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چکیده:
«ر سالة لوایح» یکی از آثار برگزیده در ب ستر مکتب عرفانی «ک شف و شهود» ا ست که در تبیین «مراتب
مکاشفه» نگاشته شده است .در غلبة نظام گفتمانی مسلط بر اثر یعنی «گفتمان عشق شهودی و مکاشفة عیانی»،
یکی از رویکردهای گفتمانی متمایز آن را باید در شیییوح ورییور مشییارکین مفوری گفتمان در ضالب ا ییاع
سهگانة مثلث عشق جستجو کرد .عین القرات همدانی با ارائة گفتمانی چندبعدی با مفوریت «عاشق» ،ارتباط
متقابل وی با «معشیو » و واسیههگری «عشیق» ،سیعی در بیان «عشیق شیهودی» با دیدگاه منفصیر به فرد و
شییاعرانة دود دارد .با توجه به هدغ غایی مفلف از عشییق شییهودی ،یعنی «مکاشییفة عیانی»« ،یکی شییدن با
مع شو » و در نهایت « فنای افعالی و صفاتی» ،آنچه که در مورد عا شق اهمیت دارد «مفو ،فنا و اتفاد» ا ست.
از این رو این مشارک به اضترای استعداد رووی دود در هر یک از مراتب مکاشفه ،واالت عاطفی داصی را
تجربه میکند.
در این پژوهشِ «توصیفی تفلیلی» س عی شده است با تأکید بر دستور نقشگرای هلیدی ،بارزترین واالت
عاطفی موجود در متن نسیبت به مشیارک مرکزی گفتمان ،در هر یک از مراتب مکاشیفه براسیا

«التبا » و

«تجلی ذات باکیف» بررسی شود.

كلید واژهها:
ر سالة لوایح ،گفتمان مکا شفه ،د ستور نق شگرای هالیدی ،تربیت غیرم ستقیم مرید ،واالت عاطفی ،فنای
افعالی و صفاتی.

 -1استاد تمام زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عامه طباطبائی ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول:
a_a_vafaie@yahoo.com

 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عامه طباطبائی ،تهران ،ایران.

پیشگفتار
«رسالة لوایح» یکی از آثار منسوب به عینالقرات همدانی است که به شیوح سوانحالعشا اومد
غزالی در ضالب فصییل های متعدد ،به بیان رابهة ا ییاع سییهگانة عشییق « عشییق ،عاشییق و معشییو »
ادت صاص یافته ا ست .با توجه به ب سامد واژگانی و ایدئولوژی غالب بر بافت متنی این اثر« ،گفتمان
عشق شهودی» را باید به عنوان گفتمان غالب این رساله ضلمداد کرد.
در تاریخ عرفان اسامی  -ایرانی ضرن پنجم دورهای است که دیدگاه عرفا و تصوغ در پی تفول
بردی از مفلفه های عرفانی از جمله توکل ،فقر و دوغ از رویکرد زهد و اعراض از دنیا فاصیییله
گرفته و به اندی شة «ک شف و شهود» نزدیک شده ا ست .مکا شفه که در عامترین معنای آن با عنوان
«تجلی دداوند براسییا

ذات و صییفات» بر عارغ مهرح شییده ،براسییا

اضترییای وال م اطب و

اسیتعداد رووی وی ،مراتب م تلفی دارد که «مکاشیفة عیانی و مشیاهده» به عنوان غایت آن در نظر
گرفته شده ا ست .این مفهوم در ر سالة لوایح از طریق بیانی شاعرانه و متفاوت ن سبت به سایر آثار
مکتب ک شف و شهود ،به شیوهای آموز شی و ترغیبی با هدغ «تربیت غیرم ستقیم مرید» بیان شده
است .عین القرات همدانی در ضالب این رساله با تمرکز بر واالت رووی «عاشق» به عنوان مشارک
مرکزی گفتمان ،سعی در بیان شرایط ،مقدمات و مراول مکا شفة عیانی دارد« .عا شق» در هر یک از
این مراول در پی غلبة اوواالت عرفانی ،واالت رووی دا صی را تجربه میکند که بردی مربوط به
مبادی عشق ،تعدادی مربوط به مرولة نفوذ و تسلط عشق و بردی دیگر مربوط به مرولة اتفاد و در
نهایت یکی شدن با معشو هستند.
این پژوهش سییعی دارد که واالت عاطفی «عاشییق» در مراول م تلف مکاشییفة عیانی از منظر
رویکرد نقش گرایی هلیدی در ضالب فرانقش اندیشییگانی مورد مهالعه و بررسییی ضرار دهد و به این
ترتیب مشیی ش شییود که گوینده برای توصیییف هر یک از این واالت به کدام یکی از فرآیندهای
زبانی و سادتارهای نفوی جمات متم سک شده ا ست تا از این طریق تفاوت کنشها ،گفتارها و
تصورات «عاشق» ،به عنوان ملزومات مکاشفة عیانی در هر یک از واالت عاطفی تعین شود.
روش پژوهش
روش این پژوهش ،رویکرد نقش گرایانة هلیدی در ضالب فرانقش اندیشیگانی و شییوح بکارگیری
فرآیندهای زبانی است .هلیدی در ووزح بافت موضعیتی سه مفهوم را مهرح میکند که به تفسیر بافت
اجتماعی متن ،یعنی مفیهی که معنا در آن مبادله میشیییود ،کمک میکند .این سیییه مفهوم به ما این
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امکان را می دهد که توصیفی دضیق از ماهیت متن ارائه بدهیم:
 .1گسترح س ن :به آنچه روی می دهد یا به ماهیت آن کنش اجتماعی اشاره دارد.
 .2منش س ی ن :به کس یی که شییرکت میکند ،به ماهیت مشییارکان ،به موضعیت و نقشهای آنها
اشاره دارد :چه نوع روابط نقشی میان مشارکان برضرار است.
 . 3شیوح س ن :به نق شی که زبان ایفا میکند یا به آنچه م شارکان از زبان انتظار دارند که در آن
موضعیت برایشان انجام دهد اشاره دارد :که عبارتند از سازمانبندی نمادین متن ،و عیت متن و نقش
متن در بافت ،از جمله نقش کانال( :آیا به صورت شفاهی ا ست یا مکتوب یا ترکیبی از هر دو؟) و
وجه باغی متن مثاً آنچه توسیییط متن با توجه به مقوله هایی مثل ترغیب ،بازگویی ،تعلیمی و مانند
آن واصل میشود.
در نظریة زبانی هلی دی ،معنا مفصیول سیه فرانقش اسیت که هر کدام همزمان و به یک میزان به
معنای کل پیام کمک می کنند :فرانقش بینافردی ،اندیشیییگانی و متنی .هر کدام از این فرانقش ها از
رهگذر یک سادتار فعلیت مییابند:
 فرانقش اندیشگانی :از رهگذر سادتار گذرایی؛ فرانقش بینافردی :از رهگذر سادتار وجه؛ فرانقش متنی :از رهگذر سادتار آغازگری و یک عامل غیرسادتاری به نام انسجام.پیشینة پژوهش
ا ین مقاله با تکیه بر د ستور نق شگرای هلیدی در صدد مهالعة واالت عاطفی م شارکین مفوری
گفتمان مکاشییفة عیانی و عشییق شییهودی در رسییالة لوایح عینالقرییات همدانی اسییت .تاکنون
پژوهش های م تلفی با اسیییتفاده از این رویکرد به مهالعة آثار ادبی -عرفانی پردادتهاند؛ اما به نظر
میرسیید هیی یک از این پژوهش ها به شیییوح بازنمایی واالت عاطفی مشییارکین گفتمان و شیییوح
بکارگیری فرآیندهای زبانی در توصیف هر یک از این واالت توجه نداشتهاند.
فرانقش اندیشگانی :بازنمایی الگوهای تجربه در قالب فرآیندها
هلیدی با الهام از آرای فرث و بیان نظریة نقشییگرایی ،زبان را به عنوان یک سیییسییتم و متأثر از
شرایط بیرونی تاری ی و اجتماعی -که از آن با نام بافت یاد میکند – توصیف میکند .مفاهیمی مثل
سادتار ،سی ستم ،بافت ،نقش و فرانقش از مفاهیم مهم و پایهای این نظریه ه ستند .هلیدی در مورد
نقش دو نظر دارد :یکی نقشهای دسییتوری و دیگری نقشهای زبانی .از نظر او سییادتار زبان تفت
تأثیر نقشهایی اسییت که زبان در بافت ارتباطی و در جهان دارج بر عهده دارد .نقشهایی که متعدد
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هستند و نقشهای اصلی را با عنوان فرانقش از سایر نقشها متمایز میکند .وی از سه فرانقش اصلی
برای بیان تأثیر مفیط و دنیای دارج از آنها بهره میگیرد :اندیشگانی ،بینافردی و متنی.
در دسیتور نقشیگرا فرض بر این اسیت که الگوهای تجربه در ضالب فرآیندها1و از طریق فرانقش
اندیشییگانی2در زبان بازنمایی میشییوند .از این رو از طریق بررسییی فرآیندها موجود در جمات و
افعال آنها و در نهایت تعیین بسییامد هر یک از انواع آنها ،میتوان از تجارب ،تفکرات و دنیای درون
نویسیینده آگاه شیید .سییازوکار بیان فرانقش اندیشییگانی و تجربی در زبان «نظام گذرایی»3اسییت.
نظام گذرایی واضعیّت را به صیییورت فرآیندهای شیییشگانه (مادی ،ذهنی ،ربهی ،رفتاری ،گفتاری و
وجودی) بازمینماید .این فرآیندها همراه با شرایط زمانی و مکانی و شرکتکنندههایی که نقشهای
معنایی م تلفی را به عهده می گیرند ،به کاربران زبان این امکان را می دهند که واضعیت را آگاهانه یا
نادودآگاهانه به شیییوههای داصییی بازنمایی کنند .هر فرایند سییه عنصییر دارد .1 :دود فرآیند:2 ،
مشارکین در فرایند :3 ،موضعیتهای مربوط به فرایند.
م شارکین4فرایند ،عنا صر ددیل در فرایند ه ستند که زمان ،مکان ،شیوه و شرایط فرایند را تعیین
می کنند .فرایندها ،مشارکین و بستر وضوع رددادها ،معموالً به ترتیب در ضالب گروههای فعلی ،اسمی
و ضیدی در د ستور زبان بازنمایی می شوند .فرایندها به شش د سته ( سه فرایند ا صلی و سه فرایند
فرعی) تقسیم می شوند .معیار تش یش فرایندها از یکدیگر ،وس مشترک و مش صههای دستوری
اسیت .با وس مشیترک ،رویدادها را تشی یش می دهیم و دسیتور نیز تأییدی برای وس مشیترک و
تعیین مقوله دستوری است.
 .1فرآی ند های مادی 5:این فرای ند ها بر ان جام کاری یا ر دداد واض عهای دال لت دار ند و اع مالی
فیزیکی نظیر سادتن ،نوشتن ،رفتن ،باز کردن و غیره را دربرمیگیرند.
 .2فرایندهای ذهنی6:این فرایندها به تجربه ما از جهان دودآگاه و درونی مربوط ه ستند و شامل
ادراک ،شییینادت و واکنش های ذهنی میشیییوند و از طریق افعالی مانند درک کردن ،فکر کردن،
دواستن ،تصمیم گرفتن ،دوست داشتن و ترسیدن بیان میشوند.

Process

1.

Ideational Metafunction

2.

Transitivity System

3.

Participants

4.

Material Process

5.

Mental Process

6.
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 .3فرآیندهای رابههای1:فرایندهایی مربوط به توصیییف یا شییناسییایی و رابهه بین دو مفهوم ،با
استفاده از افعال ربهی مانند بودن ،شدن ،به نظر رسیدن ،تبدیل شدن و غیره.
 .4فرآیندهای وجودی2:وجود داشتن و اتفا افتادن چیزی از طریق افعالی مانند وجود داشتن.
 .5فرآیندهای رفتاری3:رفتارهای ج سمانی و روان شنادتی ان سان و افعالی مانند نگاه کردن ،گریه
کردن ،لب ند زدن ،نفس کشیدن ،آواز دواندن و نشستن.
 .6فرآیندهای کامی4:فرایندهایی از نوع «گفتن» و افعالی مانند صیییفبت کردن ،گزارش دادن و
پرسیدن (هلیدی .)77-76 :1393 ،و رک( :پهلواننژاد و زمرّدیان .)63 :1383،
جهانبینی كشف و شهودی
یکی از مباوث مهم صوفیه که از ضرن سوّم آغاز شد ،س ن از معرفت و مراتب آن است .معرفتی
که از تعقّل و تفکّر وا صل نمی شود ،بلکه صفای باطنی و دل ،موجب ر سیدن به آن معرفت ا ست و
وا صل معرفت ،یقین ا ست و عارغ با چ شم دل و یقین دداوند را در ضلب دود تجربه میکند ،این
تجربة یقینی و کشییف دداوند متعال در ضلب ،غیر از اضرار زبانی و اسییتدالل عقلی اسییت .از همین
تجربه ها بفث ک شف و مکا شفه و شهود به ت صوغ راه یافت .ک شف به معنای رفع وجاب ا ست و
آن رفع و جاب از روح برای درک چیزی اسیییت که با ووا

راهری نمیتوان آن را درک کرد.

مکاشفه بر مشاهده نیز اطا می شود .گفتهاند سالک بعداز ریا ت و رسیدن به صفای باطن به ضدر
صفای باطن چشمش(چشم دلش) گشوده میشود و وجاب از آن مرتفع میگردد .شهود در اصهاح
تصییوغ و عرفان « مشییاهدح دیدار وق اسییت به چشییم دل و ضلب ،پس از گذراندن مقامات و درک
کیفیات اووال» .از این تعاریف چنین دریافت می شود که کشف ،مرتبهای از معرفت وقتعالی است.
راه های رسیدن به کشف و شهود در این مکتب را میتوان چنین جمعبندی کرد :مبارزه با امیال نفس
و تربیت آن ،ترک وابستگی دوجهانی و ترک دودی و منیّت .رفع این عوایق طریق جذب کشش آن
سیییویی را هموار میکند .در کتاب های عارفان ،از مراتب کشیییف با عنوانهای مفا یییره ،مفادثه،
مشییاهده یا مکاشییفه و معاینه 5،سیی ن رفته و در برتری هر یک بر دیگری اسییتدالل شییده اسییت.
Relational Process

1.

Existential Process

2.

Behavioral Process

3.

Verbal Process

4.

 -5عبدالکریم هوازن ق شیری برای ک شف سه مرحله تعریف کرده ا ست « :از آن جمله محا ضره و مکا شفه و ]م شاهده[ ا ست.
محاضرره ابددا بود و مکاشرفت از ا او بود و از ا ایه هر دو مشراهده بود .محاضررض حاضرر آمدن د بود و بود از تواتر
برهان بود ،و آن هنوز ورای رده بود و اگرچه حاضرر بود به للب سرلنان رکر و از ا آن مکاشرفه بود و آن حاضرر ]بود[به
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جمعبندی آموزه های مکتب کشف و شهود ،مفو صفاتی است بهوری که سالک با دریافت علمالیقین
و عینالیقین ملک گونه شود و صفات دداوند متعال ،در دل وی ملکه شود و سالک رنگ ددا گیرد.
(نک :ضشیری)118-117 :1361 ،
مقام «شهود» در اندیشة عینالقضات
عین الق رات همدانی از ک شف منجر به شهود چنین س ن گفته ا ست« :دریغا از مقام شهود که
دبر داد ،و دود که تواند دبر دادن؟ ...باش تا بدان مقام رسییی که هفتاد هزار صییورت بر تو عرض
کنند ،هر صیییورتی بر شیییکل صیییورت دود بینی .گویی من دود از این صیییورتها کدامم؟ هفتاد
هزارصورت از یک صورت چون ممکن باشد؟ این آن باشد که هفتاد هزار صفت در هر موصوفی و
ذاتی درج و ممزوج و متمکّن ا ست؛ و هر دا صیتی و صفتی تمثّل کند به صورتی و ش صی شود.
مرد چون این همه صفت ها بیند ،پندارد که دود اوست؛ او نیست ،و لیکن از اوست .دریغا معذوریم
که از شییینادت وقیقت دود دوریم،و از دیدح دل کوریم و از جادح بشیییریّت در گوریم .وضتی پیرم
گفت :ضدّ َ اهلل رووَهُ ،ای مفمد هفتصیید بار مصییهفی را دیدهام و پنداشییته بودم که او را میبینم.
امروز معلوم شد که دود را دیده بودم»( .عینالقرات.)298-297 :1377 ،
وی فقر وقیقی را مفو صفاتی دان سته ا ست« .مقام ت صوغ اول زهد با شد و اعراض از جملة
موجود ،پس صفات وق تعالی صوفی را از همة صفات ذمیمه و بشریت صفا دهد و زاهد و صوفی
وقیقی شود؛ آنگاه فقر روی نماید که« :اِذا تَمَّ الفَقر فَهُوَ اهلل» .در این تعریف ابتدا فقر را استغنا ،یا مفو
افعالی و ترک وال تو صیف کرده و در نهایت فقر وقیقی را مفو صفات ب شری دان سته که پس از
رسیییدن به این مقام ،سییالک به صییفات وقتعالی متصییف میشییود ،یعنی به بقا نایل میشییود (نک،
عینالقرات همدانی .)113 :1377 ،این تعریف عینالقرات از صوفی ،همان تعریف بایزید بسهامی
الص یوفیو هُوَ اهلل»( .عینالقرییات
الص یوفِیو وَ ّ
از زاهد اسییت « :مَن الزّاهِدُ؟ فَقالَ هُوَ الفَقیرُ وَ الفَقیرُ هُوَ ّ
همدانی.)307 :1362 ،
عین القرات همدانی ضرب را دو سویه دانسته است .به این معنا که هر که تاش کند و در مسیر
باشییید ،در مییابندش! « بدان ای عزیز بزرگوار که اول چیز از مرد طالب و مهمترین مقصیییود مرید
صاد  ،طلب ا ست و ارادت .یعنی طلب وق و وقیقت؛ پیو سته در راه طلب میبا شد تا طلب روی
صفت بیان اندر حا بی سبب تأمل دلیل و راه جسده و دواعی شک را بر وی دسدی نبود و از نعت لیب بازداشده نبود .ا به
از ایه مشرراهده ]بود[ و آن وجود حق بود چنانکه هیچ تهمت نماند و ایه آنگاه بود که آسررمان سررر صررا ی شررود از می های
وشیده به آ داب شهود تابنده از برج شرف ...ا خداوند محاضره بسده بود به نشانه های او و خداوند مکاشفه مبسوط بود به
صفاض او و خداوند مشاهده به وجود رسیده بود».
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بدو نماید .که چون طلب نقاب عزّت از روی جمال دود برگیرد و برضع بگشاید ،همگی مرد را چنان
بغارتد که از مرد طالب چندان بنماند که تمیز کند که او طالب اسیییت یا نه .مهلوب او را ضبول کند.
مَن طَلَبَ وَ جَدَّ وَجَدَ .این والت باشد».
ترجیح «مشاهده» بر سایر مراتب كشف در دیدگاه عینالقضات همدانی
عبدالکریم هوازن ض شیری برای ک شف سه مروله تعریف کرده ا ست« :از آن جمله مفا ره و
مکاشفه و ]مشاهده[ است .مفا ره ابتدا بود و مکاشفت از پس او بود و از پس این هر دو مشاهده
بود .مفا ییرت وا ییر آمدن دل بود و بود از تواتر برهان بود ،و آن هنوز ورای پرده بود و اگرچه
وا ر بود به غلبة سلهان ذکر و از پس آن مکا شفه بود و آن وا ر ]بود[ به صفت بیان اندر وال
بی سبب تأمل د لیل و راه ج ستن و دواعی شک را بر وی د ستی نبود و از نعت غیب بازدا شته نبود.
پس به از این مشاهده ]بود[ و آن وجود وق بود چنانکه هیی تهمت نماند و این آنگاه بود که آسمان
سر صافی شود از میغ های پوشیده به آفتاب شهود تابنده از برج شرغ ...پس دداوند مفا ره بسته
بود به ن شانه های او و دداوند مکا شفه مب سوط بود به صفات او و دداوند م شاهده به وجود ر سیده
بود و شک را آنجا راه نبود»« .دداوند مفا ره را عقل راه مینماید و صاوب مکا شفات را عملش
نزدیک کند و دداوند مشاهده را معرفتش مفو کند» (ضشیری.)18-17 :1361 ،
هر یک از عرفا در آثار دود یکی از این مراتب را بر دیگری برتر دانسیییتهاند .بهوری که افرادی
مانند ابونصییر ّسییراج در کتاب اللّمع و علی بن عثمان هجویری در کشییفالمفجوب ،مکاشییفه (به
معنای و رور) را بر م شاهده و سایر مراتب ک شف رجفان دادهاند .در والی که عبدالکریم هوازن
ضشیییری در رسییالة ضشیییریه ،اومد غزّالی در رسییالة بفرالفقیقه و ضهبالدین اردشیییر عبادی در
صیوفینامه ،مشیاهده را از دیگر مراتب کشیف برتر دانسیتهاند( .رک :ابونصیر سیرّاج،)376 :1382 ،
(هجویری( ،)486 :1384 ،ضشییییری( ،)119-117 :1363 ،او مد غزالی )77-72 :1356 ،و (ع بادی،
.)175-177 :1368
عین الق رات همدانی نیز با پیروی از افرادی چون اومد غزالی و ارد شیر عبادی ،م شاهده را بر
سایر مراتب کشف ،رجفان داده است.
نگاهی اجمالی به بافت متنی «رسالة لوایح» و ساختار فصلهای آن
«لوایح» مجموعهای از آرای عرفانی عینالقرییات همدانی دربارح « عشییق ،عاشییق و معشییو » و
ارتباط میان این سه مفهوم است .اگرچه این اثر در ردیف آثار عرفانی ضرار دارد نویسنده تاش کرده
تا آن را به گونه ای بیان کند که نه به عشق زمینی و نه به عشق الهی نسبت داده شود .البته اصهاوات
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عرفانی و مفاهیم مرتبط با ع شق الهی ب سامد بی شتری در سادتار متنی این ر ساله دارند .با توجه به
رویکرد متفاوت نویسیینده و پرهیز وی از پردادتن به مقولة عرفان بهور مهلق ،فرم ،زبان و سییادتار
این رساله نسبت به سایر متون عرفانی متمایز است .وجه تمایز اصلی این رساله با سایر متون عرفانی
را باید در شیییوح نگرش شییاعرانة عینالقرییات جسییتجو کرد .به نظر میرسیید این شیییوح نگرش تا
ودودی نا شی از تقلید وی از شیوح اومد غزالی در سوانحالع شا 1ا ست (نک :فقیه ملک مرزبان و
جواهری.)56 :1390 ،
در سادتار فصول متعدد «لوایح» نمیتوان مرزبندی مش صی ضایل شد؛ زیرا بسیاری از فصلها
از لفاظ سادتاری و معنایی با یکدیگر همپوشانی دارند .به این معنا که گاه شاهد فصلهایی هستیم
که با وروغ ربط «اگرچه ،تا و غیره» آغاز شده اند و از لفاظ دستوری ادامة فصل پیش هستند و گاه
نیز تشابه معنایی میان فصل ها وجود دارد بهوری که یک مفهوم گاه از طریق تکرار جمات و گاه نیز
با شیوح بیانی متفاوت تکرار شده است.
بافت متنی این ر ساله ،با تأكید بر «پیدایش ع شق» و «آمیختن آن با روح» آغاز شده ا ست .از
این رو در فصل های آغازین شاهد بسامد ضابل توجه افعالی از ضبیل «راهر شدن ،پدید آمدن ،موجود
شدن ،یکی شدن» و امثال اینها ه ستیم .در آغاز گفتمان پرب سامدترین واژه «ع شق» ا ست که با غلبة
فرآیندهای رابهه ای در سادتار جمات توصیفی معهوغ به یکدیگر مورد بازنمایی ضرار گرفته است.
یکی از ویژگی های شادش جمات در بافت متنی این رساله ،وذغ افعال به ضرینة لفظی است که با
هدغ آهنگین سادتن کام و تأثیرگذاری بیشتر بر م اطب از طریق کام موسیقایی انجام شد است.
از دیدگاه شفیعی کدکنی نثر صوفیه ،نثری مو سیقایی ا ست و در لفنِ گفتارِ نوی سندگانِ این نثرها
نوعی دو شنوایی او سا

می شود؛ اما در نثر عینالق رات این مو سیقی چ شمگیرتر به نظر میر سد.

وی این نظام مو سیقایی را در نثر عینالق رات از جهاتی شبیهِ نظامِ ایقاعیِ وا صل از مو سیقی ترتیل
در آیات ضرآنی می داند و اعتقاد دارد که شییاید افزونی چشییمگیر آمیزش نثر عینالقرییات به آیات
ضرآنی سبب شده با شد که همان نظام ترتیلی که در آیات وجود دارد در نثر او نیز ،نادودآگاه شکل
بگیرد (شفیعی کدکنی.)400 :1392 ،
شکایت از نارسایی زبان در جهت توصیف عشق و بیان تجربیات عرفانی2 ،بهور مکرر در رسالة
 -1اومد غزالی در نوشیتن سیوانح العشیا شییوح جدیدی را در ادبیات فارسیی پایه گذاری نموده و کتابهایی چون لوایح
عین القرات همدانی ،لمعات ف رالدین عراضی و لوایح عبدالرومن جامی به تقلی از کتاب او تدوین شده است» (غزالی،
 :1359پنج).
 -2گزارش و تو صیف لفظه های رؤیت شده تو سط عرفا چه در عالم دواب و چه در عالم بیداری ،ب سیار د شوار و گاه
نیز غیرممکن اسییت .عاوه بر این امکانات مفدود زبانی و نارسییایی واژهها نیز بر این دشییواری میافزاید و همواره در
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لوایح و سایر آثار عینالقرات از جمله تمهیدات مهرح شده است « :دریغا از عشق چه توان گفت و
از ع شق چه ن شان شاید داد و چه عبارت توان کرد» بر همین ا سا

یکی از افعال پرب سامد در این

ف صول از م صدر «ندان ستن» ا ست که در کام مفلف ن شان از تردید و عدم ضهعیت دارد1 .وی دود را
در توصیف زمان پیدایش عشق ناتوان می داند و مدام بر عجر و سرگشتگی دود تأکید میکند.

2

بعداز تببینِ «پیدایش ع شق و آمی تن آن با روح» ،مفلف سعی در «محدود كردن مفهوم ع شق»
و معرفی عشق مورد نظر دود دارد؛ مفهومی که در اندیشة عینالقرات ویژگیهای داص و متمایزی
دارد؛ عشقی که در رابهه با عاشق امیر است و نسبت به معشو اسیر .به این ترتیب بافت متنی رساله
تا انتها بر این رابهة سه طرفه با واسهه گری عشق و رابهة متقابل عاشق و معشو متمرکز شده است.
م اطب در گفتمان تعلیمی رسالة لوایح ،م اطبی عام و نکره است که با نامهایی از ضبیل« عزیز و
درویش» مورد دهاب ضرار گرفته ا ست .بهور کلی جمات آغاز گفتمان ،جماتی تو صیفی ه ستند
که با هدغ تببین دیدگاه و انتقال اندیشیییة مفلف به این م اطب شیییکل گرفتهاند .عینالقریییات با
شییینادتی که از سیییهح آگاهی و دانشزمینهای م اطب دود دارد ،با بهرهگیری از روش تربیت
غیرمستقیم ،سعی در تفویض ادتیار و ضدرت انت اب به م اطب دارد ،بارزترین نشانههای عام بودن
م اطب و مفدودیت دانشزمینهای وی عبارتند از:
 بسامد مفدود افعال امر و نهی؛ جمات توصیفی کوتاه و پیایی؛ ذکر یک اندیشه و بافاصله بیان علت آن از طریق وروغ ربط «زیرا» و «پس»؛ کاربرد جمات متعدد شرطی از طریق وروغ ربط «اگرچه» و «اما»؛ بهره گیری از عناصر بیانی و استداللی از ضبیل تمثیلها و تشبیهات ساده و ملمو ؛ -کاربرد روشهای تأکید «وصر و ضصر و تکرار».

بردی از کتب عرفا شمار ضابل توجهی از شکوهها و گایههایی مشاهده می شود که ناشی از نارساییها و مفدودیتهای
زبان در انتقال مفاهیم عرفانی و وصف مکاشفات و مشاهدات و تجارب عرفانی آنها است.
 -1چون روح به دا صیت در ع شق آوی ت ع شق از لهافت بدو آمی ت ،به ضوت آن آویزش و آمیزش میان ای شان اتفاد
پدید آمد ،ندانم که عشق صفت شد و روح ذات یا عشق ذات شد و روح صفت ()1
 -2عشق غالب شده چون به پرتو انوار معشو رسید مغلوب شد بدین سبب نتوان دانست که عشق با عاشق سادتهتر از
آن بود که با معشو زیرا که عشق بر عاشق امیرست اما در ضبرة اضتدار معشو اسیر است ()1
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بهرهگیری از زبان تمثیل و تشبیه با هدف «تربیت غیرمستقیم» و «تقویت باورپذیری»
شیییوه های تربیتی در نزد مشییایخ صییوفیه متنوع ،متفاوت و گاه نیز ابداعی اسییت .هر یک از این
مشییایخ با توجه به شیینادت دود از مرید و م اطب ،روش داص دود در زمینة تربیت این افراد را
برمی گزیدند .اگرچه مشییایخ صییوفیه گاهی از روشهای مسییتقیم بهره می گرفتند اما با توجه به ذات
رمزآمیز و تأویلی عرفان و تصوغ ،بنای اصلی در تربیت مریدان توسط مشایخ بر «تربیت غیرمستقیم»
اسیتوار بوده اسیت .بهره گیری از زبان تمثیل و تشیبیه ،یکی از روشهای تربیت غیرمسیتقیم مرید به
شمار میرود .کاربرد تمثیل عاوه بر هنریتر کردن کام ،موجب افزایش رسانندگی و تأثیر بیشتر بر
ذهن م اطب می شییود .به این معنا که م اطب با مثالی زیبا و به صییورت غیرمسییتقیم در ذهن دود
میان مهلب ذکر شده و پیام نهفته در آن م شابهت ایجاد میکند و پیام آن را به ذهن می سپارد .کاربرد
تمثیل یکی از راههایی اسییت که میتواند معقوالت را هر چه بیشییتر به ذهن متربّی نزدیک کند و به
عبارتی:
«با تمثیل و ت شبیه نوعی یادگیری معنیدار نیز مفقق می شود ،زیرا دانشآموزان اغلب با مثالها و
م شبهبه ها آ شنا ه ستند ،از این رو با م ثال زدن و ت شبیه کردنِ مفتوای آموز شی جدید با آموزههای
پی شین بین آنان رابهه برضرار میکنند و یادگیری بهتر و سادهتر انجام می شود» (و سینیزاده:1389 ،
.)59
در تمام تمثیل هایی که در رسالة لوایح مشاهده می شود ،م اطب «عاشق» است و هدغ تعلیم و
در نهایت ترغیب وی به انجام کنشهای مورد نظر مفلف است.
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فرآیندهای غالب در بافت متنی زبان تمثیل رسالة لوایح
نوع تمثیل و خطاب آن

فرآیندهای غالب

مصادر فعلی

هدف از کاربرد

شمع و پروانه /1عاشق

رابههای ،مادی

شدن ،مردن ،سودتن

فنای صفاتی عاشق

مور و مکه /2عاشق

مادی

رفتن ،رسیدن

مازمت شاهباز عشق

سنگ زیرین آسیا /3عاشق

رابههای

ا هراب کردن ،سودتن

سودتن در نور جمال

هما و سایه افکندن /4عاشق

مادی ،ذهنی

آوی تن ،دانستن

لزوم مازمت عشق

ت شبیهات بکار رفته نیز بهور کامل دهاب به «عا شق» و از طریق م شبهبههای ملمو

«ت شبیهات

عقلی به وسی» و ضابل تصور برای م اطب مهرح شدهاند:
 زیرا که چون فرّاشِ ال ساوتِ دل از غبارِ اغیار پاک کند سلهانِ الّا در وی بیکیفیتی نزول کند(ص )3
 عشییق آفتابسییت ،عقل ذره ،اگرچه ذرّه در تاب آفتاب در رهور آمد؛ اما از کجا او را طاضت آنبود که به دود در پرتو آن نور آید (ص )19
به كارگیری روش های تأكید در جهت القای ذهنیت و افزایش میزان قطعیت در كالم
عن صر بیانی «تأکید» نیز یکی دیگر از سازوکارهای انتقال ذهنیت به م اطب عام در ر سالة لوایح
است .شادشترین ابزار تأکیدی عینالقرات ،روش «وصر و ضصر» است که در موارد بسیار بعداز
 -1عاشق ر ا از دوزخ ترسانیدن چنان بود که پروانة دیوانه ر ا ب یه ش یمع ت وی یف ک یردن پروان یه در عش یق آن میم ییرد
ک یه یک بار آتش ر ا دربرگیرد او را همان بس بود که یک زمان آتش ش یود اگرچ یه زم یان دیگ یرش از راه داکس یتری
بیه در اندازند و نام و نشانش براندازند او ازین باکی ندارد.
 -2اگر عاشق دواهد که به ضوت دود به عالم معشو رسد مفال بود مثال او چنان بود که مورچة از هنییید ضصییید مکه
کند و به پای عیف دود راه بریدن گیرد مفال بود که برسد اگر دود را بر ب یال کب یوتری تی یز پ یر بن یدد ت یا او را به
یک روز به ورکات اجنفة مههرح دود به مقص ید او رس یاند وص یول او به مقص ید او مف یال نب یود ،ای ب یرادر ت یو آن
میییور عیفی که از هند امکان ضصد مکه مقدسه کردح اگر به پای عیف بشریت سر در بیابان بیپایان بی یییودی نهییی
ودواهی که برسی مفالست مفال بلکه التست و ال.
 -3اما بعری ا هراب از نقصان مرهرب در دید آید و بعری از کم یال واج ید در نظ یر نیای ید چنانک یه س ینگ زی یرین
آ سیا که اندر کمال گردش بود در نظر ساکن نماید وتَریَ الجبِالَ تفْ سبَها جامدَحً و هیَ تمُرو مَرَّا ل َّسفاب .چون ه ستی
عاشق در مبادی اشرا نور جمال سوزد لَاوْر ضَتَ سُبفُاتُ وجَهِهِ ما انتْ هی اِلیْهِ بصَ َیرهُ ورک یت ی یا س یکون را در وی
درین وال نشان نتوان کرد عجب چون نماند ا هراب که کند هس یتی عاش یق عاری یت اس یت و در انتظ یار مش یاهده
مانده و بر دود درمانده.
 -4ای درویش مرغی که از آشیانة ازل پرد جز بر شاخ ابد ننشیند او را به چشم عَمْی گرفته ودوث نتوان دی ید .پ ییر م ین
گفتی عشق همای هوای ضدمست اگر سایه بر عالم ودوث افکند او را از ود امکان به عالم وجوب رساند و آنچیه عشق
در تو آویزد دانی که موجب چیسییت وا ییر باش تا بدانی که چون از شییاخ ازل در پرواز آید از عالم دود گاه گاه دور
افتد چون در تو نگیاه کنید نشیانی یابید از عیالم بیینشیان.
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بیان اندیشه و با هدغ باورپذیری آن در ذهن م اطب انجام شده است .کاربرد وصر و ضصر در این
موارد منجر به ایجاد ضهعیت بی شتر در کام مفلف شده ا ست .در این جمات که بهور کامل دهاب
به «عاشییق» بیان شییدهاند ،فرآیندهای رابههای از مصییادر «اسییتن ،بودن و شییدن» ،فرآیندهای غالب
هستند.
 -تا عا شق را در عالم صورت و عالم معنی ضبلة بود بجز جمال مع شو

صاد نبود بلکه اگر به

ادتیار روی به ضبله آرد مشرک بود ()2
 عاشق گرانمایة سبکرو را هر چیز که جز معشوضست وجاب راه معشوضست ()2 عشق چون از عاشق هر چیز جز معشو بود مفو کرد ()3 عشق دود را در ودضة عاشق جای کند تا روح باصرح او را جز به معشو نگران ندارد ()45 اگر طالب را ضصد عالم المکان بود ،جز بر مرکب تیزتک عشق میسّر نشود ()6 کمال وسن معشو جز در آینة عشق نتوان دید ()39عنصییر «تکرار» نیز در بافت متنی رسییالة لوایح در اشییکال متنوع و با اهداغ داصییی از ضبیل
«تقویت باورپذیری م اطب»« ،ایراح بعداز ابهام» و «تأکید بر اندیشة دود» بیان شده است:
 تکرار یک جمله ،عبارت یا واژه تکرار سادتار نفوی.فرآیندهای «مادی و رابطهای» ابزار بیان مراحل مشاهدة «صفات جالل و جمال حق»
در مرولة مکاشفه آنچه از نظر عین القرات اهمیت دارد ،مشاهدح دداوند براسا

صفت جال

و جمال است و شرط اصلی آن واسهه گری عشق و لهف و اضبال معشو نسبت به عاشق است .از
این رو مکا ِشف شدن عا شق در گرو دوا ست مع شو نهاده شده ا ست .با توجه به این رویکرد
معشییو به عنوان یکی از مشییارکین اصییلی گفتمان ،در فرآیندهای مادی کنشهایی از ضبیل «پرده از
جمال برگرفتن ،آتش زدن در عاشیییق و نارر کردن عاشیییق به دود» را انجام داده و تفت تأثیر این
کنش ها ،عاشییق در فرآیندهای رابههای واالت « گدادتن ،لذت بردن ،آتش گرفتن و ممتّع شییدن» را
تجربه میکند:
 و آنچه گفتهاند «ال واصُ بینَ عیشٍ وَ طیشٍ» بدین معنی نزدیک ا ست؛ یعنی ارباب م شاهداتچون به عظمت ذوالجال مکا شف شوند از هیبت بگدازند و چون ا ستیاء سلهان شهود و وجود
ایشان کمتر شود ،از لذت بنازند (ص .)46
 دا صیت ع شق هم اینجا از تأثیر فروماند؛ زیرا که تأثیر دا صیت او آن بود که ضابل را م ستعدضبول فعل فاعل کند ،چون کرد فاعل بر کارست و ضابل در دیدارست (ص )14
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 و چون نسییم صیبا افریال معشیو  ،از مهب لهف در وزیدن آید پرده از پیش جمال برگیرد،عشق آتش در تو زند و ضصد دگر اول کند تا به کشف جال متمتّع گردد (ص )30
 باشیید که درین مقام معشییو بدو اضبال کند و وجودش ضابل دید جمال کند ،به جاذبة لهف اورا بر در سراد وسن وا ر کند و به دودش در دودش نارر کند تا بدو بینا شود (ص )32
آنچه که عینالقرات بر آن اصرار میورزد« ،مکاشفة عیانی» است که شرط اصلی آن در سادتار
فرآیندهای مادی و انجام کنشِ « سوار شدن بر مرکب ع شق و سیر عالم المکان» تو سط عا شق بیان
شده است:
 لعمری تا مرکب سید عالم صلعم برا بود و وامل او رفرغ و برندح او پرنده و گذر از مکاناز آن تنگنا بیرون ن شد ،چون بر مرکب ع شق سوار شد و در عالم شو نامدار شد و به سیر عالم
المکان سربرآورد از مکاشفة عیانی دبر آورد ()6
«تجلّی ذات باکیف» نیز از طریق فرآیندهای مادی و رابههای در ارتباط دوسیییویة معشیییو و
عاشق مهرح شده و شرط اصلی آن «بیشعوری» عاشق است:
 در س نان شیخ ابوعلی فارمدی ضدَ َ اللّهُ رُووَهُ آمده ا س ت که چون بنده را در بی شعوری ازودود ان سانیت بیرون برند و از عالم ملکیت در آن بی شعوری برتر شود روا بود که انوار تجلّی ذات
بیکیف بر وی افت ید ام یا اگ یر به مث یل کوه بود مندک گردد و اگر ضائم به ضوت نبوت بود مفید به
تأی ید رسالت بود بمییرد و راه فنیاء ابید بیرگیرد جَعَلیَهُ دَکیاً وَ دَرَّ موسی صَعقا سرّ این معنی است.
ترغیب عاشییق به «درنوردیدن زمان» نیز به عنوان یکی از شییروط اصییلی گام نهادن به مراول
مشاهده مهرح شده است:
 چنانکه عا شق را ذکر دنیا و آدرت فرو میباید گذا شت ،نظر هم از ازل و ابد برمیباید دا شتزیرا که ازل عبارت از اول زمانست و ابد اشارت به آدر زمانست و همت عاشق ماوراء زمانست .ای
برادر آن بهتر که عاشیییق روی دل به وقیقت وجود دود آرد و به یقین داند که وقیقت وجود او
زمانی و مکانی نیست ()19
ترجیح كنشها و انتخاب های نامطلوب :شرط مکاشفه
یکی از نکات ضابل تأمل در ارتباط متقابل عا شق و مع شو  ،ترغیب غیرم ستقیم عا شق از سوی
مفلف ،به ترجیح و انجام کنش های نامهلوب ن سبت به مع شو ا ست .عینالق رات با تلفیق دیدگاه
عارفانه و شاعرانة دود ،این ترجیفات نادوشایند را یکی از شروط مکاشفه ضلمداد کرده است:
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 ترجیح نافرمانی از معشو بر فرمانبرداری از او ترجیح آتش دوزخ بر نعیم بهشت -ترجیح فرا معشو بر وصال او

1

2

3

 -ترجیح جفای معشو بر وفای

او 4

 -ترجیح جنگ معشو بر صلح

او 5

بسامد فرآیندهای زبانی در توصیف حاالت عاطفی مشارک مركزی گفتمان«عاشق» در مراتب
مختلف مکاشفه
مکاشیفه بر اسیا

مکاشیف ،به انواع م تلفی از ضبیل مکاشیفه در دواب و مکاشیفه در
ِ
واالت

بیداری تق سیم می شود .ک شف در بیداری از آ شکارترین و معتبرترین مکا شفهها ست .مفمّد غزّالی
گفته است « :گمان مبر که روزن دل به ملکوت بیدواب و بیمرگ گشاده نگردد که این چنین نیست،
بل که اگر در بیداری کسی دویشتن را ریا ت کند و دل از دست غرب و شهوت و ادا بد این
جهان بیرون کند و جای دالی بنشییییند و چشیییم فراز کند و ووا

را معه ّل کند و دل را با عالم

ملکوت مناسیییبت دهد ،بدان که اهللاهلل بر دوام می گوید ،به دل ،و نه به زبان تا چنان شیییود که از
دویشیتن بیدبر شیود و از همه عالم بیدبر شیود و از هیی چیز دبر ندارد مگر از ددای عزّوجلّ،
چون چنین شییود ،اگرچه بیدار بود ،آن روزن گشییاده شییود و آنچه در دواب بینند دیگران ،وی در
بیداری ببیند و ارواح فرشیتگان در صیورت های نیکو وی را پدیدار آید و پیمبران را دیدن گیرد و از
ای شان فایدهها یابد و مددها گیرد»( .مفمد غزالی .)30 :1353 ،مهمترین مکا شفه در بیداری ،دیدار و
 -1معشیو عاشیق را برای تجربه بر مفک فرمان زند و پرده از پیش ارادت بردارد تا او به ما اراد به مکاشیف شیود هر
آینه ترک فرمان بگوید و این بی فرمانی از کمال بود نه از نق صان ،چنانکه اگر مفمود ایاز را گفتی برو به ددمت دیگری
م شغول شو و از ما فارغ باش لعمری اگر برفتی و فرمان به جای در رفتن م صیب بودی یا م هی؟ آنکس که درین مقام
فرمانبرداری نماید دام است (ص )22
 -2فردا عاشقان جمال او در به شت انگ شت گزان روند و در دوزخ انگ شت زنان روند در به شت ذکرشان «الفنّان المنّان»
با شد و در دوزخ ذکر شان «القهّار الجبّار» با شد زیرا که دانند که ضهّاری او از نعمت وجاب سازد و رومت او از آتش
بوستان کند .آن را که در آتش به دود مکاشف گرداند فردو او گردد (ص  )119و (نک.)28 :
 -3آنچه گفتهاند که عاشق در مقام فرا دوشتر از آنکه در مقا م وصال راست است زیرا که در فرا امید وصالست و در
وصال بیم هجر ،امّا با درد فرا سادتن و دود را به دود براندادتن از دید امتناع وصول بود و این از تفرضه دالی نیست
(ص )42
 -4و کار به جایی رسد که عاشق چنانکه میدواست از شراب وفا مست شود دواهد که از شراب جفا مست شود و در
مستی جفا ،راه یکساله به روزی بل به ساعتی بتواند رفت (ص )130
 -5ای عزیز جنگ مع شو صلحآمیز بود و صلح او جنگآمیز ،تا طلب مفید شود و ع شق مفکد گردد و عا شیییییقان
کارافتادح دل بباد داده دانند که در ابتداء عشق جنگ و عتاب و کرشمه و ناز بود تا عشق مفکم گردد ()44
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س ن گفتن با ددا بی واسهه است .بردی از مکاشفات در واالتی مانند رؤیا و دواب و دیال روی
میدهد .مفمد غزالی از دواب های رو شن و رمزآمیز نیز س ن گفته و رؤیاها را بر و سب ررفیت
رووی و اشتغال فکری افراد متفاوت دانسته و دواب عارغ واصل با سالک مبتدی و اثر آن در روح
آنان را متفاوت ارزیابی کرده ا ست .از نمونههای مکا شفه عارفان در دواب میتوان به دیدن دداوند
در دواب و س ن گفتن او ،دیدن ر سول اکرم(ص) در دواب و س ن گفتن با وی ،دیدن پیامبران
دیگر در دواب ،شنیدن از سروش غیبی در دواب و دیدن فرشته در دواب .دیدن ابلیس در دواب،
دیدن عاضبت کار مشییایخ بعد از مرگ در دواب .اطاع از رؤیای دیگران ،دیدن نور مشییایخ ،دیدن
عارفان در دواب و تأیید اووال در بیداری اشاره کرد (پناهی.)133 -108 :1394 ،
«عاشق» در گفتمان مکاشفة رسالة لوایح« ،مشارک مرکزی» است که بیشترین بسامد ورور را در
سادتار متنی جمات توصیفی به دود ادتصاص داده است .وی به تناسب اووال و مقامات عرفانی
و ا ستعداد رووی دود ،در هر یک از مراول مکا شفه که اکثر ضریب به اتفا در والت «مکا شفه در
بیداری» شکل گرفتهاند ،واالت متفاوتی را تجربه میکند که شادشترین آنها بنابر رویکرد مفلف به
مقولة عشق شهودی و مکاشفة عیانی «استغرا  ،سکوت و فنا» هستند.
 -ترس و ریا) ن سیتین والتی که بر اثر غلبة عشیق ،بر عاشیق عارض میشیود ،والت «تر

و

ریا» اسییت که گاه در رابهه با دلق ،گاه در رابهه با دود و گاه نیز در رابهه با معشییو مهرح شییده
است .فرآیندهای زبانی در بیان این والت عاطفی عاشق ،در رابهه با هر یک از مشارکین «دود ،دلق
و معشو » متفاوت هستند:
بیان حالت «ترس» عاشق در ابتدای عشق از طریق مفهوم «ریا»

1

ردیف

مشارکین

فرآیندهای غالب

مصادر فعلی

وجه باغی متن

1

عاشق  /دلق

کامی

ارهار کردن ،ادبار کردن

تعلیمی

2

عاشق  /عاشق

مادی

برداشتن ،پوشیدن ،ن روشیدن

تعلیمی

3

عاشق  /معشو

رابههای

بودن ،شدن

تعلیمی

 سییکوت و سییکون) مراتب مکاشییفه ،آثار متفاوتی در اووال عارفان متناسییب با ررفیتهایرووی آنان دارد .یکی از این آثار مقام سکوت و دامو شی پس از شهح عارفان ا ست که عزیزالدین
 -1در مبادی عشییق ،عاشییق را ریایی بود با دلق و با دود و با معشییو  .اما دلق چنان بود که عشییق در دل دارد و برای
سقوط جاه ارهار نکند و از آن معنی دفی که چون آتش در باطنش افتاده است کس را ادبار نکند .و ریای با دود چنان
بود که عشق را بی ودی شمارد و وال دود از دود بپوشد با نفس جامة صبر درپوشد و از درد ن روشد و ریا با معشو
چنان بود که عشق را از او نهان دارد ،در دأل دیدح او چون دیدح گریان بود ،و در مأل لبش چون لب بر دندان بود (ص
.)75
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نسفی آنرا اینگونه توصیف کرده است « :ای درویش! در انتهای این مقام چنان داموشی و سکوت بر
رورت با شد و چنان

سالک غالب شود که با هیی کس در هیی وضت هیی س ن نگوید مگر که

عجز و ناتوانی بر سالک غالب شود که به یقین بداند که ذات و صفات ددای را هیی کس چنان که
ذات و صفات ددایی ا ست ندان ست و ن واهد دان ست و چنان فراغت و جمعیت بر سالک غالب
شود که به یک بار ترک همه چیز و همه کس کند و چنان تفویض و تسلیم بر سالک غالب شود که
یک موی سییر او را غم هیی چیز و هیی کس نماند و ددای را بر بندگان دود دانا و توانا شییناسیید»
(وینسنت لوید.)183 :1378 ،
فرآیندهای رابههای از مصییدر «شییدن» ابزار بیان تفول والت عاطفی عاشییق از «س ی ن گفتن و
ورکت» به «سکوت و سکون» هستند:
 و عاشقان کارافتادح دل به باد داده دانند که در ابتداء عشق جنگ و عتاب و کرشمه و ناز بود تاعشییق مفکم گردد و در میانة ارتکاب ادهار و ناترسیییدن از هاک و تلف مهجه روی نماید و در
آدر بیورکت و سکوت بی گفت و انتظاری جست به واصل آمد (ص .)44
 -هر وارد که ضابل را در ورکت درآرد ،اگر وارد

عیف بود ورکت

عیف بود که در دید آید

شهح در سماع نشان آن است و اگر وارد ضوی بود در دید نیاید سکون در سماع نشان آنست (ص
.)6
 استغرا ) توصیف والت استغرا  ،برای مفلف دشوار است و با عبارت «ضصه چه کنم» از آننام می برد .استغرا عاشق در نتیجة مشاهدح جمال و جال مفبوب است ،مشاهدهای که در اثر غلبة
شراب سُکر ،او را از دود بی بر کرده و درک او را ربوده است .بسامد چشمگیر فرآیندهای رابههای
در والت استغرا  ،نشان از دگرگونی والت عاشق دارند:
 وا صل چون و صولش در عالم بی عیبی بود بلکه او م ستغر شواهد غیبی بود پس دجلت وگداز را و سردرد و ناز را نسبت بدو نتوان کرد زیرا که اگرچه زنده بود اما بیجان بود .ضصه چه کنم
این نماید اما آن بود ()20
 و در سکر شراب مودّت ما به مثابتی بود که اگر او را در دریایِ آتش اندازند مر آنرا به نزدیکوی وضعی نبود و اگر چ شمش را به ارّههای ضهر پارهپاره کنند از آن دبر نیاید و ادراک عالم آن نکند.
اما آنکه در م شاهدح جمال مفبوب بود م ستغر جمال او ،او در ا ستغرا از صفات دود فانی بود
پس نشانة ذکر او بود و مذکور در سراد جال ذاکر دود (.)121
 فنا و بی ودی) فنا در مفهوم عام آن عبارت از فنای صفات مذموم و اتّصاغ به صفات مفمودو صیی فات الهی اسییت که گاهی از آن به مقام فناءفیاهلل یاد شییده اسییت .در دیدگاه هجویری فنای
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صفات بشری ،بهور کامل ممکن نیست و بیشتر گزارش از فنا در والت کشف و تجلی و ناهشیاری
ا ست چنانکه بایزید از همین ف را ،فنا را تو صیف کرده ا ست« :از بایزیدی بیرون آمدم ،چون مار از
پوس ت .پس نگه کردم :عاشق و معشو را یکی دیدم که در عالم تووید ،همه یکی توان دید و گفت:
ندا کردند از من در من که :ای تو ،من – یعنی به مقام الفناء فیاهلل ر سیدم» (عهار نی شابوری:1355 ،
.)189-190
هجویری فنای صیییفاتی را پذیرفته و فنای ذاتی را مفال دانسیییته« :بنده را در درابی بنیت هیی
تصرغ نیست ،اما اندر تبدیل صفت به توفیق وق و تسلیم امر و تبرّا از وول و ضوت کسبی ،تصرغ
اسییت و به وقیقت چون تسییلیم آمد ،عصییمت یافت و به عصییمت وق بنده به وف و فنای آفت
نزدیکتر بود که به مجاهدت» (هجویری،

1 .)314-315

عینالقرات نیز همچون اغلب کشف و شهودیها «درابی بنیت» یعنی «فنای ذاتی» را نپذیرفته و
بر فنای «افعالی و صفاتی» تأکید کرده است .فرآیندهای رابههای از مصادر «شدن» ،در توصیف والت
«فنا و نیستی» نیز ابزار اصلی مفلف به شمار میروند:
 در نظر اول عا شق بی ود شود اگرچه در دواب بود زیرا که شرابِ م شاهده مردافکن ا ست.هیچکس را طاضت مقاومت او نبود .آنچه ا ییهراب در وجد از عاشییق پدید آید از این معنی بود .اما
بع ری ا هراب از نق صان م رهرب در دید آید و بع ری از کمال واجد در نظر نیاید ،چنانکه سنگ
زیرین آ سیا که اندر کمال گردش بود ،در نظر ساکن نماید .چون ه ستی عا شق در مبادی ا شرا نور
جمال بسوزد ،ورکت و سکون را در وی درین وال نشان نتوان کرد ()63-62
 چند گویم ای عزیز چون طلیعة جمال پیدا شود ،در ضلعة نهاد به ضوت ب شکند تا مفب ض صدعالم معشو کند ،آن شنیده باشی که چون مجنون بعداز کمال عشق نظر بر جمال لیلی افکند ،هستی
او روی به عالم نیستی آورد (ص .)63
تفت تأثیر والت نیستی و فنا ،سایر واالت عاطفی عاشق از والت تر

و ریا در رابهه با سایر

مشارکین ، ،به والت «بیباکی» تغییر مییابد:
 و چون ه ستیش در پرتو انوار مع شو روی به نی ستی آورد علت بردیزد .عا شق را درین مقام « -1اندوه ما ابدی اسیت .نه هرگز همّت ما مقصیود را بیابد و نه کلیت ما نیسیت گردد اندر دنیا و آدرت»؛ از آنچه یافتن
چیزی را مجان ست باید و وی جنس نه ،و اعتراض از ودیث وی را غفلت باید و درویشِ غافل نه .پس گرفتاریی ا ست
فتاده همیشگی ،و راهی پیش آمده مشکل ،و آن دوستی است با آن که کس را به دیدار وی راه نه ،و وصال وی از جنس
مقدور دلق نه ،و بر فنا تبدیل صورت نه ،و بر بقا تغیّر روا نه .هرگز فانی باضی شود تا وصلت بود؟ و یا باضی فانی شود
تا ضربت بود؟ کار دوستان وی از سر به سر ت سلّی دل را عبارتی مزدرغ سادته و آرام جان را مقامات و منازل و طریق
هویدا گردانیده .عبارتشان از دود به دود ،مقاماتشان از جنس به جنس و وق – تعالی – منزّه از اوصاغ و اووال دلق».
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با کسی روی نباید و از لوث ریا بکلی پاک گردد و عیّار و بیباک گردد.
واالت عاطفی عا شق ،بعداز فنا و بی ودی نیز د ست وش تغییر می شوند .عا شق در این مروله
عنان ادتیار از کف داده و تفت تسیلط غیرت عشیق ضرار می گیرد .فرآیندهای مادی و کنشهایی که
در این مروله به عشییق نسییبت داده میشییود ،بهور غیرمسییتقیم والت فنای عاشییق را به تصییویر
کشیدهاند:
 چون عاشییق به بفر بی ودی گذر کند و در کام نهنگ ضهر مقر کند غیرت عشییق به شییسییتضهرش برآورد و در تاب آفتاب بی مرادی بدارد تا زهر ضهر ننوشیید و در هاک دود نکوشیید زیرا که
ناز او را نیاز این بکارست .واصل به هیی کارش فرومگذارد اگر ملک شود و بر فلک شود به ضهرش
فرود آرد و همو را برو گ مارد تا د مار از ن هاد او برآرد و در تاب آف تاب نامرادی بدارد و اگر از
وجودش گوی سازد و در میدان با اندازد و در والش به چوگان ضهر سرگردان کند و بی پا و سرش
دوان کند (ص .)11
 پس عاشیقان وودانی الذّات و الصیفات باید تا بوودت او را یابد چنانکه معشیو یکی باشیدعاشق هم در یگانگی یکی باید تا هنگام مواصلت چون یکی در یکی رب کنی ،یکی بود (ص )16
 تلوین) «تلوین» 1یکی از مقاماتی اسییت که عاشییق باید در مسیییر فنا و یکی شییدن باید آن راتجربه کند .تجربة این مقام در گرو «دواستن دود برای معشو و تفول اووال درونی عاشق» است،
این مقام به عنوان الزمه و مقدمة مقام تمکین مهرح شده است .فرآیندهای رابههای از مصدر «شدن»
ابزار توصیف واالت دگرگون شدح عاشق در مقام «تلوین» هستند:
 اما آنکه دود را برای معشو دواهد از بوستان عشق بیوی رییاوین صید به مشیام وضیتشر سیده بود اگرچه در بدایت کار بود اما طالب ا سرار بود باز چون به بردا ست دردوا ست از وجود
دود زایل کند و سییعادت یگانگی واصییل کند در هودج فناء دوم مقر سییازد پس از غیرت از دود
بی بر شود چون بیشعور شود و از غیبت به ورور شود در پرتو آن نور شود الجرم پروانهوار از بقا
به فنا راه طلبد و دود را بواسیییهة عشیییق بیییر آتیییش عدم اوسا

و بهان ضوت مت یله بسوزد و

همانا که این مقام در تلوین بود نه در تمکین (ص .)133-134
 افتقار و نیازمندی) عین الق رات فقر وقیقی را مفو صفاتی دان سته ا ست« .مقام ت صوغ اولزهد باشیید و اعراض از جملة موجود ،پس صییفات وق تعالی صییوفی را از همة صییفات ذمیمه و
ب شریت صفا دهد و زاهد و صوفی وقیقی شود؛ آنگاه فقر روی نماید که« :اِذا تَمَّ الفَقر فَهُوَ اهلل» .در
 -1هر چه در تلوین ع شق از عا شق ب شود در تمکین ع شق بدل آن بیابد از مع شو  .و لیکن نه هر کس بدین مقام ر سد،
که این مقام بس عالی مقامی است در عشق .و کمال تمکین آن بود که از هستی او چیزی نمانده بود (غزالی.)52 :1369 ،
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این تعریف ابتدا فقر را ا ستغنا ،یا مفو افعالی و ترک وال تو صیف کرده و در نهایت فقر وقیقی را
مفو صفات ب شری دان سته که پس از ر سیدن به ذروه این مقام ،سالک به صفات وقتعالی مت صف
می شود ،یعنی به بقا نایل میگردد (عینالق رات .) 11 :1377 ،بیان والت فقر و نیاز عا شق ،از طریق
تمثیل شمع و پروانه و ب سامد باالی افعال « سودتن» و مازمات آن مهرح شده ا ست .فرآیندهای
رابهه ای در تو صیف نیازمندی عا شق و فرآیندهای مادی در م سیر ر سیدن به مع شو  ،در سادتار
جمات تو صیفی نقش مهمی دارند« :چون وقیقت ع شق راهر گردد و آفتاب و سن مع شو از افق
دلربائی طیالع گیردد عاشیق در پرتیو آن نیور آید نه معشو زیرا که پروانه در طلب شمع پرزند تا
دود ر ا بسوزد ن یه ش یمع در طل یب پروان یه ش یود و ای ین معن یی از استغنای معشوضست و افتقار
عاشق .اما ای عزیز عاشق از سر دود تواند داست و دود را فییییدای راه عشییییق توانیییید کرد اما
معشو را تعزز و کبریا نگذارد که ماوظة وال درهم شده عاشق کند عجب او باء این و این فدای
او و این دواهد که برای او با شد این در وو صلة او نگنجد اگرچه بقای پروانه در دوری آتش ا ست
امیا از کمیال عشیق طاضت دوری ندارد که در ضرب بماند برگ آن ندارد که در بعد بماند این توانید
کیه دیود را بسیوزد ایین نتوانید کیه ب ود او را برافروزد تواند که در آتش سوزد اما نتواند که آتش
شود اما چون راه یابد دو د را بی مفابا درافکنییید و مرادش همه آن بود که یکنفس او شود اگر چه
در نفس دیگرش بیراه داکسیتری بیرون انیدازد امیا از آن بیاک ندارد الم این بعد در لذت آن ضرب
مندرج گردد اگر به مثل عاشق ر ا سرمایة عمر در آن صرغ شود که ییییک نفس در عالم اوئی او بار
یابد بسیار باشد آنچه شنودح از توکل و تفویض و تسلیم و غییر آن جملیه زاد راه اسیت و سیاز کار
عشیییق در این عالم الغنَاءُ فی التّووید می باید تا کاری برآید چیزی را که در فنا باید طلبید تو در بقا
طلبیییی کیییی یابی؟ آنچه عاشق دود را در نظر معشو بر دار میکند یا نعره به دود برمییییآرد آن
تجلد ا ست و تجا سر و ضوت دود نمودن در تفمل بار باء او و آن جمله ا سباب بُعد ا ست .الفذر
الفذر».
 تردید) والت تردید عاشق در بافت متنی گفتمان مکاشفه ،در مبادی عشق در اثر غلبة شو بهوجود آمده ا ست .این والت در تکگویی های درونی عا شق در ضالب سادتاری روایی و فرآیندهای
کامی بیان شده است:
 عاشقی از کمال شو و ضلق و جرت بر در سرای معشو آمد ،ولقه بر سندان زد و در ولهو ویرت افتاد بر

میرش گذر کرد که اگر مع شو گوید کی ست چه گویم؟ اگر گویم منم گوید ترا

با تویی تو در عالم ما بار نیسییت و در والیت ما کار نه ،و اگر گویم تویی گوید من در هودج کبریاء
دود متمکنم و از وجود تو مستغنی ،باز شو و در گداز شو ()26
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 انکار) در نتیجة سییرگردانی و تردید عاشییق بر اثر غلبة عشییق ،والت عاطفی غالب وی ،انکارعشق و ضصد ترک آن اس ت .فرآیندهای ذهنی و رابههای ابزار بیان انکار عشق توسط عاشق هستند.
 گاه بود که عا شق از کثرت درد و ضوت ازعاج در بیابان هوا شود و سرگردان گردد تا به ودّیکه عشق را منکر شود و آن را منکری داند از منکرات و ترک آن را موجب ضربت شناسد.
 عجز و ناتوانی) والت عجز و ناتوانی عاشق ،بیش از هر چیز در ضالب تمثیل و تشبیهات سادهو ملمو

بیان شده ا ست .تنوع فرآیندهای زبانی در سادتار جمات دبری کوتاه و معهوغ ،یکی

از ویژگی های تمایز در زمینة توصیییف این والت ،نسییبت به سییایر واالت عاطفی عاشییق اسییت؛
فرآیندهای ذهنی در سییادتار افعال «مشییاهده کردن و دواسییتن» و فرآیندهای رفتاری «نالیدن» و
فرآیندهای مادی «یافتن و مالیدن»:
 عاشق چون عدم استعداد وصول در دود مشاهده کند هر آینه که فرا ابدی تصورش باید کردو آن درد نامتناهی بود پس بدین جهت عدم دواهد و نیابد ،بیچاره پیو سته از درد مینالد و جبین بر
داک مذلّت میمالد ()29
 اگر عاشییق دواهد که به ضوت دود به عالم معشییو رسیید مفال بود ،مثال او چنان بود کهمورچة از هند ضصد مکه کند و به پای عیف دود راه بریدن گیرد مفال بود که برسد ...اگر سعادت
مسییاعدت نماید مورچة وجود دود را بر شییاهباز که عشییق دوانند بربند که او آنجایی اسییت برای
اکمال ناضصان عالم طبیعت اینجایی شده است تا ترا برساند ()25
گاه نیز «والت عجز و تسلیم بودن عاشق» از طریق کنشهایی که به «عشق» نسبت داده می شود
تر سیم شده ا ست .جمات کوتاه دبری در سادتار فرآیندهای مادی که وجود «عا شق» را به عر صة
تادت و تاز عشق و کنشهای متناضض او مبدّل سادته است:
 اضبال ع شق در ادبار عا شق ا ست ،زیرا که اگر عا شق مقبل بود مع شو در هودج عزّ دودشمسکن سازد و باشد که در اوضات نسیم صبا پردح وصل از پیش جمال براندازد و آنگاه عشق صولت
دود بر که راند؟ و وقو دولت از که ستاند؟ ع شق مدبری طلبد روز برگ شته و افتاده .دواهد ضعر
مرادش درک شته تا صولت دود بر او میراند و داد دود ازو می ستاند و گاهیش به لهف میدواند و
گاهیش به ضهر میراند گاه تیرباران با میکند و گاهش نشیییانة مفنت و وال میسیییازد و گاهیش بر
سریر عزّت مینشاند و گاهیش در دام مفنت میکشد (ص )33
 و عاشقان کارافتادح دل به باد داده دانند که در ابتداء عشق جنگ و عتاب و کرشمه و ناز بود تاعشییق مفکم گردد و در میانة ارتکاب ادهار و ناترسیییدن از هاک و تلف مهجه روی نماید و در
آدر بیورکت و سکوت بی گفت و انتظاری جست به واصل آمد (ص .)44
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 در والیت عشق ویرت اندر ویرت بود و وله اندر وله .ای برادر در اوان مشاهدح معشو وقوجود عاشق ویرت بود و وله و اوترا (ص )135
 ناگزیری و تسیلیم) والت ناگزیری و تسیلیم عاشیق از طریق «کنشهای عشیق» و «توصییفداصیت عشق» مهرح شده است« .عدم ادتیار عاشق» نتیجة داصیت عشق است و عاشق را از آن
گریزی نیست .عاشق در این فرآیندها در ضالب هدفی مهرح شده است که در ید ادتیار مهلق عشق
است:
 آنچه عشقه بر شجره میپیچد تا او را از بیخ برمیآرد و ندادت او را در دود مییییآرد نیییه ازعداوتسیت و نه از مفبت ،دود داصیت او آنست که با هر شجرح که دست در مکر آرد او را از بیخ
برآورد همچنین عشقة عشق بر شیجرح نهیاد روح عاشیق از آن مییپیچید تیا او را از بییخ هسیتی
ب یرآرد و لهاف یت او ر ا در د یود درآرد زی یرا ک یه داصیت او آنست که با هر که درآمیزد دون او
بریزد او را با کس عداوت نیست و مفبت هم نه ،هر اث یر ک یه ر یاهر کند به داصیت وجود کند نه
به ادتیار و آنکه عاشق را در عشق ادتیار نمیماند سرّ این معنی است.
 اندوه و سرور) این دو والت متناضض نا شی از فرا و و صال مع شو ه ستند که عا شق راگریزی از آنها نی ست ،دلوت و سکوت از موانع موجود در م سیر و صال ه ستند که تقدیم ادات نفی
و روش وصر و ضصر در سادتار فرآیندهای رابههای ابزار بیانی توصیف این واالت هستند« :عاشق
را نه دلوت باید نه صفبت ،زیرا که دلوت برای سکوت باید و سکوت عاشق را از ضواط یع اس یت
و صفبت از برای راوت باید و راوت مشتا را از موانع اس یت و آنچ یه گفت یهان ید ک یه معش یو
عاشییق پیییدا باییید و مشتا شیدا باید سر این معنی است عاشق از فرا به طبع گریزد و در وصل
آوییزد موجیب آنسیت کیه فیرا دوئیی اضترا کند و وصل یکی یعنی در مقام فرا وصول عاشق
در عالم اندوه بود و وصول معشو در هودج سرور ،و این در تفرضه کثرت مشاهده شود و در عشق
وودت باید بل اتفاد و این جز در وصل نبود».
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جدول حاالت عاطفی « عاشق» و بسامد فرآیندهای زبانی در توصیف آنها
ردیف

حالت عاطفی

فرآیندهای غالب

مصادر فعلی

وجه بالغی متن

1

سکوت و سکون

رابههای

شدن  -نمود ن

بازگویی  -تعلیمی

2

استغراق

رابههای

گدادتن  -ب ودن

بازگویی -تعلیمی

3

فنا و بیخودی

رابههای

شدن  -گشتن

بازگویی -ترغیبی

4

تلوین

رابههای

شدن

بازگویی  -ترغیبی

5

افتقار و نیازمندی

مادی ،رابههای

رسیدن  -سودتن

بازگویی -ترغیبی

6

تردید

کامی

گفتن

بازگویی -تعلیمی

7

انکار

ذهنی

دانستن  -شنادتن

بازگویی -تعلیمی

8

عجز و ناتوانی

ذهنی ،رفتاری

دواستن  -نالیدن

بازگویی -تعلیمی

9

ناگزیری و تسلیم

مادی

پیچیدن  -برآوردن

بازگویی -تعلیمی

10

اندوه و سرور

رابههای

استن

تعلیمی

غیرت :وجه اشتراک «عشق ،عاشق و معشوق»
یکی از مفاهیمی که به موازات مشارکین مفوری گفتمان ،وروری پربسامد در بافت متنی رسالة
لوایح دارد« ،مفهوم غیرت» است که در ارتباط با هر یک از ا اع سه گانة مثلث عشق بهور متفاوتی
مورد بازنمایی ضرار گرفته است .آنچه که از نظر عینالقرات در مسیر «اتفاد با معشو » و در نهایت
«فنای عاشق» اهمیت دارد ،آتشِ غیرت معشو است زیرا:
 راوت عاشق از آن بود که معشو آتش غیرت برافروزد و جان عاشق ر ا در آن آتیش بسیوزدزیرا ک یه دان ید ک یه ه یر آتش که هست مفر است هرچه بدو دهند بسوزد مگر آتش غیرت که او
جز داشاک مغایرت نسوزد هیر کیه ایین معنی بداند در عالم وودت بار یابد.
غیرت ع شق ن سبت ب ه عا شق کن شگر ضهّاری ا ست که او را سرگردان و ت سلیم میکند ،غیرت
معشو نیز نسبت به مرکب وجود عاشق عنان گیر است اما غیرت عاشق و نسبت به معشو زینت
و پیرایه است:
 غیرت مع شو زینت عا شق ا ست و غیرت عا شق پیرایة مع شو  ،اگر غیرت مع شو نبا شدعاشق دلیعالعذار و بیضیمت و بی مقدار شود و بهر سوی رود اما همیشه غیرت معشو عنان مرکب
وجودش گرفته باشید و بر درگاه معشیو می دارد ،غیرت معشیو گریبانش گیرد تا دامن دودکامی
درکشد و بی ود شود و دم درکشد.
 -و روا بود که عشق به ودی برسد که عاشق را غیور کند و در غیرت ناصبور کن ید دوس یت او
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را دشمن گیرد و دشمن او را دوست دارد عجیب ن واهید کیه کسیی نیامش بیر زبیان رانید چیون
دواهید کیه کسیی دیگرش دوست دارد و آنچه شبلی ضَدّ َ اللّهُ رووَهُ در نهایت مقامات هر که وق
ر ا یاد کردی او سنگی بر دهان او زدی از غیرت سر این معنی ا ست عا شق کی طاضت آن دارد که
کسی در مفل نظر او شریک شود.
 چون عاشییق به بفر بی ودی گذر کند و در کام نهنگ ضهر مقر کند غیرت عشییق به شییسییتضهرش برآورد و در تاب آفتاب بی مرادی بدارد تا زهر ضهر ننوشیید و در هاک دود نکوشیید زیرا که
ناز او را نیاز این به کارسییت .واصییل به هیی کارش فرومگذارد اگر ملک شییود و بر فلک شییود به
ضهرش فرود آرد و همو را برو گمارد تا دمار از نهاد او برآرد و در تاب آفتاب نامرادی بدارد و اگر از
وجودش گوی سازد و در میدان با اندازد و در والش به چوگان ضهر سرگردان کند و بیپا و سرش
دوان کند (ص .)11
بسامد فرآیندهای مربوط به مفهوم «غیرت» در ارتباط با اضالع سهگانة مثلث عشق
ردیف

مشارکین

فرآیندهای غالب

حالت عاطفی عاشق

مصادر فعلی

1

عشق  /عاشق

مادی

سرگردانی

فرو نگذاشتن ،داشتن

2

عاشق  /معشوق

رابههای

ناصبوری

استن

3

معشوق  /عاشق

مادی – رابههای

بیخودی و سکوت

گرفتن ،داشتن ،استن

نتیجهگیری:
«مکاشییفه و مراتب آن» در آثار هر یک از پیشییوایان مکتب کشییف و شییهود از جمله «جابی
هجویری ،اومد غزالی ،ابونصیر سیرّاج ،روزبهان بقلی و غیره» به شییوح متفاوتی مورد بازنمایی ضرار
گرفته است .در این میان شیوههای بیانی عینالقرات همدانی نسبت به سایر این افراد تفاوت بارزی
دارد و آن «نگرش شاعرانة وی» ن سبت به این م سأله ا ست .وی در گفتمان مکا شفة ر سالة لوایح با
مفوریت «مکا شفه در بیداری» ،به مثابه سایر پی شوایان مکتب ک شف و شهود بر «فنای صفاتی و
افعالی» و «تجلی ذات باکیف» تأکید کرده ا ست .در سادت کام آهنگین عینالق رات هدغ القا و
ارجاع اندیشة مورد نظر به م اطب عام است که در مراول ن ستین سیر و سلوک ضرار دارد .با توجه
به هدغ غایی عینالق رات از ع شق شهودی ،یعنی «مکا شفة عیانی» و «یکی شدن با مع شو » ،آنچه
که در مورد عاشق اهمیت دارد «مفو ،فنا و نیستی» است .از این رو این مشارک به اضترای استعداد
رووی دود باید واالت عاطفی م تلفی را تجربه کند .بردی از این واالت از ضبیل «تر

و ریا»

مربوط به مبادی ع شق ،گروهی دیگر از ضبیل «تردید و انکار» مربوط به مرولة نفوذ و ت سلط ع شق و
بعری دیگر از ضبیل «افتقار و نیستی» مربوط به مرولة پایانی عشق و یکی شدن با معشو هستند .با

 /36فصلنامه عرفان اسالمی * سال پانزدهم * شماره  * 58زمستان 97

توجه به تنوع این واالت ،فرآیندهای زبانی نیز در توصییف هر یک از آنها متفاوت و متنوع هسیتند.
فرآیندهای «رابههای ،مادی ،کامی و ذهنی» ،پربسییامدترین فرآیندها در زمینة توصیییف این واالت
ه ستند .به این معنا که در تو صیف واالت « سکوت و سکون»« ،ا ستغرا »« ،فنا و بی ودی»« ،تلوین »
و «اندوه و سرور» ،فرآیندهای رابههای و در توصیف واالت «انکار» و «عجز» فرآیندهای ذهنی و در
توصیف والت «تردید» ،فرآیندهای کامی و در توصیف والت «تسلیم» فرآیندهای مادی ،فرآیندهای
غالب هستند.
کاربرد چشییمگیر تمثیل ،تشییبیه و روش های م تلف تأکید نیز نشییان از شیینادت صییفیح
عین الق رات از م اطب و سهح آگاهی وی دارد .در گفتمان مکا شفة ر سالة لوایح ،تمام جمات به
صیورت آگاهانه و هدفمند به نگارش درآمده اند و هیی نشیانی از غلبة والت عاطفی شیور و هیجان
ناشی از استغرا در سادتار نفوی جمات وجود ندارد .به این معنا که ویژگیهایی از ضبیل جمات
گ س سته ،بدون ان سجام و منقهع ،نبود وروغ ربط و تنا سب ندا شتن زمان افعال که از ویژگیهای
غلبة واالت هیجانی بر مفلف هستند در گفتمان جایگاهی ندارند.
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تصفیح و تفشیه :مفمد روشن تهران :اساطیر.
 -17نجمالدین رازی ،)1366( ،مرصادالعباد ،تصفیح :مفمد امین ریاوی ،چ سوم ،تهران ،انتشارات علمی

فرهنگی.
 -18وینسنت ،لوید و ریجون ،جان ،) 1378( ،عزیز نسفی ،ترجمة :مجدالدین کیوانی ،تهران :نشر مرکز.
 -19هجویری ،علی بن عثمان ،)1384( ،کشف المفجوب ،تصفیح :مفمود عابدی ،چ ،3تهران :سروش.
 -20هلیدی ،ام ای کی و وسیین ،رضیه ،)1393( ،زبان ،بافت و متن « ابعاد زبان از منظر نشییانهشییناسییی
اجتماعی» ،برگردان :مفسن نوب ت ،تهران :سیاهرود.

