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Abstract
The ‘expression of comportment’ is one of the 22 chapters of the book ‘Al-Ensan AlKamel written by Aziz al-Din Nasafi in the seventh AH. In this chapter, he attempts to
educate and motivate his audience by introducing and explaining the steps of
comportment and its necessities. In this study, it is tried to become acquainted with the
predominant speech of Nasafi about the concept of comportment and the
conversational mechanisms and tools he adapted in this work by benefiting from the
‘text and meaning relationship with situational context’ theory in the systematic
functional grammar of Halliday and investigating the parts in which an ideological and
semantic value exists. Also, it is tried to express the relationship between the three-fold
layers of situational context which are ‘range, nature and manner of speech’ and
language semantic layers which are ‘ideational meta-function, interpersonal, and
textual’. The author of this chapter has used the directive-didactic speech, and as it is
apparent from the range and nature of speech that its audience is a ‘beginner Dervish’
and the persistence on ideological concepts are the most outstanding expressive
mechanism of Nasafi. Intensifying methods, negation and exception, presentation of
negation particles, the use of intensifying words in the negative sentences structure, the
order of ‘syntactic structure’, placing imperative and deprecation verbs (mostly from
knowing and understanding infinitives) at the beginning of sentences and the high use
of these infinitives, using simple and understandable allegories and similes in an
informal language and, especially, various repetitions are all among the expressive
tools of Nasafi in the field of transferring his thoughts to his audience with an
intensified tone. The range of speech in the different chapters of this chapter concerns
the instruction of the main concepts of comportment. The central characters of the
comportment conversations are the ‘wayfarer’ and ‘the old one/Guide’ which are the
representation of mental and materialistic procedures, respectively.
Keywords
Functional Grammar, Michael Halliday, Situational Context, Language Semantic
Layers, Comportment, Al-Ensan Al-Kamel.
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ارتباط بافت موقعیتی و الیههای معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب
االنسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی


یحیی طالبیان -ندا امین
چکیده

رسالة «در بیان سلوک» یکی از رسایل بیست و دو گانة کتاب االنسان الکامل اثر عزیزالدین نسفیی نویسفدد قفرن هیفت
هجری است .او در این رساله با معرفی و تبیین مراحل سلوک و ملزومات آن بفه تعلفی و ترغیف مخاطف پرداختفه
است .در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از نظریة «ارتباط متن و معدا با بافت موقعیتی» در دستور نقفشگفرای
نظام مدد هلیدی و بررسی بددهایی که بار ایدئولوژیکی و معدایی دارد این موضوعات بررسی شود )1 :شفداخت گیتمفان
غال نسیی در بیان میهوم سلوک و ابزارها و سازوکارهای بیانی او در این اثر؛  )2بیان ارتباط الیفههفای سفهگانفة باففت
موقعیتی (گستره و مدش و شیو سخن) با الیههای معدایی زبان (فرانقش اندیشگانی و بیدافردی و متدی).
مؤلف در این رساله گیتمان خطابی ف تعلیمی را در پیش گرفته است .مخاط او چدانکه از گستره و مدش سخن
برمیآید درویش مبتدی است و تأکید بر میاهی ایدئولوژیکی برجستهترین سازوکار بیانی نسیی اسفت .روش هفای
تأکیدی نیی و استثدا تقدی ادات نیی کاربرد کلمات تأکیدی در ساختار جمالت مدیی نوع چیدشیِ ساختار نحوی
قراردادن افعال امر و نهی (اغل از مصدرهای دانستن و فهمیدن) در آغاز جمله و اسفتیاد بسفیار از ایفن مصفدرها
بهرهگیری از تمثیل و تشبیهات ساده و ملموس با زبان و بیانی عامیانه و نیز بهطور ویژه انواع تکرار از ابزارهای بیانی
نسیی برای القای اندیشة خود به مخاط

با بیان مؤکد است .گستر سخن در فصل های مختلف این رسفاله آمفوزش

مباحث اصلی در حوز سیر و سلوک است .مشارکین مرکزی گیتمان سلوک «رونده /سالک» و «پیر /هفادی» انفد کفه
بهترتی

در محوریت فرآیددهای ذهدی و مادی قرار دارند.
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1ـ مقدمه
کتاب االنسان الکامل اثر عزیزالدین نسیی نویسدد قرن هیت به درخواست گروهفی از صفوفیان در
قال

فصل های مختلف تدظی شده است .بدابر سخدان مؤلف در مقدمة کتاب رسفاله هفای مختلفف

این اثر دربار مرات

انسان کامل نگاشته شده و شماری از آن رسایل مربوط به افراد مبتفدی و عفام

و گروهی دیگر مربوط به افراد مدتهی و خاص است (نسیی  :1932مقدمه  .)2نسفیی در هریفک از
رساله ها در قال

فصل های مختلف به اقتضای بافت سخن موضوع و استعداد روحی مخاط ِ عام

یا خاص برای بیان اندیشة خود و القای آن به مخاط

از شیوه های بیانی خاصی بهره گرفته است.

هدف این پژوهش شرح مبانی و مسائل عرفانی و طریقت نیست؛ بلکه آنچفه اهمیفت دارد بررسفی
گیتمان غال

نسیی در بیان میهوم سلوک و نیز چگونگی سازوکار بازنمایی ایفن گیتمفان در زبفان

اوست .روش این پژوهش تحلیلی و براساس نظریة «ارتباط متن و معدا با بافت موقعیتی» در دستور
نقشگرای نظاممدد هلیدی ( )Systematic Functional Grammerو با تأکید بر ارتبفاط سفه عدصفر
بافت موقعیتی گسفتر سفخن مفدش سفخن و شفیو سفخن بفا الیفههفای معدفایی زبفان در قالف
فرانقش های سه گانة اندیشگانی و بیدافردی و متدی است .در کتفاب االنسفان الکامفل پفیش از آغفاز
رساله های بیست و دو گانة کتاب پدج فصل جداگانه ذکر شده است که اگر این پدج فصل را ف بدابر
تأکید نویسدده که هریک از آنها را در این راه اصل می داند (همان) ف نوعی برائت اسفتهالل بفر کفل
اثر بدانی اتخاذ فصل پدج با عدوان «سلوک» بیانگر اهمیت بیشتر این مبحث در نفزد نسفیی اسفت
که موج

شده است یکی از رسایل بهطور اختصاصی به آن تعلق گیرد .برپایة این اهمیفت تمرکفز

این مطالعه بر رسالة پدج با عدوان «در بیان سلوک» است کفه در  11فصفل و خطفاب بفه مخاطف
مبتدی نگاشته شده است .دربار این نویسدده و این کتاب باید به ایفن موضفوع توجفه داشفت کفه
نسیی یکی از شخصیتهای برجستة حوز عرفان اسالمی است که نقش مهمی در معرففی و شفرح
تیکرات عارفان و حکیمان صوفی مشرب به ویژه محی الدین ابن عربی به زبان فارسی داشته اسفت.
روزگار او یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران و ماوراءالدهر بود و احتماالً بهسب

همفین اوضفاع

هراسانگیز است که او از اظهارنظرهای شخصی خود بهطور صریح اکراه داشفت و ایفن احتیفاط را
در بخشی از کتاب مقصد اقصی آشکارا بیان کرده است« :اکدون من از خود چیزی نمی گوی تا مفرا
به کیر نسبت نکددد .من نقل می کد و می گوی  :اهل وحفدت ایدچدفین مفی گویدفد و اهفل تصفوف
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آنچدان می گویدد  .)211 :1922( »...البته نسیی مدسوب به حلقة عارففان مکتف

کبرویفه بفود .ایفن

حلقه در زمان حملة مغول به رهبری نج الدین کبفری ( 313ق) جفزو معفدود حلقفههفای رسفمی
صوفیانه بود که ایستادگی را بر خمول و عزلت مقدم داشتدد (فیرحی و فدایی  .)239 :1933نسفیی
در دورانی می زیست که نثر مزیّن و متکلف بیشتر رواج داشت؛ اما او بدای نویسفددگی خفود را بفر
ساده و واضحنویسی گذاشت؛ درنتیجه نثر او روان و به دور از هرگونه تصدع و ابهفام اسفت؛ شفاید
می توان گیت توجه به مخاط

مبتدی یکی از دالیل اصلی آن است .درواقع آنچه به طور آشفکار از

مقدمة نویسدده بر این کتاب (نسیی  :1932مقدمه  )2می توان فهمید این است که ایفن اثفر بفهطفور
مشخص در پاسخ به تقاضای مریدان نوشته شده؛ همچدین این کتفاب در گونفة تعلیمفی و در بیفان
علوم ضروری طریقت به نگارش درآمده است.
رساله های مختلف این اثر که بدابر سخدان مؤلف در مقدمة کتفاب در رابطفه بفا مراتف

انسفان کامفل

نگاشته شده تعدادی مربوط به افراد مبتدی یا عام و گروهی دیگر مربوط به افراد مدتهی یا خاص است.
در چدد سال اخیر به بخشهای مختلف نظریه و رویکرد نقش گرای هلیدی بسفیار توجفه شفده

است و پژوهشگران در حوزههای زبانشداسی و ادبیات از آن اسفتیاده کفرده انفد؛ امفا کتفاب انسفان
الکامل و بهطور کلی آثار نسیی تاکدون از این جدبه و بهویژه ازنظر بخش «ارتباط باففت مفوقعیتی و
الیههای معدایی رویکرد هالیدی» بررسی نشده اسفت .مجدالفدین کیفوانی ( )1913در مقالفة «عزیفز

نسیی و آثار او» بهطور مختصر به معرفی کلیاتی از آثار این نویسفدده مفی پفردازد؛ همچدفین انسفان
الکامل در چدد اثر پژوهشی معدود از دیدگاه عرفانی در موضفوعات مختلیفی ماندفد تبیفین مراتف
انسان کامل والیت عرفانی امامت میهوم حرکت جوهری و اندیشة سیاسی اثفر بررسفی و تحلیفل
شده است؛ 1اما تاکدون ازنظر تحلیل زبانی و گیتمانی به آن پرداخته نشده است.
1ـ مباحث نظری پژوهش
1ـ 1ارتباط بافت موقعیتی ( )Context of Situationو الیههای معنایی زبان در نظریة هالیدی
«موقعیت» از دیدگاه هلیدی و حسن تمام عوامل برون زبانی ای است که با متن رابطه دارد .آنهفا
میهوم «نقش» ( )Functionرا با این هدف به کار برده اند که تعرییی سازگار با نظام زبان ارائه دهدفد
که نشان دهدد تداس

گزیدش های واژگانی و دستور زبان با بافت موقعیت باشد؛ سپس نقفش زبفان
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را در جامعه و در متن در سه گروه قرار دادنفد :نقفش اندیشفگانی ( )Ideational Functionنقفش
بیدافردی ( )Interpersonal Functionو نقش متدی ( .)Interpersonal Functionدر نقش نخست از
«محتوا» در نقش دوم از «مداسبات اجتماعی» و در نقش سوم از «چگونگی کاربرد زبفان در باففت»
سخن به میان آمده است .هلیدی و حسن در قال

این تقسی بددی افزون بر تعیین بخش های معدادار

بافت موقعیت چگونگی رابطة بافت موقعیت و صورت زبان را نشفان داده انفد (هلیفدی و حسفن
 .)32 :1939متن و بافت مکمل و پیشفرض یکدیگر است؛ متن ه سازند بافت خود است و ه
ضمن آن تولید میشود .نویسددگان و گویددگان ضمن متنهایی که در موقعیتهفای خفاص تولیفد
میکددد بافتها را میسازند تغییر میدهدد و بازسازی میکددد .بافت معدا نوع و بار محتوایی مفتن
را تعیین میکدد (الیدز  942 :1939و .)939
برپایة همین دیدگاه است که هلیدی و حسفن معیفار تشفخیص مفتن از غیفرمتن را باففت موقعیفت
دانسته اند؛ زیرا متن را واحدی از زبان می داندد که نقشی در بافت موقعیت داشته باشفد .یکپفارچگی مفتن
برخاسته از یکپارچگی معدا در بافت است .هلیدی برای تحلیل متن و معدای آن به نقفش هفای دسفتوری
توجه میکدد .به همین سب

است که برتریهای ایفن نظریفه را مفیتفوان در معدفامحور بفودن کفارکرد

محوربودن و کاربردیبودن آن برای تمام الیههای یک متن دانست (مهاجر و نبوی .)23 :1939
هلیدی میان این سهگانهها ایدگونه تداظر برقرار میکدد :ساختار تعدی بیانگر گسفتر سفخن در خفالل
فرانقش تجربی زبان ساختار وجهی بیانگر مدش سخن در خالل اییای فرانقش بیدافردی و ساختار متدفی
بیانگر شیو سخن در خالل اییای فرانقش متدی است (.)Halliday & Hasan 1985: 25-28
او متن را نمونه ای از محصول و نمونه ای از فرآیدد معدایِ اجتمفاعی در باففت مفوقعیتی خفاص
میداند و دو پرسش مه مطرح میکدد:
 «چگونه میتوانی متدی را در پیوند با بافت موقعیتیاش توصیف کدی ؟ چگونه از موقعیت به متن میرسی ؟» (هلیدی و حسن .)32 :19391ـ1ـ 1سه ویژگی بافت موقعیت
هلیدی در حوز بافت موقعیتی سه میهوم مطرح می کدد که بفه تیسفیر باففت اجتمفاعی مفتن و
محیطی که معدا در آن مبادله میشود کمک میکدد .این سه میهوم به ما این امکفان را مفیدهفد کفه
توصییی از ماهیت متن ارائه دهی :
 )1گسترة سخن :این میهوم به آنچه روی می دهد یا به ماهیت آن کفدش اجتمفاعی اشفاره دارد:
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آنچه مشارکان به آن میپردازند و آنچه زبان در آن بخش اساسی و مه به شمار میآید چیست؟
 )2منش سخن :این میهوم به ماهیت مشارکان و به موقعیت و نقشهفای آنهفا اشفاره دارد :چفه
نوع روابط نقشی میان مشارکان برقرار است؛ روابط موقتی یا دائمی و بفهطفور کلفی بفه مجموعفه
روابط اجتماعی معداداری که در آن شرکت دارند اشاره میکدد.
 )3شیوة سخن :این میهوم به نقشی که زبان اییا می کدد یا به آنچه مشارکان از زبان انتظار دارند
که در آن موقعیت برایشان انجام دهد اشاره دارد که عبارت اسفت از سفازمان بدفدی نمفادین مفتن
وضعیت متن و نقش متن در بافت؛ ازجمله نقش کانال (آیا بهصورت شیاهی اسفت یفا مکتفوب یفا
ترکیبی از هر دو؟) و وجه بالغی متن؛ مثالً آنچه با متن ف بفا توجفه بفه مقولفههفایی مثفل ترغیف
بازگویی و تعلیمی و ماندد آن ف حاصل میشود (همان.)32 :
1ـ1ـ 2فرانقشها و فرایندهای زبانی و کارکرد آنها در بازنمود معنا
رویکرد نقشگرایانه در زبانشداسی گیتمان را عبارت از زبان به هدگام کاربرد می داند و به بافت
کاربرد زبان توجهی خاص دارد« .در سادهترین میهوم واژ «نقش» می تواند متفرادف واژ «کفاربرد»
باشد؛ بدابراین وقتی از نقشهای زبان صحبت می کدی مدظورمان نمفی توانفد چیفزی بفیش از شفیو
بهکارگیری زبان یا زبانها توسط انسان باشد» (همان .)11 :در این نظریه معدا محصول سفه ففرانقش
بیدافردی اندیشگانی و متدی است که هر سه ه زمان و به یفک میفزان بفه معدفای کفل پیفام کمفک
می کددد و هرکدام از این فرانقشها نیز از رهگذر یک ساختار فعلیت می یابدد (ففرانقش اندیشفگانی
از رهگذر ساختار گذرایی فرانقش بیدافردی از رهگذر سفاختار وجفه و ففرانقش متدفی از رهگفذر
ساختار آغازگری و یک عامل غیرساختاری به نام انسجام)؛ «معدا به شکل تفودهای متفراک بفه هف
بافته است» (همان.)33 :
درواقع یکی از جلوههای جامعیت و انسجام رویکرد نقشگرای هالیدی نیز همفین داخفلکفردن
مباحث دستوری در این رویکرد است؛ در حالی که زبانشداسفان پفیش از هلیفدی تدهفا بفه مباحفث
آواشداسی واج شداسی و معداشداسی توجه داشتدد و مباحث دستوری و ارتباط آنها با نظفام معدفایی
در اندیشة این افراد جایگفاهی نداشفت (سفادات الحسفیدی و همکفاران  .)123 :1932جمفع بدفدی
چگونگی تقسی و تحلیل این فرانقشها و ساختارهای دستوری ف واژگانی که با آنها نمود می یابد و
نیز کیییت پیوند این الیههای زبانی ف معدایی با سفه ویژگفی باففت مفوقعیتی در نظریفة هالیفدی را
میتوان بهطور خالصه در جدول زیر مشاهده کرد:
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جدول شمار  :1طرح کلی فرانقشها و ساختارهای آن در ارتباط با سطوح بافت موقعیت
بافت موقعیتی

نظام واژگان دستور
مادی ()Material Process

گستر
معدای اندیشگانی

کارکرد اندیشگانی

رابطهای ()Relational Process

ساختار گذرایی

سخن

فرآیدد

رفتاری
()Behavioral Process
کالمی ()Verbal Process
وجودی

ارتبفففاط
زبانی

ذهنی ()Mental Process

()Existential Process
گزارند
معدای بیدافردی

کارکرد بیدافردی

معدای متدی

کارکرد متدی

سخن

ساختار وجه

{مدش}

عدصر وجه

فاعل
عنصر خودایستا
فعل واژه

باقیمانده

متمم
ادات ()Adjuncts

ساختار آغازگی
عوامل ساختاری

شیو سخن

آغازه {آغازگر}
آویزه {پایانبخش}

ساختار اطالعی

اطالع کهنه
()Given Information
اطالع نو
()New Information

عوامل غیرساختاری

ارجاع ()Reference
حذف و جایگزینی
انسجام

ادات ربط
انسجام واژگانی
()Lexical Cohesion
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2ـ تحلیل پیوند معنایی گفتمان تعلیمی رسالة «در بیان سلوک» با سهگانههای بافت موقعیتی آن
2ـ« 1گستره سخن» در پیوند با «فرانقش اندیشگانی»
نسیی در مقدمة کتاب بر درخواست مریدان برای شرح علوم ضروری طریقت و تدوین این اثفر در
جایگاه اثری تعلیمی تأکید داشت .در ابتدای رسالة «در بیفان سفلوک» نیفز بفه ایفن موضفوع اشفاره
میکدد« :جماعتی درویشان ازین بیچاره درخواست کردند که میباید در سلوک رسالهای جمع کدیفد
و بیان کدید که سلوک چیست و نیت سالک در سلوک چیست و شرایط و ارکفان سفلوک چیسفت»
(نسیی  .)34 :1932این جمالت تأکیدی دوباره بر تعلیمی بودن این رساله در خطفاب بفه مخاطف
مبتدی است.
اصوالً مباحث این رساله با فراخفوانی مخاطف

بفا ترکیف

«ای درویفش» در آغفاز فصفل هفا و

جمله ها آغاز می شود که این خود تأیید گیتمان خطابی ف تعلیمی این اثر است .در هریک از فصول
دهگانة این رساله موضوعات خاصی مطرح شده است که بدفابر موضفوع اصفلی سفلوک از سفیر
تکاملی خاصی بهره می برد .نسیی با هدف آموزش و سرانجام ترغی
معدای سلوک و بعد از آن بهترتی

مخاط

خود ابتفدا بفه بیفان

به بیان نیت سالک عل سالک انواع آدمیفان در سفلوک راه بفه

مقصد درجة عوام شرایط و ارکان سلوک حجاب و تربیت پرداخته است .به اقتضفای عدفوانهفای
فصل ها گستر سخن نیز در هریک از آنها متیاوت است؛ برای مثفال در تعریفف سفلوک برگسفتر
«سیر الی اهلل و فدای فی اهلل» تأکید شده و در فصل نیت سالک بفه «توجفه بفه درون» توصفیه شفده
است .ساختار فصل های این رساله ازنظر معدایی دنبالة یکدیگر است و به هیچ وجه نمی توان آنها را
مجزا از یکدیگر در نظر گرفت .افزون بر این برخی فصلهفا بفا حفروف ربفط «اگرچفه و تفا» آغفاز
میشود که ازنظر دستوری بیانگر عطف به ادامة فصل پیش از خود است.
نسیی در مسیر تبیین و القای اندیشة خود به مخاط

عام ناگزیر است که ایجفاز را کدفار نهفد؛

امری که پیوسته از آن شکایت می کدد؛ ولی استعداد و سطح دانش زمیده ای مخاط

عفام او را از آن

ناگزیر میکدد:
 «هرچدد که میخواه سخن دراز نشود بیاختیار من دراز میشود» (همان.)33 : «چدین دان که تمام فه نکردی و روشنتر ازین بگوی » (همان.)32 :« -تا سخن دراز نشود و از مقصود بازنمانی » (همان.)32 33 31 :
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تکرار این جملة آخر در متن تأکید می کدد که نویسدده می کوشد ایدئولوژی و هفدف مشخصفی
را در این متن دنبال کدد .مه ترین هدف نسیی از بیان این رساله از بین بردن تصفورات اشفتباه در
ذهن مخاط

مبتدی است .او بدون اشار مسفتقی بفه اففرادی کفه ازنظفر دیفدگاه بفا آرای وی در

تضادند دیدگاه خود را بیان میکدد:
 «و بعضی گیتهاند که خدای است رونده به مقصد و بعضی گیتهاند که روح سالک اسفت وبعضی گیته اند که عقل سالک است و بعضی گیته اند که نور اهلل است و این ضعیف مفی گویفد کفه
رونده باطن سالک است از جهت آنکه باطن سالک یک نور است ( »...همان.)31 :
 «راه به مقصد به نزدیک این ضعیف یک طریق بیش نیست و آن یک طریق آن است کفه دراول تحصیل و تکرار باشد و در آخر مجاهده و اذکار بود» (همان.)32 :
درمجموع گستر سخن در فصول مختلف این رساله چدانکه در جدول شمار  9مشخص شفده
است آموزش مباحث اصلی در حوز سیر و سلوک است.
جدول شمار  :2گستره و شیو سخن در فصلهای «رسالة سلوک»
ردیف

عنوان فصل

گسترة سخن

شیوة سخن

1

سلوک چیست؟

سیر الی اهلل و فداء فی اهلل

تعلیمی ف خطابی

2

نیت سالک در سلوک

توجه به درون خود

تعلیمی ف خطابی

3

حصول عل و معرفت سالک

تأثیر ظاهر و باطن در یکدیگر

تعلیمی ف خطابی

4

آدمیان سه طاییهاند

تعریض به طالبان دنیا و عقبی

تعلیمی ف خطابی

5

راه به مقصد

جایگاه سالکان طریقت و سالکان شریعت

تعلیمی ف خطابی

6

درجة عوام

گذر از درجة عوام به خواص

تعلیمی ف خطابی

7

شرایط سلوک

ملزومات سلوک

تعلیمی ف خطابی

8

ارکان سلوک

لزوم همراهی پیر و هادی

تعلیمی ف خطابی

9

حجاب و مقام

شرح حجابها مقامها و انواع معرفت

تعلیمی ف خطابی

11

تربیت

مرات

و اهداف تربیت سالک

تعلیمی ف خطابی

در نظریة هلیدی «گستر سخن» در ارتباط با معدای اندیشگانی متن (فرانقش تجربی فف مدطقفی)
بررسی می شود و «بدد ازنظر فرانقش تجربی به سه بخش تقسی میشود )1 :فرایدد؛  )2مشفارک؛ )9
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عدصر حاشیه ای» (هلیدی  :1939مقدمة مترج ) .تحلیل بازنمود معدای اندیشگانی در این ده فصفل
برپایة مشارکان فرایدد و فرایددهای اصلی هریک را می توان به طور خالصه در قال

جفدول شفمار

 4توصیف کرد:
جدول شمار  :9ارتباط گستره سخن با فرآیددهای غال

مشارکین در فرانقش اندیشگانی

ردیف

عنوان فصل

مشارک اصلی

فرآیند غالب

مصادر فعلی

1

سلوک چیست؟

رونده

مادی رابطهای

رفتن گشتن

2

نیت سالک در سلوک

سالک

ذهدی

خواستن طل کردن

3

حصول عل و معرفت سالک

سالک

رابطهای

بودن شدن

4

آدمیان سه طاییهاند

آدمی

ذهدی

خواستن

5

راه به مقصد

سالک

ذهدی

یادگرفتن آموختن

6

درجة عوام

آدمی

مادی

فرمانبردن

7

شرایط سلوک

سلوک

رابطهای

استن شدن

8

ارکان سلوک

سلوک سالک

رابطهای

استن شدن

9

حجاب و مقام

سالک

ذهدی

دانستن شداختن

11

تربیت

هادی

مادی

آموختن

چدانکه مشاهده می شفود؛ مشفارکین مرکفزی باففت متدفی گیتمفان سفلوک رونفده و هفادی و
دراصطالح عرفان مرید و مراد هستدد که بهترتی

بیشترین میزان مشارکت را در فرآیددهای «ذهدفی

و مادی» بر عهده دارند .در هریک از فصول دهگانه یک مشارک مرکزی حضور دارد که گفاهی بفا
عدوان سالک ،گاهی با عدوان رونده و گاهی نیز با عدوان آدمی خطفاب مفی شفود .ایفن مشفارک در
هریک از فصل ها به اقتضای موضوع و گستر سفخن و همچدفین بفا توجفه بفه دانفش زمیدفه ای و
اقتضای حال خود در فرآیددهای متدفوعی حضفور دارد کفه بیشفترین میفزان مشفارکت مربفوط بفه
فرآیددهای ذهدی و کمترین آنها مربوط به فرآیددهای مادی است؛ برای مثفال فرآیدفدهای ذهدفی در
فصل «نیت سالک» فرآیدفدهای غالف

اسفت و در فصفل «شفرایط سفلوک» فرآیدفدهای رابطفه ای

بیشترین میزان بسامد را دارد .یکی از نکات درخور تأمل در ایفن گیتمفان حضورنداشفتن مشفارک
مرکزی در فرآیددهای کالمی است؛ به این معدا که سالک هیچگاه سخن نمی گوید و تدها صدایی که
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در گیتمان سلوک شدیده میشود صدای مؤلف است.
نکتة مهمی که باید به آن اشاره شود تحول فرآیددهای مربفوط بفه سفالک در مراحفل مختلفف
سلوک است .به عبارتی نویسدده ابتدا به توصیف ویژگی ها کدش ها و شداخت های او مفی پفردازد و
بعد از گذشتن مراحلی که الزمة سلوک است شیو بیانی و شیو به کفارگیری فرآیدفدها دسفتخوش
تحول شده است .یکی از این موارد عبور از عال صغیر به عال کبیر است که فرآیددهای زبفانی در
مرحلة قبل و بعد از ورود به عال کبیر به طور کامل تیفاوت دارد .در مرحلفة قبفل از ورود بفه ایفن
عال فرآیددهای مادی و بعد از ورود فرآیددهای رابطهای غال
« -پس سلوک عبارت از آن باشد که رونده روی به مرات

است:
خود می آورد و مرات

خفود را بفه

تدریج ظاهر گرداند عال صغیر تمام کدد و این رونده که عال صغیر را تمفام کفرد در عفال کبیفر
و خلییة خدا شد گیت وی گیت خدا باشد و کرد وی کرد خفدای بفود و ایفن تجلفی اسف

نائ

اعظ است» (نسیی .)32 :1932
زبان در معدای اندیشگانی اش «شیوه ای برای ارجاع [به جهان بیرونی و درونی]» و «بازنمفایی از
واقعیت» است (هالیدی و حسن )31 :1939؛ در عین حال تعاملی بین گویدفده و شفدونده هف بفه
شمار می آید و درواقع نوع متیاوتی از معدا گاهی در همان متن و جمالت رمزگذاری مفی شفود کفه
هالیدی و حسن (همان) از آن با عدوان «معدای بیدافردی» یاد می کددد و معتقدند زبان در این معدفای
بیدافردی شیوه ای برای کدش است .کارکرد بیدافردی زبفان در نظریفة هالیفدی در ارتبفاط بفا بخفش
«مدش سخن» در بافت موقعیتی بررسی میشود.
2ـ« 2منش سخن» در پیوند با «فرانقش بینافردی»
بدابر آنچه گیته شد مشارکین مرکزی گیتمان سلوک رونده یا سالک و پیر یا هفادی هسفتدد کفه
بهترتی

در محوریت فرآیددهای ذهدی و مادی قرار دارند؛ امری که به طور کامفل بفرخالف تصفور

مخاطبین گیتمان است .مخاط

انتظفار دارد سفالک پیوسفته در فرآیدفدهای مفادی در حفال انجفام

کدش های مختلف در مسیر سیر الی اهلل باشد؛ اما آنچه نسیی دربار این مخاط

در محوریفت قفرار

می دهد شیو نگرش و اندیشیدن وی است؛ در حالی که نقش اصلی را در این زمیده پیر یا هادی با
انجام کدشهای متعدد بر عهده دارد.
رونده یا سالک مشارکت مهمی در فرآیددهای اندیشگانی دارد؛ اما در هیچ یک از فرآیددها چهر
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مختار و مقتدری ندارد و نویسدده پیوسته او را با افعال امر و نهی خطاب قرار مفی دهفد؛ از ایفن رو
بیشتر کدشهای سالک هدوز جدبة فعلیت نیافته و نسیی خواهان انجام آنها است.
در مرتبة بعد از سالک بیشترین میزان مشارکت مربوط به پیر یا هادی است .نویسدده بفا هفدف
به شیو استدالل در زمیدة تبیین و شرح وظفایف او در مسفیر سفلوک از تشفبیه در

اقداع مخاط

جایگاه شاخص ترین ابزار بیانی کمک می گیرد (در بخش شیو سخن به این موضوع بیشتر خواهی
پرداخت) .پیر یا هادی در هریک از فصول در کدار سالک قرار دارد و مکمل کدش ها و شداخت های
این مشارک است:
 «آنگاه به خانقاه آیدد و مرید شیخی شوند و مالزم در وی شوند و بر یک شیخ قداعت کددفدو از عل طریق آنچه ماالبد اسفت بیاموزنفد و بعفد از ماالبفد حکایفت مشـایخ بخواندفد؛ یعدفی از
ریاضات و مجاهدات و از تقوی و پرهیزکاری و از احوال و مقامات مشایخ چیزی بخواندفد آنگفاه
ترک کت

کددد و آنچدان که شیخ مصلحت بیدد به کار مشغول شوند» (نسیی .)32 :1932

بیشترین حضور پیر در فصفل پایفانی ایفن رسفاله یعدفی «فصفل تربیفت» اسفت کفه در قالف
فرآیددهای مادی مختلف وظییة آمادهسازی پرورش و تربیت سالک را بر عهده دارد.
2ـ« 3شیوة سخن» در پیوند با «فرانقش متنی»
عزیزالدین نسیی نخستین کسی است که دربار انسان کامل اثری مدوّن نگاشته است .بفا توجفه
به تعاریف متعدد و گاه متداقضی که او دربار انسان کامل ارائه داده است مخاطف

نمفی توانفد بفه

تعرییی واحد از این میهوم در اندیشة او دست یابد .در کتاب االنسان الکامفل هریفک از مراتف

از

یکدیگر جدا شده و ویژگی هرکدام بیان شده است .اندیشه های مطفرحشفده در ایفن اثفر دو جدبفة
متیاوت دارد:
« .1انسان کامل در میهوم عام» که دربردارند تعاریف ساده و متعارف از انسان کامل است.
« .2انسان کامل در میهوم خاص» که شامل آرای خاص نسیی است.

2

نسیی بیش از هر چیز به القای ایدئولوژی خود (میهوم انسان کامفل) بفه مخاطف

مفی اندیشفد؛

درنتیجه با هدف تقویت باورپذیری میکوشد جمالت دارند بار ایدئولوژیکی را بهطور مؤکفد بیفان
کدد؛ پس می توان گیت تأکید بر میاهی ایدئولوژیکی برجسته ترین سازوکار بیانی نسیی است که در
سطح «شیو سخن» و در پیوند با «معدا و کارکرد متدی»  9باید بررسی شود .با توجه به ایدکفه نسفیی
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برای یک مخاط

عام سخن می گوید و سعی در اقداع او دارد پس از سخنگیفتن دربفار موضفوع

یا موضوعات تکرار دوبار آنها را بهصورت مؤکد بیان می کدد .این تأکیدها ه در سفطح جملفه و
ه در سطح متن مشاهده می شود .بهطور کلی می توان گیت سه میهفوم اصفلی تأکیدشفده عبفارت
است از :ارتباط ظاهر و باطن ناتوانی سالک مبتدی برای درک سخدان نویسدده لزوم مالزمفت پیفر
در مسیر سلوک .شیوههای تأکید نزد نسیی تدوع چددانی نفدارد و بیشفتر بفه روش یکسفانی مطفرح
میشود که میتوان آنها را در سازوکارهای بیانی زیر برشمرد:
الف) شیوههایی ماندد نیی و استثدا در انتقال اندیشة نسیی و میهوم تأکید بفه مخاطف

او بسفیار

مؤثر است 4 .یکی از پرکاربردترین روش های تأکید «کاربرد کلمفات تأکیفدی در سفاختار جمفالت
مدیی» است که پربسامدترین آنها واژگان «امکان ندارد» «هرگز» «یکی» و «هیچ» است:
 «ممکن نباشد که عمر وفا کدد تا دل را لوح محیوظ کددد به طریق تحصیل و تکرار» (نسیی.)39 :1932
« -و تا عال صغیر تمام نشود امکان ندارد که وی در عال کبیفر نایف

و خلییفة خفدا باشفد»

(همان.)32 :
 «امکان ندارد چیزی که به آن مرتبه مخصوص است خود ظاهر شود» (همان)33 : «و کسی که نه درین کار بود این سخدان را هرگز فه نکدد» (همان.)31 : «و این سیر هرگز به نهایت نرسد» (همان.)43 : «و چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشدوده بود و بر خفاطر سفالک هرگفز نگذشفتهباشد» (همان.)31 :
 «هر سالکی که صحبت دانا نیافته باشد هرگز برابر نبود با سالکی که صحبت دانا یافته بفود»(همان.)33 :
 «باطن را از آن طرف هرگز زحمت و کدورت ظلمت نبود» (همان.)33 : «راه بمقصد به نزدیک این صعیف یک طریق بیش نیست» (همان.)32 : «ای درویش طریق یکی بیش نیست» (همان.)39 : «ای درویش هیچ شک نیست که ظاهر در باطن اثرها دارد» (همان.)33 :« -و سلوک تمام نشود اال به این دوازده چیز» (همان.)31 :

ارتباط بافت موقعیتی و الیههای معدایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» 19 /
ب) در متن نسیی نوع «چیدش ساختار نحوی» جمالت نیز باعث تأکید شده است .در بسفیاری
موارد کاربرد تکرارهای معدادار در این چیدش به تأکید مقصود نویسدده کمک می کدفد .بفارزترین و
پربسامدترین شیوه های تکرار در رسالة «در بیان سلوک» تکرار ضمایر و افعفال و سفاختار نحفوی
است .مدظور از کاربرد تکرار  2در این پژوهش تکرار عداصری از جمله های قبل در جمله های بعفد
است .البته باید به این نکته اشاره کرد که در یک متن واژه های بسیاری وجود دارد که بیش از یفک
بار تکرار شده است؛ ماندد حروف اضافه و حروف ربط .اگرچه این واژه هفا را مفی تفوان از عوامفل
انسجام متن دانست نقش اصلی بر عهد واژگان متدی یا محتوایی است که بفا حفذف آنهفا ممکفن
است متن بیمعدا و آشیته شود (فروزنده و بدیطالبی .)112 :1939
 «و این طاییه اند که سالکان اند .ازین چددین هزار آدمی وی بر سر آمد .وی بود کفه مقصفودبود و آن دو دیگران [ ]...به طییل وی آب میخورند» (همان.)31 :
 «ای درویش معلوم شد رهرو تویی و راه تویی و مدزل تویی» (همان.)32 : «رونده شاید که در عال ظاهر سیر کدد و شاید که در عال باطن سیر کدد» (همان.)34 :ج) گاهی نسیی با قراردادن افعال امر و نهی در آغفاز جملفه بفه کفالم خفود قطعیفت و تأکیفد
بیشتری داده است .این افعال کفه اغلف

از مصفدرهای «دانسفتن» و «فهمیفدن» اسفت در سفاختار

فرآیددهای ذهدی و جمالت امری مطرح شده که برخاسته از هدف تعلیمی کالم است:
 «بدانکه راه به مقصد یکی بیش نیست» (همان.)32 : «بدانکه خدای تعالی آدمیان را به تیاوت آفریده است» (همان.)31 :« -باید که نیت سالک در ریاضات و مجاهدات آن نباشدکه طل

خدا میکد » (همان.)33 :

 «سالک باید که بلددهمت باشد و تا زنده است در کار باشد و بفه سفعی و کوشفش مشفغولبود» (همان.)31 :
و نیز تأکید بر خود «دانستن» و «موضوع تعلی دادهشده» در این متن؛
 «دانستن این سخن از مهمات است» (همان.)33 : «در این سخن یک نکتة باریک است» (همان.)33 :د) یکی از شیوه های استداللی مؤلف بفا هفدف تیهفی مطلف

تعلیمفی و اقدفاع مخاطف

عفام

بهره گیری از تمثیل و تشبیهات ساده و ملموس با زبان و بیانی عامیانه است .ساده و عامیانه بفه ایفن
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معدی که توضیح مشخص فرآیددهای مادی در ساختار جمالت اسدادی ای است که طرفین تشبیه یفا
تمثیل را در موازنه و مقایسه با ه قرار می دهد و اجزای بددهای ایدئولوژیکی این رساله را تشفکیل
داده است.
 «پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می دارد و از خار و خاشاک پاک می کدفدو آب به وقت میدهد و محافظت میکدد تا آفتی به درخت نرسد تا مرات

درخت تمام پیفدا آیدفد

و هریک به وقت خود تمام ظاهر شوند کار سالکان نیز همچدین است» (همان.)33 :
 «علمی که از راه گوش به دل تو رسد همچدان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاهبی آب خود ریزی آن آب را بقایی نبود و با آنکه بقایی نباشد زود عین شود و بیماری هفای بفد از
وی تولّد کدد» (همان.)31 :
 در بیان «تربیت» به چگونگی تربیت باز شاهی مثال مفی زنفد و ایفن روایفت را در تشفابه بفاتربیت سالک برای خدا قرار می دهد« :هادی اول سالک را صید کدد و چفون صفید کفرد چشفمش
بدوزد یعدی به خانة تاریک و زبانش ببددد یعدی به خلوت و عزلت و روزهفاش گرسفده و تشفده
دارد و شبهاش بیدار دارد تا نیس سالک شکسته شفود و قفوّت حیفوانی و سفبعی و شفیطانی وی
کمتر گردد» (همان.)33 :

3

3ـ نتیجهگیری
با پژوهشی که انجام شد به نظر می رسد آرا و مبانی رویکرد نقفشگرایفی در قالف

ارتبفاط باففت

موقعیتی و الیه های سهگانة زبان بستر مداسبی برای تحلیل گیتمان سلوک در کتاب االنسان الکامفل
باشد .آنچه حاصل شد این است که مؤلف در این رسفاله گیتمفان خطفابی فف تعلیمفی را در پفیش
گرفته است و مخاط

او چدانکه از گستره و مدش سخن برمیآید درویش مبتدی اسفت؛ درنتیجفه

مؤلف ناگزیر می کوشد اندیشة خود را با شیوه های استداللی القا کدد .نسیی در موارد محدود به طور
مستقی دیدگاه خود را بیان می کدد و همفواره مفی کوشفد بفا بهفره گیفری از بفار معدفاییِ واژه هفای
ایدئولوژیکی نظر خود را القا کدد .درواقع تأکید بر میفاهی ایفدئولوژیکی برجسفته تفرین سفازوکار
بیانی نسیی است .روش های تأکیدی نیی و استثدا کفاربرد کلمفات تأکیفدی در سفاختار جمفالت
مدیی نوع چیدش ساختار نحوی قراردادن افعال امر و نهی (اغل

از مصدرهای دانستن و فهمیدن)

ارتباط بافت موقعیتی و الیههای معدایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» 12 /
در آغاز جمله و استیاد بسیار از این مصادر بهره گیری از تمثیل و تشبیهات ساده و ملموس با زبان
و بیانی عامیانه و نیز به طور ویژه انواع تکرار از ابزارهای بیانی نسیی در زمیدة القای اندیشة خود به
مخاط

با بیان مؤکد است .به اقتضای عدوان های فصفل هفا گسفتر سفخن نیفز در هریفک از آنهفا

متیاوت است؛ اما درمجموع گستر سخن در فصول مختلف این رساله آموزش مباحفث اصفلی در
حوز سیر و سلوک است .مشارکین مرکزی بافت متدی گیتمان سلوک رونده و هادی و دراصطالح
عرفان مرید و مراد هستدد که بهترتی

بیشترین میزان مشارکت را در فرآیددهای «ذهدی و مادی» بفر

عهده دارند .آنچه نسیی دربار این مخاط

در محوریت قرار می دهفد شفیو نگفرش و اندیشفیدن

اوست؛ در حالی که نقش اصلی را در این زمیده پیر یا هادی با انجام کدشهای متعدد بر عهده دارد.
رونده یا سالک مشارکت مهمی در فرآیددهای اندیشگانی دارد؛ اما در هیچیک از فرآیددها چهر
مختار و مقتدری ندارد و نویسدده پیوسته با افعال امر و نهی او را خطاب قرار مفی دهفد .درواقفع او
در جایگاه مشارک مرکزی در هیچ فرایدد کالمفی حضفور نفدارد .بعفد از سفالک بیشفترین میفزان
مشارکت مربوط به پیر یا هادی است که نویسدده با هدف اقداع مخاط

به شیو استدالل در زمیدفة

تبیین و شرح وظایف او در مسیر سلوک از تشبیه شاخصترین ابزار بیانی کمک میگیرد.
پینوشتها
 .1برای اطالع بیشتر رک« :تبیین مرات

انسان کامل در اندیشة عرفانی عزیزالدین نسیی» (اسدی گرمارودی

و عزیزی )1931؛ «عزیزالدین نسیی و والیت عرفانی» (آریا)1931 :؛ «تأملی در اندیشة سیاسی عزیزالفدین
نسیی» (فیرحی و فدایی مهربانی)1933 :؛ «ریشه یابی میهوم حرکت جوهری در حکمت عزیزالدین نسفیی»
(فدایی مهربانی)1933 :؛ «والیت و امامت از نگاه عزیزالدین نسیی» (اخوان.)1914 :
 .2برای اطالع بیشتر از تبیین مرات

انسان کامل در اندیشة عرفانی عزیزالفدین نسفیی :رک« :تبیفین مراتف

انسان کامل در اندیشة عرفانی عزیزالدین نسیی» (اسدی گرمارودی و عزیزی.)1931 :
 .9فرانقش متدی بر چگونگی سازمان بددی اطالعات از رهگذر شیو چیدش و ترتی

تمام عداصفر محتفوایی

کالم استوار است و از دو بخش سفاختاری و غیرسفاختاری تشفکیل مفی شفود .در بخفش سفاختاری از دو
دستگاه آغازگری و اطالعی نام برده می شود .دستگاه آغازگری بدد را به دو بخفش آغفازگر و پایفان بخفش
تقسی میکدد و با توجه به ایدکه چه جزئی از جمله در ابتدا قرار گیرد جملهها را بفا دو عدفوان نشفاندار و
بینشان از ه متمایز می کدد .در جمالت بی نشان فاعل یا مسدد در آغاز جمله قرار می گیرد و در جمفالت
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نشاندار جزئی بهجز فاعل یا مسدد در ابتدای جمله قرار میگیرد (هلیدی و حسن .)119-112 :1939
 .4از دیدگاه هلیدی اگر جایگاه آغازگر را عدصری غیر از فاعل یا مسدد پر کدد بدد نشان دار شفده و حامفل
بار معدایی تأکید است (هلیدی و حسن .)23 :1939
 .2در بحث فصاحت تکرار ازنظر قدما از عیوب کالم دانسته شده است؛ امفا مفی تفوان آن را نتیجفة توجفه
نداشتن قدما به نقش های زبانی و درآمیختن نقش ها دانست؛ زیرا زبان افزون بر رسفاندن خبفر یفک وظییفة
مه دیگر نیز دارد و آن تبیین عواطف و احساسات انسان است (رک :خلیلی جهانتیغ .)91 :1931
 .3برای موارد بیشتر نگاه کدید به تقابل باطن و ظاهر در تشبیه به آیده (نسیی  )33 :1932تشبیه تأثیر باطن
صاف به حالت خواب در انسان (همان)31 :؛ تشبیه حکایت جایگفاه سفالکان تحصفیل و تکفرار و سفالکان
مجاهده و اذکار به تمثیل روایت صورتگران چین و ماچین (همان.)39 :

منابع
 -1آریا غالمعلی (« .)1931عزیزالدین نسیی و والیت عرفانی» نامه الهیات شمار 112.-33 2
 -2اخوان محمدعلی (« .)1914والیت وامامت از نگاه عزیزالدین نسیی» کیهفان فرهدگفی شفمار
41.-43 122
 -9اسدی گرمارودی محمد؛ عزیزی بابک (« .)1931تبیین مرات

انسان کامل در اندیشفة عرففانی

عزیزالدین نسیی» دوفصلدامه پژوهشدامه عرفان سال دوم شمار چهارم 14.-1

 -4خلیلی جهانتیغ مری ( .)1931سی

جان تهران :سخن.

 -2ساداتالحسیدی راضیه و همکاران (« .)1932بررسی و تحلیل نظریة نظ عبدالقاهر جرجانی در
پرتو نظریة نقفش گفرای هلیفدی» دوماهدامفة جسفتارهای زبفانی دور  1شفمار ( 2پیفاپی )91
.129-142
 -3فدایی مهربانی مهدی (« .)1933ریشفهیفابی میهفوم حرکفت جفوهری در حکمفت عزیزالفدین
نسیی» فلسیه و کالم شمار 113.-141 32
 -1فروزنده مسعود؛ بدی طالبی امین (« .)1939ابزارهای آفریددد انسجام متدی و پیوستارهای بالغی
در ویس و رامین» شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز سال ششف شفمار دوم پیفاپی 21
.111-194
 -3فیرحی داود؛ فدایی مهربانی مهدی (« .)1933تفأملی در اندیشفة سیاسفی عزیزالفدین نسفیی»

ارتباط بافت موقعیتی و الیههای معدایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» 11 /
سیاست شمار 213.-231 12
 -3کیوانی مجدالدین (« .)1913عزیز نسیی و آثفار او» کتفاب مفاه ادبیفات و فلسفیه شفمار 23
.91-94
 -11الیدز جان ( .)1939مقدمهای بر معداشداسی زبانشداختی ترجمة حسین واله تهران :گام نو.
 -11مهاجر مهران؛ نبوی محمد ( .)1939بهسوی زبانشداسی شعر (رهیافتی نقشگرا) تهران :آگه.
 -12نسیی عزیزالدین ( .)1932االنسان الکامل تصحیح و مقدمفة مفاریژان مولفه تهفران :کتابخانفه
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