساده و به دور از هردونه ابهام و پیچیددی لفظی است .كاربرد جمالت كوتاه ،استفاده از افعال ساده،
رعایت ایجاز و اختصار ،پرهیز از كاربرد لغات دشوار ،دقّت در دزینش كلمات ،آرایش و چینش دقیق آنها براساس
محور همنشینی و جانشینی زبان ،رعایت اجزای جمله ،استفادۀ بجا از تركیبات بدیع ،دوری از هردونه تکلّف و
تصنّع ،از محاسن دیگر و شاخصههای ارزندۀ زبانی و قابل تأمّل در این اثر است.
برخی از ویژگیهای نحوی و رسمالخط
كاربرد جمالت كوتاه و مقطّع
عبارات ،كوتاه آورده شده ،شبیه به آنچه در نثر مر سل میآید « :شیخ د ست بر سر زد و عمامه بینداخت و جبّه
بدرید و خرقه پاره ساخت و چندان بگریست كه از پای درافتاد و بیهوش شد» (همان :ی.)44
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« دفتم :كجا میروی؟ دفت :به زیارت دوستی میروم .دفتم :این كرامت كه توراست چرا نگویی تا او را نزد تو آورند؟
دفت :جهت آنکه ثواب مرا باشد ،سبق درفتم» (همان :ی.)449
رعایت اجزای جمله
نویسنده اغلب برای فهم بیشتر عبارات ،اركان جمله را در جای اصلی خود قرار داده است« :طرّار معاودت نمود و
به م سجد بازدرآمد هنوز شیخ در نماز بود و ردا بر كتف شیخ افکند و باز پس آمد به كنجی ن ش ست تا شیخ از
نماز فارغ شد .طرّار با دل افکار پیش رفت و به شیخ سالم كرد و در پای شیخ افتاد و دفت :خطا كردم و بد كردم
و ندانستم» (همان :ی.)76
كاربرد انواع «ی» :مجهول ،بیان ،شرط ،تمنا ،استمرار و رؤیا
در ز باغت برگ ناری خوردمی

به بدی ز آتش هزاری خوردمی (همان :ی.)55

«راحله بر وی نهادمی و تا مکه بر پشت وی رفتمی» (همان :ی.)13
« وقتی كه خواب بر او غلبه كردی یک سییاعت سییر به زانو نهادی برخاسییتی و به خدمت حق تعالی قیام نمودی»
(همان :ی.)34
كاربرد "همچه" بجای"همچو"
خاطرش همچه بحری اندر شرع  /راسخ اصل بود و شامخ فرع (همان :ی.)95
خاصّه در عالم معاینهاند  /همچه سیماب رو آینهاند (همان :ی .)45
كاربرد الف ممدود بدون مدّ
« مالک دینار دوید :كه از استماع این سخن چندان بگریستم كه بجای اشک نمک اب از چشمهای من بیرون امد
و بعد از آن ابواب ارزو بر نفس خود مسدود دردانیدم» (همان :ی.)46
كاربرد حرف «ک» بجای «گ» با یک سركش در تمامی نسخه
به سنبل كشته واصل نافه چین  /به بُلبل كشته مایل برک نسرین (همان :ی.)43
«كفتم :درد كناه را عالج دانم .كفت :بیان كن تا چکونه است» (همان :ی.)64
سطح ادبی
كاربرد مقوالتی چون صور خیال الزمج هر اثر ادبی ا ست « .سرودههای زیبا ،زبان را تعالی میبخ شد پس هنر همج
سییخنوران آن اسییت كه به زبان زیبایی بخشییند» (بدیع از دیدداه زیباییشییناسییی ،وحیدیان كامیار :ی.)44
زینالعابدین برای آرایش و جذّابیت اثرش با بهرهدیری از سجعهای متوالی و دیگر صناعات ادبی ،با ایجاد تنوع در
م ضامین و درعینحال ساده به سیاق شیخ اجل به هنرنمایی پرداخته ا ست .آرایههای شاخص در اثر انواع سجع،
تشبیه بویژه تشبیه بلیغ است كه بسامد باالیی دارد.
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«باشیید كه بهار الوهیّت از مَهَبِّ عنایت مُتَمَوِّج دردد و كشییتیشییکسییتگان تندباد معصیییت را از درداب حیرت به
سییاحل مغفرت اندازد و آن در اثنا به كرشییمج احسییان به حال این پریشییان پردازد و از قطرۀ زالل نوالِ مرحمت
بینصیب نسازد» (همان :ی.)5
« در اثنای طواف آن پ سر را دیدم .ضعیف و نزار و چون نردس مخمورش بیمار و بی تیمار ،رخ سار دلنارش چون
زعفران اصییفر ،جعد مشییکینش از پریشییانی بی پا و سییر ،قامت چون سییروش از تندباد ریاضییت منحنی دشییته و
انگشتنمای اقاصی و ادانی شده .دلیمپارهای بردوش انداخته طواف میکرد» (همان :ی.)61
صنایع ادبی ،مانند سجع ،توازن ،تمثیل ،مراعات نظیر ،تلمیح ،ت شبیه ،كنایه ،و تن سیقال صفات از جمله صنایعی
است كه در آثار عرفانی بکار رفته است» (تاریخ تطوّر نثر فارسی ،بهار :ی .)61
نمونههایی از كاربرد آرایههای ادبی در بستانالعارفین و گلستانالعابدین
سجع و انواع آن
 متوازی«برخاستم و دفتم ای مغرور مهجور و ای به غفلت و خویشتن پروری مسرور» (همان :ی.)57
«ملکی بود از لباس ایمان عور و از زمرۀ اسالمیان دور» (همان :ی.)54
« پادشهی كه ذات او از مناسبت زمان و مکان مبّراست و صفات جالل او از مقارنت حدوث و امکان معرّا» (همان:
ی.)4
 متوازن« حمد و ثنایی كه اوراق اغ صان و ا شجار ب ساطین قلوب عا شقان با شمار آن بیمقدار نماید و شکر و س ا سی كه
اطباق ازهار ریاحین چمن صادقان با مقدار آن در شمار نیاید» (همان :ی.)4
« و درود وفور و تحیات نامعدود بعدد شهور و ایام و خطوط و ارقام بر رو ضج مطّهر و تربت معطّر خواجج كائنات و
خالصج موجودات ،سید انبیا و قافلهساالر اولیا» (همان :ی.)6
«جوانی به غایت پارسا با بشر حافی طریق مصاحبت داشت .خضر -علیه السالم -دفت :جوانی به صالحیت مشهور
و به عفت معروف مینماید» (همان :ی.)54
 مطرّف«من تو را به عبادت خدای ترغیب میکنم و به طاعت و بنددی حق ترحیب مینمایم» (همان :ی.)57
«طبع نامستقیم ،او را نافع و ناجع نباشد» (همان :ی)65
«از امیرالمؤمنین علیابن ابیطالب  -صلوات اهلل و سالمه علیه -سؤال كردند كه با وجود آن كه همه روز همّت به
ا صالح مهمّات م سلمانان م صروف میداری و همم عالیه به نظم امور جمهور ،معطوف میفرمایی ،لحظهای بر ب ستر
خواب آسایش نمینمایی؟» (همان :ی.)36
واجآرایی (همحروفی)
«این نوع تضرّع مینمود و زار زار قطرات عبرات بر صفحاتِ و جنات میافشاند» (همان :ی.)45
«امروز كه زمام اختیار در كف كفایت تو ست ادر كاری نکنی فردا فریاد واح سرتا علی ما فرطت فی جنب اهلل ،چه
سود دارد و چه فایده كند» (همان :ی .)63
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خاک راه توست بر بادش مده

آتش تشویر بر جانش منه (همان :ی.)3

صفت شمار (تنسیق الصّفات)
«هركه را آموزش روزدار و تعلیم چرخ كجرفتار نرم و دانا و عاقل و بینا نکند ،ادویج نصایح حکما او را نافع نباشد»
(همان :ی.)65

«كفّار خاكسار ،روی به هزیمت نهادند و اسالمیان ،مغتنم و مبتهج و مسرور متفرق شدند» (همان :ی.)455
تلمیح
تلمیحات بکاررفته در اثر بیشییتر از نوع تلمیحات قرآنی  -دینی اسییت؛ مانند تلمیح به آیات ،داسییتانهای قرآنی،
احادیث و اشاره به نام پیامبران از جمله :خضر نبی (ع) ،سلیمان (ع)  ،نوح (ع) ،یو سف (ع) ،محمد (ی) ،موسی
(ع) ،عیسی (ع) ،یعقوب (ع) و شخصیتهای دینآور چون مانی و اشاراتی به اصحاب كهف ،كوه طور ،اسکندر و آب
حیات شده است.
«تا آنکه او را دعوتِ اِرجعی اِلی ربّک در رسید من بر بالین وی نشسته بودم» (همان :ی.)44
« مقصود آفرینش افالک و مشرف به تاجِ لَوالک ،خالصج اصفیا ،محمد مصطفی صَلَواتُ اهللِ عَلیهِ و عَلی آلِهِ اَجمَعین
كه حامل لوای رسالت و امین اسرار و شغل نبوّت است» (همان :ی.)3
نویسنده داه تلمیحات را بصورت تشبیه بکار برده است« :منزّهی كه اوهام بشری و افکار اسرار ملکی به كنه ذات
و اسرار صفات او محیط نشود و از تجلّی نور معرفت او طور موسی مضطرب دردد» (همان :ی.)6
بی خبر بُد شیخ میشد همچو باد  /از قضا چون یوسف اندر چَه فتاد (همان :ی.)15
نیز :ر.ک( :اصییحاب كهف ،ی /3خضییر ،ی /54عیسییی ،صییص64،77،96و /439سییلیمان ،ی /446ابراهیم،
صص467و /94اسماعیل ،ی /415آب حیوان ،ی  /437دنج قارون ،ی.)99
تضاد و مقابله
ویسنده ،مقابلهها را بشکل ساده امّا زیبا بکار برده است.
دیییده كییه او الیییق آن روی نیییسییییت
روشییینی دیییده در افسیییرددی اسییییت

ظلمییت او خوبتر از روشییینی اسییییت
زنییددییی روح تییو در مییرددییی اسییییت
(همان :ی.)434

كنایه
كنایهها بیشتر از نوع كنایج از فعل یا مصدرند.
«بعد از سییاعتی مرغ روحش قفس قالب تهی سییاخت» (همان :ی« .)36بر كنگرۀ قصییر اِرجِعی اِلی ربّک راضیِیَه
مَرضیه آشیانه انداخت» (همانجا) .مفهوم كنایی هر دو جمله «مردن» است.
«مردم از كشتی بیرون آمده و چهره بر خاک میمالیدند و سجدۀ شکر حق به تقدیم میر ساندند» (ی .)47كنایه
از :شکردزاری.
«وجود از این سرای فانی بازپرداخت» (همان :ی .)33كنایه از مُردن
« چون شیییب درآمد و جهان تاریک شییید از جوانب افاعی و حیّات در حركت آمدند دلم از جای بشییید» (همان:
ی .)34دل از جای شدن :كنایه از ترسیدن.
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«از این سخن روی در هم كشید ،پیر را در كنار درفت و در برِ پیر جان تسلیم كرد» (همان :صص 56و .)53روی
در هم كشیدن :كنایه از ناراحت شدن /جان تسلیم كردن :كنایه از مردن
سایركنایات
سراچج دون :كنایه از دنیا (همان :ی.)56

دارالقضا :كنایه از آخرت (همان :ی.)3

استعاره
«این آرایه [اسیییتعارهم زمانی موجب آرایش كالم میشیییود كه بر لطافت كالم بیفزاید و بعید نبوده ،مطبوع طبع
خواننده باشد» (حدائق السِّحر).
اغلب استعارههای این اثر از نوع مصرحه هستند.
«در اثنای طواف آن پسر را دیدم ،ضعیف و نزار و نردس مخمورش بیمار و بی تیمار» (همان :ی.)63
«دریان از پیش آن ماه تابان بازدشتم» (همان :ی.)414
همه بهر آن سرو نوخاسته  /به دل دشته محزون و جان كاسته (همان :ی.)454
به ترتیب استعاره از چشم ،زیبارو ،یار و معشوق است.
0

تشبیه
تشبیه و انواع آن در این اثر بسامد باالیی دارد و اغلب تشبیهات ح سّی به ح سّی و نتیجه تأمّالت و دقّت نویسنده
در محیط پیرامون برای آفرینش تصاویر بدیع است.
تشبیه مركب
همچو عروسان سبز سرو چمان را (همان :ی.)4
حکمت او در نگار سبز درفته
تشبیه تفضیل
به تندی ز بادِ صبا تیزتر  /به جستی ز آهو سبکخیزتر (همان :ی.)414
تشبیه بلیغ
نویسنده از تشبیه بلیغ كه رساترین ،زیباترین و خیالانگیزترین نوع تشبیه است ،بوفور استفاده كرده است.
ازجمله« :مرغ روحش از زندان تن بر قصر جنان آشیان انداخت» (همان :ی.)47
نیز (ر.ک :شربت مناهی ،ی /76كسوت معاصی ،ی /477تنور احسان ،ی /459صابون استغفار ،ی /64درداب
حیرت ،ی /5كان فتوت ،ی /9جویبار فضیییلت ،ی /413سییاحل مغفرت ،ی /5جام غرور ،ی /46آتش تشییویر،
ی /3خوانچج دنیا ،ی.)49
مبالغه

 .4شفیعی كدكنی معتقد است تشبیه از روشنترین و آشکارترین مباحث بالغی است و میگوید «بیجا نیست ،نویسنددانی مانند «مبرد» و
«ابو هالل ع سکری» دربارۀ اهمیت ت شبیه دفتهاند« :هیچ ادیبی از آن ،بینیاز نی ست» ( صور خیال در شعر فار سی ،شفیعی كدكنی :ی
.)15
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شدی سنگ زیر سُمش ریزریز (همان :ی)414
زدی چون قدم بر زمین تیز تیز
.
«خروش و نوحه و فغان از مسلمانان به كیوان رسید» (همان :ی.)455
آن جوانبخت جهانبخش كه از هیبتِ او

باد بر غنچه نیارد كه كند پردهدری (همان :ی.)7

مراعات نظیر
«كشتیشکستگان تندباد معصیت را از درداب حیرت به ساحل مغفرت اندازد» (همان :ی.)5
«در سییر با تجلی حضییرت الوهیّت عشییق میباخت و پنهان در طاسِ شییوق حق ،مهرۀ نرد درمیباخت» (همان:
ی.)54
ایهام تناسب
روز و شب در ترک طاعت خو درفت  /چین ز شام كفر در ابرو درفت (همان :ی.)33
محور ایهام -4 :كشییور چین -6 ،چین و چروک /كشییور چین با شییام و كفر از سییویی و چین و چروک در ابرو
انداختن از سوی دیگر دایرۀ تناسبی میسازد.
انواع همگونی (جناس)
جناس تام
«امروز روزی است كه فردا ندارد و تا قیامت روزی بدین لطافت روزیِ تو نخواهد شد» (همان :ی.)34
جناس همریشگی (اشتقاق)
این چه حال است این چه سرّ است این چکار  /این چه طالب این چه مطلوب است و یار (همان :ی)16
«حضرت شاهزاده جهان باسط بساط امن و امان مركز اساس اسالم و ایمان» (همان :ی.)7
تو لطف نما و مرحمت كن  /هستی تو كریم ،مکرمت كن (همان :ی.)76
جناس افزایشی
دست زد در پای شیر با وقار  /تا برون آمد از آن چاه چو قار (همان :ی.)14
«دست از دامن طلب ندارند تا به مطلوب حقیقی رسند» (همان :ی.)46
در مسند وصل جا دهندت  /وز جام لقا بقا دهندت (همان :ی.)443
جناس خط
«دفتند :ای شخص دمان بَد مَبَر كه این مقتول خلق نیست و مقبول حق است» (همان :ی.)64
«دفت :زبان از بیان و بنان از ترجمان اظهار این معانی قاصر است» (همان :ی.)57
چون تو نخوری فریب ایشان /
هردز نشوی قریب ایشان (همان :ی.)444
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جناس مضارع
«ابراهیم ادهم منصب تخت و رخت را وداع كرد» (همان :ی.)19
نیز(ر.ک :غیب و ریب ،ی /14كافی و حافی ،ی /55رزم و بزم ،ی /474دنج و غنج ،ی.)46
جناس لفظ
آن حُسن تركان چین و ختا  /چو دیدم فتادم به فکر خطا (همان :ی.)51
سطح فکری و محتوایی
آثار ادبی در هر قالب و شیوهای میتوانند نمودی از اندیشهها و افکار پدیدآورنددانشان باشند .از این دست آثار ،در
ادب فارسی بسیار یافت میشوند كه صرف نظر از موضوع اصلی سخن ،صاحب اثر در آن به بیان اندیشه و تفکّرات
خود پرداخته است .توجّه به معارف اسالمی و عرفان در آثار سدههای هفت ،هشت و نه كامالً مشهود است« .قرون
هفتم ،هشتم و نهم دارای وجوه مشترک خا صّی است كه بارزترین نمود درونگرایی با مختصج فکری ،عرفان است
و در این دوران اشاره به معارف اسالمی دستردهتر میشود» (كلیات سبکشناسی ،شمیسا :ی.)74
قرن نهم هجری از نظر فکری ،ادامج دورۀ مغول ا ست و زمینههای تاریخی برای رواج عرفان و ت صوف مهیّا ست و
نظام خانقاهی و خانقاهن شینی رواج خا صی دارد« .آثار سدۀ نهم از نظر فکری همانند دورۀ مغول بر باطننگری و
درونبینی و روحیج دنیاستیزی حاكم است» (سبکشناسی شعر پارسی از رودكی تا شاملو ،غالمرضایی :ی.)666
عالقج شاهزاددان تیموری به شعر و هنرهای ظریف و كتابت از جمله دالیل رواج و رونق ادب فارسی در قرن نهم
ا ست .شاهزاددان تیموری ب سبب همن شینی با ایرانیان ،خوی مغولی خود را تا حدّ زیادی ازد ست داده بودند و
بی شتر آنان با شعر ،خط و تذهیب و سایر هنرهای ظریف انس دا شتند .شاعرپروری و هنردو ستی شاهزاددان
تیموری ،باعث رواج شعر و نقا شی و هنرهای مربوط به كتابت شد كه پی شرفت همج این هنرها در ع صر صفویّه
مدیون عالقه و تالش شاهزاددان تیموری است (همان :صص .)654-654
مؤلّف با تأ سّی به شیوۀ رایج ،كتابش را با ستایش خداوند ،نعت و منقبت پیامبر (ی) ،ذكر ویژدیها و سیرۀ ائمه
(ع) ،و تمجید دو تن از سالطین عهد تیموریان آغاز میکند .این نسخه جلوههایی از عرفان و جهانبینی ،اعتقادات
و تفکّرات نویسنده را نمودار ساخته و چنین مینماید كه زینالعابدین با عرفان و مسلک عرفا و سلوک آنها آشنایی
دا شته و ردههایی از آموزههای عرفانی را در اثرش پدیدار ساخته ا ست .ا شاره به فواید و اثرات توبه ،توكل بر خدا
در همج امور ،بیاعتنایی به دنیا ،ترک د نیاخواهی ،اخالی ،سییخا و مذمّت بخل ،كسییب روزی حالل ،عفو و مکارم
اخالق از دیگر مضامین این دستنوشته است.
تفکّرات نویسنده ناشی از عرفان و موضوعات حکمی است .عنوان ،فصول و موضوعات این كتاب بر پایج مبانی
عرفانی شکل درفته و سلوک عرفا و درایشهای فکری آنها در قالب حکایاتی زیبا و كوتاه به شیفتگان و رهروان این
مکتب عرضه شده است؛ دوری از تعصّبات قومی و مذهبی ،نشر اخالق و تربیت جامعه به شیوۀ پند و اندرز ،توجّه
به عامّج مردم ،ارتباط افراد با یکدیگر ،آمیختگی اصول و معتقدات دینی با اخالقیات و امور جامعه ،اعتقاد به
سرنوشت و مشّیت الهی و فطرت انسانها در این اثر تأمّلبرانگیز است.
نویسیینده توفیق نگارش كتابش را تقدیر الهی و ارادۀ خداوندی در سییایج عنایت دو تن از سییالطین ادبدوسییت
تیموری میداند .این نسخه مجموعج درانبهایی از اطالعات دونادون درخصوی مرام و مسلک عرفا و بزردانی است
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كه سییالها در راه سییلوک و عرفان دام برداشییته و عمر خود را در راه تزكیج نفس و تربیت مریدان و پیروان خود
صرف كرده و با رفتار عملی خود سعی داشته الگویی مناسب برای مریدان و طالبان حق و حقیقت باشند .نگارنده
با نبوغ ادبی خود كو شیده میان تفکّرات عارفانج خود با اندی شههای بزردان و عارفان كه محتوای فکری این اثر را
تشییکیل میدهد ،پیوند برقرار كند و در قالب حکایاتی عبرتآموز كه سییرشییار از مفاهیم اخالقی و تربیتی اسییت،
آموزههای ناب عرفانی و دینی را با جنبههای ادبی همراه كند تا بر ارزش ادبی و جذّابیت اثرش بیفزاید.
نتیجهگیری
در میان دنجینههای كهن ادب فار سی ،آثار فراوانی یافت می شوند كه هنوز نا شناخته و مغفول ماندهاند از جمله:
ن سخج خطّی ارز شمند ب ستانالعارفین و دل ستانالعابدین اثر زینالعابدین شیروانی مربوط به سدۀ نهم هجری.
مطالعه و برر سی اثر ن شان میدهد مؤلّف در نگارش اثر تحت تأثیر موالنا و سعدی بوده و كتابهای ادبی قبل را از
نظر دذرانده تا با تأ سّی به این دو كتاب ارزنده ،دل ستان سعدی بلحاظ م سائل متعالی تربیتی و اخالقی و مثنوی
ب دلیل مضیییامین ناب عرفانی ،به بیان سیییلوک عارفان و مَنِش بزردان در قالب حکایاتی زیبا و كمنظیر ب ردازد.
مضمون و محتوای كتاب ،عرفانی و تعلیمی است امّا ازلحاظ ساختار و ویژدیهای ادبی ،تبویب ،تلفیق نظم و نثر و
حکایتدویی به طرز دلستان سعدی فراهم آمده است.
ب نثر كتاب ساده و
متن اثر ،با عبارات سنجیده ،دلن شین ،آهنگین و سر شار از مفاهیم ادبی شکل درفته و غال ِ
روان ا ست و ویژدیهای نثر مر سل در آن دیده می شود به همین دلیل ،فهم عبارات د شوار نی ست .واكاوی صور
خیال در اثر ن شان میدهد كه در باب نخ ست با توجه به تنوّع ف صول دهگانه ،انواع سجع و ت شبیه و بویژه ت شبیه
بلیغ ،بسییامد باالیی دارد و مؤلّف هرداه كالم به او مجالی د اده از آنها در جای جای سییخنش بهره برده امّا در دو
باب دیگر كاربرد صناعات ادبی اندكی كمرنگتر شده و همین مو ضوع نثر وی را به مر سل نزدیکتر كرده ا ست.
تشبیهات بکاررفته در متن اغلب حسّی به حسّی است و رعایت این ویژدی مؤلّف را به شیوۀ تصویرآفرینی شاعران
و نویسنددان سبک خراسانی نزدیک كرده است .وی همچنین از دیگر صناعات ادبی در نگارش اثر استفاده كرده
كه بیشتر لفظی هستند.
زینالعابدین ا شعاری از سرودههای خود را به فراخور مو ضوع ،ضمن حکایات به سبک دل ستان آورده كه با ذكر
«لمؤلفه» شاخص شده ا ست و از دیگر امتیازات ادبی اثر ب شمار میرود .وی از آیات و احادیث به شیوۀ درج در
كالمش سود ج سته و سخن را بدان آرا سته ا ست .متن ن سخه شامل یک دیباچه ،سه باب ،هفده ف صل و یک صد
حکایت است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دهاقان استخراج شده است .سركار خانم دكتر مریم محمودی راهنمایی این پایاننامه را بر عهده
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داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای ابراهیم جانی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و
تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .سركار خانم دكتر پریسا داوری و آقای دكتر حسین آقاحسینی نیز با كمک به
تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاوران این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای
مقاله حاصل تالش و مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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