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چكیده:
ملک ال شعرای بهار ،از شاعران برج ستة دوران م شروطیت و از نخ ستین شاعران اجتماعی سرا ا ست که
توانست نگرش اعتراضی را وارد شعر پارسی زمانه اش کند .در میان اشعار بیشمار بهار ،بخش قابل توجهی به
شعر عرفانی اختصاص داده شده که عمدتاً با موضوع عشق و شهود و مکاشفه سروده شده است.
ارزش اشعار عرفانی بهار به این خاطر است که آرایههای ادبی و رمزگرای عرفانی را در آن برهه از تاریخ
ادبی که گرایش به سبک خرا سانی تحت عنوان بازگ شت ادبی به فرامو شی سپرده شده بود ،به ادب معا صر
منتقل کرد و از طرفی محتوای عرفانی از جمله رؤیا و مکاشفه را به بستر شعر جدید معرفی کرد.
در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی دو شاخصه تخیل و رؤیا در
شعر بهار میپردازیم.

كلید واژهها:
عرفان اسالمی ،شعر ،ملک الشعرای بهار ،رؤیا ،تخیل ،نقد ادبی ،بالغت.

 -1دانشججيوی دوره دکتری گروه زبان و ادبیاف فارسججی ،وااد زاهدان ،دانشججکده ادبیاف و علون انسججانی ،دانشججگاه آزاد
اسالمی ،زاهدان ،ایرانhamidejamalzehi@yahoo.com .
 -2ا ستادیار گروه زبان و ادبیاف فار سی ،وااد زاهدان ،دان شکده ادبیاف و علون ان سانی ،دان شگاه آزاد ا سالمی ،زاهدان،
ایران .نویسنده مسئولbromiani@yahoo.com :
 -3ا ستادیار گروه زبان و ادبیاف فار سی ،وااد زاهدان ،دان شکده ادبیاف و علون ان سانی ،دان شگاه آزاد ا سالمی ،زاهدان،
ایرانM.salari11@yahoo.com .

پیشگفتار
رویا و تخیل با جهان فراواقعیت و ماوراء الطبیعه در ارتباط اسجججت .رؤیا شجججامل همة انسجججانها
می شود؛ با این اال رؤیا و مکا شفه عرفانی ،به وا سطه سلوک و مياهده به د ست میآید .خواب و
رویای صادقه یا صالحه به عنوان بخشی از زندگی دنیوی انسان با تخیل از نوع خالق به لحاظ اینکه
هر دو منشججا معرفت ،خالقیت ،مکاشججفه ،آینده بینی ...،هسججتند ،همسججویی دارند .و سججنخیت این دو
پدیده پیچیده به عنوان دو توانایی و اسجججتعداد ،با عالم فراواقعیت ،امکان شجججناخت و معرفت هر ه
بی شتر آن عالم را فراهم کرده ا ست .اغلب متون عرفانی و بع ضی متون روان شناختی و فل سفی کم
وبیش به بیان ماهیت این دو پدیده مبادرف ورزیدهاند.
و عرفان و ورود معانی ،تيربه ها و آموزه های عرفانی به اوزه زبان منير به

پیدایش تصجججو

شججکل گیری زبانی خاص با نان زبان عرفانی شججد .این زبان به دو قسججم زبان عبارف و زبان اشججارف
تقسیم می شود .عار

در جریان سیر و سلوک خود به اندیشهها ،اقایق و تيربههایی دست مییابد

که گونگی بیان آن در قالب الفاظ ،به دلیل ماهیت اینگونه معار  ،به سادگی امکانپذیر نیست .اما
عرفا با به کارگیری همه ظرفیتهای زبان ،دریافت های عرفانی خود را در قالب محدود لفظ و کالن
به دیگران منتقل کردهاند.
عرفان معاصر
عرفان اسالمی پس از گذراندن دوران اوج از قرن سون تا یازدهم ،نهایتاً با سبک هندی به ااشیه
رفت و با سبک بازگ شت و تالش شعرا برای د ستیابی به ا صول سبک خرا سانی به دوران نزول و
بیرونقی نزدیک شد .با این اال عرفان که قرن ها یگانه مو ضوع و یا اداقل برج ستهترین مو ضوع
برای سخنوری و شاعری بود؛ در متن شعر عا شقانه فر صت تيدید ایاف یافت تا ارز شمندترین
مبااث آن نظیر تخیل خاص شاعرانه و وادف عشق به رودخانه شعر معاصر سرازیر شود.
در این میان نقش اندیشججمندان و سججخنورانی که سججال ها با شججعر و ادب عرفانی مونوب بودند،
برج سته و بی بدیل ا ست .شناخ ت صحیح مبانی عرفانی و گنياندن در میان گونههای غزل و شعر
پارسی از هنرنمایی و ضرورف شناسی این بزرگواران است.
یکی از بزرگترین سخنوران این عصر که به بازگشت مفاهیم عرفانی به کالبد ادب معاصر و غزل
مدرن کمک قابل توجهی کرد ،ملک الشججعرای بهار بود .وی با شججناخت دقیقی که از متون کالسججیک
داشججت ،مضججامین و مفاهیم عرفانی را در جای جای اشججعار عاشججقانه که ارتباط تنگاتنگی با عرفان
اسالمی دارد؛ جای داد.
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ملک الشعرای بهار
محمدتقی بهار ملقب به ملک الشعرا ازمردان شعر و ادب و سیاست و تاریخ معاصر ایران است.
پدرش ،محمد کاظم صبوری ،ملک ال شعرای آ ستان قدب ر ضوی بود و در اعیاد و مرا سم مذهبی
ا شعاری را که به همان منا سبت سروده بود میخواند .پس از درگذ شت او ،محمد تقی ،که قریحهای
سرشار در سرودن اشعار داشت ،هنگان ورود مظفرالدین شاه قاجار به خراسان قصیدهای سرود و به
این طریق لقب پدر را به دست آورد( .میرانصاری)3 :1395 ،
ملک ال شعرا بهار ،که درم شهد متولد شده بود ،زبان و ادب فار سی و عربی را نزد ا ستاد معرو
زمان خود ،ادیب نیشجججابوری آموخت و در جوانی وارد فعالیتهای سجججیاسجججی گردید .در آن زمان
اختال بین محمدعلی شاه و نمایندگان ميلس شورای ملی هر روز باالتر میگرفت .بهار مقالهها و
ترانه های بسیار به نفع مشروطه خواهان در روزنامه خراسان مشهد انتشار داد و به تدریج مشهور شد.
در سال های بعد که به ع ضویت کمیته ازب دمکراف خرا سان درآمد و روزنامه نوبهار را که نا شر
افکار ازب بود منتشججر کرد .وی در مقاالف خود بیش از همه به دفاع از آزادی زنان و لزون کش ج
اياب پرداخت و به این جهت مورد تکفیر قرار گرفت و اکم قتل او داده شد( .همان)3 :
با درگرفتن جنگ جهانی و اشججلال ایران به وسججیله قوای بیگانه ،ملک الشججعرا که به نمایندگی
ميلس شورای ملی انتخاب شده بود همراه دیگر آزادی خواهان تهران را ترک کرد و به هواداری از
ارتش آلمان در روزنامه نوبهار مقاالف تند نوشججت و مظالم روسججیه را برشججمرد .دیری نگذشججت که
روزنامه توقی

و خود او به بينورد تبعید شجججد .با پایان گرفتن جنگ ،ملک الشجججعرا بار دیگر به

نمایندگی ميلس شورای ملی برگزیده شد .اما با روی کار آمدن ر ضا شاه پهلوی و پس از گذراندن
یک دوره هارده ماهه در زندان ،نا ار از فعالیت در صحنه سیاسی کناره گرفت( .بهار :1351 ،یج)
هفده سال به کار تحقیق و تدریس در دانشکده ادبیاف تهران مشلول بود و آثار متعدد نظم و نثر
به وجود آورد .وی ،در سال  132۴ش 19۴5 /ن ،مدف هارماه در دولت اامد قوان (قوان ال سلطنه)
وزارف فرهنگ را به عهده دا شت و در همان سال ها بر اثر ابتال به بیماری سل ب ستری شد .آخرین
فعالیت اجتماعی او ریاست جمعیت هواداران صلح بود.

اشعار کالسیک بهار بیشتر مضمونی سیاسی و اجتماعی دارد و بازتابنده خشم و اندوه آزادگان از
اوضاع نابسامان جامعه است .بهار در کار تحقیق ادبی و تاریخی نیز سرآمد بود .نوشتههایش ،غیر از
آنچه در روزنامه و ميالف به اپ رسیده ،بیشتر آثاری تحقیقی در ادب فارسی است .سبک شناسی
وی در سججه جلد ،دگرگونی و تکامل نثر فارسججی را از آغاز تا طلوع مشججروطیت مورد بررسججی قرار
می دهد .این ميموعه که به منظور تدریس در دان شکده ادبیاف فراهم آمد ،هنوز از کتابهای در سی
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معتبر به شجمار میرود .ترجمه ند اثر از زبان پهلوی به فارسجی نیز از دیگر آثار علمی او اسجت .بر
این همه ،تصحیح کتابهای متعددی از آثار گذشتگان را باید افزود .از جمله تاریخ سیستان و ميمل
التواریخ که منابعی معتبر درباره تحوالف سججیاسججی ایران در اواخر دوره قاجار و اوان دوران پهلوی
است( .صفا)205 /9 :1338 ،
ویژگي زباني ملک الشعرای بهار
بهار نیز به تبعیت از جریان واپس گرا یا بازگشت ادبی ،در پارهای از اشعارش به سبک خراسانی
گرایش پیدا کرد:
ز مجیجا انججدر ججهججد هجزمججان درخشججججا

شجججود م یا از درخشجججیججد نش رخشججججا

کيججا ط ف لی کشججججد بججا دسججججت لرزان

خججطججی زریججن ،بججدان مججانججد درخشججججا

دمججد تججنججدر بججدان قججوف کججه گججویججی

شجججود کوه از ن ه ی بش پ خش پخشججججا
(بهار)22 :1368 ،

شفیعی کدکنی درباره ق صاید خرا سانی وار بهار مینوی سد« :ق صاید او محکم و سنگین و گرن
اسججت .در همة آنها ،آنچه بیش از هر یز جلوه دارد روپ پرخاشججيویی و میدانداری اسججت .در این
پرخا شيویی و میدانداری ،البته شک ست هم میخورد .اما شک ست را بروی خود نمیآورد و ت سلیم
شکست نمی شود .بکلی فراموش میکند که شکست خورده است و آنچه را در هوای آن پیکار کرده
است از پیش نبرده است ...اما در شیوة شعر قدیم ،او را اایاء کنندة بزرگ سنتهای شاعران کهن ،در
زمان ما ،باید شمرد( ».شفیعی کدکنی)97 :1383 ،
مسئلة عدن توجه شعرای اجتماعی به اصول زیباشناسی شعر ،مسئلة ندان دور از انتظاری نبوده
اسجججت؛ راکه همواره در پی انتقال ایدئولوژی به شجججعر و ادب ،شجججاهد انحطاط توجه به مسجججائل
زیباشناسی هستیم.این واقعیتی است که شعر ایدئولوژیک را از شعر و ادب در معنای اقیقی متمایز
میکند«:اثر ادبی ،بر اولویت های زیباشججناسججیک محر اصججرار دارد اما نوشججتار ایدئولوژیک به مبانی
اعت قادی و ارزش های گروه اولو یت می د هد و امور ج مالی را برای ب یان ع قا ید گروه اجت ماعی به
خدمت میگیرد .نتیية نین رویکردی آن اسججت که متن با افول ارزشهای ایدئولوژیک ،توثیر خود
را از دست میدهد و پدیدهای زمانمند و تاریخی میشود( ».فتوای )373 :1391 ،در اقیقت شعر و
ادب ایدئولوژیک در پی ایياد اثر هنری – ادبی و خلق تصججاویر ناب نیسججت؛ بلکه در گان نخسججت
خواهان انتقال آراء و نظریاف جنبش فکری خویش اسججت .از این رو اسججت که از توجه به آرایهها و
مقوله های هنری که در نهایت شججعر را ندوجهی و نمادین میسججازد،به گونهای که بیم آن برود که
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معنایی دیگر از شعر م ستفاد شود ،پرهیز میکند «:ایدئولوژی م سلط از آن جا که مو ضع م شخص،
اهدا

و ارزشهای روشن و «عقاید مسلم» دارد ،زبانی روشن ،تک معنا ،قاطع و صریح میطلبد .به

ادی که گاه و ضوپ و قطعیت در آن به ق شریت هم میانيامد .بنابراین آن د سته از صناعاف بالغی
که سججبب ابهان و ندوجهی شججدن متن میشججوند برای مقاصججد ایدئولوژیک کارآمد نیسججتند .عموما ً
ایدئولوژی های ااکم از زبان ميازی که داللت را ند وجهی میکند کمتر بهره میبرند .ميازهای
تشجججویش آفرین و ایرانکننده و ند معنا مانند نماد،پارادوکس،تمثیل رمزی و آیرونی گاه به نوعی
هرج و مرج معنایی میانيامد که ممکن اسججت اسججاب توافق های گروه اجتماعی را سججسججت کند.
عناصججری مانند اسججتعاره،نماد ،تمثیل های رمزی و پارادوکس و تهکم و طنز ،متن را متشججابه میکنند.
متن مت شابه از آن جا که معنایش متکثر ا ست مورد توافق جمع نی ست؛ اال آن که گروه ایدئولوژیک
متن را به منزلة اعالنیه یا مراننامه میبیند که باید بر همسججویی و وفاق جمعی گروه توکید کند ،قاطع،
وا ضح و تک معنا با شد و یک تبیین قاطعانه از جهان و همة امور آن ارائه کند(».همان )362 :این در
االی اسجت که یکی از مسجائل اسجاسجی پیرامون محیط اجتماعی و جلرافیایی شجاعر ،تبعیت وی از
شرایطی ا ست که در برهة خاص تاریخی – اجتماعی از سوی جامعة ادبی یا جامعة سیا سی به وی
تحمیل میشججود .از این رو اسججت که شججاعر گاه به سججرایش اشججعاری روی میآورد که با توجه به
تمایالف فکری-هنری ،دارای م شخ صه های منح صربفرد و مطابق با جریان خاص مورد نظر ا ست..
شاید عمده ترین دلیل نین رویدادی ،تبلیلی بودن ،محتوامحور بودن و سفارشی بودن این گونة ادبی
ا ست «:شعری که برای تبلیا و مدپ سروده شود ،م سلماً واقعیتی ندارد و هرگز مت ضمن تمایالف و
عواط

و افکار وسیع بشری نیست .زیرا برای طبقة خاصی گفته میشود (».شيیعی ،بیتا )1۴ :شعرا

ساخته محیط اجتماع و نتایج و اسباب آن میباشند .زیرا محیط ادبی نمیتواند ازمحیط اجتماعی برکنار
باشد .ااساساف و عواط

شاعر که شعر ترجمان آنست مولود محیط اجتماعی و خانوادگی و اتی

جلرافیائی شاعر میبا شد(».همان ) 12-3 :البته باید در نظر دا شت که هیچ متن ادبی را نمیتوان یافت
که به طور کامل عاری از پیرایة تصاویر هنری و ادبی باشد؛ بلکه از سویی فردیت خالق ادیب ،مولد
زیبایی ادبی است«:هر ند ایدئولوژی ،تکنیکها و سبک های ادبی را برای بیان مقاصد خود فراوان به
کار می گیرد؛ اما فردیت خالق هنرمند ،پای از مرزهای بسجججتة ایدئولوژی بیرون میگذارد و منير به
خلق متن هایی میشجججود که متن خالقة ادبی را از متن عریان ایدئولوژیک متفاوف میکند(.فتوای،
 ) 372 :1391و از سجججویی دیگر هر نگرش ایدئولوژیک هنری – ادبی ،گونهای از ابزارهای هنری در
ج هت معرفی خود به خدمت میگیرد« :هر الگوی ایدئولوژ یک ،آرایه های ب یانی و گونه های ادبی
خاصی را به خدمت گیرد که متناسب با محتوا و اهدا آن است(».همان )361 :به همین خاطر است
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که در نهایت شعر ملک الشعرا نیز از هنر بالغی بی بهره نیست.
بهار و شعر عرفاني
در شاخه های مختل

علون انسانی ،بحثی جذاب و دیرزمانی پرهیاهو و رهور به نان عرفان وجود

داشججته که در قرن های سججون تا نهم با امایت شججمگیر شججعرا و سججخنوران روبرو بود؛ با این اال
همواره انتقادف گسجججترده ای نیز به این فرقه وارد بوده اسجججت .این مکتب فکری به دلیل دوری از
دسججترب عامه مردن و بلکه بسججیاری از اهل علم همیشججه درهالهای از ابهان ،پیچیده اسججت .و شججاید
مهمترین عامل در این عدن وضجججوپ ،به جز غامر بودن مفاهیم و اصجججطالااف عرفانی ،وجود
فرقههای فراوانی به نان صججوفی باشججد که به تعبیری وجهه فرهنگی و اجتماعی عرفان میباشججند.
بزرگان صوفیه و اندی شه ت صو  ،در میان دو گونه بردا شت مت ضاد زی سته و بالیدهاند ،نان که از
یک سو برای ایشان کراماتی در اد افسانه ها و اساطیر نقل شده و از سوی دیگر ،تیاهای مالمت و
تیرهای طعنه و تکفیر ،هیچ گاه اینان را رها نکرده است.

در شعر و کالن بهار با توجه به دوران رکود عرفان در ادب فار سی ،همچنان بارقههایی از عرفان
دوستی مالاظه کرد .بهار عرفان را جوهر و علمی ماورائی میداند:
گو هر ا کمججت همججه یججک گو هر اسججججت

آمججدهججی هججنججد ولججی بججهججتججر اسجججججت

جججکجججیجججد

درگججهججرش جججوهججر عججرفججان پججدیججد

قجججطجججره ای از عجججالجججم بجججاال

(بهار)73 :1368 ،

همچنین ایران را مهد عرفان و علم میداند:
بجججارالجججهجججار تجججفضجججججلجججی فجججرمجججای

دری از راججمججتججت بججه مججا بججگشججججای

مججگججذار ایججن وطججن ز دسججججت شججججود

ویججن نججژاد قججدیججم پسججججت شججججود

کججا ین و طن مهججد ع لم و عرفججانسججججت

ججججای پجججاکجججان و رادمجججردانسجججججت

دور سجججججاز ایجججن اراال و اوغجججاد

بجرکجن از مجلججک بجیجخ ججور و فسججججاد
(همان)135 :

عالوه براین ،کسی را شایستة بزن و محفل عرفان میداند که در اد بوعلی سینا باشد:
ججر

کججبججود

در سججججرای شججججوکججتالججدولججه کججه بود

در عججزایججش نججالججه تججا

ميلس پر اشجججمتی تشجججکیججل یججافججت

و از و جود شججج ی خنججا ت ي لیججل یججافججت
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عججالججم نججحججریججر و دانججای زمججان

مججفججتججی فججحججل تججوانججای زمججان

آن کججه بججاشججججد بزن عرفججان را ج ل یس

بو ع لی عصججججر خود ،شجججج یخا لر ئ یس
(همان)136 :

رویا
اهمیت زهد و ع شق و مکا شفه و رویا در تلییر ااوال ان سانها همی شه مقولهای سئوال برانگیز
بوده است ،آدمی برای رسیدن به عشق اقیقی باید از منازل بسیاری گذر کند و مکاشفه و رویا میان
بری است برای دستیابی به عشق واقعی و این ااصل نمی شود مگر این که انسان تنی تزکیه شده با
زهد داشته باشد.
مفسرین قرآن برای رویا اقسامی را بیان کردهاند ،رویاهای صادقه ،رویای کاابه و رویای اضلاث
ااالن؛ یعنی خوابهای پریشجان و درهم اسجت .پیامبر اکرن صجلی اع علیه وآله وسجلم« :الرویا ثالثه
اقسان :قسم من اع تعالی وبشری للمومنین فی ایاتهم والثانی من الشیطان لیيزی الذین آمنوا والثالث
اضلاث ااالن.
رویا بر سه ق سم ا ست :ق سمی که از سوی خداوند به عنوان ب شارف برای مومنین القاء شده،
قسججمی ک ه القائاف شججیطانی اسججت و به عنوان ميازاف مومنان (در برابر ایمانشججان به خدا و برای
ناراات کردن آنها) و قسم خوابهای پریشان و درهم( .ابن سیرین)6 :1390 ،
ممکن اسجججت در عالم رویا ،خواب جایگاه خوبی برای تلقی امور الهی باشجججد ،تا جائیکه ،برای
بعضی از پیامبران در عالم رویا وای می شده است ،ولی وای بر پیامبر ما به وسیله جبرئیل برایشان
نازل میشجججد .در قرآن کریم میخوانیم « :و نادیناه أن ابراهیم * قد صجججدقت الرویا انا کذلک نيزی
المحسنین * (الصافاف  10۴و  ) 105اشاره به داستان اضرف ابراهیم و بردن اضرف اسماعیل علیه
السجججالن به قربانگا ه منی دارد؛ که این امر ،امری الهی بود که در رویا پیش آمد و الزان آور بود .به
طوری که اضرف ابراهیم (علیه السالن) دست فرزند خود را گرفت و به قربانگاه برد ،تا امر خداوند
را انيان دهد .اما آن امر به صجججورف دیگری تحقق یافت و لذا سجججفارش کردهاند که خواب خود را
برای هر کسججی تعری

نکنید .امان صججادق علیه السججالن به نقل از پیامبر اکرن صججلی اع علیه و آله

میفرمایند «:الرویا ال تقص اال علی مومن خال من الحسججد و البلی» (رویا نقل نمیشججود ،جز برای
مومنی که از اسادف و بلی و ستم و از صفاف رایله رواش خالی باشد) (کافی ،1388 ،ج )336 :8
پس ممکن ا ست خواب ،من شویی برای هدایت افراد با شد و از طرفی دیگر ،ممکن ا ست سبب ر شد
بعضجی از افراد و اتفاقاف خوب باشجد و اتی ممکن اسجت کلید وصجول به ااجاف مومنین باشجد.
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شاهد بر این اقیقت روایتی ا ست که از امان سياد علیه ال سالن نقل شده ا ست که میفرماید« :یک
سال به دنبال هر نماز از خداوند متعال میخواستم که اسم اعظمش را به من بیاموزد ،یک روز بعد از
نماز صجججبح ،خوابم برد و در عالم رویا مردی در برابر من ایسجججتاده و می گوید :از خداوند متعال
خوا ستی به تو ا سم اعظم را بیاموزد ،گفتم :آری ،گفت :بگو« :اللهم انی ا سئلک با سمک اع اع اع،
الذی ال اله اال هو رب العرش العظیم ».قسم به خدا هیچگاه در مورد هیچ ااجتی خداوند متعال را به
این کلماف نخواندن ،مگر آنکه برآورده شده آن ااجت را دیدن (ميلسی :13۴3 ،ج )170/61
این ادیث بیانگر این اقیقت است که ممکن است برای کسانی که اهل مناجاف ،تهيدو اکر و
سحر خیزی ه ستند ،بین الطلوعین خواب بر آنها غلبه کند و بعد از این ااکار و تو سالف برای آنها
در رویا معانی پیش بیاید.
همچنین خوابها و رویاهای صججادقه ای از پیامبران ،از بزرگان و از اولیاء خداوند نقل شججده که
بسیار پر معنا و هدایتگر هستند .مراون نوری کتابی در زمینة نقل خوابهای بزرگان نقل کرده است:
یکی از انواع خوابها که م ستحب می با شد ،خواب قیلوله ا ست ،خوابی ا ست نزدیک به ااان ظهر،
این خواب هم برای تقویت اافظه و هم برای بیداری آخر شججب مناسججب اسججت « .اصججدق الرویا
القیلوله» اگر رویا صججادقه میخواهی ،در خواب قیلوله به آن میرسججی و از طر

دیگر ،اگر انسججان

بخواهد پر خوابی کند ،د ار کابوب و خوابهای واشججتناک میشججود .رویای که انسججان در سججحر
می بیند ،رویای صادقه است ،مگر آنکه شخصی در االت جنب باشد یا اینکه بدون طهارف خوابیده
باشد و یا اینکه در مقدمه خواب ،اکر و یادی از خدا نکرده باشد و به قصد خواب اهل غفلت و اهل
دنیا خوابیده باشد(.همان)171:
امان صادق علیه السالن در این مورد میفرماید :رویای سحر صادق است مگر در ااالف خاصی:
«اال ان یکون جنباً أو ینان عی غیر طهور و لم یذکر اع تعالی فانها تختل

و تبطئ علی صجججاابها».

(کلینی :1388 ،ج  ) 91 / 8امیر المومنین علیه السججال ن فرمودهاند« :ان المرء ااا اخرج رواه فان روپ
الحیوان باقیه فی البدن و الذی یخرج منه روپ العقل»( .سبزواری)871 :1۴13 ،
وقتی ان سان می خوابد آن طور نی ست که به کلی مثل مرگ جدایی روپ از بدن اا صل شود بلکه
شجججمهای از آن روپ در بدن هسجججت .روپ ایوانی او در بدن باقی میماند و روپ عقل او از بدنش
خارج می شود و انسان باید توجه داشته باشد که نه خواب در اختیار خودش است و نه بیدارشدن به
اختیارش ،و در هر اال در قبضججة خداوندی اسججت ،لذا آیاف قرآن هم به این معنا اشججاره دارد« :اع
یتوفی اال نفس این موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسججک التی قضججی علیها الموف و یرسججل ا
الخری الی اجل ٍ مسجججمی فن فی الک الیاف لقون ٍ یتفکرون» (زمر /آیه ( )۴2خداوند ارواپ را به
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هن گان مرگ قبر میک ند و ارواای را که نمردها ند ،نیز به هن گان ،خواب میگیرد ،سجججپس ارواپ
کسانی را که فرمان مرگ آنهه را صادر کرده نگه می دارد و ارواپ دیگری را که (باید زنده بمانند) باز
می گرداند تا سر آمد معینی ،در این امر ن شانه های رو شنی ا ست برای ک سانی که تفکر نمیکنند) .در
روایت دیگری آمده ا ست « :ان رویا المومن صحیحه الن نف سه طیبه و یقینه صحیح و تحزج فتتلقی
من المالئکه فهی وای من اع العزیز اليبار و قال (علیه السالن) انقطع الوای و بقی المبشراف وهی
نون الصالحین و الصالحاف( ».ميلسی :13۴3 ،ج )28۴ /61
قطعاً رویای کسجانی که با ایمان هسجتند ،درسجت اسجت ،زیرا آنها نفس طیبه دارند و دارای یقین
صحیح (و کماالف روای) ه ستند ،و وقتی به عالم رویا میروند با فر شتگان الهی برخورد میکنند.
وای الهی قطع شده ،اما مبشراتی هست و آن مبشراف خواب مردان صالح و زنان صالحه است.
به این مبشراف در قرآن هم اشاره شده است « لهم البشری فی الحیوه الدنیا » (یونس آیه )6۴
البته این را هم عرض کنم که اتماً اینطور نی ست که شخ صی همی شه و در همه اال کثیر الرویا
با شد که زیاد خواب ببیند .این هم مثل مو ضوع مکا شفاف ا ست که بع ضی اهل مکا شفه ه ستند و
بعضی نیستند ،بعضی از طبایع هم اقتضای رویاهای متعدد گوناگون و مختل

دارند .این شرط سیر

و سلوک هم نی ست ،اتی افرادی که اهل سلوک نی ستند گاهی رویاهای خوب ،مکا شفاف و کراماتی
دارند .اشتباه نکنیم این شرط سیر وسلوک نیست.
از بزرگان نقل شده که در مراتب پایانی این راه ،این گونه مسائل کالً از شخص گرفته می شود و
خوابها و رویا ها تبدیل به یقین و ایمان و شججناخت و معرفت و اعتقاداف صججحیح میشججود .گاهی
اوقاف ان سان در بیداری ،د ار خطا یا ترک اوالیی می گردد ،شب باید خواب ببیند ،ناراات شود تا
کفارة خطایی شود که در روز از او سر زده است.
اما خود خواب در اصل ،برای اهل بصیرف ،یک نوع آیت الهی است که انسان باید متذکر مسائل
روای شجججود .با ید خواب بر او غلبه کند ،بخوابد تا بفهمد ،غیر از عالم ظاهر ،مسجججائل دیگری هم
هست ،مسائلی روای است که باید به اینها توجه کند.
در شعر بهار ،بهترین نمونة رؤیا در قالب خواب را میتوان در شعر ایل مالاظه نمود:
صجججحبتش میگشجججت او قاف

رفججیججقججی داشججججتججم بججل اوسججججتججادی

کهصجججر

عججلججون روپ را تججدربججس مججیکججرد

برین سجججرگشججج ت هی جهججل و خرافججاف

بججهججم دادیججم قججولججی صجججججادقججانججه

کججه از مججا هججرکججه گججردد زودتججر مججاف

شججججب هجفجتجم رفجیجق خجوبشججججتجن را

کججنججد در عججالججم رویججا مججالقججاف

 /296فصلنامه عرفان اسالمي * سال پانزدهم * شماره  * 58زمستان 97

بجججگ شجججججمجججهای از عجججالجججم روپ

ز راه و رسججججم پججاداش و مججيججازاف

قضجججا را دوسجججت پیشجججی جسجججت از من

بججه م ی نو رخججت بربسججججت از خرابججاف

شججججب هجفجتجم بججه خجواب مجن درآمججد

گر ف تم دسجججج تش از روی مصججججافججاف

یسججججت آ نيججا اججال ومججا را

ه بایسججججت از ع باداف و ر یاضججججاف

بججگججفججت ایججنججيججا بججود روپ عججوالججم

نججه شججججیججادی بججکججار آیججد نججه طججامججاف

ا ياب صجججورف این يا برگرف ته اسججججت

نبجاشججججد شجججمپوشجججی و ممجاشججججاف

نججیججایججد ااججتججیججاالف از ریججاکججار

نججگججیججرد بججر جججوانججمججرد اتججهججامججاف

نشججججایججد سججج فلججهای را خوانججد اججا تم

نشججججایججد ا ا م قی را خوانججد سججج قراف

صجججفججاف اینيججا تبرز جسجججتججه در روپ

عیوب اینيججا تيسجججم جسجججتججه بججالججذاف

جنججان کججانجيججا مسججججاواتجی نجبججاشججججد

در ا ی نيججا هم ن میبججاشججججد مسججججاواف

تججفججاوفهججای هججولانججگججیججز ارواپ

کججنججد بججیججنججنججده را در هججر نججظججر مججاف

خججراطججیججن

بججود روپ یججکججی جججفججت سججججمججواف

تججوانججایججی روپ ایججنججيججا بججکججار اسججججت

شججججود ایججن بججرتججری تججنججهججا مججراعججاف

ججو رواججی مججقججتججدر آیججد شججججتججابججنججد

بججه اسججججتججقججبججال وی ارواپ امججواف

بججه اوج المججکججانججش بججرنشججججانججنججد

بججهسجججر بر تججا جی از ف خر و مبججاهججاف

مکججان و مججدف ا ی نيججا بججاالراده اسججججت

نه میعادی اسجججت محسجججوب و نه میقاف

بججگججفججتججم قججدرف روپ از ججه خججیججزد

بججفججرمججا تججاکججنججم جججبججران مججافججاف

جوابم گفججت یججک جو رام و انصججججا

به اسججججت از سججججال ها اکر و م نا جاف

مججحججبججت کججن ،مججروف کججن ،کججرن کججن

بججه انسججججان و بججه اججیججوان و نججبججاتججاف

راکجاین هر سججججه ایروانججد بیشججججک

فرسجججتد رواشجججان سجججوی تو سجججوقاف

ججو بججر افججتججادهای راججمججی نججمججایججی

سججججروری در نججهججادف گججردد اثججبججاف

همانا آن خوشجججی سجججوقاف روپ اسجججت

کججه بخشجججنججدف بججه ع نوان مکججافججاف

بججدی را هججمججچججنججان پججاداش بججاشججججد

کججه از امججروز نججگججذارد بججه فججرداف

تججراججم کججن بججه مججخججلججوق خججداونججد

که قوف روپ رام اسجججت و مواسجججاف

ب گ ف تم

بججود جججان یججکججی رد

(بهار)474 :1368 ،
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معناى مكاشفه و رؤیا در عرفان اسالمي
«ک ش » در للت به معناى رفع اياب ا ست .هنگامى که زن نقاب از هره برمى گیرد گفته مى
شود «کشفت المرأة عن وجهها» و از نظر عرفا کش

و شهود تيلّى اسم «علیم» اق تعالى ،از امّهاف

اسماى الهیه است که اسامى دیگرى مانند سمیع و بصیر را تحت پوشش خود دارد .بنابراین« ،کش »
یعنى اطالع بر اقایق غیبى که در وراى اياب قرار دارند .1قیصرى مى نویسد« :الکش

هواالطالع

على ماوراء الحياب من المعانى اللیبیة و االمور الحقیقیة وجوداً او شجججهوداً»(گوهرین :1388 ،ایل
کش )
از آنيا که تمان مراتب وجود و یا مظاهر آن اعم از عالم طبیعت ،مثال و عقل و به یک معنى
اتى ا سماى الهیه نیز اياب اند ،پس ک ش

اقیقى زمانى اا صل مى گردد که سالک از تمان این

ايابهاى ظلمانى و نورانى گذر کرده باشججد .هر ه سججالک را از مشججاهده جمال مطلق باز دارد
اياب و زنيیرى است که او را از عروج منع مى کند ،همان گونه که در سخنان بزرگان آمده است:
«کل ما شللک عن اکر اع فهو صنمک»; هرآنچه تو را از یاد اق باز دارد بت و صنم است .بنابراین،
آنچه سالک را از این سیر منع مى کند نکوهیده و مذمون ا ست و ان سان باید تمان ايابها را ،اتى
اگر اياب نورانى باشججد ،پشججت سججر بگذارد تا قلب او به معرفت ااف اق تعالى نایل گردد«:و انر
ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک اتى تخرق أبصار القلوب ايب النور فتصل الى معدن العظمة وتصیر
ارواانا معلّقة بعزّ قدسک»(همان)
خداوندا ،شمان ما را در پرتو مشاهده خود نورانى کن تا دیدگان قلب ما ايابهاى نورانى را
در نوردد و به معدن عظمت و بزرگوارى نایل شججود و روپ و روان ما به عزّف قداسججت تو وابسججته
گردد.

اقسام مكاشفه
اياب بودن ااجب به جنس آن مربوط نیسججت .زنيیر ه از جنس مس باشججد و ه از جنس
طال زنيیر اسججت و باید گسججسججته شججود تا راه پرواز هموار گردد .سججالک باید در سججیر و سججلوک،
اياب هاى خود را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارد .از این رو ،مکاشفه اقسامى دارد; از جمله
صورى (مثالى) و معنوى.
مکا شفه در شعر ملک ال شعرای بهار مورد توجه قرار گرفته ا ست .پیش از مبحث مکا شفه بای ستی ا شعار
مرتبط با نیازمندی به شهود ،رؤیت و رؤیا را مالاظه نمود:

درغمش هر شب به گردون پیک آهم میر سد

صبرکن ای دل شبی آخر به ما هم میر سد
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شان تاربک غمش راگر سحرکردن ه سود

کزپس آن نو بت روز سججج یاهم میرسججججد

صجججبرکن گر سجججوختی ای دل ز آزار رقیب

کاین ادیث جانگداز آخر به شاهم میر سد

گر گنه کردن عطا از شاه خوبان دور نی ست

روزی آخر مژدة عفو گنججاهم میرسججججد
(بهار)48 :1368 ،

بهار بر این باور است که رسیدن به اق ،صرفاً از راه شهود و مکاشفه(کش ) است:
ره نیسجججت

خرد را انججدر ین ره دسججج تگججه نیسججججت

به اق جز با شجججهود و کشججج

رهججی هججر ججنججد در اثججبججاف رب نججه

ولججی اثججبججاف رب ججنججدان عججيججب نججه
(بهار)531 :1368 ،

بهار بر این باور است که کسی به شناخت و رؤیت ااف اق نرسیده است:
ای نججبججرده کسججججی بججه کججنججه تججو راه

تججاری و دیججو و اورمججزد و الججه

ای خججدایججی کججه در تججو اججیججرانججم

کیسجججج تی؟

یسجججج تی؟ ن میدانجم

کججردهان مججن بججه هسججججتججیججت اقججرار

گ فتججهان در تو ب ه تر ین اشججججعججار

هججمججچججنججیججن گججاه گججاه از تججه دل

کججردهان یججادف ای شجججججه عججادل

لججیججکججن ازنججقججص خججویججش عججاجججزوار

درنججیججاوردهان سججججر از ایججن کججار

اججکججمججا بججس کججه اججيججت آوردنججد

کججارهججا را خججراب تججر کججردنججد

ججون بججه گججرد تججو عججقججل بججرگججردد

ایججن کججالفججه کججالفججهتججر گججردد

هججر ججه اهججل کججالن بججیججش تججنججنججد

بججاز غججرق کججالن خججویشججججتججنججنججد

بججا کججمججنججد کججالن بججر ایججن بججان

نججتججوان رفججت ایججنججت جججان کججالن

شججججیججخ و واعججظ کججههججادی بشججججرنججد

بججه خججدا کججز خججدای بججیخججبججرنججد

اهجججل تجججعجججلجججیجججم ادعجججا کجججردنجججد

کججه خججدا را بججهدسججججت آوردنججد
(بهار)52 :1368 ،

اما عرفا و صوفیان را دارای روش کش

و شهود میداد که به واسطة آن میتوان به رؤیت رسید:

سججججخججن صججججوفججیججان عججهججد قججدیججم

هسججججت نزدیججک تر بججه عقججل سججج ل یم

کججه خججدا شججججاهججدیسججججت هججرجججایججی

بسججججتججه از تججمججاشججججایججی

لججیججک ر
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هجججرکجججه را دیجججد الیجججق دیجججدار

خججویججش را مججیکججنججد بججدو اظججهججار

انججدریججن عججرصججججه مججردمججی بججودنججد

ره کشجججج

و شججججهججود پججیججمججودنججد

هججمججه را نججیسججججت تججاب زاججمججتهججا

آن بجججالهجججا و آن ریجججاضجججججتهجججا

یججکججی از صججججدهججزار نججفججس بشججججر

گججر تججو را یججافججت بججنججده را ججه ثججمججر
(همان)53 :

رؤیت
رؤیت ،مشججاهده ،دیدار و عناوینی از این قبیل ،همگی اکایت از یک مرالة اسججاس جی در عرفان
دارد .مرالهای که سججالک پس از ریاضججتها و کوشججشها ،بدان نائل آمده و به شججهود نور اقیقی
میر سد.گوهرین دربارة م شاهده مینوی سد« :م شاهده رؤیت و دیدنی ا ست که آن را و ص

نتوان

کرد ،و آن دیدن اق و غیب اسجججت به دیده دل ...سجججالک در طی سجججلوک پس از گذراندن مراال
ریا ضت و مياهداف ،ابتدا به مقان «محا ضره» ر سد .و پس از ندی به مقان «مکا شفت» نایل آید و
سپس به اال مشاهده رسد .و این اال وقتی ااصل شود که باطن سالک از هر گونه شایبهای پاک
شججود( ».گوهرین )267/9 :1388 ،سججمنانی ،تيلی را به دو بخش صججوری و معنوی تقسججیم کرده و
معتقد است که در تيلی صوری ،خداوند در هر شکلی قابلیت تيلی دارد«:اما آن که گفت که :رأیت
ربی علی صوره الفرب ،نانست که که اق تعالی را تيلیلست ،صوری و معنوی و آن به آثار نسبت
دارد ،و نوری و آن به افعال نسججبت دارد ،و معنوی و آن به صججفاف تعلق دارد و اوقی و آن به ااف
تعلق دارد .و در تيلیاف صججوری اق تعالی در صججورف جمیع اشججیاء بر بنده تيلی کند ،از مفرداف
عنصریاف و از معادن و نباف ،ایوان و انسان ،ون در صورف موالید تيلی کند و آن تيلی از مرتبة
دیگر به مرتبة دیگر خواهد پی وسججت .در افق مولود تيلی کند و بعد از آن به دیگر مولود ابتدا کند»...
( سمنانی ) 1۴۴-1۴5 :1378 ،او در جایی دیگر ،تيلی به صورف «پیکره» را تيلی صوری و مختص
به بدایت سلوک می داند و تيلی به صورف ا ضور اوق در وجود سالک را ،تيلی نهایی میداند.
(همان)20۴ :؛البته باید ت وجه داشت که رؤیت در میان مسلمانان همواره مسئله مناقشه برانگیز ی بوده
که به صورف صد در صدی ،مورد قبول واقع ن شده ا ست.عموماً فال سفه و شیعیان منکر رؤیت
بودهاند و فقط اشججاعره بودهاند که بر این امر؛ یعنی امکان رؤیت ،اصججرار ورزیدهاند( .مظفر:137۴ ،
 )12۴در برخی م واقع نیز اندیشة رؤیت با مکاتب دیگر؛ به ویژه اندیشه هرمس ،قابل تطبیق است که
بر ا ساب آن ،شخص ،صورف ازلی خود را میبیند(کلبا سی ) 136 :1386 ،کربن با توجه به اندی شه
ابن عربی؛ از رؤیت خود شججخص ،میگوید «:در اقیقت این پدیده مترتب اسججت بر اینکه محب فهم
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کرده باشد که آن صورف خیالی نه بیرون از وی ،بلکه در وجود وی است ،به بیان بهتر ،همان وجود
وی است( ».کربن ) 2۴8 :138۴ ،که بسیار با اندیشة هرمس ،قرابت دارد.
اسجتفاده از تمثیل زیبارو ،به عنوان نماد تيلی اق؛ اگر ه به ندرف اسجتفاده میشجودولی بسجیار
اائز اهمیت اسججت .پورنامداریان ،برخی از این تيلیها را؛ البته بدون اشججاره به آن ه ما میگوییم،
جمع آوری کرده ا ست .یکی از این موارد ،آن یزی ا ست که عین الق ضاه میگوید «:ون او-جل
جالله -خود را جلوه گری کند ،بدان صورف که بیننده خواهد به تمثل به وی نماید .در این مقان من
که عین القضاتم ،نوری دیدن که ازوی جدا شد و نوری دیدن که از من برآمد و هر دو نور برآمدند و
متصل شدند و صورتی زیبا شد»(عین القضاه )1386:303 ،این تمثیل ،در معار  ،به صور علمیه اق،
موسون شده است«:ارواپ مطهره مقدسه ،که صور علمیه اقیهاند و به مالئکه موسوناند ،در خانة دل
مصججفای تو در آیند و منزل سججازند» (بهاء ولد /1 :1352 ،ید)به رؤیت جمال فرشججتگان ،در کیمیای
سعادف نیز اشاره شده است«:ارواپ فرشتگان در صورف های نیکو وی را پدیدار آید ،و پیلمبران را
دیدن گیرد ،و ملکوف زمین و آ سمان به وی نمایند؛ و ک سی را که این راه گ شاده شود کاری عظیم
بیند که در اد وص

نیاید» (غزالی )23 :138۴ ،کربن در بسیاری از آثارش؛ به ویژه «اکمت اشراق

و فلسجفة ایران باسجتان» ،تالش کرده تا میان این جلوة الهی و طباع تان از طرفی و سجوفیای مانوی و
دئنای زرتشججتی از طرفی دیگر ارتباط برقرار کند .بنا به باور او ،تصججویری که فرد در طی شججهود در
سیمای زیبارویی جوانرؤیت میکند ،همزاد آسمانی اوست(.کربن )101 :1382 ،این زیبارو و معشوق
آسمانی در قالب تشبیه و استعاره در ادب عرفانی و بالتبع شعر بهار نمود یافته است.
تخیل شاعرانه
توجه به زیبایی های کالن ،ه در شججعر و ه در نثر ،از دیرباز مورد توجه بوده و اگر شججعر را با
تعری

کالسججج یک آن (کالن مصجججور مخ یل) در نظر بگیریم ،مصجججور و تصجججویری بودن کالن از

م شخ صه های بارز آن ا ست؛ مخ صو صاً که امروز عن صر وزن نیز از آن جدا شده و مخیل بودن به
توثیرگذار بودن ترجمه و تفسیر میشود.
صور خیال در شعر پارسی داستان پر فراز و نشیبی دارد و مطابق کالن موالی متقیان (هر یز به
کمال رسججید ،روزگار زوال را تيربه میکند)؛ گاه در اوج و گاه در اضججیر بوده اسججت .در سججبک
خراسانی با توجه گسترده به انواع تشبیه ،کم کم کمال روی میدهد و شعر به سمت استعاره میرود.
استعاره ها در شعر عرفانی به مرز نماد و رمز میرسد و رفته رفته رمزگرایی غالب می شود .در سبک
هندی ،لطای

و دقایق بیشمار رعایت میشود و نهایتا در سبک بازگشت ،دوباره شعرا به سمت زبان

ساده و کم پیرایه شعر خراسانی میروند.
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در شعر ملک الشعرای بهار ،آمیزه ای از تشبیه ،استعاهر و نماد برای بیان رؤیا و شهود به کار رفته
است .این مبحث زیرميوعة رمزگرایی و بالغت عرفانی معاصر است.
ب الغت عبارف ا ست از ر سا بودن سخن که امر ن سبى ا ست یعنى گاه م ستمع تیز هوش ا ست و
طالب سخن کوتاه ,گاه کند اهن است و طالب وضوپ بیشتر .گاه خود مطلب طورى است که کوتاه
کردن آن مطلوب اسججت ،و گاه بسججط سججخن ،مطلوب اسججت .این را مى گویند مقتضججاى مقان یعنى
مطابقت سخن با او ضاع و ااوال .نانکه دروی شى به پاد شاهى گفت «:اى ملک ،ما در این دنیا به
جیش از تو کمتریم ،و به عیش خوشتر ,و به مرگ برابر ،و به قیامت بهتر»( .فروزانفر)8۴ :1391 ،
استعاره
اسجتعاره به مثابه به کنش تخیلی که دو هسجتی را در ضجمیر آگاه شجاعر با هم یگانه میکند و آن
د سته ا ز صفاف آنها را که به موقعیت شعری و به بافت صور خیالی مرتبط ا ست در هم میآمیزد .از
دیر زمان مورد توجه و مداقه ناقدان و بالغتدانان اسالمی بوده است( .همایی )213 :1370 ،استعاره
در للت م صدر باب ا ستفعال ا ست از م صدر ثالثی ميرّد العاریه یا العاره به معنای عاریت خوا ستن.
کتب للت عاریت را اینگونه معنا کردهاند «رد و بدل شدن یزی بین دو شخص به صورف امانت
دادن یا امانت گرفتن» «( مازندرانی )22 :1375 ،معنی اصجججطالای آن نیز بیارتباط با معنای للوی
نیست و آن عبارف است از کاربرد لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده است با عالقه مشابهت
بین معنای اصججلی (وضججعی) و معنای ميازی ،همراه با قرینهای که اهن را از اراده معنای اصججلی باز
میدارد و به سوی معنای دیگر (معنای ميازی) میکشاند( .گرگانی)315 :1383 ،
آنچه ناقدان صور خیال می نامند در اقیقت ميموعه امکاناف بیان هنری است که در شعر مطرپ
ا ست و زمینه ا صلی آن را انواع ت شبیه ،ا ستعاره ،ا سناد ميازی و رمز گونههای مختل
اهنی میسازند( .فشارکی )29 :139۴ ،گزافه نیست اگر گفته شود استعاره بزرگترین کش

ارائه ت صاویر
هنرمند و

عالیتری ن امکاناف در ایطة هنری و از کار آمدترین ابزار تخیل و به ا صطالپ نقا شی در کالن ا ست
این وادف بخش دون عالم متضاد ،با جهشی به پهنة تخیل گویای آن است .که جهان همواره شاداب
زنده ،ناتمان سیراب ن شدنی و سر شار از شگف تی ا ست و با این بیان از دیر باز اهن اندی شمندان و
اوزه های مختل

علون ب شری را به خود م شلول دا شته ا ست ناقدان و بالغتدانانی ا سالمی نیز از

انيایی که ا ستعاره را یکی از ستونهای کالن به شمار اوردهاند ( شفیعی کدکنی )113 :1385 ،و شعر
را یزی جز تشبیهی خوش و استعارهای دلکش ندانستهاند که در ماسوای آن گوینده را فضل وزنی
است و بس (همو ،) 7 ،به پژوهش در بارة این صنعت بالغی پرداختهاند.
البته بایسجتی به این نکته توجه داشجت که رابطة تنگاتنگی میان زبان ،تفکر و صجور بالغی وجود
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دارد .تعدادی از زبان شجناسجان از جمله سجاپیر و ور  ،زبان را مبنای تفکر میدانند که این نظریه به
طور کلی به عنوان فرضیه ساپیر ج ور

شناخته میشود(استاینبرگ)180 :1381 ،

ادوارد سججاپیر می گوید :اگر از بیشججتر مردن پرسججیده شججود که آیا میتوانند بدون زبان به تفکر
بپردازند ،به ااتمال قریب به یقین خواهند گفت « :آری ،ولی برای من آ سان نی ست که نین کنم .با
این همه ،می دانم که امکان نین کاری اتماً هست» زبان هیچ نیست جز تنپوشی برای تفکرر اما اگر
زبان تنپوش تفکر نباشد ،بلکه جاده یا ميرای از پیش تهیه شده باشد ،آنگاه ه خواهد شد؟ بنابراین
از نظر ساپیر نظان زبانی با قواعد دستوری و واژههایش ،تفکر را می سازد یا برای تفکر ضرور است،
و یک زبان خاص ،تصجججوراف خاصجججی از طبیعت یا فرهنگ را به سجججخن گویانش تحمیل میکند،
همبولت هم این دیدگاه را تایید میکند(».سایپر)35 :1386 ،
میسججکی خالقیت زبان می پردازد و این خالقیت در زبان را به مرجع دیگر اهن ارتباط میدهد
که دستور همگانی زبان را میسازد .میسکی میگوید«:کانون توجه زبان شناسی باید مساله خالقیت
آزاد با شد ،یعنی توانایی هر فرد برای ساخت ودرک «عباراف آزاد»ی که نوعا تازهاند وهر یک هم از
آوا وهم از معنا برخوردارند .به عبارف دقیق تر ،هد

زبان شججناسججی کشجج

این نکته اسججت که

سججاخت های زیربنایی این توانایی ،گونه «دراهن سججخنگویی پدید میآیند» که بدون داشججتن هیچ
آموز شی درد ستور زبان و صرفا با شنیدن و درک جمالف بی شماری ...مفهومی از ساخت آنها را
انتزاع می کند که برای قالب بندی جمالف خود او به اندازه کافی معلون ومشجججخص اند  ».به باور
میسججکی با وصججفی درسججتی این آرا در مورد زبان اما این آرا به فراموشججی سججپرده شججده اسججت و
برخال  ،نظر سوسوری و رفتارگرایان بیشتر نفوا واهمیت پیدا کرده است(».دبیرمقدن)161 :1385 ،
می سکی با این سخن خود میخواهد بیان کند :ابزاری که زبان از آن ا ستفاده میکند محدود ا ست
اما زبان از این ابزار محدود اسجججتفاده نامحدود میکند ،همین اسجججتفاده نامحدود ارتباط میگیرد به
خالقیت زبان وبه توانایی زبانیای که به نیرو زاینده زبان در اهن قرار دارد( .همان)162 :
در شجججعر ایل از بهار میتوان ارتباط زبان عارفانه و رمزهای منحصجججربفرد این زبان و همچنین
ا ستعاره ها را مالاظه نمود .این عنا صر بیانگر مرجع نور با ت صاویری نظیر آفتاب ،فروغ ،پاد شاه و...
است که بر وجود سالک در قالب سیاهی ،بردگی و قلب بودن میتابد:
ای کمانابرو به عاشجججق کن ترام گاه گاهی

ورنه روزی بر جهد از قلب م سکین تیر آهی

آف تا با از عطو فت ،بخش بر جان ها فروغی

پادشججاها از ترام ،کن به درویشججان نگاهی

گر گنه باشجججد که مردن برندارند از تو دیده

در ه مه عالم ن ما ند غیر کوران بی گ ناهی
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من کیان تا دل نبازن پیش شججم کینهجوبت

کاین سیه با یک اشارف بشکند قلب سپاهی

بین مت و نان که بی ند منعمی را بینوایی

رانیان ونان که راند بندهای را پادشجججاهی

گفتم از ب یداد زل فت خویشجججتن را وار هانم

اشجججتباهی بود لیکن بس مبارک اشجججتباهی

گربه اه افتند کوران ،عذرشان باشد ولی من

با دو شجججم باز رفتم ،تا درافتادن به اهی

هرهان کاهی ازآن شد،کزتب عشق تو هر دن

آنچ نان لرزن که لرزد پیش بادی پر کاهی

دلبرفتازد ستو تر سمدررهع شقتوجان هم

ترک من گوید بزودی ،ون رفیق نیمهراهی
(بهار)428 :1368 ،
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