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بر  م از حجّیّت قررآن م  تزامی به جان امرن سو  مینیگ م از مجوک التقریرن م انکارن استفا ک می

نیرگم مجروک  عرایی  ر مرتن  لبره  ار  م یکری از       حگیث، بران تثبیت گفتمان تصوف استفا ک مری 

هان این متن، بران یختن احااسات استم نویایگک بران تا یز م تاریع فراییگ اقیا ، مجوک میژگی

ترین سلح م مجه قلایت، فرامانری قابرز تروج ی    نازل گیر م مجه تر یگن  رعازفی را به نار می

 ها استم   ار م مجه خبرن نیز  ر باالترین سلح از فرامانی

 

 های کلیدیواژه

 گرا، گفتمان صوفیه.المحجوب، تحلیل انتقادی گفتمان، دستور نقشکشف

 

 مقدمه  

غزنووی  هجویری ی جالبعثمان  بن علیابوالحسن ر قرن پیجم هجرن، به قلرم   المحجوبکشف

م  ر موضو  تصوف نوشته شگک استم  ر تکوین گفتمان تصوف از این لحاظ نه املین نتاب م رم  

 المحجوبکشفتروان  هایی نه میفارسی  ر این حوزک است  اران اهمیت بایار استم یکی از راک

  نره برا یرافتن    هان زبانی م  ستورن متن آن استم به این ترتیر را ب تر  رک نر ، توجه به میژگی

توان بره سربن نویاریگک  سرت     گران هلیگن، میمتغیرهان پر باامگ  ستورن بر اساد  ستورنقش

هان پی ان تفکر نویایگک را شیاسرایی نرر م از ایرن ره رار عررمک برر       یافت م از زریا سبن، الیه

تحلیرز  هان  ستورن اثر برا توجره بره بارامگها م آمارهرا،      تو یم عییی، ملمود م  ریح میژگی

نیرگم  متغیرها با توجه به گفتمان متن م بررسی بافت حا ز از گفتمان، به  رک ب تر متن نمن مری 

تررن نره مرتن  ر آن    برزر   هایی محقا را به سمت مختصات مجموعهافزمن بر این، چیین میژگی

بررسری   ها را  ر مترون  روفیانه نیرز قابرز    توان این میژگیگیر  سوق خواهگ  ا ؛ یایی میقرار می

 ر اقیرا  مخازر ، اثبرات     -جرا ماحرگهان زبرانی    ر ایرن  -نارهران زبران   اناتم به عرمک سرازم 

 م  ر متن م گفتمان  وفیانه منخص خواهگ شگم  مایگئولوژن مم

المحجوب  ر گفتمان تصوف،  ر ا امه از زریا بررسی مرتن،  ر  با توجه به جای اک خاص ننم

 هیم بو :جاتجون پاسخی بران این سؤاالت خوا

 گرا چیات؟المحجوب از میظر  ستور نقشهان ننممیژگی م1
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 باالترین باامگ از آن نگا  متغیرهاست؟ م2

  هگ؟المحجوب را شکز میهان  ستورن )نقنی هلیگن( ننمچه عواملی میژگی م3

 هان  ستورن  ر متن م گفتمان مور نظر چیات؟ناربر  م نقش هرین از این منخصه م4

 

 الگوی نظری تحقیق

شیاسری  هان جاماره شیاسی هلیگن م مانیش)تا ( از لحاظ تاریخی، از زبان گفتمانانتقا ن  یزتحل

برآمرگک اسرتم   فرهی ری،   -زبان علیه  ورت رن چاماکی به  لیز عگ  لحاظ نر ن بافت اجتماعی

شریاختی من برران   شیاختی اجتمراعی را بره  سرتور افرزم ک اسرتم رم) زبران      هلیگن نقش ننانه

میرگ هلیرگن زبران برر اسراد فررانقش       تا  بایار میاس  استم  ر نظریه  سرتور نظرا    هانتحلیز

 م متیی (Interpersonal metafunction) بییافر ن (Experiential metafunction) انگین انی،

(Textual metafunction) شیاختی متن با شو  م ال ون میاس  بران تحلیز سبنسازمانگهی می

شریاختی م  هران زبران  است  ر  م سلح: شیاخت متن با استفا ک از تو ریم  رمیکر  ساختی نقنی

(؛  44ب:13٣١؛ بره نقرز از فقیررن،    xv: 1۹۹4سلح ارزیابی چرایی مجو  ین متن )رک:هلیرگن،  

میگ را به نار بر  زیرا  م هگف فروق نرانون توجره    هان تا   ستور نظا توان  ر بررسیرم میازین

گرایری مایری برابرر برا نقرش اسرت م حا رز سره فررانقش          یگگاک نقرش نظریه انتقا ن استم  ر  

هان نیگ زیرا نقشها  اللت میاستم ا لرح فرانقش به مسات آن فردی و متنیاندیشگانی، میان

 (م44ب:13٣١؛ به نقز از فقیرن، 2٣-30: 2004گیر  )رک: تامپاون، میژک را نیز  ر بر می

 

 پیشینة تحقیق

تحلیول  م  1۹٣۹، زبان و قودر  ز انتقا ن گفتمان به آثار نورمن فرنرف )پینییة زرح رم) تحلی

گر  م البته محققان  ی رن از جمله تئون من  این، رمث م اک، تئرو  ( برمی1۹۹4، انتقادی گفتمان

انگم  ر ایران نیز پینییة زرح ایرن نظریره م   مم نیز  ر ناربات م توساة آن نقش  اشتهممن لیو من، م

 تحلیل گفتمان انتقوادی توان به نتراب  گر   نه از آن میان میمیه امایز  هه هنتا  برناربات آن ب

( 13٣١زا ک )ب رار  از فر مد آقاگرز « تحلیز گفتمان انتقا ن م ا بیات»زا ک م مقاالت فر مد آقاگز

 زا ک م مرریم از فرر مد آقاگرز  « رمیکر هان  ال   ر تحلیز گفتمران انتقرا ن  » م، پژوهیادب ر 
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اشارک نر  نه از املین آثرار نظررن  ر    شناسیزبان و زبان(،  ر 13٣١ ات  یاثیان)ب ار م تاباتان سا

هرا م مقراالت چیرگن    این حوزک بو نگم  ر حوزة ناربات این نظریه  ر حوزة متون ا بی نیز نتراب 

هرا نره   آن انگ م از آن میان به برخی ازنوشته شگک است نه عمگتاً  ر تحلیز رمان ماا ر نوشته شگک

از « تحلیرز انتقرا ن زنگگییامره هران مولرون     »شو م مقالرة  انگ اجماالً اشارک میبه متون ن ن پر اخته

مجله تخصصی زبان و ادبیوا  دانشوکده   (  ر 13٣1محمو  فتوحی م محمگ افنین مفایی )پراییز  

م ایرانیران  ر   رزیابی جای راک مغروالن  ا»(، نیز مقالة جستارهای ادبی) ادبیا  و علوم انسانی مشهد

)بر اساد رمیکرر  تحلیرز گفتمران انتقرا ن م بررسری فیرون زبرانی م         «احمگ تبریزن نامهشهنشاه

بررسی تقابرز  »یا مقالة  جستارهای ادبی(  ر 13۹2، نوشته م نیگ گوهرن م همکاران )ب ار بر ی(

( 13۹0هی )تابارتان  پیااز فر ین حاین« بر مبیان تحلیز گفتمان تاریخ بیهقیحقیقت م ماقایت  ر 

« بر اساد نظریه تحلیز انتقا ن گفتمران  گلستانبررسی م نقگ رمایی »م مقالة:  جستارهای ادبی ر 

اشرارک نرر م ضرمن     پژوهش زبان و ادبیا  فارسی(  ر 13٣۹از سیامن  احبی م همکاران )ب ار 

ها، رمیکر ها یه)نظر شناسیسبک( به لحاظ ارائة رم)،  ر بخش  م  نتاب 13۹1این نه فتوحی )

ان عملی بران تحلیز متون ا بی، عمرگتاً برا   ان مؤلم شیوکشیاسی الیهها(، ذیز عیوان سبنم رم)

 شیاسی انتقا ن م تحلیز گفتمانی ارائه نر ک استمرمیکر  سبن

جرز نوشرتارهایی نلری م پرانیرگک  ر خررل       المحجوبکشفشیاسی ناگفته نمانگ  ر بارة سبن

النارا سی م تاریخ ا بیات چیزن نیامگک است نه هم ی تکرار اظ ار نظرهان ملنشیانتاب ان سبن

( اسرت  ٣٣2: 13١۹) تاریخ ادبیا  در ایوران اهلل  فا  ر ( م ذبیح1۹٣: 13٣٣) شناسیسبکب ار  ر 

ان  مرک م موزمن بو ن پارکنه به سبن ن یة اثر م نیز مفور مفر ات م ترنیبات اثر نابت به آثار هم

 نییگمهان نثر اشارک میخشاز ب

شریاختی مرتن برا رمیکرر      گیرن از ال ون میاس  بران تحلیز سربن نار ما  ر این مقاله با ب رک

است برا ایرن توضریح نره  ر ایرن       المحجوبکشفشیاسانة ساختی نقنی، بررسی م تحلیز سبن

م بررسری فررانقش   توان از  م فرانقش تجربی م بییافر ن سخن گفت چرا نه بحث نوشتار تی ا می

 زلبگمتر از این میمجالی فراخ المحجوبکشف متیی م  ناربر  م تحلیز متغیرهان آن  ر متن

، بره  المحجووب کشوف هایی از مرتن   راین میان سای نویایگگان بر این است تا با آمر ن مثال

 توضیح متغیرهان  م فرانقش بپر ازنگم  
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 هاگیری و تعیین حجم نمونهروش نمونه

مم( نره میرزایری   مان متیاس  با حجرم م ان، زبقهمیگ، زبقهگیرن )سا ک، نظا هان نمونهیان رم)از م

ان متیاس  با حجم انتخراب شرگم ماحرگهان    گیرن زبقهها اشارک نر ک، نمونه( بگان1۹-14: 13٣۹)

( تقریبراً حجمری   13٣۹بو نگ نه  ر تصحیح عابگن ) المحجوبکشفنمونه  ر اییجا  فحات متن 

هرا م فصرول   گیرن به این سب  نه ممکرن اسرت  ر مرتن هجرویرن، براب     رابر  ارنگ اما  ر نمونهب

هان متفامت م پرانیگگی باالیی برخور ار باشیگ، بر حجم نمونره افرزم ک   گوناگون، متغیرها از میزان

شگ م حجم جاماة آمارن به شش قامت ماامن تقایم شگ م از ابتگان هر قامت حرگم  سری م   

 1به  ورت پنت سر هم برگزیگک شگم بگین ترتی   فحات نمونه از این قرار اسرت:   ین  فحه

 م431تا  400؛ 431تا  400، 331تا  300؛ 231تا  200؛ 131تا  100؛ 31تا 

تجربی م فرانقش بییافر ن را نه از  ستور هلیگن أخا  بران مرم  به بحث ابتگا مقوالت فرانقش

 نییممایم تبیین مینر ک

 

 های تجربی و بینافردی در دستور هلیدیقشفران

 فرانقش تجربی:   .1

م نمایانگن تجربیات استم زبان، ابزارن است برران   عینیت بخشیدن به واقعیّا هان زبان، از نقش

تصویرسازن تجربیات  رمنی م بیرمنی، بگین ترتی  نه ج ان ازراف اناان از زریا نظا  گرارایی،  

آیگم باگ این تجارب  رقالر  سراخت زبرانی م از    ن  ر ذهن پگیگ میاشو  م نظا  مایاییتجربه می

شونگم فرانقش تجربی، بازتاب تجربه ماستم این فرانقش با آگاهی گوییگک زریا همین نظا  بیان می

(م C.F.Halliday�1994: 106شرو  ) از ج ان بیرمن یا  رمن مرتبط است نه  ر زبان پگیگار می

 نی م  رمنی ما از ج ان به  ورت مجموعه فراییگهایی  ر نظا  تارگّن به عبارتی  ی ر تجارب بیرم

(Transitivity) نه تجارب بیرمنی به رخگا هان ازراف ما اشارک  ار  شونگ  ستور زبان متجلی می

 (م13٣3:٣٣گر   )پ لوان نژا ، م تجارب  رمنی به ضمیر ناخو آگاک م  نیان تخیّرت ما بر می

اامز اناان با محیط است م بیگ  ر آن نقش باز نمرو ن  ار  نره شرامز    فرانقش تجربی حا ز ت

 (Circumstantial element) عنصر موقعیتیم  (Participan) کنندهشرکت (Process، )فرآیند

نییرگگانی را  ر  هرا شررنت  هرایی اسرت نره ایرن فراییرگ     استم محتوان هر بیرگ برر مبیران فرآییرگ    
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گوروه  نظا  تاگن شامز سه مقوله مایایی استم فراییرگ توسرط   یایی زلبیگ، هان خاص میموقایت

یا عیصرر  صفتی یا  (Nominal group) گروه اسمینییگک توسط شرنت (Verbal group) ،فعلی

 Prepositional) ایحور  ااوافه  یرا   (Adverbial group ) گوروه قیودی  مروقایتی، توسرط   

phrases) رنزن پیرا  را  ر فررانقش تجربری تنرکیز     شونگم فراییگ، هاته م ر نحو زبان متجلی می

هان ج ان  هگم هرنگا  از سه مف و  باال مقوالتی مایایی هاتیگ نه بیان ر چ ون ی تجلی پگیگکمی

 (مHalliday�2004: 176انگ )هان زبانیخارج م تجارب ما  ر ساخت

 

 فرانقش تجربی محورهای اصلی

ها تجارب م رخگا هان بیرمن را بیان نمن آن است نه بهکنش یا دنیای روابط مادّی الم( محور 

 نییمم این محور به نوبه خو ،  ک زیرگرمک  ار  نه به تفصیز بگان خواهیم پر اختممی

 نیان  رمن ذهن خو   (world of conciousness) ،حسی یا دنیای خودآگاهیب(  ر محور 

 (Mental process) فراییرگ ذهیری  نیریمم  نر ن، شییگن م  یگن را بیان میم تجارب خو ، مثز فکر

، م درك کوردن  (Sensing) ،حس کردنبیان ر  نیان  رمن استم فراییگهان ذهیی بیگهایی ازنو  

است م افارالی مثرز فکرر نرر ن، تصرور نرر ن،  مسرت         هاتیگم این حوزک خو آگاهی فکر کردن

  نرر ن،  رک  خنریو  اشتن، آرزم نر ن، خوشحال شگن، تأسم خور ن، ناراحت شگن، خواستن، 

 م گور حسنییگک تحت عیروان   ر فراییگ ذهیی، با  م شرنت .گیر نر ن مممم  ر این فراییگ جان می

بییگ م پگیگک، عیصررن  انگینگ م مینیگ، میشاور است، احااد میگر ذنرمییمم حسرمبه پدیده

 شو مشو  م  ربارک آن انگینیگک می یگک میشو ، است نه احااد می

 رعی فراییگ ذهیی ازین قرارنگ:  انوا  ف

  مشامز افاالی چون  یگن م شییگن، چنیگن م لمس نر ن مممم (Perception) :حسی -1

  مچون  مست  اشتن، ترسیگن، لات بر ن، توجه نر ن مممم (Affection) تأثری -2

ن ف میگن، برامر نرر   مثز شیاختن، فکر نر ن،  اناتن،  رک نر ن،  (Cognition) شناختی -3

  ممممم

شرو  م  ر آن  را شرامز مری   "اسرت " است نه رمابرط  (Bing) فرایند بودنج( سومین محور،  
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نییرگک بره  ی ررن    سازیمم  ر فراییگ بو ن، ین شرنت نیان  رمن م برمن ذهن را به هم مرتبط می

 هوویتی ، ماتقز از هم نیاتیگم این فراییگ شامز رابله نییگک هگ م  م شرنتمی نسبت ان رامیژگی

  هگم  ، یکی به  ی رن هویت مینییگکنیز هات نه  م شرنت

ان، فراییگ بو ن اسرت  ان، پیونگز ن میان مفاهیم م تجربیات استم فراییگ رابلهنقش فراییگ رابله

نیرگ م  ان میان  م مف و  رابله برقرار مینه پلی است میان  نیان ما ن م  نیان ذهییم فراییگ رابله

 ما ن، فراییگن ایاتاستم برخرف فراییگ

 

 محورهای فرعی فرانقش تجربی

 گوییگ:  ها فراییگ فرعی میفراییگهایی هاتیگ نه  ر مرز میان سه محور ا لی قرار  ارنگ م به آن

نه برین فراییرگهان مرا ن م ذهیری قررار       (Behavioral processes) رفتاریالم( فراییگهان 

 (Psychological) شوناختی روانم  (Physiological) فیزیولووژیکی  ارنگ م شرامز رفتارهران   

خیگیگن، خیررک شرگن را   اناانی استم فراییگهایی از قبیز نفس ننیگن، خواب  یگن، سرفه نر ن، 

شریاختی اسرت )رک:   نه منخصاً به اناان مربرو  اسرت م شرامز رفتارهرایی فیزیولروژنی م رمان     

Halliday�1994: 139نامگم  ( فراییگ رفتارن می 

تر هان  ی ر منکزییگ رفتارن میژگی منخص م ماییی نگار  م تنخیص آن نابت به فراییگفرا

استم فراییگ رفتارن شبیه فراییگهان ما ن م ذهیی است تی ا تفامت ظریم آن با فراییرگ ذهیری  ر   

 رفتوارگر نییرگک بره نرا     این است نه نمو ن فیزیکی  ار م فراییرگهان رفترارن تی را یرن شررنت     

(Behavior) گر  ر فراییگهان ذهیی، ذن شراور اسرت   زنگ، مانیگ حسنه رفتار از آن سر می  ارنگ

 ر عین حال فراییگ رفتارن از حیث  ستورن مانیگ فراییگ نینی  .(Halliday�1994: 139)رک: 

 (Range) دامنوه نییگک  ی رن بره نرا    هان  اران فراییگ رفتارن شرنتاستم البته  ر برخی از بیگ

نیرگ امرا   هایی را به فراییرگ اضرافه مری     نه نقنی همانیگ نقش متمم  ار  م تی ا منخصهمجو   ار

 نییگک ا لی  ر بیگ نیاتم شرنت

 ر فراییگ رفتارن، حال اخبارن است م حال سا ک نیز  ر  ورتی نه مف ومی  یرر   نشانزمان بی

 رم م نار میننان بهعا ن نگهگ، به عیوان زمان بی
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ان هارتیگ م برا   نه میان فراییگهان ذهیری م رابلره   (Verbal processes) یانیبب( فراییگهان 

شرونگ م برران بیران تجربیرات     شرح م توضیح  ا ن مممم ملرح مری افاالی چون: گفتن، بیان نر ن، 

آییگ؛ البته زمان حال سا ک نه بینرتر  یا اخبارن می ذهیی میاسبیگم بیگهان بیانی با  م زمان حال سا ک

اسرت نره    (Sayer) گوینوده نییگک فراییگ بیرانی  گر نظر استم ین شرنتان  ار ، بیانرابلهمف و  

شراور  رانیگگی باشگم پرس الزامری برران ذن   م  توانگ اناان، نوشته، گزار) م یا عریم راهیماییمی

رم برره فراییررگ نمررا ین نیررز مارررمف اسررتم  ی ررر بررو ن گوییررگک  ر فراییررگ بیررانی نیاررت، ازایررن

هارتیگم   (Target) هود  م  (Verbiage) پیوام  (Receiver) ،مخاطو  هان فراییگ بیانی نییگکشرنت

توانرگ  نیگم گوییگک  ر تما  فراییگهان بیانی مجرو   ار  م مری  فراییگ بیانی پیا  را از زریا  گا میتقز می

مرور  خلراب   نییگک  ی ررن اسرت نره    یا همان مخاز ، شرنت گیرنده پیاماناان باشگم اناان م یا  یر

 آیگم  ان  ر بیگ میبه  ورت اضافی م با گرمک حرف اضافه "گیرنده از"گیر م گفتار قرار می

 قرول شو ، پیا  استم پیرا  ا لر  هی را  بیران حررف  ی رران بره  رورت نقرز         گفته می چهآن

نظیرر: تأییرگ    آیگم این فراییگ با افاالین جگاگانه  ر بیگ میماتقیم  ر قال  گرمک اسمی یا جمله یر

ننرران نررر ن، ا عررا نررر ن، پینرری ا  نررر ن، گویرران مقررا  نویارریگک اسررت )رک:   نررر ن، خررازر

Halliday�1994: 140-142). 

 هرگ، ایرن شربه    ( شبه جمرت را جزم فراییگ بیانی قررار مری  11٣الم:  13٣١به عرمک، فقیرن )

 ر مایان انگینر انی، نرو  آن    جمرت را هلیگن  ر مایان متیی جزم مبتگاهان بییافر ن آمر ک اما

جمرت، از جمله ا وات م نگا را جزم فراییگ بیرانی  را منخص نکر ک استم ما نیز  راین مقال شبه

 ایمم  محاوب  اشته

ان یا مجرو   این فراییگ گویان مقو  حا ثه (Existential processes) وجودی:ج( فراییگهان 

یابیگم افاالی مثز بو ن، استن، اتفاق افتا ن، مممم ظ ور می چیزن استم بیابراین این قبیز فراییگها  ر

انرگ م از  ان هارتیگ، نز یرن بره فراییرگ مرا ن     ها از این ج ت نه گویان اتفاق م حا ثره این فراییگ

نییرگک  ر  مانیرگم تی را شررنت   ان میانگ، به فراییگ رابلهسو چون بیان ر مجو  م یا بو ن چیزن ی ر

است، نه از لحاظ ماهیتی، شخص، شیء اتفاق، م یا مف ومی انتزاعی  موجود فراییگ مجو ن، عیصر

افترگ، امرا  ر مترون باریار  یرگک      توانگ باشگم اگر چه فراییگ مجو ن  ر گفتمان نمتر اتفراق مری  می
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ن آ رازین  نیرگ، مانیرگ  رحیه   ن عمگک  ر  حیه را مارفی میهانییگکشو  م  ر رمایت، شرنتمی

 (م  Halliday�1994: 142-143 استان )رک: 

 

 فرانقش بینافردی -2

حفظ م تثبیت م تیظیم رمابط اجتماعی استم یرن تبرا ل ارتبرازی بره     هان نظا  زبان، یکی از نقش

شرو  بره   تلقری مری   به مثابه تبواد   پایر   ر فرانقش بییافر ن بیگمیظورهان گوناگونی  ورت می

گیرر م  ر ایرن نریش    یایگک با مخازر  شرکز مری   گوییگک یا نو (exchange)عبارتی بیگ از تاامز 

 نییگم  نییگگان نقنی ایفا مینرمی، هرین از شرنت

تقاریم   (Residue) بیرگ بره  م بخرش مجره م براقی عیا رر      از میظر مایی بییافر ن، سراختمان 

گیرر م عررمک بررآن    شو م  ر این فرانقش، بیگ از تاامز گوییگک یا نویایگک با مخاز  شرکز مری  می

هان ام به همراک مقوله مجره م متغیرهران آن م   یابی م قضامت، انتظارات م خواستهها، ارز)ن ر)

 شو منیز انوا  بیگ بررسی می

 . وجه2-1

مگرو را  م هاته ا رلی گفرت  بیگ بایار مؤثر است عیصرن است نه  ر ساختمان (Mood) مجه

 ان  ی ر بیگ هاتیگم  ه هگم شامز فاعز م عیصر  رفی است م باقی عیا ر، سازکشکز می

 نه عبارت از متکلم، مخاز  م  ای  است؛ (Subject) م فاعز:2-1-1

 Primary) نه به نوبره خرو  شرامز زمران  سرتورن،     ( Finite element)م عیصر  رفی: 2-1-2

tense) قلبیّت (Primary tense) م حالت نیفی (Modality)    است، به این شرح نه زمران  سرتورن

شو ؛ قلبیّت به ایرن مایاسرت نره گرزارک از چره      گاشته، حال م آییگک تقایم میخو  به سه شاخه 

( م حالرت نیفری ننران    Halliday�2004: 88میزان اعتبار مثبت یا میفی برخرور ار اسرت )رک:   

 ان از احتمال تا التزا  قرار  ار م  هگ نه بیگ  ر چه بازکمی

 . انواع وجه2-2

تروان آن را  بیرگن از مجره ارائره  ا ک اسرت نره مری      ایم( نوعی تق1٣3-1٣1الم: 13٣١فقیرن )

بر ک  ر نت   ستور فارسی م  ستور هلیرگن  انارتم برا  ر نظرر گررفتن ایرن       تلفیقی از مجوک نا 

هرا م تحلیرز نترایب    شرونگ امرا  ر بررسری   بیگن، هرچیگ برخی از متغیرها  مبارک بررسی مری تقایم
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جا نه  ر تایین نو  مجه  ر ت نه باقی عیا ر، از آنرسان خواهیگ بو م همچیین قابز ذنر اسنمن

 این مجوک ازین قرارنگ: 1 جمله  خیز بو نگ، بررسی آمارن ننگنگ

مجه خبرن، مجه پرسنی، مجه شرزی، مجه عرازفی، مجره تر یرگن، مجره پینری ا ن، مجره       

 2 گنمان، م مجه تأنیآرزمیی، مجه تمیایی، مجه  عایی، مجه التزامی، مجه امرن، مجه ن ی

 . انواع بند2-3

هرا  نره افارال آن   ییهرا بیگ محاوب شگک استم جمله نی ن،یهر ،جمرت سا ک ایتحق نای  ر

اسرتم  ر جمررت    شرگک یافزم ک مر  یقبل نبیگ به بیگها نیانگ با احتااب هر فاز، محامف بو ک

تم هر میا ا  ر اس شگکیبیگ  ر نظر گرفته م نی تیفاز م  رن ا نیمارک، هر جمله نمرن ، به ازا

انگم جمررت  شگک یبررس یم متی نیافر یم ب ین انیانگ نهر  وت  ر سه مایا ،بو ک گبی نیحکم 

تررین اهرگاف  ر یرن ارتبرا      هر نگا  ین بیگ تلقری شرگنگم اساسری   م  فتا نگیاز قلم ن زیماترضه ن

 ن م گرفتن نراال  شو :  ا ن م گرفتن ازرعات )خبر م پرسش( م  امی نرمی  ر چ ار بیگ خر ه

 (مC.F.Halliday�2009: 32م سرمیس )پینی ا  م امر( )

 

 المحجوب  های تجربی و بینافردی در کشفتحلیل و تفسیر انواع متغیرها در فرانقش

( �44ان )حگم  ( بینترین  ر گ را  ر نمونه مور  بررسی، فراییگ رابله1 بیابر آمار )جگمل شمارک

 ان نو  فرعی تأنیگن اسیا ن  اران بینترین ناربر  استمیگ رابله ار : از میان انوا  فرای

 هرین از فراییگها  ر گفتمان  وفیه:  نقش

 هگ، ارائه تاریرم  رسرت از   املین نارن نه هجویرن بران  فا  از گفتمان  وفیه انجا  می -1

: 13٣۹جویرن، هایی  ییی م رییی )رکم هها  ر گفتمان است، به زبان خو  هجویرن، حجابپگیگک

عبرارتی، برران   ها بر اشته شونگم بهبایگ این حجابشونگ، ( به مرمر شکز گرفته م مینأ تباهی می1

ها، بایرگ پراک شرونگ م    تااریم نا رست از پگیگک -بیان گفتمان  ییی استنه سیگ ˚سازنفرهیگ

هرا، از  ن حجراب هرا م بر اشرت   مبارک از نو م  رست تاریم شونگم پس بران تبیین  رسرت پگیرگک  

چیین، قامت عظیمی از میانه نتاب به مجموعه برزر   روفیان   نیگم همان استفا ک میفراییگ رابله

از  گر اسر  تا زمان نویایگک اختصاص  ار م زمانی نره هجرویرن بره سرتایش ا رحاب  روفی       

 3 ان  ر انثر موار ، محامف هاتیگمپر از ، فراییگهان رابلهمی
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ف یم گفتمان م  رمنی نر ن آن  ر ذهن مخاز ، فراییرگ ذهیری نقرش ایفرا     هجویرن بران ت -2

 نیگماین فراییگ  ر  عاها م عبارات ماترضه  عایی متن نیز خو نمایی می 4 نیگممی

جویگ؛ یایی بره مراجرع قابرز     ر ن ایت هجویرن بران اقیا  مخاز  از فراییگ بیانی سو  می -3

جرا نره گفتمران  روفیه، تی را      نیرگ: از آن هایی از اینان نقز مری قبول جاماه مالمان استیا  م گفته

گفتمان موجو   ر جاماه نیات، پس بایگ  ر فضان رقابتی، به ابزارهایی بران اقیا  متوسرز شرو ؛   

ترتیر ، هجرویرن، ابترگا برا ارائرة تاراریم م آگراهی جگیرگ،  ر مخازر  حالرت علرش را            بگین

بر ارن نیرگم  اهگ  ر ین حرنت عملی از توان ن فته  رمن ب رکخواز مخاز  میان یز ، آن اک میبر

هرا  ر نیمره  م  نتراب    سازن، بران استمرار تاالیم، به بیران  سرتورالامز  به عبارتی پس از فرهیگ

هان التزامی  ر انروا  فراییرگها، از اماسرط نتراب     پر از م بگین سب  است نه استفا ک از ساختمی

شو  م ماموالًً  ر بیان آ اب م ماامرت ها افزم ک میمیم بر تاگا  آنرشرم  شگک م هرچه پیش می

 شو مهان ننم حج  قرار  ار ، این ساخت بینتر  یگک می وفیه نه  ر باب

نیگ، جای اک برخی از فراییگها،  ر این گفتمران،  چه  ر استفا ک این فراییگها جل  توجه میاما آن

شرو   ه به زور مثال گاک فراییگ ما ن موجگ فراییگن ذهیی مین ورت نابت به یکگی راست؛ بگین

اعمرال خروب   »یرا:  « اعمال نا رست سب  پیگار بازز خواهگ شرگ »م یا عکس، بران مثال  ر جملة 

بایگ تا علت م ول حا مجاهگت بیگک باشرگ نره بکیرگ هرم بره      »ممم ، یا «توفیا ال ی را  ر پی  ار  

نره  آن« »: عیکبوت(١۹) مَالَّاِینَ جَاهَگُما فِییَا لَیَ ْگِیَیَّ ُمْ سُبُلَیَا: »(م یا303: 13٣۹)هجویرن،« توفیا حا

(؛ این فراییگ ما ن است نه موجگ فراییگ ذهیی 303: 13٣۹)هجویرن،« مجاهگت نیگ مناهگت یابگ

 شو متلقی می

م  یرگ نره   حال اگر موضامان را نامرً تغییر  هیم م از زامیه فراییگ ذهیی بگان بی رریم، خرواهی  

هرنه عمز نیگ بگانچره  »خوانیم: ها موج  اعمال هاتیگ:  ر باب اثبات علم میذهییتازین سو نیز 

ناربیگ آن با) نه  انی تا به برنات آن نا اناته نیرز  »م «  انگآموزنگ بگم آنچه را نه نمیمی انگ، می

 ر نظرا    ذکور ن متیاظر است با (، از زرفی فراییگ بیانی  ر ال ون هلیگ1۹: 13٣۹)هجویرن،« بگانی

 تصوف نه از جای اک بایار باالیی برخور ار استم

شو  نه قبرً مجو  نگاشته اسرت  گیر میاز راک بیان )فراییگ فرعی( تااریفی  ر ذهن مخاز  جان

نر  من خواهگ شگ؛ افزمن بر این با انتقال نرر  منرایخ، فرهیرگ تصروف را  ر     م باگ مبیان عمز
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خواهگ نر ؛ زورن نه با ن اک مخاز  به گوییگک نر ، نفوذ ایرن سرخیان  ر قلر  م     ها جارنقل 

مغز اینان چیگ برابر خواهگ شگم بیابراین استفا ک از فراییگ بیانی  ر حکایات منایخ،  ر انتقال مایرا  

 ها تأثیر بازایی  ار م م پیگ پایرن اناان

هاست؛ با این توضریح نره    4 فراییگامز مثلث أبَراستفا ک از فراییگ بیانی  ر ماامرت،  ر مایر تک

از ج ان به ام ارائه شرو    تعاریفیآما ک شو  م  ذهنی، بایگ ابتگا فر  از لحاظ ایمانفراییگ مثرً  ر أبَر

)بیانی( م باگ  ر تشهد بگوید ان م ذهیی( باگ به  ورت زبانی اقرار نیگ م ا لرحاً )فراییگ رابله

شرو ،  )فراییگ ما ن(م  ر عین حال بایگ این رمح عمرز، نره نیّرت نامیرگک مری      این مایر گا  بر ار 

نینی(م چون اناان  ر تاخیر چیزن است نره  -همینه همراک عمز باشگ )فراییگ ذهیی، بیانی، ما ن

فکرر بره آن باشرگ، آ راز  مگران ی م شررک اسرت م چرون اناران          انگینگم اگر عمرز بری  بگان می

انگ تا ام به ذهییتی متفامت نه  ر ابتگا بران ام تاریم نر ک -همینه رمابلی نار است، بایگفرامو)

یا  بیامر  م شرایگ هرم ایرن فراییرگ     را بران خو   ر زول زنگگی مایا نیگ م به -از قبز  ست یافته

یرم  بارها تکرار شو م نیز به همین نحو است  ی ر میاسن م فرم  ایگئولوژیکی نه بران اناان تار

آیگ نه اعمالی متیاس  برا آن را انجرا    شگک است م پس از  رک م با پایرفتن آن ج انبییی، الز  می

 هگ،  ر عین این نه ام به رمح عمز خو  نیز ماقم استم ن ایتراً ایرن أبرفراییرگ، تمرامی اناران را      

مرال برسرگم بره ایرن     فراییگ نامز شو  م  ر نتیجه تکامز آن، اناان نیرز، بره ن  خواهگ تا مثلث أبَرمی

 ترتی  ام مگا   ر حال ارتبا  برقرار نر ن میان  نیان باشیگگی، ذهیی م ما ن است:

جمله امور شرعی ظاهر به بازن پیوسته استم چون ایمان قرول زبران ظراهر م تصرگیا بره  ل      »

 (م  421: 13٣۹)هجویرن،« بازن، حقیقت نیت به  ل م احکا  زاعت بر تن

است، خواهیم پر اخرتم  نه این متن را به سمت تجرّ  م  نیان  رمن بر ک چه ر گا  باگن به آن

« تجررارب بیرمنرری م  رمنرری  ر انرروا  متفررامت فراییررگها     »بررا عیرروان   1 ر جررگمل شررمارک  

(Halliday�2004: 251انوا  مختلم فراییگ با مثال ،)     هایی  ر قالر  تجرارب بیرمنری م  رمنری

خرازر نراربر  فررامان فراییرگهان     گرایی گفتمران بره  ذهییت انگم بیابرآن، تجرّ  متن ممنخص شگک

ذهیی م تا حگّن بیانی اسرتم بره بیرانی  ی رر برا  ر نظرر گررفتن ایرن         ان )تأنیگن اسیا ن(، رابله

نره  ر ایرن    -انگفراییگها م با انگنی تاامح  رمور  فراییگهان ما ن نه  ر زمان گاشته به نار رفته

 ر ین مجموعه، به عیوان گرمهی نه به بیران   - ، بررسی آمارن ننگجا به خازر  ر گ نم این نو
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 ست خواهگ آمگ نه ما را  ر رسریگن بره   پر ازنگ،  ر گ باالیی بهها میتجربیات  رمنی م تجریگن

 نمن خواهگ نر م   المحجوبننمسبن 

ت، یایری  از متن نمونه، به بازنمایی  نیران بیررمن پر اختره اسر     �20 ر این بررسی، تی ا حگم  

 نییگگان گفتمان استم  چ ار پیجم متن به نوعی، بیان تجربیات  رمنی نویایگک م  ی ر منارنت

توان به این موار  اشرارک  اما از میان عواملی نه موج  این نو  ناربر  از فراییگها شگک است، می

 نر : 

 اسی م اجتماعیمهان سیعوامز سیاسی م اجتماعی یا شایگ ب تر باشگ ب وییم ناباامانی  ˚1

استم  دنیاگریزیآمگهان بیگ قبلی باشگ، ایگئولوژن رسگ یکی از پیاز موار ن نه به نظر می ˚2

سب  شگک است نره  نیرا    هگ، نو  ایگئولوژن م به تبع آن تااریفی نه از  نیا م ما فی ا به  ست می

  ر گفتمان  وفیه  ر انزما قرار گیر م 

،  ر گفتمان  وفیه سب  شگک است نره اینران همره    درون و برون اعتقا  به  م قل  متقابز -3

ارز) چیز را  ر رابله با این  م قل  مایا نییگ، هر چیزن نه  ر ارتبا  با قل  بیررمن باشرگ بری   

چه ارزشمیگ است متالا به قلر   رمن اسرتم  رمن ا رز م بررمن     تلقی می شو  م  ر عوض آن

هان حجاب را نیرار بزنرگ م ا رز    یرن سای  ار  پر کپوسته است م به همین خازر است نه هجو

 هر چیز را بیمایانگم 

اسرتم  ر افارال گرارایی پرایرا      افعوا  غیورارادی   ر میان افاال ما ن، آنچه نه اهمیرت  ار ،  

(Perceptive transitiveم همچیین گارایی نیش )( گرOperative transitive   اگرر فاعرز ،)

 شو :ارزشمیگ قلمگا  می )محامف  ر پایرا( خگا باشگ،

حقیقت توحیگ آن بو  نه بیگک چون هیکلی شو  انگر جریان تصرف تقرگیر حرا انرگر مجرارن     »

 (م414: 13٣۹)هجویرن،« خالی از اختیار م ارا ت خو مممقگرتش، 

جا نه  ر جواب زبیبی نه ام را سفار) به پرهیرز   ر این رابله سخیی از شبلی شییگنی است، آن

از چه پرهیز نیم؟ از چیزن نه رمزن من است، یا از چیرزن نره رمزن مرن    »گویگ: مینر ک است، 

« بایرگ نرر  نتروان م اگرر از  یرر رمزن، آن خرو  بره مرن نگهیرگ         نیات؟ اگر پرهیز از رمزن مری 

 (م31١: 13٣۹)هجویرن،
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 ناربر  فراییگ ملکی اسیا ن اسرتم هرچیرگ از لحراظ بارامگن،    از  ی ر موار  جال  توجه،  -4

 هان:یایی از میان ساخت ١ نیگ،فرامانی انگنی  ار  اما ساخت آن نظر خوانیگک را به خو  جل  می

 ام مالن نتاب استم   -

 نتاب مال امستم   -

 ام نتاب را  ار م  -

 ام را نتاب استم   -

مالکیت به عنووان  بو م یایی همان چیزن نه  ر  ستور هلیگن بره  نو  آخر را بینتر به نار بر ک 

تر از همه رسگ نه این ساخت، قگیمیشو م به نظر میتابیر می (Possession as attribute) مسند

شو ، هماهی ی نو  سراخت برا نرو     چه نه این نو  خاص سب   رگیر نر ن ذهن میباشگ، اما آن

ال نه مالن حقیقری خگامنرگ متار   تفکر  وفیه استم با این توضیح نه  وفیه عموماً با اعتقا  به این

 نییگم  ها را ناس  افاال م مالن اعتبارن قلمگا  میاست، اناان

 گونه است:  المحجوب این ر متن ننمنقش فرایندهای پرکاربرد به این ترتی  

 های مواوعاتی در تصو :  تعریف ان برانم فراییگ رابله1

 (م  21۹: 13٣۹)هجویرن،ممم « انگ از  لبهسکر م  لبه عبارتی است نه ارباب ماانی نر ک»

 (م21١: 13٣۹)هجویرن،«  حو عبارتی است از حصول مرا »

هون عبارتی است از ام اف نفس به نز یرن  (: »311: 13٣۹نویاگ )هجویرن، ر حقیقت هون می

 1 «مگرمهی م به نز ین گرمهی عبارتی است از ارا ت زبع نه متصرّف م مگبّر نفس استممم

 جویگ:  از همین فراییگ سو  مینیز یادکرد اصحاب صوفی هجویرن بران 

، «ذنر ائمت م من اهرز البیرت  »، «ذنر ائمت م من الصحابه م التاباین م متابا م»هان بی ریگ به باب

ذنرر ائمرت م مرن    »، «ذنرر ائمرت م مرن اتبرا  التراباین     »، «ذنر ائمت م من التاباین»، «ذنر اهز الصفه»

 روفی م   100هرا، یرا نر  بریش از    ر این براب  «م ذنر رجال الصوفیه من المتأخرین»، م «متأخرین

است نه  ر تمرا  ایرن مروار  فارز محرامف      ان  ورت گرفتهستایش اینان  ر قال  فراییگ رابله

ان  ر نظر گرفته شگک است م به  لیز حاف فاز از بیگ، ایرن عبرارات   به عیوان فراییگ رابله« است»

 گرفته است: ٣ مجه عازفی
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ن پیغمبر بو  م امرا  م سریگ اهرز تجریرگ م     گ انبیاء ب ترین انا  نه خلیفهاالسر  م بامی م: شیخ»

 (م۹4: 13٣۹)هجویرن،« پینوان ارباب تفریگ م از آفات نفاانی بایگ

م اثبات عقایرگ  روفیه از زریرا     المحجوبکشففراییگ بیانی بران اظ ار نظرهان نویایگک  -1

 نقز اقوالی از قرآن، پیامبر م بزرگان  ین: 

 (م  11: 13٣۹)هجویرن،« ر گفت: زَلَ ُ الْاِلمِ فَریضةٌ عَلی نُزِّ مُالمٍپیغمب»

 راوی فراییگ ذهیی نیز  ر  عاها م عبارات ماترضه  عایی  ر متن بایار ماضح است مانیگ:  -2

اهلل عیهم این عبارت  عایی  ر سراسر متن ننم المحجوب بارها ذنر شگک استم ایرن نرو  خراص    

ایرگئولوژین اسرتم برگین ترتیر  نره       گیررن  اران ج رت متفرامت،   متیی عرمک بر ساخت بافتی

بیرگن  خرو ن تقاریم  هجویرن با نمن عبارات ماترضه  عایی، افرا  را به  م گرمک خرو ن م  یرر  

با لان م نفرین )مثرً  (  ار  م از  یر خو ناهلل علیهراوان عان خیر )مثرً  نیگم  ر حا خو نمی

گیرن مرؤثر از  نیگم  ر مجمو  موضو  گفتمان مؤثر بر متن م موجگ ب رکمی ( اعر  برائتأخزاه اهلل

 فراییگهاستم  

:  ر ررگ انرروا  فراییررگها م بازنمررایی تجربیررات  رمنرری م بیرمنرری  ر       1جررگمل شررمارک  

 المحجوبکشف

 بیانی ذهیی انرابله ما ن رفتارن مجو ن فراییگ

تأنیررررررگن  انفراییگهان رابله بقیه

 اسیا ن

 

 

2111 

 

 

132١ 13١1 2400 

 3٣١1 1010 114 2١3 فرامانی

 14 24 44 12 2 3  ر گ

 تجربیات  رمنی تجربیات بیرمنی

 ٣0 20  ر گ

 ار ، بره   المحجووب کشوف ، خگامنگ بینترین حضرور را  ر مرتن   مشارکان گفتمان ر بررسی 

 نه:  ترتی این
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شرو  نره بیرگن محرامف را نیرز بره مجموعره        میتر مور م نتایب مقتی جال  324بیگ،  11۹2از 

من از خگا می خرواهم یرا آرزم  ار ،   فراییگها عرمک نییم م آن بیگن  ر ابتگان مجوک  عایی است: 

 مور م 424بیگ،  11۹2یابیگ: یایی از  ر این  ورت آمارها تغییر می

 نمایگ:هان مختلم نحون رخ میاما این حضور  ر این موقایت

 ما را پگیگ آمر ک است(، خداعیه،  اهلل اسمی فاعز )رضی م  ر گرمک1

 را بنیاسیم(،خدا م  ر گرمک اسمی مفاول )ما 2

 الغیی(، هوم  ر گرمک اسمی ن ا  )3

 ست(متأیید خدام  ر گرمک اسمی مایگ )موافقت، 4

شو  م این حضور، به حضور خگامنگ  ر متن ننم المحجوب  ر این اشکال گوناگون  یگک می

خو  نلمه م یا به  ورت گرمک اسمی نه چیزن یا حقیقتی بره آن اضرافه شرگک باشرگ، رخ       ورت

 نمایگ:می

 گر م تاگّن(؛ ر فراییگ ما ن ) ر فراییگهان گاران نیش (actor) گرم نیش1

   ر فراییگ بیانی؛ (sayer) م گوییگک2

 م موجو   ر فراییگ مجو ن؛3

   ر فراییگ ذهیی؛ (senser) گرم حس4

 ؛«خواهممن از خگا می»ماسله  ر بیگهان محامف ذهیی م 4

  ر فراییگ اسیا ن؛ (attributor)  هیگکم ربط (attributive= carrier)  ا ک شگکم ربط١

  ر فراییگ هویّتیم (identified) پایرم یا هویت (identifier)  هیگکم هویت1

یابرگ  گاستم خگا  ر جایی حضور میختوان گفت نانون توجه گفتمان  وفیه، به این ترتی  می

تا به عیوان یکی از موضوعات تصوف تاریم شو م با تاریم ام، ج ان، اناان م بایارن چیزهران  

شرو  م همره   یابگ م بر اساد آن، گفتمان مارفی میشو  م بییش اناان تاریم می ی ر تاریم می

زلبرگ   ر جایی ام را به حضور مییابگ: می آ اب م رفتارهان آ می تحت سیلرک همین حضور مایی

ان را با خضو  تما  )افاال نه تی را امررن یرا التزامری نیارت، نره گاشرته اسرت( از ام         تا خواسته

ی نه  ر قال  جمرت ماترضه باگ از نا  بزرگان تصروف آمرگک اسرت؛     رخواست نیگ مثرً  عاهای

پر از  م همچیین بره بزرگگاشرت هرنره برگم اضرافه شرگک اسرت )اضرافه         زمانی، به ستایش ام می
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شو  م شو ، ارجمیگ تلقی میها هرچه بگم مربو  میگاارن ستورن م یا اضافه مایون(؛  ر ارز)

 (م21م  20: 13٣۹گیر  نه به نا  امست )ننم هجویرن،می حتی تاریم از علم بر مگارن قرار

 

 شناسی تاگالمحجوب بر مبنای سبکتحلیل و تفسیر انواع متغیرهای بینافردی در کشف

  ر نمونه آمارن، این نتایب به  ست آمگ:  نوع بندهابا بررسی  الف(

  ر نو  پینی ا ن بیگها، از مجوک تر یگن استفا ک شگک استم   -1

 نو  امرن از مجوک التزامی بینتر استفا ک نر ک استم    ر -2

 ر بیگهان خبرن هجویرن ا ل  از قل  مثبت ب رک بر ک است م سای  ار  گفتمران را برر    -3

 ذهن مخازبان مالط نیگم  

توان  رورت  زلبگ نه این نو  را میها  ر پی جواب نیات م تأییگ مخاز  را میا ل  پرسش  -4

ن تأنیگ خبرهرا افرزم ک اسرتم بره     ن  ر نظر گرفت نه با توجه به این موضو  بر  رجه ارِ نو  خبرننان

 مم(ممنیگ نه مایان تأنیگ را  ر خو   ارنگ )همی+عرمک، ام از ساخت افاالی استفا ک می

52 74 8
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يشنهادی امری پرسشی  خبری
 شگک )پینی ا ن، امرن، خبرن، پرسنی(: نمو ارفرامانی انوا  بیگ مج ی1شکز

 ناترن؛ میفی: منکی(راک؛ مثبت: خا)مج ی شگک: راک

، بایگ گفت نه هجویرن بیگهان پینری ا ن را  ر انثرر مروار  بره  رورت      1 ر مور  بیگ شمارک 

نیگ نو  ساخت مج ی است نره ام از آن  شگک آمر ک است م چیزن نه بایار جل  توجه میمج ی

گون فراعلی،  اهان گوناستفا ک نر ک استم این ساخت  ر میان اجزان بیگ،  ر ساخت افاال،  ر نقش

نه با زیرنی تما  به  -اسمی )قیو  م  فات( مجو  نگار  بلکه این  ریافت از مجه  ر جمله  عایی

هان پینری ا ن  توان آن را شرزی نیز شمر  مجو   ار  یایی  ر پایان پاراگرافنار گرفته شگک م می

 شو ؛ مثرً: ها، ین بیگ ماتقز محاوب مینه خو   ر بررسی
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ت به عربی سخت فصیح است، اما ترک تلویز را به پارسی بیامر   تا مکرر ننرو  م  این میاجا»

 (م11١: 13٣۹)هجویرن،« ء اهلل رب الاالمینباز به جایی  ی ر آن را بیار  ان شا

نیرگ م  ر سراسرر   این نارنر  جال  توجّه، ساختارن  ار  نه تما  متن را  ستخو) تغییرر مری  

زرفه م مانگ م ینمانگ نه این نو  بیگ  ر ایجا  رابله م تاامز عقیم میشو م ناگفته ننتاب  یگک می

عمرز پینری ا ن، خرو      پایر  م این ماسلهمیانجا   -خگان متاال -باته است م هرچیگ با ماسله

توانگ متأثر از نو  ن ر) نویاریگک  پیونگ هیگة  م زرف گفتمان است: از زرفی، این نو  پینی ا  می

مخلوقراتش تررجیح  ار  م    به عیوان ین  وفی بامر  ار  نه ارا ک خگامنگ، بر ارا ک باشگ: هجویرن

 �1ناهگم  ر گ به نارگیرن این مجره )تر یرگن(   همین ن ر) است نه از میزان تأنیگ گفتمان می

به عیوان قرا ر مللرا م  ر جمررت خبررن بره       -است اما همین  ر گ نم چون متالا به خگامنگ

توانگ فضان گفتمان م میزان تما  خبرها م تأنیگها را به نفع خو  تغییر است، می -عیوان عالم مللا

 هگم از زرف  ی ر  ر گفتمان تصوف اعتقا  براین است نه ارا ک م علم ما موهبتی است از جانر   

 خگامنگ، پس بایگ بران افزایش نیرم م علم از ام نمن خواستم

 ست آمگ: آمار به   نیانوا  مجوک، ا یب(  ر بررس

 (م �44)حگم    ر گ را به خو  اختصاص  ا ک بو  نینتریب نمجه خبر -1

انوا  مجه بره نرار رفتره     انیرا  ر م یستون فرامان نیتریزوالن 4411ی با فرامان نمجه خبر -2

  ا ک بو م  زیتنک

  ر رتبه  م  قرار  ار م  1044ی با فرامان ،یمجه عازف -3

 مگیر میسو  قرار   اکی ر جا ٣34یبا فرامان ،ییمجه  عا -4

 آمارهان موار  باال چیین است:  

 المحجوبکشفمیزان م  ر گ مجوک  ر  :2جگمل شمارک

 آرزمییمممامیگ پینی ا ن تر یگن عازفی شرزی پرسنی خبرن مجهانوا 

 ١ 14 ١0 1044 ٣44 110 4411 فرامانی

 0 0 1 10 ۹ 2 44  ر گ

 تأنیگن  یرشخصی ن ی امرن التزامی  عایی تمیایی مجهانوا 

 131 22 21 142 311 ٣34 11 فرامانی

 ٣ 0 0 2 4 ۹ 0  ر گ
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 هان مج ی ازین قرار است:  چرایی ناربر  م نقش برجات ی

پر از ، بگین میظرور  سازن می ر راستان املین هگف م نارنر  گفتمان، هجویرن به فرهیگ -1

جویگ تا ازین زریا به تاریرم م توجیره گفتمران    سو  می -م همچیین تأنیگن -ام از مجوک خبرن

 بپر از  م ازین زریا گفتمان را مالّط نیگم  

مج یت این متن، چون  ی ر متون ایگئولوژین، قازع م  ریح است م ناربر  مجه تر یگن  -2

 انگکم  

، مجوک  عایی م عازفی استم این مجروک  المحجوبکشفهان بارز سبکی یکی از منخصه -3

مجه  عایی، از جمله مجروهی اسرت نره  ر تحلیرز      وفیه نارنر ن استراتژین  ارنگم   ر گفتمان

ن فکررن،  عرمک بر موقایرت م پینرییه  بافتی از نیرمن بایار باالیی  ار  چرا نه  ر بافت این مجه، 

هان چیگ جزئی بزرگان تصوف نیرز از  گیرنگم ناتنییگگان گفتمان نیز مور  توجه قرار میمنارنت

رم  م باته به میزان اهمّیّت م  میمیّت م خیز) عازفره نویاریگک   مجوک عازفی به شمار می جمله

 نابت بگینان، تاگا  این بیگهان عازفی متغیر استم  

ان این نکته قابز ذنر است نه باامگ ن ی به مرات  از امرر نمترر اسرت؛     ر مور  مجه ن ی  -4 

لحاظ رمانی تمایلی به ن ی نگار ، این فراییگ تأثیر  نه خو  هجویرن بهتوان گفت، مضاف بر اینمی

آیگ امرا  رفتارن م رمانی بینترن نابت به امر  ار م هرچیگ  ر تربیت، نیار تنویا، تیبیه نیز الز  می

نه به ارشا  بپر از  م یا نقرش  رسانی نیگ تا اینسازن م ازر  هگ بینتر فرهیگنویایگک ترجیح می

یگم ضمن این نه هجویرن بیش از هر من ایرن مجروک )امرر م ن ری( از مجره      باز ارنگگی را ایفا ن

 نیگمالتزامی نه بار عازفی م  میمیت بینترن  ار ، استفا ک می

به نار نرفتره اسرت م ایرن مجره نقرش       میتاار حوزة  رمجه تر یگن  گاکگفتیی است هیچ -4

ان خراص از  فته شگ،  ر متن گونهنیگ م چیان نه  ر تاریم مجه تر یگن گ ی رن  ر متن ایفا می

 ر پایان جمرت استم برا ایرن   « أعلمماهلل »ساختار عبارات مج ی مجو   ار  م آن آمر ن عبارت 

 هرگم بره    ر پایان بیگها، به عبارات قبز از خو  مج ی تر یگن مری « أعلمماهلل »توضیح نه عبارت 

از جانر  خرو  من زیرر    « با  التراباین فی ذنر ائمت م من ات»این ترتی  ماتیگات هجویرن  ر باب 

المحجروب  ر ایرن حروزک، از هجرویرن تصرویر فرر ن       سؤال رفته است م  ر ذهن خوانیگة ننم
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خواهگ  ر مور  افرا  م موضوعات قضامتی سرلحی  اشرته   بیگ ، فر ن نه نمینار نقش میمحافظه

 ر توجه نییگ:زی بارک زل   ار ؛ به مثالباشگ م از خگا یارن م عصمت را  ر این

را  -سبحانه م تارالی  -م انگر آثار من مکتوب است نه: چ ز سال نخفتم چون بخفت خگامنگ»

زلبیگ ،  ر خواب  یگ ! گفت: یا شراک!  ر  بار خگایا، من ترا به بیگارن ش  می به خواب  یگ گفت:

: 13٣۹هجرویرن، « )جا نگیرگنم ماهلل اعلرم  جا بخفتی اینهان ش  یافتیم گر آنخواب بگان بیگارن

 (م212

  ر متن نمونه این آمار به  ست آمگ:    هابررسی زمان ر  ج(

 هافرامانی م  ر گ زمان :3جگمل شمارک
 نقلینسا کنگاشته ماتمرنگاشته ن بایگگاشته استمرارننگاشته ن سا کگاشته زمان

 2١۹ ۹ ۹4 13١ 2414 فرامانی

 3 0 1 2 30  ر گ

 آییگک حال التزامی حال اخبارن حال سا ک ن بایگگاشته زمان

 11 ١۹3 4۹4 41۹2 1 فرامانی

 0 ٣ 1 4۹ 0  ر گ

 هان  ال  ازین قرار است:  چرایی ناربر  م نقش هرین از زمان

زمان حال سا ک  ر تااریم )ننم حُجُ (، به هجویرن نمن نر ک است تا گفتمان  وفیه  -1

ها تلقی شرو م  زمان م ذاتی مبتگا اترانگ م تااریم از نو  بیهان متفامت برا  ر زمان ن آنم  امیه

ن احیان خازرک م  هیگکعرمک، ناربر  زمان حال با مجه اخبارن،  ر نقز حکایات  وفیانه، ننانبه

شرو   ن رمایت، گاشته به زور زنگک به انیرون میتقرز مری   نز ین شگن به گاشته استم با این شیوک

 م  (٣۹: 13٣٣)ننم فتوحی، 

جویرگ ترا عررمک برنفروذ     هرا سرو  مری   پرر ازن  ر گفتمران از گاشرته   هجویرن بران گفتره  -2

پر ازان گاشته بر مخازبان، از حکایات اینان  ر ج ت تقویت ا ز گفتمان نمرن ب یرر م   گفتمان

( به عرمک میراث عظیم تصوف را از گاشته تا به حرال بره رخ خوانیرگک    14مؤلم، ص )رک مقگمة 

 ز این زریا نیز ام را قانع نیگم  بکنگ م ا

 مضوارع التزاموی  سازن، نویایگک بران بیان نُر  م هیجرار، بینرتر از سراخت    باگ از فرهیگ -3

نیگ تا ساخت امرنم به این ترتی  مجه التزامی نابت به مجه امررن از  ر رگ براالترن    استفا ک می
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زرفی،  ر گفتمان  ییی  وفیه مترأثر   توان بر ا ب نویایگک حمز نر : ازبرخور ار است، این را می

مَلَقَرگْ نَرَّمْیَرا بَیِری آ َ َ    ن اسر ، اناان  اران عزّت م نرامرت اسرت )  از آیات قرآنی م احا یث ائمه

: 10ا تَفْضِریرً ) مَحَمَلْیَاهُمْ فِی الْبَرِّ مَالْبَحْرِ مَرَزَقْیَاهُم مِّنَ اللَّیِّبَراتِ مَفَضَّرلْیَاهُمْ عَلَرَ نَثِیررٍ مِّمخرنْ خَلَقْیَر      

هان امر  ای ، ا) را  ر قال نیگ م خواسته، پس با این فرض، با مخاز  رابله برقرار می(اإلسراء

 ار ؛ از زرف  ی ر، با پرهیرز از ایرن آمریّرت، از سراخت      یر شخصی م یا مضار  التزامی بیان می

 استمالتزامی بران  میمیت م جاب مخاز  سو  جاته 

ان است نه مامرول  گیر م اما این گلهن خو  به نار میرا بران شکایت از زمانه ماای نقلی -4

هاست، از گاشته بو ک م تا حال ننیگک شگک استم گویی خلا همینه همراک اناان بو ک ن زمانهمه

 انگ:  ن فرهیخت انم هات م خلاناران همینه آزار  هیگک

انگر این  یار نه خلرا   ت میگرد گنته است، خا هن ما این علم بحقیقانگر این زمانهنه بگان»

انرگر  ل تمیرایی یابیرگ }ممم{ م    انگ }ممم{ م خواص بگان خرسیگ شرگک نره  جمله منغول هون گنته

 (م11-10) ص « مگعیان }ممم{ ظن مالول خو  را مناهگک نا  نر ک

 بافت ارشادی متن

زامری م پرهیرز نراربر  مجروک امررن،      ها م مجوک م باامگ باالن مجه التبا توجه به بررسی زمان

به این نتایب بافت المحجوب بافتی ارشا ن  ار  نه با بررسی بینتر این توان گفت به متن ننممی

ن حفظ فرهیگ مارفی شگک را  ارنگ از سمت هجویرن برا  رسیگیم نه بایگها م نبایگهایی نه مظیفه

 هرچه بینتر بیان شگک است:  لطافت 

 شو ؛ان میچون  ر قال  شر  بی -

 نیگ؛  نمتر از ساخت امر استفا ک می -

 ها، مضار  التزامی است؛انثرفاز  -

 ؛شو : بگان نهمممامور ا رانی  ر قال  امرن خواسته می -

 نیگ؛تأمیلی، باگ افاال به تللیم ساخت امرن آن نمن می« نه» -

 بر ؛ مجه  یر شخصی را نیز به نار می -

 فاعز،  ای  استم -

 نه: ر  هم  الیز خاص خو  را  ار  از جمله اینالبته این نو  نارب
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 ها، ایجا   میمیت بینتر را به همراک  ار ؛للافت بینتر  ر فرمان -

 موج  تأثیر گاارن بینتر خواهگ شگ؛   -

 گزییگم  نییگک این نو  را برمیرعایت ا ب از جان  ملز  -

امرر  ر البررن    14امرر از جانر  خگاسرت م     13هرا، حرگم    جال  است بگانیم نه  ر بررسری 

ن نتاب است نره  ساخت امر از زبان نویایگک 22حکایات از جان  بزرگان تصوف م چیزن حگم  

 گیر م را  ر بر می« ن ر»یا « نهبگان»این فقط فاز 

شگ نه از لحراظ بر ری قابرز توجره برو :      ساخت  ی رن از امر هم  ر حکایات  یگک می -

شگم بران مثرال توجره نییرگ بره ملالبرات      ونگک )مأمور(  ا ر میشتر از امرامرن نه از جای اک پایین

مرا  عایی بایگ تا »، «مرا از من اشاار م میاجات حاین بن میصور بایگ(: »401مریگان از پیران )ص 

 ؛«مرا حلوان  ابونی بایگ»، «بگل: به شو {زحالم بنو  }ناخه

را  خترن بو م رمزن مر ما ر را گفرت:  یافتم نه یحیی بن مااذ »شو  نه: م یا  رحکایتی نقز می

 (م42٣)ص « مرا فرن چیز بایگم ما ر گفت: از خگا بخواک

 بیییم: ،  ر متن نمونه میانواع نهاد ر بررسی  د(

 مور  1٣0هاست از زبان منایخ؛  ر شرح حال من بینترین فرمانی از آن -1

 ستم  ن باگن فرامانی از آن هجویرن به عیوان نویایگک ارتبه -2

بار به عیوان ن ا  )البته به  رورت محرامف(  ر مرتن حضرور      14مخاز  هجویرن، حگم  -3

 یافته استم  

بیرگ   مری جمرع  «موا »هجویرن،  ر رمیکر ن ایگئولوژین، خو  را با مخازبش  ر با ضرمیر   -4

 بار(م  1٣)حگم  

یگ تا حاضرر )ایرن   مخالفان هجویرن م ب تر است ب وییم مخالفان گفتمان  وفیه، بینتر  ایب -4

 است(م 1به  4نابت 

 ۹ انگمزنان م رجال  ملتی مور  خلاب قرار ن رفته -١

انگ، به این ترتی ، ن ا هان من، مرا، ترو، شرما مممم  ر    ها به  ورت ماتقیم بیان شگکقولنقز -1

 توان نتایب آن را مناهگک نر م ، می2انگ نه  ر شکز ها قابز بررسیاین قول
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 المحجوبکشفد انواع نهادها در تحلیل کابر

هجویرن  ر ا ز تاامز م ارتبا  برا مخازر    (، 4با این نو  به نارگیرن ن ا ها )رک جگمل -1

ن تاامز هجویرن از نو  یرن زرفره    چار منکز است، اما این را هم بایگ  ر نظر گرفت نه مسیله

 ورت ن یر م  م مکتوب است م این عاملی است نه سب  شگک است تاامز  م زرفه  

نیرگ، بره زرور مثرال     گیرن خاص ایگئولوژین مخاز  خو  را انتخاب مینویایگک با ج ت -2

م  10 مخاز  هجویرن  ر گفتمان  وفیه نه زن است م نه  اران میص  حکومتی فرض شگک است

 برار نیگم من فقط یرن گیرن از سمت گفتمان متالا به خو ) با مخالفان ارتبا  برقرار میبا موضع

 نیگم هگ م ا ل  امقات به  ورت  ای  از اینان  حبت میبه مخالفان اجازة سخن گفتن می

کننودگان گفتموان   بافت تعواملی مشوارکت  شو  نه ها، با این بررسی منخص میعرمک بر این

 تا زمان هجویرن از چه ساختی برخور ار بو ک است، به این ترتی  نه  ر این گفتمان:  تصو 

تی را  م   المحجووب کشفاز  ز نمترین حضور برخور ار هاتیگ م  ر متن برگزیرگک الم( زنان ا

حکایت مربو  به زنان آمگک است )حضورن نز ین به  فر  ر گ( م این ر  پان تاریخ مرانر  ر  

 این گفتمان استم  

ذیز عیروان  روفیه  ر گفتمران     -نه مناهگک ننگ -رجال م  ملتمر ان نیز اگر حضور  ارنگ ب(

 ارنگ نه با عیامین  ملتی م حکومتیم شایگ بتوان ایی ونه استگالل نر  نه  ر این گفتمران،   منارنت

 شو  جگان از مقا  م جیایتم ین سالن ملرح میبه مثابه  اناان

آمر برا مرر   سرخن    م من بره عیروان پیرا     )ص(خگامنگ  ر ارتبازی خاص با حضرت محمگ ج(

قرار خواهگ گرفتم شرنت  ا ن این  م عیصر  ر گفتمان، گویگم سخیانی نه مرنز توجه  وفیه می

 عرمک بر نفوذ م تأثیر گاارن بینتر، اقیا  مخازبان هجویرن را  ر پی  ار م 

یابگ، البته بایگ مترانر شرگ نره    هجویرن نیز  ر منارنتی فاال  ر گفتمان تصوف حضور می  (

ن نویارریگکاب، علرری هجررویرن، ن تاامررز م منررارنت گفتمررانی،  ر ایررن نترر ظرراهراً آ ازنییررگک

نره  ر  نا  است از میان متصوفه، نه مضاف برراین امرر   نیات بلکه فر ن ابوسایگ المحجوبکشف

ن شرم  ایجا  ین تاامز با نویاریگک اسرتم  ر ایرن تاامرز     ابتگان سیر م سلوک است، خو  نقله

 فحه را  ر  ١00نه حگم   گر است م بالتبع هجویرن، پاسخ وم اما  ر این پاسخ ر ابوسایگ پرسش

گاک ابوسایگ م یا هر مخاز  فرضی  ی ر را به منرارنت فارال  ر نتراب فررا     گیر  ر ام هیچ بر می
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گیرر  م بره  رورت    خوانگم به این ترتی  متن، حالت تااملی ین زرفه م باته را به خرو  مری  نمی

ن برا گارتر)  ایررک    -ایرانی نآیگم این امر، با توجه به بافت خاص جاماهسویه  ر میگفتارن ین

را  اشته باشگ؛ چیان نره مصرحح ننرم    ممکن است  الیز خاص خو   -ن اسرمیشمول، جاماه

گویگ نه به قرییة باضی از نت   وفیانة  ی ر المحجوب  ر تالیقات مربو  به نا  این ابوسایگ می

گرر، عررف رایرب    ر نا  این پرسش، ذنالصفوهصفةم  السائرینمناز ، حلیة األولیا، األولیاختممانیگ 

 (م١20: تالیقات ص 13٣۹نوشتار  وفیان بو ک استم )هجویرن، 

پاریگ اسرت ترا اییکره خرو  بخواهرگ مار        مضافاً بایگ گفرت نره جوامرع شررقی بینرتر خلابره      

هان استبگا ن، موج  خواهگ شرگ نره افررا     مگویی فاال شو م شایگ بتوان گفت نه حکومتگفت

گ شونگ م از زرفی قل  مخالم آن را نیز به زور همزمان  ر خو   اشته باشریگم  نیز به نحون ماتب

اتبرا  جوامرع اسرتبگا ن  م    »گویرگ:  هان فرهی ی ایرانیان مری موحگ  ر نتاب خو  از شیاسهخلجی

 (؛ به این ترتی ، افرا   ر برابر جای راک براالتر،  1١0: 1341« )باشیگن مالن مملوک را توأمان  ارا میچ رک

هران ایرن   تر از خو  ماتبگ م زمرگرو خواهیرگ برو م از ننرانه    حالت انفاالی گرفته م نابت به مقا  پایین

باشرگم البتره، جای راک براالتر علمری م      ن  وفی مجو   ار ، مری ساختار، نو  سلاله مراتبی نه  ر جاماه

 شو م  ینییگک م موجگ پایر) گفتمان ممایون پیران، موج  نفوذ منیترل بینتر  ریافت

شرگ نره از سرمت هجرویرن     ک( نقش مخاز   ر متن هجویرن  ر عمز به مظایفی خر ه مری 

بو ؛ یایی  رمجمو  نارهایی را نه هرر فرر  بایرگ  ر قبرال  ی ررن  ر       رگفتمان  وفیه تبیین شگک

پرر از  نره بره    ن  وفیان انجا   هگ تبیین نمو ک است م به مظایفی نه بایگ رعایت شونگ میجاماه

تروان  ها  ارنگم این عمز هجویرن  ر مقایاه با امرمز تاحگم ن متفامت استم میقوقی نه اناانح

مظایم را تأمیز نر ، تغییر  ا  م تبگیز نر  به حقوقم اما بایگ توجه  اشت نه این عمرز تأمیرز را   

ی گویرگ؟ آیرا ایرن یرن ا رز تربیتر       هیمم به راستی چرا هجویرن از حقوق سخن نمیما انجا  می

هرا  ن عگ  مییّتبییی اینان م مائلههاست؟ یا با ن اک  وفیه م ج اناست؟ آیا بران نم نر ن توقع

م فیان  وفی م عگ  توجه به ما یات  ر ارتبا  است؟ شایگ بتوان  ر پاسخ گفت نه این خصیصه، 

یرین  آرمانی اسرت نره چ  محصول استراتژن گفتمان تصوف م تمرنز بر فر  به میظور ساختن جاماه

 ساختی را  ر پی  اشته استم  
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 نمو ار فرامانی انوا  ن ا  )موضوعی( :2شکز

 

 المحجوبکشف: فرامانی م  ر گ انوا  فاعز  ر 4جگمل شمارک 

  ای  مخاز  متکلم فاعز

 ٣01۹ 14۹ 413 فرامانی

 ۹3 2 4  ر گ

 ٣3مثبرت، برا   رسریم نره قلر     به این آمارمی المحجوبکشف ر  قطبیت نبا بررسی مقوله و(

 ر گ ناربر   اشته است اما فضان میران  م قلر     4 ر گ،  ر  گر قرار  ار  م قل  میفی، تی ا 

  ر گ استم   12شگک شامز مفاهیم احتمال، تر یگ، الزا  مممم( مثبت م میفی )یایی مج ی

 المحجوبکشفن قلبیت  ر  ر گ فرامانی مقوله :4جگمل شمارک

 شگکمج ی میفی مثبت قلبیت

 12 4 ٣3  ر گ

 بحث قلبیت م حالت نیفیتحلیل نتایج آماری 

 ر تاایم، بینتر از همه، قل  مثبت را به نار گرفته استم یایی هجویرن  ر تاراریفی نره    -1

سازن م با قلایت تما ، عمز نر ک اسرت نره ایرن بره قلایرت م      ارائه  ا ک است بگمن هیچ مج ی
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هگ نر م به عبارتی، تالط هجرویرن بره عیروان نویاریگک،     تالط گفتمان م اقیا  مخازبان نمن خوا

باعث خواهگ شگ تا مخاز  بینتر تحت نفوذ ام قرار گیر  م ایرن فراییرگ بره تأثیرگراارن گفتمران      

 میجر خواهگ شگم  

سازن،  ر بیان قوانین  ورت گرفته است یایی جایی نه هجویرن بایگ بره هیجارهرا   مج ی -2

ین بخش، هجویرن نمی از موضع مالّط خو  پایین آمرگک م برا ایجرا     بپر از  )آ اب  وفیه(م  ر ا

  میمیت بینتر سای  ر جل  بینتر مخاز   ار م 

شرگک(  ن  م مور  قبرز )مثبرت م مج ری   انگازکتوان گفت قل  میفی،  ر هیچ گفتمانی بهمی -3

از جامایرت م  نره قلر  میفری    هان ذاتی این قل  است ناربر  نگار  م این شایگ به خازر میژگی

  راحت ساخت مثبت برخور ار نیاتم 

 ر گ استفا ک از ساخت میفی  ر چه موار ن به نویایگک برران بیران میظرور)     4اما همین  -4

 توان  ریافت:  ها، مینمن نر ک است؟ با بررسی بینتر متن م  ا ک

ن برران  هجرویر الم( ناربر  قل  میفری، تحگیرگ بینرتر موضرو  م تاراریم را  ر پری  ار ؛       

ن بایار زیا  از قل  مثبرت، سراخت میفری را نیرز بره نرار       تر شگن مباحث،  ر نیار استفا کرمشن

 بر م می

چه نه بایگ توسط نویایگک تاریرم شرو (،    ر برخی از موار ، باته به مبتگان موضوعی )آن ب(

بره قلر    ، شو ؛ به عبارتی  ی ر، زمانی نه خگا موضو  مرور  بحرث اسرت   ازین قل  استفا ک می

 (م40٣-40۹گویگ )رکم  ص شو  م یا از  فات سلبی ام سخن میمیفی متمان می

 

 بافت دعایی

هرا  ر  خروریمم ایرن عبرارت   ن  عایی برمیهان ماترضهمکرّراً به عبارت المحجوب،کشف ر متن 

جا با این ن مجوک  عایی قرار گرفتیگم  راین ر زمرک -فرانقش بییافر ن -ن  م  بررسی متییمرحله

ن مجو ن این عبارات نره  ر رگ ماتیراب ی از مجروک را بره خرو        پرسش رمبرم هاتیم نه فلافه

 انگ، چیات؟اختصاص  ا ک

توانگ متأثر از  یگگاک گوییگک بره عیروان   توان گفت عبارات  عایی  رآ از م پایان هر بخش میمی

گفتار از حا به بیگک فرمان است،  بگان نه»نویاگ: ( می421ین مالمان باشگم هجویرن  خو  )ص 
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هران  ا رً ساختار فصرز «م چون اقرار به ی ان ی من م ثیاهان من، م خلا را به  رگاک من خوانگن

شو  م با ین عبارت  عایی  ر حکم بگین گونه است نه با قول خگان شرم  می المحجوبکشف

م شرایگ مترأثر از مترون قبرز از خرو       انگ شو م ضمیاً این عبارات به زبان عربیحان ختا ، تما  می

 انگم  باشگ نه به زبان عربی نوشته شگک

هان مکررر  آیگم  ر این میان یکی از  ورتهان تابیح، نات م  عان ماتقیم می عا  ر  ورت

استم م  ر تو ریم م توضریح ایرن     رحمة اهلل علیهم با انگنی تفامت  رای اهلل عنهجملة  عایی 

 ن گفت: تواهان  عایی می ورت

 ، هجویرن استم  گرکنشالم( 

ام مالمان است م از خا یت  عا با خبر است م از جان  بزرگان  ین بره  عرا سرفار)     -

 شگک استم

خواهگ نه شرایگ بزرگتررین م   به لحاظ رمانی اناان آنچه را با تما  مجو  بران  ی ران می -

 ترین هگف ام باشگم  باارز)

 (م2ن عا  )ننم ص  عاست از جان  خوانیگکم خو   ر رفتارن متقابز، خواستار  -

نیرگ نره:   ن این امر از  ی رران نقرز مری   جال  است بگانیم نه ام  ر فصز تزمیب  ر باب فلافه

گرمهی گوییگ: مر اثبات ناز را بایگ تا فرزنگن باشگ م چون فرزنگن ببو ، اگر پیش از پگر بنرو   »

بیییم، هگف  ایی همران  عران   نه می« گویی بمانگشفیای بو  یو  القیامه، م اگر پگر پیش برم   عا

 (م430خیر است )همان:

 بزرگان تصوف هاتیگم پذیرکنش ب(

شونگ هجویرن پس از یرا نر  هریرن   چون بزرگان زریقت از هم قلاران ام محاوب می -

هرا  نیگ م از همین رم بو  نه  ر آماراز بزرگان م منایخ تصوف م برخاستن عوازم این  عا را می

 یگهان  عایی را عازفی میظور نر یممب

 توانگ  نیایی باشگماینان  ر قیگ حیات نیاتیگ، پس خواسته نمی -

آیگ م از نظر زبانی م  ورن نوشرتار، گررمک   مقتی این عبارات  عایی به  نبال اشخاص می -

  ار م  نیگ، به لحاظ رمانی،  ر ذهن خوانیگک تفخیم  وفیان را به  نبالن ا ن، قیگن مممم  رست می
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بخررش اسررتم  رماقررع  ر بارریارن از خگاسررت م امسررت نرره خرروار نییررگک م عررزّت واسووطه  (ج

ن نیش خگامنگ است به عیوان میبع الیرزال قرگرت، ب تررین م    هان  عا م نفرین فارسی، ماسلهگفتنار

 (م٣۹: 13٣۹ان از ام تقاضا نر  )ننم  بوحی خامیه، توان هر خواستهایات نه می ر ماقع تی ا ماسله

 شو م  ام قگرتمیگ مللا است پس از ام خواسته می -

ترین هگفی است نه بران ین مرومن م مارلمان تبیرین    خو   عا م خواسته باارز)مضمون:   (

شگک است؛ خنیو ن خگا تا حگن است نه مومن به ب نت نی ر  م از تررد  مزخ بیرگگی نکیرگم    

موجو  کونش،    آن ماضی سا ک است م زمان ار ،  جامعیتاین باالترین پا ا) استم  عا ماموالً 

 عازفه استم

تروان  ر  نز ین به  فر است،  لیز آن را مری  نفرین از زرفی،  ر میان مجوک  عایی،  ر گ نو 

 این عوامز جات نه:

 هجویرن متمایز به نفرین نیاتم -

 انگ نه نفرینممالمانان سفار) به  عا شگک -

 نیگماسر  پیرمانش را به تاامح  عوت می -

زبانان است ملی ، تا حگن  یر مامول فارسیی ساده برای افعا  دعایی و ستایشیمان گذشتهز

تروان   ر گاشته، اتفاق افتا ک است؛ بران ایرن امرر ایرن  الیرز را مری     المحجوب، این امر  ر ننم

 برشمر : 

ر هاست نه  عا را  زبان این  عاها م عبارات  عایی عربی هاتیگ م این مامول عرب زبان -

 گاشته  ر مایی آییگک به نار ببرنگم

 سرتی  ن  عاها خگامنگ متاال استم پس برا حفرظ جای راک بیرگگی م زیرر     فاعز م ماسله -

 ها استفا ک نر م  توان از فاز امر م  ی ر ساختنمی

گر )گوییگک  عا( نابت بره  ناربر   عا  ر این زمان خاص، بار عازفی بینترن  ار  م نیش -

 ان برخور ار استمک( از احااد  میمیت فوق الاا کپایر ) عا شونگنیش

 بایگ گفت:  تسبیح خداوند ر مور  

ها بایگ متیاس  با ذات م  فات ام باشیگم ام قرگیم  شونگک خگامنگ متاال است، پس ناتستایش

است پس بایگ این گونه نات شو : جزّ جرله، تاالی م تقگّدم  ر ن ایت، آ راز م پایران نتراب برا     
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نیگ نه خو  موضو  نتاب است م مقصرو  م  آن را به مبگأن ازلی م ابگن متصز می عایی، عبارت 

 مابو  م هگف سالن استم 

نیز شایاته ذنر است: هجویرن عمگتاً از قیرگهایی اسرتفا ک   های جمله قید، میان دیگر عناصراز 

مانیگ: نرر، هرگرز،    نر ک است نه  ر ج ت تثبیت گفتمان، قلایت آن م اقیا  مخاز  ناربر   ار ،

 همینه مممم نه نراراً  ر متن به نار رفته استم  پیوسته، 

 

 نتیجه

المحجوب از میظر  ستور هلیرگن،  شیاسانه، برخی مختصات سبکی ننمهان زباناز زریا بررسی

 ر سلوح تجربی م بییافر ن منخص شگ م  ر تحلیز این مختصات، بافرت متیری م اجتمراعی آن    

 ار گرفت م نتایجی ازین قبیز به  ست آمگ:  مور  بررسی قر

یابرگ تابره عیروان یکری از     خگاسرتم خرگا  ر جرایی حضرور مری     نانون توجه گفتمان  روفیه،  

موضوعات تصوف تاریم شو  م با تاریرم ام، ج ران، اناران م خیلری چیزهران  ی رر تاریرم        

و  م خر ره تمرا  آ اب   شیابگ م بر اساد آن، گفتمان مارفی میشو  م بییش اناان تاریم میمی

 شونگم  می ار ن همین حضور، ماییم رفتارهان آ می تحت سیلرک

مسرون تجریرگن  ار م   ننم المحجوب به لحاظ تجربی م  ر فرانقش انگین انی، بینتر سمت

یایی  البا برازنمو ن از تجرارب  رمنری م ارتبرا  میران مفراهیم را  ر مرتن شراهگ هارتیمم ایرن           

ان، ذهیی، بیانی )تا حرگن(، مرا ن )انتزاعری م مرا ن  ر زمران      گهان رابلهخصو یت شامز فرایی

شررو م ایرن نررو  انگینرریگن م گفتمران حا ررز از آن،  ر همباررت ی متقابرز بررا نررو     گاشرته( مرری 

گاارن م اعتقا ات اینان است، بامرن نه ماتقگ به  م قل  متقابز ا ز م فر  استم ا رز،  ارز)

 مایویات م فر  ما یات استم  

نیگ  ر مخاز ، اعتما  ایجا  نیگ، بره همرین خرازر مرتن ام     هجویرن با م ارت باالیی سای می

بره بیران یرن سررن     بینتر متقاعگنییگک است تا امرنم البته ام بران حفظ م استمرار تاالیم  روفیه،  

ا اسرتفا ک  ها م هیجارها از آمریت باال م فرمران مللر  پر از ، اما  ر بیان این نر هایی می ستورالامز

نیگ تا با امرهایی از نو  تجویز م یا تو ریه، م ایجرا   رمیمیت هرچره     نیگم نویایگک سای مینمی

 بینتر، باعث جل  هرچه بینتر مخازبان ممخازبان بینتر شو م 
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شرو : اسرتفا ک از تم یرگات اسرتگاللی،     هجویرن بران اقیا  مخاز  از زررق مختلرم مار  مری   

 ار )إسرتف ا  تقریررن م   هان مارکسو جاتن از مجوک خبرن م پرسشتو یفی، تبیییی، توضیحی؛ 

إنکارن(؛ به نارگیرن مجوک التزامی به جران امررن ) ر بیران مارامرت م  ر ج رت تثبیرت نظرا         

تصوف(؛ استفا ک نم از مجه ن ی به سو  مجه التزامی م تا حگم ن امرن؛ استفا ک از حجّیّرت قررآن   

 صوفمم حگیث، بران تثبیت گفتمان ت

گیرن فر   عاگو اسرت  مجوک  عایی  ر متن  لبه  ار م  ر گفتمان  وفیه، پس هر اسمی، موضع

هان فر ن م اسرمی م ابرراز   ر گفتمان م بزرگگاشت  عاشونگگانم با هر  عایی، ضمن بیان ن ر)

گیرن م فا له گاارن میران خرو ن م  یرر     میمت میان ام م  عاشونگک، نویایگک سای  ر موضع

  ن  ار م خو

هان این متن، بران یختن احااسات استم نویایگک بران تا یز م تارریع فراییرگ   یکی از میژگی

 گیر م اقیا ، مجوک عازفی را به نار می

توانگ ین زبقره م یرا گررمک را  ر    تما  اثر بران مخازبی فرضی نوشته شگک است مخازبی نه می

م یا عا م پس ام برران انبروهی از مخازبران نوشرته     توانگ خاص باشگ برگیر  م به قول هجویرن می

افترگ م  توانگ نو  اناان را  ر برگیر م زمان  ر این جرا از نرار مری   می است نه بران ساا ت اناان ا

 افتگم  زمانی اتفاق میافاال  ر بی

گرفت، م  ر عوض ترین سلح قرار می ر سلح بییافر ن، شاهگ بو یم نه مجه تر یگن  ر نازل

هرا قررار  اشرتم    ایت، فرامانی قابز توج ی  اشتم مجه خبرن نیز  ر باالترین سلح از فرامانری قل

م ابزارهان شیاختی نه توسط   رتحلیز این میزان از قلایت  ر گفتمان  وفیه، بایگ گفت نه رم)

 شو  نیز برآن مؤثر استم  می  وفیه به نار گرفته

 

 هانوشتپی

ن  متمم، ا ات م هان  ی ر بیگ به جز مجه هاتیگ نه شامز سه مقولهزکسامیظور از باقی عیا ر، -1

 شو مساز میگزارک

ها، رویکردها و شناسی، نظریهسبکبران آشیایی اجمالی با این مجوک م تمایزهان آنان ن اک نییگ به  -2

 م2٣١-2٣۹، نوشته محمو  فتوحی،  فحات هاروش
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مجه عازفی  ارنگ م شایگ با آمر ن فاز )فراییگ( از میزان بار  این نو  بیگها  ر فرانقش بییافر ن، -3

 ناستم عازفی می

 هاماست م ماموالً  ر ابتگان پاراگراففرامان  ر متن استفا ک شگک« ن ر»، «نهبگان»بران مثال  -4

ت م انگ؛ چون برخی از ماامراست م ن ارنگگان آن رامضع نر کاین ا لرح پیش از این  یگک ننگک -4

گیجگ م الز  است نه فر  سالن  ر ن  ستور هلیگن نمیشگکمیاسن  ر  وفیه  ر قال  فراییگهان تاریم

مللوب  شگک م ماتوج  نتیجهنار گیر  تا مااملت نامززمان سه فراییگ را بهزور همگفتمان  وفیه، به

ک استم از نکات جالبی نه  ر چیین است فرمعی نه  ر اسر  بران فر  مالمان تاریم شگشو  م نیز این

پیگار نین، گفتار نین، »ن زر شت است: گانهاین میان بگان برخور یم، همخوانی این ا لرح با پیگ سه

سه فراییگ   ارنگکشو م این ا لرح،  ر براین ابرفراییگ خر ه می؛ گویی تمامی راک نمال،  ر«نر ار نین

 ذهیی، بیانی م رفتارن استم

 استم yرا  xگونه است: آن اینفرمول  -١

ا لرحات  می ر تار« میلق م انیب یالحجاب الااشر ف ننم: »440-4١۹به  فحات گیبی ر نیهمچی -1

 تصوفم

 ن مجه قابز بررسی استماین سلح  ر فرانقش بییافر ن  ر مقوله -٣

مصحح تی ا نا  جا، المحجوب بررسی شگم  رآنبران رسیگن به حکمی قلای، ف رست أعر  ننم -۹

است نه نُه بار آن مربو  به شگک م چ ار بار  ر متن  یگک  شو  نه  ر مجمو  بیاتیاز ک زن را متانر می

هم به حَاَ  جای اک اجتماعی م نه مایون امست م تی ا نقش سخی و م المؤمیین است نه آنعاینه، أ 

شگک است، نیز ن این موضو  ن اشتهان نه  ربارکین سخیان پیامبر را  ار م به عرمک نت  تحقیقنییگکنقز

نویایگ، اما بایگ اقرار نر  نه زنی جز شگ نه  ر تما  تاریخ  وفیه از حضور پیگا م پی ان زنان میملالاه

ان از اب ا  استم عگمیه  راین میان از نقش م اهمیت  ر تاریخ تصوف برخور ار نیات م یا  ر هاله راباة

 (م13۹0( م نیز )زاهرن، 131۹رکم )نوربخش، 

ها  ر انگ،  ر ماقع  فات انااننگا  از  وفیان با القاب م  فات حکومتی یا  ننگک به عرمک هیچ -10

گویم نه با توجه به جای اک اینان  ر تصوف است نه مقامی حکومتی )با این فرض می المحجوبکشف

یخ ذنر شگک باشگ، اما نویایگک  رین نتاب بگین پات ن رجال  ملتی  ر تارشایگ فر ن از متصوفه  ر زمرک

 ن گ(مها مقای نمیم مقا 
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