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 چکیده:
ی شناسسبک اینگاه بینارشتهای بعنوان روشی نوین، حاصل شناسی لیهسبک: زمینه و هدف

های آوایی، شناسی است. این روش در پی درک و تحلیل دقیق لیهو زبان ، هرمنوتیکسنتی

های پربسامد، با هدف شناخت واهه این پژوهشیک متن است. و ایدئولوه واهدانی، نحوی، بالغی

كامل  متنهای سبکی اثر و تفسیر دللتهای سبکی آنها انجام شده است. بدین منظور كشف مؤلفه

 مورد بررسی قرار درفته است مصنفات عالءالدوله سمنانی 

 ،، نحویواهدانیایی، آو یجای به بررسی لشناسی لیهدر این پژوهش با روش سبک: روش مطالعه

 پرداخته شده است.و ایدئولوهیک مصنفات عالءالدوله سمنانی  بالغی

: این پژوهش درپی این است كه نشان دهد تأویالت عالءالدوله سمنانی از اقوال مشایخ، هایافته

داستانها، حکایات و واقعات خود و دیگران به شیوۀ هرمنوتیک سنتی نزدیکتر است یا به روش 

تیک جدید یا اینکه تأویالت او تلفیقی از این دو رویکرد است و به فهم بهتر آثار عالءالدوله هرمنو

سمنانی با توجه به نقد هرمنوتیکی آثار منثور فارسی وی، بویژه مصنفات فارسی او، یاری خواهد 

 رساند.

خود را : مهمترین مشخصج هرمنوتیک عارفانج عالءالدوله در سطح بالغی و فکری، گیرینتیجه

نشان میدهد. او برای تفسیرها و تأویالت عارفانج خود زبان خطابی، استعالیی و جزمی را بردزیده 

است و از تمثیل برای القای معانی عرفانی بیشترین بهره را برده است كه با هرمنوتیک سنتی و 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Layered stylistics as a new method is the result of the interdisciplinary 
view of traditional stylistics, hermeneutics and linguistics. This method seeks to understand and analyze 
carefully the phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological layers of the text. This research has been 
done with the aim of recognizing high frequency words, discovering the stylistic components of the work and 
interpreting their stylistic implications. For this purpose, the full text of the works of Ala’ al_Dowleh Semnani 
has been studied. 

METHODOLOGY: In this research, the phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and 
ideological layer of Ala Al-Dowleh Semnani's Mosannafat has been studied with 
the method of layered stylistics. 
FINDINGS: The findings of this research shows that an analysis will be made 
that Ala’ al_Dowleh Semnani’s interpretations of the sayings of elders, stories, 
anecdotes and events of himself and others are closer to the traditional 
hermeneutic method or to the new hermeneutic method or that his 
interpretations are a combination of these two approaches. hermeneutical 
criticism of Ala al-Dowlah's prose works helps to better understand the works 
of Ala al-Dawlah Semnani will help with regard to the hermeneutic critique of 
his works, especially his percian Mosannafat. 
CONCLUSION:  In this descriptive study, the most important characteristic of 
the mystical mysticism of Ala Al-Dawlah shows itself in its rhetorical and 
intellectual level. For his mystical interpretations, he has chosen the language 
of rhetoric, transcendence and dogma, and has made the most of allegory to 
induce mystical meanings that are consistent with traditional hermeneutics and 
singularity. 
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 قدمهم
 ای داردقرن پنجم تا اواسط قرن هشتم، دورانی است كه حوادث و مصائب تاریخی در جامعج ایرانی سیر فزاینده 

كه یکی از علل مهم رواج تصوف و عرفان در میان ایرانیان است. یکی از نموددارهای این رشد فزاینده، پیدایش 

صوفیانه تشکیل میدهد و جالب آنکه نثرنویسی در فرهنگ  عرفانی است كه بخشی وزین از آنها را متون -آثار ادبی 

صوفیانج ایرانی، بر پیدایش اشعار عارفانه مقدم است. نثرهای صوفیانه بیشتر با هدف تعلیم و تبلیغ تصوف در میان 

یز نمردم عوام و متوسط و دفاع از تصوف دربرابر مخالفان )فقیهان، متکلمان، حکیمان( پدید آمده و بعضی از آثار 

بیشتر برای ارضای خاطر نویسنده و بیان حالت قلبی نوشته شده است؛ از سوی  -اندكه آنها را آثار تغزلی نامیده-

دویی مبتنی بوده است. با توجه به جمع عوامل دیگر، شیوۀ كار متصوفه بر تدوین كتاب و رساله، دفتار و مجلس

بندی كرد. مهمترین رده در این آثار آنان را میتوان طبقه مذكور یعنی هدفها، مخاطبان و شیوۀ تعلیم و تبلیغ،

بندی، آثاری است كه جنبج تعلیمی دارد؛ اما در همین طبقه از آثار نیز، درمجموع دو شیوۀ بیان مشاهده طبقه

 میشود: یکی زبان تعلیم یا زبان عبارت و دیگری زبان اشارت و در هر دوِ اینها میتوان درایشهای هرمنوتیکی را

 (.547: 4399ردیابی كرد )غالمرضایی، 

ق( از صوفیان و متکلمان 734-457الدین احمدبن محمد بیابانکی معروف به عالءالدوله سمنانی )ابوالمکارم ركن

بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری است. او اهل كشف و شهود بوده و در عین سلوک عرفانی و تخصص در عرفان 

ی دینی را بر خود لزم میدانسته است. آثار عالءالدوله بدون استثنا در حکم بیان هاعملی و نظری، دفاع از آموزه

یک دراست و افکار او بسیار به هرمنوتمفاهیم و یا شرح و تفسیر آیات قرآن است. وی در تفسیر قرآن بیشتر تأویل

 سنتی نزدیک است.

 

 سابقۀ پژوهش
رسالج نوریه شیخ » ( در مقالج4375است. جمال الیاس ) دربارۀ عالءالدوله سمنانی مقالت متعددی نوشته شده

تجلی از دیدداه شیخ عالءالدوله »ای با عنوان این رساله را بررسی كرده است. فروهر در مقاله« عالءالدوله سمنانی

( در پژوهشی به بررسی زبان حال 4394به بیان مسئلج تجلی در اندیشج او پرداخته است. پورجوادی )« سمنانی

« الدوله سمنانیباطنی شیخ عالءشخصیت »ای با عنوان آثار عالءالدوله پرداخته است. خواجوی در مقاله در

الدوله سمنانی بررسی اختالف عالء»ای با عنوان ( در مقاله4394شخصیت عرفانی او را واكاوی كرده است. كاكایی )

ا دربارۀ مسئلج وحدت وجود بیان میکند. معتکف اختالف نظر این دو عارف ر« و  ابن عربی در موضوع وحدت وجود

به بیان چگونگی سیر و سلوک « سیر و سلوک و عرفان عالءالدوله سمنانی قطب هفدهم ذهبیه»( در مقالج 4394)

به « الدوله سمنانی و تفسیر عرفانی اوعالء»ای تحت عنوان ( در مقاله4391عالءالدوله پرداخته است. موحدی )

ج می ردازد. محمودیان در مقالكه تفسیری تأویلی است  اللقطالنقط و مجمعمطلعسیر عرفانی پژوهش دربارۀ تف

های عرفانی عالءالدوله را بررسی میکند. دیدداه« وحدت شهود در اندیشج عالءالدوله سمنانی و سرانجام آن»

ه ب« هم شیخ عالءالدوله سمنانیدرایی و متابعت سه ویژدی مكار، مردم»ای با عنوان ( در مقاله4399طباطبایی )

الهیات عرفانی از »( در مقالج 4399بیان ویژدیهای تصوف عالءالدوله سمنانی می ردازد. كاكایی و محمودیان )

این دو شخصیت را در دو سنت دینی مقایسه میکنند. فتحی و « دیدداه عالءالدوله سمنانی و بوناونتوره

ها و تقابل دیدداه« نگاه عارفانج شیخ عالءالدوله سمنانی به جامعه»نوان ای با ع( در مقاله4345دوست )سلیمان

اند. دربارۀ عالءالدوله مقالت متعدد دیگری نیز وجود دارد كه عمدتاً به بررسی عالءالدوله با جامعه را بررسی كرده
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ای در نقد و تحلیل درایشهای اند؛ اما تا اكنون مقاله یا رسالههای عرفانی یا زنددی و آثار او پرداختهدیدداه

هرمنوتیکی عالءالدولج سمنانی نوشته نشده است؛ بنابراین در این پژوهش روشن خواهد شد كه تأویالت عالءالدوله 

سمنانی از اقوال مشایخ، داستانها، حکایات و واقعات خود و دیگران به شیوۀ هرمنوتیک سنتی نزدیکتر است یا به 

ه تأویالت او تلفیقی از این دو رویکرد است و به فهم بهتر آثار عالءالدوله سمنانی با روش هرمنوتیک جدید یا اینک

 توجه به نقد هرمنوتیکی آثار منثور فارسی وی، بویژه مصنفات فارسی او یاری خواهد رساند.      

 

 بحث و بررسی
اسی را یکی از فنون ادب فارسی شنرا اولین بار رضاقلی خان هدایت به كار برد. پس از آن بهار سبک« سبک»واهۀ 

معرفی كرد و به توضیح مفصل آن پرداخت. به دفتج بهار سبک روش خای ادراک و بیان افکار بوسیلج تركیب 

كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر است و در معنی عام تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان است كه خصایص 

 كسی آثار در كه است وحدتی سبک (. از نظر شمیسا4، ج4337اصلی محصول خویش را مشخص میسازد )بهار، 

 دانسته جهان به متفاوت هاینگاه برایند را سبکهای دونادون نیز سناپور(. 43: 4343شمیسا،) میخورد به چشم

 (.4 :4397سناپور، ) میکنند كشف را ایتازه چیز هر بار كه هایینگاه است؛

شناسی فارسی اشاره كرده است، دانشی مستقل در اولین اثر منسجم سبکدونه كه بهار شناسی، هماندانش سبک

ای هشناسی و شاخهنیست، بلکه باید آن را تركیبی از فنون مختلف دانست. امروزه با دسترش دانشهای زبان

ای تبدیل شده است. همواره میتوان در بررسی رشتهشناسی به دانشی میاندونادون در حوزۀ نقد متون، سبک

بکی هر متن به زوایای دیگر تحلیل آن دست یافت. بر این اساس، بسیاری از پیروان هرمنوتیک نیز بررسی س

ای دشوده بر تفسیر میدانند؛ چراكه در بررسی سبکی متن با همج جوانبش در نظر درفته میشود. سبکی را دریچه

به  ن بر پایج عناصر زبانی میداند وشناسی را تحلیل و تفسیر بیانها و شکلهای متفاوت سخفتوحی دانش سبک

شناسی سبک»(. در این روش كه 47: 4344های دونادون متن در تفسیر متون می ردازد )فتوحی، بررسی نقش لیه

متن نام درفته است، ویژدیهای سبکی و نقش آنها را در تفسیر، میتوان در هر لیه از سبک بررسی كرد؛ « ایلیه

رای كشف و تفسیر محتوا، سهم و نقش هر بخش از زبان مشخص است )همان: صص بنابراین در این روش، ب

 ها،اههو دزینش آوایی، جهت از هایشدیدداه بیان در نویسنده خای روش تبیین» ایلیه شناسی(. سبک614ی639

 ایهشبک لکهب نیست؛ بینظم هاینشانه و آواها از ایتوده زبان. و ایدئولوهی مستتر در متن است عبارات ساخت

 خالل از متن یک از تکه هر یا دفتار پاره هر پس. پیوندها است و هالیه از بافتهدرهم و ساختارمند و انداموار

 كه زبان در تحلیل واحدهای و سطوح. میگردد ساماندهی زبانی، متمایز سطح چندین تنیددیدرهم و همکاری

یج ل نحوی و لیج صرفی، لیج آوایی، لیج: از عبارتند كند سازماندهی را شناسانهسبک بررسی یک میتواند

 (.637 )همان: میکند بررسی ایویژه ابزارهای و روشها با را هالیه این از هریک شناسیزبان دانش كه ایدئولوهیک،

 تای را در نقد هرمنوتیکیِ بخشی از مصنفاشناسی لیهبنابراین از میان روشهای دونادون پژوهش سبکی، سبک

فارسی عالءالدوله سمنانی بردزیدیم؛ به این دلیل كه توجه به سطوح دونادون زبانی، میتواند در تبیین درایشهای 

 هرمنوتیکی كارآمد باشد. 

وخمی را پشت سر دذاشته است. هرمنوتیک كه از در تاریخچج خود تحولت بزرگ و مسیر پرپیچ« هرمنوتیک» 

ی تفسیر كردن و در ابتدا به توضیح، تبیین، رمزدشای»فته شده است، به معنای نام هرمس، یکی از خدایان یونانی در

ا و امور هو تفسیر كتاب مقدس مربوط میشد. اما بعدها نه تنها به تفسیر مطلق متون، بلکه تمامی نمادها و نشانه

واعظی، )« قسیم میشودمعنادار پرداخت و اساساً با توجه به هدفی كه دنبال میکند به دو شاخج كالسیک و مدرن ت
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(. هرمنوتیک كالسیک را میتوان هرمنوتیک متن در نظر درفت؛ زیراكه به تمام اصول و 61 -63: صص 4394

های زبانی متن در القای معنا توجه میکند و در دیگر سو هرمنوتیک مدرن جای درفته است كه قواعد و نشانه

 د قرار داده است. محوری را سرلوحج خووجود معناهای متکثر و خواننده

د ای از علوم میگرفتند و بر آن نبودنهای ویژهنویسنددان نخستین متون هرمنوتیکی، اصول تفسیری را در شاخه

ر نگاران، شالیر ماخكه طرح هرمنوتیکی عامی برای تمامی دانشهای مبتنی بر تفسیر درافکنند. در دید تاریخ

دام برداشت. عمومیت هرمنوتیک تا پایان قرن نوزدهم، عمومیتی نخستین كسی بود كه در راه تعمیم هرمنوتیک 

های معرفتی را در برنمیگیرد. هرمنوتیک فلسفی هیددر و دادامر، در قرن بیستم، مدعی نسبی است و همج شاخه

نامیدن آن، ناشی از « فلسفج اولی»جانبه برای هرمنوتیک فلسفی و عام بودن است. شاید ادعای عمومیتی همه

های مطلق پدیدۀ تفسیر در همج اشکال فهم باشد. البته ادعای عام بودن هرمنوتیک فلسفی، مانع رشد اندیشه حضور

دیری هرمنوتیکی و درونمایج آن، (. جهت447های معارف بشری نشده است )همان: هرمنوتیکی خای در شاخه

نای راستین را پاسخ به پرسش از معهای مختلف هرمنوتیک فلسفی شد. هیددر هدف فلسفج منجر به پیدایش نحله

شناسانه. دادامر هرمنوتیک خویش را بر شناسانه و معرفتشناسانه دارد، نه روشهستی میداند و هدفی هستی

شناسی فهم بنا مینهد. تأمل در ماهیت فهم و تأویلی بودن آن، هدف متوسط هیددر و غرض اصلی بنیانی هستی

از هیددر است اما میکوشد ازطریق معناشناسی به مسئلج وجود برسد و نه با دادامر است. پل ریکور نیز متأثر 

ای خای به نام دازاین. ازاینرو تمام قلمروِ هرمنوتیک به معناشناسی ارجاع میشود. از نظر او، ما به تحلیل پدیده

از  آكندهشناسیها شناسی مستقل، آنگونه كه هیددر به آن میندیشد، دسترسی نداریم و همج هستیهستی

 ای جز دذار از معناشناسی نیست )همانجا(. نمادهاست. پس برای شناخت هستی، چاره

ننده كهرمنوتیک، ازآنجاكه به مقولج زبان و تفسیر معطوف است، جایگاه و اهمیتی بنیادین دارد. تأكید بر عامل فهم

های دینی، بر اهمیت مباحث هرمنوتیک در علوم اجتماعی و انسانی و نیز توسعج مفهوم متن به رؤیاها و اسطوره

میفزاید. حال، وجه همت این پژوهش، یافتن درایشهای هرمنوتیکی در آثار عالءالدوله سمنانی است و دیگر اینکه 

این عارف اندیشمند از چه روشهای زبانی، بیانی و فکری برای تبیین هرمنوتیک صوفیانج خود بهره درفته است. از 

ایی هنیز میتوان یاد كرد. آراء و اندیشه« نامهرمنوتیک بی»یکی اهل عرفان و تصوف با نام این درایشهای هرمنوت

اند؛ زیرا هدفت« نامهرمنوتیک بی»اند، اند، اما درونمایج هرمنوتیکی داشتهرا كه با نام رسمی هرمنوتیک عرضه نشده

ا كاربرد اصطالحی هرمنوتیک از قرن ای به قدمت تمدنهای كهن و مبانی فکری بشر دارد، امكنش آن پیشینه

دارد « در باب نظریج مسیحی»ای با عنوان م( مقاله151-135(. سنت آدوستین )643: 4344هفدهم است )امامی، 

كه برخی آن را ازلحاظ تاریخی مؤثرترین نوشتج هرمنوتیکی میدانند. او تحقیق هرمنوتیکی را محدود به فقرات 

های هرمنوتیکی در مکتوبات خود هایی از انگارهم( نیز رده 4911-4455ه )مبهم كتاب مقدس میدانست. نیچ

اند. بخشی از علم اصول به مسائل های مختلف علوم اسالمی نیز عرضه شدههایی در شاخهدارد. چنین اندیشه

ست منوتیکی اای از مقدمات تفسیر نیز به نوبج خود هرمربوط به فهم متن و قواعد حاكم بر آن اختصای دارد. پاره

(. برخی سخنان 449: 4394)واعظی، « هایی از درایش هرمنوتیکی به شمار آیندیا تفسیر رمزی و تمثیلی باید دونه

ضات القعین« معنا و شعر»اند؛ برای نمونه مطالعج نظریج و اشارات فالسفه و عرفای اسالمی از این حد نیز دذشته

 او از هركسی اما نیست؛ معنی هیچ خود در را شعر ...دان آینه چون ار شعرها این جوانمرد»همدانی كه میگوید: 

« دریافت خواننده»كنندۀ نظریج تداعی (644 ها: ینامه)« اوست كار كمال و بود او روزدار نقد كه دید تواند آن

 (. 644: 4345فر، هانس رابرت یاس است )شایگان« افق انتظارات»ولفگانگ آیزر و 
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: 3، ج4344)صفا، ی كه در میدان كالم و شریعت ارائه میشود ها و افکار عالءالدوله سمنانی یدیشهبرای بازشناسی ان

ا و ه( نیاز به خوانش دیگردونج آثار برای كشف و تبیین افکار اوست؛ بویژه آنکه شیوۀ طرح مباحث و آموزه744

است و این دشواریِ فهم آثار او را برمال درایان و مفسران سنتی نزدیک تجارب عرفانی او به رویکرد سنتی تأویل

در فرهنگ ایرانی ی اسالمیِ ما نوعی از هرمنوتیک عملی )نه نظری( در تفسیر قرآن و روایات »میسازد. همانگونه كه 

: صص 4395)شمیسا، « و اقاویل مشایخ و واقعج صوفیان و تفسیر داستانهای رمزی یا عجیب معمول بوده است

وله نیز همانند اغلب عارفان و صوفیان ایرانی از تفسیر و تأویل برای بیان معانیِ در حجاب قرار الد(؛ عالء331-335

درفته یا معانی باطنی كه از افهام عادی پوشیده مانده، استفاده كرده است. ازآنجاكه بدون آشنایی با دانش 

(، این پژوهش بر آن است با 434: 4345هرمنوتیک نمیتوان به فهم كاملی از متون عرفانی رسید )بشردوست، 

 ردازد تا هایش بمحوریت آثار فارسی عالءالدوله سمنانی با تکیه بر مصنفات فارسی او به نقد هرمنوتیکی اندیشه

 تصویری روشنتر برای درک آثار وی فراهم آید.  

 

 ای و هرمنوتیک عارفانه در مصنفات عالءالدوله سمنانیشناسی الیهسبک

. میروند به كار زبان یک در كه است آواهایی دقیق مطالعج آن موضوع كه است علمی شناسیآواآوایی:  الیۀ

 از یشب آواشناسی شناسی،زبان دونادون هایرشته بین در. است شناسیزبان به وابسته علوم از یکی آواشناسی

 جیخار وجود كه هاییدیدهپ یعنی است، زبان صداهای توصیف و مطالعه آن كار زمینج زیرا دارد؛ تجربی جنبج همه

 انفعالت این و است درونی داه احساساتجلوه آواها كه آشکار است(. 6-4 : صص4397 مدرسی،)دارند  محسوس

 آن هب صرفاً كه میرود شمار به شناسیزبان از ویژه ایشاخه شناسیواج. میشود صداها و آواها تنوع سبب طبیعتاً

 یا ردیكارب آواشناسی را دانش این دلیل، همین به. دارند زبانی نقشی كه ردازدمی  زبان آواهای ویژدیهای از دسته

 نقش ،عاطفی مثالً نقش) زبان نقشهای در را آوایی ویژدیهای تمام مطالعج كه كردند معرفی نیز نقشی آواشناسی

 شند.با معتبر نقشی بلحاظ میتوانند زبان آواهای ویژدیهای تمام زیرا شود؛ شامل( آن جز و شعری

 آید،می بیرون صوتی دستگاه از آوا با آنچه. میروند بشمار دللت ابزارهای همگی نوشتار یا الفاظ معانی، یا آثار

 اسمی انسان ذهن در هرداه كه است اینگونه لفظ دللت معنای و است انسان درون در آنچه بر ای استنشانه

میشود. از این منظر در  آن متوجه فوراً و میکند تصور نیز را اسم آن با مرتبط معنای همان نفس، شود، متصور

 از دل»های هماهنگی واج، واهه و دللتهای هرمنوتیکی را میتوان مشاهده كرد: بهترین نمونه« سرّ البال»رسالج 

 الثوابتکفل در كه غرایب و عجایب اما دید؛ منور و رفیع عظیم فلکی اطلس، فلک به رسید تا كرد سفر نیز آنجا

 چندین هر به را الثوابتفلک كه كجاست از تو در سریعی بدین حركت این كه پرسید وی از .ندید اینجا بود، یدهد

 :دفت میدهی؟ تمام دور بجبر مغرب به مشرق از او سیر برخالف را او روز هر تو میشود، تمام دور سال هزار هزار

 او و است زده پرتو من در كه نفس آن از همه انوار این وت. اس ماه جرم همچون نیز من جرم و متحركم، نیز من

)مصنفات سمنانی: ی « اجسامم عالم منتهای من و نباشد، حركتی خود به را جسم هردز و است، من محرک
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 ردرفتهب داه و( طبیعی) فیزیکی از ویژدیهای بردرفته داه معنایی، ارزش این كه دارند والیی معنایی ارزش آواها

 مینماید؛ رخ شباهتها تداعی در ارزشها این داه. (3: 4397است )مدرسی،  شنیداری یا اكوستیکی یویژدیها از

 اساسی قشن لیج آوایی بنابراین بودن؛ سایشی در آواها از برخی تشابه مانند دیگر، شیء به شیء یک تشابه مانند

 بررسی اب شناسسبک لذا دارد؛ ادبی فن یک بعنوان ها و بافت متنی یک متن منثور عارفانهنوشته زبانی بافت در



 433/ ای و هرمنوتیک عارفانه در مصنفات عالءالدوله سمنانیشناسی لیهسبک

 

این منظر  از. نماید تبیین مخاطب القای و برانگیختن در را آن تناسب و نویسنده بیان قدرت متن، میتواند در آنها

های عالءالدوله، آواهای نرم و لطیف در مصنفات بسیار كمتر معنایی )جزمی( بودن اندیشهبسبب خطابی و تک

آرایی در شناسی برپایج بسامد است و فراوانی واججایگاهی در نثر او ندارد؛ زیرا سبک آراییواج استفاده شده است و

 مصنفات بدان اندازه نیست كه بتوان شاخصج سبکی نثر عالءالدوله دانست.

 معنای ها،واهه ساخت شیوۀ و واهه ساختمان زبان، معنادار واحدهای كوچکترین بررسی: (واژگانی) صرفی الیۀ

 ناسیتکواهش دانش كمک به سبک از سطح این بررسی. آنها مانند و هانشانه و دالها با هم، هاواهه معنایی ائتالف آنها،

 محصول سبک»شناسی، در سبک« اصل انتخاب»براساس (. 639 :4344 فتوحی،)است  پذیرامکان صرف علم

 لفمخت تعابیر واحد معنای یک بیان برای لفمخت نویسنددان. است عبارات و تعابیر و هاواهه از خاصی دزینش

(. 44 :4343 )شمیسا، دارد اختالف آنان سبک ترتیب بدین و میکنند استفاده دونادون عبارات و هاواهه از و دارند

 هب خدمت در صرفی ارزش به دستیابی برای یا معنوی هدفی برای آنها، شکل و كلمات بررسی به صرفی لیج

 است. عبارات و جمالت

 و معیار زبان دستوری قواعد و اصول طبق هاواهه ادرچه میشود، محسوب ادبی متون ابزارهای مهمترین از واهه

 در اآنه چیدمان و دزینش اما( هستند مهیا و شدهساختهازپیش) میشوند، ساخته قیاسی بصورت قوم یک هنجار

 دزینش اهمیت و دارد بستگی او احاطج و قیتخال میزان به و بوده نویسنده عهدۀ بر دارهدف و منظم زنجیرۀ یک

 بدلیل واهه هر. دارد بستگی هاواهه خای چیدمان و دزینش نوع به متن، هنری هایجلوه كه است حدی تا هاواهه

(. 464 :4379 )احمدی، مییابد ترتازه معنایی دللتهای و میکند آشکار را هرفش و نهایی غنای همجوارش، هایواهه

 ازیسبرجسته در اساسی نقش فردی، سبک ساخت در پایه مسائل مهمترین از یکی بعنوان صرفی جلی درواقع

 سیلهو بدین و آورده به وجود را لفظی و معنایی پیوند ها،واهه بین تناسب لذا دارد؛ نویسنده عقاید بیان و متون

بشکل تبیین  ار صرفی لیج الدوله سمنانی،های هرمنوتیکی عالءبنابراین در تبیین دیدداه. میگرداند را مؤثرتر كالم

 ضمنی، و صریح تیره، و روشن ذهنی، و حسی بودن، نشانبی و نشاندار مانند مختلف جهات از واهدانی بسامد

از این منظر بسبب سبک تمثیلی عالءالدوله در تبیین و  .میتوان بررسی كرد ،(ایمحاوره و رسمی) بافتی رمزدان،

های بکاررفته در تشبیهات مصنفات كامالً حسی هستند تا امور انتزاعی مذهبی و عرفانی ههتأویل نصوی دینی، وا

 تجسم بهتری در دید مخاطب بیابند.

 البته .انددوخته واهدان بر چشم هرچیز، از بیش سبکها شناخت كار در و میدانند دزینیواهه هنر را سبک بسیاری

 دارترناسنامهش هم واهه زیرا نیست؛ بی ایه چندان نگرداه این. است زبانی هایلیه دیگر از بیشتر سبک واهدانی نمود

 .(614: 4344پویاست )فتوحی،  و زنده انسان، چونان هم و است زبان هایسازه دیگر از

ها دقت شناسی واههوبوی هرمنوتیک سنتی دارد، بسیار به رواندر سخنان و تأویالت مصنفات سمنانی كه رنگ   

هرمنوتیکهای سنتی معتقدند كه میتوان به معنای اصلی متن یا به دریافت تقریبی قصد و نیت نویسنده  شده است.

شناسانه كه مفسر یا خواننده را به معنای های سبک(. یکی از لیه654: 4345فر، یا شاعر دست یافت )شایگان

همنشینی است. شفیعی كدكنی معتقد نهفته در متن رهنمون میسازد چگونگی انتخاب واهه در محور جانشینی و 

اینان برای بسیاری از حالت پیچیدۀ خود، كلمات و اصطالحات »شناسی صوفیه نیز از كلمه آغاز میشود. است روان

سابقه بوده است. یا میتوان دفت اینان از بعضی كلمات اند كه غالب این كلمات در زبان بیو تعبیرات عجیب آفریده

د كه آن حالت قابل وصف در هیچ اصطالح دیگری نمیتواند باشد. تجارب صوفی وقتی كه در انبه حالتی رسیده

زبان عرضه میشود، از رهگذر كاربرد عاطفی زبان است. بنابراین هركسی تلقى خای خود را از آن دارد. حتی 
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ظی ن اصطالح با كاربرد لفها و ازمنج بعدی نمیتواند عین حالت و تأثر قبلی خود را از آشخص دوینده نیز در لحظه

 (.356: 4346)شفیعی كدكنی، « داشته باشد

اند. دقتهای آنان در اسرار كلمه و بخصوی شناسی انسان دامهای بلندی برداشتهبیگمان صوفیه در قلمروِ روان   

 ب آن پیكلمات قرآن سبب شده به اسرار روح آدمی توجه كنند، اعماق روان انسانی را بکاوند و به قوانین عجی

ی، عالءالدولج سمنانمصنفات هایی سخن بگویند كه علم از تحلیل آنها عاجز است. مالحظج كتاب ببرند و از لحظه

-بعنوان متن عرفانی كالسیک )بعلت اینکه عالءالدوله در قلمرو زبان، كارهای صوفیج تندرو از نوع روزبهان و محیی

میتواند راهنمای خوبی برای میزان دقتهای صوفیه در قلمرو نفسانیات الدین را ندارد و دارای عرفانی اعتدالی است( 

 آن از هریک در كه نوری .كردند آغاز زدن بشریت وجود سنگ بر را اهلل ال اله ل صفت آهن جكلم»انسان باشد: 

 با دخانی دبو باقی انسان بشریت وجود اجزای سنگ این در. دویند عشق نار را نور این و آمد ظهوره ب بود تعبیه

د. كر تواندرک  آن حقیقتۀ مشاهد در ناریت ،است نرسیده نوریت به كه است دخان این سبب و آمد همراه آن

 وجود در آن از آمد، احتیاج اهلللرسو محمد نورج سوخت به را نار این .آورد توان دشوار آن چگونگی كتابت در

 بود ناچار زكات روغن از و درمیبایست صوم جفتیل و افتاد حاجت نماز كبریت به یافت تمکن مقام این در انسانی

 انوار چراغ این روشنایی بود مودع آنجا در الوهیت اسرار كه دل جخان جدنجین در تا كار، در بضرورت چراغ جكعب و

 تولد نفس خاک از :است مركب جاربع عناصر از كه قالب با رفتیم. افتد مطالعه سبحانی اسرار حقایق و روحانی

 (. 3)مصنفات سمنانی: ی« پیداشد روح آتش از برخاست، سر باد از آمد، وجود در قلب آب از كرد،

عالءالدوله در تشریح اعمال انسانی، معمولً افعال انسان و متون و دیگر نتایج حاصل از فعل انسانی را اموری     

 د میتوان افعال انسانی و غیانسانی را معنادارنشان میده رسالج شطرنجیهمعنادار میداند. تدقیق در مصنفات و بویژه 

ای منطقی )البته از دیدداه صوفیه( و با استفاده دانست و درعین حال افعال انسانی و تمام امور معنادار را به شیوه

 از روش رایج در این مکتب )تمثیل( مورد بررسی قرار داد.

 منفردی زبانی واحدهای حکم در زبان، دستوری قواعد و چارچوب از خارج زبانی صورتهای: (دستوری) نحوی الیۀ

 ساختار زاینروا ندارند؛ را مفاهیم انتقال قابلیت جمله، نام به بزردتر ساختی در همنشینی و تركیب بدون كه هستند

 و یبلند متن، یک در بکاررفته هایواهه درصد. دارد ایكنندهتعیین نقش فردی سبک پیدایی در جمالت نحوی

. آوردیم به وجود را سبک از مختلفی هایدونه ،...و یکدیگر با تناسبشان شیوۀ و هاجمله پیوند عبارات، كوتاهی

 نحو» اصطالح به سبک یا ادبی، اثر یک در آنها بالی فراوانی همراه به یادشده هایشاخصه از هریک كاركرد

 آن زا مقصود و میگیرد قرار معیار نحو مقابل رد «دارنشان نحو». میدهد شکل را دوینده یا و نویسنده «دارنشان

 به كار خود عبارات و جمالت ساختمان كه اندازه هر. است زبان سخنگوی هر خای نگارشی و دستوری ساختهای

 میشود. نزدیک فردیت و نشانداری به وی اثر سبک برد،

تن تفسیر میشوند. محیط زبانی یک ها براساس محیط زبانی و غیرزبانی حاكم بر مدر رویکرد هرمنوتیکی، واهه 

های دفتار یا متن دللت دارد )نصری، واحد زبان، بر روابط دستوری و معنایی این واحد با دیگر واحدهای زنجیره

(. مهمترین ویژدی تأویالت در مصنفات عالءالدوله در لیج نحوی، به كار بردن جمالت كوتاه فراوان 646: 4394

 حیوانات مجه مجموع این و»بب خطابی، استعالیی و القائی بودن نثر عرفانی اوست: است. ریشج چنین سبکی بس

 به هریک ننشسته، خالفت هب روح وجود جخان در و است نکرده تجلی روحانیت نور مقام این در اما ،هست را

 را سر است، میل دنیا شهوات و دنیا عمارت به را قلب است، پیشه كاهلی و مذلت را نفس :دنمایل خود طبیعت

 روح ،شود متجلی روحانیت نور چون :است صفات آن امثال و غضب و كبر را روح است، سر در خودپرستی و اهو
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 ثبات به كسالت و حکم، به مذلت را نفس دهد، دست اینجا اهلل بأخالق تخلقوا دردد متمکن خالفت مسند در

)مصنفات « است معرفت و علم آن و دردد غولمش اخروی نعیم به و نهد آخرت عمارت به روی قلب. شود مبدل

 (.3سمنانی: ی

 آن كمک زا عادی دفتمان ده را شیوۀ بیان ویژدیهای زیرا است؛ شناسیزبان دراییزیبایی بیانگر شناسیسبک

 و یورز یا ارابز نحو، كه است این متن دستوری شناسیسبک تحلیل از منظور و میدهد قرار پژوهش مورد میگیرد،

 كه دیگری عموض با پیوسته كه است زنده ایپدیده نحو. است آفرینندۀ معنا بلکه نیست، رنگارنگی لباس و زینت

اهکار متن عالءالدوله بویژه در ش زبان شناسیسبک تحلیل. است واكنش و كنش در است آن دربردیرندۀ متن سیاق

: 4399است )غالمرضایی،  سهیم او اندیشج و افکار و نویسنده هایدیدداه نمودن روشن در كالمی او )سرّ البال(

 خالل در نحوی سطح میکند. مشخص ما را برای متن در هرمنوتیک موجود توجه به لیج نحوی، معانی. (665

به  .میشود و بدین صورت راز متن كشف میشود استنباط تحلیل و تركیب ضمن در شده نوشته یا دفته هایجمله

مذهبی عالءالدوله به سنت زبانی نصوی اصل مذهب )قرآن و اقوال عربی بزردان همین سبب هرمنوتیک عارفانه و 

 این تلقین از مقصود»های سمنانی مشهود است: دین( وفادار مانده است. تأثیر نحو عربی و قرآنی در اكثر نوشته

 البته كه نمود التماس حالت این شهود و مقامات بدین وصول از بعد كه است آن حکایات این تقریر و عبارات

 این پیرامن امروز تا رونددان هردز كهدهرچن ت.هس حق با را انسان كه ذاتی، نسبت در فرمود میباید شافی بیان

نکرده بیانی حقیقت این از اشارت به جز قدم صاحب همدم اصحاب با تقریر وقت در و دردیدن، اندهنیارست معنی

 داهی مستی سر از سره اهلل قدس شبلی كه شنود چون بود، قوم استاد «هسر اهلل قدس» جنید كه غایتی تا اند

 فی بها کلمنت و قرطهان و فنشنفها الکلمج نأخذ نحن بکر أبا یا الخلق فی اهلل اهلل ت:نوش بدو ند،زمی مستانه نفسی

« توصف ما ذهب طبقج اول فی طبقج ألف القوم أكابر بین و بینک العزار الزار فخلفت جئت أنت ادیب، السر

 (.455)مصنفات سمنانی: ی

عی بها است و به نواندک سجعهایی در تصنیفات سمنانی دیده میشود كه غالباً در آغاز خطاالیۀ بالغی )ادبی(: 

« ای طالب راه و ای مرید درداه، باید به دوش دل و جان بشنوی...»زنگ و تلنگری در خواننده ایجاد میکند: 

ار عالءالدوله بر تشبیه و تمثیل است. بخش اعظمی از هرمنوتیک عارفانج )مصنفات( اما تکیج اصلی بالغت آث

تمثییل تصوییر حسی است كه یک امری غیرحسی را برای عالءالدوله را تمثیلهای دونادون تشکیل داده است. 

است كه  رود و قالبییكار مه ادراک تبدیل نماید. تمثیل بیرای توضیح و تبیین معنی بمخاطب به امر حسی و قابل

 ینویسنده یا شاعر برای بهتر بیان كردن مفاهیم انتزاع» قرار دارد.و بتبع آن آثار صوفیانه در خدمت ادبیات تعلیمی 

« دتر كنكشد تا امر آموزش به عوام را ساده تصوییره آنها را در قالب تمثییل ب ، اخالقی و عرفانیو عقایید دینی

 .(673: 4395، فتوحیی)

 و ساده تابدیرا برم یتردهیچیپ یمعان یعنیدارد؛  ییبال( objectiveی و عینی )توان محاكات لیتمث ن،یافزون بر ا

از آن، فراوان استفاده  یعرفان دشوار یاظهار معان یبرا ن و تصوفعرفااهل سبب شده است تا  زین نیو ا میسازد

 نیو بد شوندیآسانتر به هم بافته م نیان و زمآسم ل،ی. در تمثو لیج بالغی كالم خود را بر آن استوار سازند كنند

 تیخارج»ته، دذش نیا از كرده است. دایپ یرتریرادف ججنب انینیزم یبرا یآسمان یهاافتهیدر انعکاس  لیتمث ل،یدل

را در  یعرفان التیامر، تمث نیسازد و ایعرفا فراهم م یآن را برا ترارانهینسبت به تجربه، امکان كاربرد هش لیتمث

ای (. برخی تمثیالت و تشبیهات عالءالدوله كلیشه397: 4394)فولدی، « دهدیقرار م یعرفان یمیتعل اتیادب ۀرد

و ورد زبان اهل عرفان است؛ مانند تمثیل حراقج نفس و هیزم وجود؛ اما قسمی دیگر از تمثیالت او درجهت 
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فات با تمثیل باغبان همراه است. های عارفانه است؛ بر همین اساس شروع كتاب مصنمعناسازی اندیشهتک

عالءالدوله برای نشان دادن اصل حکمت، دست به دامان تمثیل باغبان و هرس شاخ و برگ اضافی درخت شده 

 : هجده(.4344ای عینی از مفهومی ذهنی پیش روی مخاطب بگذارد )مایل هروی، است تا بدین صورت تجربه

 شبیهت به دیدداه این از ادر. است هم از جدا امر دو كردن همانند نثر یا شعر مثل ادبی ساحت یک در تشبیه نقش

فتج انسان ذاتاً شی»دارد. فتوحی معتقد است  ایجاد شگفتی در مهمی نقش هنری ابزار این میبینیم كنیم، نگاه

، )فتوحی« شناسی زنددی مدرن را تشکیل میدهدلحیرت و تازدی است. جستجوی شگفتی بخش اساس جما

انگیز است، برای بیان شگفتیها های ناب و شگفت(. سراسر تأویالت هرمنوتیکی عارفانه پر از صحنه344: 4395

آویز عالءالدولج سمنانی در تأویالت هرمنوتیکی است. عالءالدوله باید زبانی كارآمد داشت و تمثیل مهمترین دست

لطف او  و به كرم او امیدوار و از نسیم»است: شناسی از تشبیه بهره درفته حتی در تبیین ابتداییترین مفاهیم دین

 (.474)مصنفات سمنانی: ی« چون دل خندان میباشید

( شباهت دارد. در داستان فانتزی هرچیزی جاندار فرض fantasticءالدوله بسیار به داستان فانتزی )تخیل عال

(. 67: 4343نام برد )حری، « زاتهانر كرامات و معج»میشود. از این شیوۀ تصویرآفرینی صوفیه میتوان با نام 

ر ای دطبیعی است كه هر مجموعه»شفیعی كدكنی تخییلهایی از این دست را نگرش هنری به مذهب میداند: 

قلمرو فعالیت تخیل كسانی قرار دیرد كه با الهیات و دین برخورد هنری دارند؛ یعنی صوفیه و عرفا؛ چنانکه 

ن هفتم و هشتم، حوزۀ فعالیت تخیل خویش قرار داده و در نگرش هنری مجموعج شطرنج را هم یکی از عارفان قر

 (.439ی 434: صص 4346)شفیعی كدكنی، « خویش به الهیات و مذهب، از این مجموعه، بهره برده است

وان آن ، میتالقلوب و صرف القلوب و نحو القلوب فقهخود، كه، در قیاس  رسالج شطرنجیهعالءالدوله سمنانی در     

نامید، مجموعج شطرنج را زمینج نگاه هنری خویش به الهیات و مذهب قرار داده است: او در « شطرنج القلوب»ا ر

 «پیاده»های شطرنج، با تخیل هنری خویش، حالت سالکان را مشاهده كرده است. مثالً درمورد تمام حركات مهره

است، پیاده بود. او را دیدم در پیش شاه شطرنج اول كسی كه از آلت شطرنج به استادی من برخ»شطرنج میگوید: 

در من نگر كه جان را فدای شاه كردم و در پیش او چاكروار »دفت: « مرا پندی ده!»صف كشیده. به او دفتم: 

ام، به یک خصلت و آن، آن است دفت: من همنشین شاهم و با شاه همخانه»و درمورد فرزین میگوید: « ام.استاده

یک هنر دارم كه »و از زبان پیل میگوید: « دوشه اختیار كنم و چون عزلت جستم، عزت یافتمكه عزلت جویم و 

ای كه حركت كنم در دوم خانه نزول نکنم، به سیوم خانه بازروم... تو نیز ادر دو منزل را یکی سازد و از هر خانه

بیرون نهادی، ملتفت به این دنیای میخواهی از همه مکاید و مقاید دنیا رسته شوی، چون از خانج رحم مادر قدم 

اند. فی مقعد صدقِ عندَ ملیکِ مقتدر اند تا به دوم قدم به منزل صدق رسیدهفانی مشو، چنان كن كه مردان كرده

این منزلت بدان »شاهد این قاعده است. درمورد اسب شطرنج و حركت آن میگوید: « خطوتان و قد وصلت»كه 

حركت كنم یک خانه راست روم، دیگر خانه كژ. بدان خانه قاعدۀ راست یاران نگاه ام كه چون از خانه خود یافته

دارم و بدین خانه دوم قاعدۀ عزلت را تقرب كنم. ... تو نیز ادر خواهی بر نطع شرع قرب یابی، رفتار من پیشه كن 

رو باش، راست« شریعت»كه خانج دوست در عالم عبودیت، یک خانج شریعت است دوم خانج حقیقت؛ در عالم 

)شفیعی « ای دزین و از راه و دیار خلق دور باشرسی، دوشه« حقیقت»فاستقم كما أمرت. اما چون به عالم 

 (.415ی  434: صص 4346كدكنی، 

های شطرنج و عالءالدوله، در نگرش هنری خویش به الهیات و مذهب )یعنی در عرفان خویش( مجموعه مهره

الیت تخیل خویش قرار داده است كه تفصیل آن را باید در متن رسالج او دید تک آنها را مورد فعحركات تک
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با استفاده از تفسیر تمثیلی، كه حاصل دید و بینش  رسالج نوریه(. همچنین در 415: 4346)شفیعی كدكنی، 

طریقت  های(. تصویر عینی تئوری نور و رنگ را كه یکی از پایه47: 4346رمزی از جهان و طبیعت است )ستاری، 

انطباق میداند و هر یک از این رنگهای سفید، زرد، سبز، سرخ، كبرویه است، با اطوار سبعه یا لطایف سبعه، قابل

(، حامل پیامی برای مرید و مراد میداند. 1كبود و سیاه را كه سالک در مراحل مختلف سیر و سلوک میبیند )همان: 

 ( 614یز بدان اشاره میکند )مصنفات سمنانی: ی ن رسالج بیان الحسان لهل العرفانچنانکه در 

ها فراتر رفته و در ادبیات صوفیه زبانی غیر از زبان رمزدرایی و توجه به اشارات در كالم صوفیه از حد كاربرد كلمه

دفتار، بصورت رمز، ظاهر شده است، یعنی استفاده از حکایات بعنوان وسایل رمزی كه خود نوعی زبان تازه است، 

ی در درون زبانی دیگر و دیگر. درمجموع در زبان صوفیه دو شیوۀ بیان مشاهده میشود: یکی زبان تعلیم یا زبان زبان

 (.547: 4399عبارت و دیگری زبان اشارت )غالمرضایی، 

هایی از تمایل به تفسیر رمزی قرآن در میان فرق اسالمی دیده میشده است. تنها از همان قرون اولیج اسالم، نشانه

اند نگاه خود را عبور داده به آن سوی ظاهر و به دفتج ها خواستهاند كه از ظاهر كلمات و پوسته واههوفیه نبودهص

ه اند، نیز در این طریق با صوفیخودشان باطن قرآن پی ببرند. اسماعیلیه و باطنیان كه جویندۀ باطن قرآن بوده

اسماعیلی دیده میشود، و اصل اساسی عقیدۀ ایشان كه: مذهب های متفکران اند. دقتهایی كه در نوشتههمراه بوده

ظاهری دارد و باطنی و باید به باطن آن رسید، از عوامل شیوع این نظریه در میان اسماعیلیه و بعضی فرق دیگر 

اند. نوع نگاه شده است كه به ظاهر آیات قرآن كریم قانع نشوند و هركدام از امورات روحانی را رمزی دانسته

سازی او در تبیین منظومج هرمنوتیکی خود به این نحلج مذهبی شباهت الءالدوله در مصنفات و شیوۀ تمثیلع

بسیار دارد. آثار تمثیلی عالءالدوله به منظومج فکری سمبولیسم عرفانی متعلق است و در این منظومج فکری، جهان 

ست پذیر نیصویر و تجسیم این امر كل امکانمحسوس سایج عالم بال است. جان صوفی مشغول امر كل است؛ اما ت

و شاعر صوفی نادزیر است آن كل مطلق را با واسطج امور حسی و جزئی نشان دهد و جزء را تمثیل و تصویری 

 (.645: 4395برای كل قرار دهد )فتوحی، 

ا ر یمفهوم یاهناقضاست كه ت نیآنها ا نیرمز دارد و مهمترۀ ژیو یهاییدر كارا شهیر ،یعرفا به رمزپرداز شیدرا

رمز باعث  ینگیآ تیخاص گر،ی. به عبارت ددهدیمخاطب قرار م الیچشم خ شیپ ،یبدون عبور دادن از منطق عاد

 ردیگیت مئاز آنجا نش یژدیو نیباور ما، ا در. میمشاهده كن ند،متناقض را، همچنانکه هست اًظاهر میتا مفاه شودیم

كه همه به خصلت  ییاست؛ تناقضها شیتناقضها در درون خو ایمل پارهو خود حا کالیپارادوكسای دهیكه رمز پد

د. گردنیبازم« بدون دفتن آنها یمعان یالقا» :سدینویم (Paul Nwyia) ایا چنانکه پل نوی دنیمتناقض دفتن و پوش

 «اندازهلطغ»و « مغلطه» یو حت« سخن سربسته»، «حال زبان» ،«یزبانیزبان ب»مانند  یریخصلت را با تعاب نیعرفا ا

رباب كه ا بدان»: سدینویم یاند، چنانکه محمد دارابداده زین« نعل واهدون» یاند و داه بدان نام استعارمطرح ساخته

ده، زماند، نعل واهدونمستور نااهالن  یدۀاز د یبارداه سبحان نو مقدسا یرات روحانكشف و شهود بجهت آنکه مخدّ

 . (345: 4394)به نقل از فولدی، « اندنموده انیودشان بخ نیبه عبارات و اصطالحات مصطلح ب

كه در   ردازدیم یاست و در حال فنا با چشم دل به شهود ادراكات غیرعاد یاشراق جخص عارف در معرض تجربش

؛ در چنین حالتی عارف شاعر دست به دامن تشبیه و استعاره )تشخیص( شودیو الفاظ داخل نم میمفاه جمقول

اثر نور آشنایی به دلم پیوست و نسیم حسن ارادتش به مشام جانم »نی آسمانی را به زمین بکشاند: میشود تا معا

رسید، اما بسبب صحبت ناپاكی كه رفیق او شده، آن نور بعد السالم محجوب دشت، دل در تحیر افتاد و جان 

 (.496)مصنفات سمنانی: ی « متعجب، از حال او استفساری نمود...



 467-413 صص ،93 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156 فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 439

از  یناش یهایدشواراست سخنان سمنانی بدین شکل، رنگ و بوی شطح به خود درفته است. چنانکه مشهود 

عالءالدوله برای بیان شطحیات و . نیز سبب توجه به رمز و تمثیل شده است زمان یاجتماع طیمصلحتها و شرا

زبان  یاز تنگناها یاهزدیدر دیبا گرید یاشراق مانند عرفا خیشرموز الهی، راه شیخ اشراق را در پیش درفته است. 

 نیبه ا لین ی. براساختیآشکار م یخود را به نوع یقلب اتیحاصل از اشراق ینشدنانیب قیو حقا افتییو زمان م

 .بود ی و اشارتبه زبان رمز افتنیمقصود، تنها راه ممکن دست 

 كاربرد جمعی، هایرسانه و سیاسی اجتماعی، علوم در ایدئولوهی اصطالح: (فکری سطح) ایدئولوژی الیۀ

 هجدهم قرن پایان در (Destutt de tracyتراسی ) دو دستو فرانسوی فیلسوف بار اولین برای. دارد ایدسترده

 شمار در هنوز و شده متحول پیوسته آن مفهوم. كرد مطرح دروه خای یک عقاید توصیف برای( م4744)

 كه است اصطالحی «ایدئولوهی(. »314 :4344 فتوحی،) است مانده باقی اجتماعی علوم مفاهیم جنجالیترین

 دفتمان تحلیل نظرانصاحب توجه مورد چنانکه است؛ توجه درخور شناسیسبک در بنیادی مفهومی بعنوان

 را ایدئولوهی و میگیرد وام شناسیروان از را «باور» واهۀ (Van Dijkدایک ) ون جمله از است؛ بوده نیز انتقادی

 ایدئولوهی كه زمانی: دارد منفی و مثبت صورت دو ایدئولوهی او، نظر از. میکند یفتعر «نظام باورها» بمنزلج

 به خشیدنب مشروعیت برای ایدئولوهی وقتی و میشود تلقی منفی سلطه، به بخشیمشروعیت برای است سازداری

 ارهایكرد بنایم ایدئولوهی. میشود تلقی مثبت مییابد، كاربرد اجتماعی نابرابریهای و سلطه دربرابر مقاومت

 است؛ دفتمان و زبان كاربرد است، ایدئولوهی شکلی دسترده متأثر از به كه اجتماعیی كردارهای از. است اجتماعی

 متفاوت، طوحس در زبان است. مؤثر ایدئولوهی تغییر و یاددیری كسب، چگونگی بر نیز دفتمان و زبان كاربرد البته

 «فتند چه» تنهانه ایدئولوهی. می ذیرد شکل آن از سو آن از و میدهد شکل ایدئولوهی به و است ایدئولوهی حامل

 نگرش ایدوینده هر دفتار و نوشتار در. میکند سازماندهی نیز را «دفتن چگونه» بلکه دارد، خود كنترل تحت را ما

 یا خودآداه بطور وی، زمانج داوریهایپیش و احساسات باورها، تلقیها، ارزشها، شناسی،هستی ذهنیت و شخصی

 فکری و اجتماعی وضعیت یک ویژدیهای با كالمی واكنش و كنش شکلهای ازاینرو. میشود نمودار ناخودآداه

 درایی،غم و دراییشادی اثر، بودن برونگرا یا درونگرا(. 315 :4344 )فتوحی، دارد تنگاتنگی پیوند مشخص،

های مذهبی از جلوه و ملی درایشهای نویسنده، و شاعر كالمی و عرفانی فلسفی، نگرش درایی،عشق و خرددرایی

 سطوح در ایدئولوهی در همج متون ادبی و بتبع آن مصنفات عالءالدوله (.75 :4375 شمیسا،)سطح فکری است 

المی ك رخدادهای و منظومج هرمنوتیکی. یافته است نمود...( و نحوی صرفی، آوایی، نظامهای) كالم و سبک مختلف

( دفته Faircloughدارد. چنانکه فركالف ) ایدئولوهیک و دفتمانی ماهیتی اساساً له سمنانی،و تأویلی عالءالدو

و  سیاسی ساختارهای غیرمستقیم بطور و رخدادهای كالمی ماهیتی ایدئولوهیک دارد تمامی ساختارها و»است: 

 «میدهند جای خود در را... و پرورش و آموزش مانند اجتماعی نهادهای و دولت مناسبات بازار، مناسبات اقتصادی،

 (.44 :4397)فركالف، 

 و دوینده صحبت خالل در شنونده و است دوینده مقصود كه است مفاهیمی همان اجتماعی یا سیاقی دللت

میکند.  مشخص را موردنظر معنای دوینده، كالم مقتضای و سیاق دیگر عبارت به. میبرد آن به پی شرایط براساس

 آن اعتبار لکهب نمیرود؛ بشمار زبان كتابها، لبالی در شدهنوشته متون اعتبار به زبان كه ظرندن این بر شناسانزبان

 اقیسی دللت خدمت در را نحوی واهدانی، صوتی، دللتهای آنها. میشود جاری زبان از كه است كالمی و دویش به

. کندمی بیان را او مقصود وی اطراف طمحی و دوینده فرهنگ از جزئی بعنوان آن مقتضای و سخن سیاق و انندمید



 434/ ای و هرمنوتیک عارفانه در مصنفات عالءالدوله سمنانیشناسی لیهسبک

 

 یگذارد،م تأثیر آن دریافت و شکلگیری در كه دارد بیرونی و اجتماعی بافت و نمیگیرد شکل خط در معنا ازآنجاكه

 است. ضروری است ممکن كه حدی تا كالم موقعیت و بافت به پرداختن

سبت ننظومج هرمنوتیکی او را قوام بخشیده است، مهمترین ایدئولوهیهای نهفته در مصنفات عالءالدوله كه ماز  یکی

 یوعرا ن نید س،یچنانکه است دانند،یم یکیدو را  نیجوهر ا معمولً ،ینید انیدراو عرفان است. تجربه نید انیم

آن مانند عرفان  ینید اًظاهر یهانوع احساس، هم در جلوه نیا یعال جاحساس مقدس و عرفان را بعنوان درج

 (.354 :4375استیس، ) شماردیم ینید ذاتاً ،ییغیردینی آن، مانند عرفان بودا اًظاهر یهاجلوه و هم در یحیمس

« دفتر روشنایی»های شفیعی كدكنی دیده میشود. او در مقدمج نزدیک به همین نوع تلقی از عرفان در اندیشه

 دیبا نید بنابراین (.111: 4371 میداند )كدكنی،« برخورد هنری با مذهب»و « برداشت هنری از دین»عرفان را 

شناسی آن خواهد بود و معرفت نید جاز فلسف یعرفان، جزئ ججاست كه فلسفنیر از عرفان باشد و اتعام ایدهیپد

 .ندی یشناساز معرفت یهم، جزئ

ز افراط و محور، معتدل و آرام، به دور ابر پایج آنچه ذكر شد، تصوف عالءالدوله را باید تصوفی شریعتمدار و متابعت

تفریطها و دعویهای بلندپروازانج صوفیه، دانست. او مکرر توصیه مینماید كه سالکان، باید سیرت استاد طریقت 

الدوله، متابعت هم معیار است و هم (. از دیدداه عالء614جنید را آیینج احوال خویش سازند )مصنفات سمنانی: ی

سالک، به شرط موافقت با سنت مصطفی له و كتاب خدا، معتبر شده بر پل رسیدن به حقیقت. ازاینرو حقایق كشف

(. وی معتقد است ادر 314و  344، 699، 695، 614 641، 473، 474، 454 -459است )مصنفات سمنانی، ی

وی عیان میشود و آداهیهایی كه از راه حسن ظن  سالک در متابعت، سعی بلیغ نماید، به توفیق خداوند، حقایق بر

 (.44ه علم الیقین مبدل میگردد )همان: ی درفته بود، ب

هرمنوتیک صوفیانج سمنانی در لیج ایدئولوهیک با تعالیمی كه در بزردان پیش از وی در طریقت كبرویه وجود   

وله دیریهای خای عالءالدداشته، تلفیقی دقیق و عالی از شریعت و طریقت است )تعادل میان دین و عرفان(. سخت

عت ای است كه بخوبی میتوان درایش به شریر مبنای سلوک دینی، قرآنی و اخبار نبوی بگونهدر تربیت سالکان ب

و باورمندی وی و مریدانش را مشاهده كرد. دربارۀ او دفته شده است كه روح كلی حاكم بر اندیشه او الهیات 

ی دیگری بخشیده است سلبی است؛ همان روحی كه معمولً از متکلمان انتظار میرود و وی آن را عمق و غنا

 (. 4399)كاكایی و محمودیان، 

شناسی مفاهیمی چون تجلی و واقعه از عناصر پربسامد مصنفات سمنانی در لیج ایدئولوهیک است. از منظر سبک

ادرچه عالءالدوله با نظریج وحدت وجود ابن عربی مخالفت كرده، با نظریج تجلی او موافق است. اصول بنیادین 

لوت، تبیین مراحل سیر و سلوک براساس نور و رنگ، واقعات و تعبیر و تأویل آن استوار است. تصوف وی بر خ

( بیانگر این موضوع 47ی44صفای آیینه در مبحث جهاد )همان: صص »و « آینج تجلی جمال»بسامد تركیباتی چون 

ر رسالج نوریه عمق دلبستگی است. فراوانی واهدانی چون نور، ظلمت، آتش، مطلع انوار، شمع، شعله، چراغ و... د

( 359سمنانی را به تأویل مبحث تجلی، چه در معنای تجلی خداوند و چه در معنای تجلی نور شیطان )همان: 

 نشان میدهد. 

نشینی و برآوردن اربعینهای متعدد و س س نگارش عنصر مهم دیگر در تصوف عالءالدوله، اهتمام وی به خلوت

نشینیها، برای وی رخ داده است. این سنت كه اصل آن به تعلیم لبالی این چلهسوانح و واقعاتی است كه در 

الدین كبری و تأثیر تربیت استاد وی، عمار یاسر بدلیسی، برمیگردد، در بین دیگر مشایخ كبرویه نیز كمابیش نجم

 رساله فی الخلوهو  الجالل فوایح الجمال و فواتحمعمول بوده، اما عالءالدوله از این حیث ممتاز است. آثاری همچون 
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هایی از این دست هستند. این سوانح و ق(، نمونه454الدین باخرزی )م از سیف وقایع الخلوهالدین كبری و از نجم

مکاشفات غیبی كه خود بیانگر احوال و اطوار قلبی سالک است و مناسب با درجج معرفتی او در هر منزلی از منازل 

رفت و در نزد شیخ كبری و اخالف او بویژه عالءالدوله، به یک نظریج وسیع و طریقت، رنگی خای به خود د

پیوسته در باب اطوار قلب و انوار و الوان مشاهده، تبدیل شد كه میتوان آن را مهمترین ركن تعلیمی صوفیانج بهم

 (.45: 4346كوب، او دانست )زرین

 

 گیرینتیجه

دوین شده، درایشهای هرمنوتیکی را در مصنفات فارسی عالءالدوله پژوهش حاضر كه به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی ت

سمنانی مورد بررسی قرار داده است تا نشان دهد این عارف اندیشمند از چه روشهای زبانی، بیانی و فکری برای 

 فتبیین هرمنوتیک صوفیانج خود بهره درفته است. در این پژوهش از این درایشهای هرمنوتیکی اهل عرفان و تصو

یاد شده است، بدین جهت كه قرنها پیش از تدوین اصول هرمنوتیک، این شیوه در میان « نامهرمنوتیک بی»با نام 

 پژوهان وجود داشته است. اهم نتایج این پژوهش به شرح ذیل است:دین

 تناسب و سندهنوی بیان متن این اثر وزین عرفانی، قدرت در بررسی لیج آوایی در مصنفات عالءالدوله نشان میدهد

عنایی ماز این منظر، بسبب خطابی و تک. از ویژدیهای برجستج سبکی اوست مخاطب القای و برانگیختن در آن

اهی جایگ آراییهای عالءالدوله، آواهای نرم و لطیف در مصنفات بسیار كمتر استفاده شده است و واجبودن اندیشه

 در نثر او ندارد.

شناسی انسان دامهایی بلند درا در قلمرو روانج واهدانی نمایان است. این عارف تأویلهنرمندی عالءالدوله در لی 

برداشته است. دقتهای او در اسرار كلمه و بخصوی كلمات قرآن سبب شده است كه به اسرار روح آدمی دست 

آنها  ید كه علم از تحلیلهایی سخن بگویابد، اعماق روان انسانی را بکاود و به قوانین عجیب آن پی ببرد و از لحظه

عاجز است. مالحظج كتاب مصنفات عالءالدولج سمنانی، بعنوان متن عرفانی كالسیک، میتواند راهنمای خوبی برای 

 میزان دقتهای صوفیه در قلمرو نفسانیات انسان و بازتابی از درایشهای هرمنوتیک سنتی او باشد. 

لیج نحوی، بکار بردن جمالت كوتاه فراوان است. ریشج چنین سبکی  مهمترین ویژدی تأویالت عارفانج عالءالدوله در

بسبب خطابی، استعالیی و القائی بودن نثر عرفانی اوست. بخش اعظمی از هرمنوتیک عارفانج عالءالدوله بر تمثیل 

سی ح را برای مخاطب به امر عرفان غیرحسی امور ،تصوییر حسی و تشبیهات حسی متکی است. عالءالدوله به یاری

 میکند لمس تبدیلو بدین ترتیب معانی چندوجهی را به اموری مکانمند، حسی و قابل نمایدمیادراک تبدیل و قابل

میدهد. به جهت آنکه او امور انتزاعی و قرار و بتبع آن هرمنوتیک صوفیانج خود خدمت ادبیات تعلیمی و در 

 درا نزدیکتر است.هرمنوتیک سنتهای او به چندوجهی را به یک معنا تقلیل میدهد، اندیشه

هرمنوتیک صوفیانج سمنانی در لیج ایدئولوهیک با تعالیمی كه در بزردان پیش از وی در طریقت كبرویه وجود 

داشته، تلفیقی دقیق و عالی از شریعت و طریقت است. مصنفات او نمودداری از تعادل میان دین و عرفان است. 

دۀ درایش كننتربیت سالکان بر مبنای سلوک دینی، قرآنی و اخبار نبوی، بیاندیریهای خای عالءالدوله در سخت

از  سمنانی مصنفات در واقعه و تجلی چون او به شریعت و باورمندی وی و مریدانش است. مفاهیم پرتکراری

 .است ایدئولوهیک لیج ویژدیهای سبکی سمنانی در

  نویسندگان مشاركت

ی المللبیندانشگاه علوم انسانی ادبیات و دانشکده  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این
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 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی زادهرضا سمیعآقای دكتر  .استشده استخراج امام خمینی )ره(

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب ناهید نصیر. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی

ا و هنیز در تجزیه و تحلیل داده راهنمای دومبه عنوان  باشیآقای دكتر سیداسماعیل قافله .اندداشته شنق نهایی

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده پژوهشگر سه

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهالمللی امام خمینی )ره( بیندانشگاه انسانی 

 .نمایند اعالم

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی جمقال این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض زارشد مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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