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 1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )  دانشگاه گيالن گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار(دكتر احمد رضي
  ) ات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبي(ار رحيميعبدالغفّ

 
  ويژگيهاي زبان عرفاني شمس تبريزي

  چكيده 
هاي مختلفش،  زباني است كه عارفان به وسيلة آن معاني بلند عرفاني، عواطف فردي زبان عرفاني با گونه

ـاني در        ،هدف از اين نوشتار   . هاي روحي خود را بيان مي كنند      و تجربه   مطالعة موردي ويژگيهاي زبان عرف
ـاص              .  شمس تبريزي است   مقاالت بررسي زبان عرفاني شمس در مقاالتش، ضمن آنكه ما را با دنياي خ

ـا       ي او و زمينه   كند ، موجب فهم بهتر آموزه ها      رفان آشنا مي  عا ساز حلّ بسياري از مشكالت مثنـوي موالن
ـارت انـد از          .خواهد شد  ـايي،        :  مهمترين ويژگيهاي زبان عرفاني شمس عب ـاقض نم اقتـدار، شـفّافيت، متن

كه ميزان غلظت آنها    گرايي وآهنگين بودن     تأويل ،روايت گري اي و عاميانه بودن،      ، محاوره هنجارگريزي
  با اندكي تفاوت در زبان ساير عارفان نيز ديده ميخصوصياتاين . كندبنابر موقعيتهاي گوناگون تغيير مي

 ست كه  در زبانش انگاه انتقادي اويافتن بازتاب ا آنچه زبان شمس را از زبان ديگران ممتاز مي كند      شود ام
  .نشأت مي گيرد او از سلوك رندانه و جسورانة

   .عرفان، زبان، شمس تبريزي، مقاالت :ه هاواژكليد                  

  مقدمه

. كه برخي آن را با هستي آدمـي يكـسان دانـسته انـد              به طوري  ؛زبان از امتيازات مهم بشري شمرده مي شود       
ـ    كيد ورزيده اند و   أ  انديشة آدمي ت   د ناگسستني زبان و   پيون فالسفه از گذشته هاي دور، بر      ـا تعري ف انـسان بـه     ب

  .ر را اراده كرده اند، تفكّنطق ويژگي متمايز او از ساير موجودات دانسته و از نطق را  ،حيوان ناطق
برخي از دانشمندان معاصر در حوزه هاي مطالعاتي مختلف، هركدام به نحوي بـر نظـر پيـشينيان صـحه                    

ـان بـود      دانشمند شهير بالروسـي كـه درصـدد تبيـين      ، مثالً ويگوستگي  ؛اند گذارده  ماهيـت روان شـناختي زب
ـتك  (».اژه ها به وجود مي آيد     طريق و  تفكّر صرفاً در قالب واژه ها بيان نمي شود بلكه از          «: نويسد مي ي، ويگوس

1370: 190(.  
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 ما انسانيم، نه بدان سبب كه زبان داريم،         «هايدگر نيز با يادآوري سخن ويلهلم فون هامبولت كه گفته بود            
ترين همساية بودنِ انسان است و انسانها همه جا با زبان زبان نزديك معتقد است  ». خود زبانيمبلكه از آن رو كه
ند و تنها مي نمي آور  انسانها همواره درحال سخن گفتن اند حتّي موقعي كه كلمه اي بر زبان . روبرو مي شوند

ـان    ي  هستي كه به فهم درمـ     «: نوشته است  گادامر نيز . )76 -75 : 1381هايدگر،  (شنوند يا مي خوانند      آيـد زب
  .)52 : 1377پالمر، ( »است

ـان            دالعاده به بشر داده است تا با آن بتوان         به هر حال زبان قدرتي فوق       هم هستي و هـم نيـستي را در جه
ـان و   روت ناندانسن در مقدمة كتاب      . درون و بيرون خود توجيه كند و روح زندگي را در نيروهاي نهاني بدمد              زب

نقش و كار كالم برانگيختن نيروهايي است كه تاكنون پنهان و سترون بوده اند              «:  مي نويسد  مسكيانديشة چا 
و تنها در انتظار كالم بوده اند تا بر آنها پرتو افكند، آشكارشان سازد و امكان ورودشان را به قلمرو وجود و زمان                       

   .)3: 1379چامسكي،(   ».فراهم آورد
ـان قـدرت و               به انسان داده است ام     هرچند زبان قدرتي شگفت انگيز     ا از نظر ميشل فوكو كه به  نسبت مي

: مـي نويـسد   او  . ن در برابر آن تسليم مي شـوند        زبان از چنان قدرتي برخوردار است كه آدميا        ؛زبان مي انديشد  
صورتهاي انسان با بيان انديشه هايش در قالب واژگاني كه خود بر آنها سلطه ندارد و با محصور كردن آنها در     «

كالمي كه از ابعاد تاريخشان آگاهي ندارد براين باور است كه كالمش در يد قدرت اوست و درنمي يابد كه اين 
  .)168 –167: 1380هارلند،( ».كند انسان است كه خود را به ضروريات آن تسليم مي

بانِ خاصِ خود را داشته عالوه بر زبان عام مي توانند ز... هر يك از گروههاي اجتماعي، فرهنگي، علمي و 
ـاربرد آن                       . باشند آشنايي با زبان خاص هر گروه ، از طريق شناسايي واژگان كليـدي هـر حـوزه و چگـونگي ك

زبان عرفاني نيز نمونـه اي از       . شودواژگان در بافت كالم افراد آن حوزه در موقعيتهاي مختلف امكان پذير  مي             
ـاي            وسيله آن،    بهكاربرد زبان در حوزه خاص است كه عارفان          معاني بلند عرفاني، عواطف فـردي و تجربـه ه

  .روحي خود را بيان كرده اند
ـاوت در منـشأ                ارائهتقسيم بنديهاي مختلفي از انواع زبان عرفاني         ـا ناشـي از تف ـاگوني آنه  كرده اند كه گون

موقعيت گوينـده ،    : تقسيم بنديهاست و معموالً در شكل گيري آنها يك يا چند مورد از عوامل زير دخالت دارد                
   ....ت مطالبي كه عارفان بيان مي كنند و هاي فرهنگي و اجتماعي، ماهي اهداف كالم، نوع مخاطب، زمينه
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شرح  عرفاني، سخن روزبهان بقلي در كتاب        براي زير شاخه هاي زبان     قديمي ترين تقسيم بنديها      ةاز جمل 
ـان       : مرد كه عبارتند از      اوست كه سه گونه زبان براي عارفان بر مي ش          شطحيات زبان صحو، زبان تمكين و زب

  .)55: 1344بقلي شيرازي، (سكر 
:   نيز آثار عرفاني را با توجه به گونه هاي زبان عرفاني سه نـوع دانـسته اسـت            دانشنامه زبان و ادب فارسي    

ن ناشي از بالغت    يك دسته آثاري كه زبان در آنها براي انتقال معني به مخاطب به كار مي رود و تشخّص زبا                  
 دوم آنكه بيان معني با حساسيتهاي عاطفي گوينده پيوند دارد و اين حساسيت عاطفي به زبان او                  ؛گوينده است 

ـان در خـدمت    ؛شودتشخّص مي بخشد كه گاهي غلبة آن باعث كم رنگ شدن بيان معني مي           سوم آنكـه زب
 مشترك و عام بيگانـه اسـت نمـي تـوان     بيان تجارب روحي خاص قرار مي گيرد؛ تجاربي كه چون با تجارب        

  .)292: 1384پورنامداريان، (مصداقي قابل فهم براي آن در زبان معمول يافت 
آشنايي با زبان عرفاني و گونه هاي آن ، ما را به دنياي خاص طبقات مختلف عارفان نزديك مـي كنـد و                       

ـان در          هدف از اين    .  بهتر باورها و رفتارهاي آنان مي شود       زمينه ساز فهمِ   نوشتار مطالعة موردي اين گونـه از زب
  . مقاالت شمس تبريزي است

 آثار مهم عرفاني است كه به رغم دارا بودن ظرفيتهاي پژوهشي فراوان، كمتر ةمقاالت شمس از جمل
اين كتاب از نظر زباني و محتوايي در ميان آثار عرفاني، اثري . قان ادبي قرار گرفته استه محقّمورد توج

هاي عملي آن در مثنوي معنوي بازتاب يافته است ، به يي است و بسياري از رويكردهاي نظري و آموزهاستثنا
  .همين سبب اين كتاب كليد حلّ بسياري از معماها و پيچيدگيهاي معنايي مثنوي موالنا به شمار مي رود

    ـد    نيـز   اشـعارش  ت كالم و شيريني گفتار شمس تبريزي در البه الي         تمجيدهاي مكرّر مولوي از قومؤي ،
مطالعة شخصيت شگفت انگيـز   . اهميت اين كتاب و دليل روشني بر عظمت سخن و روح بزرگ شمس است             

و اسرار آميز مردي كه اعجوبه اي همچون مولوي را شكوفا كرد، بدون ژرف كاوي در سخنان به جا مانده از او 
  .ناقص خواهد بود 

ـال مـي شـود مـي توانـد بـه درك                 شناخت ويژگيهاي زباني شمس كه در اين مقا        له با روش تحليلي دنب
تري از ابعاد شخصيتي و فكري او منجر شود و نشان دهد كه زبان فارسي در بيان حقايق عرفاني چقدر                     درست

زبان پارسي را چه شـده اسـت بـدين لطيفـي و             «: ظرفيت دارد؛ زباني كه شمس تبريزي دربارة آن گفته است         
  . )225: ، 1369شمس،(» .ف كه در پارسي درآمده است در تازي در نيامده استخوبي؟ كه آن معاني و لطائ



 اول شمارة                                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                               202

  مهمترين ويژگيهاي زبان شمس

   اقتدار.1

ترين ويژگيهاي زبان شمس اقتدار كالم اوست كه ريشه در روحية استعاليي و اعتماد بـه نفـس فـوق                    از مهم 
يان، تندي و تيزي زبان و استفادة زياد او از ضـمير  نشانه هاي اين اقتدار را مي توان در صراحت ب. العادة او دارد    

  .اول شخص مفرد در سخنانش ديد
 خويش فراوان سخن مي گويد به طوري كه بـسياري           شمس تبريزي بر خالف عموم عارفان از خويشتنِ       

آنچه كه . اول شخص و شخصِ اول كتاب مقاالت ، خودِ اوست .  حسب حال گونه داردياز سخنان او ساختار
ـاي                  زب ـاربرد واژه ه ان او را از زبان ساير عارفان متمايز مي كند همين نگاه اول شخص اوست كه در كثـرت ك
ـار بـسياري از                  . خودنمايي مي كند  » مرا«و  » من« منِ شمس، منِ خوار شده و فرو كوفته اي نيست كـه در آث

بر هر چيزي سـر تـسليم فـرود         منِ او رند و بي پرواست كه در مقابل هر كسي و در برا             . صوفيه ديده مي شود   
اگر اهل ربع مسكون جمله يكسو باشند و مـن          «: شخصيت او ثابت و اعتماد به نفسش استوار است        . نمي آورد 

ـاخ          به سويي هر مشكلشان كه باشد همه را جواب دهم و هيچ نگريزم از گفتن و سخن نگردانم و از شاخ به ش
نخوت درويشي بـه    .  مورد رد يا قبول ديگران واقع شود        او در بند آن نيست كه سخنش       .)186: همان(» نجهم

ـار مـن بگيـرد اال                 «: او چنين اجازه اي نمي دهد      گفتم مرا مهاري است كه هيچ كس را زهره نباشد كه آن مه
او نيز مهار من به حساب گيرد آن وقت كه تند باشم كه نخوت درويشي در سرم آيد، مهارم                   . محمد رسول اهللا  

 خلق و خوي ناشي از نخوت درويشي او به گونه اي است كه گاه مدعي مي شود   .)254: انهم(را هرگز نگيرد    
ـازد            اگر خدا هم ده بار به او سالم كند، پس از بار دهم به عليكي قناعت                ـان (مي كند و خود را كَر مي س : هم

  .)739: همان! (دو اگر بنا داشته باشد كه به كاري اقدام كند اگر خدا هم مانع شود آن را نمي شنو) 273
ـانِ  بـي پروايـي             . البته لحن مقتدرانه در زبان عموم عارفان نيز مشاهده مي شود           ـان عارف اين لحـن در زب

  .  اما شمس تبريزي خود را از آنان متمايز و برتر مي داند.همچون حلّاج آشكارتر است
ـاه؛  خود. 1: نان صادر مـي شـود  اصوالً سخنان مقتدرانه عارفان در سه حالت از آ       ـاه؛  . 2آگ نيمـه  . 3ناخودآگ

اقتدار خودآگاهانه آن جايي است كه عارف در حالت صحو و هوشياري، بر اساس بينش عرفاني همه                 . خودآگاه
كس و همه چيز را در برابر معشوق ازلي ناچيز مي شمرد و نسبت به آنها اظهار بي نيازي مي كندكه در چنـين              

. تدار ناخودآگاه در حالت فنا و لحظه هاي بي خودي روي مي نمايد            اق. حالتي سخنان او با صراحت همراه است      
ـاه معـشوق                       در اين حالت عارف احساس مي كند كه خداوند از زبان او سخن مي گويد؛ خداوندي كه در جايگ

 رمـز و    سخنان عارف در اين حالت به ابهام گرايش دارد و رنگِ          . قرار دارد و همه چيزدان  و داناي مطلق است         
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ـاه    . خود مي گيرد به طوري كه گاهي براي عموم غير قابل فهم و بي معنا تلقي مـي شـود                   راز به    نيمـه خودآگ
ـاهيم راز آلـود                          آنجايي است كه عارف بر حالت مستي و بي خودي اش آگاهي دارد؛ او در عين حالي كـه از مف

  .گويد  مي داند كه چه  مي گويد و براي چه كساني حرف مي زندسخن مي
ـاه قـرار دارد                 شمس تبريزي    از نظـر او    . امتياز خود را در اين مي داند كه بيشتر اوقات در حالت نيمه خودآگ

مولـوي نيـز در نظـر او همچـون     . اِشكال كار حلّاج اين بود كه او بر معرفت شهودي خود احاطة عقلي نداشت             
ـاي    شمس در جايي خود را با مولوي مقايسه مي كند و در اين مقايسه خود را. حلّاج بود    هوشـيار در لحظـه ه

موالنا را مـستي در محبـت   «: او مي گويد . مستي و سكر معرفي مي كند و راه نسيان را بر خود بسته مي داند           
مرا آن نسيان نباشد در     . هست، اما هشياري نيست اما مرا مستي هست در محبت و هشياري در محبت هست              

  .)79: همان(»  يا در حجاب رود از من؟مستي، دنيا را چه زهره باشد كه مرا در حجاب كند
ـاني، از او          ـاي عرف به نظر مي رسد همين خصوصيت او يعني تسلط بر خويشتنِ خويش در حالت تجربه ه

 . باشدچهره اي ويژه ساخته و زمينه ساز  نفوذ كالمش در جانهاي مخاطبان شده 

   شفّافيت.2

.  شگفت زده مي كند زبان عريان و شـفّاف اوسـت      آنچه كه خوانندگان مقاالت شمس تبريزي را بيش از همه         
مي كنـد و در ايـن راه از         ي خود را رك و پوست كنده بيان         شمس شيوه اي انتقادي دارد و انديشه ها و باورها         

ـاندن اسـرار و سـرّ دلبـران را در                      . كسي پروايي ندارد   ـان در پوش اما شيوة رسمي صوفيان گونه اي ديگر بود؛ آن
. اند مهارت ويژه اي داشته اند از اين رو بخش مهمي از اعتقادات خود را به رمز بيان كرده،حديث ديگران گفتن  

ـا                         ـاورائي را ت زبان رمزي در نظر عارفان حد فاصل ميان دو عالم امكان و شهود بود كه  مي توانست مفاهيم م
مچون زبان متعارف نمـي توانـد   اندازه اي براي بشر قابل فهم كند اما از نظر شمس تبريزي زبان نمادين نيز ه      

حقايق عالم برين را آن چنان كه هست بازتاب دهد از اين رو بهتر است دربارة آنها با زباني ساده و بي آاليـش                      
  .سخن گفته شود تا مسائل عرفاني پيچيده تر از آنچه كه هست جلوه نكند
ـاي   ي عرفاني، آنها را در  اليـه       هاشمس ضمن انتقاد از كساني كه براي مهم نشان دادن باورها و آموزه             ه

ب زباني ساده و شـفّاف   تودرتوي الفاظ و اصطالحات مي پيچانند و بدين وسيله رهزنِ خلق مي شوند ، با انتخا               
از عالم معني الفي بيرون تاخت كه هـر         «:  بود او معتقد .  مفاهيم بلند عرفاني را ساده سازي كند       تالش مي كرد  

طالبان چـون بيـد مـي       . فهم كرد، هر كه اين الف را فهم نكرد هيچ فهم نكرد           كه آن الف را فهم كرد همه را         
لرزند از براي فهم آن الف، اما براي طالبان سخن دراز كردند و شرح حجابها را، كه هفتصد حجاب است از نور                      

ه ما  و هفتصد حجاب است از ظلمت به حقيقت رهبري نكردند رهزني كردند بر قومي، ايشان را نوميد كردند ك                  
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ـاب   . جابي نيست اين همه حجابها را كي بگذريم؟ همه حجابها يك حجاب است، جز آن يكي هيچ ح                آن حج
  .)99: همان  (اين وجود است

و . بيـزار اسـت  به شـدت  يكي از علل رويكرد شمس به زبان شفّاف اين است كه او از دورنگي و رياكاري              
كافران را دوست دارم از     «: ن راستين در نزد او عزيزند     يكرنگي و صراحت را دوست دارد و به همين سبب كافرا          

 او از نفاقِ مردم دل آزرده شده بود و به همـين سـبب               .)298: همان(» اين جهت كه دعوي دوستي نمي كنند      
همين ... اين مردمان به نفاق خوشدل مي شوند و به راستي غمگين مي شوند «: آنان را مورد انتقاد قرار مي داد

  .)139: همان(» از كردي به كوه و بيان مي بايد رفت كه ميان خلق راه نيستكه راستي آغ
ـاهيت و جنسِ اطالعات آن ،كه مربوط به عالم قدس است، گاه در              ه مقتضاي م با اين همه ، سخنان او ـب

-بان مياو از مخاط. اليه اي از ابهام و مه گرفتگي قرار مي گيرد و زبان او به رمز و پوشيدگي متمايل مي شود  
ـان تـالش كننـد و                       خواهد تا براي فهميدن چنين سخنان مه گرفته اي كه ناشي از تنگناي زبان است خودش

از نظر او تنها در اين صورت است كه پرده ها كنار مي روند و حقيقت سخنانش آشكار                  . گامهايي به جلو بردارند   
شترآ، تا فراخي ببينـي و عرصـه        از سخن پي  . عرصة سخن بس تنگ است، عرصة معني فراخ است        «: مي شود 
  .)99: همان(» ببيني

   هنجارگريزي .3

           هنجارگريزي و از خالف آمدِ عادت كام طلبيـدن از خـصوصي  ات مهـم  تي شـمس تبريـزي اسـت       شخـصي .
ـاني او     هنجارگريزي كالمي شمس در مقاالت نيز ريشه در هنجارگريزي رفتاري او دارد و آن نيز از بينش عرف

  .سرچشمه مي گيرد
او بنا به گفتة خود  در  . منعكس شده است اومتعارف شمس در مقاالتونه هاي فراواني از رفتارهاي غير نم

ـا از                          ـاع ورزيـده ، تنه كودكي دچار دگرگوني روحي و انقالب دروني مي شود و تا چهار روز از خوردن غـذا امتن
 تخـم بطـي   ةبت خود را با پدر به مثاب      نس .)740:همان  . ( قاهر تغذيه مي شده است     طريق امداد غيبي و نيرويي    

نمـي  چيـزي    او دست به قلم نمـي بـرد و           .)77: همان(غ خانگي پرورش يافته است      مي دانسته كه در زير مر     
 او  .)225: همان. (گار مي شود  ماند اووجود  نوشت و عجب اين كه مدعي بودكه چون مطالب را نمي نويسد در              

 از آنِ او شـود    » همگـي « مي شد تا     وارد» جفا«و  » قهر«با او از در     چنان بود كه هر كه را دوست مي داشت،          
ـه مـؤمن رسد«:   او مي گفت.)279 و 219: همان(  اگر دشنام من به كافر صد ساله رسد مــؤمن شود و اگر ـب

ـان    (»ولي شود و به بهشت رود عاقبـت          ـادت سـتيزيها و            .)87: هم  ايـن مـوارد و بـسياري از ايـن دسـت ع
 از او فردي استثنايي ساخته بود به طوري كه افـراد مـستعد در               كه در رفتارش جلوه گر مي شد؛      ها  هنجارگريزي
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مواجهة با او دگرگون مي شدند ؛ همان طور كه موالنا در اولين برخورد با او مسحور شد و تا پايان عمر شمس                       
  .فت و عاشقانه از او الهام گرفتشيفته اش گرديد و پس از پايان حيات او نيز ادامة وجودش را در وجود خود يا

ـار شـگرف برآيـد       شكستن ساختار شخصيتي و ذهني مولوي چنان نبود كه هر كس بتواند از پسِ              .  اين ك
يقيناً روحانيت و شكوهي كه در وجود شمس نهفته بود فوق العاده عظيم تر از افتخاراتي بود كه مولـوي از آن                      

ـا    نگاه نافذ شمس يك باره مول   . برخوردار بود  ـان وي را زيـر و زبـر كـرد و درون او را از خودخواهيه ـا  ي پنه  ره
مردي محتشم و فقيهي عالي قدر را كه در زهد و عبادت ، زبانزد و در دانشهاي عصر خـود بـي نظيـر          . ساخت

ـا را از   «در واقع شـمس  . بود، از مسند تدريس به زير كشيد و به رقص و پايكوبي و سماع واداشت     توجـه موالن
ر بحث و درس به استمرار در ذوق و كشف كشانيد و  بي حاصلي علمي را كه از قيل و قال مدرسـه           استغراق د 

ـان كرد ـاي ر وي نم   .)229: 1370زرين كوب،(» .حاصل مي شود ـب
ـار بـه      شمس را در عرصـة     متن مقاالت نيز نمونه اي از بينش و منش هنجارگريزانه و ساختارشكنانة             گفت

 زباني هنجارگريز است كه بيش از همه از زبانِ محاوره اي او نشأت              ،در مقاالت زبان شمس   . گذاردنمايش مي 
 مي پردازد، زبان نامنسجم و پريشان       انش كه به تشريح احوال دروني خود      شمس در بسياري از سخن    . مي گيرد 

اليت ذهـن   تداعيهاي ناشي از سـي    . ساختار جمالت او نيز در محور همنشيني با يكديگر نامرتبط مي نمايد           . دارد
ـال ديگـر دگرگـون               كه منبعث از تجربيات عميق شهودي و واردات قلبي اوست، فضاي متن را از حالي بـه ح

ـا و        . سازد تا جايي كه خوانندگان در بعضي موارد از درك معني عاجز مي مانند              مي با اين كه شروع كالمش زيب
 به طور   ، سخن مي شود، ولي در ادامة    ي آغاز    است و نظير بسياري از آثار مكتوب علمي با جمالت خبر           عالمانه

اش متفاوت از ديگران نمـود      محسوسي فحواي كالم او به جانب ديگري رانده مي شود تا شخصيت و انديشه             
ـاب   ، كه منجر به شكستن ساختار نحوي كالم او شده است،اين دگرگوني در متن . يابد  به سخن او رنـگ و لع

، گاهي نيز پس از بيان چنـد جملـه        . دمي دار  ه را به سوي متن معطوف     ويژه اي بخشيده است كه ذهن خوانند      
 كالم در ميان كلمات به ظاهر نامربوط او گم مي شود و معني جمالت در ميان عبارتهاي نامفهوم رنـگ      رشتة

تر در وجه اخباري آمده است، ين با زيبايي و صراحت هر چه تمام    چنان كه در عبارت زير دو جمله آغاز       . مي بازد 
اما در ادامه صراحت و روشني كالم جاي خود را به ابهام و پرشهاي معنايي مي دهند؛به گونـه اي كـه رابطـة                        

  :معنايي بين جمله ها از هم گسيخته و خواننده در فضاي متن دچار بهت و حيرت مي گردد
ايـن  ! ازمقماش اشتربان در اينجا چرا رها كنم؟ بـرون انـد          . دل من خزينة كسي نيست، خزينة حق است       «

ـا خـود پـر             از بي خودي ا   . اين طاقت ندارد اال خزينة شه را      . ضمير ديگران ديگر است    ز آن سو قـوتي اسـت، ب
  .)672: 1369شمس، (» است
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التفات و چرخش شگردها به شكلهاي مختلف در آرايةتمايل شمس به هنجارگريزي موجب شده است كه 
ا گاهي با پرسه زدن در ميان شخصيتهاي داستان و گردش مقاالت به چشم بيايد؛ مثالً شمس در بيان حكايته   

در اليه هاي متن، از زاويه اي به زاوية ديگر رفته و با ايجاد فضا و زمينه سازي براي گفتگوي ميان شخصيتها، 
ـاي               . متن را از حالت ايستايي و سكون به پويايي واداشته است           ـتانها و رمانه رد پاي ايـن شـگرد را كـه در داس

  .توان ديد كاربرد دارد و به زاوية ديد متغير معروف است در مقاالت  ميمعاصر 
ـان                      گاهي نيز زمان افعال در محور همنشيني تغيير مي كند همچنان كه در مثال زير با چرخش فعل از زم

ز  مي نگرند، و قومي اند و زنان همسايه و مادر به تعجبشب دختر را آورد«: ماضي به مضارع روبرو مي شويم 
  .)670: همان(» ...زنان كه مي شناختند پيش دختر رفتند و استحالتي مي نمودند 

   روايت گري.4

و ) داستان گـويي  (روايت شناسي مجموعه اي از احكام كلي دربارة ژانرهاي روايي، نظامهاي حاكم بر روايت               «
ـا  : ساختار پيرنگ است كه تاريخ آن را مي توان به سه دوره تقسيم كـرد              ـا  (ختارگرادورةپـيش س ؛ دورة )1960ت

  .)149: 1384مكاريك، (»  و دورة پساساختارگرا) 1980-1960(ساختارگرا 
ـام  » روايت«روالن بارت، نظريه پرداز فرانسوي،       را از شمارِ جهانيهاي بشري معرفي مي كند و آن را در تم

و همچنين بر اين باور اسـت       ا. جلوه هاي فرهنگي مانند قصه، داستان، نمايش، اسطوره و تاريخ حاضر مي داند            
ـاده    از نظر او روايت كاري با خوب و بد ندارد         . كه جامعه بدون روايت غير قابل تصور است         در جامعـه     خيلـي س

  .)695: 1381انوشه، (وجود دارد مانند خودِ زندگي
ـ    . بديهي است جهاني كه عارف در آن به سر مي برد با جهان غير او كامالً متفاوت اسـت                   وع در نتيجـه، ن

گير با خويشتنِ خويش است     نگرش و شيوة روايتش از حوادث نيز متأثّر از دنياي اوست؛ چرا كه عارف دائماً در               
از اين رو درون پرشور او كه محصول جدال پي در پي او . و جهاد با نفس را سرلوحة زندگي خود قرار داده است

ور انگيزي قرار       مي گيرد و او  بخشي از                با نفسانيات است، در معرض مباحثات دروني و حديث نفسهاي ش          
  .آنها را براي ديگران روايت مي كند

ذهن سيال شمس در اين روايت  بزرگ ، دائم از           .  با روايت سر و كار دارد      مقاالتشمس در سرتاسر كتاب     
ابـد بـه   اين انتقال فضا كه به دنبال تداعيهاي رنگارنگ تحقـق مـي ي          . فضايي به فضاي ديگر منتقل مي شود      

ـاني ماننـد حـوادث                      صورت طبيعي و به دور از قالبهاي دستوري كالسيك روايت مي شود؛ گويي مفاهيم و مع
ـان او منتقـل                       داستانهاي جريان سيال ذهن بدون هيچ نظم منطقي به سرعت از ذهن شمس سرازير و بـه زب

  . شوند مي
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ـاننــد                      ـا و متحــرك همـراه اسـت مـ ـ وـي ـا تصاوير ـپ ـاهي روايت او از حاالت و تجربه هاي عرفاني ب  گ
ـاب اسـت   « : او در اين عبارت كه. » برون رفتن و درخشش نور از گفتار   «و  » فروافتادن روشنايي از دهان   « آفت

ـارم در         . كه همه عالم را روشني مي دهد ؛ روشنايي مي بيند كه از دهانم فرو مي افتد                 نور برون مي رود از گفت
 و يا آنكه در عبارت زير رقـص مـردان خـدا را در               . )360: 1369شمس تبريزي ،  (» . زير حروف سياه مي تابد      

رقص مردان خـدا  لطيـف باشـد و سـبك ؛     « : لطافت و سبكي به حركت برگ بر روي آب مانند كرده است        
   . )623: همان ( » و كوه و صد هزار كوه و برون چون كاهاندرون چ. گويي برگ است كه برروي آب مي رود 

بهره . شمس تبريزي در روايت انديشه ها، تجربه ها و حاالت عرفاني خود به قصه گويي نيز پرداخته است                 
گيري شمس از شگردهاي مؤثّر  قصه سازي و حكايت پردازي و نيز بيان خاطرات شخصي براي القاء مفاهيم                   

ـاالت يكـي از          . الت او را جذّاب و خواندني تر نموده است        مورد قبول خود، مقا    روايت خاطرات شخـصي در مق
شيوه هايي بوده است كه شمس توانسته است با استفاده از آن خلق و خو و مرام و مسلك و انديشه هاي خود                       

  :را به زيبايي و در كمال صراحت و سادگي انعكاس دهد
ي، مي آمد كه مرا يك جان است، نمي دانم كه در قالـب              مريدي دعوي كرد  . مرا يك دوست نماي بود    «

ترا مالي هست، مرا زني بخواه با جمال، اگر سيصد خواهنـد تـو              : به امتحان روزي گفتم   . توست يا در قالب من    
  .)290: 1369شمس تبريزي ، (» !خشك شد بر جاي. چهارصد بده

اهميـت قـصه و داسـتان در تعلـيم           حكايت در مقاالت، نشان دهندة توجه شمس بـه           120وجود بيش از    
ـا             . مفاهيم عرفاني و ساده سازي آنهاست      ـارة آنه مـي   اين قصه ها اغلب تمثيلي است آن چنان كه شمس درب

ـان   ( » قصه را جهت آن مغز آورده اند نه از بهر دفع ماللت             . هر قصه را مغزي هست    «: گويد و در  ) 425: هم
حكايت است نه ظاهر حكايـت كـه دفـع ماللـت كنـي بـه               غرض از حكايت ، معاملة      «: جاي ديگر مي گويد   

   .)379: همان(» صورت حكايت ، بلكه دفع جهل كني
يكي از تمثيلهاي زيبا روايتي است كه او از گفتگوي خود با پدرش ارائه مي دهـد و در آن عـدم سـنخيت                        

ه خاية بـط را زيـر مـرغ    يك سخن از من بشنو، تو با من چناني ك«: فكري و رفتاري خود را با او بيان مي كند   
خانگي نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد؛ بط بچگان كالن ترك شدند، با مادر به لبِ جو آمدند ، در آب در            

من دريا مي بيـنم     ! اكنون اي پدر  . لب جو مي رود امكان درآمدن در آب ني        . مادرشان مرغ خانگي است   . آمدند
اگر تو از مني يا من از توام، در آ در اين دريا ؛ و اگر نه، برو                  . تمركب من شده است، و وطن و حال من اين اس          

  .)77: همان(» ...برِ مرغ خانگي 
از ويژگيهاي مهم روايت درحكايات شمس ، كوتاه و ميني ماليستي بودن آنهاست كه مي توانـد ناشـي از                    

ـاني باشـد كـه اكثـر                  ـان را مـردم عـوام تـشكيل          روحية شتابزدة او و تمايلش به انتقال سريع پيام به مخاطب  آن
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ـا جـذّابيت و                      . اند داده مي او به كمك شگردهاي مختلف روايي ، از حكايتي طوالني ، قصه اي چنـد سـطري ب
  . گويايي مي آفريند 

  :اند شمس تبريزي از جهت چگونگي به كارگيري ابزار روايت سه دسته مقاالتقصه هاي 
 مثـل   ؛گوينـد   يتها در اين قصه ها به هيچ وجه سخن نمي         شخص.  قصه هايي كه كامالً نقل راوي است       .1

112 :همان(» آن بقال كه جهت يك پول مكيس مي كرد «ةقص(.  
ـاز بـه چـپ و            «ة مانند قص  ؛ قصه هايي كه سراسر آن گفتگوي شخصيتها با هم است          .2 امامي كـه در نم

  .)315 :همان(» راست مي نگرد
ـاي    درصـد 92 كه  فتگوي شخصيتها در هم مي آميزد      قصه هايي كه شمس نقل راوي را با گ         .3  قـصه ه

  .به همين شيوه روايت مي شوند مقاالت شمس
ـابي انـد و راوي، داسـتانهايي را روايـت                      تمام   حكايات و قصه هاي مقاالت از نوع روايت گذشته نگر يا غي

مي دهد كـه     خود نشان در اين حكايتها شمس با نحوه بيان        . نه حال  كند كه به زمان گذشته مربوط است،       مي
ـا             ـا   » گفـت  «يفقط گزارشگر اخبار و اقوال است، از اين رو معموالً واژه ه ـا   »گفـتم «ي  يش تكـرار   در حكايته

ـاني                  لهي وس نيشوند و بد   مي  مخاطبين درمي يابند كه شخصيتها نسبت به آنان غايبند و اين رويـدادها را در زم
هايش روايـت خطـي       ه روايتهاي شمس در حكايتها و قصه      از طرفي ديگر مي توان گفت ك       .اند  گذشته گذرانده 

  .ردي گياست و هيچ نوع چرخشي در روايت قصه هايش صورت نم
ـتانهاي جديـد            يكي از مواردي كه در روايت قصه هاي شمس جذّاب است و مي توان مشابه آن را در داس

انش داستان مـي شـود از جملـه در          مشاهده كرد ، استفاده از زبانهاي گوناگون فعل است كه سبب تنوع در خو             
   . )670:همان( حكايت سعيد مسيب 

ـال و                . اصوالً فعل از سازوكارهاي پويايي داستان است         ـان ح ـاي گذشـته بـه زم ـاني از فعله ـات ناگه التف
برعكس، بيش از پيش بر پويايي داستان مي افزايد ، به نحوي كه خواننده را از ماللت بيرون  مي كـشد ، بـه                         

توالي و سيالن گذشته و حال فرم متفاوت نوشتار را نشان مي دهد و              .  بيش از اندازه نامتعارف نباشد     كهشرط آن 
 مـي آيـد و در تـصوير         ربين فيلمبرداري از دور به نزديـك      ؛ گويي دو  كند  جنبه هاي نمايش قصه را تقويت مي      

ـار تكرار مـي                 ـاره دور مي شود و اين عمل چند ب گ مي كنــد و دوـب زديك درـن رضـي و فـيض ،       ( گـردد  ـن
1385 :53 - 57( .  
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   متناقض نمايي.5

 و لكـنّ     إذ رميت  ما رميت «عارفان با الگوبرداري از آية      . متناقض نماي بودن از خصوصيات زبان عرفاني است       
كه در آن تير انداختن هم به پيامبر نسبت داده شده و هم از او سلب شده است                   )  سورة انفال  17آية  (» اهللا رمي 

  .ه طور فراوان از اين شگرد در كالم خود بهره برده اند، ب
كننـد   دربارة اين كه چرا زبان عرفاني پارادوكسيكال است و به چه علت عارفان از چنين زباني استفاده مـي                  

برخي ماهيت حاالت و تجربه هاي عرفاني را        ) 418 – 416: 1381كاكايي،  : (ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد   
مي دانند و استفاده از چنين زباني را ناشي از نوع اطالعات و آگاهيهايي مي دانند كه بـه وسـيله                     پارادوكسيكال  

برخي نيز آن را يكي از فنون خطابي معرفي مي كنند كه عارفان بـراي تأثيرگـذاري بيـشتر                   . آن بيان مي شود   
دانند كه از آنها براي ضربه زدن  خود از آن استفاده مي كنند و گروهي نيز آن را نوعي بازي با كلمات مي             كالمِ

ـا                          به شنونده و بيدار كردن او يا روشن كردن بحث و يا گيج و حيران كردن قواي عقالني استفاده مـي شـود ت
  .زمينه براي القاي معاني عرفاني مورد نظر به مخاطب فراهم آيد

يني و تالقـي امـور      به نظر مي رسد مهمترين عاملي كه در تناقض نمايي كالم عارفان نقش دارد همنـش               
هنگامي كه دو فضاي كامالً متفاوت كـه اصـول و قـوانين       . طبيعي با امور ماوراء طبيعت در سخنان آنان است        

حاكم بر آنها با هم متناقض است در كالم عارفان در هم تنيده مي شود طبيعي است كه سخنان آنان متناقض 
م با سوررئاليسم در هم مي آميزد و ذهن خواننده در  همچنان كه در بسياري از سخنان شمس رئاليس    ،جلوه كند 

كالم او از سويي با عالم واقـع در پيونـد اسـت و خواننـده را بـه سـبب                     . ميان اين دو حالت در نوسان مي ماند       
آورد؛ از سـويي ديگـر   باورپذير بودن آن ، با خود همراه مـي كنـد و او را در فـضاي مـتن بـه حركـت در مـي          

پارادوكس در ذهن   . گذارد گستره اي افسون نما را پيش چشم خواننده به نمايش مي           ،واقعي آن خصوصيات فرا 
و ) 660: 1369شمس،  (.و زبان شمس نمونه هاي فراوان دارد مثالً در نظر او از زير حروف سياه نور مي تراود                   

  .)770: همان (گفتاري بدون حرف و صوت وجود دارد
توصـيف  «در مقالـة  . كال از شگردهاي مختلفي استفاده مي كندشمس تبريزي براي ارائه زباني پارادوكسي    

ـاالت شـمس تبريـزي           ـاختاري از    » زبان شناختي پارادوكسها يا عبارتهاي متناقض نما در مق ـار الگـوي س چه
  ).168 - 156 : 1378وثوقي ،  (ادوكسهاي شمس ارائه شده استپار

   محاوره اي و عاميانه بودن.6

 گرم و مصاحبت كيمياگر شيخ را بـسيار نافـذتر از            مِهاي اول هجري كه د    سدهشمس مانند بسياري از عرفاي      
حروف مرده در كتابها و نوشته هاي پر زرق و برق مي دانستند به كتابت و تعليمات مدرسي روي خوش نشان                     



 اول شمارة                                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                               210

؛ سياليت و زبان مقاالت، زبان محاوره است و در اوج بالغت«از اين رو . نمي داد و تنها به گفتار بسنده مي كرد        
جوششي خاص دارد، يك اثر مغناطيسي دارد، يك زيبايي وحشي دارد كه خواه ناخواه مخاطب را اسير خود مي 

قرآن . گرداند، شايد نفحه اي از اعجازي كه در قرآن هست، چه خاستگاه قرآن هم زبان پيغمبر بود و نه قلم او                    
 شـمس تبريـزي عظمـت       .)23-22: 1381موحد،  (» .آمداول بر زبان پيغمبر جاري شد و بعد در قيد نوشته در           
من قرآن را بدان تعظيم نمي كنم كه خـدا          «: او مي گويد  .قرآن را در آن مي داند كه از زبان پيامبر درآمده است           

  .)691: 1369شمس،  (»برون آمد) ص( كه از دهان مصطفي گفت،بدان تعظيم مي كنم
 ضمن  ، مكتوب به انديشه آدمي نزديك تر است از اين رو          شمس گويا  باور داشت كه زبان شفاهي از زبان         

سخن را چون نمي نويـسم در مـن         . من عادت نبشتن نداشتم هرگز    «: ترجيح دادن گفتار بر نوشتار گفته است      
  .)225: همان (» .مي ماند و هر لحظه مرا روي دگر مي دهد

: ار بر نوشـتار فـراوان سـخن گفتـه انـد           اصوالً گفتار را طبيعي ترين شكل زبان دانسته اند و در برتري گفت            
افالطون گفتار را تقليد از طبيعت و نوشتار را تقليد از گفتار مي دانست و نوشتار را تقليد تقليد يا جانشين معنـي                       

گفتار همواره زمينه خود را فراهم مي آورد اما متن نه تنها گسست در داللـت     «: پل ريكور گفته است   . خواندمي
ـان بـراي           .)626: 1370احمدي،  (» . متوقف كردن ارجاع است    است بلكه در حكم     به عالوه در گفتار ايـن امك

گوينده وجود دارد كه بالفاصله بازتاب سخنان خود را در مخاطبان رديابي كند و سخن را به اقتضاي حال تغيير 
  .دهد

بان روزمره و گفتار يكي از عوامل دل نشيني و اثرگذاري كالم شمس شفاهي گويي و نزديكي زبان او به ز  
ظاهراً بيشتر شركت كنندگان در مجلس وعظ او پيشه وران و مردم خرده پا بودند كه با زبان . عادي مردم است

ـاالت             . علمي و مدرسه اي آشنايي چنداني نداشتند       از اين رو واژگان و اصطالحات فراواني از زبان عاميانه در مق
ـارون،             شمس آمده است؛ واژگاني مانند چاروق، بغو       سي، قندوره، دسـتك زدن، كچولـك، چاليـك، الهـوره، م

  .شنگيار و بسياري ديگر از كلمات مربوط به اسامي غذاها، لباسها و بازيهاي رايج در آن دوران
ـاربرد    : از ديگر خصوصيات سبكي ناشي از زبان گفتاري و عاميانه مي توان اين موارد را نام بـرد                  فراوانـي ك

فعل؛ جابه جايي اركان جمله به ويژه تقدم فعل بر ساير اجـزاي جملـه؛ فراوانـي              توصيف به كمك جمالت بي      
  .به اسم» ك«كاربرد شبه جمله؛ فراواني دگرگونيهاي آوايي واژگان؛ اتصال پسوند 

  تأويل گرايي . 7

ـاهيم رازآلـود        زبان شمس در مقاالت ساده و شفاف است اما قلمرو موضوعي سخنان او ، امو               ـارف و مف ر نامتع
از ديدگاه عارفان از جمله شمس، پديده هاي هستي اليه هاي دروني  و پوشيده اي دارند كه شگرف تر                    . است
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ـا               . و نغزتر از نمود ظاهري آنهاست        به اعتقاد آنان معاني فرا مادي اند و زماني به درستي فهميده مي شوند كه ب
  . هود و يا از طريق تجلّي درك شوندش

ـايق                 اين تلقّي عارفان زمينه      ـارة حق ـان درب ساز گرايش آنان به تأويل براي دستيابي به نوعي معرفـت پنه
  .از آيات و روايات رهنمون شده استهستي شده و آنان را به برداشتهاي تازه 

از طـرف   ) 634 : 1369شمس ،   (» هرآيتي همچو پيغامي و عشق نامه اي است       « از  نظر شمس تبريزي      
آدميان براي دريافت حقيقت اين پيام ، بايد وجود خـود را        .  عشق مي ورزد     معشوق ازلي كه او نيز به عاشقانش      
 در چنين حالتي است     . )681: همان   ( د كه مخاطب هر آيه اي خودشان اند       محل نزول وحي بدانند و فكر كنن      

  .مي يابند كه مسبوق به سابقه نيستكه به دريافتي ويژه و گاه منحصر به فرد از پيغام الهي دست 
 مـي كننـد      نها به نقل حرفهاي بزرگان بـسنده        تبريزي در بسياري موارد سخنان مفسراني را كه ت        شمس  

د ، هيچ تعلّقي نمـي كـنم بـه          من سخن مي گويم از حالِ خو      « مورد  انتقاد قرار مي دهد و تأكيد مي كند كه            
تفسير ما چنان است    :  گفتم. از  گفتند ما را تفسير قرآن بس     « :  و در جايي ديگر مي گويد        . )72: همان  ( » اينها

   . )272: همان ( » ني از محمد و ني از خدا : كه  مي دانيد 
با اين حال تأويلهاي او از آيات و روايات بي شباهت با برداشتهاي ساير عارفان نيست اما تأويلهاي نو نيز در  

  . )116 – 106 : 1385طاهري ، (مقاالت او كم نيستند 
 شمس دربارة درخواست موسي براي رؤيت خداوند و شنيدن جواب قاطع مبنـي برعـدم                 به عنوان مثال ،   
: با تأويلي خاص معتقد است كه اين آيه، نفي رؤيـت خداونـد نيـست              ) 143اعراف ، آية    ( امكان رؤيت خداوند    

:  داد جواب. أرني  :  چون حقيقت رؤيت به موسي روي آورد و او را فرو گرفت و در رؤيت مستغرق شد، گفت                   «
اين مبالغه است در انكار و تعجب ؛ كـه چـون در ديـن               . لن تراني ؛ يعني  اگر چنان خواهي ديد ، هرگز نبيني             

مي گويي بنماي تا ببينم ؟ و گرنه چون گمان بريم به موسي محبوب اهللا و كليم اهللا كه بيـشتر                      غرقي ، چون  
          شيئاً أكثَرَ ذِكره بن أحـلِ ، آن جبـل ذات موسـي اسـت كـه از      و ل... قرآن ذكر اوست و مبكن أنْظُرْ إلي الج

اين به آن نزديك است كـه مـنْ         . عظمت و پابرجايي و ثبات ، جبلش خواند ؛ يعني در خود نگري ما را ببيني                 
  فَقَد رَف نفسهع    هبر رَفن          . چون در خود نظر كرد او را بديد         .  عدك شد  از تجلّي ، آن خود او كه چون كُه بود م

    .)175-174 : 1369شمس ، ( » ؟ خود را رد كند و به جمادي بنمايد و گرنه  چون روا داري كه دعاي كليمِ

   آهنگين بودن.8

ه كالم پندآمـوز مي داند  راي مطيع كـردن نفس اماره ، گـوش دادن ـب ابن سينا يكي از رياضتهاي عارفان را ـب
 خواجه نـصير طوسـي   .)447: 1368ملكشاهي، ( بودن است ؛ كالمي كه يكي از چهار شرط آن خوش آهنگ        
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در تأييد اين نظر بيان مي داردكه سخن آهنگين با نواي ماليم ، نقش بسيار مؤثري در پذيرش سخن از سوي                
ـان نحـوة                   . مخاطب ايفا مي كند    امام فخر رازي نيز با اشاره به نقش بالغت در اثرگذاري كالم ، به شباهت مي
او معتقد است همان گونه كه . نوا و آهنگ با لحنها و پرده هاي گوناگون موسيقي مي پردازداداي سخن از نظر 

دگرگوني صداهاي انسان تحت تأثير حالتهاي مختلف غم و شادي است، شنيدن صداهاي گوناگون موسـيقي                
  .)312 – 311: 1382يثربي،  (مي دهد نيز احوال او را تحت تأثير خود قرار

او با زباني . ت زباني واعظانه است كه حالت خطابي دارد و در بعضي موارد جدلي استزبان شمس در مقاال 
ـا                 . بي پيرايه با مخاطبان خود سخن مي گويد        ـان آهنگـين و زيب در عين حال، سخنان او در پاره اي موارد با زب

دهد و نفوذ كالم    آميخته مي شود كه مخاطب را علي رغم تندي و تيزي او در گفتار، تحت تأثير خود قرار مي                    
ـان خـود حـس                  . او را در شنونده دوچندان مي كند       ـا ج آهنگ كالم او آهنگي طبيعي است كه شنونده آن را ب

  .كند و از آن اثر مي پذيرد مي
ـا اسـتفاده از شـيوة بالغـت           . يكي از مهمترين عناصر موسيقي ساز در كالم شمس تكرار است           شـمس ب

كنـد    عارفان، واژگان و تركيبات را نيز به گونه هاي مختلف تكرار ميمنبري، ضمن تكرار انديشه ها و باورهاي     
يكي . تا ضمن باال بردن سطح موسيقيايي كالم و خوش آهنگ كردن آن، بر نقش اقناعي سخن خود بيفزايد                 

 تكرار اين. است» واو«از گونه هاي تكرار كه با زبان ساده و طبيعي او مناسبتي تام دارد تكرار زياد حرف عطف                 
حرف موجب مي شود تا خواننده در پايان هر جمله ضرب آهنگ دل نشيني را كه ناشي از فرود آمدن آهنـگ                      

كنـد و از ايـن اوج و فـرود مـنظم در             كالم در جملة قبل و برخاستن آن در آغاز جملة بعدي اسـت احـساس                
د و  ني در پـي خوانـده شـو       شود تا جمالت پيوسته و پ      اين شيوه باعث مي    ،به عالوه . جمالت متوالي لذت ببرد   

جمالت زير نمونه اي از اين . آيند  كالم سرعت گيرد؛ به ويژه در جمالت كوتاهي كه پشت سر هم مي        خوانشِ
ـات كردنـدي و                     «: دست است  چندين سخن و نصيحت و وعظ با تو گفتم اگر در شهر گفتمي صد هـزار مراع

شـمس،  (»  جان و مال شيرين فدا كردنـدي  خاليقي مريدم شدندي و خلقي غريو كردندي و موي بريدندي و          
1369 :242(.  

ـان      . استفاده از نام آواهاي گوناگون نيز با آهنگ طبيعي كالم او مرتبط است             ـاه بـراي بي اين نام آواها كه گ
ند وگاه براي تقويت معنا در كالم ادبي عمداً گردناگهاني احساسات دروني به صورت طبيعي در زبان جاري مي 

ـاق و تُرُنـب،          نمي شو به كار گرفته     د در ايجاد موسيقي در زبان گفتاري نقش به سزايي دارند؛ تركيباتي ماننـد ت
  ...تراقاتراق، چغ چغ و 

سجع گونه هايي نيز كه به صورت اتفاقي در كالم شمس حضور دارد از عوامل موسيقي ساز است كه بـه                     
ـارت            ناخودآگاه در س   ،رسد به سبب مصاحبت مستمر او با قرآن       نظر مي  : اختار كالم او جا مي گيرد مانند اين عب
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ـاني،     . از جوش درياي كالم حق بر لوح الفي نقش گشت         « فرمان آمد كه اي جبرئيل روحاني، برخوان از لوح رب
  .)225: همان(» .اين حرف سبحاني

  گيري بندي و نتيجه جمع

ـايق معنـوي و محـدويت فهـم      عارفان از زبان فراوان سخن گفته اند؛ به ويژه از تنگناي زبان خود در               بيان حق
گروهي در مواجهه با اين مشكل خاموشي پيشه كرده و زبان سكوت برگزيده             . مخاطبان در دريافت آن حقايق    

ـادين                        . اند ـاني رمـزي و نم برخي نيز به اصطالح سازي روي آورده  و باورها و تجربه هاي روحي خود را در زب
ـا                  عرضه كرده اند،اما شمس تبريزي از آنا       ني است كه زبان خود را به سطح زبان عوام تنزّل داده و بي پيرايـه ب

ـان  .مخاطبانش سخن گفته است     از اين رو سخنان شمس برخالف بسياري از آثار نثر صوفيه كه بعدها در پرني
ـاده و       بهادب با صورتهاي گوناگون خيال عرضه مي شده، برجستگي و لطف و شكوه خود را                 ـان س  صورت زب

البته زبان شمس گاهي اوج مي گيرد و تصويري و رمزي مي شود بـه               . يعي گفتاري نشان مي دهد    بالغت طب 
  .گرددطوري كه فهم آن براي عموم دشوار مي

ـاي                       فراز و فرود زبان شمس بدان جهت است كه مقاالت، مجموعه اي از سخناني اسـت كـه او در زمانه
ـان تعليمـي او        . ان جاري كرده است   گوناگون و در حاالت مختلف و با اهداف متفاوت بر زب           طبيعي است كه زب

هنگام آموزش باورها و چگونگي سلوك عرفاني به مخاطبان با زبان احساسي او در گزارش تجربه هاي روحي               
  .خود متفاوت باشد

اقتدار، شفّافيت، متناقض نمايي، هنجارگريزي ، محاوره اي و عاميانه بودن،  روايت گري ، تأويل گرايـي و                   
ـابر      ميزان  روند كه   نگين بودن از مهمترين ويژگيهاي زبان عرفاني شمس به شمار مي          آه شدت و غلظت آنها بن

ـا    اين خصوصيات با اندكي تفاوت در زبان ساير عارفان نيز ديده مي           . كندموقعيتهاي گوناگون تغيير مي    شـود ام
ست كه در زبانش بازتاب يافتـه اسـت و          آنچه كه زبان شمس را از زبان ديگران ممتاز مي كند نگاه انتقادي او             

  .ريشه در سلوك رندانه و جسورانه او دارد
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