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 بررسی زبان عرفانی در فیه ما فیه
 عاطفه ترابی

 چکیده 

هایی است که از آغاز تکوین عرفان اسالمی و در سیر تکاملی آن همواره در کانون توجه بررسی زبان عرفانی، همواره یکی از پژوهش

ها، ابزارهای لفظی ها و بیان تجارب عرفانی و ذوقی خود ناگزیر بودند، تمام آرایهی تعلیم اندیشهعارفان برا. محققان قرار داشته است

 .و معنوی کالم و امکانات زبانی را به کار گیرند و زبان عرفانی را پدید آورند

در متون تعلیمی و عرفانی،  .تمام کارکرد علم معانی و بسیاری از کارکردهای علم بیان، ناظر به معانی ثانوی یا معنای معناست

های عارفانه و ابراز قابلیت انشا در القای معانی ثانوی، امکان بیان مفاهیم و اندیشه. های انشایی متنوع و فراوان استکاربرد جمله

  .کندهیجانات درونی را فراهم می

 معانی و علم از استفاده با دهد، مولویمی شانن گرفته است که بررسی قرار مورد دیدگاه علم معانی از در این مقاله فیه ما فیه

 به فنون این تمام در را ه توانایی خودکآن بر ، عالوههای متفاوت به صورت پرسشی، نهی و امر، جمالت موقع به و جا اربرد بهک

ای از مطالب  مایه یه درونآموزد، فیه ما فمی او به را درست طریاق و نادکمی زیباایای آگاه به نیز را گاذارد، مخاطبمی نمایش

 . ترین اثر به مثنوی از حیث محتواست موضوع آن نقد و تفسیر عرفانی و شبیه. عرفانی، دینی و اخالقی دارد

 .زبان عرفانی، علم معانی، انشا، تجربیات عرفانی :هاکلیدواژه

 مقدمه

شناسی ، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فقهی، تربیتی و روانترین اثر منثور موالنا، در موضوعات گوناگون عرفانیکتاب فیه ما فیه مهم

سخنان موالنا را پسرش . محمد بلخی، خطاب به مجلسیان یا در پاسخ به سؤالهای آنهاستالدین  مجموعۀ سخنان موالنا جالل. است

این اثر لطیف عرفانی عنان در . استسلطان ولد یا یکی از مریدان یاداشت کرده و احتماالً تدوین آن بعد از وفات موالنا انجام گرفته 

 .رفته استهای مجلسیان پیش میعنان رخدادها و فراز و فرودهای ریز و درشت روزمرّه و پرسش

از نظر موالنا معنی بر . نثر فیه ما فیه ساده و مطالب بسیار در عبارات اندک گنجانده شده است، هدف غائی نثر، بیان معنی است 

 آگاه را مخاطب جمالت موقع به و اربرد بجاک و یمعان علم از استفاده با او. چند که صورت نیز امری الزم استصورت برتری دارد، هر 

ای از مطالب عرفانی، دینی و اخالقی دارد و به علت تعلیمی و اخالقی مایه درونفیه ما فیه . آموزدیم او به را درست قیطر و ندکیم

 .مت موضوع پیام استگیری پیام به سبودن این کتاب جهت

توان بررسی و نقد های بسیار در ارتباط است، در حوزة مباحث زبانی، بر اساس علوم ادبی زبان متون عرفانی را میفهم متن با دانش

 . شوددر این نوشتار، برای تبیین اهمیّت انشا در انتقال پیام، انواع انشا در فیه ما فیه بررسی می. و تحلیل کرد

 رد انشا در فیه ما فیه تحلیل کارک

 ،یپرسش ،یخبر به زبان یهاجمله میتقس. نندکیم میتقس یتعجب و یامر ،یپرسش ،یخبار نوع چهاار به را جمله هاباانز غالب در

 نۀاربرد روزاک در است امّا تعجب و فرمان سؤال، خبر، یهامقوله ان،یب یبرا بیترت به یدستور یهامقوله عنوان به یتعجب و یامر

 باشد؛ مثل نداشته مطابقت آن یمنظور و یینقش معنا با جمله یدستور صورت است، نکمم ،نوشتار در چه و گفتار در چه زبان،

 زبان، دستور. مینک استفاده یا نهی خیتوب یمعنا انیب یبرا یامر جملۀ از ای میببر ارک به فرمان و امر انیب یبرا را یجملۀ پرسش هکنیا

 یمعن ای جمله یمنظور و ییمعنا یهامقوله یبررس یمتول ،یمعان دانش و جمله است یاصل یمعن ای یاصل یهالهمقو یبررس یمتول

 را آن و آن سخن گفت ذبک و صدق در بتوان هک است یاجمله خبر .نندکیم میتقس ییانشا و یخبر نوع دو است که به یثانو

 توانینم هک است یاجمله امّا انشاء، .اندشده مردود زین یو گاه اثبات متعدد نیبراه با یزمان هک یعلم نیقوان رد؛ مثلک رد و اثبات

 ،ینه امر، لیقب از یموارد ییانشا یهاجمله مضمون شود،ینم مربوط یجار یهاتیواقع به رایگفت ز آن سخن ذبک و صدق دربارة

 .است ...و تأثر ق،یتشو آرزو، درخواست،

ایم و ضلع سومی به نام عالم خارج در کار ، فقط با دو عالم لفظ و معنا مواجه...نهی، تعجّب و تمنّا ودر جمالت انشاائی نظیر امر، »
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« .نیست زیرا معانی انشائی فاقد جنبۀ حکایی از عالم خارج هستند بلکه چه در مفردات و چه در جمالت، الفاظ با معانی پیوند دارند

 (4931:62واعظی،)

، معنا یا معناهای ضمنی (معنا)= ها در عین رساندن مفهوم اولیه و شایع ای قطعی تام ندارند؛ برخی جملهها همواره یک معنجمله»

 .دارند( معنای معنا)= دیگری هم 

یعنی . شود و نقشی مهم در هنری کردن جمله دارد، معنای معناستدر واقع معنایی که پس از معنای عام و اولیه کالم ظاهر می

تمام کارکرد علم معانی و بسیاری از کارکردهای علم بیان ناظر به همان . در بطن جمله درج است امّا مکتوب نیستمعانی ثانوی که 

 (191: 4955محبّتی،)« .معانی ثانوی یا معنای معناست

ان بیان مفاهیم و قابلیت انشا در القای معانی ثانوی امک. های انشایی متنوع و فراوان استدر متون تعلیمی و عرفانی، کاربرد جمله

 ای مسئله از ییانشا جملۀ ،اهمیت بسیار دارد یمعان دانش در جمله. کندهای عارفانه و ابراز هیجانات درونی را فراهم میاندیشه

به  خود یاصل یمعن در ییانشا یهاجمله هک یموارد. است ندهیغرض گو و قصد و شهیاند انگریب هکبل دهدینم خبر یرونیب یاحادثه

 .است برابر چند ،است رفته ارک به خود یثانو یمعن در جمالت نیا هک یعوض موارد در است، معدود و مک اریبس رفته راک

زبان عرفانی از . نامندکنند که آن را زبان عرفانی میها، انتقال معانی و احوال خود از زبانی استفاده میعارفان در بیان اندیشه»

تجربیات عرفانی، غیر قابل وصف و بیان ناپذیر . گیری آن نقش داردسی است و عناصر متعددی در شکلهای مختلف قابل برردیدگاه

از این رو عارفان برای . ها و تجربیاات عقالنی آنها در این عالم مادی استخاستگاه زبان متداول روزمره، زندگی عادی انسان. است

ها، ابزارهای لفظی و معنوی کالم و امکانات زبانی را به ناگزیر بودند، تمام آرایه ها و بیان تجارب عرفانی و ذوقی خودتعلیم اندیشه

 (453ا4953:456میرباقری فرد و محمدی،)« .کار گیرند و زبان عرفانی را پدید آورند

-شود که جملهیه روشن میبررسی فیه ما ف در. های عارفانه و تعلیم به کار رفته استانشا در فیه ما فیه برای بیان مفاهیم و اندیشه

 . دارد یتوجه قابل ثرتک هاجمله ریسا نسبت و امری به یپرسش یها

 :ـ جمالت پرسشی4

اغراض بالغی این . دهدرود و همین امر، جنبۀ ادبی و بالغی زیبایی به کالم میگاه استفهام در مفاهیمی غیر از پرسش به کار می

 :نوع استفهام عبارتند از

 :تا توبیخ و مالم

! ها سابق بود، پیش از آنکه در این وجود آیی؟ها و عنایتمادر و پدر در عالم ارواح هست کردم و از من بر تو لطفنه من تو را بی»

 (219: 4931زمانی،. )«کنی؟آن را چرا فراموش می

 (361همان،. )«نگشتی؟ و مؤاخذه بر کافران بر این خواهد بودن که تو را گمانی نیامد، چرا احتیاط نکردی و طالب ما»

 : ا استفهام انکاری

 (491همان،. )«حادث از قدیم چون خبر دهد؟»

 (436همان،. )«جزو، کل را چون آموزد؟»

 (435همان،. )«هرگز کسی گندم کارد، جو بردارد؟»

 (299همان،. )«!اکنون بر پشت آینه هزار گونه نقش سازند و جواهر نشانند، روی آینه را چه زیان دارد؟»

 (256همان،. )«چون شاید که عالی، اَدنی را سجود کند؟»

 :ا استفهام تقریری

 (213همان،. )«تر؟نه در زمان مجنون، خوبان بودند از لیلی خوب»

 :ا طنز و مسخره و تحقیر

 (461همان،. )«لیلی چه باشد و چه خوبی دارد؟»

 (439همان،)« !ات پیداستپاشنهاز : گفتند که! آیی؟ گفت از حمّاماُشتر را گفتند که از کجا می»

 (254همان،. )«بیند، تار موی در دهن اشتر چون بیند؟یکی شتر را بر مناره نمی»
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 :ا تعظیم

 (69همان،. )«!چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟: گفت»

 :ا بیان تعجب و حیرت

 (461همان،. )«!چه دیده بود که بدان حال گشته بود؟ آخر، در وی»

 (266همان،. )«!هیزم از دیگ کی گریزد؟»

 (966همان،. )«!برند به احوال عارفان؟آید که این حافظان، چون بو نمیمرا عجب می»

 (323همان،. )«!آگه شود که من در دست کیستم؟: زهی عظیم کمانی که»

 :ة مخاطبا اثبات عقیدة خود و بطالن عقید

 (26همان،. )«!دیدی که راست نشدی و از آن چه بودی بازنگشتی؟»

 (26همان،. )«!کرد که در من بشریت نیست به خالف راستی بوددیدی که در او بشریت هست و آن چه دعوی می»

 :ا اظهار یأس

 (461همان،. )«!و چرا دشنام دادم؟! و چرا زدم؟! چه کردم؟! آه: گویدروزی دیگر بعد از هوشیاری می»

 :ا تنبّه و عبرت

 :شوندشروع می« بینینمی»رود که معموالً جمالت با در فیه ما فیه جمالت پرسشی به جهت عبرت و تنبه بسیار به کار می 

 (93همان،. )«!بینی که آدمی را صد چیز آرزوست گوناگون؟نمی»

 (19همان،. )«!خورد؟گیرد و میبرد و میبه هر نجاست دست می! بینی که دیوانه هم جسد و دست و پا دارد، اما تمیز ندارد؟نمی»

 (461همان،. )«!آید؟آید، خمر خورده از این دست و پای و زبان و رعایای وجود چه فسادها میبینی که چون مستی مینمی»

 (464همان،. )«!بینی که نفس در خواب، کجاها رود و روح در تن است؟نمی»

-ها و گلزارها و ریاحین، جمال بهار را به واسطۀ ایشان تفرّج میشود، در اشجار و سبزهرا چون ظاهر می بینی، نسیم بهارنمی»

 (451همان،. )«کنی؟

 (226همان،. )«!ها رفتند و پوسیدند و نطق و حکایت ایشان و علوم ایشان مانده است از بد و نیک؟ها و قالببینی، این گلنمی»

. «!د هزار درم باشد و گرسنه باشی و نان نیابی، هیچ توانی آن درم را خوردن و غذای خود کردن؟بینی که اگر تو را صنمی»

 (253همان،)

 :ا برای تأکید و تقریر خبر و جلب توجه

 :آیددر این صورت بعد از جملۀ پرسشی، جملۀ خبری می 

 (33ان،هم. )«!هم نماز: فرمود! تر به حق راهی هست؟از نماز نزدیک: سئوال کرد که»

! بیا سوگند بخور که در اندرون چنین اندیشه نکردی؟: یا! هیچ قاضی گوید که تو در اندرون چنین اقرار کردی یا چنین بیع کردی؟»

 (266همان،)« .زیرا کس را بر اندرون حکمی نیست. نگوید

 (922همان،)« .برقی پُرتگرگ، پُرباران، پُربرف، پُرمحنت! وآنگه کدام برق؟»

 :افات و استبعادا بیان من

و کو دانستن علم حاکم و ! کو دانستن علم احکام؟. اما احوال درویشان و فقیران مصاحبت است با پادشاه و دانستن علم حاکم»

 (253همان،. )«!مصاحبت پادشاه؟

 (616همان،. )«!تو کجا و تن کجا؟! های دیگری؟لرزی بر این تن، چون یک ساعت با وی نیستی، جایاکنون چه می»

 (441همان،. )«!نسبت به وی همه کمال است امّا نسبت به خلق، خلعت و دار کی یکی باشد؟»

 :ا اظهار ندامت

 (436همان،. )«!چه گناه کردم؟! آه: در فغان و زاری آمد که»

 (936همان،. )«!طلبیدم؟من به وجود چنین چیزی، چنان چیز حقیر چون می! آوه»
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 :ا تهدید

 (199همان،)« .واندی و چرا پنهان کردی؟ واال گردنت را همین لحظه به شمشیر ببرّمخالبته بگو که چه می»

جمالت پرسشی در فیه ما فیه، بیشتر برای خبر دادن به مخاطب و آگاهی او، جلب توجه به معنی و گذشتن از صورت ملفوظ کلمه 

آمده بیان شده االت و وقایعی که دفعتاً پیش میمطالب فیه ما فیه به مناسبت سؤ. آیند و معلوم نیست، سؤال کننده کیستمی

 :است

 (4931:461زمانی،)« .گویند؟ زیرا که همه منجمدندجمادات را جماد چرا می»

 :ـ امر1

 :دارد یتوجه قابل ثرتک هاجمله ریسا نسبت شود که جمالت امری نیز مانند جمالت پرسشی بهبررسی فیه ما فیه روشن می در

 :ا عبرت

 :شوندشروع می« بناگر»رود که معموالً جمالت با فیه جمالت اماری به جهت عبارت بسیاار به کار مای در فیه ما

 ( 4931:436زمانی،. )«!ها پیدا کندبنگر که چون این ظلمات و حجب برخیزد، چه سان واقف گردد و از خود چه علم»

 (461همان،. )«!وه باشدپایان باشد، بنگر که آن را چه عظمت و شکجا که اندیشه بیآن»

 (433همان،)« .نگر که چقدر گشاد داری و چقدر قبض داریدر جزا می»

 (263همان،)« .کندچون و چگاونه و بی قلم و آلت مصوّر میدر ایان تصوّرات که آنها را بای. اکناون تصرفات حق را در نگر»

 (959ان،هم)« .دان که در آن عالم هستبینی، میهر چه در این عالم می»

 (354همان،. )«!آخر، غوره را بنگر که چند دوید تا به سواد انگوری رسید»

صحبت عاقل . بنگر که آن پشم از مجاورت عاقلی، چنین بساط منقش شد و این خاک به مجاورت عاقل، چنین سرایی خوب شد»

 (359همان،. )«!در جمادات چنین اثر کرد، بنگر که صحبت مؤمنی در مؤمن چه اثر کند؟

 :ا ارشاد و ترغیب و تشویق

 :روددر فیه ما فیه جمالت امری به جهت ارشاد و ترغیب بسیار به کار می 

 (26همان،)« .باید که در حال، شوکت و قدرت مرا بینید و خود را مقهور من دانید تا کارها میسر شودپس می»

 (19همان، )« .ید در دینها کند و یاری جوباید که آن ممیّز خود را عاری از غرضآدمی می»

 (499همان،)« .چون آن صورت را ببینی، دلیر بر وی حمله کن، پیدا شود که خیال است»

 (499همان،)« .در حضرت او خاموش کن و خود را به وی ده و صبر کن»

تر است و احوال تو به کدام نافعآزما که از گریه و خنده، از صوم و نماز و از خلوت و جمعیت و غیره، تو را کدام اکنون تو خود را می»

 (431همان،)« .شود، آن کار را پیش گیرتر میطریق راست

 (15همان،)« .روی، سر راه را نگاه داراگر در راه نمی»

 (15همان،)« .تو راستی را پیش گیر، هیچ کژی نماند»

 (942همان،)« .باید رهیدن تا چیزی شویاز آن فهم می! تو را آن فهم، بند است»

چون بر در او رسیدی، عقل را طالق ده که این ساعت، عقل، . عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد»

 (949همان،)« .چون به وی رسیدی، خود را به وی تسلیم کن. زیان تو است و راهزن است

 (134همان،)« .هر جا که باشی و در هر حال که باشی، جهد کن تا مُحب باشی و عاشق باشی»

 (391همان،)« .همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی»

 :ا تمنی و تقاضا و آرزو

 (69همان،)« .آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلّی و قرب باشد، مرا یاد کن: پادشاهی به درویشی گفت که»

 :ا تهدید و تحذیر

 (924همان،. )«!، وای بر تودار که به دست خودت خواهم کشتن اکنون پای: گفت»
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 (914همان،)« .باید کردن و لقمۀ هر کسی را نباید خوردنچنین درویش را احتراز میهم»

 : ا تعریض

 (646همان،. )«!باش و ما را یاد مکن، شبت خوش بادتو به مراد خود مشغول می: گفت»

 :ا تسویه و تخییر

 (11همان،. )«!بر زند های دیگر سرها نباشد، از دریچهاگر این دریچه»

 (13همان،. )«!با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود که سری است رفتنی، چه امروز، چه فردا»

 (36همان،. )«!اندچراغ! ایشان را چه تفاوت کند باال یا زیر؟: فرمود که. ثقیلی آمد، باالی دست بزرگی نشست»

 : ا اذن و اجازه

 (493همان،)« .ا نظر بزرگی بر تو افتد، آن مقصود، تو را حاصل شوداز چلّه برون آی ت»

 (219همان،. )«!ها و سوداها؟آخر چند از ما دوری و بیگانه و در میان تشویش! بیا»

 (361همان،. )«!مثال شنویمثال بیا تا سخن بیتو بی: فرمود که»

 :ا تعجب

 (433همان،. )«!زچه جای مویز؟ چه، جای درّهای عزی! باز کن تا ببینی»

 (263همان،. )«!نشان باشد و چه لطیف باشدبنگر که او چه بی»

 :ـ نهی9

 :ا ارشاد

 (4931:451زمانی،)« .مراد دارید تا به مراد ابدی برسیدسررشته را فراموش مکنید و پیوسته نفس را بی»

 (992همان،)« .آن اخبار کنند، قبول کنمنکر مشو و اگر از . چنین تو را به صد عالم دیگر گوناگون خواهند بردنهم»

 ( 133همان،)« .امتحان از او قبول مکننفس نیز اگر دعوی بندگی کند، بی»

 (332همان،)« .ها را از اسباب مبین که آن معانی در اسباب، مستعار استها و لذّتاکنون خوشی»

 :ا توبیخ

 (36همان،)« .در نماز نشاید پدر را و برادر را پرسیدن و تعظیم کردن»

 (499همان،)« .سخن مگو تا پیدا نگردی»

 (246همان،)« .ام، برای من کسی را چیزی مگوییدصدبار گفته»

 :ا تهدید و تحذیر

 (216همان،)« .شنوید، به هر کس مگوییدهان و هان تا آن را به اغیار نگویید و شرح نکنید و این سخن ما را که می»

 (216همان،)« .و به نادانی از آن کوزه آب خورید، شما را زیان دارد های شما افتندمبادا که در کوزه»

 (249همان،)« .انداند و خود را بر خدا زدهبا حق پنجه مزنید که آنها که بر چنیان سپر زخم زدند، در حقیقت با خدا جنگ کرده»

 (942همان،)« .ر باشیهر چند بیش فهم و ضبط کرده باشی، از فهم، عظیم دو! زنهار مگویید که فهم کردم»

 (966همان،)« .زنهار بیماری و مردن را در حق من متّهم مکنید که آن جهت روپوش است»

 :ا امر

 :گاهی مراد از فعل نهی در ادبیات فعل امر است

 (294همان،)« .غم مخور: حق تعالی گفت»

 (165همان،)« .یاد او مباشپس حاجات خود دم به دم عرض کن و بی»

 :ا تحقیر

 (26همان،)« .کنون در این حالت که اسیرید، امید از حضرت من مبرّیدا»

 (25همان،)« .اکنون در این معصیت نیز، اومید مبر و تضرع کن»
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 (96همان،)« .باشکن و ترسان میاکنون تو نیز به هر تصوّری و هر رأیی اعتماد مکن و تضرع می»

 (96همان،)« .ددر آن خوف و بیچارگی هم از او امید نباید بری»

 :ـ ندا1

های امر، پرسش بالفاصله پس از منادا برای بیان مطلب و جلب توجّه های بسیاری از جملهدر بررسی منادا، در فیه ما فیه، نمونه

 :مانند. کندمخاطب ذکر شده است و متن تعلیمی را مؤکد و ذهن مخاطب را متوجّه و متمرکز می

 :خبری1. 4

 ( 4931:233زمانی،. )«!یدیمما او را د! ای خواجه»

 (256همان،)« !دانستم، اال ترک ادب نکردم، در حضرت تو و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنممی! یارب: گفت»

 : امری 1. 1

 (436همان،)« .هیچ غم مخور که تو را نگذارم که به خلق مشغول شوی! ای محمّد: گفت»

 (233همان،. )«!مااز آن مستوران خود یکی را به ما بن! ای بارخدایا»

 (219همان،. )«!مشنو از این چیزها که حسودان در عالم بسیارند! هان ای زن: عرب گفت»

 :پرسشی 1. 9

 (499همان،. )«!و اگر آن سیاه را مادرش چنین وصیّت کرده باشد، من چه کنم؟! ای مادر: گفت»

ماللت که حاجات روا یم، در آن کنج زندان با هزار قُل هُوَ اهلل بیخواندآن چه حالت بود که به صدق، ما تو را می! خداوندا: گویندمی»

 (451همان،. )«!کردی؟

 (212همان،. )«!ای؟سررشته را گم کرده! ای زکریا! نها هجواب آمد ک»

 (935همان،. )«چه خواهی؟! یا بایزید: حق با بایزید گفت که»

توان در مورد خصوصی ندارد و معانی مجازی هر سه نوع جمله را میندا حکم م. اما معموالً ندا در جمالت پرسشی و امری است

 .جمالتی که مشتمل بر حرف نداست، ذکر کرد

 : گاهی ممکن است ادات ندا را ذکر نکنند

 (499همان،. )«!باید؟به چه دانستی که او را سر بریان می! شیخ: گفتند»

 (923همان،)« .ا سرماستاینک پوستینی در جوی افتاده است و تو ر! استاد: گفتند»

 : مفید معنی کثرت و تعظیم و معادل است« ی»و « ای»گاهی ادات ندا از قبیل 

 (236همان،)« .ترای نقش تو، از هزار معنی خوش»

 :کندمتن تعلیمی را مؤکد و ذهن مخاطب را متوجه و متمرکز می

 (33همان،. )«!رودای، از من نمیدر من خواست او نهاده! خداوندا»

 :برانگیختن به امری است، به وسیلۀ ندا: ا اغراء

 (946همان،. )«!بیرون آی! ای غالم: زد کهبانگ می»

 :ا تحسر و توجع

 :مانند. ها و دردها و اظهار دلتنگی استگاهی ندا، وسیلۀ بیان حسرت 

 (122همان،)« .بیست سال عمر من و سعی و طلب من به باد رفت! واوَیلتَاه»

 : وریا تذکر و یادآ 

 (431همان،)« .پاک کنید که جایگاه و مقام من است! ها را ای بندگان منخیال»

 (314همان،)« .چندان که تو در این طلبی که حادث است و وصف آدمی است، از مقصود دوری! ای آدمی»

 :ا استغاثه و فریادخواهی

 (256همان،. )«!ی؟کنکنی و دور میهمه تو کردی و فتنۀ تو بود، مرا لعنت می! یا رَباه»
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 (136همان،. )«!کی روا داری که مرا به دست ظالمان دهی؟! خداوندا»

 (366همان،. )«!و یا حق! یا رحمن! یارب: کند کهحضرت حقّ را مُقرّ شد و ناله می»

 (643همان،. )«!یا اهلل! یا اهلل: کند کهشود، آغاز میهمین که رنجش پیدا می»

 : ا تعجب و شگفتی

 (966همان،. )«!کردم؟من آنها را چون تمنا می !ای عجبا»

 : ا تعظیم

 (341همان،. )«!آن سخن را من نگفتم! ای شاه عالم»

 :ا تحقیر و خوارداشت

 (261همان،)« .استغنای او ثابت است! ای مردک»

 (956همان،)« .دهیتر است از آن چه، تو به قدم عالم گواهی میدهد، آساناین که به حدوث گواهی می! اکنون ای سگ»

 (313همان،. )«!آن سخن را چون گفتی و چه زهره داشتی؟! ادبای رند بی»

 (361همان،. )«!کافرکای  هفرماید کخدا می»

 :ا تنبیه و تذکر

 (31همان،)« .لطف من به همه رسیده است، خواهم که در حقّ تو نیز احسان کنم! ای خفّاش: گوید کهمی»

به نعمت و نان ریزة او و ابای او پرورده شدم و بزرگ شدم، الجرم بدین ! گویدراست می! ت و ارکانو اکابر دول! ای اهل دیوان»

 (441همان،. )«!امحقیری و رسوایی

 (421همان،)« .حاجت تو را در حالت دعا و ناله زود برآوردمی! ای بندة من: فرماید کهحق تعالی می»

 :ا تحقیر و تعجیز

 (449همان،)« .را از خاک برگرفتیم و پروردیم و به نان و خوان و نان پاره و نعمت ما و ابای ما کسی شداین فالن ! ای اهل دیوان»

 : ا تمنی و ترجی

سازند و بیانگر ادات تمنی و ترجی از قبیل کاش، کاشکی، بود آیا، آیا بود، آیا شود، چه بودی، مگر و تا بو که همه جملۀ عاطفی می

 :میل گوینده هستندآرزوی تحقق امری، مطابق 

 (443همان،. )«!خواهم که خداوندگار را بدیدمیمی»

 (35همان،. )«!کاشکی تهی بودندی، از آن هذیانات»

 (131همان،. )«!یا لَیتَ که به عکس این بودی»

« .تگوید که کاشکی پیغامبر نبودمی و به این عالم نیامدی که نسبت به آن وصال مطلق، آن همه بار و عذاب و رنج اس»

 (393همان،)

 :ـ دعا0

معموالً مضارع التزامی که ماقبل آخر )ای است که با افعال دعایی دعا یک معنای عام دارد که واضح است امّا معنای خاص آن جمله

ب به کار باشد؛ یعنی به ایجاب و سل( نفرین)یا منفی( آفرین)دعا ممکن است مثبت . باد، مبیناد و کناد: بیاید، از قبیل( آن الف باشد

 : رود

-:4931زمانی،)« .اند و ظالم نیستند، ایشان را از رزق خویشتن با نصیب گردان و از ایشان دری  مدارآنها که ایمان آورده! خداوندا»

196 ) 

 (196همان،)« .باطن را از وسواس و مشاغل نفسانی خالی گردان و از سوداها و فکرهای فاسد و باطل پاک کن! خداوندا»

 (196همان،)« .تو نیز پاسبانان عنایت خود را بر درون ما گماشته گردان! اخداوند»

 (161همان،. )«کنی، من نیز آرزویی دارم، میسّر گردانچون حاجت همه روا می! خداوندا: زکریا گفت»

 (165همان،)« .مرا غیر این سیر و گردش، گردشی دیگر، روحانی میسّر گردان! خداوندا»
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 (313همان،. )«!عاقبت، محمود باد. اقبت استفی الجمله، اصل، ع»

 :کندعالوه بر مواردی که شرح داده شد، سوگند نیز جمله را انشایی می

 :جمله خبری برای بیان قسم

 (56همان،)« .دانمواهلل من تازی نمی»

 (413همان،)« .ای واهلل هم از حقّ است»

 (432همان،)« .رومنکه سوی روز میکسی در شب تاری نشسته است، بیدار به عزم آ! ای واهلل»

 (246همان،)« .واهلل که من از شعر بیزارم»

 (221همان،)« .امید باید داشتن و ایمان، همین خوف و رجاست! ای واهلل»

 (231همان،)« .ایشان را باالیی و بزرگی هست امّا بی چون و چگونه! ای واهلل»

 (312همان،)« .اممعتقدم و عاشق! ای واهلل»

شود، تنها ای که در تجربه حاصل میبرد، محدود نیست و معنی تازهعرفانی، مانند هر زبان دیگر، به الفاظی که به کار می زبان»

با زبان عرفانی نه تنها اصطالحات، بلکه عالوه بر آنها، . استحالۀ همان الفاظ که ارادة جدیدی در آنها دمیده شده باشد نیست

عارف، بدون توسّل . آید که سرنوشت آنها لزوماً بسته به سرنوشت اصطالحات نیستی به وجود میتمثیالت جدید و نمادهای جدید

تواند، جهانی از تمثیالت و نمادها بیافریند که به اندازة واژگان به این اصطالحات، ولی در عین حال بدون طرد قطعی آنها می

 (4969:266نویا،)« .اصطالحات قادر به بیان تجربۀ اوست

 ریة تمثیلینظ

های به باور آکویناس، گزاره. های توماس آکویناس، متکلم مسیحی قرن سیزدهم میالدی استوار استنظریۀ تمثیلی بر پایۀ دیدگاه»

گردند که از حوزة تجربۀ مستقیم بیرونند و ما برای حکایت از این امور، ضرورتاً واژگانی را مورد استفاده قرار دینی به اموری باز می

شان گرفت زیارا در توان این واژگان را به معنایای کامالً مغایار با معناای حقیقیاز این رو، نه می. ایمدهیم که در این حوزه یافتهمی

شان گرفت، چاون در این صورت، مشکل تشبیه آید و نه باید چنین واژگانی را به معنای حقیقیاین صورت، مشکل تعطیل پیش می

 (4953:443فوالدی،)« .انه این است که آنها را مبتنی بر تمثیل بدانیمراه می. آیدپیش می

 زبان تمثیلی

گوید امّا مقصودش شاود که گوینده به وسیله آن چیزی میدر علم بالغت تمثیل، تصویر، بیان غیار مستقیم، یا مجازی تلقی می» 

 . چیز دیگری است

کوتاه یا بلند، پیامی اخالقی، دینی، عرفانی و یا اجتماعی و جز آن را با شرح یا بنابراین تمثیل نیز چون استعاره، در قالب حکایت 

ها آن است که در پرتو ذهن گونه داستاننکتۀ مهم در این. های تمثیالت رمزی هستندنماید، همه از نمونهمکتوم و رازآلود بیاان می

این . اندبه طور مجازی شخصیت پیدا کرده. ..قل، عشق، حسن و حزنپرور گوینده، اشیا، حیوانات، بلکه مفاهیم انتزاعی چون عخیال

های معنوی، عرفانی و یا اجتماعی آنها کند و اساساً واقعیتی ورای پیامزبان رمزی و تمثیلی به طور مستقیم از واقعیت حکایت نمی

ها باید در جستجوی دانۀ معنا بود؛ چرا که قصهاز این رو، در پیمانۀ این . نیست؛ هر چند ممکن است، واقعیتی مبنای آن پیام باشد

 (94ا4953:92سعیدی روشن،)« .شویماگر به دنبال مفاد لفظی آنها باشیم، با مشکل مواجه می

ترین و بلندترین معانی، در قالب تمثیالت، عارف را برای بیان تجربیات فیه ما فیه از جمله متون تعلیمی و عرفانی است که  دقیق

 :مانند. دهدها یاری میتعلیم اندیشه عرفانی و

ما را غرض این جا مثال است امّا آن جا نه جمل است و نه : گفت. آخر در زمستان نیز همان آفتاب هست: سائلی سؤال کرد که»

 (424ا4931:422زمانی،)« .مثل دیگر است و مثال، دیگر. حمل

حق تعالی نور خویشتن را به مصباح تشبیه کرده است، جهت . ل، دیگرمثال دیگر است و مث. هر چه گویم، مثال است، مِثل نیست»

 (114همان،)« .مثال و وجود اولیا را به زجاجه

 های فیه ما فیهتأویل رموز قصه
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در . نماید، داللت داردرمز عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن می»

یعنی آنچه ظاهر یک عالمت . لمۀ رمز، در تمام معانی یک صفت مشترک وجود دارد و آن عبارت از پوشیدگی و عدم صراحت استک

کند، مقصود نیست بلکه منظور معنی و مفهومی دهد و داللت مینشان می( به اعتبار مدلول آن)یا شیء یا کالم یا شکل یا کلمه 

 (1ا4953:6پورنامداریان،)« .رداست که در ورای ظاهر آنها قرار دا

جاست که کاربرد آن در زبان عرفان با گیرد؛ یعنی هیچ رمزی نیست که زمینۀ تمثیلی نداشته باشد و اینرمز از تمثیل مایه می»

 (196ا4953:195فوالدی،)« .انسجام معانی عرفانی سازگاری بیشتری دارد

 :مانند. رسدکند که با رمزگشائی عارفانه به پایان میایت تمثیلی را مطرح میموالنا در تبیین عمل خالص و عمل ریاکارانه حک

اش این است که افالک را برای خود آفریدم، این اَنَا الحَق است، معنی. تُ االَفالکَ، هم اَنَا الحَقّ استلَوالکَ لَما خَلَقْ: فرمایدحق می»

 (413ا4931:416زمانی،)« .به زبان دیگر و رمز دیگر

تأویل به . تأویل این متون از این رهگذر، گریزناپذیر است. در متون دینی معنا مبهم است اما مؤمنان ناگزیرند که معنا را دریابند»

چشم بُک و شالیرماخر پلی بود، میان معنای راستین و نهایی متن و شرایط کنونی تأویل کننده؛ پلی میان افق آشنای امروز با افق 

بُک به جای اینکه . آیدشد که به کار شناخت متن میفق گذشته، خود نه موضوع شناخت بل ابزاری دانسته میاما ا. معنای متن

 (4934:323احمدی،)« .معنای متن را خوانا با شرایط امروز فرض کند، به ضرورت بررسی تاریخی متن تأکید گذاشت

توان این تمایز را مورد ای پیشرفته از تجرید میکه تناها در پله گادامر میان تأویل متان و شناخت متن تمایزی قائل نشد و نوشت»

به نظر گادامر اساساً تأویلی درست و قطعی « .هایی از تأویل هستندتمامی اشکال شناخت، گونه»: او بارها تکرار کرد. بحث قرار داد

 (369همان،)« .وجود ندارد

 :آوردرآنی و احادیث نبوی را با تأویالتی لطیف به گفت اندر میگرا دارد و نوعاً آیات قموالنا ذهن و زبانی تأویل

اش این نیست که معنی. نشاید که عالم به زیارت امیر آید، تا از شرور عالمان نباشد: اند کهخلقان، صورت این سخن را گرفته»

« .د و صالح و سداد او به واسطۀ امرا باشدشر عالمان آن کس باشد که او مدد از امرا گیر: اش این است کهاند، بلکه معنیپنداشته

 (29ا 4931:21زمانی،)

دهاد که او نشان می. دهد، الفاظ و اصطالحات عرفانی در آغاز تکامل عرفان، همگی مدلول محور هستندنویا به درستی نشان می»

ن است و سپس اندک اندک به صورت یابد؛ تأویلی که نخست، شامل تفسیر متن قرآچگونه واژگان دینی از طاریق تأویل بسط می

همان طور که نویا یادآور شده . آیدتفسیر تجربۀ خاص صوفیان با استفاده از کلمات مأخوذ از قرآن، ولی حامل معنایی تازه در می

های عرفانی یلشوند، بعد از آن این الفاظ در تأواست، الفاظ قرآنی در آغاز با همان معنای عام در تفسیرهای معمول به کار بسته می

. شودای به این الفاظ الحاق میای که در تفسیرهای خاص صوفیه، معانی تازهگیرند؛ به گونهاندک اندک از مدلول عام خود فاصله می

 . این حرکت از نظر زبان شناختی، یعنی بسط کارکرد ارجاعی به سمت و سوی کارکرد عاطفی و شعری زبان

ارتباط مستقیم . ظ و اصطالحاتی مواجهیم که عموماً برخاسته از اصطالحاات رسمی و قرآنی هستنددر آثار کالسیک عرفانی با الفا

کند؛ ای را در زبان عرفانی قطعی میهای اخالقی آن در عرفان نخستین، ظهور چنین حادثهعرفان اسالمی با قرآن و تأثیر آموزه

 (99ا4953:91میرباقری فرد و آلگونه،)« .رودمییعنی زبان عرفانی در این دوره تعلیمی ا اخالقی به شمار 

اقتباس از . از مختصّات دیگر نثر فیه ما فیه اقتباس از آیات و حلّ آیات قرآنی در نثر، همراه با تعبیرات، اصطالحات و احادیث است

-تأیید و تأکید معنی قبل آورده میآیات قرآنی و احادیث نبوی به اقتضای معنی با اتّصال کامل در دنبال عبارت فارسی یا به عنوان 

 : مانند .شود

تره فروش یا بقّال اگرچه اسطرالب دارد امّا از آن چه فایده گیرد و . آدمی اسطرالب حقّ است امّا منجّمی باید که اسطرالب را بداند»

؟ پس اسطرالب در حقّ منجّم به آن اسطرالب چه داند، احوال افالک را و دوران و برجها و تأثیرات و انقالب را الی غیر ذلک

نَا بَنی کَرَّمْ عَرَفَ رَبَّهُ همچنان که این اسطرالب مِسین آینۀ افالک است، وجود آدمی که وَلَقَدْ سَهُ فَقَدْعَرَفَ نَفْ سودمندست که مَنْ

 (32ا4931:39زمانی،)« .آدَمَ اسطرالب حقّ است

 ارتباط لفظ و معنا
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و بیانگر ( آفاقی و انفسی)های بیرونی های کالمی، مرتبط با واقعیتعالئم و نشانه. لفۀ لفظ و معنازبان انسان ترکیبی است از دو مؤ»

شنویم، ذهن ما ای را میاین ارتباط چنان وثیق است که در فضای تعامل خویش با دیگران، هنگامی که سخن گوینده. معانی است

شود، چندان که زشتی و زیبایی معنا باعث محبوبیت یا ر با معانی روبه رو میکند، یکسبدون التفات به صورت الفاظی که او ابراز می

گونه ارتباط ذاتی میان لفظ و معنا برقرار نیست و پیدایش معانی جدید و اشتراک و واضح است که هیچ. شودمنفوریت الفاظ می

 (46ا4953:46سعیدی روشن،) «.تحول پذیری رابطۀ لفظ و معنا، گواه اعتباری بودن این ارتباط و سببیت است

صوفیان، نوعاً، آن را به معنی حقیقت باطنی و غیبی یک شیء، در برابر . معنا در کالم، تصوف و ادبیات، اصطالحی کلیدی است»

 (4931:443چیتیک،)« .واقعیت برونی و ظاهری آن شیء: دهند که عبارت است ازصورت قرار می

 : داند؛ به مظروف اشاره دارد نه ظرفجام و باده میموالنا صورت و معنی را به منزلۀ 

اند، بر تو گفتند که از لیلی خوبترانمجنون را می. امّا محبوب مجنون نبودند! تر؟نه در زمان مجنون، خوبان بودند از لیلی خوب»

من . دست من همچون جامی استلیلی به ! دارم و لیلی صورت نیستآخر من لیلی را به صورت، دوست نمی: گفت کهاو می! بیاریم

-:4931زمانی،. )«!از شراب آگاه نیستید. نوشم و شما را نظر بر قدح استنوشم، پس من عاشق شرابم که از او میاز جام، شراب می

213) 

و گویندة  معنا به عنوان محصول فرآیند اظهار زبانی، مقام و مرتبتی دیگر از معناست که برخالف مرتبه نخست معنا، از سوی مؤلف»

از زبان و مناسبات واقعی و موجود میان لفظ و معنا در « فاعل ارتباطی»متکلم و مؤلف به عنوان . شودکالم مدیریت و کنترل می

-کنار دیگر عوامل دخیل در ارتباط معنایی و انتقال پیام، سود جسته و پیام و مراد و معنای ذهنی خویش را به مخاطب منتقل می

های زبانی و ساختارهای متنوع جمالت سر و کار دارد و از طرف دیگر، با از معنا از یک طرف، با الفاظ، عبارات، قالباین جنبه . سازد

« .متکلم و کاری که او قصد انجامش را با عبارات دارد و شرایط و موقعیتی که متکلم و مخاطب را احاطه کرده است، درگیر است

 (4931:66واعظی،)

از نظر موالنا معنی بر صورت رجحان دارد، هر چند که صورت نیز تا وقتی حافظ . گریزی داردگرایی و معنیرتمولوی نقدی بر صو

های سطحی جهان اعم از آفاقی و انفسی و ها و الیهشود، بر پدیدهصورت در نزد موالنا اطالق می. معنی است، امری الزم است

یکی وجه پنهان که حقیقت هستی است و دیگر وجه آشکار که : دو وجه دارد معنی. بر حقیقت راستین جهان اطالق شود« معنی»

 :صورت جهان است

اوّل، نغز نماید اال هرچند : تر نماید، به خالف صورتروی به معنی آوردن اگرچه اوّل چندان نغز ننماید، اال هرچند که رود شیرین»

 ( 4931:213زمانی،)« .که با وی بیشتر نشینی، سرد شوی

وی برخالف دورة متقدم فلسفۀ خود . یتگنشتاین در دورة متأخر حیات فلسفی خود، توجۀ خاصی به کارکردهای زبان نشان دادو»

کرد، بر آن شد که در زبان آنچه اصل است، کاری است که گوینده و مستعمِل، با زبان که زبان را ابزار حکایت از واقع تفسیر می

 (4931:61واعظی،)« .در زندگی مردم دارد اساس و پایۀ معنا است دهد و کارکردی که زبانانجام می

 همواره کند وای که مخاطبان با آن آشنا هستند، اشاره میموالنا با زبانی تمثیلی، کوتاه و پر محتوا خالی از پیرایه و آرایه به تجربه

 یبرا برد که امکان گذر از دال و رسیدن به مدلولمیای به کار زبان را به اندازة فهم و درک مخاطب به گونه. است شیاندیمعن

 :نگردد ممتنع مخاطبان

-داند و در میان واقعه بوده است، از رمزی آن همه را فهم میشنوند امّا یکی آن احوال را تمام میاند و حکایتی میجماعتی نشسته»

. شنیدند، فهم کردند، چون واقف نبودند، بر کلّی احوال آنگردد و دگران آن قدر که شود و از حال به حال میکند و زرد و سرخ می

 (4931:416زمانی،)« .امّا آن که واقف بود از آن قدر، بسیار فهم کرد

و آن کس هنوز مبتدی است، از آن لفظ همان . چون آن شرح خوانده باشد، از رمزی بسیار فهم کند. نهایت استشرح دل، بی»

 (943همان،. )«!های باشد؟ا چه خبر و هایکند، او رمعنی آن لفظ فهم می

شود بلکه زبان به طور مطلق گویند، منحصر نمیشناساان از آن سخان میاز نظر ماوالنا زبان فقط به زباان ملفوظ وضعی که زباان»

ا گفتاری نیست بلکه برای موالنا متن فقط یک اثر نوشتاری ی. ها که بر مقصودی داللت کندها و نشانهای است، از عالمتمجموعه
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به بیان دیگر، همۀ موجودات جهان آفرینش از خدا و جهان . کل عالم هستی یک متن است که باید به تفسیر و فهم آن نائل شد

 (4931:932نصری،)« .گرفته تا حیات انسان به عنوان یک متن برای موالنا قابل مطالعه و تفسیر و تأویل است

 :تواند مقصودی را بیان کند، سخن ملفوظ تنها راه تبادل مقصود نیستداند که مین میموالنا حتی سکوت را نوعی زبا

دانست که ما را به حق کرد، امّا اجماالً میآن امیر که از پیش ما بیرون رفت اگر چه سخن ما را به تفصیل فهم نمی: فرمود که»

-آید بانگ نماز میآخر، این روستایی که در شهر می. ی فهم گیریمآن نیاز و سر جنبانیدن و مهر و عشق او را به جا. کنیمدعوت می

 (4931:216زمانی،)« .کندداند، امّا مقصود را فهم میشنود، اگرچه معنی بانگ نماز را به تفصیل نمی

ای شنونده و لفظ، در ارتباط با بافت به معنای وسیع کلمه بر. مولوی معتقد است که الفاظ تعلق حقیقی به معانی خود ندارند

کلمۀ معنا که مولوی، بارها آن را . تواند، منظور و مراد گوینده را نشان بدهدبه زعم مولوی، گاه لفظ نمی. کندخواننده معنا پیدا می

ظ گذرد، در قالب الفاخواهد، مطالبی را که به ذهن و اندیشۀ او میگوینده می. برد، چیزی جز ما فی الضمیر گوینده نیستبه کار می

های گوینده محدودیت دارد و از طرف دیگر وی بنا دارد تا مطالب خود درآورد امّا چون از یک طرف ظرفیت الفاظ برای بیان اندیشه

ها و حاالت درونی توانند، اندیشهقطعاً در این گونه موارد الفاظ نمی. را بیان کند لذا ناگزیر است تا از الفاظ موجود استفاده کند

 (65ا61همان،.)گویداز همین جاست که مولوی از محدودیت لفظ در نشان دادن معنا سخن می. ان کنندگوینده را بی

-حال که الفاظ نمی: گوید، حقایق بلند آسمانی را به الفاظ نتوان دریافتن و در پاسخ یکی از مجلسیان خود که گفته بودموالنا می

گوید الفاظ این خاصیت را دارند که آدمی را به سوی صید حقیقت د؟ میخورنتوانند، حقیقت را نشان دهند پس به چه درد می

 :بیانگیزند، واال صرف الفاظ، صیاد حقیقت نتواند شد

سخن را فایده آن است که تو را در طلب آرد و تهیّج کند، نه آنکه : پس عبارت و الفاظ را فایده چیست؟ فرمود که: سؤال کرد که»

سخن همچنان است که از دور . گر چنین بودی، به چندین مجاهده و فنای خود حاجت نبودیو ا. مطلوب به سخن حاصل شود

ناطقۀ آدمی نیز در باطن همچنین . نه آنکه به واسطۀ تحرّک او، او را ببینی. دوی تا او را ببینیبینی جنبنده، در پی آن میچیزی می

 (349ا4931:341زمانی،)« .بینی به حقیقتمهیّج است، تو را بر طلب آن معنی و اگرچه او را نمی. است

گوید؛ همه ظاهراً نفی لفظ و های هشیاری و آن جا که سخن از اعتقاد و باورهای رسمی در حیطۀ معنا، میسخنان مولوی در لحظه»

 (466: 4955محبّتی،)« .صورت است و اثبات معنویت و معنا

 :مانند. به جوهر معنی استیکی از تعالیم بنیادین موالنا عبور از صورت و رسیدن 

امّا اگر پادشاهی دام نهد تا . گویند« مکر»شخصی که دام نهد و مرغکان را به مکر در دام اندازد تا ایشان را بخورد و بفروشد، آن را »

دد، این را قیمت را که از گوهر خود خبر ندارد بگیرد و دست آموز ساعد خود گرداند تا مشرّف و معلّم و مؤدّب گرباز اعجمی بی

 (4931:36زمانی،)« .نگویند، اگرچه صورت مکر است« مکر»

ها و کردند و اساساً رساندن برخی از مطالب جز در پوشش کنایهاهل عرفان مقصود خویش را با نمادها و واژگان رازآلود بیان می»

. باید اصطالحات و ادبیات ویژة آنان را نیک شناختهای عرفانی، از این رو برای شناخت زیر و بم گفته. های ادبی، شدنی نیستآرایه

-های دیگر نیز به همین گونه است ولی در عرفان از اهمیت و ناگزیری بیشتری برخوردار میاین ویژگی گرچه در بسیاری از دانش

 (4953:21فعالی،)« .باشد

هایشان ها و ژرف نگرییان و در میان نهادن تجربهکنند، این است که زبان را برای بیکی از موضوعات مشهوری که عرفا عنوان می»

از زبان استفاده . یابند، ناگفتنی یا بیان ناپذیر استگویند، آنچه به تجربه مییابند و میفایده میبا دیگران، نارسا، یا حتی به کلی بی

آیند و بدینسان همۀ کلمات، ذاتاً ناتوان از رنمیخواهند بگویند باند، از عهدة آنچه میگویند کلماتی که به کار بردهکنند ولی میمی

« .اندهای مشترک عرفان در هر مکتب و فرهنگی شمردهرا یکی از ویژگی« بیان ناپذیری»جمیز و دیگران . اندابالغ پیام ایشان

 (253ا 4955:231استیس،)

برای اینکه . ایجاد ارتباط میان لفظ و معنا است در مورد تجارب عرفانی، مشکل ما، نداشتن لفظ و واژه نیست بلکه اصل مشکل در»

زبان تنها در مورد معانی و مفاهیمی . گیرد و تجارب عرفانی قابل تبدیل به معانی و مفاهیم ذهنی نیستندزبان از ذهن فرمان می

هماهنگی ضعیف و ناکارآمدی بنابراین زبان عرفا با تجارب عرفانی آنان رابطه و . کارآیی دارد که برای ذهن ما قابل تصوّر باشند
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ای، بر استعاره، کنایه و مجاز استوار است؛ یعنی عارف الفاظ و تعبیرات معمولی را این رابطۀ ضعیف، یعنی رابطۀ اشاره. خواهد داشت

 (93ا4956:11یثربی،)« .گیردبه صورت مجازی، استعاره و کنایه به کار می

. ای که پیام استوار به آن استشود، زمینهملی دارد، تأکید بیشتر، بر زمینۀ واقعیت میهای عدر زبان هر روزه که کارآیی و وظیفه»

شود امّا در هنر کالمی و شعر، تأکید بر ها و رمزگان زبان میرود، تأکید بر نشانهآنجا که احتمال بدفهمی از سوی گیرندة پیام می

های نکتۀ عمده اینجا ساختار پیام است، و نه شرایط و موقعیت. اطخود پیام است، چونان هدفی در خود و نه ابزاری جهت ارتب

 (4934:66احمدی،)« .خارجی

کند، این است که معنا و زبان همراه یکدیگر نیستند و نیروی خاص خود ای که تاریخ ادبی روشن میترین نکتهبه نظر هارتمن مهم»

 :یابندرا در همین انزوا می

 (161همان،)« .ای هست و تمایزیفاصله... میان استعاره و واژه، میان متن و تفسیرهمواره میان صدا و معنا، 

 :گیرینتیجه

اصطالحات در زبان عرفانی، نقشی . یکی از موضوعات مهمی که در تحقیقات عرفانی باید بدان توجه شود، زبان عرفانی است

د اصطالح در زبان عرفانی، با کاربرد آن در زبان دیگر علوم متفاوت کاربر. تر از اصطالحات در زبان دیگر علوم بر عهده دارندپیچیده

نقش عمیق اصطالحات در زبان عرفانی از جمله عواملی است که در کنار عوامل دیگر موجب شده است، زبان عرفانی ساختار و . است

 .توان بررسی و نقد و تحلیل کردبنابراین، بر اساس علوم ادبی زبان متون عرفانی را می. ای داشته باشدکاربرد پیچیده

اربرد ک و یمعان علم از استفاده با دهد، مولوییم نشان گرفته است که بررسی قرار مورد دگاه علم معانیید از در این مقاله فیه ما فیه

-یم شینماا به فنون نیا تمام در را خود ییه تواناکآن بر عالوه متفاوت یهاصورت به ،یپرسش و ینه امر، جمالت موقع به و جا به

 یپرسش یاصل یمعن یدارا گاهی جماالت پرسشی. آموزدیم او به را درست اقیطر و نادکیم آگاه ییباایز به ازین را مخاطب گذارد،

آیند هم چنین جمالت پرسشی برای جلب هستند، جمالت پرسشی در فیه ما فیه بیشتر برای خبر دادن به مخاطب و آگاهی او می

مطالب فیه ما فیه به مناسبت سؤاالت و . آید و معلوم نیست، سؤال کننده کیستی و گذشتن از صورت ملفوظ کلمه میتوجه به معن

 یدرصد فراوان بیترت به هک است رفته ارک به یثانو یمعن در پرسش موارد، یباق در. آمده بیان شده استوقایعی که دفعتاً پیش می

 .یریتقر استفهام ، توبیخ و مالمت،یارکان ماستفها تنبه و عبرت،: است شرح نیا به

-که در این جمله رفته است ارک به موارد ریسا از شیو تشویق ب عبرت، ارشاد، ترغیب یثانو یامری در معن یهافیه ما فیه جمله در

 .است مخاطب یبرا هاامیپ یساز ها، هدف برجسته

م چون اغراء، تحسر و توجع، تذکر و یادآوری، استغاثه و فریادخواهی، هم چنین در فیه ما فیه ندا، برای مقاصد و اغراض خاصی ه

 .شودرود که گاهی با زبان ساده و عامیانه بیان میتعجب و شگفتی، تحقیر و خوارداشت به کار می
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