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   * ن تا کالم مغلوباز کالم متمکّ
  )بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه(

  
   *محمود فتوحی

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار
  

  چکیده
یکـی سـخن مغلـوب و    : کند بندي می این مقاله سخن منثور صوفیانه را در دو گونۀ متقابل رده

کـار   از صوفیان در آثارشـان بـه  دو اصطالح مغلوب و متمکّن را برخی . دیگري سخن متمکّن
خاستگاه معرفتـی، منبـع آگـاهی،    : ندازا ها عبارت هاي این دو گروه از متن بنیاد تفاوت. اند برده

هاي متمکّن منطبق بر آگاهی گروهی و ایدئولوژیک و  متن. محتواي متن و نقش و کارکرد زبان
کننـد و   دهی و تثبیت می ازماناند، وضعیتی را س حاوي مفاهیم اجتماعی و عقاید گروه صوفیان

هـاي   نـد کـه مولـود تجربـه    ا هاي مغلوب دستۀ دوم متن. کنندگی دارد ها نقش تنظیم زبان در آن
از لحاظ داللی، متن مغلـوب گشـوده و   . سازند اي می تازه ياند و جهان متنی و تصویر شخصی 

هـاي   ن در شـمار مـتن  پذیر است و قطب استعاري زبان در آن غلبه دارد؛ اما متن مـتمکّ  تأویل
مقاله در پایان، سیر دگردیسی زبان نثرهاي صوفیانه را از جانب کـالم مـتمکّن بـه    . بسته است

  .کند سوي کالم مغلوب بیان می
  

شخصی، متن سازمانی، کالم متمکّن، کالم  صوفیانه، متن  تصوف، نثر :هاي کلیدي واژه
  . مغلوب

                                                
  fotoohirud@yahoo.com: نویسندة مسئول* 

 89/ 18/3: تاریخ پذیرش    89/ 1/ 21: تاریخ دریافت
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  مقدمه. 1
یکـی  : صوفیان، از دو گونه معرفت سخن رفتـه اسـت   در گسترة ادبیات منثور و منظوم

هـاي   گونۀ نخست به قلمـرو تجربـه  . معرفت شخصی و شهودي و دیگري علم رسمی
هاي درونی و شخصی تعلق دارد و گونۀ دوم به قلمرو دانش رسمی  شهودي و دریافت

از این دو قلمرو آگاهی، دو سبک سخن کـامالً متفـاوت در   . و علم اصطالحی صوفیان
  . ندا هاي نوشتار صوفیانه پدید آمده است که در تقابل و گاه در ستیز با هم ظامن

اند این دو قلمـرو را   مؤلفان صوفی با تکیه بر تعابیر و اصطالحات مختلف کوشیده
هـاي خـود صـوفیان و بـه مـدد       در این مقاله با استناد به گفتـه . تفکیک و ارزیابی کنند
کنـیم؛ حـدود،    سـخن را توصـیف مـی     دو گونـۀ هاي ایشان ایـن   مصطلحات و عبارت

کنیم و در نهایت به این پرسـش   ها و نقش هر گونه را در تاریخ تصوف بیان می تفاوت
  دهیم که ادبیت کدام دسته از متون بیشتر است و چرا؟ پاسخ می

هاي خـود   مبناي شناسایی و تفکیک دو نوع متن را بر بنیاد نظرگاه: چارچوب نظري
هـاي متقابـل دو    ایم از راه بیان ویژگی و کوشیده  رة کالم و آگاهی گذاشتهصوفیان دربا

محتوا، فرم و کارکرد این دو گونـه  . ها را روشن کنیم نوع نوشتار، ماهیت و سرشت آن
 و متقابـل  هاي دوگانه طور متقابل بررسی و سرانجام نظامی متشکّل از ساخت نوشتار به

هـا را در دو قطـب ساختارسـاز یـا      شـود کـه مـتن    در نوشتار منثور صوفیانه ترسیم می
  .کند  بندي می ساختارشکن رده

گذاري این دو نوع نوشتار در ادبیات صوفیان دو اصـطالح   براي نام :شناسی اصطالح
ایــم کــه نخســتین بــار در  را از میــراث خــود صــوفیان گرفتــه» مغلــوب«و » مــتمکّن«

از . ن دیگـر آمـده اسـت   و سـپس در متـو  ) ق481نگارش (هجویري  المحجوب کشف
بنـدي   اصطالحات مترادفی هم که در متون دیگر صوفیانه آمده است، براي توصیف رده

  .ایم دوگانۀ این مقاله بهره برده

  دو گونه آگاهی، دو نوع نوشتار: بحث. 2
از همان روزگار نخست، صوفیان از دو نوع معرفت در کـار خـویش آگـاه بـوده و در     

کـه   »معرفت تصدیقی«در تقابل با » معرفت عارفانه« براي مثال. اند تبیین آن دو کوشیده
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یـا تعـابیري ماننـد     )299: 1386انصـاري،  (مطرح کرده است ) ق239. د(بوعبداهللا انطاکی 
و نیز علم خبري و علـم الهـامی و    )247همان، (» علم مشترك است و عرفان مستدرك«

  .)266همان، (سر 
 العلـوم  نـور ین دو گونـه کـالم را طـرح کـرده،     ترین نوشتۀ فارسی که تقابل ا کهن

روشنی میان دو  سواد است، به بوالحسن با آنکه بی. است) ق471. د(ابوالحسن خرقانی 
» وقـت «یکی سخنی کـه محصـول   : شود نوع سخن در گفتمان تصوف تفاوت قائل می

 .)160: 1384 خرقـانی،  ( 1شود گفته می) دفتر و کتاب(» کُرّاسه«است و دیگر سخنی که از 
نیـز چنـین بـازگو    ) ق481. د(را خواجه عبداهللا انصـاري  » کراسه«با » وقت«تقابل میان 
: 1386انصـاري،  (» .اسـه و آموختـه  عارف از سر وقت سخن گوید نـه از کرّ «: کرده است

  .دانست» لحظۀ تجربه و هنگامۀ دریافت درونی«وقت را معادل «شاید بتوان . )361
و » 2مـتمکّن «کالم صوفیان را به دو گونۀ  )233: 1383( المحجوب کشف هجویري در

کـالم وي اقتـدا را   «: گویـد  در نقـد کـالم حـالج مـی    آنجا که  کند، تقسیم می» مغلوب«
کالم متمکّنی باید تا بـدان اقتـدا   «؛ زیرا گوینده مغلوب حال خود بوده است؛ اما »نشاید

واقعـه و نمـود    سخن متمکّن معنادار و روشن اسـت و سـخن مغلـوب حاصـل    . »کرد
  :و به گفتۀ او) الهام(

چون کسی را از حق نمودي باشد به قوت حـال، و عبـارت دسـت دهـد و     
فضل یاري کند سخن منقلق شود خاصه که معبر اندر عبارت خـود تعجـب   

گاه اوهام را از شنیدن آن نفرت افزاید و عقول از ادراك آن بازماند  نماید آن
اسـت گروهـی منکـر شـوند بـه جهـل و       گاه گویند که این سخن عـالی   آن

  .)231همان، (گروهی مقر آیند به جهل 
کار برده و در چنـد   خواجه عبداهللا انصاري هم اصطالح متمکّن و مغلوب را عیناً به

: مطرح کـرده اسـت  » سخن مدعیانه«را در مقابل » سخن متمکّنانه« الصوفیه طبقاتجا از 
بـه گفتـۀ    ).368و 268: 1386(» .نـه متمکّنانـه  گویـد،   شبلی در توحید مدعیانه سخن می«

تـر   انـد؛ چـون مغلـوب    گفته انصاري طبقۀ دوم صوفیان در دوران وي مدعیانه سخن می
بنـدي را در دو   انصاري این طبقه. )147 همان،(اند و در سکر و غلیان و قلق مضطر  بوده

گفـتن از   و سـخن » آموخته و سماع و روایت و حکایت و اسناد«شکل سخن گفتن از 
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بـا  » آموختـه «در نظـر وي، میـان  . )405همـان،  ( 3نشـان داده اسـت  » و والیـت  دریافت«
همـان،  (مقام دریافت بسیار فراتر از دانش کسبی اسـت  تفاوت بسیار است و » دریافت«

246-247( .  
علـم از  : میان علم و معرفت تفاوت قائـل اسـت   سوانحدر ) ق520.د(احمد غزالی 

و  داللـت  آن اما معرفت بـر  رسد؛ و عبارتش به او نمیاشارت  خبر ندارد و عشق مقام
ایـن دو نـوع آگـاهی را بـا اصـطالح تلـوین و       او باز  . )11 :1358غزالی، (کند  اشارت می

سبحانی مـا اعظـم   «و » انا الحق«، »هذا ربی«شطحیات مشهور مثل تمکین جدا کرده و 
بی و انا الحق و سـبحانی، همـه   هذا ر«: صفت خوانده است را متلون و بوقلمون» شأنی

در . )3بنـد   18همـان، فصـل   (» .است و از تمکین دور است] عشق[بوقلمون این تلوین 
انـد و هنـوز    تلـوین صـفت سـالکانی اسـت کـه در راه     ) ق438نگارش ( رسالۀ قشیریه

آمیـز، مـتن    بـا لحنـی سـتایش    سوانحاما غزالی در کتاب  .)121: 1340قشیري، (اند  نرسیده
  .)13و  3 :1358غزالی، (ستاید  صفت را می و بوقلمون متلون

» کلمـات مغلـوب  «بارهـا از اصـطالح    تمهیداتدر کتاب القضات همدانی نیز  عین
بـراي وصـف کـالم حاصـل از     » طلسـمات هندسـی  «، مقلوبات و )مقلوب: بدل نسخه(

  . 4غلبات روحی عارف بهره گرفته است
و شرح روزبهان بقلی ) ق309. د(حالج  طواسینترین گونۀ کالم مغلوب در  پیچیده

در میان صوفیان، روزبهـان  . بر شطحیات حالج و دیگر صوفیان آمده است) ق605. د(
نگاهی به تنوع اصطالحاتی که بـراي  . بیش از همه کالم مغلوب را توصیف کرده است

ــکر  ــان س ــتی(زب ــه و   ) مس ــاکی از دغدغ ــطلحات، ح ــانی آن مص ــایق مع آورده و دق
نویسد صـوفیان سـه زبـان     او می. ر بازشناسی سخن مغلوب استوي د اندیشی باریک
یکی زبان صحو که بدان علوم معارف گویند، یکی زبان تمکین که بـدان علـوم   «: دارند

توحید گویند و یکی زبان سکر که بـدان رمـز و اشـارات و شـطحیات گوینـد بـواطن       
بیان معـانی شـطح، و توجیـه    روزبهان براي . )87بند: 1996روزبهان، (» .متشابهات مجهول
صـفات و اصـطالحاتی کـه او    . کار بسته اسـت  گفتنی تالش بسیار به علت چنین سخن

دهـد نوشـتار مغلـوب سـعی در      کـار بـرده اسـت، نشـان مـی      براي این نوع سـخن بـه  
هایی از نوع اتحاد صوفی با خدا و فناي در حـق و تأویـل    گویی و کتمان تجربه پوشیده
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برخی از مصـطلحات  . )742بنـد  (» .اهل سکر، علم مجهول است سخن«. متشابهات دارد
و  290بند (گویی  ، متشابه)675بند (، زبان اسرار )624بند ( زبان غیب: از ندا روزبهان عبارت

بنـد  (، نامـۀ مـزور   )480و  311بند (، مزورنویسی )168بند (، لغت ناشناخته و هذیان )مکرر
سخن خارج ( مستهتر، کالم )187بند (اژگونه خواندن ، سطر ب)186بند (، حروف مزور )246

عبـارات   ، شطحیات راندن در غَلَبات، بی)957بند (، رمز اهل سکر )689از اشراف عقل، بند 
  ).957بند (از سر ولَه 

شـود، صـوفیان ایـن دو نـوع      هاي دیگر دریافته مـی  که از این شواهد و نمونه چنان
یکـی معرفـت عارفانـه و    : انـد  مالً از هـم جـدا کـرده   هاي صوفیانه کا آگاهی را در نظام

از این دو قلمرو آگاهی، دو گونه . دوم معرفت رسمی و سازمانی شخصی است و گونۀ 
هاي رسمی و مدرسی مثل  یکی متون سازمانی که نویسندگان متن :متن پدید آمده است

سـخن مغلـوب   اند و چنین سـخنی را بـر    هجویري و دیگران آن را کالم متمکّن نامیده
و  )147: 1386؛ انصاري، 121: 1340؛ قشیري، 254: 1383هجویري، (اند  صراحت ترجیح داده به

هـاي   اند و نویسـندگان مـتن   اق که به آن کالم مغلوب اطالق کردهدیگر متون فردي خلّ
هاي گـروه نخسـت حاصـل دانـش قـراردادي       متن. اند شخصی و باژگونه آن را ستوده

. درونی و اندریافت شخصی است  ست؛ اما گروه دوم مولود تجربۀصوفیان و آموختنی ا
ایـن دسـته بـه جانـب زبـان عـادي و تـوافقی        . شماریم میاول را متون سازمانی  دستۀ 

دوم را متـون   دسـتۀ  . کننـد  اند و سیاقی از گفتارند که معنا را شـفاف بیـان مـی    معطوف
سره سـاختار   این گروه یک. دانیم شکن می مغلوب و از شمار شطحیات و متون ساخت

  .افکنند شکنند و ادراك معنا را به تعویق می شده را می خود و زبان نهادینه
هاي هریـک را در سـه زمینـۀ     تر این دو نوع سخن، مشخصه براي بازشناسی روشن

  . گذاریم محتوا، صورت و کارکرد نوشتار به بحث می

  مسئلۀ آگاهی در دو نوشتار: محتوا. 1-2
ایی دو گونه نوشتار صوفیانه ناشی از دو نوع آگاهی است که احمـد جـام   تفاوت محتو

در برابـر  » معرفـت عـام  «از آن دو نـوع بـا عنـوان     التـائبین  سیاندر ) ق536. د(نامقی 
تر است و معرفت خـاص   بیم معرفت عام بی«تعبیر کرده و گفته است » معرفت خاص«
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آمـده از آگـاهی جمعـی و گفتمـان     سـخن مـتمکّن بر  . )26: 1368جام نامقی، (» پرخطرتر
  .عمومی، و سخن مغلوب مولود آگاهی فردي و تجربۀ شخصی است

آگاهی مندرج در مـتن مـتمکّن برآمـده از    : آگاهی جمعی در نوشتار متمکّن. 1-1-2
جمعی است و حد اعالي ایـن نـوع آگـاهی در سـطح       حافظۀ گروهی و تجربۀ زیستۀ

نویسندة متمکّن، سـخت  . شود صوفیان تثبیت میهاي جمعی و قراردادهاي گروه  توافق
بند اصطالحات و آداب است و آگاهی غالب بر چنـین نوشـتاري، از نـوع آگـاهی      پاي

سو برآمده از آگاهی گفتمان مسلط  متن متمکّن از یک. یافته است ایدئولوژیک و سازمان
هـا کـه    ین متندر ا. کند سازد و نهادینه می است و از دیگر سو آن گفتمان مسلط را می

کنند، زبان آشکارا ایدئولوژي جماعـت صـوفیه را    شده را بیان می معانیِ از پیش شناخته
  .کند بازتولید می

معنـا در مـتن مغلـوب محصـول معرفـت      : دریافت شخصی در متن مغلوب. 2-1-2
از ذات تجربـه و  در چنین فرایندي از نوشـتار، گوینـده   . فردي و تجربۀ شخصی است

سواد بـوده   که عارفی بی )ق471. د(ابوالحسن خرقانی . گوید ده سخن میدیدار و مشاه
بـاطنی و شخصـی اسـت، منبـع آگـاهی و دریافـت خـود را          ش از سر تجربۀنو سخنا

پیوسـته از نسـبت   او . )167و 165 :1384(کنـد   قلمداد می» مشاهده، وقت، معامله و عطا«
گویم از  هرچه می«و  )210همان،(» نبودمشاهده  کالم بی«: گوید الم با مشاهده میمستقیم ک

در سـخن  » وقـت «و » مشـاهده » «معاملـه «اصـطالحات   .)272، همـان (» گویم معامله می
وگـوي مسـتقیم بـا     گفـت  ابوالحسن به کیفیت یک تجربۀ درونی اشاره دارد که از نوع

را » وقـت «براي شناخت کیفیـت ایـن دیـدارهاي ملکـوتی بایـد مشـاهده و       . خداست
اي است هولناك  و لحظه )172همان، (گوید وقت، دریاي پاکی  ابوالحسن می. تبازشناخ

ابوالحسـن دیـدار خاصـی را    . )168همـان،  (که اگر از آن بگویم، آفریده از مـن بگریـزد   
همـان،  (خـورد   کس داده نشده باشد؛ چون او واماندة مخلـوق نمـی   طلبید که به هیچ می

  .ک خرقانی، گستاخانه و ناباکانه استاین دیدار با منِ ملکوتی در مسل. )274
شخصی است و نویسنده از ذات تجربه » یافت«آگاهی متون مغلوب مولود تجربه و 

بـه  . کنـد  نویسد؛ اما متن متمکّن از حواشی تجربه و دیدار گزارش مـی  و عین دیدار می
از شـوند و   مـی ) واقعه، رؤیـا (گاه غرق تجربۀ شهودي : عبارتی، صوفیان دو حال دارند 
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) ق297. د(جنیـد بغـدادي   . نویسـند  گـاه دربـارة تجربـه مـی    گویند و  ذات مشاهده می
: چنین بیان کرده اسـت » حواشیِ علم«و » علم«روشنی این تفاوت را در دو اصطالح  به
انـد و مردمـان از حواشـی آن علـم      برنَوشـته ) علـم توحیـد  (سی سال است بساط آن «

  . )269: 1386انصاري، (» .گویند می
. کننـد  احبان کالم مغلوب در بسیاري اوقات ادعاي دریافـت الهـام و وحـی مـی    ص

: شباهت به ادعاي وحـی نیسـت   بیدهد  از دیدارهاي خویش می ابوالحسنگزارشی که 
. د(عبدالجبار نفري . )290: 1384، خرقانی(» .چهار هزار سخن از حق بشنیدم در معرفت«

قـال  «هایی کوتاه با عبارت مکرر  ر جملهد المخاطبات و المواقف نیز در) ق350حدود 
 نطقـت «: گفته اسـت همو . نهد نماید که کسی دیگر سخن بر زبان وي می چنان می» لی

: 1370همدانی،(نویسد  القضات نیز از زبان وقت می عین. )3-2: 1935(» .الغلبۀ بلسانِ القرب
  : و از نوعی استماع وحی )355

ره خوانی و شنوي از زبان من نشنیده باشی، از هرچه در مکتوبات و امالی این بیچا
شنیده باشی و هر چه از روح مصطفی ) ص(دل من شنیده باشی، از روح مصطفی 

  ).18-17همان، (شنیده باشی، از خدا شنیده باشی 
به دلم «، »اهللا الهام داد که«: نویسد خود پیوسته می معارفبهاء ولد در سراسر کتاب 

هـا بـه تعبیـر     سخنان و مـدعیات نویسـندگان ایـن مـتن    . »که دیدم خواب می«، »آمد که
و چیزي شـبیه  » معرفت خاص پرخطر«و » سخنِ مدعیانه«انصاري و جام نامقی از نوع 

-133: 1385، 5شـمس تبریـزي  ؛ 205فصـل  : 1382بهاء ولـد،  . براي مثال نک(دعوي نبوت است 
134(.   

خـواب و  هایی از نـوع   جربهها مولود حافظۀ شخصی و ت آگاهی مندرج در این متن
بـه همـین دلیـل    . ست که گاه با زبان تـوافقی و آگـاهی جمعـی ناسـازگار اسـت     رؤیا

ناپـذیري معنـا شـکوه     تنگناي زبان و بیـان نویسندگان نوشتارِ مغلوب، پیوسته از بحران 
پـذیر   انـد امکـان   یکی از دعاوي مکرّر صوفیان این است که بیـان آنچـه دیـده   . کنند می

چون معنا پدید آید سخن بنماند، کـه از معنـا هـیچ نتـوان     «: است انی گفته خرق. نیست
صوفیان است که عبارت کردن از دیـدار و سـخن    این سخن همۀ . )196  :1384(» .گفت

افکنـدن  خرقانی بیان تجربۀ عرفـانی را بـه   . 6بحران بسیار بزرگی است» وقت«گفتن از 
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پـردازان   ین همان بحرانـی اسـت کـه نظریـۀ    ا. 7زار تشبیه کرده است آتش در پنبه شعلۀ 
ژاك دریـدا  . اند مکتب ساختارشکنی از آن با تعبیر بحران آپوریک یا نقطۀ کور یاد کرده

 هـاي  تناقض و بست معنایی براي اشاره به تنگنا و بنی ساختارشکنو پیروان او در نقد 
 »8آپوریا«سطویی ح اراز اصطال ،توان دربارة معانی آن تصمیم گرفت که نمی بغرنج متن
کـه   انـد  کـرده ي یـاد  ۀ کورآپوریک به نقط  بحران یا لحظۀلحظۀ ها از  نآ. اند مدد گرفته

بست آپوریک عبارت است  بن .را برگزیند ایک از دو معن کدام ماند میخواننده سردرگم 
خواهـد بگویـد و آن معنـایی کـه      کور یا خأل میان آنچه متن در ظاهر مـی  از یک نقطۀ 

گوینده مغلوب حال . (Noriss, 2005: 48-49)کنند  الغی متن بر آن تحمیل میعوامل ب
شود و تنش میان اندیشـه و صـورت    می  خود، دچار تناقض خویش است و متن خودبه

خواهد بگوید بـا آنچـه    کند؛ تناقض میان آنچه متن در ظاهر می شده را فاش می منحرف
عبـارت کـردن از   «: گوید می )249: 1386(خواجه عبداهللا انصاري . بگوید» مجبور است«

  .»یافت ممکن نیست، از یافت عبارت نیست، مرد از آن پر و عبارت از آن ناتوان
 يآمیـز  طور عام براي اشاره به هر کـالم ایهـام   هبآپوریا در بالغت و منطق اصطالح 

و در منطـق   »9حالـت تردیـد  «، به این تنگنـاي بحرانـی در علـم بالغـت    . رود کار می به
لـذت   .)Morfin & Supryia, 1998: 20( گوینـد  مـی » 11تنـاقض «یـا  » 10نظري  دشوارة«

 مقـاالت ، معـارف ، العاشـقین  عبهـر ماننـد  (هاي خلّاق صوفیانه  هنري که از قرائت متن

تنش معنایی و بازي مسـتمر میـان   شود، مولود همین  حاصل می) ...و شطحیات ،شمس
کار شکستن ساختارهاي اجتمـاعی و حتـی    ها پیوسته در این متن. استمعنا و صورت 

  .کنند اند و تناقض میان عناصر سازندة خود را فاش می ساختارهاي خود متن
بسیاري از صاحبان سخن مغلوب از فرایند  ):نویسی خویش بی(فعل نگارش . 3-1-2

القضات از کتابت شورانگیز  اند و در این میان، گزارش عین نویسی سخن گفته خویش بی
او  ).324و  323، 310، 249: 1370همـدانی،  (هاست  گفته ترینِ زیري از نگارش، روشنو ناگ

چـون در وقـت   «: دانـد  بیش از همه سوداي نگارش دارد و زبان را منفعل و مستمع می
خویشی دل قائل است و زبـان   هشیاري زبان قائل بود و دل مستمع، اکنون در وقت بی

و  )305همـان،  (تعبیـر کـرده   » عربده کردن«تن را با قاضی فعلِ نوش. )16همان، (» .مستمع
بهـاء ولـد   . )454همـان،  (بـرد   نگارش را به سیالبی مانند کرده که نویسنده را با خود می
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انـدازد   هنگام نوشتن و گفتن اهللا او را می. گوید سخن گفتن و نوشتن فعل ِاهللا است می
  . )131: 1353(شکند  که سر و رویش می غلتاند، چنان و می

حاالت خویش است و به جهت غلبۀ عواطـف   در چنین نگارشی، نویسنده مغلوبِ
هاي ناشی از تجربۀ عرفانی بر فرایند خلق سخن تسلط ندارد؛ بلکه بـه نـوعی    و هیجان

ها شور عاطفی و نگارش معـانی و   وجه غالب این متن. آورد نویسی روي می خویش بی
کالم نزد بالغیان یونـانی یکـی از عوامـل     شورانگیزي. هاي ذوقی نویسنده است تجربه
ــه ــارت    س ــه عب ــت ک ــغ و مؤثراس ــخن بلی ــۀ س ــداز  گان ــورمندي . 1ان ــاتوس(ش   ؛)پ

بر این مبنا بالغت کالم مغلوب  .)12لوگوس(خردمندي . 3؛ )اتوس(مداري  مرجعیت. 2
است و بالغت کالم متمکّن از توسـل بـه   ) توسپا(و شورانگیزي تأثیر عاطفی حاصل 

، مـتن مغلـوب را   آید؛ یعنی شورمندي و فردیت  دست می به) اتوس(اقتدار مرجعیت و 
  .دهد سازي متن متمکّن قرار می مندي و مرجعیت در تقابل با آیین

نویسـی و نگـارش خودکـار     خـویش  اگر متن مغلوب حاصل بـی : بینامتنیت. 4-1-2
ه پیوسته بـه  یعنی نویسنداست، متن متمکّن محصول رونویسی از دفتر و کُرّاسه است؛ 

هاي معتبر پیش از خود و سخنان مشهور بزرگان تصوف و اولیـاي دیـن، آیـات و     متن
نقـل  . دهـد  احادیث، اقوال و افعال صحابه، گفتار و رفتار صوفیان مشـهور ارجـاع مـی   

هـاي   هاي تعلیمـی، بخـش بزرگـی از بدنـۀ مـتن      کرامات از زندگی صوفیان و حکایت
ة نگارش، در نظام تصوف سنتی نیرومند بوده است و این شیو. دهد متمکّن را شکل می

نویسـندة مـتن   . انـد  سازِ نهاد تصوف به این شیوه نگارش یافتـه  هاي مدرسی و نظام متن
هـا و مرجعیـت ایـدئولوژیک و     کوشـد بـا توسـل بـه کاریزمـاي شخصـیت       متمکّن می
هـاي مشـهور و مسـلّط بـه اقنـاع مخاطــب روي آورد و       گفتمـان  گیـري از  مشـروعیت 

  .هاي خود را مشروعیت بخشد آموزه
هـاي مشـهور گفتمـان خـود      هاي متمکّن با ارجاع و استناد به مـتن  نویسندگان متن

خواجـه عبـداهللا معتقـد    . کوشند تا مطالب را دقیق و بدون دخل و تصرف بنویسـند  می
در سخن او، اسناد بیـان زنجیـرة نـاقالن    . )150: 1386(» .اسناد از حکایت نیکوتر«است 

اما نویسندة متن مغلوب از . ال است و حکایت به تجربۀ شخصی صوفی اشاره دارداقو
: گویـد  صـراحت مـی   القضات بـه  عین. شود نویسد و خود، مرجع خویش می خویش می
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دوسـت نـدارم چیـزي مـذکور و     «. )230/ 1: 1377(» .من نقل اقاویل را دوسـت نـدارم  «
هاي متمکّن غالب است و  ار بر متنمد بالغت مرجعیت. )325/ 2همـان،  (» .مشهور نویسم

هدف از آن، قبوالندن اندیشه و تأکید بر معنا بـا چنـگ یازیـدن بـه گفتمـان مسـلّط و       
  .مشروع است

  قلمرو داللت. 2-2
نظام داللت در متن مغلـوب، بـاز و قلمـرو    : دو نوع متن دو نظام داللتی متفاوت دارند

شـود و   در متن مـتمکّن محـدودتر مـی   معنایی آن گشوده است؛ اما دامنۀ داللت و معنا 
هرچه در متن متمکّن معنـا  . شود معنایی می زبان از رهگذر همین محدودیت داللی تک

شـود،   پذیر و قطعی است و براي تعریف اصطالحات و واژگان خاص تالش مـی  تعین
این امر به دلیل تمایل گوینده به . در نوشتار مغلوب معنا چندوجهی و مهارناپذیر است

  . ازگویی و اسرارنویسی با زبان رمز و نماد استر
هـا را گسـترش    داللـی نشـانه   گرچه متن مغلوب احتماالت معنایی و دایـرة امکـان   

کنـد، خـالی از فحـواي معناشـناختی      دهد و در مواقعی معناي مشخص را انکار می می
شـمار اسـت و ابهـام، سرشـت ذاتـی آن و       معانی متن مغلوب، متنـاقض و بـی  . نیست

هـایی از نـوع    در مـتن . ناپذیري بر آن غالب است ، چندالیگی داللت و تعینچندمعنایی
شوند و در زنجیرة معنایی هر دال معناي دال پیش  ها به بازي گرفته می شطحیات نشانه

نمـا از همـین بـازي     نماد، رمز و تنـاقض . ماند کند و معنا معلّق می از خود را خنثی می
  .انجامد معنایی می حالج به بی طواسین هایی مثل بازي در متنگیرد و گاه این  شکل می

هـاي محتـوایی مـتن مغلـوب، پراکنـدگی و       یکی از ویژگی: پراکنش معانی. 1-2-2
هـاي متفـاوت مـتن     هـاي مختلـف، در بخـش    یک معنا در صورت. پاشیدگی معناست

انی مـتن  خود نویسندگان از فقدان انسجام، تودرتـویی و چنـدالیگی معـ   . پراکنده است
گذارد که ترتیـب کتابـت    احوال مختلف نمی«قاضی همدانی گفته است . ندا شکوه کرده
نگرد آن را گـاه   بهاء ولد نیز وقتی در تار و پود سخن خود می ).56: 1370(» .حاصل آید

یافتم که این معـانی ازآن   هماره متغیر و منفسخ و منعزم می«: بیند ناقص و گاه کامل می
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: 1353(» .دست من نیست که اگر ازآن من بودي پیوسته کامل داشـتمی من نیست و در 
1 /127( .  

ژاك دریدا، فیلسوف فرانسوي، در مباحث ساختارشکنی براي معانی متعدد تودرتـو  
. (Derrida, 2007: 119, 132)را وضـع کـرد    »13پاشـیدگی »  و پراکنده در متن اصطالح

، خصلت شـاخص مـتن مغلـوب اسـت و     ریزش، پرتاب شدن معنا، پري و تراکم معنا
. هـاي رسـمی   تـر اسـت تـا در مـتن     ویژه در نثرهاي شاعرانۀ تصوف بیشتر و آشـکار  به

. هـاي زبـانی اسـت    فقـدان انسـجام مـتن مغلـوب ناشـی از شـکاف      پاشیدگی معنـا و  
هـا و پیونـد مطالـب اسـت و خألهـاي       هاي کوچک در سستی رابطۀ میان واژه شکاف
ها و تصویرها، پراکندگی و پاشیدگی معـانی در سراسـر    مایه بنتر ناشی از تکرار  بزرگ

هـاي   معانی چندالیه و گاه متنـاقض در بخـش  . ها متن و توالی فصول و ربط پاراگراف
اند و با این حال پیوستار روحـی و شـناختی واحـدي را     مختلف متن پاشیده و پراکنده

گیـري معنـاي قـاطع و     جازة شـکل گذارند که نه ا اي بر هم تأثیر می گونه سازند و به می
ایـن معـانی چندالیـه    . اند که خواننده آن را رها کند ربط دهند و نه کامالً بی یگانه را می

بنابر ایـن،  . حتی از خوانشی تا خوانش دیگر و از تفسیري به تفسیر دیگر تفاوت دارند
زمرة متون بسته ن را از هاي متمکّ هاي مغلوب را از زمرة متون باز و و متن توان متن می
  .شمار آورد به

متن صوفیانه در مواجهه با تأویل دو رویکـرد کـامالً     دو گونۀ: مسئلۀ تأویل. 2-2-2
دهنـد و گـاه بـا آن     نشان نمیروي خوشی به تأویل متون متمکّن چندان . متضاد دارند

از اقـوال زیـادي    الصوفیه طبقاتعبدالرحمن سلمی در . خیزند سرسختانه به مقابله برمی
. و دیگران در رد تأویل آورده است یحیى بن معاذخفیف، نصرآبادي،  سهل تستري، ابن

. بندد شدت می اول، باب تأویل را به با استناد به اقوال صوفیان دورة ) ق437. د(قشیري 
» تأویـل  ورع ایسـتادن بـود بـر حـد علـم، بـی      «: نویسـد  او از قول یحیی بن معـاذ مـی  

چیز بتر از مسامحۀ نفس  مرید را هیچ«کند که  خفیف نقل می ابنو از  )167: 1340قشیري،(
قشیري سـخت بـر تصـوف     ).80همان، (» نبود اندر رخصت فراپذیرفتن و تأویل جستن

اصـل  «: نویسـد  کند و در تعریف تصـوف از قـول نصـرآبادي مـی      شریعتمدار تأکید می
جسـتن و  تصوف ایستادن است بر کتاب و سنت و دسـت بداشـتن هـوا و رخصـت نا    
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دانـد و   او افتادن در سخنان مغلوب را از نوع شبهات مـی . )83همان، (» .ها ناکردن تأویل
آنچـه را در گفتمـان   . )167و  165همان، (ورع را بیرون آمدن و دست بداشتن از شبهات 

روزبهـان  . شـود  نامیده مـی » متشابه«خوانند، در گفتمان ذوقی  می» شُبهه«تصوف زهدي 
غلبـات  «آمیـز و   بارها اصطالح متشابهات را براي سخنان شطح یاتشرح شطحبقلی در 

  .اسرار آورده است )742بند (و علم مجهول  )957بند (» عبارت بی
را آشکارا و » تأویالت و رخص«موافق تأویل نیست و  هم المحجوب کشفمؤلف 

او . )177و  26: 1383هجویري، (شمارد  خواند و تأویل را درجۀ عوام می قاطعانه مردود می
 14پردازد چندان اهل رمز و راز در زبان نیست؛ هرچند گاهی خود نیز به تأویل آیات می

هم با تأویل و ) ق530نگارش ( التائبین انیساحمد جام در  .)546و  280، 279، 141همان، (
او بـه خواننـدگانش   . عبـاس را قبـول دارد   تشبیه سخت مخالف است و تنها تفسیر ابن

اینکه صـوفیان رسـمی بـا تأویـل     . )32و  9(د به آیات متشابه در نیاویزند کن سفارش می
دهد تـا صـوفی    رو است که تأویل رخصت می ازآن، )491: 1386انصاري، (اي ندارند  میانه

  . پاي از دایرة کالم متمکّن بیرون نهد و از اقتدا سر باز زند و به متشابهات دل بندد
صوف ذوقی است؛ صاحبان کـالم مغلـوب هـم بـه     اما تأویل رکن بنیادینِ گفتمان ت

پردازند و هم کالم خودشـان موضـوع تأویـل     تأویل آیات، احادیث و سخن مشایخ می
القضات، روزبهان، بهاء ولد، شمس تبریزي و رشـیدالدین   هاي عین نوشته. شود واقع می
. اسـت سرشار از تأویل آیات قرآن و احادیث نبـوي  ) االسرار کشفنوبت ثالثۀ (میبدي 

از آنجـا کـه مـتن مغلـوب بـه زبـانی        .انـد  ها در دفاع از تأویل نیز بسیار سخن گفته آن
. گشـاید  باب تأویل را به روي خویش مییابد،  استعاري و در سبکی نمادین نگارش می

کند که زبانِ اسرار را مایۀ   رو بر نوشتن اسرارآمیز و قول مزورانه اصرار می روزبهان ازآن
. )675بند : 1996(داند و معتقد است کتمانِ سر موجب استقامت دین است  قوام شرع می

  .کند پذیر می خود، متن را چندوجهی و تأویل به نویسی خود این کتمان سر و باژگونه
 انـد و  هر دو متن درون نظام عقاید صوفیان شکل گرفتـه : ایدئولوژي و متن. 3-2-2

ند؛ با این تفـاوت کـه مـتن مـتمکّن     ا تصوف کنندة عقاید و بیان  هر دو مولود ایدئولوژي
کند؛ ولی متن مغلوب بـه   بندي می شدة صوفیان را آشکار و عریان صورت عقاید نهادینه

کـه در بسـیاري از    اي گونـه  سازي ایدئولوژي دارد، به مدد زبان استعاري سعی در پنهان
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جامعـۀ زبـانی    شدة ینههاي نهاد ها نشانه ها و رمزهاي نویافته و خالقۀ آن مواضع استعاره
بهاء ولد را در بیـان   معارفو  المحجوب کشفاگر دو متن . گیرد به بازي میرا  تصوف

هجـویري عقایـد را   . نمایـد  روشـنی رخ مـی   عقاید اشعري مقایسه کنیم، این تفاوت بـه 
  ، نظریـۀ )334: 1383(هاي کالمی مثـل معجـزه و کرامـت     در مسئلهکند و  روشن بیان می
رزق و روزي   ، نظریـۀ )356همـان،  (، فضل انبیا بر فرشـتگان  )572همـان،  (تداخل حواس 

بـا  ) اهل تحقیق و طریقـت (بر همسویی صوفیان  )178همـان،  (و خلق قرآن  )162همان، (
همچنین مفـاهیم صـوفیانه را بـه کمـک     .  کند تأکید می) اهل سنت و جماعت(اشعریان 

در گفتمان صوفیانه را بـا  » مجاهده«ثال، براي م. کند معتقدات متکلّمان اشعري تبیین می
هـاي   کرامـت  ،)535و  276همـان،  (کنـد   در کالم اشاعره مترادف مـی   »کسب فعل«نظریۀ 

کند و انکار کرامت در دیدگاه معتزلـه را   تبیین می» کرامت اشعري» صوفیان را با نظریۀ 
اي طریقت خود را او در چهارده جاي کتابش، مرزه. )322و  320همان، (گیرد  به نقد می

همچنین به سبک متکلمان بـا روشـی   . کند روشنی و با قاطعیت مشخص می با معتزله به
سبک  المحجوب کشفهایی از  ؛ در بخش)19و  12، 9-1همان، (نویسد  جدلی و اثباتی می

  . )356همان، (... اگر گویند... گوییم: بینیم هاي علم کالم را می جدلی کتاب
قبیل رؤیت، صفات خدا، فعل هاي کالمی اشعري از  ي از آموزهولی بهاء ولد بسیار

انگـاري   نظام استعاري گیاه. را با زبان استعاري به نگارش درآورده است... خدا، صنع و
براي مثال مزة طهـارت، مـزة نمـاز    (و نوعی ادراك استعاري عقاید به مدد قوة چشایی 

ست، ایدئولوژي اشعریان را در خـود  سایه افکنده ا معارفکه بر چهار دفتر کتاب ...) و
اي  و مزرعه )147: 1353بهاء ولد، (» گلستان صنایع اهللا«از نظر مؤلف، جهان . کند  پنهان می
  .)214و  213، 113، 93همان، ( »روید چیزها در آن از عالم دیگر می وجود همه «است که 

صـوفیان  جماعـت  (» مـا «هـاي مـتمکّن در مرزبنـدي میـان      مـتن وجه ایدئولوژیک 
؛ اما نوشتار 15شود روشنی نمودار می ستیزي به ، و دشمن)مخالفان(» دیگري«با ) طریقتی

رنـگ   هـا در آن کـم   مغلوب متمایل به صلح کل و همگرایی با دیگري است و مرزبندي
شده پیدا کرده است؛ اما آگـاهی   آگاهی رسمی صوفیان صورت عمومی و نهادینه .است

را دارد که بیان آشکار آن ممکن نیست و به سرّ مکتـوم  شخصی حکم اسرار و اشارات 
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هرچند این هر دو معرفت، فرزند یک ایدئولوژي هسـتند،  . شود مهر بدل می و راز سربه
  . آید و دیگري از حافظه و تجربۀ فردي یکی از حافظه وگفتمان جمعی برمی

  صورت و سبک. 3-2
خود  و داللت و نقش زبان، خودبههاي متن در محتوا، آگاهی، شیوة نگارش، قلمر تفاوت

  .انجامد هاي منثور صوفیان می به تفاوت در سبک و ساختار کتاب
اندیشـیده دارد؛ یعنـی    نوشـتار مـتمکّن سـاختاري ازپـیش    : ساختار دو مـتن . 1-3-2

هـا و   اش از فصل پردازد و در مقدمۀ کتاب یا رساله نویسنده با قصد قبلی به نگارش می
خویشی و  ولی مؤلف متن مغلوب پیوسته از بی. گوید اصدش میها و اغراض و مق باب

سـاختار اندیشـه در   . کنـد  ناگزیري در نوشتار و گسست و پریشانی کالمش شکوه مـی 
نوشتار متمکّن اغلب دوقطبی است و همیشه گروه نویسنده در تقابل با گروه دیگر، بـا  

وب ایـن سـاختارهاي دوگانـه    اما در نوشتار مغل. قرار دارند... گري و شریعت، با اباحی
القضـات و   هاي عین آن نوع که در نوشته ،ریزد و قلمروهاي سومی از اندیشه درهم می

ها با طرح مفاهیمی مثل اتحاد کل، نقطۀ علیاي  این متن. شود پدیدار می ،روزبهان است
  .شکنند حدودي ساختارهاي متقابل را میتا... رنگ و بعد و وحدت، جهان بی

هاي پیشین و نقل  هاي متمکّن به دلیل تکیه بر گفتمان متن: در دو متن سبک. 2-3-2
ها همگی یکسان و همانند هستند و مشتمل بر معرفـت عـام و داراي    و رونویسی از آن

هاي بسیار و استناد به سخن مشایخ  قول ها بر نقل مدار آن. سبک عمومی واحدي هستند
در . انـد  ها رونویسـی از هـم   عی برخی آننو است؛ به پیشین، حکایت و اسناد و روایت

) ق892(جـامی   االنس نفحاتو  یۀالهدا مصباح، االولیاء ةتذکر، قشیریه رسالۀهاي  کتاب
هاي مغلوب هرکدام سـبک   اما متن. توان دید بسیار میهاي مشترك  اقوال و حتی بخش

 سـوانح ی، خرقـان  نورالعلـوم هایی مثل  میان متن. خود دارند جداگانه و صداي منحصربه
شمس  مقاالت بهاء ولد و معارفروزبهان،  عبهرالعاشقینالقضات،  عین تمهیداتغزالی، 

هـا   هرکدام از ایـن مـتن   .هاي کالمی اندك است هاي سبکی و شباهت تبریزي همسانی
اند و زبان در  داراي زبان، نگرش، تخیل، تصویرگري و ساخت استعاري کامالً جداگانه

  .گراید شدن می  هر متنی به جانب شخصی
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سخن مغلوب کـه از تجربـۀ بـاطنی و    : سخن مغلوب و قطب استعاري زبان. 3-3-2
رود؛ به  هاي غریب برآمده است، از سطح آگاهی معمول و زبان عادي فراتر می دریافت

قطب استعاري که در برابر قطب مجازي زبان . زند همین دلیل به زبان استعاره چنگ می
زبـان در قطـب   . کند  هاي غریب فراهم می تري براي بیان دریافت قرار دارد، مجال فراخ

مجـاورت؛   براساسکند و در قطب مجازي  رابطۀ شباهت حرکت می براساساستعاري 
ها کارآیی دارد و سـبک اسـتعاري مناسـبِ بیـان      یعنی سبک مجازي براي بیان واقعیت

اي فراتـر از   زهبراي کسی که تجربـۀ تـا  . هاي شخصی و تخیلی است حاالت و دریافت
کند، توسل به استعاره و رمز ناگزیر است؛ زیـرا قطـب اسـتعاري     عادات زبانی بیان می

هرچـه  . کند  آماده میهاي عاطفی  رؤیا و هیجانامکان حرکت ذهن را در عوالم خیال و 
تـر   خیال و شور و هیجان بر احوال مؤلف بیشتر چیره شود، نظام استعاري متن گسترده

فراوانی استعاره و که گاه  یابد؛ چندان ان کاربرد صناعات بالغی افزایش میمیز شود و می
از اول این کار فـرا،  «: است انصاري در جایی گفته . انجامد پریشی می رمز به نوعی زبان

تـر   انـدام  رهد ویکی بـی  گوید می تر می اندام بهگویند یکی  همۀ گویندگان یک سخن می
گفتن، سازگاري سخن  اندام سخن اندام و بی مراد از به. )495: 1386(» .آویزد گوید، می می

  .با گفتمان مسلّط تصوف است
گیـرد؛   سخن مغلوب در تشبیه، استعاره، تمثیل، آیرونی، نماد و پارادوکس شکل می

هـاي شخصـی و نـاگفتنی     چراکه این شگردهاي بالغی قابلیت زبان را براي بیان تجربه
تی زبان در سخن مغلوب، اساساً انگـارة وجـود معنـاي    غلبۀ سرشت صناع. برند باال می

بنیـاد در   کنـد و از ایـن جهـت مـتن اسـتعاره      واحد و حتی معناي روشن را متزلزل می
اما عناصـر بیـانی در مـتن     .گیرد هاي متعدد و متکثر قرار می ها و خوانش معرض تأویل

هـا را   معناي استعاره بینی است و ساختار و بافت متن، شده و قابل پیش متمکّن شناخته
هـا اغلـب    هـا و نشـانه   هـا توضـیحی و اسـتعاره    گر، تمثیل ها روشن تشبیه. کند مهار می

کاربرد . شوند هاي قراردادي در گفتمان بستۀ صوفیانه تبدیل می اند و به نشانه تأویلی تک
و  رو است که براي اقناع مخاطب و استدالل در خطابه زیاد تمثیل در متون متمکّن ازآن

  . وعظ کارآمدتر است
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هـاي   گـاه خوشـه  . هاي مغلوب هرکدام نظام استعاري و تصویري خاصی دارند متن
تـوان در هریـک از    که می اي گونه شود؛ به ها بر متن مسلّط می اي از استعاره پیوسته درهم

براي . شود ها یافت که از زیرساخت ذهنی واحدي تغذیه می اي از استعاره ها منظومه آن
، گـزارة  »جهان، مزرعۀ صفات خداوند است«بهاء ولد انگارة استعاريِ  معارفدر  مثال

منتشر  معارفانگار را در سراسر نوشتار  بنیادین متن است که یک ذهنیت استعاري گیاه
، تجربۀ ذهنی قاضی »اصالت فعل نگارش«و » هستی، کتابت است«کرده است؛ یا انگارة 

تعاري بزرگ از کتابت با تصویرهاي حرف، نوشتن، بستۀ اس همدانی را در یک نظام هم
  .تصویر کشیده است ابجد، لوح، قلم، مشق و نقطه به

 کارکرد متن. 4-2
براي شناخت کارکرد متن، با بررسی نقش زبان در دو نـوع کـالم صـوفیانه بـه نتیجـۀ      

م در کال. هاي کامالً متفاوتی دارد در این دو گونه سخن زبان نقش. رسیم تري می روشن
گـر را بـر عهـده دارد؛ ولـی در      دهنده و هـدایت  کننده، سازمان متمکّن زبان نقش تنظیم

  . هاي تازه است ها و تجربه گري، کشف و خلق افق سخن مغلوب کار زبان بیان
هایی از کتاب خود را به تعریـف اصـطالحات و الفـاظ     مؤلفانِ نوشتارِ متمکّن، باب

بندي کنند و حد و مرزها  مفاهیم را نهادینه و طبقه اند تا عقاید و صوفیان اختصاص داده
تأکید بر تعریف و مرزبندي زبانی به قصد تعیین روابط و مناسـبات  . را مشخص نمایند

. مراتب و جایگاه افراد در نهـاد تصـوف اسـت    ها و تنظیم سلسله و تبیین حدود اندیشه
حات رسمی صـوفیانه  اصطال یۀالهدا مصباحو  المحجوب کشف، قشیریه رسالۀآنجا که 

دهی نظام عقاید خود به شـکل   اند و زبان را در خدمت تنظیم و سازمان را تعریف کرده
  .اند کار گرفته نهاد به

نوشتار متمکّن، رفتار و سلوك و آداب صوفیان را در قالبِ قراردادهـاي اجتمـاعی   
 المحجـوب  کشـف کند؛ بـراي مثـال در    هاي سازمانی تعریف و تنظیم می نامه شبیه آیین

نحـوة  ... هاي آداب صحبت، آداب خوردن، سفر، ازدواج، سخن گفتن و سکوت و باب
دهد و مریـد را متناسـب بـا مقاصـد گـروه       رفتار سازمانی را به اعضاي گروه تعلیم می

  .کند کنترل می
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در کالم مغلوب وجـه اخبـاري و   . ندا ساختارهاي نحوي دو نوع متن کامالً متفاوت
بر کالم متمکّن، وجه امري، تعهدي و ترغیبی غلبه دارد و میـزان  عاطفی غالب است و 

اخطار، تهدید، تقاضـا،   نصیحت، دعوت، القا،   تکرار یک معنا و اصرار بر آن براي الزام،
اسـت    هاي سخن مـتمکّن اغلـب ترغیبـی    جمله. است... صدور دستور، ارائۀ پیشنهاد و

آفـت مریـد سـه    «: به این صورت قیمخواه مستقیم در شکل امر و نهی و خواه غیرمست
 بنابر ایـن،  .)312: 1340قشیري، (» .زن خواستن و حدیث نوشتن و سفر کردن: چیز است

یعنـی همچـون    ست؛»مناسبِ اقتدا«به تعبیر هجویري  دهد و کالم متمکّن کار انجام می
اطب را هاي مختلف مخ نویسنده از راه. شود کار گرفته می براي مریدان به» العمل دستور«

  .کند ها ترغیب می به انجام عمل و قبول آموزه
هـاي آموزشـی و    زندگی صوفیان بزرگ، تمثیل  بخش بزرگی از متن متمکّن را قصۀ

بـا آگـاهی از ایـن چنـین     ) ق297. د(جنید بغدادي . دهد هاي تعلیمی شکل می حکایت
  :کند کارکردي، حکایت را لشکرهاي خدا تعبیر می

رید را چه فایده بود اندر شنیدن حکایـت؟ گفـت حکایـت    جنید را پرسیدند که م
گفتند ایـن  . که دل مرید بدان قوي کند و جلّ لشکري بود از لشکرهاي خداي عزّ

الرسـل مـا    و کالً نقص علیک من انبـاء «قول خداي تعالی : را هیچ گواه باشد گفت
  ).314همان، ( »نثبت به فؤادك

ه انجام کاري را دلگرم کند، او را بترساند، ب تواند مرید طور ضمنی می هر حکایتی به
اي نماید، تعهدي ایجـاد کنـد    دارد، یا وي را ملزم به پذیرش اندیشهترغیبش کند، یا باز

پس روشن است که نقل حکایت به منظور انجام کاري است؛ یعنی با گفتار کاري ... . و
ویـژه در   صـوفیان بـه   هـاي  درج حکایت با چنان آماري باالیی در کتاب. شود انجام می

کـه شـمار انـدك     متون متمکّن، تأکید بر اهمیت نقش تعلیمی حکایت اسـت؛ درحـالی  
دهنـدة تفـاوت هـدف و کـارکرد      کرامات و قصص در متون مغلوب نشـان  حکایات و

  . هاي مغلوب است متن
نویسـی   گـویی و کرامـت   دلیل نیست که رقیبان تصوف به مخالفت جدي با قصه بی

اگر در نظر اهل تصوف حکایت لشکر خداست، در گفتمان رقیـب  . تندصوفیان برخاس
در کتاب ) ق597-511(ابن جوزي . گویی با حماقت برابر شمرده شده است ایشان قصه
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. تفصیل سخن گفته اسـت  گویان به باب بیستم از حماقت قصه المغفلین و اخبارالحمقی
 و االبـرار  ربیـع کتـاب   معتزلـی در ) ق 538. د(منتقد دیگر تصوف، محمود زمخشـري  

به نقـد صـوفیان و قصـص    » القصاص و المتصوفه«بخشی را ذیل باب  االخبار نصوص
انتقادهـایی  . گویی نقل کرده اسـت  ها اختصاص داده و احادیث فراوانی در نهی قصه آن

بـر زاهـدان و صـوفیان آورده، بیشـتر      ابلـیس  تلبیسجوزي در باب دهم کتـاب   ابنکه 
از قبیـل غنـا و سـماع، وجـد، رقـص،      هـاي مغلـوب اسـت؛     نمعطوف به محتواي مـت 

گـري، کرامـات،    و دعاوي، مالمتی گویی روي، سفر، شطح درانی، شب شاهدبازي، جامه
الشـباس، تأویـل    هاي ابن مثل مخارقِ حالج و شعبدههاي خارق عادت  کارها و اندیشه

  .اند هبرخی از خود احمد جام هم در نفی سماع و شاهدبازي سخن گفت... . و
. گزیند و هنري زبان را برمی آفرینی زیباییاکتشافی، عاطفی، اما سخن مغلوب نقش 

سازد، حـاالت   هاي تند عاطفی خود می صوفی زبان را ظرف احوال شورانگیز و هیجان
کشـد؛ در چنـین    کند و به صورت رمز تصویر مـی  درونی خویش را در زبان کشف می

اصـطالحات  . شـود  پـذیر مـی   فی و تأویـل خـود شخصـی، عـاط    به وضعیتی، سخن خود
هـا بـه    در زبان صوفیان، ناظر بـر توجـه آن  ... و» مکاشفه«، »کشف«، »یافت«، »دریافت«

بودن زبـان   ناظر بر استعاري... نقش اکتشافی زبان است و اصطالحات رمز و اشارت و
  . ایشان

، تقابـل  انـد  دهکار بر هایی که خود صوفیان براي توصیف این دو نوع کالم به استعاره
جنیـد حکایـات را لشـکر خـدا و     : کند روشنی بیان می ها را به دو نوع سخن و نقش آن

. توصـیف کـرده اسـت   » لشـکر «و » سـپاه «کالم را بـا اسـتعارة    )57و  55: 1348(مولوي 
آیدکه کالم را ابزار سلطه و چیرگی بر  از ذهنی برمی» سپاه«و » لشکر«هایی مثل   استعاره

جالب آنکه بیـرون  . سازد د و نگارش را پشتوانۀ اقتدار گفتمان خویش میدان دیگري می
هاي دبیران و منشـیان دربـار    از گفتمان تصوف، کاربرد اصطالح کالم متمکّن در نوشته
 منزلـۀ  بـه تعامالت اجتمـاعی  سلجوقی نشان از اهمیت این نوع کالم در گفتمان قدرت 

دبیر برجستۀ دربار سلجوقی، در ) ق571. د(بهاءالدین بغدادي . داردرسانۀ نهاد سلطنت 
در «: آورده اسـت ) پیچیده(اصطالح نامتمکّن را مترادف قلق  الترسل الی التوسلکتاب 

بیشتر اوقات یک رکن از دو طریق کـالم مرصـع، قلـق و نـامتمکن افتـد و از تنگنـاي       
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وي سـخن نـامتمکّن را مناسـب نگـارش      .)9( ».ترصیع جانب فصاحت نـامرعی مانـد  
  .بیند رباري نمید

هاسـت و   الحال، کار سخن، کشـف و مشـاهدة شـگفتی    در گفتمان صوفیان مغلوب
هاي از ایـن   کند و با استعاره سوزد، رنگ عوض می پیچد و می رو زبان بر خود می ازاین

نفثـۀ مصـدور   تالطم امـواج،  بوقلمون، خراب، برخود شکسته، : شود دست توصیف می
) ی، غمـزه،  طلسمات هندسمغلق، آینه، حریق، محترق، شمع،  ،)انداخته سینۀ برونخلط

   .16...وسطرباژگونه، معانی معکوس، التباس، مزورنویسی 
تفاوت نقش زبان در دو گونه سخن، دو نوع متن دو کارکرد کامالً متفاوت  براساس

کننـدگی غالـب اسـت و در     در سخن متمکّن، نقش تنظـیم . کنند و گاه مغایري پیدا می
مــتن مــتمکّن ساختارســاز و . شناســیک زبــان وب نقــش خلّاقــه و زیبــاییســخن مغلــ

در بسیاري مواضع رویـارویی و  . دهندة گفتمان است و متن مغلوب ساختارشکن شکل
  .بینیم نزاع میان این دو نوع نگارش را می

  دگردیسی زبان تصوف از کالم متمکّن به سوي کالم مغلوب. 3
ی زبان تصوف را از کالم متمکّن به سـوي کـالم   سیر تطور متون صوفیه، روند دگرگون

خواجـه  . انـد  خود صوفیان هم از این روند دگرگونی آگـاه بـوده  . دهد مغلوب نشان می
خوبی دریافتـه و آن را چنـین وصـف     عبداهللا انصاري در قرن پنجم این دگرگونی را به

  :کرده است
تر بـود   گار نازكتر بوده است و بسط نشده بود که روز در قدیم طرق تصوف تنگ

کوشیدند نه در بسیاري مقال و  تر بودند که ایشان در معاملت می و در سخن صاین
لیکن درآخرتـر در متـأخران والیـات ظـاهرتر گشـت و      . سخن که متمکنان بودند

طاقت گشـتند و مضـطر در سـکر و     تر بودند بی تر که مغلوب سخن دعوي عریض
کردند و وغستن این طریق در طبقـۀ ثـانی   قلق و غلیان آنچه یافتند به سخن ظاهر 

  ).147: 1386(بیشتر بود 
این واقعیتی است که تصوف در آغاز با تعبد و زهد پیوند داشت و صـوفیان اولیـه   

هاي آغازین کالم  بنا به تصریح انصاري، در میان صوفیان دوره. سختگیر و متشرّع بودند
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ا آنکه براي مالقات شـطاح بـزرگ   ب) ق372. د(خفیف شیرازي  ابن. مغلوب نبوده است
. تابـد  ، شحطیات عرفا را برنمی)93: 1363دیلمی، (رود  تصوف، حالج، به زندان بغداد می

فالن کس وقتی به شطحیات مشغول است و بسط : گفتند] خفیف ابن[در خدمت شیخ «
وگـوي او بـر آتـش بـاد کـی       گفـت : شیخ گفت. بر او غالب و گاهی متفکر و منقبض

  . )39همان، (» .کند به دین و شریعت میاستهزاء 
کوشـیدند؛ امـا    دار بودند و در عمـل مـی   صوفیان نخستین در سخن گفتن خویشتن

هاي بعد، مشایخ در نتیجۀ غلبۀ شور و هیجان، مغلوب حـاالت سـکر و    کم در دوره کم
تمـایزي کـه   . راندنـد  شدند؛ در نتیجه هم پرسخن شدند و هـم مدعیانـه سـخن      مستی 

قائل شده، متأثر از  الصوفیه طبقاتدر کتاب » اهل سخن«و » اهل معاملت«اري میان انص
  : در نقد صوفیان زمان خود گوید) ق340. د(ابوالعباس دینوري . همین دیدگاه است

هاي او همه بگردانیدند به  ارکان تصوف نقض کردند و راه او ویران کردند و معنی
ادبـی را اخـالص و از    ع را زیاده نام کردند و بـی اند، طم هایی که به نوئی نهاده نام

حق بیرون شدن را شطح و لذت جستن را به مذمومات طبیعت و متابعـت هـوا را   
ابتال و با دنیا گشتن را وصول و بدخویی را صولت و بخیلی را جلدي و سـؤال را  

  ).82: 1340قشیري، ( عمل و پلیدزبانی را مالمت و طریق قوم نه این بود
جوزي با صوفیه، به سبب گـرایش ایشـان از زهـد بـه ذوق و      هاي تند ابن مخالفت

صـحابه و   خلفـا و بزرگـان  این شریعتمدارِ سختگیر تنهـا  . تأویل و بازي با شبهات بود
آورده ۀ راستین صوفیدر شمار ابراهیم ادهم و سفیان ثوري را  ،زاهدانی چون بِشر حافی

 .متصوفه تاخته استو بر باقی  )185-184 :1994الجوزي،  ابن(
مطالعۀ تاریخ تصوف، حرکت از زهد به سوي ذوق و از تمکین به سـوي غلیـان و   

در دو سه قرن نخست، تجربـۀ صـوفیانۀ   . کند اضطراب را تا قرن هفتم هجري تأیید می
تـر اسـت و    خفیف به زهـد متمایـل   کسانی مثل نصرآبادي، سمی، یحیی بن معاذ و ابن

بنیاد شرع و شریعت و مخالفـت بـا تأویـل صـریح اسـتوار       گفتمان مسلط آن ادوار، بر
فزاینـدة رویکردهـاي عـاطفی در تجربـۀ دینـی و        کم، غلبـۀ  اما در گذر زمان کم. است

  .کند هاي شخصی، زبان تصوف را شاعرانه، هنري، شخصی و چندوجهی می دریافت
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نـوع   در پایان ذکر این نکته ضروري است که در کتاب نثر صوفیانه اغلـب هـر دو  
هـم از ذات علـم و   : کالم متمکّن و مغلوب هست؛ چرا که صوفی هر دو حال را دارد

اي،  نامـه  هـاي زنـدگی   هاي صوفیان و کتـاب  تذکره. گوید و هم از حواشی آن تجربه می
، تفسـیرها و تـأویالت، رسـائل آموزشـی مثـل      ها مقامات، مناقب، مجالس، امالی، شرح

ها، بندها،  اند، خالی از جمله نگرچه از نوع متون متمکّ ...و المریدین آداب، السلوك آداب
خـوانیم کـه سـیاق     ما زمانی متن را با صفت مـتمکّن مـی  . هاي مغلوب نیستند و بخش

کـل از   هـاي مـتمکّن بـه    سخن متمکّنانه برآن غالب باشد؛ این بدان معنا نیست که مـتن 
ادن هر متن در ردة متمکّن مالك ما براي قرار د. سخنان شورانگیز و مغلوبانه تهی است

در . یا مغلوب، بسامد باالي یکی از دو نوع سخن و شـیوة غالـب بـر کـلّ مـتن اسـت      
  شـده بنـدي   هاي صوفیانه در دو ردة متمکّن و مغلوب دسـته  فهرست زیر برخی از متن

  :است
  نوشتارهاي مغلوب فارسی  ننوشتارهاي متمکّ

  )ق380( التعرف لمذهب التصوف
  )ق387(اج بونصر سر اللمع

  ) ق463( خفیف سیرة ابن
  )ق465( رسالۀ قشیریه

  )ق470( المحجوب کشف
  )ق481(انصاري  الصوفیه طبقات

  ) ق434( التعرف ترجمه و شرح
  )ق505( الدین احیاء علوم

  )ق505( کیمیاي سعادت
  )ق520(نوبت ثانیه : االسرار کشف
و دیگر آثار شیخ ) ق536( التائبین انیس
  جام

  )ق618( االولیا ةتذکر
  )ق672( فیه ما فیه

  )ق309(حالج  طواسین
  )ق425( نورالعلوم و قطب السالکین

  )ق587( سهرودي رسائل
  )ق520( العشاق سوانح
  )ق520(نوبت ثالثه : االسرار کشف

  )ق525( تمهیدات
  )ق525(القضات  ي عینها نامه

  )ق606( عبهرالعاشقین
  )ق606( شرح شطحیات

 )ق606ن روزبهاتفسیر ( البیان عرایس
  )ق628(بهاء ولد  معارف
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  )ق658( التصوفالمصباح فی 
  )ق654(نجم رازي  مرصادالعباد

  )ق735( یۀالهدا مصباح
  )ق736( االحباب اوراد

  )ق898( االنس نفحات

  گیري نتیجه
هاي  هاي تعلیمی، نوشته از قبیل متن(گونی  هاي منثور صوفیانه با وجود تنوع و گونه متن

، امالی،  ها، مجالس امهن ها، مقامات و مناقب، اصطالح اي، نامه نامه خلّاق، تفسیري، زندگی
غلبۀ یکی از دو نوع سخن،  براساساند و  مشتمل بر دو گونه سخن ...)ها و گفتارنوشت

  :شویم رو می روبهبا دو نوع متن متقابل 
تثبیت  ،نخست، متن متمکّن یا سازمانی است و هدف از نگارش آن، تنظیم مناسبات

ها و آداب صوفیان و کنترل مفـاهیم و ایجـاد زبـان تـوافقی و قـراردادي       تعلیم سنتو 
در این رویکرد هدف از نگارش، متمکّن ساختن و استوار کردن آداب و رسـوم،  . است

هـاي   نامـه  ایـن ویژگـی را در فرهنـگ   . هاست و مرز اصطالحات و عبارت و تعیین حد
مولود بافت و فضـاي گفتمـان معطـوف بـه      بالغت متون متمکّن،. توان دید عرفانی می
چنین کالمی به زبان وصف و زبان ارتباطی و ظـرف مناسـبات اجتمـاعی    . اقتدار است
مقصود اصـلی نویسـندة ایـن    . شود تا گفتمان صوفیانه را تبیین و تثبیت کند متوسل می

ـ  سازي، طبقه ، اصطالحمتن، تعریف ان بندي، مرزبندي و تالش براي بنیان نهادن یک زب
  .شناسی توافقی و مشخص است قراردادي و نظام نشانه

هـاي   گر است که مولـود غلبـۀ هیجـان    دوم، متن مغلوب یا نوشتار خلّاق و آفرینش
گیـرد و پیوسـته در حـال رویـش و      عاطفی گوینده است و در زبانِ کشف شـکل مـی  

 هـاي  شـکن اسـت؛ زیـرا نظـام     گري است؛ بنابر این خلّاق و سـاخت  آفرینش و پرسش
بالغت این نوع متن، مولود . آفرین است ریزد و تنش موجود و زبان توافقی را درهم می

هـاي   نامـه   شور عاطفی و خروج از هنجارهاي رسـمی و سرکشـی از الزامـات و آیـین     
 . کننده است وپاگیر و محدود دست
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ادبیـت و نقـش هنـري در گـروه      نگـریم،  هاي دو نوع متن مـی  ه ویژگیاکنون که ب
سبک ادبی  ةهاي شخصی و ساختارشکن در زمر نوشته .شود ي مغلوب آشکار میها متن

هـاي   از دیربـاز، مـتن   .سبک رسمی و علمی خلّاق قرار دارند و متون سازمانی در زمرة 
شـده؛ امـا    تر خوانده می متمکّن در نظام علمی تصوف به شیوة رسمی و مدرسی، جدي

در . انـد  شده می  ذوقی و غیرجدي خواندههاي مغلوب همیشه مثل ادبیات و فلسفه،  متن
هـایی ماننــد   مطالعـات و تحقیقــات ادبیـات فارســی، گفتمـان علمــی صـوفیان و مــتن    

، بیش از کالم مرصادالعباد، راز  گلشن، االولیاء ةتذکر، المحجوب کشف، یۀالهدا مصباح
سـنت مطالعـه در تصـوف رسـمی در گفتمـان      . خلّاق مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

هاي اصلی  هاي تصوف رسمی در شمار درس اهی تا آنجا ریشه دوانیده که کتابدانشگ
ادبیات عرفانی در رشتۀ ادبیات فارسی هستند؛ با آنکه این متون وجـه ادبیـت کمتـري    

هاي درونی، زبان استعاري و تمثیلی، سبک ابداعی و معـانی چندالیـه    دارند و از تجربه
وشتار در چند زمینه در جدول زیر نشان داده شـده  تقابل دو نوع ن. بهرة چندانی ندارند

 .است
 

ویژگی 
  متن

  نوشتار مغلوب  ننوشتار متمکّ

  
  خاستگاه 

  .محصول رونویسی است
  .تاربع گفتمان رسمی و سنت تصوف است

نویسی و نگارش  خویش حاصل بی
  .خودکار است
هاي شخصی  ها و تجربه تابع دریافت

  .است
  

  محتوا
ق به تشکیالت دانسته و متعل از پیش

  .خانقاهی است
. برآمده از حافظۀ بلندمدت اجتماعی است

تجربی، احکام فقهی، مباحث  امثال و حکم
  .کالمی

مابعدي و برآمده از تجربۀ درونی و 
  .فردي است

مدت و فردي  محصول حافظۀ کوتاه
  .است

  
  داللت

  .است) خواندنی(ساحتی  متن بسته و تک
 .روشن و تفسیرپذیر است

  .است) نوشتنی(و چندساحتی  متن باز
 .پذیر است مبهم و تأویل

زبان شخصی، سبک پویا و ابداعی   زبان رسمی و سبک ایستاست  
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بند  پاي  بندي مؤلف به انسجام و فصل  سبک

  .است
  .است

  .و انسجام است  بندي فاقد فصل
صور 
  بالغی

  . تشبیه، تمثیل و قصه و حکایت
  

تصاویر غریب، نمادهاي شخصی، 
  . نما متناقض

  
  کرد عمل

  . العمل است گر و شبیه دستور کنش
هاي گروه را تثبیت  ها و ارزش نشانه

  .کند می

گر و خلّاق و عرصۀ تمرین آزادي  بیان
  .است

شناختی رایج را به بازي  نظام نشانه
  .گیرد می

  آفرین اکتشافی، انگیزشی، زیبایی  .کنندگی و اظهاري رسانی، تنظیم اطالع  نقش زبان
  

  ئولوژي اید
بندي و بازتولید  ایدئولوژي را صورت

  .کند می
صریح » ها ما در برابر آن«گرایی،  گروه
  .است

ایدئولوژي را با زبان استعاري پنهان 
  .کند می

همدلی، صلح کل و پلورالیسم در آن 
  .بارز است

  ها نوشت پی
ن سـخن از اینجـا   مـ : اي در دست داشت پیش من آمـد و گفـت   پیري کرّاسه«از وي نقل است که . 1

: 1384 خرقـانی،  (» .گویم، تو از کجایی؟ گفتم وقت من وقتی اسـت کـه در او سـخن نگنجـد     می
اگر شما را پرسند که ابوالحسن این علم از که آموخـت؟  «: در جاي دیگري هم گفته است). 160

» .ریـد اگر گویند کدام وقت؟ بگویید آن وقت کـه هنـوز حـق آدم و عـالم را نیاف    . بگویید از وقت
  ).270همان،(

ود و انـدر نمـود، عبـارت از     «: هجویري از دو حال وجد و نمود یاد کرده است. 2 نمود، مبتدیان را بـ
 ).254: 1383(» .منتهی بود و متمکّن) ص(و رسول ما ... نمود، هذیان بود و وجد منتهیان را بود

، آن گفتار بر دریافت و والیتنه از  هرکه از این باب سخن گوید به حکایت یا به اسناد و روایت«. 3
کار است و نه اسناد و گوینده این  وي حجت است و از وي خیانت است که این علم را نه استاد به

هر که در ایـن بـاب سـخن گویـد از     «نیز ). 405: 1386انصاري، (» .نه آدمی است و نه از آدم زاد
  ).جا همان(» .است در مرقعالی است در دراعه یا محتالی آموخته یا از سماع، بطّ

: 1370همدانی، (» .کند) مغلوب: بدل نسخه(این معانی، شریعت را مقلوب بیم آن است که حقیقت «. 4
اگر خواهی « ).318همان، (» .آوریم جهانی را با لوح و قلم کودکان می! دریغا کلمات مغلوب« ).62

 همـان، (» .... فر باشی و نه مـومن ی رسی که نه کازبان طلسمات هندسی و مقلوبات بدانی و جای
اي چند شود که  این کلمات جز در کسوتی مجمل نتوان گفتن و بیان مجملِ مفصل از امثله« ).327
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تا مقلوب شود » اهللا«اشد که ابتداي ایشان اسم ب« ).337همان، (» .مقلوب باشد به طلسمات هندسی
  .)347همان، (» .که هیچ نماند مگر هو چنان

در خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعـد از  ) ع(ما را رسول . خن از شیخ خویش گویدهرکسی س«. 5
نه صحبتی که . ها افتد و بدان استنجا کنند؛ بلکه خرقۀ صحبت شود و در تون ندهژدو روز بدرد و 

  ).134-133: 1385شمس تبریزي، (» .در فهم گنجد، صحبتی که آن را دي و امروز و فردا نیست
 ناپذیري تجربۀ عرفانی بسـیار  او از بیان. الحسن خرقانی با تجربۀ درونی نسبت مستقیم داردکالم ابو. 6

اینجا که « .)159: 1384  خرقانی،(» .توان گفت ام سخن نمی اینجا که من ایستاده«: گفته است سخن
 ».ام که آن را صفت پدیـد نیسـت   من در وقتی« .)174همان، (» .توان گفت ام سخن نمی من رسیده

چون معنی پدید آید سخن بنماند که از معنی هیچ نتوان  ،دعوي کنی معنی خواهند«). 171همان، (
 ».این سخنان من از آن دریاي پاك است زان خلق را در وي برخه نیسـت «). 196همان، (» .گفت

» .زآیند تا شنونده را سخن فهم کنـد مردان از آنجا که باشند سخن نگویند، پستر با«). 172همان، (
گوینـدة   سخن مگویید تا شنوندة سخن خویش را خداي نبینید و سخن مشنوید تا«). 193 همان،(

  ). 212همان، (» .سخن خداي را نبیند
آتش در  مثل چنان است که شعلۀ ... که شما از من شنوید از معاملۀ من است یا از عطاي اوست این«. 7

  .)165 :1384 خرقانی،(» .زاري افکنی پنبه
بست و سرگشتگی و در منطق و فلسفه و بالغت  اي بنواژة یونانی است به معن Aporiaح اصطال. 8

. کتاب سوم بتا را به این موضوع اختصاص داده استفصل اول  متافیزیکارسطو در . رود کار می به
ز شـود کـه ا   مـی  منجر هایی به تناقضها  بارة آناست از مسائل دشواري که تفکر در آپوریا عبارت

تـوان دالیـل مـوجهی اقامـه کـرد       نمی و براي نفی یا اثبات آن شود  وضوع اندیشه ناشی میذات م
 ). 89-85: 1378ارسطو، (

9. Expression of Doubt 
10. Theoretical Difficulty  
11. Contradiction  
12. Pathos, Ethos, Logos 
13. Dissémination 

است، در ذیل تمکین در ) 355 اللمع،(از ابونصر سراج  هاي هجویري که گویا منقول یکی از تأویل. 14
گوید کـه اسـباب و ادوات    می) 10النمل، (» و الق عصاك«و ) 12طه، (» فاخلع نعلیک «تفسیر آیۀ 

باب تأکیـد بـر رعایـت وسـائط شـریعت نـاهمخوان       این تأویل با دیدگاه وي در. اند آفت و غیبت
 .نماید می

و معتزلی ) سنی(بسیار آشکارا تقابل ایدئولوژیک اشعري ) 141و  108-107( فیه ما فیه مولوي در. 15
  .ستارا طرح کرده ) فلسفی(
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سخن «: دیگو یم مهیکلمۀ کر فیدر توص يانصار  :انیکالم مغلوب در زبان صوف استعاري فیتوص. 16

حـق  از  يخـود یو آنگه تـازه بـه دسـت ب    اراستهیحضرت ب بپروده، و پس به ناز بشُسته در  ازیبه ن
را آسـان و از او   دنیو خسته را درمان، شـن  دهیبر دل تشنه بگذران ده و به قمع گوش آسوده، افرست

 فیتوصـ  ياستعارة بوقلمون را برا ) 13و  3( سوانحدر  یاحمد غزال   ).279  : 1386(» .رستن نتوان
 برخود«و  »یخراب «و نیز تعبیر  کار برده است به اند انهیمعرفت صوف یمنبع اصل عشق و وقت که دو 

کـه   چنـان . مقام علم خبر ندارد و اشارت علم بدو نرسد نیاز ا« :را براي آن آورده است» شکستن
است  یخراب حد با  کیداللت کند که معرفت را  يو اشارت معرفت بر نیاما ا. عبارتش بدو نرسد 

بر خود شکند و بـر   بود تالطم امواج بحار عشق  نجایا. نه چون علم که حدود او با عمارت است
احتـراق   ت،یـ رؤ نیرا در ا یجهان معان«: احتراق معانی: روزبهانتعابیر    ).11همان، ( ».گرددخود 
شـمع   یشـبل «: شمع زبان زیو ن) 120 همان،(کواشف  ولِیخ رباط  و )84: 1981روزبهان، ( »است

طلسمات  :القضات نیع .  )72 همان،(حالج  يبرا »یمعن قیحر«و لقب ) 70 :1996همو، (» زبان بود
همـان،  ( عصیکهة غمز  و )168همان، (، غمزه زدن حروف قرآن )135: 1370( هیآ ةغمز ،یهندس
: 1373(» .مصدور اسـت  ۀنفث شود یم محرر نجایکلمات که ا نیا«: مصدور ۀنفث :يسهرورد .  )102

  315-316( .  

  منابع
ـ  ع  ن ب  ن م رح دال ب ع  رج ف وال ابي، وز ج ال  ن با - ـ  ف  غ  م ال و  یق م  ح ال ار  ب اخ). 2007( . یل :  ق شـ  دم.  نیل

  .ر ش ن و ال  ه اف ق ث ل ل  يد م دارال
 دیالسـ   قیل ع ت وال  قیقیح ت و ال هدراس ال . سیل اب  سیب ل  ت). 1994( ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  .ش1373/ ق1414/ م1994 ، ربیع ال  لکتابدار ا ل:  روت ی ب.  یلیم ج ال
  .طرح نو: تهران. حسن لطفی تبریزيمحمد  ترجمۀ. ما بعدالطبیعه). 1378. (ارسطو -
مقابلـه و تصـحیح محمـد سـرور     . الصوفیه طبقات). 1386. (انصاري هروي، خواجه عبداهللا -

  .توس: تهران. 1و. 2چ. موالیی
. حمـد بهمنیـار  تصحیح ا. الترسل الی التوسل). 1385. (الدین محمد بن مؤید بغدادي، بهاء -

  .اساطیر: تهران
بـه اهتمـام   . معـارف  ).1353. (العلماء بهاءالدین محمد بن حسین خطیبـی  بهاء ولد، سلطان -

  .1382. طهوري: تهران. 3چ. الزمان فروزانفر بدیع
  .توس: تهران. تصحیح و توضیح علی فاضل. التائبین انیس). 1368. (جام نامقی -
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  . علم: تهران. ترجمۀ محمود بهفروزي. تصحیح لویی ماسینیون. ینالطواس). 1384. (حالج -
مقدمه، تصـحیح  ). از میراث ابوالحسن خرقانی( نوشته بر دریا). 1384. (خرقانی، ابوالحسن -

   .سخن: تهران. کنیو تعلیقات محمدرضا شفیعی کد
 الـدین  ترجمۀ رکـن . يشیراز خفیف ابن سیرت). 1363) ( ق463.د( .د م ح م  ن ب ی ل ، ع ی م ل دی -

  .بابک: تهران. به کوشش توفیق سبحانی. اري شیملطتصحیح . یحیی بن جنید شیرازي
انجمـن  : تهـران  .تصـحیح هـانري کـربن   . شرح شطحیات). 1996(. روزبهان بقلی شیرازي -

   .رانیفرانسه در ا یشناس رانیا
 .عـین و هـانري کـربن   تصـحیح محمـد م  . عبهرالعاشقین). 1981( ـــــــــــــــــــــــ -

   .1360/ م1981    .رانیفرانسه در ا یشناس رانیانجمن ا: تهران
.  یمیع ن ال  میل س  قیق ح ت. ارب االخ   صوص ن و االبرار ربیع. )1976( .ر م ع  ن ب ود م ح م ، ير ش خ زم -

ـ ر شـ  ال: قـم   ت سـ  اف . یالمـ  االس  راث ت الءایاح  ارات ش ت ان  ير داد از س غ ب  / ق1410 ، یرضـ  ال  فی
1368.   

تصـحیح  . اشـراق  شـیخ  مصـنفات  مجموعـۀ ). 1373. (الـدین یحیـی   سهروردي، شـهاب  -
  .پژوهشگاه علوم انسانی: تهران. 3ج .سیدحسین نصر

  . خوارزمی: تهران. تصحیح و تنقیح محمدعلی موحد. مقاالت). 1369. (شمس تبریزي -
. 3-1ج. حیح علینقلی منزوي و عفیـف عسـیران  تص. ها نامه ).1377. (القضات همدانی عین -

  .اساطیر: تهران
با مقدمـه و تصـحیح و تحشـیه و تعلیـق عفیـف      . تمهیدات ).1370(ـــــــــــــــــــــ 

  .منوچهري: تهران. عسیران
. به اهتمام احمد مجاهد. در مجموعۀ آثار فارسی احمد غزالی سوانح). 1358. (غزالی، احمد -

  .تهرانانتشارات دانشگاه 
بـا تصـحیحات جدیـد و    . تصحیح هلمـوت ریتـر   براساس .سوانح). 1359(ـــــــــــــ  -

  . بنیاد فرهنگ ایران  :تهران. مقدمه و توضیحات نصراهللا پورجوادي
 .2چ. 1340: تهران. الزمان فروزانفر تصحیح بدیع. قشیریه  رسالۀ ترجمۀ . قشیري، عبدالکریم -

  ).ها تعلیقات و فهرست+ مقدمه( 835: صفحات .1361 .علمی و فرهنگی: تهران
 .2چ. نفـر روزا ف  ان زم ال عید ب  یواشـ  و ح  ات حیح ص ت .فیه ما فیه). 1348. (الدین مولوي، جالل -

  . امیرکبیر:  ران ه ت
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تصـحیح و اهتمـام آرتـور    . المخاطبـات  و المواقـف ). 1935. (نفري، محمدبن عبدالجبار -

  .لمتنبیمکتبۀ ا: القاهره. آربري
 :تهـران . تصـحیح محمـود عابـدي   . المحجـوب  کشف). 1383. (هجویري، علی بن عثمـان  -
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