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 چکیده
های متفاوتی که هر شود و این پدیدارشدن مطابق است با مکانای متفاوت پدیدار میچیزهای یکسان برای هر شخص به شیوه
های نیز که از منظر دو رویکرد شرعی و عرفانی به پدیده االسرارکشفی کند. نویسندهکس برای دیدن آن چیز واحد، اتخاد می

ی شهده های پذیرفتهه بینیی فکری تحت تاثیر جهاننگرد به طور ناخودآگاه در هریک از این دو حوزهموجود در آیات قرآن می
ههای آن، مهورد   یهدگاه های مشترک قرآنی با ورود به هر رویکرد، در راسهتای د همان حوزه واقع گشته و آیات، مسائل و پدیده

مشهاهده  « انسهان »ی ای از این رویکردهای دوگانه، در نگرش نویسنده نسبت به پدیهده نمونه تفسیر و تحلیل قرار گرفته است.
، االسهرار کشفبندی گفتمانی میبدی در دو نوبت شرعی و عرفانی این مقاله بر آن است تا با بررسی صورتاز این رو شود. می

ی فکری در این اثهر  نسهبت بهه ایهن     های همراستا با هر حوزهبینیی انسان و جهاننویسنده نسبت به پدیده دوگانگی رویکرد
 پدیده را مورد کاوش قرار دهد.
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 مقدمه . 1
دهد کهه از زمهان حیهات پیهامبر تها عیهر جدیهد،        های تفسیری نشان میتطور پژوهشبررسی تاریخ تفسیر و تاریخ 

ها، مذاهب و منابع گوناگون فکری هر یک خود را بر قرآن عرضهه  ها، فرقههایی بر قرآن گذشته است و اندیشهدوران
را در ساحت قرآن کریم به های بسیاری های انسانی فراز و نشیباند و چنین بوده است که در طول سالیان، فهمکرده

 (.32تا: خود دیده است. )میر عبداللهی، بی
هها و مکاتهب گونهاگون انیامیهد     بعد از رحلت پیامبر، وقایعی در متن یا در حواشی اسالم پدید آمد که به ظهور فرقه

دادند. ازیهن رو  ه میهای محتلفی از اصول و فروع دین ارائکردند، برداشتها که همه به اسم اسالم عمل میاین فرقه
ههای گونهاگونی در تفسهیر    هها و گهرایش  ها و مکاتب بود روشدر قرآن نیز که منبع اصیل فکری و اعتقادی این فرقه

 (.33بوجود آمد )همان ص
های گوناگون و گاه متضادی که در طول تاریخ تفسیر، از قرآن به عمهل آمهده اسهت،    توان گفت برداشتبنابر این می
های تفسهیری در بها    (. هر کدام از این روش22: 2233های تفسیری دارد )رضایی اصفهانی،الف روشریشه در اخت

ها و عواملی شکل گرفته و از دیگر سو هر یک از آنها، آثهار و  فهم و برداشت آیات الهی از یک سو، در بستر و ریشه
 (.39: 2232، ی اسالمی بر جای گذاشته است )شمخیی اندیشهتاثیرات خود را بر حوزه
-فههم های مختلف تفسیری است، بحث بر سر همهترین عواملی که منیر به انشعا  روشدر این میان یکی از بنیادی

را در  انهد و آ ن بودن یا نبودن قرآن است. در این بین، گروهی در تفسیر کلمات الهی، دست عقل و رای را بسته دیده
مهن  »( پیروان این گروه معتقدنهد کهه   33تا: اند )میر عبداللهی، بی  آوردهکه ناسزاست به حسا« ظن»شمار تفسیر به 
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ی خهود  (. یعنی کسی که قرآن را با توجه بهه فههم و اندیشهه   32، 2049)راغب، « فسّر القرآنَ برایه فاَصا َ، فقد اخطاَ
 تفسیر کند، حتی اگر به معنی حقیقی قرآن دست یابد، دچار خطا شده است.

گرایان یا ظاهرگرایان مشور هستند. بی شک ظاهرگرایی در تفسیر متون مقهد   ی تفسیری، به نصوهمعتقدان این شی
 (.  39: 2232آید )شمخی، ترین شیوه به شمار میقدیم
گرایی یا ظاهرگرایی عنوان برای رویکردی است که در معرفت دینی به طهور عهام و در تفسهیر قهرآن بهه شهکل       نص

گرایهی،  گرایی قرار دارد. معتقدان به نصاهر آیات و روایات قائل است و در مقابل عقلخاص جایگاه اول را برای ظ
گاه اصهلی  دارند. به عالوه تکیهیا اعتباری برای عقل در فهم و تفسیر قرآن قائل نیستند یا غالباً نقل را بر عقل مقدم می

گرایان شیعی( یا روایت رسول خدا، اقهوال  )نصگرایان در فهم قرآن بر روایات منقول از رسول خدا و اهل بیت نص
-گرایان سنی( است. همچنین آنان فرارفتن از ظاهر متون دینی را در تفسهیر قهرآن میهاز نمهی    صحابه و تابعین )نص

ههای متفهاوتی را در بهر    گرایهی دیهدگاه  دارند. نصهای عقلی بر حذر میشمارند و از تاویل ظاهر بر حسب در یافت
ها و مدعیان مکتهب  ها، اعم از قدیم و جدید، اشعریان متقدم، اخباریتوان اهل حدیث، سلفینگاه می میگیرد. در یک

 (.  93-93: 2233ی آن محسو  داشت )آریان، تفکیک را زیر میموعه
 ای دیگر وجود دارد؛کند نظریهی عموم به طیف خاصی محدود میاما در برابر این نظریه که مخاطب قرآن را از دایره

ها، اصطالحات و مفاهیم موجود در دانش تفسیر سنتی، به عنوان یگانه منبع فهم قرآن کهریم  این گروه معتقدند روش
-بودن رویکرد زبانی قرآن، و خطا  همگهانی آن، ههم فههم   در دوران معاصر، لزوماً مناسب یا معتبر نییستند. همگانی

-نماید که قرآن دارای سبکی است که عرف عام مردم مهی میپذیری عمومی آن را مورد عنایت قرار داده، هم تیریح 

قرآن را بهه  »(؛ به اعتقاد مرحوم عالمه طباطبایی این جمله که  34، :9ج 2232توانند رهنمود آن را دریابند )طباطبایی، 
ای هر آن آیهه گرایان که اعتقاد دارند (. بر خالف نص32: 2233)باقری، « توان فهمید اشتباه استغیر بیان معیوم نمی

ی آن سهخنی  که در زمان پیامبر و ائمه توسط هم ایشان تفسیر شده است معنایش مشخص است و آیاتی کهه دربهاره  
رغهم فاصهلز زمهانی میهان عیهر      گرا معتقدند که علیگذاری و تفسیر نیستند مفسران عقلگفته نشده دیگر قابل معنی

 (.  23: 2233ایی  اصفهانی، پذیر است )رضنزول و عیر تفسیر، فهم عینی امکان
-های تفسیری مربوط به دانهش و تخیهص  ها از قرآن و گوناگونی و اختالف روشیکی دیگر از عوامل اختالف فهم

ای خهاص کهه در قهرآن کهریم در آن     اند. بدون شک اگر مفسر در زمینهه هایی است که مفسران از آن برخوردار بوده
شهود کهه   های فراوانی برایش مطرح میات مناسب داشته باشد، پرسشزمینه سخن گفته شده است تخیص و اطالع

یابد که مفسر دیگر اساساً توجهی به آن مباحهث نخواههد   بندد  به مطالبی دست میدر استنطاق آیات، آن را به کار می
به سراغ قهرآن  کنیم، مفسری که با اطالعات فلسفی پیشین کرد... در عمل نیز تفاوت را در تفاسیر موجود مالحظه می

ی توجه به مباحثی برایش فراهم شده که دیگری ههی  تهوجهی بهه آنهها نکهرده اسهت و مفسهری کهه بها          رفته، زمینه
های این دانش به سهراغ قهرآن کهریم    های ناظر به ساحتشناسی و با ذهنی آکنده از پرسشی رواناطالعاتی در زمینه

ی ههای همهه  دانسهته دیگری این امر میسر نشده است... . از آنیا که پیشرفته مطالبی از آیات استخراج کرده که برای 
ههای  ی مفسهران در تمهامی زمینهه   های ضروری برای تفسیر که بگذریم، همهه دانستهمفسران یکسان نیست و از پیش

 یدانش بشری تخیص ندارند، فی المثل یکی اهل فلسفه است و یکی اههل عرفهان و دیگهری اطالعهاتی در زمینهه     
تواند در مواردی که محتهوای آیهات یها    شناسی دارد،  به صورت طبیعی هر مفسری به تناسب تخیص خود میروان
 (. 33: 2233های پیشین تناسب داشته باشد، از آنها برای تبیین محتوای آیات استفاده کند )باقری، دانسته
ههای فرهنگهی،   ی اختالف مفسران در سبقههی آنها در نتییهای بسیاری از قرآن صورت گرفته است که همهخوانش

-بنهدی های مورد نظر آنان بوده است. عالوه بر موارد ذکرشده بر اسا  فاکتورهای خاص، تقسهیم اجتماعی، و روش

بنهدی  های تفسیری را به پهن  گهروه تقسهیم   های تفسیری صورت گرفته است. برخی، روشهای دیگری نیز از روش
( روش 9( روش تفسیر عقلهی  0( روش تفسیر ادبی 2( روش تفسیر روایی 3رآن به قرآن، ( روش تفسیر ق2اند، کرده

( تفسهیر بهه   3( تفسیر نقلی یا سمعی 2اند: (. برخی دیگر، آن را به دو گروه تقسیم کرده23: 2239تفسیر باطنی )آزاد، 
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انهد در سهه سرفیهل    ه در پهی گرفتهه  ای ک(. برخی نیز مفسران قرآن را بر اسا  شیوه20تا: رای )تاویل( )دهقان، بی
 ( محتواگرایان.2گرایان متن(شبه3گرایان ( متن2اند: تقسیم بندی کرده
های متفاوتی بهه  های بسیار از قرآن میید در طول تاریخ، نشانگر این است که مفسران آنها از دیدگاهتفاسیر و خوانش
شهنویم و حتهی قهادریم    بینیم، اصوات را مهی طبیعی چیزها را میاند. به تعبیر پدیدارشناسان ما به طور تفسیر نگریسته

گیرد توصیف کنهیم. بهه اصهطالح    داوری و صرفاً بر حسب آنچه در معرض دید و شنید ما قرار میآنها را بدون پیش
توانیم به قدر طاقت خود به چیزها، اشخاص و متون اجازه و میال دهیم تا خودشان سهخن گوینهد. البتهه چنهین     می
اری در بدو امرد نیز طبیعی نیست که همه با دیدن چیزی واحد به توصیفی واحد برسهند. بهه عنهوان مثهال: شهاعر،      ک

شنا ... چه بسا برای اهالی روستایی پرت افتهاده درخهت سهرو    کند که گیاهدرخت سرو را همان گونه توصیف نمی
(. ایهن  049: 2239بهرای اسهتراحت )جمهادی،    سهاری  عاملی برای برآوردن حاجات باشد و برای شخیی دیگر سایه

ههای متفهاوت   کند. قرآن بسته به جایگاه نظر و نقطز دیهد ههر مفسهری جلهوه    وضع در مورد کالم الهی نیز صدق می
نگرد که فیلسهوف قهادر بهه دیهدن و درک آن نیسهت. و یهک       داشته است. یک عارف، آیات قرآن را از دیدگاهی می

ی کتها   بیند که برای یک ادیب، مهبهم و مششهوش اسهت. یکهی از فیهول عمهده      ا میمتشرع بُعدی از آیات الهی ر
است. یعنی پدیدار... در مکان و زمهانی کهه سهاحت و بعهد و     « اکنون -اینیا -این»پدیدارشناسی هگل، تحت عنوان 

-یدارشناسهان مهی  (. پد332: 2234گیهرد. )نهوالی،   دهد، مورد مطالعه قرار میی شناخت فاعل شناسا را نشان مینحوه

کهنم  شویم... هرزمان که مهن سهعی مهی   های ذهنی متفاوتی به سوی یک ابژه رهنمون میگویند ما از رهیافت فعالیت
ای جدید به سهاحت فههم   گیرد و بنابراین ابژهی درکی جدید صورت میای را از نو دریابم }این عمل{ به وسیلهابژه

ت که چندین سوژه، یک ابژه را  }به طور همسهان{ تیربهه کننهد )زَهَهوی،     آید. به دلیلی مشابه، غیر ممکن اسمن می
(. این بدان معناست که بسته به این که هر یک از مفسرین از چه ساحت و بعدی به آیات قهرآن بنگرنهد و    29: 3442

 اند.اندازی را برای خود اتخاذ کنند، خوانش و در نتییه تفاسیر متفاوتی را ارائه کردهاین که چه چشم
ای متفاوت داشهته اسهت. بنها بهر     ی دید هر مفسری جلوهدهد که کالم الهی، بسته به جایگاه نظر و نقطهاین نشان می
کنهد تعامهل بهین    توان ادعا کرد که آنچه در تعیین معنای کالم الهی نقش مهم و اصلی را ایفها مهی  شده میمطالب ذکر

باشد. وجود این نسبت یا رابطه میان آگاهی و ابژه یا موضوع آگاهی یی فاعل شناسا مو تیربه« قرآن» مورد شناسایی
 (.23: 2234نامد )ضمیران، را هوسرل، حیث التفاتی می

بودن آگاهی بیانگر نوعی بازتا  و رؤیت درونی در آگاهی است که بنا بر آن، ما نهه بهه خهود ابهژه، بلکهه بهه       التفاتی
ها پدیدار نامیهده  شوند، به همین دلیل آندر این تیربه همچون داده پدیدار می هایابیم؛ ابژهی آن ابژه دست میتیربه
 (.23: 2233شوند )خاتمی، می

(. بنهابراین  22: 3449انداز فاعل شناسایی دارد )سربون، پدیدارهای زیادی از هر پدیده وجود دارد که بستگی به چشم
 ز آن به عمل آمده است را پدیدار نامید.شماری که اتوان کالم الهی را پدیده و تفاسیر بیمی

ههای  شود و این پدیدارشهدن مطهابق اسهت بها مکهان     ای متفاوت پدیدار میچیزهای یکسان برای هر شخص به شیوه
کند. اشیاء دارای )جهات( عقب، جلو، باال و پهایین هسهتند و   متفاوتی که هر کس برای دیدن آن چیز واحد، اتخاد می

حکم( جلو است ممکن است برای دیگران )در حکم( عقب باشهد و ماننهد آن ... امها آن )شهیء(     آنچه )برای من در 
یک شیء واحد است با خیوصیات یکسان... اگر دو نفر جای خود را با یکدیگر عهوض کننهد یها تیهور کننهد کهه       

اهند یافهت کهه   جایشان با یکدیگر عوض شده است... آنگاه هر دو شخص پدیدارهای یکسانی را در آگاهی خود خو
 (.33تا، پیش از آن، آن را در آگاهی دیگری یافته بودند ) هوسرل، بی

-باشد که لحظه به لحظه خود را دگرگهون مهی  پدیدار امر واقعی متحرک است، گذری از امر اقع به امر واقع دیگر می

د مختلفی دارد و هرکسهی بسهته بهه    ( این به آن معناست که کالم الهی به عنوان یک پدیده، ابعا33تا سازد )نوالی، بی
 تواند تنها یک بعد از آن را ببیند.انداز خود میچشم
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ی اند به تفسیر واحدی از آیات قرآن دست یابند آن است که آیات بهه مثابهه  دلیل این امر که تا کنون مفسران نتوانسته
-ه با نوع نگهاه خهود، بهه آن معنها مهی     کنند  و این مفسران هستند کیک پدیده، به خودی خود حقیقتی را مطرح نمی

ی محتهوای واقعهی را   گویند باید موقتاً با  تیربه را بست و مسئلز واقعیت عینی یا مسهئله بخشند. پدیدارشناسان می
از آن جهت کهه در آگهاهی و   « واقعیت در آگاهی و به اشیاء»کنار گذاشت و فقط و فقط و منحیراً دقت را به طرف 

(. بهه اعتقهاد پدیدارشناسهان در    39-99: 2223ه آنها التفات شده است، توجه کرد )ورونهو و وال، ی آگاهی ببه وسیله
ی ورود بهه  ها هستند که با نگاه بهه اشهیا و طریقهه   کنند، این انسانحقیقت، اشیاء به خودی خود چیزی را آشکار نمی

ما چیزهها را نهه آن چنهان کهه فهی نفسهه        (. کانت نیز گفته است که32: 2293یابند )کوربن ، روح جهان،آن را درمی
کنیم، ارتباط ما با جهان، با عین جهان نیست بلکه با جهان اسهت آن  نمایند درک میهستند، بلکه آن چنان که بر ما می

(. ایهن  30: 2239گفت که چیزی جز تفسیر وجود ندارد )جمادی، نمایند. نیچه تا واپسین دم عمر میسان که بر ما می
ی تفسیر( ارتباط با عهین آن آیهه   کند. ارتباط هر شخص با آیات قرآن )پدیدهرد تفسیر قرآن نیز صدق میوضع در مو

ههای  نماید. معنایی که هر شخص از آیهه نیست بلکه ارتباط هر شخص با آن آیه است بدان سان که بر آن شخص می
آگاهی شخیی خود را جلهوه داده اسهت. بهه     یابد به همان صورتی است که آن آیه در تعامل با نقطه نظرقرآن در می

ههای جدیهدی در فلسهفه دارد و سهوال     طور کلی فلسفز پدیدارشناسی در قرن بیستم فلسفز جدیدی است که برنامهه 
(. 22: 2234شوند. )معهین،  ی حضور اشیا است آن گونه که در آگاهی ظاهر میشود مسئلهاساسی که در آن مطرح می

ی ادمونهد  شهود؛ اسها  نظریهه   ی فردی کانون شناخت و درک او میدیدارشناسی نیت و ارادهی  پبنابراین در فلسفه
انهد و بهه همهان    ی آنهها دارای معنهی  کننهده هوسرل بر این است که اشیاء موجود در جهان تنها در فهم و درک ادراک

ی هوسهرل... انسهان را از   در فلسهفه کند برای او وجود دارد...تاکید بر اصالت تیربه ها را تیربه میصورتی که او آن
ههای منتقهدین اخیهر آثهار     رهاند.. بازتا  این رهیافت در نظریهشده میهای قراردادی و از پیش تعیینزیر بار تحمیل
ی نقد ادبی احیا کردند که بهه  های جدیدی را در عرصهها با تأسی به عقاید هوسرل، روشکند چون آنادبی جلوه می

شود تا به نوعی وارد دنیای آثار نویسنده شد و به درک ماهیات نوشتار به همان صهورتی کهه در   میموجب آن تالش 
 (.222: 2222شود نائل شد )نک سالن و ویدسون، آگاهی خواننده ظاهر می

ی ایهن تفسهیر   آیات قرآن از منظر دو رویکرد شرعی و عرفانی مورد تفسیر واقع شده است. نویسنده االسرارکشفدر 
هایی متفاوت و گاه متضهادی نسهبت بهه یهک پدیهده      ی مختلف شرع و عرفان دیدگاها در نظرگرفتن اینکه دو حوزهب

گهردد، بهه طهور    ای متناسب با همان رویکرد پدیدار مهی دارند و هر پدیده از پس هر کدام از این دو رویکرد، به گونه
ی همهان حهوزه واقهع گشهته و     های پذیرفته شدهبینیی فکری تحت تاثیر جهانناخودآگاه در هریک از این دو حوزه

های آن، مورد تفسیر و تحلیل قرار های مشترک قرآنی با ورود به هر رویکرد در راستای دیدگاهآیات، مسائل و پدیده
از شهود.  مشهاهده مهی  « انسان»ی ای از این رویکردهای دوگانه، در نگرش نویسنده نسبت به پدیدهنمونه گرفته است.

ی انسهان  این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان ، دوگانگی رویکرد میبدی نسبت به پدیدهین رو ا
 االسرار  نسبت به این پدیده را مورد کاوش قرار دهد.ی فکری در این کشفهای همراستا با هر حوزهبینیو جهان

گیرد؛ برخهی از ایهن رویکردهها    مورد تحلیل و بررسی قرار میمتون ادبی بر اسا  نظریات و رویکردهای گوناگونی 
-همچون ساختارگرایی و نقد نو به صورت متن توجه دارند و برخی دیگر مانند هرمنوتیک به بررسی معنای متن می

پردازد رویکرد تحلیهل  ی صورت و معنای متن میپردازد؛ از جمله رویکردهایی که به بررسی و تحلیل متن در حوزه
ههای  ی نقد ادبی برآنند که در تحلیل متون ادبهی عهالوه بهر جنبهه    تمان است. صاحب نظران این رویکرد در حوزهگف

ههدف واضهعان ایهن اصهطالح آَشهکار      »صوری و واژگانی، شرایط گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش دارد. 
شناسان انتقادی ایهن حرکهت را   ی بود. زبانکردن روابط قدرت پنهان و فرآیندهای ایدئولوژیکی موجود در متون زبان

گرایی هنگهام  دانستند و معتقد بودند در جریان صورتگرای چامسکی میشناسی صورتجدایی از جریان اصلی زبان
 قبهادی « )شودشود و کارکردهای اجتماعی آن نادیده گرفته میتوصیف زبان فقط به صورت و ساختار زبان توجه می

 (.299-299: 2233و دیگران، 
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ها بار ایدئولوژیک دارند و حقیقهت  طرفی وجود ندارد، متندهد که هی  متن خنثی و یا بیاین رویکرد به ما نشان می
همیشه در خطر است، در هر گفتمانی حقیقت نهفته است اما هی  گفتمانی دارای تمامی حقیقت نیست )بههرام پهور،   

بخشهد  از متون به خیوص متون سیاسی و اجتماعی را شهکل مهی  (. در تیزیه و تحلیل متون آنچه برخی 92: 2223
هاست و هی  متنی وجود ندارد که خبری محض را بهه مهردم بدههد بلکهه     های حاکم بر آنبینیها و جهانایدئولوژی

(. نهادههها فههاعالن 233-232: 2239دار و دارای بههار ایههدئولوژیکی و تفسههیری هسههتند )آقاگههل زاده، همگههی جهههت
سازند، این بدان معنی است که نهادها قیود ایدئولوژیکی و گفتمهانی را بهه عنهوان    ک و گفتمانی خود را میایدئولوژی

کنند؛ مهثالً بهرای معلهم شهدن بایهد      شرطی جهت احراز شایستگی برای عمل کردن در مقام فاعل، به آنان تحمیل می
کنند کامالً رعایت کرد )فهرکالف،  قام تعیین میهنیارهای گفتمانی و ایدئولوژیک را که در مدرسه برای تیدّی این م

شهود کهه   شهود و مشهاهده مهی   (. با توجه به این دیدگاه در این مقاله هر حوزه یک نهاد در نظر گرفته مهی 09: 2232
خود را با ایهدئولوژی موجهود     -شودکه شامل تفسیر قرآن در هر حوزه می –نویسنده برای فعالیت خود در هر نهاد 

های موجهود در  با توجه به بافت و ایدئولوژی االسرار کشفکند: در قسمت عرفانی تفسیر هاد هماهنگ میدر همان ن
ی میهان خداونهد و بنهدگان، و... نویسهنده از همهین      عرفان مبنی بر تساهل، تسامح، تاویل، اعتقاد به روابهط عاشهقانه  

، بهر  «انسهان »هها و مسهائل متفهاوت از جملهه     پدیده های خود را نسبت بهکند و افکار و دیدگاهایدئولوژی تبعیت می
دارد. در قسمت شرعی این تفسیر نیهز از هنیارههای گفتمهانی و ایهدئولوژیک نههاد      اسا  همین ایدئولوژی بیان می

، نویسهنده خهود را   انسان گناهکاربودن شرعی تبعیت کرده است و با توجه به دیدگاه موجود در شرع مبنی بر مطرود
 سازد.  یابد و دیدگاه خود را با این ایدئولوژی همسو میبعیت از این اعتقاد میمیبور به ت

از نظر فوکو گفتمان میرای اعمال قدرت است و قدرت برای برقراری خود، بهه نقهاط مقاومهت نیهاز دارد )بشهیریه،      
2223 :32-30  .) 

 
 ی تحقیق:پیشینه

ی پدیدارشناسی و ادبیات صورت گرفتهه اسهت کهه از جملهه    ی شده، تحققیقاتی در حوزههای انیامبر اسا  بررسی
ای از سینا ،  مقاله«های احمد شاملوخوانیشناسی، مخالفپدیدارشناسی و سنخ»توان به این موارد اشاره کرد: آنها می 
بهارزترین   کند این است که احمد شاملودیده کودهی است، دستاورد این مقاله آنچنانکه نویسنده به آن اشاره میجهان

: 2232دیهده کهودهی،    یابهد )جههان  های مخالف خوانی به ساختاری نو در شعر دست مهی شاعری است که با روش
اثر احمد شاملو است، کاری از « دیوار»ای دیگر با عنوان پدیدارشناختی هرمنوتیکی شعر؛ بازخوانش شعر (. مقاله242

ههای پدیدارشناسهی   را بهر اسها  مولفهه   » دیوار«نده در آن شعر حسام دهقانی، که همچنانکه از نام آن پیداست نویس
ی یهک نویسهنده   مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این میان تنها مقاالتی که به بررسی رویکرد پدیدارشناسانه

آن  ، کهه در «رویکرد پدیدارشناختی در شعر سههرا  سهرهری  »باشد: الف( یا شاعر پرداخته است شامل این موارد می
ههای  ی گهزاره هها، ابهراز تردیهد در آمهوزه     ها و ارائهمتفکر شاعر در تعریف پدیده« من»هایی مثل حضور قاطع مؤلفه

هها،  ها و رجهوع بهه عهین اشهیا، تاکیهد بهر فههم و ادراک پدیهده        فرضعرفی، سنتی و علمی، به تعلیق در آوردن پیش
هها  داشتن نگاه چند بعدی و توصیه به کشف و بعد پنهان پدیدههای مادی و انتزاعی، عادت گریزی، بازتعریف پدیده
باشند در اندیشه و آثار سرهری بررسی شهده اسهت.   های پدیدارشناسی می( و... که از مولفه232: 2233)سام خانیانی، 

-ییتهای میید، این تحقیق مبتنی بر تحلیل عناصر متن، رفتار شخ ( نقد رویکرد پدیدارشناختی هوسرلی در قیه

ههای ایهن   دهد کهه مولفهه  و تطبیق آن با آراء پدیداشناسی است، و نشان می« میید»ها، به ویژه رفتار و سازمان ذهنی 
 (.99: 2232نگرش در قیه های میید، اثر هوشنگ مرادی کرمانی وجود دارد )سام خانیانی، 

تحلیههل ظرفیههت »دارد بهها عنههوان ای وجههود االسههرار و آرای پدیدارشناسههی مقالهههی ارتبههاط میههان کشههفدر حههوزه
-که با بررسی صورت بندی گفتمهانی کشهف  «  االسرارپدیدارشناسی رویکرد به خداوند در نوبه الثانیه و الثالثه کشف
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انهداز از  ها با یکدیگر به همسویی دیدگاه نویسنده فراخور تشییهر چشهم  ی آناالسرار در دو نوبه دوم و سوم و مقایسه
 اخته است.شرعی به عرفانی، پرد

 
 روش تحقیق

 شهده  اسهتفاده  گفتمهان  از سهطح  این مفاهیم و اصطالحات از و است نظر مورد گرانقش رویکرد حاضر پژوهش در

 صهرفاً  معنها  رویکهرد  ایهن  در پردازد،می متنی غیر بافت با متن یرابطه در معنا تولید چگونگی به رویکرد این است؛

 .هستند کارکرد یا نقش تابع زبانی، هایصورت یرابطه نیست، بلکه متن بافت در هانشانه ساختاری یرابطه به منوط
گرا هستند استفاده در این پژوهش از سه فرانقش اندیشگانی، متنی و بینامتنی که از اصطالحات رای  در رویکرد نقش

سی کهاربرد کلمهات در دو   ی انسان به بررهای میبدی از پدیدهشده است. در فرانقش اندیشگانی برای تحلیل دریافت
بهرای بررسهی جایگهاه    ی بعهد  ها با یکدیگر پرداخته شهده اسهت. در مرحلهه   ی آنگفتمان شرعی و عرفانی و مقایسه

مدار االسرار و تفاوت آن در دو گفتمان شرعی وعرفانی این اثر، با تحلیل برخی ساختارهای گفتماندر کشف« انسان»
مهورد تحلیهل قهرار گرفتهه اسهت. در       تفاوت آن در دو گفتمان شهرعی و عرفهانی   این تفسیر فرانقش بینافردی آن، و

 -فرانقش متنی نیز برای بررسی همسویی دیدگاه نویسنده با بافت مورد نظر به بررسی چگونگی تفسهیر آیهات قهرآن   
سهان و  ی انبنهدی گفتمهانی در خیهوص پدیهده    پرداخته شده است. در نهایت نیز صهورت  -ی انسانمرتبط با پدیده

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.  االسرار ها در دو گفتمان شرعی و عرفانی کشفتفاوت آن

 
 اهداف تحقیق

 و چگونگی پدیدار آن بر میبدی را مورد ارزیابی قرار دهد و « ی انسانپدیده»این تحقیق بر آن است تا ارزیابی 
 با گفتمان مورد نظر )شرعی و عرفانی( را تحلیل نماید. همسویی دیدگاه وی در خیوص این پدیده

 سواالت تحقیق
 ی انسان چگونه صورت گرفته است؟ی میبدی در خیوص پدیدهتیلی دیدگاه پدیدارشناسانه

 ی انسان را در هر گفتمان متناسب با بافت مربوطه ارائه کرده است؟های خود از پدیدهمیبدی چگونه تیربه

 
 االسرار:ها در کشفبا استفاده از بررسی فرانقش« انسان»ی میبدی نسبت به پدیدارشناسانه ( تحلیل رویکرد1
هها و الگوههای   گهرا، شهامل نظریهه   شناسی نقهش گردد. به همین لحاظ زباناش تبیین میزبان با توجه نقش اجتماعی»

( در نتییهه،  394 -399: 2332جها،  )ای« دهنهد متنوعی است که نقش زبان را همچون رفتاری اجتماعی توضهیح مهی  
ها وکارکردهای زبان در جامعه، در واقع، توصیف معناهایی است که زبان به طور عهام، و ههر مهتن بهه     توصیف نقش
 گیرد:(. به همین منظور هلیدی سه فرانقش برای زبان در نظر می39: 2229تواند داشته باشد )مهاجر، طور خاص، می

 
 ( فرانقش اندیشگانی1-1

کنهد: معناسهازی تیربهه و انیهام     ها دو نقش بنیادین ایفا مهی ی انسانهلیدی معتقد است که زبان در ارتباط با جامعه»
ی انسان وجود ندارد که نتواند به شکل ای از تیربه(. بر این اسا  هی  جنبه33: 3440)کیک وود، « روابط اجتماعی

-مهی  2ی انسان که هلیدی آن را فرانقش اندیشگانیست برای بیان تیربهای امعنا دربیاید. به عبارت دیگر، زبان نظریه

 نامد.
ی ادراکات ما از دنیای خارج و درون است. بر اسا  این کنندهبیان»شود، این فرایند که فرانقش تیربی نیز نامیده می
نقش تیربی، زبهان حهاوی منهابعی    از منظر (. »223: 3443)هلیدی، « نماییمفرایند، ما اعتقادات و عواطفمان را باز می
های موجود در جهان و چگونگی پیونهد و تهأثیر آن عناصهر بهر یکهدیگر و یها       است برای ارجاع به عناصر و میداق

                                                           
1
 Ideational Metafunction 
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-ی دیدگاه ما دربارهکنندهترین الیه، زبان منعکسترین و سطحیها با یکدیگر. در این راستا در سادهحداقل ارتباط آن

افتد )فعل(، اشیا )اسامی( باشد یا به اسهمی چیهزی نسهبت داده    چه دارد اتفاق مید شامل آنتوانی جهان است که می
زاده، )آقاگل« ی جزئیات چگونگی حوادث در زمان، مکان یا حالت خاصی باشد )قیود(دهندهشود )صفت( و یا نشان

ی فهرانقش اندیشهگانی میبهدی در    ندهدهشود که نشاناالسرار پرداخته می(. ذیالً به بررسی مواردی از کشف2: 2230
 باشد:می االسرارکشفدر « انسان»خیوص 

 
 االسرارکشفدر  دو گفتمان شرعی و عرفانی « انسان»ی تفاوت کاربرد کلمات پیرامون پدیده

الهف( کهاربرد زبهان؛  ( برقهراری     »گیرد: ( در تعریف گفتمان، سه بعد اصلی را در نظر می23 -22: 2233دایک )ون
-ی گفتمهان، فهراهم  های اجتماعی. وظیفه یا هدف اصلی مطالعهه ارتباط میان باورها )شناخت(؛ ج( تعامل در موقعیت

گهذارد  ها، تأثیر میآوردن توصیفی یکرارچه از این سه بعد اصلی گفتمان است: چگونه کاربرد زبان بر باورها و تعامل
گذارد و یا چگونهه باورهها، کهاربرد زبهان و تعامهل را      ثیر میگفتن مردم تأی سخنیا برعکس، چگونه تعامل بر نحوه

بنابراین برای تبیین مفهوم گفتمان بایهد  توان گفت که گفتمان، شکلی از کاربرد زبان است. کنند. در واقع میکنترل می
زیهرا زبهان    شود، تمایز قایل شویم؛بین زبان محض که نظامی هماهنگ است و زبانی که در هنگام کاربرد استفاده می

 ای اجتماعی است که محکوم به برخی شرایط اجتماعی است.  در هنگام کاربرد، پدیده
های موجود در هر یک توان گفت که بین باورها و ایدئولوژیی زبان، واژگان هستند. بنابراین مییکی از سطوح اولیه

در ههر یهک از ایهن    « انسهان »ی ی پدیهده رهاالسرار و واژگان به کاررفتهه دربها  های شرعی و عرفانی کشفاز گفتمان
ی کاررفتهه دربهاره  ها، واژگان بهه ها، پیوندی عمیق برقرار است و بنا به تفاوت باورها در هریک از این گفتمانگفتمان
 باشند.ی انسان نیز بسیار متفاوت میپدیده

 
 االسرارکشف( کاربرد کلمات مرتبط با انسان در گفتمان عرفانی 1 -1 -1

-بخش شامل بررسی کاربرد واژگان مرتبط با انسان و همچنین کاربرد صفات برای انسان در گفتمان عرفهانی مهی  این 

 شود.باشد که به صورت جداگانه به بررسی هر یک پرداخته می

 
 ( کاربرد واژگان مرتبط با انسان در گفتمان عرفانی1 -1 -1 -1

انهد.  ی آن روابهط شبکه ای از روابط و ساختارهایی است کهه نتییهه  بر اسا  رویکرد تحلیل گفتمان، زبان عبارت از 
ی ی زبانی، تحت تأثیر عوامل غیر زبانی است؛ یعنی عواملی چون نژاد، دیهن، جنسهیت، سهن، طبقهه    انتخا  هر گونه
ان تحت تهأثیر  گونه که زب(. همان9: 32توان بر انتخا  واژگان توسط فرد تأثیر بگذارد )آقاگل زاده، اجتماعی و ... می

-انهد( مهی  ی متنعوامل متعدد اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی قرار دارد، واژگان هر متن نیز )که تشکیل دهنده

 تأثیر همین عوامل باشند. تواند تحت
در گفتمان عرفانی، واژگان که در ارتباط با انسان استفاده شده است متناسب است با فضای گفتمان عرفانی و سیمایی 
که از انسان در این ایدئولوژی وجود دارد. بیشتر کلمات مورد استفاده در این بافت، حول محور نزدیکی و صمیمیت 

 چرخد. برای نمونه:با خداوند، نادانی در انیام معاصی، مشمولیت در رحمت و بخشش خدا می
(، لطهف )همهان،   39: 2، ج323: 3( ، مشفرت )همهان، ج 232: 2(، دوستی )همان، ج22:0، ج 2222مواصلت )میبدی، 

(، 39: 2، ج232: 2(، نواخههت )همههان، ج29: 2(، عاشههق )همههان، ج249: 3(، کرامههت )همههان، ج393: 3، ج232: 2ج
(، عیز و مفلسی 230: 2(، بهشت )همان، ج29: 2(، حبیب )همان، ج224: 0( نوید )همان، ج232: 2نعمت )همان، ج

 (.333: 0زند )همان، ج(، فر29: 2(، مهر )همان، ج222: 3)همان، ج

 ( کاربرد صفات برای انسان در گفتمان عرفانی2 -1 -1 -1

 ی ی انسان در گفتمان عرفانی، متناسب فضای گفتمانی و ایدئولوژی خاص عرفان دربارهصفات به کار رفته درباره
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م معاصی، مشمولیت در باشد. بیشتر صفات گویای نزدیکی و صمیمیت با خداوند، ناآگاهی و غفلت در انیاانسان می
 باشد. برای نمونه:بخشش و لطف خدا می

(، درویهش )همهان،   220: 3(، رههی )همهان، ج  22: 2(، بنده )همان، ج222(، مضطر )همان، 222: 3ضعیف )همان، ج
(، رنیهور  22: 2(، کشهته غفلهت، گرفتهه جهالهت )همهان، ج     22: 2(، بیچاره )همهان، ج 324: 0(، عزیز )همان، ج093

 (؛  34(، عزیز کردگان عزت )همان، 39: 2(. شایسته وصال )همان، ج229)همان، 
 االسرارکشف( کاربرد کلمات مرتبط با انسان در گفتمان شرعی 2 -1 -1

-این بخش شامل بررسی کاربرد واژگان مرتبط با انسان و همچنین کاربرد صفات برای انسان در گفتمان شهرعی مهی  

 شود.یک پرداخته میباشد که به صورت جداگانه به بررسی هر 
 االسرارکشف( کاربرد واژگان مرتبط با انسان در گفتمان شرعی 1 -2 -1 -1

ای که در این فضهای گفتمهانی   در گفتمان شرعی، واژگانی که در ارتباط با انسان استفاده شده، متناسب است با چهره
دشمنی با خداوند، گناهکار بودن، مورد قهر خهدا  چرخد: شود؛ این واژگان بر  محور این مفاهیم میاز انسان ارائه می

 بودن و ... .. برای نمونه:
(، 232: 2(، هالکههت )همههان، ج92: 0(، کههافر )همههان، ج333: 3(، آتههش دوز) )همههان، ج99: 2معانههدت )همههان،ج
اهالک  (092: 3(، عذا  جاودان )همان، ج292آبی )همان، (، خواری و بی32(، معییت )همان، 232نافرمانی)همان، 

 (.292(، جهود )همان، 32(، عقوبت )همان، 92: 0(، ادبار )همان، ج99: 2)همان، ج
 االسرارکشف( کاربرد صفات برای انسان در گفتمان شرعی 2 -2 -1 -1

ی ارائهه شهده از   صفاتی که در گفتمان شرعی برای انسان استفاده شده است متناسب با بافت گفتمانی شرع  و چههره 
باشد. برای اد گفتمانی است. بیشتر صفات بیانگر گناهکار بودن انسان، مورد غضب بودن وی، و... میانسان در این نه

 نمونه:
(، اههل آتهش   292: 2(، غل بر گردن و زنار بر میان )همهان،ج 229(، نافرمان ) همان، 339: 3عاصی و فاسق )همان، ج

 (.99: 3عذا  )همان، ج (، مستوجب329: 0(، گردن کشان، ناگرویدگان )همان، ج39)همان، 
 ( فرانقش بینافردی2 -3 -2

جها  در این فرانقش تعامل و کنش متقابل میان گوینده و شنونده یا به عبارتی، طرفین ارتبهاط، در نظهر اسهت. در ایهن    
های ارتباطات اجتماعی دست به انتخا  بزنهد: دادن اطالعهات،   اش از میان نقشتواند برای خود و شنوندهگوینده می

( در ایهن قسهمت   34، 3442گیرند )هلیهدی،  ی کاال و خدمات در این بخش قرار میپیشنهاد، پاسخ یا پذیرش و ارائه
نقش گوینده، شنونده و مخاطب، وجه فعل )اخباری: خبری و پرسشی و وجه امری( زمان فعل )گذشته، حهال و ...(  

االسهرار و تفهاوت آن در دو   در کشف« انسان»اه شود؛ برای بررسی جایگادات )ربطی و وجهی(، تحلیل و بررسی می
مدار این تفسیر به بررسی فرانقش بینافردی آن، و گفتمان شرعی وعرفانی این اثر، با تحلیل برخی ساختارهای گفتمان

 تفاوت آن در دو گفتمان شرعی و عرفانی پرداخته خواهد شد.
 االسرارکشفشرعی و عرفانی ی انسان با خداوند، در دو گفتمان ( تفاوت رابطه1-2-1-1

ی انسان را در دو گفتمان شهرعی  توان چگونگی تبلور و پدیدارهای پدیدهی انسان و خدا نیز میبا بررسی نوع رابطه
ی انسان و خدا، پرسشی ژرف، پیچیده، رازنهاک و  االسرار واکاوید؛ پرسش از شناخت و ماهیت رابطهو عرفانی کشف

انهد در  های متفاوت و گاه متعارض در پی پاسخگویی بدان برآمهده ها با دیدگاهتاریخ، انسانشگرف است که در طول 
کننهد،  های متفاوت و گاه متضادی که نسبت به انسان و خدا ارائهه مهی  این میان دو گفتمان شرعی و عرفانی با دیدگاه

 کنند.ی بین این دو پدیده را به نحوی خاص تبیین میهریک رابطه
 ی انسان و خدا در گفتمان عرفانی( تبیین رابطه1-1-1 -2 -1

 ی میان انسان  و خداوند در گفتمان عرفانیدهد که رابطهاالسرار نشان میها در نوبت سوم کشفبررسی نمونه
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ای عاشقانه و صمیمی است، همچنین انسان همواره مورد فضل و رحمهت خداونهد بهوده اسهت.     رابطه االسرارکشف 
 بررسی هر یک از موارد یادشده پرداخته خواهد شد.ذیال ًبه 

 ( انسان عاشق خداوند1-1-1 -1 -2 -1
بینی منحیر به فرد عرفا، ی ادبیات به ویژه ادبیات عرفانی، با توجه به جهانی خداوند و انسان در حوزهبازتا  رابطه

ترین مفاهیمی هستند ترین و ژرفمرزیترین، رنگ و رویی خاص به خود گرفته است. خدا، انسان و عشق از بنیادی
 توان یافت.که در ادبیات خداشناسی و عرفانی می

شدن مخلوقات به حق تعالی گردیده ... زیهرا مخلوقهات بها    ی عرفا تیلی حق در روز الست، منیر به عاشقبه عقیده
شود از دیهدگاه  الست مطرح می دیدن خالق خود، او را شناختند و به او عشق ورزیدند. در حقیقت امانت الهی که در

عرفا همان عشق و معرفت الهی است و از میان مخلوقات تنها انسان بود که حامل بار امانت الهی شد و خداونهد نیهز   
ی او بهر مخلوقهات بشناسهاند )عباسهی منتظهری،      او را برای این کار آفریده بود تا گن  پنهان ذات خود را به وسهیله 

دارد تا خلق عاشهق او شهوند و بعهد از آن    القضاه، خداوند یک بار از جمال خود پرده بر می( به نظر عین290: 2233
 (.20: 2233شود )خوشحال دستیردی،باز در حیا  عزت خود محتیب می
ها، در این نوبت، انسان پهیش از  نیز، عشق است؛ بر اسا  یافته االسرارکشفایدئولوژی غالب گفتمانی در نوبت دوم 

 بد خداوند باشد، عاشق اوست. برای نمونه:که عااین
خوردن در کوی دوست بفال نیکوست! در قمار خانه عشق، ایشان را جان بهاختن عهادت و   آری! دوستان را زخم»... 

 خوست
 مال و زر و چیز رایگان باید باخت چون کار بیان رسید جان باید باخت...

 دوست او را بیای جانست! ...باختن جان در وفاء دوستی دوستی را یگانست! که 
 (.242: 3، ج2222)میبدی، « چون شاد نباشم که خریدم به تنی   وصلی که هزار جان شیرین ارزد؟...

 ( انسان معشوق خداوند1-1-2 -1 -2 -1
در نظر عرفا، حق تعالی نیز عاشق دوستان خویش است و به سبب غیرتی که نسبت به معشوقان خود دارد، آنان را به 

کند، تا همیشه با سوز و گداز و قلبی شکسته خالیهانه بهه درگهاه او روی آوردنهد و     سختی، درد و غم مبتال میفقر، 
(. به نظر عرفا عشق از اوصاف پاک ایهزدی  20: 2233توجهشان از هرچیزی غیر او بریده شود )خوشحال دستیردی، 

گانند که ایشان معشوق اند و محبو  )مولهوی،  که خدا را بند»... است و خداوند خود رمز فراگیری عشق الهی است 
: 2202)عهین القضهاه همهدانی؛    « ای من، معشوق تهو! ».(. مرا وقتی با دید آمدی که در آن وقت گفتمی که 33: 2233
220  .) 

ی عشهق خداونهد بهه انسهان اسهت.      دهنهده ی خداوند با پیامبر نشاننیز گفتگوی عاشقانه االسرارکشفدر نوبت دوم 
 ی خداوند با پیامبر شاهدیست برای این مثال:عاشقانه گفتگوهای

حاصل کار آشنایان آنست که از خدا مشفرت و عفو خواهند، و حاصل کار عاشقان آنست که با میهطفی ص گفهت   »
 شب معراج:

 «کن لی کما لم تکن فاکون لک کما لم ازل»
 تو خیلمن آن توام تو آن من باش ز دل        بسهههتاخی کن چرا نشینی    
 آن گه خطا  با مواجهت گردانید        و منت بر آن مهتر عالم نهاد و گفت:   
ای مهتر! ترا چه زیان گر بادیه غیب روزکی چند نییب خلق را در پهیش کعبهه وصهالت    « نزل علیک الکتا  بالحق»

بازگرفتم. عاشهق را همهه تسهلی    نهادم؟ تو آن بین که یک ساعت ترا از فراموش کردگان نکردم، نه پیشام و نامه از تو 
 (.23: 3، ج2222)میبدی، « در نامه دوست بود، غریب را همه راحت از نامه خویش بگشاید

 (صمیمیت و نزدیکی انسان با خدا1-2 -1 -2 -2
 االسرار بسیار صمیمانه و ی کشفی انسان با خدا در گفتمان عاررفانهدهد که رابطههای موجود نشان مینمونه
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 است؛ ذیالً به آن پرداخته خواهد شد.نزدیک 
 ( عبارات خطابی در گفتمان عارفانه2-1 -1 -1 -2 -2

اند، استفاده از عبهارات خطهابی اسهت.    ها بسیار بهره گرفتهشناسان زبان از تحلیل آنهای گفتار که جامعهیکی از جنبه
ههای خطهابی و قواعهد مشخیهی     صورت های زبانهای متفاوت دیده شده است. همهها و فرهنگاین پدیده در زبان

زنند یا با بهردن نهامش   کنند. هربار که گویشوران یک زبان کسی را صدا میها را تعیین میدارند که کاربرد درست آن
اند. عبهارات  ی اجتماعی یا احساسات شخیی خود را نسبت به آن فرد بیان کردهزنند، بخشی از رابطهاز او حرف می

ه صورت دو سویه یا یک سویه به کهار رونهد، در حالهت نخسهت، گویشهوران یکهدیگر را بها        خطابی ممکن است ب
ی اجتماعی متقارن است که در آن ههر  ی رابطهدهند )نام یا شهرت(. این نشانهاصطالح واحدی مورد خطا  قرار می

امتقارنی وجود دارد که در ی ندو طرف موقعیتی یکسان دارند )دوست، همکار و ...(. درحالت کاربرد یکسویه، رابطه
ههای دنیها، هنگهامی کهه     آن تفاوت موقعیت طرفین آشکار است )معلم و دانش آموز، یها پزشهک و بیمهار(. در زبهان    

گریهزی  کنندگان در موقعیت گفتار، مطمئن نیستند که از کدام عبارت برای خطا  استفاده کنند، از روش اسهم شرکت
 (.  24: 2232)آقاگل زاده، « کننداستفاده می

االسرار عبارات استفاده شده از زبان خداونهد بهرای مهورد خطها  قهراردادن      در نوبت سوم )گفتمان عارفانه(  کشف
االسرار، خداونهد بهه طهور مسهتقیم وارد     انسان نشان از صمیمیت و نزدیکی انسان و خداست؛ در این نوبت از کشف

دهد. برخی از این عبارات خطابی این موارد را با عباراتی صمیمانه مورد خطا  قرار می شود و اوگفتگو با انسان می
 گیرد:را در بر می

، ...(، دوسهتان مهن   299: 0، ج320: 3...(، رهیگهان مهن )همهان، ج   99: 0، ج22، 93: 2، ج2222بندگان من )میبهدی،  
 ، ...(.320: 3، ج323: 3)همان، ج

 (.323)همان، « د رهیگان من، پیشی جویید دوستان من، ... بشتابید بندگان من، و بکوشی»
 االسرارکشفی ( گفتگوی مستقیم انسان با خدا در گفتمان عارفانه2-2 -1 -1 -2 -1

گفتگوهایی مستقیم بین انسان و خهدا وجهود دارد. صمیهیمیت و نزدیکهی      االسرارکشفی تفسیر در گفتمان عارفانه
ههای خهود را مسهتقیمًا خطها  بهه خداونهد اعهالم کنهد و در         تواند خواسهته انسان با خدا به قدری است که وی می

ین هایی همچون، درخواست بخشش، حمایت و کمک و ...از خداوند را مستقیماً با وی در میان بگذارد. در اخواست
واسطه و مستقیمِ انسان با خدا اسهتفاده  ی گتفگوی بیگفتمان همچنین، در بسیاری از موارد برای تفسیر آیات از شیوه

که در تفسیر همان آیات در گفتمان شرعی، مطالب از قول سوم شخص مفهرد نقهل شهده اسهت.     شده است؛ در حالی
هاست تا با خداوند به گفتگهو برهردازد. بهرای    ن فرصتمیبدی به دنبال کوچکتری االسرارکشفگویی در نوبت شرعی 

 نمونه:
 «و اذا قیل لهم آمنوا...»

 تفسیر آیه در گفتمان عرفانی
ای خداوند کریم، ای کردگار نامدار حکیم، ای در وعد راست و در عدل پاک، و در فضهل تمهام، و در مههر قهدیم،     »

را نامی و در دل هر یک از تو نشانی رقم شایسهتگی بهر    نمایی و چنانک خواهی می آرایی. هریکآنچه میخواهی می
قومی، و داغ نبایستگی بر قومی، شایسته از راه فضل در آورده بر مرکب رضا ببدرقه لطف در هنگام اکهرام در نوبهت   
تقریب. و ناشایسته در کوی عدل رانده بر مرکب غضب ببدرقه خذالن در نوبت حرمان، و این حرمهان و آن تقریهب   

 (.93: 2)همان، ج« آ  آمد و نه از خاک، که آن روز که این هر دو رقم زدند نه آ  بود و نه خاک نه از
 تفسیر آیه در گفتمان شرعی

قوله تعالی و اذا قیل لهم آمنوا... بدانک این آیت اشارت بدو گروه است از آن قوم که رسول را دیدند: یک گروه از » 
وه اهل شک و نفاق، و ما وصف و سیرت هر دو گروه بگوئیم آن گه بمعنهی  ایشان اهل صدق و وفاق اند و دیگر گر

آیت بازآئیم ان شاءاهلل. اما گروه اول که اهل صدق و وفاق اند صحابه رسول اند، خیار خلق و میابیح ههدی، اعهالم   
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دیق یقهین وی  ... سادات دنیا و شفعاء آخرت رسول خدای را برذیرفتند و باخالص دل وی را گواهی دادند و بر تیه 
 (.03: 2همان، ج«)را پیشوا گردیدند و ... 

ی گفتگوی بین انسان و خدا استفاده شده شود در گفتمان عرفانی برای تفسیر آیه از شیوهتوضیح: چنانکه مشاهده می
 است و در نوبت شرعی این گفتگو وجود ندارد.

 االسرارکشفی ( گفتگوی مستقیم خدا با انسان در گفتمان عارفانه2-9 -1 -1 -2 -1
هایی است که در گفتمهان عرفهانی مطهرح اسهت و نشهانگر      ی بین انسان و خداوند یکی از  پدیدهواسطهگفتگوی بی

ی گفتگو و باواسطه یها بهی واسهطه بهودن گفتگهو بها مخاطهب        صمیمیت و نزدیکی خدا و انسان است. کاربرد شیوه
ها بها یکهدیگر اسهت.    ی آنمخاطب و همچنین نوع رابطه ی بخشی از احساسات و عواطف گوینده نسبت بهرساننده

ی گفتگهوی بهی واسهطه و مسهتقیم     در بسیاری از موارد برای تفسیر آیهات از شهیوه   االسرارکشفدر گفتمان عرفانی 
خداوند با انسان استفاده شده است در صورتی که در تفسیر همان آیات در گفتمان شرعی، مطالب از قول مفسر بیهان  

 ؛ به عبارت دیگر در گفتمان عرفانی گوینده، خداوند است و در گفتمان شرعی، مفسر. برای نمونه:شودمی
 «و سارعوا...»

 تفسیر آیه در گفتمان شرعی
بشتابید بمشفرت خداوند یعنی با آن کار که مشفرت واجب کند و سبب مشفرت بهود و مفسهران را اخهتالف اقهوال     » 

 (.323: 3)همان، ج« است که این سبب چیست؟
 تفسیر آیه در گفتمان عرفانی

سهابقان  بشتابید بندگان من، و بکوشید رهیگان من، پیشی جوئید دوستان مهن، کهه کهار پیشهوایان دارنهد و دسهت       »  
بردند... بنده من! هرچه بند است از راه بردار، و با کس پیوند مدار، و ... تا بسابقان دررسی، باشد که روزی سر ببالین 

 (.332: 3)همان، ج« امن بازنهی، و از اندوه فرقت باز رهی
انسان تفسیر شده  شود در قسمت عرفانی، آیه به صورت گفتگوی مستقیم خداوند باتوضیح: همانطور که مشاهده می

دارد. بهه عبهارت دیگهر در    است. اما در گفتمان شرعی، میبدی برای تفسیر همین آیه، مطالب را از زبان خود بیان می
 گفتمان عرفانی گوینده خداوند است و در گفتمان شرعی، مفسر.

 ( انسان، مشمول فضل خداوند1-9 -1 -2 -1
-تواند پاسخگوی موهبهت هرگز نمی -به هر میزان که باشد –انسان خداپرستان عقیده دارند که عبادات و اعمال نیک 

ای از نعمهات او را  های بی حد و حیر خداوند باشد. بنابراین اگر خداوند در ازای این عبادات و اعمال نیک که ذره
اگهر  کند، پاداشی نیک برای بنده در نظر گیرد، در واقع فضل خهود را نیهیب وی کهرده اسهت، چهرا کهه       جبران نمی

ی خود گردد، آن اعمال نیک، ولو بسیار، دستگیر بنده نخواهد شد. از طرفی دیگهر  عادالنه وارد معامله و رفتار با بنده
اگر خداوند بخواهد که با حسا  و کتا  و عادالنهه، انسهان را بهه خهاطر اعمهال ناشایسهتش عقوبهت کنهد، عهذابی          

اهد کرد؛ در این میان عرفا که خداوند را بهه مهربهانی و بخشهندگی    ها خوچه به وهم درآید دامنگیر آندردناکتر از آن
 کند نه عدلش را.شناسانند، معتقدند که خداوند همیشه فضل خود را شامل حال بندگان میشناسند و میمی

-نمونهه کند شهامل  ها داللت میاالسرار، بر فضل خداوند در برابر اعمال انسانی کشفمواردی که در گفتمان عارفانه

 باشد:های زیر می
 شدن بی چون و چرای مومنان( بخشیده9-1 -1 -1 -2 -1

کند، بندگان مؤمن خهدا را بهی ههی     از انسان ارائه می االسرارکشفی بر اسا  تیویری که میبدی درگفتمان عارفانه
 شوند. برای نمونه:چون و چرایی بخشیده می

بشارت ده مومنانرا که چون ایشان وامیگزیدم عیب می دیدم، نرسندیدم تا بیشتر بنهانها وارسیدم، رههی را بهه بهی    »... 
نیازی خود چنانکه بود خریدم... در آثار بیاورند که فردا در رستاخیز قومی را از این امت بترازوگاه آرند و فریشهتگان  

دن گیرند، که بار خدایا بد عهدانند بی وفایان اند، فراموش کاران اند، گنه که بر ایشان موکل باشند بدیهای ایشان شمر
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کاران اند، دلبران و شوخان اند، ر  العزه گوید جل جالله: از آنیا که کردار ایشان است چنان اند، و از آنیا که کهرم  
ند، دوستی ما بیان و دل خواهان انهد و  و عفو ماست، تائبان اند، عابدان اند، حامدان اند، روزه داران اند، نمازگزاران ا

 (.232: 0)همان، ج« بمهر مایکتا گویان اند
 شدن عاصیان و کافران( بخشیده9-2 -1 -1 -2 -1

ها نیهز  شوند و با بدترین عذا الخیوص کافران الیق بخشش دانسته نمیبر خالف گفتمان شرعی که عاصیان و علی
 شوند. برای نمونه:عاصیان و کافران نیز مشمول رحمت خدا میگردند، در گفتمان عارفانه، عقوبت می

یکی در نگر تا وا بنی اسرائیل چه کردم و چند نعمت برایشان ریختم، و چهون نواخهت خهود بریشهان نههادم در آن      »
یشان سهایه  بیابان تیه پس از آن که پیچیدند و نافرمانی کردند، ایشان را ضایع فرو نگذاشتم، میغ را فرستادم تا بر سر ا

افکند، باد را فرمودم تا مرغ بریان در دست ایشان نهاد، ابر را فرمودم تا برنیبین و انگبهین بایشهان فهرو باریهد... چهه      
نعمت است که من برایشان نریختم! ... چون خود بفروشی دیگران بی عیب خرند و ما با عیب خریم، دیگران با وفها  

 (0-232: 2)همان، ج« خوانند و ما با جفا خوانیم
 دهد.در گفتمان عارفانه، خداوند آنقدر مهربان است که عاصیان را بیشتر مورد رحمت خود قرار می

و یقال یبشر العاصی }بالرحمه و یبشر المطیع بالرضوان و یبشر کانه المومنین بالینات فقدم العاصهی{ بالهذکر ال   »... 
 (.230: 3)همان، ج« لی بالرفق من القویلتقدیم العیاه علی المطیعین لکن لضعفهم و الضعیف او

 ی انسان و خدا در گفتمان شرعی( تبیین رابطه1-1-2 -2 -1
توان انسهانی  ای که مفسر بین خدا و انسان به تیویر کشیده است، می، با توجه به رابطهاالسرارکشفدر بافت شرعی 

میبدی در گفتمان شهرعی بهین  انسهان و خهدا بهه      ای که دیگرگونه و متفاوت با گفتمان عرفانی را متیور شد. رابطه
 تیویر کشیده است چنین است:

 ( انسان، عبد خداوند1-2-1 -1 -2 -1
آیهد. معبهود فقهط    شود پای اربابی نیز به میهان مهی  در فقه، خداوند معبود است و انسان عبد. وقتی صحبت از عبد می

دستورات معبهود در احکهام خمسهه خالصهه شهده       کند.دهد و حتی مبنای دستورات خویش را اعالم نمیدستور می
 خواهد.  ترسد. معبود فقط اطاعت میکند یا واجب است یا حرام است... عبد از معبود میاست. هرکاری که عبد می

اولئک الّذینَ اشتَرو الضَّاللَه بالهُدی...حق بندگان خدا و سزای ایشان آنست که خدای را عبادت کنند و معرفهت وی  »
: 2)همهان،  ج « ند که ایشان را برای آن آفریده اند. چنانک اهلل گفت و ما خلقت الینّ و االنسَ الّها لیعبُهدُون  حاصل کن

92.) 
 ( دعوت انسان به ترس از خداوند1-2-2 -1 -2 -1

 کند؛ برای نمونه:ها را به تر  از خود دعوت میدر گفتمان شرعی مفسر بارها از قول خداوند انسان
قون میگوید از من ترسید نه از دیگری، که چوه از من ترسید هرچه مخلوقاتست از شما بترسهد میهطفی   و ایّایَ فَالتّ»

 (242)همان، « )ع( گفت من خاف اهلل خوّف اهلل منه کلّ شیء، و من لم یخف اهلل خوّفه من کلّ شیء
 (.223: 2)همان، ج« از من که خداام بترسید»

 ( انسان، مشمول عدل خداوند9 -1-1-2 -2 -1
: طوسهی،  20/232، 2202ی عدل در لشت به معنای مساوت، قسط، انیاف، امری بین افراط و تفهریط )دهخهدا،   واژه
ای که در آن زیادی ی این ماده همان حد وسط میان افراط و تفریط است. به گونه( و ... آمده است. ریشه222: 2299

(. جههان آخهرت صهحنه بهروز آثهار      3/90: 2239ی، و نقیان نباشد که بدان اعتدال و وسط حقیقی گویند )میهطفو 
ای شهگفت  ی حسابرسی به اعمال نیک و بد آنهاست. در این زمان، عدل الهی به گونهها و هنگامهواقعی اعمال انسان
 شود.ترین ابزارهای سنیش به کار گرفته میشود و با برپایی ترازوی عدل الهی، دقیقانگیز متیلی می

ی رفتار انسان و برخهورداری از  ی سنیش عادالنهمطالبی مطرح شده که نشان دهنده االسرارکشفدر گفتمان شرعی 
 شود:ی برخی از این موارد در زیر ذکر میباشد نمونهپاداش یا عقوبت متناسب با اعمال ایشان، می
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 شدن گناهکاران( مجازات2-9-1 -1 -1 -2 -1
ههایی متناسهب بها همهان     ها عذا ها و گناهان انسانرابر نافرمانی، خداوند در باالسرارکشفبر اسا  گفتمان شرعی 

 گناهان در نظر گرفته است. برای نمونه:
فان لم تفعلو... فالتقوا النار... چرا بدروغ میدارید و معاندت میکنیهد؟ مکنیهد چنهین، و از آتهش دوز) بررهیزیهد، آن      »

 (.99: 2، ج2222)میبدی، « است و تیز تر... آتش که هیزم آن مردم است و سنگ کبریت حرارت آن صعب تر
ههای مختلفهی در نظهر    های به عمل آمده در گفتمان شرعی، خداوند برای میازات گناهکاران عذا بر اسا  بررسی

 ها آتش دوز) است.گیرد که یکی از آنمی
 ( عدم پذیرش توبه و کارهای نیک کافران2-9-2 -1 -1 – 2 -1

شود ، توبه و اعمال نیک کافران به هی  وجه بخشیده نمیاالسرارکشفگفتمان شرعی های موجود در بر اسا  نمونه
 ی برخورداری از عدل خداوند است:و این واکنش نیز نشان دهنده

یحوُُل بَیَن المَرِء َو قَلبِه ای یحول بین الکافر و طاعتهه و بهین المهومن و معیهیته، کراهیهت دارد از کهافر طاعهت او        »
 (.32: 3)همان، ج« دارد از مومن معییت او چنانکه کراهیت

پوشهاند، در  ی عمهل مهی  در این مورد بر خالف گفتمان عارفانه که خداوند درخواست پیامبر را بی چون و چرا جامه
 نماید:گفتمان شرعی حتی به شفاعت پیامبر هم توجه نمی

کرد گفت:....میگوید اگر آمهرزش خهواهی از   ای مولم میطفی را از ایمان و مشفرت ایشان نومید  -و لهم عذا  الیم»
)همهان، ج  « بهر ایشان و اگر نخواهی همه یکسان است اگر هفتاد بار آمرزش خواهی از بهر ایشان، ایشان را نیهامرزم 

0 :294-292.) 
 نشده( عقوبت به خاطر گناه انجام2-9-9 -1 -1 – 2 -1

ها را بر اسا  گناه انیام نشده نیز تواند انسانخداوند می االسرارکشفهای موجود در گفتمان شرعی بر اسا  نمونه
 عقوبت نماید؛ برای نمونه:

سبب معییت، یا عقوبهت کنهد بسهبب    خالق را رسد بحیت آفریدگاری و پادشاهی که خلق خود را عقوبت کند بی»
که عقل ندارنهد ایشهان   معییت، اما آن عقوبت که بی سابقه معییت است تعذیب اطفال است و بهائم و دیوانگان را 

را گاهگاه تعذیب کنند بگرسنگی و تشنگی و وبا و بال و غرق و حرق و امثهال ایهن. و ایشهان را سهابقه معیهیت و      
 (.32: 2)همان، ج« مقدمه جرم نیست

 ( عقوبت به خاطر گناه پیشینیان2-9-4 -1 -1 – 2 -1
گاه خداوند افرادی را به خاطر گناه پیشینیان خهود،  هایی وجود دارد که بیانگر این هستند که در گفتمان شرعی نمونه

 نماید؛ برای نمونه:عقوبت می
هرچند که جهودان در روزگار رسول اهلل قتل نکردن بلکه اسالف ایشان کردنهد، امها بحکهم آنکهه هرچنهد اسهالف       »

و ههم اسهالف   خویش بودند، و بر فعل ایشان رضا دادند، و آن می پسندیدند، مستوجب عهذا  گشهتند ههم ایشهان     
 (.99: 3)همان، ج« ایشان. میگوید ایشان را خبر ده که هم ایشان را عذا  است و هم اسالف ایشان را...

 
 ( فرانقش متنی9 -2

ههای  رود یها در کهنش  در دو نقش پیشین اشاره شد زبان یا برای انتقال و بیان دریافت ما از جهان واقهع بهه کهار مهی    
-ه بر این در ساختی دیگر، با استفاده از عوامهل سهاختاری ماننهد: سهاخت مبتهدا     ی تعاملی دارد؛ عالواجتماعی جنبه

خبری، ساخت اطالعاتی و عوامل غیر ساختاری نظیر: ارجاع، حذف و جایگزینی، ادات ربط و انسیام واژگانی، پیهام  
ود. ذیهالً بها اسهتفاده از    شه یابد این فرانقش، فرانقش متنی نامیده میشود و با بافت موقعیتی ارتباط میسازماندهی می

ی االسرار، به بررسی فهرانقش متنهی ایهن اثهر در خیهوص سهازماندهی چههره       مدار کشفتحلیل ساختارهای گفتمان
 شود.پرداخته می -باشدآنگونه که در تناسب با بافت شرعی و عرفانی می-« انسان»
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 االسرارکشفتفاوت در تفسیر آیات در دو گفتمان شرعی و عرفانی 

شوند که مخهالف ایهدئولوژی   ، آیات به نحوی تفسیر میاالسرارکشفهای شرعی و عرفانی در هر یک از گفتمان گاه
گردد متفهاوت و گهاه متضهاد بها     گفتمان رقیب خود است و تیویری که از انسان در ضمن تفسیر این آیات ارائه می

کوشد تا با تفسیر ام مواجهه با این امر، میبدی میشود؛ به هنگتیوری است که در گفتمان رقیب از انسان نمایانده می
آیه متناسب با گفتمان مورد نظر، معنا را سازماندهی کرده و با بافت موقعیتی هماهنگ نماید. به ایهن منظهور، مفسهر،    

 دهد.چه در آیه مطرح شده است، به دست میبرد و خوانشی متفاوت نسبت به آنگاه در محتوای آیه دست می
 االسرارکشفوانش متفاوت از آیه، در گفتمان عرفانی ( خ1 -9 -2

کاههد؛  مفسر گاه با قرارگرفتن در منظرگاه عرفانی، برای هماهنگی مطلب با بافت گفتمان، مطالبی به آن افزوده یا مهی 
 برای نمونه:

 «یُیَوِّرُکُم فی االرحامِ کیفَ یَشاءُ...»
 تفسیر آیه در گفتمان عرفانی

و این تخییص آدمیان است از میهان همهه جهانوران، و    « لقََد خلقنَا االنسانَ فی احسَنِ تقویم»جای دیگری گفت: »... 
یا عیبها،   –بیز ایشان کس را این منزلت ندارد و بدین مثابت نرسانید ور همه فریشته مقر  است. در آثار بیارند که 

د پر طاووسی داد مرصع بیهواهر، بها جلیلهه ههای زریهن، آگنهده       فریشته را بیافریدند نام وی جبرئیل، وی را ششی
بمشک بویا چون بر خود بینبد از هر جلیلی آوازی خوش بیرون آید و نعمتی کهه بهدان دیگهر نمانهد و آن فرشهته      
دیگر اسرافیل که یک پایه عرش بر دوش اوست هرگه که تسبیح درگیرد همه فریشهتگان آسهمان خهاموش شهوند و     

ر باقی نهند از آن صوت نیکو و نشمت خوش که اسرافیل بیرون می هد. و زلیخا فراگذر عرش عظیم تسبیح خویش د
که مستوی بر وی خدای جهانست، و او را کنگره هاست که در وهم آدمی نیاید، و قدر آن کس نداند، و نهور آفتها    

 در جنب نور عرش ناپدیدست و ناچیز
یز را نگفت که نیکوش دادم یا نیکهوش آفریهدم، مگهر آدمهی را کهه از      این همه مخلوقات برین صفت بیافرید و هیچ

خهود را گفهت،    -خاک تیره برکشید و وی را بدان منزلت رسانید که در آفرینش وی گاه خود را ستود و گاه وی را: 
 (.29: 3)همان، ج« ... الئک هم الراشدون» و وی را گفت « فتبارک اهلل احسن الخالقین»

 تمان شرعیتفسیر آیه در گف
ییورکم... گفت: او خداوندی است دارنده، و نگارنده، هم میور و هم مدبر، خلق را میور است و عالم را مدبر... »

حاصل خبر آنست که ر  العالمین چون خواهد که بنده بیافریند مرد و زن فرا صحبت دارد، تها آن گهه کهه آ  وی    
آن عروق، و چنان که خواهد صهورت وی مهی نگهارد، ترتیهب      پراکنده شود، پس روز هفتم همه باهم آرد آن آ  و

اعضا میدهد، و بر هم می نشاند، یکی کوتاه، یکی دراز، یکی نرینه، یکی مادینهه یکهی نیکهو صهورت و یکهی منکهر       
صورت، یکی را خلق ظاهر تمام، یکی ناقص، یکی سیاه، یکی سرید، پس میور بحقیقت خدای است که قدرتش بی 

 (.24)همان، « ی همتاست و کس را نسزاست و نه رواست از محلوقات که صورت گری کندنهایت، و خود ب
هایی که ایهن گفتمهان   بینیها و جهانشود، در گفتمان عرفانی، با توجه به ایدئولوژیتوضیح: همانطور که مشاهده می

شهی مربهوط بهه تکهریم انسهان و      توانهد خوان یابد کهه مهی  دهد، مفسر خود را در موقعیتی میدر اختیار مفسر قرار می
ی مورد نظر، ارائه کند و از طرفی قرار گرفتن در گفتمان شرعی خوانشهی دیگرگونهه از همهین    بزرگداشت وی از آیه

-ی تفسیری مفسر قرار می دهد. در واقع مؤلف با قرارگرفتن در موقعیت عرفانی دست خود را باز میآیه را در دایره

های موجود در گفتمان عرفانی و اصل تکهریم انسهان در   آیه بنگرد و در راستای ایدئولوژیتر به بیند تا کمی متفاوت
این گفتمان، مطالبی را در تفسیر آیه در این نوبت به آن بیفزاید که از ظاهر آیه قابل استنباط نیست بهه ایهن معنها کهه     

 سازد.  قرارگرفتن در منظرگاه عرفان امکان این خوانش متفاوت از آیه را میسر می
 االسرارکشف( خوانش متفاوت آیه در گفتمان شرعی 2 -9 -2



 15/      روش تحلیل گفتمان به وسیله  االسراردر کشف« انسان»میبدی نسبت به  بررسی رویکرد پدیدارشناسانه 

کردن مطلب با موقعیت موجود، در تفسیر آیه مطهالبی کمتهر   مفسر گاه با قرارگرفتن در گفتمان شرعی، برای هماهنگ
 دارد. برای نمونه:چه در آیه مطرح شده را بیان مییا بیشتر از آن

 ...«جاعِل فی االرضِ خلیفه اذ قال ربُّک للمالئکهِ اِنی »
 تفسیر آیه در قسمت عرفانی

عالمی بود آرمیده در هی  دلی آتش عشقی نه، در هی  سینه تهمت سودایی نه، دریای رحمت بیوش آمهده خهزائن   »
طاعت به بر آمده، غبار هی  فترت بر ناصیه  طاعت مطیعان نانشسته و علم الف دعوی و نحن نسبح بحمدک بعیهوق  

هرچه در عالم جوهری بود کی آن لطهافتی داشهت بخهود در طمعهی افتهاده، عهرش مییهد بعظمهت خهود           رسانیده،
مینگریست و میگفت مگر رقم این حدیث بما فروکشند، کرسی در سعت خود مینگریست که مگر این خطبه بنام مها  

ک بریده، و ههر یهک در   کنند، هشت بهشت بیمال خود نظر میکرد که مگر این والیت بما دهند، طمع همگنان از خا
تهمتی افتاده، و هرکس در سودایی مانده. ناگاه از حضرت عزت و جالل این خبر در عالم فریشتگان دادنهد کهه انهی    
جاعل فی االرض خلیفه این مشاورت بود با فریشتگان که این تمهید قواعد عزت و عظمت آدم بود، و نهه اسهتعانت   

کم قهر ما کاری راند و قلم کرم را فرمودیم تا از سر دیهوان عهالم تها به خر     بود که نشر بساط توقیر آدم بود. گفت ح
خطی درکشد، و از منقطع عرش تا منتهی فرش مکان هر دو کون را عزم نامه نویسد، تا صهور ممالهک آدم خهاکی را    

ه هیبهت از  مسلم شود و سینه عزیز وی بنور معرفت روشن، و لطائف کرم و صنایع فضل ما در حق وی آشکارا، زلزل
عزت این خطا  در دلهای مقربان افتاد، گفتند این چه نهادی تواند بود که پیش از آفرینش بر سهر جمهال وی عهزت    
قرآن گوش خالفت وی میگوید، و وی هنوز در بند خلقت نه، و جالل مکنونات غیب خبر میدههد کهه گهرد میهدان     

گرانمایه و لولو شاهوار که در آن صدف تعبیه بهود، و   دولت آدم مگردید که شما بسر فطرت وی نشناسید ای بسا در
با هر دری شبهی سیاه منظوم در رشته کشید، با جواهر هر یک از انبیا شبهی در بهابر ایشهان داشهت، دری چهون آدم     

 (.30: 2)همان، ج« صفی با وی شبه چون شیطان شقی
 تفسیر آیه در گفتمان شرعی

پیشام گرفته اند عر  پیشام را مألَکه گویند و مألِکه گویند و الهوک گوینهد یقهال     للمالئکه نام فرشته در عربیت از»... 
الک لی و الکنی...  بر قیا  این اشتقاق م لکه است نه مالئکه بر وزن مفاعله، لکن الهمزه منقوله مهن موضهعها فقیهل    

بود که اهلل تعالی آن گه که زمهین  مالئکه. مفسران گفتند این فرشتگان بودند که زمین داشتند پس از جان، و سبب آن 
را بیافرید جان را و فرزندان وی را از آتش دود آمیغ بیافرید چنانک گفت و خلق الیان من مارج من نار و ایشهان را  

 (.34)همان، « ساکنان زمین کرد...
کند، با توجهه بهه   میی انواع آفریدگان مطرح شود، آیه، برتری و شرافت انسان را بر همهتوضیح: چنانکه مالحظه می

بینی عرفان و گفتمان عرفانی مبنی بر تکریم انسان، این مسأله در نوبت سوم )گفتمان عارفانه( به طهور مبسهوط   جهان
ی گفتمهان عارفانهه   االسرار که به تبع گفتمان شرعی به انهدازه منعکس شده است و بر خالف آن در نوبت دوم کشف

بینی خود ندارد، گویی مفسر از انعکا  کامل مطالب مندرج در آیهه سهر بهاز    نتکریم و بزرگداشت انسان را در جها
 زده و به این ترتیب خوانشی متفاوت و متناسب با موقعیت ارائه نموده است.

بنددی گفتمدانی   با استفاده از بررسی تفاوت صورت« انسان»ی میبدی نسبت به ( تحلیل رویکرد پدیدارشناسانه2
 پیرامون انسان االسرارکشفعرفانی و شرعی 

کنند، با یکهدیگر سهازگارند   ها یکدیگر را توجیه میدر یک گفتمان چندیدن گزاره یا حکم مشارکت دارند؛ این گزاره
: 2239نامهد )ههال،   بندی گفتمانی مهی کند. فوکو این روابط را صورتها عمل میدر ارتباط با تمام گزاره و هر گزاره

93  .) 
بنهدی  بندی گفتمانی یکرارچه و منسیم آن وابسته اسهت. صهورت  فتمان تا حد زیادی به صورتقدرت و نفوذ یک گ

، در راستای گناهکاری انسان به کار رفتهه اسهت؛ نویسهنده در ایهن گفتمهان      االسرارکشفگفتمانی در گفتمان شرعی 
بنهدی را ترتیهب دههد، در گفتمهان عرفهانی ایهن تفسهیر نیهز         کوشیده است با استفاده از سازو کارهایی، این صهورت 
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مهدار  ای کامالً مشایر با گفتمان شرعی ارائه شده است. ذیهالً بها اسهتفاده از تحلیهل سهاختارهای گفتمهان      بندیصورت
 ها در دو گفتمان شرعی و عرفانی این اثر  خواهیم پرداخت:بندیبه بررسی این صورت االسرارکشف

ی انسان، در بافت دادن گناه به واسطهسازی خداوند در جریان رخی گفتمانی، در راستای فعالبند( صورت2-1
 عرفانی

سازی کهه بهه واگهذاری    سازی و منفعلمدار است. فعالسازی یکی از حاالت گفتمانسازی در مقابل منفعلمورد فعال
سازی وقتهی اسهت کهه    آیند. فعالاجتماعی به شمار میهای بسیار مهم در بازنمایی کارگزاران معروفند از مؤلفه 2نقش

سازی بهه صهورت عوامهل تأثیرپهذیر     که در منفعلشوند حال آنکارگزاران به عنوان نیروهای فعال و پویا بازنمایی می
 (. 93: 2239کنند )یارمحمدی، تظاهر می

گنیهد؛ ایهن بحهث    جبر و اختیار میی کالمی همچون بحث قلمرو اختیار و قدرت عملکرد انسان، در مباحث پیچیده
ی کائنهات  گیرد که خدای مسلمانان، قادر، عالم، حکیم و مرید مطلق است و بهر همهه  جا ریشه می)خیر و شر( از آن

احاطه دارد و او را همتایی نیست و هی  چیز از نفاذ مشیت او بیرون نرفته است؛ بر این اسا  پذیرش موجودی کهه  
نمایهد )حیهدری،   های مدیریتی خداوند را برهم بریهزد دشهوار مهی   حق، مخالفت کند و طرح یبتواند بر خالف اراده

2230 :23  .) 
ههای  ی جبهر و اختیهار دیهدگاه   های مختلف نیز به مناسبت مباحث کالمهی خهود دربهاره   بر اسا  همین اعتقاد، فرقه

ه کهه مبنهی بهر مختهاربودن موجهودات اسهت،       های معتزلمتفاوتی نسبت به عملکرد آدم دارند. برای مثال: بنا بر آموزه
جا که مباحث کالمی شیعه نیز گرایش زیادی به اختیار دارد، دیهدگاهی مشهابه   ی میازات است و از آنانسان شایسته

دیدگاه معتزله دارند، اما اشاعره بنا بر گرایش به جبر معتقدند که گناهان انیام گرفته توسط انسان نیز همچهون سهایر   
 ی ازلی خداوند انیام شده است.بر حسب علم و اراده امور عالم

در گفتمان عرفانی، گرایش زیادی به جبهر دارد زیهرا معتقهد اسهت کهه       االسرارکشفبا توجه به مباحث فوق، مؤلف 
ی خود دخالتی ندارد و تنها، نقشی متأثر در پذیرش تقدیری که خداوند بهرای او رقهم زده   انسان در اعمال گناهکارانه

 ت، دارد. اس
و هر که در ابتدا حکم شقاوت رفت بر وی، خرا  عمر گشت و مفلس روزگار و بد سرانیام آلهوده دنیها و گرفتهه    »

حرام و بسته لعب و لهو، چنین خواست بوی لم یزل تا باز برد او را با خکهم ازل و نبشهته روز اول اینسهت کهه ر      
 (.324: 0، ج2222)میبدی، «  حَقّاًالعالمین گفت: إلیهِ مَرجِعُکُم جَمیعاً وَعدَ اهللِ

شود و بنابر این، وی در این گفتمهان معتقهد اسهت کهه انسهان      از این نظر دیدگاه میبدی به دیدگاه اشاعره نزدیک می
موجودی بی گناه است و در انیام اعمال ناشایست دخالتی ندارد و تنها نقشی متأثر در پذیرش تقدیری کهه خداونهد   

 است دارد.برای او رقم زده 
هها  کند کهه فاعهل آن  با جمالتی ارائه می االسرارکشفمیبدی جبری را که بر انسان حاکم است در سراسر نوبت سوم 
پذیرد و ههی  اختیهاری در پهذیرش و عهدم پهذیرش آن      خداوند است و انسان، تنها مفعولی است که این افعال را می

 ندارد.
چه آیهد؟ و آن را کهه نخوانهدی کهی آیهد؟ ناکشهته را از آ  چیسهت؟ و        پیر طریقت گفت: الهی از آنچه نخواستی »

نابایسته را جوا  چیست؟ تلخ را چه سود گرش آّ  خوش در جوار است ... قسمتی رفته و نفزوده و نکاسهته چهه   
« م المؤدیه توان کرد، قاضی اکبر چنین خواسته... اذا کان الرضا و الشضب صفه ازلیه فما تنفع االکمام المقیره و االقدا

 (.02: 2)همان، ج
داند گرفتن گناه توسط انسان و فاعلیت خداوند در این امر را در عوامل متعدی میمؤلف، در گفتمان عرفانی، صورت

 ها پرداخته خواهد شد.که ذیالً به آن
 

                                                           
1
 Role allocation 
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 ( قضا و تقدیر الهی1 -1 –2
حکمهی اسهت ازلهی و کهاری انداختهه و از آن      »و سهخنانی همچهون   « جف القلم بما هو کائن»وجود احادیثی مانند 

-کشهف ی اعتقاد مؤلف به تقدیر الهی اسهت، در گفتمهان عرفهانی    ( که نشان دهنده22: 2، ج2222)میبدی، « پرداخته

 بسامد باالیی دارد. االسرار
از خانهه   اند: که در دوستی هم فراق است و هم وصال، در عهد ازل که قسمت دوستی میکردند نالهه درد فهراق  گفته»

بوجهل برآمد و تأللو خورشید وصال از حیره محمد عربی بتافت، از آن فراق در دل بیگانگان دوزخی آفریدند، و از 
 (.342: 0)همان، ج« این وصال در سینه دوستان بهشتی اثبات کردند

 تواند این تقدیر را دگرگون کند: میبدی معتقد است که حتی تالش و کوشش انسان نیز نمی
ه از قسمتی که در روز ازل فته، قسمتی نه فزوده و نه کاسته، یکی رانده و طبلش گشهته، یکهی شسهته و کهردار او     آ» 

شایسته، این بایسته و آن نابایسته! چه توان، قاضی در ازل چنین خواسهته! ؟ آه از فهردا روز کهه نابایسهته را درخهت      
ل گرد نوایست برآید. آفهت و فضهیحت و رسهوایی، مهاتم     نومیدی ببر آید، و اشخاص بیزاری بدر آید، و از هدم عد

 (30)همان، « بیگانگی، و مییبت جدایی،...
 
 ( خواست خداوند2 -1 –2

زنهد  میبدی در بسیاری از جاهای تفسیر عرفانی خود معتقد است که انسان در جریان اعمال ناشایستی که از او سر می
عاصهی و مطهرود از درگهاه بهاری      -علیرغم میل خود–ها انسانگناه است و این خواست خداوند است که برخی بی

 گذارند:ی وجود میتعالی، پا به عرصه
ای خداوند کریم، ای کردگار نامدار حکیم، ای در وعد راست و در عدل پاک، و در فضهل تمهام، و در مههر قهدیم،     »

هریک از تو نشانی، رقم شایستگی بهر  آنچه میخواهی می نمایی و چنانک خواهی می آرایی. هریک را نامی و در دل 
شایسته از راه فضل درآورده بر مرکب رضا ببدرقه لطف در هنگام اکهرام در نوبهت   »قومی، و داغ نبایستگی بر قومی، 

حرمان. این حرمان و آن تقریب نه از آ  آمد و نه از خاک، که آن روز که این هر دو رقهم زدنهد نهه آ  بهود و نهه      
: 2)همهان، ج « بود و قهر و عدل سرمدی، آن یکی نییب مخلیان و انی یکی بهره منافقهان  خاک، فضل و لطف ازلی

93.) 
 
 (  بد اقبالی و بی دولتی9 -1 –2

هها  دهد که عامل دیگری که در گفتمان عرفانی باعهث شهده اسهت کهه برخهی انسهان      شده نشان میهای بررسینمونه
هاسهت کهه در ازل بهرای آنهان     گاه باریتعالی گردند بد اقبالی آنمرتکب اعمال ناشایست شوند و در نتییه، مطرود در

 رقم زده شده است.
و إن یَخذُلَهُم فَمَن ذالَّذی یَنیُرُکُم مِن بعدهِ و هرکرا صفت خذالن از درگاه بی نیازی روی نماید، بحکهم قههر پهرده    »

 کند که...خود میتیمل از روی کار او بردارند و رقم مهیوری و درد بازماندگی این نوحه با 
 گفتم که بر اوج برین شد بختم    وز ملک نهاده چون سلیمان تختم                            
 (332: 3اکنون که بمیزان خرد برسختم       از بنگه دونیان کم آمد رختم)همان، ج                            

 
 ( فطرت انسان4 -1 –2

-از دیگر عواملی که سبب انیام گناه توسهط انسهان مهی    االسرارکشفهای موجود در گفتمان عرفانی بر اسا  نمونه

سازد این است که گناهکاری خیلتی ذاتی در وجود انسهان  ی انسان خارج میشود و جریان امور را از اختیار و اراده
رشته شده است و بنهابر ایهن اسهتدالل،    است. اعمال انسان متناسب با فطرت اوست ینی در ازل ماهیت انسان چنان س

 تواند بر خالف آن عمل کند، ولو با تالش برای ممانعت از انیام گناه. برای نمونه:انسان نمی
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بندگان من، رهیگان من بروز و شب جفاکاری و گنه کاری و سزای من که خداوندم آمرزگاری و بردباری، آمهرزش  »
 (.299: 0)همان، ج« من آن کنم که از من آید قل کل یعمل علی شاکلتهخواهید... شما آن کردید که از شما آید 

شهدن وی، خداونهد   چنانچه مشاهده شد در گفتمان عرفانی، عامل اصلی صورت گرفتن گناه بدست انسهان و مطهرود  
 گرفتن گناهان برده نشده است.  دانسته شده است و در مقابل، نامی از انسان، به عنوان فاعل و مقیر در صورت

بخشهد  ی آنچه نارواست نیرو مهی هایی برای قدرتند و به احکام آن درباره-سکوت و پنهانکاری در نزد فوکو پناهگاه
 (.94: 2234)عضدانلو، 

 االسرارکشفبندی گفتمانی در راستای فاعلیت انسان در ارتکاب گناه در گفتمان شرعی ( صورت2 –2  
-ای فراوان مبنی بر انذار کافران، مشرکان، منافقان، عاصهیان، جههودان و ... در گفتمهان شهرعی کشهف     هوجود نمونه

ی این است که مفسر بر اسها   دهندههای دنیوی و اخروی، نشانها با عذا  دوز) و سایر عذا االسرار و تهدید آن
 گناهان و کارهای خطای اوست؛ برای نمونه:های موجود در شرع معتقد به مسئول دانستن انسان در برابر ایدئولوژی

این خطا  هیبت است که اهلل تعالی با شقی بیفت هیبت سخن می گوید... و حق را بیهفت غضهب بینهد، و یهک     »
 (.240، 2، ج2222)میبدی، « دیدار حق بیفت غضب صعب تر است از هزار ساله عقوبت ب تش دوز)

ایشان اند که جاوید در آنند، ایشان را هرگهز از آن رههایی نهه، وزان     اولئک اصحا  النار هم فیها خالدون اهل آتش»
 (.39)همان، « بیرون آمدن نه

ی برخی آیهات در  گانهاین رویکرد دوگانه نسبت به فاعل بودن یا نبودن انسان در ارتکا  اعمال ناپسند، در تفسیر دو
در تفسیر این آیات در گفتمان شرعی به تبع اعتقهاد بهه   ای که گفتمان شرعی و عرفانی نیز اثرگذار بوده است. به گونه

کردار و گناهکار قائل شده اسهت  های نیکبندی بین انسانای تقسیمفاعل بودن انسان در ارتکا  گناهان، میبدی گونه
 گردد؛ برای نمونه:اما در گفتمان عرفانی این تقسیم بندی به رو در رویی بین انسان و نفس او بدل می

 «انسَلخَ االشهُرُ الحُرم...فاذا »
 تفسیر آیه در گفتمان عرفانی

در جنگ کهین با کمینه دشمن معاندت باید تا مشلو  و مقهور شود. از روی اشهارت میگویهد: در جههاد مههین بها      »
ن مهینه دشمن و هی النفس االماره، انواع ریاضات و فنون میاهدات باید تا مقهور گردد، و درین با  هی  میاهده ب 

نرسد که نفس را شهوات و مألوفات باز دارد، و بر ... تأویالت سر فرو نیارد و آنچه را بر وی دشخوار تهر و صهعب   
تر بر دست میگیرد تا مقهور شود. ابوسعید خراز گفت: ما در قهر نفس خویش چنهدان بهرفتیم کهه ههر میاههدت و      

بیای آوردم تا آن که خهود شهنیدم کهه خهدای را      ریاضت در وسع آدمی آید، و شنیدم که کسی کرد، من آن کردم و
فریشتگان اند که عبادت ایشان بر درگاه عزت آنست که سرها بزیر کنند و پایها بهه بهاال، روزگهاری آن کهردیم، ایهن      

 (.34: 0)همان، ج« چنین میاهدت و ریاضت با نفس خود بر دست گرفتیم
 تفسیر آیه در گفتمان شرعی

آید مشرکان را بکشید و هرجای که بهر ایشهان دسهت یابیهد در حهل و حهرم، و خُهذُهم        میگوید: چون مدت... بسر »
 (22)همان، « بِاالسر، و احیُرُوهُم اِن تحینوا، و اقعدُوُا لهُم کُلَّ مَرصَدِ ... یعنی خذوا علیهم الطرق

 
 نتیجه:

ی میبهدی نسهبت بهه    پدیدرشناسهانه دیهدگاه  ، بهه بررسهی   گرااستفاده از روش تحلیل گفتمان نقش پژوهش حاضر با
ههای  بدین منظور ابتدا بهه بررسهی فهرانقش    پرداخته است.االسرار تفسیر کشفدر دو بخش شرعی و عرفانی « انسان»

اندیشگانی، متنی و بینامتنی پرداخته شد. مواردی که تحت عنوان فرانقش اندیشگانی مورد تحلیل قهرار گرفتهه اسهت    
-و عرفانی کشفگفتمان شرعی  ودت مورد استفاده در ارتباط با انسان در هر یک از شامل کاوش در  کلمات و صفا

دهد که در گفتمان شرعی، واژگان و صفات مورد استفاده  حول محور دشمنی بها خداونهد،   االسرار است که نشان می
ان عرفانی گویای نزدیکی چرخد؛ و واژگان و صفات به کار رفته در گفتمگناهکار بودن، مورد قهر خدا بودن و ... می
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و صمیمیت با خداوند، نادانی در انیام معاصی، مشمولیت در رحمت و بخشهش خهدا  اسهت. در فهرانقش متنهی بها       
بررسی تفاوت در تفسیر آیات در دو نوبت شرعی و عرفانی این نتییه حاصل شد که میبدی برای حفه  یکرهارچگی   

ههای شهرعی و   ی تفسیرهای متفاوت در هر یهک از گفتمهان  شیوه های مطرح شده ازایدئولوژیکی هر یک از گفتمان
ی خداوند با انسانها در دو گفتمهان شهرعی و عرفهانی    برد. در فرانقش بینامتنی با بررسی تفاوت رابطهعرفانی بهره می

، نزدیهک  هایی همچون معشوق خداوند، عاشق خداونداالسرار با ویژگیی کشفدریافتیم که انسان در گفتمان عارفانه
ههایی  شود، و امها در گفتمهان شهرعی بها ویژگهی     شود و مشمول فضل خداوند واقع میو صمیمی با خدا، پدیدار می

االسهرار در  بندی گفتمانی کشفگردد. و در نهایت با بررسی صورتهمچون عبد خدا و مشمول عدل خدا نمایان می
ی های موجود دربارهگفتمان عرفانی در راستای اندیشهدو نوبت شرعی و عرفانی این نتییه حاصل شد که میبدی در 

تقییر نشان دههد.  کوشد تا با بازنمودن فاعلیت خداوند، انسان را در جریان یافتن گناهان بیانسان در این گفتمان می
بهه   «سانان»پدیدار بنابراین ی میازات نشان دهد. و در مقابل، در گفتمان شرعی انسان را موجودی گناهکار و شایسته

های شرعی و عرفانی بها  در هر یک از گفتمان« فاعل شناسایی»االسرار برای میبدی به عنوان ، در کشف«پدیده»عنوان 
   باشد.های میگفتماناین  های موجود در هر یک از مشایر در راستای ایدئولوژییکدیگر 

 
 منابع:

 . کویت: دار الدعوه.التفاسیرمقدمز جامع (. 2049الراغب اصفهانی، حسین بن محمد. ) 
 .332-332(، پاییز، صص 2ی  اول )دوره «.عالمه»(. پدیدارشناسی بعنوان شناخت میدد از شناخت. 2234نوالی، محمود. )
 .33- 99ی اول، تابستان، صصشماره« مطالعات عرفانی»ی ابلیس در آثار حکیم سنایی. (. سیمای دوگانه2220حیدری، حسن. )

 ، تهران: انتشارات اسالمی.قرآن در اسالم(. 2224حمد حسین. )طباطبایی، م
 . تهران: نشر نی.گفتمان و جامه(. 2234عضدانلو، حمید. )
 . ترجمز جواد طباطبایی. تهران.فلسفز ایرانی و فلسفز تطبیقی(. 2293کوربن، هانری. )
 شه اسالمی.(. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندی2233. )پدیدار شناسی دینخاتمی، محمد. 

 جا:  انتشارات طرح نو.ی ادبی معاصر. ترجمه عبا  محبر. بی(. راهنمای نظریه2222سالن رامان و پیتر ویدسون. )
 . ترجمه یحیی مهدوی. تهران: خوارزمی.های هست بودنپدیدارشناسی و فلسفه(. 2223ورونو، روژه و ژان وال، )
 . تهران: انتشارات هرمس.رای  و انتقادیگفتمان شناسی (. 2239یارمحمدی، لطف اهلل. )

ی خداگونهه پنهداری انسهان در آثهار عطهار      ی اندیشهه (.  رابطه انسان با خهدا بهر پایهه   2234ایرانی، محمد و حسین صادقی. )
 . سال سهوم، «فیلنامه علمی پژوهشی زبان و اد  فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج»نیشابوری. 
 .33 -22، تابستان. صص 2شماره 

. 3سهال  «. ی نقهد ادبهی  فیلنامه»(. تحلیل گفتمان غالب در رمان سو و شون سیمین دانشور. 2233قبادی، حسینعلی و دیگران )
 .232-203. تابستان، صص9ش

 . تهران: علمی و فرهنگیتحلیل گفتمان انتقادی، (2233)آقاگل زاده، فردو . 
ی ی دانشکدهمیله»های زبان شناسی نقشگرا در تیزیه و تحلیل متون ادبی، ( کاربرد آموزه2230بستان زاده، فردو ، )تاآقاگل

 .203. سال سی و هشت. تابستان، شماره «ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد
ی پهژوهش نامهه  »تا(. بررسی اعتبار علمی تأویل در نوبت سهوم کشهف االسهرار میبهدی.     دهقان، علی؛ طاهره حسین زاده. )بی

 33 -22سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص  «.فرهنگ و اد 
های بنیادین پدیدارشناسی )با رویکرد هوسرلی( با مضامینی چند در شهعر  (. بررسی تطبیقی اندیشه2234بابک معین، مرتضی. )

 .33 – 22شماره اول، بهار و تابستان. صص -«ی علمی پژوهشینشریه مطالعات تطبیقی هنر، دو فیلنامه»سهرا  سرهری. 
ههای  ههای تفسهیر قهرآن و انگهاره    (. بررسهی تطبیقهی مبهانی خهاص روش    2233آزاد، علیرضا؛ محمد علی رضهایی کرمهانی. )  

 .94 -3(، پاییز و زمستان. ص 2/39. سال چهل و دوم،  )پیاپی «مطالعات اسالمی علوم قرآن و حدیث»هرمنونیستهای کالسیک. 
  .، هیوبرت دریفو  و پل رابینو، تهران: نیمیشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک (.2239)حسین.  بشیریه،
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هایی از دکتر محمدرضها  (. درآمدی بر تحلیل گفتمان. در گفتمان و تحلیل گفتمانی: میموعه مقاله2223بهرام پور، شعبانعلی. )
 محمدرضا تاجیک، تهران: فرهنگ گفتمان. تاجیک، شعبانعلی بهرامرور،... . به اهتمام

پژوهشی نقهد   -فیلنامز علمی»های احمد شاملو. (پدیدارشناسی و سنخ شناسی مخالف خوانی2239جهاندیده کودهی، سینا. )
 .220 -242، پاییز. صص «ادبی

از قهرن چههارم تها     (. بازتا  مقامات حضرت مریم ) ( در متون عرفانی2233خوشحال دستیردی، طاهره؛ زینب رضاپور. )
 .39-32(، پاییز. صص23)3  «فیلنامه ی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی» (.32 -39قرن نهم هیری صص 

شهماره  «. اد  پژوههی »(. رابطز خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تاکیهد بهر آثهار مولهوی،     2232پژوهنده، لیال. )
 .230 -32بیست و دوم، زمستان، صفحات 

 قم: مرکز جهانی علوم اسالمی. های تفسیری قرآن.ها و گرایشدر  نامه روش(. 2233ضایی اصفهانی، محمد علی. )ر

سهایت پژوهشهگاه علهوم     32-33. صهص  33ش«. خردنامهه »تا(. روش تفسیر قرآن، معنا و قلمهرو.  میر عبدالهی، سید باقر. )بی
 انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی.

 . تهران:  ققنو .های هوسرل  و هایدگرجستاری در زندگی و اندیشه. زمینه و زمانز پدیدارشناسی(. 2239جمادی، سیاوش. )
ی میلهه »(. نقد رویکرد پدیدارشناختی هوسرلی در قیهه ههای مییهد.    2232سام خانیانی، علی اکبر؛ سیده زهرا موسوی نیا. )

 .20 -99(. پاییز و زمستان. صص 24(، )پیاپی 3) 9سال «گاه شیراز ی ادبیات کودک، دانشعلمی پژوهشی مطالعه
ی اد  غنایی دانشگاه سیسهتان و  پژوهشنامه»(. رویکرد پدیدارشناختی در شعر سهرا  سرهری. 2233سام خانیانی، علی اکبر. )

 .203 -232(. بهار و تابستان. صص 34) 22. سال «بلوچستان
 ، تهران: نشر نی.گفتمان و زبان قدرت،(  2230سلطانی، علی اصشر. )

. سهال سهوم، شهماره دوم،    «قهرآن شهناخت  »(. شأن و کارکرد عقل در تفسیر قرآن از دیدگاه نص گرایان.  2233آریان، حمید. )
 .240 -99(، پاییز و زمستان. صص 9)پیاپی 

میتبهی مینهوی و علیرضها    ، تنقهیح و تیهحیح   اخالق ناصهری (. 2299طوسی، محمد بن حسن )خواجه نییر الدین طوسی(. )
 حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی.

 . زیر نظر محمد معین. تهران: بی جا.لشت نامه(. 2202دهخدا، علی اکبر. )  
. با مقدمه و تیحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران. تهران: دانشگاه تمهیدات(. 2202عین القضاه همدانی، عبداهلل بن محمد )

 تهران.
. گروه مترجمان. تهران: سازمان چها  و انتشهارات وزارت فرهنهگ و ارشهاد     تحلیل انتقادی گفتمان، (2232) .نورمن فرکالف،
 اسالمی.

(. بررسی اصل معرفت و خداشناسی از دیدگاه موالنا در مثنوی و مقایسهه آن بها   2233عباسی منتظری، نواز اهلل؛ لیلی فرهادی. )
 .239 -293(، بهار. صص 229 3سال) «.ی تخییی عرفان اسالمیفیلنامه»جهان بینی شبستری در گلشن راز . 

سهال دوم، شهماره    «.ی قهرآن شهناخت  میله»های مفسر  در تفسیر قرآن. (. میاری تأثیر پیش دانسته2233باقری، علی اوسط. )
 .22 -22دوم، پاییز و زمستان. صص 

 تهران: انتشارات هرمس.  م.های فلسفی در پایان هزاره دواندیشه(.  2234ضمیران، محمدرضا. )
 . تهران: مرکز نشر آثار علوم.  (. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم2239میطفوی، حسن. )

، پیهاپی  2232مکاتب ظاهر گرا در تفسیر قرآن، مینا شمخی، کاوشی نو در معارف قرآنی، سال اول، شماره اول، بهار و تابسهتان  
 .229 -39، صص 2

 )مقاالت موالنا(. تیحیح بدیع الزمان فروزانفر. تهران. نارمک. فیه مافیه(. 2233دبن محمد. )مولوی، جالل الدین محم
 . تهران: مرکز.به سوی زبان شناسی شعر(. 2229مهاجر، مهران و محمد نبوی )

:   ران ه ت  نشهر :   مشخیهات  . ت م ک ح ر ش اصه  یه  ل ع  ام م ت و اه  یه  ع سه   ه ب(. کشف االسرار و عده االبرار. 2222میبدی، رشیدالدین. )
 . ده جلد. فایل پی دی اف. ر بی رک ی ام

http://www.sufi.ir/books/download/farsi/meybodi/kashfol-asrar-kamel.pdf  
ی پیروز ایهزدی و دیگهران.   . ترجمهکاوی انتقادیمطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان(. 2233دایک، تئون. )ون

   ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه چا  اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تهران: آگاه. .غر  و بقیه: گفتمان و قدرت  .(2239) هال، استوارت.
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