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تاریخ دریافت ،19/11/60 :تاریخ پذیرش19/02/62 :

چکیده
متون عرفانی از مهمترین متونی هستند که به منظور انتقال آموزههای معرفتی و اثرگذاری بر مخاطباانی
که دغدغۀ آگاهی و تربیت باطنی دارند ،تنظیم شدهاند .از این رو به نظر میرسد در راستای تحقا ایان
هدف ،از شگردهای خاصی در بیان بهره گرفته شدهاست .با توجه به شایوۀ ساخن در ایان دسات آثاار،
می توان متون عرفانی را در شمار متون خطابی دانست .در این پژوهش ،ضمن نگاه باه مههاوخ خطاباه و
سیر تاریخی آن ،ابزارهایی چون تمثیل و استعاره ا که در شیوۀ خطابی ماورد اساتهاده قارار مایگیارد ا
بررسی شدهاست .از این رهگذر ،آرای عبدالقاهر جرجانی در باب صنایع بالغی ماذکور و نسابتی کاه باا
خطابه و ابزار خطابی دارد ،مورد توجه قرار گرفتهاست .با توجه به این موضوع ،متاون عرفاانی باه مثاباۀ
متنی خطابی بررسی شدهاست؛ زیرا شیوۀ بحث و استدالل در این متاون ،شایوهای خطاباهای و فاار از
استداللهای منطقی و ریاضیوار است و این متونْ روی در باورپذیر ساختن آموزهها و لطایف عرفاانی و
اقناع مخاطب دارند و در این راه ابزارهایی چون تمثیل و استعاره را به کاار مایبندناد .باه هماین دلیال،
میتوان متون عرفانی را از سنخ متون خطابی دانست.
واژههای کلیدی :خطابه ،ارسطو ،جرجانی ،استعاره ،تمثیل ،متن عرفانی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
برای فهم یک متن ،الزخ است نخست درک صحیحی از ماهیت آن داشته باشیم .داشاتن
این درک صحیح و شناخت ماهیت متن ،به ما نشاان مایدهاد کاه بارای فهام آن ،چاه
شیوههایی را باید به کار گیریم و از چه راههایی باید پرهیز کنیم؛ برای مثال ،وقتی ماا باا
یک مسئلۀ ریاضی مواجه میشویم ،نوع مواجهۀ ما با آن متهاوت از نوع مواجهاهای اسات
که با یک شعر داریم .هر کداخ از این دو ،برای فهمیده شدن ،راههایی مخصوص به خاود
دارند .حال باید دید متون عرفانی چه ماهیتی دارند تا براساس آن شیوههای فهم صاحیح
این گونه متنها آشکار شود.
در این پژوهش ،قصد ما آن است که با بهرهگیری از منابع و سنتهایی کاه در زمیناۀ
زبانشناسی و متنپژوهی وجود دارد ،نشان دهیم که ماهیت متون عرفانی ،ماهیتی خطابی
است و هنگاخ مواجهه با این قبیل متون ،باید آنها را به مثابۀ نمونههایی خطابی ارزیاابی
کرد و فهمید.
 .6مههوخ خطابه
6ا .1سرآغاز تاریخی
در تعریهی کلی و ساده ،میتوان خطابه را هنر و دانشی دانست که به اقناع و اصول اقنااع
میپردازد (النن .)282 :6001 ،البته از آغاز تاکنون ،این مههاوخ دچاار جارح و تعادیلهاای
گوناگونی شدهاست .خطابه ( )rhetoticواژهای است که در زبان یونانی از مصادر ειρειν

( )eireinا به معنی خبر دادن و گهتن ا گرفته شدهاست (وایشه .)691 :1981 ،سابقۀ استهاده
از این واژه به زمانی بازمیگردد که در یونان باستانِ حدود قرن پنجمِ پایش از مایالد ،در
ساارزمین سایراکوز ( ،)Syracuseحکوماات تراسایبلوز ( )Thrasybulusساارنگون شااد و
حکومت دمکراسی شکل گرفت .در این میان ،مردخ برای به دست آوردن داراییهای خود
ناگزیر بودند در دادگاهها اقامۀ دعوی کنند و به دفااع از خاود برخیزناد تاا بتوانناد اماوال
ازدسترفتۀ خود را بازیابند .کوراکس ( )Coraxو شاگردش ،تیسایاس ( ،)Tisiasباا اباداع
فن خطابه ،سعی در برآوردن نیاز مردخ کردند .کوراکس و تیسیاس را از بنیانگذاران خطابه
خوانده اند (ورثینگتون .)90 :6010 ،چنانکه خطابه ،فن سخن متقاعدکننده باود کاه آناان باه
مردخ آموزش میدادند تا بتوانند دادگاه را در اعادۀ دارایی خود متقاعد سازند.
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6ا .6خطابه؛ شیوۀ سوفسطاییان
توجه به سخنوری و اقناع مخاطبان از این راه ،چنان فراگیر شد که عدهای در نیمۀ دوخ قرن
پنجم پیش از میالد ،رسماً به تعلیم این فن پرداختند و شاگردانی تربیت کردناد کاه تواناایی
غلبه بر حریف را در بحثهای شهاهی داشته باشند .این آموزگاران کاه سوفساطایی خواناده
شدند ،در آموزههای خود جانب حقیقت را فروگذاشتند و فقط به مهاارت در اقنااع حریاف و
فنون آن نظر داشتند (بریه .)106 :1932 ،سوفسطاییان توجهی افراطی باه فناون ساخنوری و
چگونگی برانگیختن حس تحسین مخاطبان داشتند .این رویکرد سوفسطاییان کاه فقاط در
پی اثبات باور خود و القای آن به دیگران بودند ،باعث شد حقیقت نزد آنان رنگ بباازد و باه
نسبیگرایی روی آورند؛ چراکه این افراد قادر بودند دو جنبۀ مخالف از هر امری را باه اثباات
رسانند و خطابه برای آنان ،فنی بود که هم برای اثبات باور راست و هم باور ناراست به کاار
گرفته میشد (کرفرد .)80 :1111 ،بدین ترتیب ،آنان که باه پاسداشات حقیقات در اماور بااور
داشتند و بحثها و استداللها را راهی برای آشکار ساختن چهرۀ حقیقات مایدانساتند ،باا
سوفسطاییان مخالهت و مبارزه کردند و موضع خود را از ایشان جدا ساختند .فیلسوفانی چون
سقراط و افالطون و ارسطو را میتوان طالیهداران این جریان دانست.
6ا .9خطابه از منظر افالطون
نخستین بار ،در آثار افالطون از اصطالح «فن خطابه» ()rhetorike/ techne rhetorike

استهاده شدهاست و پیش از وی حتی آنان که این فن را به کار مایبساتند ،ایان تعبیار را
برای حرفۀ خویش به کار نبرده بودناد (واکار .)62 :6000 ،افالطاون در محااورۀ گرگیااس،
ضمن گهتوگوهایی که میان سقراط و گرگیاس و و پولوس مطرح میکند ،دیدگاه منهای
خود را به آنچه خطیبان میگویند ،آشکار ساختهاست .مهمترین انتقااد او از خطاباه ،نباود
دغدغۀ حقیقت در خطیبان و بیپروایی آنان از حریم ح و حقیقات اسات .ایان نکتاه را
می توان در خالل پاسخهای سقراط به گرگیاس دیاد (افالطاون .)613 :1921 ،او خطیاب را
فردی میدانست که از بهکاربستن مهارت سخنوری خود در راستای اثبات آنچاه حقیقات
نیست ،باکی ندارد و صرفاً درصدد اقناع مخاطب است .جایگاه دیگری که افالطون دربارۀ
خطابه سخن میگوید ،مکالمۀ فایدروس است .افالطون در آنجا نیز موضع سست خطیبان
را در برابر حقیقت آشکار میسازد؛ البته این بار بهکلی خطابه را انکار نکرده ،بلکه آن را در
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صورتِ داشتنِ دو ویژگی ،معتبر شمرده است؛ دیدن جزئیات کثیر و پراکنده در یک صورت
واحد ،و دیدن جزئیات در یک امر واحد (افالطاون .)623 :1921 ،باه عقیادۀ افالطاون ،اگار
خطابه این ویژگیها را داشته باشد ،با دیالکتیک کاه شایوۀ ماورد پساند و توجاه اوسات،
تهاوتی نخواهد داشت.
6ا .2خطابه از دیدگاه ارسطو
جایگاه و ارزشی که ارسطو برای خطابه در نظر گرفتهاست ،با دیدگاه افالطون در این باره
تهاوت دارد .ارسطو ضمن آنکه خطابه را با دیالکتیک هممرتبه دانستهاسات ،آن را ابازاری
خوانده که برای عامه ا آنان که قدرت فهم برهانهای پیچیده را ندارند ا قابل درک است
(ارسطو .)a 1992 :1981 ،بهعقیدۀ او ،درخصوصِ «بعضی از مستمعان ،حتی اگر ما صحیحتارین
اطالعات را در دست داشته باشیم ،قادر به اقناع ایشان نخواهیم بود ،چون احتجاجی که براسااس
اطالعات انجاخ پذیرد ،مستلزخ آموزش است و بعضی از مردخ را نمایتاوان آماوزش داد» (هماان:

 .)a 1999ارسطو فقط وجه اقناعی خطابه را مورد توجه قرار داده نداد ،بلکه باه شایوههاا و
امکاناتی که این فن در موقعیتهای خاص در اختیار مایگاذارد ،نظار داشات« :نقاش آن
[خطابه] فقط توفی یافتن در اقناع شنوندگان نیست ،بلکه کشاف روشهاایی اسات کاه توساط
آنها بتوان تاآنجاکه شرایط هر مطلب مشخصی امکان میدهد ،به چنین تاوفیقی نائال گردیاد»

(همان .)b 1999 :ارسطو هنر سخنوری را امکانی مانند دیگر تواناییها میداند مثل قدرت و
ثروت ا البته به استثنای فضیلت ا که هم میتوان به درستی آن را به کار بست و هم باا
استهادۀ نادرست از آنها ،زمینهساز زیانهای بسیار شد.
ارسطو کوشید خطابه را از انزوایی که به واسطۀ دیدگاه افالطون برای آن ایجااد شاده
بود ،خارج سازد و به نوعی آن را احیا کند ،اما هیچگااه جایگااهی را کاه بارای اساتدالل
برهانی ا در مواجهه با حقیقت و یقین ا قائل بود ،برای خطابه در نظر نگرفت.
ازآنجاکه ارساطو در تقریاری کاه از خطاباه دارد ،مارزی میاان خطاباه و شاعر قائال
شدهاست ،توجه به تمایز میان این دو مههاوخ در پیگیاری بحاث ،روشانگر خواهاد باود.
مهمترین کارکرد خطابه ،اقناع است؛ از این رو در ایان رویکارد بحاثهاایی کاه مطارح
میشود ،در راستای اقناع است .ارسطو اقناع را اصلیتارین عنصار فان خطاباه خواناده و
مباحث دیگر را جزئیاتی دانسته که به این امر اصلی مربوط است (هماان .)a 1992 :ارساطو
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( )a 1233 :1988در بحث پوئتیک خود ،عنصر اصلی همۀ هنرها ا و از جمله هنر شاعر ا را
محاکات ( )mimesisدانستهاست ،که البته در هر هنری تهاوتها و ویژگیهای خاص خود
را دارد .محاکاتی که ارسطو در این زمینه مطرح کرده ،مههاوخ خاصای دارد کاه باا آنچاه
افالطون ،تقلیدی دسته سوخ از واقعیت دانستهاست ،تهاوت بنیادین دارد .آنچاه ارساطو در
تعبیر خود از محاکات منظور داشته ،همۀ محرکاتی است که از حواس درمییاباد (کاالرک،

)16 :1166؛ اینجاست که خیال وارد عرصۀ شعر میشود.
نکتۀ دیگری که ارسطو مطرح کرده ،این است که آنچه شعر را انسجاخ میبخشد ،عنصر
فعل دراماتیک است ،درحالیکه در خطابه الزخ است مالحظۀ دیگری را منظور داشات و آنْ
چینش پارههای گوناگون بحث است با مالحظۀ موضوع و مخاطاب و آنچاه در ایان زمیناه
کارآمد است؛ بدین معنی که عنصر انسجاخبخش خطابه ،سیر منطقای آن اسات .عاالوه بار
این ،براساس طبقهبندیای که ارسطو از صناعات خمس به دست داده ،از منظر منطقی ،این
دو ،هر یک صناعتی جداگانه با ویژگی خاص خود هستند .مادۀ اصلی شعر «تخیال» اسات و
وزن و قافیه از اجزای شعر به شمار میروند .شاعر را «کاالخ خیاالی مرکاب از الهاا و کلماات

موزون و مساوی و مقهی» خواندهاند (مظهر ،)292 :1202 ،اما خطابه صناعتی علمی است کاه باا
آن میتوان دیگران را به قبول امری که منظور است ،تا حد امکان اقنااع کارد (هماان.)219 :
بدین ترتیب ،اصل محوری خطابه ،اقناع و اصل محوری شعر ،تخیل است.1
6ا .9سیسرون و خطابه
سیسارون (( )Marcus Tullius Ciceroخ  29ق.خ) ،فیلساوف و خطیاب و نظریاهپارداز
رومی ،از کسانی بود که پس از ارسطو نقش مهمی در اعتالی جایگااه خطاباه داشات .در
رویکرد سیسرون به خطابه ،ارتباط وثیقی میان سخنوری و خردمندی برقرار شدهاست .این
تالش او در راستای تحکیم جایگاه خطابه صورت گرفت که همواره به سببِ نداشتنِ پیوند
با خرد ،تخطئه می شد .سیسرون ( )6 :6002خردمندی بدون هنر ساخنوری ()eloquence

را کمفایده و سخنوری نابخردانه را بیفایده خواندهاست .سیسرون (همان )9 :اعتقاد داشات
 .1بیان ویژگیهای خاص این دو صنعت به تهصیل؛ بحث منطقی دقیقی است که در مجال این نوشتار نمیگنجاد
و آنچه بیان شد ،فقط اشارهای به اصلیترین ویژگی این دو صنعت است.
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چنانچه کسی که از حکمت و خرد برخوردار است ،نتواند با بیان فصیح و با هنر ساخنوری
آن را به دیگران منتقل سازد ،در انتقال حکمت خاویش باه دیگاران و ارتقاای آگااهی و
شناخت دیگران ناتوان است ،و این به سبب ناتوانی وی در متقاعد ساختن دیگران اسات؛

تأثیری که در گرو برخورداری از هنر سخنوری است .از کارهای مهمی کاه سیسارون در
باب خطابه انجاخ داد ،تبیین روشهایی است که خطیب باید به کار بندد و ویژگیهایی که
خطیب ،خود الزخ است واجد آن باشد؛ خطیب باید صاحب دانش و ذوق و لطافات طباع و
حافظۀ قوی باشد (سیسرون12 :1123 ،ا .)69توجه دیگرگون وی به خطابه و بیان امتیازهاا و
دقای آن ،سبب تهوق رویکرد خطابی در قرون وسطی و استهادۀ گسترده از آن در راستای
اغراض کالمی و دینی شد.
6ا .2خطابه در اندیشۀ گادامر
از فیلسوفان عصر حاضر که دیگر بار بحث خطابه را مطرح کرد و با تحلیلی ناو ،اعتبااری
تازه بدان بخشید ،هانس گئورگ گادامر بود .گاادامر معتقاد باود در مباحاث حاوزۀ علاوخ
انسانی ،نمی توان دقت و یقینی را انتظار داشت که در مباحث ریاضی مطرح اسات (بروناز،

 .)92 :6006در واقع وی مخالف رویکرد دکارتی در این زمینه بود .گادامر اعتقااد داشات در
حوزۀ علوخ انسانی ما با امر محتمل ( )probableسروکار داریام و در ایان عرصاه ،نبایاد
حقیقت به معنای ریاضی آن را مالحظه کرد .به عقیدۀ او هرگاه امری را یقینی میانگاریم،
در واقع احتمالی را مطرح میکنیم که پذیرفتنیتر از دیگر احتمالهاسات .نقطاۀ اخاتالف
گادامر و ارسطو در زمینۀ خطابه از همینجا برخاستهاسات .ارساطو هماواره برهاان را بار
خطابه ارجح میدانست و هرچند رویکرد مثبتی نسبت خطابه داشت ،خطابه نزد او هیچگاه
اعتباری را نیافت که برهان داشت؛ لذا گادامر بر آن بود کاه نقاد ارساطو موجاب کاساتن
وجاهت علمی خطابه شدهاست.
از مشخصه های مهم دیدگاه فلسهی گادامر ،توجه خاص به زبان است .گاادامر (:6003

 )10اساساً مواجهۀ انسان را با هستی در زبان و با زبان میدانست و بر آن بود که اندیشه و
تجربه و تعامالت انسان با هستی ،آمیخته با زبان است .زبان در نگاه گادامر ،نقشی بسایار
فراتر از نشانههایی قراردادی داشت و در چرخۀ فهم به طور فعاال حضاور داشات (هماان،
 .)232 :6002فهم از منظر گادامر ،رخدادی ( )eventاست حاصل گهتوگوی اثر و خواننده؛
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بدین ترتیب وی نگاهی دیالکتیکی به فهم دارد و آن را صرفاً به خواننده و یا اثر منساوب
نمیکند ،بلکه متن با اف معنایی خاص خود و خواننده با اف معنایی دیگار ،باا یکادیگر
روبهرو میشوند و فهم ،حاصل امتزاج این اف هاست (همان.)923 :
نکتۀ مهم دیگری که گادامر بدان پرداخت ،آن بود که روش معهود در علاوخ تجربای
راهکار درک همۀ حقای نیست؛ زیرا برخی حقای همچون فهمی که در علوخ انسانی رخ
میدهد ،فرایندی منظم و تکرارپذیر نیستند که در چهارچوب روشی خاص درآیند.
گادامر این نظر را مطرح کرد که در حوزۀ علوخ انسانی بهجای اثبات ادعا ،با باورپذیری
روبهرو هستیم و پیشتر گهتیم در خطابه نیز اقناع و باورپذیر ساختن ،امار مطلاوبی اسات
(همان .)231 :بدین ترتیب ،رویکرد گادامر به خطابه ،جایگاه خطاباه را در مقولاۀ فهام و در
حوزۀ علوخ انسانی تغییر داد و اعتبار و شأنی علمی بدان بخشید.
 .9شاخصهای اصلی خطابه
مهمترین ویژگیای که همواره از شاخص های اصلی خطابه به شمار رفته ،اقناع مخاطاب
است (ارسطو .)b 1999 :1981 ،ویژگی مهم دیگر ،نظم و چینش خاصای اسات کاه بایاد در
پیگیری موضوع و رسیدن به مقصد رعایت شود .به بیاان سیسارون ،خطیاب الزخ اسات
یافتههای خود را سامان دهد و هر بحثی را در جای مناسب خاود بنهاد و پاس از تنظایم
صحیح ،به نیکویی بیان کند (دیکسون.)61 :1981 ،
بیان غیرمستقیم :یکی از روشهایی که همواره خطابهگرایان از آن بهره جستهاند و از
اصول خطابه نیز به شمار رفتهاست ،بهکارگیری روشهاای غیرمساتقیم در بیاان مطلاب
است .ارسطو و سیسرون و دیگر خطابهگرایان بر این امر تأکید داشاتهاناد کاه در خطاباه،
دانستن آنچه قصد بیان آن را داریم ،کافی نیست و نکتۀ مهمتر چگونگی بیان آن مطلاب
است (ارسطو .)b 1209 :1981 ،تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و افادۀ نیکوتر معنای مورد نظر
و آماده ساختن ذهنی او برای پاذیرش منظاور اصالی ،امتیاازاتی اسات کاه بارای بیاان
غیرمستقیم ذکر شدهاست .بهرهگیری از ابزارهایی مانند تمثیل و استعاره و اشعار و روایات
مشهور و اموری از این دست که در خطابه به کار گرفته میشود ،در همین راستاست.
عامهفهم بودن :در بیان مطلب و طرح یک اندیشه ،همواره نمایتاوان از برهاانهاا و
اصول دقی منطقی بهره برد .این امر دالیل گوناگونی دارد؛ برای مثاال ،تهااوت ررفیات
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درک افراد و آگاهیهای آنان و نوع مطلب .چنانکه پیشتر گهته شاد ،خطاباه باه واساطۀ
در بر نداشتن احتجاجات خشک و دیریاب برهانی که برای همۀ مردخ درککردنی نیست،
شیوهای در بیان مطلب پیش میگیرد که عامه نیز به یاری روشهایی که در این رویکارد
به کار میروند ،قادر به فهم آن هساتند .بارای نموناه ،توسال باه تمثیال یاا اساتهاده از
عبارتهای تأثیرگذار و مقدمهچینی در طرح موضوع اصلی سخن و اموری از این دست که
در خطابه به کار گرفته میشوند ،همگی در عامهفهم بودن آن مؤثرند.
التذاذ و تأثیرگذاری :از نکات مهمی که در خطابه و رویکرد خطابی مطرح است ،التذاذ و
تأثیرگذاری آن است (ارسطو .)b 1209 :1981 ،شیوههای گونااگونی کاه در خطاباه باه کاار
گرفته میشود ،زمینهساز این تأثیرگذاری است؛ برای نمونه ،یکی از اصول خطابه ،فصیح و
بلیغ سخن گهتن است؛ این امر خود در برانگیختن احساس پذیرش مخاطبان مؤثر اسات.
از دیگر سو ،استهاده از مثلها و ذکر شواهد و مستندات مناقشهناپذیر و ...همگای در ایان
زمینه نقش مهمی دارند.
اموری وجود دارند که با برهان نمیتوان آنها را استوار ساخت و دربارهشان باه یقاین
منطقی دست یافت .در علم منط  ،به این امور ،امور رنی یا محتمل میگوییم .اما رنای
بودن این امور به معنای بیهوده بودنشان نیست .در واقع ،به سبب محدودیتهایی کاه در
دستگاه معرفتی انسان ها وجود دارد ،در مواجهه با غالب امور نمیتاوانیم باه یقاین دسات
یابیم و ناگزیریم با بهرهگیاری از هماین احتماالهاا باه زنادگی اداماه دهایم .ضارورت
بهرهگیری از این امور محتمل ،اندیشمندان را متوجه این نکته کرد که برای پذیرفته شدن
این احتمالهای قوی ،باید راهکاری جست؛ این راهکار چیزی جاز خطاباه نیسات .بادین
ترتیب ،خطابه سازِکار باورپذیر ساختن امور محتمل برای مخاطبان است ،بهنحویکه آنان
بتوانند مسائل اندیشه و زندگی خود را با بهرهگیری از این امور حلوفصل کنند .برای نیل
به این هدف ،نظریهپردازان این عرصه به جستوجوی راهکارها و شیوههایی پرداختاهاناد
که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت.
 .2ابزارهای خطابه
از نظر ارسطو ( )b 1999 :1981برخی از شیوههایی که در خطابه به کار مایرود ،صارفاً باه
خطابه اختصاص ندارد ،بلکه خطیب نیز مانند دیگران میتواند از آنها بارای رسایدن باه
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مقصود خود یاری گیرد؛ مانند بهرهگیری از اسناد و شواهد .اما دستۀ دیگر ،شیوههایی است
که خطیب باید ابداع کند و در راستای منظور خویش از آنها بهره برد .توجه و تأمل اصلی
ارسطو بر این دسته از ابزارهای خطابی است.
وی به سه شیوۀ اقناعی اشاره کردهاست؛ شیوۀ نخست را به ویژگی شخصیتی خطیاب
نسبت میدهد .اینکه به طریقی سخن بگوید که اعتماد مخاطب به او جلب شاود .دوماین
شیوه ،قرار دادن مخاطب در چهارچوب ذهنی مورد نظر خود است .ساومین شایوه ،ارهاار
دلیل یا شبهدالیلی در سخن خود در راستای اقناع مخاطب اسات (ارساطو.)a 1992 :1111 :
ارسطو ویژگیهای مختلهی را برای خطیب مطرح کردهاست؛ برای مثال ،داشتن اطالعات
وسیع در حوزۀ مورد نظر (هماان .)b 1991 :خطیب باید به نحوی سخن بگوید که مخاطبان
باور کنند وی سعادتشان را میخواهد (هماان .)b 1920 :خطیب بایاد در حاوزۀ ماورد نظار،
دانش کسب کند (همان .)b 1929 :اینها برخی از شیوههایی است که ارسطو در هر یک از
انواع خطابۀ مشاورهای ( )deliberativeو دادگااهی ( )forensicو نمایشای ()epideictic

بهکارگیری آنها را توصیه کردهاست.
اما ارسطو به سبکهای کلی اقناع که در همۀ انواع خطابه مشاترک اسات نیاز اشااره
کرده و از آن میان تمثیل را مورد توجاه خااص قارار دادهاسات (هماان .)a 1919 :ارساطو
مثالآوری را شیوهای خوانده که طبیعت آن به استقرا ا که پایۀ استدالل اسات ا نزدیاک
است .میتوان برای انواع مثالهایی که ارساطو برشامرده ،دو دساتهبنادی کلای در نظار
گرفت؛ آنهایی که ریشه در وقایع گذشتۀ تاریخی دارد و دستهای که برساختۀ خطیب است.
مثالی که برساختۀ خطیب است ،واقعیت تاریخی ندارد و خطیب با توجه به بحث ،مطلبی را
میگوید و بهرۀ مناسب را از آن میبرد.
این توجه ارسطو به تمثیل در خطابه ،یادآور یکی از امتیازها و کارکردهایی اسات کاه
برای خطابه لحا کرده و آن قابلیت بهکارگیری خطاباه در ماواردی اسات کاه مخاطاب
توانایی درک استداللهای پیچیده و دقی برهانی را ندارد.
این مطلب به میزان تأثیرگذاری سخن مربوط میشود .در این مبحث ،ارسطو به اساتعاره
پرداختهاست .او ضمن اشاره به کارکرد فراوان استعاره ،آن را عامل وضوح سبک و جذابیت و
تشخص دانسته که هیچ چیز جز استعاره قادر به ایجادش نیست (همان .)a 1209 :البته وی به
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لزوخ انطباق استعاره با آنچه بر آن داللت دارد ،توجه ورزیده و نبود ایان همااهنگی را سابب
آشکار شدن بیربطی استعاره و ناکارآمدی آن برشمردهاست (همان.)a 1209 :1981 ،
سیسرون (12 :1123ا )69ضمن برشمردن ویژگیهای خاص برای خطیب ا برای نمونه،
لزوخ برخورداری از دانش وسیع ،آگاهی روانشناسانه ،ذوق و لطافت طبع ،حافظۀ قوی ا به
مسائل زبانی نیز توجه کردهاست .سیرون استعاره را در آغاز روشی در مواجهاه باا کمباود
واژه در بیان معنی مورد نظر خوانده که اندکاندک در راه زیبایی سخن به کار گرفته شاد.
وی به سه شیوۀ آرایش گهتار به وسیلۀ کلمات اشاره کردهاست؛ اساتهاده از کلماات ناادر،
ابداع واژگانی ،استهاده از استعاره (شوبالد .)11 :6001 ،سیسرون (199 :1123اا)123 ،129 ،120

استهاده از استعاره را گاه به ایجاز در کالخ نسبت داده ،ولی کارکرد مهم دیگاری را بارای
آن برشمرده و آن لذتبخش بودن برای مخاطاب اسات؛ زیارا ذهان مخاطاب بایآنکاه
سرگردان شود ،به معنای دیگری که مورد نظر است ،هدایت میشود (همان).
توجه ارسطو و سیسرون به نقش تمثیل و استعاره در خطابه ،بسیار اهمیت دارد؛ این دو
متهکر نشان دادند که چگونه میتوان از تمثیل و استعاره در راستای اقناع مخاطاب بهاره
برد .دیدگاه زبانشناس ایرانی ،عبدالقاهر جرجانی ،نیز درخصوص تمثیل و اساتعاره چناان
بدیع و موف بوده که به اعتراف صاحبنظران ،با تحلیلهای معاصر مقایسهکردنای اسات
(ابودیب 62 :1982 ،و 691؛ صهوی622 :1931 ،ا.)623
 .9استعاره و تمثیل از منظر عبدالقاهر جرجانی
عبدالقاهر جرجانی (خ  231ه.ق) از اندیشمندان مسلمان حوزۀ بالغت ،با هدف اثبات اعجاز
قرآن از منظر شیوههای بالغی ،مباحث مهمی طرح ساخت .از مهمترین نکاتی که او بارها
در دالیلاالعجاز مطرح کرده ،رجحان استعاره و تمثیل بر بیان صریح اسات؛ البتاه نکتاۀ
مهم ،دلیل این رجحان است .وی استهاده از این شیوه را موجب افازایش زیباایی و لطاف
سخن خواندهاست؛ همچنان که وزن و وقار کالخ را نیاز مایافزایاد (جرجاانی.)113 :1928 ،
دلیل دیگری که جرجانی ،تأکید و توجه ویژهای به آن داشته ،اثبات معنی در شیوۀ تمثیال
و استعاره است .پیش از پرداختن به این مسئله ،دو نکته را یادآوری میکنیم که با توجه به
موضوع بحث ،قابل ذکرند :نکتۀ نخست ،تأکیاد ویاژهای اسات کاه جرجاانی در مباحاث
فصاحت و بالغت بر معنی دارد .دیگر آنکه وی در طرح مباحث ،بیش از آنکه به چیساتی
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صنایع بالغی و تعریف آنها بپردازد ا چنانکه در بیشتر کتابهای این حوزه متداول است
ا به تحلیل آنچه در پس کاربرد این صنایع رخ میدهد ،پرداخته است؛ اینکه چه فراینادی
در کاربردهای بالغی صورت میگیرد که موجب مزیت و استواری کالخ میشود.
علت برتری استعاره و تمثیل در افادۀ مقصود ،به فرایند اثبات معنی مربوط است که در
شیوۀ استعاره یا تمثیل رخ میدهد ،درحالیکه بیان صریح ،فاقد چنین اثباتی اسات؛ بارای
نمونه ،در وصف یک پهلوان میگوییم ،شیری بود .1ایان شایوه ،تنهاا بار داشاتن صاهت
شجاعت در قهرمان داللت نمیکند ،بلکه تأیید و تثبیتی است بر این شاجاعت او؛ چراکاه
محال است شیر ،صهت شجاعت را نداشته باشد .اما اگر برای بیان این مطلب ،بهجای بیان
استعاری ،از بیان مستقیم تشبیهی استهاده میکردیم و میگهتیم او را ماردی مانناد شایر
یافتم ،اثبات و قطعیت سخن از دست میرفت و شجاعت به مثابت صهتی مطرح مایشاد
که سخن بر سر بودن و نبودنش بود ،نه وجوبش (همان .)111 :جرجانی این اثبات معنای را
که در شیوۀ بیان غیرمستقیم رخ میدهد ،نوعی متقاعد ساختن مخاطب از راه ذهنی و باه
شیوهای رریف و بالغی در نظر گرفتهاست؛ درصورتیکه ساخن صاریح ،چناین قاابلیتی
ندارد .تمثیل هم از این نظر ،کارکردی مشابه استعاره دارد؛ یعنی با اثبات معنی ،راه تردیاد
را بر مخاطب مسدود میکند و با تصوری که در زمینۀ موضاوعی خااص بارای مخاطاب
ایجاد میکند ،او را به نوعی یقین میرساند (هماان) .ابودیاب (106 :1982اا )102در بررسای
تمثیل از منظر جرجانی و نحوۀ عملکرد آن در راستای چگونگیِ به یقین رساندن مخاطب،
دالیلی مطرح کرده که بیشترْ رنگ روانشناختی دارد؛ برای مثال ،تمثیل اماری ذهنای را
نمایشی میسازد و روح به درک صورت و معنای مجسم ،راغبتر است تا امر ذهنی و نیاز
تمثیل با ایجاد تصویری مجسم در مخاطب سبب میشود مخاطب از طری ناوعی حاس
صمیمیت با تصویر ایجادشده ،منظور مخاطب را آسانتر دریابد ،و سارانجاخ اینکاه اصاالً
صِرف عمل درک بصری از راه تمثیل ،خودْ یقین و حالتی تازه از آگاهی ایجاد میکند.
جرجانی ( 962 :1928و  )963مزیت اصلی کالمی را که در آن استعاره و تمثیل است ،به
طری اثبات معنی مورد نظر گوینده مربوط دانستهاست.
 .1مثال ،برگرفته از نمونهای است که جرجانی ذکر کردهاست.
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از دیگر نکات مهمی که جرجانی در زمینۀ استعاره مطارح کارده ،انتقاال معنای لها در
استعاره است و نه انتقال له  .ارسطو ( )b 1293 :1988استعاره را «انتقاال اسام چیازی باه چیاز
دیگر» خواندهاست .جرجانی ( )61 :1981در تعریف استعاره آوردهاست« :اساتعاره ایان اسات کاه
واژهای در هنگاخ وضع لغت اصلی شناخته شده باشد ...و شاعر یا غیرشااعر ایان واژه را در غیار آن

معنی اصلی به کار گیرد و این معنی را به آن له منتقل ساازد» .جرجانی با توجه به فرایندی کاه
در استعاره رخ میدهد ،آنچه را در استعاره انتقال مییابد ،معنی له دانستهاست ،نه خود له .
 .2متن عرفانی
متون عرفانی آثاری هستند که شایوۀ سالوک عرفاانی و دقاای آن را در راه رسایدن باه
معرفت الهی بیان میکنند .آنچه در این متون مطرح میشود ،معموالً در ساه حاوزۀ کلای
قرار دارد؛ دستهای از این مباحث ،به مسائل نظری و اصاول عقایاد مرباوط اسات .دساتۀ
دیگر ،مکاشهات و حاالتی است که از عارفان نقل میشود و در راساتای تنباه و یاا بیاان
جایگاه بلند صوفیان مطرح است .دستۀ دیگر که شاید سهم بیشتری از متون عرفاانی باه
آن اختصاص یافتهاست ،بیان راهکارهای عملی برای سلوک است ،همچون آموزههایی که
در توبه و خلوت و خلوص بیان میشود.
نکتۀ دیگری که الزخ است در پیگیری بحث بدان توجه داشته باشیم ،اینکه در عرفان
و باورهای عرفانی ،با اماوری برهاانناپاذیر روباهرو هساتیم؛ اماوری کاه در چهاارچوب
استداللهای برهانی مطرح نمیشوند .نکتهای که در متون عرفانی مکرر بدان اشاره شده،
ناکارآمد دانستن استدالل و شیوه های استداللی در حوزۀ عرفان است .مولاوی ()13 :1986

تمثیلی مشهور در این زمینه به کار بستهاست:
صااد هاازاران اهاال تقلیااد و نشااان

افکناااد در قعااار ،یاااک آسیبشاااان

کااه بااه راان ،تقلیااد و استداللشااان

قااایم اساات و جملااه پاارل و بالشااان

شااابههای انگیا ازد آن شا ایطان دون

درفتنااد ایان جملااه کاوران ،ساارنگون

پاااای اساااتداللیان چاااوبین باااود

پای چوبین ساخت بایتمکاین باود...

ای ان عصااا چااهبْ اود قیاسااات و دلی ال

آن عصااا کاای دادشااان بینااا جلیاال

بیشتر مهاهیمی که در عرفان و متون عرفانی از آنها سخن به میان میآیاد ،از سانخ
مهاهیمی است که با استداللهای عقلی ،راهی به درکشان نیست .در متون عرفانی به این

متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی ،با تأکید بر استعاره و تمثیل)601/

موضوع توجه و تصریح شدهاست ،چنان که هجویری ( )281 :1982در این باره آورده است:
«چیزی که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد ،زبان از آن چگونه عبارت کند؟ اال به معنی جواز».
در متون عرفانی الزخ است از زبانْ به شکلی هنرمندانه و آگاهانه استهاده شود تاا هام
محتوای آن ،که امری متعالی و روحانی است بتواند به نوعی در ررف زباان بیاان شاود و
هم مخاطب ،توانایی درک آن معارف را به واسطۀ نوع بیان داشته باشد؛ زیرا اگار گویناده
نتواند برای معنای دیریاب عرفانی از زبان مناسب استهاده کند ،مخاطاب هام از فهام آن
معانی بازمیماند .چنانکه شمس تبریزی ( )31 :1933به زیبایی اشاره کردهاست :ساخنگاو
الزخ است در بیان این مهاهیم ،سخن خود را به شکلی خُرد کند تا مخاطب دریابد.
از این رو در متون عرفانی و مواردی که مهاهیمی از این دست ،مورد نظر اسات ،بایاد
رویکردی غیر از استدالل برهانی مطمح نظر قرار گیرد .با توجه به شیوههایی که در متون
عرفانی در بیان آموزهها و مهاهیم عرفانی به کار گرفته شده و نیز مطالبی که پیشتر آمد،
به نظر میرسد در متون عرفانی ،مسئلۀ اقناع مخاطب مورد توجه است؛ زیرا محتوای ایان
آموزهها برهانناپذیرند و از طرفی گوینده ،گزیری از نشر آموزههای عرفانی و بیان معارف
ندارد؛ از همین رو الزخ است سخن خود را به طریقی مطرح ساازد کاه هام درک و هام
پذیرفته شود .به دیگر سخن ،عارف ناگزیر است ادعای خود را باورپذیر سازد تاا مخاطاب
قانع شود و سخنش را بپذیرد.
2ا .1ویژگیهای خطابی در متون عرفانی
ویژگیهایی در متون عرفانی به چشم میخورد که میتوان آنها را ذیل گونۀ خطابی جای
داد؛ از جملۀ این ویژگیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از ویژگیهای مهاهیمی که در متون عرفانی مطرح میشوند ،بیانناپذیر بودن است؛ یعنای
ماهیت مطالب این حوزه به آسانی وصفشدنی نیست؛ زیرا به ساحتهایی فراتار از عاالم
ماده و امور ملموس و مشهود تعل دارد و زبان از بیان آنها قاصر است:
آن دو اشتر نیست آن یک اشاتر اسات

تنگ آمد لها  ،معنای باس پار اسات

لهااا در معنااای همیشاااه نارساااان

زآن پیمباار گهاات :قااد کاالل لسااان
(مولوی)906 :1986 ،

بیان ناپذیر بودن مهاهیم عرفانی و دشواریای کاه گویناده در انتقاال آن آماوزههاا از
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رهگذر زبان پیش رو دارد ،نکتهای است که در بسیاری از متون این حاوزه بادان تصاریح
شدهاست؛ چنانکه در گلشن راز آمدهاست:
ناااادارد عااااالم معناااای نهایاااات

کجاااا بیناااد مااار او را لهاا غایا ات
(شبستری)16 :1981 ،

در مقاالت شمس ،بارها به تنگنای ساخن در برابار معنای و دشاواری بیاان مهااهیم
عرفانی در قالب زبان اشاره شدهاست (شمس تبریزی.)128 :1933 ،
از طرف دیگر ،هر اندیشه و تهکری به هر حال ناگزیر است در قالب زبان مطرح شود.
جرجانی ( )102 :1928قرنها پیش ،به این امر توجه کرد و آنجا که از جایگاه ویژۀ معنی ،در
نظم کالخ سخن گهت ،این مطلب را به اشاره مطرح ساخت.
بسیاری از عارفان ،از رهگذر معرفت و فرزانگیای که در مسیر متعالی زیساتن باه آن
دست یافته بودند ،میل به خاموشی داشتند و از گهتن دوری میجستند ،اماا از طرفای ،باه
واسطۀ رسالتی که در راهنمایی دیگر انسان ها برای خود قائل بودند ،ساخن مایگهتناد و
میکوشیدند عالوه بر رفتار و مشی خود ،زبان نیز یاریگر انتقاال معرفات ماورد نظرشاان
باشد .با توجه به محدودیت زبان ،آنان شیوهای را به کار میگرفتند که مؤثر باشاد؛ چناان
که به تعبیر شیخ محمود شبستری ( )16 :1981از شیوۀ تمثیل بهره میگیرند:
معاااانی چاااون کناااد اینجاااا تنااازل
هاارآن معنااا کااه شااد از ذوق پیاادا

ضاااارورت باشااااد آن را از تمثاااال
کجااااا تعبیاا ار لهظاا ای یابااااد او را

چااو اهاال دل کنااد تهساایر معناای

باااه ماننااادی کناااد تعبیااار معنااای

عالوه بر اینکه ررف زبان برای معانی عرفانی تنگ است و کوتاه ،نکتۀ دیگری مطرح
میشود؛ اینکه به طور کلی مهاهیم و آموزههای عرفانی در شمار مهاهیم و تجربههای هر
روزۀ انسانها نیستند و سنخی خاص از معانیاند کاه عماوخ انساانهاا باه ساختی درک
میکنند .از همین رهگذر است که در متون عرفانی ،مخاطب برای درک آموزهها و حقیقت
سخن ،به تهذیب درون و پرورش ابعاد روحانی وجود خود فراخوانده شادهاسات ،وگرناه از
درک معنی بازخواهد ماند (شمس تبریزی.)82 :1933 ،
آنچه گهته شد ،مقدمهای بود بر دومین ویژگی مهاهیم عرفانی ،یعنای دیریااب باودن
آنها .درک مباحث عرفانی به آسانی صورت نمیگیرد و فهم آنها دشوار است .در متاون
عرفانی بارها به این نکته اشاره شدهاست:

متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی ،با تأکید بر استعاره و تمثیل)609/

ای دریغاااا عرصاااۀ افهااااخ خلااا

سخت تناگ آماد نادارد خلا  ،حلا
(مولوی)921 :1986 ،

شمس تبریزی ( )12 :1933در خالل سخنان خود بارها به فهم مضامین عرفانی توجه
کرده و به این نکته اشاره ورزیده که آموزههای عرفانی ،مهاهیمی دیریاباند و افراد بارای
درک آن با دشواری روبهرو هستند؛ چنان که افاراد باه واساطۀ ناآگااهی از حقیقات ایان
سخنان ،ممکن است برداشت نادرستی از آنها داشته باشند.
چنانکه گهته شد ،آنچه در راه شناخت راستین آموزههای عارفانه توصیه شده ،ایمان
واقعی و زدودن کدورتهای نهسانی از دل و جان است .مولوی ( 293 :1986و  )298تهذیب
نهس را راه درک راستین معارف میداند و میگوید:
پااس چااو آهاان گرچااه تی ارههیکل ای

صاایقلی کاان ،صاایقلی کاان ،صاایقلی

تااا دلاات آیینااه گااردد پاار صااور

اناادر او هاار سااو ملیحاای ساایمباار...

جاااان ماااردخ هسااات مانناااد هاااوا

چون به گَرد آمیخت ،شاد پاردهی ساما

مااااانع آیااااد او ز دیااااد آفتاااااب

چون که گَردش رفت ،شد صافی و نااب

هرچند دشواریهایی در راه بیان مهاهیم عرفانی ،به واسطۀ بیانناپذیر بودن و دیریاب
بودن وجود دارد ،الزخ است این مهاهیم و معارف ،انتقال یابد و جامۀ له پوشاد .چنانچاه
عبدالقاهر نیز اشاره کرده ،هر اندیشه و معنایی الزخ است در غالب الها سامان یابد و باه
مخاطب عرضه شود .اینجاست که استعاره و تمثیل ،راهی برای بیان اموری است کاه باه
صراحت نمیتوان از آنها سخن گهت و دشواری و بیانناپذیر بودن و در دسترس نباودن
الهاری که دقیقاً معنای منظور را افاده کند ،گوینده را بر آن میدارد تا از فنون و شیوههایی
کمک گیرد و بکوشد معنای خویش را به نیکی بیان کند تاا در گااخ بعاد و پاس از بیاان
مطلب ،مخاطب نیز آن را دریابد .استعاره و و تمثیل از صنایعی هستند کاه در ایان زمیناه
کاربرد بسیار دارند و سبب میشوند مخاطب از راه ایجاد قرینه میان معنای راهری کالخ،
به معنای دیگری که گوینده بدان نظر دارد ،راه یابد و آن را نیکوتر و صحیحتر درک کند.
مولوی (همان )390 :نهتنها این امر را در جایجای مطالب خویش باه کاار بساته ،کاه باه
روشنی به کارکرد این شیوه در راه درک آنچه منظور اوست ،اشاره کردهاست:
این مثل چون واسطهسات انادر کاالخ

واسااطه شاارط اساات بهاار فهاام عاااخ
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از همین رو هدفی که در پس بهکارگیری شیوههای گوناگون ادبی در متاون عرفاانی
وجود دارد ،بیان دقی تر و بهترِ مضمون است؛ چنانکه از رهگاذر کااربرد شایوۀ تمثیال،
مهاهیم مورد نظر به شکلی ملموستر و آسانتر به مخاطب منتقل شود .شامس تبریازی
( )931 :1933به جایگاه مهم تمثیل در آموزش و انتقال نکات تربیتی به مخاطبان آگاه بود،
وی عالوه بر استهاده از انواع شیوههای تمثیل ،به صراحت به کارکرد تمثیال در ساخن و
هدفی که در انواع مثلآوریهای خود میجسته ،اشاره کردهاست.
جرجانی ( )991 :1928ویژگیهای مهمی را برای استعاره و تمثیل برشمردهاست .وی در
کالخ را به دو دسته تقسیم کردهاست؛ نوع اول ،کالمی است که با داللت لها تنهاا ،باه
مقصود گوینده راه مییابیم و نوع دیگر ،کالمی است کاه باه واساطۀ داللات لها تنهاا،
مقصود اصلی گوینده آشکار نمیشود و عالوه بر معنای لغوی واژۀ بهکارگرفتاهشاده ،الزخ
است داللت دومی را دریافت که غرض اصلی گوینده در آن نههتهاست .استعاره و تمثیال،
محور چنین کالمی است .این کارکرد استعاره و تمثیل در کالخ ،که جرجانی توجه خاصی
بدان دارد ،در متون عرفانی ا چه برای گوینده و چه مخاطب ا بسیار مهم و سودمند است.
او برای درک نیکوتر مخاطب از آنچه مراد وی از معنی بوده ،تهکیکی میان معنی کاالخ و
معنی معنی قائل شده و مخاطب را به توجه به این امر فراخوانادهاسات« :مقصاود از معنای
کالخ ،همان معنی راهر له است و همان است که بادون واساطه باه آن ارتبااط ماییاابیم .و
مقصود از معنی معنی این است که از له معنایی را میفهمیم و سپس آن معنی ما را به معناای

دیگری سوق میدهد» (هماان .)996 :جرجانی در موضعی دیگر ،از ضرورت توجه باه داللات
معانی در امر بالغت سخن گهته و به لزوخ روشنگر بودن و بسندگی داللت نخست بارای
رسانیدن مخاطب به معنای دوخ پرداختهاست .وی این امر را در فهام نیکاوتر و آساانتار
مخاطب ،مهم دانستهاست (همان .)921 :چنانکه این امر در فهم متون عرفانی و در میزان و
چگونگی درک مخاطب از مهاهیم عرفانی نیز مورد توجه است؛ برای مثال ،مولوی در بیان
جایگاه بلند اولیای خدا و توجه و محافظت ح از آنها و عواقب تعرض به آناان ،تمثیلای
به کار برده تا مخاطب جان کالمش را به نیکی دریابد .در بیان این مطلب ،مولوی (:1986

629ا )929از تمثیل گرسنگانی بهره برده که در رفع نیاز خویش بچه فیلی شاکار کردناد و
درنیافتند که مادر از دور در کمین آزاردهندگان است:

متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی ،با تأکید بر استعاره و تمثیل)609/

لیااااک اهللا اهللا ای قااااوخ جلیاااال

تااا نباشااد خوردتااان فرزنااد پیاال...

بس ضعیف اند و لطیف و باس سامین

لیک ماادر هسات طالاب در کماین...

اولیاااا اطهاااال حااا اناااد ای پسااار

غاااایبی و حاضاااری باااس بااااخبر...

گهاات اطهااال ماانانااد ایاان اولیااا

در غریبااای فاااارد از کاااار و کیاااا

از بااارای امتحاااان خاااوار و یتااایم

لیااک اناادر ساارل ماان یااار و ناادیم...

نمونههایی از این دست ،در متون عرفانی بسیار است؛ گوینده به یاری تمثیل ،مطلاب
مورد نظر خویش را به روشنی و استواری به مخاطاب انتقاال مایدهاد و مخاطاب را باه
واسطۀ شیوایی تمثیل نوع کالخ خویش ،به پذیرش آن فرامیخواند.
 .3نتیجه
این شیوۀ سخن گهتن ،در بیشتر متون عرفانی کاربرد گستردهای دارد .عطار با بهرهگیاری
وسیع از این شیوۀ بیان ،بسیاری از آموزههای عرفانی را از رهگذر تمثیل بیان کردهاست .با
توجه به آنکه ردیابی دقی این شیوۀ بیان در متون عرفانی گونااگون مایتواناد موضاوع
پژوهش دیگری باشد ،مواردی که ذکر شد ،تنها نمونههایی از بهکاارگیری ایان شایوه در
متون عرفانی برای پیگیری بحث بود.
عارفان بارها اشاره کردهاند که آنچه بیان میکنند ،برهانپذیر نیست و فقط با ایماان باه
سخنان آنان میتوان همراهشان شد .ضمن آنکه در متون عرفانی ،از استعاره و تمثیل بسیار
استهاده شدهاست .خطابه ،تاریخ پرفرازونشیبی داشته ،ولی همواره چند عنصار در ماهیات آن
ثابت بوده است :الف) بیانکنندۀ امار محتمال و برهاانناپاذیر اسات؛ ب) نتیجاۀ آن اقنااع
مخاطب است؛ ج) برای رسیدن به مقصود ،از فنون خطابی همچون تمثیل و اساتعاره بهاره
برده میشود .با مالحظۀ مطالب مطرحشده میتوان سخن عارفان را از سنخ خطابه دانست.
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