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مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان
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چکیده

مسألۀ ظریف امکان زایش معنی و اندیشه از سخن ،از نگاه عارفان پرسش اصیییی

است که در این نوشتار به شیوهای تحیییی در پی پاسخگویی به آن هستیم .ایین مسیأله

در حالی مطرح میشود که در عرفان بر اصالت معنی و اندیشه تأکید شده است.

جهت تبیین موضوع ،پس از مالحظاتی در باب ویژگیها ،ماهیت،کاربرد ،رابطه و

تعامل ،صورت و معنا ،ذهن و زبان ،دل و زبان و ایمان و ذکر ،به پرسیش بنییادین ایین

پییژوهش بییازمیگییردیم و مسییألۀ ظریییف امکییان زایییش معنییی و اندیشییه را از سییخن

بازمیکاویم .در ادامه ،ضمن تبیین جایگاه سخن و نقش هستیشناختی زبان ،برپایۀ آرا

و اقوال عارفان نشان میدهیم که زبیان تنهیا محیدود بیه گسیتر فکیر آدمیی نیسیت و

نمیتوان کنش ازلی و مقدس آن را به منش ارتباطی انسانی تقییل داد.

آرا و اقییوال عارفییان در خصییوم مراتییب متمییای زبییان و تأکییید بییر جایگییاه

هستیشناسانه و کینش مقیدس و ازلیی سیخن در ورای سیویۀ ارتبیاطی ،نقیش سیخن
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قمleila.pazhoohandeh@gmail.com .
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تکوینی و کیمۀ خیّاقه را در زایش معیانی و قیدرت رهیاییبخیش و هسیتیآفیرین آن
توجیه میکند؛ از این جهت عارفیان ضیمن تأییید اصیالت معنیی ،سیخن را سرچشیمۀ

هستی و موجودات را سخن خداوند میشمارند و بر قدرت خالقیه و بیی شیبه و نظییر

سخن تأکید میورزند.

واژههای کلیدی :اصالت معانی ،زایش معانی ،مراتب اندیشه ،صور و زبان،

مراتب سخن ،رابطۀ صورت و معنی.
بیان مسأله

رابطه و پیوند زبان ،اندیشه و هستی مسألۀ بنیادینی است که از دیر باز میورد توجیه

اندیشمندان قرار گرفته است .در میان متفکیران یونیان باسیتان ،پارمینیدس (014- 444
ق.م) از پایهگذاران مکتب الئیا و هراکییتیوس (سید ششیم ق .م)  -از درخشیانتیرین
چهرههای تاریخ اندیشۀ انسانی -به این موضوع توجه ویژهای نشان دادهاند (خراسانی،
 914 - 911 :1501و .)922 - 929

همچنین میان آرای هراکییتوس در باب فکر لوگوس (همیان– 941 ،909 - 951 ،

929 – 942 ،924؛ نیی نیک  ،)Dictionary, 1973, III/ 14,16سیازگاری اصیییی بیا
اندیشۀ عقل کل،کیمۀ خالق و سخن در آثار عارفان اسالمی میتوان یافت.

1

با فاصیه گرفتن از عهد متفکران پیش از سقراط ،خصوصاً هراکییتوس و پارمیندس

ارتباط میان خرد (تفکر) و زبان ی که از نظر یونانیان 2در یک جا گرد می آمدنید و بیه
همین دلیل به یارى یک واژه خوانده میشدند و هراکییتوس آنهیا را همچیون «گیرد

هم آوردن» معرف م کرد ی از یک سو و رابطۀ هست با آنها از سوى دیگر ،با آغیاز
تاریخ متافی یک از دست رفته بود و گفتن به معناى نشان داده شدن خود معناى هست
(ادراك نخستین اندیشیمندان یونیان ) ،تبیدیل بیه گفیتن از چیی ى ییا دربیار چیی ى
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(ادراك متافی یک پس از اید افالطون ) شد و رابطۀ هست و زبان به استفاد ابی ارى
از زبان فروکاسته شد (احمدى.)111 - 112 :1511 ،
پرسش اصییی که در این نوشتار در پی پاسخگویی به آن هستیم ،مسألۀ ظریف
امکان زایش معنی و اندیشه از سخن ،از نگاه عارفان است که در پیوند با کنش ازلی و
مقدس زبان و نقش هستیشناسانۀ آن مطرح است .این مسأله در حالی بیان میشود
که عارفان اسالمی بر اصالت معنی و اندیشه تأکید میورزند.
در پژوهشهایی که در حوز آرای زبانشناسیانۀ عارفیان در دوران معاصیر شیکل
گرفته ،غالباً به اصالت صورت و معنی اشاره شده است؛ در حالی کیه بیه ایین پرسیش
پاسییخ داده نشییده کییه بییا وجییود اییین ،چییرا در آثییار عارفییان تییا اییین حیید بییه جایگییاه
هستیشناسانۀ سخن (صورت) تأکید شده است و اوصاف و ویژگیها و قدرت بیشبه
و نظیر و هستیآفرینِ سخن از کجا و چگونه سرچشمه میگیرد.
موضوع در خور توجه دیگر در آرای عارفان ،مفهوم «معنیی» اسیت :مو نیا گفتیۀ
شمس تبری ی را در این میورد کیه «المعنیی هیو اهلل» تأییید مییکنید (مولیوی:1522 ،
 .)5551/1از نظر او «اصل هر معنیی کیه در جهیان خیارا اسیت ،ذات حی ّ و اسیما و
صفات پاك اوست» (فروزانفر 924/1 :1510 ،ی  .)922تأکید بر اصالت معنی (مولوی،
 9201/1 :1522و  )5554و سرچشمۀ ایین تفکیر در تعریفیی کیه متکیمیان اشعییری از
3

کیالماهلل به مفهیوم معنی یا صفتی در ذات خدا ارائه میکنند ،قابل جستوجو است.
هرچنیید عارفییان مسیییمان مسییتقیماً در حییوز مسییائل پیچییید کالمی

ی فیسییف و

نظریههای زبانشناسی وارد نشدهاند ،و چه بسا کیه زبیان و بییان مخاطبیان آثیار آنیان،
چنین مفاهیم را برنم تافته و ضرورت نی در طرح مسائل بحثانگی کالم ی فیسف
نم دیدهاند ،با وجود این در بسیاری از آثار عارفان ،توجه و عناییت خیام بیه مقولیۀ
زبان ،کالم و سخن مشهود است .چه بسا توجه ،ظرافیت و دقیت آنیان بیه ایین مقولیه،
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نظریات زبانشناخت آنان را تا سرحدّ پیچیدگ هاى زبیانشناسی معاصیر پییش بیرده
است.
توجه داشته باشیم که در متون عرفانی مفاهیمی چون زبان ،بیان ،قول ،سخن و ...بیا
تسامح به کار رفته است و در بسیاری از موارد ،تمای معنییشیناختی مییان آنیان دییده
نمیشود.
مالحظات و مقدماتی در بابِ مسألۀ زایش معانی از صور

اگر حرکت اندیشه از ذهن به زبان را به زایش لفظ از معن تعبیر کنیم ،این سیاال

مطرح است که آیا عکس این فرآیند ،یعن زایش معن از لفظ یا صورت امکانپیذیر
است یا خیر؟ به عبارت دیگر اصالت و اولویت با لفظ است یا معن ؟
در ادامه ،مسألۀ ظریف امکان زایش معنی از سیخن را پیس از مالحظیاتی در بیاب
ماهیت ،ویژگیها ،کاربرد ،رابطه و تعامل صورت و معنا ،ذهن و زبان ،ایمیان و ذکیر،
دل و زبان ،نی بررسی ویژگیها ،لوازم ،شیرای و آسییبشناسیی حرکیت از لفیظ بیه
معنی (حرکت مبتدیان) و عکس آن و نقش جایگییاه مفییاهیم ییاد شییده در هییدایت
انسیان به حقیقیت و رستگیاری بیازمیکاویم.
پیوند کیمه و سخن با هستی ،و اشاره به مفاهیم گرانسنگ کیمۀ خالق «کن»،
لوگوس و عقلِ کل ،اف تازهای به روی پرسش اصیی این نوشتار میگشاید.
 .1رابطه و نسبت صورت و معن بر پایۀ آرای مولیوى ،از دو چشیمانیداز
قابل بررس است .رابطۀ میان این دو ،از جهت د لت بسیار ن دیک و از نظر
چیسییت و ماهیییت ،دور و بعییید م ی نماییید .از منظییر د لییت ،آب از درخییت
جداشدن نیست؛ به عبارت وجود صورت و معنیا و تعامیل مییان ایین دو ،در
تحق فعل و تجی و ظهور معنیا و بقیا و اسیتمرار و تکامیل هسیت ضیرورى
است؛ هرچند که میان ماهیّت صورت و معن فاصیه بسیار باشد:
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وآنک آن معن درین صورت بدید
صورت از معن قریب است و بعید
در د لت همچو آب اند و درخت
چون به ماهیت رَوى دورند سخت
(مولوى)9241 - 9244/1 :1512 ،
مولوى با تشبیه معن به میوه ،و شکوفه به صورت ،ضمن نشان دادن اصالت میوه یا
معنی  ،ضییرورت وجییود صییور و اشییکال را در تکامییل رونیید معنییا و اسییتمرار جریییان
معنادارى و زایش معان از دل صُور خاطرنشان م کند:
مییییوه معنی و شیکییوفیه صییورتش
آن شییکوفیه میییژده ،مییوه نعییمیتش
چون شکییوفه ریخت ،میوه شید پدید
چونک آن کَم شد ،شد این اندر م ید
(مولوى)9251 - 9254/1 :1512 ،

مولوی در فیه ما فیه بر «اعتبار» صورت تأکید میورزد و رسیدن به مقصیود را تنهیا

در «مشارکت» صورت با معنی امکانپذیر مییابد« :دانۀ قیسی را اگر مغ ش را تنهیا در
زمین بکاری ،چی ی نروید؛ چون با پوست بیه هیم بکیاری ،برویید .پیس دانسیتیم کیه
صورت نی در کار است» (مولوی.)145 ،12 :1522 ،
همین طرز تیق در خصوم رابطه و نسبت صورت و معن در شکل تعمیمیافتۀ
آن در حوز رابطۀ لفظ و اندیشه ،اسم و مسمّا ،حروف و معان نی مصداق م یابد؛ به
عبارت میان این ساحتها با وجود فاصیه و تمای ماهوى ،رابطهاى د ل  ،تعامی ،
گسستناپذیر و ن دیک م توان یافت:
گیییر بییییان معنیییوى کیییاف شیییدى خیییی عیییالم باطیییل و عاطیییل بیییدى
گییییر محبییییت فکییییرت و معنیسییییت

صییییورت روزه و نمییییازت نیسییییت
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هدییییههیییاى دوسیییتان بیییا همیییدگر نیسییییت انییییدر دوسییییت الّییییا صییییور
تیییا گیییواه داده باشییید هدییییههیییا بیییر محبیییتهیییاى م یییمر در خفیییا...
(مولوى)9255-9294/1 :1512 ،

 .9عالم صورت (ظاهر،گفت ،نام ،لفظ و )...بر خالف عالم معن که
عالم وحدانیت و یکرنگ است« :در معان  ،قسمت و اعداد نیست» (مولوى،
211 /1 :1512؛ همو .)42 :1522 ،عالم تفرقه ،تشتت و جدای است .این

نگرش در سراسر مثنوى از آغاز تا پایان دنبال م شود .مو نا به ترتیب

درگذشتن از نام ،و حرکت به سوى ذات (معن ) را براى رهای از تفرقه و
اختالف ضرورى م بیند:
تییو بییه صییورت رفتییه اى اى بیی خبییر زان ز شیییاع معنی ی اى بی ی بیییار و بیییر...
در گیییذر از نیییام و بنگیییر در صیییفات تییییا صییییفاتت ره نماییییید سییییوى ذات
اخیتیییییالف خیییییی از نییییام اوفتیییییاد چیییون بیییه معنییی رفیییت آرام اوفتیییاد
(همان 5214/9 ،و )5214 - 5212

مولییوى در «سییخن گفییتن بییه زبییان حییال( »...مولیوى )5250 – 5290/9 :1512 ،بییا
تمثیلهاى متعدد ،ل وم حرکت از لفظ و صورت به سمت معن را خاطرنشان میکنید
و توقییف در عییالم صییور و ظییواهر را مایییۀ جهالییت و گمراه ی و دورى از مقصییود
م شمارد (همان5251-5291/9 ،؛ مولوی.)01 :1522 ،
در ماجراى «منازعت چهار کس جهت انگور که هر یک به نام دیگیر فهیم کیرده
بود آن را» (مولوى ،)5211/9 :1512 ،به تفصیل ،به نقش و کارکرد وحدتساز معنا و
زبان معنوى و ارتباط آن با جایگاه و موقعیت «سییمان لسین معنوى» یا صیاحب سیرّى
«صد زبان» که گفتار او برخالف «اهل جسد» ،موجب جمعیّت و اتّفیاق اسیت ،تأکیید
بسیار شده است:
در نیی ی اع تییییرك و رومیی ی و عییییرب حیییل نشییید اشیییکال انگیییور و عنیییب
تییییییا سییییییییمان لسیییییییین معنییییییوى درنیایییییییید برنخیییییییی د ایییییییین دُوى
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جمییییییۀ مرغیییییان منیییییازع بیییییازوار بشیییینوید اییییین طبییییل بییییاز شییییهریار
ز اخییییتالف خیی یویش سییییوى اتّحییییاد هییین ز هییر جانییب روان گردییید شییاد
(مولوی)5144 – 5141/9 :1512 ،

 .5در فیه ما فیه ،دلیل اقبال و رغبت خی به صورت و غفیت از معنی  ،دشیوارى و

سخت راهِ معنی و در کنیار آن ،شییرین و سیهولت راهِ صیورت دانسیته شیده اسیت.

هرچند که با گذشت زمان ،این نسبت معکوس م گردد و راه تیخ و دشیوار معنی بیر
اهل معن  ،نغ و شیرین م نمایید (مولیوی .)15 :1522 ،البتیه حرکیت و راه جسیتن از
طری الفاظ به معان  ،جداى از سخت و دشوارى پرمخاطره ،وسوسهبرانگی و چه بسیا
هالکتآور و گمراهکننده است .از نظر مولوی ،جستن نیامهیا و دل خیوش کیردن بیه
آنها و صور ،حاصیی ج نومیدی و پریشانی ندارد (مولوی)5211/9 :1512 ،؛ «آنکه
صورت بیند ،او نی جماد باشد و در معنی راه ندارد» (مولوی:)01 :1522 ،
ای بسیییا کیییس را کیییه صیییورت راه زد قصیییید صییییورت کییییرد و بییییر اهلل زد
(مولوی)1111/9 :1512 ،

ابوحامد غ ال و نسف به این موضوع پرداختهاند و نسف چنین شییوهاى را خیام
مبتدیان م شمارد .از این رو از منظر عارفان ،فیسفه و حکمیت ،میدد جسیتن از انسیان
کامل ،انبیا و اولیا و یا به تعبیر نسف  ،منتهیان که به طور مستقیم با سرچشیمۀ وحی بیه
عالم معان در ارتباطند ،جهت رستگارى و هدایت غای بشر ضرورى مینماید.
دیدگاه اندیشمند اشیعرىمسییک ،ابوحامید غ الی در خصیوم الفیاظ و معیان ،
شایستۀ ذکر است .او راه جستن از طریی الفیاظ بیه معیان را موجیب هالکیت و دور
گشتن از حقیقت شمرده و تنها راه دستیاب بیه هیدایت و رسیتگارى را جسیتوجیوى
معان و متابعت الفاظ از معان دانسته است:
«کسان که معیان را از الفیاظ می خواهنید و از طریی الفیاظ بیه عیالم معیان راه
م جویند ،در معرض هالکت قرار دارند .این اشخام مانند کس هستند که پشت بیه
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مغرب کرده و در عین حال با تمام تیالش و کوشیش خیود بیه جسیتوجیوى مغیرب
م پردازد؛ ول کسان که نخست معان را در عقل خویش جایگ ین م کنند و سپس
الفاظ را تابع معان م سازند ،اهل هدایت و رستگارى خواهند بود .عین عبارت غ ال
در این باب چنین است :اعیم ان کل من طیب المعان من ا لفاظ ضاع و هیک و کان
کمن استدبر المغرب و هو یطیبه و من قرّر المعان او ً ف عقیه ثم أتبع المعان ا لفاظ
فقییید اهتیییدى» (ابراهیمیی دینیییان  ،111-112 :1511 ،بیییه نقیییل از المستصیییف مییین
عیم ا صول).
نسف به همین ترتیب ،انتقال و حرکیت از لفیظ بیه معنی را موجیب دور شیدن از
قیمرو وحدت و گرفتار شدن در قید و بند الفاظ و محدودیتها و نقصان ناشی از آن
و نهایتاً گمراه و سرگردان تیق کرده است .از نظر او منتهیان بیرخالف مبتیدیان از
معن به لفظ حرکت م کننید و بیدین طریی خیود را از گ نید قیید و بنید و حجیاب
کثرتآفرین الفاظ مصون م دارند:
« اى درویش! این همه ...اخیتالف کیه پییدا آمید از نیادان پییدا آمید ،کیه مبتیدیان
ندانستند که مقصود جمیه یک است .جرم مذاهب مختیفه پیدا آمد و خی سرگردان
شدند و از آن جهت ندانستند که مبتدیان از لفظ به معن م روند ،جرم الفاظ مختیفه
حجاب ایشان میشود و منتهیان از معن به لفظ میآیند ،جرم الفاظ مختیفیه حجیاب
ایشان نمیشوند .هر که از لفظ به معن رود ،همیشه وى و قیوم وى سیرگردان باشیند»
(نسف .)501 :1229 ،
 .4در راستاى گفتار نسف و تفاوت که وى میان حرکت مبتدیان (حرکت از لفیظ
به معن ) و منتهیان (حرکت از معن به لفظ) و منتهیان (حرکت از معن به لفیظ) قاییل
شده است ،از چشم اندازى دیگر ،ارائۀ دیدگاه عینالق ات همدان که بیا ظرافیت و
دقت خاص طرح گردیده و بییانگر حساسییت و اهمییت موضیوع از نظیر وى اسیت،
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ضرورى و پرفایده به نظر م رسد .او براى مکالمه و سخن ،دو مرتبه یا دو ساحت قایل
شده است:
 .1در مرتبۀ نخست ،زبان ،قاییل اسیت و دل ،مسیتمع؛  .9در مرتبیۀ بعید دل ،قاییل
است و زبان ،مستمع .عینالق ات مرتبۀ نخست را ساحت با خودى ،صحو ،بییدارى و
هشیارى م شمارد .در این ساحت ،حجابِ خود ،زبان و قال ،آدم را از غرقه گشیتن
در دریاى حقیقت بازم دارد و م توان آن را زیستن در ساحل دریاى حقیقت نامیید؛
البته در این مرتبه م توان از حقیقت گفت و شنید .مرتبۀ بعد ،ساحت بیخودى ،سکر
و سرمست است و از آنجا که واسطه و حجیاب خیود و زبیان و قیال در مییان نیسیت،
می توان آن را ساحت ح ور و غرقه گشتن در دریاى حقیقیت نامیید .در ایین مرتبیه،
زبان ،کارآی مرسوم و متداول خود را از دسیت مییدهید و فهیم و ادراك آدمی از
حقیقت ،از جهان قال به جهان حال انتقال م یابید .عیینالق یات ایین دو مرتبیه را در
برقرارى اعتدال ،تناسب و تکامل غایت هست و جهان آدم ضرورى مییابید .گفتیار
عینالق ات  ،نظر بیه اهمییت آن ،تقریبی ًا بیه طیور کامیل در سیطور بعید آمیده اسیت؛
درآمیختن شکواییۀ شخص و افشاى شیفتگ و شوریدگ عینالق ات توسی خیود
وى ،همراه با بیان گرم و صمیمانۀ او از پس سدهها و قرنهاى سپرى شده ،جیذابیت و
تازگی متن را دوچندان ساخته است:
« بسیار رسائل به روزگار دراز ...نوشتم که مجیدات بود ،اما این ساعت میدت بیود
که به نوشتن ع م نداشتم و تقصیر میبود و میافتاد دو چنان قصد که در اوقات ماض
میبود به من اکنون نم بود ،از بهر آنکه مدت بود که دل این شیفته از زبان م شنود؛
که زبان قایل بودى و دل مستمع ،در آن وقت ،قصد و ع م نوشیتن بسییارى می افتیاد؛
اکنون مدت است که زبانم از دل م شنود ،دل قایل است و زبان مستمع و این بیچیاره
را اوقات و حا ت بوالعجب روى م نماید ،مدتها و وقتها م باشد.
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اما سید را ی صیواتاهلل و سالمه عییه ی هر لحظه و هر لمحه ،خود هر دو حالیت کیه
گفته شد بودى و ما یَنْطِ ُ عَن الهوى إِنْ هو إِلّا وح یوح خبیر ده ایین معنی اسیت.
چون خواست که زبانش از دل شینود ،گفتی  :أَرِحنیا ییا بیالل ،میا را از خیودى خیود
ساعت با حقیقت ده و چون خواست که دل مستمعِ زبان باشد ،گفت  :کَیِّمین یا حُمَیْرا
اى عایشه مرا ساعت از حقیقت با خود ده و مرا با خود آر تا جهانییان فاییده یابنید ،تیا
وى عبارت م کند که بُعِثْتُ لِأُتَمِّم مَکارمَ األَخالق» (عینالق ات همدانی-10 :1541،
.)12

 .0از تعیّ و رابطۀ میان زبان و دل در نورالعیوم نی سخن گفته شده است .خرقیان

به مناسبت و سنخیّت میان زبان و دل ،با بیان تمثیی اشاره م کند:

«هرکه را زبان پراگنده بود ،دلیل بود که دل او پراگنده بود .ب رگان گفتیهانید :دل

دیگ است و زبان کفیی ]حقیقت :کفگیر[ ؛ هرچه در دییگ باشید ،بیه کفییی همیان
برآید ،دل دریاست ،زبان ساحل؛ چون دریا موا میکند ،به ساحل همان اندازه که در
دریا بود» (تورتل124 :1511 ،؛ خرقانی.)114 :1511 ،

مولوی در مجالس سبعه از تعی و تعامل میان دل و زبان سخن رانده اسیت .گفتیار

او با بهرهگیرى از تمثیی عینی در یافتن پاسخ مناسب ،براى پرسش طرح شده ،مفید
به نظر میرسد؛ از نظر او رابطه و تعی میان دل و زبان ،رابطهاى یکجانبه و یکسویه
نیست .با وجود ایمان قیب و ح ور نور هدایت در دل ،بر زبان راندنِ تسبیح و ذکیر و
کیمۀ طیّبه ،نور هدایت و ایمان قیب را اف ونتر م سیازد؛ همچنیانکیه در نبیود ایمیان
قیب  ،ذکر و تسبیح کارگر نمیافتد .از طرف دیگر وجود و ظهور تسبیح و ذکر ،خود
نشانگر ایمان و نور هدایت است که از دل میجوشد .مو نا عالوه بیر ایین دو حالیت،
حالت یا وضعیت سوم را مطرح م سازد که در آن ،میان تسبیح زبییان و تسیبیح دل،
به عبیارت مییان الفاظ و معیان  ،فاصییه و میرزى نیست ...« :و آن آتش چون با گیرد
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و مدد یابد ،آن باد عین آتش شود»؛ در این مرحیه آدم از بیگیانگ و کثیرت جهیان
قیل و قال پا به عرصۀ وحدتآفرین جهان حال و عالم عین و شهادت م نهد:
«میان زبان و دل تعیق هست .چون در دل مایۀ ایمان باشد ،زبان به تسبیح و تهیییل
مشغول باشد ،آن مایه قوت گیرد ،چنانکه در گیاه آتش ضعیف باشد ،به دمیدنْ قوت
گیرد و آن آتش چون با گیرد و مدد یابد ،آن باد عین آتش شود .همچنین چیون در
دل ،مادهاى باشد از نور هدایت و کیمۀ طیبه که بیر زبیان رانی  ،آن نیور بیف ایید کیه:
لی دادوا ایماناً مع ایمانهم ،امّا اگر در گیاه آتش نباشید ،جی خاکسیتر ،هرچنید کیه در
دم  ،ج خاکستر برنخی د که فَوَیلٌ لِیْمُصَیین اَلَّذینَ هُمْ عَنْ صَیَوتِهِم ساهُونَ اَلَّذینَ هُمْ
یُراؤنَ ...م فرماید که :ذلِکَ قُولُهم بِاَفْواهِهِم ا این نادر باشد که داعیۀ تسبیح و تهییل
باشد و در دل مایه نباشد ،این نادر باشد؛ از بهر آنکه داعیه از دل خی د ،ن از زبیان»

(مولوی.)04 – 09 :1519 ،

نظر بهاء ولد در رابطه با این موضوع درخور توجه است .از نظر او زبان «کییید دل»
است که هرچند بیشتر به یاد و ذکر اهلل مشغول باشید ،گشیادگ دل و انبسیاط روحی
اف ونتر م شود (بهاء ولد« .)144/1 :1555 ،ذکر اهلل براى بهاء ،عالوه بر ایجاد حالیت
عبودیت و بندگ و عش و محبّت ،دروازه اى به روى عالم «نظر» است کیه رؤییت و
دریافت انواع خوش  ،نور ،شگفت و آرامش را به ارمغان م آورد و راهی بیه سیوى

ادراك بهتر و بیشتر معیت اهلل است» (گیچین414 :1511،؛ نی نک :همو.)1519 ،

از نظر بهاء ولد ،صورت ظاهرى و وجود لفظی کیمیات و اذکیار ،اسیتعداد آن را
دارند که عالوه بر ایجاد و تکامل احوال معنوى با تکرار و تیقین به معان و یا به تعبییر
او به عیم و عش تبدیل شوند (گیچین.)410 :1511 ،
«گفتم حول بسیار گو تا عاش عی ّ العظیم شیوى .آنگیاه کیمیهاى چیو از تیردد
بسیار شود ،عیم شود و عش شود ،چنانک کیمهاى بیتکرار از زبان و دلت بیفتد و بیه
تکرار زم زبان و دل شود و از حد نسیان بیرون آید ،چنانک سنگ بیه تکیرار تیابش
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خورشید ،عقی م شود ،کیمه با تردد به تکرار ،عیم شیود و عشی شیود( ».بهیاء ولید،
.)144/1 :1555
زایش معانی از صُوَر و اصالت زبان

با این توضییحات بیه پرسیش نخسیتین بیازم گیردیم :آییا زاییش اندیشیه از لفیظ
امکانپذیر است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ییادآورى می کنییم کیه بیا عناییت و
توجه به مراتب و ساحتهاى متعیدد قیول و سیخن درمییییابیم کیه ایین تفیاوتهیا و
اختالف سطوح به جای م رسد که اطالق سخن یا قول به این مراتیب ،در حیدّ ییک
اشتراك لفظ صرف باق م ماند .در تاریخ تصوّف و عرفان در نگاه کییی مییتیوان
نظریاتی که در خصوم رابطۀ صورت و معنی آمده در سه ساحت دستهبندی کرد:
 .1صورت در ستی با معنا؛  .9صورت ،اب ار معنا؛  .5صیورت ،عیین معنیا (محبتیی،

.)101 – 105/1 :1511

میان سخن در عال ترین مرتبۀ آن (کُنْ = لوگوس = عقل کی ) به عنیوان خیال و
پدید آورند هست  ،و جایگاه هستیشناسانۀ آن با نازلترین سطوح (صدا ،نقل ،سخن
بر بسته و  ،)...فاصیۀ چشمگیرى دیده م شود .زبان یا سخن همچون لوگوس در زبیان
یونان به طور استثنای  ،حاوى زمینۀ معنای بسیار گستردهاى اسیت کیه مفیاهیم بسییار
متنوع و متفاوت را ،از انسیان تیرین مفیاهیم تیا عیال تیرین معیان و اوصیاف الهییات
دربرم گیرد؛ به طورى که به سخت م توان وجه مشترک میان آنها یافت.
 . 1عارفان با تشبیه سخن به خس و خاشاك و غبارى که از ز ل و روشن معن
و حقیقت آن م کاهید (مولیوی125 :1522 ،؛ همیو ،)011/1 :1512 ،بیه محیدودیت،
نقص و نارسای سخن در القاى مفاهیم معنوى و حقیقت کالم اشیاره دارنید و از ایین
جهت آن را حجاب یا پردهاى م شمارند که رخسار حقیقت را با تاریک و ابهام خود
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فرو م پوشد؛ این مرتبه از زبان در برابر و در ستی با معنی قیمداد مییشیود (مولیوی،
.)120 :1522
ب تردید قول و سخن که عارفان آن را موجب نقصیان ،محیدودیت ،م احمیت و
ب ثمر م شمارند ،قول یا سخن در معن نازل آن است که طبعاً نه تنها از چنین سخن
زایش اندیشه صورت نم گیرد ،بیکه به تعبیر نسف  ،لفظ و صورت کیه از عیالم معنیا
تأیید نشود و یا با قیمرو معنا بیگانه باشد ،مایۀ خسران و سرگردان است.
 .9عارفان در اینجا به نکتۀ بنیادین و ظریف دیگری اشاره میکنند؛ از چشماندازی
دیگر ،همین سخن که «موجب ضعف» است ،این امکان و تیوان را در خیود دارد کیه
معانی لطیف و بیند روحانی را به تناسب اندیشه و «نظرهای ضعیف» آدمی فرو آورد و
روزنهای به فراخور ظرفیت و استعداد آدمی به سوی عالم ناپیداکرانه و دسیت نییافتنی
معنی بگشاید و به تعبیری بین دو سیاحت وجیودی نیابرابر و متمیای  ،ارتبیاط و تعامیل
برقرار سازد (مولوی .)120 :1522 ،آنان در این قیمرو ،بر کنش اب اری و ارتباطی زبان
تأکید میورزند.
مو نا با تعبیر «ناودان زبان» و «جامۀ زبان» ،ضمن نشان دادن محدودیتهاى زبیان،
نقش زبان را در پیوند دادن دو ساحت یا قیمرو (باطن ی ظاهر ،صورت ی معن  ،درون ی
بیرون ،روح ی جسم) نشان م دهد .صفات و اندیشههاى بیاطن و درون آدمی  ،تنهیا از
رهگذر وساطت زبان (به معناى هر نوع د لت) و راه یافتن به عالم بیرون قابیل درك،
فهم و شناسای است.
دیدگاه عینالق ات با نظر مولوى  -که کالم لفظ را واسطه و سبب ظهیور کیالم

نفس م شمارد  -قابل مقایسه است؛ او در تمهیدات به صورت کی تر به این پرسیش

پاسخ گفته که چگونه ممکن است مییان قییب و قالیب ،تعامیل و رابطیه برقیرار باشید؛

درحال که قیب و قالب بیه دو سیاحت وجیودى متمیای تعیی دارنید (عیینالق یات،

145 – 149 :1541؛ فییو دی .)111 :1512 ،بییدیه اسییت همییین پرسییش را می تییوان
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درخصوم پیوند و تعامل میان حقیقت و معناى سخن ی که جایگاه آن در دل اسیت ی
و زبان  -که به قیمرو قالب تعی دارد  -مطرح کرد .عینالق ات معتقد است لطیفیهاى
به عنوان واسطه و رابطۀ میان قیب و قالب برگماشتند تا ترجمان قیب و قالب باشد .این
لطیفییه کییه از هییر دو سییاحت وجییودى ،بهییره و نصیییب دارد ،زبییان هییر دو سییاحت را
م شناسد و از این رو از عهد ترجمۀ زبان قیب و قالب بر م آید و می توانید بیا ایین
هردو مکالمه و گفتوگو کند .آنچه از گفتار عیینالق یات بیر می آیید ،ضیرورت و
ل وم وجود رابطه و واسطه و حیقۀ اتصال (لطیفه) است که قیمیرو کیالم نفسی را بیه
قیمرو کالم لفظ پیوند دهد .یادآوری میشود که مولوی ،این واسطه یا سبب را کالم
لفظی یا حروف و اصوات و آواها میشمارد.
 .5در نهایت و در ساحت بعدی ،صورت و سخن که بیا بحیر معنی (عییم لیدن ،
ذات اله ) در ارتباط است ،عین معنا و حقیقت و خود زاینید معیان و معنی آفیرین
است:
آن یک ریگ که جوشد آب ازو
سخت کمیاب است ،رو آن را بجو
(مولوی)1425/1 :1512 ،

عطار در الهینامه ،ابییات دربیار جایگیاه و ارزش سیخن و خاسیتگاه وحییان آن

آورده است و ضمن تأکید بر خُرد نشمردن سخن ،معتقد است که «اساس هر دو عیالم
ج سخن نیست»؛ وی پس از پارهای استد لها به این نتیجه میرسد که:
ازییین حجّییت شییود بییر عقییل پیییدا کیییه او کُی یلّ سیییخن آمییید ز أسیییما

(عطار)54 – 92 :1512 ،

آرای نظام گنجهای در مخ نا سرار نی از همین منظر قابل بررس است:
...بیییی سییییخن آواز عییییالم نبییییود اییین همییه گفتنیید و سییخن کییم نبییود
...خیی هییر اندیشییه کییه پیوسییتهانیید بیییر پیییر مرغیییان سیییخن بسیییتهانییید...
(نظامی)51 – 52 :1521 ،
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سخن ز پرده برون آید ،آنگهش بینی
که او صیفیات خییداوندِ کیردگار بیود
سخن چو روى نماید ،خداى رشک برد
خنک کس کییه به گیفتار رازدار بود
(مولوى /9 :1525 ،غ ل )251
آرا و اقوال عارفان نشان میدهد که زبان تنها محدود به گستر فکر آدمی نیست و
نمیتوان کنش ازلی و مقدس زبان را به مینش ارتبیاطی انسیانی و بینیاذهنی تقیییل داد
(ابراهیم دینان )02-01/9 :1511،؛ نی دربار ارزش و جایگیاه سیخن و تأثیرپیذیرى
حکما ،عرفا و متألّهان از کتابهاى مقدس (همان.)142-145/9 ،
در قیمرو هست شناس عارفان بر پایۀ بینش قرآنی ،سخن و کیمه ،اصل ،سرچشمه
و حقیقت هست است؛ از این چشمانداز ،مخیوقات و ذرات کائنات ،سخنان و کیمات
الیّه خوانده م شود« :آخر آسمانها و زمین هیا همیه سیخن اسیت پییش آن کیس کیه
ادراك م کند و زاییده از سخن است که کُنْ فَیَکُونُ» (مولوى.)99 :1522 ،
مو نا همچنین با تکیه بر این نکته که عمل همان «معن » باطن است ،نیه آنچیه در
ذهن عوام از «صورت عمل» برداشت میشود و به استناد همیین آییه ،گفیت و قیول را
«اصل چی ها» ،نتیجه ،زاییده و «میو درخت عمل» و از می ومات فعیل و شیرط تحقی

آن و زمۀ بقا و استمرار چرخۀ زندگ و حیات دانسته است (مولوى،10 ،99 :1522 ،

145 ،192؛ همو 9294/1 :1512 ،به بعد).

بهاء ولد با تصریح این موضوع ،به شنیدن و دیدن سخنهاى خداوند ی که «موجود»
شدهاند ی اشاره م کند( .بهاء ولد.)90/1 :1555 ،
نسف «کیماتِ ربّ » را در آیۀ قُل لَّوْ کَانَ أَلْبَحْرُ مِدَاداً لّیِکَیِماتِ رَبِ ّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَن تَنْفَدَ کَیِماتُ رَبّیِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْیِهِ مَدَداً (کهف ،)142 ،بیه «مرکبیات» (عیالم معیادن،
نباتات و حیوانات) تعبیر م کند که در عین بی نهیایت مکیررّ نیسیتند .او همچنیین در
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تفسیر فیسف

ی عرفان از آیۀ «ن وَالقَیَم و مَا یَسطرون» (قیم )1 ،نقیش «جیوهر اول» (=

عقل کل) را در آفرینش مخیوقات و نی ترتیب خیقت نشیان می دهید (نسیفی:1229 ،

.)504 – 542

ابن عرب به استناد همین آیه ،غالباً واژ «کیمات» را میرادف واژ «موجیودات» بیه
کار برده است :همانگونه که غالباً وجود را در صیورت نخسیتین آن پییش از آن کیه
اعیان ممکنات در آن بشکفد« ،نفس رحمان » نامیده است (عفیف .)521 :1514،
از نظر متافی یک محض ،اوکیمه را نیروی خردمند و سارى و جارى در جهان و

مبدأ تکوین و حیات و تدبیر آن م داند (شفیع کدکن .)111 – 114 :1514 ،

از نظرگاه تصوف ،ابن عرب «کیمه» را معادل «حقیقت محمدیه» م داند« :بدین
اعتبار ،حقیقت محمدیه برابر است با کیمۀ وجودیه یا تکوینیۀ «کُن» که خداوند با آن
تعینات ج ئیه (کیمات اهلل) را تکوّن بخشیده است .با این تعبیر ،حقیقت محمدیه ،با
آنچه در باب کیمۀ الهیه در الهیات مسیح مطرح است ،شباهت دارد (مایل هروى،
511/14 :1514؛ نی نک :شفیع کدکن  114 :1514 ،به بعد؛ عفیف .)52 :1514،
نکتۀ قابل توجه این است که در اندیشۀ اسطورهای ،سخن و نیام بیر چیی ی د لیت
نمیکند و چی ی را مشیخص نمیینمایید؛ بیکیه خیود آن چیی هیم هماننید آن عمیل
میکند ...قدرت اسطورهای – جادویی زبان ،به بهترین وجه در تالوت با صوت جییی
تجیی مییابد .کیمه دارای حصیار و فردییت اسیت .هیر کیمیه بیر قیمیروی خیام از
کائنات حکومت میکند و میتیوان گفیت کیه بیر آن قیمیرو ،قیدرتی نامحیدود دارد
(کاسیرر.)24 :1521 ،کاسیرر نشان میدهد «در مصر که سرزمین کالسیک اعتقیاد بیه
سحر و جادو و به ویژه اعتقاد به جادوی نیام هسیت ....سیخن خیدا (لوگیوس ،کیمیه)
جهان را آفریده است و نخستین خدا ،خود اعتقاد داشته که بر اثر نییروی نیامش پیا بیه
عرصۀ وجود گذاشته است» (همان.)22-20 ،
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گراهام در مقالۀ «نوشتار مقدس» با اشاره به کنش هستیشناختی زبان ،از رابطۀ اسم
و مسمّا ن د مامنان سخن میگوید« :کیمه در عمی تیرین و بنییادىتیرین سیطح ،ییک
کنش است .کیمات چندان که فعال و کنشمند هستند ،دال و حیاک نیسیتند؛ لیذا بیر
زبان جارى ساختن و اداى یک نام و اسم ،به گونۀ آیین و در شعایر ،تیا انیدازهاى بیه
مثابه کنترل یا اح ار مسمّا است .ن د مامنان ،یک کیمۀ مقدس ،نه صرفاً ییک کیمیه،
بییل واژهاى مییاثر و بییا قییدرت رهییاییبخییش اسییت و قییدرت بیییشییبه و نظیییر و
دگرگونشوند آن ،چنانکه در سنن و ادییان یهودییت ،مسییحیت و اسیالم شیاهدیم،
عی العموم از آنجا نشأت مییابد که خدای  ،کالمی آنچنیان را میفیوظ ییا مکتیوب

سییاخته باشیید( 4».گراهییام 55-559 :1512 ،؛  Graham, 1987: 13/140و نیی نییک:

فراى50 – 54 ،92 – 91 ،92 :1512 ،؛ کاسییرر145-21 :1521 ،؛ Edwards, 1979:

.)4/1102-1103
در نهجالبالغه نی (خطبۀ  ،112م  )941فعل خدا ،کالم خدا خوانده شده اسیت:

5

چنین اندیشه و نگاه به سخن خدا (کالم اهلل) با آنچه در عهد عتیی و جدیید دربیار

نقش و تأثیر کیمۀ خالق و پویاى خدا (به عنوان اراده یا فرمان و دستورى از جانب او)
در آفرینش هست و مخیوقات آمیده اسیت ،قابیل مقایسیه اسیتEdwards,1988, ( .

4/1102-11؛ م مور 2 ،55؛ همان0 ،141 ،؛ انجیل یوحنا ،باب .)5-1 ،1
با این توضیحات م توان گفت الفاظ و اسما م توانند تا بدانجا تعال و ارتقا یابند
که عین معن و مسمّا گردند« :باز اسم و مسمّا هر دو یک است؛ یعن چیو اسیم اهلل را
م بین  ،الیّه را دیده باش » (بهاء ولد.)115/1 :1555 ،
مو نا در ماجراى تعییم اسمای اله به ح رت آدم اشاره کرده است که خداونید
حقیقت و معناى باطن و ازل ی ابدى اسما؛ یعن «جیان سیرّ نیام هیا» (مولیوى:1512 ،

 )1942/1را به آدم آموخته است (همان 1954/1 :1512 ،به بعد و9241/2ی6)9201؛ بیه
تعبیر نسف این تعییم و آموزش به ظاهر از لفظ به معن ییا از اسیم بیه مسیمّا ،ولی در
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حقیقت از معن به لفظ صورت گرفته است و هم از این رو است که صفت و خصیت
وحیان و معنوى سخنان و الفاظ آدم یا انسان کامل و اولیای خدا و اهل معنی  ،سیبب
شده کالم آنان نه تنها باطن و جان آدم  ،بیکه روح و جان هست و آفرینش را میورد
خطییاب قییرار دهیید و مایییۀ بیییدارى ،وحییدتبخشی  ،حیییاتآفرینی  ،تولیید روحییان ،
عش انگی ى و زایش معنوى در جان آدم و روح هست گردد.
نفّرى اعتقاد دارد که این امکان وجود دارد که انسان به زبان خداوند سخن بگویید
و بدین ترتیب کیمۀ خالقۀ «کن» م تواند همچون میراث گرانبها و قدرتمند ی کیه بیر
تمام اشیا و جهان سیطرهاى انکارناپذیر دارد ی از جانب خداوند به خییفیه و جانشیین

خدا منتقل شود (نک :نوییا .)591 – 594 :1515 ،از ایین رو اسیت کیه «عیارف آنچیه
م شود ،م گوید و آنچه م گوید ،می شیود؛ و بیدین ترتییب بیه «ماجراهیاى کیمیه»

توفی آن را م دهد که در مراجعه به متعال و ارتباط با خدا ،میاجیرای شیود کیه در

آن الفیاظ و اشییا ،عییم و وجود ،کیمیه و وجیود ،یکی می شیوند( 7».همیان .)4 ،بنیا

برآنچه گذشت ،به نظر میرسد آنجا که عارفان به شکل مستقیم و صریح ،تعبیر زایش
معانی را از صور مطرح ننمودهاند ،اوصاف ،ویژگیها و کیارکیرد و جایگاه سخن ن د
آنان به متعالیترین ساحت زبان اشاره دارد؛ قیمروی که در آن ،تفاوت میان صورت و
معنا ،و اسم و مسمّا رنگ میبیازد و جوهر زبان در سیتی بیا معنیی تیقیی نمییگیردد و
کنش ازلی و مقدس زبان به منش ارتباط انسانی ،بیناذهنی و اب ار و وسییۀ صیرف فیرو
نمیکاهد.
نتیجهگیری

در این مقاله مراتب اندیشه ،رابطه و نسبت میان صورت و معن ،کالم لفظی و کالم
نفسی ،لفظ و اندیشه ،قال و حال و اسم و مسمّا به تفصیل سخن گفتیم؛ عارفان اسالمی
– همچون متکیمان اشعری – ضمن تأیید خاستگاه الهیی سیخن و اصیالت اندیشیه بیر
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ل وم و ضرورت صور ،حروف ،الفاظ و اشکال و نقش ارتبیاطی و بینیاذهنی آنهیا در
تکامل و زایش معان از دل صور و الفاظ تأکید دارند.
آرا و اقوال عارفان در خصوم مراتب متمای و متفاوت زبان و تأکیید بیر جایگیاه
هستیشناسانۀ سخن و کنش مقدس ،ازلی و وحیانی آن در ورای سویۀ ارتباطی ،نقش
سخن تکوینی و کیمۀ خالقیه را در زایش معانی و قدرت رهاییبخش و هستیآفیرین

آن توجیه میکند .از این رو «کیمیه» -بیه تعبییر نوییا – در ارتبیاط بیا خیدا و سیاحت
متعالی ،ماجرای میشود که در آن الفاظ و اشیییا ،عیییم و وجییود ،کیمییه و وجییود،
یک م شوند .همچنانکه بهاء ولد از مقامی سیخن مییگویدکیه در آن اسیم و مسیمّا

یکی میشود .بنابراین تناقض ظاهرى (و نه حقیق ) در کاربرد و نسبت میان صورت و
معن  ،لفظ و اندیشه ،قال و حال ،و اسم و مسیمّا در ادبییات خداشناسی و عرفیان بیه
اختالف مراتب و مفاهیم زبان (از انسان ترین مفاهیم تا عیال تیرین معیان و اوصیاف
الهیات ) برم گردد و از این جهت این تناقض ظاهرى ،حلشده م نماید.
از اییین جهییت ،عارفییان ضییمن تأیییید اصییالت معنییی ،سییخن را سرچشییمۀ هسییتی و
موجودات را سخن خداوند میشمارند و بیر قیدرت خالقیه و بییشیبه و نظییر سیخن،
تأکید میورزند.
پینوشت
 . 1برای رویکردهای مختیف فیسفی ،کالمی و عرفانی و طبقهبندیهای متفاوت از کیمیه ،کیمیات و کیمیۀ خیالق
(نک :سجادی05 – 09/4 :1525 ،؛ جرجانی120 – 124 :1224 ،؛ تهانوی1921 – 1921/9 :1129 ،؛ نیی  :ولفسین:1521 ،
924 – 900؛ نیکیسن121 – 122 :1519 ،؛ شفیعی کدکنی 114 :1514 ،به بعید؛ طیاهری عراقیی2 – 1/1 :1510 ،؛ کیربن،
941 – 940 ،112 :1511؛ مایل هروی.)514 – 515/14 :1514 ،

 . 9م توان گفت قدمت واژ لوگوس به قدمت خود زبان یونان اسیت .در ایین زبیان ،لوگیوس از فعیل  Legoو مصیدر
 Leginبه معناى گ ینش کردن و گرد ]هم[ آوردن ( )Pick upمشت شده است .همچنیین دربیار کیاربرد «لوگیوس»
در عه یید عتی یی و جدی یید ،نی ی دربییار لوگییوس از چشییمانییدازهای مختیییف ،نییک :احمییدى111 :1511 ،؛ نی ی نییک:
.Edwards, 1979: 4/1101-1107, 9/9-15
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 . 5بر مبناى تفکر اشعرى ،کالم ،معن یا حقیقت است که عبارت ،اشارت و نوشتار بر آن د لیت می کننید و ییا آن را
اظهار م نمایند .این حقیقت یا معنا در ارتباط با الوهیت ،صفت قدیم و ازل خداونید و قیائم بیه ذات اوسیت .بنیابراین بیا
وجود بیکرانگ و نامتناه بودن و شمول ب پایان و با وجود آنکه مشتمل بر اقسام گونیاگون بییان و گی ارشهیای از
حوادث زمان است ،در ذات خود تقسیمپذیر و مقید به زمان و از سنخ حرف و صوت نیسیت و کثیرت وجیوه و اجی ای
سخن ،خیی به وحدت و بساطت ذات اله وارد نم آورد .کالم در حوز انسانشناس نی معنا و حقیقتی اسیت کیه در
نفس یا دل آدم جاى دارد و قائم به نفس (حدیث نفس) است و متکیّم با گونهاى از د لیت (عبیارت ،اشیارت ،نوشیتار
و )...آن را اظهار م سازد .اشاعره در این زمینه به عرف لغت و اطالق اهل زبان و نی آیه و یَقولونَ ف أَنفُسِیهِم (مجادلیه،
 )1استنادکردهاند (تفتازان  1411 ،هی  .ق142 – 141 :؛ همیو 1442 ،هیی  .ق101/4 :؛ جیوینی 1440 ،هیی  .ق111 – 142 :؛
انواری01/2 :1512 ،؛ نی نک :پژوهنده.)1515 ،
 . 4نکتۀ قابل توجه اینکه معادل کیمۀ  wordدر زبان عبرى ،عمدتاً  dabarاست که به طور عیام بیه معنیاى میاده
( )matterیا ش ء ( )thingبه کار رفته و همچنین به کیمۀ گفتارى یا ارتباط نوشتارى هیم اطیالق شیده اسیت .در زبیان
آرام نی معیادل کیمیه ییا  ،wordیعنی  ،millaهیر دو معنیاى کیمیه و شی ء را دربیردارد .همچنیین در زبیان یونیان ،
 rhemaکه براى کیمۀ گفتارى به کار رفته است ،در مواردى به dabarبیه معنی شی ء ،تحوییل یافتیه اسیت ( Vide:
Edwards, 1979: 4/1101؛ نی نک :کاسیرر.)142-149 :1521 ،

 . 0مقایسه کنید با:

امر کن یک فعل بود و نون و کاف در سخن افتاد و معن بود صاف
(مولوى)514/1 :1512 ،

 . 6اسییم هر چی ى ،تو از دانا شنو

سیرّیِ رمییی عَیَّییمَ ا َسییما شنیو

اسییم هیر چی ى ،بر ما ظاهرش

اسمِ هر چییی ى ،برِ خال سِرش

ن د میوسی نام چوبش بد عصا

نییی د خییال  ،بیود نامش اژدها

بُد عُمر را نام ،اینجا بت پرست

لیک مامین بود نامش در اَلَست

حیاصل آن آمد حقیقت نام ما

پیش ح رت ،کان بود انجام ما

میرد را بر عاقبت نام نهد

نَ ْ بر آن کو عاریت ،نام نهد
(مولوی)1940-1950/1 :1512،

 . 1دربار رابطه ،تعامل و پویای حروف ،عیم اله و اسمای اله  ،نظریۀ صوفیانۀ حکیم ترمذى (درگذشته حیدود
 594ق) (دربار زندگ و آثار او نک :شیفیع کیدکن  )114-112 :1514 ،در کتیاب تحصییل نظیائرالقرآن قابیل توجیه
است « :همۀ عیوم در حروف الفبا نهفته است؛ زیرا آغاز عیمْ اسمای اله است که از آن هیا هیم خیقیت و هیم حکومیت
جهان در محدود احکام خدا ،از حالل و حرام ،نشأت م کند و اما اسمای اله خود از حروف صیادر می شیوند و بیه
حروف بازم گردند» (نک :نویا 542-541 :1515،؛ پژوهنده.)1524،

مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان 27 /

منابع
 -قرآن مجید .)1511( .ترجمۀ عبدالمحمد آیت  .تهران .سروش.

 -ابراهیم دینان  ،غالمحسین .)1511(.دفتر عقل و آیت عش  .تهران .طرح نو.

 یییییییییییییییییییییییییییییییییی  .)1511( .نییایش فییسیوف (مجموعیه مقیا ت).مشهد .دانشگاه عیوم اسالم رضوى.

 -احمدى ،بابک .)1511( .هایدگر و تاریخ هست  .تهران .مرک .

 -انوارى ،محمدجواد .)1512 .دایرة المعارف بی ر

موسوى بجنوردى .تهران .مرک دایرهالمعارف ب ر

اسیالم  .زیرنظیر کیاظم
اسالم .

 بقی شیرازى ،روزبهیان .)1524(.شیرح شیطحیّات .تصیحیح و مقدمیۀ هنیرىکربین .تهران .طهورى( .افست از چاپ تهران ی پاریس 1222 .م).

 بهاءولد ،محمدبن حسین خطیبی بیخی  .)1555(.معیارف .بیه تصیحیح بیدیعال مان فروزانفر .تهران .ادار کل انطباعات وزارت فرهنگ.

 پژوهنده ،لیال« .)1515( .کالم نفس (تکوین ) و کیالم لفظی (قیول ،گفتیار)ن د مولوى» .مقا ت و بررسیها .دانشگاه تهران .سال .51شمیار .)9( 10

 یییییییییییییییییی « .)1524( .خاستگاه سیخن از نگیاه مولیوی بیه همیراه برخییمالحظات تطبیقی در حیوز ادبییات خداشناسیی» .ادییان و عرفیان .دانشیگاه

تهران .سال .44شمار .1

 تفتازان  ،مسعود بن عمر .)1212 / 1442( .شرح المقاصد .بیا تحقیی و تعیییعبدالرحمن عمیره .بیروت .عَالَم الکتب.

 ییییییییییییییییییییییییییییییی  .)1411( .شرح العقاید النسفیه .بیه کوشیش محمیدعدنان درویش .دمش  .دارالفکر.

 / 28دوفصلنامة علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س)

 تورتل ،کریستین .)1511(.شیخ ابوالحسن خرقان  :زنیدگ  ،احیوال و اقیوال.ترجمۀ ع .روح بخشان .تهران .مرک .

 -تهییانوى ،محمییداعی  .)1129( .کشییاف اصییطالحات الفنییون .بییه تصییحیح

محمدوجیییه و عبییدالح و غییالم قییادر .بییه اهتمییام الییویص اسییپرنگر و ولیییم
ناسولیص .کیکته .شیاتک سوسیت آف بنگال.

 -جرجان  ،عی بن محمد .)1224( .کتاب التعریفات .بیروت .مكتبة لبنان.

 جوین  ،عبدالمیک .)1210 / 1440( .ا رشیاد الی قواطیع ا دلّیۀ فی اصیولا عتقاد .به کوشش اسعد تمیم .بیروت .مؤسسة الكتب الثقافية.
 خراسان (شیرف) ،شیرفالیدین .)1501( .نخسیتین فییسیوفان یونیان .تهیران.شرکت سهام کتابهاى جیب .

 سجادى ،سیدجعفر .)1525( .فرهنگ معارف اسالم  .تهران .شرکت مالفیانو مترجمان ایران.

 شفیع کدکن  ،محمدرضا .)1514( .ترجمه و یادداشت بر تصوف اسالم ورابطۀ انسان و خدا .رینولد .ا .نیکیسون .تهران .سخن.

 تبری ى ،شمسالدین محمدبن عیی  .)1522( .مقیا ت شیمس .بیا تصیحیح وتعیی محمدعی موحد .ویرایش عییرضا حیدرى .تهران .خوارزم .

 طاهرى عراق  ،احمد .)1510( .دانشنامۀ جهیان اسیالم .میدخل «ب» .زیرنظیرسید مصطف میرسییم .تهران .بنیادِ دایرةالمعارف اسالم .
 عطار نیشابورى ،فریدالدین .)1512(.اله نامه .تصحیح و مقدمۀ هیموت ریتر.تهران .توس( .افست از چاپ استانبول .مطبعه معارف 1244 .م).

 عفیف  ،ابوالعالء .)1514(.شرح بر فصوم الحکم :شرح و نقد اندیشیۀ ابینعرب  .ترجمۀ نصراهلل حکمت .تهران .الهام.

مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان 29 /

 عهد جدید .)1142( .ترجمۀ هنرى مرتن .اِدِنْ بُرْغ. -عهد عتی  .)1102(.ترجمۀ ولیم گِیِن .لندن.

 عییینالق ییات همییدان  ،عبییداهلل بیین محمیید .)1541( .تمهیییدات .بییا مقدمییه وتصحیح و تحشیه و تعیی عفیف عسیران .تهران .دانشگاه تهران.

 فراى ،نورتروپ .)1512( .رم کل :کتیاب مقیدس و ادبییات .ترجمیۀ صیالححسین  .با ویرایش کامران فان  .تهران .نییوفر.

 -فروزانفر ،بدیع ال مان .)1510( .شرح مثنوى شریف .تهران .عیم و فرهنگ .

 -فو دی ،عییرضا .)1512( .زبان عرفان .تهران .سخن و فراگفت.

 -کاسیرر ،ارنست .)1521( .زبان و اسطوره .ترجمۀ محسن ثالث  .تهران.

 کییربن (کییوربن) ،هییانرى .)1511( .تییاریخ فیسییفۀ اسییالم  .ترجمییۀ جییوادطباطبای  .تهران .کویر.

 -گراهام ،ویییام ا« .)1512( .نوشتار مقدس» .دین پژوه  .ویراستۀ میرچا الییاده.

ترجمییۀ بهاءالییدین خرمشییاه  .تهییران .پژوهشییگاه عیییوم انسییان و مطالعییات
فرهنگ .

 گیچین ،میترا« .)1519( .تعابیر سه گانۀ نظر ،م ه و اتّحاد در جهیان بینی بهیاءولد» .نشریۀ دانشکد ادبیات و عیوم انسیان دانشیگاه تبریی  .سیال .42شیمار

مسیسل .111

 ییییییییییییییییییی« .)1511( . .نگییرش بهاءولیید بییه رابطییۀ ذهیین و زبییان» .مجیییۀدانشکده ادبیات و عییوم انسیان دانشیگاه فردوسی مشیهد( .پیایی و زمسیتان

 .)1514س  .54ش  5و ( 4شمار مسیسل .)150 – 154

 مایل هروى ،نجیب« .)1514( .انسان کامل» .دایرة المعاارف بارر اسامم .زیرنظر کاظم موسوى بجنوردى .تهران.

 -محبتی ،مهدی .)1511( .از معنا تا صورت .تهران .سخن.

 / 30دوفصلنامة علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س)

 مولوى ،جاللالدین محمد بیخ  .)1522( .فیه ما فییه .تصیحیحات و حواشیبدیع ال مان فروزانفر .تهران .امیرکبیر.

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  .)1512( .مثنوى معنوى .به سع و اهتمامرینولد نیکیسون .با مقدمۀ بدیع ال مان فروزانفر .تهران .ثالث ی هماى.

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  .)1519( .مجیییالس سیییبعه .تصیییحیح وتوضیحات توفی هیی  .سبحان  .تهران .کیهان.

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  .)1525( .کییّات شمس (دییوان کبییر).با تصحیحات و حواش بدیعال مان فروزانفر .تهران .امیرکبیر.

 نسییف  ،ع ی الییدین .)1229( .کتییاب ا نسییان الکامییل .بییه تصییحیح و مقدمییۀفرانسوى ماریژان موله .تهران .قسمت ایرانشناس انستیتو ایران و فرانسه.

 -نظام گنجوى ،الیاس بن یوسف .)1521( .گ ید مخ نا سرار .با تیخییص،

مقدمه و توضیحات عبدالمحمد آیتی  .تهیران .سیازمان انتشیارات و آمیوزش
انقالب اسالم .

 نورالعیییوم( .مالییف ناشییناخته) .)1511( .بخشیی از کتییاب شیییخ ابوالحسیینخرقان  :زندگ  ،احوال و اقوال .ترجمۀ ع .روح بخشان .تهران .مرک .

 نویا ،پل .)1515( .تفسییر قرآنی و زبیان عرفیان  .ترجمیۀ اسیماعیل سیعادت.تهران .مرک نشر دانشگاه .

 نهج البالغه .)1521( .ترجمیۀ سییدجعفر شیهیدى .تهیران .سیازمان انتشیاراتوآموزش انقالب اسالم .

 نیکیسن ،ر .ا .)1519( .عرفان عارفان مسیمان .ترجمۀ اسدالیّه آزاد .ویرایش وتعییقات عی نقوى زاده .مشهد .دانشگاه فردوس مشهد.

 ولفسن ،هرى اُوسترین .)1521( .فیسفۀ عیم کالم .ترجمۀ احمید آرام .تهیران.الهدى.

31 / مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان

-

Dictionary of the History of Ideas. (1973). Edited by Philip P.
Wiener. New York. Charles Scribner's Sons.

-

Edwards, R. B. (1979-1988). Word. The International
Standard Bible. Encyclopedia. Edited by Geoffrey W.
Bromiley and..., Michigan. William B. Eerdmans Publishing
Company.

-

Graham. William A. (1987). Scripture. The Encyclopedia of
Religion. Edited by Mircea Eliade. New York. Macmillan
Publishing Company and London. Collier Macmillan
Publishers.

-

Pepin, Jean. (1986). Logos. The Encyclopedia of Religion.
Edited by Mircea Eliade. New York. Macmillan Publishing
Company and London. Coller Macmillan Publishers.

