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 چکیده

درباارة عرفاان و زباان آن باه نگاار،       یکادکن  یعیشاف  دگاهیا و نقد د یپژوهش در بررس نیا
 یبناد  میو زبان آن، زبان شعر و مطاابق تقسا   نیبه د یعرفان نگاه هنر دگاه،ید نیاست. در ا درآمده
و  ،یدر مقابال زباان ارجااع    یو فاقد فدق و کایب منطقا   یعاطف یزبان ،یناقد ادب چاردز،یآ.آر ر
پاژوهش کاه باا     نیا شده در ا انجام یاست. طبق بررس شده یتلق یوکیب در علوم تجرب ققابل فد

فورت گرفتاه،   یعرفان اسالم یعنافر افل انیموالنا در ب انیب وةیو ش یمثنو اتیاب یمحتوا لیتحل
موالنا، تصوف نگااه و   دگاهی. در دستین ریپی نییتب یشناس وب مقولة معرفتتصوف جز در چهارچ

و زباان   ،ییباا یاسات ناه ز   قات یحق ،یدر آن، بارخالف نگااه هنار    اریا دارد کاه مع  یتا معرف تیماه
هاا، بارخالف    ماالک فادق درآن   زیا باشاد و ن  یم یاا عاطف یو بعضاً معرفت یآن معرفت یها گزاره

عاالوه، تصاوف    است. باه  یو منطق یرونیبلکه ب ،«یفدق هنر»از سنز و  یمیکور، نه درون دگاهید
عاارف   رو، نی. ازاستیوابسته به زبان است، به زبان وابسته ن ،یمنش ارتباط تبرخالف هنر که به عل
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 همقدم

دهاد. ایان عرفاان     بخش عظیمی از ادبیات غنی زبان فارسی را ادب عرفانی تشکیل می
ای یکدست نیسات و درآن قلاب    شود، البته پدیده که تصوف یا عرفان اسالمی خوانده می

اسات. اماا فاورتی     و سره درآمیخته شده و کار تشخیص را برای طالبان آن مشاکل کارده  
اناد، باه    عطاار مهار جااودانگی خاورده     الطیار  منطقو  معنوی مثنویازآنکه درآثاری چون 

تارین و اوج تجلای آن اسات. اگرچاه بخشای از       یافتاه  گواهی بسیاری از اهال نظار، کماال   
شود، اما تاازگی و حاالوت    ها مربوط می ها و زیبایی ادبی آن جیابیت این آثار به حکایت

که مخاطب آگااه را باا   ترین عامل جیب مخاطبان است و همین نکته است  ها، مهم اندیشه
های تعالیم عرفاانی کاه در افاطالح فاوفیه، معاارف       کند که گزاره این پرسش مواجه می

شود تا چه اندازه از نظر معرفتی معتبر و بیانگرحقیقت هستند! اساساً آیاا عرفاان    خوانده می
فتاه در  کاار ر  ویژه که زباان باه   ماهیتی معرفتی دارد، یا فرفاً بیان احساس وعاطفه است  به

شاوند، بیشاتر عااطفی و بیاان احسااس و       های آن، حتی وقتی در قالاب نثار بیاان مای     گزاره
ویژه علوم تجربای تفااوت دارناد. زباان      نزدیک به زبان شعر هستند و با زبان دقیق علوم، به

ها، زبانی آکنده از تخیل، رمز، تیویل و فنون ادبی است. آیا منظاور عارفاان کاه     این گزاره
شناختی، فادق منطقای و مطابقات     های هستی خوانند، درگزاره د را معارف میسخنان خو

شناختی، مطابقت با شریعت و خواست خداوناد   های دین ها با واقعیت جهان و در گزاره آن
داران  شناسای دارد وباه دیان    درچهارچوب دین است  بخش دوم این پرسش جنباة اساالم  

شناسای و فلسافة    ی دارد و باه حاوزة معرفات   تر شود، اما بخش اول گسترة وسیع مربوط می
 شناخت از حی  عرفان عام و نه خاص اسالمی آن ارتباط دارد.

هااا، عرفااان را برخااورد هنااری و   محمدرضااا شاافیعی کاادکنی در باااب ایاان پرسااش  
عرفان، تلقی هنری از الهیاات و دیان   »گوید:  داند و می شناسانه با دین و یک هنر می جمال

(. 76اا 73: 6868)شفیعی کادکنی،  « شناسی است مرو جمال و جمالاست و تلقی هنری، قل
عرفاان افایل جاز در یاک زباان      »کناد:   زبان عرفان به نظر او، زبان شعر است و تیکید می

(. به همین دلیل، شعر عرفاانی  86: 6868)همان، « شناسانه امکان تحقق ندارد هنری و جمال
یدگاه هنر است: یکی اینکه شعر است و شعر عرفانی از دو د»خواند:  را هنری مضاعف می

عاالوه، او مراتاب    (. باه 87: 6833)عطاار نیشاابوری،   « دیگر اینکه عرفاان اسات و تصاوف   
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تاری باا دیان داشاته      سنجد و عارفی را که برخاورد هناری   تصوف را نیز با میزان هنری می
(. همچنااین، وی 31: 6868کنااد )ر.ک؛ شاافیعی کاادکنی،   ترقلمااداد ماای  باشااد، عااارف 

گویاد اگار    داناد، ناه منطقای، و مای     های عرفانی را واجد فدق و کیب هناری مای   زارهگ
گوینده از لحا  هنری خوب از عهده برآمده باشد، فادق اسات، وگرناه کااذب )ر.ک؛    

است؛ زیرا نه   پیشینه (. این دیدگاه در تاریز تصوف، بسیار بدیع و تقریباً بی3: 6833همان، 
گیارد، بلکاه آن را    را که وجه تسمیة عرفان اسات، نادیاده مای   تنها جنبة معرفتی و حقیقت 

رغم اهمیات ایان دیادگاه و     کند. به ای غیرمستقل و حافل جمع هنر و دین تلقی می پدیده
گیرد، این نظریه و نتایج متفرع بار آن تااکنون ماورد     ها از طرح آن می با وجودی که سال

حقیاق در ماهیات عرفاان و زباان آن را در     است. لیا نگارندگان ت بررسی و نقد قرار نگرفته
 مثناوی هاای موالناا در    چهارچوب طرح، بررسی و نقد نظریة میکور و با تیکید بر دیدگاه

دهد تا به عنوان فت  بابی در این زمینه، مجال بیشتری بارای تیمال در فهام     انجام می معنوی
ما در ایان پاژوهش    حقیقت عرفان اسالمی و ماهیت معارف آن فراهم گردد. معیار بررسی

است. از نظار   معنوی مثنویبه عنوان عرفان اسالمی، با توجه به آنچه در فدر مقدمه آمد، 
های آن فارغ از فاحّت و ساقم، بیاانگر و     نگارندگان، ماهیت این عرفان، معرفتی و گزاره

نماد حقایق هستی و دین و نیز قابل فدق کیب منطقی هستند و شیوة موالنا نیاز در طارح   
 کند. باح  آن، همین دیدگاه را تییید میم

 . تعریف کلی1

هاایی کاه مساتقیم     هاای آن و پدیاده   عرفان در یک نگر، کلی و شامل همة فاورت 
ای پنهاان و مرماوز میاان     شاوند، ادراک یاا اعتقااد باه رابطاه      یاغیرمستقیم به آن مربوط می

قی، گویی جهان، حیاات  ا، باجهان است. در این تل ویژه اعمال و زندگی روحی انسان، به
خاورد و رفتاار و حیاات     شناختی پیوند مای  و آگاهی دارد و با انسان از طریق کانون هستی

دهد. اعتقاد به این ارتباط که در عرفان دینای،   ا، را زیر نظر دارد و به آن شکل می روحی
زیکای  در قالب نظریة عالم فغیر و کبیر مطرح است، در اساس مستقل از دین، از پیوناد فی 

شود. موالنا این رابطاه   او با آن ناشی می  شناختی و متافیزیکی انسان با جهان و ارتباط هستی
 است: را به این فورت بیان کرده
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 از جمااااادی مااااردم و نااااامی شاااادم»
 مُااااااردم ازحیااااااوانی و آدم شاااااادم

 

 وَز نماااا مُاااردم باااه حیاااوان بااارزدم     
 «پس چه ترسم کی زِ ماردن کام شاوم   

 (.8688ا8686: ب 8، د 6879)مولوی، 

دهد که هر کاس از بشار    ای پنهان از معرفت را سامان می همین ارتباط است که طریقه
یاا   ای یاباد و ربطای باه دیان و دیناداری       تواناد، از آن بهاره   بدوی تا شاعر سورئالیست می

ایان طریقاة معرفات از دیربااز ماورد      »کاوب،   دینی فرد ندارد. به نظر عبدالحسین زریان  بی
که بعضی در شناخت حقیقات، آن را از طریاق    است؛ چنان اذهان واقع شده ی ازا توجه پاره

(. بناابراین، مرکاز و منباع ایان طریقاة      6: 6836کوب،  )زرین« اند تر شناخته برهان هم یقینی
معرفت، مانند عقل و حواس ظاهر، بخشی از قوای نَفْس انسان است و در عرفاان اساالمی،   

تار از عقال و    معنای، از نظار شاناخت حقیقات، مهام      شابه و همو کلماتی م« دل»آن را بانام 
رساد کاه عرفاان ناه نگااه       دانند. با این وفف، در نگاه اول، به نظار مای   حواس ظاهری می

هنری به دین، بلکه مقولة معرفتی مستقلی است که عنصر افلی آن در نَفْس انسان اسات و  
شناسد. اما بارای اینکاه موضاوع را     انسان از طریق آن در موازات عقل، هستی و دین را می

تر بررسی کنیم، بهتر است ابتدا نگااه هناری و نگااه معرفتای را تعریاف       جانبه تر و همه دقیق
کنیم و ببینیم کدام یک بر عرفان قابل تطبیق است. سپس عنافر افلی تصوف را مشخص 

ت دارناد. در ایان   های این عنافر مطابقا  کرده، ببینیم کدام نگاه معرفتی یا هنری با ویژگی
 تردربارة ماهیت عرفان و زبان آن قضاوت کنیم. توانیم فحی  فورت، می

 شناختی و نگاه هنری . نگاه معرفت2

شناختی در این پژوهش، نگاهی است منتج به علم در معنای عاام   منظور از نگاه معرفت
باه هماة   »یاف،  شاود. مطاابق باا ایان تعر     های اخباری بیاان مای   که نتایج آن به وسیلة گزاره

گویند و عالم را کسی گویناد کاه جاهال نیسات.      نظر از نوع آن، علم می ها فرف دانستنی
شناسای و نجاوم هماه علام      بنابراین، اخالق، ریاضیات، فقه، دستور زباان، مایهب، زیسات   

(. اما نگاه زیباشناختی یا هنری برخالف نگاه معرفتای، باه دنباال    6: 6868)سرو،، « هستند
چیزی نیست، بلکه بیان واکنش و احساس شخص نسبت باه موضاوعی اسات.     خبر دادن از

م.( که از جنبة معرفتی به زیباشناسی پرداخته، در بیان تفاوت نگااه   6383امانوئل کانت )د. 
 گوید: معرفتی و هنری می
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، ما مفهاوم قرماز   "این قرمز است"در حالی که در هر داوری شناختی مانند »
کنایم، داوری زیباشاناختی، هایچ     بینیم، اطالق مای  خود میرا به شیء که در برابر

گوید چگونه شخصی کاه داوری را   کند، بلکه می مفهومی را به شیء اطالق نمی
 (.668: 6869)شپرد، « دهد آورد، در برابر آن شیء واکنش نشان می به عمل می

و اگر در ظااهر   شوند های انشایی بیان می رو، نتایج حافل از نگاه هنری با گزاره  ازاین
شوند. تنها جنبة شناختی در ایان نگااه، ادعاای     شکل اِخباری داشته باشند، انشایی معنی می

 ارز، کلّی داوری است:

کند که در داوری یک شیء به عنوان زیباا، چیازی بایش از     کانت فکر نمی»
هاای   کناد کاه داوری   دهیم؛ زیراگوشزد می فرانمود بازتاب ذهنیمان را انجام نمی

، "ایان زیباسات  "گاوییم   اند؛ به عبارت دیگر، وقتی مای  قی مدعی ارز، کلّیذو
 (.668: همان« )های ما موافق باشند کنیم که دیگران باید با داوری ادعا می

در نتیجه، در نگاه هناری، افاالت جماال مبناای داوری و فااحب ایان نگااه فقاط باه          
الت حقیقت حاکم و فاحب آن زیبایی وفادار است، برخالف نگاه معرفتی که در آن، اف

به حقیقت وفادار است. با توجه به تفاوت این دو نگاه، اکنون باید دید کادام یاک از ایان    
دو نگاه در عرفان و نوع قرائت آن از دین و بر عارف و زبانش حاکم است  ایان پرساش   

 گوید: دهیم. او می را با نقد مطلبی که شفیعی در تفصیل نظر خود آورده، پاسز می

نخورده خود یک پدیدة هنری است. بعادها کلیشاه    افالً دینِ زالل و دست»
شاود. اینجاسات    گرایان روس، اتوماتیزه می شود و تکراری، و به قول فورت می

کوشد که دین را طراوت بخشد و عارف با تجربة  ا، می که عرفان با نگاه هنری
دهد که بتواند  ئه میهنری خویش در پیرامون دین، دین را در شکل و فورتی ارا

عواطف را بهتر تحت تیثیر قرار دهد یا بهتر بگوییم: حقیقتش را پایش چشام ماا    
 (.33اا 37: 6868)شفیعی کدکنی، « آورد می

بخشای باه آن    زدایی از دین به منظور طاراوت  واقعیت این است که عارف قصدآشنایی
دهاد   ها نشاان مای   دین با آنرا ندارد. حقایق تاریز تصوف و منازعة متولیان قرائت رسمی 
های ظاهری و رسمی، دیان   که قصد عارف، بیان حقیقت دین است، چون به نظر، قرائت

اند. بنابراین، عرفان یک بازتعریف و تغییر بنیادی و معرفتی از دیان اسات    را واژگونه کرده
که مستلزم نگاه شناختی در تشخیص اجزا و افل و فرع دیان، بار مبناای حقیقات اسات و      
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زدایای   گیرد، از نظر عارف، نه به علت آشانایی  ای تازه می اگر دین در این بازتعریف جلوه
 هنری از آن، بلکه به این علت است که به گفتة سنایی:

 گر عروس شرع را از ر  براندازی نقاب»
 

 «خطرگاردد خاتن   خطا گرددختاا و بای   بی 
 

هاای   ی هماین، در گازاره  داناد. بارا   عارف خود را جستجوگر و یابندة حقیقت دین می
شناسای کاه از    کند و در هساتی  جد احتجاج می تنها قصد خبر دارد، بلکه به شناختی، نه دین

گوید، اهل استدالل و حاواس ظااهر را    ها سخن می حقایق پنهان هستی و شهود تجربی آن
وان فارا  مثناوی کند. موالنا در ابیات زیر که مشابه آن در  با عناوین ریشخندآمیز خطاب می

دهد که نگاه او معرفتی است. در واقع، هم بیانش اخباری و هام   فراحت نشان می است، به
 احتجاجش محکم است:

 عجاااااز از ادراک ماهیاااااات عماااااو »
 زانکاااااه ماهیاااااات و سااااار سااااارّ آن

 

 حالاااات عامااااه بُااااوَد، مطلااااق مگااااو 
 «پااایش چشااام کاااامالن باشاااد عیاااان  

 (.8196ا8198: بب 8، د 6879)مولوی، 

الیقینای   گوید که عارف وافل ) کامل( آگاهی عاین  روشنی می نا بهدر بیت دوم، موال
از ماهیات و حقایق دارد و در دو بیت بعد، او را حتّی به حقیقت ذات الهی آگااه و محارم   

 داند: اسرار آن می

 در وجااااود ازساااارّ حااااق و ذات او  »
 چون کاه آن مخفای نماناد از محرماان    

 

 دورتاااار از فهاااام و استبصااااار کااااو  
 «چیست کان ماند نهان ذات و وففی 
 (.8198ا8198)همان: بب                       

حاال   جوی پیرو عقل بحثی را سُسات  یاب، مناقشه سپس با همین نگاه معرفتی و حقیقت
 کند: خطاب می

 عقل بحثی گوید: این دورسات و گاو  »
 حاال  قطب گوید مار تاو را: ای سُسات   

 

 بااای زِ تااااویلی، محاااالی کااام شااانو    
 «سات آیاد محاال    حاال تو  آنچه فوق

 (.8199ا8193 بب )همان:                     
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های نَفْاس کاه عاارف باه جاان       عالوه، تحمل آن همه ریاضت و مجاهده با خواهش به
خرد، به طور منطقی با نگاه معرفتی و به منظور دستیابی به حقیقت مناسابت دارد، ناه باا     می

 داند: ت را دیدن علوم انبیا در دل میویژه که موالنا نتیجة ریاض شناختی، به نگاه جمال

 رنااگ شااو همچااو آهاان زآهناای باای »
 خویش را فافی کن از اوفااف خاود  
 بیناااااای اناااااادر دل علااااااوم انبیااااااا

 

 زنااگ شااو  ای باای در ریاضاات آینااه  
 تاااا ببینااای ذات پااااک فااااف خاااود 

 «معیاااد و اوساااتا  کتااااب و بااای  بااای
 (.8316ا8396: بب 6)همان، د               

، همان طور که ذکر شد، افالت جماال اسات کاه بار اسااس      ویژگی دیگر نگاه هنری
هنرمند مسئولیتی جز در برابر زیبایی ندارد. اگر در این لحظه، آفارینش زیباایی او را   »آن، 

ای خاالف عقیادة قبلاای    ای فراخواناد )وجااود خادا( و در لحظاة بعاد بااه عقیاده      باه عقیاده  
« . او مسائول در برابار زیباایی اسات    )انکارخداوند(، هیچ مانعی ندارد. او استاد منطق نیست

پیار ماا   "بارای  »(. حااف، هنرمناد اسات و باه هماین علات،       833: 6866)شفیعی کادکنی،  
های بیجا بارویم، چاون افاالت     نباید به دنبال تیویل "وای اگر از پی امروز..."و  "گفت...

عارف اسات  (. اما موالنا 896)همان: « است جمال، حاف، را به گفتن چنان سخنانی واداشته
شود، چون پیارو افاالت جماال     وجه چنین سخنانی پیدا نمی  رو، در آثار، به هیچ و ازاین

، از اسم گیشته و مسامّی را در مشات   «های نادره یافته خدمت کرده و علم»نیست. عارف، 
 گوید: گوید و با این پشتوانة معرفتی است که می دارد، متناقض سخن نمی

 نااادکن ابلهاااان تعظااایم مساااجد مااای  »
 آن مجاز است ایان حقیقات ای خاران   

 

 کنناااد در خاااراب اهااال دل جاااد مااای 
 «نیسااات مساااجد جاااز درون ساااروران

 (.8668ا8686: بب 8، د6879)مولوی، 

کسی که نگاه هنری به دین داشته باشاد، جارأت گفاتن چناین ساخنی نادارد. نگااه و        
اعر نیسات.  گوید، ولای شا   زندگی عارف با نگاه و زندگی شاعر فرق دارد. عارف شعر می

او توانایی هنری دارد، ولی هنرمند نیست. شخصیت و نگاه هنریش در برابر جاذبة عرفاانی  
اسات. اگرچاه باه اقتضاای معاانی باریاک عرفاانی و رقات          او ذوب و در آن مستحیل شده
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گیرد و از مجااز و اساتعاره    احساسات در نتیجة عشق به حق، زبانش، فبغة ادبی به خود می
او در ظال افاالت حقیقات اسات.       شناسای  یرد، اماا بارخالف شااعر، جماال    گ و... بهره می

شاود و ایان فارم     خصیصة دیگر نگاه هنری این است که در آن، معنی هنرِ سازه تلقای مای  
کناد و باه گفتاة شافیعی،      نهایی است که جایگاه هر هنر سازه، از جمله معنی را تعیاین مای  

: 6866)شافیعی کادکنی،   « ت و دیگار هایچ  ادبیات و هنر، فرم است و فرم است و فرم اس»
(؛ به این معنی کاه شخصایت هناری شااعر، هار وجاه دیگاری از شخصایت او راکاه          866

آورد و در فاورت شاعر    معطوف به معنی و محتوای شاعر اسات، در سایطرة خاود درمای     
گویاد، وجاه شااعری در جیباة      کند، برخالف عارف که حتی وقتی شاعر مای   مستحیل می

دهد، اماا ناه تاا حادی کاه معنای را        ناچار به فورت تن درمی شود و به یعرفانی او ذوب م
 فدای آن کند:

 قافیااااااااه اندیشاااااااام و دلاااااااادارمن »
 انااادیش مااان  خاااو، نشاااین ای قافیاااه  

 بْااوَد تااا تااو اندیشاای از آن    حاارف چااه 
 حاارف و فااوت و گفاات را باارهم زناام  

 

 گویاااادم مناااادیش جااااز دیاااادار ماااان  
 قافیااااه دولاااات تااااویی در پاااایش ماااان 

 دیااااوار رزانبْااااوَد خااااار  حاااارف چااااه
 «تااا کااه باای ایاان هاار سااه بااا تااو دم زناام  

 (.6788ا6787: بب 6، د 6879)مولوی،     

در سخن عارف، چه در نثر و چاه در شاعر، مقادم بار لفا، و پیشاینی       « معنی»رو،  ازاین
پسینی است و از فاورت یاا هماراه باا آن پدیاد      « معنی»است، در حالی که در شعر شاعر، 

ها و حصاارهای فاوری اسات کاه موالناا از شاعر        ن محدودیتآید. شاید به سبب همی می
آیناد، از   آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من می:»کند  اظهار بیزاری می

گویم تا به آن مشغول شوند و اگرنه، من از کجاا شاعر از    بیم آنکه ملول نشوند، شعری می
 (:73: 6836)همان، « کجا  واهلل که من از شعر بیزارم

 معنای انادر شااعر جاز بااا خابط نیساات    »
 

 «چون فالسنگ است، انادر ضابط نیسات    
 (.6983: ب 6، د 6879)همان،               

 بااازی اناادر ایاان گوهااای تنااگ   نیاازه»
 

 «باااازان را همااای آرد باااه تناااگ نیااازه 
 (.6331: ب 3)همان، د                           
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ر سارودن و ارتبااط باا مخاطاب اسات،      در پایان، عارف برخالف شاعر که هویت او د
ألنّ الصّوفی ممناوع  »دهد:  خاموشی و انزوا را بر سخن گفتن و حضور در جمع ترجی  می

جملاه معباران وی    . چون فوفی از کلّ عبارات ممنوع باشاد، عاالم باه   واإلشارة العبارةعن 
ثال  م»گویاد از قشایری شانیدم کاه گفات:       (. هجاویری مای  33: 6868)هجاویری،  « باشاند 

الصوفی کعلة البرسام اوله هییان فإذا تمکّنت خرست؛ مانند کرد فوفی را به علات برساام   
که ابتدای آن هییان گفتن بُوَد و انتها، سکونت اندرآن. پس ففوت را دو طرف اسات:  
یکی وجد، دیگر نمود. نمود مبتدیان را بُوَد و اندر نماود، عباارت از نماود، هاییان بُاوَد و      

رغام اینکاه زباانش جنباة ادبای و       (. بنابراین، عرفان باه 893: 6868)همان، « اوجد منتهیان ر
هنری دارد، ولی زبان عارف لزوماً ادبی و هناری نیسات، چاون نگااه در عرفاان، هناری و       

عالوه از آنجا که معرفت عرفانی از جنس ساایر معاارف و علاوم     مقید به فورت نیست. به
ست نه قلم، حال است نه قال، و ارتبااط مااهوی باا    افطالح خود فوفیه، قدم ا نیست و در 

زبان ندارد. در نتیجه، با بررسی زبان عارف و سنجش میازان هناری آن، ناه قابال شاناخت      
شناساای ادب عرفااانی  فاارفاً ساابک  شناساای شناساای. چنااین ساابک اساات و نااه قاباال ساابک
دبای نادارد و   شناسی عرفان. چون هر عارفی لزومااً اساتعداد و داناش ا    خواهدبود، نه سبک
سواد باشد و به قفل، قلف بگوید و ازآن طرف هم مدعیانی باشند که به  چه بسا عامی و بی

تعبیر موالنا حرف عارفان را بدزدند و مردم را فریاب بدهناد. یحیای یثربای در ایان زمیناه       
  گوید: می

کاار گارفتن کلماات یااری خواهاد       تسلط عارف بر زبان او را در یافتن و به»
کناد کاه:    س تبریزی دَم بستن خود را در قیاس به عراقی چنین توجیه میداد. شم

اما او )عراقی( از جهت اشتمال به مصطلحات علاوم باه عباارتی مناساب، کشاف      
 (.613: 6878)یثربی، « دهد ست نمیتواند کرد و مرا د بعضی اسرار مکتوب می

ختصاار بررسای   ا هبا اسات،   آماده  مثناوی اکنون عنافر افلی عرفان را آن گونه که در 
هاا و   کنیم تا ببینیم ماهیت این عنافر، معرفتی است یا هنری، و شیوة موالنا در طرح آن می

 پییر است: رویکرد کلّی او در این زمینه با کدامیک از این دو دیدگاه تبیین
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 . عناصر اصلی عرفان3

 . عشق1ـ3

کالباد عرفاان خواناد،    هاا را، روح و   تاوان آن  عرفان اسالمی از دو بخش متمایز که می
هاا باا    شود. لیا ماهیت آن از شناخت این دو بخش و نحوة ترکیب و ارتبااط آن  تشکیل می

تاوان از تیکیادهای مکارر موالناا بار آن در       شود. روح عرفان اسالمی را مای  هم معلوم می
باا شاکایت و اشاتیاق نای و      مثناوی باا آن دریافات.    معناوی  مثناوی و شروع  دیوان شمس
شاود. عشاق باه خداوناد،      پادشاه و کنیزک که رمز خدا و انسانند، آغاز مای  حکایت عشق

گار درد فاراق و    روح تصوف است و همین عشق است که نی را مشتاق نیستان و حکایات 
طور که قبالً اشاره شد، اگر ناوعی   کند و همان  خواهان بازگشت به افل خود و وفال می

گیارد و معلاول آن اسات و باه      عشق مایه میشود، از این  شناسی در تصوف دیده می جمال
فاراحت   شود. عشق به عنوان مبنای رابطة انسان با خادا در دیان باه    نگاه هنری مربوط نمی

است و در عرفان فرفًا حااکی از احسااس عااطفی انساان باه خادا در نگااهی         مطرح نشده
دارد و سرچشمة  کیهانی ای زیست شناسانه به الهیات نیست. از نظر موالنا، عشق ریشه جمال

 آن خداوند است و دوسویه در تمام کائنات جریان دارد:

 آتااش عشااق اساات کاناادر ناای فتاااد   »
 

 «جوشش عشق اسات کانادر مای فتااد     
 (.68: ب 6، د 6879)مولوی،                 

 روز بر شب عاشاق اسات و مضاطرب   »
 

 «تار اسات   چون ببینی شب بار او عاشاق   
 (.8171: ب 1)همان، د                           

اما جز این عشق عام وکیهانی که در انسان وسیلة بقای نوع است، انسان استعداد ناوعی  
اند؛ زیرا مبتنی بر معرفات   بهره از عشق را دارد که مختص اوست و حتّی فرشتگان از آن بی

ارز،  ی عالی از معرفت نرسد و هرچه جز خداوناد را فاانی و بای   ا بهاست و تا انسان به مرت
شود. پس سنگ بنای عرفان و روح آن، عشق مبتنی بار   اند، شایستة عشق به خداوند نمیند

 معرفت خداوند است، نه نگاه هنری به دین:

 ایاان محباات هاام نتیجااه دانااش اساات »
 داناااش نااااقص کجاااااین عشاااق زاد  

 

 کاای گزافااه باارچنین تختاای نشساات     
 «عشاااااق زایااااادناقص، امابرجمااااااد 

 (.6988ا6988: بب 8)همان، د               



 19 یاری اسکندری عبدالرضا سیف و علیرضا ولی /یمثنوموالنادردگاهیتصوفوزبانآنازدتیماه

این عشق نتیجة بالواسطه و روی دیگر سکة معرفتی کامل است کاه عرفاان ناام دارد و    
کناد و طبیاب    ارج مای  هر چیز را در چشم عارف، مقابل خداوند که زندة بااقی اسات، بای   

دارد.  شود و موانع رشد و رسیدن به کمال را از سار راه او برمای   های عارف می جمله علت
آیاد، بلکاه نتیجاة     سانی و با نگاه هناری باه دیان باه دسات نمای      آ بهچنین معرفت و عشقی 

 گشاید: ریاضتی اختیاری یا قهری است که با رنج و درد، چشمان فرد را بر حقیقت می

 عشااق از اول وحشاای و خااونی بُااوَد  »
 

 «تاااا گریااازد هااار کاااه بیرونااای بُاااوَد   
 (.3796: ب 8)همان، د                           

عرفت و عشق همراه با آن به کسب و مجاهدت فرد وابساته نیسات   از نظر فوفیه، این م
 گزیند: و خود خداوند دوستانش را برمی

های فوفیه است که عنایت حق و هدایت  و این نکته یکی از طرایف اندیشه»
تاوان باه دسات     سری و از عطای او و از راه کوشش آن را نمای  اوامری است آن

در همة کارهاا پایش طلاب باود، االّ در ایان      است:  آورد. ابوالحسن خرقانی گفته
 (.318: 6833)عطار نیشابوری، « حدی  که پیش یافت بود پس طلب

( شااهد  93)المائاده/   یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُتقدیم حب خداوند بر حب بندگان را در آیة 
ای  هگیار رابطا  آورند. درک شهودی این عنایت و عشق و دل سپردن به آن، پایه بر آن می

شود. رابطة مبتنی بار دوساتی و    شود که تصوف از آنجا آغاز می میان عارف و خداوند می
گیرد. این یافت خداوناد،   عشق جای رابطة معمول در دین، یعنی رابطة عابد و معبود را می

ناپییر آن، طلب و سلوک برای  افل، اساس و روح تصوف است که نتیجة علّی و اجتناب
ا، با حق است که دیگار دیان را ناه باه      ا این تغییر ذهنیت در رابطهوفال اوست. عارف ب

کند. دین برای او از حالت سافتی   ای برای سلوک تلقی می عنوان هدف، بلکه چون وسیله
شود و عاارف باا آیناة عشاق، هازار تاوی آن را        و سختی خارج و به امری سیال تبدیل می

 بیند: می

 هااا جداساات   علاات عاشااق زِ علاات   »
 

 «طرالب اسااارار خداساااتعشاااق اسااا 
 (.668: ب 6، د 6879)مولوی،               

و چاون عشاق روح را لطیاف و قلاب را فاافی و      »گویاد:   فروزانفر در شرح خود مای 
« اسات  ساازد، موالناا آن را باه اساطرالب تشابیه کارده       مستعد کشف و حصول معرفت می
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گیرد و در واقع، خاود   میشناسی عارف بر پایة این عشق شکل  (. دین39: 6836)فروزانفر، 
کناد کاه وسایلة     ای برای عارف قرائات مای   شود و آن را به گونه دار دین او می عشق عهده

شناسای در ایان    وفال او شود ناه ماانع آن. بناابراین، از دیادگاه موالناا کاه مبناای عرفاان        
ود، شا  پژوهش است، آنچه که ازآن با نام عرفان زاهدانه در مقابل عرفان عاشاقانه یااد مای   

 افالً عرفان نیست.

نشااند و مغاز و    ا، مای  پس قرائت عارف ازدین دو ویژگی دارد: اوالً آن را بار قاعاده  
کناد و از ساختی    کند و ثانیاً آن را خادم عشق باه حاق مای    حقیقت را جایگزین پوست می

کند، به طوری که در هر فرد به تناساب احاوال، شاکلی خااص      آورد و سیال می بیرون می
ای تبادیل   و مثل یک دارو نیست که به همه باه یکساان تجویزشاود باه داروخاناه      گیرد می
کناد. از ایان نظار،     شود که داروی مورد نیاز را عطار و طبیاب روحاانی آن تجاویز مای     می

عارف در مقام شیز و مرشد، طبیب آگااهی اسات کاه بیمااری روح ساالک را تشاخیص       
 اس.شن کند، نه یک زیبایی دهد و نسخه تجویزمی می

 . کشف و شهود2ـ3

دومین عنصر افلی عرفان اسالمی، کشف و شهود به عناوان منباع معرفات اسات. ایان      
تارین،   صااص باه عرفاان نادارد و در علام، هنار و فلسافه هام هسات، ولای کامال           تخمنبع ا
تارین شاکل آن کاه از نظار عاارف، حکام وحای را دارد، باه عرفاان           ترین و منظم قاعده به

 اختصاص دارد:

 از حق یابد او وحای و جاواب   آن که»
 

 «هرچاااه فرمایاااد بُاااوَد عاااین فاااواب  
 (.889: ب 3، د6879)مولوی،                

حقیقت وحی، پیوستگی دل است به عالم غیاب  »نویسد:  فروزانفر در شرح این بیت می
واسطة تعلّم؛ بدین معنی مخصوص انبیا نیست و فاوفیه ظااهراً باه ایان      و ظهور حقیقت، بی

 (:666: 6836)فروزانفر، « شمارند ی را منقطع نمیمعنی، وح

 نه نجومست ونه رملسات و ناه خاواب   »
 ازپااااای روپاااااو، عاماااااه در بیاااااان

 

 وحاااای حااااق واهلل اعلاااام بالصّااااواب 
 «وحااای دل خوانناااد آن را فاااوفیان  

 (.6398ا6398)همان: بب                       
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د را وحای حاق و ناه    کسی که نگاه هنری به دین داشته باشد، با این قطعیت گفتاة خاو  
خواند. این نتیجة تهییب نَفْس و تصفیة باطن و عنایت و دساتگیری معشاوق    وحی دل نمی

کند. از همین روسات کاه موالناا     آسمانی است که عارف را به گفتن چنین سخنی دلیر می
کرّات در مقابل این علم کشفی، علام بحثای را در زمیناة     و به مثنویدر مجالی مختلف در 

کند و در قصة رومیان و چینیان، مطلب رابه تفصیل بیان  قیقت، ناتوان معرفی میشناخت ح
الیقاین   کند و اهل فیقل وکشف و شهود را پیروز میدان معرفت و افرازندة رایات عاین   می

 کند: معرفی می

 انااد از بااو و رنااگ اهاال فاایقل رسااته»
 نقاااااش و قشااااارعلم را بگیاشاااااتند 

 

 درنااگ  هاار دماای بیننااد خااوبی باای     
 «الیقاااااین افراشاااااتند نرایااااات عااااای

 (.8368ا8368: بب 6)همان، د               

 خندد: خواند که بر ناقل و منقول می در دیوان شمس نیز وی عارف را دارندة نقد می

 چو نقدت دست داد از نقل باس کان  »
 

 «خنااد خمُااش باار ناقاال و منقااول ماای   
 (.876: 6866)همان،                               

رار همراه با قطعیت دربارة کشف و شهود به عنوان منبع معرفت حقاایق  این تیکید و تک
جهان و دین در مقابل اهل حواس ظاهر، از دو جهت با تلقی عرفان به عنوان نگاه هنری به 

شناختی مدعی اخبار ازحقیقت نیسات و دوم اینکاه    دین منافات دارد. اول اینکه نگاه جمال
یب محملی ندارد. البته موالناا مخاالف عقال و حاواس     در نگاه هنری، احتجاج در برابر رق
داناد، ناه شاناخت     هاا را مفیاد حاال دنیاای ماادّی مای       ظاهر و علم تجربی نیست، بلکاه آن 
 خداوند و حقایق دین و عالم غیب:

 حاااس دنیاااا نردباااان ایااان جهاااان    »
 فااحت ایاان حااس بجوییااد از طبیااب  

 

 حاااااس دینااااای نردباااااان آسااااامان  
 «فااحت آن حااس بجوییااد از حبیااب  

 (.883ا888: بب 6، د6879)همان،        

اسات   علم عارف در واقع، همان علمی است که در اسالم به جایگاه بلند آن اشاره شده
لیس العلم بالتّعلم، إنّما هو نور  فی قلب مَن یُریاد اهلل  »فرماید:  آن می  دربارة )ع(و امام فادق
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الادّین آشاتیانی در شارح     (. ساید جاالل  681: 6868)سارو،،  « هیا هدیَ تبارک و تعالی أن
 گوید: مقدمة قیصری می

علاام تصااوف و عرفااان یکاای از شااعب معااارف اسااالمی اساات و مبتناای باار »
تر از علم برهانی است. بهترین شاهد، معاارف و   مجاهدات و ففای قلب و کامل

حقایقی است که در کتب عرفا موجود است. به همین سابب، تصاوف در افکاار    
« اسات  الارئیس تایثیر عجیبای نماوده     می از جملاه شایز  دانشمندان و فالسفة اساال 

 (.33ا37: 6878)آشتیانی، 

 . وحدت وجود3ـ3

ای  در عرفان اسالمی، دو تلقی از خداوند وجود دارد. در یک تلقی، خداوند باه گوناه  
کنناد.   داران، از جمله عارفان باا آن راز و نیااز مای    شود که دین دارای شخصیت متجلی می

داران مشترک است، هرچند عمق و نوع رابطة  وند میان عارف با سایر دیناین تلقی از خدا
داران متفاوت است و همان طور که قبالً اشاره شاد،   عارف با این جنبة شخصی با سایر دین

تابند. رینولاد نیکلساون در ایان     ای است عاشقانه که متولیان دین رسمی آن را برنمی رابطه
 گوید: زمینه می

ای که فاحب آن در آن حال، پیوندی شخصی میان خود  ژهچنین حالت وی»
کاه در هایچ    کند، در اسالم محدود به فوفیه نیست؛ چنان و خداوند احساس می

دین دیگری هم محدود به فوفیه نیست، ولای باا ایان حاال، تاا باه یاک حالات         
 (.81: 6868)نیکلسون، « فوفیانه نرسد، به نهایت خود نرسیده است

شاناختی اسات، خداوناد، فارف وجاود و تنهاا حقیقات         اساساً هستیدر تلقی دوم که 
شود. در این تلقی، چیزی جز خدا وجود ندارد و همه چیز خداست و غیر  جهان دانسته می
 او خیال است:

 هاااای ماااا هااااییم و هساااتی ماااا عااادم»
 

 «نمااااا تااااو وجااااود مطلقاااای فااااانی   
 (.188: ب 6، د6879)مولوی،                
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داوند و جهان، یعنی یکی دانستن حق و خلق که در دیان ظهاوری   چنین برداشتی از خ
شود و نتیجة نگاهی معرفتی است و در تعالیم آیاین   ندارد، با نگاه هنری به دین حافل نمی

 گوید: هندو و نوافالطونیان پیشینه دارد. فروزانفر در این زمینه می

یان حقیقات   به عقیدة محققان فوفیه، وجود حقیقتی است واحد و یگاناه. ا »
دارای دو وجه است: وجهی باه اطاالق و عادم شارط و آن وجاود حاق اسات و        
« وجهی به تقیید و تعین، و آن خلق است. پس حاق و خلاق یاک حقیقات اسات     

 (.899: 6836)فروزانفر، 

نظریة وحدت وجود در عرفان، عالوه بار تبیاین هساتی و رابطاة خادا و جهاان، مبناای        
د و تمام بنای عرفان بر قاعدة آن استوار است. دکتار  شو اساسی علم و معرفت محسوب می

 گوید: تاراچند، مفسر آیین هندو، در تشابه این آیین با تصوف می

تاوان جهاان را    اساس تعلیمات اوپانیشاد بر آن است که با شناختن آتمن می»
الحقیقه غیر از آتمن، جهانی موجود نیسات و از اینجاا عباارات     شناخت؛ زیرا فی

)تو آنی(ااا   "تت توام سی")این در حقیقت آن است( اا و  "تدوای تدا"مشهور 
نیاز   "أناا الحاق  "اسات و ذکار فاوفیانة     )من براهمااَم( پیدا شده "اهم برامسی"و 

 (.888: 6868)داراشکوه، « همان معنی و مفهوم را دارد

 . سلوک4ـ3

معماول آن   یکی از عنافر افلی عرفان که نوع زندگی و دینداری عارف را از اشکال
کند، سلوک است. سلوک، طی طریق باه ساوی خداوناد از طریاق مجاهاده باا        متمایز می

و چرا از شایز اسات.     چون ی معرفت و وفال، با نظارت و تبعیت بیها بنَفْس و رفع حجا
گیارد.   زندگی و دینداری عارف در یک ارتباط متقابل، در بستر همین سالوک شاکل مای   

شود، تنبّه و توباه اسات کاه نشاانة      ه به کوشش سالک مربوط میآغاز این مسیر، تا آنجا ک
یاباد. در ایان میادان، هار ناوع       بیداری از غفلت از خداوند است و تا فنای در حق ادامه می

وابستگی از جمله هنر و نگاه هنری، و دل در مخاطب داشتن، حجااب و غفلات محساوب    
شود، از عمر هدر رفتاه   لش زنده میشود. در داستان پیرچنگی، وقتی او با عنایت حق د می

 زند: گرید و چنگ را بر زمین می کند، می به غفلت احساس شرم می
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 چااون بساای بگریساات وَز حااد رفاات درد»
 گفااااات ای باااااوده، حجاااااابم ازخااااادا 
 آه کااااااز یاااااااد ره و پااااااردة عااااااراق 

 

 چناااگ را زد بااار زماااین و خُااارد کااارد    
 ای ماااااارا تااااااو راهاااااازن از شاااااااهراه
 «رفاااااات از یااااااادم دم تلااااااز فااااااراق

 (.8668و8637ا8631: ب6، د 6879)مولوی،   

یااب الزم اسات، چاون حتای هماین زاری، اثار        در این مسایر، دیادة تیازبین و معرفات    
 هشیاری و پردة حجاب است و بایدآن را کنار زد:

 پااس عماار گفااتش کااه ایاان زاری تااو»
 گشاااته راهااای دیگااار اسااات راه فاااانی

 

 هساااات هاااام آثااااار هشاااایاری تااااو  
 «سااتزانکااه هشاایاری، گناااهی دیگر  

 (.8888ا8666)همان: بب                       

العمرکاه   انقطاع کامل ازغیرحق و اطاعت محض از شیز و طی مسیری طوالنی و مادام
بین عبد و حق هزار مقاام از  »گوید:  ابوبکر کتانی، از مشایز بزرگ طریقت، دربارة آن می

وری نادارد، باا نگااه    ( و در تعاالیم دیان ظها   131: 6868کوب،  )زرین« نور و ظلمت است
آیاد و ناه باه عناوان بخشای زیباا در ترکیاب دیان برگزیاده           هنری به دین، نه به چشم مای 

شود. مگر اینکه در تعریف عرفان، نگاه ما نه به مردان این راه، بلکه به کسانی باشد کاه   می
ه تمایلی آمیخته با ذوق ادبی به معنویت داشته باشاند و بادون تصافیة دل و عشاق واقعای با      

 گویند. کنند و با ذوق هنری به زبان تیویل چیزی دربارة دین می ه به فوفیه مییحق، تشب

 . شیخ )انسان کامل(5ـ3

مظهر اتمّ خداوند و مشرف بار   ة کامل عارف است که در باور فوفیهانسان کامل نمون
بر ایان نکتاه در مجاالی مختلاف تیکیاد       مثنویضمایر و فاحب کرامت است و موالنا در 

 کند: می

 خاااود ضااامیرم را همااای دانسااات او »
 ای باااود پیشاااش سااارّ هااار اندیشاااه    

 

 زانکه سمعش داشت ناور از شامع هاو    
 «ای چاااون چراغااای در درون شیشاااه  

 (.169اا163: بب 3، د 6879)مولوی،   

در حکایت شیز احمد خضرویه و کودک حلوافرو، با کرامات شایز و آمادن طباق     
 شود: ها، مشکل طلبکاران حل می سکه
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 م آماااد، شااایز را اکااارام کاااردخااااد»
 چاااون طباااق را از غطاااا واکااارد رو   

 

 وآن طباااق بنهااااد پااایش شااایز فااارد   
 «خلااااق دیدنااااد آن کراماااات را از او

 (.388ا386: بب 8)همان، د                    

کرامات اولیا که در تصوف از مؤکدات است، حافال نگااه هناری باه دیان نیسات و       
یف عرفان، به نگاه هنری به دیان، قابال تبیاین    های خاص خود با تعر انسان کامل با ویژگی

 نیست.

 . زبان عرفان4

تصوف یک نظام جامع معرفت و دینداری است که بر علم و عمل مبتنی است. تحقیق 
مندتصاوف   در هر یک از اجزای آن از جمله زباان بایاد ذیال کاارکرد آن در بافات نظاام      

حالج را از ایان نظاام جادا کارد و باا       «أنا الحق»المثل  توان فی فورت گیرد. بنابراین، نمی
هاا را باا    هاا، آن  شعر که متعلق به نظام دیگاری اسات، مقایساه و باه سابب برخای شاباهت       

کارکردی یکسان تلقی کرد. شفیعی بر مبناای نظریاة آیاور ریچااردز، ناقاد انگلیسای، در       
، زباانی  زمینة تفاوت معناشناسی در متون علمای و ادبای، زباان عرفاان را مانناد زباان شاعر       

هاای   اسات. طباق ایان نظریاه، گازاره      عاطفی، در مقابل زبان ارجاعی، علوم تجربی دانساته 
معنایی هستند؛ زیرا  م و تکبهاهستند، فری ، بدون ا  ارجاعی چون دارای مابازای خارجی

ها، ذهنشان به امری واحاد ارجااع    در جمیع حاالت، همة افراد در مواجهه با این نوع گزاره
( و بااه هماین علات، مااالک فادق در ایاان    86: 6868.ک؛ شاافیعی کادکنی،  دهاد )ر  مای 
های ادبی که به علات ماهیات    ها، خارج ازآن و از نوع منطقی است، برخالف گزاره گزاره

( 86رو، متعدداست )ر.ک؛ هماان:   عاطفی، معنا به حاالت گوینده و شنونده وابسته و ازاین
هاا   معیاار فادق و کایب در خاود گازاره     و به علت نداشاتن عینیات و ماباازای خاارجی،     

کنناد،   های ادبای چیازی را اثباات نمای     (. طبق این نظر، گزاره16است )ر.ک؛ همان:  نهفته
انگیازد. باه نظار     کنند؛ مثل یک قطعة موسایقی کاه همادلی ماا را برمای      بلکه ما را اقناع می

 ریچاردز:

دربارة هر در زبان علمی، ضابطة قدرتمندی وجود دارد و آن حقیقت است. »
هاای ادبای    توان پرسید آیا حقیقت دارد یا نه  اماا درباارة گازاره    گزارة علمی می
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اَناد و فارفاً    گازاره  های ادبی، شابه  معناست و در حقیقت، گزاره چنین پرسشی بی
 (.837: 6873)احمدی، « آیند برای برانگیختن احساسات به کار می

 گوید: شفیعی بر وفق این نظریه می

ی تصاوف،  ها بهای عرفانی، هنری است. اگر در کتا گزاره فدق و کیب»
شاود، برخاوردخرافی باا ایان مساائل       توفیفی از کرامات مشایز فوفیه دیده می

نباید داشت. بیش از امکان وقوع باید به این بیندیشیم که ایان واقعاه را نویسانده    
د، است. اگر از لحا  هنری، نیک ازعهده برآمده باش چقدرخوب توفیف کرده

 (.3: 6833)شفیعی کدکنی، « فادق است و اگرناموفق باشد، کاذب است

 گویند: است. منتقدان می به نظریة ریچاردز انتقاداتی وارد شده

معناایی و فاری  باشاد. بلکاه      پییرد که زبان علم تک فلسفة علم امروز نمی»
م بهاا اگویناد کاه در زباان علام،      تیکید مای  بسیاری از بزرگترین فیلسوفان علم به

معنایی نقش کلیدی دارد و هرگاه فرض کنیم که زبان علمی توانایی ارائاة دقیاق   
« ایام  ای افتااده  گرایاناه  معناها را دارد، در واقع، در دام برداشات نادرسات و جازم   

 (.837: 6878)احمدی، 

 است: بندی او گفته شده تقسیم  دربارة

دو دساتة ماورد اشاارة    هاا باه    دیدگاه ریچاردز تندرو و افراطی است. گزاره»
شاوند، بلکاه بارعکس     هاای علمای و هناری تقسایم نمای      ریچاردز، یعنای حکام  

ترین نقد از سوی  توان یافت که ترکیبی است از این دو. اما مهم هایی را می گزاره
کسانی ارائه شده که بیان حقیقت را منحصر به آنچه به زبان علمی مشهور شاده،  

 .(833: 6878)احمدی، « دانند نمی

این نظریه به طور محدود، یعنی به فورت یکی از فنون در بررسی و نقد آثار ادبی، باا  
توجه به نگاه زیباشناختی حاکم بر زبان ادبی، فاحی  و مفیاد اسات، اماا گساتر، آن باه       

ناپییری علمی، نادرست و موجب  حوزة غیرادبی، مثل فلسفه، عرفان و دین به استناد اثبات
هاا، فاارغ از فادق و کایب، معرفتای و       ها در این حوزه اه و گزارهگمراهی است؛ زیرا نگ

شاناختی، غیار از تجرباة حسای هساتند، در حاالی کاه آنچاه از اطاالق واژة           مبتنی بار منباع  
هاا، فارفاً بیاان     شاود، ایان اسات کاه ایان گازاره       در وهلة اول به ذهن متبادر مای « عاطفی»
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انگیزناد. باه هماین     هاای مختلاف برمای    احساسات هستند، نه اینکه بسته به حاالت، واکنش
های ادبای کاه انشاایی     های عرفانی و دینی مانند گزاره علت، پرسش دربارة حقانیت گزاره

معنا نیست، مگر در فورتی که تنها راه رسیدن به حقیقت را تجرباة علمای    هستند، واقعاً بی
اه، تمسک به اساتدالل  بدانیم و اثبات این ادعا با خود علم تجربی، غیرممکن است و تنها ر

عالوه، در این فورت، قاوانین علمای نیاز نبایاد      عقلی است که نقض غرض خواهد بود. به
توان قاانون کلّای    معرفت محسوب شوند، چون به فرف مشاهدة حسی موارد محدود نمی

گرایاناه   استخراج کرد، مگر با توسل به افلی غیرتجربی. این ادعاای پوزیویساتی و اثباات   
الل قدیمی افالت تجربه است که جز آنچه را به حواس ظاهری ادراک شاود،  همان استد

کناد. اماا در    بارها این دیدگاه را رد می مثنویداند. موالنا در  پییرد و وهم و خیال می نمی
حقیقت، راه تجربه در عرفان بسته نیست و عرفان برخالف فلسفه کاه فارفاً باه عقال اتکاا      

پرساتد. باه    ی بر تجربه اسات و عاارف، خادای ندیاده را نمای     دارد، مانند علوم تجربی مبتن
نظرعارف، غیر از حواس ظاهر، ما حواسی باطنی داریم و تجارب عرفاانی باا ایان حاواس     

گیرد. ازدیدگاه او، راه این تجربه برای همه باز اسات و تعادد فااحبان تجرباة      فورت می
است و مابازای خاارجی دارد  عرفانی، گواه آن است. لیا از نظر عارف، سخنانش ارجاعی 

 گوید، دلیلی برای انکار آن نداریم: و ما همان طور که موالنا می

 از غااام و شاااادی نباشاااد جاااو، ماااا»
 حااالتی دیگاار بُااوَد کااان نااادر اساات   

 

 باااا خیاااال و وهااام نَبْاااوَد هاااو، ماااا   
 «تو مشو منکر که حق باس قاادر اسات   

 (.6383ا6388: بب 6، د6879)مولوی، 

هاا را ممکان بادانیم و بااب      اط و حد وسط را در پیش گیاریم و آن بهتر است راه احتی
 معرفت در این زمینه را یکباره بر خود نبندیم:

 واجب است و جایز اسات و مساتحیل  »
 

 «این وسط را گیار در حازم، ای دخیال    
 (.8776: ب 9)همان، د                           

شود، دو دسته هستند و از  هده میمشا معنوی مثنویکه در  های عرفانی، آن چنان گزاره
نظر عارف، هر دو دسته مطابق با واقع بوده، فدق منطقی دارند، اما با دو ویژگی مختلاف  

هاای معرفتای،    های معرفتی و دستة دوم معرفتای ا عااطفی. گازاره     هستند. دستة اول، گزاره
ناد و دساتة   شناختی هستند و از نظر عارف، مابازای خاارجی و ارجااعی دار   افلی و هستی
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تارین گازارة افالی، حااکی از      شناختی و مربوط به سالوک هساتند. مهام    دوم فرعی، دین
«. نماسات  نماا و جهاان، نیساتِ هسات     خدا، هستِ نیست»وحدت وجود است که طبق آن، 

والترت. استیتس که با نگار، منطقای، تحقیقاات علمای زیاادی درباارة عرفاان و احاوال         
هااای یکسااان تجربااة وحاادت وجااود در همااة   یعارفااان کاارده، ضاامن برشاامردن ویژگاا 

هااا  هااا، اعصااار و ادیااان مختلااف جهااان، احساااس عینیاات را جاازء ایاان ویژگاای   فرهنااگ
شاناختی ایان    های هساتی  (. ویژگی گزاره689اا683: 6868است )ر.ک؛ استیس،  برشمرده

است که حافل رؤیت و کمتر با فنون ادبی همراه هستند. شکل بیان، اخبااری اسات و باه    
شاود کاه آیاا     ها با ایان پرساش مواجاه مای     اَند. مخاطب در مقابل آن یر قدما، قول جازمتعب

ها را محکمات عرفان نامیاد. معنای در    توان آن ، میقرآنحقیقت هستند یا نه  در مقایسه با 
ها، پیشینی و قابل ترجمه اسات؛ ماثاًل موالناا تسابی  جماادات را اماری عینای و         این گزاره
چاراغ   داند و جان منکر را که اهل حواس ظاهر اسات، بای   اس باطنی میشدنی با حو تجربه
 خواند: می

 هاااا چاااون نااادارد جاااان تاااو قنااادیل»
 کااه غاارض تساابی  ظاااهر کاای بُااوَد   

 

 هااااا ای تیویاااال بهاااار بیاااانش کاااارده 
 «دعاااوی دیااادن خیاااال غااای بُاااوَد    

 (.6883اا6888: بب 8، د 6879)مولوی،    

بااه نایی و قابال تیویال هساتند و بیشاتر     هاای معرفتای ااا عااطفی عمومااً چنادمع       گازاره 
هاا زیااد و پررناگ     . فنون ادبای و رناگ شاعر در آن   باشند شناسی و سلوک مرتیط می دین

است، ولی با شعر تفاوت ماهوی دارند، از این نظر که مثل شعر تخیل نیستند، بلکه ویژگی 
و حادی ،   قارآن ، شناختی و خبری دارند. تیویل و تصرفات فوفیه از حکایات انبیا و اولیا

شوند.  ها بیان می های جهان و بیانِ رابطة عاطفی عارف با خداوند، با این گونه گزاره پدیده
هاای افالی و معنایاابی     ها در کنار جنبة عاطفی، به علت ارتبااط باا گازاره    گونه گزاره  این
هاا را   تاوان آن  ، مای قارآن ها در آن چهارچوب، جنبة معرفتی هم دارناد. در مقایساه باا     آن
 گوید: ت عرفان نامید؛ مثالً وقتی موالناحکایت نالیدن ستون حنانه را میبهامتشا

 اُسااااتن حنانااااه از هجاااار رسااااول    »
 

 «زد همچاااو اربااااب عقاااول نالاااه مااای 
 (.8668: ب 6)همان، د                           
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کند کاه جماادات را    شناختی معنی پیدا می این گزاره در چهارچوب یک گزارة هستی
 کند: داند و به همین سبب، فلسفی را سرزنش می ور واقعی فاحب حیات و نطق میبه ط

 نطااق آب و نطااق خاااک و نطااق گِاال»
 فلسااافی کاااو منکااار حناناااه اسااات    

 

 هسااات محساااوس حاااواس اهااال دل  
 «از حااااواس اولیااااا بیگانااااه اساااات   

 (.8838اا8876)همان: بب                      

در برخاای، معناای بااه طااور کاماال   هااا نیااز پیشااینی اساات و اگاار  معناای در ایاان گاازاره
ها پسینی است، بلکه از این  شدنی نیست، نه از این نظر است که مانند شعر، معنی آن ترجمه

نظر است که معانی عرفانی در هر فرهنگ و دینی، با مظاهر دینی و آداب و از جمله، زبان 
را نشاان  هاست که خصلت محلای عرفاان، خاود     است. در این گونه گزاره آن گره خورده

کناد، مشاابه آنچاه     ها در راستای جنبة معرفتی عمل می دهد. جنبة عاطفی در این گزاره می
در هنرهاا،  »گوید. به گمان او،  هنر می  ، دربارةهای هنر زباننلسون گودمن، نویسندة کتاب 
های خاود را نسابت باه     روند. ما واکنش کار می ای شناختی به عواطف و احساسات به گونه

(. ایان  866: 6873)احمادی،  « باریم  کاار مای   چون ابزاری برای کاو، و بررسی بهچیزی، 
ویژه آن بخشی از زبان عرفان هستند کاه حتمااً بایاد در نظاام جاامع عرفاان باه         ها، به گزاره
های آتش را دارند کاه هام باه     های افلی و حکم پاره ها نگاه شود. چون حافل گزاره آن

کنند. در  راه سلوک را بانور خود برای او روشن می بخشند و هم سلوک عارف گرمی می
ها را در زمینة حال و تجربة عارف که یقیناً با تجربة شاعر متفااوت اسات،    هر حال، باید آن

گاری و خلاق اثار هناری      معنی کرد، چون واض  است که عارف طبق تعریف، قصد جلوه
 ندارد.

تاوان آثاار عرفاانی را     وه نمای عاال  گاهی تشخیص این دو دسته گزاره دشوار است و به
مگار اینکاه وجاه      برحسب این دو دسته گزاره تفکیک کرد، چون معموالً تلفیقی هساتند، 

گاناة پورناماداریان تقریباًا باا آنچاه گفتاه شاد، تطبیاق          غالب در نظر گرفته شود. انواع ساه 
 ا عاطفی: کند. نوع اول، معرفتی و نوع دوم و سوم، معرفتی می

ها برای بیان معنی به منظور انتقاال آن باه مخاطاب     ان در آنا آثاری که زب6»
رود کاه باا    کار می ها برای بیان معنایی به ا آثاری که زبان در آن8رود.  کار می به

هاای عااطفی    های عاطفی نویسنده پیوند دارد و گااهی غلباة حساسایت    حساسیت
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آثاری کاه در  ا 8رنگ شود.  شود که بیان معنی تحت تیثیر آن بسیار کم سبب می
« آیااد هااا، زبااان در خاادمت بیااان تجااارب روحاای خاااص و فااردی درماای     آن

 (.868: 6838)پورنامداریان، 

 های عرفانی . کیفیت فنون ادبی در گزاره5

های عرفاانی باه خاودی خاود      ها از قبیل رمز، استعاره، تمثیل و غیره در گزاره هنر سازه
هاا، بیاان تجرباة     روند، بلکه منظاور از آن  یکار نم هدف نیستند و به قصدآفرینش زیبایی به

 عرفانی است:

یاک زباان طبیعای اسات، همچاون گلای کاه در بااغی           زبان آثاار عرفاانی،  »
روید و زبان آثار ادبی در مقایسه با آن، زبانی است مصنوعی، همچاون گلای    می

شاود کاه عاارف باه      بندد. این بیگانگی از آنجا ناشای مای   ای نقش می که بر پرده
 غة افلی عارف، گزار، معناسات کاه باا   رود، چون دغد ل آرایش لف، نمیدنبا

 (.663: 6836)فوالدی، « آرایش لف،، تناقض دارد

بارد. بارای او،    کاارمی  ها را به عناوان ابازار باه    عارف شیفتة کلمات خافی نیست و آن
بنادد   انتقال معنی مهم است و همین افالت معنی است که دست و پای مخاطب را هم مای 

ها فارورود، بارخالف شاعر کاه تشاخص ذاتای        گیارد به ژرفای کلمات و هنر سازه و نمی
کناد؛ باه عباارت     ها هم شاعر و هم مخاطب را جیب خاود مای   کلمات و زیبایی هنر سازه

شود، در حالی که هیچ بخشی از معنی عرفانی، از فارم   دیگر، معنی در شعر از فرم زاده می
 کند. رو، مؤثرتر می تر و ازاین معنی را هنریشود و فرم فقط بیان  حافل نمی

دهناد کاه سااخت کلّای      مشابه آنچه این فنون در آثار فلسفی مثالً افالطاون انجاام مای   
های عرفانی، مخاطب را ضمن لایت از جنباة هناری بیاان، باه       ها مشابه گزاره معرفتی درآن

متوجاه اسات کاه     کند و او کاامالً  هیچ وجه از افل مطلب که معرفتی است، منحرف نمی
ها،  نام بودن برخی از آن در حال خواندن یک شعر نیست. ملموس نبودن معانی عرفانی، بی

اهتمام عارف به اقتصار و فرفاً اشاره و رعایت رازداری و در برخی موارد، متناقض باودن  
 شود. البته منظاور  تجربه، عواملی هستند که به انحراف زبان عارف از زبان معمول منجر می

آورد، معرفتی است، چون عارف مثل هار   ما این نیست که هر سخنی که عارف بر زبان می
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انسانی گاه ممکن است فرفاً در مقام بیان احساسش باشد. منظاور ماا هنجاار زباان عرفاان      
است، همان طور که هنجار زبان فلسفه یا علم تجربی، لزوماً شامل هار ساخن فیلساوف یاا     

 دانشمند نیست.

 های عرفانی ذب گزاره. صدق و ک6

ها خارج از  های عرفانی، معرفتی هستند، ضرورتاً مالک فدق و کیب آن چون گزاره
، دل قفال و مُهارزده   قارآن شده و به تعبیار   هاست. این مالک از نظر عارف، دل تهییب آن
است. مالک دیگر، کرامت عارف است که مشابه معجزه دربارة پیاامبر اسات. بارای     نشده

طورکاه    شناسای، هماان   داران هساتند، در بخاش دیان    ها که دین این گزارهمخاطب خاص 
هاست. در هر حال، واض  است کاه ماالک    توفیه فرموده، عقل نیز از جملة مالک قرآن

شاود کاوه   »تواند مشابه بیات فردوسای مبنای بار      های عرفانی نمی فدق و کیب در گزاره
(، هناری  18: 6868یعی کادکنی،  )شاف « آهن چو دریاای آب// اگار بشانود ناام افراسایاب     

هاای   هاای زنادگی خاود را ناه بار اسااس داده       ویژه که ماا بیشاتر تصامیم    ودرونی باشد، به
رغام اینکاه    دهایم کاه باه    انجام می  های اخالقی تجربی، بلکه بر اساس آن معارف و ارز،

ار نیسات، هماة   ها را شعر نمی دانیم و با اطمینان از اینکه قر دانیم ارجاعی نیستند، اما آن می
ها را به عنوان دانش  پییری علمی قابل اثبات باشند، آن معارف بشری از طریق افل تحقیق

کنیم کاه حاواس ظااهر، تنهاا راه      آموزیم، چون به طور شهودی درک می به فرزندامان می
 معرفت نیست.

 گیری نتیجه

بنادی   ق تقسایم شفیعی کدکنی عرفان را نگاه هنری به دین و زبانش را زبان شعر، و طبا 
داناد.   آیور ریچاردز، ناقد انگلیسی، زبانی عاطفی در مقابل زبان ارجاعی علوم تجربای مای  

به نظر او، زبان عرفان ازجنس زبان شعر، و فدق وکیب آن نیز مانند شعر، هنری اسات و  
نه منطقی. به نظر نگارندگان که بر بررسی دیدگاه موالنا و شیوة او در بیان مطالب عرفاانی  
مبتنی است، عرفان اسالمی با توجه به عنافر افالی آن، جاز باا یاک نگااه معرفتای، قابال        

تواناد   تعریف و تبیین نیسات و نگااه هناری کاه در آن افاالت جماال حااکم اسات، نمای         



 8271ر بها، 97شمارة ، 32سال  پژوهیادبی؛متن 811

دیدگاه و شیوة زندگی عارف را که در جستجوی حقیقت است، توضی  دهاد. در نتیجاه،   
شاده و کرامات    ن، از نظار عاارف، دل تهاییب   زبان عرفان نیز معرفتی، و ماالک فادق آ  

بندی ریچاردز، مبتنی بر پوزیتیویسم و در واقع، هماان ادعاای قادیمی     عارف است. تقسیم
پاییری نیسات    افالت تجربه است که برخالف ادعای خود، مبتنی بر تجربه و افل تحقیق

ست. از نظر موالناا، باه   ا مورد نقد قرار داده، مؤکداً رد کرده مثنویو موالنا بارها آن را در 
جز حواس ظاهر، انسان فاحب حواسی باطنی است که حقایق غیب جهان باا آن تجرباه و   

شود. از ایان نظار، عرفاان باه علام تجربای نزدیاک اسات تاا فلسافه، و عاارف             شناخته می
داناد. از نظار عاارف، راه ایان      های خاود را دارای ماباازای خاارجی و ارجااعی مای      گزاره

هاای   همه باز است و تعدد فاحبان تجربة عرفانی، گواه این ادعاست. ویژگیتجربه، برای 
ناپییر بودن تجربة عرفانی، با زبان معماول و قصاد    ادبی نیز در سخن عارف به اقتضای بیان

 اقتصار، اشاره و رازداری عارف است و مانند شعر، هدف عارف و مخاطب او نیستند.
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