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چكيده
فهم و تحليل بطون متون عرفاني و زبان خاص عرفا همواره از اهداف پژوهشگران ساات
اس  .گرچه نظرياتي براي تحليل متون طرح ريزي شده اس
بررسي و تحليل شده اس

و بسياري از آثار بر اساس آن الگوها

ليكن به كارگيري نظريات تحليل متون ادباي باراي تحليال زباان عرفاا

هميشه مقرون به صواب نبوده اس

و گاه به نتايجي منجر ماي شاود كاه باا روح عرفاان اسا مي

ناسازگار اس  .يكي از علل اين ناسازگاري نتايج تحليل اين اس
عرفاني شكل گرفته اس
اين مقاله بر آن اس

عرفاان

كه اين نظرياات در فاااي ريار

و با قواعد عرفاني همخوان نيس .
تا ضمن تبيين آراي عرفا درباره لفظ و معنا و كااركرد الفااد در متاون عرفااني

الگويي براي تحليل اين متون در سات

واژگان ارائه دهد و سپس متني عرفاني را به عنوان كاربسا

آن

الگو تحليل كند .بررسي وجوه مختلف معنايي يك واژه و ارتباط آن وجوه با واژگان ديگر ماتن و تبياين
اقسام ارتباطات درون متني و فرامتني واژگان به ترسيم شبكه هاي درهم تنيده معنا در ايان متاون منجار
مي شود و راه را براي تحليل متني عرفاني در سات

واژگان هموار مي سازد.

واژههاي کليدي
لفظ معنا زبان عرفاني شبكه هاي معنايي تحليل متن
 دانش آموخته دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان اصفهان ايران Alijalali110@gmail.com
تاريخ وصول 49/3/22
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 -1مقدمه
برخي متون عرفاني از آن تيث كه بازتاب دهنده مواجياد عرفااني مكاشافات و ادراكاات هساتي
شناسانه عرفا هستند اليه ها و بطوني دارند كه همگان قادر به فهم آن نيستند .عارفان به سبب نگااه
خاص هستي شناسانه خود همه امور و اشياء را با نگاهي ديگر ماي نگرناد و برداشاتي متفااوت از
رويدادها دارند .كسي مي تواند ك م و رفتار عارفان را بشناسد كه بتواند نسبتي را باا مساائل داشاته
باشد كه عرفا براي خود تعريف كرده اند و يا تداقل آن نسب

را به درساتي بشناساد .اگار عاارف

خدا را در تمام هستي مي بيند و مهم ترين دردره او شناخ

پژوهشاگر متاون عرفااني

خداسا

نمي تواند بدون آن كه با مباني چنين ديدگاهي آشنا باشاد افعاال و اقاوال عاارف را تحليال كناد.
در تحليل آثار اوس

ليكن گام مهم تر نزدياك شادن

دانستن مباني ديدگاه يك عارف گام نخس

به عالَم اوس  .نگاه كردن به هستي چنان كه او مي نگريسته اس

و خدا را در همه اماور سااري و

جاري ديدن و بازتعريف الهي همه اشيا و موضوعات پيراموني .اگار شاخص بتواناد از زاوياه دياد
عرفا به خدا انسان و هستي بنگرد آن گاه ماي تواناد از ساخنان عرفاا بهاره بارد و مساائلي نظيار
وتدت وجود تشكيك در ظهورات تارات خمس و جز آن را دريابد .از آنجاا كاه رسايدن باه
قاف عرفان براي رالب مردم متعذر اس

بايد از همان قدم نخس

يعني شناخ

مباني عرفاا و بااز

تعريف الهي اشيا آراز كرد.
يكي از مسائلي كه نياز به باز تعريف عرفاني دارد مسأله زبان اس  .اگرچاه زباان وسايلة انتقاال
معناس

اما عرفا معتقد بودند فقط درصدد انتقال مقاديري از معلومات نيساتند آنهاا مايخواساتند

يك شهود يك تاور و تتي يك تس را منتقل كنند بنابراين زبانشاان پيیيادهتار از زباان متاون
ديگر شده اس  .رمزگونگي و نمادين بودن آثار عرفا نيز بر اين پيیيدگي افزوده اسا  .باه هماين
دليل تحليل زبان عرفاني دق
لفظ و معنا دانس

و ظرافتي بيش از ديگر زبانها ميطلبد .بايد نظر عرفا را درباره زبان

تا بتوان قدم نخس

را در راه شناخ

مباني زبان عرفاني درس

برداش .

پس از ذكر برخي مباني عرفاني زبان (لفظ و معنا) الگويي تحليلي طارح ماي شاود كاه بار پاياه
اصول وجوه مختلف معاني واژگان نظريه نظم شبكه هاي معناييِ متصاور در بافا

ماتن تحليال

درون متني و فرامتني گزاره هاي عرفاني استوار اس  .پس از بسط اين الگو متني از مقاالت شمس
تبريزي به عنوان كاربس

آن الگو تحليل مي شود.

دُرج معاني 000 / ...
زبان
براي تبيين جايگاه زبان ابتدا بايد عوالم وجودي انسان را تشريح كرد .وجود انسان داراي ساه عاالم
عقل خيال و ماده اس

كه منطبق بر عوالم هساتي اسا

و باه ترتياب باه تعبيار عرفاا جباروت

ملكوت و ملك /ناسوت نام دارد .عين القاات معتقد به وجود عوالم ملك ملكوت و جباروت در
وجود انسان اس  .اين اعتقاد ناشي از عقيده تطابق انسان با هستي و تناظر آن دو اسا  .وي دماا
(مغز) را نشان عالم ملك در درون انسان مي داند و دل را نشان عالم ملكوت و عقل را نشاان عاالم
جبروت« :دما ملكي اس

و دل ملكوتى و عقل جبروتاى» (عاين القااات  .)211 /0:0311عزياز

نسفي نيز اعتقادي چنين دارد (ر.ك .نسفي  .)041 -041 :0311قوة تفكر محصول عاالم عقال ياا
جبروت اس

و قوة خيال محصول عالم خيال يا ملكوت اس  .زبان نيز يكي از قواي عالم ماده ياا

ملك اس  .عرفا معتقدند عالم عقل عالم بيصورت اس
خيال كه واسطة دو عالم اس

محل تصاوير لطيف اس

و عالم

و عالم ماده صورت محض اس

(ر.ك .چيتيك  .)0342در قوة خيال همه

چيز نمادين و مصور ميشود اما منظور از تصوير الزاماً شكل نيس

بلكه هر گونه نمااد ياا ع ما

خاص يا تصور مراد اس  .پس عالم خيال تصويرگر تقايق عق ني عاالم عقال اسا  .نااييجي در
شرح مصباح االنس فناري ميگويد« :عالم خيال تكاي

از عالم عقل مىكناد و ظال آن اسا

لاذا

واقعي هاى موجود در آن در عالم خيال تمثل و صورت مىگيرد» (فناري .)2909/9 :0311
از آن جا كه عالم خيال واسطة عالم عقل و ماده اس
ناگزير اس

از عالم عقل وارد عالم خيال گردد مصور و نمادين شود و به سات

اين فرآيند در شنونده برعكس اس
سات

هر انديشهاي كه بخواهاد منتقال شاود
زبان وارد گردد.

و لفظ به تصاوير و نمااد تباديل مايشاود و پاس از آن وارد

عقل مي گردد تا فهميده شود .عين القاات فرآيند تبديل شادن معناا باه لفاظ و انتقاال باه

مخاطب را چنين بيان مي كند« :اگر تو در دما چيزى منظوم و معنوى بگاويى هرگاز سامع ظااهر
هيچ از آن برنشنود .چرا؟ زيرا كه سمع زبان دما نداناد و لايكن نطاق زباان را فهام كناد و زباان
ترجمان دما اس

تا هر چه در دما تو منقش شود زبان از آن عبارت كند .پس به سامع آن نطاق

را دريابد .چون دل تو را اين تقايق مكشوف گاردد باه كماال دل مارا هام ترجماان نهاد» (عاين
القاات  .)211 /0:0311وي فرآيند را به اين صورت ترسيم مي كناد كاه معناا نخسا

در دماا

منقش (مصور) مي شود و سپس زبان آن تصوير را بيان مي كند و جرياان فهام اتفااي ماي افتاد و
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مخاطب نيز آن را درمي يابد .م صدرا نيز در تبيين اين فرآيند ميگوياد :وقتاي انساان مايخواهاد
سخن بگويد يا بنويسد نخس

در ذهنش صورت عقلي بسيطي شكل مايگيارد .ايان صاورت بار
يا زبان منتقل ميشود و انسان سخن ميگويد يا مينويساد

قلب اثر مي گذارد و از قلب نيز به دس
(ر.ك .صدرالدين شيرازي .)21 :0313
سير به بيان آمدن انديشه:
سير فهم زبان:

انديشه

تصوير

زبان

زبان

تصوير

انديشه

شكل  -1سير اندیشه تا زبان و زبان تا اندیشه
 -2لفظ و معنا
دانشمندان قرون اوليه اس مي زبان را در دو بخش لفظ و معنا بررسي كرده اند .آنان معنا را تقيقتي
برتر مي دانند كه براي انتقال الزم اس

در كسوت لفظ درآيد تا فهمياده شاود .باه نظار ماي رساد

نخستين كسي كه درباره رابطه لفظ و معنا و ديگر مباتث زباني به تفصيل سخن گفته اس

رزالاي

اس  .وي در كيمياي سعادت مباتث مهمي در اين ارتباط دارد كاه ماي تواناد ريشاه برخاي آراي
عرفاي پيرو مكتب ابن عربي و يا تتي تكيمان متأله باشد .وي معاني را روح تاروف ماي داناد و
كه با وى نماند معنى تروف همیون روح اس

مي گويد « :چنان كه هر كالبدى را روتى اس

تروف چون كالبد .شرف كالبد به سبب روح اس
(رزالي  .) 291 /0 :0313اين همان مطلبي اس

و

و شرف تروف باه سابب روح معاانى اسا »
كه ابن عربي در فتوتاات بادان ماي پاردازد و تاا

امروز بساياري از عرفاا بادان معتقدناد (ر.ك .ابان عرباي  041-040/0 :0921سابزواري :0319
 011/0تسن زاده آملي  .)312 /3 :0314بنا بر اين اعتقاد تقيق
دارد تقيقتي كه نسب
گفتن آسان اس

برتري وراي ظاهر تروف قرار

به وجود لفظ بسيار عظيم تر و شديدتر اس « :همینان كه آتاش باه زباان

و هر كسى طاق

گفتن آن دارد اما طاق

معانى اين تروف -اگر آشكارا شود -هف

آسمان و هف

نفاس آتاش نادارد همیناين تقيقا
زمين طاق

تجلاى آن نادارد و از ايان

دُرج معاني 003 / ...
بود كه تق تعاالى گفا  :لاو انزلناا هاذا القارآن علاى جبال لرعيتاه خاشاعا متصادعا مان خشايه
اهلل]تشر ( »[20رزالي  .)291 /0 :0313اين نيز همان نكته اي اس

كه بعدها توساط پياروان ابان

عربي تفصيل مي يابد و صدرالمتألهين آن را نظام مند مي كند و به صورت يك نظريه درباره وجاود
اظهار مي كند كه به نظريه تشكيك در وجود نامبردار مي شود و عرفاا آن را تشاكيك در ظهاورات
مي نامند (ر.ك .قيصري  20 :0311و  01يزدان پناه  013-011 :0311رتيميان .)0311
مستملي فرآيند به بيان درآمدن تقيق

توسط زبان را چنين تبيين كرده اس « :پس هر زباانى از

سر خويش آن خبر دهد كه سِر بيند و سِر آن بيند كه بنمايندش تا ديدن به نماودن معلاق باشاد و
وصف كردن به ديدن معلق باشد .اگر راس

نمايند راس

بيند .چون راس

بيناد راسا

گوياد و

اگر كژ نمايند كژ بيند و چون كژ ديد كژ گويد» (مستملي .)134/2 :0313
آيا الفاد مختلف براي بيان يك معنا و تقيق

خاص كاركرد يكساني دارناد؟ آياا مايتاوان باه

ترادف الفاد معتقد بود؟ براي پاسخ به اين پرسشها بايد از زاوية ديد عرفا به تفاوت ميان تاروف
نگاه كرد .ابن عربي علم الحروف را علم االوليا مي داناد و معتقاد اسا
تروف آشكار مي شود وي همینين معتقد به طبايع تروف اس

اعياان كائناات باه وسايلة

و هر ترف را داراي يك طبيع

خاص ميداند :طبايع سرد گرم تر و خشك (ابن عربي  .)041/0 :0921برخي عرفاا معتقدناد هار
ترف ذاتاً براي خود جايگاهي دارد بنابراين براي هر ترفي رتبة عددي قائل بودند و معتقد بودناد
اين اعاداد روح تاروف هساتند (ر.ك .رزالاي  291 /0 :0313ابان عرباي 041-040/0 :0921
سبزواري  011/0 :0319تسن زاده آملي  )312 /3 :0314به هماين سابب كلماات كاه تاصال
تركيب تروف هستند به هيچ وجه نمي توانند با هم مترادف باشند چون ارزش عددي هر كلماه باا
ديگري متفاوت اس  .كلمات انسان بشر آدم تيوان ناطق ناس و ...همه به انسان اشاره ميكنناد
ليكن از لحاد معنايي با همديگر متفاوتند اگرچه برخي از آنها با برخي ديگار قرابا هاايي دارناد
ولي ترادف كامل معنايي ندارند.
معيارهاي انتخاب يك لفظ براي بيان يك معنا چيسا ؟ اگار بار فارو دو عاارف ياك تاال
عرفاني مشابه را ادراك كرده باشند و قصد بيان و توصيف آن را داشته باشند يكاي كلماهاي را باه
كار ميبرد و ديگري كلمهاي ديگر را .معيار هااي ايان دو عاارف باراي انتخااب كلماات متفااوت
چيس ؟ چرا امام صادي عليه الس م از دوازده چشمه سخن ميگوياد (ر.ك .سالمي )31/0 :0314
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و ابوالحسن نوري از سه دريا (ر.ك .نويا )214 :0313؟ چرا خواجه عبداهلل انصاري گاه باراي بياان
مراتل عرفاني از صد ميدان نام ميبرد و گاه از صد باب؟ چه تفاوتي ميان باب و ميدان هس ؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد دو تال
سخنان عارفي كه در تمكين اس

متفاوت ترسيم شود :تمكين و تلوين .تفاوت اس

ميان

و عارفي كه هنوز در تلوين اسا  .خواجاه عباداهلل انصااري در

مقدمة منازل السائرين به لزوم چنين تفكيكي اشاره ميكند و بادفهميهااي زباان عرفاا را ناشاي از
چنين عواملي ميداند .او از كتابهايي سخن ميگويد كه ميان گفتة عارفي كه در مقام تمكين اسا
و ك م عارفي كه در تلوين اسا

تفااوتي نگذاشاتهاناد« :و قاد صانف جماعاه مان المتقادومين و

المتأخرين فى هذا الباب تصانيف ...و منهم من عدو شطح المغلوب مقاماً و جعل بوح الواجد و رماز
المتمكن شيئا عاما» (عباداهلل انصااري  :)9 :0311در ايان بااب گروهاى از متقادمان و متاأخران
تصنيفاتى كرده اند ...بعاى از ايشان كا م شاطح را از شاخص مغلاوب تحا

تاأثير شاطح مقاام

شمردهاند و سخن مباح آن را كه در وجد باشد با رمز آن كه در تمكين باشد شيئى عام پنداشتهاند.
عارفي كه هنوز در مقام تلوين اس

تح

رلبة تال قرار دارد و كلمات را متناساب باا تااالت

خود برميگزيند .واژهگزيني عارف بر تسب آن كه در خوف اس
يا هيب

اس

يا رجا و يا تحا

سالطة اناس

متفاوت خواهد بود .چنان كه در فرو قبلي دربارة دو عاارفي كاه ياك تقيقا

را

مكاشفه كردند ولي از دو لفظ متفاوت براي توصيف آن بهره ميبرند اگار يكاي از ايان دو عاارف
متمكن نباشد و يا هر دوي آنها متمكن نباشند ك مشان از تيث رلبة تال متفااوت خواهاد باود.
اين فرو در صورتي اس
عارفي كه متمكن اس

كه گنجينة واژگان هر دو مشابه همديگر باشد.
در مقام خود مستقر اس

و تح

رلبة تاال قارار نمايگيارد بناابراين

انتخاب واژگان وي بر تسب تاالت تغيير نميكند وي واژه را در جاي درس

خود به كار ميبرد

و تق مطلب را به خوبي ادا ميكند و واژهاي را برميگزيند كه معناي ماورد نظار را در تاد خاود
منعكس كند .شفيعي كدكني معتقد اس « :در نوشته هاي زنده و پر تحرك صوفيه اشاراف صاوفي
هاي مختلف كلمه به گونه اي اس

بر سات

كه گويي خود در آن سوي واژگان ايساتاده اسا

و

ما در درون كلمه زنداني هستيم» (شفيعي كدكني  )291 :0342اما چرا عارف ماتمكن گااهي ياك
تقيق

ثاب

گف  .تقيق

را به دو شكل متفاوت بيان ميكند؟ به اين پرسش باياد از دياد وجودشناساي پاساخ
در باالترين مرتبه قرار دارد و در اوج شدت و وتدت و لطاف

اس  .تقيق

وقتي

دُرج معاني 001 / ...
مي خواهد به بيان درآيد بايد نازل شود تا به مرتبة معنا و پس از آن به مرتباة لفاظ برساد .وقتاي در
مرتبة معنا قرار ميگيرد آن وجود واتد متكثر ميشود و معاني مختلفي را دربرماي گيارد اگرچاه
فقط يك معناس

كه از تمام تيثيات تقيق

را در خود مانعكس مايكناد .بااقي معااني از بااب

تقريب به آن معناي اصلي به كار مي رود و هر كدام از تيثيتي آن تقيق

واتد را بازتاب ميدهاد.

اين معاني كثير موجب تعدد واژگان ميشود و باز هم فقط يك لفظ اس

كه تمام معنااي اصالي را

در تد خود منعكس ميكند و باقي الفاد از باب تقريب و از تيثيتي متفاوت به كار برده مايشاود.
مثال فرضي زير ك م را روشنتر ميكند.
عارفي كه در مقام تمكين قرار دارد با مكاشفه تقيقتي را درباره سلوك عرفااني دريافتاه اسا .
زماني از لفظ «ميدان» و زماني از «منزل» براي توصيف مراتل عرفاني استفاده ميكند .ممكان اسا
زماني ديگر از «بحر» بگويد و زماني ديگر لفظ «عقبه» را برگزيند .كدام لفظ درسا
اين تفاوتها در چيس ؟ پاسخ آن اس

كه اين عارف به سبب آن كه در مقام تمكاين قارار دارد و

اتاطة كامل به مكاشفة خود دارد مي تواند بهترين لفظ و معنا را كاه باا تقيقا
اس

اسا

و علا

برگزيند ولي هر بار بنا به مصلحتي لفظي را برميگزيناد .ايان مصالح

مخاطب عارف تاالت و رزي وي اس  .عارف متمكن وقتي آن تقيق

مكشاوف مطاابق
معماوالً مرباوط باه

را از تيث تبيين خطرهاا

و وجود راهزنان براي مخاطب بيان ميكند لفظ عقبه را به كار ميبرد .وقتي از تياث طاول مساير
سخن مي گويد و آن را به شكل يك سير و سفر دائم براي مخاطب ترسيم ميكند لفظ منازل را باه
كار ميبرد و وقتي ميخواهد براي مخاطب از گوهرهاي ارزشمند عرفاني سخن بگوياد از مراتال
به دريا تعبير مي كند .آن تقيق
الفاد متجلي آن تقيق

اس

واتد جامع اين مصاديق كثير اس

به عباارت ديگار تماام ايان

ليكن از تيث هاي مختلف .شمس تبريزي دربارة متغيار مخاطاب و

تأثير آن بر بيان عارف ميگويد« :هر بار مصاطفى را پرسايدندى كاه ايماان چيسا

موافاق تاال

پرسنده چيزى گفتى تا پرسنده را چه در خورد بودى» (شمس تبريزى .)291/0 :0311
مولوي در فيه مافيه معنا را همیون خورشيد مي داند و ك م را انعكاس نور آفتاب كاه باياد باه
جهان كثيف بتابد تا مشخص و ظاهر شود .الفاد تجلي ناسوتي تقايق جبروتي اند و وجاود وقتاي
از لطاف

جبروت و ملكوت به عالم كثيف ناسوت مي آياد اشاياء پدياد ماي آيناد و هار چاه در

ناسوت اس

تجلي تقيقتي جبروتي اس

و لفظ نيز از اين سخن مستثني نيس « :كا م همیاون
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آفتاب اس  .همة آدميان گرم و زنده ازويند و دايما آفتاب هس

و موجود اس

و

و تاضار اسا

همه ازو دايما گرمند .اال آفتاب در نظر نمىآيد و نمىدانند كه ازو زندهاناد و گرمناد اماا چاون باه
واسطة لفظى و عبارتى خواهى شكر خواهى شكاي

خواهى خير خواهى خواهى شر گفته آياد

آفتاب در نظر آيد .همیون كه آفتاب فلكى كه دايما تابان اس

اما در نظر نمىآيد شاعاعش تاا بار

ديوارى نتابد .همینان كه تا واسطة ترف و صوت نباشد شعاع آفتاب سخن پيادا نشاود اگار چاه
دايما هس

زيرا كه آفتاب لطيفى اس

و هو اللطيف .كثافتى مىبايد تا به واسطة آن كثاف

در نظار

آيد و ظاهر شود» (مولوي .)201 :0311
 -1-2ویژگي هاي معنا
عرفا معتقدند:
 اصال
معتقد اس

همواره با معني اس

و آنیه بايد اصل قرار گيارد معناي اسا

ناه لفاظ .هجاويري

كه «چون معنى تاصل بود به عبارت مفقود نگردد چون معنى مفقاود باود باه عباارت

موجود نگردد» (هجويري .)043 : 0311
 از تيث وجودشناسي معني و تقيق
مي گويد« :رسم خلق راس

و تقيق

رباني اس

و لفظ ناسوتي و زميني اس  .مساتملي

تق را .معنى باطن راس

و اسم ظاهر را» (مستملي :0313

.)019/0
 از لحاد وجودشناسي لفظ منطبق بر معناس  .مولوي مي گويد:
در معنى توست آنچه دعتوا همته اوستت

در صورت توست آنچه معنا همه اوستت

(مولوي)1881 :1831 ،

 كثرت الفاد در تفسير و شرح موجب پوشيده شدن معنا مي شود« :تصوف دانشى اسا
بيشتر آن اشارت اس

كه بر اهل راه پوشيده نيس

كاه

و چون به شرح و تفسير كشيده شاود تقيقا

معنا پوشيده مىگردد و طراوتش كم مىنمايد» (ابونصر سراج .)11 :0312
 از آن تيث كه لفظ منطبق بر معناس

كسي كه لفظي را بدون ادراك كامل معناا برگزيناد و

بر زبان آورد و منظور او آن باشد كه معنا را كام ادراك كارده مرتكاب درو شاده اسا  .جنياد
مي گويد :هر كه به زبان گويد اهلل و در سر او مشاهدت اهلل نباشد اين كس درورزن اس  .مساتملي
در شرح اين سخن جنيد مي گويد« :دليل اين قصه منافقان اس

كه چون بر زبان صادي راندناد و

دُرج معاني 001 / ...
به سر مشاهدان صدي نبودند و صف
و عبارت آنگاه درس
مخبر افتد و صح

كذابى يافتند و اين از آن معناس

كه زبان مخبر و معبر اس

آيد كه از مشاهدت معبر عنه افتد و خبر آنگاه صدي باشاد كاه از مشااهدت
اين را در كتاب همين قصه منافقان آورد :قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ثم قاال وَ

اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُون [منافقون ( »]0مستملي .)0331/3:0313
 -8الگوي تحليلي درج معاني
كلمات يك معني خاص ندارند و در طول تاريخ معاني متعاددي را بازتااب دادهاناد و ايان معااني
چون جواهراتي زيبا آنها را ميآرايند .برخي واژهها چونان شاهدي زيبااروي هار باار خاود را باه
زيوري ديگر ميآرايند و گاه در يك بزم بارها و بارها آرايههاي خود را تغيير مايدهناد و هار باار
متناسب با شرايط بزم و مصاتبانشان -ديگر واژهها -خود را به رنگي و شكلي ميآرايند .واژهها در
ادوار مختلف اين معاني را چونان جواهراتي گرانقدر براي خاود محفاود داشاتهاناد و در گنجيناة
خود تفظ كردهاند كه ما به آن «دُرج معاني» مي گوييم .در هر دوره نگاين و زماردي بار ايان درج
افزوده شده يا بنا به تحول ايام جواهري از رونق افتاده اسا

لايكن هماه در ايان درج نگهاداري

ميشود .گاه تتي در يك متن واژه از چندين جواهر بهره ميگيارد در ياك ساطر وقتاي در كناار
واژهاي مينشيند يكي از زيورها را بر خود ميبنادد و در ساطري ديگار و در كناار واژهاي ديگار
زيوري ديگر را.
طبق نظريه نظم از عبدالقاهر جرجاني «امكانات كلمه در تركيب و باف

زباان اسا

ميشود و هيچ كلمه اي را به صورت مفرد بر كلمه ديگري رجحان نيس

كاه روشان

و نيروي هيچ كلماه اي

بيش از نيروي كلمه ديگري نمي تواند باشد» (شفيعي كدكني .)211 :0342
براي تحليل صحيح و كامل متن بايد با درج معاني هر واژه آشنا باشايم و بادانيم در ماتن ماورد
تحليل كدام معني يا معاني مورد نظر بوده اس
نويسنده در انتخاب اين زيورها مؤثر نيس

البته نه صرفاً ماورد نظار نويساندهی زيارا هماواره

يعني ممكن اس

نويسانده فا ن معناي را اراده كارده

باشد ولي در بزم و اژگان واژه معاني ديگري را نياز بپاذيرد و باه وسايلة آن بازم ماتن را بياراياد.
تمثيلها رمزها تشبيهها و ايهام ها نيز زيورهاي ديگري هستند كه خودآگاه ياا ناخودآگااه باه درج
معاني يك واژه افزوده مي شود .عين القاات مي گويد« :جوانمردای اين شعرها را چاون آييناه دانی
آخ ر دانى كه آيينه را صورتى نيس

در خود اما هر كه در او نگه كناد صاورت خاود تواناد دياد»
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(عين القاات  .)201 :0311شفيعي كدكني معتقد اس « :صوفيه به هيچ وجه معتقد به معني ماورد
قصد گوينده نبوده اند و از نظر آن ها مهم اين نيس

كه گوينده اين سخن را براي چه مقصاودي و

در چه شرايطي گفته يا نوشته اس » (شفيعي كدكني .)041 : 0342
براي نمونه درج معاني واژة دريا را مي گشاييم .اين واژه چه معاني و مفااهيمي را مايتواناد باه
مخاطب انتقال دهد؟ مفاهيمي نظير وسع

عظم

عمق اتحاد قطره هاا آباي بيكاران ماواجي و

خطرناكي جايگاه مرواريدهاي پر ارزش مرتله اي براي گذر منباع رزي بخشاندگي ضادي

باا

خشكي فناي قطره ها و بقاي آن ها در پيوستن به دريا و معاني تلميحي چون داستان نوح يونس و
پوسايدون .چنان كه مي بينيم برخي از اين معاني به دليل صفات درياس

و برخي به دليال ماهيا

دريا و برخي از آنها صورت سمبوليك و نمادگونه يافتهاند .به گفتة ساارتر شااعران كلماه را باه
عنوان ابزار به كار نمي برند بنابراين از ميان معاني متعدد يك معناي را برنمايگزينناد بلكاه معااني
مختلف كلمه را جزء هوي

كلمه مي شمارند و بادين صاورت تماام معااني آن را باا هام در نظار

ميگيرند (سارتر .)20 :0312
با توجه به اين كه در اين طرح الفاد ثابتند و معاني بار آنهاا تمال مايشاود و معااني چوناان
زيورهايي هستند تال اصال

با معاني اس

يا با الفاد؟ در پاسخ به اين ساؤال باياد گفا

مرتبة نازلة وجود معاني اند و رابطة ميان آن ها اين هماني اس

الفااد

با اين توضيح كه معاني بر اسااس

نظرية تشكيك در ظهورات واتدتر شديدتر و لطيف تر از الفاظند.
نكتهاي كه در پاسخ به اين سؤال روشن مي شود و در تحليال متاون عرفااني كارآماد اسا
اس

كه عارف درصدد انتقال مفهوم خاصي اس

كدام واژه محمل مناسبي براي مفهوم دلخواه اوس

آن

و ناچار به انتخاب ميان واژگان اس  .باياد ببيناد
و كدام واژه معني و مفهوم ماورد نظار او را باه

بهترين شكل منتقل ميكند .فرو كنيد عارف براي تبيين گذار از مرتلهاي عرفاني به دنباال واژهاي
اس  .او اين كلمات را براي انتخاب دارد :بيابان دريا ميدان منزل چشمه و . ...چه عواملي سابب
مي شود خواجه عبداهلل كلمة ميدان را برگزيند و كتاب صد ميدان را بنگارد و در اثري ديگر مناازل
را ترجيح دهد و منازل السائرين را بنگارد و ابوالحسن نوري سفر عرفاني را به گذر از ساه دريااي
ربوبي

مهيمني

و الهوتي

واژگان را نامزد ميكند؟

منوط بداند؟ چه مفاهيمي در مد نظر هار عاارف اسا

كاه يكاي از

دُرج معاني 004 / ...
عوامل واژهگزيني عارف را مي توان با قاعدة وتدت و كثرت تبيين كرد .معنا هار چاه در عاوالم
باالتري باشد جنبه ناسوتي آن كثرت پذيرتر ميشود .چونان هرمي كه هر چاه باه راس آن نزدياك
تر شويم فااي بيشتري از هرم را تح

اتاطه خود قرار مي دهيم .به عنوان مثال اگر مفهوم گاذر

و سلوك در مد نظر عارف باشد اين تقيق

واتد ميتواند كثير شود و عارف هر كدام از مفااهيم

مرتبط با گذر و سلوك مثل بيابان دريا و ...را برگزيند به آن تقيق

متعالي اشاره خواهاد داشا .

عارف بنا به سببي يكي از واژههاي دريا ميدان منزل عقبه وادي و جز آن را بر ميگزيند ولي هار
كدام را كه برگزيند باز به آن تقيق

واتد اشاره دارد.

عوامل مختلفي در واژه گزيني عارف دخيل اس
مخاطب عامل عارف و عامل جايگاه تقيق
به صورت تمام و كمال اتفاي افتاده اس

اما ساه عامال عماده آن چناين اسا  :عامال

يعني عارف در مقام تمكين اس

يا نه و مخاطب در چه منزلي اس

را تشويق يا تحريض كند يا تحذير دهد و تنذير كند .تقيق

يا نه مكاشافة وي

و عارف ميخواهاد او

نيز هر چه قدر باالتر باشد جنبههااي

مثالي آن بيشتر ميشود و كثرت پذيرتر ميشود.
هم بيابان خطر دارد و هم دريا و عبور از هر دو بدون داشتن راهنما و اسباب سفر دشوار و ريار
ممكن اس

اما آنیه نماد دريا را بر نماد بياباان تارجيح مايدهاد مفااهيم زيار اسا  :درياا نمااد

بخشندگي اس

گوهر داشتن در اعماي آن خطر سفر را توجيه ميكند از آن تيث كه قطارههاا در

آن فاني ميشوند نماد و رمز فناي في اهلل اس
آتش دوزخ اس

نقطة مقابال

اتتماالً نقطة مقابل خشكي زاهد اس

كساني كه در دريا سفر كردهاند به نحوي در پرتو عنايات تق قرار گرفتهاناد و از

سرگرداني رها شدهاند نوح و يونس دو نماد مسافران سعادتمند دريا هستند و. ...
ترجيح نماد بيابان نيز مي تواند به سبب مفااهيم زيار باشاد :اهال خاوف نمااد بياباان را تارجيح
مي دهند و مخوف بودن بيابان و گمراه شدن در آن را دليل مناسبي براي رجحان آن نسب
مي دانند داشتن گنج در دل خود براي كسي كه اهل ج ل اس
اس

باه درياا

در هماين جا ل جماالي نهفتاه

و همة اين سختيها را زيبا مي بيند و نمااد بياباان باراي او دلپاذيرتر اسا

هماان طاور كاه

مسافران سعادتمند دريا داريم مسافران سعادتمند بيابان هم داريم مانند موسي و هاجر و اسماعيل.
انتخاب واژه به تال

عارف نيز بستگي دارد .اگر عاارفي اهال ساكر و محبا

ميرسد كمتر از واژههايي بهره گيرد كه نماد خشون

باشاد باه نظار

و سختي سفر باشد و مراتال سافر را باا آن
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سختي و دشواري كه عارف اهل خوف مينگارد نمينويسد .اتصاي واژهها و بسامد آنهاا در هار
متون از اين تيث جالب توجه خواهد بود .امام صادي عليه الس م در تفسير آية «فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا
عَشْرَه عَيْناً» (بقره  )11براي تبيين منازل سلوك از لفظ چشمه استفاده ميكنند و معرفا

را دوازده

چشمه ميدانند .فار از اين كه بخواهيم درباره ديدگاه عرفاني امام صادي عليه الس م بحث كنايم و
ايشان را اهل سكر بدانيم اين تعبير لطيف را مي توان با تعابير عقبه و منزل و جز آن مقايساه كارد.
ايشان اين دوازده چشمه را چنين برمي شمرند :توتيد عبودي

كه نتيجة آن سرور اس

صدي تواضع رضا سكينه و وقار بخشندگي يقين عقل محبا

اخ ص

اناس و خلاوت .كساي كاه از

چشمهاي بنوشد و ت وت آن را درك كند به چشمة باالتر طمع ميورزد تا اين كه به چشمة باالتر
و در نهاي

به اصل چشمهها برسد .وقتي كه به اصل چشمهها رسيد به تق رسايده اسا

(ر.ك.

سلمي .)31/0 :0314
گزينش واژگان تا وقتي كه عارف به تمكين نرسيده باشد بيشتر بر اساس تال عارف اس

اگار

عارف در سكر باشد واژههاي لطيف را بر ميگزيند و اگر در خوف و ج ل باشد واژههااي خشان
را ليكن اگر به مقام تمكين رسيد رعاي

تال مخاطب در مد نظر اوس .

مفاهيم يك واژه (مث ً واژة بحر) چند دستهاند:
 سطح اول :معناي قاموسي :دريا.
 سطح دوم :صفات :عمق و پهنا.
 سطح سوم :صور خيال :تااد استعاره تشبيه :مقابلة خشكي و آتش تلميح نوح.
 سطح چهارم :تمثيل رمز و نماد :فنا بقاي بعد از فنا مرتلهاي براي سير و سلوك.
در تشبيه ها وجه شبه و در ديگر صنايع قرينهها بسيار مهم اس  .رالب قرينهها از سطح  2گرفته
ميشود .شعرا رالباً با سطح  2و  3مفاهيم كار دارند و از مفاهيم سطح  2براي ساختن مفاهيم ساطح
 3بهره ميگيرند .عرفا ع وه بر دو سطح پيشين سطح  9را نيز براي تبيين انديشههاي خود باه كاار
ميگيرند و اين سطح  9اس
كه گويا ديگر خود واژه نيس

كه واژه را اعت ميبخشد و زيوري اس

كه واژه را چناان مايآراياد

بلكه مفهومي نمادين و رمزي اس  .از لحاد ارزشگاذاري مفااهيم

سطح  9ارزش فاويالعااده اي دارناد و مفااهيم ساطح  3و  2نياز باه ترتياب در ردههااي بعادي
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ارزشگذاري قرار مي گيرند .اگر مفاهيم سطح  2و 3انواع و اقسام زيورهاا باشاد مفااهيم ساطح 9
چهرهآرايي و آرايشي اس

كه واژهها را تا مرز يكي شدن با واژة ديگر پيش ميبارد .واژه در ساطح 9

چنان آرايش ميكند و تغيير چهره ميدهد كه آن را ميتوانيم به جاي واژة ديگري به كار بباريم .معياار
اين ارزش گذاري و تقسيم بندي مبحث عوالم قاعده تشكيك در ظهورات و انطباي عوالم اس .
نكتهاي كه در باب سطح  3و  9شايان ذكر اس

آن اس

كه تشبيهها و تمثيالهاا و اساتعارههاا

ديگر برساخته هاي شاعر و عارف نيستند .عارف تنها به رابطة نهاني ميان اشياء پي بارده اسا
را كشف كرده اس

و آن

نه اين كه ميان دو شيء در عالم بيرون ارتباط برقرار كارده باشاد .تشاابه مياان

ط و خورشيد تشابهي تقيقي اس

و ارتباطي از تيث وجودي دارند و ارتباط ميان آنها چنان كه

ادب پژوهان معتقدند خيالي نيس  .ارتباط آنها كام ً تقيقي اس

لايكن شااعر باه دليال لطافا

روتي و عارف به دليل بينا شدن چشم باطن پي به اين ارتباط نهاني ميبرناد .درجاهاي از وجاود
منجر به پديد آمدن رنگ زرد مي شود و هر چه در اين عالم زردرنگ باشد داراي آن درجة خااص
بنابراين تمام اين اشياي زردرنگ با هم ارتباطي وجودي و تقيقي دارند نه خيالي.

از وجود اس

زردي صورت عاشق را نيز ميتوان به اين مجموعه افزود و همینين زردي برگها در خازان را.
شاعر به مناسب

آن كه ميخواهد از رو به افول رفتن و دور شدن از شكوفايي سخن بگويد زردي

صورت را به برگ تشبيه مي كند و اگر زردي صورت عاشق را نشان كمال و ارزش او بداناد آن را
به زر و خورشيد تشبيه ميكند .همة اينها در مرتبهاي از وجاود باا هام مشاتركند و وجاه شابه و
ارتباط آنها تتماً تقيقي اس

و نميتواند خيالي باشد .خيال شااعر و تصارف عاارف آنگااه وارد

ميدان مي شود كه يكي از اين موارد مشترك را بر اقران خود رجحاان دهاد و آن را در كا م خاود
برجسته سازد .به اين ارتباط ميان مشبه و مشبه به وجه شبه ميگويند .در عرفان وجاه شابه تتمااً
تقيقي اس

و نميتواند خيالي باشد بنابراين به جاي واژة وجه شبه اصط ح «تقيق

كار مي بريم .تقيق

برتر دو شيء يكي اس

بنابراين ما ميتوانيم آنها را به هم مانند كنيم .در اين

ميان شاعر و عارف نيز به عنوان يك كاشف تاوري پررنگ دارند .لطاف
فهم شاعر و عارف در كشف اين ارتباط اهمي

برتر» را به

روتي مجراي زباني و

زيادي دارد.

آنیه در مكاشفات عرفاني به كار مي رود بيشتر مفاهيم سطح  9اسا  .باه عناوان مثاال وقتاي
عارفي مكاشفة عرفاني خويش را بيان ميكند و در آن از انوار گوناگوني سخن ميگويد ايان اناوار
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رنگي هر كدام رمز نكتهاي عرفاني اس  .مث ً نور سبز رمز آراماش و ساكينه اسا  .ايان نكتاهاي
كه خود عرفا بدان پرداخته اند .وقتي عارف در مكاشفة عرفاني از دريا سخن مايگوياد هماة

اس

مفاهيم سطح  2و  3و  9منظور نظر اوس

و اينجا وظيفة تحليلگر اس

به كار بردن يك واژه كدام سطح معني را در مد نظر داشته اس

كه مشخص كند عاارف در

و اص ً سطوح مختلاف ياك واژه

چه ارتباطهايي را با سطوح مختلف ديگر واژگان همجوار توليد ميكند .اين ارتباطها خاواه در ماد
كشف ارتباط مفااهيم  9ساطح

نظر عارف بوده باشد خواه نه آنیه در نظرية درج معاني مهم اس
يك واژه در متن با درج معاني ديگر واژههاي متن اس .
وقتي در متون عرفاني از شاه سخن گفته مي شاود باياد دانسا
خاصش نماد يك تاكمي

مطلق اس

مجازات مي رساند بخشنده اس

شااه وراي شخصاي

كسي كه زمام همة امور در دس

هم نماد جمال و هام جا ل اسا

اوس

تااريخي

عفو ميكند يا به

و . ...ياا واژة يوساف هماة

مفاهيم زيبايي پادشاهي ريب داني عفاف و پاكدامني بخشندگي و برك

بخشي را با خود هماراه

دارد و همة جنبههاي تاريخي ديني و اسطورهاي خود را جلوه گر اس  .پس اگار بپاذيريم عاارف
براي بيان ما في الامير خود نيازمند تمثيل اس
سخن عارف دس
عل

بايد درج معاني اين واژهها را بگشاييم تا به راور

يابيم.

آن كه كلمه دُرج را به كار برديم از تيث نسب

آن با اين آيه اسا « :وَ إِنْ مِانْ شَايْءٍ إِلَّاا

عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم» (تجر  .)20از آن تيث كه در اين آيه اط ي عمومي
اس

زبان نيز شامل اين تكم كلي مي شود و خزانههاي تقيق

الفاد نياز نازد خداسا  .معااني

گنج هايي ارزشمند هستند كه همه نزد پروردگارند و درج جعبهاي كوچك اس

كه مقداري انادكي

از آن گنجهاي ارزشمند را در خود جاي داده اس  .هر كلمه در تكم درجي اسا
معاني را در خود جاي داده اس  .هوي

شده

درج به جواهرآالت آن اس

كاه زياورآالت

و جواهر درون آن نيز تنازل

يافتة خزائن رباني اس .
-1-8کاربست الگوي درج معاني
متن زير از مقاالت شمس برگزيده شده اس

تا بر اساس الگوي درج معاني تحليل شود.

«اگر از جسم بگذرى و به جان رسى به تادثى رسيده باشى .تق قديم اس
قديم را؟ ما للتراب و رب االرباب؟ نزد تو آنیه بدان بجهى و برهى جان اس
كف نهى چه كرده باشى؟

از كجا يابد تااد
و آنگه اگر جان بار
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عاشقانت بر تتو تحفته اگتر جتان آرنتد

زيره به كرمان برى چه قيم
او بىنياز اس

به سر تو که همه زیتره بته کرمتان آرنتد

و چه نرخ و چه آب روى آرد؟ چون چنين بارگاهى اس

اكنون

دارد .به واسطة آن نياز از ميان ايان تاواد

ناگااه

تو نياز ببر كه بىنياز نياز دوس

بجهى  .از قديم چيزى به تو پيوندد و آن عشق اس  .دام عشق آمد و در او پيیيد كه يحبوناه تاأثير
يحبهم اس  .از آن قديم قديم را ببينى و هو يدرك االبصار .اين اس
نيس

تمامى اين سخن كه تماامش

الى يوم القيامه تمام نخواهد شد» (شمس تبريزى .)14/0 :0311

چنان كه ذكر شد بايد وجوه مختلف معنايي كلمات به كار رفته در اين متن بررسي شاود .اماامي
معتقد اس

 «:همه واژه ها با بارهاي مختلف خاود از يكاديگر هويا

صورت منفرد و بيرون از تأثير و تأثر واژه هاي مجاور خود هوي
 .)291 :0311نخس

ماي گيرناد يعناي واژه باه

هنري و ارزشي نادارد» (اماامي

متن در سطح واژه ها بررسي مي شود و سپس در سطح گزاره ها.

 -1-1-8تحليل در سطح واژگان
 -جسم  :شروع ك م با واژة جسم اس

كه اشاره به ماده اس
و به سم

و از منظر عرفا صاورت ناساوتي
عوالم ملكوت -عشق -و سپس

تقايق جبروتي اس

پس شروع ك م از ناسوت اس

جبروت -هو -ترك

ميكند و اين سيري صعودي و معراج گونه را به خاطر ميآورد.

 بگذري :واژگاني در اين متن وجود دارد كه همه از يك سفر سخن ميگويند سافري عرفاانياز بنده به سم

خالق .اين واژگان در كنار هم به ترك

و پويايي سالك اشاره ميكنناد :بگتذري

رسى رسيده باشى یابد بجهى برهى آرند برى ببر بجهى آمد .واژة بارگاه نيز باراي ترسايم
مقصد اين سفر آورده شده اس  .نكتة ديگر دربارة واژة گذشتن ارتباط آن با ايثار و گذش
در عبارات بعدي نيز از ايثار و نهادن جان بر كف دس

اس .

سخن رفته اس .

 قدیم :اين واژه با واژة حادث در متن تااد دارد و فاصلة ميان بنده و خدا را پررنگ ميكناد وجلوه مي دهد .كلمه اي در لغ
به معني پادشاه اس
پادشاه به تقوي

عرب اس

كه با اين كلمه قديم شباه

نوشتاري دارد و آن قِادويم

(ر.ك .دهخدا  : 0313ذيل قِديم) .اين وجه از آن روي ذكر مي شود كه معناي

چند كلمه اين عبارت كمك مي كند يعني واژه هااي بارگااه و تحفاه .چناان كاه

خواهد آمد شمس در تصويرسازي خود سالك را مانند كسي مي داند كه مي خواهد به درگااه شااه
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شرفياب شود و بايد تحفه اي در خور تقديم كند بنابراين واژه قِادويم در تناساب باا آن واژه هاا و
مفاهيم اس .
 ما للتراب و رب االرباب :كاركرد اين عبارت فار از تامين و سجعي كه وارد فاااي ماتنو قديم و تاكيد بيشتر بر آن اسا  .نكتاة ديگاري كاه در ايان

ميكند پر رنگ كردن فاصلة تاد

عبارت وجود دارد سير از خاك به اف ك و كوشش بنده براي رسيدن به تق اس .
 رب  :رب از اسماءاهلل اساس  .در دوران جاهلي

و به معني پروردگار ليكن معناي ديگري كه اين كلمه دارد پادشاه

عرب رب را به شاه نياز اطا ي ماي كارده اسا  .تاار

بان تلازه در

معلقهاش گفته اس :
و هتتو التترب و الشتتهيد علتتي یوتتت

تتتتتم الحيتتتتارین و التتتتبال بتتتتال

و منظور او از شاه منذر بن ماءالسماء يا منذر بن امروءالقيس بان نعماان (تكوما 119-111:
م) يكي از ملوك تيره بوده اس  .منتهي االرب صراح اللغه ناظم االطبا و آننادراج نياز باه معناي
شاه براي كلمه رب اشاره كرده اند (ر.ك .دهخدا  :0313ذيل مادخل هااي رب و مناذر) .ترجااني
زاده نيز در شرح معلقات سبعه خود اين كلمه را به شاه معنا كرده اس
 .)211تال كه اين كلمه در لغ

عرب به معناي پادشاه نيز آمده اس

(ر.ك .ترجاني زاده :0311
با ديگر كلماات ايان ماتن –

قِدويم بارگاه و تحفه -در تناسب اس .
 نزد تو :اين عبارت به دو معناس « :آن چيزي كه در اختيار توس » و «به زعام تاو» .در ايانمتن معناي دوم مورد نظر شمس اس

ليكن معناي ايهامي نيز تااور دارد .معناي عباارت چناين

اس  :به زعم تو آنیه به وسيلة آن ميتواني به مقصد برسي جان توس
 -بجهي  :جهيدن به معني ترك

سريع اس

(كه نزد توس ).

چنان كه وزيدن باد را نيز جهيدن گويند .در اينجاا

مي توان دو تعبير عرفاني از جهيدن را منظور نظر شمس دانس  :يكي كوشاش و ديگاري كشاش.
اگر منظور كوشش باشد يعني عارف مي كوشد تا اين مراتل را پش

سر بگذارد ولي اگر آن را به

كشش و جذبه تعبير كنيم ما را به ياد سالك مجذوب مياندازد كه تارت تاق او را ماي رباياد و
مي برد و به اين سالك ربوده مي گويند« :يكى مجذوب و ربوده باشد» (هجويري « )921 :0311تا
در جذبه تق افتد و از آن پس كه رونده باشد رباوده گاردد» (ميبادي  .)301 /0 :0310در اداماه
متن نيز يك بار ديگر اين واژه آمده اس  .نكتة ديگر كه با كلمة ناگاه در تناسب اس

آن اس

كه
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منازل در سير الي اهلل يكي يكي طي ميشوند ليكن اگر عارف تح
بياندازه مييابد و منازل را به سرع

پش

جذبة تق قرار گيارد سارعتي

سر ميگذارد.

 برهي  :واژه رهيدن ع وه بر معناي معهود معني ربوده شده نيز مي دهد (ر.ك .دهخدا :0313ذيل رهيدن) كه با تعبير ما از جهيدن  -جذبه و ربوده شدن -در تناسب اس .
 -تحفه  :اين كلمه از ريشه (و ح ف) به معني نزديكي و قرب

اس

(ر.ك .دهخدا  :0313ذيال

تحفه به نقل از منتهي االرب و قطر المحيط) همینين چيزي را گويند كه به قصد قرب

و نزديكي

به واالمقامي هديه دهند .در اين جا نيز سالك مي خواهد به قصد نزديكي به درگاه تق عاازم سافر
شود و بايد هديه اي مناسب با خود ببرد تا مقرب تق شود وي باا باردن نيااز خاود چناان تقارب
مييابد كه خداي قديم را مي بيند.
 -قيمت و نرخ  :اين دو واژه يادآور تجارت اس

تجارتي كه در آن سالك بايد چيزي به درگااه

الهي عرضه كند .در قرآن ميخوانيم« :يا عَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا هَلْ عَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَهٍ تُنْجيكُمْ مِانْ عَاذابٍ عَلايم»
كنم به تجارتي كه از عذاب دردنااك نجاتتاان دهاد؟

(صف  :)01اي ايمان آورندگان آيا شما را هداي

واژة «تُنْجيكُمْ» در اين آيه با واژة بجهي در عبارت شمس متناسب اس  .هر دو موجب نجاات از مهلكاه
مي شوند سخن از تجارتي اس

كه سالك با آن نجات مييابد و از مهلكه مي جهد.

 بارگاه  :بارگاه محل جمع شدن خواص و عوام نزد پادشاه اسا  .در مجاالس باار باه پادشااههديههايي داده ميشد و متقاب ً پادشاه به كسي خلع

ميداد .اينجا نيز ساالكي باه بارگااه تاق راه

پيدا ميكند و ميخواهد تحفهاي شايسته و ارزشمند تقديم كند كه تتيالمقدور در خزاناة سالطاني
نباشد .جسم و جان نزد پادشاه جانها سخ

بيارزش اس

و شمس ميگويد باا دادن ايان هدياه

هيچ آبرويي نمي توان تاصل كرد .نظير فرستادگان بلقيس نزد سليمان كه طا و نقاره هدياه آورده
بودند ولي با ديدن كاخ سليمان كه خشا هااي آن از طا و نقاره باود شارمگين شادند .شامس
مي گويد تنها چيزي كه در آن بارگاه پرشكوه نيس

نياز اس

و سالك بايد نياز خاود را تقاديم آن

بارگاه كند.
خدا اين نياز را ميپسندد و در قبال آن خلعتي به سالك ميدهد كه در اين متن ياادآور خلعا
دادن پادشاه به خاصان اس  .خلع

جامهاي اس

خاص سلطان كه از تن به در ميآورد (خَلَاعَ) و

به شخص مي دهد .خدا نيز خلعتي خاص خود به سالك ميدهد و آن عشق اس  .شامس باه ايان
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نكته كه اين خلع

متعلق به خداس

چنين اشاره ميكند« :از قديم چيزى به تو پيوندد و آن عشاق

اس » .شمس با به كار بردن واژة بارگاه عمق خاصي به گفتار خويش بخشيده اس

و سلسلهاي از

معاني ناگفته را در متن خويش تاضر كرده اس  .وي به سياي بيتي كه از سنايي در اثنااي ساخنش
آورده اس

مي توانس

مقصد سفر را خانة معشوي بداند ليكن ديگر عماق معناايي واژة بارگااه و
مي داد :مفاهيمي نظير معناي كلمه قِدويم (شااه) و رب (شااه) لازوم

مفاهيم مرتبط با آن را از دس

هديه بردن لزوم بهترين هديهها را بردن هديهاي كه در بارگااه نباشاد و سالطان بپساندد خلعا
خاص دادن خدا به سالك خلعتي كه مخصوص خود شاه اس
اين متن يعني پيوستن صفتي از قديم به تاد

تا تاد

و در تناسب اس

با نكتاة كليادي

نياز باه صافتي از قاديم متحلاي شاود و

شايستة ديدار گردد.
 نياز  :اين كلمه در عرفان اس مي كاربرد خاصي يافته با ناز قارين شاده اسا  .نيااز مخاتصعاشق اس

و ناز مختص معشوي:
چتتو یتتار نتتاز نمایتتد شتتما نيتتاز کنيتتد

ميان عاشق و معشوق فترق بستيار استت

(حافظ)813 :1831 ،

وقتي شمس تنها راه نجات را اظهار نياز مي داند بايد منتظر بود بعد از نيااز باه عشاق و محبا
و وي از محب

تق به بنده سخن ميگويد .بايد توجه كرد كاه يكاي

اشاره كند كه چنين نيز هس

از معاني نياز كه با سياي متن در ارتباط اس

و عاشاق و معشاوي هار دو را

محب

و عشق اس

نيازي گفته اند (ر.ك .دهخدا  :0313ذيل نياز و نيازي).
نياز مترادف واژة فقر نيز هس

كه يكي از كليدواژههاي عرفاان اسا مي اسا  .فقار يعناي مان

نيستم و هيچ وجودي ندارم تا عرضه كنم .وقتي هيچ خودي در بين نباشد وجود از محب
پر ميشود و اينجاس
تاد

كه رابطة ارائه دادن نياز و محب

معشوي

در متن مقاالت شمس مشاخص مايشاود.

هم يعني قائم به رير آنیه در بودنش فقير و نيازمند رير اس

در برابر قاديم كاه قاائم باه

خود و بينياز از رير اس  .تمام چيزي كه سالك ميتواند با آوردن آن به درگاه الهي فخر كند فقار
و ناداري اس

زيرا هر چه ببرد در آن درگاه موجود اس

و اين نكته «الفقر فخري» پيامبر را فرا ياد مي آورد.

بنابراين تنها فقر او سبب افتخار اوسا
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كلمه نياز معني ديگري نيز دارد كه در اينجا تاور دارد :تحفه و هديه اي را كه براي درويشاان
برند نياز مي گويند كه در عبارت ناذر و نيااز نياز وجاود دارد (ر.ك .دهخادا  :0313ذيال نيااز)
بنابراين اين كلمه با كلمه تحفه نيز تناسب دارد.
 دوست :عبارت «بينياز نياز دوسدوس

داشتن ابتدا از جانب تق اس

دارد» مقدمهاي براي ادامة متن و اساتنتاج شامس اسا .
نه بنده و اين تقيق

در عبارات بعدي به اين صورت آمده

اس « :يحبونه تأثير يحبهم اس ».
 -واسطه  :اين كلمه به معني ميان اس

و آنیه در ميان قارار گيارد (ر.ك .دهخادا  :0313ذيال

واسطه) كه با كلمه ميان در عبارت «از ميان تواد
تركيب واسطه العقد به معني گوهري اس

ناگاه بجهاي» در تناساب اسا  .ايان كلماه در

كه در وسط رشته جواهر قارار دارد و بزرگتار از ديگار

جواهر اس  .اگر هر عمل عارف بسان جواهري باشد نياز و عجز او واسطه العقد اسا
و بزرگترين تحفه اي اس

كه مي تواند به بارگاه تارت تق ببرد.

 حوادث  :اين واژه جمع تادتواد

اس

به معني موجودات تاد

در برابر قديم« .از مياان ايان

ناگاه بجهي» يعني وقتي به درگاه خدا نياز بردي او اين نياز را دوس

همين دوس

و برتارين

ميدارد و به واساطة

داشتن از ميان جسم و جان كه تادثند به اف ك بركشيده ميشوي تا به رب االربااب

برسي و چون او قديم مي شوي.
 ناگاه  :رويدادي را گويند كه بي انتظار شخص به وقوع افتد .اين لفظ و مفهوم آن در آثار عرفاادر تعريف جذبه به كار رفته اس  .در شرح التعرف در تعريف مراد آمده اسا « :الماراد هاو الاذى
يجذبه الحق جذبه القدره و يكاشفه االتوال .مراد نام آن كس باشد كه تاق ناگااه او را باه قادرت
بكشد و از خلق بربايد» (مستملي « )0119 /9 :0313ناگاه به تق رسايد اجتهااد و رياضا

پايش

نارفته» (مستملي « )0111 /9 :0313بسطى بود كه ناگاه اندر آيد و نابيوسان و صااتب او را نياباد
و آن را سببى نداند نشاط انادر دل او پدياد آياد و او را از جااى برانگيازد» (قشايري )41 :0319
بنابراين چنان كه خواهد آمد كلمه «بجهي» در ادامه عبارت ما را به ياد جذبه مي اندازد و قيد ناگاه
در تناسب كامل با آن مفهوم به كار برده شده اس .
 بجهي  :كاربرد اين واژه در اين قسممحب

متن بسيار اهمي

دارد .شمس از ارائة نيااز باه تاق و

او سخن ميگويد كه انسان نيازمند را از ميان موجودات تاد

برميكشد .چناان كاه گفتايم
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جهيدن به معني ترك

سريع اس  .واژه جهيدن را ميتوان به جذبه الهي تعبير كرد و ما را باه يااد

سالك مجذوب مياندازد كه تارت تق او را مي ربايد و ميبرد.
و در اينجا نيز ع وه بر آن كه معناي

 -پيوندد :اين فعل به معني وصل كردن و وصال آمده اس

اتصال مي دهد وصال عاشقانه را نيز به ياد مي آورد كه در تناسب كامال باا ساياي عباارت اسا .
مجاهدت هاي عاشقانه و اظهار نياز او ثمر مي دهد و عشق معشوي او را به وصال مي رساند.
 دام عشق :از اين نوع تعابير زيبا و بجا در متون ديني نيز درباارة تاق آماده اسا « :إِنَّ رَبَّاكَلَبِالْمِرْصادِ» (فجر  )09يعني خدا در كمينگاه اس  .اين كمينگاه براي انسانهاي خوب نيز هس
خدا در كمين اس

تا آنها را بربايد .عشق الهي مانند دامي اس

كلمة دام يادآور صيد و صيادي اس

و

كه انسان را ميربايد و باال ميبرد.

و تعبير بجهي نيز با اين كلمات مارتبط مايشاود .چناان كاه

اشاره شد عرفا نگاه ديگري به تشبيه دارند و همانندي تقيقي ميان طرفين تشبيه برقارار مايكنناد.
ويژگي عشق الهي نيز با دام يكي اس  :هر دو گرفتار ميكنند .پس شمس اين الفاد را مجازاً به كار
نبرده اس

و در اين دس

تمثي ت و تشبيهات به معناي تقيقي نظر داشته اس .

 -پيچيدن دام عشق :شمس عشق را به دامي تشبيه كرده اس

كه به پاي انسان ميپيیاد و او را

نجات مي دهد .در وجه تسمية عشق گفتهاند عشق از عشقه گرفته شده كه گياهي اس
گياه ديگر مي پيید .شمس اين وجه را رعاي

كرده اس

كاه باه دور

و عشق را همیون مادة اصلي لغوي خود

پيینده دانسته اس .
پيیيدن دام عشق بحث كشش در عرفان را نيز به ياد ميآورد كه با ايان ماتن متناساب اسا
جذبة الهي در اثر نياز مخلوي و محب

و

خدا در تق وي را تأييد ميكند.

مجموعة اين تشبيهات كه در ضمن سخنان شمس آمده اس

در تكام تمثيلاي داساتاني باراي

ترسيم سير صعودي سالك اس  :او داستان بندهاي عارف را نقل ميكند كه باراي رسايدن باه خادا
تاضر اس

همه چيز را فدا كند ليكن آنیه در اختيار دارد به كار او نميآياد بناابراين نيااز و فقار

خود را به درگاه خدا مي برد و خداوند كه اين نياز را دوس

دارد او را در دام محب

خود گرفتاار

ميكند و عروجش ميدهد و او را از ميان مجموع تادثات برميكشد.
 یحبونه تأثير یحبهم است« :يحبهم و يحبونه» مأخوذ از آية  19ساورة مائاده اسا « :ياا عَيُّهَااالَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ عَذِلَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ عَعِازَّهٍ
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عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَهَ الئِمٍ ذلِكَ فَاْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَانْ يَشااءُ وَ اللَّاهُ
واسِعٌ عَليمٌ» (مائده  .)19شمس محب
و آن را مقدم بر محب

بندگان به خدا را ناشي از محب

ازلي خدا به آنها ميداناد

بندگان به خالق خود ميداند.

 تأثير :اين واژه در منظومة لغات عرفا بار معنايي خاصي دارد و يادآور «ال مؤثر في الوجاود االاهلل» اس

مؤثري كه در اين متن نيز از تأثير او سخن به ميان آمده اس
و تاد

تأثير گذاشته اس

را به صف

مؤثري قديم كه بر تااد

عشق متحلي كرده اس .

 بيني  :اين فعل ع وه بر معني معاينه و ديدن باه معناي ادراك كاردن نياز آماده اسا ( .ر.ك.دهخدا  :0313ذيل ديدن) كه با فعل «يدرك» در عبارت «هو يدرك االبصار» در تناسب اس .
 -هو :اشاره به ذات خداوند و ريب الغيوب اس

و اهل عرفان معتقدند باطن هر چيزي در عالم

به هو بازميگردد .سالك كه فقر ذاتي خود را در مييابد به صاف

قاديمي تاق -عشاق -متحلاي

ميشود و به آن ذات قديم ميپيوندد .بنابراين خداوند در اين آيه از اسامي ديگار خاود يااد نكارده
و هو را آورده اس

اس

كه به ذات اشاره دارد.

 از آن قدیم قدیم را ببينى و هو یدرك االبصتار :وقتاي صافتي از خاداي قاديم باه ساالكميرسد با آن صف

قديمي ميتواند خداي قديم را ببيند يعني به تق بقا مييابد و خود در ضمن

واژة هو قرار ميگيرد بدين ترتيب آية «هو يدرك االبصار» در تق انسان بقايافته نيز صدي ميكند.
 این است تمامى این سخن که تمامش نيست :مراد از اين جملاه عشاق اسابداي

نه نهاي

كاه آن را ناه

پيداس .

 -تمام  :نكتة جالب در كاربرد اين واژه آن اس

كه متن نيز با واژة تمام تمام شده اس .

کلمات تصویرساز  :جسم جان تراب كف تحفاه بارگااه زياره كرماان دام االبصاار ياوم
القيامه.
در اين متن وفور تناسبها و تاادها مشاهده ميشود:
تناسب ها:جسم و تاد

و خاك جان و تاد

قيم

و نرخ تحفه و بارگاه قِديم (شااه) رب

(شاه) نياز (نذر) و تحفه واسطه و ميان دام و (كشش) عشق عشق و پيیيدن يحابهم و يحبوناه
ديدن و يدرك االبصار تمام و قيام
جان و كف و سر و چشم و روي.

و يدرك االبصار (اشاره به بينايي معنوي در قيام ) جسام و
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و قديم بينياز و نيااز جهيادن و رهيادن و

تاادها :جسم و جان تراب و رب االرباب تاد
دام.
 -2-1-8تحليل در سطح گزاره ها

با توجه به آنیه طرح درج معاني دربارة واژه ها تبيين كرد اكنون مي توان به تحليل گزاره هااي
متن نيز پرداخ  .تصويرسازي چند واژه در متن شمس جالب توجه اس  :كلماات تحفاه بارگااه
بىنياز و نياز پيوستن چيزي از قديم جهيدن دام بينايي ادراك و قيام

مجموعة ايان چناد واژه

در كنار هم با تحليلهايي كه ارائه شد ما را به ياد آيات  03تا  22سورة فاطر مياندازد كاه باا ايان
تصويرسازي و هدف آن متناسب اس

و توصية شمس را ميتاوان متنااظر باا آياة  01ايان ساوره

دانس « :يا عَيُّهَا النَّاسُ عَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ» (فاطر  .)01كلمة نياز چناان كاه
گفتيم معادل فقر اس
ميشوند و آن فقر اس

و كلمة رني معادل بينياز .انساان هاا در ايان آياه باه ياك صاف
زيرا تمام ويژگيهاي ديگرشان از خداس

كه خداوند آن را ندارد .از مردم خواسته شده اس

تا به صف

شاناخته

و اين ويژگي تنها ويژگي اسا

فقر متحلي شوند و سپس باه ساوي

خداي بي نياز و رني بروند (الي اهلل) و فقر را چون تحفهاي تقديم اين سلطان رني كنند .در دو آياة
قبل از اين آيه بر رني بودن خداوند و فقر انسانها تأكيد شده اس « :ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَاهُ الْمُلْاكُ وَ
الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْميرٍ» (فاطر .)03
خداوند پس از فقير دانستن همة مردم و رني دانستن خود و اشاره به آوردن فقر در بارگاه الهاي
ميگويد« :إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ» (فاطر  .)01با توجه به اين عبارت شامس كاه «باه
واسطة آن نياز از ميان اين تواد

ناگاه بجهى .از قديم چيزى به تو پيوندد و آن عشاق اسا  .دام

عشق آمد و در او پيیيد» شايد بتوان با توجه به اين آيه تحليل و تأويلي از عباارات شامس ارائاه
داد و منظور از «خَلْقٍ جَديدٍ» را همان پيوند خلع
دانس

خداي قديم (يعني عشق) بر تن موجود تااد

كه از او خلقي جديد و متفاوت خواهد ساخ

خلقي كاه صافتي از قاديم دريافا

اس  .نكتهاي كه اين ظن را قويتر ميكند لفظ «يُذْهِبْكُمْ» اس  .خادا نگفتاه اسا
مي كند و از الفاظي چون زهق و ...كه دال بر نابود كردن باشد سخن نگفته اس

كارده

شاما را ناابود

بلكه ميگويد شما

را ميبرد .شمس نيز چنين اشاره ميكند كه خدا انسان را ميبارد و چناان كاه پيشاتر گفتايم گوياا

دُرج معاني 030 / ...
منظور جذبة تق اس

كه سالك را با خود مي برد .شمس به دامي اشااره كارده اسا

سالك ميپيید و او را گرفتار ميكند و ناگاه او را از ميان موجودات تااد

كاه در پااي

مايجهاناد و از آنهاا

دور ميكند .آيا اين اشاره به همان خلق جديد ندارد؟
خداوند در آية  04همين سوره الفاظي را به كار ميبرد كه ظن ما را نسب
شمس تحليل گونهاي از آيات اين سوره اس

به ايان كاه عباارات

قوت ميبخشد .خداوند مايفرماياد« :وَ ماا يَسْاتَوِي

الْأَعْمى وَ الْبَصيرُ» (فاطر  .)04خداوند از انساني بينا و انساني نابيناا ساخن مايگوياد و آناان را باا
يكديگر متفاوت مي داند در عبارات شمس نيز وقتي از پوشيدن خلع
كه انسان تاد

عشق سخن گفته شد و اين

به صفتي قديم متحلي ميشود و به عبارت قرآن «خلقي جديد» مي شود ب فاصاله

از بينايي انسان سخن مي رود .اين كه انسان وقتي قديم شد ميتواند خداوند را ببيند .پس ميتاوان
در متن شمس انسان بينا را مرادف با كسي دانس

كه فقر خود را عرضه ميدارد و عاشق ميشاود

و سپس بينا مي شود و كسي كه چنين نكند هنوز نابيناس
بسيار اس  .اين بينايي به واسطة نوري اس

و ميان اين دو تن به گفتة قارآن تفااوتي

كه سالك از تق درياف

ميكند و موجب بيناايي وي

ميشود نوري كه در آية  21سورة فاطر از تفاوت آن با ظلمات سخن رفته اسا

(وَ الَ الظُّلُمااتُ وَ

الَ النُّور) ليكن انساني كه فقر به درگاه تاق نبَارد و عشاق هدياه نگيارد همیناان نابيناسا

و در

ظلمات گمراهي به سر ميبرد.
آية  20نيز چنين اس « :وَ الَ الظِّلُّ وَ الَ الْحَرُور» به گفتة ابوالفال ميبدي منظور از ظل و ترور
بهش

و دوزخ اس

( 0ميبدي  .)011/1 :0310اين دو واژه نيز در ادامة تناسب هاي قبلاي قرآناي

اس  :نتيجة ارائه دادن فقر بينايي و نور و بهش

اس

و نتيجة نبردن فقر به بارگاه سلطان نابينايي

و ظلمات و دوزخ اس  .شمس نيز به واژهاي اشاره ميكند كه باا ايان آياه در تناساب اسا  .وي
ميگويد« :اين اس

تمامى اين سخن كه تمامش نيس

الى يوم القيامه تمام نخواهد شاد» .عباارت

«يوم القيامه» شمس با تأويل ظل و ترور به دوزخ و بهش

در سخن ميبدي در تناسب اس .

در آية  22خداوند در تناسبي ديگر از بينايان و بهشتيان به عنوان زندگان ياد ميكند و نابينايان و
دوزخيان را مرده خطاب ميكند« :وَ ما يَسْتَوِي الْأَتْياءُ وَ الَ الْأَمْواتُ» پس در تناظري ديگر زندگان
فقيرانند و مردگان آنان كه استغنا ميورزند و اظهار بينيازي ميكنند .ابوطالب مكي نياز باه هماين
نكته در تفسير اين آيه اشاره دارد« :و قد كان الحسن يقول في قوله عز و جل :و ما يساتوي احتيااء
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و ال احموات  .قال :الفقراء و احرنياء .كان الفقراء تيوا بذكر اهلل عز و جل و احرنياء ماتوا على الادنيا»
(ابوطالب مكي .)010/0 :0901
ادامة اين آيه تأكيد ميكند خداس

كه هر كه را بخواهد شنوا ميكند« :إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ

ما عَنْ َ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ» .شمس نيز از اعطاي قوة ادراك باه آن كاه نيااز عرضاه كارده اسا
سخن ميگويد .البته شمس از بينايي سخن ميگويد و تق از شنوايي.
مي توان اين متن شمس را با آيه  31سوره محمد نيز تطبيق داد« :ها عَنْتُمْ هاؤُالءِ تُادْعَوْنَ لِتُنْفِقُاوا
في سَبيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّاهُ الْغَنِايُّ وَ عَنْاتُمُ الْفُقَاراءُ وَ إِنْ
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً رَيْرَكُمْ ثُمَّ ال يَكُونُوا عَمْثالَكُمْ» .در اين آيه بر فقر بندگان و رناي پروردگار تصريح
شده اس

و از استبدال قومي به جاي بندگان سخن مي گويد .سخن از سبيل الهي و انفااي نياز در

ميان اس

كه مي توان تحفه بردن به بارگاه تق را نشانه از آن دانس .

اين متن شمس با بررسي قوس صعود آراز شده اس

و از انسان ميخواهد به خدا برسد .چناان

كه در تحليل درج معاني اين متن و در تحليل كلمات دال بر سافر گفتايم ايان ماتن از ياك ساير
عرفاني و معنوي سخن ميگويد تركتي كه از جسم آراز ميشود و سپس به جان ميرساد اماا آن
نيز در درگاه معبود بي فايده اس
دام محب

و بايد نياز برد تا خريده شود .چون سالك نياز برد خادا او را در

خود گرفتار ميكند و او را تا تارت ميبرد .اين تبيين ساير صاعود از مبادع انساان تاا

خداس  .هستي شناسي شمس در اين متن ناظر به قوس نزول نيس  .او از اكنون سخن مايگوياد
اكنون كه مريد آمادة سير الي اهلل اسا  .ابان عرباي و پياروانش در تبياين قاوس نازول هار آنیاه
ميتوانستهاند گفتهاند اما تبيين قوس صعود خاص پيراني نظير شمس اسا

تاا مرياد را باا مادد از

مباني هستي شناسانة قوس صعود در سيري عملي به سوي مبدع هساتي رهنماون باشاند .در اينجاا
ميتوان تفاوت دو سن
پررنگ تر اس
تر اس  .در سن

عرفاني را نيز م تظه كرد :سن

و اينجا شمس نمايندة آن اس

و سن

نخس

عرفاني كاه ساات

دوم عرفاني كه سات

عمال در آن

نظار در آن پررناگ

اول رالب سخنان از نحوة سلوك عارفانه اس

و اگر از هستيشناسي ساخن باه

و براي استفاده در سات

عمل از نظر بهره ميبرند .بيشاتر

ميان مي آيد ناظر به نحوة سلوك اس
سخنان عارفان اين سن

ناظر به مسئلهاي اس

كه بعدها قوس صعود نامياده شاد لايكن در سان

دوم عرفاني گرانيگاه مباتث قوس نازول و تبياين مبااني هساتي شناساانه و وجاود اسا (ر .ك.
ميرباقري فرد .)0340
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نكته اي كه در اين سير صعودي ذكر آن الزم اس

ترتيب وقايع و رويدادهاي اين سفر اس

كه

ميتواند به صورت يك منطق سلوكي ارائه شود :سير از جسم و رسيدن به جان و عرضة فقار باه درگااه
خداي بينياز .پس از عرضة فقر محب
فاني ميشود و به صف

الهي شامل تال سالك ميشود و سالك از وجود تااد خاود

قديمي تق بقا مييابد و تق را شهود مايكناد .تاال از دقا

در ايان ساير و

تناظرسازي گزارههاي عرفاني ميتوان منازل سلوك را از منظر شمس چنين تعريف كرد:
 اگر از جسم بگذرى :زهد و ریاضت. نزد تو آنیه بدان بجهى و برهى جان اس  :ایثار. -اگر جان بر كف نهى چه كرده باشى؟ زيره به كرمان برى چه قيم

و چه نرخ و چه آب روى

آرد؟ اكنون او بىنياز اس  :معرفت.
 -او بىنياز اس

تو نياز ببر :فقر.

 -بىنياز نياز دوس

دارد .از قديم چيزى به تو پيوندد و آن عشق اس  :عشق.

 -به واسطة آن نياز از ميان اين تواد

ناگاه بجهى :فنا (فنا از وجود تادثي).

 از قديم چيزى به تو پيوندد از آن قديم قديم را ببينى :بقا. از آن قدیم قدیم را ببينى و هو یدرك االبصار :معاينه و شهود.جدول  -1ترتيب منازل عرفاني از نگاه شمس و خواجه عبداهلل انصاري
ترتيب منازل عرفاني از نظر شمس
زهد و رياض
ايثار

ترتيب ميدانها در كتاب صد ميدان خواجه عبداهلل
ميدان نهم :رياض

و ميدان سيزده :زهد

ميدان شستم :ايثار

معرف

ميدان هفتاد و پنجم :معرف

فقر

ميدان سي و يك :فقر

عشق

---

فنا

ميدان نود و نه :فنا

بقا

ميدان صد :بقا

معاينه

ميدان نود و هشتم :معاينه

نكتة ديگري كه در تحليل گزارههاي متن شمس در خور اهميا

اسا

ارتبااط آن باا تاديث

قرب نوافل اس  .در تديث قرب نوافل ميخوانيم« :ما زال عبدى يتقرب الى بالنوافال تتاى عتباه
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فاذا عتببته كن

عينه التى يبصر بها و سمعه الذى يسمع به و لسانه الذى ينطق به و يده التى يابطش

بها»« :پيوسته بنده با عبادتهاى رير واجب به من تقرب مىجويد تاا ايان كاه دوساتش ماىدارم و
چون دوستدارش شدم چشم او مىشوم كه بدان مىبيند و گوش او مىشوم كاه بادان ماىشانود و
زبان او مىگردم كه با آن سخن مىگويد و دس

او مىگردم كه با آن كار مىكند» (ابونصار ساراج

.)914 :0312
اين تديث بيانگر آن اس
خداوند نزديك ميشود و محب

كه شخص پس از اهتمام به نوافل كه نحوهاي از اظهار نياز اس
الهي شامل تال او ميشود و در اثر ايان محبا

باه

خادا چشام او
و ايثار آراز

ميشود و او به وسيلة خدا ميبيند .سير متن شمس نيز بر همين منوال اس  :از رياض

ميشود و در ادامه از عرضة نياز خود به بارگاه بينياز سخن ميگويد و پس از آن باه محبا

تاق

ميرسد .عبارت «تتى عتبه» در متن تديث معادل اين عبارات شمس اس « :بىنياز نيااز دوسا
دارد ...دام عشق آمد و در او پيیيد كه يحبونه تأثير يحبهم اس »« .يتقرب» در تاديث معاادل ايان
گزاره اس « :از ميان اين تواد

ناگاه بجهى» يعني ساالك در اثار ايان محبا

باه خادا نزدياك

ميشود .پس از آن خدا چشم او ميشود و با خدا ميبيند همان كه در اين گزارة شمس بياان شاده
اس « :از آن قديم قديم را ببينى و هو يدرك االبصار».
گزارههاي اين متن را ميتوان با تديث قدسي ديگري مرتبط دانس « :من طلبنى فقد وجادنى و
من وجدنى فقد عرفني و من عرفني فقد عتبنى و من عتبنى فأنا قتلته و من قتلته فعلى ديتاه و مان
على ديته فأنا ديته» (عبدالرزاي كاشي  .)011 :0311گزارههاي شمس را با توجاه باه ايان تاديث
چنين بازنويسي مي كنيم :سالكي كه در مسير سلوك اس
به صف

رنا مي يابد و به فقر خود معرفا

ميپيوندد و وجود تادثي او را از بين مي برد .وقتي محب
دية مقتول ميشود و سالك به صف

و به جان مشتاي تارت اسا

پيادا مايكناد .چاون چناين شاد محبا

خادا را
الهاي در او

تق وجود تادثي را از باين بارد خاود

قديمي تق بقا مييابد.

نتيجه
جهان بيني عرفا نه تنها از منظر عرفاني و بررساي هااي عرفاان محاور تاائز اهميا
ميتواند در زيرساخ

اسا

بلكاه

بسياري از مسائل و موضوعات توزه هاي علاوم انسااني و اسا مي در ماد
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نظر قرار گيرد و شالوده نظريه ها و آراي بسياري قرار گيرد .ديدگاه عرفا درباره زبان لفظ و معناا و
ارتباط اين مفاهيم با يكديگر نگارنده را بر آن داش

واژه ها باا ناام

كه الگويي تحليلي در سات

الگوي درج معاني ارائه دهد كه بر مبناي ديدگاه هاي عرفاني باشد .در اين الگو تاوزه معناايي هار
واژه به دق

بررسي مي شود و ارتباط معنايي آن با ديگر واژه هاي متن به دس

عرفاني شبكه اي در هم تنيده از معاني اس

كه اين الگوي تحليلي مي تواند در تد وسع خود ايان

شبكه ها را نشان دهد .در الگوهاي ديگري كه در سات
اس

مي آيد .يك ماتن

گزاره عرفاني و متن عرفاني طراتي شاده

اين شبكه معاني به خوبي نشان داده مي شود .در بررسي متني از مقاالت شمس درج معااني

واژه ها گشوده شد و تناسبات و روابط ميان واژه ها نشان داده شد .متن در ساات

واژگاان و نياز

گزاره ها تحليل گرديد و برخي مباني عرفاني شمس از خ ل متن بررسي شاد .ايان الگاو اگار باه
دق

به كار گرفته شود مي تواند نكاتي مهم از مسائل و مباني عرفاني عرفا را روشن كند.

پي نوشتها
 -0مولوي نيز در تناسب كلمات اين آيات چنين گفته اس « :تق تعالى مىفرماياد كاه و ماا يساتوي احعماى و
البصير و ال الظلمات و ال النور و ال الظل و ال الحرور .ايمان را به نور نسب
ساية خوش نسب

كرد و كفر را به ظلم

يا ايمان را باه

فرمود و كفر را به آفتاب سوزان بىايمان كه مغز را به جوش آرد و چه ماند روشانى و لطاف

ايمان به نور آن جهان يا فرخجى و ظلم

كفر به تاريكى اين عالم؟» (مولوي .)041 :0311

منابع
 -0قرآن كريم
 -2ابن عربي محيى الدين .)0921( .الفتوتات المكيه .بيروت :دار صادر.
 -3ابوطالب مكي محمد بن علي .)0901( .قوت القلوب فى معامله المحبوب .تصحيح باسل عياون
السود .بيروت :دار الكتب العلميه.
 -9ابونصر سراج عبداهلل بن علي .)0312( .اللمع فاى التصاوف .تصاحيح رينولاد آلاين نيكلساون.
ترجمة مهدى محبتى .تهران :اساطير.
 -1امامي نصراهلل .)0311( .مباني و روش هاي نقد ادبي .تهران :جامي.
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نظري ابن عربي .قم :بوستان كتاب.
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 -22فناري محمد بن تمزه .)0311( .مصباح االنس .ترجمه و شرح محمدتسين نائيجي .قم :آي
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 -23قشيرى ابوالقاسم .)0319( .رساالة قشايريه .ترجماة اباوعلى عثماانى .تصاحيح باديعالزماان
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 -24ميبدى ابوالفال رشايدالدين .)0310( .كشاف االسارار و عاده االبارار .تصاحيح علاياصاغر
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گوهر گويا .دوره  .1ش  :2ص .ص.11-11 .
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