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بیان
ابراهیمرحیمیزنگنه*

استادیارزبانوادبیّاتفارسیدانشگاهرازیکرمانشاه
(ازص71تا)92
تاریخدریافت،27/30/30:تاریخپذیرش20/39/71:

چکیده
بدون تردید یکی از موضوعات مورد اتّفاقِ تمامیِ عرفای شرق و غرب ،این اتنک نب زبنان بنرای بینان
تجرببهای عرفانی نارتاتک؛ یعنی حقایق و مفاهیم بلند عرفانی ب برای اهل معرفنک از ررینق شن ود
حاصل میشود ،قابل بیان نیسک .موالنا جاللالدّی نیز در مثنوی بب اشکال مختلف همی حقیقک را بب
زیبایی تبیی

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

مفاهیم عرفانی ،چ ار مانعِ موضوع ،متکلّم ،الم ،و مستمع وجود دارد .لذا نگارنده در ای جسنتار تنعی
رده اتک ای موانع چ ارگانب را از نگاه موالنا در مثنوی نشان دهد .موالنا در مثنوی در مورد هرین

از

ای موانع بب گستردگی تخ گفتب اتک .امّا آنچب ب بیش از هر چینز او را آزار منیدهند و آن را منانع
بیان حقایق و رموز ال ی میداند ،مستمع ناآگاه اتک .بنابرای میتوان گفک ب از بی مواننع چ ارگانن
نامبرده ،مانع مستمع بیش از موانع دیگر ،مورد نظر موالنا بوده اتنک و در منورد آن در مثننوی تنخ
گفتب اتک.

واژههایکلیدی :تجرببهای عرفانی ،زبان ،عرفان ،مثنوی مولوی.

* رایانام نویسنده مسئول:

Erahimi2009@yahoo.com
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پیشینةبحث
موضوع رابط تجرببهای عرفانی با زبان ب ررح لّیّک آن در بی فالتفب ،عرفا و ادبنای

شرق و غرب مسبوق بب تابقب اتک ،در تابهایی مانند عرفان و فلسفب اتنتی  ،زبنان
عرفان علیرضا فوالدی وزبان تصوّف برومند تعید ،تبیی شده اتنک؛ امّنا این موضنوع،
تا نون بب رور مستقل در مثنوی موالنا مورد مداقّ دقیق واقع نشده اتک.
مقدّمه
بیانناپذیری تجربیّات عرفانی از ویژگیهای مشترک عرفان در هم فرهنگهنای بشنری
محسوب میگردد؛ مثالً:
«بب گفت ماندو یب اوپانیشاد آگاهی عرفانی ورای حدّ تقریر اتک؛ بب گفت فلوری
مشاهده راه را بر گفتنار منیبنندد....؛ ا نارت منیگویند :پینامبران در روشننایی گنام
برمیدارند و گاه بیتاب میشوند ب ب رهای از آنچب میداننند بنا منا بگوینند و بنب منا
معرفک خداوند را بیاموزند؛ و از افشای ای راز م ر خاموشی بنر دهانشنان منیافتند و

زبان در ام میمانند؛ رازی ب بدان پی بردهاند ،نگفتنی اتک» (اتتی .)942 :3148 ،
اروپائیان و آمریکائیان معاصر ب تجرببهای عرفانی داشتب اند ،ای مشنکل را درتنک
بب همان شدّتی ب عرفای قدیم احساس می ردند ،ح

می نند؛ ر .م .بناک منیگویند

ب تجربباش محال اتک بب وصف درآید؛ تینسون میگوید« :ای حنال بنب لّنی برتنر از
الم اتک»؛ ج.ا .تیموندز میگوید« :ای حال را برای خودش هنم نمنیتوانسنک وصنف
ند و نمیتوانسک الفاظی بیابد ب تعبیر مف ومی از آن ا بب دتک دهد» (همان.)922:
درکهننا را تننازه نن از قشننر آن

راز را گنننر منننینیننناری در بینننان

(مولوی ،3141 ،ج)032 :9

ای نکتب یادآور بیتی منسوب بب شم

اتک ب:

م گنگ خوابدیده و عالم تمام ر

م عاجزم ز گفت و خلق از شنیدنش

امّا ببهرحال ببتعبیر موالنا اگر هم اترار را نمیتوان بب بیان آورد ،میتوان قشنری و
پوتتبای از آن را ن آن هم در پرده ن بازگو رد.
تؤال اتاتی در ای خصوص ،ای اتک ب اربرد زبان چب مشکلی دارد ب عرفا آن
را ناتوان از بیان حقایق احساس می نند و چرا عارف نمیتواند آنچب را با ش ود قلبی
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بدان دتک یافتب اتک ،ببراحتی بب زبان بیاورد .لذا برای تبیی

موضوع ،ابتدا موانع

بیانناپذیری تجرببهای عرفانی را بررتی می نیم.
ناپذیریتجربههایعرفانی


موانعبیان
موانع بیان ناپذیری تجرب عرفانی را میتوان در عظمک موضنوع و تجربن عرفنانی ،عجنز
متکلّم از بیان تجرب عرفانی ،عجز مستمع از دریافک پینام و دشنواری حصنول معننی در
ننالم خالصننب نرد .یعنننی موضننوع ،گوینننده ،نالم ،و مخارن  ،چ ننار مننانع در

قالن

بیانناپذیری مفاهیم و تجرببهای عرفانی اتک.
الف.مانعموضوع
حیرانی عارف از درک معنی و موضوعی ب بدان رتیده اتک ،ناشنی از عظمنک معننایی
اتک ب هرگز در لفظ و الم نمیگنجد.
گفک رو ان وصف از آن هاینلتنر اتنک

ننب بیننان بننر وی تواننند بننرد دتننک

یننا قلننم را زهننره باشنند ننب بننب تننر

بننر نویسنند بننر صننحایف ز آن خبننر
(مولوی ،3141 ،ج)122 :9

زیرا هر تخنی در توصنیف آن معننی ن نفیناً و ابباتناً ن بینانگر حقیقنک حقیقنی آن
نخواهد بود و بب همی دلیل موالنا راتک ب:
تننو حیننران بنناش بننی ال و بلننی

تننا ز رحمننک پیشننک آینند محملننی

پن

ننودنی

گننر بلننی گننویی تکلّننف مننی نننی

ور بگنننویی ننننی زنننند ننننی گردننننک

ق ننر بننر بننندد بننب آن نننی روزنننک

چننون ز ف ننم اینن عجاینن
پ

همب حینران و والنب بناش و بن

تننا درآینند نصننر حننق از پننیش و پن
(همان)022 :

زیرا آن حقیقک بب مند عقل درنمیآید و تاحک او از تناحک درک و ف نم بشنری
فراتر اتک و ای بدان علّک اتک ب تجربیات عرفانی قابنل تجزینب و تحلینل نیسنتند و
چون چنی اند قابل بیان و توصیف عقالنی نیز نخواهند بود؛ لذا بب قنول موالننا حقیقتنی
ب در دتترس عقل نیسک و عقل در شرحش عاجز اتک ،پ

توصیف زبنانی نینز از آن

ناممک اتک؛ چرا ب:
عقل در شرحش چو خر در گل بخفک

شرح عشق و عاشقی هم عشنق گفنک

/93پژوهشنامةنقدادبیوبالغت،سال،0شمارة،7بهاروتابستان7020

گر چنب تفسنیر زبنان روشننگر اتنک

لی

عشق بنیزبنان روشن تنر اتنک
(همان ،ج)32 :3

زان نیامنند ی ن

عبننارت در ج ننان

ب ن ان اتک و ن ان اتنک و ن نان
(مولوی ،3141 ،ج)114 :9

هجویری درای باره میگوید:
«چیزی ب حقیقک آن اندر عقول ببات نیاید ،زبان از آن چبگونب عبارت ند الّا بنب

معنی جواز» (هجویری.)813 :3101 ،
عزیزالدّی نسفی نیز گفتب اتک:
«ای درویش ،از هسک مطلق،

چون خبر دهند نب تناده و بنینقنش باشند؟

تعریف وی چون نند؟ از هسک مقید خبر توان دادن .از هسنک مطلنق بنیش از این
خبر نتوان دادن ب نوری اتک ب اوّل و آخر ندارد و حدّ و ن ایک ندارد و مثل و مانند

ندارد و امثال ای تواند گفت » (نسفی.)921 :3111 ،
فلوری نیز درای باره گفتب اتک:
«روح هم حقایق را آزموده اتک؛ حتّی حقایقی را ب تن ا ب رهای از آن ا دارینم و
با ای همب وقتی میخواهد تخنی بگوید و در اندیشب آنچب را دریافتب اتک ،تجزینب و
تحلیل ند ،میگریزد؛ زیرا توانایی تفکّرِ تحلیل ننده برای ای
ناچار اتک نکتبای را پ

ب بتواند تخ بگوید،

از نکت دیگر پیش چشنم آورد و جرینان تفکّنر بندی تنان

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

اندیشیدن صورت پذیرد؟» (فلوری .)032 :3111
وی در جایی دیگر میگوید:
«ای دشواری از آنجاتک ب واحد را نمیتوان از رریق دانش شناخک و نمیتوان
بب یاری اندیشیدنی بدانتان ب در مورد دیگر موضوعات اندیشب میاندیشیم ،بنب اات
او پی برد؛ بلکب تن ا در حضوری ب بسیار برتر از دانش اتک ،منیتنوان بنب او رتنید.
روح بب هنگامی ب بب چیزی شناتایی علمی یابد ،از اوج وحندت فنرو منیافتند؛ زینرا
علم ،مف وم اتک و مف وم ،عدد و ثیر اتک و روح چون دربند عدد و ثرت میافتند،
وحدت خود را از دتک میدهد .پ

باید از علم برتر برود و حق ندارد گنام از وحندت

بیرون بن د» (همان.)3249 :
یعنی علّک اصلی بیانناپذیری تجربیات عرفانی در تجزیبناپذیری ای تجربیات ن فتب
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اتک؛ زیرا وجود بسیط ،صفات در او راه ندارد تا قابل چگونگی و توصیف باشد .لنذا امنام
محمّد غزالی دارد ب« :ای

ب ربع تقاضا ند ب چیزی چگونب اتک؟ معنی آن بود ب

تا چب شکل دارد؟ خرد اتک یا بزرگ؟ چیزی ب ای صفات را بب وی راه نبود چگنونگی
در وی بارل بود (غزالی ،3111 ،ج.)13 :3
اتتی

نیز درای باره دارد ب:

«تجرب عرفانی در هنگامی ب دتک میدهد ،بب لّی مف ومناپذیر و بنابرای بنب لّنی
بیانناپذیر اتک؛ باید هم همی رور باشد .در وحندت بنیتمنایز نمنیتنوانی مف نومی از
هیچچیز بیابی؛ چرا ب اجزایی و ابعاضی در آن نیسک ب بب هیئک مف وم درآید .مف وم
هنگامی حاصل میشود ب ثرتی یا الاقل دوگانگیای در نار باشند .در بطن ِ ثنرت،
گروهی از اجزا و ابعاضِ مشابب میتوانند ببصورت صنف [= رده] درآیند و از تنایر گنروه

ها متمایز شوند؛ آنگاه میتوانیم ببتبعِ آن ،الفاظ داشتب باشیم» (اتتی .)132 :3148 ،
بدی ی اتک ب الفاظ و تعبیرات ،تابع تمایزها و تعیّنات اهنی هستند ،جایی نب تمنایز
و تعیینی در ار نباشد ،حتماً لفظ و تعبیری هم در ار نخواهد بود (یثربی.)124 :3149 ،
نکت دیگری ب در خصوص دشواری ناشی از ماهیّک تجربنبهنای عرفنانی منیتنوان
گفک ،ای اتک ب بر اتاس دتنتورات عرفنانی ،افشنای اتنرار ربنوبی فنر اتنک و در
حقیقک عارف بعد از رتیدن بب اترار و حقایق آفنرینش ،اجناز افشنای آن نا را نندارد و
ازای رو عی القضات همدانی راتک ب« :بیشتر تب هالک عاشنق در این راه از افشنا
تر معشوق اتک؛ زیرا ب در عالم رریقک ،افشا ترّالرّبوبیّب فر بابک اتک و فر بعند از
ایمان بب غیرت معشوق ارتداد بود و ارتداد موج قتل ،م

بدّل دینَبُ فاقتلوُهُ (عی القضات،

.)01 :3112
ب.مانعمتکلّم
م چب گویم ی

رگم هوشیار نیسنک

شننرح آن ینناری ننب او را یننار نیسننک
(مولوی ،3141 ،ج)32 :3

هنگامی ب تال

در حالک فنا یا تکنر قرار دارد ،توانایی توصیف حقایق و تجربینات

عرفانی را از دتک میدهد؛ یعنی فاعل تجرب عرفانی ،حقیقک عظیمی را ب تجربب رده
اتک ،قابل بیان و توصیف نیافتنب ،در مقابنل آن عظمنک بنی راننب ،زبنانش الل و الکن
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میگردد .تخ زیبای تعدی در گلستان نماد ای حالک اتک ب «بب خارر داشنتم نب
چون بب درخک گل رتم ،دامنی پر نم هدیب اصحاب را ،چون برتیدم بوی گلنم چننان
مسک رد ب دامنم از دتک برفک» (تعدی )12 :3111 ،بنب عبنارتی دیگنر ،بنیخویشنی
متکلّم در هنگام ش ود ،دلیل اصلی بیزبانی اوتک« :مشناهدت صنفک تنر بنود و خبنر
دادن عبارت زبان و چون زبان را از تر خبر بود تا عبارت ند ،ای مشاهدت نباشد ،نب
دعوی بود» (هجویری.)819 :3101 ،

این بنننا گفننت ز من تننرک بناتننک

ی دلیل هستی و هسنتی خطاتنک
(مولوی ،3141 ،ج)10 :3

عارف ببعنوان فاعلِ تجربب در بیان تجرب عرفانی با دو مشکل روببروتک ب هر دو
بنیاد روانی دارند :یکی مشکل غلب نظر و دیگری مشکل غلب منظور (فوالدی)08 :3140 ،

«حسی گفک هر ب بب نظر رتید از خبر مستغنی شد و هر ب بب منظور رتنید از نظنر
مستغنی شد» (همان .)08 :بب بیان تعدی:
ای مندعیان در رلنبش بنیخبراننند

ان را ب خبر شد خبنری بناز نیامند
(تعدی)92 :3111 ،

بب عبارت دیگر ،دشواری بیان عوارف عمیق عرفانی ،نکت دیگری اتک ب بب منتکلّم
و فاعل تجرب عرفانی مرتبط اتک .اتتی

در تاب عرفان و فلسفب ،ای نکتب را با عنوان

نظری عوارف مطرح تاختب اتک ب «هر چب عارفب عمینقتنر باشند ،بینانش دشنوارتر
اتک» (اتتی .)921 :3148 ،
ای بخش را ب با جنب احساس تجرب عرفانی تازگارتر اتک ،میتوان غلبن عارفنب
نامید؛ ولی بخش دیگری از آن را ب با جنب معرفتی ای گونب تجربب تازگارتر اتک ،باید
غلب معنی خواند (فوالدی« .)01 :3140 ،بعضی از غلبن معننی الل شنوند؛ موالننا را اللنی
نیسک الّا غلب معنی و قومی را قلّک معنی؛ مرا از ای
هننر ننب گلننزار ن ننانی دیننده اتننک

هیچ نباشد» (مولوی )314 :3140

غننارت عشننقش ز خننود ببریننده اتننک

موالنا ،در مقام عجز متکلّم از بیان تجرب عرفانی اتک ب از خداوند دهانی بب پ ننای
فل

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

دهننان خننواهم بننب پ نننای فلن

تننا بگننویم وصننف آن رشنن

ملنن
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گر دهنان ینابم چننی و صند چننی

تننننگ آیننند در فغنننان اینن حننننی
(مولوی ،3141 ،ج)029 :9

یا در جایی دیگر میفرماید:
قننوّتم بگسسننک چننون اینجننا رتننید

چننون تننوانم ننرد ای ن ت نر را پدینند
(مولوی ،3141 ،ج)383 :3

موالنا در وصف انسان امل یا بیان مقام حسامالدّی  ،هم از مانع متکلّم و هم از منانع
مستمع ،تخ گفتب اتک .در بیک زیر ،مصراع اول اشاره بب منانع منتکلّم و مصنراع دوم
اشاره بب مانع مستمع دارد:
ور نبننودی حلننقهننا تنننگ و ضننعیف

ور نبننودی خلننق محجننوب و ثیننف

در منننندیحک داد معنننننی دادمننننی

فننوق اینن معنننی لبننی بگشننادمی
(همان ،ج)224 :9

عدم توانایی متکلّم در بیان حقایق عرفانی در ای ابیات نیز تجلّی یافتب اتک:
از قننل الننرّوح امننر ربّننی ف ننم شنند

شرح جان ای جان نیاید در ده
(مولوی)912 :3140 ،

یا:
چون ب م از خنال خنوبش دم زننم

نطننق مننیخواهنند ننب بشننکافد تنننم
(مولوی ،3141 ،ج)10 :3

ج.مانعکالم
نارتایی الم در بیان تجربینات عرفنانی ،نکتنبای اتنک نب عمنوم عرفنا بنر آن ت یند
داشتباند .شیخ محمود شبستری در گلش راز میگوید:
ننننندارد عننننالم معنننننی ن ایننننک

جنننا بینننند منننر او را لفنننظ غاینننک

هننر آن معنننی ننب شنند از اوق پینندا

جننننا تعبیننننر لفظننننی یابنننند او را
(الهیجی)392 : 3141 ،

زیرا حوز تجرب عرفانی ،حوز تداول نیسک و ازای رو با زبان روزمرّه نب مربنوب بنب
ای حوزه اتک ،نمیتوان بب بینان آن پرداخنک (فنوالدی .)09 :3140 ،بنرای اینکنب الفناظ
محصول و موضوع انسان اتک و انسان هم در وضع الفاظ اوالً بب محسوتنات و مندر ات
معمول و متعارف خویش توجب داشتب ،بانیاً هدف از وضع الفاظ را ب تف نیم و تفناهم و
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ادا و انتقال مطال و مقاصد اتک ،در نظر داشتب و ربعناً لفنظ بنب حنوز محسوتنات و
مدر ات متعارف وی و نیز بب مفاهیم عامّ و قابل درک و انتقال نس بب همگان ،محندود
گشتب و بنابرای نباید انتظار داشتب باشیم ب چنی الفاظ و عبناراتی در بینان تجربیّنات
غیرعادی و حتی خارج از قلمرو عقل و ح ّ عرفا هم ارایی داشنتب باشند؛ پن

اصنوالً

حوز لفظ با حوز حاالت و تجرببهای عرفانی الً بیارتباب اتک و در نتیجنب ،زبنان در
بیان معانی و مقاصد عرفانی ،ناقص و ناتوان (یثربی.)120 :3149 ،
معنننانی هرگنننز انننندر حنننرف نایننند

ننب بحننر بننی ننران درظننرف ناینند

زبان روزمرّه برای بیان محسوتات بب ار گرفتب میشود؛ زیرا زبان خود نیز بب لحناظ
ماد خویش ب الفاظ میباشد ،محسوس اتک:
چو محسوس آمد ای الفناظ مسنموع

نخسننک از ب ننر محسوتننند موضننوع
(الهیجی )338 :3141،

در اینکب زبان ،قدرت توصیف اات مختفنی در مقنام عمائینب را نندارد ،عنی القضنات
همدانی گفتباتک« :نب هیچ زمانش دریابد و نب هیچ مکانی از او خبر یابد .ای مقام را بب
زبان اهل تحقیق ،بیمزاحمک تصوّر و تصدیق مقام اختفا در نب الّا ،بلکب اببنات وحندت
در نفی ال دانند و ای رموز بوالعج اتک ،نب زبان را قوّت تقرینر منیباشند ،ننب بینان را
راقک تحریر میباشد» (عی القضات.)12 :3112 ،
از دیدگاه اب خلدون ،واژگان ،مراد صوفیب را نسبک بب مقاصند آننان بنر نمنیآورنند؛
چون برای معانیِ متعارف و غالباً محسوس وضع شدهاند (اب خلدون،3119 ،ج .)222 :9
زبان ،مولود تجربب اتک و برای تجرب صوفیانب ،زبانی ب بتوانند روشننگر ماهیّنک آن
باشد ،وجود ندارد (پورنامداریان .)88 : 3110 ،نکتن فنوق را پورنامنداریان در تناب رمنز و
داتتانهای رمزی از تاب تاریخ فلسفب در ج ان اتنالم نقنل نرده و آنگناه منیگویند:
«الفاظ برای معانی دیگری تاختب شدهاند و هنگامی ب بب ما میرتند ،بنبناچنار معنانی
ظاهری آن ا درک میشود» (همان .)88 :حافظ در بیانناپذیری حقیقک عشق میفرماید:
ای ب بب تقریر و بیان دم زنی ازعشق

ما با تو نداریم تنخ خینر و تنالمک
(حافظ )19 :3101 ،

منوالننا ننینز همنب جنا از قناصنر بنودن الفناظ و عبنارات تنخن گفتنب اتنک:
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ای عبارت تنگ و قاصنر رتبنک اتنک

ور نب خ

را با اخص چب نسبک اتک
(مولوی ،3141 ،ج)224 :9

همانرور ب اشاره شد ،بب همی تب اتک ب صاح تجرب عرفنانی ناچنار بنرای
بیان ای حقایق بب رمز و اتتعاره متوتّل میشود .البتّب ای موضوع مشنترک بنی منانع
الم و مستمع اتک؛ زیرا رمزپردازی عرفا از ج تی بب مانع الم بر میگردد؛ زیرا حقایق
بلند تجرب عرفانی ،با الفاظ معمنولی و تناده قابنل بینان نیسنک؛ و از ررفنی بنب منانع
مستمع ،ببتب

تمان حقایق از نامحرمان .لذا موالنا در مثنوی ای نکتب را در داتنتان

یوتف و زلیخا بب زیبایی مطرح رده اتک:
آن زلیخننا از تنننندان تننا بننب عننود

نننام جملننب چیننز یوتننف ننرده بننود

ننننام او در ننننامهنننا مکتنننوم نننرد

محرمنننان را تنننرّ آن معلنننوم نننرد
(مولوی ،3141 ،ج)3209 :9

د .مانعمستمعیامخاطب
جان و دل را راقک آن جنوش نیسنک

با ب گویم در ج ان ،ی

گوش نیسک
(همان)089 :

نقش مستمع در بب اوق آوردن مخار و قدرت درک و ف م او در تجلّنی معنانی در
قل

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

م م در اینجا ای اتک ب درک و ف م تجربیات عرفانی از سی ب دارای ای تجربینات
نبوده و از ای حاالت برخوردار نیسک ،ببمانند درک رنگها برای نور منادرزاد دشنوار و
حتّی دتکنیافتنی اتک .ای مطل را اندیشنمندان بنا عننوان نظرین نابیننایی معننوی
مطرح رده و عموماً بنا تمثینل ادراک رننگ بنرای نابیناینان توضنی دادهانند .اتنتی
میگوید:
«ناممک بودن انتقال یا ابالغ تجرب عرفانی بب سی نب چننی حنالی را نینازموده
اتک ،مانند امتناع شناتاندن رننگ بنب نور منادرزاد اتنک؛ یعننی ناعنارف نب بارنناً
نابیناتک؛ و بب همی دلیل اتک ب عارف ب بینادل اتک ،نمیتوانند چگنونگی احنوال

خویش را بب ناعارف تف یم ند» (اتتی .)921 :3148 ،
شیخ محمود شبستری نیز در گلش راز همی موضوع را مطرح رده اتک ب:
ننننندارد بنننناورت ا مننننب ز الننننوان

و گر صند تنال گنویی نقنل و برهنان
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تنننننید و زرد و تننننر و نننناهی

بنننب ننننزد وی نباشننند جنننز تنننیاهی

نگنننر تنننا نننور منننادرزاد بننندحال

جنننا بیننننا شنننود از حنننل حنننال

خننننرد از دینننندن احننننوال عقبننننی

بنننود چنننون نننور منننادرزاد دنینننی
(شبستری)323 ،3141 ،

عی القضات همدانی هنم بنر آن اتنک نب چنانچنب سنی بخواهند بنرای نوری از
چگونگی ادراک رنگها تخ بگوید ،ضرورتاً پای حواس دیگر را پیش می شند تنا از راه
بیان اشترا ات و افتراقات ح ّ بینایی با آنها بب ای خواتتب برتد و البتّب حتّی در این
صورت ،تصدیق آن برای ور دشوار خواهد بود (عی القضات .)44 :3112 ،موالنا راتک ب:
گننر بننب تننازی گوینند و ور پارتننی

گوش و هوشی و ب در ف مش رتی

بنناد او در خننور هننر هننوش نیسننک

حلقنن او تننخر خرگننوش نیسننک

یا:
مستمع خفتب اتک وتب ن خطناب

ای خطی

ای نقش م

تو بر آب

(مولوی ،3141 ،ج)122 :9

عدم افشای اترار برای نامحرمان یکی از دالیلی اتک ب در مانع مستمع از جایگناه
ویژهای برخوردار اتک .موالنا در مثنوی بارها از نبودن مستمع محرم تخ گفتب اتک و
از ای رو ت ید رده اتک ب بایستی تخ را در پرده و پوشیده بیان رد تا نامحرمنان
از آن ب رهای نبرند:
بنننا ناینننک رازهنننا بنننا همننندگر

پسک گفتندی بب صند خنوف و حنذر

راز را غیننننر خنننندا محننننرم نبننننود

آه را جنننز آتنننمان همننندم نبنننود

اصنننننطالحاتی مینننننان همننننندگر

داشننننتندی ب ننننر ایننننراد خبننننر
(همان)3203 :

نامحرمیِ مستمعان یکی از دالیل رمزپردازی عرفا بوده اتک ب در واقع باعن شنده
اتک عرفا نعل وارونب بزنند و بب تعبیر موالنا معکوس و منقل تخ بگویند:
اینن حنندی منقلنن را گننور نن
بننند نن مشنن

تننخ شاشننیک را

آنکننب بننر نگذشننک اجننزاش از زمننی

شننیر را بننرعک

صننید گننور نن

وا مکننننن انبنننننان قلماشنننننیک را
پننیش او معکننوس و قلماشیسننک این
(همان)029 :
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موالنا از مستمع نااهل و نامحرم با تعبیر رهزن نیز یاد رده اتک:
ای دریغنننا رهزننننان بنشسنننتبانننند

صننند گنننره زینننر زبنننانم بسنننتبانننند

پننای بسننتب چننون رود خننوش راهننوار

گران بندی اتک این معنذور دار

ب

اینن تننخ اشکسننتب مننیآینند دال

نی تننخ درّ اتنک و غیننرت آتننیا

درّ اگرچننب خننرد و اشکسننتب شننود

توتیننننای دینننند خسننننتب شننننود
(همان)112 :

عالوه بر نامحرمی ،ناتوانی در درک الم عرفا و اترار ال ی نیز نکتنبای اتنک نب در
مانع مستمع قابل اشاره اتک؛ موالنا در بسیاری از منوارد از نناتوانی مسنتمعان در درک
الم و خرد بودن دیگ ادراک آنان تخ گفتب اتک:
بعد از ای باری

خواهند شند تنخ

تننا نجوشنند دیننگهننای خننرد زود

م ن آتنش هینزمش افنزون مکن
دیننگ ادرا ننات خننرد اتننک و فننرود
(مولوی ،3141 ،ج)232 :9

هی تخ خا نوبک ل خنایی اتنک

گننر بگننویی خلننق را رتننوایی اتننک
(همان)224 :

نیز تعبیر حکیم پردهای بب معنی عارفی ب با رمز تخ میگوید:
بشنننننو الفنننناظ حکننننیم پننننردهای

تننر همانجننا نننب ننب بنناده خننوردهای
(همان ،ج)332 :3

نکت دیگری ب در مانع مستمع قابل بیان اتک ،عدم افشای اترار ببدلینل آن اتنک
ب اصوالً افشای اترار ربوبیّک فر اتک .تعبیر بلبلی ردن ببقول موالننا همنان افشنای
اترار برای مستمعان نااهل اتک و ای حالک تالکی اتک ب هنوز بب مقام بقنای بعند از
فنا نرتیده و دتتخوش حاالت خاصّ عرفانی (دالل ،تکر ،و فننا) بنوده و اتنرار را افشنا
می ند .در ای موارد ،هرچند تال
عدم نیل تال

را اختیاری در بیان حقایق عرفانی نیسک ،امّا نشنان

بب مقام تمکی و بقای بعد از فناتک؛ زینرا تنال

در مقنام فنوق دیگنر

اترار را بیپروا بیان نمی ند:
هی خمش ن تنا بگویند شناه قنل

بلبلننی مفننروش بننا ای ن جننن

گننل

(همان ،ج)241 :9

نتیجه
بیانناپذیری تجربیات عرفانی ،نکتبای اتک ب مورد اتّفاق عرفای شرق و غرب اتک؛ امّا
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ببراتتی بیان ای نکتب در الم موالنا از جامعیّک و مالی برخوردار اتنک نب شناید در
الم عرفای دیگر بب ای زیبایی تبیی نشده باشد .موالننا در خصنوص هنر چ نار منانع
مطرح در بیانناپذیری تجربیات عرفانی داد تخ داده اتک .هرچند مانع موضوع و عجز
متکلّم نیز برای او مانند هر عارف دیگری مطرح بوده اتک ،آنچب در نالم او منانع بینان
تجربیّات عرفانی و اترار ال ی اتک ،محدودیّک الم و نناتوانی مسنتمع در درک و ف نم
حقایق عرفانی اتک .لذا در الم موالنا شکوه و شکایک از نبنود مسنتمع بنیش از حتّنی
تنگنای الم مطرح شده اتک ،تا جایی ب او ترودن مثنوی را منوب بب وجنود مسنتمع
جانآگاهی رده اتک ب تینباش شرحبشرحب از آتش فراق باشد؛ زیرا از نگاه او:
مستمع چون نیسک خاموشی بب اتک

نکتننب از نااهننل اگننر پوشننی بننب اتننک

او درای باره فقط تخ نگفتب اتک ،بلکب عمل نیز رده اتک؛ زیرا اگر حسامالندّی
چلبی نبود ،شاید هیچگاه چنگ شعر مثننوی بنب صندا در نمنیآمند؛ چرا نب در غیبنک
دوتال حسامالدّی  ،موالنا حتی ی

بیک از مثنوی را نسرود و در هنگنام ینافت دوبنار

مستمع جانآگاه خویش ،یعنی حسامالدّی ترود:
مننندتی این ن مثننننوی تن ن خیر شننند

م لتی بایسک تنا خنون شنیر شند

چننون ضننیا الحق حسننامالندّی عنننان

بنازگنرداننینننند ز اوج آتنمننننان

چننون بننب معننراج حقننایق رفتننب بننود

بننیب ننارش غنچننبهننا نا فتننب بننود

چون ز درینا تنوی تناحل بازگشنک

چنگ شعر مثننوی بنا تناز گشنک
(مولوی ،3141 ،ج)341 :3

یا خطاب بب حسامالدّی میگوید:
گنننردن ایننن مثننننوی را بسنننتبای

مننی شننی آن تننوی ننب دانسننتبای
(همان ،ج)181 :9

زیرا:
ای تخ چون شیر در پسنتان جنان

بننی شنننده خننوش نمننیگننردد روان
(همان ،ج)310 :3

لذا میتوان نتیجب گرفک اصلیتری مانع بیان رازهنای عرفنانی از نظنر موالننا ،منانع
مستمع اتک .ازای رو او در هیجده بیک آغازی ِ مثنوی ن یعنی نینامب ن شش بیک را بنب
ای موضوع اختصاص داده اتک؛ بب ای شرح:
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تینب خنواهم شنرحب شنرحب از فنراق
منن بننب هننر جمعیّتننی ننناالن شنندم
هر سنی از ظن ّ خنود شند ینار من
تننرّ منن از نالنن منن دور نیسننک
محرم ای هوش جز بیهنوش نیسنک
در نیابنند حننال پختننب هننیچ خننام

تننننا بگننننویم شننننرح درد اشننننتیاق
جفک بدحاالن و خنوشحناالن شندم
از درون من ن نجسنننک اتنننرار من ن
لی چشم و گنوش را آن ننور نیسنک
مر زبان را مشتری جنز گنوش نیسنک
پنن تننخ وتنناه باینند والسّننالم
(مولوی ،3141 ،ج)1 :3

منابع
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حافظ ،شم الدّی محمّد ( ،)3101دیوان ،بب تعی تایب ،نشر ارنامب ،ت ران.
تعدی ،مصل ب عبداهلل ( ،)3111لیات ،بب اهتمام محمّدعلی فروغی ،انتشارات امیر بیر ،ت ران.
شبستری ،محمود ( ،)3141گلش راز ،مقدّمب محمود بامنی ،چاپ م ارت.
فلوری ( ،)3111ابولوجیا ،ترجم حس ملکشاهی ،انتشارات تروش ،ت ران.
فوالدی ،علیرضا ( ،)3140زبان عرفان ،نشر فرا گرفک ،قم.
غزالی ،ابوحامد محمّد (،)3111احیا علوم الدّی  ،انتشارات علمی فرهنگی ،ت ران.
الهیجی ،محمّدب یحیی ( ،)3141مفاتی االعجاز فی شرح گلش راز ،تصنحی منصنور برزگنر خنالقی و
عفّک رباتی ،زوّار ،ت ران.
مولوی ،جاللالدّی محمّد بلخی ( ،)3141مثنوی معنوی ،بب تصنحی و پیشنگفتار عبندالکریم تنروش،
چاپ ن م ،انتشارات علمی و فرهنگی ،ت ران.
مولوی ،جاللالدّی محمّد بلخی ( ،)3140لّیات شم  ،جاللالدّی همنایی ،انتشنارات صنفی علیشناه
ت ران.
نسفی ،عزیزالدّی ( ،)3111زبدةالحقایق ،ببتصحی حس وردی ناصری ،انتشارات ر وری ،ت ران.
عی القضات همدانی ( ،)3112تم یدات ،با مقدم عفیف عسیران ،انتشارات منوچ ری ،ت ران.
هجویری ،عبداهلل ( ،)3101شفالمحجوب ،تصحی ژو وتکفی ،انتشارات تخ  ،ت ران.
یثربی ،تیّدیحیی ( ،)3149فلسف عرفان ،بوتتان تاب ،قم.

