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Abstract 

Emotion, imagination, and music are the three elements raised in 

definitions of poetry. Poetic elements have been utilized more or 

less, over different eras of Persian prose. In the meantime, mystical 

and Sufi works tend to be more poetic in character, depending on 

their aims and themes, so much that understanding semantic 

subtleties and greater enjoyment of aesthetic manifestations of these 

texts hinges on analyzing the influence of their pictorial as well as 

musical elements. Accordingly, the purpose of this article is to 

examine the function of one of the key elements of poetry, i.e. 

music, in Hajviri’s Revelation of the Veiled (KashfulMahjoob), as 

one of the most important mystical prose, in order to determine its 

poetic value and quality. The findings of this descriptive-analytical 

study show that intrinsic and spiritual music play a crucial role in 

Hojviri’s prose and they are very helpful in more effective induction 
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of concepts and mindsets. An intrinsic music which promotes 

rhetorical-phonetic congruency and attractiveness, has greater 

manifestation than spiritual music. Rhyme (parallel rhyme, in 

particular), pun (additive pun, in particular), repetition, alliteration, 

and contrast are clear examples of intrinsic and spiritual music the 

Revelation of the Veiledoften found manifested by bringing up the 

names of Auliya and describing their characters and moods, telling 

stories and quoting the words and guidanceof Sheikhs, and 

explaining mystical terms including concepts related to 

monotheism, self-knowledge, death, mystical inexistence and 

survival, hierarchies of conduct, as well as self-condemnation and 

the condemned world. 

Key words: Semantic function, Music of the word, Sufi prose, 

Hojviri’s Revelation of the Veiled (KashfulMahjoob) 
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 1المحجوب هجویریکارکرد معنایی و زیباشناختی موسیقی در کشف
 

 زهرا پاکزاد

ایران ،کرمانشاه ،کرمانشاه آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازیدانش   

)نویسندۀ مسئول( فاطمه کالهچیان  

ایران ،رمانشاهک ،کرمانشاه دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی   

  kolahchian@razi.ac.ir 

 محمّد ایرانی

ایران ،کرمانشاه ،کرمانشاه ن و ادبیات فارسی، دانشگاه رازیزبا گروه ،دانشیار   

 چکیده

 های گوناگون،. متون نثر فارسی، در دورهرودمی سخن ، از سه عنصر عاطفه، تخیّل و موسیقیشعر در تعریفات

و مضامینشان، گرایشی بیشتر اهداف فیانه و عارفانه، به اقتضای اند.آثار صوبرده کم و بیش از عناصر شعری بهره

این متون، به تحلیل نمودهای زیباشناختی جا که گاه درک ظرایف معنایی و اند؛ تا آنهای شعری داشتهشاخصه به

از  یحاضر، بررسی کارکرد یک بر اساس این اهمّیت، هدف مقالۀ .وابسته استها های موسیقایی آنجلوه تصاویر و

 ترین متون نثر عارفانه وب هجویری، به عنوان یکی از مهمالمحجکشف در ،صر کلیدی شعر؛ یعنی موسیقیاعن

تحلیلی نشان   -توصیفی های این پژوهشیافته .تا میزان و کیفیت شعروارگی آن از این منظر مشخّص شود ستا

و به القای مؤثّرترِ مفاهیم و  ویری داشتهکننده در نثر هجتعیین موسیقی درونی و معنوی، کارکردی ،دهندمی

بیشتر از  بخشد،آوایی را ارتقا می -که تناسب و جذّابیت لفظی نمود موسیقی درونی. رسانندمیبارز ذهنیات، مدد 

                                                           
 است. زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی برگرفته از رسالۀ دکتری ، مقالۀ حاضر.  1

 



 

4 
 

، از مصادیق تضادنیز و  آراییواجتکرار واژه، ، ویژه زاید؛ به، جناس؛ بخصوص متوازیسجعاست. بوده معنوی 

ذکر نام اولیاء و  یابند:این مواضع نمود می که غالباً در المحجوبنددر کشف درونی و معنوی موسیقی بارزتر

تبیین اصطالحات عارفانه؛  نقل سخنان مشایخ و ارشادهای آنان و نیزها و حکایتتوصیف شخصیت و احوالشان، 

وک و نکوهش نفس و دنیای توحید، معرفت نفس، مرگ، فنا و بقای عرفانی، مراتب سلمرتبط با اعم از مفاهیم 

 .مذموم

  المحجوب هجویریکشف، صوفیانهنثرموسیقی کالم، ، عناییکارکرد م: کلیدی هایواژه
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 مهمقدّ -1

 بیان مسأله -1-1

در نظر بسیاری از اهل بالغت، شعر از سه عنصر عاطفه، تخیّل و موسیقی تشکیل شده که در 

 ،رویداد یا ذهنیتی است که شاعر در نتیجۀیافته انگیزشیابد. عاطفه، احساسی د میزبانی زیبا نمو

ترین خواهد که با وی در آن شریک باشد. عاطفه را برجستهیابد و از مخاطب میدر خویش می

رود. ، از بارزترین عوامل تأثیر به شمار میاند که در صورت ژرفا و گستردگیهرکن شعر دانست

مجموعه تصاویر »مقصود از صور خیال، . شعر استز عناصر بنیادین در جوهر تخیّل نیز ا

شاعرانه و کلّ زبان مجازی است؛ یعنی آن بخش از کاربردهای خلّاقانه و هنری زبان که از 

شاعر به کمک  (1381 ،محمود فتوحی)« .آیدرهگذر تصرّفات خیال در زبان عادّی به وجود می

آمیزی، ایهام و ، تشخیص، حستمثیل، نماد تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، مانندابزارهای بالغی 

 ،2برتریموند ) «.دهدکننده ارائه میخود را با زبان و بیانی جذّاب، باطراوت و قانع اندیشۀ... »

 یابد. رسد که کالم عاطفی و مخّیل، در زبانی آهنگین نمود هنر شاعرانه زمانی به اوج می (1395

 3افالطون .استادبیات بوده مورد توّجه متفکّران حوزۀ یربازتأثیر نافذ موسیقی در شعر، از د

خود، نفوذی خاص و تأثیری عمیق در روح  آهنگ، با لطافت ویژۀ»ید: گودر این باره می

 شعر را برآمده از دو نیروی تخیّل )محاکات( و وزن نیز 4ارسطو (1348)افالطون، « .دارد

نوع بیرونی، وزن دارد.  چهار گونه موسیقی (1386محمّدرضا شفیعی کدکنی: . )دانستمی

)تکرار قافیه و ردیف(، مکمّل وزن عروضی و  آهنگ ناشی از موسیقی کناریست.عروضی ا

                                                           
1Bert‚ R‚ L. 
3 Plato 
4 Aristotle 
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غنابخش وحدت و تناسب شعر است. موسیقی درونی نیز، انواع تکرار، سجع و جناس را در بر 

ع معنوی؛ مانند . این در حالی است که بعضی صنای(1392 :شفیعی کدکنی محمّدرضا). گیردمی

 آفرینند.تناسب، تضاد و تکرار درون مایه، موسیقی معنوی می

به  نیز نثر صوفیانه و عارفانهدارند. عناصر شعری، مختصّ شعر نیستند و در نثر نیز مجال بروز      

شباهت توان گفت، دلیل موضوع و محتوایش، گرایشی ویژه به خصوصیات شعری دارد. می

ماهیّت عواطف و »محسوس عاّدی است و نیز  تجربۀشاعرانه که باالتر از  جربۀعرفانی با ت تجربۀ

؛ (1388سوسن جبری، «)گذاردای جز استفاده از زبان شعر باقی نمیادراکات عرفانی، چاره

ش القاییِ متن را تشّخص زبانی نیرومند که با به خدمت گرفتن موسیقی)همراه با تخیّل(، ارز

ترین ابزارهای به عنوان یکی از مهم  – های سجعترین نمونهکه قدیم و از این روستبخشد می

 در (1382خطیبی، ). دنشورهای عرفانی و دینی دیده میدر نث ها،از دیباچه بعد  -آفرین موسیقی

از ویژگی  در مواضعی قابل توّجه، متون عارفانه کهمؤثّرترین ترین و این میان، یکی از مهم

 المحجوب هجویری است.ت، کشفشعروارگی برخوردار اس

که ، (1391بهار، )محمّد تقی  سامانیو نزدیک به سبک دورۀ با نثر ساده  ،المحجوبکشف     

 تنها اثر موجود از هجویریبرد، های نثر شاعرانه میهایی بااهمّیت از شاخصه، بهرههاییدر بخش

محمّد غالمرضایی، ) «.یافته استارسی تألیف عرفانی است که به زبان ف ترین اثر مستقلّکهن»و 

المحجوب و اشتمال بر مطالب مهمّ عرفانی موجب شد که در قرون تقدّم زمانی کشف (1394

مورد استفاده اند، نوشتهصوفیه کتاب  احوال و آثار مشایخ زمینۀ درتوسّط نویسندگانی که  ،بعد

و خواجه  (1373صفا، ذبیح اهلل س)ناألجامی در نفحات االولیاء،ة؛ مانند عطّار در تذکرواقع شود

  عابدی: یک(. ، مقدّمۀ1384هجویری،  ؛ن.کالخطاب)محمّد پارسا در فصل

  تحقیق ۀپیشین -1-2
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داستانی و  ابعادت که اغلب ناظر به هایی انجام پذیرفته اسپژوهش ،المحجوبکشف دربارۀ

ه ساختار کلّی این کتاب و ب( 1389)دهقانیناهید نحوی و اکبر  ؛ از جمله:محتواییِ این اثرند

 (1389)شعاعیزهرا اند. محوری پرداختهها و مضامین بیین اندیشهآن در ت نویسندۀشیوۀ 

اساس کار  ،فانی فارسیرترین نثر عبه عنوان مهمترین و کهن را معرّفی این کتاب و ارزش آن

تکامل  گیری وپردازی را در شکل( نقش حکایت1390)جبریسوسن است. خود قرار داده 

االسرار و وفیه، کشفالصّوحید، طبقاتالتّالمحجوب، اسرارهای صوفیانه در کشفاندیشه

 ( به بررسی سیمای عرفانی و1392)لوعلی حاجیحسین  است. االولیاء تبیین کردهةتذکر

است.  المحجوب پرداختهپیامبران در کشفایشان با دیگر  عبادی پیامبر اکرم)ص( و مقایسۀ

رایج  ءبا تکیه بر آرا ،والیت را از دید هجویری ( مسألۀ1393)امیسرّقدمعلی یفی و شرثریّا 

( به تبیین 1395 )خاتمی و همکاراناحمد اند. تا اواخر قرن پنجم بررسی کرده ،در این زمینه

مصادیق  (1395 )یزدانیحسین  اند.دیدگاه هجویری در باب توحید و رؤیت الهی پرداخته

 است. را تبیین کردهگریزی حجوب و مخالفت با شریعتالمدر کشفشریعت 

ها معنایی آن -سیقی و کارکرد موضوعیهای موجزئیات جلوه ژوهشی کهدر این میان، پ     

 المحجوب تحلیل کند، یافت نشد.را در کشف

 یت تحقیقاهمّ  -1-3

 هایلوهاز ج تعلیمی برخوردار است که بهرۀ فراوان –المحجوب از نثری صوفیانه کشف 

در  است. نثر هجویریو یکنواختی شده  موسیقی، موجب جذّابیت و خروج لحن آن از خشکی

ای از زیبایی و دلپذیریِ کلّ اثر را بر مقدّمۀ احوال مشایخ، موزون و مقفّاست که سهم عمده

ساز، در سایر بخشهای کتاب، نمودی گیرد. عالوه بر سجع، دیگر ابزارهای موسیقیعهده می

-ه دارند. هجویری با علم به تأثیر موسیقی، از قابلیت این عناصر در القای عواطف و اندیشهویژ

گیرد و بارِ بخش بزرگی از دلیل ماندگاری و جذّابیت اثرش را بر دوش های خود مدد می
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المحجوب مقالۀ حاضر، بررسی کارکرد موسیقی در کشفاست. موضوع عنصر موسیقی نهاده 

 شاعرانۀ این اثر مشّخص گردند. -قابلیتهای موسیقایی است تا ظرافتها و

  روش پژوهش -1-4

المحجوب و تحلیلی، پس از بررسی کامل کشف -در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی

 ها پرداخته شدهبندی یافتهدسته های موسیقی درونی و معنوی، بهاستخراج تمامی جلوه

میزان  ح،شگردهای دارای بسامد و اساس اولویت طر است. بنای تنظیم مباحث مقاله، بر

 است. بر اساس شواهد گزیده عرضه گشته نیز تحلیل است. فراوانی بوده

د( عبارت است از: تبیین این تحقیق)در کنار اهداف فرعی متعدّ ترین هدفمهم      

ها با آن المحجوب و تحلیل ارتباطر کشفترین اَشکال موسیقی درونی و معنوی دبرجسته

 مضمونی هجویری. -رویکردهای موضوعی

 المحجوبموسیقی در کشفمعنایی و بالغی کارکرد : بحثها و یافته  -2

آهنگین کالم را ارتقا بخشد و هم  ز موسیقی، بالغی است که هم جنبۀبا توجّه به اینکه آن نوع ا

اساس بر  -موسیقی به شگردهایی ازسعی بر آن است که  تواییِ آن مدد رساند،به غنای مح

ضمن اینکه باید گفت، باشند. شود که از حیث این دو مؤلّفه بارز پرداخته  -فراوانی در متن 

نگاهی ، تعاریف و انواع طرح شده در کتاب دی اقسام سجع و جناس در این مقالهبنمعیار دسته
 است. بوده تازه به بدیع

اربرد موسیقی درونی و انواع آن؛ یعنی المحجوب، به کآهنگ در متن کشف عمدۀ قسمت      

گردد. در مبحث موسیقی معنوی نیز از تضاد، تناسب و تکرار سجع، جناس و تکرار برمی

مورد کاربرد،  380. سجع متوازی با افزون بر است هایی قابل بررسی شدهمایه، استفادهدرون
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است. دو نوع  شده المحجوبآهنگی کشفب خوشساز، سببیش از سایر ابزارهای موسیقی

 اند. با بسامد کمتری به کار رفته  -مورد  69مورد و مطرّف با  123متوازن با  -دیگر سجع 

( با محرّف، خط، تام، قلب و اشتقاقبعد از سجع، جناس و انواع آن)مطرّف، وسط، مذیّل،       

و نوع از دورد( نیز م 42تکرارها ) د.نگیرسازی قرار میدوّم آهنگ نمونه، در ردۀ 90بیش از 

 اند.تکرار واج و تکرار واژه

مایه مورد( و تکرار درون 30مورد(، تناسب) 344از تضاد) ،در مبحث موسیقی معنوی     

شواهد از لحاظ کمک به ارتقای موسیقی کالم در یک درجه  همۀمسلّماً است.  استفاده شده

از منظر  تر بررسی شوند.آهنگیباتر و خوشتر، زنیستند؛ لذا سعی بر آن است که موارد آگاهانه

عرفا و مشایخ و ، در ابتدای معرّفی المحجوبلحن موسیقایی کشفارتباط موسیقی با محتوا، 

و تعلیمات آنان نیز،  ءیابد. در هنگام نقل سخنان اولیاهایشان، بیشترین نمود را میشرح ویژگی

 کنیم:میها را بررسی ای از نمونهزبان آهنگین است. گزیده

 موسیقی درونی -2-1

 سجع -2-1-1

از با بیش کارگیری سجع   از به ،بالمحجوای از موسیقی کشفبا توجّه به آنکه بخش عمده

نویسندگان فارسی زبان است لین هجویری از اوّ»ای برآنند که است، عدّهحاصل شده نمود 570

در سطرهای  ها غالباً این سجع (1394محمّد غالمرضایی، «).اندنویسی را دنبال کردهکه سجع

م و اصطالحات عرفانی به ها در البالی متن و توضیح مفاهیتوصیف آننیز فی عرفا و آغازین معرّ

های مهمّ تری برای پذیرش و همراهی این بخشتا ذوق مخاطب، انگیختگِی بیش؛ اندکار رفته

 :کالم بیابد
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 سجع متوازی -2-1-1-1

سیروس ) «.ترین آن، متوازن استترین اسجاع، متوازی و ضعیفیقو»آفرینی، از منظر موسیقی

مورد(، گویای توجّه  382المحجوب)بسامد باالی سجع متوازی در کشف. (1368شمیسا، 

هنگام توصیف  ازی رااسجاع متوسیقایی این نوع سجع است. او اغلب، هجویری به قدرت مو

 آهنگ کردن نثر، عالوه بر خوشربردین کاگیرد. اها به کار میآناوصاف عرفا و مشایخ و بیان 

کند. خواندن متن ترغیب می ادامۀتعلیمی و یکنواخت، مخاطب را به  و خارج کردن آن از لحن

 اصطالحات عرفانیند:مرتبط با یا  ؛های مسجّع، اغلب صفات عارفکلیدواژه

ر خود به یم اموجمله به معنی طلب کردن و تسل استعانت،و  استخارتو  استعاذت»     

به عنوان اصطالحی  ،«طلب»سه سجع متوازی مذکور، با  (1384)هجویری،  «.خداوند باشد

را در خود  کردن ؛ زیرا این اسجاع که از باب استفعال هستند، معنی طلبندتناسبنیز معرفانی 

 دارند. 

مقامی بس  بود و این فریدبود و هّمتش از ایشان وحید اگرچه در میان خلق بود، از خلق »      

ت و وحدعرفانی  مرتبۀ، ایهام تبادری هم به «فرید»و « وحید» (99)همان:  «.بود بعیدعالی و 

 متناسبند. «مقام»با  تفرید دارند که

در این  (110: همان) «.معطّرای و جامه منوّرو خدّی  مقمّربه مسجد اندر آمد با رویی »      

نیز از نظر « خدّ »و « رو»و همچنین « نور»و « قمر»ناسب گانه، تعالوه بر اسجاع متوازی سه ،شاهد

 ساز است.موسیقیمعنوی، 

گاهی )المحجوب، جناس الحق مورد( از اسجاع متوازی کشف 48تعداد زیادی)حدود      

ها قویتر از تجانس سجع بودن این واژه جا که جنبۀنیز هستند. از آنهمراه با جناس ناقص( 



 

11 
 

، این گونه از سجع متوازی. رسددر این قسمت، بهتر به نظر میها از آن هاییآنهاست، ذکر نمونه

 :  بخشدشتر میغنای موسیقاییِ کالم را نمودی بیحروفی بیشتر، به دلیل هم

 (66: همان«).وطاو یکی را  غطاو یکی را عطا یکی را صفا بود و یکی را »      

 (547: همان «).درست نیاید ...محقو  لحقو  صحوو  محومر فانی الّصفه را »      

 ازدواج -2-1-1-1-1

استفاده از تقارن دو سجع متوازی که گاه تنها در یک حرف با هم اختالف دارند، آهنگ 

در گاه ، در نقل سخنان عرفا و کاربردنوع بخشد. هجویری نیز از این خاصّی به کالم می

مندیِ ه مخاطب را برای بهرهتوجّ تا چشم و؛ ها استفاده کرده استناخالق و احوال آ توصیف

، به واسطۀ ارزش موسیقایی، روانتر تر گرداند. این ظاهرز مفهوم کالم، با ظاهر آن، همراهتر اژرف

  تر گشته است.و سیّال

با استفاده از  (138: همان«).اعیبیب بن سلیم الرّامیر، ابوحلیم ح ءو بر همه اولیا فقیرخطیر»      

 .   اندیب راعی به یک اندازه برجسته شدهشاهد، دو صفت فقر و بزرگیِ حب ازدواج در این آرایۀ

 «.حساب عتابتر از فاضل ،از درویشان عذر خواهند و عذر ،اگر با اغنیا حساب کنند»     

از یک  رخوردار است:فراوانی ب بار موسیقایی و مفهومیِ از« عتاب»در این شاهد،  (34: همان)

ازدواج ساخته شده و از  نی در کنار آن، آرایۀازی دارد و با همنشیسجع متو «حساب»سو با 

 لحاظ معنایی نیز القاگر مؤاخذۀ دارد. ازو نیز تناسب آوایِی آغازین ، هم«عذر»سویی دیگر، با 

  ناشی از محاسبه؛ یا همراه با آن است. 

 سجع متوازن -2-1-1-2
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مانند عالم  ها صفاتیعرفا که در ضمن آفی در سطرهای آغازین معرّ ،هجویری از این نوع سجع

م نقل د؛ هنگانشوکرداری و همّت بلند برجسته میسخنی، راستگویی، راستبودن، خوش

دانی، خودبینی، حسادت و چون طمع، نانکوهش صفات منفی هم سخنان عرفا که دربرگیرندۀ

ر، ، غیبت و حضوقا، فقرنین شرح اصطالحات و مفاهیم عرفانی مانند فنا و بچو همخشم است 

  است:  برده قابل توّجه قبض و بسط و نیز توکّل، بهرۀ

 (229: همان) «.ین بن منصور الحلّاجدعوی، ابوالمغیث الحس مستهلکمعنی و  مستغرق»     

فنای عرفانی را که در سرگذشت کیفیت ، «مستهلک»و « مستغرق»کارگیری سجع متوازن به

 کند.می شود، القاحلّاج به خوبی دیده می

با استفاده از این دو  (102 :همان) «.است رفیعو درجتی  عظیماو را اندر این طریق، شأنی »     

، محبوبیت فراوان و جایگاه بلند حضرت اندشده« درجت»و « شأن»سجع که به زیبایی صفت 

 . است محسوسی در  لحن توصیف ایجاد شده ع( در میان عارفان برجسته شده و روانیِعلی)

 سجع مطرّف -2-1-1-3

با استفاده از  در این راستا،  رود.کار میی آغازین معّرفی عرفا و مشایخ بهدر سطرهااغلب 

ویژگی اخالقی و مقام  شامل هاآنطرف مسّجع که یک یا هر دو کلمات قدرت موسیقایی 

 : بینیممیتأثیرآفرینتر توصیفی  ورد نظر است،عرفانی عارف م

« .، ابوالحسن محمّد بن اسماعیل خیرالنّسّاجمستقیمو اندر طریقت محبّت  متسلیپیر اهل »     

تواند تعبیری از سلوک حرکت مستقیم خیر النّسّاج در طریقت محبّت که می (220: همان)

 با واژگانی مسجّع بیان شده تسلیم حق بودن است. این روند عرفانی باشد، نتیجۀاستوار و درست 

 است.   
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 (234: همان) «.، ابوحمزه البغدادی البزّازیقینو اساس اهل  تمکیناسرار و  دۀسراپر»      

، در «یقین»و « تمکین»هجویری مقام عرفانی ابو حمزه را با ذکر برخورداری کامل او از دو مقام 

 دهد.نشان می ساختاری موزون

 جناس -2-1-2

نوع  6است. او از  مورد( برده 95یقایی را از جناس )موس جویری بعد از سجع، بیشترین بهرۀه

مترین ، کمورد 3، بیشترین بسامد و جناس اشتقاق با مورد 48جناس استفاده کرده که زاید با 

معرّفی عرفا و شرح مقامات و طور که دیده شد، هجویری در ابتدای بسامد را دارا هستند. همان

. در این مواضع، گیردبهره می ها، از قدرت موسیقایی انواع سجعویژگیهای عرفانی و اخالقی آن

تبیین در طیّ متن که به شرح سخنان عرفا،  مختلف جناس حضور چشمگیری ندارند؛ امّاانواع 

فِرَق صوفیه معرّفی مفاهیم و اصطالحات عرفانی)فنا و بقا، وجد، سکر و صحو، سماع و ...( و 

در وگوهایی که ویژه گفتبهن حکایات وارده از عرفا و مشایخ؛ نین هنگام بیاچپردازد و هممی

توان در پردازد. دلیل این امر را میگیرد، جناس به موسیقی آفرینی میها صورت مینمیان آ

ها در جمالت دانست؛ به عبارتی دیگر، ذکر سیقایی سجع و جناس و محلّ حضور آنکیفیت مو

از  ، با این کیفیت،مرآورد. این ابه وجود میقابل توّجهی سجع در پایان فقرات کالم، موسیقی 

گونه است که هجویری در بدینآید. برنمیآید، جناس که معموالً در وسط جمالت می عهدۀ

-خوش می معنایی کالم نیز های او در زمینۀجناس کند.البالی متن، بیشتر  از جناس استفاده می

در مواردی که  یابد؛ مگرنیکویی نمی» صداق این توضیح واقع شوند: جناسکه منشینند؛ چنان

 (1368عبدالقاهر جرجانی، )« .دهدکند و به سوی آن سوق میمعنی، آن جناس را طلب می

 جناس زاید -2-1-2-1
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ا و تکرار حروف و اصوات یک هبه دلیل برخورداری از اشتراک واج ،استفاده از جناس زاید

طنین  هنگی وهمامتجانس در دیگری)که از این جهت، بعد از جناس تام شاخص است(  واژۀ

توان در المحجوب را میدهد. دلیل اصلی بسامد باالی جناس زاید در کشفخاصّی به کالم می

، بیش از سایر انواع جناس ی این نوع جناسگانهای که اقسام سههمین امر جست؛ به گونه

و اصطالحات  بیان اند. هجویری در اغلب موارد، در شرح سخنان عرفا وآفرینی کردهموسیقی

 است:     جناس زاید سود جسته موسیقیاز  ،مفاهیم عرفانی

 جناس مطرّف -2-1-2-1-1

توان است. دلیل این بسامد باال را می دهمورد( استفاده ش 24گر جناس زاید)بیشتر از دو نوع دی

همراه با است  توانستههجویری با این رویکرد  .در قدرت واالی موسیقی آفرینی این نوع دانست

 به مخاطب انتقال دهد:با تأکید و جلب توّجه، خود را اد موسیقی، مفاهیم مورد نظر یجا

، الل و انتخاب واژۀ با این جناس (1384هجویری،  ) «.شدالل ، جاللزبان اندر کشف »      

 است. شده، چقدر خوب القا در مواجهه با تجلّی جاللی مفهوم حیرت، سکر، صمت و فنا

تکرار کامل  (108: )همان «.کربالو قتیل دشت  بالاهل  ء بود و قبلۀان اولیاقاز محقّ »...       

 عاشوراست. واقعۀ و عظمت مؤکّد کیفیت، القاگر «کربال»در « بال» واژۀ حروف

 جناس وسط -2-1-2-1-2

که به نوعی به عرفا  گیردبه کار می یرا در طیّ حکایاتمورد(  13) اغلب این جناس هجویری

در میان نقل سخنان  چوناند؛ امّا ها نیامدهصیتها در ابتدای معرّفی شخچند جناسهر. دمربوطن

 ؛یابند، به اشخاص ربط میشوندشده دیده می ها عرضهدر ضمن توصیفاتی که از آنها و یا آن

در اغلب شواهد  .است نی از امام جعفر صادق)ع( پرداختهسخ مانند شاهد زیر که به بیان ترجمۀ
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بعضی از  .شودتباط این کارکرد جناس با شخصیت و اوصاف عرفا دیده میدیگر نیز ار

؛ انداند و در حقیقت، ملحق به جناس وسط شدههای این جناس، با جناس محرّف آمیختهنمونه

  نه عین آن:

 خطرغیر را اندر دلش مقدار آن نباشد که بدیشان التفات کند و یا وجود ایشان را چندان »      

در استفاده از واژگان متجانس  (117)همان:  «.، ذکر ایشان را عقد کندخاطردر نهد که ان

« مقدار» از واژۀ ،اوّل ه کار رفته است. هجویری در جملۀ، ظرافت خاّصی ب«خاطر»و « خطر»

اّول است، برای پرهیز از تکراری  م که به نوعی تکرار مفهوم جملۀدوّ استفاده کرده و در جملۀ

 ؛ن.ک) است« مقدار»یکی از معانی آن  که« خطر» از یک سو به ذکر واژۀین کلمات، شدن ع

سویی دیگر، با ایهام ترادف دارد، پرداخته و از « مقدار» و با واژۀ (1347علی اکبر دهخدا، 

قی دارد، موسی (اشتقاقو از منظری دیگر، وسط)جناس « خطر»که با « خاطر» استفاده از واژۀ

رد خطر و خاطر و به ذهن کارب که به واسطۀ نیز ظریفی ایهام تبادر ی را ایجاد کرده است.زیبای

شود، قابل ایجاد می -که تناسبی جالب با بافت معنایی و آوایی کالم دارد -خطور آمدن واژۀ

 .توّجه است

جنید گفت: اگر خداوند مرا گوید که: مرا ببین، گویم: چشم اندر دوستی، غیر بود و بیگانه »      

« غیرت»عالوه بر جناس وسط  (1384هجویری، «).مرا از دیدار می باز دارد ،ریّتغی غیرتو 

، «غیر» ۀود دارد. تکرار کامل حروفِ واژوجزاید نیز جناس « غیرت»و « غیر»، میان «غیریّت»و 

 است. انتقال دادهدر حریم محّبت، ماسوی اهلل را حضور مفهوم بیزاری جنید از 

 جناس مذیّل -2-1-2-1-3

ها در البالی سخنان عرفا و نیز توصیف آن نقلهنگام  مورد( در 11ویری از جناس مذیّل)هج

 حکایات استفاده کرده است:
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 ،احوال ز کدر احوال خالی گردد ... به همۀمقامات رسته شود و ا بنداز  بندهچون »      

 ازدارندگیِ، مفهوم ب«بند» با تکرار کامل حروف واژۀ (1384هجویری، ) «.محمود صفت گردد

علّق به معرفت و گرفتاری بعضی سالکان به آفت تمقامات )و احوال( در طریقت دلبستگی به 

نیز « احوال»جناس تامّ میان دو است. به خوبی انتقال داده شده ها،درجات و هدف قرار دادن آن

 قابل توجّه است. 

و جناس « روز»با تکرار ( 252 :همان «).ایمروزهبه  روزدنیا یک روز است و ما اندر آن »      

 و نیز لزوم امساک و زهد، ، مفهوم موّقتی و زودگذر بودن زندگی دنیوی«روزه»مذیّل آن با 

 یافته است. ی بارزنمود

 جناس محرّف -2-1-2-2

ها، در هنگام است. اغلب این جناس بهره گرفته (ناقصمحرّف)مورد جناس  19هجویری از 

و اغلب موجب برجستگیِ  دنشوها دیده مینآ و توصیف فیذکر سخنان عرفا و گاه معرّ

ضمن انواع واردی از این جناس، م گردند.مفاهیمی خاص، از طریق ایجاد تناسب یا تضاد می

ها ملحق به جناس محرّفند )البّته با شّدت و ضعف در داشتن هویّت جناس اند و آندیگر هم آمده

 محرّف(: 

با استفاده از این  (219: همان ) «.راست که از غیر بی نیاز استمر خداوند  مِلکو  لکمُ»     

 است.شده  مین بودنِ حق تعالی نشان دادهجناس، قدرت و عظمت و به تعبیری دیگر، ربّ العال

محتمل  است که برای ایجاد تناسب  (127: همان) «.نباشد اُنس جز به اِنس انقطاع از»      

استفاده شده باشد؛ زیرا محور اصلی سخن در « اِنس»ی ز واژها« اُنس»و « اِنس»آوایی میان 

 انس با حق  است.  نیز واز خلق  عبارات پیش و پس از این جمله، عزلت 
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 جناس خط -2-1-2-3

اند، بهره اس محرّف آمیختهمورد جناس خط که غالباً با جن 10هجویری از قدرت موسیقاییِ 

به عرفانی و سخنان عرفا و ارشادهایشان  گام شرح مقاماتها را هناست. او اغلب این جناس گرفته

 :دهدمی هوم متقابل را به خوبی نشان، اختالف فراوان دو مفو به یاری این شگردگیرد کار می

ننشانیم و چون تو همه خود را دیدی،  تختتچون ما همه حق را دیدیم، گفت: جز بر »     

لفظی و  با مالحظۀ هر دو جنبۀنویسنده ( 4138ری، هجوی) «.ندارم تحتتگفت: جز اندر 

تشابه  است؛ زیرا از یک سو، غلبۀداختهها پرو تجانس میان آن« تحت»و « تخت» ، به ذکرمعنوی

و از سویی  -فارسی بودن یکی و عربی بودن دیگری با وجود -صورت نوشتاری این دو واژه

ها کارگیری آن، موجب به«تحت»بودنِ پایین »و « تخت»دیگر، تضادّ ناشی از باال بودنِ 

است؛ به عبارتی دیگر، هجویری با این گزینش درست واژگانی، هم جناسی زیبا ایجاد شده

 است. را انتقال دادهقُرب و بُعد و عزّت و ذلّت کرده و هم مفهوم 

ف با این جناس خط و ناقص، اختال (65: همان) «.است حُرقهبه  ؛نیست خِرقهاین کار به »     

 است. صفای درون نشان داده شدههر و باطن و اهمیّت فراوان ظا

 جناس تام -2-1-2-4

ه بر است. در این موارد، عالو دهها استفاده شو نقل سخنان آن توصیف عرفاهنگام  ،جناس تام 8

 ، با جلب توّجهی بیشتر،به یاری کلماتی به ظاهر مشابهمفاهیم ، هاموسیقی ناشی از تکرار واژه

 کنند:و تأمّلی بیشتر را طلب می اندهظاهر شد

ی تمام، ( تکرار واژه2)همان: « کردم. تمامکردن مراد تو از این کتاب عزمی  تمامبر »     

ی ابوسعید هجویری ی جدّیت هجویری در انجام خواستهعالوه بر تأثیر موسیقایی، نشان دهنده
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« تمامِ »تفاوت به کار رفته است. در دو معنی م« تمام»المحجوب است. مبنی بر نگارش کشف

  .دّی، کامل و راسخدوّم در معنی ج« تمامِ»اوّل در معنی به پایان رساندن و 

بداند شنید و سدیگر پایی  راستبرداند دوخت و دیگر سخنی  راستای باید که پاره»     

به کار  در سه معنی« راست»در این شاهد، واژۀ  (1384هجویری، ) «.بر زمین داند زد راست

ی غیر دروغ و راست سوّم در معنی ااست. راستِ اوّل در معنی غیر کج، راستِ دوّم در معن رفته

، در پی تأکید روی راستی و «راست» شده. گویی هجویری با تکرار واژۀهدایت غیرمنحرف و 

 عمل صحیح است.

 جناس قلب -2-1-2-5

؛ ن.ک). اس قلب کل داردجناس قلب بعض، قدرت القای موسیقی بیشتری نسبت به جن

قلب کل  جناس 1جناس قلب بعض و  4المحجوب که از در کشف (1368سیروس شمیسا، 

ها در هنگام شود. هجویری از این جناسدیده میافزونی قدرت  توجّه به استفاده شده، این

 است:  ر آغاز معرّفی عرفا استفاده کردهتوضیح اصطالحات عرفانی و گاه د

؛ حال گیرد قوّت وقتسلطان شود، ل را پدیدار آید و خفقانی بر سرّ، تی مر دچون خفّ»      

ونِی حال و سخن از دگرگ (1384)هجویری،  «.ترتیب و رسوم برخیزد اضطراب خود پیدا کند؛

 ،ِی یکبارهانقالب وجوداین تجسّم  .گرددپذیرش احوال معنوی می اضطرابی است که مقدّمۀ

قابل تأمّل و جذّاب پژوهی، از منظر واژه، «قّوت»و « وقت» اژۀدر نظم حروف موجود در دو و

 با هم است. ،قلب و ناقص دو نوعاست. این جناس، محمل 

یکی از کارکردهای تکرار ( 140: همان) «.صالح، ابوحازم المدنی صالحِو به  صالحپیر »     

« صالح»و « س» رتکراهجویری با  (1383مهوش قویمی، ) «.و ستایش استتحسین »، «س»واج 



 

19 
 

، با تحسینی ویژه، نیکوکاری لحنایجاد نوعی سََیالن ، عالوه بر «صالح»و  «صالح»و نیز جناس 

 است. کردهابوحازم و ارزش وجودی او را برای نیکوکاران برجسته 

 قاقجناس اشت -2-1-2-6

وّت بلند ف دو مصتالاین جناس و در دو نوع اختالف مصّوت بلند و کوتاه و اخی نمونه 3از 

و « صفا» ح اصطالحات عرفانیدر هنگام نقل سخنان عرفا و شر هااین جناس است. دهاستفاده ش

 :اندبه کار رفته «وقت»

را از کدر گذر  جز بر کدر نیست و مر بشر مدار مَدَرصفا از صفات بشر نیست؛ زیرا که »      

و مقارنت او وجودی آدمی  ، ضعف«مدار»در « مَدَر»تکرار حروف  (1384)هجویری،  «.نیست

ناچیز ، از خاک که در صورت عربی کالم)ِالَنَّ البَشَرَ مِنْ مَدَرٍ(کدورات نفسانی و جسمانی با را 

چنان که ذکر است. هم رجسته کردهسرشار از جناس و سجع، ب دانسته شده، در این سه جملۀ

 .است مفهوم عدم خلوص را به آن افزوده نیز« کدر»

بود و آن که مستغرق دوست شود و از غیر دوست  صافیه به محبّت مصفّا شود، آن ک»      

است و قی تبیین شدههم مراتب تصوّف حقیبا این جناس،  (48همان: ) «.بود صوفیبری شود، 

 است.  ر مسیر فنای عارفانه، مؤکّد گشتههم، اهمّیت اخالص و صفوت د

 تکرار -2-1-3

اند؛ سعدی شرط فصاحت را تکرار نکردن سخن ر را نکوهیدهبسیاری از ادبا تکرا ،در گذشته

روشن است که منظور  (1381سعدی، ) .دانددانسته و آن را از جمله آداب ندیمان پادشاه می

و بی است و در بسیاری موارد، تکرار مفید اد -فایده و بدون کارکرد هنریسعدی، تکرار بی

ها، بال زدن پرندگان به کورسوی ستاره»ار است. مبتنی بر تکرکیفیت طبیعت ساز است. موسیقی
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ن تناوب و سبب تکرار و تناوب است که زیباست. صداهای غیرموسیقایی و نامنظّم را که در آ

ردّ پای تکرار، در وزن،  (1368سیروس شمیسا، ) «... . دانندروح می تکرار نیست، باعث شکنجۀ

تکرارها  ل مشاهده است. روشن است که همۀبآرایی و ... قاقافیه، سجع، جناس، واج ردیف،

است به ذکر شواهدی از تکرار )واژه و واج( در یی و معنایی ندارند؛ لذا سعی شدهارزش موسیقا

تر باشند و کارکرد موسیقایی و تا حدّ تر و برجستهالمحجوب پرداخته شود که آگاهانهکشف

 امکان معنایی داشته باشند:

 تکرار واژه -2-1-3-1

ای به سخن خواهد آرایی است که اگر هنرمندانه به کار رود، زیبایی ویژهقیقت نوعی واژهحدر

 «.خواهد مفهوم مورد نظر خود را بیشتر به مخاطب القا کنداز طریق تکرار می»داد. گوینده 

کارکردی دوگانه دارد؛ یعنی عالوه بر غنای اغلب تکرار واژه ( 1385مریم محمودی، )

ها، مخاطب را به ذهنیّات با برجسته ساختن مفاهیم پیدا و پنهان موجود در واژه موسیقایی کالم،

شناسانانه دانست که از طریق روانای نشانهتوان میغالباً کند. تکرار واژه را گوینده نزدیک می

های فکری، دینی و عرفانی و ... ها و اندوهها، گرایشهایی از عالیق، آرزوها، شادیرگهآن، 

 .شودگوینده نمایانده می

تکرار مفاهیم  ل مهمّ عرفانی وهجویری در اغلب موارد، در مباحثی مستقل به تشریح مسائ      

هایی یا واژه از طریق تکرار متعدّد واژهپردازد. این تکرار مفاهیم، می مربوط به آن بحث خاص

)هجویری،  فنا و بقا و دربارۀشرح حال ابوالحسن سمعون و نظر اشود؛ مثالً در خاص میسّر می

جا که به و یا در مبحث اصطالحات عرفانی، آنکند را تکرار می« فنا» بار واژۀ 22 ،(1384

کند که از این میان، را تکرار می« اختیار» بار واژۀ 17(، 564 همان:) پردازدمی« اختیار»اصطالح 

این استفاده کرده است. « حق تعالی»تیار به بار از رجوع اخ 2و « قاختیار ح»بار از ترکیب  3

د. به مفاهیم نالهی باش بنده در برابر ارادۀ تسلیمد بیانگر موافقت هجویری با نتوانتکرارها می
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ایه پرداخته مها، در قسمت تکرار درونوط به آنالمحجوب و واژگان مربپرتکرار کشف

 شود.پرداخته می اثر( و نه کلّ )ار واژه در جمالت ، به تکراین بخششود و در می

ها، بزرگان دین و عرفا، نقل سخنان آنشتر در توصیف بی المحجوب،ها در کشفتکرار واژه      

د. این تکرارها غالباً یا مربوط به دهطالحات عرفانی خود را نشان میشرح مقامات و اص

 اصطالحات ... هستند و یاطمع، رنج و غفلت وبودن امری خاص، دوستی،  مانند حالل میمفاهی

. از دالیل اصلی گیرندرمیعرفانی مانند رضا، توبه، انس، ذکر، شوق و ... را در بمعروف 

اندیشگانی  ها در حوزۀیت آنتوان به اهمّ میاستفاده از تکرار در بیان مفاهیم انتزاعی مذکور، 

 برای مخاطب اشاره کرد: ها و تسهیل درک آن دعوت به تأمّل بیشتر، هجویری

ه به آنچ است؛ اندک(. بگوی یا محمّد که متاع دنیا 77نساء/«)قُل مَتاعُ الدُنیا قَلیل  »گفت: »      

ایشان  اندکمر ذکر  ،اندکو جای  اندک و متاع اندکگاه اندر این عمر ام. آنشما داده

اموال و تعلّقات  گذرا بودنو ی هجویری برای بیان ناچیز (1384)هجویری،  «.را بسیار خواند

 کارگیری تضادبه است. استفاده کرده« اندک» فارسی بار از واژۀ 5 «قلیل» دنیوی، در ترجمۀ

نیز ایجاد تمایز میان یاد خداوند در دنیا که  و ، بر شدّت این نکوهش«اندک»و « اربسی» میان

 افزوده. حّتی اندکش بسیار و ارزشمند است،

 (145: همان) «خریده، بدعت بود؟ حاللبه وجهی  حاللاز جایی  اللحای چرا جامه»     

داند، را بدعت می آن در پاسخ به کسی که پوشیدن، بودن مرقّعه هجویری برای تقریر ممدوح

خواهد بگوید: مرقّعه حالل است و حالل است و گویی می است؛ پرداخته« حالل» واژۀ به تکرار

 تهّیه شده باشد.با نیّت درست، از جایی درست و با مالی درست ؛ البّته به شرط آنکه حالل است

 یآرایواج -2-1-3-2
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آرایی به خوبی بهره از قدرت موسیقایی واج ،توصیف عرفاآغاز در  یسندهون نمونه دارد. 21

در دیگر  است.سخن را بیشتر کردهتوأمانِ موسیقی و تصاویری مخیّل، تأثیر  استفادۀ و بابرده 

ذکر نیز و مشایخ شرح سخنان هنگام  گیرد؛که توصیفی از عرفا صورت مینیز کتابهای قسمت

و کوتاه « آ»های بلند تکرار مصوّت .شودآرایی دیده میهای زیبایی از واجمفاهیم عرفانی، نمونه

در بافت « آ»تکرار مصّوت بلند مثالً  ، قابل توّجه است؛«ح» و« ق»، «س»های و نیز صامت« ـُ»

با است.  دهکمک کری از بزرگان دین و عرفان برخ توصیف شخصیت واالیبه  کالم، معناییِ

گیرد های عرفانی شکل میو شخصیت ها، توصیفی آرام و مبهم از صحنه«ـُ»تکرار مصّوت کوتاه 

 :دهاست، القاگر آرامش درونی عارف و گاه حسرت ناشی از برخی رویدا«س»صامت  و

صّه بر درستی حال وی قتیل دشت کربال و اهل این قو  اهل بال  بلۀقود و ان اولیاء بقّقاز مح»      

 «.ود شد، شمشیر برکشیدقمف قرا متابع بود. چون ح قمر ح ،حاضر بود قاند که تا حقمتّف

 10و  (1383مهوش قویمی، ) «دهدسبک را منقطع جلوه می« »ق»تکرار واج  (1384)هجویری، 

ا هایی مجزّبه تقسیم کالم به پاره ،آفرینیوه بر کارکرد موسیقیین شاهد، عالبار تکرار آن در ا

استفاده است. این کارکرد، با  سخن را تقویت کردهوار و لحن زمزمه که لحن اندوهبار انجامیده

 است.   تقویت شده ،جمالت کوتاه مکرّراز 

 (1384هجویری، ) «.جوب گرددحوت مبتال گردد، از کلّ معانی مهر شحکه به بر آنه»     

که در این  (1383مهوش قویمی، ) «درد و رنج و صدای زاری و ناله است»القاگر « ح»تکرار 

ارتی دیگر، آوای غمگین و دردناک و توأم با است؛ به عب بار تکرار، تحقّق یافته 4با  ،شاهد

به گوش از این کالم  ،در شهوات و نفسانیاتو استغراق هجویری از سرانجام گرفتاری  انذار

د تناسب برای ایجا ،«بحر شهوت»در تشبیه بلیغ « بحر» رسد. توّجه به جنبۀ موسیقایی واژۀمی

 قابل تأمّل است.« ح» آوایی با واج تکرار شدۀ

 موسیقی معنوی -2-2
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 تضاد -2-2-1

محمّدرضا شفیعی ) «.گیردمعنا شکل می از تشابهات و تضادها در حوزۀ»موسیقی معنوی، 

مورد( برخوردار است.  344از بسامد فراوانی) ،المحجوبتضاد در کشف (1386کدکنی، 

، «فنا و بقا»عرفانی مانند  دوگانۀو مفاهیم کارکرد اغلب این تضادها مربوط به اصطالحات 

که در بخش تکرار  و ... است« صحو و سکر»، «جمع و تفرقه»، «ظاهر و باطن»، «غیبت و حضور»

همین   تضاد است و در سایۀدنیا محلّیم پرداخت. تر به آن خواهدرونمایه، مفصّل

کار بهبا »هجویری  .شودآشکار می و مفاهیم هاهاست که چیستی بسیاری از پدیدهدوگانگی

هر دو جنبۀ معنایی کلمه  قرار است، قصد داردها برتقابل معنایی بین آن هایی که رابطۀبردن واژه

واضح سازد و بدین طریق، تأکید خود را نسبت به دو  ها در کنار یکدیگرکار بردن آنرا با به

در این شگرد، جای  (1394نژاد، و محمّدرضا پهلوان ابراهیمیشیما ) «.آیند نشان دهدی همواژه

ا القدر معنا  شانمالزمت یگانگی ویا ها، مکرّر از آن شود و با استفادۀمتضاد عوض می کلمات

تر روبروییم گاهی هم با تضادهایی ساده. دگردبرجسته می اهمیان آن قابل تضادّ و ت شود؛ یامی

 اند:غالباً هنگام شرح سخنان عرفا به کار رفته که

آن  قلیل ،چهدنیا بود؛ از آن قلیلدنیا  کثیردنیا بود و رضا به  کثیردنیا  قلیلرضا به »      

و تعّلقات دنیوی که  اهرظو ماهیّت وارونۀ ،در این شاهد (1384هجویری، «)آن استکثیر چون 

با آفریند، مندی میبهرگی است و قناعت در برابرشان، حسّ بهرهها برابر با بیحرص به آن

 است. دهبه زیبایی نشان داده ش ،ی متضادهایاستفاده از تکرار واژه

هجویری، «)ما مهجور، خلق مقبولخلق باشد و مهجور ما  مقبولخلق عالم بدانند که »      

 چنین آرایۀ، از تضاد و همتفاوت خداپرستی و بندگی دنیا ر این شاهد برای نشان دادن(. د1384

 است. عکس استفاده شده
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 تناسب -2-2-2

است. این  موسیقی معنوی سخن خود بهره گرفتهمورد تناسب در افزایش  30هجویری از 

، عالوه بط با سنن ادبیهای چشمگیر مرتو فاقد جنبه معمولیندطبیعی و  از گونۀ اغلب ها کهتناسب

اند. هجویری در اغلب موارد، به القای هر چه بهتر مفاهیم منجر شدهمعنوی، بر آفرینش موسیقی 

، مفهوم هاو مدد گرفتن از شناختگی و محسوس بودن آن طبیعتهای پدیدهمجاورسازی با 

را  هاتناسبای از اجزاء این کند؛ به عبارت دیگر، بخش عمدهمورد نظر خود را بیان می

های طبیعی مانند کلوخ، سنگ، زر، نقره، زمین، ماه، آسمان، برّ، بحر، گوهر، صدف، پدیده

ها را در شرح مفاهیم و ای از تناسبد. بخش عمدهندهدریا، ستاره، آفتاب، بیابان و ... تشکیل می

مشایخ دیده های زیبایی نیز در هنگام معرّفی عرفا و وان دید. تناسبتاصطالحات عرفانی می

مهّم شخصیتی، ارزش مقامات، احوال  هایه از آن طریق، عالوه بر ذکر ویژگید کنشومی

 شود:  عرفانی و فضایل اخالقی نیز نمایانده می

به نزدیک من همه  نقرهو  سنگ و کلوخو  زرچون حارثه صاحب سکر بود گفت: »     

و « کلوخ، سنگ»و « زر، نقره»اسب هجویری با استفاده از تن (1384)هجویری، « .اندیکسان

نی حارثه، از قول خود احوال روحا، به بیان مخیّل و موسیقایی «سنگ، نقره»و « زر،کلوخ»تقابل 

دنیوی را قات متعلّمراتب اموال و  خویشتنی، تفاوتبی شخصی که از غلبۀ؛ است او پرداخته

 بیند. نمی

 دریایخوارداشت خلق نهد و به  صدفندر دوستی را ا جوهرخداوند چنان خواست تا »      

عالوه بر کارکرد موسیقایی، تناسب در این شاهد،  (359: 1384هجویری، ) «.بال اندر اندازد

جوهر »است. به عبارت دیگر، تشبیهات بلیغ  نگیزی سخن هجویری را قّوت بخشیدهاخیال جنبۀ

جوهر، صدف، »سب میان چنین تناو هم« دریای بال»و « وار داشت خلقصدف خ»، «دوستی

 است. موسیقی را با یکدیگر عجین کرده، تصویر و «دریا
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 مایهتکرار درون -2-2-3

انتقال معنا و اندیشه از طریق کاربردهای زبانی »مایه، هدف از تکرار مفاهیم، در تکرار درون

اهمّیت »که ؛ به عبارتی دیگر، با توجه به این(1390و رقیه کاردل ایلواری،  واعظبتول ) «است

فراوان مفاهیمی غالبًا (، اهّمیت 151: همان) «انجامدبه تکرار در زبان می ،یک مقوله در تفکّر

است. در این نوع تکرار است  رار آن در زبان وی گردیدهذهن هجویری، منجر به تکعرفانی در 

مایه در ر درونشوند. با وجود آنکه تکرای عرفانی و تعلیمی هجویری برجسته میهاکه اندیشه

گیرد؛ از رهگذر تکرار واژه در کلّ اثر صورت می ،مانند اغلب متون فارسی ،المحجوبکشف

آثار، اغلب این تکرارها نه در سراسر کتاب؛ بلکه در مواضعی خاص بسیاری امّا برخالف 

بابها و المحجوب که رئوس مطالب عرفانی در نگارش کشف ؛ زیرا با توّجه به شیوۀهودندمش

د، تکرار مفاهیم مربوط به هر مبحث، عمدتاً در همان نشوهایی مستقل مورد بحث واقع میبخش

تواند تا حدّ زیادی المحجوب، میاست که مخاطب کشف در این مواضعشود. قسمت دیده می

از پربسامدترین مفاهیم عرفانی موجود های عرفانی هجویری پی ببرد. نظریهبه 

صحو و ، فقر و غنا، غیبت و حضور، رضا، به توبه، فنا و بقا، علمتوان المحجوب، میدرکشف

 شوند. سکر اشاره کرد که در ادامه بررسی می

ویژه در باب به المحجوب؛بیشترین بسامد تکرار مفهومی را در کشف، «توبه» مقولۀ     

و پیروی است. هجویری با این تکرارها، موافقت  به خود اختصاص داده (1384توبه)هجویری، 

کند. بیان سلوک عرفانی بسیاری از عرفا، با توبه از شریعت و طریقت اعالم مینسبت به خود را 

: همانالمحجوب تکرار شده است؛ مانند )وضوح در کشفشود که این امر بگذشته آغاز می

از توبه کردم و »و ...(. تأکید هجویری بر لزوم توّجه به توبه در شاهد  367، 237، 192، 190

شود که البّته ( دیده می164: همان) «توبه نیز توبه کردم و از دیدن هستی خود نیز توبه کردم

 ، در واقع نفی إنیّت و أنانیت است.  «توبه از توبه»تعبیری است از انواع و مراتب این مرحله. 
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ژه در بحث ویکرّات و بهه که باست  المحجوبدوّمین مفهوم پرتکرار در کشف« فنا و بقا»      

است، مورد اشاره  و بقا از مفاهیم شاخص و مهّم آنکه فنا  (360-366: همان) ی خرّازیهاز فرقه

و...( و  257، 547، 551: همان) «فنا و بقا»با واژگان مسجّع  ،تکرار این مفهومتأثیر گیرد. قرار می

ر ذهن مخاطب پیدا و...( ماندگاری بیشتری د 146، 258، 259، 552 همان:) «فانی و باقی»

دیده « فنا و بقا»هایی از تکرار مفهوم و ... نیز نمونه 48بار(، 22)81، 218کند. در صفحات می

 شود. می

 یِ مفهوم خوشۀ ،«معرفت ؛ مانند عالم، علوم، علما وو مشتقات و مفاهیم مربوط به آن علم»      

( دارد. این تکرارها 17-26: همان) «اثبات علم»ویژه در باب دیگری است که بسامد باالیی؛ به

ا که علم را زندگی جتا آن ند؛ستیری هگویای اهمیّت واالی علم و معرفت در نگاه عرفانی هجو

 (25: همان).داندو نادانی را مرگ می

المحجوب است که با تکرار از دیگر مفاهیم پرتکرار در کشف ،هاآن و مقایسۀ« فقر و غنا»      

 «فقر، فخر»( و 35: همان) «فقیر، امیر، اسیر، سریر»(، سجع متوازی 31و  34، 36: همان) «ق»واج 

صورت  انگیزی از آنبیان آهنگین و خیال(، 31 همان:) «ترازوی فقر»تشبیه نیز  ( و30: همان)

بیش از  ،(97و  29-42: هماندر ذیل باب فقر)« فقر و غنا»مربوط به است. تکرار مفاهیم  گرفته

 شود.ی کتاب دیده میهاسایر قسمت

مبحث مربوط است که در  المحجوباز دیگر مفاهیم مکرّر در کشف« غیبت و حضور»      

که -« غایب و حاضر»و « غیبت و حضور»های با تکرار واژه ،(366-372: همانخفیفیه) به فرقۀ

ر شود. هجویری گاه در مواضع تکراپرداخته میبه توضیح مفصّل آن  -سجع متوازن دارند

نیز از این  زیباییموسیقایی های ، جلوه«ح»و « ق»با تکرار واج  ،«ب و حاضرغای»های واژه

، به حق حاضر بودی بی تا از خود غایب بودی»گوید: که می مثالً آنجا دهد؛مفاهیم ارائه می

(، به طور مساوی 369: همان«)چون به صفت خود حاضر شدی، از قربت غایب شدی حجاب؛
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 ۀو واژاست. تکرار مساوی د و آهنگ کالم خود را ارتقا بخشیدهن دو واج پرداخته به تکرار ای

مفهوم این دو اّتحاد معنایِی تواند گواهی باشد بر ، می237 بار( در صفحۀ 7) «حضور»و « غیبت»

 حضوربه حق آمد و  حضوراز خود  غیبت»گوید: که در جایی دیگر میچنان؛ همنمامتناقض

، حاضرو هر که به حق  حاضر، به حق غایبکه هر که از خود خود؛ چنان از غیبت ،به حق

 (.368: همان«)بود غایباز خود 

 ویژه در مبحث فرقۀ؛ بهاز دیگر مفاهیمی است که بارها در کشف المحجوب« رضا»     

اسجاع متوازی  .است تکرار شده دانند،( که رضا را از احوال می268-272: همان «محاسبیه»

و  (218: همان) «رضا و فنا»(، 120: همان) «رضا و لقا»(، 269و  271: )همان «ا و قضارض»

 .انداین تکرارها را دوچندان کرده ( تأثیر100و  120: همان) «درگاه رضا» استعارۀ مکنیۀ

و تکرار واج  (547: همان) «صحو و محو»موسیقی ناشی از سجع متوازی « صحو و سکر»      

عرفانی در ذهن مفهوم دو و ...( نقش مهمّی در ماندگاری این  278، 283، 284 :همان)« س»

هاست؛ به عبارتی ، تفاوت بسامد آنقابل توجّه در تکرار این دو اصطالح مخاطب دارد. نکتۀ

بار  14و  «صحو»بار  19پردازد، که به مبحث سکر و صحو می 258-279دیگر، در صفحات 

توان دلیلی بر صحوی بودن هجویری را می« صحو»شتر تعداد بی است. تکرار شده« سکر»

و وی جنیدی مذهب  -شیخ من گفتی »: شودتأیید می این احتمال، با اظهار نظری از او. دانست

ام، فناگاه مردان. من که علی بن عثمان الجلّابی ،بازیگاه کودکان است و صحو ،که: سکر -بود

ترین درجه اندر ب سکر، صحو باشد و کممال حال صاحگویم بر موافقت شیخم که: کمی

صحو، رؤیت بازماندگی بشریت بود. پس صحوی که آفت نماید، بهتر از سکری که عین آن 

 (.282: همان) «آفت بود

 گیرینتیجه -3
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-لفظی کالم را ارتقا می -که تناسب و جذّابیت آواییموسیقی درونی  ،المحجوبدر کشف

ترین و پربسامدترین مهم ،سجع و جناس. است هور یافتهمعنوی مجال ظموسیقی بیش از بخشد، 

های قسمت در همۀتقریباً ها ند. این آرایهالمحجوبدر کشفآفرین عوامل موسیقی

؛ تا از مواضع ذکر نام اولیاء و توصیف شخصیت و احوالشان دارند. حضور المحجوبکشف

توازن ناشی از طالحات عارفانه، تبیین اصو نیز  ها و نقل سخنان مشایخ و ارشادهای آنانحکایت

 بسیار قابل توّجه است.  آفرین،کاربرد این ابزارهای موسیقی

ها، از های عرفانی و اخالقی آندر ابتدای معرّفی عرفا و شرح مقامات و ویژگیهجویری       

ها، در این بخش .دگیربهره می  برای جلب ذوق و توّجه مخاطب، ت موسیقایی انواع سجعقدر

واع مختلف جناس حضور چشمگیری ندارند؛ امّا در طیّ متن که به شرح سخنان عرفا، تبیین ان

و ...( و معرّفی فِرَق صوفیه )فنا و بقا، وجد، سکر و صحو، سماع مفاهیم و اصطالحات عرفانی

وگوهایی که در ویژه گفتهنگام بیان حکایات وارده از عرفا و مشایخ؛ به چنینپردازد و هممی

 پردازد.میآفرینی گیرد، جناس به موسیقیها صورت میآن میان

ی به سجع متوازی دارد. استفاده از سجع انگاه ویژههجویری سجع،  گانۀز میان انواع سها      

ها، ع واژگان در این بخشای دارد. ذکر مسجّمتوازی در ابتدای معرّفی عرفا و مشایخ، نمود ویژه

عالوه بر  ،رتی دیگر، هجویری با استفاده از آهنگ ناشی از سجعکارکردی دوگانه دارد؛ به عبا

ر خود ارائه عرفای مورد نظشخصیت ارتقای سطح موسیقایی سخن خود، تصاویر آهنگینی از 

 گیرد. هاست که او هم زمان، موسیقی و تصویر را به خدمت میدهد و در این قسمتمی

با بیش از  ،ف، خط، تام، قلب و اشتقاقمحرّ زاید و سپس پس از سجع، جناس؛ بخصوص      

 کنند.المحجوب ایفا میکشف تأثیرآهنگ و نود مورد، سهم بسزایی در افزونی 

تکرار واژگان کارکردی دوگانه دارد؛ زیرا در شواهد مربوط به این  ،المحجوبدر کشف      

می خاص نشان داده یت فراوان مفاهینوع تکرار، عالوه بر القای موسیقی حاصل از تکرار، اهمّ
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ها و شرح زرگان دین و عرفان، نقل سخنان آنشود. این تکرارها عمدتاً در معرّفی و توصیف بمی

های مکرّر، مفاهیم عامّ ذهنی و اصطالحات و د. مصادیق واژهنیاباصطالحات عرفانی نمود می

 یتاهمّ ها، گویای تأکید هجویری برعرفانی هستند که تکرار آنمعروف و خاصّ مفاهیم 

 هاست. آن

، نقشی همانند تکرار واژه ،المحجوب نیز تکرار واجکار رفته در کشفهای بهآراییدر واج      

افزونی تر، تر و نمایانهدف برجستهدر مقایسه با آن، دارد؛ امّا  محتوایی( -آواییدوسویه)

، «س»های صامتنیز و « ـُ»و کوتاه « آ» های بلندتکرار مصوّت رسد.به نظر می موسیقی کالم

آرایی به خوبی هجویری در توصیف عرفا از قدرت موسیقایی واج، قابل توّجه است. «ح» و« ق»

 است. مخیّل، تأثیر سخن را بیشتر کرده توأمانِ موسیقی و تصاویری برده و با استفادۀبهره 

ز منظر توازن محتوایی، ارا او اثر تضاد، ارزش موسیقایی  از آرایۀ هجویری فراوان استفادۀ      

عاست. اغلب است. ذکر بیش از سیصد مورد تضاد، گواهی آشکار بر این مدّ ارتقا بخشیده

تاً مفاهیمی در مباحث مربوط به شرح اصطالحات عرفانی که عمد ،شواهد موجود در این زمینه

ر یند که عمدتًا بهای معمولتناسب از گونۀاغلب ها نیز شود. تناسبند، دیده میدوگانه و متضادّ

 چرخند.می طبیعت هایی ازپدیدهمدار 

-مایهدرونالمحجوب، هجویری را ملزم به تکرار بودن کشف ماهیّت عرفانی و نیز تعلیمی      

، «فقر و غنا»، «علم و مشتقات آن»، «فنا و بقا»، «توبه»است؛ مفاهیمی چون  خاص کرده هایی

ها، از یک این مفاهیم و واژگان مربوط به آن تکرار. «صحو و سکر»و « رضا»، «غیبت و حضور»

ها را در اندیشه و از سویی دیگر، اهمیّت فراوان آنسو موسیقی سخن هجویری را ارتقا بخشیده 

 سازد.و سخن وی نمایان می

 المحجوبنمودار عناصر موسیقایی در کشف
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