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 چکیده
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 مقدمه ا1

شاي و  پري سرانجامي است که عنصر زباان  هاي نسبتاً کوتاه و گاه بي نوشته مقاالت شمس
باار   نخساتین  است. باعث پیچیدگي بیش از پیش ارر بزرر شده ،انسجام نبودِگسستگي و 

ها را فراهم آورد. دو ساال   اي از آن گزيده مسیشجری ه 1349احمد خوشنويس در سال 
نوشت که در آن از گفتار شامس ياا    خط سومالزماني کتابي به نام  ناصرالدين صاح  ،بعد

آغااز کارد و در ساال     1356د از سال ا کاري که محمدعلي موحّام ،مقاالت درج شده بود
 ،با ايان حاال   تا حدي نقص و فقدان مقاالت را جبران کرد. ،آن را به سامان رساند 1369

بر اين عقیده اسات   ،گردآوري و تألیف مقاالت رنج برد رِوي نیز اگرچه مدتي زياد را بر سَ
ه سرانجامي دلخواه هام نرساد. ساب  ايان     که کار مقاالت ناتمام است و چه بسا هرگز ب

توان هیچ وحادت   پراکندگي بیش از حد مقاالت است که نمي ،که وي گفته چنان ،ناامیدي
فر با آن مايه از احاطه  مرحوم فروزان»گويد:  وي می ها قائل شد. عمودي و طولي براي آن

: 1384 ،تبريازی مسش) «هد آن شانه خالي کردااز تع ،عشق و دلبستگي ۀو صالحیت و با هم

39.) 
 ،هايي که گفتار شمس از چشم ادبیان و منتقدان ايراني پنهان مانده باود  يکي از سب 

ها نیز که گااهي در   است. غربي هاي خطي از گفتار او در ايران بوده نبودن نسخه يا نسخه
 يکاار  زمیناه در ايان   ،ها هستند برخي از مطالعات مربوط به شرق پیشتازتر از خود شرقي

 .«است روي شمس کاري نشده ،در غرب»گويد:  ده بودند. دين لويس مينکر
تقريباً باه شامس ربطاي نادارد و نخساتین       ،ارر آن ماري شیمل ،شکوه شمسکتاب 

متعلق به ويلیاام   «رومي و مولويه»با نام  ،مستقیم برده ۀاي که از سخنان شمس بهر مقاله
فر در ايران بود، هوس تصحیح مقاالت را  دانشجوي فروزان که روزگاري اوچیتیک است )

 1991به توصیه استاد از کار دسات کشاید( کاه آن هام در ساال       ، ولیپروراند در سر مي
باار هام    با اين حال، ظاهراً نخستین (.181: 1384 دين لويیس،ر.ک؛ ) است میالدي نوشته شده

هااي   رخي از نسخهبه معرفي ب «شناسي انجمن شرق» ۀهلموت ريتر آلماني بود که در مجل
محقاق و عالقمناد مشاتاق، هشات      ،لپینارليوگفتار شمس اشاره کرد. سپس عبدالباقي گ

 (.71: 1375 لپینارلي،وگر.ک؛ ) را شناساند مقاالت شمسهاي خطي گفتار يا  نسخه از نسخه
 ،اذعاان کارده   مقااالت د در آغاز کتاب که محمدعلي موحّ چنان، اما آنچه اهمیت دارد

پراکندگي گفتار اسات کاه ظااهراً هام     نیز انسجام و  نبودِ ،خ خطي مقاالتصفت بارز نس
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ها ندارد و گويي تا حدي جزو خاصیت گفتار شمس  چندان ربطي به قدمت و حدوث نسخه
 (.101: 1389 محمدي،ر.ک؛ ) است هم بوده

 تحلیل عناصر ساختاري و دستوري مقاالت ا2
عالي دستوري نیسات کاه از   رسد! مرا از حق ت سخن من به فهم ايشان نمي»

آياد!   گويم. بر ايشان سخت مشکل مي ست گويم! آن اصل را مياين نریرهاي پَ
رود تا به آخر، هر ساخني آن   گويم، پوشش در پوشش مي نریر آن، اصل دگر مي

 .(142: 1375 ،تبريزیشمس) «کند دگر را پوشیده مي

اند، تلقي خاص از زباان   گرفتهبا وجود آنکه عرفا از زبان به بهترين شکل ممکن بهره 
هاا و   ورزناد کاه زباان عاادي باراي بیاان تجرباه        دارند و پیوسته بر اين امار تأکیاد ماي   

هاا دسات    حقايقي که باا معرفات شاهودي باه آن     فتنهايشان نارساست و از بازگ انديشه
زباان  دانناد کاه در عباارت و     تر از آن ماي  خود را عمیق ۀکلي ناتوانند و انديش اند، به يافته

باشد. در هر متني از ابزارهااي مختلفاي    بگنجد. ابهام هنرمندانه جزو ذات زبان هنري مي
معاني ضمني و رانويه خلق گردد. متني که معاني آن صريح باشد و باه   تاشود  استفاده مي

فعالیت و تالش ندهد، جذابیت هنري چنداني نخواهد داشات و از ذات   ۀذهن خواننده اجاز
 ه خواهد گرفت.هنري خود فاصل

خاود   اين کارکردهاي زباني و بیاني، محصول ناخودآگاهي و فعالیت خودبه ۀاگرچه هم
الفاا  و   ۀتاوان آن را حاصال انتخااب و گازينش آگاهانا      ذهن خالق هنرمند است و نمي

عناصر زباني از سوي شاعر يا نويسنده دانست، اما همین کارکرد ناخودآگاه ذهن که حاصل 
درشدگي هنرمند است و گذار از معناي ظاهري الفا  براي دساتیابي   به ودلحرات ناب از خ

هاي غیرمعماول و   مدلول بارۀهاي متعارف زباني در کارگیري نشانه به معاني باطني آن و به
ابهام هنري اسات و باا    ،میکه گفت بخشد که چنان باشد، به کالم ابهامي مي غیرمتعارف مي

 باشد. سیار متفاوت ميهاي مصنوع و متکلف ب ابهام متن
ند هستهنري نیز  ۀبلکه فاقد هر گونه وجه ،نددارنثرهاي پرتعقید نه تنها ابهام هنري ن

ابهاام هنرمنداناه،    شاوند.  بیزاري و ماللت خواننده ماي  و نیز توقف ذهن ،و باعث ايستايي
 ابهامي است که کوشش ذهني خواننده را براي دريافت معناا و مفهاوم در پاي دارد و باه    

تواند ياک ارتبااط و مناسابت     اي با توجه به عمق معرفت خود، مي هر خواننده ،موج  آن
 ،به اقناع و در نتیجه ،داللتي تازه میان دال و مدلول پیدا کند و از طريق اين تقالي ذهني

 لذت هنري دست يابد.
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پذيري توانمندي  که خصوصیت تأويل مقاالت شمسدر باب يک متن ادبي فعال مانند 
مانادگار باودن ياک ماتن ادباي       ۀتوان آخرين حرف را زد و اين نشاان  رد، هیچ گاه نميدا

 گويد: منتقد ساختگراي روس مي (،Roman Jakobson) رومن ياکوبسن ارزشمند است.
چیازي جاز    ،دهاد و پیاام   سازد و شاکل ماي   در متون ادبي، زبان پیام را مي»

آيد. در ايان   متیاز به حساب ميهاي بیاني نیست و رازهاي زباني اينجا ا پیچیدگي
شامار پنهاان    هااي باي   يا معناي نهايي وجود ندارد و ياا در پشات تأويال    ،متون
 .(68: 1385 )احمدي، «شود مي

توانسات ابتادا باه     ماي  مقاالت شمسانسجام  نداشتنپريشي، گسستگي و  شايد زبان
 ۀباه رشات   آنگااه ود و شده اصالح و تدوين شا  بندي يافته و طبقه اي نرام او به گونه ۀوسیل

و بیاانگر ايان واقعیات اسات کاه وي قصاد        اسات  تحرير درآيد، ولي اين کار انجام نشده
عناصار گفتاار را    ،در غیار ايان صاورت    .اسات  آفرينش يک ارر زباني مکتاوب را نداشاته  

آورد  به زبان مي ،انديشید يعني او آنچه را که مي؛ پژوالند نمي ،پراکند و به قول خودش نمي
: نمودناد  ها را ربت و ضبط ماي  آن ،اند تبان ديگري که ظاهراً موالنا و شاگردانش بودهو کا

ماند و هار لحراه مارا     در من مي ،نويسم ام. هرگز! چون نمي من عادت به نبشتن نداشته»
 .(285: 1375 ،تبريزیشمس) «دهد! روي دگر مي
 ۀن/ گفتاار در سااي  رزد کاه درک زباا  و دوسوسور نیز بر اين نرريه تأکید ماي  فردينان

 گويد: شود. وي می ديالکتیک ممکن مي
زبان قارار   ۀهیچ زباني بدون گفتار وجود ندارد و هیچ گفتاري بیرون از حیط»

اي اسات از اناواع الگوهااي     هنجاري است فراتر از فارد و مجموعاه   ،ندارد. زبان
ان و زبا  ،بخشاد. بناابراين   هاي گوناگون به گفتار فعلیات ماي   اساسي که به شیوه

اداي گفتاار در   باا جامعیت متقابل و دوجانبه دارند. زبان گنجي اسات کاه    ،گفتار
تواند وجود کاملي داشته  شود. زبان نمي موضوعات متعلق به يک جامعه ذخیره مي

مگار باا باه میاان      ،تواند از گفتار ساخن بگوياد   و کسي نمي ،جز در گفتار ،باشد

 .(22: 1378 )بارت، «کشیدن زبان
ت فلسفي معتقد است که در سنّ ،مدرن ستشناسان پُ دا، از انديشمندان و زبانژاک دري

برتار از   ،و جايگاه گفتاار را در آن  است تر تلقي شده غرب، همواره گفتار از نوشتار با ارزش
 اند. نوشتار دانسته

هااي عاالم    بازتااب  ،گوياد  آنچه می در متون عرفاني که عارف حالتي فرابشري دارد و
هااا و  از واژه مضااامین پنهاااني و ناگفتااه معمااوالً ساات کااه او در آن راه يافتااه،ي ايمعنااو
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: 1380ماالکي، ر.ک؛ ) اناد  خوانده 11«دار هاي هاله واژه»ها را  شود که آن ي دريافت ميهاي تعبیر

342). 
دهد که انواع ادبي از الگوهاي نحوي و دساتوري معیناي    مطالعات ساختاري نشان مي

)سمانتیک( خاصي  ۀشناسان معني هایریرأفعل و انواع اسم و ضمیر ت کنند. وجوه پیروي مي
اطمیناان   نبودِکاربرد ماضي نقلي و التزامي يا وجوهي از فعل که داللت بر  در زبان دارند.

تواند خوانناده را در فضااي غیرواقعاي قارار دهاد و ت ییار        مي ،يا ناتمامي وقوع فعل دارد
 :دارد فضا نگه مي متناوب زمان افعال، او را در اين

 ،تبريازی شامس ) «باياد گارفتن   ماي ر از سَ !است عمر ضايع کردهکه  ديد ،چون نرر کرد»* 

 ماضي نقلي                        .(253: 1375
ناگهاان.   يافات  .بیابدهللا خاصه  القرآن و اهل از اهل یکه مقري خواست درميو از خداي  »* 

 .مان()ه «آمددر ب داد مقريي به پیش او 
تواند  به همراه قیدهاي مناس  مي ،شناور بودن معني را ايجاد کند ،افعالي که به نوعي

 :دنمايبه ايجاد فضاي غیرواقعي کمک 
گويد تا اين منبر است در اين جامع، کسي اين ساخن را بادين    آن يکي می»

ين اما پوشیده و مرموز. بد ،است گفته ا السالم هعلیا است. مصطفي   صريحي نگفته
زيارا تاا ايان     ؛است و هرگز اين جنس گفتاه نشاود   صريحي و فاشي گفته نشده

خاود   ،اسات  است و نه آمیخته اين نوع خلق که منم، با خلق اختالط نکرده ،غايت

 .(719 )همان: «و اگر بگويد بعد من برادر من باشد ،است سنت نبوده
معنا را به صاورت سایال   جريان  ،«تا اين منبر است»بینیم که عبارت  در مثال فوق مي

اگر . گیرد در بر مي« خرلي يوم اآلإ»الدين  کند و تمام اين عبارت را به قول خود شمس مي
خواننده يکسار در دنیااي واقعاي     ،یمکنجمالت را بدون اين کاربردهاي دستوري استفاده 

هاي مجهول يا صفت مفعولي و ماضي نقلاي، فضااي    کاربرد مناس  صی ه گیرد. قرار مي
کند. تلفیق جمالت با اين کاربردها و عبارات خواننده را میان  يايي و ذهني را تقويت ميؤر

 مشارف، ر.ک؛ )د نمايا  دهد و به ايجاد فضاي فراواقعي کماک ماي   يا نوسان ميؤواقعیت و ر

 ،تبريازی شمس)« گذرند درمي تو ۀديدروزي بیايد که چون برق از لطف، پیش »: (300: 1384

1375 :719). 
چراکاه هار    ؛«چشام »نه  ،کند استفاده مي« ديده»مثال اخیر از صفت مفعولي  ،ينجادر ا

تواند روزي  است که مي« رديدوَ ۀديد»چشمي قابلیت ديدن برق لطف الهي را ندارد و فقط 
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کند( به ديادار نائال    تفخیم و بزرگي مي ۀاي است که از نرر بالغي افاد روزي نکره ی)يا
 .شود

زيرا کاربرد فعل در زماان مضاارع    ؛اي دارند ل ماضي اهمیت ويژهافعا ،در همین راستا
براي بیان تخیل (. Robin, 1969: 21) کند ارتباط فوري با جهان واقع را در ذهن برقرار مي

تر است. اگر القاي نوعي شاک ياا شاناور شادن در فضاايي       معموالً مناس  ،زمان ماضي
 ،ریر بیشاتري دارد. عاالوه بار ايان    أضاي تا  فعال ما  ،يايي و يا فراواقعي مورد نرر باشدؤر

عادي کاربرد ل ات، فاصاله باا دنیااي واقعاي را تقويات       ۀنويسنده با فاصله گرفتن از شیو
خود را با افراد عادي نشان دهد و  ۀتواند به اين وسیله فاصل نويسنده مي ،کند. همچنین مي

میان دنیاي « گذاري لهفاص»انتساب افعال ماضي به فاعل غاي  به  در متن منعکس سازد.
اين هماان چیازي اسات کاه در مکتا        رساند. ياري مي ،گذرد واقعي و آنچه در متن مي

حضاور ذهان    برایشود. تکنیک حذف  گفته مي (Omission) مدرنیسم تکنیک حذف ستپُ
هاي مکنده  خالء اگشايي ب تولید و واسازي متن و تحريک ذهن و سخن ۀخواننده در معادل

 .(216: 1384 نیاز، بير.ک؛ )افتد  متني اتفاق مي ناطالعاتي درو
گوهري چون آفتاب پیدا آمد در روي دريا. يکاي نرار    .در کشتي بودم گفت»

به دو دست دو چشم را گرفتم...  .خواست نور چشمم را ربودن .کردم در آن گوهر
خاواهي؟ بیاا    روي؟ تماشا ماي  . گفتم تماشا ميگفت ميو تماشاها و عجاي  دريا 

تفارج عاالم مان و     ،تفرج عالم خود و اندرون خود کاردي  .درون من تماشا کنان

 .(184: 1375 تبريزي،ر.ک؛ ) «اندرون من بکن!
***** 

تماام   "ارَصَا بْأَالْ کُرِدْيُ وَهُ وَ" :گفتنومیدي است.  "ارُصَبْأَالْ هُکُرِدْتُالَ" :گفت»
يات  ؤرفات و در ر يت رو باه موساي آورد و او را فروگ  ؤامید است. چون حقیقت ر

هرگز  ،يعني اگر چنان خواهي ديد ؛يانِرَتَ نْلَ :ي. جواب دادنِرِأَ :مست رق شد. گفت
گويي  چون می ،نبیني. اين مبال ه است در انکار و تعج  که چون در ديدن غرقي

 .(174 )همان: «بنماي تا ببنیم؟

هادي غايا   که منتس  به فاعل يا ن« گفت»بسامد فعل ماضي  ،يدر يک برداشت کلّ
پسر مقري گفت: اما شرط باباي من آن »: شود بسیار ديده مي مقاالت شمساست در متن 

 .(253)همان:  «است که هر عشري را ديناري. گفت به ديده و سر
مادرن نیاز از    نقاد پُسات   اسات.  فعل جمله حذف شاده  بینیم که کلّ در مثال فوق هم مي

مدرن هر يک به  است. منتقدان پُست ه نبودهبهر اشت االت و مطالعات دستوري و نحوي بي
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اند. با ايجاد ت ییر در اين ساختارها  دهکرنحو و ساختارهاي صرفي و نحوي توجه به  ،نوعي
 ۀتوان ابزارهايي براي بازتر شدن زبان و حرکت به سوي محادود  ها مي و کاربرد خاص آن

 يک مفهوم يا فراتر رفتن از آن محدوده را فراهم کرد.

 مقاالت ۀلیل معناشناسانتح ا3
هاي منطاق   سازي معني و شکستن شالوده ابزارها براي وارونه تعدادیشمس از  ،همچنین

پارادوکس است. ماهیت حالت ذهني عارف ياا   ،است. يکي از اين ابزارها حاکم سود جسته
آلاود، کاالم    ما به آن دنیاي وهم ۀعرفاني او براي ديگران روشن نیست. تنها دريچ ۀتجرب

 ،ولاي در بهتارين حالات    ،توانیم توضیح دهیم کاه چیسات   ما نمي ،عارف است . بنابراين
 باا رساد. آيازر متاون ادباي را هماواره       ممکن است بتوانیم بگويیم که چطور به نرر ماي 

 .(42: 1376 فردوسي،ر.ک؛ ) کند داند که خواننده آن را پر مي مي (Blank) هايي «چالش»
هااي   ازي معنايي نیز شگرد ديگاري اسات کاه از ويژگاي    س در کنار پارادوکس، وارونه

فرق میان ما و بزرگان همین است که آنچه ماا را  » رود: شمار مي به مقاالت شمسسبکي 
باا   ،است کاه باا بیگاناه تاوانیم نشساتن      خدا ما را اين داده .ظاهر همان است ،باطن است

یم کاه در ياک برداشات    بینا  ماي  ،عباارت ايان  در  .(155: 1375 )تبريازي،  «تار  دوست اولي
توجه عرفاا   اعمّ ،حال آنکه از قرون اولیه ،شود ظاهر و باطن يکي تلقي مي ،پارادوکسیکال

و همیشه ظااهر   است معطوف بوده ،هاست ها و وارستگي پالودگي ،به باطن که مرکز تزکیه
 :است گرفته در تقابل با باطن قرار مي

کسي اين ساخن را بادين    ،امعدر اين ج ،گويد تا اين منبر است آن يکي می»
اماا پوشایده و مرماوز     ،اسات  گفتاه  ا  السالم علیها است. مصطفي   صريحي نگفته

زيراکاه تاا    ؛اين جنس گفته نشاود  زاست. هرگ بدين صريحي و فاشي گفته نشده
اسات.   آمیختاه  است و ناه  با خلق اختالط نکرده ،اين نوع خلق که منم ،اين غايت
 .(719)همان:  «بعد من برادر من باشد ،بگويد و اگر ،تاست سنّ خود نبوده
و مجادداً   اسات  شاده  تأکیاد « سخن»بینیم ابتدا به تصريح شدن آن  مي ،در اين عبارت

و از  است سپس بالفاصله پارادوکسي ايجاد کرده .«است بدين صريحي و فاشي گفته نشده»
 ،«گفتاه نشاود  نس ايان جا   هرگز» ۀشکني در کاربرد قید و نوع فعل در جمل رهگذر شالوده

کاه در   «گفتاه نشاود  »قید تأکید و  «هرگز»محال است.  ،خواهد بگويد بیان اين مطل  مي
جمله را بار بخاش گازاره قارار      ۀمجهول تکی ۀبا حذف فاعل و آوردن فعل به صی  ،واقع
 ،گیارد  اي آينده را نیاز در بار ماي    زمان فعل که مضارع است و به گونه ،دهد. همچنین مي
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شود و  ت نبودن اختالط کردن با خلق را متذکر ميا از اينکه سنّجد ،عبارت ۀاداممجدداً در 
 تر را بعد از انتساب به بارادر خاويش نساب   گفتن آن سِ ،باز بالفاصله در بیاني پارادوکسي

 ،همچناین  .چگونه بگويد بعد من برادر من باشاد؟(  ،دهد )سخني که هرگز گفته نشود مي
ناگاه فاعل جملاه تباديل باه     ،کند که از خود صحبت ميبینیم در يک جهش چرخشي  مي

بینیم کاه   مي ،در اين عبارت افزايد. شود که بر ابهام جمله مي سوم شخص مفرد غاي  مي
 ین است:چن ،کند و حاصل اين بازي زباني بازي مي« سِر»و « سَر» ۀچگونه شمس با دو واژ

 ،ر زناده اسات  که به سَهر  .ر زنده استآدمي به سِ ،زنده است رحیوان به سَ»
َلضَأَ مْهُ لْب. ِر زنده استهر که به س، َانَمْرَّکَ دْقَلَ و. ِه ر و کلّر در اين سَآخر س

 .(713 )همان: «ر را؟!من چه کنم سَ ،کي گنجد؟ چون در اينجا نگنجد
 مْهُا  لْبَا » :زناد  هاي دوگانه مي بینیم که چگونه دست به ايجاد تقابل مي ،در عین حال

و « سَار » ،در اينجاا .  «...رسِا »در مقابل « رسَ»گیرد و  قرار مي« انَمْرَّکَ دْقَلَوَ»در مقابل « لضَأَ
ل ريکور پُ ايم. ما وارد قلمرو مجاز شده ،کند. بنابراين هر دو مفهومي مجازي پیدا مي« سِر»

 گويد: می
د تواند خو کوشیدم نشان دهم که چگونه زبان مي ،زنده من ۀاستعاردر کتاب »

هااي تاازه را درون    را تا آن حد گسترش دهد که ديگر بتواند براي همیشه طنین
يعناي دانساتن ايان     ،خود کشف کند. آگاهي از امکانات استعاري و رواياي زباان  

هااي   توانند با بهره بردن از تماام شاکل   له که نیروهاي زباني آن همواره ميئمس

 .(74: 1373 )ريکور، «و نشاط يابند وندکارآيي زبان از نو آفريده ش
ها پیوند زناد.   گفتني ۀها را به عرص خواهد قلمرو نگفتني له اين است که عارف ميئمس

ايجاد کرد که ديگر درک کلماه را  « تشابه ۀنرري»شمس توسعي در  ،براي حل اين مشکل
عدي کردن کلمه را کامالً بلکه چندبُ ،کرد ها و شواهدي در زبان محدود نمي به وجود معادل

 کرد. ه خواست وي محول ميب
کلماه چیازي    ،کران معاني که در پس يک کلمه نهفتاه اسات   در مقايسه با درياي بي

اساس عمق تجربه و شعور فاردي گساترش    اهمیت نیست. معني بر بي ۀبیش از يک نکت
اي که به آن ارجاع  استفاده از کلمه ،يابد. وقتي که معنا طبیعتي اين گونه غیرمادي دارد مي
براي رسایدن باه مادلول باياد      ،رسد. در اين گونه موارد الزاماً به غايت تشابه مي ،هدد مي

 ۀپرشي دانست که به وسیل ۀدال اختیار کرد. کلمه را بايد تخت ۀروشي ظريف در مقابل کلم
عدم قطعیات و   ،عدم تعین، «تشابه ۀنرري»در واقع،  توان دست يافت. آن به عمق معنا مي
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چند مورد از گفتارهاي شمس  ،اينک براي روشن شدن مطل  مه است.ابهام در کاربرد کل
 :کنیم بیان مي ،را که حکايت از تنگ بودن میدان کلمه و وسعت معناست

مثالً جوالي  ؛بسیار ،اندک است و معني ،يعني لفظ ؛اندکي دال است بر بسیار»
ار. راساتي  آن اندک دال است بر آن بسی .اند است، يک شاخ آورده شکر آنجا نهاده

 «یار!اسا او انادکي کاژي و نفااق مارد دال اسات بار ب       ،مرد، دال است بر بسیار

 .(122: 1375 ،تبريزیشمس)
Binary) هاي زوجي هاي زباني و تقابل بسیاري از جفت

 
oppositions)  به همین ترتی، 

 :آورد شود و زبان عرفاني خاصي را پديد مي در ساختارشکني زبان شرکت داده مي
در فراخنااي او؟! و بااز    ،آياد  سخن فراخ است که معني تنگ مي ۀعرصآخر »

فراخنااي عباارت را    ،آرد ايان معناي کاه تناگ ماي      ۀمعنايي اسات وراي عرصا  
ماناد.   کشدش، حرفش را و صوتش را که هیچ عبارت نماي  کشدش، درمي فرومي

 .(96)همان:  «پس خاموشي او نه از کمي معني است، از پريست

***** 
هماه را فهام    .از عالم معني الفي برون تاخت که هر که آن الف را فهم کرد»
لرزناد از   هیچ فهم نکرد. طالبان چون بید ماي  ،هر که اين الف را فهم نکرد ،کرد

شارح حجااب هاا را کاه      .براي فهم آن الف، اما براي طالبان سخن دراز کردناد 
به حقیقات رهباري   از نور و هفتصد حجاب است از ظلمت  ،هفتصد حجاب است

ها را کاي   نکردند، رهزني کردن بر قومي، ايشان را نومید کردند که ما اين حجاب
آن  ،جز آن يکي هایچ حجاابي نیسات    ،ها يک حجاب است حجاب ۀگذاريم؟ هم

 .(99)همان:  «حجاب اين وجود است
م مورد فاعالني مبه هاي بي رمز يکتايي و الوهیت است و تأويل« الف» ،در عبارت فوق
ها را کي گاذاريم؟(   باعث )رهزني کردن قومي( شد که )ما اين حجاب ،)سخن دراز کردند(

 است.« وجود»کند که رمز  مي« رمزگشايي« »حجاب»اي از  در پايان عبارت، شمس به گونه
ترين عناصري است کاه در   که يکي از مهم« رمز» ۀالدين به مقول اساساً رويکرد شمس

 گیرد: صورت ميزير به دو شکل  ،شود رح ميمدرن نیز مط ادبیات پُست
کناد و هایچ کلیاد گشاايش آن را ارائاه       سخنان مبهم و رمزآمیز را صرفاً طرح مي ا1
 کند. کند و شکافتن و به عمق معنا و مفهوم رسیدن را به خواننده محول مي نمي

د و امکاان  شو ن است که به يک معني مجازي محدود نمياي ،«رمز»خصوصیت اصلي 
معااني   ،به عبارت ديگر ؛هاي مجازي متعددي را بالقوه در خود نهفته دارد فايي معنيشکو
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ها شاکفته   ها و دانش شخص يا موافق با آن نوع تجربه ،مجازي رمز برحس  میزان شعور
 .(20: 1375 پورنامداريان،ر.ک؛ ) دشو مي

و پوياا نگاه   امکان دريافت معاني مجازي متعدد در سطوح متنوع، رمز را همواره زناده  
در حالي که محدوديت اين امکان تنها به يک معناي مجاازي و در ياک ساطح      ،دارد مي

کشااند. در   خیال را به ايساتايي و پژمردگاي ماي    روَهاي عیني و ذهني صُ خاص از تجربه
 ن وروشن و معیّ ،شود ر خیال بیان و تصوير ميوَاي که از طريق صُ انديشه يا عاطفه ،نتیجه

هادايت و نراارت بار ماتن از مسایر       ،ترتیا  . بادين  اي خاص است زمینه محدود به نیز
 ،شاود  واگشايي رموز زبان و علم انتقال معنا که معناشناسي و علم انتقال پیام را شامل مي

توان قدرت و پتانسیل ذاتي زبان را در انقیاد آورد  حائز اهمیت بسیار است. از اين مجرا مي
در متن از مجراي ماتن باه جانا      ،شايي رموز کارگذاري شدهو اينگونه خواننده از راه واگ

 شود. هاي متن، صد چندان نمايان مي شود و قدرت فرامتن رهبري مي
آيد. فرامتن فرارفت يا گذر تفسیري از ماتن   اين چنین فرامتن از طريق متن بدست مي

ريق فرامتن آزاد پتانسیل زبان از ط ،است. اگر متن امکان تفسیرگري را در خود پديد نیاورد
هاي نقد نوين و ساختارگرا، امکان آرايش متن براي در  گیري تمام جهت ،بنابراين شود. نمي

نهد و فارامتن   هرمنوتیک است. متن رمز مي ۀانقیاد آوردن فرامتن است. اين مهم بر عهد
 .(8: 1376 فردوسي،ر.ک؛ ) گشايد آن را مي
به اينکه زباان   ،کند الدين خود اقرار مي شمس ،بینیم گونه که در عبارت ذيل مي همان

کند و تماماً شارح رماز را باه     دهد و رمزگشايي نمي گیرد و شرحي نمي رمزآمیز به کار مي
 :گذارد خواننده مي ۀعهد

کانم. خاود    بس مي ،گويم همین رمز می ،خواهد که با تو شرح کنم دلم نمي»
اياد کاه    را داده ادبي است پیش شما شارح گفاتن. اماا چاون ايان گساتاخي       بي

گااهي در ايان    ،گاهي آب در آن شااخ جملاه   ،شده شاخ سرچشمه يکي است شاخ
آب را گااه ايان هار     .گاهي اين شاخ، آن شاخ را تهي کند، سوي خود کشد ،شاخ

خورد و آغشته فارغ شاود از   آب رود و غوطه مي رِبه سَ ،که از اين دو شاخ بگذرد
گرفات شکسات و فروافتااد و هار کاه      درخت. هر که شااخ را   ،و همچنین ،شاخ

 .(646: 1375 ،تبريزیشمس) «ها آن اوست همه شاخ ،درخت را گرفت
از بیان  ،گونه است که ابتدا اين ،دارد« رمز» ۀالدين به مقول رويکرد دومي که شمس ا2

 کند: اقدام به واگشايي آن مي ،و در پايان ،رمزي استفاده
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ر تو کم در سَ ،آيم ر ميسَ من بسیار دراستر، شتر را پرسید که چون است که »
نرر کنم تا پايان عقباه   ،عقبه برآيم رِآيي؟ شتر جواب گفت که من چون بر سَ مي

نگارم   يک نرر به پايان عقبه مي .چشمم زيرا بلندسرم و بلندهمتم و روشن ؛ببینم
نرر است و هر کس کاه   مراد از شتر، شیخ است که کامل و يک نرر به پیش پا.

در دزديدن اخالق او، الشک با هرچه نشیني و با هرچه  ،یوستگي بیشتر داردبدو پ
در سابزه و گال    .در تاو پخسایتگي درآياد    ،که نگاري  در .خوي او گیري ،باشي
تو را در عالم خويشتن کشد و از ايان روسات    زيرا همنشینْ ؛تازگي درآيد ،نگري

صاورت  و و احوال ايشان زيرا از انبیا ياد کني  ؛خواندن دل را صاف کند قرآنکه 

 .(108)همان:  «انبیا بر روح تو جمع و همنشین شود
 ،يابند و به همین دلیل ها نیز معنايي باطني مي ها و روايت ي قصهحتّ ،در تأويل عرفاني

مانندي که عالوه بار معنااي    يعني حکايت و يا مطل  حکايت ؛گويیم می «تمثیل»ها  به آن
 .معناي ديگري نیز دارد ،ظاهري

 ۀمقولا  ،کاار گرفتاه شاده    الدين به شمس از سویيکي از موارد پراستعمال ديگري که 
 و است تا از اين رهگذر بتواند منطق عادي گفتاار را درهام شاکند    «سازي مفاهیم وارونه»

 ابزاری است برای مخالفت آفريني  تعارضنیز وی زدايي فکري و ايدئولوژي بکند و  آشنايي
مراتبي معیار بادان   اي که اين زبان سلسله جامعه ،ن و به طريق اوليهاي ارزشي زبا با نرام

 .زند يید ميأهر تمُ
اي کاه   است. فايده مقاالت شمسطنز و آيروني در  ۀهاي پديدآورند له از سازهئاين مس

به سخره گارفتن صاوفیان قالباي و ايجااد تعاارض در       ،برد الدين از اين روش مي شمس
 کند. ارهاي اجتماعي اعتراض ميمنطق کالم است که به ساخت

هاا و   لوف زباان از آن أهاي م به نشانه ،الدين با القاي معاني خالف معناي عرفي شمس
هاي زباني موجاود   ابتدا الزم است سازه ،سازد. براي اين منرور جدال مي ۀاز زبان وسیلنیز 

اي  آرايش تازه شکسته شوند تا قادر شوند ،ندهستکه خود اجزاي ساختارهاي بزرگتر زباني 
 ند که مناس  هدف اوست.ببیا

در زباان  ( Intensity) «تشدّ»استفاده از ابزارهاي دستوري براي ايجاد به فرانسوا لیوتار 
تواند هر نوع کاربرد دستوري نامعلوم را شامل شود.  بخش مي ت. عنصر شدّاست هدکرتوجه 
د، حروف اضاافه، قیادها و   شو تأکید مي ها بر آنهاي خاص و واژگاني که به نوعي  ترکی 

 ۀدر مقولا  ،درد دارند ها، حروف ربط، اصوات و اصطالحاتي که داللت ضمني بر وجودِ فعل
 گیرند. شدت جاي مي
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 ،هاي اجتمااعي اقلیات   بخش در زبان گروه تدلوز و گتاري نشان دادند که عناصر شدّ
 (.UJ.F.Lyotard, 1974: 515-517)کاربرد بیشتري دارد! 

 ،کنند و رنج اجتماعي را که احساس مي اقلیت همواره با زبان خاص خود درد هاي گروه
ممکن است از طريق کاربرد نادرست )يا نامعمول(  ،بخشي به زبان دهند. شدت انعکاس مي

افعال و قیدها باشد تا با به وجود آوردن يک فقر زباني عمدي بتواند به زبان  ،حروف اضافه
ايضااحي   ۀزبان از جنبا  ،لقاي درد آماده گردد. در اين حالتمعمولي شدت ببخشد و براي ا

کاهد تا بتواند حالتي افراطي و پیشرو )آوانگارد( پیدا کناد. ايجااد شادت در زباان      خود مي
 :فرهنگي تلقي شود ا يک عصیان اجتماعي ،تواند مي

ر بار  باري سخن اهل دين بگويید. اينها که در روزگاا  :سلیمان ترمذي گفتي»
دناد. بار   راهزنان ديان محمّ  ،اند ها نشسته ر سجادهگويند و بر س سخن میمنبرها 

 .(715: 1375 ،تبريزیشمس) «شقیق بلخي! ،ابايزيد بود و بر منبر ه،سجاد
***** 

اگار   .کافر چه سگ است که کفر را داند؟ کفار صافتي اسات از خادا آماده     »
 .(338 )همان: «او يگانه بودي، کافر نبودي! ،دانستي که کفر چیست

***** 

عقال   .نباشد ،يعني عقل او آن باشد که هرچه او نداند ؛شود فلسفي منکر مي»
نماود را   ل چون محیط شود آن خاالقِ عقل کُ .ل او داردل او دارد! گیرم عقل کُکُ

اي کارد؟ ورق خاود    خدا را چگوناه در حقاه   ،اوست. عالم فراخ که وجود او فیضِ
ناد!  اَ نخواند. اين قاوم هاالک جاان طالباان    برخواند ورق بزرگتر و خداوند خود بر

آن  صاحبت راسات هام بکشاد، االّ     ،ها! آري اين طال  راه خدا را بکشد صحبتِ
 .)همان( «کشتن موج  هزار زندگي باشد

***** 

ناه امیار    ،اسایر واليات شاده    !اکنون کو واليت؟ .ولي صاح  واليت باشد»
اي باباشاان را   چاون پیلاه  ند الغیر، معني کجا؟ اَ واليت! همین نفسک و صورتک

 .(337)همان:  «است ايشان را از کجا؟ معني نبوده
هااي اضاافه،    کاربرد قیاود پرسشاي، حارف    ،ها در اين مثال شود، که مالحره مي چنان

هاي  اغل  زمان .سازي )کجا؟، الغیر، االّ هاي معنايي و وارونه هاي افعال و پاردوکس زمان
رم عماد از نُا   زبان به ،تني که موج  هزار زندگي شود...(ام، کش مضارع که قبالً بحث کرده

عصایان کناد.    ،گیرد تا علیه ايان مرکاز   فاصله مي ،رايج زباني که ابزار مراکز قدرت است
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تاادزا ماندلساتام عقیاده داشات کاه      »: شود زبان به ابزاري علیه قدرت تبديل مي ،بنابراين
اي علیه ايان نراام    عصیان و مبارزه ،مکار بردن معیارهاي زبان حاک همین خودداري از به

 .(Dodsworth, 1983: 500« )است
زباان باه نفاي     .ها اين ايده را توسعه دادند و در قالبي تازه ارائه کردناد  مدرنیست پُست

در ايان   کناد.  اي را ايجاد مي مرکز قدرت تازه ،خود ،پردازد و در عین حال مراکز قدرت مي
درهم  ،تواند بیان شود با آنچه نمي ،تواند بیان شود که مي کند آنچه را زبان سعي مي ،حالت

 .(Ricoeur, 1971: 213) شاود  به فريادي علیه منش سرکوبگر زبان تبديل مي «نحو»آمیزد. 
د. زباان  شو ميتبديل فرهنگي  ا ي براي عصیان اجتماعيراه به فرياد نحوي ،بدين ترتی 

اربردي غیرمعمول، نااهمگون و متفااوت باا    يايي مخالف را بیافريند: کؤخواهد ر اقلیت مي
 گويند. می« اکثريت»که  گونه آنچه و آن

زدايد و رمزهاايي ناو ايجااد     رمزهاي آشنا را مي ،هاي معنايي مختلف کارگیري اليه به
قاانون و   ،بخشي به متن است که علیه نهاد خود نوعي از شدت ،رمززدايي انقالبي .کند مي

ناه   ،ندهسات  ديگار ناه دال و ناه مادلول     ،هايي از اين دست کند. متن قرارداد عصیان مي
سیالني  ؛(243: 1381 دلوز،ر.ک؛ ) ند!اَ بلکه سیالن محض ،نعکاس واژگانند و نه انعکاس اشیاا

هاي زبان اکثريت رهنمون  رمزها و نشانه ۀبرد و به خارج از حوز که همواره ما را دورتر مي
اي نامعمول از حروف  هايش که استفاده ي قطعهنریر سیالن الفا  شمس در بعض ؛شود مي

کند تا يک فرازبان بیافريند  گشايشي در نحو ايجاد مي ،کند. او با کمک اين ابزار اضافه مي
اول اهمیت قارار   ۀهمیشه در وهل ،گويد اينکه او دقیقاً چه می ها را ممکن سازد. و ناگفتني

گذرند تا  قراردادهايي که از رمز درمي ؛تشکستن قراردادهاس ۀشیو ،بلکه از آن بهتر ،ندارد
 همواره در حرکت به فراسوي باشند.

 ۀناوعي سرکشاي در برابار سااختار زناد      ،سرکشي متن در برابر قواعد نحاوي حااکم  
خالف سخن اهل  ،سازد يک ابزار جنگي مي «زبان»قراردادهاي حاکم نیز هست. صوفي از 

رتباطي استوار دارد. کالم صوفي ضاد قارارداد و   نهاد و قرارداد ا ،ظاهر که همواره با قانون
 .(302: 1384 مشرف،ر.ک؛ )ضد نهاد است 

سازي معنايي، ايجااد   توجه ما را به وارونه ،روالن بارت در بررسي ساختاري آرار برشت
کناد. اساتفاده از    کارگیري ل ات و عبارات در معنايي ديگر جل  ماي  هاي وارونه و به نشانه
در حاالي   ،کاهاد  کند و از نفوذ زبان قراردادي مي طبیعت، زبان را آزاد مي ۀهاي وارون نشانه
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کاهد  هاي قراردادي از طبیعت حقیقي زبان در انتقال مفاهیم خاص مي که استفاده از نشانه
 (.Uculler, 1975: 95) کند! و يک درک مورد انترار ايجاد مي

و نحو در زباان عرفااني در دو    سازي يا براندازي معني از رهگذر توجه به صرف وارونه
 شود: محور اصلي مطرح مي

 .هاي تازه در زبان ت ییر دستور زبان به منرور ايجاد ظرفیتا 1
 .تأويل دستور زبان در جهت القاي مفاهیم عرفانيا 2

شاکند تاا    ها و هنجارهاي زبان عاادي را درهام ماي    رمعارف به عمد نُ ،در حالت اول
ت ییاري در دساتور زباان داده     ،اي بیافريناد. در حالات دوم   هفضاها و امکانات بیااني تااز  

 ،ها در حالت عادي خاود قارار دارد   شود و ريخت صرفي و نحوي واژگان و ترکی  آن نمي
کند که محصاول حاال و هاواي     اي کشف مي شناسانه تازه ها ابعاد معني ولي عارف در آن

تواناد محمال افکاار و     يصارف و نحاو زباان نیاز ما      ،در اين حالات  عرفاني خود اوست.
بیند که بر اهل زباان   در نکات دستوري ميرا هايي  عارف جلوه هايي نو قرار بگیرد. انديشه

کشد و يا به  ها را از ساختار دستوري زبان بیرون مي آن ،پنهان است و او در شهود عارفانه
 بخشد. هايي را به دستور زبان مي خود چنین جلوه ،عبارتي

«َانَلَبُسُ مْهُنَّيَدِهْنَا لَینَفِ اودُاهَجَ ينَذِالَّوخر خاواني ؤيعناي اگار مقادم و ما     ؛، 
؟ اين است ماراد؟ اگار ناه    اینَوا فِدُاهَا جَنَلَبُسُ مْاهُنَيْدَهَ مْهُنَ يذِلَّلاوَچگونه خواني؟ 

راه  ماشاان آنگااه   ،هدايت ما جهاد کردناد  بي ،اينها که مجاهده کردند در اين راه
چون باشد؟ يا نه از زبان رساول باشاد    مْهُنَّيَدِهْنَلَ تکرارِشد ؟ با چون ،نموديم

 لَبُا، سُا نَلَبُسُا  مْهُنَّيَدِهْا نَا لَنَمُسُا جِ رٌاهِظَا  هِتِمَدْي خِفِ يْأَ ؛ا...ینَفِ اودُاهَجَ ينَذِالَّوَ :که

 .(238: 1375 ،تبريزیشمس)« انَقِايِقَحَ وْأَا نَاحِوَرْأَ
***** 

خدا را و خاص خدا را چو وقت آيد، چه زهاره   ۀاما بند ،تاين خود راست اس»
آنچه گويند  رد او بگردد!حساب گِ رد او گردد؟ فريشته هم بهباشد شیطان را که گِ

آنجاا   ،معناي  غیر ظااهرِ يک چشم شیطان را کور کرد،  بزد ا  هللا عنه رضيا عمر  
نو  ۀشناسان عني! )حالت دوم کشف ابعاد مي که ايشان دانندمعني ديگر است و سرّ

ي رِجْا يَ انَطَیْالشَّا  نَّإِ" ،اگر نه اين شیطان چیزي مجسم نیست .عارف( از سوی
بیا تاا تاو را    !يا عمر :. روزي آمد شیطان که"وقِرُعُي الْفِ مِي الدَّرَجْمَ مَي آدَنِي بَفِ

در شکاف در بنگر. نرر کارد.   !يا عمر :عجاي  بنمايم. آوردش تا در مسجد گفت
گاذارد.   نماز ماي  ،است بینم شخصي ايستاده مي :بیني؟ گفت چه مي !عمر يا :گفت
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همان شاخص نمااز    :چه ديدي؟ گفت :گفت .بار ديگر نیکو بنگر. نرر کرد :گفت
 !ياا عمار   :است. گفت پاي کشیده ،است مسجد خفته ۀگذارد و ديگري در بی ول مي

از بایم   ،الص کارد ت خا و از منّ ،بدان خداي که تو را عزيز کرد به متابعت محمد
وگرنه درآمدمي و با اين نمازکننده کااري   ،يارم در آمدن آن خفته نمي ۀآتش سین

آتاش   االّ ،اين شیطان را هایچ نساوزد   کردمي که سگ گرسنه با انبان آرد نکند!
 ؛تر شود بلکه قوي ،او را بسته نکند ،ها که بکنند رياضت ۀعشق مرد خدا، دگر هم
 «يارِنَا  أَفَا طْأَ کَورُنُا  :اند و نار را نور نشااند کاه   وت آفريدهزيرا که او را از نار شه

 .(233)همان: 
ايجااد فضااهاي   نیز ها و هنجارهاي متعارف و  رمالدين با عدول از نُ شمس ،بدين گونه

هاااي ساابکي مکتاا   لفااهؤخاااص در گفتااارش کااه ساابک وي را بساایار نزديااک بااه م 
ها  آن او حقايقي بردارد که روح عطشناک د پرده ازنماي کوشش مي ،کند م ميسمدرنی پُست

 کند. میاست و به جان مشتاقان اين راه هبه  را دريافته

 نتیجه ا4
گاه ديداز  شمس مقاالتبا تحلیل عناصر ساختاری و فرازبانی متن  شدسعی  ،در اين مقاله

معناشناسانه، مخاط  را به رويکردی دگرگونه و خوانشی جديد از اين ارر ساترر دعاوت   
گاذاری،   از جملاه حاذف، فاصاله    ،های مختلف زبانی و فرازبانی م و با تحلیل تکنیکیماين

تواناد   م که چگونه زبان میيهای رمزگونه و... به اين نتیجه رسید ساخت سازی معنا، وارونه
هدايت  ،ين ترتی دب گیری از اين عناصر، حالتی افراطی، پیشرو و آوانگارد پیدا کند. با بهره

متن از مسیر واگشايی رموز زبان و علم انتقال معنا حائز اهمیت بسیار است. از  و نرارت بر
گونه خوانناده از راه   توان قدرت و پتانسیل ذاتی زبان را در انقیاد آورد و اين می ،اين مجرا

شاود و   از مجرای متن به جان  فرامتن رهبری مای  ،شده در متن واگشايی رموز کارگذاری
 د.گرد دان نمايان میهای متن، صدچن قدرت
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