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 مقدمه 1-1

ترين ابزار ارتباط و برقراري روابط در جوامع بشري است، ابزاري كه بستر پيشرفت بشر در زبان مهم   

گيرند اي كه قرار ميها نيز در هر عرصهد، به همين دليل انسانكنهاي مختلف را براي او فراهم ميزمينه

 در  هاي علمي، زبان هنريزبان علمي در عرصه آورند،موافق با آن عرصه را به وجود مي نيزبا

، ي عرفانهاي بشري در عرصههاي هنري، زبان ادبي و... . زبان عرفان نيز به عنوان يكي از زبانعرصه

كند و امكان فهم رفتارها و ايي با آن ما را به دنياي خاص و متفاوت عارفان نزديک ميزباني است كه آشن

هاي خاص خود را دارد؛ ها ويژگيسازد. اين زبان نيز به مانند تمام زباناعمال آنها را براي ما فراهم مي

 هاگياين ويژ. شودزبان توسط مردمان عادي مي نهايي كه برخي معتقدند باعث دشواري فهم ايويژگي

مشاهده كرد. بايد گفت كه زبان عرفان نيز  آثار منثوردر و بيشتر از آن  منظوم در متون عرفاني توانرا مي

فهم روبرو براي خود درجات مختلفي دارد به طوري كه در برخي كتب صوفيه با زباني ساده و همه

 و شيخ اشراق،مزها و كنايات نظير آثار التوحيد و در برخي ديگر با زباني سرشار از رهستيم مثل اسرار

حد واسط اين دو زبان است. بنابراين هر زباني در بطن خود داراي كه زبانش نيز وجود دارد  آثاري

 كه اطالق دشواري مطلق بر آنها درست نيست. درجاتي است

است كه كوشش  «االبرارةاالسرار و عدكشف  3تا  1جلدهاي  تحليل زبان عرفاني»موضوع اين رساله    

االبرار تفسير ةاالسرار و عدبررسي گردد. كتاب كشف هاي اين زبان و سطوح مختلف آن شود ويژگيمي

هجري قمري نگاشته است. زيربناي  520ي آن را در ده جلد در سال دقدري است از قرآن كه ميبگران

است. ميبدي اين  الم انصارياالساصلي تأليف اين كتاب تفسيري از شيخ يمادهاين كتاب و در واقع 

و شرط ما در اين كتاب بر آنست كه »گويد: ه ميممؤلف در مقدّ خود كتاب را در سه نوبت نوشته است. 

پارسي ظاهر، سه نوبت سخن گوييم: نوبت اول  هر مجلس و در ،بر والدر آيات قرآن ها سازيم مجلس

و ايجاز بود. ديگر نوبت تفسير گوييم  به معني دارد و هم در عبارت غايت تهم اشاربر وجهي كه 

معاني و قرائات مشهوره و سبب نزول و بيان احكام و ذكر اخبار و آثار و نوادر كه تعّلق به آيت وجوه 

 صوفيان و لطايف ديگر نوبت رموز عارفان و اشاراتدارد و وجوه و نظاير و ما يجري مجراه. سه 

 (.1/1: 1376 ، )ميبدي،«مذكّران

هاست به همت استاداني چون علي اصغر حكمت به منام بود امّا سالب اگرچه در ابتدا كتابي گكتااين    

 ي عاشقان عرفان معرفي شده است.همه
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 ي حاضر در چهار فصل تدوين و تنظيم شده است:براي تحليل زبان عرفاني اين كتاب، رساله   

 ضرورت و هد، از نامه پرداخته، انكه در آن به توضيح و تعريف موضوع پايفصل اول: كليات،    

 ايم.و بر اساس آنها به تحقيق پرداخته  ، سؤاالتي مطرحذكر شده ي اين تحقيقارائه

 هاي آن ان عرفان و ويژگيفصل دوم: شامل مواد و روه تحقيق است و همچنين در مورد زبان، زب   

هاي و در ادامه پيشينه ورد بيان و بررسيرا در اين مايراني رات انديشمندان خارجي و نظايم. بحث كرده

 .ايماالسرار و همچنين زبان عرفان صورت گرفته، معرفي كردهرا كه در مورد كشف تحقيقاتي

تحليل زبان بررسي سطوح زبان عرفان و ي حاضر است، لهاقسمت اصلي رس فصل سوم: اين فصل كه   

هاي زبان عرفاني اين كتاب را همراه با ويژگيگيرد. در اين فصل االسرار را در بر ميعرفاني كشف

 ايم.سطوح آن بررسي كرده

 ايم.هاي فوق را بيان كردهفصل چهارم: در اين فصل نتايج حاصل از بررسي   

ن يغ استاد عزيزم دكتر بيژدرهاي بيراهنماييبه واسطه نامه اين پايان در پايان بايد گفت كه تمام حسن   

هاي آن از جانب نگارنده، كه و تمام كاستي اد بزرگوارم دكتر علي غفّاري استظهيري و مشاورت است

 .ي كرامت نگرند و ايراداتش را متذكر شوندعزيز به ديدهاميدوارم خوانندگان 

 تعریف و تحدید موضوع 1-2   

ر اين است. د «البرارااالسرار و عدّةكشف سه جلد آغازينليل زبان عرفانيحت»موضوع اين رساله    

هايي ها و سطوح زبان عرفان اين كتاب را همراه با ذكر شواهد و نمونهايم تا ويژگيسعي كرده پژوهش

 بررسي كنيم.

 بیان مسأله 1-3

م است كه متعلّق به قرن شش و االبرار از جمله تفاسير قرآني مشهوراالسرار و عدّةگفتيم كه كشف   

جلد تأليف و  10خواجه عبدا.. انصاري در سه نوبت و در ميبدي آن را بر مبناي تقريرات ابوالفضل

اي بسيار زيبا و در عين حال دقيق از آيات است كه مؤلف تدوين كرده است. ويژگي اين تفسير ترجمه

 هايي نيز در توجيه عرفاني و تأويل بعضي از آيات قرآن بر مذاق عارفان نموده است.بحث

هاي بسياري مورد بررسي قرار داد. اما آنچه در اين پژوهش بدان بهتوان از جناين كتاب عظيم را مي    

 زبان در معناي »بان در اينجا شود تحليل زبان عرفاني اين كتاب است؛ منظور از زپرداخته مي

 شود و اين را نيز شامل ميشناسي و معني آن است كه بررسي از لحاظ معني« شناختيروه
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شناسان به طور صريح يا تقريبًا تمامي زبان»ي است نه خود زبان شناسي: شناسشناسي بخشي از زبانمعني

شناسي و در سر ديگر آواشناسي قرار اند كه در يک سر آن معنيشناسي را پذيرفتهضمني، الگويي از زبان

 (.20: 1374، )پالمر، «شوددارد و دستور در حد فاصل آنها واقع مي

، مانند ديگر آثار ي برگرفته از زبان قرآن دانستتوان آن را زباناالسرار كه ميزبان عرفاني كشف   

 هاست كه خود ميبدي نيز به اين مورد اشاره نموده است:عرفاني، زباني متفاوت از ساير زبان

 ما را به جز اين زبان، زباني دگر است                           جز دوزخ و فردوس مكاني دگر است    

 (1/331، 1376)ميبدي،                                                                                               

هاي حكيم الطير عطار، شرح شطحيات بقلي و مثنوينظير منطق اين زبان كه در ديگر آثار عرفاني    

ان حال، زبان عشق، زبان وقت، زبان از آن با عناوين زبان مرغان، زبان بي زبانان، زبان سوسن، زب سنايي

هاي زير مورد بحث حقيقت و.. يادشده است همان زباني است كه ما تحت عنوان زبان عرفاني با مؤلفه

 دهيم:قرار مي

، كه اين تفاوت در اكثر متون عرفاني قابل هااالسرار با دیگر زبانتفاوت زبان عرفانی کشف -   

شود و به نظر مي رسد يک زبان ي ديگر براي اين زبان، انتخاب ميمشاهده است، به همين دليل  نام

 ها باشد.هنري نسبت به ديگر زبان

 نويسد:،، ميزبان تصوّكتاب  (، در9: 1370) سعيدجواد برومند   

آيد صوفيان براي اسرار و باورهاي پنهاني خود كه با آن گونه كه از آثار و اشعار عرفاني بر مي»   

دمان عادي و عامي متفاوت بود، زباني ويژه اختراع كرده بودند كه با زبان مردم معمولي باورهاي مر

 «.   متفاوت بود

كه از تنوّع واژگاني برخوردار است؛ واژگان عرفاني، واژگان مربوط  االسراربررسی واژگان کشف -   

 كتاب در اين بررسي قرار گان عشق مجازي و واژگان خاص اين ده، واژي مكاني و زماني نويسنبه حوزه

 گيرد.مي

 زدايي و چندمعنايي. نظير آهنگين بودن، آشنايي االسرارهای زبان عرفانی کشفویژگی  -   

 كنيم:بيان مياز بندهاي آهنگين اين كتاب را اي نمونهدر زير   -   

زارم، اي ميقطره يارم، دل تشنه و در آرزويشناسم اما فاخوردن نميپير طريقت گفت: مشرب مي»   

كه دريا، دريابم،  اي مرا سيري نكند كه من در طلب دريايم، به هزار چشمه و جوي گذر كردم تا بوسقايه
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اي ديدي؟ من همانم راست مانند متحيري در بيابانم، در آتش غريقي ديدي؟ من چنانم، در دريا تشنه

 (.3/97: 1376 ، )ميبدي،«گويم: فرياد رس كه از دست بيدلي به فغانمهمي

نواخوان بزم »االسرار تحت عنوان اي كه از كشفي گزيدهدر مقدمه، (8: 1382)نژاد رضا انزابي   

ي متون عرفاني يک چيز است: سخن آهنگين ترين ويژگي همهبنيادي»نويسد: ارائه داده مي« صاحبدالن

 «.شودشود، يا خود، سخن شعر ميكشيده مي ي شعراست  و به پهنه

 شامل: االسرارسطوح زبان عرفانی کشف -   

 االسرار شامل پارادوكس و شطح.بررسي سطح تناقض زبان عرفاني كشف -1   

 نويسد: زبان عرفان، در اين مورد ميكتاب (، در 1387عليرضا فوالدي)   

 ي ترين بخش آن را همان شطحياتخوريم و البته مهمدر اين سطح، به اجتماع نقيضين بر مي»  

هايشان،                   مجموعهپردازي با زيرپردازي و شطحاند... به طوركلي، تناقضدهد كه عرفا گفتهتشكيل مي

 «. كشندهاي اصلي سطح تناقضي يا شطحي زبان عرفان را به رخ ميجنبه

 بررسي سطح محاكاتي يا رمزي شامل تشبيه، استعاره، تمثيل، رمز و ... -2   

ي خود تحت عنوان جستاري بر نمادگرايي ي مقاله(، در چكيده1383محمد صادق زاده بنابي )بهمن     

نمادگرايي)سمبوليک( به معناي عام، استفاده از نماد و مفاهيم »نويسد: در شعر عرفاني، در اين مورد مي

شود يده مينمادين است و از آنجايي كه رمز نيز تصويري است كه جايگزين چيزي مخفي و مبهم و پيچ

شود كه هاي ديني سخن رانده ميو در مكتب عرفان نيز از امور باطني چون كشف و شهود و تجربه

 «.اندآميز و رمزي است، لذا عرفا براي بيان شهود خود، زبان تمثيلي و رمزي داشتهمقتضي زباني رمز

نماي تعبير: تأملي در زبان متناقضاز تجربه تا »اي تحت عنوان نيز در مقاله (115: 1383) محبّتيمهدي    

 نويسد:داند، ميهاي عرفاني ميي ضروري يافتهضمن اينكه زبان رمزي را زاده« عرفا

از آغاز پيدايش تصو، چاه به معناي دستگااه متشكل و سامانمند آن و چاه به معاناي تعلايمات »   

تاكيد شده است كه: زبان تصو،، زباني هاي نخستين، همواره بر اين نكته ي دورهپيرايهساده و بي

 .«رمزگراست

 شوديات انكار ناپذير متون عرفاني شمرده مياز خصوص ي سطح محاكاتي است كهاز زيرمجموعه رمز   

 ي خود مؤلف در بيان رموز عارفان و اشارت صوفيان است ديده االسرار نيز كه به گفتهو در كشف

 شود.مي
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ن، سطح استداللي يا عقلي و سطح استنادي و نقلي است كه در اين پژوهش دو سطح ديگر زبان عرفا   

                                                                                                                                                   چندان مدنظر نيست.

 االسرار از ديگر مسائل اين پژوهش است.شكني در زبان عرفاني كشف، هنجارآن نواعتأویل و ا   

بررسي االبرار االسرار و عدّةكتاب كشفهايي از همراه با ذكر نمونه را فوق هايمؤلفهدر اين پژوهش  -  

 .خواهيم كرد

 سؤاالت تحقیق 1-4

 سؤال اصلي:  1-4-1

 چگونه زباني است؟زبان عرفاني كشف االسرار    

 سؤاالت فرعي:1-4-2

 چيست؟ االسرارعرفاني كشف هاي زبانويژگي -1   

 واژگان اين كتاب در چه سطحي قرار دارد؟ -2  

 گيرد؟شعريت زبان عرفاني كشف االسرار از كجا نشأت مي -3  

 چگونه است؟اين كتاب  هايتأويل -4   

 گيرد؟مي زبان عرفاني اين كتاب كدام يک از سطوح زبان عرفان را در بر -5   

 هدف و ضرورت تحقیق 1-5

 ضرورت تحقيق 1-5-1

با توجه به نكاتي كه در مورد زبان عرفاني از جمله زباني متفاوت بودن، زباني نزديک به شعر، زباني    

آيد. آلود همراه با پارادوكس و... گفته شد،  اين زبان، زباني غامض، مبهم و غيرقابل فهم به نظر ميرمز

كه زبان عرفان، زباني ساده نيست، مردم را از پرداختن به متون عرفاني و مطالعه آن كه  اين طرز تفكر

ي اينها، توان ثابت كرد كه عليرغم همهدارد، اما با بحث در اين مورد ميسرشار از حقيقت است باز مي

هاي براي بيان يافته ايبخش، چرا كه عارفان، اين زبان را وسيلهپيرايه و لذّتزبان عرفان، زباني است بي

االسرار كه اند زباني كه مبرّا  از هرگونه آاليش و ناپاكي است، به ويژه زبان كشفدروني خود قرار داده

 برگرفته از زبان قرآن است. 

 اهداف تحقیق: 1-5-2

 االسرار.هاي زبان عرفاني كشفآگاهي از ويژگي -   
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 ي.معرّفي زبان عرفاني به عنوان زباني هنر -   

 االسرار.هاي شعريت زبان عرفاني كشفآگاهي از جنبه -   

 االسرار.آگاهي از سطوح زبان عرفاني كشف -   

 االسرار.دستيابي به انواع تأويل و هنجارشكني در زبان عرفاني كشف -   

 هاي زيباي ادب كالسيک.كشف االسرار به عنوان يكي از نمونه كتاب معرّفي -   
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 مبانی نظری 2-1

 زبان 2-1-1

ه نقش مهمي در زندگي او در ، استفاده از زبان است كرها و امتيازات بشترين توانايييكي از مهم   

او دارد و هاي ف و در نهايت انتقال مقاصد و نيتو استدالل، فرهنگ، انتقال عواط تفكّري ارتباط، زمينه

چه برخي معتقدند تعريف نمايد. در مورد زبان اگر اين امكانات را براي او فراهم ميي در واقع همه

 گونه نيست كه هيچ تعريفي از آن بيان نشده باشد.اين امّاتوان از آن ارائه كرد، دقيقي نمي

 كند، مربوط نچه ايجاد ميوضوع ارتباط را با آتوان نوعي نظام ارتباطي دانست كه مزبان را مي»   

اي از پيام و در سوي ديگره مجموعه سازد؛ به بيان ديگر، زبان نظامي است كه در يک سوي آنمي

 (.21: 1385پالمر، ) ،«ها يا نمادها قرار دارندنشانه

از راه هايي كه ها و وسيلهها، ابزارنمادها، نشانه يارت است از مجموعهزبان به مفهوم وسيع كلمه عب»   

  هازبان نكند و يكي از آرتباط و تفهيم و تفاهم برقرار ميحواس بين اعضاي خانواده، گروه و جامعه ا
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در كنار زبان گفت و شنود توان مي (.15: 1381 ،ياالمين، )روح«ان گفت و شنود استزب -تر آنو مهم -

نام برد كه درجه اهميت آنها كمتر از زبان زبان حيوانات نيز  حّتيها و ها، رنگهاي اشاره، آهنگاز زبان

ترين هد، ايجاد زبان است. ط هستند، كه مهمها براي ايجاد ارتباي اين زبانهمه امّاگفت و شنود است. 

مز( است. نماد ي وي از نماد )ردر اين بين شاخص نموده، استفاده و آدمي را ]زبان آدمي[آنچه كه » امّا

 (.15: 1367 )فالح رفيع،. «ترين آنها عاليم وضعي لفظي يعني زبان استه مهمباشد كعاليم قراردادي مي

ها، اي از نشانهشود اين است كه زبان مجموعهتعاريف زبان استنباط مي آنچه از تعاريف فوق و ديگر   

زبان »؛ ها واضع آن هستندعقلي، است كه خود انسان و داللت وضعي، نه داللت طبعي و قراردادها

هاي وضعي است كه از روي قصد ميان افراد بشر براي القاي انديشه از ها و داللتاي از نشانهوعهمجم

زبان به كار برد. توان به عنوان هاي طبعي و عقلي را نميرود، پس داللتذهن ديگر به كار ميذهني به 

در  (.26: 1384 يها،، )ضراب«گيردي آن قرار ميهاي وضعي است كه زبان در محدودهبلكه فقط داللت

هايي در اين مورد نيز ن نظر قاطعي ابراز كرد، ولي گمانتواوضع اين عاليم  و قراردادها نمي مورد زمان

گاه روشن نگردد، ولي يش زبان و مصداق واژگان شايد هيچي پيداهر چند كه تاريخچه»، دوجود دار

 ، «دانندهزار سال پيش از ميالد( مي 5تا  8شناسان ساخت بنياني زبان را در عصر فلزات )از ديرينه

 (.15: 1381 ،ياالمين)روح

افكار و اعمال پيشرفت انسان، جوامع،  حّتيترين ابزار ارتباطي و مت زبان نيز به عنوان يكي از مهاهميّ   

 تنها شرط و عامل مؤثر در  توان گفت هر چند زبانر قابل انكار است. به طوري كه ميآنها نيز غي

ترين يكي از مهم امّاآورد، نيست هاي پيشرفت را فراهم ميكه زمينه تفكّرهاي عالي ذهن چون تعاليّف

ان ميزهاي ذهني به و ديگر فعاليت تفكّرانسان را در  زبان توانايي»عوامل در اين زمينه است، زيرا 

حل عالي و بسيار مجرد از زبان و استدالل در مرا تفكّرتوان گفت برد تا جايي كه ميآسايي باال ميمعجزه

 توانزبان مي بدون] چند ره[. تفكّريعني زبان و زبان يعني  تفكّرغير قابل تجزيه است. در اين مراحل، 

ها ته باشند، ولي مسلمًا اين فعاليتهاي عالي ذهن در انسان وجود داشتو ديگر فعاليّ تفكّرتصور كرد كه 

، و هرگز تا اين درجه اندبسياري حيوانات ديگر باقي مانده كه در انماند. چندر مراحل ابتدايي باقي مي

ها از ز جوامع انساني گرفته شود، انسانبه راستي كه اگر زبان ا (.141: 1380 باطني،). «شوندپرورده نمي

 ي زباناجداد ما ايجاد شده و به واسطه توسّطهاي اصيل كه در طي ساليان مانند و تمدنپيشرفت باز مي

شناس و فيلسو، معاصر فرانسوي، ، مردملوي اشتروس به ما رسيده است، از بين خواهد رفت. كلود
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ري و پايداري زبان را در كنار اقتصاد و ازدواج )سه داد و ستد مشخص شده(، پايه و محور بنيادين استوا

هاي كه داد و ستدكند في ميترين محور معرّن را مهمآداند و هاي انساني ميزندگي فرهنگي جامعه

بخشد. ل ميهنگي و اجتماعي انسان را تشكّاقتصادي و پيوندهاي زناشويي را آسان ساخته و زندگي فر

 (. 14-15: 1381 ،ياالمين)روح

شان زبان داراي نويساز نگاه عارفان و يادنامه» اي دارد،فان نيز زبان ارزه و اعتبار ويژهاز ديدگاه عار   

 (.123: 1376 ، )احمدي،«كندكاربرد زميني از اين منش دوره ميه منش سماواتي است ك
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