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بررسی کنشهای گفتاری در کشف المحجوب هجویری
با تکیه بر نظریه سرل
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چکیده :کشفالمحجوب از قديمیترين و مهمترين متون نثرعرفانی است؛ به
بوده است .در اين مقاله ،بارويکردی نو و براساس نظرية کنشگفتاری جان
راجرز سرل و طبقهبندی پنج گانه او از کنشهای گفتاری و نمونهبرداری
سیستماتیک ،پارهگفتارهای کشفالمحجوب ،تحلیل شده است .از ديدگاه
سرل هر شخص هنگام سخن گفتن فعلی را انجام میدهد و مخاطب با توجه به
بافت آن را درک میکند .و مقصود از فعل (کنش) گفتاری به معنای خاص
آن کاری است که گوينده ضمن سخن انجام میدهد .اين مقاله با روش
توصیفی  -تحلیلی کنشهای گفتاری در متن کشفالمحجوب را واکاوی
میکند .نتايج بهدست آمده نشان میدهد کنشهای گفتاری اظهاری بیشترين
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مقدمه:
نظريه کنشگفتاری زيرمجموعه نظريه تحلیل گفتمان و تحلیل و کاربردشناسی متن است و هدف
اين نظريه دستیابی به اليههای مختلف معنا در متن است .تحلیل گفتمان نوعی مطالعه میان رشتهای
است و ريشه در زبانشناسی همگانی داشته و رفتهرفته در ديگر علوم چون روانشناسی،
جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،هنر و ادبیات نیز راه يافته است .اصل اساسی اين نظريه گفتاری آن
است که هیچ مکالمهای در خالء رخنمیدهد .شناخت و توجه به بافت ضروری است .در تحلیل و
تفسیر کنشهای گفتاری هر متنی توجه به بسترهای اجتماعی ،تاريخی و ادبی آن متن اهمیت
بسیاری دارد .اين ديدگاه مخالف برخی ديدگاههای نقدی نوين يا ساختگرايی فرانسوی است که
متن را بدون در نظرگرفتن بافت گفتمانی و اجتماعی آن بررسی میکنند .چنین نگاهی در مطالعه
کاربردی توانسته تاحد زيادی کاربرد زبان را در موقعیتهای درونی و برونی متن بیابد .متون
مقدس دينی ازجمله متونی است که به دلیل داشتن شرايط خاص و تقدس گوينده و متن با هر
نظريه سازگار نیست .نظريه کنشگفتاری يکی از نظريههای مهم کاربردشناسی و اخیراً تحلیل
گفتمان انتقادی که در دو حوزه فلسفه زبان و دين تأثیر گذاشته است

( پهلواننژاد و رجبزاده،

 .)37:1389هجويری يک مسلمان واقعی و صوفی صافی بود که عمل به شريعت را در همه احوال
ضروری میدانست و پیروان واقعی را ملزم به پیروی از کتاب و سنت و اجماع میکرد و سالیان
دراز رنج سفر را تحمل کرد و در محضر علما و مشايخ زانوی ادب زد و به کسب علم و معرفت
پرداخت و مناعت طبع و قناعت را در طول زندگی پیشه خود قرارداد و هرگز دامان خود را به طمع
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متون مذهبی از اهمیت بسیاری برخورداراست (معصوم و رادمرد .)142:1394 ،ازطرفديگر ،زبانشناسی

دنیا نیالود و عمر خود را در کسب علوم دينی نزد علما و مشايخ و ترويج دين و ارشاد سالکان
سپری کرد .در اين راستا آثار زيادی را به زينت طبع نگاشت .کشفالمحجوب از آثار تعلیمی و
موضوعات مربوط به آن در اختیار قرار میدهد و به عنوان يک گفتمان دينی  -عرفانی به بیان رسوم
طريقت ،کیفیت مقامات ،رموز و اشارت و ساير مراتب سیر و سلوک و آرای مشايخ تصوف
میپردازد .اين اثر که به درخواست يکی از دوستان او به نام ابوسعید هجويری تالیف شده حاوی
نکات ارزنده زيادی است و دغدغه هجويری در آموزش معارف دينی و آلوده شدن صوفیان به
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ظواهر دنیايی را نشان میدهد .به همین دلیل نگارنده در اين مقاله سعی کرده تا اليههای معنايی و
محتوايی اين رساله را با توجه به بافت اجتماعی و تاريخی بررسی و تحلیل نمايد .
پس از دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی عمیق سدة اخیر ،تئوریهای ادبی و فلسفی دچار
جهت گیریهای جديد شدند و بسیاری از فلسفههای جزمی و قواميافته يا به آفت گرويد و يا به
ابطال گرفتار آمد .ظهور پسامدرنیسم و ابراز تئوریهايی همچون شالودهشکنی و ساختارگرايی و
تأويل متن و  ...ادبیات جهانی را دچار دگرگونیهای شگرفی کرده است .منتقدان و انديشمندان
فلسفه هنر و ادبیات ،آن را به لرزهنگاری مانند کردهاند که حتی کوچکترين لرزههای اجتماعی را
ثبت میکند و نیز آن را از مهمترين نمايههای هويت هر ملتی دانستهاند و ارائة ديدگاههای
(کاکه رش.) 131- 159:1388

نظريه کنشگفتاری يکی ازمهمترين تئوریهای جديد و مطرح در زبانشناسی و تحلیل گفتمان
است.

گفتمان مجموعه پیچیدهای از رفتارهای زبانی به هم مرتبط و پیدرپی است که
بهصورت نمونههای نوشتاری ،گفتمان و نشانهشناختی تجلی میيابد و به لحاظ
مضمون و درون مايه به هم مرتبط و به انواع خاص گونهها وابستهاند ( Wodak,
2001, 66).

تحلیلگران گفتمان بر اين باورند که گفتمان شکلی از کاربرد زبان است .به اعتقاد دومینیک
منگونو هر عمل زبانی دارای يک ويژگی هدفداراست ) .)Maingueneau ( 1996: 15امروزه
سخنکاوی يا همان تحلیل گفتمان تبلور و شکلبندی معنا و پیام واحدهای زبانی در ارتباط با
عوامل درونزبانی و برونزبانی را بررسی
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زيباشناختی و جامعهشناختی ،تأثیر غیرقابل انکار بر ادبیات و به طبع آن ،مخاطب عام گذاشته است

میکند (لطفی پورساعدی.)10:1379 ،

با بررسی پارهگفتارهای يک متن میتوان پرده از روابط اجتماعی آن اثر برداشت .اين نظريه ابتدا به
وسیله استین ) (Astin.jارائه شد؛ سپس شاگردش سرل ) (Seale.jآن را تکمیل کرد.
کشفالمحجوب اثری ارزنده وکم نظیر در شريعت و طريقت است که به درخواست يکی از
دوستان هجويری در پاسخ به پرسشهای او تأ لیف شده و به عنوان يکی از قديمیترين کتبی است
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که به زبان فارسی نگاشته شده است و بعدها مأخذ کتابهای عرفانی شده ،ازجمله جامی در
نفحاتاالنس از اين کتاب تأثیر گرفته است .مباحث ارزنده اين کتاب شامل اثبات علم ،تصوف،
مرقعه پوشیدن ،اقوال کبار مشايخ ،آداب و رسوم تصوف و ديگر نکات ارزنده است .هجويری
همواره روش صوفیان خالص را معرفی میکند و آنها را از آلوده شدن به ظواهر برحذر میدارد.
هدف اصلی از نگارش اين مقاله ،بررسی و تحلیل اليههای معنائی در کشفالمحجوب با توجه به
موقعیت اجتماعی و تاريخی آن زمان است.
هرچندکه در متون ادب فارسی ،تحلیل متون براساس نظريه فوق بهندرت صورت گرفته و اساساً
تئوری جديدی است ،اما در ارتباط با موضوع مورد بررسی در اين حوزه پژوهشهايی صورت
گرفته است که به مهمترين آنها ،اشاره میکنیم:
تمايز خبر ازا نشا نزد منطقیون مسلمان ( ) 1372بوده که به شرح جملههای خبری ،انشايی نزد
بزرگان اهل منطق پرداخته و افعال گفتاری از ديدگاه آستین و سرل را نقد و بررسی کرده است .
محمد عموزاده ،محمود رمضانزاده ( )1385درمقالة «کنشهای گفتاری و اهمیت آن در
تحلیل متن» ،مبانی نظری کنشهای گفتاری از ديدگاه آستین و سرل را بهطور مختصر بررسی
کردهاند ،سپس رابطه کنشهای گفتاری به عنوان سازوکاری قابل انعطاف برای تحلیل متن و در
مقوله ادب ،به راهکارهای « مالحظهکاری» و «گذشت» به عنوان دو راهکار مهم برای حفظ ادب در
کنشهای گفتار اشاره کردهاند .اين مقاله دارای فضل تقدم بر چنین مطالعاتی است .
سوسن جبری و مريم جعفری ( ،) 1395با نگارش مقالة «بازتاب شرايط اجتماعی در تحلیل

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-29

شايد قديمیترين مقالهای که اشارهای به فعل گفتاری داشته از احد فرامرزفراملکی باعنوان

کنشهای گفتاریِ تفسیرِ عرفانیِ کشف االسرار» ،بسیار دقیق به بررسی کنشهای گفتاری در بخش
تفسیر عرفانی کشفاالسرار و عده االبرار ،برپايه نظريه جان راجرز سرل و طبقهبندی پنجگانه او از
حدود  % 55از کل کنشها دارد و تحلیل کنشهای گفتاری ،موضع پنهان میبدی را نسبت به
جريانهای فکری دورانش بازمیتاباند و حضور او را در گیرودار جدال میان اهل شريعت و اهل
طريقت و نگرش انتقادی او و راهبرد گزيده میبدی را به جريانهای فکری روزگارش آشکار
میسازد .
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مريم جاللی و معصومه صادقی ( ،) 1394مقالة «کنشهای گفتاری و ارتباط آن با جنسیت و
طبقه اجتماعی در گرشاسبنامه» را نوشته و ارتباط کنشهای گفتاری با وضعیت اجتماعی اشخاص
موجود در اثر سنجیده شده و نشان دادهاند که میان زنان و مردان در جامعة معرفی شده در
گرشاسبنامه نابرابریهای جنسیتی وجوددارد.
«تحلیل خطبه پنجاهويکم نهج البالغه براساس طبقهبندی سرل از کنشگفتاری» ،از مريم
(ع)

فضائلی و محمد نگارش (« ،)1390تحلیل متنشناسانه زيارتنامه امام رضا

برپايه نظريه

کنشگفتاری» ( ) 1389پهلواننژاد و رجبزاده نظريه کنشگفتاری آستین و فهم زبان قرآن از
ساجدی ( ،) 1381تاحدی توانستهاند روشمند به تحلیل متن ازديدگاه سرل بپردازند.
سورههای مکی و مدنی قرآن کريم به نگارش سید محمد حسینی معصوم و عبداهلل رادمرد ،يکی
ديگر از چنین مطالعاتی است .
اين مکتوب درپی پاسخ به پرسشهايی است که مهمترين آنها به اين ترتیب است:
– کنشهای گفتاری در کشفالمحجوب براساس نظريه سرل چگونه طبقهبندی شده
است؟
– کدام يک از کنشهای گفتاری در کشفالمحجوب بسامد بیشتری دارد؟
– علت بسامد باالی بعضی از کنشهای گفتاری چیست؟

 .1نظریه کنشگفتاری
جان النگشاو استین فی لسوف انگلیسی و چهره برجسته مکتب فلسفی زبان روزمره و بنیانگذار نظريه

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-29

تأثیر بافت زمانی  -مکانی بر تحلیل کنشگفتاری ،مقايسه فراوانی انواع کنشهای گفتار در

کنش -گفتاری است .نظريه استین تحلیل انواع مختلف کارهايی که با زبان میتوانیم انجام دهیم
میپردازد .استین در اين نظريه مطرح نمود که مقدار قابل توجهی از گفتار نوشتار ما يا عین عمل
هستند و يا بخشی از عمل میباشند .اين نوع از گفتار يا نوشتار حاوی افعالی هستند که آنها را
افعال کنشی مینامیم (آقا گلزاده.)148:1392،

استین سه سطح متفاوت از افعالی که انسان هنگام سخن گفتن انجام میدهد ارائه نمود:
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الف.کنش بیانی :اظهار عبارتهايی که معنا و مصداق ندارند؛
ب .کنش منظوری :گوينده از اظهارات خود مقصود خاصی دارد؛
پ .کنش تأثیری :کالم معنادار در شنونده تأثیر

خاصی دارد (پايا.)44:1383،

بعدها سرل کاستیهای اين نظريه را برطرف کرد و دستهبندی پنجگانه را برای کنشهای
گفتاری اراِئه نمود
کنش تعهدی ،کنش عاطفی ،کنش اعالمی ) ،)Searle,1999:349-369بهطورکلی اظهارات،
ادعاها ،نتیجهگیریها ،بیانات ،تأکیدات ،توصیفات و ابراز حقايق و مانند اينها که گوينده درآن،
جهان خارج را آن گونه باور میکند به تصوير میکشد به آن کنش اظهاری گويند

(ي ول.)53:1383،

کنش ترغیبی هم به آن دسته کنشهای گفتاری اطالق میشود که مخاطب را جهت انجام کاری
کاری کند که چیزهايی انجام شود و جهان را با محتوای گزارههای که شامل عم لی آتی شنونده
است تطبیق

دهد (ي ول.)54:1383

افعال کنشی ترغیبی شامل خواستن ،توانستن ،بايستن ،الزم بودن ،دستور دادن ،دعوت کردن،
اجازه دادن ،سوال کردن ،بازخواست کردن ،اطالعات درخواست کردن ،توضیح خواستن
و...است (زرقانی و اخالقی .)68:1391،اما کنش تعهدی ،آن دسته از کنشهای گفتاریاند که در آنها
گوينده خود را ملزم به انجام کاری در آينده میکند؛ بنابراين بیانگر قصد گوينده از اين کنشها
دربرگیرنده وعدهها ،تهديدها ،سرباززدنها و تعهدها است (يول .)75:1383،کنش عاطفی بهنوعی
کنشگفتاری است که احساسات گوينده را از جهان خارج نشان میدهد .اين بیان شامل حاالت
روانی و نیز نمود احساساتی از قبیل شادی ،درد ،عالقه ،تنفر ،لذت يا غم است
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ترغیب میکند و او را در حال تکلیف و اجبار برای انجام عملی قرار میدهد ،گوينده سعی میکند

(ي ول.)74:1383 ،

درحالیکه کنش اعالمی شامل کنش گفتاری است که به محض بیان آنها در جهان بیرون تغییراتی
اجتماعی و قانونی است میتوان آنها را کنشهای نهادينه نامید .افعال کنش گفتاری اعالمی شامل:
انتصاب -کردن ،اعالم نمودن ،اغاز کردن ،پايان دادن ،نام گذاردن ،بهکارگماردن ،محکوم کردن،
تحريککردن ،به عقد ازدواج درآوردن و...میشود.
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اعمالی که پاره گفتارها انجام میدهند کنش گفتاری مینامند (يول .)66:1383 :در نظريه
کنشگفتاری پاره گفتارها به عنوان واحد تحلیل بهکار میرود .کريستال میگويد :زبانشناسان در
تجزيه و تحلیل کالم پارهگفتار را به عنوان واحد تحلیل بهکار میبرند )  .)Crystal ,1985:322از
منظر کنشگفتاری میتواند يک کلمه ،يک گفتمان کامل يا اثر ادبی باشد ،اما اصول تحلیل يک
پارهگفتار تکجملهای و يک قطعه طوالنی يکسان است .بنابراين میتوان بخشی از يک متن را
انتخاب و تحلیل کرد (.)Botha, 1991 : 295

نظريه کنشگفتاری يکی از نظريههايی است که در گزارههای دينی و عرفانی مورد توجه
خاص قرارگرفته است .زيرا متون دينی در اعصار مختلف و متناسب با شرايط زمان کاربردهای
دارد و بافتهای مختلف تاريخی اجتماعی موقعیتی در تحلیل اين متون اثرگذاراست .با توجه به
کاربردشناسی جديد که بر مسائل مهم چون بافت و اهداف فرستنده پیام تأکید میکند

(ترکاشوند،

 ،) 63 :1392در اينجا براساس اهداف تحقیق پارهگفتارهايی از کشفالمحجوب را براساس نظريه
سرل تحلیل میکنیم:
 .2تحلیل کنشهای گفتاری براساس نظریه سرل
پیش از پرداختن به متن ،ذکر اين نکته حائز اهمیت است که بررسی و تحلیل کل پارهگفتارهای
اين کتاب از مجال اين پژوهش خارج است؛ بنابراين به صورت گزينشی و اهم آنها را نقد و
بررسی میکنیم.
کتاب با حمد در ستايش خداوند شروع میشود و بعد پیامبر و اصحاب او را مخاطب قرار
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خود را دارند .تصوف و عرفان اسالمی که برگرفته از علوم دينی است زبان منظوری خاص خود را

میدهد « .الحمدهلل الذی کشف الولیائه بواطن ملکوته و قشع الصفیائه سراير جبروته»...
(هجويری. )1:1376،

اولیا و برگزيدگان و عاشقانه خود میگشايد و با براعت استهالل هدف از نوشتن کتاب و محتوای
آن را برای مخاطبان بیان میکند( .کشف و پردهبرداری از باطن ملکوت برای اولیا و اسرار جبروت
برای اصفیا .)...با توجه به اعتقاد و ايمان مولّف تصريح در بیان هدف پارهگفتار اظهاری است.
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طريق استخارت سپردم( :هجويری .)1:1393،واژه استخارة يعنی طلب خیرکردن بیانگر
کنشترغیبی است زيرا هجويری از خداوند درخواست اتمام اين رساله به بهترين وجه ممکن را
دارد .مرسوم است که عالمان دينی و بزرگان برای تحیت و تبرک هر نوشتاری را با حمد و ستايش
خداوند شروع میکردند.

استدعای تو ،پارهگفتارهای ترغیبی :مولّف کتاب را به درخواست دوستش ابوسعید هجويری

یکند .
نگارش م 
اسعدکاهلل  :خداوند تو را سعادت دهد :جمله دعايی درخواست سعادت و نیکبختی برای
دوستش ابوسعید هجويری؛ فعل جمله درخواستی است بنابراين پارهگفتار ترغیبی است.
«قیام کردم بر تمام کردن مراد تو از اين کتاب و عزمی تمام کردم» (هجويری .)1:1376،در اين
عملی کنم؛ بنابراين کنشگفتاری از نوع تعهدی است.
من اين کتاب را کشفالمحجوب نام کردم (هجويری .)1:1376،کشفالمحجوب يعنی پرده از
نقاب حقیقت برداشتن .هجويری اذعان میدارد که نام اين کتاب را کشفالمحجوب نهادم تا
حجابهايی که مانع رسیدن به معرفت و کمال است کنار بزنم و حقايق را برای سالک طريقت
آشکار سازم .در اين عبارت گوينده درصدد انجام فعلی است که کنش گفتاری اظهاری است.
«باهلل العونوالتوفیق» :در اين عبارت هجويری امور ر ا به خداوند تفويض میکند و از او ياری و
توفیق میطلبد .پارهگفتار ترغیبی است .با توجه به اينکه در آغاز سخن میگويد :استخاره کردم و
اغراضی که به نفس کس بازمیگشت از دل ستردم و به حکم تو قیام کردم .اکنون امور را به
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عبارت هجويری میگويد :عزمم را جزم و ارادهام را تمام کردم و متعهد شدم که درخواست تو را

خداوند واگذار میکند .هجويری برای انسان موحد دو ويژگی اصلی قائل است .با استناد به قول
التوحید دون الجبر و فوق القدر .موحد جبری قول و قدری فعل است تا روش وی اندر میانه جبر و
کنش اظهاری دارد (هجويری.)1:1376،

«فصل» :پارهگفتاری است که بارها در کشفالمحجوب تکرار شده است و بیانگر آغاز مطلب
و شرح و تفسیر است همانطور که بیان شد شرح و تفسیر دال بر کنشاظهاری است.

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.127
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عبارتهای دعايی مانند صلعم ،رضی اهلل عنه ،رح ،تاباهلل ،عم ،رض ،لحااهلل ،قواکاهلل و...از
پارهگفتارهای دعايی است ودر کشفالمحجوب بسامد بااليی دارد و کنش گفتاری ترغیبی است.
«آنچه به ابتدای کتاب به نام خود اثبات کردم مراد از اين دو چیز است يکی نصیب خاص و
ديگر نصیب عام (هجويری« .)1:1376،که چون جهله کتابی نو ببینند که نام مصنف آن به چند جايی
برآن مثبت نباشد نسبت آن کتاب به خود کنند و آنچه نصیب خاص بود آن است که چون کتابی
ببینند و دانند که مؤ لف در آن فن و علم عالم بوده است و محقق ،رعايت حقوق آن بهتر کنند و بر
خواندن آن و ياد گرفتن بجدتر باشند»

(هجويری.)2:1376،

مؤ لف علت آوردن نام خود را در آغاز کتاب شرح داده است :يکی به دلیل اينکه عوام کتاب
چندين جای ثبت کرده است؛ بیان هدف از افعال کنش اظهاری است.
«يکی ديوان شعرم بود کسی ب خواست و باز گرفت و اصل نسخه جز آ ن نبود آن جمله را
بگردانید ،نام من از سر آن بیفکند و رنج مرا ضايع کرد (هجويری .)2:1376،پارهگفتار کنش عاطفی
است .مؤ لف احساس و حالت درونی خود را بیان میکند و شکايت خود را از از عملکرد شخص
مورد نظر بیان میکند.
«خواص بر او خنديدندی» :بیان احساس درونی است .بنابراين پارهگفتار کنش عاطفی دارد.
«واهلل اعلم باالصواب» :خداوند به کار درست عالمتر است .بیان واقعیت دال بر کنشاظهاری
است.
«و آنچه گفتم طريق استخارة سپردم مراد از آ ن حفظ آداب خداوند خود که مر پیغمبر خود را
صلعم و متابعان وی را فرمود
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را به نام خود ثبت نکنند و خاص هم رعايت حقوق آن را بهتر نمايند .هجويری نام خود را در

فَإِذَا قَرَأْتَ ا لْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِال لَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» (هجويری.)2:1376،

هجويری در اين پاره گفتار عبارت استخارة سپردم را توضیح میدهد .مراد از استخاره رعايت
پناه میبرم .رعايت ادب در نزد عرفا بسیار ارزشمند است؛ چنانچه مولوی در مثنوی میگويد:
از خدا جويیم توفیق ادب

بیادب محروم ماند از لطف رب
( مثنوی 1379،د :1بیت)78
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136

پژوهشنامه عرفان  /دو فصلنامه /سال سیزدهم /شماره بیستوپششم

نکتة حائز اهمیت اين است که هجويری همواره از قول پیامبر صلوات اهلل و آرا و اقوال مشايخ
تصوف برای تبیین و مستدل کردن پارهگفتارهای خود بهره میگیرد .بنابراين اين پارهگفتار شرح و
تفسیر و دلیل آوردن است که کنش گفتاریاظهاری است.
«صالح بندگان خداوند بهتر داند و خیر و شری که به بنده رسد مقدر است جز تسلیم چه روی
باشد مر قضا را» (هجويری )3:1376،و ياری خواستن از وی (هجويری .)2:1376،هجويری در اين
پاره گفتار درصدد تبیین عقیده اشعری است .اشاعره معتقدند خیر و شر امور بنده در دست خداوند
است و بنده تنها کاسب عمل است .خیر و شر آدمی مقدر است جز تسلیم دربرابر قضا گزيری
نیست .تبیین کردن دال بر کنش گفتاری اظهاری است و ياری خواستن بنده از خداوند کنش گفتار
ترغیبی است.
گوينده را نسبت به رقیببان و حاسدان بیان میکند؛ بنابراين عبارت کنش عاطفی دارد.
«پس بايد که بنده در همه اشغال بدو استخاره کند تا باشد که خداوند تعالی وی را از خطر و
خلل و آفت آن نگاه دارد» (هجويری .)3:1376،کشفالمحجوب اولین و قديمیترين کتاب تصوف به
زبان فارسی و اثری تعلیمی است و هدف مؤ لف آموزش مريدان و راهیان تصوف است .در اين
پارهگفتار تشويق به انجام امور خیر از کنشگفتارهای ترغیبی است .
«اندر هرکاری که غرض نفسانی اندر آيد برکت از آن برخیزد و دل از طريق مستقیم به محل
اعوجاج و مشغولی اندر افتد» (هجويری .)3:1376 ،هجويری در اين پارهگفتار به اين موضوع میپردازد
که هوای نفس برکت را از زندگی آدمی میبرد و او را گرفتار دل مشغولی و اعوجاج میکند .با
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«يکی از مدعیان رکیکه که کرای گفتار او ندارد» (هجويری .)2:1376،اين پارهگفتار احساس

توجه به تبیین موضوع برای شاگردان و مريدان کنش گفتاری اظهاری است.
«در دوزخ را کلید به جزحصول مراد نفس نیست» (هجويری .)3:1376،هجويری بهعنوان يک
کنش اظهاری است.
«ال محاله بر من واجب شد حق سوال تو گذاردن» (هجويری .)3:1376،پارهگفتار تعهدی است.
هجويری در اين عبارت خود را متعهد به انجام عهد و پیمان با دوستش ابوسعید میداند.
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هجويری يک صوفی متشرع و پايبند به سنت الهی است .وفای به عهد در منابع دينی بارها
تأکید شده است .در آيه « :الََّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللََّهِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ» (رعد( .)20:کسانی که به عهد
خدا وفا میکنند و خود پیمان نمیشکنند).
«قصد بنده چون در ابتدای عمل وی به نیت مقرون بود اگر چه وی را اندران عمل خلل پديدار
آيد بنده بدان معذور میباشد و از آ ن باشد که پیغمبر (صلعم) گفت نِيََّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ »
(هجويری .)4:1376،هجويری در اين پارهگفتار بیان میکند که اگر بندهای عمل خود را با نیت شروع
کند اگرچه در کارش خلل پديدآيد بنده مقصر نیست و معذور است .فعل شرط دال بر کنش
گفتاری ترغیبی است .در آموزههای دينی همواره به اخالص در عمل تأکید شده حديث معروف
هجويری شاگردان و رهروان طريقت را به نیت کردن در ابتدای هر عملی تشويق میکند و
برای حقانیت توصیههايش همواره از اقوال و آرای بزرگان دين و مشايخ تصوف شاهد میآورد.
دراين پارهگفتار قول پیامبر صلوات اهلل که فرمودند نیت کردن به ابتدا عمل بهتر از ابتدا کردن عمل
بینیت است.
«آنچه گفتم اين کتاب را کشفالمحجوب نام کردم .مراد آن بود که تا نام کتاب ناطق باشد بر
آنچه در کتاب است» (هجويری .)4:1376،هجويری در اين پارهگفتار صداقت در گفتار و عمل را
بیان میکند (هجويری .)4:1376،بیان صداقت از افعال کنش گفتاری اظهاری است .نويسنده قصد و
مرادش از نوشتن اين کتاب معرفتشناسی صوفیه از خداوند و هستی ،تعیین اولويتها در طی
مقامات و منازل ،اهم آموزههای معرفتی و سلوکی و مهمتر از آن بازتاب افعال روحانی آنها در
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« الْأعْمالُ بِالنّیّات» گواه است.

سیر و عوالم جهان و کشف حجاب و شهودهای صوفیانه است .پس نام کتاب ناطق منظور نويسنده
است .در ادامه میگويد« :به حقیقت کشف ،هالک محجوب باشد همچنان که حجاب ،هالک
شرح کلمات وکشف حجب بشريت جز

اين نام وی رااندر خور نبود» (هجويری.)4:1376،

«اما حجاب دو است يکی حجاب رينی و اين هرگز برنخیزد و يکی حجاب غینی که زود
برخیزد» .هجويری دراين پارهگفتار انواع حجابهای طريقت را شرح میدهد .حجابها را را به دو
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مکاشف» (هجويری .)4:1376،در ادامه به صراحت میگويد« :چون اين کتاب اندر بیان راه حق بود و
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دسته رينی و غینی تقسیم میکند و هرکدام را شرح و تفسیر مینمايد .فعل شرح دادن دال بر
کنشگفتاری اظهاری است .
«نعوذبااهلل من ذلک»( :هجويری .)5:1376،پناه میبرم به خداوند از هر دو حجاب رينی وغینی،
پارهگفتار دعايی و کنشگفتار ترغیبی است.
کشفالمحجوب کتاب تعلیمی صوفیه است .هجويری به تشريح انواع حجابها میپردازد و در
ادامه میگويد «رين ازجمله وطناتست و غین ازجمله خطرات .وطن پايدار بود و خطر طاری»
(هجويری .)5:1376،در اين پارهگفتار نیز به تشريح حجابها میپردازد .پس پارهگفتار اظهاری است.
«چنانچه از سنگ آسیاب آيینه نتوان کرد اگرچه صقاالن بسیار مجتمع گردند و بازآيینه چون
زنگ گیرد به مصقله صافی شود» (هجويری .)5:1376،هجويری بارها در اين اثر تعلیمی تمثیلهای
« من اين کتاب را ساختم که صقال دل ها بود که اندر حجاب غبن گرفتار باشد و مايه نور حق
اندر دلشان موجود باشد تا به برکت اين کتاب حجاب برخیزد» (هجويری .)6:1376،هجويری نام
کتاب خود را کشفالمحجوب نهاد و قصد او از نگارش اثر رفع حجب از دل سالک و مريد است؛
بنابراين پارهگفتارکنش اظهاری دارد.
«بیان کن مرا آن در تحقیق طريقت تصوف و کیفیت مقامات ايشان و چگونگی محبت خداوند
و کیفیت اظهار آن بر دلها (هجويری .)5:1376،و سبب حجاب عقول» (هجويری .)7:1376،فعل
پارهگفتار درخواست است و درخواست کردن از افعال ترغیبی است؛ بنابراين کنشگفتار ترغیبی
است.
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زيبايی میآورد تا موضوع مورد نظر را تفهیم کند .پارهگفتار کنش گفتاری اظهاری است.

«بدان که اندرين زمانه ما اين علم به حقیقت مندرس گشته است خاصه اندرين ديار که خلق
جمله مشغول هوا گشتهاند و معرض از طريق رضا و علمائ روزگار و مدعیان وقت را از اين
جامعه و صوفیان متظاهر را بیان میکند .عرفان همچون پديدههای ديگر اجتماعی تحت تأثیر
تحوالت اجتماعی ،نمودهای گوناگونی يافته است .گاه در اوضاع اجتماعی و اعتقادی ناسالم و
بی مارگونه ،سیری قهقرايی و رو به ابتذال پیداکرده و گاه در فضای سالمتر روندی ناب و روحانی
داشته است .در تصوف اسالمی ،همین وضعیت متحول باعث ظهور دغدغههايی در برخی عرفا و
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صوفیه نامدار شده است .بنابراين هجويری به قصد اصالح طريقت تصوف و عرفان و زدودن
آاليشها و تهمتها از دامن آن گوشزد میکند و به نقد کسانی که تصوف را روشی برای امرار
معاش و گذراندن زندگی خود قرار دادهاند ،میپردازد .در اين پارهگفتار عالوهبر نقد ،فحوای کالم
دغدغه و تأسف هجويری را نشان میدهد .بنابراين کنشگفتار اظهاری و عاطفی است.
«پس بیازيد همت به چیزی که دست اهل زمانه را باسرها از آن کوتاه است بهجز خواص
حضرت حق» (هجويری .)7:1376،هجويری بعد از انتقاد از تصوف مبتذل در جامعه توصیه میکند که
به معارف واقعی الهی و معامالت حقیقی چنگ بزنید .آنچه دست مردم اهل زمانه از آن کوتاه است
و فقط خواص حضرت حق به آن راه دارند .توصیه از افعالی است که پارهگفتار ترغیبی میسازد.
تحقیق به تقلید افتاده و تحقیق روی از روزگار ايشان پوشیده و عوام بدان پسند کرده گويند که ما
حق را همیشناسیم و خواص بدان خرسند شده که اندر دل تمنی يابند و اندر نفس هاجمی و اندر
صورت میل بدان سرا از سر مشغولی گويند» (هجويری .)7:1376،هجويری در اين عبارت انتقاد از
اوضاع جامعه میکند (هجويری« .)5:1376،تصوف حقیقی رنگ باخته خاص و عام به عبارت و ظواهر
بسنده کردهاند و حجاب عبارات تصوف حقیقی را به تقلید صرف تبديل کرده و حقیقت تصوف بر
مردم پوشیده شده وعوام تنها به ظاهر راضی گشته و خواص مردم نیز آرزوهای دل و وسوسههای
ظاهری را شوق و اشتیاق مینامند» (هجويری .)5:1376،پارهگفتار نقد اوضاع جامعه و فعل نقد دال بر
کنش گفتاری اظهاری است.
«اما آنچه گفتم مقصودت معلوم شد و سخن اندر غرضت مقسوم» (هجويری .)7:1376،اظهارات و
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«خاص و عام خلق ازآن به عبارت بسندکردهاند و حجاب آن را بجان خريدار گشتهاند و کار از

ادعاها کنش گفتاری اظهاریاند.
هجويری برای تفهیم اصول طريقت و مستدلکردن گفتار خود از آرا و اقوال مشايخ و
عرفانی را در قالب تمثیل و حکايتها بیان کرده است .در بیان اينکه هر کس به اندازه ظرفیت خود
از معارف الهی بهره میگیرد و داروی هر درد متناسب با آن درد است و اگر علم طريقت وکتب
مشايخ به دست نااهالن بیفتد؛ حکايت باز ملک که بر ديوار پیرزن مینشیند و پیرزن پروبالش را
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برمیچیند« .المحاله چون باز ملک بر ديوار سرای پیرزن نشیند پر و بالش ببرند»

(هجويری.)8:1376،

آوردن شاهد مثال برای بیان موضوع کنش گفتار اظهاری است.
«خداوند ما را اندر زمانهای پديدآورده است که اهل آن هوا را شريعت نام کرده اند و طلب جاه
و رياست و تکبر را عز و علم و ريا خلق را خشیت و نهان داشتن کینه را اندر دل حلم و مجادله را
مناظره ( »...هجويری.)5:1376،؛ کنش گفتاری اين پارهگفتار اظهاری عاطفی است .هجويری در نقد
اهل زمانه میگويد مردم زمانه هوای نفس را شريعت و جاه و مقام را عزت میدانند و بهطور ضمنی
شکايت از مردم روزگار دارد.
پس خداوند ،تعالی اين عالم را محل حجاب بداشته است تا طبايع هر يک در عالم،
خود را به فرمان وی طمانینت يافته اند و به وجود خود از توحید محجوب گشته و
آدمی در مظلمه غفلت به هستی خود محجوب گشته و در محل خصوصیت به حجاب
خود معیوب گشته (هجويری.)9:1376،

هجويری در اين پارهگفتار آفرينش و مراتب وجودی ،انسان را شرح و تفسیر میکند .عالم
محل حجاب انسانها است و طبايع حجاب توحیدند و ارواح در اين عالم دنیايی میشوند و با
مقارنه و همنشینی با اين عالم از اخالص و قرب ا لهی دور ماندهاند و عقول از ادراک اسرار الهی
محجور ماندهاند و اسرار و رموز از ارواح پوشیده شده و وجود آدمی حجاب او شده است .شرح و
(ص)

تفسیر داللت بر کنشهای اظهاری دارد و به دنبال آن برای استناد به گفتههايش از قول پیامبر
بهره میگیرد که می فرمايند« :خلق اهلل الخلق فی ظلمه ثم القی عليه نورا »

(هجويری.)10:1376،
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ارواح اندر عالم بمزاج وی مشغول گشته و به مقارنه از محل اخالص پوشیده گشته تا

خداوند انسان را در ظلمت آفريد سپس بر او نورافشانی کرد .مستند کردن دال بر کنش گفتاری
اظهاری است.
مبسوط کنم» (هجويری .)5:1376،کنش گفتاری تعهدی عاطفی است .مؤ لف ضمن تعهددادن به
نگارش کتاب شیوايی و بالغت را منظور دارد.
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«بدان که علم بسیار است و عمرکوتاه و آموختن جمله علوم بر مردم فريضه نه چون علم تب و
نجوم از اين علوم هريک بدان مقدارکی به شريعت تعلق دارد» (هجويری .)11:1376،واژه بدان به معنی
آگاه باش برای تنبیه و هشدار بهکار میرود .پس پارهگفتار ترغیبی است.
«و بايد که علم مقرون عمل باشد» (هجويری .)11:1376،پارهگفتارکنش ترغیبی است .زيرا واژه
بايد دال بر ضرورت انجام عملی است.
«آدمی از مظلمه غفلت به هستی خود محجوب گشته» (هجويری.)9:1376،کنش گفتار اظهاری
عاطفی بیان ويژگیهای انسان و تاسف به جايگاه او در دنیا است.
«و از عوام گروهی ديدم که علم بر عمل فضل نهادند وگروهی عمل بر علم و اين هر دو باطل
«و گروهی از ملحده که متعلق بدين طريق دارند گويند که علم ما به هیچ درست نیايد پس
ترک علم ما را تمامتر از اثبات آن باشد» (هجويری .)17:1376،هجويری اذعان میدارد که گروهی از
ملحدان و مخالفان تصوف بر اين عقیدهاند که علم ما بههیچوجه درست نیست .پس ترک علم برای
ما بهتراست .عبارت بیان عقیده سوفسطائیان درباره علم تصوف و مخالفت با آرای آنها است که
فعل بیان کردن کنشگفتاری اظهاری است.
در رد نظر ملحدان چنین میگويد« :و اين از حمق و ضاللت جهالت ايشان بود که ترک علم از
دو بیرون نباشد :يا به علمی بود يا به جهلی .پس علم مر علم را نفی نکند وضد نیابد و به علم ترک
علم محال باشد ،ماند اينجا جهل ،و چون درست شد که نفی علم جهل باشد و ترک آن به جهل
بود و جاهل مذموم باشد و جهل قرينه کفر ،باطل باشد که حق را به جهل تعلق باشد»
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است» (هجويری .)13:1376،کنش گفتاری اظهاری توصیف مردم زمانه و رد عقايد آنها.

(هجويری .)14:1393،عبارت اثبات عقیدة تصوف و رد سفسطة منکران علم عرفان است؛ پس کنش
گفتاری اظهاری است .
پیوسته اولیای خود را اندر میان قومی مستور داشته است و آن قوم را از جهت ايشان اندر میان خلق
مهجور داشته» (هجويری .)18:1393،هجويری دراين پارهگفتار به نقد منتسبان علم که کاله رعونت را
عزت میدانند و پیروی از هوای نفس را سنت ،اينها نتیجه فتور زمانه و آفتهايی است که در پی
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دارد که خداوند اولیای خود را از اهل زمانهای که انکار میکنند پنهان میدارد .که اشاره به حديث
قدسی :اولیايی تحتَ قِبابی ال يَعرفُهُم غَیری دارد.
و هرکه از علم توحید به عبارت بسنده کند و از اضدادان روی نگرداند زنديق شود
(هجويری.)15:1393،کنش گفتاری اظهاری است و عبارت اثبات توحید است.
«اما علمای غافل آنان که دنیا را قبله خودگردانیدهاند و از شرع آسانی اختیار کرده و پرستش
سالطین را بر دست گرفته و درگاه ايشان را طواف گاه خود قراردادهاند»

(هجويری.)20:1393،

هجويری در اين پارهگفتار با نگاهی تأسفبار به نقد علمای ظاهر و صوفیان ناخالص میپردازد.
بنابراين کنش گفتاری اظهاری عاطفی است.
دربارة فقرا میگويد:
باطل بود بر آن فعل وی را مدح کنند و چون بر مخالفت هواء ايشان کارکنند اگرچه
حق بود بدان ذم کنند وی را (هجويری.)20:1393،

پارهگفتار به نقد فقرای چاپلوس و فرصتطلب میپردازد؛ پس کنش گفتاری اظهاری است .
«اما متصوف جاهل آن بود که صحبت پیری نکرده باشد و از او ادب نیافته و گوشمال زمانه
نکشیده و به نابینايی کبودی اندر پوشیده است» (هجويری .)20:1393،هجويری بعد از نقد علمای غافل
و فقرای مداهنین ويژگیهای تصوف جاهالن را بیان میکند .بیان ويژگیها از کنشهای گفتاری
اظهاری است.
و سرانجام در پارهگفتار ترغیبی مريد را از صحبت آنها برحذر میدارد« .مريد را از صحبت
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اما فقرای مداهنین آنان باشند که چون فعل کسی بر موافقت هواء وی باشد اگرچه

ايشان اعراض فرمود» (هجويری.)20:1393،

درادامه به کنش گفتاری ديگر پارهگفتارهای کشفالمحجوب بهطور خالصه و در جدول و
رديف
1

پارهگفتار
ما امور جمله به خداوند تعالیتسلیمکرديم
تا در بار ضاللت خود همیباشند.

نوع کنشگفتاری
اظهاری

توضیحات
بیانکردن يا توصیف
حال
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نوع کنشگفتاری

توضیحات

چرا بايد که همگنان را بر ايشان قیاس
2

گیرند و اندر معاملت ايشان مکابره عیان
بر دست گیرند و قدر ايشان در زير پای

ترغیبی

سوا لکردن

آرند؟
خداوند تعالی مر فقر را مرتبتی و درجتی
3

بزرگ داده است و مر فقرا را بدان

اظهاری

بیانکردن

تا به ترک اسباب ظاهری و باطنی
4

گفتهاند .پس زندگانی دوستان حق به

اظهاری

نتیجهگیری

الطاف خفی و اسرار بهیاست با حق
5
6
7
8

10

معنی
که شرکت معنی را مماثلت بايد
چون صفات وی قديم است و از آن خلق
محدث ،اين دلیل باطل بود.
و من همی گويم که علیبنعثمانالجالبی
گويیم :بر نعمت شکر فرمود و شکر را
علت زيادت نعمتگردانید.
و بر فقر صبر فرمود و صبر را علت
زيادت قربت گردانید.

ترغیبی

الزم بودن

اظهاری

دلیلآوردن

اظهاری

اذعان کردن

اظهاری

تبیین کردن

اظهاری

تبیینکردن
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9

گويیم :اين شرکت اندر اسم است نه در

اظهاری

اذعانکردن
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رديف
11

پارهگفتار
من که علیبنعثمانجالبیام وفقنیاهلل
چنینگويم

نوع کنشگفتاری

توضیحات

اظهاری

اذعان کردن

که :چون درستشد کهغنای بر حقیقت
بر بقای صفت درست نیايدکه بقای صفت
12

محل علت بود به داليل مذکور و موجب
آفت و فنای صفت خود غنا نباشد؛ ازيرا

اظهاری

علت آوردن

ننهند.
13
14

اينجا لطیفهای عجیب است.
گويیمکه :اندر تحقیق محبت ،عذر
بیگانگی باشد و عتاب مخالفت.

عاطفی

تعجب کردن

اظهاری

شرح دادن

و دوستان اندر محلی باشند که اين هردو
15

اندر احوال ايشان آفت نمايد .آن را که
نامش از حق فقر است ،اگرچه امیر است،

اظهاری

تفسیر کردن

فقر است.
16

18

از میان برخاست و از هر دو اسم فارغ شد.
اين معنیسخت غامض و لطیف است به
نزديک اهل اين معنی.
ای شما که درويشانید ،شما را به خداوند

اظهاری  -عاطفی
ترغیبی

تفسیرکردن
بیانکردن و احساس
پیچیدگیو لطافت
اخطار دادن
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17

چون طالب بترک ملکیت بگفت ،شرکت

اظهاری
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145

نوع کنشگفتاری

توضیحات

شما شناسند و از برای وی را کرامت
کنند.
19

20

میباشید.
يعنی چون خلق شما را درويش خوانند،
حق شما را بگذاردند.
شما حق طريقت درويشی چگونه خواهید
گذارد؟

اظهاری

دلیلآوردن

ترغیبی

سوالکردن

و فی الجمله درويش در کل معانی فقر
22

عاريت است و اندر کل اسباب اصل

اظهاری

بیان کردن

بیگانه.
و ديدم گروهی را از مدعیان ارباب اللسان
23

که نفی کمالشان از ادراک اين قصه ،می

اظهاری

ادعا کردن

نفی وجود نمود.
24
25

27

و ديدمکه نفی مرادشان از حقیقت فقر
مینفی صفت نمود اندر عین فقر
و ديدم که نفی طلب حق و حقیقت را
می فقر و صفوت خوانند.
و ديدم که اثبات هواشان مینفی کل

اظهاری

ادعا کردن

اظهاری

ادعا کردن

اظهاری

ادعا کردن
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26

و اين خود سخت عزيز است.

عاطفی

بیان احساس
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بنگريد تا اندر خأل با وی چگونه

ترغیبی

هشدار دادن
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رديف

نوع کنشگفتاری

توضیحات

نمود.
و هرکس اندر درجتی از حجت فقر اندر
مانده بودند؛ از آنچه پندار اين حديث مرد
28

را عالمت کمال و واليت بود و بوی

اظهاری

ادعا کردن

نهمت اين حديث غاية الغايات .بهعین اين
توال کردن محل کمال است.

29

ايشان رفتن و مقاماتشان سپردن و عبارت

ترغیبی

الزم دانستن

ايشان بدانستن.
30

و اين جمله آن را گفتم تا راه اين معانی
بسپری و به رعايت حق آن مشغول باشی

ترغیبی

دستور دادن

و اندر اين زمانه بیشترين خلق را خداوند
31

عزّ وجل از اين قصه و اهل اين محجوب
گردانیده است و لطیفه اين قصه بر دلهای

اظهاری

بیان کردن

ايشان بپوشانیده.
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پس طالب اين قصه را چاره نیست از راه

همه صحابه به رفتن پیغمر علیه السّالم به

بودند.
33

و گفتم که صفا ضدکدر بود و کدر از
صفات بشر بود و بحقیقت صوفی بود آن

اظهاری -عاطفی

بیانکردن و توصیف
احساسدرونی
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32

حضرت معال و مکان شکستهدل گشته

عاطفی

بیان اندوه
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147

نوع کنشگفتاری

توضیحات

که او را از کدرگذر بود.
پس صوفی آن بود که از خود فانی بود و
34

به حق باقی از قبضة طبايع رسته و به

اظهاری

نتیجهگیری

حقیقت پیوسته.
و متصوف آن که به مجاهدت اين درجه
را می طلبد و اندر طلب خود را در

مستصوّف آن که از برای مَنال و جاه و
حظ دنیا خود را مانند ايشانکرده باشد.
و چون عوامل اندر اهل زمانه نگريستند و
مر مترسمان متصوّفه را بديدند و بر پای
کوفتن و سرود گفتن و به درگاه سلطانیان
36

رفتن و از برای لقمه و خرقه خصومات

اظهاری

بیان کردن

کردن ايشان مشرف شدند ،اعتقاد بجمله
بد کردند و گفتند که :اصل اين طريق
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35

معاملت ايشان درست همیکند و

اظهاری

نتیجهگیری

همین است.

37

طريقت ها تباه نشود و گروهی هزل که
هزل خود را اندر حد احرار پنهان کنند،
جد ايشان هزل نشود.

ترغیبی

هشدار دادن
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رديف
38

پارهگفتار
بدان که لبس مرقعه شعار متصوّفه است؛ و
لبس مرقعات سنت است.

نوع کنشگفتاری

توضیحات

ترغیبی

هشدار دادن

واگر اکنون برخی از اهل زمانه را مراد
39

اندر لبس مرقعات و خرق ،جاه و جمال
خلق است و يا به دل موافق ظاهر نیستند و

اظهاری

بیان کردن

روا باشد.

40

طوايف محقق اندک باشد .پس بر تو بادا

ترغیبی

توصیه کردن

که هرچه از آن تو نگردد قصد آن نکنی.
که اگر هزار سال تو به قبول طريقت
41

بگويی چنان نباشد که يک لحظه طريقت
تو را قبول کند؛ که اين کار به خرقه

اظهاری

تاکید کردن

نیست به حُرقه است.
در جمله مرقعه زينت اولیای خدای عزّ و
42

جلّ است .عوام بدان عزيز گردند و

اظهاری

شرحدادن
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که اندر لشکر مبارز يکی باشد و در جملة

خواص اندر آن ذلیل شوند.

43

بدان حرمت دارند و ذل خاص آن بود
که چون آن بپوشند خلق اندر ايشان به
چشم عوام نگرند و مر ايشان را بدان

اظهاری

تفسیرکردن
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نوع کنشگفتاری

توضیحات

مالمتکنند.
44

اما بايدکه باطنت طلب تحقیقکند و از
رسول معرض باشد.

ترغیبی

ضرورت داشتن

و من که علیبنعثمانالجالبیام وفقنیاهلل
از شیخ المشايخ ،ابوالقاسمکرکانیرضیاهلل
45

عنه در طوس پرسیدم که« :درويش را

ترغیبی

سوال کردن

گردد؟».
46

گفتم :پارة راست آن بود که به فقر دو
زند نه به زينت

اظهاری

اذعان کردن

چون رقعه اگر به فقر دوزی اگر ناراست
47

دوزی راست بود؛ و سخن راست شنیدن

اظهاری

تفسیرکردن

آن بود که به حال شنود و نه به مُنیت.
من که علیبنعثمانالجالبیام وفقنیاهلل
48

اين طريق را پسنديده ام و اندر اسفار خود

اظهاری

ادعاکردن
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کمترين چه چیز بايد تا اسم فقر را سزاوار

همین کردهام.

49

را الفتی بود و چون چیزی وی را عادت
شد ،چون طبیعتی شود؛ و چون طبع شد
حجاب گردد.

اظهاری

شرحدادن
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پارهگفتار

نوع کنشگفتاری

توضیحات

اما معنی آن که بیشترين جامههای ايشان
چرا کبود باشد :يکی آن است که اصل
طريقت ايشان بر سیاحت و سفر نهادهاند و
50

جامة سفید اندر سفر بر حال خود نماند و
شستن وی دشوار باشد وهر کسی بدان

اظهاری

شرح دادن

طمع کند؛ و ديگر آن که کبود پوشیدن

جامة اندوهگنان.
لباسی که سبب پوشیدن آن قرب خداوند
51

بود و بر موافقت اولیای خدای تعالی

اظهاری -عاطفی

پوشی ده باشند مداومت بر آن مبارک بود.

بیانکردن و توصیف
حال خود

اگر به حق آن زندگانی توانی کرد؛ و اگر
52

نه دين خود را صیانت بايد کرد و اندر

ترغیبی

بايستن

جامة اولیا خیانت روا نباشد.
53

55

از آن که ولی برتکذيب.
اما آن پوشنده که مريد را مرقعه پوشد
بايد که مستقیمالحال بود.
که ازجمله فراز و نشیب طريقت گذشته
باشد و ذوق احوال چشیده و مشرب عمال

ترغیبی

بايستن

ترغیبی

بايستن
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که مسلمانی برتحقیق باشی بی دعوی بهتر

اظهاری

شرح دادن
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نوع کنشگفتاری

توضیحات

يافته و قهر جالل و لطف جمال ديده و
بايد که بر حال مريد خود مشرف باشد.
شرط مرقعه ،پوشیدن کفن بود که امید از
56

لذت حیات منقطع کنند و دل از راحت

ترغیبی

شرطگذاشتن

زندگانی پاکگردانند.
و مراد از اين کتاب ما را نقل گفتهها

طريقت
اشارتیکردم بدان مقدارکه اين لطیفه فرو
58

نشد و به جايگاه اين حکم را تفصیلدهم؛

تعهدی

تعهد دادن

ان شاءاهلل عزّ و جلّ.
درجمله چون کسی را آن معنی حاصل
بود و مر آن را قبلة دل خود گردانیده
59

باشد ،اگر او را فقر خوانند ياصوفی ،هر
دو نام اضطراری باشد مر آن معنی را که

اظهاری

تفسیرکردن
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57

نیست؛ که کشف مغلطهاست از مراد اين

اظهاری

اذعان کردن

اندر تحت اسم نیايد .اين است فرق میان

اما صفوت و فقر معاملتی از روی تجريد
60

دنیا و تخلی دست از آن ،آن خود چیزی
ديگر است و حقیقت آن به فقر و مسکنت

اظهاری

شرحدادن
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رديف

نوع کنشگفتاری

توضیحات

بازگردد.
مر مالمت را اندر خلوص محبت تأثیری
61

عظیم است و مشربی تمام و اهل حق

اظهاری

شرح دادن

مخصوص اند به مالمت خلق ازجملة عالم.
اصل عُجب از دو چیز خیزد :يکی از جاه
خلق و مدح ايشان و آن که کردار بنده

بدان معجب شود و ديگر کردار کسی مر
آن کس را پسند افتد و خود را شايسته
داند ،بدان معجب شود.
و میگويند که اندر آن زمانه مر مالمت

63

را فعلی میبايست مستنکر و پديدآمدن به

اظهاری

ادعا کردن

چیزی به خالف عادت.
بدان که مذهب مالمت را اندر اين
64

طريقت آن شیخ زمانة خود ،حمدون
قصار ،نشرکرده است و وی را اندر

ترغیبی

دعوت کردن

اندر حقیقت دوستی هیچ چیز خوشتر از
65

مالمت نیست؛ خود را به مراد خود رسیده
ديدی؟

تشويق کردن
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ترغیبی
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62

خلق را پسند افتد بر وی مدحکنند ،وی

اظهاری

تفسیرکردن
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پارهگفتار

رديف
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نوع کنشگفتاری

توضیحات

بدان جَبَرک اهلل که اندر زمانة ما
66

گروهی اند که طاقت حمل رياضت

ترغیبی

هشدار دادن

ندارند و بی رياضت رياست طلب کنند.
وهمه اهل اين قصه را چون خود پندارند.
67

اين قول از ايشان محال باشد؛ از آنچه
خداوند تعالی هرگز زمین را بیحجت

اظهاری

تأکید

68

اما بدان که کتاب و سنت به ذکر رضا
ناطق است و امت بر آن مجتمعاند.

ترغیبی

تشويق کردن

و رضا بر دو گونه باشد :يکی رضای
69

خداوند از بنده و ديگر رضای بنده از

اظهاری

شرح دادن

خداوند.
پس رضای خداوند تعالی مقدم است بر
70

رضای بنده؛ که تا توفیق وی جلجالله
نباشد ،بنده مر حکم ورا گردن ننهد و بر

اظهاری

نتیجهگیری
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ندارد و هرگز اين امت را بی ولی.

مراد وی تعالی و تقدس اقامت نکند.

71

اندر هالک و خُسران بود و آن رضای

اظهاری

شرح دادن

وی بجمله نیران بود.
72

و باز آنکه به بال از وی راضی باشد،آن

اظهاری

شرحدادن
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پارهگفتار

رديف

نوع کنشگفتاری

توضیحات

بودکه اندر بال مُبلی بیند و مشقت آن به
مشاهدت مُبلی بتوان کشید.
73

و رنج آن به مسرت مشاهدت دوست به
رنج ندارد.

اظهاری -عاطفی

بیان و توصیف
حالت درونی

و باز آنکه به اصطفای وی راضی
74

باشد،آن محبان ویاند که اندر رضا و

اظهاری

بیان

75

76

پس رضا به غیر ،خسران بود و رضا بدو
رضوان.
روا نباشد که از مقام خود اندرگذرد بی
از آنکه حق آن بگذارد.

اظهاری

نتیجهگیری

اظهاری

بیان کردن

پس مقام عبارت بود از راه طالب و
77

قدمگاه وی اندر محل اجتهاد و در جهت
وی به مقدار اکتسابش اندر حضرت حق

اظهاری

نتیجهگیری

تعالی
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سخط هستی ايشان عاريت بود.

و حال عبارت بود از فضل خداوند تعالی

وی.
79

از آنچه مقام از جملة اعمال بود و حال از
جملة افضال و مقام از جملة مکاسب و

اظهاری

شرح دادن
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و لطف وی به دل بنده بیتعلق مجهادت

اظهاری

شرح دادن
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پارهگفتار

رديف

155

نوع کنشگفتاری

توضیحات

مقام از جملة مواهب.
بدان اعزّک اهلل که :سکر و غلبه عبارتی
80

است که ارباب معانی کرده اند از غلبة

اظهاری

شرح دادن

محبت حق تعالی.
81

و صحو عبارتی از حصول مراد

اظهاری

شرح دادن

قانون مذهبش تفضیل تصوّف باشد بر فقر

82

ايثار آن بود که اندر صحبت ،حق صاحب

اظهاری

شرح دادن

نگاه دارد و نصیب خود اندر نصیب وی
فروگذارد و رنج بر خود نهد.
مراد اينجا ايثار است و آن بر دو گونه
83

باشد :يکی در صحبت ،چنین که ذکرش

اظهاری

شرح دادن

گذشت و ديگر اندر محبت.
84

اثر شادی ،اندر حال بیماری اندر روی
وی.

عاطفی

بیان شادی
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و معامالتش موافق جنید باشد .حقیقت

هر يک را بساطی بگسترانم تا طالب را

مريدان را صالح و محبان را فالح و عقال
را نَجاح.

86

و مقدمان هم بر اين رفتهاند؛ و معلوم

اظهاری

شرح دادن
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85

علم آن حاصل شود و علما را سالح بود و

اظهاری

شرح دادن
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رديف

پارهگفتار

توضیحات

نوع کنشگفتاری

نگردانیدهاند که زمانة فطرت است و
روزگار بال ،المحاله چون حرص مر
سلطان را به جور افکند و طمع مر عالم را
به فسق و ريا مر زاهد را به نفاق هر آينه
هوی نیز مر صوفی را به پای کوفتن و
سرود گفتن افکند.

60
50
24/59016393

30
8/196721311

درصد()%

40

20

4/098360656

10
0
تعهدي

عاطفي

ترغيبي

اظهاري
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63/1147541

70

نوع کنش گفتاري

نتیجه:
.1

باتوجه به پرسش اول مبنیبر اينکه :متن کشفالمحجوب هجويری به عنوان يک گفتمان

براساس نظريه کنشهای گفتاری سرل چگونه مورد بررسی و تحلیل قرارمیگیرد؟ بايدگفت
کاربردشناسی زبان و نظريه کنشگفتاری در معناشناسی و گفتمان زبانی در کشفالمحجوب ،به
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نمودار مقايسه فراوانی کنشهای مختلف گفتاری در کشف المحجوب
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عنوان يک گفتمان دينی عرفانی چشماندازهای نوی را در اختیار ما قرار میدهد .در اين نظريه
پارهگفتار به عنوان واحد تحلیل بهشمار میآيد .پارهگفتار میتواند عبارتهايی چند ،يک عبارت يا
يک واژه باشد .تحلیل پارهگفتارهای کشفالمحجوب براساس طبقهبندی سرل يافتههای ذيل را
دارد.
.2

در رابطه با پرسش دوم مبنی بر اينکه بسامد کدام يک از کنشهای گفتاری در متن مورد

نظر بیشتر است؟ میتوان گفت :بیشترين بسامد در اين گفتمان مذهبی  -عرفانی کنشگفتاری
اظهاری با  % 63است .دومین کنشی که از بسامد باالتری برخوردار است .کنش ترغیبی با  %24از
پاره کنش عاطفی با  %8و چهارمین کنش گفتاری تعهدی با  % 4است و پنجمین کنشگفتاری
چون نمونههای بارزی در متن مشا هده نشد از آوردن آن در نمودار خودداری کرديم .
.3

در رابطه با پرسش سوم پژوهش که داليل بسامد باال يا پايین کنشهای گفتاری در متن

کشفالمحجوب چیست بايد گفت نکته حائز اهمیت در کنشگفتارهای کشفالمحجوب اين
است که اين اثر به عنوان يک منبع تعلیمی حاوی اصول شريعت و طريقت ازجمله شرح و
تفسیرحجب و کیفیت مقامات و رموز و اشارات و چگونگی محبت خداوند و کیفیت اظهارآن بر
دلها و سبب حجاب عقول و آرامش روح با صفوت از مباحثی است که هجويری به آن پرداخته
است .بنابراين کنشگفتاری اظهاری با هدف هجويری متناسب است.
درخصوص ديگر کنشها ازآنجاکه هجويری يک مسلمان واقعی و صوفی صافی که عمل به
شريعت را در همه احوال ضروری میدانست و پیروان طريقت را ملزم به پیروی از کتاب ،سنت و
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اعالمی -اجرائی کمترين بسامد را به خود اختصاص داده است .اما در مورد پارهگفتارهای اعالمی

اجماع میکرد .پس برای تربیت و ارشاد سالکان اين راه کنشگفتاری ترغیبی با هدف او متناسبتر
است .اما برای کنش عاطفی ،بايد اذعان کرد که هجويری تأسف متصوفان جاهل و سرزنش عالمان
کرده است .اين نوع کنش گفتاری از نظر بسامد سومین میزان را دارد.
کنشهای تعهدی :در چندين جای کشف المحجوب ،هجويری خود را متعهد به تأ لیف کتاب
و پاسخ به سواالت دوستش ابوسعید میکند.
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رياکار و حزن و اندوه و تحسر بر اوضاع جامعه و فقرای مداهنین را در پارهگفتارهای عاطفی بیان
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کنش گفتاری اعالمی :کمترين بسامد را دارد؛ زيرا هجويری يکی از مشايخ زمان خود بوده و
سمت اجرائی نداشته است .شايد بتوان بعضی از احکام و فتواهای او را کنش اعالمی به حساب
آورد.
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