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چکیده
بهکارگیری اصطاحات هم وشه در سبکشناسی متون عرفانی ،زمینهای است که هنوز دربارة آن
پژوه شی انجاه نگرفته ا ستح ایپ مقاله ،کاربرد ا صطاحات هم و شة «هذبه» را در سبک شنا سی
ختماالولیاء حکیم ترمذی توضخخخیا میدهدح ن سخخخت با تعریف اصخخخطاحات هم وشخخخه ،توضخخخیا
م شهورتریپ روابط بیپ آنها ( ترادف ،ت ضاد و ت ضمپ) و تعریف هذبه ،پی شینة توهه به ا صطاحات
هم وشخخه در متون عرفانی بررسخخی شخخده اسخختح پس از آن ،چگونگی و اَشخخکال کاربرد «هذبه» و
همخانوادههای آن در ختماالولیاء نشخخان داده شخخده اسخختح سخخپس اصخخطاحات هم وشخخة «هذبه»
برا ساس رابطة ترادف ،مورد برر سی قرار گرفته و شیوه و شکلهای ا ستفادة ترمذی و ا شتراک حوزة
معنایی آنها با «هذبه» تو ضیا داده شده ا ستح ایپ برر سی زبانی ،ب شی از ذهپ و زبان مت شک ،
من سجم و تیریرگذار ترمذی را به ت صویر میک شدح از ایپ شیوه میتوان در سبک شنا سی دیگر متون
تصوف ،بررسی سبک ش صی و دورهای آنها ،تیریر و تیرر آنها ،تیلیف فرهنگهای اصطاحات ت صوف،
رد یا اربات انتسخخام ارر به نویسخخنده و در نهایت تشخخ یص خاقیت یا تقلید نویسخخندگان در حوزة
اصطات تصوف بهره گرفتح
کلمات کلیدی :اصطاحات هم وشه ،هذبه ،سبکشناسی و ختماالولیاء ترمذیح
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مقدمه
ت صوف و عرفان « ،نگاه هنری به االهیات و مذهب » ا ستح( زبان شعر ،شفیعی کدکنی )78 :ایپ
تلقی و نگاه هنری ،غیر از زبان هلوه گاهی نداردح ورود به دنیای تجربه های درونی عارف ،از رهگذر
زبان امکانپذیر استح زبان عارف ،از یک سو آیینهای است که حاالت او را بازتام میدهد و از سویی
دیگر برای ورود به گسخخترة ایپ حاالت ،چارهای هن توهه به زبان نیسخخت؛ زیرا ما نمیتوانیم با اصخخ
تجربة عارف در ارتباط باشخخخیمح فقط میتوانیم با تجلیات ایپ تجربه در عرصخخخة زبان ،چه در قلمرو
زبانشناسی و چه در قلمرو نشانه شناسی ارتباط برقرار کنیم و با استفاده از واژهها ،نظاه ناوی زبان،
نوع شمایلها و داللتهای طبیعی و رمنهای مورد ا ستفادة او( سیمیولوژی هنر او) با تجربة او مرتبط
شویمح( همان518 :و )517
بررسخخی زبان عارف از دو هنبة بسخخیار مهم دارای اهمیت اسخخت1 :ح زبان ،هلوهگاه تجربه و دنیای
درونی عارف اسخخت و با بررسخخی آن میتوان به درون او راه یافتح 2ح شخخاکلة زبانی و مفهومی عارف،
تجربههای عرفانی او را تعیپ ب شیده ،شک داده و یا متکون می سازدح( عرفان ،ذهپ ،آگاهی ،رابرت
کیح سیح فورمپ  )23 :پس زبان عارف ،پدیدآورنده و شک دهندة دنیای درونی او ست و اگر زبان
نباشد ،عارف به هیچ تجربة عرفانی دست ن واهد یافتح
یکی از هنبه های مهم بررسخخخی زبان عارف ،اصخخخطاحاتی اسخخخت که او در حوزة زبان خویش یا
میآفریند و یا از دیگران واه میگیردح ایپکه عارف در حوزة زبان آفریننده باشد یا واهگیرنده ،با توهه
به ارتباط دو سخخویة زبان و ههان عارف ،بسخختگی به کیفیت تجربة او دارد و سخخپس کیفیت تجربة او
تات تیریر زبان او ستح اگر از دیدگاه زبان شنا سی به ایپ م سیله بنگریم ،زبان شک دهندة اندی شه و
تجربة درونی و روحانی اسخخخت و اگر از دید فلسخخخفه به آن بنگریم ،اندیشخخخه و تجربة درونی ،عام
شک گیری زبان ا ستح همیپ اختاف دیدگاه ،خود ارباتی ا ست بر ایپ که زبان و ههان درون هیچ
وقت نمیتوانند بدون ارتباط دو سویه ،ه ستی بیابندح بنابرایپ عارفِ آفرین شگر در زبان ،ههان درونی
تازهای میآفریند و با آفرینش ههان هدید ،زبان تازهای خلال میکندح عارف واهگیرنده نین نه تنها
الفاظ و اصخخخطاحات زبان خویش را از دیگران میگیرد ،به تبع همیپ زبان ،تجربههای درونی او نین
تات تیریر دیگران شک میگیردح راز ایپ نکته را که عارفی در زبان ت صرف میکند و دیگری نه ،باید
در همیپ ها هستح
به هرحال بررسی اصطاحات بسامدی ،یکی از زمینههای مهم در بررسی سبک زبان متون تصوف
استح ایپ بررسی اگر دارای دقت الزه باشد ،میتواند پرتوی به دنیای درون و بیرون( تجربة درونی و
زبان) عارف بیفکند و هایگاه او را در میان ا ساف ،اقران و اخاف م ش ص کندح ب ش ب سیار مهمی
از بررسی زبان متون تصوف را باید بررسی اصطاحات آن دانست؛ زیرا انبوهی از بار معنایی بر دوش
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آنهاسخخت و ب ش عظیمی از پیچیدگی و راز و رمن زبان و دنیای صخخوفی به اصخخطاحات آن مربوط
میشودح
گذ شته از ایپ ،ا صطاحات به کار رفته در متون عرفانی ،به صورت فردی عم نمیکنند؛ بلکه در
تعام باهم و در یک ارتباط شخخبکهای ،سخخاختار منسخخجمی را به وهود میآورند که نه تنها یک ارر،
بلکه گاهی ک آرار یک عارف را دربرمیگیردح بنابرایپ برر سی یک ا صطاا به صورت فردی و بدون
در نظر گرفتپ ارتباط آن با دیگر ا صطاحات ،برر سی ناقص و ناتماه ا ستح به همیپ دلی  ،برر سی
اصطاحات هم وشه ،اهمیت بیشتری مییابدح
نگاه متمرکن ایپ مقاله بر روی اصخخطاحات هم وشخخة هذبه در ختماالولیاء حکیم ترمذی اسخختح
ترمذی به عنوان یک نویسندة پیشرو ،در عرفای پس از خود هم در متون عرفانی فارسی و هم عربی
تیریر فراوانی گذاشته استح نظریة والیت که او در تصوف پایهگذاری کرده ،بهتریپ نمونة اربات شده
اسخت که « سختون فقرات تصخوف» (زبان شخعر در نثر صخوفیه )310 :نامیده میشخودح عاوه بر ایپ،
ا صطاحات مورد ا ستفادة او با همان ویژگیهای معنایی و مرتبط با دیگر ا صطاحات ،در آرار پس از
او بگونهای گ سترده شده ا ست که نمیتوان متون مهم ت صوف فار سی و عربی را از آن برکنار دیدح
بنابرایپ بررسی اصطاحات زبان ترمذی ،بررسی ب شی از زبان رمنی تصوف استح ما از رهگذر ایپ
بررسخخی ،ارتباط شخخبکهای و درهم تنیدة الفاظ و اصخخطاحات مهم و پربسخخامد ختماالولیاء را نشخخان
دادهایمح البته به آرار دیگر ترمذی هم توهه کردهایم؛ ولی از آنجا که ا صطاحات هم و شة «هذبه»
در ختم االولیاء پراکندگی و بسامد بیشتری دارد ،ماور پژوهش ما قرار گرفته استح ایپ مقاله شیوة
نگاه ترمذی را دربارة هذبه و هم و شههای آن و در واقع سبک شنا سی نگاه هنری او را در مو ضوع
مورد نظر ما نشان میدهد و ارتباط شبکهای و یکپارچة زبان و دنیای درون او را آشکار میسازدح
پیشینۀ موضوع
اصخخخ طاحخخات ه م وشخخخخه( )Lexical Field /Semantic Fieldمر بوط بخخه شخخخخاخخخة
معنا شنا سی( (Semanticsاز حوزة زبان شنا سی ا ست و اطاعات مربوط به آن را میتوان در کتب
معنا شنا سی و زبان شنا سی یافتح ا ستفاده از ا صطاحات هم و شه برای تو صیف و تالی سبک آرار
ادبی و بویژه سبک شناسی متون تصوف ،زمینة تازهای است که تاکنون پژوهشی دربارة آن در قالب
مقاله یا کتام انجاه نگرفته استح در کتب سبک شناسی زبان فارسی از سبک شناسی ملکالشعرای
بهار تا کتب هدید ،ردپایی از ایپ موضخخوع وهود نداردح مقالة حاضخخر با وارد سخخاختپ ایپ موضخخوع به
حوزة سبکشناسی متون عرفانی ،سعی دارد تا زمینه و دیدگاه تازهای را در ایپ حوزه پیشنهاد دهدح
تعریف اصطالحات همخوشه
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ا صطاحات هم و شه ( ،)lexical field /semantic fieldا صطاحاتی ه ستند که به دلی دارا
بودن وهوه اشخخختراک در یک حوزة مع نایی قرار میگیر ندح به ع بارتی دیگر ،گروهی از واژه ها و
اصخخطاحات وابسخخته هم اسخخت در نظامی که نشخخاندهندة رابطة آنها با هم باشخخدح مثاً اصخخطاحات
خانوادگی مانند father, aunt, uncle, sister, brother, mother, :به یک حوزة واژگانی
تعلال دارند که مربوط به مش خ صخخات نس خ  ،هنس ،وابسخختگی به پدر یا مادر اسخختح ( Longman
Dictionary of Language Teaching and Applied Linguastics. Jack C. Richards
…  ،andذیل «.) »lexical field
انواع رابطۀ معنایی اصطالحات همخوشه
ه ستة ت شکی دهندة گروههای هم و شه ،وهوه ا شتراک یا همان رابطة بیپ آنها ا ستح مهمتریپ
روابط مع نایی بیپ هم وشخخخه ها ع بارت از تضخخخاد( ،)Antonymyتضخخخمپ(  )Hyponymyو
ترادف( )Synonymyا ستح( key Terms in semantic. M. Lynne Murphy and Anu
 ،Koskelaذی «)»Semantic relationح
 .1ترادف()Synonymy
در ایپ رابطه گروهی از الفاظ بدلی دا شتپ معنای همانند ،ممکپ ا ست به های هم به کار روندح
البته در درون یک زبان بندرت میتوان به کلماتی برخورد که از هر ههت هممعنی باشخخخند؛ زیرا
کاربرد ایپ کلمات نشخخخان میدهد که هیچوقت معنای کاماً منطبال بر هم ندارندح برای مثال میتوان
کلمات نیرو و توان ،بلند و دراز ،خشنود و خوشاال ،الگو و نمونه ،چشم و دیده و ححح را در کاربردشان
سنجیدح منظور از ترادف ،وهود بیشتریپ اشتراک و تداخ معنایی و درعیپ حال تفاوت استح یعنی
بتوان چند لفظ را از نظر معنی به هم نندیک دانسخخخت ،نه کاماً منطبال بر همح ایپ رابطه را میتوان
شباهت معنایی هم دان ستح هرچه تداخ حوزة معنایی کلمات بی شتر با شد ،درهة هممعنایی باالتر
خواهد بود و هم وشهها به آسانی به های هم به کار خواهند رفتح
 .2تضاد()Antonymy
رابطة تضاد میتواند باعث بوهود آمدن سلسلهای از الفاظ و اصطاحات شود که به گسترش حوزة
معنایی کمک کندح مثاً :حال و مقاه ،قرم و بعد ،فنا و بقا ،همع و تفرقه ،حضخخور و غیبت ،وصخخ و
فص  ،تجلی و استتار و ححح ح البته با توهه به تیویلی که عرفا از بسیاری از ایپ اصطاحات دارند ،تضاد
موهود بیپ آنها ،ت ضاد متقاب نی ستح یعنی ح ضور یکی مانع ح ضور دیگری نی ستح بلکه مکم هم
به شمار میروندح مثاً الزمة حضور به حال ،غیبت از خویش استح « پس غیبت از خود حضور به حالّ
آمد و حضخخخور به حالّ غیبت از خود؛ چنانکه هر که از خود غایب ،به حالّ حاضخخخر و هر که به حالّ
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حاضخخخر ،از خود غایب بودح»(کشخخخفالماجوم )368 :هجویری و بسخخخ یاری دیگر از عرفا ،دربارة
اصطاحات متضاد از قبی فنا و بقا ،همع و تفرقه و ححح چنیپ نظری دارندح
 .3تضمن (همپوشانی یا جزء و کل)( )Hyponymy
در ایپ نوع هم وشخخگی برخی الفاظ و اصخخطاحات هنء و زیر مجموعة دیگری به شخخمار میروندح
«ت صوف» ا صطاحی کلی ا ست که «حال» و «مقاه» زیر مجموعة آن به شمار میرودح «حال» نین
اصطاحی کلی است که اصطاحات مراقبه ،قرم ،مابت ،خوف ،رها ،انس ،شوع ،اطمینان ،مشاهده
و یقیپ را در بر میگیردح یا «مقاه» که مقامات اربعیپ از قبی  :توبه ،ورع ،زهد ،فقر ،صبر ،توک و ححح
را شام می شودح حتی میتوان زیر شاخههای دیگری نین برای آنها در نظر گرفتح مثاً توک در عیپ
حال که خود هنئی از مقامات اسخخت ،دارای اهنائی اسخختح ایپگونه رابطه را میتوان به شخخک نمودار
درختی وارونه(ریشهای) به تصویر کشیدح
تصوف
حال
قرب
محبت خالق

مقام
...

محبت

محبت مخلوق

زهد

توکل
توکل

موافقت

تسلیم

میل

تفویض

ود
محبت

وله
هوا

...
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پیشینۀ توجه به اصطالحات همخوشه در متون عرفانی
اگرچه ظهور اصطاا «هم وشه» ( )Semantic Fieldبه قرن بیستم مربوط میشود؛ در متون
عرفان ا سامی پی شینه ای تقریباً هنار ساله دارد و از همان اوای پیدایش ا صطاحات ت صوف ،عارفان
نویسنده به اشتراک زمینة برخی اصطاحات اشاره کردهاند و حتی در برخی موارد ،اشتراک معنایی
و حوزهای آنها را م ش ص ،و در عیپ حال تفاوت آنها را نین بیان کردهاندح تق سیمبندی ا صطاحات
ت صوف ذی « حال» و «مقاه» نا شی از علم کام عرفا به پدیدة «هم و شگی» ا ستح اعتقاد حارث
ماا سبی به اینکه «ر ضا» از احوال ا ست و اعتقاد دیگران به مقاه بودن آن(ک شفالماجوم)268 :
یکی از بهتریپ نمونههای تاری ی باث دربارة «هم وشگی» و تداخ حوزههای اصطاحات استح
توهه به ایپ مو ضوع به همیپ نمونهها ختم نمی شودح در ب سیاری از متون معروف ت صوف ،شاهد
دقت نویسندگان در ایپ حوزه هستیمح آنها «هم وشگی» را در قالب عبارات متفاوتی بیان کردهاند:
ابون صر سراج با تعبیر «ما ی شاک ذلک» از ا صطاحات هم و شه یاد میکند و مینوی سد « :فامّا
هذم االرواا و سخخموّالقلوم و مشخخاهده ارسخخرار و المناهاه و الم اطبه و ما یشخخاک ذلک فانّ کثر
ذ لک ع بارات تعبّر عپ التوفیال و الع نا یهح»(اللمع )368 :او ت عابیر دیگری نین برای ایپ منظور به
کارمیگیرد « :التجرید و التفرید و التوحید لفاظ م تلفه لمعان متّفقه» (همان)349 :ح
کاباذی مینویسخخد«:و منهم مپ هع هذه رحوال کلها حاال واحده و إن اختلفت عباراتها ،فجع
الفناء بقاء ،و الجمع تفرقه ،و کذلک الغیبه و الشخخهود ،و السخخکر و الصخخاوح»(التعرف )127 :مسخختملی
ب اری نین عبارت«آنچه بدیپ ماند» را به کار میگیرد «:ایپ طایفه را الفاظ اسخخخت چون فنا و بقا و
تجلی و استتار و ححح و آنچه بدیپ ماندح» (شرا التعرف ،ج)1117 :3
شیخ ابوسعید ابوال یر با دیدی فراگیر ،معانی الفاظ و اصطاحات م تلف مشایخ را یکی میداند«:
و اگر در صور الفاظ م شایخ ،از راه عبارت ،تفاوتی نماید ،معانی همه یکی با شدح»(ا سرارالتوحید ،ج:1
 )47او حتی س پ پیران دربارة تصوف را ،یک معنی در عبارات م تلف میداند «:صدپیر از پیران در
تصخخوف س خ پ گفتهاندح اول همان گفت که آخر ،عبارات م تلف بود و معنی یکی بودح»(همان ،ج:1
)200
قشخخیری در توضخخیا اصخخطاحات «لوائا»« ،طوالع» و «لوامع» آنها را «متقاربهالمعنی»(الرسخخاله
القشیریه )151 :میداندح « لفظهایی است یک بدیگر نندیک ،بس فرقی نیست میان ایشانح»(رسالة
قشیریه )119 :او پس از اشاره به هم وشگی ایپ اصطاحات ،تاش میکند که فرع میان آنها را نین
روشپ کند «:و ایپ صفت اصاام بدایات بود به نندیک شدن به دل و روشنایی آفتام معرفت ایشان
را هنوز روشپ نشده باشد ححح ح به اول لوائا بود پس لوامع پس طوالعححح ح»(همان119 :و )120
هجویری نین به خوبی به ارتباط خوشخخهای اصخخطاحات واقف اسخخت «:ححح و از روی ظاهر قالِ ایپ
عبارات به هم نندیک اسخت؛ که چه حضخور به حال و چه غیبت از خودح»(کشخفالماجوم )371 :او
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همچنیپ یکی از اهداف خود را در شرا اصطاحات تصوف ،بیان فرع میان کلمات و الفاظ هم وشه
میداند «:پس مپ بعضخخی از آن کلمات را بیانی مشخخرا بیاره ،و فرع کنم میان هر دو کلمه که مراد
ایشان از آن چه چین استح»(همان)540 :
تعبیر اماه غنالی هم در ایپباره ،چون ق شیری ا ست «:اللوائا و الطوالع و اللوامع و البروع ،و هذه
لفاظ متقاربه المعانی»ح(مجموعةرسخخائ االماهالغنالی )120 :سخخهروردی ،صخخاحب عوارف نین سخخ پ
قشیری را با افنودن برخی اصطاحات هم وشة دیگر و توضیا بیشتر ،تکرار میکند«:و منها الطوارع
و البوادى و البادة و الواقع و القادا و الطوالع و اللوامع و اللوائا و هذه کلها لفاظ متقاربة المعنى ،و
یمکپ بسط القول فیها ،و یکون حاص ذلک راهعا إلى معنى واحد یکثر بالعبارهح»(عوارفالمعارف(متپ
عربی) )311 :او پس از آن به بیان فرع اصخخخطاحات مطرا شخخخده میپردازد و میگوید« :ایپ همله
الفاظ ،به معنى بهم نندیکند و همه در مقدّمات حال بود ،چون حال مقاه شخخخود ،ایپ اسخخخامى یکى
شودح»(عوارف المعارف( ترهمه))194 :
نجم رازی در بیان عوالم متقاب ملک و ملکوت یا غیب و شهادت و ححح مینویسد «:همله یکی است
عبارات م تلف میشودح»( مرصاد العباد )311 :عنینالدیپ نسفی منظور از قلب ،نفس ،عق و روا را
اصخخخخ و حقی قت انسخخخخان م یدا ند و میگو ید« :ایپ ال فاظ هر یک مشخخخترک ند و در یک معنی
مترادفندح»(بیانالتننی )195 :
عنالدیپ کاشانی به دقت بر روی اصطاحات هم وشه تمرکن داردح او عاوه بر بیان نندیکی معانی
برخی ا صطاحات ،با مو شکافی تماه به ت شریا تفاوت آنها میپردازد« :معنى فنا و بقا و ماو و اربات
به یکدیگر نندیک اسخختح و فرع میان ماو و فنا و اربات و بقا ادراک نتوان کرد الّا باشخخارتى دقیال و
ایمائى لطیف ححح ح و در معنى ماو چند لفظ دیگر اسخختعمال کنند چنانکه سخخاال و ماال و طمسح و
دور نباشد اگر میان ایپ الفاظ فرقى نهند و گویند مراد از ساال ماو اعیان صفاتستح و مراد از ماال
ماو عیپ ذات و مراد از طمس ماو آرار صفات و ذاتح»(مصباا الهدایه)144 :
تعریف جذبه
« هذبه عبارت اسخخخت از نندیک گردانیدن حال مر بنده را به ما عنایت ازلیه و مهیا سخخخاختپ
آنچه در طی منازل بنده به آن ماتاج با شد ،بیآنکه زحمتی و کو ش شی از هانب بنده با شدح طریال
هذبه راه انبیا و اولیاست»ح (مفاتیا االعجاز فی شرا گلشپ راز)215 :
هذبه صخخورت لطف ،عنایت ،ارادة الهی و اسخختعداد ازلی اسخخت که حال در وهود برخی از بندگان
یعنی سالکان صادع قرار داده ا ستح ایپ لطف و ا ستعداد ازلی ،به سادگی بنده را از انانیت خود رها
میسخخازد ،از حجامها و مقامات میگذراند و به هویت اصخخلی خویش ،مشخخاهده و بسخخاط قرم حال
میرساندح بنده با هذبه در یک لاظه راهی را طی میکند که برای سالک با سالها مجاهده امکانپذیر
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نیسخختح به همیپ دلی با عبادت هپ و انس برابری میکند یا از آن برتر اسخختح هذبه ،تولدی دیگر
اسخخت که در آن ،هم ماو و هم اربات وهود دارد :ماو خودی و غیرحال ،و اربات حالح(مرصخخادالعباد:
345 ،346و 310و مناراتال سایریپ22 :و  )202ایپ حالت همی شه وهود ندارد و بع ضی اوقات پدید
میآیدح(مرصادالعباد)511 :
هذبه اصخ اول تصخخوف ،فع  ،عنایت حال و حالتی اسخخت که بر دل بنده وارد میشخخود و روی دل
بنده را از غیر به سوی حال میگرداندح ایپ حالت ،عنایت و فض خا ،خداوند است که با آن بنده را
از ایمان به مقاه والیت میرسخخاندح پس هذبه از آن اولیا اسخخت و با عبادت هپ و انس برابری میکندح
پس از هذبه ،سلوک و عروج ،اصول بعدی تصوف را تشکی میدهندح( مقصد اقصى225 :و )226
در یک همعبندی کلی هذبه ،اراده و عنایت ازلی و بیعلت حال دربارة برخی بندگان (انبیا و اولیا)
و حالتی ا ست که در نتیجة آن ،بنده بدون رنج مراح قرم را میپیماید و به حال میر سدح حال ولی
امور ا و میشود و او را از ارتکام گناهان باز میداردح اراده و اختیار بنده در پدید آمدن آن هیچ تیریری
نداردح سلوک و مجاهدات و حتی پایبندی به شریعت نین نمیتواند علت آنبا شد؛ زیرا تنها علت تاه و
تماه آن ،ارادة ازلی حال ا ستح بندهای که ایپ عنایت شام حال او شود ،مجذوم نامیده می شود و
برگنیده و برکشیدة حال استح
اصطالحات همخوشۀ جذبه در ختماالولیاء حکیم ترمذی
ابوعبداهلل مامد بپ علی بپ حسخخپ بپ بشخخر( متوفی285هحع) معروف به حکیم ترمذی در تاریخ
ت صوف از چند ههت مهم ا ست1 :ح ظهور او در قرن سوه که ت صوف ،بهتازگی از زهد اولیه دور شده
ا ست و تیلیف آرار متعدد ،او را به چهرهای ممتاز و بینظیر در عهد خود تبدی کرده ا ستح 2ح یکی
از مؤلفان پیشرو تصوف و از برهستهتریپ آنها است که اندیشه و زبانش در ذهپ و زبان پیسینیان از
همله روزبهان و ابپ عربی تیریر عمیال گذاشته استح او از صوفیة هریانساز استح
د ر موضخخخوع مورد مطالعة ما در ایپ مقاله نین ،چهرة حکیم ترمذی از دیگر معاصخخخران او مثاً
ابو سعید خراز و دیگران ممتازتر ا ست؛ زیرا برا ساس آرار به ها مانده ،فعاً ترمذی اولیپ ک سی ا ست
که بطور گ سترده ا صطاا «هذبه» و هم و شههای آن را در آرار خویش و بهویژه در ختماالولیاء به
کار برده ا ستح ابو سعید خراز یکبار «هذبه» و یکبار شک فعلی آن را در «کتام ال صدع او الطریال
السخخالمه» و در هملة« ب هذم قلبک الیه هذبهً»(  )69به کار برده اسخختح همیپ شخخک فعلی در
هملة دیگری در اللمع« قال ابوسخخخعید ال رّاز انّ اهلل تعالى هذم ارواا اولیایه الیه» ( )368به خراز
منسوم استح همیپ نمونهها نشاندهندة پیشرو بودن ترمذی و خراز در استفاده از اصطاا«هذبه»
است؛ ولی درآرار خراز ،برعکس ترمذی از هم وشههای آن چندان ارری نیستح
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ح ضور گ ستردة«هذبه» و هم و شههای آن در آرار ترمذی بهویژه ختماالولیاء به دو معنا ست1 :ح
ترمذی وامدار نگاه و زبان پیشینیان و استادان خویش است که فعاً ارری از آنان نداریمح 2ح مبتکر و
آغازگر اسخخختح آنچه که ایپ دو نظرگاه را به هم پیوند میدهد ،ایپ اسخخخت که بیتردید ترمذی تات
تیریر ا ستادان و پی شینیان خویش بوده ا ست و از آنجا که او مادث هم بوده و قرآن را نین از حفظ
دا شته ا ست(بدو شین ،)15 :آنچه از متون روایات و احادیث و قرآن ،میتوان سته با «هذبه» ارتباط
داشخخته باشخخد ،در ذهپ و زبان خویش پرورانده و آنها را بصخخورت نظامی منسخخجم و مرتبط درآورده
استح بنابرایپ او در وضع و بهکارگیری «هذبه» پیشرو نیست؛ بلکه در گ سترش و ارائة آن به شک
شبکه ای درهم تنیده که اصطاحات و الفاظ هم وشة فراوانی با آن مرتبط باشد ،پیشرو استح او با
سخخامان دادن منظومهای متشخخک دربارة «هذبه» در ذهپ و زبان آیندگان تیریر عمیال و گسخخترده
گذاشته استح
ایپ مقاله با بررسی تالیلی و توصیفی «هذبه» و هم و شههای آن ،چگونگی بهرهگیری ترمذی و
ایجاد ارتباط شبکهای و زنجیره ای آنها را نشان میدهدح از آنجا که ایپ موضوع در آیینة زبان ترمذی
بویژه در ختماالولیاء به شک آشکار نمود یافته است ،ایپ بررسی ب شی از سبکشناسی زبان و بیان
ترمذی استح
حکیم ترمذی ،آفریننده و ساماندهندة نظاه هم و شههای هذبه ا ستح او در ایپ زمینه دو کار
انجاه داده ا ست1 :ح ابتدا ا صطاا «هذبه» را در شکلهای گوناگون آن گ سترش داده ا ستح یعنی
کاربرد ایپ ا صطاا در ختماالولیاء منا صر به شک م صدری آن نی ست؛ بلکه آن را در قالب چند
شخخک فعلی و اسخخم مفعولی نین به کار گرفته اسخخت 2ح گسخخترش حوزة معنایی «هذبه» به حوزة
اصطاحات دیگر؛ یعنی هم وشهسازیح
 .1هذبه و همخانوادههای آن
«هذبه» اصخخطاحی کلیدی و ماوری در اندیشخخة حکیم ترمذی و سخخپس تصخخوف اسخختح ترمذی
«هذبه» را تعریف نکرده؛ بلکه با کاربرد وسخخیع و گسخخترش دادن حوزة آن ،بار معنایی فراوانی را بر
دوش آن نهاده ا ستح کاربرد «هذبه» و م شتقات آن در ختماالولیاء و آرار دیگر ترمذی به شرا زیر
است:
شکل فعلی:
اح فع ماضی (راری مجرد) در همات زیر به کاربرده است « - :فالمجتبی هو عبد قد هذم اللّه
تعالى قلبه الیهح»( ختماالولیاء « - )406 :رم اخذ بقلبه فجذبه الیه»(همان(« - )407 :فمامد ،صلى
اللّه علیه و سلم) هو المجذوم مپ بیپ سائر االنبیاء ،خصّه اللّه بهذا فات ذه و هذبهح»(همان- )409 :
«فجذبه (اللّه الیه) على طریال االصخخطفاءح»(همان) « -مال به ،فجذبه ،فنبّیهح»(همان) « -و المجذوم
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اعتقه اللّه تعالى مپ رعّ النفس فجذبه الیه ،فصار حرّاح» (همان «- )360 :فالمجتبی مپ اهتباه اللّه و
هذبهح» (همان)360 :
در آرار دیگر او نین شک ماضی به چشم می ورد که به عنوان نمونه به سه مورد اشاره میکنیم- :
«فیدرکته رحمه اللّه تعالى ،فجذم قلبه هذبهً إلیهح»(ادمالنفس « - )120:هذم قلوبهم إلیه هذبهً
بمشیئته»( نوادراالصول ،ج « - )146 :2هذم هذبهً الی ما القربه»(همان :ج)262 :2
مح فع م ضارع1 :ح م ضارع معلوه(راری مجرد)« - :فکذلک شین هؤالء المجذوبیپ :یجذبهم اللّه
الیه على طریقهح»( ختم« - )409 :یجذبهم هاله و عظمته و کبریاؤهح» (کیفیهالسخخخلوک2 )75 :ح
مضخخخخارع مجهول(راری مجرد) « - :فخخالمجخخذوم یُجخذَمُ فی کخ موطپ فی طریقخخه (الى اللّه
تعالى)»(ختماالولیاء3 )416 :ح مضخخارع معلوه(راری منید)«-:و ذانک الصخخنفان (فی عقدتی النبوة و
الوالیة) ینجذبون بقلوبهم الیهح» (همان)389 :
شکل مصدری
اح مصدر راری مجرد :شک مصدری هذبه بصورت مصدر راری مجرد  3بار در ختماالولیاء به کار
رفته است «- :و انما هذبه على طریال اصطفاء االنبیاء»ح (ختماالولیاء «- )406 :یاتاج الولیّ الى مدة
فی هذبهح» (همان «- )415 :فالسبب فی المدّه بعد الجذم ،هوالذی ذکرتح» (همان)410 :
مح مصخخدر مره :ایپ مصخخدر به صخخورت «الجذبه» در عنوان فص خ بیسخخت و سخخوه با ناه «المدّه و
الجذبه» (ختماالولیاء )410 :آمده ا ستح همیپ م صدر مره در آرار دیگر ترمذی نین به شک مفعول
مطلال تکرار شده ا ست « - :فجذم قلبه هذبهً إلیهح»(ادمالنفس « - )120:هذم قلوبهم إلیه هذبهً
بمشیئته»( نوادراالصول ،ج « - )146 :2هذم هذبهً الی ما القربه»(همان :ج)262 :2
اسم مفعول
اسخخم مفعول راری مجرد بر وزن مفعول 14 ،بار در ختماالولیاء آمدهاسخخت که یکبار آن به شخخک
همع (مجذوبیپ) اسخخختح برای پرهین از تکرار فقط به ذکر سخخخه نمونه بسخخخنده میکنیم «- :اعلم ان
المجذوم فی مبد مره (هو عبد) صخخایا الفطرهح» (ختماالولیاء « - )416 :فقلب المجذوم ال ینال
بدیّا م سجونا فی القب ضه االلهیهح» (همان «- )417 :و ت صفیة المجذوم یتواله اللّه بانوارهح» (همان:
)416
 .2اصطاحات هم وشة «هذبه»
حکیم ترمذی در ختماالولیاء خویش از چند اصطاا هم وشه برای «هذبه» استفاده کرده استح
او خوشخخه ای از اصخخطاحات مرتبط با هذبه را بنیان نهاده اسخخت که بعنوان یک هریان همیشخخگی و
م سلط در زبان و اندی شة عرفای پس از او حکمفرما ا ستح او بدلی از بر دا شتپ قرآن و ت سلط به
احادیث و روایات آنچه را که میتوانسخخته با «هذبه» مرتبط باشخخد ،برگنیده و به کار گرفته اسخختح در
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برخی موارد فقط شخخخک فعلی لفظ را از قرآن کریم یا حدیث گرفته ،آن را گسخخخترش داده و غیر از
شک فعلی ،بصورت مصدری یا اسم مفعول نین به کار برده استح
از بیپ انواع سهگانة رابطة ا صطاحات هم و شه( ترادف ،ت ضاد و ت ضمپ) آنچه که در آرار ترمذی
و بویژه در ختماالولیاء بیشخختر به چشخخم میآید و یکی از ماورهای اندیشخخه و بیان ترمذی به شخخمار
میرود ،رابطة ترادف ا ستح او چند ا صطاا را به عنوان مترادف( مترادف مت شابه یا متنا سب) برای
«هذبه» به کار برده است که عبارتند از:
ا .اصطفاء
شک م صدری «ا صطفاء» در قرآن کریم به کار نرفته استح ترمذی با ا ستفاده از کاربردهای فعلی
آن در قرآن ،مصدر« اصطفاء» را بعنوان یکی از هم وشههای هذبه به کار گرفته استح
«ا صطفاء» به معنی برگنیدن ا ستح خداوند از بیپ بندگان خویش ،انبیا و اولیا را برگنیده ،آنان را
هذم کرده و پاک ساخته و به خویش نندیک کرده ا ستح(ختماالولیاء407 ،336 :و  )445مجذوم
کسخخی اسخخت که به شخخیوة انبیا « علی اصخخطفاء االنبیاء» یا «علی طریال اصخخطفاء االنبیاء» برگنیده
میشخخودح( 407 ،406و  )409بنابرایپ از نظر ترمذی هذبه ،اصخخطفاء و برگنیدگی حال ،و وابسخخته به
اراده و مشیت حال استح( همان )407 :با ایپ اصطفاء ،خداوند ،ولی امور بنده میشود و تربیت قلبی
و نفسی او را بر عهده میگیرد و او را به درهات انبیا و اولیا در نند خویش میرساندح( همان)407 :
شکل فعلی:
ترمذی در ختماالولیاء 4 ،بار شک فع ما ضی راری منید( اِ صطَفی) را به کار برده ا ست - :اعلم
ان اللّه ،تبارک اسخخمه اصخخطفى مپ العباد انبیاء و ولیاءح(ختماالولیاء - )336 :و تى وقت زوال الدنیا
ابت عث الل ّه ول یا ،اصخخخط فاه و اهت باه ،و قر به و د ناهح(ه مان - )344 :رم ا خذ بقل به ف جذ به ال یه و
اصطفاهح(همان - )407 :قد اصطفاه اللّه تعالى و طهرهح(همان)445 :
شکل مصدری:
م صدر «ا صطفاء» نین  4بار در ختماالولیاء و در همات زیر به کار رفته ا ست - :و انما هذبه على
طریال اصخخخطفاء االنبیاءح(ختماالولیاء406 :و  - )407و المجذوم لم یعان شخخخیئا مپ هذا :فهو على
اصطفاء االنبیاءح(همان - )407 :فکذلک شین هؤالء المجذوبیپ :یجذبهم اللّه الیه على طریقهح فیتولّى
اصطفاءهم و تربیتهمح(همان - )409 :فجذبه اللّه الیه على طریال االصطفاءح(همان)409 :
اسم مفعول:
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اسم مفعول از «اصطفاء» یعنی« مصطفی» یکبار در ختماالولیاء( )436دیده میشودح کاربرد شک
فعلی و مصخخدری« اصخخطفاء» در دیگر آرار ترمذی نین به چشخخم می ورد که از ذکر آنها خودداری
میکنیمح
ب .اجتباء
«اهتباء» نین به معنی برگنیدن اسخخختح ایپ اصخخخطاا در متون عرفانی معموالً همراه و مترادف با
«ا صطفاء» به کار میرودح به نظر ترمذی« ،اهتباء» از م شیت الهی سرچ شمه میگیردح(همان360 :و
 )406نه از سلوک و مجاهدات بندهح «اهتباء» همان هذبه است و «مجتبی» کسی است که حال ،او
را از بیپ بندگان خویش برمیگنیند و به سوی خویش میک شدح(همان )360 :بنده با ایپ برگنیدگی،
روی دل خویش را از غیر حال به سوی حال میکند و مقرم درگاه حال ،و از بندگان خا ،میشودح
حکیم ترمذی شخخخک فعلی« اهتباء» را نین از قرآن کریم گرفته و عاوه بر شخخخک فعلی ،شخخخک
مصدری و اسم مفعول آن را بصورت گسترده در آرار خویش به کار برده است که فقط به نمونههای
بکار رفته در ختماالولیاء اشاره میکنیم :
شکل فعلی:
شک فع ماضی راری منید از مصدر اهتباء سهبار در ختماالولیاء دیده میشود - :تى وقت زوال
الدنیا ابتعث اللّه ولیا ،اصطفاه و اهتباه ،و قربه و دناهح(ختماالولیاء - )344 :فالمجتبی مپ اهتباه اللّه
و هذبه ،فهو مپ اه اهتبائه بالمشیئةح(همان - )360 :اهتباهم بمشیئتهح(همان)406 :
شکل مصدری:
فالمجتبی مپ اهتباه اللّه و هذبه ،فهو مپ اه اهتبائه بالمشیئةح(همان)360 :
اسم مفعول:
اسخخخم مفعول از راری منید از بام افتعال( مجتبی) دو بار در ختماالولیاء به کار رفته اسخخخت-:
فالمجتبی مپ اهتباه اللّه و هذبه ،فهو مپ اه اهتبائه بالمشخخیئةح(همان - )360 :فالمجتبی هو عبد
قد هذم اللّه تعالى قلبه الیهح(همان)406 :
پ .أخذ
« خذ» نین یکی از اصخخطاحات عرفانی هم وشخخه با هذبه اسخخت که ریشخخة قرآنی و حدیثی داردح
ترمذی با ا شاره به حدیث پیامبر «ان اللّه ات ذنی عبداً قب ان یت ذنی ر سوالً»(همان )408 :ن شان
میدهد که در پروراندن ایپ اصطاا عاوه بر قرآن ،تات تیریر س پ پیامبر نین بوده استح
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متیسخخفانه ایپ اصخخطاا ،با اینکه در مشخخرماررواا روزبهان بقلی(  )125فصخخلی هداگانه( الفصخ
التا سع و الثارون :فی ارخذ) به خود اخت صا ،داده ا ست ،در ب سیاری از فرهنگهای ا صطاحات از
همله کشخخاف اصخخطاحات الفنون (تهانوی) ،شخخرا اصخخطاحات تصخخوف( گوهریپ) ،فرهنگ لغات و
اصخخطاحات و تعبیرات عرفانی( سخخجادی) ،المعجم الصخخوفى( سخخعاد الاکیم) ،موسخخوعه مصخخطلاات
التصوف ا سامى( رفیال العجم) ،معجم المصطلاات الصوفیه (انور فؤاد ابى خناه) ،موسوعة التصوف
االسامى ( مامود حمدى زقنوع) ،الموسوعة الصوفیة (سلیمان المدنى) اصطاا عرفانی تلقی نشده
اسخختح در حالیکه ترمذی با کاربرد زیاد آن در آرار خود و بسخخاورد باالی آن در ختماالولیاء ،آن را به
یکی از اصطاحات مهم تصوف تبدی کرده استح روزبهان بقلی شیرازی هم تات تیریر ترمذی ،در
آرار خود به آن پرداخته استح
ترمذی ،اشخختراک زیادی بیپ حوزة معنایی « خذ» و «هذبه» قائ اسخختح در بیشخختر موارد ،ابتدا
« خذ» و سخخپس «هذبه» را به کار میگیردح از دید او « خذ» حالتی اسخخت که از هانب حال بر قلب
عارف وارد می شود و او را هذم میکندح خداوند ،ولی امور او می شود و او را با گذراندن از عقبهها ،در
مراتب قرم باال میبردح(ختماالولیاء 409 ،407 :و  )416به نظر او انبیا و اولیا ،میخوذ حقند و حال،
وکی و ولی امور آنها ست و آنان را به مقاه نبوت و والیت ،و مکا شفه میر ساندح(همان 388 :و )389
ایپ ویژگیها ،همان ویژگیهایی اسخخت که در تعریف «هذبه» اشخخاره شخخدح بنابرایپ «میخوذ» همان
«مجذوم» استح ترمذی در سه شک از ایپ اصطاا بهره گرفته است:
شکل فعلی:
فعل ثالثی مجرد
فع راری مجرد( َخَذَ) در معنای نندیک به هذبه ،هفت بار در ختماالولیاء به کار رفته اسخخخت- :
رم اخذ بقلبه فجذبه الیه و اصخخخطفاهح (ختماالولیاء  - )407:اخذ اخذاً ،فجذبه الل ّه الیه على طریال
االصطفاءح( همان - )409 :رم خذ بقلبه فمرّ به الى العاء ،الى المکان الذی رتب له بیپ یدیهح(همان:
 - )416هذه عقبة ال یقطعها إال مپ اخذ اللّه ،عن و ه  ،بیده فولی شینهح (همان - )442 :قد اخذتها
هیبة الل ّه عن و ه ح(همان - )368 :ولّی الل ّه االنبیاء :بین اخذهم مپ نفوسخخخهم الى ما النبوةح و
کشف الغطاءح (همان - )388 :و ولی هذا الصنف مپ االولیاء بین اخذهم مپ نفوسهم الى ما الوالیة
و کشف الغطاءح(همان)389 :
فعل ثالثی مزید
ف ع راری من ید از ریشخخخة ( خ َذَ َ) نین عاوه بر حد یث پ یامبر (ختماالول یاء 2 )408 :بار در
ختماالولیاء در معنای نندیک به هذبه به کار رفته است- :فک مپ ولی اللّه امره و اصطنعه و ات ذه،
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فهو مرس خ الى الدنیا و مبعوثح (همان - )352 :فمامد(،صخخلى اللّه علیه و سخخلم) هو المجذوم مپ
بیپ سائر االنبیاء ،خصّه اللّه بهذا فات ذه و هذبه (همان)409 :
شکل مصدری

دو مورد کاربرد م صدر راری مجرد ( خذ) در ختماالولیاء م شاهده می شود - :رم ولی اخذهم
الیهح (ختماالولیاء - )333 :اخذ اخذاً ،فجذبه اللّه الیه على طریال االصطفاءح(همان)409 :
اسم مفعول
اسخخم مفعول از راری مجرد یعنی «میخوذ» ،یکبار و اسخخم مفعول از راری منید یعنی « مُتَّ َذ»،
دو بار در ختماالولیاء به کار رفته اسخخت« :هذا عبد متّ ذ ال مبتلىح و انما االبتاء فی شخخین النفس ال
فی شخخین القلبح اما سخخمعت قول رسخخول اللّه ،صخخلى اللّه علیه و سخخلم« :ان اللّه ات ذنی عبدا قب ان
یت ذنی رسوال»؟ فالمتّ ذ هو المیخوذ ،و منه اشتقاقهح» (ختماالولیاء)408 :
ت .اصطناع
«اصخخطناع» نین یکی از اصخخطاحات عرفانی اسخخت که ترمذی ،تات تیریر قرآن کریم و در معنای
نندیک به هذبه در ختماالولیاء به کار برده اسخختح در متون عرفانی ایپ اصخخطاا معموالً مترادف با
ا صطفاء به کار میرودح بنابراینبه معنی برگنیدن و خا ،خویش گردانیدن ا ستح م ستملی ب اری در
ترهمه و شرا ایپ همله از التعرف کابادی «و ال یصلا له اال مپ اصطنعه لنفسه» مینویسد « :و مر
ورا نشخخاید مگر آن کسخخى که مر ورا گنیده خود گرداندح و ایپ موافال اسخخت قول خداى تعالى را اندر
قصه موسى علیه الساه :وَ ا ْصطَنَعْتُکَ لِنَفْ سِی؛ اصطناع و اصطفا به یک معنى باشدح اصطناع افتعال
باشخخد از صخخنع ،یعنى که تو آنى که ترا خاصخخه خویش گردانیده ،و اندر همله ایپ س خ پ معنى آن
ا ست ،و اهلل اعلم ،که هرک سى که حال عن و ه ّ مر ورا م صطنع خود گرداند همه ا سبام و عایال از
وى ببراند تا از غیر خود نبراند به خود نپیونداندح» (شرا التعرف ،ج)744 :2
با توهه به آنچه که دربارة اصطاحاتی نظیر« :اخذ»« ،اصطفاء» و «اهتباء» گفته شد« ،اصطناع»
نین اشخختراک حوزة معنایی فراوانی با آنها و در نهایت با «هذبه» داردح بهرهگیری ترمذی از اصخخطاا
«اصطناع» به شرا زیر است:
شکل فعلی
-

فک مپ ولی اللّه امره و اصطنعه و ات ذه ،فهو مرس الى الدنیا و مبعوثح (همان)352 :
و تصفیه المجذوم یتواله اللّه بانواره فانظر کیف صنع اللّه بعبده؟ (همان)416 :

اسم مفعول
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تر مذی یکی از ویژگی های م جذوم را « مصخخخنوع له ،عنی :مافو ظا عل یه»ح( ه مان)416 :
برمیشماردح
حکیم ترمذی در آرار دیگر خود از م صدر « ا صطناع» و دیگر شکلهای فعلی و م صدری آن بهره
گرفته است؛ ولی ما از اشاره به آنها میگذریمح
ث .حراست( حرس)
هذبه در نظر حکیم ترمذی ،حفظ و حراست حال از مجذوم است تا در مهلکه نیفتد و از بسیاری
از خطاها مافوظ بماندح یعنی خداوند وکی او ست و او در سایة حرا ست حال از ب سیاری از لغنشها
مصون میماندح بنابرایپ ،ایپ موضوع یکی از مهمتریپ باثها دربارة هذبه است و الفاظ و اصطاحات
مربوط به آن ،شخخخباهت معنایی فراوانی با هذبه داردح اتفاقاً همیپ اندیشخخخة ماروس بودن مجذوم،
بعدها در زبان و اندیشخة خواهه عبداهلل و دیگران ،تبدی به اصخطاا « عصخمت» و « معصخومیت»
مجذوم میشودح
شکل فعلی
-

وک به الاال یارسه (ختماالولیاء ؛ )137،
ان المجذوم ملنه ،موک به الاال لیارسه ،حتى ال یقع فی مهلکة فیسقط بهاح(همان)417 :
فاذا صرفهم اللّه مپ المرتبة الى عم بدانهم حرسهمح فیمضون مع الارس فی تلک االعمال ،رم
ینقلبون الى مراتبهمح (همان)139 :

شکل مصدری
-

سلطان الاال و حراسة الوالیة (همان)358 :
فیمضون مع الارس فی تلک االعمال ،رم ینقلبون الى مراتبهمح (همان)139 :

اسم فاعل
-

اصدرناک مع الارّاس ،و وکلنا الاال شاهدا علیک و مؤیدا لک؛ و الارس یذبّون عنکح قال له قائ :
و ما تلک الارس؟ قال :نوار العصمة ،موکلة به (همان)329 :

اسم مفعول
-

کما ان النبوة ماروسة بالوحی و الروا ،فکذلک الادیث ماروس بالاال و السکینةح(همان)349 :

ج .حفظ( حفاظت)
ایپ تعبیر نینبا « حراست» مترادف است و هدف ترمذی از کاربرد آن ،بیان اندیشة مافوظ بودن
مجذوم از بسیاری از گناهان در سایة عنایت و حراست حال استح او ایپ ویژگی مجذوم را با تعبیر
«مافوظاً علیه»(همان )416 :بیان میکندح در دیگر آرار ترمذی ،اندیشخخة عصخخمت مجذوم ،در قالب
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عباراتی همچون « فتولی اهلل حفظه»(کیفیهالسخخلوک « ،)37 :ولی سخخیاسخخته و حفظه و رعایته»(
ادمالنفس ،ج )44 :1و ححح تکرار شده استح
چ .حمل
«حم » نین لفظی مترادف با «حفظ» و «حرا ست» و در نهایت مترادف هذبه ا ستح البته ترمذی
در ختماالولیاء ،شک فعلی آن را به کار برده ا ست « -:و (فجیه) وهد ریا الر فة (االلهیة) فی قلبه،
فصر الى ولیّ الر فةح فجاءت الر فة فاحتملتهح»( ختماالولیاء)421 :
بنابرایپ ترمذی با سه تعبیر مترادف «حرا ست»« ،حفظ» و «حم » ،مو ضوع مع صومیت مجذوم
را بیان کرده ا ستح ا صطاحاتی همچون «ماروس»« ،مافوظ» و «مامول» خو شهای مترادف به
وهود میآورند که در متون عرفانی عربی و فارسی ،دربارة مجذوم به کار میروندح
ح .والیت
اصطاا «والیت» که ماور اصلی ختماالولیاء است ،با شکلهای گوناگون فعلی ،اسمی و مصدری،
بسامد بسیار باالیی در ایپ ارر داردح ایپ اصطاا نین مترادف هذبه استح در نظر حکیم ترمذی ولی،
مجذوم ا ستح زیرا والیت ،تولی امر ا ست و ولی ،ک سی ا ست که خداوند ،کارهای او را بر عهده دارد
و او را از گناه باز میداردح پس ولی ،بندة برگنیدة حال و مقرم درگاه استح ایپ ویژگی ،از آن مجذوم
اسخخختح پس مجذوم و ولی ،معنای نندیک به هم دارندح ترمذی در چند مورد تعبیر «تولی» را برای
مجذوم به کار میگیرد« :و تصخخخف یة المجذوم یتواله الل ّه بانوارهح»(همان« - )416 :رم اخذ بقلبه
فجذبه الیه و اصخخخطفاهح فلم ینل یتولّى تربیته ،قلباً و نفسخخخاً حتى رقی به الى اعلى درهات االولیاءح»
(همان« -)407 :فکذلک شین هؤالء المجذوبیپ :یجذبهم اللّه الیه على طریقهح فیتولّى ا صطفاءهم و
تربیتهمح»(همان)409 :
بنا بر آنچه گفته شد ،اصطاا «والیت» با اصطاحات «هذبه»« ،اصطفاء»« ،اصطناع»« ،اهتباء»،
« خذ»« ،حم »« ،حفظ» و «حراسخخت» مترادف اسخختح پس مجذوم ،مصخخطفی ،مصخطَنَع ،مجتبی،
میخوذ(مُتَّ َذ) ،مامول ،مافوظ و ماروس ،همگی وصف ولی است که همان مجذوم استح
 .نظر ،توفیق ،اهتداء و ...
ایپ اصخخطاحات نین در ختماالولیاء هم وشخخة مترادف با هذبهاند؛ ولی بدلی نداشخختپ بسخخامد ،از
اشاره به آنها درمیگذریمح
اصطاحاتی که تا اینجا شرا آنها گذشت ،در ترادف ،اشتراک حوزة معنایی فراوانی با هم داشتندح
ایپ ا شتراک به ایپ معنی نی ست که کاماً مترادفند؛ بلکه با همة ا شتراکات ،وهوه افتراع نین دارند
که ن سخخت به کمک آرار حکیم ترمذی و سخخپس با اسخختفاده از دیگر متون مهم تصخخوف ،به آسخخانی
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میتوان تفاوت آنها را بیان کردح چون هدف ایپ مقاله بررسی رابطة ترادف بیپ اصطاحات هم وشة
هذبه بود ،از اشاره به وهه افتراع آنها چشمپوشی کردیمح
نتیجه
 .1اصطاحات هم وشه بدلی داشتپ ارتباط شبکهای و منسجم ،گسترة بسیار زیادی از اندیشه
و زبان عارف را در بر میگیرند بگونه ای که میتوان بسیاری از الفاظ و اصطاحات دیگر زبان
عارف را در پرتو ارتباط با ایپ هم وشهها بررسی کرد و با کشف نوع روابط آنها ،چهارچوم
فکری و زبانی او را به دست آوردح بنابرایپ بررسی اصطاحات هم وشه ،یکی از زمینههای
بسیار مهم و الزه برای پژوهشهای سبکشناسانه در متون عرفانی استح
 .2اصطاحات عرفانی ،هستة مرکنی اندیشه ،ههانبینی و بیان عرفاستح با بررسی سبکشناسانة
اصطاح ات هم وشه در متون تصوف ،میتوان حد و مرز ،شیوه و نوع خاقیت ،و تیریرگذاری
یا تیریرپذیری یک متپ را مش ص کردح اینگونه بررسی ،درک درست و دقیقی از اصطاحات
و متون عرفانی به ما خواهد دادح
 .3هذبه یکی از مهمتریپ اصطاحات تصوف است که قلمرو معنایی آن با بسیاری از اصطاحات
دیگر ،از وهد و شوع گرفته تا فنا و بقا تداخ داردح ایپ تداخ معنایی ،در سه قلمرو ترادف،
تضاد و تضمپ قاب بررسی استح
 .4ختماالولیاء حکیم ترمذی بعنوان یک ارر پیشرو و هریانساز تصوف ،براساس تاقیال ما اولیپ
متپ عرفانی است که اصطاا هذبه و مشتقات گوناگون آن ،بطور گسترده در آن به کار رفته
و از رهگذر ایپ ارر ،در تماه متون تصوف گسترش یافته استح
 .5توهه گستردة حکیم ترمذی به هذبه که از سنخ احوال است ،و استفادة فراوان او از
همخانواده های آن ،مؤید ایپ نکته است که تصوف او بطور کلی از تصوف زاهدانه فاصله گرفته
استح بنابرای پ ترمذی ،بنیانگذار یا حداق یکی از بنیانگذاران تصوفِ مبتنی بر احوال استح
 .6حکیم ترمذی اولیپ کسی است که هذبه را با اصطاحات دیگر از قبی  :اصطفاء ،اصطناع،
اهتباء ،خذ و ححح پیوند میدهدح او با وارد کردن ایپ اصطاحات در حوزة معنایی هذبه ،خوشهای
منسجم و درهمتنیده به وهود می آورد که تماه ذهپ و زبان او و بویژه ارر مهم او ،ختماالولیاء
را فراگرفته استح
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 .7ترمذی حافظ قرآن ،و مادث استح او در پدیدآوردن هم وشههای هذبه ،به طور آشکار تات
تیریر قرآن ،احادیث و روایات استح بدینگونه که شک فعلی اصطاحاتی از قبی  :اصطفاء،
اصطناع ،اهتباء ،خذ ،حم و ححح را از قرآن یا حدیث گرفته و با بساورد و کاربرد شکلهای دیگر
آنها ودر نهایت با ایجاد یک شبکة ارتباطی بیپ اصطاحات،نظاه هم وشههای هذبه را بنیاد
نهاده استح
 .8ترمذی از انواع رابطة موهود بیپ هم وشههای هذبه ،بیشتر از رابطة ترادف بهره گرفته استح
ایپ امر نشان دهندة ذهپ و زبان متشک و منسجم اوست که با دقت فراوان ،حوزة معنایی
اصطاحات ،و حد و مرز آنها را تش یص داده و با تمرکن بر روی اشتراک آنها ،یک شبکة
بههمپیوسته را پدید آورده استح
 .9اصطاحات هم وشة هذبه در ختماالولیاء همگی با حوزة معنایی« والیت» رابطة ترادف دارندح
یعنی تماه ویژگیهایی که ترمذی برای مجذوم قائ است ،همان ویژگیهای «ولی» استح
بنابرایپ بررسی نظریة والیت در آرار ترمذی و در ک تصوف بدون توهه به «هذبه» و
هم وشههای آن بررسی ناقص خواهد بودح
 .10ترمذی با پدید آوردن اصطاحات هم وشة هذبه ،هریانی را پایهگذاری کرده است که پس از
او در متون تصوف بعنوان یک هریان مسلط و همیشگی ،ساری و هاری است و دیگران در
استفاده از ایپ اصطاحات پا های پای او گذاشتهاندح
 .11با توهه به تیریرگذاری عمیال ترمذی بر متون تصوف ،و ذهپ و زبان نویسندگان عارف ،در
بررسی بسیاری از مفاهیم و اصطاحات تصوف ،از همله در تیلیف فرهنگ اصطاحات تصوف،
و تفسیر و تیوی و بررسی سیر تاری ی آنها ،توهه به آرار او و بویژه ختماالولیاء ،الزه استح
فهرست منابع
 .1ادم النفس  ،الترمذى ،مامد بپ علی  ،تصایا احمد عبدالرحیم السایا( ،)1413قاهره :دارالمصریه
اللبنانیهح
 .2اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،مامد بپ منور ،با مقدمه ،تصایا و تعلیقات مامدرضا
شفیعی کدکنی( )1376تهران :آگاه ،چاپ چهارهح
 .3بدوّ شان بى عبداللّه مامّد بپ علی(ضمیمة ختماالولیاء) ،الترمذی ،مامد بپ علی ،تصایا عثمان
اسماعی یایى( )1422بیروت :مهد اآلدام الشرقیهح
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

بیانالتننی  ،نسفى ،عنینالدیپ ،سید علىاصغر میرباقرى فرد(  )1379تهران :انجمپ آرار و مفاخر
فرهنگىح
التعرف لمذهب التصوف(متپ و ترهمه) ،کاباذى ،ابوبکر مامد بپ ابراهیم ،به کوشش مامدهواد
شریعت( )1371تهران :اساطیر ،چاپ اولح
ختماالولیاء ،الترمذى ،مامد بپ علی  ،تصایا عثمان اسماعی یایى ( )1422بیروت :مهد اآلدام
الشرقیهح
رسالة قشیریه(ترهمه) ،قشیرى ،ابوالقاسم عبدالکریم ،تصایا بدیعالنمان فروزانفر( )1374تهران :علمى
و فرهنگىح چاپ چهارهح
الرساله القشیریه ،القشیرى ،ابوالقاسم عبدالکریم ،تصایا عبدالالیم مامود و مامود بپ
شریف( )1374قم :انتشارات بیدارح
زبان شعر در نثر صوفیه( درآمدی بر سبکشناسی نگاه عرفانی) ،شفیعی کدکنی،
مامدرضا()1392تهران :س پ ،چاپ دوهح
شرا التعرف لمذهب التصوف ،مستملى ب ارى ،اسماعی  ،مامد روشپ( )1363تهران :انتشارات
اساطیرح چاپ اولح
عرفان ،ذهپ ،آگاهی ،فورمپ ،رابرت کیح سیح ترهمة سیدعطاء اننلی( )1384قم :دانشگاه شیخ مفید،
چاپ اولح
عوارفالمعارف (متپ عربی) ،سهروردى ،شهامالدیپ ابوحفص ،تصایا مامد عبدالعنین
ال الدی( )1420بیروت دارالکتب العلمیه ،چاپ اولح
عوارفالمعارف ،سهروردى ،شهامالدیپ ابوحفص ،ترهمة ابومنصور اصفهانى( )1375به اهتماه قاسم
انصاری ،تهران :علمى و فرهنگی ،چاپ دوهح
کشف الماجوم ،هجویری ،علی بپ عثمان ،با مقدمه ،تصایا و تعلیقات مامود عابدی( )1383تهران:
سروش ،چاپ اولح
کتام الصدع او الطریال السالمه ،ال راز ،ابوسعید احمد بپ عیسى ،تصایا عبدالمنعم خلی
ابراهیم( ،)1421بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ اولح
کیفیه السلوک الى رمالعالمیپ ،الترمذى مامد بپ علی ،تصایا عاصم ابراهیم الکیالى الاسینى
الشاذلى الدرقاوى( ،)1428بیروت :دارالکتب العلمیهح
اللمع فى التصوف ،السراج الطوسى ،ابونصر ،تصایا رینولد آلیپ نیکلسون( )1914لیدن :مطبعه بری ح
مجموعة رسائ ا ماه الغنالى ،غنالى ،ابوحامد مامد( )1416بیروت :دارالفکر ،چاپ اولح
مرصاد العباد مپ المبد إلی المعاد ،رازی ،نجم الدیپ ،تصایا مامدامیپ ریاحی( )1371تهران :علمی
و فرهنگی ،چاپ چهارهح
مصب اا الهدایه و مفتاا الکفایه ،کاشانى ،عنالدیپ مامود بپ على ،با تصایا ،مقدمه و تعلیقات
هالالدیپ همایی( )1381تهران :نشر هما ،چاپ اولح
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 .21مفاتیا االعجاز فی شرا گلشپ راز ،الهیجی ،شمسالدیپ مامد ،تصایا مامدرضا برزگر خالقی و
عفت کرباسی( )1378تهران :زوار ،چاپ سوهح
 .22مقصد اقصى ،نسفى ،عنینالدیپ ،تصایا حامد ربانى( )1352تهران :گنجینهح
 .23مناراتالسائریپ الى حضرهاهلل و مقاماتالطائریپ ،رازى ،نجمالدیپ ،تصایا عاصم ابراهیم الکیالى
الاسینى الشاذلى الدرقاوى( )1425بیروت :دارالکتب العلمیهح
 .24نوادر االصول  ،الترمذی ،مامد بپ علی  ،عبدالرحمپ عمیره( )2010بیروت :دارالجی ح
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