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Abstract 
Mystics to express their mystical experiences and teachings, chose a kind of 

expression called "mystical language". This language was used to explain and 

transmit mystical teachings and rituals and is divided into different categories. One 

of the most famous of them is its division into phrase language and sign language. 

The phrase language has been used to express mystical teachings and the sign 

language has been used to express mystical experiences. The basic element in the 

language of expression is mystical terms and in sign language, mystery, symbol, 

metaphor and…. Metaphor is one of the most important elements in sign language 

and plays an important role in expressing the deepest and most complex mystical 

perceptions in the form of sign language. Metaphor has different branches one of the 

most important and effective of them is abnormal metaphors. Among the abnormal 

metaphors, words that have a favorable place among the people like mosque, school 

and … sometimes used in a negative sense and words like wine, butler, lover and … 

which have a negative and distasteful meaning among the people of Sharia as well 

as public, are used in mystical poems with desirable and positive semantic 

application. This kind of use of words has faced different reactions due to its 

opposition to the custom of the people in different periods of time and sometimes 

because of this, some people have opposed the people of knowledge. This research 

studies important mystical texts in which abnormal metaphors are used and also 

investigate the roots and factors of the abnormal metaphors formation in the sign 

language based on documentary and library studies and in this way, tries to provide 

a ground for the correct understanding of the meanings of mystical texts. One of the 

most important findings of this study is that spread of malamatieye thinking in the 

field of Persian mystical poetry, Prevalence of poems describing the beloved in 

Samaa Meetings and the preference of the relative meaning of words over the 

original meaning are the most important factors and roots in the formation of 

abnormal metaphors in Persian mystical poetry. 
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 چکیده
 زبان این برگزیدند؛ «عرفانی زبان» نام به قالب بیانی خود، عرفانی تعالیم و ها تجربه بیان برای سلوک، و معرفت اهل

بندی شده است که یکی از  گوناگون تقسیمهای  به کار گرفته شد و به دسته عرفانی و مواجید برای تبیین و انتقال تعالیم
زبان اشارت است. زبان عبارت برای بیان تعالیم عرفانی و زبان اشارت  و عبارت زبان ها، تقسیم آن به مشهورترین آن

های عرفانی بوده است. رکن اساسی در زبان عبارت، اصطالحات عرفانی است و در زبان اشارت،  کننده تجربه بیان
ترین و  یکی از عناصر مهم در زبان اشارت است و نقش مهمی در بیان عمیق  تعاره و ... . استعارهرمز، نماد، اس

های مختلفی پیدا  شاخه های عرفانی در قالب زبان اشارت برعهده دارد. استعاره در زبان اشارت، ترین دریافت پیچیده
  های هنجارگریز، ارگریز است. در میان استعارههنج های ها استعاره ترین و اثرگذارترین آن کند که یکی از مهم می

بی دارند مانند مسجد،  و روند می کار منفی به مفهوم در گاه ...  و مدرسه واژگانی که در میان مردم جایگاه مطلو
اهل شریعت و عامه مردم، مفهوم منفی و ناپسند دارند، در اشعار  ساقی، معشوق و.... که نزد  شراب، واژگانی مانند

مردم در  عرف با مخالفت دلیل به روند. این نوع استفاده از واژگان انی با کاربرد معنایی مطلوب و مثبت به کار میعرف
اند.  ای با اهل معرفت به مخالفت برخاسته های مختلفی روبرو شده است و گاه بدین سبب عده با واکنش هر روزگار،

 مطالعات بر تکیه های هنجارگریز به کار رفته و با ها استعاره پژوهش با مطالعه بر متون مهم عرفانی که در آن این
کند و  زبان شارت بررسی می در های هنجارگریز را گیری استعاره عوامل شکل و ها ریشه ای کتابخانه و اسنادی

ن پژوهش های ای ترین یافته مهم سازد. از دریافت درست مفاهیم متون عرفانی را فراهم  کوشد از این طریق، زمینه می
در  معشوق وصف شعرهای فارسی، رواج عرفانی شعر مالمتیه و نفوذ آن در ساحت تفکر گسترش آن است که

های  گیری استعاره های شکل ترین عوامل و ریشه اصلی از مهم معنای بر کلمات نسبی معنای ترجیح سماع و مجالس
 هنجارگریز در شعر عرفانی فارسی است.

 

 زبان اشارت، استعاره، هنجارگریزی، مالمتیه. عرفان، :یکلیدی ها واژه

                                                           
های هنجارگریز عرفانی و سیر تطور  گیری استعاره بررسی و تحلیل شیوه شکل». این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان  1

 دانشگاه ادیان و مذاهب قم است. « ها در متون منظوم عرفانی فارسی از آغاز تا عصر حافظ آن
 n.ebrahimialavi@gmail.com                                                                                        . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:2
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 . مقدمه1
اند که زبان عرفاانی  اهل معرفت و سلوک، تعالیم و مواجید عرفانی خود را در قالب زبانی بیان کرده

های عرفانی را در قالب کالم رایا   توان تجربه نام دارد. شمار زیادی از عارفان اعتقاد داشتند که نمی
های عرفاانی  ن تجرباهو معمول بیان کرد و گروه دیگری از آنان بر این باور بودند کاه حتای اگار بیاا

رو، عرفا بر اساس دایرۀ واژگانی خود و باا توجاه باه  ممکن باشد، بسیار سخت و دشوار است. ازاین
هایی را برای بیان انتخاب کردند و از آن رو که ساابقه  شرایط مکانی و زمانی، کلمات، تعابیر و گزاره

ها،  ، باه دلیال شخصای باودن تجرباهها وجود نداشت و از دیگر سو و الگویی برای بیان این تجربه
زباان »اولین بیان تجربۀ عرفانی در قالب زبانی بیان شد که فهم آن برای همگان یکسان نبود و با نام 

وسیلۀ خوِد عارف یا شخص دیگری به  نامیده شد. اما زمانی که برای بار دوم، این تجربه به« اشارت
یافت و بر اثر تکرار، ایان تجرباه باه  مشخصی میآمد، بیان آن تجربه، قالب و هویت  گزارش درمی

کارد. ایان ناوع  رسید که در دیگران، مفهومی مشاترک از یان ناوع بیاان ایجااد می ثباتی نسبی می
بیان شادند. بناابراین، زباان « زبان عبارت»به خود گرفتند و در قالب « تعالیم عرفانی»ها نام  تجربه

گاردد. بخشای از متاون  تقسایم می« عبارت و اشاارت زبان»بندی مشهور، به  عرفانی در ین دسته
نمااد   عرفانی که از زبان اشارت بهره گرفته، برای بیان موضوعات و مفاهیم خود، از اساتعاره، رماز،

اند. در این میان، دامنۀ کاربرد استعاره در زباان عرفاانی، وسایم، متناوع و ساخت  و... استفاده کرده
های  توان به دو دستۀ استعاره های زبان عرفانی را می کلی، استعارهبندی  اثرگذار است. در ین تقسیم

بنادی کارد. آن دساته از متاونی کاه از  طبقه)عارف( های متناساب باا هنجاار  هنجارگریز و اساتعاره
اند، در شیوۀ بیان مفاهیم و مواجید عرفانی، از دیگار آثاار عرفاانی  های هنجارگریز بهره برده استعاره

هاایی مانناد شاراب، بااده، میخاناه، سااقی،  های هنجارگریز و واژه کاربرد استعاره شوند. متمایز می
در )پارادوکسایکال( نماا  هاای اساتعاری، فیاایی متناق  معشوق، زلف، خاال و... در قالاب ترکیب

شود که دامنه و شایوۀ تعامال لفاظ و معناا، سایال،  آورد و موجب می ساحت زبان عرفانی پدید می
اند و فهام  ها بیشتر در شعر عرفانی فارسی بررسای شاده ه شود. این نوع از استعارهچندالیه و پیچید

ها و  سادگی ممکن نیست، مگر آنکه ریشه برای مخاطب به  اند، کار گرفته ها را به شعر شاعرانی که آن
 ها در میاان ها در شعر فارسی مشخص شود. بازتااب ایان اساتعاره های استفاده از این استعاره زمینه

ای که با مفاهیم عرفانی آشنایی داشتند، از پرده و حجااب ایان  است. عده مخاطبان نیز متفاوت بوده
ناس می مفاهیم مجازی گذشته، به حقیقت مفاهیم دست می گرفتناد و  یافتند و با این شایوۀ بیاانی اس

طن و حقیقات توانستند حجاب مجاز را از پیش رو بردارند و باا که پرشمار بودند، نمی  ای دیگر عده
معنا را دریابند و به همین سبب، این زبان برای آنان نامأنوس بود و با برداشات اااهری از کلماات، 

گرفتناد کاه در مفهاوم حقیقای  ها در زبان عرفانی در نظر می همان نقشی را برای کاربرد این استعاره
وۀ بیاانی را بارای باازگو رفت. این موضوع موجب شد غیرعارفان دربارۀ کسانی که این شای کار می به

 خبر باشند. ها بی کردن احوال عرفانی برگزیده بودند، بد داوری کرده، از مقصد و ماهیت کار آن
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های هنجاارگریز در زباان  کارگیری اساتعاره های به این پژوهش با تکیه بر این پرسش اصلی که ریشه
ای باه بررسای  کتابخانه لعات اسنادی ومطا بر تکیه بر آن است تا با تمرکز بر آثار و  عرفانی چیست،

های عرفانی بپردازد و زمینۀ فهام مناساب آن دساته از  کارگیری هنجارگریزی در استعاره های به زمینه
های هنجااارگریز در حااالتی متناااق  و  هااا، اسااتعاره اشااعار عرفااایی را فااراهم سااازد کااه در آن

هم و تفسیر مناسب این گونه اشعار را فراهم ساازد. اند و با این کار، زمینۀ ف کار رفته پارادوکسیکال به
توان به یاری گرفتن عرفا از واژگان مغاایر باا هنجارهاای  از مفروضات مورد توجه در این مقاله، می

های هنجاارگریز در  کارگیری استعاره توان به زمانۀ خود، برای بیان تجارب عرفانی اشاره کرد و نیز می
های مختلف برای مبانی تصاوف  دانست که در دوره  ات فرهنگی و اجتماعیکالم عرفا را بر اثر تغییر

که کلماتی مانند شراب، ساقی، خال، زلف و... را باید نتیجۀ اشعاری محسوب  است؛ چنان رخ داده
کرد که در مجالس سماع عالوه بر شاعرهای تعلیمای، بارای وصاف معشاوق و خمریاات خواناده 

کرد که در لحظۀ وقوع تجربۀ عرفانی بارایش رخ داده  رف تداعی میشد و ذهن، حالتی را برای عا می
هاای  آورد و باا شانیدن واژه بود؛ به عنوان مثال، با شنیدن واژۀ خال، وحدِت مشهود را به خاطر مای

شد. این پاژوهش  های جمال الهی در او زنده می خمریات، ذوق و سرمستی ناشی از مشاهدۀ جلوه
رفانی و انواع آن به بحث استعاره و بیاان ماهیات آن خواهاد پرداخات و باا با بیان تعریفی از زبان ع

های هنجارگریز، باه تعریاف هنجاار، عارف و بیاان هنجاارگریزی در کاالم عرفاا  تمرکز بر استعاره
کارگیری معنای نسبی کلمات بار  پردازد و در پایان، تفکر مالمتیه، مجالس سماع و ترجیح در به می

 داند. های عرفانی می های ایجاد هنجارگریزی در استعاره یشهمعنای اصلی را از ر
ای برای این پژوهش چنادان  گرفته در آثار ادبیات عرفانی، پیشینه های صورت بر اساس بررسی

 15فرد و محمادی در شامارۀ  توان اثری منسجم در این زمینه یافت. میربااقری مشهود نیست و نمی
اند کاه بحاث زباان  عبارت و اشارت در عرفاان اساالمی نگاشاته ای با نام پژوهشنامۀ عرفان، مقاله

های عرفانی و هنجارگریزی موجود در  اند، اما به بیان استعاره خوبی شرح داده عرفانی و انواع آن را به
و « بااده»به طور خاص به بررسی اساتعارۀ  بادۀ عشقاست. پورجوادی در کتاب  ها پرداخته نشده آن

های  گیری اساتعاره های شکل پردازد، ولی زمینه یری آن در عرفان اسالمی میگ برخی از دالیل شکل
بررسای مباانی و ساازوکارهای »است. سیدحسان سایدترابی در مقالاۀ  هنجارگریز در آن ذکر نشده

فصلنامۀ عرفان اسالمی بحث زبان عرفانی و نقاش اساتعاره  41در شمارۀ « استعاره در متون عرفانی
 های ایجاد هنجارگریزی در آن وجود ندارد. د، اما هیچ اثری از بررسی ریشهکن را در آن مطرح می

 

 . زبان عرفانی2
گونه اسات  ها برای انتقال معانی است. هستی انسان، اساسًا زبان ای از عالئم و نشانه زبان، مجموعه

آن به زبان بنگارد  شود که او نتواند جایگاهی فراتر از زبان بیابد، تا از و این زندگی در زبان باعث می
ای  . هر عنصر زبانی، دو رویۀ لفظ و معنا دارد که با یکدیگر رابطه(2/556: 1375)احمدی، و بیندیشد 



 1400/5،  زمستان 4، شمارۀ 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

تاوان  توان با الفاظ متفاوتی بیان کرد و از سوی دیگر، برای هر کلمه می دوسویه دارند. هر معنا را می
ها، بر اساس شرایط مختلف، دچار  واژگانی زبانچندین معنا در نظر گرفت. در طول تاریخ، معانی 

است؛ به این معنا که صورت واژه ثابت ماناده، ولای مفهاوم آن دچاار دگرگاونی  تحول و تطّور شده
دهد که زبان برای بیان ین مفهوم خاص، عبارت مناسابی  است و این امر، بیشتر زمانی رخ می شده

رای بیان این گونه مفااهیم، واژگاانی خااص انتخااب نداشته باشد. صاحبان اندیشه در تمام علوم، ب
های علمای خاود را  ها و گسترش معانی واژگان موجود در زبان، یافته اند، تا بتوانند به کمن آن کرده

 به دیگران برسانند.
های خود را به دیگران منتقال کنناد و باه بیاان تجربیاات عرفاانی  عرفا برای آنکه بتوانند اندیشه

واژگاان و   زبانی به نام زبان عرفاانی اساتفاده کردناد؛ زباانی متشاکل از اصاطالحات،بپردازند، از 
کناد و در خاالل ایان سافر،  کلمات ویژه. عارف برای رسایدن باه معرفات، مسایری را ساپری می

پاذیر  های المانی و نورانی را کنار زده، شهود حقایق عالم مااورای طبیعات بارای او امکان حجاب
نمایند که وی از گذشته و آینده  رسد زمانی تجربیات عرفانی به سالن رخ می ر میشود، اما به نظ می

به عالم وحدت پا گاذارد. شااید در ایان لحظاه، « حال»رها شده باشد و فراتر از زمان و مکان، در 
هاای عرفاانی خاود را  های ذهنای و زباانی، تواناایی بیاان دریافت سبب دور بودن از گزاره عارف به
است و اجزا و ابعادی در آن وجود ندارد که  شد؛ زیرا تجربیات او در ساحتی بسیط رخ دادهنداشته با

هاا تنهاا در عاالم کثارت  بتوانند به صورت مفهوم به زباان آیناد و ممکان اسات بیاان ایان دریافت
. بنابراین، عارف پس از درک آن تجربۀ عرفانی، حقاایق عاالم (310: 1388)استیس، پذیر باشد  امکان

دهاد و چاون واژگاانی بارای  دت، کشف و شهود را با اشیاء و وقایم عالم شهادت مطابقات میوح
: 1373)پورجاوادی، کند که بر اشیاء ماّدی داللت دارناد  ها ندارد، از کلماتی استفاده می بازخوانی آن

لۀ شاود، جاز باه وسای هرگز تعبیری از آن ]حقیقت[ متصاّور نمی».... القیات:  و به گفتۀ عین (23
شن بیاان آنچاه باا معیارهاای محادود بشاری تبیاین  . بی(67: 1926القیات،  )عین« واژگان متشابه

ها دشواری بیان را باه هماراه دارد،  های قراردادی، غیرممکن است و نقل آن شود، به وسیلۀ واژه نمی
مجاازی  هاای موجاود در معناایی اما به هر صورت، عارف برای انتقال آن مفااهیم، نااگزیر از واژه

کند؛ زیرا ابزار دیگری برای انتقال این مفاهیم نخواهد داشت. زبان عرفانی به دلیل عادم  استفاده می
ترین هنرمندی  است و این، بزرگ های آن با عالم ماّدی، از زبان معمولی فاصله گرفته سنخّیت تجربه

و نباوِد واژۀ مناساب  عرفا به عنوان گویندگان ین زبان خاص است که با وجود عدم ارفیت زباانی
آورناد و باا  ای و تکراری گذشته را به خدمت خاود درمی های کلیشه برای بیان معانی عالم باال، واژه

دادن معنایی تازه و مجازی به کلمات، یا ترجیح معنای نسبی یان کلماه بار معناای اصالی آن، باه 
ند کاه آن معاانی ا هرچند واقف. (249: 1370)پورجوادی، یابند  مقصود خود در انتقال معنا دست می

 هایی توصیف کرد: توان با چنین واژه واال را نمی
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 گرچاااه شاااد معنااای در ایااان صاااورت پدیاااد
 

 صاااورت از معنااای قریاااب اسااات و بعیاااد 
 (342/ 1: 1381)مولوی،                                      

های اجتماعی در جامعۀ مسلمانان سار برآوردناد و باه بیاان  از زمانی که صوفیان در قالب گروه
گزیدناد و  های خود برمی تجربیات و نظریات خود پرداختند، ناگزیر باید زبانی برای دفاع از اندیشه

از اینجا بود که زبان تصوف کالسین پدیادار شاد؛ یعنای اواساط قارن دوم هجاری قماری و سایر 
. (250: 1370)پورجاوادی، املی این زباان تاا اواساط قارن چهاارم هجاری قماری اداماه داشات تک

است، اما مّد نظر در اینجاا، تقسایم زباان  های مختلفی برای زبان عرفانی صورت گرفته بندی تقسیم
زبان عبارت به عناوان زباانی روشان و گویاا، آنچاه را عرفانی به زبان عبارت و زبان اشارت است. 

کرد. هدف این زبان، انتقال تجربیات عرفاانی ساالن  در درون سینۀ خود داشت، آشکار می عارف،
گاهاناه و هوشایار  به مخاطبان و تعلیم است؛ متکّلم در به کار بردن واژگان و تعاابیر خاود، کااماًل آ

شاوند، ولای در  کار گرفتاه می کند. اصطالحات زبان عبارت تقریبًا در دیگر علاوم نیاز باه عمل می
 عرفان، معنایی متفاوت دارند؛ مانند اصطالحات فنا، بقا، سفر، خوف، رجا و... .

کارگیری زباان عباارت در بیاان تجربیاات، عارفاان بااز هام بارای بیاان برخای از  با وجاود باه
شادند؛ زیارا عباارت، تعیاین و تحدیاد معناا  های باطنی خود با مشاکل زباان مواجاه می دریافت

واسطۀ خود با خدا را بیان کند، با  کرد تجربیات بی که عارف قصد می اما زمانیای نهایی بود.  گونه به
کار  شد. بنابراین، نوع دیگری از زبان به نام زبان اشارت به وسیلۀ عارفان باه کمبود واژگان مواجه می

. زبانی که قصد آن، رساندن مفهوم، بدون تعریف و مرزبندی باود (251: 1370)پورجوادی،  گرفته شد
قلمارو زباان اشاارت، . (104: 1385)نصار،  داشت و برای انتقال معنا، آن را در افقی گسترده نگاه می

های صوفیانه بود. در زبان  ذوق و روح عارف و عرصۀ تجلی آن در شعر، غزل، شطحیات و مناجات
ر شاد؛ زیارا زباان عااطفی، تاأثی های عارف با زبان عاطفی به خوانناده منتقال می اشارت، دریافت

گذاشت. با گذر زمان، زبان اشارت بیشتر از زبان عبارت ماورد پساند  بیشتری بر مخاطب خود می
قرار گرفت، نه به این معنا که زبان عبارت به طور کامل از میان اهل طریقت رخات بربسات، بلکاه 

باارت در استقبال در استفاده از زبان اشارت بیشتر بود. یکی از دالیل این استقبال، نااتوانی زباان ع
 است: بیان تجارب عرفانی بود که در کالم برخی از عرفا وارد شده

 

 از گفاااتن عباااارت، گااار عبرتااای نگیاااری
 

 در گاااردن اشاااارت، معنااای گزیاااد بایاااد 
 (875: 1362)سنایی،                                  

امکان گسترش به دلیل زبان اشارت، حقایق عرفانی را در قالب رمز، نماد، تمثیل و استعاره 
...  توان عبارت دانست از هر عالمت، اشاره کلمه، ترکیب یا کرد. رمز را می ها بیان می معنایی در آن

هایی  . تمثیل نیز داستان(4: 1368)پورنامداریان، که بر مفهومی جدا از معنای ااهری داللت دارد 
کنند  بیان می )تمثیل رمزی(یا پنهان  )تمثیل(کوتاه یا بلند هستند که فکر یا پیامی را به صورت آشکار 

ای دارند؛ چراکه بخش اصلی زبان  های زبان اشارت جایگاه ویژه . در این میان، استعاره(119)همان: 
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کار گرفت و دو  ای دیگر به ای را به جای واژه توان واژه ها، می دهند و بر پایۀ آن شعر را تشکیل می
ا هم پیوند داد و این تناسب نداشتن معناها در ین سطح، موضوعی را که از یکدیگر جدا هستند، ب

کند. استعاره در زبان دینی و زبان ادبی، جایگاهی ویژه  انسان را با تناسبات معنایی جدیدی آشنا می
)شفیعی کدکنی، داند  خلدون، شعر را کالمی مبتنی بر استعاره و اوصاف می دارد، تا آنجا که ابن

پنهان بودن معنا در قالب استعاره است که این امر، حفظ   ل این اهمیت،. یکی از دالی(113: 1366
های هنجارگریز در میان عرفا  اسرار را از نامحرمان در بر دارد و به همین دلیل، استفاده از استعاره

دهد  رواج یافت. محققان ادبیات بر این باور هستند که استعاره بخش اصلی زبان شعر را تشکیل می
عر، انتقال معنا نیست، بلکه در پی آفرینش معناست و راه این آفرینش معنا از خلق و هدف شا
ها و باور خود را  گذرد. هر عارف با وارد کردن چند استعارۀ اصلی در آثار خود، اندیشه استعاره می

ها خواهد بود  گیری منظومۀ فکری عارف، وابسته به این استعاره کند و شکل به خواننده منتقل می
توان اهمیت بررسی استعاره را در زبان اشارت درک  . با توجه به این نظر، می(555: 1392)همان، 

 توان به نوع نگرش عارف دست یافت. کرد؛ چراکه با بررسی آن می
 

 . استعاره3
گاذاری  رود و در اصطالح، باه نام کار می به« چیزی را به عاریه خواستن»استعاره در لغت به معنای 

. (1/152: 2002جااحظ، )ای کاه جاایگزین آن اسام شاود  گونه شود، به اسمی دیگر گفته میچیزی با 
دانند که میان معنای مجازی و حقیقی آن عالقۀ مشابهت وجاود  اهل بالغت، استعاره را مجازی می

گیارد  تنهایی ماورد بررسای قارار می داشته باشد و به دلیل اهمیت، از دیگر مجازها جادا شاده، باه
. کلماه در اساتعاره، (107: 1315)آق اولای، اند  نامیده« مجاز باإلستعاره»و آن را  (153: 1386 )شمیسا،

: 1412و جرجاانی،  360تاا:  بی  )تفتاازانی،گزیناد  است، برمی معنایی غیر از آنچه برای آن قرار داده شده
352). 

امم و قریناه، باه اناواع استعاره بر اساس ارکان خود، یعنی مستعار، مستعاٌر له، مستعاٌر مناه، جا
است؛ از جمله استعارۀ وفاقّیه، استعارۀ عنادّیه، عامّیه، خاصّیه، اصالّیه، تبعّیاه،  گوناگونی تقسیم شده

ها  . با توجه به گستردگی تعریف هر ین از این استعاره(371ا364تا:  )تفتازانی، بیمکنّیه و...   مصّرحه،
کنیم و تنها باه دو  نظر می ها صرف از توضیح جداگانۀ آن و عدم تناسب مستقیم با موضوع این مقاله،

نوع استعارۀ مصّرحه و مکنّیه پرداخته خواهد شد. استعاره، ناوعی تشابیه فشارده اسات کاه در ناوع 
به  تنهایی حیور دارد و در نوع مکنّیه، مشّبه حاضر است که از آن ارادۀ مشابهٌ  به به مصّرحۀ آن، مشبهٌ 

 .(283: 1375)مازندرانی، شود  می
و )تکاراری( های قاراردادی  شده، باید استعاره را در دو نوع استعاره های بیان بندی عالوه بر تقسیم

های خاص یا دیگرگون نیز بررسی کرد. گاهی عرفاا بارای کلماات معماولی زباان، معاانی  استعاره
انناده باا توجاه باه شود و خو کنند؛ یعنی چند معنی برای ین واژه در نظر گرفته می ای وضم می تازه
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های قاراردادی، بار اثار کوشاش  یابد. اینجاست که اساتعاره قراین، معنای مورد نظر عارف را درمی
گاه شاعر ساخته می اسات، مفااهیمی جدیاد و  شوند و با واژگانی که از قبل وجود داشته درون خودآ

کند  های خود ایجاد می فتهایی جدید برای بیان دریا شود. در مقابل، گاهی عارف واژه زیبا بیان می
گااه  های قاراردادی پدیاد مای هایی خاص و دیگرگون با گسترش اساتعاره و استعاره آورد کاه ناخودآ

ای  ناپذیر عارف را به زبان درآورند و معانی تازه های درونی بیان توانند دریافت شوند و می ساخته می
 .(334ا331: 1391)فتوحی، در برابر چشمان خواننده خلق کنند 

شود: الف. زباان ارجااعی،  بندی برای زبان در نظر گرفته می شناسی، دو تقسیم در مباحث زبان
ب. زبان عاطفی. زبان ارجاعی در تمام حاالت، معنای یکسانی دارد، ولی زباان عااطفی، معناایی 

آورد. مفااهیم علمای،  شناور دارد که ذهنیاتی متفاوت از دیگران بارای هار شاخص باه وجاود مای
ر ساحِت ارجاعی زبان هستند، ولی مفااهیم عرفاانی، غارق در سااحت ارجااعی زباان منحصر د

های تکراری در زمان بیان تجربیات عرفانی، از معنای عاام خاود  . استعاره(31: 1392)شفیعی کدکنی، 
های زباانی،  ریختن معاانی و سااحت  گیرند و با درهم فاصله می  که در ساحِت ارجاعی قرار دارند،

مرور زماان بار اثار کااربرد زیاادی کاه در گفتاار روزمارۀ ماردم  کنند و به دیدی خلق میمفاهیم ج
های  روند که معنایی آشکار دارناد. برخای از ایان اساتعاره هایی به شمار می اند، جزء استعاره داشته

. هنجار هستند؛ به این معنا که مطابق با عرف و شرع و نیز مورد پسند عامۀ مردم هساتند تکراری، به
های مورد پسند عارف و شارع  ها، هنجارگریز هستند و از بایسته ای دیگر از این نوع استعاره اما دسته

)عشاق، و واژگاان مرباوب باه معشاوق  )می، جام، ساقی و...(اند؛ مواردی مانند خمریات  فاصله گرفته
هنجارگریزی هساتند های  گیرد، استعاره . آنچه مورد بحث در مقالۀ پیش رو قرار میعاشق، خال، و...(

 اند. کار گرفته شده که در زبان اشارت عرفانی به
 

یزی 4 یزی( )عرف. هنجارگر  گر
یف  تعر

، باه عناوان قاانون یاا «گونیاا»به معناای  Normدر علوم اجتماعی با معادل انگلیسی « هنجار»واژۀ 
و عباارت ( 249: 1375)بیرو، رود که باید راهبری یا هدایت ین رفتار را موجب شود  کار می اصلی به

شود و معیارهاای تأییاد یاا عادم تأییاد اجتمااعی را  ای که از طرف اجتماع دیکته می است از قاعده
. دورکایم هار ویژگای، حالات یاا صافتی را کاه باه ناوعی (158: 1386و ژوزه،  بدار)کند  منعکس می

شاود کاه  هنجار خوانده می ی بهشناسی اجتماعی، رفتار خواند. در روان هنجار می عمومیت یابد، به
: 1370)سااروخانی، موجبات تعجب و استهزاء را فاراهم نساازد و افاراد آن را دور از انتظاار نپندارناد 

کار  قرار دارد و به معناای رفتااری باه ((Anormie» anomy» هنجاری . در مقابل هنجار، واژۀ بی(492
 .(27)همان: باین داشته باشد رود که با قواعد و هنجارهای مورد قبول جامعه ت می
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هنجاری کالم یا رفتار، بر محور عرف  کند. هنجار یا بی هنجار با عرف پیوند استوار پیدا می
شود. به این سبب، ضروری است عرف، تعریف و ماهیت آن تبیین گردد و انواع و مراتب  تبیین می

 کرد.آن شناخته شود، تا بتوان رابطه و نسبت عرف و هنجار را تعیین 
، امری است که در (1/153م.: 1988)ابن منظور، عرف در لغت به معنای معروف در مقابل منکر 

و در اصطالح، به انجام یا ترک روشی در گفتار یا کردار گفته  میان مردم، متداول و مرسوم باشد
گفته کنند و انجام دادن آن در شریعت رواست و به چیزی  شود که مردم بر طبق آن رفتار می می
)شرتونی، اند  های سالم آن را پذیرفته است و انسان شود که بر اساس عقل، در میان مردم رای  شده می

 .(769ق.:  1403
 اند: هایی برشمرده عرف شرایط و ویژگی برای

 . بین تمام یا بیشتر مردم رای  باشد؛1
 های گوناگونی از آن به دست داد؛ . چندان دقیق باشد که نتوان برداشت2
 . با عقالنّیت عمومی جامعه موافق باشد؛3
وگو وجود نداشته باشد؛ به این معنا که قراردادی  . عدم تصریح به خالف در کالم دو طرف گفت4

 برخالف عرف، در کالم طرفین منعقد نشده باشد؛
. (407: 1370)جناتی،  . مطابق با عرف و عادت دوران گذشته یا زمان کنونی باشد، نه آینده5
براین، اگر عملی در ین زمان به عنوان عمل مخالف با عرف انجام شد و پس از مدتی، عرفی بنا

شده در زمان گذشته را نیز مطابق با  توان عمل انجام سو با آن در میان مردم روای  یافت، نمی هم
 عرف دانست.

 کند: عرف در سه ساحت نمود پیدا می
 مذهبی، ملی، قومی و...؛  مراسمها: مانند نوع برگزاری  ا عرف رای  در آیین

 ا عرف رای  در رفتار: مانند نوع پوشش، آداب معاشرت و مهمانی و...؛
 رود. کار می هایی که در زبان روزمره مردم به ها و عبارت ا عرف رای  در زبان: واژه

بنادی  شده بارای عارف، یعنای آیاین، رفتاار و زباان، عارف را طبقه بر اساس سه ساحت مطرح
ها، عرف به دو دستۀ عرف عاام و  بندی اند. در یکی از این تقسیم ند و برای آن اقسامی برشمردها کرده

شود کاه زباان،  هایی ویژه گفته می های گروه است. عرف خاص به اعمال و روش خاص تقسیم شده
باا شاود و  مکان یا کاری مشترک دارند. این نوع از عرف، همراه با تغییرات جامعه دچار دگرگونی می

یاباد. در مقابال، عارف عاام دربردارنادۀ عارف عملای و  هاای اجتمااعی افازایش می افزایش گروه
است؛ عرف عملی، متکی باه عمال  غیرعملی است که در میان مردم ین کشور یا جامعه رای  شده

کارگیری معناای خااص الفااظ در معناای عاام اسات  افراد ین قوم یا کشور و عرف غیرعملای، باه
شاود و باه  . این نوع از عرف با ناام عارف لفظای نیاز شاناخته می(4/2527: 1388دی، )جعفری لنگرو

است و گروهای از ماردم  گردد که در محاورۀ ین قوم به صورتی خاص قبول شده واژگانی اطالق می
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: 1386)همان، کار برند  ها را در معنایی غیر از معنای حقیقی و رای  خود به اند که آن با هم توافق کرده
449). 

در این مقاله، بررسی عرف رای  در زبان به دلیل تطبیق باا موضاوع، ماورد دقات بیشاتری قارار 
روناد کاه باا ماهّیات فرهنا  و  کار می ها و عباراتی به ها، کنایه خواهد گرفت. در عرف زبانی، َمَثل
برقرار کنند. ترین شکل ممکن میان مردم ارتباب  توانند به لطیف باورهای مردم همخوانی دارند و می

گیارد.  این نوع از عرف، یعنی عرف لفظی، بخشی از عرف عام را نیز از جنبۀ غیرعملی آن در بار می
کننااد، امااا  برخاای از عارفااان در کالمشااان از واژگااانی مطااابق بااا عاارف زبااانی خااود اسااتفاده می

ن و هنجارهاای گریزی کالم آنان در میان مردم پابرجاست. هنجارگریزی کالم عارفان باا قاوانی عرف
مورد قبول جامعه در تیاد است؛ به سخن دیگر، برخی از عرفا در طول تاریخ، به حفظ رفتار و باور 

یاا گفتاار )مالمتیاه( اند و گاهی دست به هنجارگریزی در رفتاار  خود با وجود فشار دیگران ادامه داده
 اند. زده های هنجارگریز( گویی و استعاره )شطح

 

یزی در 5  کالم عرفا. هنجارگر
شده در ین جامعه به طور معمول، معنایی خاص را در بار دارناد،  کار گرفته های به واژگان و عبارت

تدری  با معناای اصالی خاود فاصاله پیادا  اما گاه در میان گروهی خاص از مردم، برخی واژگان به
باورهاای طرفاداران یابند. این دسته از واژگان، مطابق با مسلن و  است و مفاهیمی متفاوت می کرده

کار رفته در کالم آنان موافق با عرف غالب مکتب خودشان است؛ از جملاۀ  خود هستند و واژگان به
 های رای  در میان عرفا اشاره کرد. توان به شطحیات و استعاره این واژگان می

 العرب لساا و  المحیط قااوس های لغات متقادم، از جملاه  در بسیاری از کتاب« شطح»واژۀ 
است  ، معنای اصطالحی این کلمه را در میان اهل تصوف ذکر کردهالمسارد اقرباست. مؤلف  امدهنی

رانناد  و آن را عبارتی دانسته که متصوفه در حالت غیب از خویش و غلباۀ شاهود حاق بار زباان می
ای از وجد  آور برای توصیف تجربه . سّراج طوسی، شطح را نوعی تعبیر شگفت(591: 1403)شرتونی،

. تعریفی که سّراج از شطح به (375: 1914)سراج، کند  داند که با قدرت، ذهن عارف را تسخیر می یم
رو شده و بر مبنای دیادگاه ساّراج، دقاایق و  های بعد با اقبال دیگر عرفا روبه دهد، در دوره دست می

که ارف محادود توان بیان اسراری دانست  اند. به طور کلی، شطح را می زوایای شطح را تبیین کرده
ها را نادارد و باه هماین دلیال، در کاالم و رفتاار عاارف، مااهیتی  واژگان انسانی، گنجایش بیان آن

های شاطح، یعنای  . واالتارین نموناه(169: 1395، فرد و میربااقری )جعفارییابند  متناق  و متشابه می
ّبتی إالّ »و « أنا الحق»، «سبحان ما اعظم شأنی»عباراتی مانند  در کاالم صاوفیانی « االله لیس فی جس

 .(52: 1382 )بقلی شیرازی، است  بن منصور حالج نمود پیدا کرده مانند بایزید بسطامی و حسین
کار  کاربرد شطح و استعارۀ هنجارگریز، از نگاه عرف و شرع، ناموزون و غیر قابل درک است و به

ها  را به کفر متهم کنند؛ زیارا انساان ها ها به وسیلۀ اهل طریقت باعث شد تا برخی افراد، آن بردن آن
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نمایناد، اماا  اندیشند و کلمات را به صاورت قاراردادی اساتفاده می همیشه با ذهن منطقی خود می
گاه آن را با ذهن منطقای  گشایند، میزمانی که عارفان برای بیان تجربیات عرفانی خود لب به سخن 

باا تصاویرگری و زباان ادبای باه بیاان آن  وکنناد  میدهند و از حالت بسیط خاارج  خود تطبیق می
کنند. در هار کادام  و گاه بدون دخالت ذهن منطقی خود، سخنانی را بر زبان جاری می ؛پردازند می

شود؛ به این معنا که وقتای باا بیاان ادبای  از این حاالت، واکنش مخاطبان به کالم عرفا متفاوت می
سنجند و با اینکاه واژگاان را  با نموِد ذهنی خود می کنند، آن را های عرفانی عارف برخورد می تجربه

بینند، نه تناق ،  یابند، چون تنها تفاوت، میان کالم خود و عارف می متفاوت با نموِد ذهنی خود می
ساتایند. اماا  ها لذت برده، آن را می پردازند و حتی گاهی از کالم آن معمواًل به مخالفت و انکار نمی

شاود، چاون واژگاان بادون  در قالب شطح یا اساتعاره هنجاارگریز بیاان میزمانی که این تجربیات 
هاا را باا نماوِد ذهنای خاود در  شود، مخاطاب آن دخالت ذهن منطقی عارف، بر زبان او جاری می

 .(153: 1392  ،و همکاران )جاللیکند  ها مخالفت می بیند و با آن تناق  می
کنندۀ سرل بررسی کرد. از  ار آستین و نکاِت کاملتوان بر اساس نظریۀ کنش گفت این نظریه را می
هاای  شاوند. گزاره های توصیفی و ارزشی تقسایم می های زبانی به دو نوع گزاره نظر فیلسوفان، گزاره

معنایی  پذیر نبودن و بی کنندۀ عواطف و احساسات شخصی هستند و به دلیل تجربه ارزشی تنها بیان
هاای توصایفی قارار  هاا، گزاره نی ندارند. در مقابل، ایان گزارهها، اهمیت چندا معیارهای منطقی آن

کنناد. جاان آساتین باه عناوان اولاین  دارند که با توصیف واقعیت، نقش اصلی را در زبان بازی می
کند که نقاش اصالی  بندی فیلسوفان را رد و بیان می کنندۀ نظریۀ کنش گفتار، این تقسیم شخص بیان
شاود؛  واقعیات دانست، بلکه عالوه بر آن، اعمال زیادی با زبان انجاام می توان تنها بیان زبان را نمی

ایان گوناه «. شاود این مکاان افتتااح می»گوید:  مانند افتتاح ین مکان پس از کالم مسئولی که می
شوند و نظریۀ جان آستین با نام نظریاۀ کانش  نامیده می« کنشی»های زبانی،  ها و گزاره افعال، جمله
سرل در ادامۀ تکمیل نظریۀ کنش گفتاار،  .(65 -64 :1391)زرقانی و اخالقای،  است ه شدهگفتار شناخت

گیارد کاه عبارتناد از: ااهااری، ترغیبای، تعهادی، عااطفی و  بندی برای آن در نظار می پن  تقسیم
شمرد؛ باه ایان معناا  های گفتاری برمی عقالنی. وی دو نوع کاربرد مستقیم و غیرمستقیم برای کنش

رو هساتیم،  اشد، با کنش گفتار مستقیم روبهکه اگر مقصود گوینده از کارکرد پرسشی، بیان پرسش ب
ولی اگر این نسبت از بین برود، یعنی با استفاده از ساختار پرسشی در پی درخواست کاردن باشاد، 

« هوا گرم نیسات »است؛ به عنوان مثال، اگر شخصی با بیان جملۀ  کنش گفتار غیرمستقیم رخ داده
اسات  ، از کنش گفتار غیرمستقیم اساتفاده کرده«کنیدپنجره را باز »به دنبال این درخواست باشد که 

شاود؛  های آثار ادبی نیز دیده می این دو کاربرد مستقیم و غیرمستقیم در گفتار، در گزاره .(75 :همان)
بندی کانش ااهااری سارل  به این معنا که ممکن است عبارتی در سطح معنایی اولیۀ خود در دساته

های ترغیبی قرار گیرد؛ باه عناوان مثاال، شاطح  ویه در گروه کنشدیده شود. اما در سطح معنایی ثان
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هاای ااهااری در  جازو کنش (186 :1382 بقلی،)« توحید محو آثار بشریت است، و تجّرد الوهیت»
 های ترغیبی است. گیرد و در سطح ثانویه، معنایی جز کنش سطح معنای اولیه قرار می

ها با برهم ریخاتن هنجاار  شطحّیات عرفا از نظر ساختاری به شعر نزدین است و بسیاری از آن
گیرند، اما تفاوتی در این میاان وجاود دارد و آن اینکاه  منطقی زبان، حتی از برخی اشعار پیشی می

نظاام که شطحیات نظم ندارد و تنها  شعر، دارای نظم، به معنای رعایت وزن و قافیه است، در حالی 
شناسانه در شاعر را دارد؛ مفهاومی کاه  شعری به معنای وجود مفهومی پیچیده، دشواریاب و جمال

: 1389)شافیعی کادکنی، گردد و نسبت به نظام ارزش بیشاتری دارد  اصل و اساس شعر محسوب می
گاذارد و چاون  ها، پا به عرصاۀ کااربرد عااطفی زباان می . صوفی در بیان شطحّیات و استعاره(241
رود و باه کاالم خاود تشاخص  های ذهنی خاصی دارد، از هنجارهای عادی زباان فراتار مای ربهتج
 .(429: 1392)همان، بنابراین، کار شّطاح و شاعر، عبور از هنجارهای عادی زبان است   دهد. می

های هنجاارگریز اسات، اکناون جاای ایان  با توجه به بحث اصلی این مقاله که بررسی استعاره
ها به متون عرفانی چیست و از کجاا سرچشامه  ماند که ریشۀ ورود این نوع استعاره یپرسش باقی م

 گیرد. می
 

یزی در استعاره6 یشۀ هنجارگر  های عرفانی . ر
ای در متن ااهر شوند  های تازه آورند، تا بتوانند در نقش ای را برای واژگان فراهم می ها زمینه استعاره

یکای از   های مختلف اهور دارند: ها و میدان ن معانی در ساحتو معانی جدیدی را در بر گیرند. ای
آید کاه مجاال  ساحت هنجارگریزی است. بر این اساس، بستری برای زبان پدید می  ها، این ساحت

های متناوع معناایی را در ایان زباان بیاان کناد.  دهاد، تاا الیاه ای پیش روی عارف قرار می گسترده
البتاه تماام   یاباد. نما اهاور می جدید به صورتی پیچیده و متناق هنجارگریزی در این بستر زبانی 

کنند، به ین اندازه و با ین شیوۀ واحد از زبان عرفاانی  کسانی که به نحوی با طریقت پیوند پیدا می
شناساان در اثار  هاا در اجتمااع از نظار جامعه اناد. هنجارگریزی با رویکرد هنجارگریزی بهاره نبرده

هاای ساریم اجتمااعی  انند کاهش قدرت هنجارها و قاوانین و رخ دادن دگرگونیعوامل گوناگونی م
. هنجارشاکنی (28: 1370)سااروخانی، شاود  آید و موجب بروز رفتارهای ضد اجتماعی می پدید می

های مالمتیه، رواج مجالس سماع و ترجیح معناای نسابی  عارفان نیز ریشه در مواردی مانند اندیشه
هایی کاه بیشاتر موافاق باا  آید. برخی از اهل طریقت با توصیه به وجود می کلمات بر معنای اصلی

های عرفاانی خاود باه هنجاارگریزی دسات  های مالمتی است، برای بیان مواجیاد و تجرباه اندیشه
ای دیگر رفتاری نزدیان باه مانش مالمتیاه  ها خود مالمتی هستند و دسته ای از آن زنند که دسته می

 دارند.
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 مالمتیه. تفکر 6-1
های زاهدانه و متصاوفانه باه شامار  ترین مراکز رشد اندیشه در نیمۀ دوم قرن سوم، نیشابور جزء مهم

های بزرگی که با مشی  های فکری این منطقه، مالمتیه است. شخصیت ترین جریان رفت. از مهم می
ابوعثماان »له یافتگان مکتب ابوحفص حداد هستند؛ از جم شوند، بیشتر پرورش مالمتیه شناخته می

/ 2: 1369)سالمی، « بن محماود نیشاابوری محفوظ»و « بن شجاع کرمانی ابوالفوارس شاه»، «حیری
تدری  به تروی  این طریقه همات گماشاتند. تحقیاق درباارۀ پیشاینۀ مالمتیاه، خاود از  که به( 363

نجد، اماا گ برانگیز در حوزۀ تاریخ تصوف است که مجال بیان آن در این پژوهش نمی مباحث بحث
آنچه مهم است اینکه به حّد و مرزی مشخص برای پیدایش این اندیشه و تعیین مؤسسی واحد برای 

بندی سلمی درباارۀ اهال تصاوف تاا پایاان سادۀ  که به موجب دسته چنان  توان دست یافت؛ آن نمی
ر دارند و این به گیرد که بزرگان مالمتیه در آن قرا چهارم، بایزید بسطامی نیز در شمار کسانی قرار می

تارین مالمتای نیشاابور،  . پرآوازه(32: 1387)شافیعی کادکنی، معنای پیوند بایزید باا مالمتیاه اسات 
که به دلیال داشاتن  (22)ر.ک؛ هماان: بود « قّصار»معروف به « بن احمدبن عماره ابوصالح حمدون»

شیخ »گوید:  ربارۀ او میاست و سلمی د مشی مالمتی شدید، از او به عنوان مؤسس مالمتیه یاد شده
. از نیماۀ دوم (109: 1424)سالمی، « مالمتیه بود در نیشابور و مذهب مالمتیه توسط او انتشار یافات

های تفکرات مالمتیه در میان مردم و جامعۀ نیشابور آشکار شد و باه دنباال  آرامی نشانه قرن سوم، به
ادعای رهایی از حجاب ریاا و قباول خلاق و خود، شیوۀ رفتاری متمایزی پدید آورد که پیروان آن با 

دستیابی به مراتب صدق و اخالص، اعمالی از خود بروز دادند که نوعی تعارض را با آداب و رساوم 
ساخت. ناگفته نماند که طریقاۀ  رای  در اجتماع و هنجارهایی که مردم بدان پایبند بودند، آشکار می

هاای صاوفیه دانسات کاه در  ص در میاان دیگار گروهای متمایز و مشاخ توان طریقه مالمتیه را نمی
ها و تعالیم خاود بپاردازد؛،  چارچوب ساختاری مشخص در حلقۀ مریدان و مراد، به تروی  اندیشه

ای هستند که بیش از قرار گرفتن در قالاب سااختاری متماایز، بار محاور بیانش و  ها طریقه بلکه آن
تاوان گفات کاه تفکار  . در واقام، می(2/337: 1369، هماان)شدند  های این تفکر متمرکز می اندیشه

ها متناسب باا  مالمتیه با نوسان و شدت و ضعف در میان گروه زیادی از اهل تصوف اثر گذاشته، آن
دادند کاه تحلیال ایان رفتارهاا  رفتارهایی را از خود بروز می  های مالمتی، میزان اثرپذیری از اندیشه

 را بر متصوفه آشکار سازد. تواند میزان تأثیر تفکر مالمتیه می
هایی متنوع در میان بیشتر اهال تصاوف رواج پیادا  از قرن چهارم به بعد، تفکر مالمتیه با شکل

کرد و بررسی و تحلیل اثرگذاری این تفکر بر گسترۀ عرفان و تصوف در مناطق مختلف جغرافیاایی، 
موضوع بسیار مهمی است که در مجال دیگر باید بدان پرداخت. باه ایان سابب، اهاور رفتارهاای 

های یکسان، بلکه در الگوهای متکّثر در میان جامعه اهور پیادا  تی، نه در ین قالب و با نشانهمالم
ها، قلندریه نام دارد که  های ایشان نزدین شدند. یکی از این گروه های بسیاری به اندیشه کرد و گروه

اناد.  خوانده« الاّدین سااوجی جمال»از نیمۀ دوم قرن چهارم اهور پیدا کرد. مؤسس این طریقاه را 
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پردازد، مالمتیه را یکی از طوایف  ، در بخشی که به معرفی اهل سلوک میالهدایه وصباحکاشانی در 
کند. متشّبه محاق  بندی می داند و پیروان این طایفه را در دو دستۀ محق و مبطل دسته اهل سلوک می

ها در این  نیست و تنها سعی آنقلندریه هستند که توجه یا عدم توجه خلق برای آنان مهم   به مالمتیه،
شاوند و تنهاا واجباات را انجاام  است که قیود را از رسوم جدا کنناد و زیااد باه نوافال مشاغول نمی

ولای در   داند که از زنادقه هستند و تنها ادعای اخالق دارند، دهند، اما متشّبه مبطل را کسانی می می
ن عمل را مالمت خلق و عدم توجه به نظر مردم کنند و هدف از ای روی می انجام فسق و فجور زیاده

 .(122: 1374)کاشانی، دانند  می
تفاوت عمدۀ بین مالمتی و قلندریه در این است که مالمتیان در پی ایجااد رفتااری بار خاالف 

گااهی   ها را از شرع گریزان بدانند، عادت مردم بودند، تا مردم آن گااهی یاا عادم آ اماا قلندریاه باه آ
حااظ، . از ایان ل(115: 1384)مرتیاوی، دادند  دیگران نسبت به اعمال و رفتار خود توجهی نشان نمی

شد. وجاه تماایز  ها و رفتارهای قلندریه دیده می های تفکر مالمتیه با شدت بیشتری در اندیشه نشانه
دیگر مالمتیه و قلندریه در ااهر آنان بود. مالمتیه ااهری مانند دیگر ماردم داشاتند، ولای قلندریاه 

مخصاوص باه ناام هاایی  دادناد و لباس می  خود را متفاوت از دیگران و با صاورتی متفااوت جلاوه
 .(174: 1359 )دزی،پوشیدند  می« جولق»

است و ضروری است که بررسی  بیشترین اهور افکار مالمتیه، در ساحت شعر عرفانی رخ داده
اختصار اشاره کارد کاه  توان به نسبت این دو در مجالی مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا، می

اسات و در ایان زباان، اساتعاره و  باان اشاارت بیاان شدهتفکر مالمتیه بیشتر در قالب غازل و باا ز
شاود، بلکاه  هاا باه طاور مساتقیم دریافات نمی است که مفاهیم و تعااریف آن کار رفته نمادهایی به

تواند در هر اثری، مفااهیم و معاانی مختلفای باه  متناسب با شرایط مکانی، زمانی و قرائن متنی می
، خرابات، میخانه و... از این طریق به شاعر فارسای وارد دست دهد. اصطالحاتی مانند قلندر، رند

ای را تشکیل دادند. مفاهیم و تعالیم مالمتیه، چندان با شعر  شدند و حوزۀ معنایی چندالیه و پیچیده
عرفانی فارسی پیوند پیدا کرد که جز در قالب شعر فارسی، این تعالیم و مفاهیم، کمتر ارائه شده، یاا 

است و از سویی دیگار، بسایاری از غزلیاات عرفاانی، بادون تعاالیم  نداشته امکان عرضۀ آن وجود
های این دسته از اشعار عرفانی فارسی، داشتن  کردند. یکی از ویژگی مالمتیه، امکان اهور پیدا نمی

کوشد در ساختار تعالیم مالمتیه، تعبیرهایی را بیان کناد کاه در  صبغۀ هنجارگریزی است. شاعر می
ماراد از   اناد. هاای مالمتای ا قلنادری رواج یافته اسات و از اینجاا غزل اع عارف بودهتعارض با اناو

ساتی  ا قلندری، اشعاری هستند که در آن های مالمتی غزل ها بنیادهای ارزشی جامعۀ دینی رو باه سس
و مراعات تقوی و مصاالح عماومی  گوید شود و شاعر مخالف با عرف و عادت شعر می گذاشته می

هاا را  . با این هدف که مبارزۀ منفی با افرادی انجام دهاد کاه ارزش(2/1341تا:  )تهانوی، بیکند  را نمی
، و محمادخانی )فتاوحیاناد  اند و در مقام عمل، واژگان مقادس را از باین برده در جامعه متزلزل کرده

متیاه قارن . اگر در سخنان و اشعار ابوسعید ابوالخیر، باباطاهر عریان و... تفکارات مال(126: 1385
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های مالمتیاه،  شود، در اشعار سنایی، عطار، مولوی، عراقی و حافظ عالوه بار دیادگاه سوم دیده می
ای از  اند و آمیختاه است و هرازگاهی آنان پا را فراتر نهاده ها نیز وارد شده عقاید قلندریه و تفکرات آن

هایی از  . نموناه(130: 1384ی، )مرتیاواناد  تفکرات مالمتیاه، قلندریاه را در اشاعار خاود وارد کرده
شود که ابوساعید اباوالخیر از پیشاوایان خاود در  های مالمتیه و قلندریه در اشعاری دیده می اندیشه

 است: ها در آن دوران بوده دهندۀ رواج این گونه اندیشه خواند که این نشان مجالس می
 

 مار ا به جز ایان جهاان، جهاانی دگار اسات
 ایاااۀ ماساااتقاّلشااای و عاشاااقی َساااِر م

 
 مااان دانگااای و نااایم داشاااتم حّباااه کااام

 اساات و نااه باام باار بااربط ماان نااه زیاار مانده
 

 جااز دوزخ و فااردوس مکااانی دگاار اساات 
 قّرائااای و زاهااادی جهاااانی دگااار اسااات

  (1/329: 1371بااان مناااور،   )محماااد          
باااای خریااااده  ام پاااااره کاااام دو کااااوزه نس

 تاااا کااای کاااوی قلنااادری و غاااِم غااام  
 (73)همان:                                                     

اولین شاعری است که توانست میاامین عرفاانی را باه صاورت منساجم و  ق( 545)م سنایی 
کار بارد. در اشاعار او،  را در اشعار خود باه« قلندریه»یکپارچه وارد غزل فارسی کند و اصطالحات 

شود. با این حاال، روش او در زیار  های هنجارگریز دیده می استعاره نوعی هنجارگریزی و استفاده از
تر است. عطار در بیان قلندریات، پا  هنجارتر و معتدل های بعد به پا گذاشتن عرفیات، نسبت به دوره

های مولوی در غزلیات، نشاانگر  برد. هنجارگریزی را فراتر نهاده، شیخ را برای موعظه به خرابات می
خام »گاردد کاه در نماازش،  ها می انی اوست و حافظ چنان مجذوب ایان اساتعارههای عرف کشش

دهاد و  آورد و اصطالحات مورد پسند و مقدس نزد ماردم را ناپساند جلاوه می به یاد می« ابروی یار
تر در میان اهل تصوف  آورد. بنابراین، هرچه تفکرات مالمتی بیشتر و عمیق محراب را به فریاد درمی

 یابد. کند، میزان استفاده از واژگان این تفکر نیز در میان شعرا افزایش می یرواج پیدا م
 

 . مجالس سماع2ـ6
گویاد  داند و می می« شنیدن، رقص، سرور و وجد مجاز»، َسماع را به معنای اللغات غیاثصاحب 

اسات  آمده« شنیدن سارود»به فتح، به معنای  ودارو در « شنودن»به معنی  اللّغه صراحو  ونتخبدر 
اسات « افشانی صوفیان شنیدن، سرور و دست»و در اصطالح، مراد از سماع،  (481: 1363)رامپوری، 
 .(477: 1383)سجادی، 

خود، مفّصل دربارۀ سماع و فواید آن صحبت کرده،  الهدایۀ وصباحعّزالدین محمود کاشانی در 
هاا بارای  معتقد است که از جمله فواید سماع، یکی رفم ماللت و قبیی است که در برخی از زمان

های مسیر سیر و سلوک و پاک شدن غباار از  دیگر اینکه باعث رفم حجابشود و  سالن حاصل می
باارۀ مجاالس ساماع و حرمات و عادم حرمات در. (186ا184: 1374)کاشانی، شود  قلب سالن می
، بحاث غناا و الهدایه وصباحاست. استاد همایی در پاورقی  های مختلف سخن رفته سماع در کتاب

غزالی شانوندگان ساماع . است که در اینجا مجال بحث دربارۀ آن وجود ندارد سماع را مفّصل آورده
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شنوند، دوم کسانی کاه  فلت و طریق بازی میکند: یکی کسانی که آن را به غ را به سه ِقسم تقسیم می
شنوند، و ساوم آناان کاه در  صفتی مذموم در دل داشته باشند و بر اساس همین صفت، سماع را می

بخشاد. وی معتقاد اسات آن کاس کاه  دلشان صفات محمود است و سماع، آن صفات را قّوت می
غزالای، )سماع بر او واجب است  دوستی خداوند بر او غالب شده باشد و به حّد عشق رسیده باشد،

کناد.  بندی می غزالی آواز خوش موزون را به دو دستۀ مفهوم و ناامفهوم تقسایم. (479ا1/475: 1383
آواز موزون نامفهوم مانند آواز جمادات و حیوانات، همچون نای و بلبال، اماا آواز ماوزون، مفهاوم 

اشکالی ندارد و اشعار در ضمن ایان ها در سماع از نظر غزالی  مخصوص انسان است که شنیدن آن
 .(587/ 2: 1386غزالی، )شوند  آوازها بیان می

که در  رود؛ چنان ترین عوامل رواج شعر در میان عرفا به شمار می مجالس سماع صوفیان از مهم
انادک احاوال شااعر از طریاق شاعر باه  خواندند و اندک های عاشقانه را می این مجالس، ابتدا غزل

های سماع را در فرهن  ایاران پایش از  کوب نشانه . زرین(20: 1383فوالدی، )شد  قل میخواننده منت
، اما پورجوادی معتقد است که احتمااًل آغااز مجاالس (22: 1388کوب،  )زرینداند  اسالم مشهود می

سماع از قرن سوم و به وسیلۀ صوفیان بغاداد باود و بعادها باا ورود باه ایاران، ماورد اساتقبال اهال 
صاوفیان . در مجاالس ساماع، (23: 1388  نیا، )عروجاست  خصوص خراسانیان قرار گرفته قت، بهطری

، شعرهایی تعلیمی یاا اشاعاری مخصاوص مجاالس عایش و ناوش و وصاف قرآ پس از خواندن 
دادند و  ها، حقایق عالم خیال را بر وقایم عالم شهادت تطبیق می خواندند و با شنیدن آن معشوق می
شد. بیشتر افرادی که  کار گرفته می ، واژگان عالم محسوس برای توصیف امور ماورایی بهاز همین راه

رو، خوانادن  کردند، از افراد عادی و کم درآماد جامعاه بودناد. ازایان در مجالس سماع شرکت می
اشعاری مانند قصیده که مخصوص دربار شاهان و مدح بود، برای آنان جذابیتی نداشات. از دیگار 

توانست مشهودات عرفانی را بیان کنند. به همین دلیل، در مجاالس  خوبی نمی قصیده به سو، قالب
توان  های آن را در مجالس ابوسعید ابوالخیر می شد که نمونه سماع، رباعی و بعدها غزل خوانده می

دید؛ یعنی کسی که بیشترین تأثیر را در رواج شعر عاشقانه در مجالس سماع داشت. اشعاری که در 
هاا بارای  شد، معانی آشکار عرفانی نداشتند، ولی ابوسعید از تمام آن جالس سماع وی خوانده میم

کرد و بسیاری از اشعاری را که مفهوم عرفانی خاصی در خاود نداشاتند،  مقاصد معنوی استفاده می
و شاواهد  األسارار کشف. شاعرهای موجاود در (26: 1372مایل هاروی، )است  مورد اصالح قرار داده

 (37: 1390شفیعی کدکنی، )القیات و غزالی نیز همین ویژگی را دارند  کاررفته در آثار عین شعرهای به
اند. غزالی به عنوان برترین مدافم صوفیان در آثاار  و اشعار با مفهوم عرفانی مورد برداشت قرار گرفته
به اهداف ساماع را  های رسیدن گوید و یکی از راه خود دربارۀ اشعار مجالس سماع بسیار سخن می

 .(1/484: 1383)غزالی،  داند در گرو شنیدن اشعار عاشقانه می
از قرن پنجم، توجه صوفیان به یافتن پاسخ دو پرسش مهم جلب شد: یکی، علت توجه صاوفیه 

هایی کاه در اشاعار وجاود  به شعر در هنگام سماع، و دیگری، روی آوردن به تفسیر عرفاانی سامبل
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دلیلی شد برای رواج استعاره، رمز، نماد و... در شعر عرفاانی و غزالای اولاین داشت که این توجه، 
گوناه   . باا توجاه باه ایان(27: 1372مایل هروی، ) کسی است که مفهوم عرفانی به این واژگان بخشید

شد، اما از  افکار عرفانی، ابتدا اشعار عاشقانه با تفسیر و تأویل عرفانی در مجالس سماع خوانده می
ای پدیدار شد که در آن، خوِد اشعار به صورت استعاری سروده شدند و نیاازی  پنجم، نظم ویژهقرن 

زماان باا گساترش مجاالس ساماع، اشاعار  . هام(55: 1376)بارتلس، به تقسیر و تأویل عرفانی نبود 
 واژگاان خمریاه وهای هنجارگریز در ادب عرفانی جا بااز کردناد و  ها، استعاره عرفانی و در کنار آن

 ها بودند. ترین این نوع استعاره وصف معشوق از مهم
 

 . ترجیح معنای نسبی کلمات بر معنای اصلی6-3
کارگیری  های عرفانی، ترجیحای اسات کاه عرفاا در باه سومین ریشۀ رواج هنجارگریزی در استعاره

م واالی ها با هدف توانایی یافتن واژگان بارای بیاان مفااهی معنای نسبی کلمات بر معنای اساسی آن
گیارد و  عرفانی داشتند. معنای اساسی هر کلمه باه صاورت ذاتای از درون هماان کلماه نشاأت می

همیشه همراه کلمه است، اما معنای نسبی کلمات، داللت ضمنی دارند و در صورتی بر واژه اطالق 
لی گردد که کلمه در جایگاهی خاص قرار گیرد. در این صورت، این معنای نسبی به معناای اصا می

. ایان کاار باعاث (16  :1388)ایزوتسو، آورد  یابد و نظام معنایی جدیدی به وجود می کلمه ترجیح می
گاردد،  ای خاص از زماان برنمی گسترش و دگرگونی معنایی واژگان شد که تنها به زبان عرفان و برهه

رو  حدودّیت زباانی روباهای نو با م ها و دوران تاریخ، هرگاه مردم برای بیان اندیشه بلکه در تمام زبان
 اند. اند، از این ابزار بهره جسته شده

توان در کالم خداوند متعال هنگام نزول وحی بار سااحت  ای از این ترجیح معنایی را می نمونه
مشاهده کرد؛ آنجا که برای بیان مفاهیم واال و جدید معنوی، از زبان روزمرۀ مردم استفاده  )ص(پیامبر

گویاد  اسات و می خوبی به این مسئله پرداخته به خدا و انسا  در قرآ است. ایزوتسو در کتاب  شده
و غیراعراب  اند، همان کلماتی هستند که قبل از اسالم در میان اعراب کار رفته به قرآ واژگانی که در 

، برای برخی از این واژگاان، دگرگاونی معناایی ایجااد شاد و بارای قرآ شدند، ولی در  استفاده می
کاه در « االلاه»کاه واژۀ  ای دیگر از کلمات، معنای نسبی بر معنای اساسی پیشی گرفت؛ چنان دسته

ت یکتاخادایی   طلق وجاود، به معنای مقرآ شد، در  کار گرفته می ها به زمان جاهلّیت برای یکی از بس
بینی  که هیچ شبیه، واسطه و یاوری ندارد، استفاده شد و هماین تفااوت معناایی مخاالف باا جهاان

. در (6)هماان: بشورند و باه مخالفات باا او بپردازناد  )ص(اعراب جاهلی باعث شد که آنان بر پیامبر
دگرگونی واژگان موجاود  بینی خاص خود، دست به گسترش و زبان اشارت نیز عارفان به دلیل جهان

ها مفاهیم واالی عرفانی را بیان کنند و در این میان، گاهی معانی نسبی کلماات  زدند، تا بتوانند با آن
ها ترجیح دادند. ناگفته نماند که رابطاۀ معناای نسابی و اساسای کلماات در  را بر معنای اساسی آن

، بلکه ترجیح معنایی بر معاانی دیگار  نبودهزمان صدر اسالم با زمان جاهلّیت، رابطۀ تیاد و تقابل 
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که  های هنجارگریز، میان معنای اساسی و نسبی، رابطۀ تقابل وجود دارد؛ چنان است، اما در استعاره
کار رفت و در برخی موارد، مفاهیم مثبت باِر  گاهی مفاهیم منفی نزد عامۀ مردم، به صورت مثبت به

های هنجارگریز و بدفهمی ساخن  مخالفت با عرف در استعارهمعنایی منفی پیدا کردند و این تیاد، 
 عرفا را به همراه داشت.

بینی و نگاه عارف به جهان در این مقوله، جایگاه زیادی دارد؛ به عنوان نمونه، عشاق،  نوع جهان
یکی از واژگان کلیدی در میان واژگان عرفانی است که همراه با خود، سیل واژگان هنجاارگریز را باه 

کند. سالن از آغازین مرحلۀ سلوک، یعنی یقظه، عاشق نیست، بلکه وجاود  ت عرفان وارد میساح
گاردد و تاا زماانی کاه  کثیف عاشق پس از طّی مراحل یقظه، طلب، اراده و تزکیۀ َنْفس، لطیاف می

وجود سالن لطیف نشود، احوال عرفانی بر او وارد نخواهند شد. پس از آخرین حال عرفانی، یعنی 
ْکر، حیرت، فنا و بقا از نتای  عشق هستند. تا قبال  عشق بر وجود عارف مستولی می یقین، گردد و سس

گیرد و وجود سالن  از ورود عشق، سالن، محور سلوک است، اما پس از این، عشق محور قرار می
ماناد. در  شاوند و وحادت محا  اسات کاه بااقی می االله از دیدگان سالن ناپدیاد می و ماسوی

روناد و در نگااه ماردم، حاریم واژگاان مقادس  هاا از باین می ها و دوگانگی ه مرزبندیاینجاست ک
آیناد و  شود و واژگان هنجاارگریز در نظار ساالن یکساان باا دیگار واژگاان در نظار می شکسته می

 گیرد. ها را می رنگی جای رن  بی
میاادان  گااردد و آشافتگی در بینی مبتنای باار عشاق را سابب می تغییار در نگارش عرفااا، جهاان

بینی افراد، خدا به عنوان معشوق و  شناختی زمانه را در بر دارد. در پی ایجاد دگرگونی در جهان معنی
کناد. بناابراین، واژگاان  خود می دم سالن را مست و از خود بی به شود که دم محبوبی نشان داده می

نگاه مردم ناپسند جلوه  مربوب به عشق و خمریات که در میان شاعران غیرعارف نیز مرسوم بود و در
کار  بینی متفاوت عرفانی و نگاه مثبت در شعر عرفای شاعر باه کردند، در معنایی جدید و با جهان می

در مقابل، واژگانی مانند مسجد، زاهد، مدرسه و... که نزد مردم باارزش و مورد احترام   گرفته شدند.
ها  ی نسبی این نوع واژگان، معنی اساسی آنبودند، با نگاهی منفی از سوی عارف دیده شدند و معان

ها، اگرچه با عرف عملای در تقابال هساتند، اماا باا  را تحت تأثیر قرار داد. این نوع از هنجارگریزی
عرف لفظی و عرف خاص اهل طریقت هماهن  اسات و باا شاناخت میادان معناشاناختی عرفاا، 

 خوبی پی برد. ها به توان به مفاهیم آن می
 

 نتیجه. 7
رود.  کار مای زبان اشارت به عنوان یکی از اقسام زبان عرفانی، بارای بیاان تجرباۀ اهال معرفات باه

کار گرفتاه  هایی که در زباان اشاارت باه استعاره یکی از ارکان اصلی این زبان است. از میان استعاره
ری بااال در های زیبا در متن و قدرت اثرگاذا های هنجارگریز به دلیل تصویرسازی شوند، استعاره می

های هنجارگریز در  کارگیری استعاره هایی به ترین زمینه ای دارند. از جمله مهم مخاطب، جایگاه ویژه
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کارگیری معناای نسابی  توان به رواج تفکر مالمتیه، مجالس سماع و ترجیح در باه زبان اشارت، می
انی فارسای، پیونادی ها اشاره کرد. اهور تفکار مالمتیاه در شاعر عرفا کلمات بر معنای اساسی آن

 یدوسویه میان این دو ایجااد کارد، تاا آنجاا کاه ایان تفکارات در شاعر عرفاانی فارسای، حیاور
چشمگیر یافتند و از سوی دیگر، بسیاری از غزلیات عرفاانی، بادون تعاالیم مالمتیاه، امکاان بسیار

هیم واالی عرفانی، باه بینی عارفان نیز باعث شد تا برای بیان آن مفا کردند. نوع جهان اهور پیدا نمی
گسترش و دگرگونی واژگان موجود دست زنند و در ایان میاان، گااهی معاانی نسابی کلماات را بار 

ها ترجیح دهند. همچنین، رواج مجالس سماع و خواندن اشعار وصف معشوق و  معنای اساسی آن
 .دشهای عرفانی منجر  ها نیز به بروز هنجارگریزی در استعاره مجالس خمریه در آن
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