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 چکیده

 یآن بار مبناا   یاسات کاه محتاوا    یعرفاان « متاون مغلاوب  »از  یکا ی یاحمد غزال بحرالحقیق رسالة 
 اتیا دادن تجرب رسااله باا نسابت     نیا در ا یاست. غزالا  شده نیبحر مجزا تدو 7در  «یداریمکاشفه در ب»

از بحاور   کیا ، در هار  «خاص خااص »به نام  یبه مخاطب یانیخود در مراحل مختلف مکاشفة ع یعرفان
 نیا ساالک در ا  یاحاوال عرفاان   فیو توف ییتلف مکاشفه و بازنماملزومات مراتب مخ انیبه ب تگانههف
 ،یدیا هل یگرا در دستور نقش یشگانیبر فرانقش اند هیدارد با تک یپژوهش سع نیاست. ا پرداخته ریمس

رسااله بپاردازد. باا توجاه باه       نیا در گفتمان مکاشفة ا یاز احوال عرفان کیهر  ییبازنما وةیبه مطالعة ش
از انواع  یکیاز بحور هفتگانه،  کیمراتب کشف، در هر  ریسالک با تیث یعرفان تنوع و تفاوت حاالت

دو مشاارک  « خداوناد و عاارف  »حااکم بار ماتن،     ینیب جهان ری. تحت تیثاند افتهیغلبه  یزبان یندهایفرا
 نی. باارزتر کنناد  یما  هرا تجربا  یخافا  یو عرفاان  یحاالت عاطف کیگفتمان هستند که هر  نیا یافل

در مراتاب مختلاف    هیکشش و رابطة دوسو انگریاست که ب «یعشق شهود»به خداوند،   حالت منسوب
دچاار   یو یاستعداد روح یاز بحور به اقتضا کیعارف در هر  یاست، اما احوال عرفان یانیمکاشفة ع
از  یخافا  انیا جر ک،مشاار  نیا ا یحااالت عرفاان   ییو بازنماا  فیدر توفا  رو، نیاست. ازا تحول شده

و  رتیا ح» لیا از قب یحااالت  ییو بازنماا  فیتوفا  یکه هر کدام بارا است  گرفته شکل ینزبا یندهایفرا
اناد.   کاار رفتاه   باه « باه مرحلاة مکاشافه    یو دنیرس»و سرانجام، « محو»، «سکوت»، «سکر» ،«یسرگشتگ

 ینادها یو فرا« گشاتن »از مصدر  یا رابطه یندهای، فرا«رفتن»از مصدر  یمادّ یندهایفرا ریبسامد چشمگ
 یلزوم کوشش عارف، تحول و دگرگاون »بر  دیها، نشان از تیک تحول آن ریو س «دنید»ز مصدر ا یذهن
 .گفتمان دارد نیدر ا« مراتب کشف ریمشاهده بر سا  یو ترج یو یروح

 ،یشاگان یگفتماان مکاشافه، فارانان اند    ،یاحمد غزّال بحرالحقیق رسالة  واژگان کلیدی:
 .یاحوال عرفان ،یتجارب عرفان

                                                           

 E-mail: abbasalivafaie@yahoo.com ( مسئول سندةینو ) 


 E-mail: miladifereshteh@gmail.com 
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 مقدمه

معرفات  »اناد: یکای    های فوفیانه از هم متمایز کرده وفیان دو نوع آگاهی را در نظامف
از ایان دو قلمارو آگااهی، دو    «. معرفت رسامی و ساازمانی  »و دیگری « عارفانه و شخصی

های رسمی و مدرسای،   است: یکی متون سازمانی که نویسندگان متن گونه متن پدید آمده
اند و دیگر متون فردی خالّق کاه باه    نامیده« الم متمکنک»مانند هجویری و دیگران آن را 

های گروه نخست، حافل داناش قاراردادی    اند. متن اطالق کرده« کالم مغلوب»آن عنوان 
های گروه دوم، مولود تجربة درونی و دریافت شخصای   فوفیان و آموختنی است، اما متن

ساخن مغلاوب، مولاود     است. سخن متمکن، برآمده از آگاهی جمعی و گفتمان عمومی و
(. محتااوای رسااالة  86: 6836آگاااهی فااردی و تجربااة شخصاای اساات )ر.ک؛ فتااوحی،    

احمد غزالی که در ردیف متون مغلوب قرار دارد، بر مبنای بازنمایی مراتاب و   بحرالحقیق 
اسات.   ملزومات مکاشفه و احوال عرفانی سالک در مسیر دستیابی به این مرتبه شکل گرفته

، «خاص خاص»ثر با انتساب تجربیات و احوال عرفانی خود به مخاطبی به نام نویسندة این ا
این پژوهش درفدد است باا  است.  غیرمستقیم به بیان این تجارب و احوال پرداخته طور  به

گرای هلیدی، به مطالعة شیوة بازنمایی هر یاک   تکیه بر فرانقش اندیشگانی در دستور نقش
 هاا  آنگانة زبانی در ارتباط به  ی فرایندهای ششریکارگ بهاز احوال عرفانی سالک و شیوة 

بپردازد. غزالی در جایگاه یکی از بزرگان مکتب کشف و شهود که فاحب مساند ارشااد   
ی و متناوع ارائاه   چندبعاد بار ساایر مراتاب کشاف، گفتماانی      « مشااهده »با تارجی    است،
د روحای مخاطاب، از   ی موضاوع و اساتعدا  مقتضاا   باه است. وی در هر یک از بحرها  داده
کامال بارای القاای آماوزة فاوفیانه و       طاور   باه که  است ی بیانی خافی بهره گرفتهها وهیش

. باا توجاه باه ایان رویکارد، تاال، ایان پاژوهش بار          اناد  گرفتاه هدف تعلیمی ماتن شاکل   
 است: پاسخگویی به دو پرسش زیر معطوف شده

در هار یاک از بحاور    ا بارزترین حاالت عرفانی عاارف در مراحال مختلاف مکاشافه     
 کدام هستند  بحرالحقیقههفتگانة 

ا کدام یک از فرایندهای زبانی برای توفیف هر یک از حااالت عرفاانی و ملزوماات    
  اند افتهدر مراحل مختلف مکاشفه غلبه ی ها آن
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 عرفانی ـ متون تعلیمیدر بافت متنی  «نقش ترغیبی زبان» . نمود1

نام  هب یا در مقاله ،مکتب پراگ گیاران انیاز بن یکی( .م 6638ا6361) اکوبسنیرومن 
. او پاردازد  یما  یارتبااط کالما   یو اجازا  هاا  یژگیو ی، به بررس«یو شعرشناس یشناس زبان»

 ام،یا پ ناه، ی(، زمرناده ی)فرساتنده(، مخاطاب )گ   ناده یرا شامل شش جازء گو  یارتباط کالم
: داردزبان شش نقش  ،یمفرایند ارتباط کال نیو معتقد است در ا داند یتماس و رمزگان م

گیری پیام به  جهت ی،بیترغ نقش در. یو فرازبان یهمدل ،یبیترغ ،یعاطف ،یشعر ،یارجاع
(. این نقاش زباان   7ا3: 6836سمت مخاطب و اقناع وی است )ر.ک؛ یاکوبسن و دیگران، 

جاایی کاه در   »یابد که هدف گوینده، برانگیختن احساسات مخاطب باشد؛  زمانی نمود می
هاا، بارانگیختن احساساات     محتوای ارجاعی پیام در برابار عالیمای کاه مقصاود از آن    آن، 

دهاد و یاا از    ا تکرار انجام میبها  مخاطب است ا و این کار را یا از طریق شرطی کردن آن 
: 6838)گیارو،  « باازد  های احساسی ناخودآگاه در مخاطبان ا رنگ می  طریق ایجاد واکنش

تااوجهی دارد؛ زیاارا در  ااا عرفااانی ویژگاای ترغیباای درخااور  زبااان متااون تعلیماای. (88ااا86
عادم  "و  "اقناع"اثبات و نفی منطقی هرگز وجود ندارد، فقط و فقط »های عرفانی،  گزاره
(. بنابراین، اینجاست که 863: 6868کدکنی،  )شفیعی « توان بدان رسید است که می "اقناع

راه یافتن به جهان عاارف جاز   » چراکهشود؛  بالغت و علم معانی ابزار افلی تحلیل متن می
معااانی "و  "معاانی اوّلای  "از طریاق تحلیال سااختارهای زباان او و ژرفکاااوی در زوایاای      

 (.998)همان: « پییر نیست موجود در ذهن او امکان "ثانوی

های تربیتی مریدان در نزد مشایز فوفیه متنوع، متفاوت و گاه نیز اباداعی اسات.    شیوه
اسات.   رخی از پیشوایان تصوف، باه تربیات غیرمساتقیم مریاد توجاه داشاته      ة بمثاب  بهغزالی 

ای  کارکردهای زبانی و بیانی در شیوة تعلیمی آموزة فاوفیانة احماد غزالای جایگااه ویاژه     
ی فرایندهای زبانی در ساختار نحوی جمالت اماری و خباری، ابازار    ریکارگ بهدارد. شیوة 

باودن نقاش     روند. با توجاه باه غالاب    به شمار میافلی ابالغ آموزة فوفیانه و تعلیمی وی 
ترغیبی زبان در این ماتن مغلاوب، در هار یاک از بحاور هفتگاناة ایان اثار یکای از اناواع           

کاار گرفتاه    پایاان، اقنااع مخاطاب باه     درعنوان ابزاری برای ترغیاب و    فرایندهای زبانی به
پردازد که باید ساالک   لی میغزالی در جایگاه پیر در این رساله، به توفیف مراحاند.  شده

های عرفانی وی در این رسااله نسابت باه     طی کند. بیان تجربه« مکاشفه»در مسیر رسیدن به 
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اناد، متفااوت اسات؛ بادین معناا کاه بارخالف         سایر آثاری که در این زمینه نگاشاته شاده  
کاه باه   «رنوااأل األسرار و مکاشفات کشفو  عبهرالعاشقین»ن بقلی در بهاای مانند روز فوفیه

، مقدماه،  6868اند )ر.ک؛ بقلی شیرازی،  طور مستقیم به بیان تجارب عرفانی خود پرداخته 
هاا   دادن این تجارب و احوال به مخاطاب/ خااصّ خااص از آن    چهارده و پانزده(، با نسبت

پاردازد کاه    وی در تمام مراحل چنان به توفیف جزئیات و حااالت مای   .6گوید سخن می
است و اکنون دغدغة انتقال ایان   طور ملموس تجربه کرده  مراحل را به گویا خود تمام این

 ذهنیت و تجربیات را به مخاطب و مریدان خود دارد.

 ی هلیدیگرا نقشدر دستور « و شیوة سخن منش، گستره. »2

 و سیساتم  یاک عنوان   به را زبان گرایی، نقش نظریة بیان و فرث آرای از الهام هلیدی با
 توفایف  یااد کارده ا    بافات  باا ناام   آن از کاه  اجتماعی ا  و تاریخی بیرونی شرایط از متیثر
 ایان  ای پایاه  و مهم مفاهیم از فرانقش و نقش بافت، سیستم، ساختار، مثل مفاهیمی. کند یم

 هاای  نقاش  دیگری و دستوری های نقش یکی: دارد نظر دو نقش دربارة وی هستند. نظریه
 در و ارتبااطی  بافات  در زباان  که است هایی نقش تیثیر تحت زبان ساختار او، از نظر. زبانی
 عناوان  باا  را افالی  هاای  نقاش  و هساتند  متعادد  کاه  هایی نقش. دارد عهده بر خارج جهان
گرایانه، گفتمان را عبارت از زبان باه   رویکرد نقش .کند می متمایز ها نقش سایر از فرانقش

رساد کاه    خااص دارد. باه نظار مای    داند و به بافت کاربرد زباان تاوجهی    هنگام کاربرد می
تار   تار و منساجم   گرایی، جامع گرایی هلیدی نسبت به سایر رویکردهای نقش رویکرد نقش

های این جامعیت و انساجام، داخال کاردن مباحا  دساتوری در ایان        است. یکی از جلوه
پایش از هلیادی تنهاا باه مباحا  آواشناسای،        شناساان  زباان  کاه  ی حاال  دررویکرد اسات،  

با نظام معناایی در   ها آنی و معناشناسی توجه داشتند و مباح  دستوری و ارتباط شناس واج
 (.686: 6869الحسااینی و دیگااران،  اندیشااة ایاان افااراد جایگاااهی نداشاات )ر.ک؛ سااادات

هلیدی ضامن اشااره باه آرای مالینوفساکی، فارث و دل هاایمز در زمیناة بافات ماوقعیتی،          
وقعیتی است و سارانجام، چاارچوبی سااده بارای     ترین الگوی بافت م درفدد تعیین مناسب

کند  وی در حوزة بافت موقعیتی، سه مفهوم را مطرح می دهد. توفیف این مفهوم ارائه می
شاود، کماک    که به تفسیر بافت اجتماعی متن، یعنای محیطای کاه معناا در آن مبادلاه مای      
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ز ماهیات ماتن ارائاه    دهد که توفایفی دقیاق ا   کند. این سه مفهوم به ما این امکان را می می
 بدهیم:

 ـ گسترة سخن

دهد و یا به ماهیت کنش اجتماعی اشاره دارد: آنچه مشاارکان باه آن    به آنچه روی می
 آید، چیست  پردازند و آنچه زبان در آن بخش اساسی و مهم به شمار می می

 منش سخنـ 

ا اشااره  ها  های آن کند، به ماهیت مشارکان و به موقعیت و نقش به کسی که شرکت می
 دارد.

 شیوة سخنـ 

کند و یا به آنچاه مشاارکان از زباان انتظاار دارناد کاه در آن        به نقشی که زبان ایفا می 
بندی نمادین ماتن، وضاعیت    موقعیت برایشان انجام دهد، اشاره دارد که عبارتند از سازمان

تاوب یاا   فورت شفاهی است یاا مک  آیا به»)متن و نقش متن در بافت، ازجمله نقش کانال: 
هاایی مثال    ترکیبی از هر دو ( و وجه بالغی متن؛ مثالً آنچه به وسیلة متن با توجه به مقولاه 

 (.71: 6868)هلیدی و حسن، « شود ترغیب، بازگویی، تعلیمی و مانند آن حافل می

 . فرانقش اندیشگانی: بازنمایی الگوهای تجربه در قالب فرایندها3

ت کاه الگوهاای تجرباه در قالاب فراینادها و از      گرا، فرض بر ایان اسا   در دستور نقش
 یرو، از طریق بررسی فراینادها  شوند. ازاین طریق فرانقش اندیشگانی در زبان بازنمایی می

تاوان   ها، مای  ها و سرانجام، تعیین بسامد هر یک از انواع آن موجود در جمالت و افعال آن
کار بیان فرانقش اندیشاگانی و  از تجارب، تفکرات و دنیای درون نویسنده آگاه شد. سازو

فراینادهای   فاورت  باه یی، واقعیّات را  گایرا  نظاام اسات.  « نظام گایرایی »تجربی در زبان، 
نمایاد. ایان فراینادها     یباازم )مادّی، ذهنی، ربطی، رفتاری، گفتاری و وجاودی(   گانه شش

باه   ی معناایی مختلفای را  هاا  نقاش یی که ها کننده شرکتهمراه با شرایط زمانی و مکانی و 
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دهناد کاه واقعیات را آگاهاناه یاا       یما گیرناد، باه کااربران زباان ایان امکاان را        یما عهده 
. خاود  6هار فرایناد ساه عنصار دارد:     هاای خافای بازنماایی کنناد.      یوهشناخودآگاهانه به 

های مربوط به فرایند. مشاارکان فرایناد، عنافار     : موقعیت8: مشارکان در فرایند، 8فرایند، 
کنناد. فراینادها،    تند که زمان، مکان، شیوه و شرایط فرایند را تعیین میدخیل در فرایند هس

های فعلی، اسمی و قیدی  مشارکان و بستر وقوع رخدادها، معموالً به ترتیب در قالب گروه
شوند. فرایندها به شش دسته )ساه فرایناد افالی و ساه فرایناد       در دستور زبان بازنمایی می

هاای   شخیص فرایندها از یکدیگر، حس مشترک و مشخصهشوند. معیار ت فرعی( تقسیم می
دهیم و دستور نیز تیییدی بارای   دستوری است. با حس مشترک، رویدادها را تشخیص می

 حس مشترک و تعیین مقوله دستوری است.

 . فرایندهای مادی1ـ3

این فرایندها به تجربة ما از دنیای بیارون مرباوط هساتند و بار انجاام کااری یاا رخاداد         
 گیرند. یم بر دری داللت دارند و اعمالی فیزیکی را ا عهواق

 . فرایندهای ذهنی2ـ3

این فرایندها به تجربة ما از جهان خودآگاه و درونای مرباوط هساتند و شاامل ادراک،     
 شوند. یمی ذهنی ها واکنششناخت و 

 یا رابطه. فرایندهای 3ـ3

مفهاوم، باا اساتفاده از افعاال     فرایندهایی مربوط به توفیف یا شناسایی و رابطة باین دو  
 شدن و غیره. یل تبدربطی، مانند بودن، شدن، به نظر رسیدن، 

 . فرایندهای وجودی4ـ3

وجود داشتن و اتفاق افتادن چیزی که از طریق افعالی مانند وجود داشتن، ظاهر شادن،  
 شوند. یمآویزان بودن، باقی ماندن و غیره بیان 
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 . فرایندهای رفتاری5ـ3

 شوند. یمی انسان مربوط شناخت رواناز فرایندها به رفتارهای جسمانی و  این گروه

 . فرایندهای کالمی6ـ3

و  نااژاد پهلااوانو نیااز؛  77ااا71: 6868)ر.ک؛ هلیاادی، « گفااتن»فرایناادهایی از نااوع  
 (.18: 6838زمرّدیان،

 ةبحرالحقیق. مکاشفه در بیداری: محور مکاشفات رسالۀ 4

مشاهدة دیدار حق است به چشم دل و قلب، پس »ن، شهود در افطالح تصوف و عرفا
تعاالی اسات    ی از معرفت حقا بهکشف، مرت«. از گیراندن مقامات و درک کیفیات احوال

بندی کرد: مبارزه باا امیاال نَفْاس و تربیات      توان چنین جمع های رسیدن به آن را می که راه
جایب کشاش آن    آن، ترک وابستگی دوجهانی و ترک خودی. رفاع ایان عوایاق طریاق    

ی عارفاان، از مراتاب کشاف باا عناوان محاضاره،       هاا  بکناد. در کتاا   سویی را هموار مای 
اسات و در برتاری هار یاک بار دیگاری        ، سخن رفتاه 8محادثه، مشاهده یا مکاشفه و معاینه

های مکتب کشف و شاهود، محاو فافاتی اسات، باه       بندی آموزه است. جمع استدالل شده
گونه شود و ففات خداوند متعال  الیقین ملک الیقین و عین مکه سالک با دریافت عل طوری 

 (.663ا667: 6816در دل وی ملکه شود و سالک رنگ خدا گیرد )ر.ک؛ قشیری، 

ها، تقسایم آن باه    بندی است. یکی از این طبقه بندی شده مکاشفه از وجوه مختلف طبقه
شااکارترین و مکاشاافه در بیااداری و مکاشاافه در خااواب اساات. کشااف در بیااداری از آ  

اسات.  « مکاشفه در بیاداری »محور  بر بحرالحقیقههاست. محتوای رسالة  معتبرترین مکاشفه
گرچاه احاوال عارفاان در    . 8هاسات  کشف در بیداری از آشکارترین و معتبرترین مکاشافه 

هاای عارفاان از آن    مقتضای استعداد روحی آناان متفااوت اسات، اماا گازار،      مکاشفه به 
هاا،   طورکلی، باا در نظار گارفتن گازار،      هی شبیه یکدیگر است. بههای روحی گا تجربه

توان با وجد، سکر، بازگویی احوال )شاطحیات(، زودگایر    احوال عارفان در کشف را می
تارین مکاشافه در بیاداری،     مهم بودن احوال، سکوت، شادی و بهجت روح توفیف کرد.

ه عبارت است از دیدن چیزهاای  است. انواع مکاشف« واسطه با خدا دیدار و سخن گفتن بی»
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غیرمتعارف، فراست، وحی، الهام، پیشگویی، گرفتن چیزی از غیاب. برخای از مکاشافات    
 (.688ا683: 6863دهد )ر.ک؛ پناهی،  و خیال روی می  نیز در حاالتی مانند رؤیا، خواب

 باه « عاارف »، تجلی ذات خداوناد کاه در مرتباة بعاد از     بحرالحقیقهدر مراتب مکاشفة 
اسات.   بناا نهااده شاده   « التبااس »شده بر پایاة مفهاوم    مشارک مرکزی گفتمان مطرح وانعن 

پوشایده شادن، شاوریده    »های مختلاف باا توضایحاتی از قبیال      در فرهنگ« التباس»مفهوم 
است )ر.ک؛  تعریف شده« شدن، موضوعی را با موضوع دیگر آمیختن و به لباس درآمدن

 (.618: 6836فاموری، 

 و بحور هفتگانه حقیقهبحرال رسالۀ. 5

انتساب قطعی این اثر که فقط یک نسخه از آن در کتابخانة ملّی پاریس یافت شده، باه  
احمد غزالی تا حدودی محل شک است، اما تا زمانی کاه نساخة دیگار و باه ناام دیگاری       
دیده نشده، باید آن را متعلق به این نویسنده دانست. این اثر چه از احمد غزالی باشاد، چاه   

باشد، این نکتاه مسالم اسات کاه ایان رسااله یاک اثار نفایس عرفاانی فارسای اسات کاه              ن
(. احمد غزالی 8: 6878افطالحات، تعبیرات و سبک خاص خود را دارد )ر.ک؛ مجاهد، 

که در علوم ظاهری، کماالت باطنی و سالست بیان در عصر خاود منفارد باود، در ابتادای     
گفت. واقعة بزرگ  ر مدرسة نظامیة بغداد درس میحامد، د جوانی به نیابت از برادر،، ابو

سپردة شیز شاد و بار دسات او توباه و      زندگی وی، دیدار با شیز ابوبکر نسّاج بود. وی دل
سال جایگاه ارشاد داشت و بزرگاانی   88تلقین یافت. وی پس از شیز مراد خود، به مدت 

. 3خای را تربیات کارد   الدّین سهروردی و شایز احماد بل   القضات همدانی، شهاب چون عین
هفات  »، یعنی «هفت بحر»نویسنده در این اثر، وفول به مرتبة کمال را منوط به گیشتن از 

رسد این رساله یکی از مآخای و مناابع افارادی باشاد کاه بعاداز        داند. به نظر می می« مرحله
 .یرالط منطقاند؛ مثل عطار نیشابوری در  اقدام کرده« هفت وادی»غزالی به نوشتن رسائل 
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  بحرالحقیقبحور هفتگانة رسالة  :3جدول 
 «های بافت متنی با الیه های بافت موقعیتی ارتباط الیه»

موقعیتی با بافت متنای گفتماان مکاشافه در      الیة بافت دهندة ارتباط سه این جدول نشان
و مشاارکت  « نقاش ترغیبای زباان   »رسالة مورد بح  است. در این گفتمان، باا تمرکاز بار    

مرکزی عارف و خداوند، در هر یک از بحور، یکی از احوال عرفانی در مراتاب مختلاف   
 است. ه بازنمایی شدهمکاشف

 ی پژوهشها داده. تحلیل 6

شهودی و هشدار از  عشق)توصیف حالت عاطفی « گفتمان ثنا». دیباچۀ 1ـ6
 ی(ا رابطهطریق فرایندهای مادیّ و 

رابطاة دوساویة   »، «عشاق شاهودی  »مؤلف در دیباچة این اثر به توفیف حالت عااطفی  
اسات. مشاارکان    پرداختاه « کاشافه کاردن عاارف از ملزوماات م    آگاه»و « خداوند و عارف

متعادد در قالاب   « فراینادهای ماادّی  »هستند کاه در  « خداوند و عارف»افلی این گفتمان، 
فراینادهای  »گاناه،   اند. در میان فراینادهای شاش   بازنمایی شده« کنشگر و هدف»های  نقش
تی در پایش  روند، اما غزالی شیوة متفاو کار می ابزاری هستند که برای توفیف به« ای رابطه
را در خادمت هادف   « هاای مشاارکان گفتماان    کانش »و « فرایندهای ماادّی »است و  گرفته

است. ایان امار ناشای از غلباة نقاش ترغیبای زباان در ایان          توفیفی و تبیینی خود قرار داده

 ردیف بحر
 گسترۀ سخن

 «ماهیت کنش اجتماعي»
 منش سخن

 «ماهیت مشارکان»
 شیوۀ سخن

 «نقش زبان»

 تعلیمی/ ترغیبی عارف/ خداوند «یقین»و « معرفت» اول

 تعلیمی/ ترغیبی عارف/ خداوند «حیرت»و « جالل» دوم
 تعلیمی/ ترغیبی اوندعارف/ خد «حیات»و « وحدانیت» سوم
 تعلیمی/ ترغیبی عارف/ خداوند «بقاء» و« ربوبیت» چهارم
 تعلیمی/ ترغیبی عارف/ خدواند «وفال»و « الوهیت» پنجم
 تعلیمی/ ترغیبی عارف/ خداوند «رعایت»و « جمال» ششم
 تعلیمی/ ترغیبی عارف/ خداوند «فقر»و « مشاهده» هفتم
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های مورد نظر  گفتمان و تال، نویسنده برای ترغیب مخاطب به انجام یا بازداشتن از کنش
 است.

غالب در گفتمانی که در بافت متنی آن جز فدای غزالی، فادای حاق    حالت عاطفی
اسات کاه از طریاق جماالت خباری باا       « عشق شهودی»انداز شده، حالت عاطفی  نیز طنین

نشااندار  « او»ساختار نحوی یکسان که اغلب با حیف مسند إلیه و جایگزینی ضامیر اشاارة   
هاا نیاز    فتمان، متعادد، و مشاارکان آن  است. فرایندهای مادّی در این گ اند، مطرح شده شده

هاای   اسات کاه از طریاق کانش    « خداوناد »محدود هستند. مشارک مرکزی این فراینادها،  
در ایان گفتماان،   « دادن»است. تکرار پربسامد مصادر   خود، عارف را تحت تیثیر قرار داده

تیکیدی بر کشش و خواست الهی و رابطاة دوساویة خداوناد و عاارف در مسایر مکاشافه       
های الهی، نشان  در جایگاه هدف کنش« سرّ و دل عارف»ست. عالوه بر این، قرار گرفتن ا

مفعاول باودن   »توجاه   از غلبة خواست و جیبة الهی بار وجاود عاارف دارد. نکتاة درخاور      
بار  « خواسات و جیباة الهای   »در مراتب نخست مکاشفه اسات کاه بیاانگر تارجی      « عارف

 ده است:عارف از دیدگاه نویسن« کوشش و طلبِ»

 (.نشان بی) (3: 6878)غزالی، « دادرا به کشف مشاهده بصیرت  عارفو سرّ »ا 

 (.نشان یب)همان( )« دادرا به نورهای معرفت ضیاء والیت  معدن دلش»ا 

 (.نشان یب)همان( )« دادی ا بهجیی از آثار الوهیت مر امانت را ا لحظهپس »ا 

 (.نشان یب)همان( )« دادرِ کشف وی را منشو دلاز تیثیرات آن جیبه، شغاف »ا 

 (.نشان یب)همان( )« از راه عنایت در سرایر خویش کردو تعلیم و تعریفش »ا 

ملزومات ورود باه  »عنوان ابزاری برای توفیف و ابالغ  به « فرایندهای مادّی»همچنین، 
، ، تیکیادی بار لازوم تاال    «یاافتن »اند. تکارار پربساامد مصادر     کار رفته به« مراتب مکاشفه

 مخاطب گفتمان در مسیر مکاشفه است:

، کاه دُر در  یاابی پس هر که را درّ باقیمت باید، از مکان هجرت بایاد کارد تاا بحار     »ا 
« یاابی ، اما غوّاص جانباز کام  یابی. عالم خالیق را در آرزوی هوس آن دُر یابیمکان بحر 
 (.68)همان: 
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ایان ملزوماات   « برشامردن توفایف و  »ابازار  « گشاتن »از مصادر  « ای فرایندهای رابطه»
تغییار و تحاول حااالت روحای     »هستند. یکی از ملزومات ورود به ایان مراتاب، ضارورت    

در ساختار جماالت شارطی، بیاانگر لازوم     « گردیدن»است که تکرار پربسامد فعل « عارف
 این تحول است:

، نگاردد  ، و تا اهل قربات نگرددو اهل امانت نگردد ، حاضر حضرت نگرددتا پاک »ا 
دار سار   و تاا امانات   نگاردد  دار سِار  ، امانات نگاردد ، تا شایان وفالت  نگرددیان وفلت شا

 (.66)همان: « نگردد، فاحب کرامت نگردد

کااردن مخاطااب، از طریااق   نیااز بااا هاادف آگااه « هشادار »و « مؤاخاایه»حالات عاااطفی  
اسات. گویناده هادف     در قالب خطاب خداوناد باه عاارف بیاان شاده     « فرایندهای کالمی»

خااود را بااه شاایوة غیرمسااتقیم و از طریااق خطاااب الهاای نساابت بااه عااارف مطاارح  تعلیمای 
 است و ساختار نشاندار جمالت پرسشی منفی، ابزار انتقال این معنا به مخاطب هستند: کرده

 (.نشان یب)همان(. ) «پس ندا کرد که: نه منم خداوند تو »ا 

 فی در گفتمان ثناترتیب بسامدی انواع فرایندها در توفیف حاالت عاط :2 جدول
 «توفیف حاالت عاطفی عشق شهودی و هشدار»

 
 
 
 
 
 

 مشارکان مصادر فعلي فرایندهای غالب حالت عاطفي ردیف

 مادّی عشق شهودی 3
دادن، یافتن، 
 کردن

 حق، عارف

 گشتن، استن ای رابطه هشدار 2
گوینده/ 
 عارف

 حق، عارف گفتن کالمی مؤاخذه 1
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و یقین )توصـیف حـا ت عرفـانی سـکر و      . بحر اول: گفتمان معرفت2ـ6
 سکوت(

اسات. از  « معرفات و یقاین عاارف   »در بیاان    بحرالحقیقةبحر نخست گفتمان مکاشافة  
میاان  »است:  دیدگاه تهانوی، یقین علمی است که در آن شائبة شک و تردید نباشد و گفته

هار گماانی،   تحقیق تصدیق به غیب باه واساطة ازالاة    »عارفان در معنی یقین اختالف است: 
مکاشفه، چیزی که قلوب بیند ناه عیاون. مشااهده، ظهاور ناور حقیقات، مشااهدة قلاوب و         

 (.6363ا6368م.: 6661مالحظة اسرار به مخاطبة افکار )تهانوی، 

یکی از مباح  مهم فوفیه که از قرن سوم آغااز شاد، ساخن از معرفات و مراتاب آن      
لکاه فافای بااطنی و دل موجاب     شاود، ب  است؛ معرفتی که از تعقال و تفکار حافال نمای    

رسیدن به آن معرفت است و حافال معرفات، یقاین اسات و عاارف باا چشام دل و یقاین         
کند. این تجربة یقینی و کشف خداوند متعاال در قلاب،    خداوند را در قلب خود تجربه می

شود که در  این بحر با یک جملة خبری آغاز می غیر از اقرار زبانی و استدالل عقلی است.
کنناده دارد و ساایر جماالت پیارو ایان جملاه هساتند و بارای          سر گفتمان، نقشی تعیینسرا

 اند: کار رفته ایضاح آن به

 (.نشان بی( )88: 6878)غزالی، « بحر اول، معرفت است و گوهر وی، یقین است»ا 

عناوان مرحلاة     باه « یقاین »در این گفتمان، غزالی سعی در شناسااندن و بیاان ملزوماات    
باا مشاارکت محاوری عاارف، در ایان      « فراینادهای ماادّی  »اه مکاشفه دارد. نخست منزلگ

اند. از دیدگاه نویسنده، شرط افلی رسیدن به دریاای یقاین و زدودن    گفتمان نیز غلبه یافته
هایی که  های مختلف از سوی عارف است؛ کنش غبار شک و تردید، در گرو انجام کنش

 باید انجام شوند:« یقین کسب کردن و به دست آوردن ملزومات»برای 

 (.نشان بی( )88)همان:  «باید به کف آورد، فدف یقین باید کرددر این بحر، غوافی »ا 

 )همان(. 9«باید کردپس بقا را کم باید زد و از مقامات هجرت »ا 

 (.88)همان: « باید داشت باید نشست، دیده در بادبان لطافت می در سفینة عنایتش می»ا 

 (.نشان بی)همان( )« سفر این بحر فدا باید کرد، به هر درّی جانبازی باید کرد اما جان در»ا 
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 (.نشان بی)همان( )« بدین دریاشان مستغرق کند»ا 

است که باارزترین ابازار تبلاور    « اندرز و هشدار»حالت عاطفی غالب در گفتمان یقین، 
 آن، جمالت امری کوتاه در قالب فرایندهای مادی و حیف کنشگر است:

( 83)هماان:  « اسات   نیافتاه اسات و دریاا را    فدهزاران قافله را نهنگ این امید خورده اما»ا 
 دار(. )نشان

 (83)هماان:  « نیسـت نعلین این دریا جان اسات و هار کسای را بارگ ایان حادی         اماو »ا 
 (.نشان بی)

شاود. ساخنان    در این گفتمان، عالوه بر فدای گوینده، فدای خداوند نیز شانیده مای  
طور مستقیم خطاب به عاارف بیاان    ها حاکم است، به  که حالت عاطفی متفاوتی بر آن حق
ماوازات    به« تو»و « من»است. جمالت امری، فرایندهای مادّی، تکرار ضمایر شخصی  شده

کاه از  « خاوفی »در کالم خداوناد دارد؛ زیارا   « عشق»یکدیگر، نشان از غلبة حالت عاطفی 
عجین شده بود، اکنون در گفتمان یقاین، جاای خاود    « محبت رجا و»تدریج با  قرن سوم به

 :1است داده« عشق»را به 

 تراکه  من در حکم ارادت بباش، که منم خداوند و دارعهد دوستی مرا وفا »
مرا خواستی. تعریف کردم تا مرا بشناختی و هدایت  منبه خواست  توخواستم و 

« مـن دوسات   تـویي و  تو دوست من بگرویدی. اکنون من کردم تا به وحدانیت
 (.86)همان: 

هاای روحای آناان     مراتب مکاشفه آثار متفاوتی در احوال عارفاان متناساب باا ظرفیات    
عنوان مشارک افالی   عارف به است. « سکوت و خاموشی»دارد. یکی از این آثار، حالت 

اسات.   است و سکوت پیشه کارده  در گفتمان یقین، مجیوب سخنان خداوند و غزالی شده
اسات.   ر فرایندهای مادّی متعدد حضور دارد، اما هنوز به مرحلاة انجاام کانش نرسایده    او د

تعاالی نیاز از او باه     کند و حاق  های مورد نظر خود می گوینده وی را ترغیب به انجام کنش
 برد: های خود نام می عنوان هدف کنش 

، عارف مسات در ایان محال یاابی کاه      کشف کند چون اهل معرفت را بر او»
واسطه داده باشد و این را والة حق خوانند که والهیش از  وی را شراب بیدوست 

آثار الهی است، سکرانش از همه زیادتر که به خود هیچ نطق نکند. دنیا و عقبای  
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 ، ذکار، ساکوت  گـردد  ، حارکتش ساکون  گـردد  در این سکر بر وی فرامو،
 (.87ان: )هم« گردد ، از معلومات خود بریشود، از حال و وقت خود مجرد شود

 ترتیب بسامدی انواع فرایندهای زبانی در بحر اول :1جدول 
 «توفیف و بازنمایی حاالت عرفانی سکر و سکوت»

 مشارکان مصادر فعلي نوع فرایند حالت عاطفي ردیف

 عارف، بحرِ یقین استن، گشتن، شدن ای رابطه هشدار 3

 حق، عارف دادن، آوردن، کردن مادی عشق شهودی 2

 عارف شدن ای ابطهر سکوت 1

 عارف گشتن ای رابطه سکر 4

، یعنای  «معرفات و یقاین  »در این جدول، حااالت عااطفی مشاارکان مرکازی گفتماانِ      
است. تحت تیثیر ایدئولوژی حاکم بر متن، حالت عااطفی   خداوند و عارف نشان داده شده

عاارف نیاز   اسات.   است که از طریق فرایندهای ماادّی بیاان شاده   « عشق»غالب بر خداوند، 
برای دستیابی به یقین و تحت تایثیر غلباة ایان حالات، دچاار تحاول روحای شاده، احاوال          

اباازار افاالی توفاایف « ای فرایناادهای رابطااه»اساات کااه  عرفااانی خافاای را تجربااه کاارده
« سکوت و ساکر »مربوط به قبل از مرتبة یقین، و « هشدار»دگرگونی احوال عارف هستند. 

 رتبه بر عارف هستند.مربوط به بعداز غلبة این م

بازنمایی و توصیف حا ت عرفانی حیرت و ». بحر دوم: گفتمان حیرت 3ـ6
 «طلب

ساط  مخاطاب    در گفتمان حیرت، گوینده با فافله گرفتن از مسند ارشاد، خود را هام 
که فرایندهای « فرایندهای مادّی»یابد.  قرار داده، دیگر مجالی برای بیان جمالت امری نمی

هاای   ای و گاروه  ر نخست بودند، در این بحر جای خود را به فرایندهای رابطهغالب در بح
قارار  « حیارت و سرگشاتگی  »اند. فدای گوینده که تحت تیثیر حالت عاطفی  وففی داده
یکای از  »رساد. حصار و قصار     به گاو، مای   «حصر و قصر»و کاربرد « افعال نفی»دارد، با 

ی علم معاانی در متاون نثار عرفاانی اسات، باه       پرکاربردترین و کارآمدترین ابزارهای بالغ
که گویندگان عارف از آغازین مباح  خود در هر فصل و باب، این ویژگای را باا    طوری 

)آقاحساینی و  « دهند های خود قرار می بسامد فراوان و تنوع ساختار در خدمت تبیین آرمان
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گویناده یاا نویسانده    (. حصر و قصر قابلیت و ظرفیت ژرفی را در اختیاار  1: 6868جمالی، 
دهد تا بدان وسیله تفکرات و اعتقادات خاود را برجساته و مؤکّاد ساازد؛ باه بیاان        قرار می
ساازی   در این بخش، بالغت و دیگر ماواردی کاه بیاانگر ناوعی تیکیاد و برجساته      »دیگر، 

(. این ابازار  688: 6836)جمالی، « یابد است، گوینده و اعتقاد درونی اوست که اهمیت می
ای و جماالت منفای، بارای نفای شاک و       ی در این بحر، در ساختار فراینادهای رابطاه  بالغ

تردید در وجود عارف و بیان غلباة قادرت و خواسات خداوناد در تماام مراتاب مکاشافه        
 است: کار رفته به

( 86: 6878)غزالای،  « نیایـد حیارت باه کاف غاواص      بجـز در چنین بحر سفر کردن »ا 
 (.نشاندار)

)هماان(  « نیسـت اهلل کاس   بجـز واری اسات و سارّ او از بزرگاواری    این جاالل بزرگا  »ا 
 (.نشان )بی

« دیاد  نتـوان باه نماود دیادار او     جـز . تاا ببیناد   نیسـت حضرت  بجزفدف بحر جالل »ا 
 (.نشان )بی)همان( 

ای در ایان گفتماان نیاز بساامد درخاور       در سااختار فراینادهای رابطاه    «گشاتن »مصدر 
یر حالات حیارت، مادام در حاال دگرگاونی و تغییار       توجهی دارد؛ زیرا عارف تحات تایث   

 احوال است:

« گـردد  کننادة وی  و بار دوساتی برگیارد و تحمال    گرداندمرد را به تابش خود محو »ا 
 (.نشان )بی)همان( 

)هماان(  « گـردد . پاس بیخاودی کساوت وی    گـردد اما کشف جالل مارد را نماوده   »ا 
 .نشان( )بی

( 88)هماان:   «گـردد و به بند تعظیم دوست بسته  گرددو از اسیری حکم آفریده آزاد »ا 
 (.نشان )بی

آیاد و خطااب باه     در این گفتمان، عارف در نهایت تحت تیثیر بحر حیرت به فغان مای 
« عجاز و طلاب  »های الهی، حالت  گوید؛ سخنانی که در قالب بیان کنش خداوند سخن می

 کنند: را تداعی می
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. رسـانیدی ز فضل و عنایت خود ما را باه شاط   ، و ابسوختيملکا در آتش فرقت ما را »ا 
 (.83)همان:  «گرداناکنون ما را در این محل مقیم 

 ترتیب بسامدی انواع فرایندهای زبانی در بحر دوم: 4جدول 
 «توفیف و بازنمایی حالت عرفانی حیرت»

 مشارکان مصادر فعلي نوع فرایند حالت عاطفي ردیف

3 
حیرت و 
 سرگشتگی

 عارف/ بحر حیرت گشتناَستن،  ای رابطه

 حق/ عارف ستاندن، رساندن مادی عجز و طلب 2

 عارف گشتن ای رابطه بیخودی 1

. بحر سوم: گفتمان وحدانیت )توصیف و بازنمایی حا ت عرفانی محو 4ـ6
 و طلب(

نقاش مهمای در بازنماایی    « هاای وفافی   گاروه »و « ای فراینادهای رابطاه  »در این بحر، 
گفتماان دارناد. کااربرد پیااپی و مکارر فافات الهای و تکارار         حاالت عاطفی موجود در 

، در سراسر گفتمان ملموس است. مشارکان افلی ایان بحار نیاز    «بود»چشمگیر فعل ربطی 
که به ترتیب کنشگر و هادف  « احدیت، احد و موحد»اند؛  بازنمایی شده« ففات»از طریق 

« محاو و نیساتی  »حادانیت،  هستند. حالت عااطفی عاارف در گفتماان و   « فرایندهای مادّی»
 است: بازنمایی شده« دیدن»است که از طریق فرایندهای ذهنی و مصدر 

، بُـوَد نظیار   ، در دارندگی بای بُوَدشریک  واحد را جز یکی نتوان گفت. پس یکی بی»ا 
)غزالای،  « بُوَد، به عطا دادن فمد بُوَد، به لطف کردن غنی بُوَددر بخشودن و رحمت کریم 

 (.شاندارن( )86: 6878

 (.نشاندار)همان(. )« اما موحد را در پایگاه عز به پا کرد. موحد را لباس حیات داد»ا 

« بحر احدیت وی را نگاهدار باشد. تیثیر وحادانیت بناده را در طلاب ایان سافر آرد     »ا 
 (.نشان بی)همان( )
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فادق   نـه ارادت بیناد،   نـه  چون حال وی به بحر وحدانیت بدین ففت گردد، بیش»ا 
 (.نشاندار( )36)همان: « فنا نهوفل و  نهاجابت،  نهانابت،  نهشوق،  نهد، بین

خداوند به عارف در این بحار نیاز در قالاب فراینادهای     « عشق و محبت»حالت عاطفی 
اسات. در ایان بحار نیاز      ای در ساختار جمالت خبری کوتاه و نشاندار بازنمایی شاده  رابطه

 رسد: به گو، می« طلب عاطفی عجز و»فدای عارف با غلبة حالت 

یگانه با، مر پادشاه خود را، که مرا شریک نیست. خلعت مر تراست. کمال محبت »ا 
« من مشاهدة توست. ندای من منشور توست. اذن من والیت توست؛ من که خداوناد تاوأم  

 (.)نشاندار( 36)همان: 

گیرد. نکتة امید مرا بنالد و بگوید: ملکا مکان و هیچ مکان نماند که از تو نظر نهان بر»ا 
 (.)نشاندار( 38)همان: « از طریق فالح این جان کوته گردان تا بدین بحر مسافر گردم

 بسامد انواع فرایندهای زبانی در بحر سوم :1جدول 
 «توفیف و بازنمایی حاالت عرفانی محو و طلب»

 مشارکان مصادر فعلي نوع فرایند حالت عاطفي ردیف

 خداوند / عارف ودن، گشتنب ای رابطه عشق شهودی 3

 خداوند / عارف دیدن ذهنی محو و نیستی 2

 خداوند / عارف گفتن کالمی عجز و طلب 1

توصیف و بازنمایی حالت عاطفی عجز و ». بحر چهارم: گفتمان ربوبیت 5ـ6
 «سرگشتگی

توان گفتمانی خطابی قلمداد کرد؛ خطاب حق به عارف. فدای  گفتمان ربوبیت را می
در « یاا عباادی  »در سراسر گفتمان، تحت تیثیر حالات عشاق شاهودی، باا خطااب      خداوند 

مر رهارو  »کند که  رسد. در این بحر، غزالی اذعان می قالب فرایندهای کالمی به گو، می
رو، مشارکی کاه در ساایر بحرهاا در فراینادهای ماادّی       ازاین«. بحر را زِ عادت گیر است

اسات. تکارار پربساامد     فرایندهای ذهنای شاده  حضور داشت، در این بحر، مشارک افلی 
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« سرگشتگی و حیارت »در ساختار جمالت منفی نشان از حالت « شناختن و دانستن»مصادر 
 عارف در بحر ربوبیت دارد:

عادو؛   نهخود را،  داندمحب  نه، داندحاضری خود را  نه، و شناسدخود را اهل دل  نه»ا 
 نـه وفلت داند،  نهوحشت؛  نه انس داند، نهراضی؛  نهفابر داند،  نهکافر؛  نهشاکر داند،  نه

 ( )نشاندار(.31)همان: « فرقت

تواند توفیف واحادی از   در این بحر، مؤلف بر اثر غلبة حالت سرگشتگی و جهل نمی
ارائه دهد و از طریق تغییر ففات و تکارار سااختار نحاوی ساعی در     « این/ ربوبیت»مفهوم 

 بیان منظور خود دارد:

 (.31)همان: « را فدف عزیمت خوانند اینا هجرت همت خوانند، و راین و »ا 

 )همان(.« را مبتالی نیاز خوانند اینرا میدان حال خوانند، و  اینو »ا 

 ترتیب بسامدی انواع فرایندهای زبانی در بحر چهارم: 6جدول 
 «توفیف و بازنمایی حالت عرفانی حیرت»

 شارکانم مصادر فعلي نوع فرایند حالت عاطفي ردیف

3 
حیرت و 
 سرگشتگی

 عارف دانستن، شناختن ذهنی

 خداوند گفتن، ندا کردن کالمی عشق شهودی 2

. بحر پنجم: گفتمان الوهیت )توصیف و بازنمایی حا ت عرفانی سکر و 6ـ6
 بیخودی(

شاود و   در گفتمان الوهیت، عارف تحت تیثیر یک کنش الهی دچار تحول روحی مای 
در این حالت، عارف دنیا  کند؛ حالت سکر و بیخودی. تجربه می حالت عاطفی متفاوتی را

و عقبی را در نظر ندارد. غلبة حالات ساکر بار عاارف در ایان بحار، در قالاب فراینادهای         
منظاور بیاان    باه  « گشاتن »ای از مصدر  است. فرایندهای رابطه ای و کالمی مطرح شده رابطه

 است:« گفتن»تحول روحی و فرایندهای کالمی با مصدر 
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)غزالای،  « والاه گاردد  آن  ساکر مر او را شراب ماودت در آن حضارت بچشااند، از    »ا 
 (.نشاندار) (98: 6878

، ساوز وی هار لحظاه    گاردد و از تصرف و تمیز خاود عریاان   گردد گریان و حیران »ا 
 (.نشان )بی)همان( « گرددزیادت 

گیرد؛ گفتن  ی با اوکه همه غم و شادگردد ، چنان اُستا  گویدهمه خواهد که با او »ا 
 (.نشان )بی( 93)همان: « گفتن که کس با پدر و مادر خود نتواند چنان

خباری و حالات متفااوت     افعال نفی در ساختار فرایندهای ذهنی نیاز ساعی در بیاان بای    
 است: عارف دارند؛ حالتی که عارف و دل و سرّ، او را واله کرده

واقف نگردد کاه از کادام جاناب     د راخواست و محرمی  چه شده وی راو نداند که »ا 
ببیند که بار هایچ چیاز ساکون نکناد،       سرّ راببیند که بر هیچ قرار نکند، و  دل رااست.  بوده

 (.دار )نشان (98)همان:  «ولیکن از آنکه خبر ندارد

لساان،   سمع، نطق یابد بی بصر، تصرف سماع یابد بی قدم، دیده یابد بی رفته گردد بی»ا 
 (.)نشاندار( 91همان: )« است مر اهل او راکمال وله این 

 ترتیب بسامدی انواع فرایندها در بحر پنجم :7جدول 
 «خبری توفیف حالت عرفانی سکر و بی»

 ردیف
حالت 
 عاطفي

 مشارکان مصادر فعلي نوع فرایند

 حق، عارف گشتن، اَستن ای رابطه سکر 3

2 
خودی و  بی
 خبری بی

 ذهنی
دیدن، دانستن، 
 دریافتن

 فعار

 . بحر ششم: گفتمان جمال )توصیف و بازنمایی حالت عرفانی سکوت(7ـ6

ای، سااختار افالی ایان بحار را      جمالت خباری معطاوف در قالاب فراینادهای رابطاه     
دهند. غزالی در این بحر نیز با تکیه بر مسند ارشاد، به تعلایم و ترغیاب مخاطاب     تشکیل می
عاطفی انادرز در ایان گفتماان، فراینادهای     است. سازوکار افلی برای بیان حالت  پرداخته
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مادّی در ساختار جمالت امری هستند. عارف که بعاد از اساتغراق در بحار جماال، دچاار      
اسات. تکارار پربساامد    « ساکوت »عنوان یک مستمع، غارق   تحول روحی عظیمی شده، به 

 در این بحر نیز تیکیدی بر این تحول است:« گشتن»ای از مصدر  فرایندهای رابطه

دل و جان و دیده فدا کنید، و سوز محبت را غیا کنید؛ که تشریف این راه بس بلند »ا 
« است. این سفر را اختیار کنیاد و بادین بحرهاا غواّفای کنیاد کاه ایان راه مقاّدمان اسات         

 (.نشان بی) (19)همان: 

 بسامد انواع فرایندها در بحر ششم :8جدول 
 «و جالل الهی توفیف حالت عاطفی سکوت در اثر غلبة جمال»

 مشارکان مصادر فعلي نوع فرایند حالت عاطفي ردیف

 گوینده/ عارف ستنگشتن، اَ مادّی اندرز 3

 خداوند/ عارف دادن، نمایاندن ای رابطه سکوت 2

 . بحر هفتم: گفتمان فقر )توصیف و بازنمایی مرتبۀ مکاشفۀ عیانی(8ـ6

آن هماه بحاور، در   » دیگر اسات:  بحرهای« عصاره و نتیجة»طبق گفتة غزالی، این بحر 
به اساتغنای   با تحول مکتب زهد به مکتب کشف و شهود،فقر که «. این بحر مستغرق است

عناوان هادف    اهلل تلقی شد و به محو ففاتی منجر گشت، در این گفتمان نیاز باه    از ماسوی
 مؤلاف کاه در ایان   . 7اسات  نیازی حق و نیازمندی عارف مطارح شاده   غایی برای اثبات بی

طاور   پندارد، از فرایندهای ذهنای و باه    بحر، مخاطب را مقیم در بحر مشاهده و مکاشفه می
کاه هادف افالی عاارف از طای ایان مراحال هفتگاناه باود، بهاره           « دیدن»خاص، مصدر 

وی « گردیادنِ »که در پی تحول و دگرگونی حاالت روحای عاارف و   « دیدنی»گیرد؛  می
 است: محقق شده

 فرایندهای زبانی در بحر هفتمبسامد انواع  :9جدول 
 «توفیف و بازنمایی حالت عرفانی اتحاد با خداوند و مکاشفة عیانی»

 مشارکان مصادر فعلي نوع فرایند حالت عاطفي ردیف

 خداوند/ عارف دیدن ذهنی مکاشفة عیانی 3

 عارف گشتن ای رابطه اتحاد 2
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 گیری جهینت

بحر مجزا، با تمرکز بار نقاش    7در  ، یقبحرالحقاحمد غزالی در گفتمان مکاشفة رسالة 
ترغیبی زبان، درفدد توفیف و تبیاین ملزوماات مکاشافة عیاانی و در نهایات، ترغیاب و       

« یقاین »اقناع مخاطبِ خاص خود نسبت به رعایت این ملزومات است. در این گفتمان کاه  
ناد نسابت   عشاق خداو »به عنوان آخرین بحر آن معرفی شاده، از  « فقر»به عنوان بحر اول و 

به عنوان شرط افلی ورود عارف باه مرتباة مکاشافة عیاانی     « به بنده و جیبه و کشش الهی
است که متیثر از مراتب کشاف  « خاص خاص»است. مشارک افلی این گفتمان،  یاد شده

و به اقتضای استعداد روحی خود در هر یک از بحور هفتگاناه، حالات عرفاانی خافای را     
عرفااانی کااه در ارتباااط دوسااویة خداونااد و عااارف شااکل کنااد. ایاان حاااالت  تجربااه ماای

اند، سِیر تحولی و تکاملی خافی دارند؛ بدین معنا کاه عاارف در بحرهاای نخسات      گرفته
« سرگشتگی و ساکوت »، در بحرهای میانة حاالت عرفانی «حیرت و سکر»حاالت عرفانی 

ازات ایان تحاول و   کناد. باه ماو    را تجربه مای « بیخودی و محو»و در پایان، حاالت عرفانی 
کنناد.   تکامل، فرایندهای زبانی نیز برای بازنمایی این حاالت، سیر مشخصی را ساپری مای  

ای  این فرایندها در بحاور نخسات، فراینادهای ماادّی و در بحاور میاناه، فراینادهای رابطاه        
اناد. سایر فاعودی     هستند و در بحور نهاایی باه تادریج تبادیل باه فراینادهای ذهنای شاده        

وضاوح نشاان از    باه « دیادن »و « رفاتن »از مادّی به ذهنای، در قالاب مصاادر فعلای      فرایندها
« مکاشافة عیاانی  »ترجی  مشاهده بر سایر مراتب کشف، و از مراتب و ملزومات مختلاف،  

 دارد.

 ها نوشت پی

 اولی ضامیر  ریکاارگ  بهاند، از  . برخی از عارفانی که به شرح حاالت عرفانی پرداخته6
 فاورت   باه اناد. گااهی نیاز     روایت کارده « او»الت عرفانی را با ضمیر پرهیز، و حا شخص 
اناد و از خاود چیازی بیاان      تعبیار کارده  « ارباب طریقات برآنناد  »و « اند عارفان چنین گفته»

 (.86ا63: 6878کنند )ر.ک؛ فروهر،  نمی

 است: عبدالکریم هوازن قشیری سه مرحله برای کشف تعریف کرده. 8
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]مشااهده[ اسات. محاضاره ابتادا بُاوَد و       و مکاشافه و از آن جمله، محاضاره  »
مکاشفت از پس او بُوَد و از پس ایان هار دو، مشااهده بُاوَد. محاضارت، حاضار       
آمدن دل ُبوَد و ُبوَد از تاواتر برهاان ُباوَد، و آن هناوز ورای پارده ُباوَد و اگرچاه        

ر ]بُاوَد[ باه   حاضر بُوَد، به غلبة سلطان ذکر و از پسِ آن، مکاشفه بُاوَد و آن حاضا  
سبب تیمل دلیل و راه جساتن و دواعای شاک را بار وی      ففت بیان اندر حال بی

دستی نبُوَد و از نعت غیب بازداشته نبُوَد. پس بِه از این مشاهده ]بُوَد[ و آن وجود 
که هیچ تهمت نماند و این آنگاه بُوَد که آسمان سِرّ فافی شود از  حق بُوَد؛ چنان

فتاب شهود تابنده از برج شارف... . پاس خداوناد محاضاره     های پوشیده به آ میغ
های او و خداوند مکاشفه مبسوط بُاوَد باه فافات او و خداوناد      بسته بُوَد به نشانه

 (.663ا  667: 6816 ،یریقش« )مشاهده به وجود رسیده بُوَد

مارگ گشااده نگاردد؛ کاه      خاواب و بای   گمان مبر که روزن دل باه ملکاوت، بای   . »8
یست، بلکه اگر در بیداری کسی خویشتن را ریاضت کند و دل از دست غضاب  چنین ن این

و شهوت و اخالق بد این جهان بیرون کند و جای خالی بنشیند و چشم فراز کند و حواس 
گوید باه دل،   اهلل بردوام می که اهلل  را معطّل کند و دل را با عالم ملکوت مناسبت دهد، بدان

خبر شود و از هایچ   خبر شود و از همة عالم بی ه از خویشتن بیو نه به زبان، تا چنان شود ک
چیز خبر ندارد، مگر از خدای عّزوجالّ، چاون چناین شاود، اگرچاه بیادار ُباوَد، آن روزن        
گشاده شود و آنچه در خواب بینناد دیگاران، وی در بیاداری ببیناد و ارواح فرشاتگان در      

هاا یاباد و    یدن گیارد و از ایشاان فایاده   های نیکو وی را پدیدار آید و پیمبران را د فورت
 (.688: 6898)غزالی، « مددها گیرد

 گوید: تسمیه و محتوای این رساله می . غزالی در بیان وجه 3

نام کردیم که حقیقت سِارها معنای دیادن باشاد، و       بحرالحقیقاین کتاب را »
 خاص خواهد رفت که حق با ایشان چاه کارد، و هرکاه از آن    اینجا سخن خاص ّ

گوهرها گوهری بیابد، ففت وی چه گردد. پس بر سرّ بارخدای جز خاواص او  
ا عزّ اسامه ا      واقف نگردد. پس معنی هر فدفی در اشارت بازنماییم، بدانچه حق

از او ما این حدی  را بیان نتوانیم کرد، و نیز تا مارد در خاود     ما را بنماید؛ که بی
و حضاور حضارت خطارت و نااظر     طلب کند که این راه ضمیرست و سرایر سرّ 

سرایر خویش گردد. تا آنگاه که ازین بیرون آیاد و باه بحار مساتغرق گاردد، تاا       
 (.68: 6878)غزالی، « معانی را شاهد گردد
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داند و در ابتدای بحر نخسات از آن باه    می« فنا». غزالی راه افلی رسیدن به کشف را 9
 است: هعنوان شرط افلی ورود به مراحل مکاشفه تعبیر کرد 

پس هر کس را دُرّ باقیمت باید، از مکان هجرت باید کرد تا باه بحار رساد    »
که در مکان بحر یابی و عزت در آن است که غواص را جان نعلین بایاد کارد و   
بقا را به فنا مقید باید کرد. پس آن فنا را بضاعت طریق بحر باید کرد تاا فادف   

اباد. پاس در راه دل، تاو را طلاب     معنی به دست آرد و به یافت آن دُرّ، حیاات ی 
درست باید کرد که روح تو، فدف آن معانی اسات و سارّ تاو بحار آن فادف      
است و دل بر آن بحر است. از دل و کلّی مقامات بیرون بایاد شاد تاا بادان بحار      

 (.88: 6878)غزالی، « مستغرق گرفتار همت خود گردی

یرون آمده، باین خاوف و رجاا    از اواسط قرن سوم، بایزید بسطامی از خوف مطلق ب. 1
در کنار عارفان قرن سوم، فاحبان مکتب کشف و شهود به برابری خوف و  گام برداشت.
 در مکتب کشف و شهود، خوف با محبت و عشق مرتبط تعریف شد. رجا رسیدند.

و این حرفی که در جوف این کتاب گفته شد، برای ابتالی مرد اسات تاا بطلبناد از    . 7
ه بنده را بدان بنده خوانند که در بند دوستی وی بُوَد؛ کاه حاق از کالّ    خود، حق خدایی ک

نیاز است و بنده نیازمند. اما تا حق مکاشفة خود بر بنده کشف نگرداند، بنده سارّ   خالیق بی
 (.17: 6878نیازی حق را و نیازمندی خود را نبیند )ر.ک؛ غزالی،  بی
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