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 چكیده
هنجارگریزی که یکی از شاخه های برجسته سازی به شمار می رود، از شگردهایی است  کته شتانرا  و سنیستن گا  در   تار      

گیرس . محمّ  بن مننّر سیز در کتاب استراراتتنیی  ، در اتاره ای از متنارد بته هنجتارگریزی      منظنم و منثنر خند، از    بهره می
معنایی دس  زده و از این طریق به تنسعۀ زبا  خند ارداخته اس . او در ایتن کتتاب، از سمنسته هتای م تنتا هنجتارگریزی       

مهم ترین جننه هتای هنجتارگریزی معنتایی در کتتاب      معنایی استفاده کرده  امّا  بسام  این سمنسه ها با یک یگر متفاوت اس .
اسراراتتنیی ، در ینزۀ ب یع معننی و استفاده از  رایه هایی سظیر تضاد، مرانات سظیر، تنمیح، ارسال اتمثل و نکس اس . اتبته 

ر مقایسه با  رایته هتای بت یع    در ینزۀ بیا  سیز، محمّ  بن مننّر از  رایه های تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه بهره برده اس  اما د
معننی، بسام  چن اسی س ارس . در ایتن جستتار بتر سیم تتا بته بررستی جنتنه هتای م تنتا هنجتارگریزی معنتایی در کتتاب             

 اسراراتتنیی  بپردازیم.
 اسراراتتنیی ، ابنسعی  ابنات یر، محمّ  بن مننّر، هنجارگریزی، هنجارگریزی معنایی :کلیدواژه

. 
  مقدمه  

ابوسعید فضل اهلل بن احمد بن محمّد بن ابراهیم، مشهور به شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی، یكی از رجاال بازر    
ه.ق در میهناه باه دنیاا     375تصوف و از عارفان نام آور خراسان در قرون چهارم و پنجم هجری بود که در سال

 ه.ق در همان میهنه در گذشت.  440آمد و درسال
که زندگینامۀ معنوی شایخ  -ه.ق کتاب اسرارالتوحید را 574از نوادگان ابوسعید ابوالخیر در سال محمّد بن منوّر، 
به نگارش در آورده است.  کتاب اسرارالتوحید از جنبه های مختلفی حائز اهمیات اسات، اماا     -ابوسعید است

یكی  .فارسی قراربگیرداهمّیّت اصلی کتاب در جنبۀ ادبی آن است که سبب شده در شمار کتب برجسته ادبیات 
 از این جنبه های ادبی، بهره گیری محمّد بن منوّر از هنجارگریزی معنایی در متن کتاب است.

هاا بار طباو قواعاد     شود که در آن، همنشاینی واژه ای از هنجارگریزی اطالق میهنجارگریزی معنایی، به گونه
با علوم بیان و بدیع معنوی، در این هنجارگریزی نقا    افتد. صنایع مرتبطمعنایی حاکم بر زبان هنجار اتّفاق نمی

( در کتاب اسرارالتوحید هم نمونه هایی از این هنجارگریزی به چشم مای خاورد کاه در    1373دارند. )صفوی، 
 برجسته کردن این کتاب به عنوان یک اثر ادبی، نق  دارند.

ارگریزی استفاده نكرده، اما همین ماوارد نشاان   هرچند که محمّد بن منوّر در پاره ای موارد به قصد از این هنج
 دهندۀ آگاهی او از فنون ادب است.  
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ها در آثار مختلف صورت گرفته است اما بیشتر این پژوه  هاا  پژوه  های بسیاری درباره انواع هنجارگریزی
قرارگرفتاه  اماا   پیرامون شعر و آثار منظوم است. کتاب اسرارالتوحید نیز از جنبه های مختلفی ماورد پاژوه    

هیچكدام از این پژوه  ها، کتاب اسرارالتوحید را از جنبۀ هنجارگریزی معنایی مورد بررسی قرار نداده اسات.  
این پژوه  نخستین تحقیقی است که جلوه های مختلاف هنجاارگریزی معناایی را در ایان اثرعرفاانی ماورد       

 بررسی قرارمی دهد.
 روش تحقیو

بنادی و تحلیال   بارداری، طبقاه  تحلیلی و از راه یادداشت-ای و به صورت توصیفیاین مقاله به روش کتابخانه
 اطالعات انجام شده است.

 برجسته سازی
( نام دارد. Foregroundingکند، برجسته سازی )گیری زبان ادبی نقشی اساسی را ایفا میعاملی که در شكل
متعاارف باشاد و در   که شیوۀ بیان جلب نظر کند، غیرای به کارگیری عناصر زبان است، به گونه» برجسته سازی

 (1373صفوی، «.)مقابل فرایند خودکاری زبان، غیر خودکاری باشد
 هنجارگریزی
باه معنای کنااره گیاری و خارو  از       -های برجسته سازی به شامار مای رود  که یكی از شاخه-هنجار گریزی

های برجسته سازی متون ادبی، هنجارگریزی است؛ امّا هنجارهای حاکم بر زبان معیار است. در واقع یكی از راه
توان از مقولۀ هنجارگریزی به حساب آورد. این انحرافات باید با خالقیت هناری هماراه   هرگونه انحرافی را نمی

 (1373باشد و به زیبایی کالم بیفزاید و مخاطب را به تأمل وادارد.)صفوی، 
 

 هنجارگریزی معنایی
پذیرترین حوزه هاسات، در برجساته کاردن    یزی که به اعتقاد زبانشناسان یكی از انعطافاین حوزه از هنجارگر

استفاده قرار می گیرد. اگر همنشینی واژه ها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار ادبی بیشتر موردیک اثر
ان و بدیع معنوی مطار   صورت نگیرد، هنجارگریزی معنایی رخ داده است. صنایع ادبی متنوعی که در حوزۀ بی

 (1373می شوند، در قالب همین هنجارگریزی قابل بررسی اند.)صفوی، 
کاربرد واژه به شكل معمول و درمفهوم قاموسی اش، هیچگونه احساسی را در مخاطب به وجود نمی آورد، امّا  

ریزی معنایی اتفااق مای   هرگاه این واژه در مفهوم مجازی و به دور از معنای قاموسی خود به کار رود، هنجارگ
شاعر یا نویسنده نظام معمولی ساخت واژه یا جمله را برهم نمی زند، بلكه با واژه هاای  »افتد؛ بدین صورت که

مدرسی «.)معمول و جمله های دستوری، مطلبی را بیان می کند که مفهوم آن خالف رسم و عادت معمول است
 (1384و احمدوند، 

صنایع ادبی مرتبط با علم بیان و سپس به صنایع موجود درعلم بدیع معناوی کاه    در این قسمت، ابتدا به بررسی
 شود.در کتاب اسرارالتوحید نمایان است، پرداخته می

 بیان -1
-گوید  بدانگونه که با شناخت آن، متكلّم مای از صُوَر گوناگون ادای مطلب سخن می»علم بیان علمی است که 

مختلف بیان کند که هرکدام از نظر روشنی داللت برمعنی، با دیگاری تفااوت   های تواند مقاصد خود را به گونه
 ( ابواب مهمّ علم بیان، شامل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است.1382)صادقیان، «. داشته باشد

 تشبیه -1-1
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اذب و تشبیه در اصطال  علم بیان، مانند کردن چیزی به چیز دیگر است، مشروط بر این که ایان ماننادگی، کا   
ادّعایی باشد؛ اینكه گفته شد مانندگی باید مبتنی بر کذب باشد بدین معنی است که در تشابیه، دو چیاز هااهرا     

ها مشابهتی نیست و این گوینده یا نویسنده است که با بیان جملاۀ خاود، رابطاۀ    مانند هم هستند  وگرنه بین آن
 (1381شمیسا، «.)کند تشبیهی را بین آن دوچیز برقرار می

 انواع تشبیه -1-1-1
اند. تشبیه به اعتبار طرفین)مُشابّه و مُشابّهب ب(اه(،    های مختلفی، طبقه بندی کردهبالغیّون صنعت تشبیه را از نظرگاه

هاا بایاد باه کتاب مرباوط باه علام بیاان اشااره کارد. در کتااب            ساختمان طرفین و... که برای آشنایی با آن
-شود که تنها به بیان چند نمونه از آن پرداخته میاز این صنعت بیانی دیده میهای فراوانی اسرارالتوحید، نمونه

 شود.
 تشبیه بلیغ: -1-1-1-1

گردد و خود به دو نوع اضاافی و اسسانادی   تشبیه بلیغ، تشبیهی است که در آن وجه شبه و ادات تشبیه ذکر نمی
شوند امّا در تشبیه بلیاغ  مُشبّهب ب(ه، به هم اضافه می شود. در تشبیه بلیغ اضافی یا اضافۀ تشبیهی، مُشبّه وتقسیم می

 (1382شوند.)صادقیان، اسسنادی یا غیر اضافی، مُشبّه و مُشبّهب ب(ه در قالب یک جملۀ دارای رابطۀ اسسنادی بیان می
 
 تشبیه بلیغ اضافی -
 (1371محمّد بن منوّر، «.)ابصار عوام اَند ازمحتجب سستْر اولیائی تَحْتَ قسباب(ی الیَعْر(فُهُمْ غَیْر(یاگرچه به »
 همان(«.)کندبندگان حو سبحانه و تعالی پاک می هایدیوار دلاز  گَرد معصیت، اسزار سخنهمه عمر به »
 همان(«.)تصانیفی مفرد ساخت جادّۀ طریقت و حقیقتخواجه بوعلی[ در بیان مراتب ایشان و کیفیّت سلوک »]
 همان(«.)تر بودروزی تشنهاوفتاد، هر  بحر( توحید هرکه در»
 تشبیه بلیغ اسنادی -
 (1371محمّد بن منوّر، «.)او سرا ( امّت و مقتدا و پیشوای نبوّت است»
 همان(«.)او ]: احمد دهستانی[ سگی است، سگان  بدرند»
 همان(«.)زندان( مرد، بودس مرد است»
 همان(«.)آن معنی، آتشی است و نیاز، سوخته]: پنبه یا پارچۀ کهنه[ است»
 همان(«.)ای شیخ! این سخن تو، زرْشوشه]: شوشۀ زر، شم  طال[ است»
 
 تشبیه تمثیل -1-1-1-2

شود که مُشبّهب بّه آن، مَثَل یا حكایت باشد. در این نوع تشبیه، مُشبّه اماری معقاول   تشبیه تمثیل به تمثیلی گفته می
 اسرارالتوحید دیده شد.( تنها دو نمونه تشبیه تمثیل در 1381است.)شمیسا، 

ها جمع کناد و باه بصایرت دل در آن    شیخ ما گفت: خردمندْ مرد آن است که چون کارش پی  آید، همه رای»
نگرد تا آنچه صواب است از او بیرون کند و دیگر را یله کند، همچنانكه کسی را که دیناری گم شود اندر میان 

بود جمع کند و به غربالی تنگ فروگذارد تاا دیناار از میاان     خاک، اگر زیرک بود همه خاک را که بدان حوالی
 (1371محمّد بن منوّر، «.)پدیدآید

«. دوستی دنیا سر( همه خطاهاست. لشكریی در خانه نشسته، آنگه چیزی دیگر را راه دهد تا باه خاناه درآیاد    »
 )همان(



 1396 بیرجند اسفند -نهمین همای  ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      4

 
 استعاره -1-2

از چهار رُکن آن، تنها مُشبّه یا مُشبّهب ب(ه باقی بماند. اگر  شود کهاستعاره در اصطال  علم بیان به تشبیهی گفته می
شود.)صاادقیان،  مُشبّهب ب(ه باقی بماند، بدان استعارۀ مصرّحه و اگر مُشبّه باقی بماند، بدان استعارۀ مكنیّه گفتاه مای  

1382) 
-حه بی  از تعاداد اساتعاره  های مصرّدر کتاب اسرارالتوحید، هر دو نوع استعاره وجود دارد، امّا تعداد استعاره

 های مكنیّه است. 
 
 استعارۀ مصرّحه - 1-2-1

در سطور قبل بیان شد که استعارۀ مصرّحه، تشبیهی است که فقط مُشابّهب ب(اه آن بااقی ماناده باشاد. در کتااب       
 های زیادی از این نوع استعاره وجود دارد.  اسرارالتوحید نمونه

 دماه نیشابور: استعاره از قاضی صاع -
 قاضی صاعد را از نیكورویی که بود، ماه نیشابور گفتندی. شیخ این بیت بگفت:»

گافتای کاه مانام مااه نسشااباور و سارا               ای مااه نساشاااباور، نساشاااباور تاو را)محمّد بن منوّر، 
1371) 
 یوسف: استعاره از بلقسم، فرزند بلحسن خرقانی -
 همان(«.)جمال خود قربان دیدی و بر یوسف وی نماز عید کردیبلقسم( بلحسن را بر »
 مرغ: استعاره از ابوسعید -
 همان(«.)رسدچون خبر آمدن شیخ بشنودند، پیر بوعلی به خواجه علی خبّاز گفت: آن مرغ می»
 صَنَم: استعاره از معشوق -

 دهان اناجمن آیاد)همان( کاوشام که بپوشم صنما ناام تاو از خالو          تاا ناام تاو کام در
 شمع طَراز: استعاره از معشوق -

 تااا روی تاو را بادیادم ای شاماع طاراز          ناه کاار کانام، ناه روزه دارم، ناه نمااز)همان(
 
 استعارۀ مكنیّه -1-2-2

زیرمجموعۀ دیگاری باه ناام    این استعاره، تشبیهی است که تنها رُکن مُشبّه آن باقی مانده است. استعارۀ مكنیّه، 
 شود.دارد. هرگاه مُشبّهب ب(ه تشبیهی، انسان یا لوازم انسانی باشد، به این استعاره، تشخیص گفته می« تشخیص»
 (1371محمّد بن منوّر، «.)آید بوی صالحیکس نیابد که او را یک دسرَم سیم حالل باشد و یا از وی دیگر هیچ»
 همان(«.)نشنوی و او را سوی تو حقّی بود... وی توحیدبسیّد این طایفه جنید گوید که »
 همان(«.)بر وی بگشایددر( توبه نخست وایست این حدیث در وی پدید آرد، آنگه »
 همان(«.)اندابلیس اهل دنیا صیدشدگانشیخ ما گفت: »
 همان(«.)خفته است، عین( خواب  صدر منزل بود هلّ اخالص شیخ گفت: اگر در»
 
 تشخیص -1-2-2-1
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محمّاد  «.)که همۀ چیزها از تو نصیبی یافتند، ما را از تو نصیبی بایاد  می گفتدست در دامن ما زده بود و  دنیا»
 (1371بن منوّر، 

 همان(«.)ای از اولیای خود به من نمایکه بارخدایا ولی بنالد باشد که به حو تعالی هازمین گفت:»
 همان(«.)سر و کارت با ما خواهد بود، تَرنانه ای کردی: اگر گفت : خشک نانه.گفت: تو کسه ای  دریا گفت»
 همان(«.): تصوّف این است که من درآنمگویدگوید  دانید آسیا چه میگفت: می»
 همان(«.)ای ای بر خویشتن نهاده: این چه سختی... است که تو برای دانهگفتآن مور را  زنبور»
 همان(«.)چیز قرار نگیرمد: من با هیچگوی... میگویدسخنی میشیخ با من  هایجامهاین »

 
 مجاز -1-1-3

شود که: لفظی در معنای حقیقی خود به کار نارود و از معناای   مجاز که جزء علم بیان است، به صنعتی گفته می
گویند.)صاادقیان،  قراردادی خود عدول کند. بدین ترتیب آن لفظ را مجاز و معنای آن را، معناای مجاازی مای   

1382  ) 
 جازها در کتاب اسرارالتوحید انگشت شمار است و بسامد چندانی ندارد.تعداد م

 هااَسماع: جمع( سَمْعْ، مجاز ازگوش -
 (1371محمّد بن منوّر، «.)به سخن آن بزر  دین و یگانۀ عهد، اَسماع معتقدان خوش گردد»
 تراود، مجاز از خشمصفرا: مایعی زرد که از کبد می -

 صافرا هایچ             تاا عاشاو میاان ماا بماناد بای پیاچ )همان(فااساختن و خوی خاوش و 
 چشم: مجاز از نگاه -
 )همان(«. کس از ایشان در چشم ما خُرد نیستهیچ»
 زَهره:  مجاز از جرأت -
 همان(«.)کس را زَهرۀ آن نیست که درو تصرّف کند»
  سر: مجاز از اندیشه -
 همان(«.)گفت: آنچه در سر داری بنهی شیخ ما را پرسیدند که صوفیی چیست »
 آلت: مجاز از امكان و توانایی، قدرت، مایه -
خواهی که خانقاهی سازی، برین سوی آب تو را میسّر نگردد که اینجا مردمانی منكر باشند و تو سایمی  اگر می»

 (1371محمّد بن منوّر، «.)و آلتی نداری
 گوشمال: مجاز از تادیب   -
 همان(«.)خُردگی]: بی ادبی[ در وجود آمد، گوشمال آن به چه وجه بدادع، بیچون از یكی از جم»
 
 کنایه -1-1-4

شود کاه مقصاود گویناده    ای اطالق میآید و به عبارت یا جملهکنایه یكی دیگر از ابواب علم بیان به شمار می
خواننده یا شنونده را از معنای هاهری کند، ای که در کالم ذکرمیمعنای هاهری آن نیست بلكه با توجّه به قرینه

( در کتاب اسرارالتوحید و در خاالل ساخنان ابوساعید،    1381کند.)شمیسا، به معنای اصلی و باطنی متمایل می
 شود.کنایات بسیاری به کار رفته است که برای پرهیز از اطناب، تنها به چند مورد از آن اشاره می

 گوش داشتن: مراقب بودن -
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محمّاد بان مناوّر،    «.)اشتم به وقت بانگ نماز، او از در سرای درآمد آهسته و در( سارای زنجیرکارد  دگوش می»
1371) 
 هانتیجه ماندن کوش با سر( جزو فرستادن: بازگشتن به آغاز کار و بی -
ی که شوی  خواه نگریستیم. ما را گفتند: با سر( جزو میروزی به جزوی از آن( خواجۀ امام مظفّر حمدان فرومی»

 همان(«.)با سر( جزوت فرستیم 
 نوبت زدن: حرمت و بزرگی یافتن -
زنند و جایهاای دیگار... باا    او شیخ ما استقبال کرد و در برگرفت و گفت: فارغ باش که این نوبت که اینجا می»

 همان(«.)درگاه تو خواهند آورد
 پرده دریدن: رسواشدن -
 همان(«.)ا را بازین درد بگذاشتی و پردۀ ما دریده شددرد خود نمودیم که طبیب شما را دانستیم. م»
 اهل زندگانی: صوفیه، اهل عرفان -
 همان(«.)هرکه از متصوّفه و اهل زندگانی آنجا رسیدندی، او را بدان موضع فروآوردندی»
 هفت اندام: سر و سینه و شكم و دو دست و دو پای، تمامی وجود شخص -
بیرون شرک بود آن را که خواهم بیامرزم و تو را هفت اندام به شرک و شک  گوید:... هرچهخدای عزّو جلّ می»

 همان(«.)آکنده است
 گردن دادن: تسلیم شدن -
 (1371محمّد بن منوّر، «.)های ازلی راشیخ ما گفت: مسلمانی، گردن دادن بُوَد حكم»
 کالهْ گوشه راست کردن: قدرت مقابله داشتن -
 همان(«.)راست نتوانیم کردیم ما بازین خدای کالهْ گوشۀ خود میکنشیخ ما گفت: هرچند ما می»
 کوه را به موی کشیدن: کار دشوار و محال انجام دادن -
 همان(«.)تر از آنكه از خود به خود بیرون آمدنشیخ ما گفت: کوه را به موی کشیدن آسان»
 سپر بر سر آب افكندن: آشكارکردن -

 جاواب/ عاشاو تاو شاكارا و ساپر بار سار آب )همان( پانهاان ناكنم عشاو تاو ای ناوش
 
 فابل   -1-1-5

بیان حكایت یا روایتی است که هرچند معناای هااهری دارد امّاا ماراد     »آید تمثیل که جزء علم بیان به شمارمی
یساا،  شم«.)تری است... قهرمانان حكایات تمثیلی ممكن است افراد انسانی یا جاانوران باشاند  گوینده معنی کلّی

آیاد و باه آن    معموال  اثری که به شیوه تمثیلی نوشته یا سروده شده باشد، یک نوع ادبی به حسااب مای   (1381
 شود.ترین قسم تمثیل، تمثیل حیوانی است که به آن فابل گفته میشود. معروفادب تمثیلی اطالق می

ه است... معمول ترین نوع فابل، فابال  در واقع داستان کوتاهی است که به شیوۀ تمثیلی نوشته شد Fableفابل»
-است. در این نوع حكایات، جانوران نماینده و ممثّل آدمیانند، مانند آدمیان عمل می  Beast  Fableحیوانات

 (1378شمیسا، «)گویندکنند و سخن می
حقیقت های  کردند و آن بزرگان برای فهماندن مطالب غیرحسّی به افراد عادّی، از تمثیالت محسوس استفاده می
های عاادی بگنجاد. نقال    وسیع را به صورت مادّی تنزّل می دادند تا بدین وسیله، آن مفاهیم واال در ذهن انسان

امثال حیوانات نزد خطبا و متكلّمان ازآن جهت اهمّیّت دارد که در لباس تمثیل و داستان، بهتر می توانند مفاهیم 
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تفهایم   -2 اقنااع عامّاه   -1دهند. از فواید تمثیل عبارت اسات از:  ذهنی خود را بیان کنند و در بین مردم روا 
آسانتر بودن اباداع تمثیال نسابت باه     -4 بی نیازی از یادآوری واقعیّت های تجربی -3 آسانتر مدّعا به مخاطب

 (1368یادآوری حوادث و تجارب مسبوق.)زرین کوب، 
ابوسعید ابوالخیر در اثنای سخن خود، برای القای مفهوم موردنظرش به مخاطب، روش های متعددی را به کاار  
می گیرد تا بدین وسیله بر قدرت تأثیر کالم خود بیفزاید. او برای برجسته سازی سخن خاود و بارای نیال باه     

 تعدد از جمله تمثیل برخوردار باشد.  مقصود می کوشد تا کالم  در عین ایجاز و سادگی، از ابزارهای بالغی م
گاهی ابوسعید برای تفهیم مقصود به مستمع، حكایتی را بر وجه تمثیل می آورد تا با اساتفاده از هرفیات زباان    
تمثیلی، توجه مخاطب را به موضوع جلب کند و نگرشی عمیو را در او به وجود آورد. این ویژگی ها کاالم او  

 (1392رد و ذهن مخاطب را به شنیدن آن، راغب می سازد.)حاتمی و همكاران، را از فرسودگی برکنار می دا
در واقع می توان شیخ را پیشاهنگ سنایی و عطار و مولوی دانست کاه کوشایده اسات در قالاب تمثیال            

ی حقایو زندگی و معانی دقیو عرفانی را دربین مردم بیان کند. در واقع بیان تمثیلی یكای از روش هاای تربیتا   
 (1377ابوسعید بوده است.)محمّد بن منوّر، 

او برای تعلیم آموزه پرهیز از زیاده خواهی و طمع ورزی به شگرد تازه ای در به کاربردن تمثیل که هماان        
بهره گیری از زبان حیوانات است متوسّل می شود. البته باید گفت که تنها یک نمونه فابل حیوانی در ساخنان او  

 .دیده می شود
حكایاتی که از آن فایده حاصال آیاد و   »محمّد بن منوّر در فصل دوّم از باب دوّم کتاب اسرارالتوحید با عنوان 

 این حكایت را آورده است:« بعضی از حكایات مشایخ که ازجهت فایده بر لفظ مبارک او رفته است
را دید دانه ای گندم می برد به خانه. شیخ ما گفت ،قدس اهلل روحه العزیز، که وقتی زنبوری به موری رسید. او »

و بازان زیر و زبر می آمد. و به بسیار جهد و حیلت آن را می کشید. و مردمان پای بر وی مای نهادناد. و او را   
این چه سختی و مشقّت است کاه تاو بارای داناه ای بار      »خسته و افگار می کردند.آن زنبور آن مور را گفت: 

دانه محقّر، چندین مذلّت می کشی  بیا تا ببینی که من چگونه آسان می خاورم و  خویشتن نهاده ای و برای یک 
از چه نعمت های با لذّت، بی این همه مشقّت، نصیب می گیرم، و از آنچه نیكوتر است و بهتر به ماراد خاوی    

بود. آن زنباور   مور را با خویشتن به دوکانی قصّابی برد، جایی که گوشت فربه و نیكو  آویخته« به کار می برم.
درآمد از هوا و بر پاره ای گوشت نشست و از جایی که نازکتر بود سیر بخورد و پاره ای فراهم آورد تاا ببارد.   
قصّاب فراز آمد و کاردی بر وی زد و آن زنبور را به دو نیمه کرد و  بینداخت. آن زنبور بر زمین افتاد. آن ماور  

هرکه آنجا نشیند که خواهد و مرادش بود، چنان  کشند کاه  »فت: فرازآمد و پای  بگرفت و می کشید و می گ
 (1371محمّد بن منوّر، «.)نخواهد و مرادش نبود

 
 بدیع معنوی -2

بادیع مجموعاۀ شاگردهایی) یاا     »یكی دیگر از علومی که در هنجارگریزی معنایی نق  دارد، علم بدیع است. 
کند و یاا کاالم ادبای را  باه ساط        ل به کالم ادبی میبحث از فنونی( است که کالم عادّی را کم و بی  تبدی
( علم بدیع به دو دستۀ بدیع لفظای  1386شمیسا، «.)بخشدواالتری) از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن تعالی می

شود. از آنجا که بدیع معنوی در هنجار گریزی معنایی نق  دارد، ابتدا به بیان تعریفای از آن   و معنوی تقسیم می
 ازیم.پردمی
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شود و ایان افزونای، بار اثار     هایی است که باعث افزای  موسیقی معنوی در متن میبدیع معنوی دربارۀ روش
ای از کلمات را به روشی هنری به هم پیوناد  افتد؛ روابطی که رشتهایجادکردن روابطی در بین کلمات اتّفاق می

 ان(شود.)همدهد و باعث فاصله گرفتن کالم از زبان عادّی میمی
پردازد کاه در اداماه    بدیع معنوی به بررسی مباحثی چون: مراعات نظیر، تضاد، پارادوکس، تلمی ، ایهام و... می

 پردازیم. هایی از آن در متن اسرارالتوحید میها و بیان نمونهبه تعریف هریک از آن 
 
 مراعات نظیر یا تناسب -2-1

همان( است، بدین شیوه اسات کاه در   «)وفیو، تلفیو و ائتالفتناسب، مؤاخات، ت»مراعات نظیر که نام دیگر آن 
 (1388هایی به کاربرده شود که با یكدیگر تناسب دارند و جزء یک مجموعه هستند.)صادقیان،  شعر یا نثر، واژه

 در متن اسرارالتوحید لغاتی که باهم تناسب داشته باشند زیاد است، امّا هر تناسبی، جنبۀ ادبی نادارد. در آوردن 
هایی آورده شود که متن را برجسته و توجّه خواننده را به خود هایی از این کتاب، سعی شده است مراعات مثال

 کند.  جلب می
 پایروز بُادَم باه هارچه کردم آهاناگ پالنگ/مان بود شااكار بُادم شیرتااا 

لانااگ )محمّاد بان مناوّر،      اااه روبَبُارون کارد ماارا   بایشاه تاا عاشو تاو را باه بَار درآوردم تاناگ/ از
1371) 
 بااااش/  سار هیچ به خود مك  به ما سرک  بااش)همان( تارک  و ساپرباا  مایادان اناادر

 / در عشو تاو بی جسم همی باید زیستبگریست چشممگشت و  اشکجسمم همه 
 کیست )همان( عاشو شدم معشوقه از چیست/ چون من همه عشواز من اثری نماند ایان 

چه کار  باازگرد  کعبه کند، تو را به می طواف گرد تو کعبه بینیم که هر شبیا شیخ! ما می»شیخ بلحسن گفت: »
 عرفاتنیاز( وی شنیدی. در صومعۀ  لبّیکاندوه بلحسن گذاشتی.  بادیۀ کردی. حجآوردند. که تو را برای این می

نمااز(  دیدی و بر یوساف وی   قربان برجمال خودهای وی بدیدی. بلقسم( بلحسن را نفس رَمْی( جَماروی شدی. 
 همان(«.)کردی عید
 
 نما )پارادوکس(متناقض -2-2

های بدیع معنوی است که در آن، شاعر یا نویسنده دو مطلبای را کاه هااهرا     تناقض یا پارادوکس، یكی از آرایه
قباول  خوانناده نیاز قابال   آمیازد کاه بارای مخاطاب یاا      ای هنرمنداناه درهام مای   گونهباهم متضّاد هستند، به

 (1388صادقیان، «.)است
 ها، مفاهیم متضّاد پیوند خاورده در سخنان ابوسعید ابوالخیر نیز چند نمونه بیان پارادوکسی وجود دارد که در آن

 اند.و به سخن او رنگ ادبی بخشیده
 (1371وّر، محمّد بن من«.)در بینایی کور بودیم، در شنوایی کر بودیم، در گویایی گنگ بودیم»
 همان(«.)آن پیر قصّاب گفت: تا آزاد نباشی، بنده نگردی»
شیخ ما گفت روزی در میان سخن که این تصوّف عزّتی است در ذُلّ، توانگریی است در درویشی، خداونادیی  »

ای است در بندگی، سیریی است در گرسنگی، پوشیدگیی است در برهنگی، زندگانی اسات در مار ، شایرینی   
 همان(«.)طلخیاست در 

 همان(«.)پس]شیخ [ ما گفت: هر که را وایستی و وایستس ما آن بود که ما را وایی نبود»
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 همان(«.)شیخ ما گفت: اَهْلُ الرَسُوم( فسی حَیاتسه(مْ اَموَاتب وَ اَهْلُ الحَقای(و( فسی مَماتسه(مْ اَحیاءب»
 ان(هم«.)شیخ ما گفت: مرد را همه چیزی بباید تا همه چیزش نباید»
 همان(«.)شیخ ما گفت: ندانی تا از هر دو کون آزاد نگردی، بنده نشوی»

 در خیال من نیامد، در یقینم هم نابود          بی نشانی کاه صواب آمد ازو دادن نشان)همان(
 
 تضاد -2-3

در ماتن از   ای است که در آن، کلمات موجوداست، آرایه« مطابقه، طباق، تطبیو و تكافو»تضاد که نام دیگر آن 
هایی که از نظر معنایی بااهم متضّااد   ( در کتاب اسرارالتوحید واژه1386نظر معنا، ضدِّ یكدیگر هستند.)شمیسا، 

توان جزء هنجارگریزی معنایی به حسااب آورد. تضاادّی جازء    باشند، فراوان است امّا هر تضّاد معنایی را نمی
 .ن، زیبایی ادبی ببخشدگیرد که برجسته باشد و به متهنجارگریزی قرارمی

 (1371محمّد بن منوّر، «.)نگردی بنده نباشی، آزادتا »
 )همان(آبااداناای /  باینند، ناگویاناد در ویرانایناشنودستی هر آنچه در 

 باش/ توشاد بزی ودرمیانه خوش باش)همان( آت  وخواه آب گوخواه زمانه
 )همان(سردجفا  داغ(گرخوارکند مهترخواری نكندعیب/گر بازناوازد شاودآن 

 )همان(قاند باایاد خورد و اسناگااریاد زهر/خوبباایددید و اسناگارید  زشت
 همان(«.)است بهشت است و آنجا که تو نیستی همه دوزخآنجا که تویی همه »
 همان(«.)بسیار بود دشمناندکی باشد و یک  دوستهزار »

 اذر بااید کرد)همان(بااید کارد/ وَز یاار بادآموز حمختاصر  درازگافاتار 
 ببودی صَنَما/ گر خاک شدی پاک شدی الجَرَما)همان( هستشدی، نیستچون 
 همان(«.)نشوی بنده نگردی، آزاد شیخ ما گفت: ندانی تا از هر دو کون»

 )همان(منشینو با خود  ناشین ای جان و جهان تو راه اسالم گزین                      با مار سیه
 
 تلمی    -2-4

ای از گوینده در ضمن بیان، به داستان یا رویاداد یاا آیاه   »شود که ای گفته میتلمی  در اصطال  بدیع به آرایه
 (1388صادقیان، «.)قرآن کریم یا حدیثی اشاره کند

فراوان صلوات و تحیّات... به روان( مقدّس... محمّد مصطفی، صلواتُ اهلل و سالمُهُ علیه، متصّل باد، اتّصالی کاه  »
 (1371محمّد بن منوّر، «.)صورت نبندد اوتاد زمیننقطاع آن بی سكون( اجرام( سماوی و حرکتس ا

 (7(، آیۀ 78اوتاد زمین: اشاره به آیۀ )وَالْج(بَالَ أَوْتَادًا( است. )قرآن کریم، سورۀ نبأ)
محمّد بان  «.)ر بودتر، و یوسف پدو شیخ بلحسن را پسری بود بلقسم نام و پدر را به وی نظری بود هرچه تمام»

 (1371منوّر، 
یوسف پدر: اشاره به داستان حضرت یعقوب)ع( و عالقۀ شدید او به حضارت یوساف)ع( اسات کاه بعاد از      
افكنده شدن حضرت یوسف)ع( در چاه و دورشدن از پدرش، حضرت یعقوب)ع( در فراق ایشان بسیار اشاک  

 (1375ریخت و چشمان  نابینا شد.)عمادزاده، 
محمّاد بان   «.)سات هرگز پاور آذر را نساوخت        پور آذر پی  او، آت  چو خاکساتر شاده  آتا  نمارود 

 (1371منوّر، 
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آت  نمرود و پور آذر: اشاره به واقعۀ درانداختن حضرت ابراهیم)ع( در آت  است که به دستور نمارود انجاام   
)قرآن کاریم، ساورۀ   «. دًا وَسَلَامًا عَلَى إ(بْرَاهسیمَ قُلْنَا یا نَارُ کُونسی بَرْ»شد و داستان آن در قرآن کریم ذکرشده است.

 (69(، آیۀ21االنبیاء)
تر نیاید. بازین همه باه دسات وی جاز باادی نباود      شیخ ما گفت: عزیزتر از سلیمان نباید و ملک از وی عظیم»
نمودناد کاه او را از تخات    ( آنگه قدر ملك  باه وی  81(، آیۀ21)قرآن کریم، سورۀ االنبیاء)« وَلسسُلَیمَانَ الرِّی َ»

باه جاای او بنشااندند تاا هماان ملاک کاه وی راناد، وی نیاز           -که شیطانی باود -فروآوردند و صخرجنّی را
 (1371محمّد بن منوّر، «.)براند

سلیمان، باد دردست بودن و صخرجنّی: اشاره به داستان فرمانروایی حضرت سلیمان)ع( است که خداوند باد را 
بعد از مدّتی صخر جنّی، انگشتری حضرت سلیمان)ع( را دزدید و مدّتی باه جاای ایشاان     مسخّر او گردانید و

 (1375فرمانروایی کرد.)عمادزاده، 
)قرآن کاریم، ساورۀ الشاعراء    « اَرْسسلْ إ(لَى هَارُونَ»اثبات، صفت خداوند است و نفی، صفت بنده. موسی گفت: »
 (1371محمّد بن منوّر، «.)فی یافته بودگریخت و لكن ذوق ن ( نه از نبوّت می13(، آیۀ 26)

موسی و هارون: اشاره به داستان تقاضای حضرت موسی)ع( از خداوند است که از خدا طلب کرد که برادرش 
 (1378هارون را به همراه او بفرستد تا به نزد فرعون بروند و او را هدایت کنند.)موسوی گرمارودی، 

)قارآن کاریم، ساورۀ    «. ذِّبُون(، وَیضسیوُ صَدْر(ی وَلَا ینْطَلسوُ لسسَانسی فَأَرْسسلْ إ(لَاى هَاارُونَ  قَالَ رَبِّ إ(نِّی أَخَافُ أَنْ یكَ»
 (12-13(، آیات26الشعراء)

)قرآن « إقْرَأْ»گفت: رسول صَلْعَمْ همین گفت در غار حرا که یا جبرئیل ما را همین بی سر و بی پای بگذار و می»
 (1371محمّد بن منوّر، «.)گفت: أنا لَسْتُ ب(قارئمحمّد علیه السّالم می ( و1(، آیۀ 96کریم، سورۀ علو)

رسول، غار حراء و جبرئیل: اشاره به ماجرای نزول فرشتۀ وحی بر حضرت محمّد)ص( در غار حرا دارد که باه  
 (1375ایشان که امّی بودند، دستور خواندن داد.)عمادزاده، 

دگی بیوفتد  شیخ ما گفت: چون بنده بود نه. پدر ما آدم علیه السّالم چون یكی گفت: یا شیخ! بنده به گناه از بن»
 (1371محمّد بن منوّر، «.)بنده بود به گناه از بندگی خداوند بنه افتاد

آدم: اشاره به داستان حضرت آدم)ع( دارد که با همسرش حوّا، فریب شیطان را خوردند و از میوۀ درختای کاه   
ن به آن نهی کرده بود، خوردند و بادین سابب از بهشات راناده شادند.)عمادزاده،      ها را از نزدیک شدخدا آن
1375) 
رَۀَ فَتَكُونَا مسانَ الظَّاالسمسینَ،   وَقُلْنَا یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۀَ وَکُلَا مسنْهَا رَغَدًا حَیثُ شسئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذسهس الشَّجَ» 

 (35-36(، آیات2)قرآن کریم، سورۀ بقره)«. لشَّیطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مسمَّا کَانَا فسیهس...فَأَزَلَّهُمَا ا
 
 ایهام -2-5

 کندشود که آن شاعر یا نویسنده در اثر خود، مطلبی را بیان میای گفته میایهام در اصطال  علم بدیع به آرایه
دیگری دور از ذهن که شنونده یا خواننده، ابتدا معنی نزدیاک  که دو معنی دارد: یكی معنای نزدیک به ذهن و  

 (1388برد.)صادقیان، کند و بعد از آن به معنای دور پ(ی می را درک می
هاا و توضای  درباارۀ معاانی آن     در کتاب اسرارالتوحید تنها دو نمونه ایهام وجود دارد که در ادامه به بیاان آن 

 شود. پرداخته می
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بكشت و گفت: تا چیزی سازند دیر باشد. بگفت تا حالی جگربندها قلیه کردند و پی  شایخ  خادم[ گوسفندان »]
ام. شایخ را  . خادم گفت: بقا باد شایخ را! کاه پاار(گَكی دل درکارده    اوّل قدم جگر باید خوردآورد. شیخ گفت: 

 (1371ر، محمّد بن منوّ«.)جوید خوش آمد و گفت: چون دل در باشد، خوش باشد. بوسعید خود دلی می
دارای دو معنی است: معنی اوّل آن که روشن است)خوردن جگر(. معنی دوّم آن کنایه از تحمّل « جگر خوردن»

شاود کاه در راه تصاوّف، بایاد شاكیبایی      رنج و سختی است. ابوسعید با بیان این ایهام، این نكته را متذکّر می
 ها را بر خود هموارکرد.ورزید و رنج

ید که صاحب کرامات را درین درگاه بس منزلتی نیست زیرا که او باه منزلات جاسوسای    گوشیخ بوسعید می»
را در والیت بس حاظّ   صاحب اشرافاست و پدید بود که جاسوس را بر درگاه پادشاه چه منزلت تواند بود و 

 همان(«.)و نصیبی نیست مگر به مَثَل از هر ده دیناری دانگی
اَند در نظار دارد  کسانی را که اشراف بر ضمایر دارند و صاحب کرامت از یكسوی»صاحب اشراف ایهام دارد: 

ها و یا نظارت بر بعضی کارهاا )دیاوان   اَند برای وصول مالیاتسوی مُشرفان را که مأموران دولتی بودهو از یک
 همان(«.)شودای ناچیز دستگیر نمیاشراف( مُشرفان را از حاصل کارشان جز بهره

 لفّ و نشر -2-6
نخست چند واژه یا مطلب را در یاک پااره از   »شود که در آن و نشر به یكی از صنایع بدیع معنوی گفته می لفّ

های دیگر کالم توضی  دهند )نشر(. اگر توضیحات باه ترتیاب   کالم باهم بیاورند )لفّ( و سپس در پاره یا پاره
 (1386شمیسا، «.)ستباشد، لفّ و نشر مرتّب و اگر به ترتیب نباشد لفّ و نشر مشوّش ا

در متن کتاب اسرارالتوحید تنها یک نمونه آرایۀ لفّ و نشر دیده شد که ابوسعید در قالب دو بیات شاعر آن را   
 بیان کرده است.

 َورَناد                                                      بااه فالاک بَاار دو مارد پایااشاه
 زان یااكاای دَرزی و دسگااار جاااواله

 به درزی کرد و گفت:پس اشارت 
 ایان نادوزد ماگار قابای مالاوک        

 آنگه اشارت به جوالهه کرد و گفت:
 (1371وان ناباافاد ماگارگالیم سایااه)محمّدبن منوّر،                                        

 
 عكس   -2-7

لفظای باه    است، در کتب مربوط به علم بدیع، گااهی زیرمجموعاۀ بادیع   « قلب مطلب»عكس که نام دیگر آن 
شود و گاهی زیرمجموعۀ بدیع معنوی. قلب مطلب بدین معناست که عبارت یا قسامتی از آن  حساب آورده می

هاایی از ایان   ( در کتااب اسارارالتوحید نموناه   1386کنند.)شمیسا، را، بدون تغییر یا مختصر تغییری تكرار می
 شود.صنعت دیده می

 محمّد بن منوّر،«.)ست که این طایفه همه یكی باشند و یكی همهو در میان مشایخ این طایفه، اصلی بزر  ا»
  1371) 
اند که همه یكی و همه یكی، از وصول به مقصاد  پس سخن مشایخ به برهان درست گشت که آنچ ایشان گفته»

 همان(«.)اند و درین هیچ شبهت نماندخبر داده
 همان(«.)بُوَد و اَوام او، وام ما بودشیخ بلحسن گفت: در اَوام ما صرف کنید که وام ما، وام او »
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 ای/ چون و(را دیدی تو دیادی مَار مرا)همان(چاون مرا دیدی تو او را دیده
 اَلیَوْمُ الیَارفَاعُ غَایْار(ی ذَیْاالساای/ لَایاْلسای نَاهَااار(ی وَ نَاهار(ی لَایاْلای)همان(

 قین گم شد، یقین اندر گمان)همان(بس که جستم تا بیابم من ازآن دلبر نشان/ تا گمان اندر ی
 تاا روی تاو را بادیدم ای شمع طاراز/ نه کار کانام، ناه روزه دارم، نه ناماز

 تو بُوَم، نمازمن جمله نماز)همان(چون باتو بُوَم، مجازمن جمله نماز/چون بی
 
 ارسال المَثَل -2-8

ال المثل است. ارسال المثل به صنعتی اطاالق  گیرد، ارسیكی از صنایعی که در زیرمجموعۀ بدیع معنوی قرارمی
آمیز که بتوان مَثَل زد، بیاورند یا سخن به سبب لطف خاصّی در سخن مَثَلی رایج با عبارتی حكمت»شود که می

( در کتاب اسارارالتوحید  1388صادقیان، «.)که دارد، خوش و زیبا جلوه کند و به عنوان مَثَل از آن استفاده شود
 گیرد.شود که در زمرۀ هنجارگریزی معنایی قرارمیز این صنعت دیده میهایی انمونه
 (1371محمّد بن منوّر، «.)آب گرمابه پارگین را شاید»

چیزهاای باد، درخاور(    »ریزد. معنی این عبارت این است کاه:  پارگین جایی است که فاضالب حمّام بدانجا می
 همان(«.)مصارف بد است

 همان(«.)ه عداوت بسوزد قبیله راآت  چنان نسوزد فتیله را ک»
 همان(«.)این نه آن دیو است که به الحَوْل بشود»

گریزناد و باه هنگاامی کاه     دیوان مای « ال حَوْلَ وَ ال قُوَّۀَ إلّا باهلل»اند که با گفتن عبارت در گذشته عقیده داشته
 اند.)همان(گفتهاند، الحَوْل میاضراب داشته

 همان(«.)بسته دگر بَر رُسته دگر باشد و بَر»
 (1371این عبارت بدین معنی است که: آنچه طبیعی است با آنچه مصنوعی است، برابر نیست. )محمّد بن منوّر، 

 همان(«.)بَس باد که در دسزباد است»
داده، آن به اعتقاد شفیعی کدکنی این عبارت ضرب المثلی محلّی بوده است و وقتی کسی از خود تكبّر نشان می

 اند. دسزباد دهی در نیشابور است.)همان(بردهتمسخر وی به کارمی را برای
 همان(«.)تر گرددحَنْظَل هرچند آب بی  خورد، طلخ»

 مرغی به سر کوه نشست و برخاست                   بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست)همان(
 بایاناناد، ناااگویانااد در آبااداناااای)همان(ناشناودستی هار آناچاه در ویارانی                  

 همان(«.)هرچه به دَم آید، به دود و باد بشود»
 (1338-1339برد.)دهخدا، این عبارت، نظیر این ضرب المثل است که: باد آورده را باد می

 
 )ضرب المثل گونه(مَثَلْواره -2-8-1

 ضرب المثل گونه یا  »اعتقاد شفیعی کدکنی باید آن را در کتاب اسرارالتوحید عباراتی  وجود دارد که به 
 ( نامید.1371محمّد بن منوّر، «)مَثَلْواره

 همان(«.)اشتربان را سرد نباید گفتن»
 همان(«.)ای گردیاگر سر و کارت با ما خواهد بود، ترنانه»
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ا میگوید، گویاا از پای    کند و در پایان آن، این عبارت ضرب المثل گونه رحاصل داستانی که ابوسعید نقل می
 کند:های خود به همین مضمون اشاره میبوده است؛ چنانكه عطّار در یكی از غزل

 (1380چاو در دریا فتاد آن خشک نانه/ مكن تاعاجیل تا ترنانه گردد)عطار، 
 (1371محمّد بن منوّر، «.)بوسعید غریب است، با او سگی نباید کرد»

 ندانام من بُن و بُنگاه را)همان(ام، میهم تورا/ اعجمیپنج و پنجاهم نباید،هم کنون خوا
 همان(«.)ای بوده استخبری است و گویا ضرب المثل گونهبُن و بنگاه را ندانستن کنایه از مطلو بی»
 همان(«.)تو ما را همچون آستین و تیزری» 

نوعی ضرب المثال و تعبیار    کنایه از نزدیک و قُرب بسیار است وگویا»برای کسی همچون آستین و تیزر بودن 
 همان(«.)رایج زبان فارسی قدیم بوده است

 همان(«.)جواب کهتر بر مهتر بود»
 همان(«.)خانه پس( کوه دارد»
 (1371محمّد بن منوّر، «.)خسرو همه حال خوی  دیدی در جام»

 عسزِّ والیت به ذُلِّ عَزْل نایرزد/گارچاه تاو را بو ز( چاچ تاا به مَادینه)همان(
ارزد؛ اگرچه حوزۀ حكومت فرد از چاچ تا مدینه باشد. چاچ و شدن نمیوالیت و امیری، به ذلّ خواری عزل عزّ

 مدینه دو نقطۀ بسیار دور در جهان اسالم است.)همان(
 همان(«.)هاستما با تو بهم، میان ما منزل» 

 هر آن شمعی که ایازد برفروزد/ هرآن کس  پُف کند سبلت باسوزد)همان(
 که روی دو گاو کارند و خری/ خواهی تو به مَرْوْ شو و خواهی به هری)همان( هرجا
 
 تنسیو الصّفات -2-9

-آوردن صفات متوالی برای یک اسم، یا آوردن قیاود متعاّدد بارای یاک فعال، تنسایو الصّافات نامیاده مای         

هاا،  رد که در همۀ  آن( در کتاب اسرارالتوحید، چند نمونه صنعت تنسیو الصّفات وجود دا1386شود.)شمیسا، 
 برای یک اسم چند صفت مختلف آورده شده است.

 (1371محمّد بن منوّر، «.)حمزه[... مردی عزیز و عاشو و سوزان و گریان و گرمرو بود»]
 همان(«.)جوانی دیدم در پای آن درخت ایستاده، سیاه و خشک و ضعیف»
 همان(«.)تر نیستتر و پاکیزهعالقهپیوندتر و بیکس از او]لقمان[ بیشیخ گفت: هیچ»
های بزر  و به صافات  چون بسیار فریادکرد، زنی سر از سرای بیرون کرد پیر و سیاه و روی آبله زده و دندان»

 همان(«.)ذمیمه موصوف

 
 نتیجه گیری

 کتاب اسرارالتوحید که یكی از شاهكارهای نثر فارسی در قرن ششم هجری است، دربارۀ سرگذشت، حاالت و
آید که به دست محمّاد  ابوسعید ابوالخیر است. این کتاب یكی از بهترین متون منثور صوفیانه به شمار می اعمال

 بن منوّر، یكی از نوادگان شیخ، به رشتۀ تحریر درآمده است.
دانناد. هنجاارگریزی   های اصلی یک اثر ادبی را برجسته سازی کالم مای محقّقان و زبانشناسان، یكی از ویژگی

شاخه های برجسته سازی است که به معنای کناره گیری و خرو  از هنجارهای حاکم بار زباان معیاار    یكی از 
 است.
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های کتاب اسرارالتوحید سادگی آن است، اما در عین سادگی، دارای زوایای پنهانی نیز هسات.  یكی از مشخّصه
ارگریزی معنایی  بهره بارده و بادین   دهد که محمّد بن منوّر در اثر خود، از هنجهای انجام شده نشان می بررسی

است که کالم او را برجساته  نماوده و مخاطباان    وسیله زبان خود را توسعه بخشیده است.  همین هنجارگریزی
 بسیاری را به خود جذب کرده است.

 هاا باه  گیاری در متن کتاب اسرارالتوحید، از جلوه های مختلف هنجارگریزی معنایی استفاده شده اما این بهاره 
ها در متن متفاوت است. آرایه هایی که در حوزۀ بادیع معناوی هساتند و در    صورت یكسان نیست و بسامد آن

 متن اسرارالتوحید وجود دارد، بسامد باالیی نسبت به آرایه های بیانی دارند.
بۀ بعادی قارار   در حوزۀ بیان، آرایۀ کنایه و سپس تشبیه بسامد باالیی دارند و آرایه های استعاره و مجاز در مرت

گیرند. در حوزۀ بدیع معنوی، آرایه های تضاد، مراعاات نظیار، تلمای ، ارساال المثال و عكاس در کتااب         می
اسرارالتوحید نمونه های بسیاری  دارند. آرایۀ ایهام و لفّ و نشر تنها یک یا دو نمونه در کلّ متن کتاب وجاود  

 دارد.
دهندۀ آگااهی مؤلاف از زباان    خورد نشانسرارالتوحید به چشم میهای بدیعی و بیانی زیبایی که در متن اآرایه

 ادبی و فنون آن است.
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