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چکیده
خواجه يوسف همدانی از مشايخ نسبتاً گمنام عرفان در قرنهاي پنجم و ششم هجري است و تنها
اثر باقیمانده از وي کتاب رتبه الحیات است .خواجه يوسف ،اين کتاب را بر پايۀ پرسش و پاسخ
تنظیم کرده است .وي در اين کتاب پس از طرح پرسشهايی از مخاطبی فرضی ،با زبانی ساده ،بر
اساس آموزههاي عرفانی ،به پاسخگويی میپردازد .متن اين کتاب ،به شعر بسیار نزديک شده است.
بیترديد عالوه بر عنصر عاطفه که در آن بهوضوح قابل تشخیص است ،ويژگی بارز آن ،موسیقی
کالم است .نويسنده در اين کتاب از «زبان راز» سخن گفته است .وي با اين تعبیر عالوه بر توجّه به
لطايف رازناک عرفانی ،به ظرافتها و زيبايیهاي زبان فارسی و فصاحت و بالغت آن نیز اشاره کرده
است .افزون بر آرايههاي لفظی و معنوي ،وجود برخی از عوامل صرفی (بهکارگیري واژههاي
غیرساده ،ترکیبهاي اضافی ،مترادف ،مصدر کامل ،مصدر کوتاهشده ،حاصل مصدر ،فعل ماضی
استمراري با ساخت «ماضی ساده  +ي» ،فعلهاي پیشوندي ،تتابع اضافات« ،الف» تفخیم و «و» استیناف
(«و « +امّا») و عوامل نحوي (بافت سادۀ زبان ،کوتاهی جملهها ،جايگاه واژگان ،حذف ،تکرار،
جملههاي پرسشی و عطف) ،موجب ايجاد آهنگی خاص در نثر کتاب شده است .در اين نوشتار،
مختصّات زبانی اين کتاب (با تأکید بر عنصرهاي موسیقیساز) ،بر پايۀ واکنش کالمی و با روش
گفتمانکاوي ،به اجمال معرّفی شده است.
کلیدواژه :خواجه يوسف ،رتبه الحیات ،واکنش کالمی ،گفتمانکاوي.
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي (نويسندۀ مسئول)
 دانشجوي دکتري دانشگاه رازي
تاريخ وصول 2297/62/23 :ـ پذيرش نهايی2291/63/62 :
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 .0مقدّمه
خواجه يوسف همدانی ،از مشايخ بزرگ ايران در قرنهاي پنجم و ششم هجري
قمري است که در سال  446يا  442هـ.ق .در روستاي بوزَنجِرد از توابع همدان (در
حدود سفیدکوه ،در يک منزلی همدان در راه ساوه و ري) به دنیا آمد .وي پس از
سالها تحصیل و تهذيب ،در سال  062هـ.ق به بغداد رفت و در مدرسۀ نظامیه ،مجلس
وعظ برپا کرد .در اين سفر ،حادثهاي رخ داد که از حوادث مهم تاريخی آن عصر به
شمار آمده است؛ جامی اين رخداد تاريخی را در نفحات االنس چنین مینگارد:
«چنین گويند که وقتی در نظامیۀ بغداد وعظ میگفت .فقیهی معروف به ابنالسقّا در
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

مجلس برخاست و مسئله پرسید .گفت :بنشین که در کالم تو رايحۀ کفر میيابم و
شايد که مرگ تو نه بر دين اسالم باشد .بعد از آن ،به مدّتی نصرانیاي به رسم رسالت
از پادشاه روم به جانب خلیفه آمد .ابن سقّا به جانب وي رفت و از وي التماس
مصاحبت کرد و گفت :میخواهم که دين اسالم را بگذارم و در دين شما درآيم.
نصرانی آن را از وي قبول کرد و با وي به قسطنطنیه رفت و به پادشاه روم بپیوست.
گويند ابنسقّا قرآن حفظ داشت و در وقت موت از وي پرسیدند که :هیچ از قرآن بر
خاطر تو مانده است؟ گفت :هیچ باقی نماندهاست ،االّ اين آيه که ربّما يودّ الّذين
کفروا لوکانوا مسلمین» (جامی .)422 :2213 ،افزون بر عبدالرحمن جامی ،عطّار
نیشابوري هم در تذکره االولیا و منطق الطّیر و الهی نامۀ خود ،از خواجه يوسف سخن
گفته و از او به بزرگی ياد کرده است.
خواجه يوسف در سال  032هـ.ق در شهر بامیین (میان هرات و بغشور) از دنیا
رخت بربست و به ديدار حق شتافت .آثار برجاي مانده از وي اندک است .2 :رتبه
الحیات (تنها اثر باقیمانده از او)؛  .3شرح منازل السائرين خواجه عبداهلل انصاري؛ .2
چند رباعی.
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در اين نوشتار ،بر آن هستیم که بر پايۀ واکنش کالمی 1و با روش گفتمانکاوي

2

به توصیف و تحلیل اجمالی نثر کتاب رتبه الحیات بپردازيم تا عالوه بر آشنايی با نثر
اين کتاب ،شاهد نمونهاي از نثر عرفانی سدۀ ششم هجري هم باشیم .گفتنی است در
اين خصوص ،تنها به ويژگیهاي زبانی اين کتاب پرداختهايم.
 .0-0مسئلة پژوهش
مسئلۀ اصلی اين مقاله ،چگونگی مختصّات زبانی کتاب رتبه الحیات ،با تأکید بر
عنصرهاي موسیقیساز ،بر پايۀ واکنش کالمی و با روش گفتمانکاوي است.
 .0-0پیشینة پژوهش
افزون بر آثاري که در مقدّمه از آنها ياد شد ،کتابهاي دانشنامۀ جهان اسالم و
جستوجو در تصوّف ايران از عبدالحسین زرّينکوب و از میان کتابهاي تألیفی

دربارۀ مختصّات نثر فارسی هم میتوان به سبکشناسی ملکالشّعرا بهار ،فنّ نثر در
ادب فارسی نوشتۀ دکتر حسین خطیبی ،هزار سال نثر فارسی از کريم کشاورز،

درآمدي بر سبکشناسی ساختاري به قلم محمّد قیاسی ،درآمدي بر سبکشناسی در
ادبیّات ،تألیف محمود عباديان و سبکشناسی اثر محمود فتوحی اشاره کرد .عالوه بر
آن ،مقاالتی نیز براي آشنايی با زندگی ،احوال و افکار خواجه يوسف همدانی و
کتاب رتبهالحیات ،قابل ذکر است :مؤذّنی ( )2212انديشههاي عرفانی دو عارف
نامدار ،خواجه يوسف همدانی و شیخ نجمالّدين رازي را مقايسه کردهاست .مشتاقمهر

( )2212به معرفی زندگی و طريقۀ عرفانی خواجه يوسف همدانی و کتاب رتبه الحیات
پرداخته و دربارۀ آن اظهار نظر کرده است .غالمحسینزاده ( )2213چند نکته دربارۀ
خواجه يوسف همدانی ،از جمله کنیه ،زندگی ،زادگاه ،شاگردان ،سفرها ،محلّ دفن،
آثار و کرامات او بیان کرده است .دو مقالۀ زير نیز هرچند دربارۀ خواجه يوسف
همدانی و سبک نثر او نیست ،با موضوع نوشتۀ حاضر تناسب نزديکی دارد :مريم
نجفی ،مظاهر نیکخواه و اصغر رضاپوريان ( )2297در مقالهاي با عنوان «بررسی
1.Speech Act
2 Discourse Analysis
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جنبههاي بالغی در تفسیر کشف االسرار» پس از ارائۀ توضیحاتی دربارۀ سبک و
سبکشناسی ،به معرفی ويژگیهاي زبانی سبک کشف االسرار پرداخته و نوشتهاند که
بارزترين ويژگی زبان کشف االسرار ،آهنگین بودن آن است .فرزاد بالو و علی رجبی

دوغیکاليی ( )2290در مقالۀ «بررسی ساختار زبانی کشف المحجوب و مصباح
الهدايه» ،پس از ارائۀ توضیحاتی اجمالی دربارۀ نثر کشف المحجوب و مصباح
الهدايه ،در دو بخش کلّی ويژگیهاي صرفی (نظام واژگان) و ويژگیهاي نحوي
(نظام دستوري) ،مختصات اين دو اثر عرفانی را همراه با شاهد مثال معرفی و در پايان،
ويژگیهاي يادشده را تحت دو عنوان شباهتها و تفاوتها مقايسه کردهاند .همانطور
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

که مشاهده میشود ،هیچکدام از نويسندگان آثار يادشده ،بهطور خاص به ويژگیهاي
زبانی نثر خواجه يوسف همدانی در کتاب رتبه الحیات ـ که موضوع اين نوشتار است ـ
نپرداختهاند؛ بنابراين ،نوشتۀ حاضر ،نخستین تالش در اين زمینه به شمار میآيد.
 .0-3روش پژوهش

جان آستین ،1زبانشناس و فیلسوف دانشگاه آکسفورد ،نخستین کسی بود که

نظريۀ کنش گفتار را که در تکوين و تکامل تحلیل گفتمان ،نقش بسزايی دارد ،ارائه
کرد (ر.ک :آقاگلزاده .)30 :2294 ،از اندروگاتلی 2نقل شده است« :زبانشناسان
معتقدند که اهمیت عمدۀ نظريۀ کنش زبانی در پیدايش روشهاي نوين مطالعات
زبانی ،بهويژه تحلیل گفتمان ،در اين است که اين نظريه پلی میان نظريۀ انتزاعی
زبانشناسی و واقعیات و مشاهدات عینی مبنی بر چگونگی کاربرد زبان ايجاد میکند
و اطالعات جالبی دربارۀ کاربرد عینی زبان به ما میدهد» (همان).
دربارۀ روش گفتمانکاوي يا تحلیل گفتمان هم بايد گفت که خاستگاه اصلی اين
روش ،زبانشناسی است و امروزه «يک روش تحقیق بینرشتهاي است که به مطالعۀ
ساختارهاي متون می پردازد و براي آنکه چگونگی تکوينِ معنا را توضیح دهد،

1.John Austin
2.Andrew Gatley
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ويژگیهاي زبانی و اجتماعی ـ فرهنگی متون را بررسی میکند» (مکاريک:2292 ،
 .)326البتّه شايان ذکر است تأکید ما در اين نوشتار ،بر ويژگیهاي زبانی است.
در نوشتار حاضر با اين رويکرد به مطالعۀ مختصات نثر رتبه الحیات پرداختهايم تا
دريابیم که مؤلف چگونه از ظرفیت بالغی زبان براي بیان آموزههاي تعلیمی و عرفانی
خود بهره گرفته است .بنابراين ،از آنجا که هدف ما در اين پژوهش ،بررسی
کارکردهاي کالمی در کتاب رتبه الحیات است ،کار خود را بر پايۀ نظريۀ کنش
کالمی ارائه کردهايم؛ زيرا اين نظريه «به بررسی اين نکتۀ محوري میپردازد که
چگونه در بافتی معیّن ،گفتهها به خودي خود کاري را انجام میدهند» (همان .)322 :ما
هم از اين طريق است که به کارکردهاي ادبی متن اين کتاب پی میبريم .نظريۀ کنش
کالمی «هماکنون بهعنوان سنگ بناي گفتمانکاوي يا کاربردشناسیِ زبان ،جايگاه
درخوري به دست آورده است» (همان.)344 :

 .0مبانی نظری
 .0-0ویژگیهای زبانی
زبان ،کارکردها و نقشهاي گوناگونی در فرايند زندگی فردي و اجتماعی ما

دارد« .ياکوبسن 1بر مبناي میزان اهمیت عوامل گوناگونی که در هر رخداد ارتباطی
حضور دارند ،شش کارکرد را براي زبان برمیشمارد که عبارتاند از :کارکردهاي
عاطفی يا بیانی ،کنايی ،همسخنی ،ارجاعی ،فرازبانی و ادبی (همان.)201 :
کارکرد يا نقش ادبی زبان ،کارکردي هنري است و همواره در طول تاريخ
بهعنوان رسانهاي تأثیرگذار ،نقشی بسیار مهم در جوامع گوناگون داشته است و اهل
قلم با سبکها ،گرايشها و سلیقههاي مختلف از آن ،بیشترين بهره را بردهاند .البتّه
سبک زبان نوشتاري هر شخصی خاصّ اوست؛ زيرا هر نويسندهاي معموالً ـ جدا از
وجه اشتراکی که در سبک نويسندگی با ديگر معاصران خويش دارد ـ متناسب با نوع
انديشه ،دانش ،تخصّص ،منابع ،تکیه کالم ،محیط زندگی و ،...از دستگاه زبانی
1.Jakobson
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منحصربهفردي برخوردار است و بهطور طبیعی در زبان نوشتاري خود از واژگان،
اصطالحات و ساختار نحوي ويژهاي استفاده میکند .اين ويژگی ،باعث تفاوت سبک
نوشتار نويسندگان يک دورۀ خاص میشود .بر اين اساس ،در اين مجال به بیان
شماري از ويژگیهاي سبکی نثر کتاب رتبه الحیات میپردازيم تا اندکی با زبان راز
نويسنده آشنا شويم؛ ويژگیهايی که بهعنوان موسیقی ويژۀ نثر اين کتاب ،در قالب
نمودهاي زبانی و بالغی ظاهر شده است .به نظر میرسد سرچشمۀ اين موسیقی،
مشرب تصوّف و عرفان باشد که با عواطف انسانی ،پیوندي ناگسستنی دارد .شايد هم
تا حدودي متأثّر از شیوۀ وعظ و خطابۀ واعظان و خطبهخوانان باشد .نیز ممکن است
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

برخاسته از نوع بینش و جهانبینی عارفان باشد که مجموعۀ هستی را برخوردار از لحن
و موسیقی خاصّی میدانند و معتقدند که از سراسر هستی ،نوايی دلنشین شنیده میشود
و موسیقیهاي موجود در جوامع انسانی هم بازتابی از اين موسیقی فلکی است:
پس حکیـــــمان گفـــــتهاند اين لحــنها

از دوار چـــرخ بگرفتیــــــم ما

بانگ گردشهاي چرخ است اين که خلق

میسرايندش به طنبور و به حلق
(مولوي)722-720 /4 ،2217 ،

عنصرهاي موسیقیساز در نثر رتبه الحیات ،گوناگون است .اين عنصرها را
می توان در دو بخش عوامل بالغی و زبانی مطالعه کرد .ما در اين نوشتار ،عوامل زبانی
مؤثّر در ايجاد موسیقی نثر اين کتاب را با دو عنوان «عنصرهاي صرفی موسیقیساز» و
«عنصرهاي نحوي موسیقیساز» مطالعه میکنیم.
 .0-0-0عنصرهای صرفی موسیقیساز

از جمله عنصرهاي تأثیرگذار در موسیقی سخن ،وجود عنصرهاي مختلف صرفی با
ساختهاي گوناگون است .شماري از اين عنصرهاي موسیقیساز را در نثر رتبه

الحیات میتوان چنین بیان کرد:
 .0-0-0-0واژگان خاص
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کاربرد برخی از واژههاي غیرساده ،بهويژه با ساختار «اسم /صفت  +گاه» در سراسر
رتبه الحیات نسبتاً فراوان و چشمگیر است و از مختصّات زبانی اين اثر شمرده میشود.
تکرار پسوند «گاه» در واژههاي آرامگاه ،آسايشگاه ،انسگاه ،تابشگاه ،تماشاگاه،
جلوهگاه ،قدمگاه ،ناجايگاه ،نزهتگاه و نظارهگاه ،موسیقی ويژهاي در نثر اين کتاب
پديد آورده است .نیز بايد افزود که اين واژهها عالوه بر اينکه به سبب ساختار خاص
خود ،موسیقی ويژهاي در کالم پديد میآورند ،فشردهاي از معانی هستند که طبعاً
کنش کالمیِ اثربخشی خواهند داشت:
«و از عالم آرامگاه و آسایشگاه اسالم سفر کردن بـه عـالم آسایشـگاه ايمـان آن
است که( »...همدانی...« .)29 :2223 ،و انسگاه حظوظ دنیا عامر و آبادان بـود» (همـان:
...« .)22 - 23از اعیان و بیان خلق مقصود آن است که تابشگاه احسان و محلّ انـوار»...
(همان...« .)23 :تماشـاگاه وي صـوامع و مسـاجد مقرّبـان آسـمان بـود» (همـان.)29 :
«...جلوهگاه محشر خاليق اوّل و آخـر بـود» (همـان...« .)43 :حـال ايـن مريـد کـه در
قدمگاه خانه «يراک» افتد( »...همان...« .)02 :و به ناجایگاه مشغول شدن وي بـه ذکـر
فاضلتر بود» (همان...« .)41 :نزهتگـاه امـر و نهـی و وعـد و وعیـد و( »...همـان.)43 :
«...نظارهگاه وي سلطنت و عظمت ديّان بود» (همان.)29 :
همانطور که مالحظه میشود ،واژههاي مشتقّی که با تکواژ «گاه» ساخته شدهاند،
در اين کتاب ،بسامدي درخور توجّه دارند .فراوانی اين واژهها موسیقی خاصّی به متن
بخشیده و آن را ممتاز و برجسته ساخته است.
 .0-0-0-0واژههای مرکّب
افزون بر واژههاي يادشده ،وجود برخی از ديگر واژهها بهويژه واژههاي مرکّب نیز
در اين کتاب درخور توجّه است:
«آدمی را اين چیزها ضرورت بقاي نفس کارکن حمّال است» (همان.)26 :
«...نکوهش آسايشگیرندگان و آرامیدگان به سالمت و امن دنیاست به آن» (همان:
...« .)22- 26و اگر ايمان از تصديق بود ،باوردار آن کس بود که فرمانبُردار بود»
(همان ...« .)27 :و چون آدمیان بدان جهان روند ،بعضی پرسندگانند در گور و بعضی
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ملقّنانند و بعضی براق آرندگانند بر سر خاک ،بعضی حلّه و استبرق آرندهاند از پادشاه
ـ جلّ جالله ـ و بعض هديه و تحفه رسانندهاند از خداوند ـ عزّ و جلّ ـ و بعضی
ساقیاند و بعضی خوان نهندهاند و بعضی مغنیانند» (همان...« .)22 :اي در هفت کشور
زمین بینظیر! در هفت طبق آسمان بیهمتايی؛ در انس و جنّ ،کارران و میر ،در
ممالک و ملکت و ملک شاه و شاهنشاه« (همان.)23 :
با مطالعۀ اين نمونهها ،بیدرنگ پی میبريم که واژههاي مرکّب «کارکن»،
«باوردار»« ،براق آرندگان»« ،تحفه رساننده»« ،خوان نهنده» و «کارران» براي خواننده،
واژههايی بديع هستند .بیشک اين ويژگی ،موسیقی نثر ـ بهويژه موسیقی معنوي آن ـ
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

را تقويت کرده است .با نگاهی به تأثیر برخی از واژهها در گفتمان ،بهروشنی به اين
نکتۀ مطرحشده در نظريۀ واکنش کالمی پی میبريم که «چگونه در بافتی معیّن،
گفتهها به خودي خود کاري را انجام میدهند» (مکاريک.)322 :2292 ،
 .3-0-0-0ترکیبهای اضافی ،بهویژه تشبیهی
عالوه بر واژگان خاص و مرکّبی که نمونههايی از آنها را مشاهده کرديم،
ترکیبهاي اضافی ،بهويژه اضافههاي تشبیهی در رتبه الحیات ،نمودي بسیار چشمگیر
دارد .جلوههاي اين ويژگی به گونهاي است که در مواردي نثر کتاب را تا آستانۀ شعر
پیش میبرد .مشبّهٌبه در شماري از اين تشبیهات ،بخشهايی از قرآن کريم است .سبک
متن اين کتاب ،سبک مرصاد العباد را در ذهن تداعی میکند؛ از اين رو شايد بتوان
گفت که نجم الدّين رازي تا حدودي از سبک نوشتاري خواجه يوسف متأثّر شده
است .به نمونههايی از اين ويژگی ،در گزينههاي زير از کتاب رتبه الحیات اشاره
میشود:
«چون خانۀ آرام و آسایش دنیا بکلّ ويران گشت ،خانۀ آرام و سکینت عقبئ
ربّانی آبادان گشت ،از عالمّ «و الّذین جاهدوا فینا» به عالم «لنهدینّهم سبلنا»
رسید» (همدانی«...« .)22 :2223 ،ولقد کرّمنا بنیآدم و حملناهم فی البرّ و
البحر» که کمر و کاله شاهی وي است فراموش کند ،الم و وجع تازيانۀ «ان هم االّ
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کاالنعام بل هم اضلّ» به جان و دل وي نرسد ،درد زخم «یأکلون کما تأکل
االنعام و النّار مثوی لهم» به فعل و فهم وي در نیايد» (همان...« .)31 :همچنان که
در عالم معیوب و جهان بیفرجام و سراي وساوس و خانۀ غرور انسگاه آبادان داشت و
آرام به کمال ،اکنون که هماي همّت وي در هواي الهیّت در پرواز است و زبان وي
در ذکر روان و تن در سوز و گداز ،انسگاه دينش عامرتر بود و وي بدان انس حیّ و
زندهتر است» (همان...« .)24 :گه بود که مريد راه را در باغ غیب بگشايند تا از اغیار
آزاد شود ،آفتاب شهودش بتابد تا از چراغ و شمع مستغنی شود ،درختان گلستان
انسش بشکفد تا از گل بازار فارغ شود .اين احوالش آشکارا و عیان شود تا وصف و
نعت وي راسخ شود و حقیقت «ان تؤمن باهلل و مالئکته و کتبه و رسله  »...نقاب
افضال از چهرۀ جمال اينجا گشايد» (همان...« .)43 :تقرير اين سخن در قسم سوم
نیکوتر آيد و آن زندگانی به احسان است؛ زيرا که احسان را خانه ،جان است که
معدن مهر و دوستی او عیان است» (همان.)47 :
نمونههاي يادشده ،افزون بر تصويرهايی که پديد آوردهاند ،موسیقی معنوي نثر را
هم تقويت کردهاند .البتّه در اين میان ،نبايد نقش کسرۀ موجود در ترکیبهاي اضافی
را نیز از نظر تأثیر موسیقیايی در کالم ناديده گرفت.
 .2-0-0-0واژههای مترادف
خواجه يوسف گاهی در نوشتههاي خود همزمان از واژههاي مترادف فارسی و
عربی استفاده میکند .اين ويژگی ،هم از نظر تأکید و تقويت مفهوم اهمیت دارد و هم
در موسیقی نثر مؤثر است:
«چون خانۀ آرام و آسایش دنیا بکلّ ويران گشت ،خانۀ آرام و سکینت عقبئ
ربّانی آبادان گشت» (همان...« .)22 :عارف گفت :از آشیان و وکر ديوان نجات
يافت و به روضۀ رضوان آرام يافت» (همان...« .)23 :انسگاه مسلمانی خراب و ویران
بود و انسگاه حظوظ دنیا عامر و آبادان بود» (همان...« .)22-23 :قضا و قدر رسوالن
اذن و حکماند به تو و بر هیچ حمّال پیغام غرم و تاوان نیست» (همان...« .)46 :امین را
در سراي حرم اينجا راه دهند ،ايمنی از خصمان اينجا تمام شود ،دست تلبیس ابلیس از
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بضاعت و رأس مال مؤمن اينجا کوتاه شود ،حیلت و مکر و دستان اينجا ضغیف
شود» (همان...« .)43 :مسلمانی وي تلخ و مُر بود» (همان.)22 :
با مطالعۀ اين نمونهها بهآسانی درک میکنیم که فراوانی واژههاي مترادف ،ذهن و
انديشه را به خود مشغول کرده ،به گونهاي روشن ،در موسیقی معنوي نثر اثر داشته و
فضاي کالم را متحوّل کرده است.
 .2-0-0-0مصدر کامل
مصدر کامل به سبب داشتن يک هجاي بیشتر ،موسیقی متفاوتی ايجاد میکند.
خواجه يوسف در نثر کتاب خود عالوه بر مصدر مرخّم ،گاهی مصدر کامل هم به
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

کار برده است؛ از جمله در اين متن:
«زندگی به احسان دو رتبه دارد :يکی «تعبد اهلل کانّک تراه» و اين رتبه عالیتر و
بلندتر است .رتبۀ دوم «فان لمتکن تراه فاعلم انّه يراک» و اين رتبه فروتر و پستتر
است و با پستی و فروتري وي بلندتر از رتبۀ حیات به اسالم است؛ زيرا که مالزمت
بساط شاهدي حق است و عکوف بر مشاهدۀ عالمی ربّ است و جمع بودن است
در هیئت از علم حق و تهی آمدن است از خود و خلق به هراس از دیدن حق و
اين مقام را به زبان اهل طريقت ،مقام مراقبت گويند» (همان.)00 :
چنانکه ديده میشود ،مصدرهاي موجود در اين عبارت ،در جايگاه سجع نشسته و
موسیقی لفظی پديد آوردهاند .شايان ذکر است فراوانی مصدرهاي کامل در اين
کتاب ،کمتر از مصدرهاي کوتاهشده (مرخّم) است.
 .2-0-0-0مصدر کوتاهشده
ناگفته پیداست که میان مصدر کامل و مصدر کوتاهشده (مرخّم) ،تفاوت
موسیقیايی وجود دارد .اگر بسامد کاربرد يکی از اين دو نوع در نثر فراوان باشد،
بیترديد در موسیقی نثر ،اثري متفاوت خواهد داشت .اين تفاوت آهنگ را بهروشنی
در عبارتهاي زير میبینیم:
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« چون قالب مهیّا گشت کشش بار شرع را و مرصّد شد حمل وظايف دين را و در
راهِ رفتن واجبات اسالم رام شد ،نگاه داشت وي به طعام و شراب و کسوت طاعت و
خیر شد» (همان...« .)24-22 :بدان که هرکه را آسايشگاه اعمال و افکار دين است،
وي زنده به اسالم است و هرکه را آسايشگاه افکار است به دید آيات ربّانی ،و دید
خواطر الهام مَلَکی ،و دید حکم و مواعظ کتب سماوي ،و دید حکمت فرستادن
رُسُل به امر و نهی خداوندي ،و دید کارهاي قلیل و کثیر از کن فیکون ملکی
مهیمنی؛ اين کس زنده به ايمان است» (همان...« .)21 :چون روا بود که آتش خشم
هوايی در حقّ بعضی و دينی در حقّ بعضی ،چنان غالب گردد در مرد ،که گفت وي
و کرد وي از ترتیبِ معهود بگرداند ،چرا روا نبود که مهر و حبّ و شوق بنده بر بنده
چنان غالب شود که کردار و گفتار وي را از نهج معهود بیرون برد و بگرداند؟» (همان:
.)42
مصدرهاي کوتاهشدهاي که در گزيدههاي يادشده مشاهده میشود ،به دو شیوه
موسیقی متن را تقويت کردهاند :يکی با فراوانی خودِ مصدرهاي کوتاهشده و ديگري
با کسرۀ اضافۀ پس از آنها .اين نوع کاربرد ،سبب گرديده است که تأثیر موسیقیايی
مصدرهاي کوتاه شده بر متن ،بیشتر از تأثیر مصدرهاي کامل باشد .با مقايسۀ اين متن با
متن مربوط به مصدرهاي کامل ،اين تفاوت موسیقیايی بهخوبی احساس میشود.
 .7-0-0-0حاصل مصدر
بهرهگیري از حاصل مصدر با ساخت «صفت  +ي» در رتبه الحیات ،ويژگی زبانی
ديگري است که در موسیقی نثر کتاب ،تأثیري درخور توجّه دارد:
« عظیم شینی و عاري است آدمِ معظّمِ مکرّم کرده به فهم و عقل و حمل امانت را
که بهايم و سباع و طیور و حشرات که مسخّران وياند ،در رتبت و مقام آسايشگاه با
وي مشار کت کنند و وي در مقام و منزلت آرامگاه ايشان فرود آيد و بیاسايد تا
همچنان که ايشان بیارامند و بیاسايند به مطعومی و مشروبی و منکوحی و
مسکونی و ملبوسی  ،وي نیز بر اين چیزها بیارامد و ساکن گردد و از حقیقت مقام و
منزلت خويش نینديشد« .ولقد کرّمنا بنیآدم و حملناهم فی البرّ و البحر» که
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کمر و کاله شاهی وي است فراموش کند ،الم و وجع تازيانۀ «ان هم االّ کاالنعام
بل هم اضلّ» به جان و دل وي نرسد ،درد زخم «یأکلون کما تأکل االنعام و
النّار مثوی لهم» به فعل و فهم وي در نیايد» (همان...« .)31 :اکنون ما اين اصل را به
اندازۀ فهم عوام زيرک شرح دهیم و حقیقت دویی و یکی آشکارا کنیم ،امید دعا را
نه خصومت و داوري را .ان شاء اهلل تعالی فنقول و اهلل المستعان» (همان.)22 :
« ...جان اصل اصول آمد و سرّ و سريرت از دل بیدار در وجود آيد .به وجود جان
دانایی و بینایی و شنوایی و گیرايی و روایی قالب موجود آمد و به صفات جان
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

يقین در دانایی و عبرت و فراست در بینایی و يافتِ حکمت در شنوایی و طاعت
در گیرایی و خدمت در روایی موجود آمد» (همان.)07 :
بدون هرگونه توضیح ،بهروشنی درمیيابیم که اين ويژگی زبانی در نمونههاي فوق
به سبب بسامد بااليی که دارد ،نقش تعیینکنندۀ حاصل مصدر را در موسیقی متن نشان
میدهد ،بهويژه در مواردي که حاصل مصدرها با واژههاي متضاد و مترادف همراه
شدهاند.
 .9-0-0-0ماضی استمراری با ساختار «ماضی ساده +ی» برای بیان شرط
فعل ماضی استمراري در نثر گذشتۀ ادب فارسی ،ساختهاي گوناگون داشته
است .از پرکاربردترين ساختهاي اين فعل ،ساخت «بن ماضی  +ي استمراري» است
که گاهی براي بیان شرط به کار میرود و در نثر رتبه الحیات هم ديده میشود .ناگفته
پیداست که موسیقی برخاسته از اين ساخت ،با موسیقی ساختهاي ديگر يکسان
نیست .نمونههايی از ساخت ماضی استمراري را در عبارتهاي زير میبینیم:
« بدان که خورد و پوشش و مسکن و منکح که به قدر حاجت بود ،آن همه دين
بود ،منافی و مناقض حقیقت اسالم نبود و اين آنگهی بود که اعمال دين و وظايف
شرع و ارکان اسالم انسگاه مرد مسلم بود و حظوظ نفسانی در کام مسلمانی وي تلخ و
مُر بود و اگر ممکن شدی وي را بی اين حظوظ دنیا ،روزگار گذاشتن از غنیمتهاي
بزرگ خويش دانستی» (همان.)22 :
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«اگر روح از ايشان پاکتر و مطهّرتر و مزکّیتر در ذات و گوهر نبودی و در
مکانت و قربت حضرت الهیّت مقدّم نبودی و به رقم بقاي ابد سرمد از ايشان
سزاوارتر نبودی ،مسجود ايشان نبودی» (همان.)09 :
اصوالً فعلهاي استمراري به سبب داشتن ويژگی استمرار ،نوعی آهنگی کشدار
پديد میآورند .اگر از اين منظر ،نگاهی گذرا به عبارتهاي يادشده داشته باشیم ،پی
میبريم که استفاده از فعل ماضی استمراري ،بهويژه با ساختار گذشتۀ آن (بن ماضی +
ي استمراري) ،نقشی اثرگذار در موسیقی لفظی متن دارد .عالوه بر آن ،همانطور که
مشاهده میشود ،اين ويژگی سبکی ،با سجع پیوند خورده و آهنگ کالم را رساتر
کرده است.
 .8-0-0-0فعل پیشوندی
استفاده از فعلهاي پیشوندي در آثار گذشتۀ ادب فارسی ،برخالف امروز ،بسیار
رايج بوده است .در رتبهالحیات هم نمونههايی از اين نوع فعلها ديده میشود که
بیشک در موسیقی نثر کتاب اثرگذار است؛ از جمله در اين عبارتها:
« و کمال دولت مريد در پیر مشفق بسته است که به يک سال با پیر چندان راه برود
که به تنهايی به ده سال نرود و بود که در بند يک واقعه ده سال بماند تا پیر به وي
بازافتد و وي را از آن واقعه بیرون آورد» (همان...« .)42 :پیش از آن که حرف و
عبارت و نغمت در حنجره جاي گیرد ،معنی حرف در دل فروآمده باشد» (همان:
...« .)22درد زخم «يأکلون کما تأکل االنعام و النّار مثوي لهم» به فعل و فهم وي
درنیاید» (همان...« .)31 :چون نوبت واقعهها درگذرد ،بجملگی درِ فکر از میان ذکر
در دل گشاده گردد» (همان.)42 :
استفاده از فعل پیشوندي در اين متون ،دوگونه است:
الف .فعلهايی که معنی آنها با نمونۀ سادۀ آنها يکسان است؛ مانند «درپوشید».
ب .فعلهايی که معنی آنها با نمونۀ سادۀ آنها متفاوت است؛ مانند «بازافتد».
کاربرد هر دو نوع فعل پیشوندي در اين اثر ،عالوه بر نقش معنايی در آهنگ کالم
نیز اثرگذار است؛ زيرا به نوعی موجب فخامت کالم میشود .اگر فعل پیشوندي
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آخرين مثال را به صورت ساده بنويسم ،بهآسانی میتوانیم تفاوت موسیقايی آن دو را
درک کنیم:
زمین لباس سروري و بزرگی درپوشید.
زمین لباس سروري و بزرگی پوشید.
همانطور که مشاهده میشود ،معنی دو عبارت يکسان است؛ امّا ارزش موسیقايی
و تأثیرگذاري يکسانی ندارند .اين ويژگی که به ساختمان صوري زبان معطوف است،
همان کارکرد ادبی است که پیش از اين از ياکوبسن نقل کرديم.
 .01-0-0-0تتابع اضافات
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

تتابع اضافات را ـ که يک بحث زبانی است ـ میتوان از منظري ديگر و در
زيرمجموعۀ نغمۀ حروف ـ که از عنصرهاي مهم موسیقیساز است ـ مطالعه کرد؛ زيرا
نقشی بسیار مهم در ضربآهنگ سخن دارد .نمونههايی از اين ويژگی را در
گزيدههاي زير مطالعه میکنیم:
« بدان که هرکه را آسايشگاه اعمال و افکار دين است وي زنده به اسالم است ،و
هرکه را آسايشگاه افکار است به دید آیات ربّانی ،و دید خواطرِ الهامِ مَلَکی ،و
ديدِ حکم و مواعظ کتبِ سماوی ،و دید حکمت فرستادنِ رُسُل به امر و نهی
خداوندي ،و دید کارهایِ قلیل و کثیر از کن فیکونِ ملکیِ مهیمنی؛ اين کس
زنده به ايمان است» (همان.)21 :
بهوضوح میبینم که ـ برخالف نظر برخی از صاحبنظران علوم بالغی که تتابع
اضافات را مخلّ فصاحت میدانند ـ تتابع اضافات در اين نمونهها نهتنها مخلّ فصاحت
نیست ،بلکه آهنگی دلنشین به متن بخشیده و بر ارزش موسیقايی متن افزوده است .اين
هم ازمصاديق کارکرد ادبی زبان بر پايۀ نظر ياکوبسن است.
« .00-0-0-0الف» تفخیم
بهرهگیري از «الف» تفخیم و بزرگداشت ،از جمله عنصرهاي موسیقیسازي است
که مواردي از آن را در اين کتاب مشاهده میکنیم ،از جمله:
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«درگاها! که اوّل منزل راه او اين شرف دارد .عظیما ،حضرتا! که اوّل میدان از
هزار میدان قرب او اين رفعت و علوّ دارد .قال اهلل تعالی« :مَن عَمِل صالحاً مِن ذَکَرٍ اَو
اُنثی و هو مؤمن فَلَنُحیینَّه حَیوهَ طیّبَه» تا آرام و آسايشگاه دنیاست نعت حیات غرور
است «و ماالحیوهً الدّنیا االّ متاع الغرور» چون آسايشگاه دين شود و شريعت بارخداي
نعت حیات طیّبه بود «فلنحیینّه حیوه طیّبه» (همان.)23 :
«مبارک منزال! که اين منزل است :خاک زمین وي همه راز است ،آب جوي وي
همه بِرّ است( »...همان.)03 :
از آنجا که «الف تفخیم» در هنگام تلفّظ ،میل به استعال دارد ،در تغییر آهنگ
سخن ،نقشی مؤثّر ايفا میکند .اين ويژگی سبکی را ـ که بیانگر کارکرد ادبی است ـ
بهوضوح در متنهاي برگزيده درک میکنیم.
« .00-0-0-0و» استیناف
خواجه يوسف ،شماري از جملههاي خود را با «و» استیناف يا «و» استیناف و «امّا»
آغاز کرده است .بیترديد اين ويژگی ـ که متأثّر از زبان عربی است ـ از مختصّات
مهم سبکی و عناصر موسیقیساز در اين کتاب به شمار میرود.
«و کمال دولت مريد در پیر مشفق بسته است که به يک سال با پیر چندان راه برود
که به تنهايی به ده سال نرود و بود که در بند يک واقعه ده سال بماند تا پیر به وي باز
افتد و وي را از آن واقعه بیرون آورد» (همان.)42 :
«و امّا آنچه سائ ل گفت که کدام ذکر است که از فکر فاضلتر است و کدام فکر
است که از ذکر فاضلتر است؟» (همان.)41 :
با اندکی تأمّل در اين دو عبارت ،تأثیر موسیقايی «و» استیناف را میبینیم و
همانطور که گفته شد ،اين ويژگی زبانی ،موسیقی نثر را مقطّع و شتابناک کرده است.
 .0-0-0عنصرهای نحوی موسیقیساز
کنش کالمی با محتوا ارتباطی تنگاتنگ دارد .از سوي ديگر ،پیداست که محتوا
براي اين که شکل بگیرد ،هم به ساختار نحوي نیازمند است ،هم به ساختار معنايی

(شعیري)243 :2292 ،؛ بر اين اساس ،رويکردي به مختصّات نحوي نثر رتبه الحیات
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خواهیم داشت تا به نقش موسیقايی عوامل نحوي در آن پی ببريم .شماري از عوامل
نحوي مؤثّر بر موسیقی اين اثر را هم میتوان به سبب «بافت سادۀ زبان»« ،کوتاهی
جملهها»« ،جايگاه واژگان»« ،حذف»« ،تکرار» و «عطف» جستوجو کرد:
 .0-0-0-0بافت سادۀ زبان
سادگی زبان از بارزترين ويژگیهايی است که در اين اثر ديده میشود .نمونههاي
ارائهشدۀ پیشین ،بهخوبی گوياي اين مطلب است؛ بنابراين براي پرهیز از اطالۀ کالم
تنها به ذکر دو عبارت جديد بسنده میشود.
«از عالم آرامگاه و آسايشگاه اسالم سفر کردن به عالم آسايشگاهِ ايمان آن است
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

که :ذکر به فکر بدل شود و کردار به ديدار بدل شود و عین به غیب بدل شود و نفس
به دل بدل شود و جهر به سرّ بدل شود و ظاهر به باطن بدل شود» (همان.)29 :
معموالً زبان عارفان ساده و بیتکلّف است .اين خصوصیت ،به گونهاي چشمگیر
موجب جذب مخاطب میشود و در نتیجه ،استفادۀ مطلوب از آن را افزايش میدهد.
نمونههاي ذکرشده هم با داشتن آهنگی ساده و روان ،از اين ويژگی سبکی برخوردار
هستند.
 .0-0-0-0کوتاهی جملهها
کوتاهی و بلندي جمله در کیفیت موسیقی نثر ،نقشی مهم ايفا میکند .اگر جملهها
کوتاه و بريده باشند ،نثر مقطّع خواهد بود و نثر ،آهنگی تند و شتابناک خواهد داشت
و اگر جملهها طوالنی باشند ،موسیقی نثر به گونهاي ديگر خواهد بود .جملههاي کوتاه
در نثر رتبه الحیات بسیار محسوس و چشمگیر است؛ به گونهاي که فراوانی کاربرد
جملههاي کوتاه ،از عوامل سادگی کالم رتبه الحیات به شمار میرود:
«اين خاطر رسولی است از رسوالن حق ،پیکی است از مالک الملک .هرگز به
بندۀ مؤمن که خانه در امن مؤمنی و مهیمنی دارد ،نیايد دست تهی ،هر بار که بیايد با
عطا می آيد :گاه نور يقین آرد ،گاه نور شکر آرد ،گاه نور صبر آرد ،گاه نور شمع
اسرار آرد ،گاه نور بصر انوار آرد ،گاه کشف مستور آرد ،گاه سرّ مشهور آرد ،گاه
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صحراي صفات سرّ آرد ،گاه حبس صفات انسانیّت آرد ،گاه منشور واليت دل آرد،
گاه تاج و کمر جان آرد ،گاه نیستی نفس و شهوت هوا آرد ،گاه قدح قرب آرد ،گاه
شراب شهود آرد ،گاه تحفۀ محبّت آرد ،گاه انس قدح آرد ،گاه کمر ملک آرد
(همان.)03 :
مالحظه میکنید که آهنگ برخاسته از جملههاي کوتاه ،موسیقی کالم را به-
گونهاي چشمگیر تحت تأثیر قرار داده است .استفاده از اين ويژگی زبانی ،خود
موجب رويکرد مخاطب به آن میشود؛ زيرا جملههاي کوتاه در مقايسه با جملههاي
بلند ،سريعتر درک میشوند و ماندگارتر هستند و مصاديقی از کارکرد ادبی زبان به
شمارمیآيند.
 .3-0-0-0جایگاه واژگان
جايگاه واژه در جمله ،تأثیري بسیار عمیق در چگونگی آهنگ و موسیقی سخن
دارد .يکی از پرکاربردترين ويژگیهاي نثر گذشته در مقايسه با ساختار نثر فارسی
امروز ،جابهجايی ارکان جمله است .اغلب اين جابهجايی در خصوص تقدّم فعل است؛
امّا جابهجايی صفت و قید و ديگر ارکان جمله هم به چشم میخورد .البتّه برخی از
مواردِ جابهجايی فعل را میتوان با حذف فعل نیز توجیه کرد .نمونهاي از اين ويژگی
را در زير مالحظه میکنیم:
« امّا فرق میان دل و سرّ آن است که :دل منقلب است ،گردنده در عالمهاي
مختلف :گاه نظّارۀ عزّت عزيز بود در پردۀ سرّ و جان ،گاه نظّارۀ پاکی مالئکه بود در
ستر سرّ و جان ،گاه در مشاهدۀ اقدام انبیا و رسل بود در حجاب سرّ و جان ،گاه در
معاينۀ بعث بود در ستر سرّ و جان ،گاه در ديدار قضا و قدر بود در ستر سرّ و جان .باز
سرّ نگردد از حال به حال؛ بل که مستقرّ بود در هراس و هیبت «انّه يراک» .لیل و
نهارش ،حضر و سفرش از وي خبر ندارد و وي از لیل و نهار و حضر و سفر خبر
ندارد .از استقرار وي به دانش آن که پادشاه به وي نظر میفرمايد و وي را میبیند که
چه میگويد و چه میکند و چه میانديشد» (همان.)02 :
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بیان نکتههاي ظريف در قالب واژههاي خاص و اثرگذار ـ که اغلب با تکرار همراه
بوده است ـ يکی از برجستهترين مختصات کالمی عارفان به شمار میرود که همواره
در روش تعلیمی خود ،از آن استفاده میکردهاند تا در ذهن شاگردان ،مريدان و
مخاطبان خويش ماندگار شود؛ بهگونهاي که نمونههاي آن را بهوفور در آثار ايشان
میتوان مشاهده کرد.
خواجه يوسف هم از نقش جايگاه واژگان در جمله و تأثیر آن بر مخاطب،
بهخوبی آگاه است؛ از اين رو ،رويکرد وي به اين ويژگی سبکی ـ که در متنهاي
يادشده شاهد آن هستیم ـ بیانگر شیوۀ بالغی نثر وي و تأکید او بر شماري از
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

واژههاست که موجب تأثیر بیشتر سخنش بر مخاطب میشود.
 .2-0-0-0حذف
«حذف» ،بهويژه حذف فعل ،از مختصات نثر خواجه يوسف در رتبه الحیات به
شمار می رود و طبعاً بر موسیقی نثر آن تأثیرگذار است؛ زيرا وقتی که نثر داراي انواع
حذف باشد ،جملهها کوتاه شده ،به صورت مقطّع ظاهر میشود و طبیعی است که در
اين حالت ،آهنگ نثر متحوّل میگردد:
«اتّفاق کلّ بالغان راه آن است که عمارت دل به نوافل فاضلتر از عمارت تن به
نوافل و نافلۀ دل و نفس فاضلتر از نافلۀ تن» (همان.)20 :
« نه در قدر غفلت روا ،نه در قضا سهو جايز ،نه در اذن غلط کاين ،نه در قدرت
تهمت واقع ،نه در مشیّت میل ثابت ،نه در علم خطا ممکن» (همان.)29 :
 .2-0-0-0تکرار
«تکرار» ،از عنصرهاي بسیار مهم در موسیقی رتبه الحیات است؛ هرچند آن را از
عنصرهاي بديعی هم میتوان محسوب کرد .نمونههايی زير بهروشنی نقش اين عنصر
را در تقويت موسیقی نثر رتبه الحیات نشان میدهند:
«هر روز منزلی نو و نزلی از درگاه نو و هر روز مرحلهاي نو و تحفهاي از حضرت
نو و هر روز مقامی نو و قربتی از قیّوم نو» (همان.)06 :
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« و زنده به ايمان ،آن است عالمتش که تؤمن باهلل و مالئکته و کتبه و رسله و البعث
بعد الموت و الحساب و القدر خیره و شرّه من اهلل .يا خانه در واليت تعظیم دارد تا
ايمن بود از خلق و خلق از وي ايمن بود ،يا خانه در جوار ماليکه دارد تا از آدمی و
پري و شیاطین ايمن بود و ايشان از وي ايمن بوند ،يا در بساتین و رياض امر و نهی و
وعد و وعید کتاب مسکن دارد تا از دوست و دشمن ايمن بود و دوست و دشمن از
وي ايمن بوند  ،يا بر پی اقدام انبیا و رسل روان بود تا از غول انسی و جنّی ايمن بود ،يا
حجره در فزع قیامت دارد؛ چنان که پرواي خود و خلقش نبود تا عالمیان از وي ايمن
بوند و او از همه ايمن بود ،يا در گردابۀ قضا و قدر در سباحت بود تا کتاب و سنّت و
راه و طريقت و پیشه ها و حرفت و علوم و معرفت از وي ايمن بود و وي از اين چیزها
ايمن بود» (همان.)02 :
تکرار موجود در اين عبارتها ـ که نغمۀ حروف را در پی داشته است ـ موسیقی
متن را تقويت کرده ،از نظر هر خوانندهاي قابل درک است و نیازي به توضیح ندارد.
 .2-0-0-0حذف و تکرار
در بخشهايی از اين کتاب ،مواردي وجود دارد که در آنها ،هم «حذف» مشاهده
میشود ،هم تکرار؛ بهعنوان مثال در نمونۀ زير میبینیم که فعل «گشت» از جملۀ دومِ
جملههاي دوگانهاي که خواجه يوسف به کار برده ،حذف گرديده و از سوي ديگر،
همین فعل ،چهار بار در کلّ متن ذکر شده است:
« و اين همه راست و حق است و منزلت آن زنده به ايمان بیش از اين است .به
حیات اسالم صوفی گشت ،به حیات ايمان صوفیتر؛ به حیات اسالم توانگر گشت ،به
حیات ايمان توانگرتر؛ به حیات اسالم منوّر گشت ،به حیات ايمان منوّرتر؛ به حیات
اسالم مقرّب گشت ،به حیات ايمان مقرّبتر» (همان.)03 :
 .7-0-0-0کوتاهی جمله و تکرار
در نمونههاي زير ،افزون بر کوتاهی جمله ،تکرار واژه را هم مشاهده میکنیم:
« نه در قدر غفلت روا ،نه در قضا سهو جايز ،نه در اذن غلط کاين ،نه در قدرت
تهمت واقع ،نه در مشیّت میل ثابت ،نه در علم خطا ممکن» (همان.)29 :
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«و بدان که اگر اين گونه ظاهر در وي چیزي بودي که خدمت آدم و فرزندانش را
بشايستی ،او را لباس تأبید در پوشانیدندي و تاج ابد و رقم سرمد بر وي زدندي ،فنا و
زوال را از وي دور داشتندي» (همان.)22 :
هنگامی که جملههاي کوتاه با تکرار واژگان همراه باشند ،از گردآمدن دو ويژگی
يادشده ،موسیقی خاصّی پديد میآيد که خود به نوعی آهنگ سخن را متأثّر میسازد.
کوتاهی جمله همراه با تکرار واژه ،از مختصات زبانی مهم در نثر کتاب رتبه الحیات به
شمار میرود.
 .9-0-0-0جملههای پرسشی
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هرگاه در میان متنی که از جملههاي خبري تشکیل شده است ،از جملههاي
پرسشی استفاده شود ،موسیقی سخن تغییر میکند و موجب توجّه خواننده يا شنونده
میگردد؛ زيرا جملههاي خبري ،آهنگ افتان دارند ،در حالی که آهنگ جملههاي
پرسشی ،خیزان است .برخی از نويسندگان و سخنرانان با بهرهگیري از همین فنّ ،سخن
خود را تازه و باطراوت میسازند .خواجه يوسف ،نمونۀ زير را ـ که مجموعهاي از
جملههاي پرسشی است ـ در میان گروهی از جملههاي خبري به کار برده و عمالً
موسیقی نثر خود را در بخشی از کتاب تغییر داده است:
« يکی نینديشد اين بیچارۀ مسکینِ فراموشکار که لباس مالکی و مسخّري مخلوقات
مرا چرا پوشانیده اند؟ و اين تاجِ علم و درايت و ادراک از میان جملۀ مصنوعات بر سر
من چرا نهادهاند؟ و رقم عبّادي بر جبین من چرا فروکشیدهاند؟ و نام و ذکر من در
آسمان و زمین به دوستی و محبّت چرا مشهور کردند؟ و صدوبیست و اند هزار نقطۀ
نبوّت و عنصر سیادت و مرکز سعادت را به دعوت من از جملۀ خاليق به حضرت چرا
بعث کردهاند؟ و اندر کتابهاي کريم و صحف مجید حديث من چرا کردند؟ گاه
شکر و گاه آزادي و گاه عتاب اين همه از بهر چه کردند؟ و دنیا را به چندين جاي
چرا نکوهیدند؟ و نام حبس و زندان بر دنیا چرا نهادند؟ فرار و گريز از غرور و فتنۀ وي
چرا فرمودند؟ پیشروان از رسل و انبیا و اولیا چرا در وي ننگريدند؟» (همان.)39 :
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با تغییر رويکرد خواجه يوسف در متن يادشده ،از جملههاي خبري به جملههاي
پرسشی ،موسیقی افتان ،به موسیقی خیزان تبديل شده است.
 .8-0-0-0عطف
به کار گرفتن فراوان «و» عطف در نثر گذشتۀ فارسی بسیار رايـج بـوده اسـت .ايـن
ويژگی در نثر خواجه يوسف همدانی هم نمـودي روشـن دارد و در پـارهاي از مـوارد،
عطــف پیــاپی واژههــا ـ کــه مــیتــوان آن را حســب مــورد ،از مقولــۀ آرايــۀ جمــع يــا
تنسیقالصّفات دانست ـ موسیقی شتابناکی در نثر وي پديد آورده است:
«جان است جادّۀ جود و جاي شـهود و موضـع فضـل و مکـان کـرم و مقـ ّر قـرب و
ل حیـات و بسـتان انـس و وادي مـودّت و بحـر محبّـت و سـاحت
مسکن قـدس و محـ ّ
سکینت و شارع مکاشفت» (همان.)07 :
همانگونه که مشاهده میشود ،فراوانی عطف جملهها ـ بهويژه جملههاي کوتاه ـ
به همديگر ،از عوامل اصلی پديد آمدن آهنگ يکنواخت و شتابناک متنهاي يادشده
گرديده و کارکرد ادبی خاصّی از زبان را نشان داده است.
 .01-0-0-0عطف با موسیقی دوگانه
شماري از عطفهاي بهکاررفته در اين کتاب ،عطف واژههاي متضاد به يکديگر
است که اين ويژگی ،هم موسیقی آشکار زبانی ايجاد میکند ،هم موسیقی معنوي که
برآيند کاربرد واژههاي متضاد است .ما اين ويژگی را «عطف با موسیقی دوگانه»
نامیدهايم .به نمونههاي زير توجّه کنید:
« اين معنی آزادي در حقّ فرزندان آدم ـ علیه السّالم ـ که حرّ و برد و نفع و ضرّ و
جوع و عطش و عُري و هوا و شهواتاند ،درست نیامد و نیايد هرگز» (همان.)22 :
«نفع و ضرّ و حلو و مُرّ و عسر و يسر و ملک و امر و لطف و قهر و جبر و کسر و
وصل و هجر ،کشف و ستر ،عیب و فخر ،سرّ و جهر ،عین و غیر ،لوث و طُهر ،بطن و
ظهر ،وعد و زجر ،عمر و دهر ،ذلّ و کبر ،جملۀ اين چیزها صادرند از قضا و قدر.
قضاي قاضی به ظهور قدر رسانیده به مقضیّ» (همان.)29 :
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دو متن باال با بهرهگیري از ويژگی «عطف با موسیقی دوگانه» بهروشنی ،برجستگی
موسیقی کالم را نشان میدهد و نیازي به توضیح و استدالل ندارد.

 .2نتیجهگیری
خواجه يوسف همدانی ،از مشايخ عرفان در قرنهاي پنجم و ششم هجري قمري در
کتاب رتبه الحیات ،ديدگاه و انديشههاي عرفانی خود را عرضه کرده است .طرح
کتاب بر پايۀ پرسش و پاسخ تنظیم شده و خواجه يوسف در آن ،پس از طرح
پرسشهايی از مخاطبی فرضی ،بر اساس آموزههاي عرفانی و با استناد به آيات و
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احاديث و تمثیلهاي مناسب ،با زبانی ساده و روان ،به پاسخگويی پرداخته است.
خواجه يوسف در بخشی از کتاب رتبه الحیات ،از «زبان راز» سخن گفته است .او با
استفاده از اين تعبیر ،عالوه بر توجّه به لطايف رازناک عرفانی ،به ظرافتها و
زيبايیهاي زبان فارسی و فصاحت و بالغت آن هم اشاره میکند .خواجه يوسف در
تنها اثر ماندگار خود ،حسب نیاز ،سخن خويش را با آرايههاي گوناگون لفظی و
معنوي آراسته و نثري ساده و آراسته عرضه کرده ،تا آنجا که گاهی کالمش به شعر
نزديک میشود .افزون بر آرايههاي لفظی و معنوي موجود ـ که از عنصرهاي مهمّ
موسیقیساز هستند ـ وجود برخی ا ز عوامل صرفی و نحوي در نثر اين کتاب ،باعث
ايجاد آهنگی خاص در آن شده و موسیقی کالم را تقويت کرده است .در اين نوشتار،
ويژگیهاي زبانی ،بهويژه عنصرهاي موسیقیساز نثر رتبه الحیات بر پايۀ واکنش
کالمی و با روش گفتمانکاوي در دو بخش «عنصرهاي صرفی موسیقیساز» و
«عنصرهاي نحوي موسیقیساز» بررسی و مطالعه شد .در بخش صرف ،نمونههايی از
بهکارگیري واژههاي غیرساده ،ترکیبهاي اضافی ،مترادف ،مصدر کامل ،مصدر
کوتاهشده ،حاصل مصدر ،فعل ماضی استمراري با ساخت «ماضی ساده+ي» ،فعلهاي
پیشوندي ،تتابع اضافات« ،الف» تفخیم و «و» استیناف «و +امّا» و در بخش نحو،
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نمونههايی از بافت سادۀ زبان ،کوتاهی جملهها ،جايگاه واژگان ،حذف ،تکرار،
جملههاي پرسشی و عطف معرفی گرديد.
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