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 چکیده

رای بینان  این  اتنک  نب زبنان بن      ،عرفای شرق و غرب تمامیِ فاقِبدون تردید یکی از موضوعات مورد اتّ

یعنی حقایق و مفاهیم بلند عرفانی  ب برای اهل معرفنک از ررینق شن ود    ؛ تکهای عرفانی نارتا جرببت

  حقیقک را بب نیز در مثنوی بب اشکال مختلف همی ی الدّ موالنا جالل. قابل بیان نیسک ،شود می حاصل

برای بینان حقنایق و    .تنگنای زبان را در بیان حقایق عرفانی نشان داده اتک زیبایی تبیی   رده و عمالً

لذا نگارنده در ای  جسنتار تنعی   . و مستمع وجود دارد ،،  الممتکلّمچ ار مانعِ موضوع،  ،مفاهیم عرفانی

 ین  از موالنا در مثنوی در مورد هر. از نگاه موالنا در مثنوی نشان دهد را ای  موانع چ ارگانب  رده اتک

منانع  آن را دهند و  آنچب  ب بیش از هر چینز او را آزار منی  امّا  .ای  موانع بب گستردگی تخ  گفتب اتک

گانن   رتوان گفک  ب از بی  مواننع چ ا بنابرای  می. اتک گاهآ، مستمع ناداندبیان حقایق و رموز ال ی می

آن در مثننوی تنخ     منورد  مورد نظر موالنا بوده اتنک و در  ، مانع مستمع بیش از موانع دیگر،نامبرده

 .گفتب اتک

 

 .مثنوی مولوی ،عرفان ،زبان ،های عرفانی تجربب :هایکلیدیواژه
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بحثپیشینة

عرفا و ادبنای   ،ک آن در بی  فالتفبیّهای عرفانی با زبان  ب ررح  لّموضوع رابط  تجربب

زبنان   ،اتنتی   عرفان و فلسفبهایی مانند  در  تاب ،شرق و غرب مسبوق بب تابقب اتک

 ،این  موضنوع  امّنا   ؛ده اتنک تبیی  ش ،تعید  دبرومن فزبان تصوّفوالدی وعلیرضا  عرفان

 .اتک اقع نشدهدقیق و  مورد مداقّر مثنوی موالنا  نون بب رور مستقل دتا

 

مهمقدّ

هنای بشنری   فرهنگ های مشترک عرفان در هم ات عرفانی از ویژگیناپذیری تجربیّ بیان

  :مثالً ؛گرددمحسوب می

فلوری    بب گفت ؛تقریر اتک ماندو یب اوپانیشاد آگاهی عرفانی ورای حدّ بب گفت »

پینامبران در روشننایی گنام    : گویند ا  نارت منی   ؛....بنندد  منی  مشاهده راه را بر گفتنار 

بنب منا    داننند بنا منا بگوینند و    ای از آنچب میشوند  ب ب رهتاب میو گاه بیدارند  برمی

افتند و  ی  راز م ر خاموشی بنر دهانشنان منی   و از افشای ا معرفک خداوند را بیاموزند؛

  .(942 :3148، اتتی ) «کنگفتنی ات، اندرازی  ب بدان پی برده مانند؛زبان در  ام می

ای  مشنکل را درتنک   ، اند های عرفانی داشتب یان و آمریکائیان معاصر  ب تجربباروپائ

گویند  منی  بناک  .م. ر ؛ نندح  می،  ردندتی  ب عرفای قدیم احساس میمان شدّبب ه

 زی برتنر ا ای  حنال بنب  لّن   » :گویدتینسون می ؛اش محال اتک بب وصف درآید ب تجربب

توانسنک وصنف   دش هنم نمنی  ای  حال را برای خو»: گویدتیموندز می. ا.ج ؛« الم اتک

 .(922:همان) «دتک دهدب تعبیر مف ومی از آن ا بب انسک الفاظی بیابد  تو  ند و نمی

 نیننناری در بینننان راز را گنننر منننی
 

 را تننازه  نن  از قشننر آن  هننا  درک 
 

 (032: 9، ج3141مولوی، )

 :منسوب بب شم  اتک  بی تای  نکتب یادآور بی

 م  عاجزم ز گفت  و خلق از شنیدنش  دیده و عالم تمام  ر  م  گنگ خواب

توان قشنری و  می ،توان بب بیان آوردتعبیر موالنا اگر هم  اترار را نمی هرحال بب با بامّ

 .گو  ردباز ن آن هم در پردهن ای از آن را پوتتب

 ای  اتک  ب  اربرد زبان چب مشکلی دارد  ب عرفا آن ،ال اتاتی در ای  خصوصؤت

با ش ود قلبی را تواند آنچب  نند و چرا عارف نمیمیرا ناتوان از بیان حقایق احساس 
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، ابتدا موانع ی تبیی  موضوعالذا بر .راحتی بب زبان بیاورد اتک، بب بدان دتک یافتب

 .  نیم های عرفانی را بررتی میری تجرببناپذی بیان

 

  هایعرفانیناپذیریتجربهموانعبیان

عجنز  ، عرفنانی  عظمک موضنوع و تجربن    در توانتجرب  عرفانی را می ناپذیری بیانموانع 

مستمع از دریافک پینام و دشنواری حصنول معننی در      عجز ،عرفانی از بیان تجرب  متکلّم

در  مننانعچ ننار  ،مخارنن  و ، نالم  ،هگویننند ،یعنننی موضننوع .قالن   ننالم خالصننب  نرد  

 .های عرفانی اتکمفاهیم و تجربب ناپذیری بیان

مانعموضوع.الف

ی ناشنی از عظمنک معننای    ،اتک درک معنی و موضوعی  ب بدان رتیدهحیرانی عارف از 

 . گنجداتک  ب هرگز در لفظ و  الم نمی

 کتنر اتن  ینل ان وصف از آن ها گفک رو 

 یننا قلننم را زهننره باشنند  ننب بننب تننر     
 

 تننکدوی تواننند بننرد   ننب بیننان بننر 

 بننر نویسنند بننر صننحایف ز آن خبننر  
 

 (122: 9، ج3141مولوی، )

بینانگر حقیقنک حقیقنی آن     ن  نفیناً و ابباتناً   ن  آن معننی  ر توصنیف  زیرا هر تخنی د

 :نخواهد بود و بب همی  دلیل موالنا راتک  ب

 بلننی  پنن  تننو حیننران بنناش بننی ال و 

 چننون ز ف ننم اینن  عجاینن   ننودنی  

 ور بگنننویی ننننی زنننند ننننی گردننننک 

 پ  همب حینران و والنب بناش و بن     
 

 تننا ز رحمننک پیشننک آینند محملننی    

  نننیف مننیگننر بلننی گننویی تکلّنن   

 ق ننر بننر بننندد بننب آن نننی روزنننک    

 تننا درآینند نصننر حننق از پننیش و پنن 
 

 (022: همان)

آید و تاحک او از تناحک درک و ف نم بشنری    زیرا آن حقیقک بب  مند عقل درنمی

تجزینب و تحلینل نیسنتند و    ک اتک  ب تجربیات عرفانی قابنل  ای  بدان علّ فراتر اتک و

لذا بب قنول موالننا حقیقتنی     ؛بود بیان و توصیف عقالنی نیز نخواهنداند قابل چون چنی 

پ  توصیف زبنانی نینز از آن    ، ب در دتترس عقل نیسک و عقل در شرحش عاجز اتک

 :چرا  ب ؛ناممک  اتک

 شرح عشق و عاشقی هم عشنق گفنک    گل بخفک عقل در شرحش چو خر در
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 گر چنب تفسنیر زبنان روشننگر اتنک     
 

 تنر اتنک   زبنان روشن    لی  عشق بنی 
 

 (32: 3ج همان،)

 زان نیامنند ینن  عبننارت در ج ننان
 

  ب ن ان اتک و ن ان اتنک و ن نان   
 

 (114: 9، ج3141مولوی، )

 :گویدباره می ای  هجویری در

ا بنب  گونب عبارت  ند الّزبان از آن چب، دینیاچیزی  ب حقیقک آن اندر عقول ببات »

  .(813 :3101 ،هجویری) «معنی جواز

  :ی  نسفی نیز گفتب اتکالدّ عزیز

 ؟نقنش باشند      چون خبر دهند  نب تناده و بنی    ، مطلق از هسک  ،ای درویش»

هسنک مطلنق بنیش از این       زا. هسک مقید خبر توان دادن از ؟تعریف وی چون  نند

مانند  و ن ایک ندارد و مثل و ل و آخر ندارد و حدّ ب نوری اتک  ب اوّخبر نتوان دادن 

 . (921 :3111، نسفی) «ندارد و امثال ای  تواند گفت 

  :گفتب اتکباره  درای نیز  فلوری 

ی از آن ا دارینم و  ای حقایقی را  ب تن ا ب رهحتّ ؛اتک روح هم  حقایق را آزموده»

تجزینب و   ،ریافتب اتکبگوید و در اندیشب آنچب را د خواهد تخنیمی با ای  همب وقتی

 ،بتواند تخ  بگوید ننده برای ای   ب  زیرا توانایی تفکّرِ تحلیل ؛گریزدمی ،تحلیل  ند

تنان  ر بندی  دیگر پیش چشنم آورد و جرینان تفکّن    ای را پ  از نکت ناچار اتک نکتب

چگوننب ممکن  اتنک جرینان      ،ولی در مورد آنچب مطلقاً بسیط اتک ؛پذیرد صورت می

 .(032 :3111فلوری  ) «؟اندیشیدن صورت پذیرد

 : گوید می وی در جایی دیگر

توان  نمیتوان از رریق دانش شناخک و دشواری از آنجاتک  ب واحد را نمیای  »

بنب اات   ،اندیشیماندیشب می در مورد دیگر موضوعات  تان  ببب یاری اندیشیدنی بدان

 .تنوان بنب او رتنید    منی  ،بلکب تن ا در حضوری  ب بسیار برتر از دانش اتک ؛او پی برد

زینرا   ؛افتند منی  از اوج وحندت فنرو   ،روح بب هنگامی  ب بب چیزی شناتایی علمی یابد

 ،افتند بند عدد و  ثرت میعدد و  ثیر اتک و روح چون در ، وممف وم اتک و مف ،علم

حق ندارد گنام از وحندت   پ  باید از علم برتر برود و  .دهددتک می وحدت خود را از

  .(3249 :همان) «بیرون بن د

 ناپذیری ای  تجربیات ن فتبتجربیات عرفانی در تجزیبناپذیری انک اصلی بییعنی علّ
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لنذا امنام    .صفات در او راه ندارد تا قابل چگونگی و توصیف باشد، زیرا وجود بسیط ؛اتک

معنی آن بود  ب  ؟ای   ب ربع تقاضا  ند  ب چیزی چگونب اتک» :د غزالی دارد  بمحمّ

چیزی  ب ای  صفات را بب وی راه نبود چگنونگی   ؟خرد اتک یا بزرگ ؟تا چب شکل دارد

 .(13: 3ج ،3111 ،غزالی) وی بارل بود در

  :دارد  بباره  درای اتتی  نیز 

ی  لّن  ناپذیر و بنابرای  بنب  ی مف وم لّ بب ،دهددر هنگامی  ب دتک می عرفانی تجرب »

مف نومی از  تنوانی  تمنایز نمنی   بنی  وحندت   در. رور باشد باید هم همی  ؛ناپذیر اتک بیان

مف وم .  ب اجزایی و ابعاضی در آن نیسک  ب بب هیئک مف وم درآید؛ چرا چیز بیابی هیچ

 ، ثنرت  در بطن ِ . ای در  نار باشند  اقل دوگانگیشود  ب  ثرتی یا ال می گامی حاصلهن

آیند و از تنایر گنروه  در[ رده ]=  صورت صنف بتوانند بمیمشابب  گروهی از اجزا و ابعاضِ

 .(132 :3148، اتتی ) «الفاظ داشتب باشیم ،آن تبعِ ببتوانیم آنگاه می ؛ها متمایز شوند

ی  نب تمنایز   جای، نات اهنی هستندو تعیّها  تابع تمایز ،بدی ی اتک  ب الفاظ و تعبیرات

 .(124 :3149، یثربی) حتماً لفظ و تعبیری هم در  ار نخواهد بود، در  ار نباشدو تعیینی 

تنوان  هنای عرفنانی منی   ک تجربنب  ب در خصوص دشواری ناشی از ماهیّ دیگری نکت 

افشنای اتنرار ربنوبی  فنر اتنک و در       ،ای  اتک  ب بر اتاس دتنتورات عرفنانی   ،گفک

، اجناز  افشنای آن نا را نندارد و     حقیقک عارف بعد از رتیدن بب اترار و حقایق آفنرینش 

بیشتر تب  هالک عاشنق در این  راه از افشنا     »: القضات همدانی راتک  ب رو عی  ای  از

و  فر بعند از   بابک اتک ب  فربوبیّالرّافشا  ترّ ،زیرا  ب در عالم رریقک ؛تر معشوق اتک

 ،القضات عی )م  بدّل دینَبُ فاقتلوُهُ ، غیرت معشوق ارتداد بود و ارتداد موج  قتلب ایمان ب

3112: 01). 

 

متکلّممانع.ب

 م  چب گویم ی  رگم هوشیار نیسنک  
 

 شننرح آن ینناری  ننب او را یننار نیسننک 
 

 (32: 3، ج3141مولوی، )

 ق و تجربینات توانایی توصیف حقای ،دارد ر قرارن ب تال  در حالک فنا یا تک هنگامی

حقیقک عظیمی را  ب تجربب  رده  ،عرفانی یعنی فاعل تجرب  ؛دهدعرفانی را از دتک می

 زبنانش الل و الکن    ، راننب  ظمنک بنی  در مقابنل آن ع  ،قابل بیان و توصیف نیافتنب  ،اتک
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داشنتم  نب   بب خارر » نماد ای  حالک اتک  ب گلستانتخ  زیبای تعدی در  .گردد می

چون برتیدم بوی گلنم چننان    ،دامنی پر  نم هدیب اصحاب را ،چون بب درخک گل رتم

خویشنی  بنی  ،بنب عبنارتی دیگنر    (12: 3111تعدی، ) «مسک  رد  ب دامنم از دتک برفک

بنود و خبنر    تنر  صنفک  مشناهدت  » :زبانی اوتکدلیل اصلی بی ،در هنگام ش ود متکلّم

 نب   ،ای  مشاهدت نباشد ،زبان و چون زبان را از تر خبر بود تا عبارت  ند دادن عبارت 

  .(819 :3101 ،هجویری)« دعوی بود

 تننک  ز منن  تننرک بنااینن  بنننا گفننت
  

  ی  دلیل هستی و هسنتی خطاتنک   
 

 (10: 3، ج3141مولوی، )

دو  روتک  ب هرتجربب در بیان تجرب  عرفانی با دو مشکل روبب عنوان فاعلِ عارف بب

 (08 :3140 ،فوالدی)منظور  یکی مشکل غلب  نظر و دیگری مشکل غلب  :نیاد روانی دارندب

حسی  گفک هر  ب بب نظر رتید از خبر مستغنی شد و هر  ب بب منظور رتنید از نظنر   »

 :بب بیان تعدی. (08 :همان) «مستغنی شد

 خبراننند  ای  مندعیان در رلنبش بنی   
 

 نیامند  ان را  ب خبر شد خبنری بناز    
 

 (92: 3111تعدی، )

 منتکلّم نکت  دیگری اتک  ب بب  ،دشواری بیان عوارف عمیق عرفانی ،بب عبارت دیگر

ای  نکتب را با عنوان  ،فلسفبعرفان و اتتی  در تاب  .عرفانی مرتبط اتک و فاعل تجرب 

بینانش دشنوارتر   ، تنر باشند   چب عارفب عمینق  هر» عوارف مطرح تاختب اتک  ب نظری 

 . (921 :3148 ،اتتی )« اتک

عارفنب   توان غلبن  می، عرفانی تازگارتر اتک ای  بخش را  ب با جنب  احساس تجرب 

باید  ،ونب تجربب تازگارتر اتکگمعرفتی ای  ا جنب بخش دیگری از آن را  ب ب ولی ؛نامید

موالننا را اللنی    ؛معننی الل شنوند   بعضی از غلبن  » .(01 :3140، فوالدی)معنی خواند  غلب 

 (314 :3140مولوی )« ای  هیچ نباشد مرا از ؛ک معنیمعنی و قومی را قلّ ا غلب الّنیسک 

 هننر  ننب گلننزار ن ننانی دیننده اتننک    
 

 غننارت عشننقش ز خننود ببریننده اتننک 
 

 ب از خداوند دهانی بب پ ننای   عرفانی اتک از بیان تجرب  متکلّمدر مقام عجز  ،موالنا

 :زیرا با دهان جسمانی بشری بیان اترار ال ی ناممک  اتک  ند؛ می فل  رل 

 تننا بگننویم وصننف آن رشنن  ملنن       ینن  دهننان خننواهم بننب پ نننای فلنن 
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 گر دهنان ینابم چننی  و صند چننی      
 

 تننننگ آیننند در فغنننان ایننن  حننننی  
 

 (029: 9، ج3141مولوی، )

 :فرماید می یا در جایی دیگر

 ک چننون اینجننا رتننید گسسننتم بقننوّ
 

 ر را پدیننداینن  ت نن چننون تننوانم  ننرد 
 

 (383: 3، ج3141مولوی، )

 هم از منانع  و متکلّمهم از مانع  ،ی الدّصف انسان  امل یا بیان مقام حسامموالنا در و

و مصنراع دوم   منتکلّم مصراع اول اشاره بب منانع   ،در بیک زیر .تخ  گفتب اتک ،مستمع

 :اشاره بب مانع مستمع دارد

 هننا تنننگ و ضننعیف  ور نبننودی حلننق

 معنننننی دادمننننی داد منننندیحکدر 
 

 ور نبننودی خلننق محجننوب و  ثیننف  

 بگشننادمی لبننی معنننی اینن  فننوق
 

 (224: 9همان، ج)

 : ی یافتب اتکدر بیان حقایق عرفانی در ای  ابیات نیز تجلّ متکلّمعدم توانایی 

 ی ف ننم شنند وح امننر ربّنن از قننل الننرّ 
 

 ده  شرح جان ای جان نیاید در 
 

 (912: 3140مولوی، )

 : یا

  ب م  از خنال خنوبش دم زننم   چون 
 

 خواهنند  ننب بشننکافد تنننم  مننی نطننق 
 

 (10: 3، ج3141مولوی، )

مانعکالم.ج

  نب عمنوم عرفنا بنر آن ت  یند      اتنک  اینکتنب  ،الم در بیان تجربینات عرفنانی  نارتایی  

  :گویدشیخ محمود شبستری در گلش  راز می .اند داشتب

 ننننندارد عننننالم معنننننی ن ایننننک    

 از اوق پیننداآن معنننی  ننب شنند  هننر
 

  جنننا بینننند منننر او را لفنننظ غاینننک 

  جننننا تعبیننننر لفظننننی یابنننند او را
 

 (392:  3141الهیجی، )

ه  نب مربنوب بنب    رّرو با زبان روزم ای  تداول نیسک و از حوز  ،عرفانی زیرا حوز  تجرب 

بنرای اینکنب الفناظ     .(09 :3140 ،فنوالدی )توان بب بینان آن پرداخنک   نمی ،ای  حوزه اتک

محصول و موضوع انسان اتک و انسان هم در وضع الفاظ اوالً بب محسوتنات و مندر ات   

بانیاً هدف از وضع الفاظ را  ب تف نیم و تفناهم و    ،معمول و متعارف خویش توجب داشتب



7020بهاروتابستان،7،شمارة0سالپژوهشنامةنقدادبیوبالغت،/90

محسوتنات و   در نظر داشتب و ربعناً لفنظ بنب حنوز      ،ادا و انتقال مطال  و مقاصد اتک

محندود   ،و قابل درک و انتقال نس  بب همگان وی و نیز بب مفاهیم عامّ رفمدر ات متعا

ات گشتب و بنابرای  نباید انتظار داشتب باشیم  ب چنی  الفاظ و عبناراتی در بینان تجربیّن   

؛ پن  اصنوالً   عرفا هم  ارایی داشنتب باشند   غیرعادی و حتی خارج از قلمرو عقل و ح ّ

زبنان در   ،ارتباب اتک و در نتیجنب های عرفانی  الً بیاالت و تجرببح حوز  لفظ با حوز 

  .(120 :3149، یثربی)ناقص و ناتوان  ،بیان معانی و مقاصد عرفانی

 معنننانی هرگنننز انننندر حنننرف نایننند 
  

 ناینند ظننرف ننران در  ننب بحننر بننی  
 

ز بب لحناظ  زیرا زبان خود نی ؛شودای بیان محسوتات بب  ار گرفتب میه برزبان روزمرّ

  :محسوس اتک ،باشد ب الفاظ میماد  خویش 

 چو محسوس آمد ای  الفناظ مسنموع  
 

 نخسننک از ب ننر محسوتننند موضننوع  
 

 (338: 3141، الهیجی)

قضنات  ال ، عنی  قدرت توصیف اات مختفنی در مقنام عمائینب را نندارد     ،در اینکب زبان

مقام را بب ای   .نب هیچ زمانش دریابد و نب هیچ مکانی از او خبر یابد» :اتکهمدانی گفتب

بلکب اببنات وحندت   ، ار و تصدیق مقام اختفا در  نب الّمزاحمک تصوّبی ،زبان اهل تحقیق

ننب بینان را    ،باشند  منی  ت تقرینر نب زبان را قوّ ،در نفی ال دانند و ای  رموز بوالعج  اتک

 .(12 :3112، القضات عی ) «باشد می راقک تحریر

 ؛آورنند را نسبک بب مقاصند آننان بنر نمنی     یبمراد صوف، واژگان ،از دیدگاه اب  خلدون

 .(222: 9 ،ج3119 ،اب  خلدون) اند متعارف و غالباً محسوس وضع شده چون برای معانیِ

ک آن زبانی  ب بتوانند روشننگر ماهیّن    ،صوفیانب ، مولود تجربب اتک و برای تجرب زبان

پورنامنداریان در  تناب رمنز و     فنوق را  نکتن  . (88 : 3110 ،پورنامداریان)وجود ندارد  ،باشد

 :گویند  منی  های رمزی از  تاب تاریخ فلسفب در ج ان اتنالم نقنل  نرده و آنگناه     داتتان

ناچنار معنانی    ببن  ،رتنداند و هنگامی  ب بب ما میلفاظ برای معانی دیگری تاختب شدها»

  :فرمایدقک عشق میحقی ناپذیری بیانحافظ در . (88 :همان)« شودظاهری آن ا درک می

 ای  ب بب تقریر و بیان دم زنی ازعشق
 

 تنالمک  ما با تو نداریم تنخ  خینر و   
 

 (19: 3101حافظ ، )

 :کنب اتن  گفتنخنارات تناظ و عبنودن الفنر بناصنا از قنب جنز همنینا ننوالننم
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 ای  عبارت تنگ و قاصنر رتبنک اتنک   
 

 چب نسبک اتک صاخور نب خ  را با  
 

 (224: 9، ج3141مولوی، )

عرفنانی ناچنار بنرای     اتک  ب صاح  تجرب  ، بب همی  تب درور  ب اشاره ش همان

ب ای  موضوع مشنترک بنی  منانع    البتّ. شود می لبیان ای  حقایق بب رمز و اتتعاره متوتّ

زیرا حقایق  ؛گردد می برپردازی عرفا از ج تی بب مانع  الم زیرا رمز ؛ الم و مستمع اتک

ررفنی بنب منانع     از و ؛نیسنک قابنل بینان   تناده   با الفاظ معمنولی و  ،عرفانی تجرب  بلند 

لذا موالنا در مثنوی ای  نکتب را در داتنتان  . محرمان تمان حقایق از نا تب  مستمع، بب

 : یبایی مطرح  رده اتکیوتف و زلیخا بب ز

 آن زلیخننا از تنننندان تننا بننب عننود   

 هنننا مکتنننوم  نننرد ننننام او در ننننام 
 

  ننرده بننودنننام جملننب چیننز یوتننف   

 آن معلنننوم  نننرد محرمنننان را تنننرّ
 

 (3209: 9، ج3141مولوی، )

  مخاطبمانعمستمعیا .د

 راقک آن جنوش نیسنک    جان و دل را
  

 ی  گوش نیسک، با  ب گویم در ج ان 
 

 (089: همان)

معنانی در  ی ن مخار  و قدرت درک و ف م او در تجلّن نقش مستمع در بب اوق آورد

 نکتن  امّنا   .اتک  ب در آبار عرفانی شرق و غرب تبلور یافتنب اتنک  ای نکتب ،قل  گوینده

 سی  ب دارای ای  تجربینات   م م در اینجا ای  اتک  ب درک و ف م تجربیات عرفانی از

رای  نور منادرزاد دشنوار و    ها بمانند درک رنگ ، ببنبوده و از ای  حاالت برخوردار نیسک

نابیننایی معننوی    مندان بنا عننوان نظرین    طل  را اندیشن ای  م .نیافتنی اتک حتّی دتک

اتنتی    .انند  مطرح  رده و عموماً بنا تمثینل ادراک رننگ بنرای نابیناینان توضنی  داده      

  :گوید می

بب  سی  نب چننی  حنالی را نینازموده      عرفانی اممک  بودن انتقال یا ابالغ تجرب ن»

یعننی ناعنارف  نب بارنناً      امتناع شناتاندن رننگ بنب  نور منادرزاد اتنک؛     مانند ، اتک

احنوال  توانند چگنونگی   نمی ،ل اتک  ب عارف  ب بینادل اتکو بب همی  دلی ؛نابیناتک

 . (921 :3148، اتتی ) «عارف تف یم  ندناخویش را بب 

 :شیخ محمود شبستری نیز در گلش  راز همی  موضوع را مطرح  رده اتک  ب

 و گر صند تنال گنویی نقنل و برهنان       ورت ا مننننب ز الننننوانننننندارد بننننا
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 و  نننناهیتنننننید و زرد و تننننر   

 زاد بننندحال نگنننر تنننا  نننور منننادر  

 خننننرد از دینننندن احننننوال عقبننننی 
 

 بنننب ننننزد وی نباشننند جنننز تنننیاهی

  جنننا بیننننا شنننود از  حنننل  حنننال

 زاد دنینننیبنننود چنننون  نننور منننادر 
 

 (323، 3141، شبستری)

د بنرای  نوری از   هنم بنر آن اتنک  نب چنانچنب  سنی بخواهن        القضات همدانیعی 

 شند تنا از راه   ضرورتاً پای حواس دیگر را پیش می ،ها تخ  بگویدادراک رنگ چگونگی

ی در این   ب حتّها بب ای  خواتتب برتد و البتّی با آنبینای یان اشترا ات و افتراقات ح ّب

 :موالنا راتک  ب. (44 :3112، القضات عی ) دیق آن برای  ور دشوار خواهد بودتص، صورت

 بننب تننازی گوینند و ور پارتننی     گننر

 بنناد  او در خننور هننر هننوش نیسننک  

 :یا

 مستمع خفتب اتک  وتب  ن  خطناب  
 

  ب در ف مش رتی گوش و هوشی  و 

 گننوش نیسننک  تننخر  خر حلقنن  او  

 

 ای خطی  ای  نقش  م    تو بر آب
 

 (122: 9، ج3141مولوی، )

 از جایگناه  مستمعاتک  ب در مانع  محرمان یکی از دالیلیعدم افشای اترار برای نا 

موالنا در مثنوی بارها از نبودن مستمع محرم تخ  گفتب اتک و  .خوردار اتکای برژهوی

بیان  رد تا نامحرمنان  شیده ک  ب بایستی تخ  را در پرده و پو ید  رده ات از ای  رو ت

 :ای نبرنداز آن ب ره

 بنننا  ناینننک رازهنننا بنننا همننندگر    

 راز را غیننننر خنننندا محننننرم نبننننود

 مینننننان همننننندگر اصنننننطالحاتی 
 

 پسک گفتندی بب صند خنوف و حنذر    

 آه را جنننز آتنننمان همننندم نبنننود   

 داشننننتندی ب ننننر ایننننراد خبننننر  
 

 (3203: همان)

پردازی عرفا بوده اتک  ب در واقع باعن  شنده   مستمعان یکی از دالیل رمز محرمیِنا

 :بب تعبیر موالنا معکوس و منقل  تخ  بگویند اتک عرفا نعل وارونب بزنند و

 منقلنن  را گننور  نن   اینن  حنندی   

 را مشنن  تننخ  شاشننیک بننند  نن  

 آنکننب بننر نگذشننک اجننزاش از زمننی  
 

 شننیر را بننرعک  صننید گننور  نن      

 وا مکننننن  انبنننننان قلماشنننننیک را 

 پننیش او معکننوس و قلماشیسننک اینن 
 

 (029: همان)
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 :محرم با تعبیر رهزن نیز یاد  رده اتکموالنا از مستمع نااهل و نا
 انننندای دریغنننا رهزننننان بنشسنننتب 

 پننای بسننتب چننون رود خننوش راهننوار 

 آینند دال  مننی اینن  تننخ  اشکسننتب  

 چننب خننرد و اشکسننتب شننود    اگر درّ
 

 انننندصننند گنننره زینننر زبنننانم بسنننتب 

 ب  گران بندی اتک این  معنذور دار  

 و غیننرت آتننیا اتنک  درّ  نی  تننخ  

 خسننننتب شننننود   توتیننننای دینننند 
 

 (112: همان)
ای اتنک  نب در   ال ی نیز نکتنب   الم عرفا و اترارناتوانی در درک  ،محرمیعالوه بر نا

مسنتمعان در درک  توانی ننا  موالنا در بسیاری از منوارد از  ؛مانع مستمع قابل اشاره اتک

 : الم و خرد بودن دیگ ادراک آنان تخ  گفتب اتک
 شند تنخ    بعد از ای  باری  خواهند 

 هننای خننرد زود تننا نجوشنند دیننگ  
 

  م  ن  آتنش هینزمش افنزون مکن       

 فننرود دیننگ ادرا ننات خننرد اتننک و 
 

 (232: 9، ج3141مولوی، )
 خنایی اتنک   هی  تخ  خا نوبک ل 

 

 گننر بگننویی خلننق را رتننوایی اتننک   
 

 (224: همان)
 :گوید می رمز تخ ای بب معنی عارفی  ب با کیم پردهنیز تعبیر ح

 ایبشنننننو الفنننناظ حکننننیم پننننرده
 

 ایتننر همانجننا نننب  ننب بنناده خننورده  
 

 (332: 3همان، ج)
دلینل آن اتنک    عدم افشای اترار بب ،دیگری  ب در مانع مستمع قابل بیان اتک نکت 

منان افشنای   قول موالننا ه  تعبیر بلبلی  ردن بب .ک  فر اتکافشای اترار ربوبیّ الً ب اصو

قام بقنای بعند از   اهل اتک و ای  حالک تالکی اتک  ب هنوز بب ماترار برای مستمعان نا

بنوده و اتنرار را افشنا     (فننا  و ،تکر ،لدال)عرفانی  خاصّخوش حاالت دتت فنا نرتیده و

نشنان  امّا  ،ی در بیان حقایق عرفانی نیسکچند تال  را اختیار، هرای  موارد در . ند می

ل  در مقنام فنوق دیگنر    زینرا تنا   ؛تکب مقام تمکی  و بقای بعد از فناعدم نیل تال  ب

 : ندپروا بیان نمیاترار را بی
 بگویند شناه قنل   هی  خمش  ن  تنا   

 

 بلبلننی مفننروش بننا اینن  جننن  گننل  
 

 (241: 9همان، ج)

نتیجه

 امّا ؛فاق عرفای شرق و غرب اتکای اتک  ب مورد اتّنکتب ،تجربیات عرفانی ناپذیری بیان
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در  ددار اتنک  نب شنای   رخوک و  مالی بریّای  نکتب در  الم موالنا از جامع راتتی بیان بب

ر منانع  اموالننا در خصنوص هنر چ ن     .شدزیبایی تبیی  نشده بایگر بب ای  ی دفا الم عر

چند مانع موضوع و عجز هر .اتکه تجربیات عرفانی داد تخ  داد ناپذیری بیانمطرح در 

آنچب در  نالم او منانع بینان     ،ف دیگری مطرح بوده اتکرهر عا مانندنیز برای او  متکلّم

و ف نم   کو نناتوانی مسنتمع در در   ک  الممحدودیّ ات عرفانی و اترار ال ی اتک،تجربیّ

ی مسنتمع بنیش از حتّن    شکایک از نبنود  لذا در  الم موالنا شکوه و .حقایق عرفانی اتک

مسنتمع   تا جایی  ب او ترودن مثنوی را منوب بب وجنود  ،اتکرح شده تنگنای  الم مط

  :از نگاه او ازیر ؛شرحب از آتش فراق باشد حباش شراتک  ب تینبآگاهی  رده جان

 مستمع چون نیسک خاموشی بب اتک
 

 اهننل اگننر پوشننی بننب اتننکنکتننب از نا 
 

ی  الندّ زیرا اگر حسام ؛اتک ردهبلکب عمل نیز   ،تخ  نگفتب اتک فقطباره  درای او  

در غیبنک  چرا نب   ؛آمند مثننوی بنب صندا در نمنی     چنگ شعر گاههیچ شاید ،چلبی نبود

  در هنگنام ینافت  دوبنار    مثنوی را نسرود وموالنا حتی ی  بیک از  ،ی الدّتال  حسامدو

 :ی  ترودالدّیعنی حسام ،آگاه خویشمستمع جان

 مننندتی ایننن  مثننننوی تننن خیر شننند 

 ی  عنننانالنندّچننون ضننیا الحق حسننام

 چننون بننب معننراج حقننایق رفتننب بننود  

 چون ز درینا تنوی تناحل بازگشنک     
 

 م لتی بایسک تنا خنون شنیر شند     

 اننمنننند ز اوج آتنیننننرداننگازنب

 هننا نا فتننب بننود ب ننارش غنچننب بننی

 چنگ شعر مثننوی بنا تناز گشنک    
 

 (341: 3، ج3141مولوی، )

 :گوید می ی الدّ یا خطاب بب حسام

 ایگنننردن ایننن  مثننننوی را بسنننتب  
 

 ای شننی آن تننوی  ننب دانسننتب مننی 
 

 (181: 9همان، ج)

 :زیرا

 ای  تخ  چون شیر در پسنتان جنان  
 

  

 گننردد روان  شنننده خننوش نمننی  بننی
 

 (310: 3جهمان، )

منانع   ،ی از نظنر موالننا  تری  مانع بیان رازهنای عرفنان   توان نتیجب گرفک اصلی می لذا

را بنب  بیک  ششن  نامب ن یعنی نی  مثنوی رو او در هیجده بیک آغازی ِ ای  از. مستمع اتک

 :بب ای  شرح ای  موضوع اختصاص داده اتک؛



 92/نگاهمولویازهایعرفانیناپذیریتجربهبیان

 

 

 تینب خنواهم شنرحب شنرحب از فنراق    

 تننی ننناالن شنندم  منن  بننب هننر جمعیّ 

 خنود شند ینار من       هر  سنی از ظن ّ  

 منن  دور نیسننک   منن  از نالنن   تننرّ

 هنوش نیسنک    محرم ای  هوش جز بی

 در نیابنند حننال پختننب هننیچ خننام     
 

 تننننا بگننننویم شننننرح درد اشننننتیاق 

 حناالن شندم   جفک بدحاالن و خنوش 

 از درون مننن  نجسنننک اتنننرار مننن  

 لی  چشم و گنوش را آن ننور نیسنک   

 گنوش نیسنک  مر زبان را مشتری جنز  

 المسّننالپنن  تننخ   وتنناه باینند و   
 

 (1: 3، ج3141مولوی، )
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