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Abstract 
Spiritual evolution and progress, which mystics interpret as a mystical journey, is an 

abstract matter. According to cognitive science the theories, the use of image schemas 

is what makes it possible to express these experiences. Path schema is one of the most 

important schemas of mystical journey. This research tries to investigate and analyze 

the use of this schema by Sanā'ie and Qāzi. This research was based on a descriptive-

analytical method. The units of analysis were the distiches and stanzas that contained 

path schemas in the mentioned works. The scope of our research was the entire 

contents of Tamhidāt (Preparations) and Hadiqah al-Haqiqah (Garden of Truth). 

Schemas are largely fundamental; however, the differences between the mystics’ lived 

experiences and worldviews and those of other schools have differentiated this group 

from other groups’ schools of thought. Sana'ie and Ain al-Qudzāt paid a lot of 

attention to the destination and saw the values of the phenomena with regard to their 

functional roles in connection to God. We assessed this attention by mentioning the 

evidence in Hadiqah al-Haqiqah and Tamhidāt. Nonetheless, a minor difference was 

found in the two mystics’ worldviews, which had made Sana'ie see spiritual progress 

with physical experience in an upward path, while Ghāzi saw it as a circular path. In 

fact, considering sub-goals is another manifestation of bodily experiences. There were 

also differences detected between the two mystics in this field as well.  

Keywords: Hadiqah al-Haqiqah, Tamhidāt, path schema, cognitive 
linguistics. 
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 و اییسن الحقیقهحدیقة در طریقت سلوک حرکتی وارۀطرح بازتاب

  همدانی القضاتعين تمهيدات

 مشهد، ایران فردوسی، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی   پورعلی زهرا

  چکیده
نظریات  کنند، امري انتزاعی است. براساستکامل و پیشرفت معنوي که عرفا از آن به سیر و سلوک تعبیر می

هاي تصاااویري اسااات. وارهکند، اساااتفاده از طرحعلوم شاااناختی، آنچه امکان بیان این تجارب را فراهم می

وهش سعی دارد نحوۀ استفادۀ هاي سایر و سلوک است. این پژ وارهترین طرحوارۀ حرکتی یکی از مهمطرح

. واحد تحلیلی است -واره را بررسای و تحلیل کند. روش این پژوهش توصیفی سانایی و قاضای از این طرح  

وارۀ حرکتی دارند و حدود پژوهش ما کل تمهیدات و تحلیال، بیات و بنادهاایی در دو اثر اسااات که طرح    

دي بنیادین هساااتند، اما تفاوت در تجارب زیساااته و  ها تا حد زیاوارهگیرد. طرحالحایاه را دربر میحادیااه  

الاضات و عین شود. سناییهاي فکري میبینی عرفا با سایر مکاتب باعث تمایز این گروه با سایر مکتبجهان

ها در وصاااال به خداوند ها را با توجه به ناش کارکردي آنتوجه بسااایاري به ماصاااد دارند و ارزش پدیده

ر در تایم. همچنین تفاوت جزئیبا ذکر شاااواهد در تمهیدات و حدیاه بررسااای کرده بیناد. این توجاه را   می

یند و مند حرکت صااعودي بباساات، ساانایی پیشاارفت معنوي را با تجربه بدنبینی دو عارف باعث شاادهجهان

مند است. در این وار. قائل شادن به خرده ماصادها تجلی دیگري از تجارب بدن  قاضای آن را حرکت دایره 

 . هایی وجود داردنه نیز بین دو عارف تفاوتزمی

  .  شناسی شناختیوارۀ حرکتی، زبان، تمهیدات، طرحالحقیقهحدیقةها: کلیدواژه
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 مقدمه
ها جانورانی عاقل هساااتیم و عاالنیت ما جسااامانی  براساس نظریات علوم شناختی، ما انسان

اثیر هاي ما تات و اساااتداللاسااات. این جسااامانی بودن بر تولید معنی و بیان ما، فهم تجربی 
آورد تا (. اساااتعارۀ مفهومی این امکان را فراهم می6864، 6گایارد )لیکاف و جانساااون می

ها ارهشود. استعهاي ذهنی به کار برده هاي تجربهحرکتی براي حوزه -تصااویر حوزۀ حسی 
ر این اساااس اگ اند. برهاي تصااویري بنا شااده وارهتر به نام طرحايخود در یک قلمرو پایه

کنیم. بخواهیم معناایی انتزاعی را بیاان کنیم از تجارب بدنمند و پیش مفهومی اساااتفاده می  
 مند وهاي تصااویري همان ساااختارهاي دانش هسااتند که مسااتایماً از تجربة بدن   وارهطرح
یابند. از نظر لیکاف و سایر معناشناسان شناختی، سنگ بناي ساختار مفهومی تکوین میپیش
ام اي به نفهومی، طرح وارۀ تصااویري اساات و تمام اندیشااة بشاار نهایتاً در قلمروهاي پایه   م

در یک تعریف ( 39:6866هاي تصویري زمینه سازي می شوند )اردبیلی و روشن،وارهطرح
با رد فواره یک الگوي تکرارشونده و پویاست که برآیند تعامل هر طرحکلی باید گفت که 

 (. 2889ان، رنر و دیگر)هستی است 
هاي تصاااویري، تجارب مربوط به حرکت فیزیکی وارهبنابراین، بر اسااااس نظریة طرح

هاي حرکت انسان و مشاهده سایر پدیدهشاود ما از حرکت انتزاعی سخن بگوییم.  باعث می
اي انتزاعی از این حرکت فیزیکی وارهاي در اختیار انساااان قرار داده تا طرحمتحرک تجربه
رد. اي در نظر گیپدید آورد و براي آنچه قادر به حرکت نیست، چنین ویژگیدر ذهن خود 

به عنوان یک موجود زنده، در »گوید: جانساااون براي بیان اهمیت تجربة بدنمندِ حرکت می
م که شویشویم. اساساً از طریق حرکت است که در جهانی ساکن میحال حرکت متولد می
 حرکت داراي آغاز و پایانی است. (. 6861، 2شود )جانسونبراي ما معنادار می

 -8هدف یا ناطه پایان و  -2مبادأ یا ناطه شاااروع،   -6در هر طرح وارۀ حرکتی اجزاي 
کند، وجود دارد. از این رو، هاي پیوسااته که مبدأ را به هدف وصاال می یک توالی از محل

 (.6867 هایی براي رفتن از یک ناطه به ناطه دیگر هستند )جانسون،مسیرها راه
وارۀ حرکتی در زیرساااخت شااناساای شااناختی معتادند که طرحپژوهشااگران حوزۀ زبان

وارۀ حرکت، ناطة شروع، حرکت و پایان دارد که در مفهوم گیرد. طرحمفهوم سفر قرار می

                                                            
1. Johnsin,M.Lakoff,G. 
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، 6ها به ترتیب ناطة عزیمت، مساااافرت و ماصاااد وجود دارد )کوچش سااافر، متناظر با آن
6868 .) 

توان هاي حرکتی هستند، میوارههایی را که نشاانگر کاربرد طرح ینهدر زبان فارسای قر 
هاي اسااامی، فعلی و حرفی تاسااایم کرد. رفتن، رسااایدن و مشاااتاات و   به ساااه نوع قرینه

ند. وارۀ حرکتی هستدهنده کاربرد طرحهایی هستند که نشانترین فعلهاي آن، مهممعنیهم
 ماتی مانند مبتدي، منتهی، طریات، سالک، نشانگرهاي ما، اسمی هستند. کلدومین نوع قرینه
ه دهد کگاهی نیز کاربرد حروف اضاااافه نشاااان میهاي حرکتی هساااتند. وارهکاربرد طرح

ترین حروف اضاااافه به کار داند. مهمعارف در ذهن خود یک مفهوم انتزاعی را مسااایر می
 هستند. « به»و « از»رفته در دو اثر 

رفانی به تجارب عرفانی عرفا دسترسی نداریم؛ تنها زبان را در بررسی متون درجة اول ع
دهد. از آنجا که در اختیاار داریم؛ همین مساااأله اهمیت پرداختن به زبان عرفا را نشاااان می  

شاناسی شناختی است براي تحلیل زبان  اي مهم در زبانهاي تصاویري نظریه وارهنظریة طرح
د، هاي تصاااویري ماوالتی پایه هساااتن وارهنکه طرحایم. با ایو تفکر عرفاا از آن بهره گرفته 

د. شاااوها میوارهتفاوت در فرهنگ و تجارب زیساااته باعث ایجاد تفاوت در کاربرد طرح
عرفان عابدانه و عاشاانه، دوگونة متفاوت از عرفان هستند. پرسش اصلی در همین جا شکل 

 گیرد. می
د هاي موروارهود چه تفاوتی با طرحشااهایی که در عرفان عابدانه اسااتفاده میوارهطرح

را  الاضات همدانیاساتفاده در عرفان عاشااانه دارد؟ براي پاسااخ به این سؤال سنایی و عین  
است  همدانی متعلق به کانون عرفانی مرکز ایران تالاضاا عنایت به اینکه عینایم. ببرگزیده

ه که اولی عارفی رادیکال است کزید و نیز با توجه به اینو سانایی در کانون شارق ایران می  
اش تا حدود رو که در منظومهجاان بر سااار کالم آتشاااین خویش نهاد و دومی عارفی میانه  

هایی که این دو براي بیان سااالوک وارهطرح بند بوده،بسااایار زیادي به ظاهر شاااریعت پاي
 ؟ هایی داردو تشابه هاچه تفاوت برند،عرفانی به کار می

ها ارائه شاااده اسااات. هاي متفاوتی از آنبنديع مختلفی دارند و دساااتهها انواوارهطرح
وارۀ حرکتی محدود دارد که پژوهش خود را به بررسااای طرحمحدودیت مااله ما را وا می

 کنیم. 

                                                            
1. Kovecses,z.  
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بندي هاي کیفی دستهتحلیلی دارد و ذیل پژوهش -پژوهش حاضر رویکرد توصیفی
ند، وارۀ حرکتی سلوک عرفانی داشتدر دو اثر طرحابتدا تمام جمالت و ابیاتی که شود. در می

استخراج کردیم. پ  از آن به بررسی تأثیر تجارب بدنمند در زمینة حرکت در 
 پردازي عرفا پرداختیم. مضمون

 . پیشینة پژوهش  0
شناسی شناختی نوشته یا ترجمه شده که جزء منابع این در ایران چندین کتاب در مورد زبان

ها در بیان عرفا و چگونگی اسااتفادۀ وارهت. بحث اصاالی ما ناش این طرحاسااپژوهش بوده 
پردازیم هایی میعرفا از این ماوالت پایه اسات. به همین دلیل در بررسای پیشینه به پژوهش  

 اند.هاي تصویري در آثار عرفا پرداختهوارهکه به کاربرد طرح
ترین پژوهش را اساات: قدیمیشااده  هاي زیر تألیفها و رسااالهنامهدر این ارتباط پایان
وارۀ بررسااای طرح»نامة خود با عنوان اسااات. او در پایان انجام داده 6868طاهري در ساااال 

هایی را که در وارهوارۀ حجمی، مکانبراساس طرح« حجمی معبد و نور در غزلیات شام  
هش به پژو اساات. اینشااوند، بررساای کرده مثنوي به واسااطة حضااور نور تبدیل به معبد می

 وارۀ حجمی قابل تبیین هستند. پردازد که بر مبناي طرحشواهدي می
ها در عرفان انجام شاااده وارهدو پژوهش دیگر در ارتباط با ناش طرح 6868در ساااال 

 يریتصو يهاوارهطرح ةسیو ماا یبررسا »کالی با عنوان اسات: نخساتین پژوهش را محراب  
اسااات. او در این پژوهش، در چارچوب نظریة نده به انجام رساااا« و حافظ يساااعد اتیغزل

به  کار رفته در غزلیات سعدي و حافظهاي بهوارهمعناشناسی شناختی و براساس تحلیل طرح
این پژوهش توانسااته اساات ارتباط  پردازد.نگرش و شااخصاایت این دو می تحلیل و ماایسااه

ها حافظ و شاایوۀ نگرش آنهاي به کار رفته در غزلیات سااعدي و وارهخوبی بین نوع طرح
« الطیروارۀ حرکتی در منطقبررسااای طرح»برقرارکناد. در همین ساااال، طااهري در مااالة    

این  کند و برالطیر بررسی میوارۀ حرکتی از نوع افای، عمودي و چرخشی را در منطقطرح
وارۀ ترین طرحوارۀ حرکتی را مهمپردازد. او طرحاسااااس به تحلیل منظومة فکري عطار می

 داند.الطیر میبه کار رفته در منطق
هاي تصااوري در وارهبررساای طرح»نامة خود با عنوان در پایان 6864کاظمی در سااال 
وارۀ حجمی، قدرتی و حرکتی به تالش دارد تا با اساااتفاده از ساااه طرح « غزلیاات سااانایی 
فکري  منظومة تري از غزلیات سنایی دست یابد. این پژوهش از آن نظر که بهشاناخت دقیق 
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پردازد، نزدیکی بیشاااتري به پژوهش ما دارد با این تفاوت که جامعة آماري ما ساااناایی می 
 حدیاه بوده که از نظر مضمونی با غزلیات متفاوت است. 

هاي تصوري وارهتحلیل طرح»، پژوهشی با عنوان 6867صاادقی و همکارانش در ساال    
ا هدف ب« ی فرهنگی )مطالعة موردي: آب و آتش(شناسدر اشاعار موالنا بر پایة دیدگاه زبان 

رگرفته از هاي بوارهآشانایی با نظام استعاري و فرهنگی آب و آتش به تحلیل شناختی طرح 
 پردازند. این دو عنصر در مثنوي و کلیات شم  می

ر اي دوارههاي استعاري و طرحتحلیل نگاشاات»اي با عنوان عباسای و همکارانش مااله  
ها در این مااله اند؛ بررسای استعاره تألیف کرده 6863در ساال  « در آثار مولوي مفهوم اجل

 ها بر اساااس نظر ایوان و گرین صورت گرفتهوارهبندي طرحبراسااس نظر کوچش و دساته  
 است. 

 هاي استعاري( در رساالة دکتري خود به بررسی و تحلیل نظام 6863پ  از آن توفیای )
ها و وارهر غزلیاات شااام  پرداختاه و تالش کرده بین طرح  هااي تصاااویري د وارهو طرح
همواره در  وارهطرح»رسد که بینی موالنا ارتباط برقرار کند و سرانجام به این نتیجه میجهان

 (6863)توفیای و دیگران، « بینی است.خدمت جهان
ري هاي تصویوارهدر رسالة دکتري خود به بررسی طرح 6488عضاوامینیان نیز در ساال   

عادم در معاارف بهااءولاد و مثنوي مولوي پرداختاه اسااات. این رساااالاه به بررسااای تمام        
و توانساااته با  ها پرداختهوارههاي طرحهااي مرتبط باا مفهوم عادم و زیرمجموعاه    وارهطرح

 ها، این مفهوم را در مثنوي و معارف ماایسه کند.وارهتحلیل طرح

 ات و نظریات عرفانيوارۀ حرکتي در اصطالح. استفاده از طرح2
هاي ساایر و ساالوک اساات. این اهمیت زمانی  وارهترین طرحوارۀ حرکتی یکی از مهمطرح

« ودنطی طریق و راه پیم»شود که توجه کنیم سیر و سلوک در لغت به معناي آشاکارتر می 
اند و ترقی روحی را به سافر و سیر تشبیه کرده »گوید: اسات. دهخدا در مدخل این واژه می 

رد خود را گیاتر است. صوفی که در طلب خدا پا به راه میز همه تشبیهات این تشبیه جامعا
نامد در حایات همان آنچه دهخدا تشااابیه می« نامد....می« مرد راه»و « راهرو«، «ساااالاک »

 . پییر نیستوارۀ حرکتی است که بدون استفاده از آن، بیان تکامل روحی امکانطرح
ا نیز از هبینیم که آنکنیم، میا را از سااایر و سااالوک بررسااای میزمانی که تعریف عرف

ساالوک در لغت عرب، »گوید: اند. نساافی در تعریف ساالوک میواره بهره بردههمین طرح
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االطالق، یعنى رونده شاید که در عالم ظاهر سیر کند و شاید که عبارت از رفتن اسات على 
سلوک عبارت از رفتن مخصوص است و در عالم باطن سایر کند و به نزدیک اهل تصوف  

 «همان سایر الى اهلل و سایر فى اهلل اسات و سیر الى اهلل نهایت دارد و سیر فى اهلل نهایت ندارد   
با اسااتفاده از « رفتن»و « ساایر»(. تمام مفاهیم و عبارات این تعریف همچون 6836)نساافی، 

ک بدان که به نزدی»گوید: می اند. او در ادامهحرکتی بیان شده ۀوارتجارب بدنمند در طرح
ل و از افعال بد به افعا اهل تصااوف ساالوک عبارت از رفتن اساات از اقوال بد به اقوال نیک 
(حرکت، 688)همان: « نیک و از اخالق بد به اخالق نیک و از هساتى خود به هستى خدائ 
وارۀ گیري از تجارب طرحمبادأ و ماصاااد در این جمالت کاامالً انتزاعی اسااات و باا بهره    

اي به این بیندیشااایم که ما موجوداتی معلق در هوا یا آب لحظهاسااات. حرکتی بیان شاااده 
توانسااتیم از حرکت انتزاعی سااخن بگوییم؟ آیا نساافی بودیم؛ آیا در این شاارایط باز هم می
 توان بیان چنین جمالتی را داشت؟ 

سیر »د. انه شدهوارۀ حرکتی ساااختگیري از طرحبسایاري از اصاطالحات صاوفیه با بهره   
اي از این اصااطالحات هسااتند. نمونه« اساافار اربعه»و « عروج»، «راجعان»، «خطوه»، «انفساای

ود، شااکه در حوزۀ ساایر و ساالوک و نظریات عرفانی طرح می  همچنین بعضاای از نظریاتی
وارۀ حرکتی دارد. براي نموناه، عرفاا براي بیان علت آفرینش از اصاااطالح   اي از طرحبهره
ها معتادند حرکت در تمام موجودات ساري و جاري است؛ کنند. آناساتفاده می  «حرکت»

کنند. حرکت در ذات حق در حرکت حبی، حتی ذات حق و موجودات مجرد حرکات می 
دانیم که در تمام این تفاساایر حرکت ظهوري، جالئی و اسااتجالئی قابل تصااور اساات. می 

ي بیان مااصاااد و تفکرات خویش چاره اي پردازان عرفان برافیزیکی وجود نادارد و نظریه 
وارۀ حرکتی ندارند. خارج شااادن موجودات از عدم به وجود حرکت جز اساااتفاده از طرح

 حرکتی است. -فیزیکی نیست، بلکه حاصل تجارب بدنمند در حوزۀ حسی

 . جغرافیاي سفر در عرفان3
و احادیثی  6 ﴾حَبْلِ الْوَرِیدِ نَحْنُ أَقْرَبُ یِلَیْهِ مِنْ﴿سااانایی و قاضااای بر حساااب آیاتی همچون 

شاااهري و دیگران، دانند )ريخدا را در دل حاضااار می«: قلُب المؤمن عرش اهلل »همچون 
گنجد. سفر به سوي خدا تنها گنجد؛ اما در دل مؤمن می(. خداي عرفان در عرش نمی6868

                                                            
 61 آیة ،98 سورۀ. 6
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سخن  در دل وارۀ حرکتی از یافتن خداگیري از طرحیک مفهوم نمادین است و عرفا با بهره
توان باا دل از دل به دل رفت و به  واره چگوناه می گیري از این طرحگویناد. جز باا بهره  می

نیساات؟ در این ساافر، حرکتی طوالنی و پر پیچ و خم به « جاي»خدایی دساات یافت که در 
 .تر استسوي معبودي داریم که از رگ گردن به ما نزدیک

 6یواره حجم، جغرافیاي سفر ترکیبی از طرح«راه خداوند در دل اسات »بر مبناي گزارۀ 
و حرکتی اسااات؛ یعنی دل همچون حجمی در نظر گرفته شاااده که راه سااالوک درون آن 

 بینیم. است. این کاربرد را در حدیاه و تمهیدات نیز می
 «راه»وارۀ حجمی و کلمة نشانة کاربرد طرح« در»در جمالت زیر، کاربرد حرف اضاافة  

وارۀ حرکتی است. مسیر سلوک درون حجمی به نام دل قرار دارد طرح دهندۀ کاربردنشاان 
 و ناطه شروع، مسیر و ماصد همه درون دل قرار دارد و طالب باید راه در خود کند.

ن در زمی -تعالى -خدائ ائ دوساات جوابى دیگر بشاانو: راه پیدا کردن، واجبساات؛ اما راه »
و فض »یست؛ طریق اهلل در باطن تست؛ نیسات، در آسامان نیسات، بلکه در بهشات و عرش ن    

این باشد. طالبان خدا، او را در خود جویند زیرا که او در دل باشد، و دل در باطن « أنفسُکم 
 (.6846)همدانی، « ایشان باشد

. «وَ فِی أَنْفُسِکُمُ أَ فَال تُبُصِرُونَ»راه طالب خود در اندرون اوسات، راه باید که در خود کند  »
 الالب بیت»طالب دل رونده است که هیچ راه به خدا نیست، بهتر از راه دل همة موجودات، 

 (.28)همان: « همین معنى دارد« اهلل

کند. وارۀ حجمی اساات، استفاده میعالوه بر این قاضای از اساتعارۀ کعبه که یک طرح  
قلب المؤمن »قلب مؤمن هم مون  اوسات و هم محب اوساات و هم موضااع اساارار اوست  »

. هر که طواف قلب کند ماصاااود یافت و هر که راه دل غلط و گم کند چنان «هعرش الُل 
 (.24)همان: « دور افتاد که هرگز خود را بازنیابد

گاه کند و جایوارۀ حجمی اساات، اسااتفاده میساانایی نیز از اسااتعارۀ کعبه که یک طرح
 داند.خداوند را در دل می

                                                            
 هاي محصور شده یا داراي حجم است.مفهوم حجم حاصل تجربة مستایم بدنمند ما نسبت به موقعیت. 1
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     درساااات بااه دان کااعبااه چااو ماومان   دل
 

 
 

  سااااتدل حیااات کنشااامعنی باات
 

 (6867)سنایی،  

اي جز رجوع به درون دل و از آنجا که هدف سالوک رسیدن به خداست، عارف چاره 
پیمودن مسیر و سفر در دل نخواهد داشت. سفري که با پاي نیست؛ درون دل و براي رسیدن 

 گیرد. به خدایی است که تنها در دل جاي می

     جاااي اناادر ناابااود مااطاالااوب  چااو پاا 
 

 
 

 پاااي از سااااافاارت او ساااااوي بااودناا
 

 (668)همان:  

ترین پیامد . مهم6مظروف شاادن راه ساالوک درون دل پیامدهاي شااناختی خاصاای دارد 
مظروف شادن مسایرِ سایر و سالوک در دل حفاظت است و انعکاس این عایده که آنچه از     

کند نه عال اساات و نه شاارع. این دل اساات که راه ساایر و ساالوک را در عرفان حمایت می
کند؛ به همین دلیل بسیاري از کارهاي عرفا همچون خود جاي داده و از عااید عرفا دفاع می

گیري از جاه و ماام، دسات کشیدن از آرزوها و حتی بریدن از دوستان و  ها، کنارهریاضات 
ر گنجد و نه دکنند، نه در ظرف عال میها توصاایه میخویشااان که ساانایی و قاضاای به آن 

اي همین ناش حفاظتی، قاضای معیار درساتی هر چیزي را صاادق دل   ظرف شارع. در راسات  
هرچه پیش آید، باید که محل و مفتى آن صادق دل باشد. اگر دل فتوئ دهد امر  » داند. می

 (.6846)همدانی،   «کن؛ و اگر فتوئ ندهد ترک کن، و اعراض پیش گیرخدا باشد مى
طور که در تجارب دارد. همانقرار داشاااتن راه سااالوک در دل، پیامد مهم دیگري نیز  
رسااند، راه سلوک هم باید  بدنمند، مسایر صااف و بدون مانع انساان را زودتر به ماصاد می    
کند عارف، کعبة دل خویش را از عاري از موانع باشاااد. به همین دلیل سااانایی توصااایه می

 هایی چون حرص، بخل، غرور و کینه پاک کند. بت

 کاان مااطااهاار   بااتااان  از را کااعاابااه  
 

 
 

 کااان ماااناااور را تاااوحااایاااد عشااااامااا
 

                                                            
ها عبارتند از: محافظت کردن، محدود و ماید کردن، ترین آنوارۀ حجمی چندین پیامد شناختی دارد.که مهمطرح. 6

( پیامد حفاظت به آن معناست که ظرف از مظروف خود 62-6867: 74: )جانسونقابل مشاهده شدن، مرزبندي و تعدي 

 شود.کند. همانطور که عینک تا زمانی که درون جاعینکی قرار دارد، حفاظت میحفاظت می
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 (6867)سنایی، 

کند و معتاد است سالک باید درون خود را قاضای نیز بر اهمیت پاکی درون توصیه می 
درجه دوم پاکى جساتن اندرونسات از خصال ذمیمه، چون   »نیز همچون ظاهرش پاک کند. 

 (.6846)همدانی، « هاحسد و کبر و بخل و حاد و حرص و مانند این خصلت
همین پیامد، مانع بودن هر ماوله بساااتگی به این دارد که در دل قرار دارد یا نه؛ باه دلیل  

ماوالت زمانی مانع هستند که در دل قرار بگیرند. هم از این رو است که در عرفان کاري با 
دانند؛ براي هاا را تاا زمانی که در دل جاي نگیرند، مانع نمی  موانع اجتمااع نادارناد و ماولاه    

هاي دنیایی نیساات. در این شرایط اي جز پییرفتن ماامداند که گاهی چارهینمونه سانایی م 
براي آنکه حب  .باایاد آن را پییرفت، اما حب و دلبساااتگی به آن را نباید در دل جاي داد  

( و آن را چیزي 6867)سنایی، « کاله را آتشاین داشت »ماام و کاله در دل جاي نگیرد باید 
 به حساب نیاورد. 

د. دانراه ساالوک را یک حجم می» در»یر ساانایی با اسااتفاده از حرف اضااافه ابیات ز در
« طریات»در مصارع دوم هم نمایانگر این است که این ظرف، دل است.  « دل»کاربرد کلمة 
وارۀ حرکتی اساات. در این ابیات ساانایی علت مانع بودن ماام اي براي کاربرد طرحنیز قرینه
 کند.پر از آتش می -ه سلوک استکه را-داند که دل را را این می

 ماادار کاااله و سااااار طااریااااات   در
 

 
 

 نااار پاار دل شااااامااع چااو داري نااه ور
 

 (6867)سنایی،  

 . نوع حرکت در دو اثر4
سااانایی با همین «. هر چه در باالسااات مهم اسااات»واره وجود دارد که در ذهن ما این طرح

در باال قرار دارد. براي گوید؛ تمام چیزهاي خوب تجربة بدنمند در مورد سالوک سخن می 
 «حرکت صاااعودي»توان رسااایادن به خدا باید به باال حرکت کرد؛ این نوع حرکت را می 

به مفهوم فیزیکی آن در سلوک وجود ندارد و سنایی « باال»و « صعود»نامید؛ در صورتی که 
 کند. این نوع حرکت در حدیاه غالب است. از تجارب بدنمند خود استفاده می

 دهندۀ حرکت صعودي است. نشان« باال»و « علیین»زیر استفاده از کلمات در ابیات 

 را مااناازل  شااااایااب و باااال بااهاار 
 

 را جااان کاانااد  قااوي دل حااکااماات  
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 (681)همان: 

 جساااات باااال چو دلش عااناادلیااب
 

 جسااااات  پااهاانااا   شااااارع درازاي در 
 

 (291)همان: 

 باالاانااد بااام سااااوي بساااایااار پااایااه
 

 خرساااند شاااوي چون پایه یک باه  تو 
 

 (681)همان: 

 زورق بااه فااکاان  در خااوبشاااااتاان 
 

 عاالاایاایاان  بااه رساااای ره ایاان از کااه 
 

 (448)همان: 

دهد جهت در ابیات زیر نیز نشان می« نردبان»و « بام»هایی مثل اساتفادۀ سنایی از استعاره 
 سلوک به سمت باالست. 

 شاااناس بام ساااان بااه را کال  عاال 
 

 حااواس بااام، ساااااوي پااایااه  نااردبااان  
 

 (466)همان: 

 اساااات جااان گلشااان بااام حق علم
 

 ساااات برهااان عااال و ح  نااردبااان، 
 

 (481)همان: 

 ازل آسااااامااان بااهاار  از ناایسااااات
 

 عااماال و عاالاام ز بااه پااایااه نااردبااان 
 

 (449)همان: 

 تاااو بااارآیااای اگااار کاااار در از
 

 تااو باارآیاای  دیاان بااام باار کااه دان 
 

 (412)همان: 

 اساات وجل پر سااراي کاین درگیر
 

 اساااات اجاال بااام و عمر پااایااه نردبااان 
 

 (914)همان: 

 اسااات دل بام ساااوي کااه دبااانینر
 

 اساااات خااجاال او زیاار عاارش پااایااة 
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 (1776)همان: 

استفاده از استعارۀ چاه و رسن در بیت زیر نیز شاهدي بر حرکت صعودي است. کسی 
بهره است در فرود و پایین قرار دارد. قرآن رسنی است که به حرکت که از معانی قرآن بی
 کند. صعودي او کمک می

 راهی اشااااااانعاا و او اساااات رهبر
 

 چاااهاای غااافااالن و او اساااات رساااان 
 

 (281)همان: 

شواهدي که براساس آن بتوان گفت قاضی نیز همچون سنایی با تجربة حرکت صعودي 
« وعل»و « رفعت»اندیشد، کم و ضعیف است. یک جا قاضی از کلمات در مورد سالوک می 
 گیرد. براي سلوک بهره می

رفت باشاند، و در قیامت با رؤیت و وصلت باشند، و در  اما طایفه دوم امروز با حایات و مع»
اام ماعد و م«. إِن الْأَبُرارَ لَفِی نَعِیم  وَ إِن الْفُجارَ لَفِی جَحِیم » هر دو جهان در بهشاات باشااند که

 کَال إِن کِتابَ الْأَبُرارِ لَفِی عِلیینَ وَ ما أَدُراکَ ما عِلیونَ. کِتابٌ» این طاایفاه، علیین بااشاااد که   
 (.6846)همدانی، « به قربت و معرفت، رفعت و علو یابند«. مَرْقُومٌ یَشْهَدُهُ الْمُقَربُونَ

قرینه دیگر زمانی اسات که قاضای از عوالم ملک، ملکوت، جبروت یا رسیدن به عرش   
توان نمایانگر این نوع در بند زیر را می« اعلی»و « اسااافل»گویاد. کلمات  الهی ساااخن می
 سلوک دانست. 

باید کرد که از ملک بملکوت رسااى، و عزیز بجالل قدر لم یزل که چندان ساالوک مى ائ»
 (.16)همان: « باید کرداز ملکوت اسفل تا بملکوت اعلى رسى چندان سلوک مى

اسااات. « اي زنجیروارحرکت دایره»شاااود آنچاه در تمهیادات به صاااراحت یافت می  
راي اند. او به زنجیروار به هم متصل شدههایی دارد کاي بدنمند از دایرهالاضاات تجربه عین

کند. وارۀ حرکتی ترکیب میبیان مفهوم انتزاعی ساالوک به ساااوي اهلل این تجربه را با طرح 
ارف اند، عهایی هساااتند که روح عارف را دربرگرفتههایی همچون نفی یا اثبات دایرهمااام 

رد که باید تالش کند تا واباایاد مادتی در هر دایره حرکت کند، اما نباید متوقف شاااود، بل   
« او را با پناه عزت گیرد« هو»دایره » قرار بگیرد و« اهلل»دایرۀ بعدي شاود و سرانجام در دایرۀ  
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اساات که سالک حرکت  (. گاهی آیات رسایدن به معرفت قرآن نیز یک دایره 842)همان: 
ء إن اهلل بکل شض»باش تا دولت دست دهد، خود را بینى در دایره »رسد. کند و به آن میمی

عاي (. بنابراین، از آنجا که ماام672)همان: « او محیط بناده بااشاااد و بنده محاط او  « محیط
ت اي اسکند، حرکت سالک دایرهعرفانی، دایره هساتند و عارف مدتی در هر ماام سیر می 

ي بعدها پیوساته هستند و خواست الهی عارف را از یک دایره وارد دایره  و از آنجا که ماام
ما نام این نوع هاا همچون زنجیر به هم متصااال هساااتند.   توان گفات این دایره کناد، می می

 ایم.نهاده« اي زنجیروارحرکت دایره»حرکت را 
و سااالوک و حرکت از اولی به دومی و « االاهلل»و « ال» ۀدر عبارات زیر قاضااای از دایر

 ايدیگر بر حرکت دایرهنیز شااااهدي « دور» ةگویاد. کلم اهلل ساااخن می ۀساااپ  باه دایر 
 زنجیروار است. 

عالم عبودیت است و فطرت، و « ال یله»شود! دانم که چه گفته مىدریغا از دسات خود نمى »
إن اهلل خلق »باشد « ال یله»عالم الهیت و والیت عزت. دریغا روش ساالکان در دور  « یال اهلل»

ثم رش علیهم من »آیند. « اهلل» رساااند در دایره« اال اهلل»؛ پ  چون بادور  «الخلق فض ظلمُة 
دایره نفى اساات؛ اول قدم، در این دایره باید نهاد: « ال»این نور با وئ بمناجات درآید. « نوره

لیکن متوقف و سااکن نباید شاد که اگر در این ماام سالک را سکون و توقف افتد، زنار و   
یابى در دایره « اال اهلل»ب چه خبر دارد! هر صد هزار سالک طال« ال یله»شرک روئ نماید. از 

؛ چون باادیاه ماادون اهلل به پایان بردند، پاسااابان    «یال اهلل»الئ نفى قادم نهاادناد بطمع گوهر    
 (.74)همان: « ایشان را بداشت سرگردان و حیران« یال اهلل»حضرت 

 بداشاته است، صد هزار « ال»چه خطر دارد؟ عالمى را در دایره « ال»دریغا چه دانى که دایره »
د. رس« اال اهلل»اند. در این راه جان، آن باشد که به جان شدهجان کرده اسات و بى جان را بى

، کمالیت جان ندارد، چون کشاااش جیبة من جیبات «اال اهلل»آن جان که گیرش ندهند به 
 وکننده انصاارت« وَ إِن جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ» درآید، مرد از دساات او نجات و خالص یابد که

 ( .79د )همان: با وئ دهن« نَصُرٌ مِنَ اهللِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ» شود، و توقیع نصرت

ی شود که سالک به دایره محااان برسد. قاضدر بیت زیر کنار گیاشتن عالیق سبب می
 داند. رسیدن به ماام باالتر را رسیدن به یک دایره می
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 نزنی هم بر عالیاساااات چااه هر تااا
 

 نااازنااای دم ماااحاااااااااااان دایااارۀ در 
 

 (21)همان: 

 شااود و ایندر عبارت زیر نیز رساایدن به معرفت باعث خروج سااالک از یک دایره می 
 کند. خروج زمینه وارد شدن به دایره بعدي را فراهم می

 وَ مِنَ الناسِ مَنْ» پ  بدایت توحید، مرد را پیدا گردد. مرد را از دایره این قوم بدر آرد که»
 (.92)همان: «  وَ بِالْیَوُمِ الْآخِرِ وَ ما هُمُ بِمُؤْمِنِینَیَقُولُ آمَنا بِاهللِ

عنی اندیشااد؛ یبنابراین، ساانایی با تجربه بدنمند حرکت صااعودي در مورد ساالوک می  
لت هاي دینی خداوند به عکند. بر مبناي انگارهعارف در سلوک از پایین به باال حرکت می
خود  کند تا به اصلن از خاک به افالک سیر میبرتري بر تمام وجودات در باالسات و انسا 

برد. یکی از کارکردهاي اي بهره میباازگردد. اما قاضااای از تجربة حرکت زنجیروار دایره 
دایره نماد »گویاد:  در مورد نمااد دایره می  6دوبوکورکهن الگوي دایرۀ جبرگرایی اسااات. 

آن اسااات. اینجاسااات که فعالیت آسااامان، دخول پویا در کیهان، علیت آن، ناش تادیري 
د و کنپیوندد که میل به آفریدن دارد و زندگی را ایجاد میدایره باه نماادهااي الوهیات می    

در »گوید: هجویري نیز در کشف المحجوب می (.6866)دوبوکور، « نظم و ترتیب می دهد
از این رو، (. 6879هجویري، (« هر چاه کناد و گویاد و نگرد، هماه انادر دایرۀ امر باااشاااد     

. تواند انعکاس تادیرگرایی او باشدگیري عین الاضاات از نماد دایره براي ساالوک می رهبه
 کند. این خداوند یا کالم او است که عارف را از یک دایره خارج و وارد دایره بعدي می

بینی اي دیگر نیز با نوع عرفان و جهانماایسة نوع حرکت در حدیاه و تمهیدات از جنبه
شود هر تالش ارد. زمانی که حرکت در خط مساتایم صاعودي انجام می  دو عارف ارتباط د

 و سلوکی باعث باالتر رفتن خواهد شد. 

 تاااو آیااای در اگااار کاااار در از
 

 تااو باارآیاای  دیاان بااام باار کااه دان 
 

 (6867)سنایی، 

                                                            
1. Dubokur,,M. 
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اما زمانی که حرکت درون یک دایره باشااد، احتیاج به نیرویی براي خروج از این دایره 
تمهیدات این نیرو معرفت، جیبه و خواساات خداوند اساات که عارف را از  وجود دارد. در 

ها بیرون آمدن سهل ائ عزیز چون جیبه جمال اهلل در رسد، از دایره» کند.ها بیرون میدایره
د هر ص» چه بساا عارفی تا پایان در یک دایره بماند و متوقف شود (. 6846)همدانی، « باشاد 

ون ؛ چ«یال اهلل»الئ نفى قدم نهادند بطمع گوهر ۀ ابى در دایری« اال اهلل»هزار ساااالاک طالب  
« رانایشان را بداشت سرگردان و حی« یال اهلل»بادیه مادون اهلل به پایان بردند، پاسبان حضرت 

از همین روساات که در حدیاه اگر فضاال خدا همراه باشااد، هر انسااانی توان    (.74)همان: 
ر تمهیدات هر انسااان بر اساااس فطرت خود و خواست رسایدن به درگاه الهی را دارد، اما د 

 هایی دارد.خدا در سلوک محدودیت

 . مقصدگرایي در حدیقه و تمهیدات  5
بریم که آنچه در عرفان اهمیت دارد، توجه به وارۀ حرکتی در حدیاه پی میبا بررسی طرح

، رسیدن یاش براي پیمودن مسیر زندگماصاد است؛ یعنی عارف کسی است که تنها انگیزه 
به خداوند اساات. از این رو، همه چیز حکم وساایله را دارد؛ ارزش هر چیز در مساایر به آن   

رساند یا خیر. به همین دلیل سنایی هر کاري بجز آنچه را در است که عارف را به ماصد می
 اهمیتبه خوبی بیانگر بی« بازي»و « مجاز»هاي داند. واژهدهیم، مجازي میراه حق انجام می

بودن تمام آن چیزي اسات که ناشی در رساندن ما به ماصد ندارند؛ زیرا در تجارب بدنمند  
ها بازي و مجاز بودن نشاان غیراصیل و غیرحایای بودن و اموري است که نباید خیلی به آن 
شود و توجه کرد. سنایی با استفاده از این کلمات، خواستار توجه کامل سالک به ماصد می

در حایات سنایی رسیدن به خدا را تنها راه اصیل «. او را نه بیش و نه کم باشراه »گوید: می
داند که سااالک باید در آن حرکت کند و به چیزي جز دوساات که وصااالش  و حایای می

 هدف عارف است نیندیشد.

 دان مجااازي حااق راه جااز چااه هاار
 

 دان بااازي دوساااات یاااد جز چااه هار  
 

 (6867)سنایی، 

 باااش آدم چااو آدماای ز اگاار تااو
 

 باااش کاام نااه و باایااش  نااه را او راه 
 

 (479: )همان
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ارزش  وارۀ حرکتی بیشترینگانة طرحعین الاضاات نیز همچون سنایی از بین عناصر سه 
 دهد، ناشاایو اعتبار را براي ماصااد قائل اساات. در نظر او، آنچه به مبدأ و مساایر ارزش می 

ی از رود که حتی نشانجایی پیش میاست که در رساندن عارف به ماصد دارند. این نگاه تا 
 تواند کنش را به عنصري مادس چون کعبه تبدیل کند.  ماصد، بوي وصال خداوند، می

 ماسااات معشاااوقة خیال تا بتکده در
 اساات کنش ندارد بوي ازو کعبه گر

 

 خطاسااات عال از کعبه طواف به رفتن 
    ماسااات کعبة کنش او وصاااال بوي با

 

 (6846: )همدانی
هااي نورانی در تمهیدات گویاي این اسااات که ارزش هر چیز تا جایی  بکثرت حجاا 

در تمهیدات حروف قرآن، غیرت الهی، شااریعت،  .اساات که عارف را به ماصااد برساااند  
هایی هسااتند که با وجود دارا بودن ارزش معنوي، حجاب عشااق، علم و کبریاي الهی ماوله
 یجه رسید که اموري مادس مانند حروفتوان به این نتراه سالوک هساتند؛ با این تفسیر می  

قرآن، عشااق و علم تا وقتی باارزش هسااتند که مانع وصااال به خدا که هدف عارف اساات،  
گوید، اما این امور در دو حالت وارۀ حرکتی سخن مینشاوند. قاضی از امور مادس با طرح 

د و دوم نشااوند: نخساات زمانی که تاثیري در پیشاارفت روحی سااالک ندارتبدیل به مانع می
 شود. است که همه چیز حجاب میاي از رشد روحی رسیده هنگامی که عارف به مرحله

اهمیت نگاه ماصدنگر در تمهیدات آنادر زیاد است که حتی اسالم و میهب هم تنها با 
د شوند. هر چه عارف را به ماصوارۀ حرکتی تعریف میگیري از طرحاین نوع نگاه و با بهره

ماصود طالب از میهب آنست که باشد که آن میهب اختیار کند او »است؛  برسااند، اسالم 
گوید که کفر نیکست و زنهار تا نپنداري که قاضای می » (؛ 67)همان: « را به ماصاد رسااند  

اساالم چنان نیسات. اسالم نزد روندگان آنست که مرد را به خدا رساند و کفر آن باشد که   
 (. 63)همان: « از مطلوب باز ماندطالب را منعی یا تاصیري درآید که 

ه شااوند. در ادامه بیابند یا طرد میبساایاري از ماوالت در دو اثر با همین نگاه، ارزش می
 پردازیم تا زوایاي بحث را آشکارتر کنیم. بررسی چند ماوله می

الحقیقُُه و حُُدیقُُة»شااارع در حاادیاااه، جااایگاااه واالیی دارد. عنوان کتاااب سااانااایی  
گویاي ارزشاای اساات که ساانایی براي شاارع قائل اساات. با این وجود، در  « طریقةالشُُریعه

رساند. این اي است که سالک را به ماصد مینظرگاه سنایی شرع، هدف نیست، بلکه وسیله
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شود که بدانیم در نظر سنایی و قاضی سالک در مرحلی ازسلوک، دیدگاه زمانی تاویت می
کنااد. این نگاااه باااشاااد طی طریق میساااالااک باادون آنکااه از ایمااان مشاااروع برخوردار  

ار شاااود و زنرود که عارف براي قهر نف ، بی دین میکاارکردگرایااناه تا جایی پیش می   
 بندد. می

 دیااناام  باای ناافاا   قااهاار  پاای از
 

 آئاایااناام  ساااااتکساااااتاای بساااااتاان 
 

 (6867)سنایی، 

دهندۀ وساایله بودن دین و شاارع  نشااان« تا»و « از این ره» در ابیات زیر، کاربرد کلمات 
ن کند: در دینیز علیت و هدف را بیان می« تا»ت؛ زیرا چیزي که راه است، هدف نیست. اسا 

کند؛ ه میاستفاد« زورق»را بکوب تا به این وسایله به خدا برسای. همچنین سنایی از استعارۀ   
 اي براي رسیدن به علیین است. دین زورقی و وسیله

 نال شاااد زو چه هر سااااز جان نال
 

 عال به نه حق هب رسااای ایمان باه  کاه  
 

 (2966: )همان

 گزیاادساااتم ایاان خااود بااهاار ز ماان
 

 دیاادسااااتاام  نااجااات ره ایاان کاااناادر 
 

 (136: )همان

 دین زورق بااه فکن در خاویشاااتاان 
 

 عاالاایاایاان  بااه رساااای ره ایاان از کااه 
 

 (448: )همان

گوید؛ براساس دیدگاه ماصدنگر، قاضی الاضاات از اهمیت دین و شرع سخن نمی عین
ود شرع و علم کالم را از رساندن سالک به وصال خداوند ناتوان براسااس تجارب زیستة خ 

 بیند. می
یکی دیگر از ماوالتی که در پرتو نگاه ماصاادنگر به آن پرداخته شااده، علم اساات. در  

« از بهر»نگاه سانایی و قاضای علم زمانی ارزشامند است که انسان را به ماصد برساند. کلمة    
آموزي دارد. علم باید همچون سااانایی به هدف علمدر ابیات زیر نشاااان توجهی اسااات که 

وارۀ حرکتی سااخن نردبانی براي رساایدن به آساامان ازل باشااد. ساانایی از این علم با طرح  
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گوید، اما علمی که با اغراض دنیوي آموخته شااود، همچون چراغی اساات که در دست می
 دزد قرار دارد. 

 بااارد الاااه در سااااااوي عااالااام 
 

 ردباا جاااه و مااال و ناافاا  سااااوي نااه 
 

 (6867 )سنایی،

 بااود راغ و باااغ بااهاار  کااز عاالاام 
 

 باااود چااراغ  را دزد ماار  هاامااچااو    
 

 (442)همان: 

 آمااوزي حشاااماات  بااهاار کااز عاالاام
 

 روزي بااد و دان رنااج حاااصااااالااش  
 

 (6446)همان: 

پسندد که در راستاي ماصد باشد و گرنه حجاب است؛ قاضی نیز تنها علم و معرفتی را می
ست: یکى آنست که بدانى که رضا و ارادت حق تعالى در کنون ائ عزیز علم بر دو نوع اا»

چیست، و سخط و کراهیت او در کدامست. آنچه مأمور باشد در عمل آورئ، و آنچه منهى 
همدانی، )« باشد ترک کنى. پ  هر علم که نه این صفت دارد، حجاب باشد بین مرد و معلوم

6846.) 
راه »د. یابتو نگاه ماصاادنگر اهمیت میدر دو اثر، عشااق نیز ابزار و وساایله اساات و در پر

ت؛ اس« آتشی آب سوز»دهد که عشاق در حدیاه هدف نیست، بلکه  عشاق نشاان می  « بودن
 شاود سرعت حرکت برد به همین دلیل باعث میساوزاند و از بین می ها را میموانع و پلیدي

 عارف بسیار بیشتر شود. 

 شاافق پشاات و صاابح رخسااار ز خود
 

 حااق سااااوي رو پاایااش عشااااق ره در 
 

 (6867 )سنایی،

 اوسااات رهبر عشاااق که آنک  نزد
 

 اوساااات در پردۀ دو هر دین و کاافاار 
 

 (44)همان: 

 طاافاالاایاام  هاامااه مااا عشااااق ره در
 

 ثفلیم همااه ومااا اناادصاااافی عاااشااااااان 
 

 (496)همان: 
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اي مهم و اساااساای اساات. قاضاای عشااق را فرض راه ساالوک  عشااق در تمهیدات ماوله
عشق بنده را بخدا رساند، پ  عشق از » رسد. آن به ماصد می داند؛ زیرا عارف به وسیلةمی

تادس عشق در تمهیدات نیز به خاطر خوش (. 6846)همدانی، « بهر این معنی فرض راه آمد
شدن در زمان حال نیست، بلکه به خاطر ناشی است که در رساندن عارف به ماصد دارد. از 

شود. ست، همراه شدن با عشق ضروري میترین پیر اآنجا که در نظرگاه قاضی عشق، کامل
ى تر، سالک را از عشق نیست. وقتهیچ پیر کامل« ال شُی  أبل  من العشُق  »شایخ ما گفت:  »

هر که را پیر عشق »(؛ 238)همان: « ما الدلیل علض اهلل. فقال: دلیله هو اهلل»شیخ را پرسیدم که 
« ینددن، و معشوق را بر قدر عشق بنباشد او رونده راه نباشد. عاشق بمعشوق بعشق تواند رسی

 (.234)همان: 
شاااود و در مراحل پایانی حجاب رسااایم، ناش این ابزار کمتر میهر چه به پایان راه می

« عاشق را عشق هنوز حجاب راه باشد. و عشق حجاب است میان عاشق و معشوق»شاود.  می
 (.626)همان: 

 ی است، عال است. در حدیاهماولة دیگري که انعکاس نگاه ماصادنگر سانایی و قاضا   
دو نوع عال در راه ساالوک قرار دارد؛ یکی مانع اساات و دیگري راهنما. عال از شااناخت   

تواند. همچنین کامل خداوند عاجز اسات و اگر عارف بخواهد با عال خدا را بشاناسد، نمی  
 زعالی که راهنماي حیله باشاد هم عایله اسات. سانایی براي بیان و شارح این دو مضامون ا     

 کند. قدرتی استفاده می وارۀطرح
 

 او در تااا ولاایااک  رهااباار  عااااال 
 

 او باار باارد را تااو ماار او فضااااال 
 

 (6867)سنایی، 

 توسااات حیلااه رهنماااي کااان عااال
 

 توساااات عایلااه آن تااو عااااال نااه آن 
 

 (1844)همان: 

و بتواند عارف را به ماصد برساند،  که در خدمت شارع و دین باشد  عال تنها زمانی که
عارف در راه سااالوک باشاااد. سااانایی زمانی که از این نوع عال ساااخن  راهنماي تواندمی
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کند در کند. در ابیات زیر ساانایی به ما توصیه میوارۀ حرکتی اساتفاده می گوید از طرحمی
 مسیر سلوک از عال استفاده کنیم. 

 جااان و صاااورت بهر باااد رهابارت  
 

 ایمااان جهااان وآن عااااال جااهااان ایان  
 

 (6648)همان: 

 اوساات رهبر عال که ک نآ خنک
 

 اوساااات مساااخر دین کااار در نافا    
 

 (6146)همان: 

 اوساات رهبر عال که ک آن خنک
 

 اوساااات مساااخر دین کااار در نافا    
 

 (6147)همان: 

گوید و آن را مانع قاضی در تمهیدات سخنی از راهنما بودن عال یا راه عال سخن نمی
ه اصدنگر اوست؛ زیرا قاضی بر حسب تجربداند. این مانع دانساتن نیز برخاساته از نگاه م  می
 رساند.داند که عال او را به ماصد نمیمی

هاي دینی نیز تا زمانی ارزش دارند که ماوالت دیگر همچون ابلی ، دل و شخصیت
 ادسم اموري حتی. هستند حجاب وگرنه باشندناشی در رساندن سالک به ماصد داشته 

اینکه ظاهر قرآن در یک سطح مانع و ند. شومی مانع نگاه همین پرتو در قرآن ظاهر همچون
در سطح دیگر راهنماست، انعکاس نگاه ماصدنگر دو سالک به آیات قرآن است. این 

ات جاي تمهیدات به آیماصدنگري در تمهیدات بیشتر از حدیاه است؛ زیرا قاضی در جاي
ان آن را دارد، آیات کند و در مواردي بنا بر هدف و مضمونی که قصد بیقرآن استناد می
خواهد ابلی  و محمد را کند. براي نمونه زمانی که میهاي دور از ظاهر میقرآن را تأویل

گیرد؛ ابلی  را نور بهره می 6﴾اهللُ نُورُ السماواتِ وَ الْأَرُضِ﴿دو اصل آفرینش بداند، از آیة 
 (. 6846کند )همدانی، زمین و محمد را نور آسمان تأویل می

 گرایي در عرفان در پرتو مقصدگرایيرت. کث1

                                                            
 89، آیة24سورۀ . 6
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گرایی بسیاري از نظریات مطرح شده در عرفان با ماصدگرایی عرفا قابل توجیه است. کثرت
اي از این عااید اساات. براساااس این دیدگاه، ماصااد مهم اساات نه راه؛ به همین دلیل  نمونه

ندریه طور که مالمتیه و قلعرفا معتادند باید با توسال به هر شایوۀ ممکن به خدا رسید. همان  
براي رسااایدن به هدف خویش که تکامل و قرب به خداوند اسااات، گاهی اعمالی خالف  

وجود  6سنایی معتاد است براي رسیدن به خداوند هزار و یک درگاهشارع انجام می دهند.  
و اتحاد  2گراییتوان خدا را شااناخت. نخسااتین گام در کثرتهاي بساایاري میدارد و از راه

 یان، بردباري است. اد

 اسااااات حاالاام او اناادر اول پااایااه
 

 اساااات علم خواجااة تاحااایق    بااه کااه 
 

 (6867)سنایی، 

الاضات نیز بر میهب خاصی تأکید ندارد و فرق گیاشتن بین میاهب را حجاب راه عین
هائ طالب بسایارست در راه خدا که جمله محااان خود مجمل  اما ائ عزیز شارط »داند؛ می
کى مفصل که جمله میاهب هفتاد و سه گروه که معروفند، اول در راه سالک اند. اما یگفته

ده باشاااد کنندر دیده او، یکى بود و یکى نماید؛ و اگر فرق داند و یا فرق کند، فارق و فرق
نه طالب. این فرق هنوز طالب را حجاب راه بود که ماصود طالب از میهب آنست که باشد 

 (.6846)همدانی، « را بماصد رساندکه آن میهب که اختیار کند او 

 

 . خرده مقصدها  7
د ها و کاروانسراهایی براي تجدیدر تجارب فیزیکی وقتی ماصدي دور داریم از مسافرخانه

 ها هدف ما نیست. راه سلوک نیزبریم؛ در صورتی که اقامت در این مسافرخانهنیرو بهره می
هاي ماصااد طوالنی براي خود هدف راهی دور و دراز اساات و عارف براي رساایدن به این

« خرده»ایم. کلمة نهاده« خرده ماصد»گیرد. ما نام این ماصدها را تري را در نظر میکوچک

                                                            
6 . 

 هسااااات در دیااان هااازار و یاااک درگااااه
 

 تاااو دارد راه کاااماااتااارش آناااکاااه بااای      
 

 

  الاضات، بیشتر درون دینی و ناظر بر میاهب مختلف است.ایی و عینگرایی نزد سن. کثرت2
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دهد این ماوالت هدف اصاالی نیسااتند و در این اصااطالح بار ارزشاای ندارد، بلکه نشااان می
 نند. کوک فراهم میهایی دانست که نیروي الزم را براي سلها را همان ایستگاهتوان آنمی

خرده ماصااادهااا در حاادیااه، حول ساااه محور قرار دارناد: دین، عرفاان و خرد. خرده     
در ارتباط با محور نخساات، خرده ماصااد ماامات « شاارع»و « درک ماام پیامبر»ماصاادهاي 

 عرفانی، خود برتر و دل در ارتباط با محور دوم ، عال و علم هم با محور سوم مرتبط هستند. 

 ناارسااااد  دیاان جااهااان رد تااا ماارد
 

 ناارساااااد یااااایاان   ره در گاامااان  از 
 

 (6867)سنایی، 

 دین زورق بااه فکن در خاویشاااتاان 
 

 عاالاایاایاان  بااه رساااای ره ایاان از کااه 
 

 (1866)همان: 

 رخاات آور تااوکاال کااوي بااه پاا 
 

 بااخاات  آیااد پااییااره  آناات از بااعااد  
 

 (482)همان: 

 مرید چو رسااای کی توحیااد بااه تو
 

 تاااجاااریاااد   ره در گاااام ناااازده 
 

 (7619)همان: 

 بارسااای  خارد  در کااه بااایااد پایاش  
 

 باارسااااای  ابااد خااطااة  باادان پاا  
 

 (3689)همان: 

 آز از بااارآي خااارد جاااهاااان در
 

 غااماااز  از پاار کاالاابااة   کااناای  چااه 
 

 (3997)همان: 

در تمهیدات خرده ماصدها، حول محور مفاهیم و عوالم عرفانی است. ماامات عرفانی، 
ها ترین خرده ماصد، مهمخودبرتر، تفسیر عرفانی آیات، عالم ملکوت و درک اسماي الهی

باش تا بدان ماام رساای که هفتاد هزار صورت بر تو عرض کنند، هر »در تمهیدات هساتند؛  
تمام نباشد تا از پرده « عرف ربه»اما »(؛ 6846)همدانی، « صورتی بر شکل صورت خود بینی

ه پرده ت بربوبیت به پرده جمال الهیت رسد و از پرده الهیت به پرده عزت رسد و از پرده عز
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وَ نَفَخْتُ « »یائ»باش تا بر (. »16)همان: « عظمت رساد؛ و از پرده عظمت به پرده کبریا رسد 
با « لعنتى»با تو بگوید که یائ « یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ« »یائ»گیر کنى؛ آنگاه « فِیهِ مِنْ رُوحِی
 (.229)همان: « کندابلی  چه مى

شرع یا خرد نداریم. این تفاوت بیانگر ارزشی است در تمهیدات خرده ماصاد مرتبط با  
 که سنایی براي خرد و شرع در راه سلوک قائل است. 

 گیريبندي و نتیجهجمع
است. هاي عرفا مورد اساتفاده قرار گرفته  پردازيوارۀ حرکتی در اصاطالحات و نظریه طرح

. اندتی سااااخته شااادهوارۀ حرکاصاااطالحاتی همچون اسااافار اربعه، توبه، خطوه و... با طرح
تی وارۀ حرکاي از طرحشوند، بهرهبسیاري از نظریاتی که در حوزۀ سیر و سلوک مطرح می

نند و کاساااتفاده می« حرکت»دارند. براي نمونه عرفا براي بیان علت آفرینش از اصاااطالح 
 قائل به حرکت جالئی، استجالیی، حبی و... هستند. 

اثر تفاوت معناداري دارد. دو عارف براي بیان  وارۀ حرکتی در دونسااابت کاربرد طرح
 کنند. از آنجا که عرفان سااناییوارۀ حرکتی اسااتفاده میپیشاارفت و تکامل روحی از طرح

د از رساااتر بوده و او معتاد اسااات هر انساااانی با تالش به پیشااارفت روحی میگرایانهعمل
محدود به مراتب خاصی ، اما قاضاای هر انسااان را 6گویدوارۀ حرکتی بیشاتر ساخن می  طرح
واره کمتر اساااتفاده داناد کاه فطرت برایش مشاااخص کرده باه همین دلیل از این طرح   می
واره شاااده کناد. تفااوت در نوع مخااطاب نیز باعث تفاوت آماري در کاربرد این طرح    می

                                                            
ست. نمودار اوارۀ پایه، حرکتی، حجمی و قدرتی را ماایسه کرده حنویسنده در پژوهشی دیگر نسیت کاربرد سه طر. 6

 چپ اینوارۀ حرکتی را در ماایسه با دو نوع دیگر آن در حدیاه و نمودار سمت سمت راست نسبت کاربرد طرح

 دهد. اطالعالت را در تمهیدات نشان می

  
 

18

60

21

طرح وارۀ درکتی 

طرح وارۀ دجمی 

طرح ارۀ قدرتی 

39

24

36 طردوارۀ درکتی
طردوارۀ دجمی
طردوارۀ قدرتی 
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اسااات. سااانایی در ابیات بسااایاري مخاطبان عام خود را به تالش براي پیشااارفت روحی فرا 
اسااات. در صاااورتی که  واره شااادهاي براي کاریرد بیشاااتر این طرحاین، زمینهخواند و می

مخاطبان تمهیدات یاران و دوساتان صامیمی قاضای هساتند و نیازي براي تشویق آنها به راه     
 سلوک وجود ندارد.  

واره حجمی و حرکتی اساات؛ راه خدا در دل جغرافیاي ساافر در عرفان ترکیبی از طرح
ن پیامد مظروف شدن راه خدا در دل، حفاظت است و انعکاس این عایده تریقرار دارد. مهم

 کند، دل است. که آنچه از عااید عرفا حفاظت می
جربة برد، اما قاضی از تسنایی از تجربة حرکت صعودي براي چگونگی سلوک بهره می

ت اکند که انعکاس تادیرگرایی و جبرگرایی بیشتر در تمهیدحرکت زنجیروار اساتفاده می 
 است. 
وارۀ حرکتی سه عنصر اصلی دارد: مبدأ، مسیر و ماصد. از بین این سه عنصر، عرفا طرح

بیشاترین اهمیت را براي ماصد قائل هستند. این ماصد با مااصدي که براي شرع تعیین شده  
در تضاااد اساات. در حدیاه و تمهیدات ماوالت تا زمانی ارزشاامند هسااتند که سااالک را به 

این نگاه ماصادنگر در تمهیدات از حدیاه بیشتر است. کثرت گرایی نیز با   ماصاد برساانند.  
 یابد.همین دیدگاه معنا می

ماصدها تجلی دیگري از تجارب بدنمند در راه سلوک هستند. این خرده ماصدها خرده
در حدیاه حول سااه محور دین، عرفان و خرد قرار دارند و در تمهیدات حول محور مفاهیم 

انی. این محورها بیانگر ارزشااای هساااتند که سااانایی براي خرد و شااارع در راه و عوالم عرف
ا تر است و معتاد است هر انسانی بگرایانهسالوک قائل است. از آنجا که عرفان سنایی عمل 

 کند. وارۀ حرکتی بیشتر استفاده میرسد از طرحتالش به پیشرفت معنوي می

 تعارض منافع
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 . ترجمة جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.اندیشه غرب
. . ترجمة جهانشاه میرزا بیگیشناسی فهم انسان: معناي بدنزیبایی(. 6861جانسون، مارک.. )
 تهران: آگاه.
. تهران: 2. چ بدن در ذهن؛ مبناي جسمانی معنا، تخیل و استدالل(. 6867.. )____________
 آگاه. 
شهري، محمدمهدي. وهابی، محمدرضا. مسعودي، عبدالهادي. موسوي، سیدرسول. ري

(. 6868نیا، محمدرضا) دیلمی، احمد. فرزانگان، حسن. حسینی، سیدرضا. محسنی
 . قم: دارالحدیث. نامة قرآن و حدیثدانش

 ن: مرکز.. تهرا4. ترجمة جالل ستاري. چ رمزهاي زندۀ جان(. 6866دوبوکور، دومونیک. )
هاي تصویري در غزلیات وارههاي مفهومی و طرح(. تحلیل استعاره6869توفیای، حسن. )

 شم . رسالة دکتري. دانشگاه حکیم سبزواري.

به تصحیح محمد جعفر یاحای، سید مهدي  .الحدیقهحدیقة(. 6867سنایی، مجدود بن آدم. )
 زرقانی. تهران: سخن. 

وارۀ حجمی معبد و نور در مثنوي و غزلیات شم . طرح(. بررسی 6868طاهري، معصومه. )
 ارشد. دانشگاه شهرکرد.نامة کارشناسیپایان

د. نامة کارشناسی ارشالطیر. پایانوارۀ حرکتی در منطق(. بررسی طرح6868طاهري، عارفه. )
 دانشگاه مازندران. 

هاي تصوري در هوار(. تحلیل طرح6866صادقی، فریبا، صدیق ضیابري، خیرآبادي، رضا. )
طالعات مشناسی فرهنگی. )مطالعة موردي: آب و آتش(. اشعار موالنا بر پایة دیدگاه زبان

 .274-286، صفحات 66(26، )زبانی و بالغی
هاي استعاري و (. تحلیل نگاشت6863عباسی، زهرا، خسروي، امین، دهاانی، مهدي. )

 .663-68، 61(18، )دبیهاي اپژوهشاي مفهوم اجل در آثار مولوي. وارهطرح
هاي تصویري عدم در معارف بهاءولد و مثنوي وارهبررسی طرح (.6488عضو امینیان، نگار. )

 . رسالة دکتري. دانشگاه فردوسی مشهد. معنوي
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. به تصحیح الهدایه و مفتاح الکفایه. مصباح(6836کاشانی، عزالدین محمود بن علی.)
 الدین همایی. تهران: هما. جالل
نامة . پایانهاي تصوري در غزلیات سناییوارهبررسی طرح(. 6864می، مهدی . )کاظ

 کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران. 
هاي تصویري غزلیات سعدي و وارهبررسی و ماایسة طرح(. 6868کالی، منیره. )محراب
 . رسالة دکتري. دانشگاه مازندارن. حافظ

نامة . پایاناي تصوري در غزلیات سناییهوارهبررسی طرح(. 6864کاظمی، مهدی )
 کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران. 

. ترجمة شیرین پور ابراهیم. تهران: اي کاربردي بر استعارهمادمه(. 6868کوچش، زولتان. )
 سمت.
هاي تصویري غزلیات سعدي و وارهبررسی و ماایسة طرح(. 6868کالی، منیره. )محراب
 نشگاه مازندارن.. رسالة دکتري. داحافظ

 . تهران: طهوري. الحقایقزبدة(. 6836نسفی، عزیزالدین. )
 به تصحیح عفیف عسیران. تهران: دانشگاه تهران.. تمهیدات. (6846الاضات)همدانی، عین

المحجوب. به تصحیح وژوکوفسکی و والنتین (. کشف6879هجویري، ابوالحسن علی. )
 آلکسی یریچ. تهران: طهوري.
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