
 

 عربی و مولویسکوت عارفانه به روایت ابن

 السادات نوابی قمصریمریم

 معارف، الهیات دانشگاه فرهنگیان، ایران گروهاستادیار و عضو هیئت علمی

 چکیده

ست. الک امباحث مورد عنایت عرفا در بحث از سلوک عرفانی س بحث از زبان دین از جمله

-ایز میم متممنحصر به فرد ساخته و آن را از علم کالآنچه بحث از زبان دین را در عرفان 

ه رفت ککند، توجه به زبان عارف در آخرین سلوک معرفتی، معرفت شهودی، است. این مع

آن به  عربی و مولویابنطلبد کهحاصل مواجهة واصل با انوار ذات الهی است زبان خاصی می

اسما، عرفت عقلی و حسی نسبت بهاند. از منظر این دو عارف کالم، حاصل مکردهتوجه

ای تیجه ورنای فراتر از وجود و در جا که ذات مرتبهصفات و افعال خداوند است و ازآن

رف ان عاادراک و تخیل است، در شهود عرفانی واصل، سخنوری جایگاهی ندارد و سکوت زب

 فراوجودی از ظلمتشناسانه عربی با رویکرد هستیدر توصیف و ستایش خداوند است. ابن

وار فور انگوید و با رویکرد معرفتی از ظلمت عقل و بصیرت در مواجهه با وذات سخن می

ی . مولوعربی حاصل چنین بینشی استذات. زبان خاموش عارف در آن مرتبه در تفکر ابن

ت از کرده و نهایت سلوک را حیرنیز با رویکردی معرفتی به زبان واصل به حق توجه

فاوت فتی متاند. این حیرت ناشی از عجز عقل در معرفت به حق و نیز معردمشاهدة ذات می

و است. در پرتاز معرفتی است که سالک در طی طریق به گمان خود از خداوند کسب کرده 

ر و متفکگیرد. از منظر این دچنین معرفت شهودی، جهلی ستودنی وجود عارف را فرا می

از  انه نیزر توصیف خداوند گویاتر است، جهل عارفاز کالم دکه سکوت عارفانه گونههمان

 تر  است. دانش استداللی باارزش
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 مقدمه

لمان از مباحث مطرح شده در کالم و عرفان بحث از چگونگی توصیف خداوند است. متک

ن اوند سخاز خد کالمی خود به زبانی متفاوت از یکدیگرای، بنابر دیدگاهمسلمان از هر فرقه

روهی با گاند و مخلوقش صفاتی را برای او اثبات کردهگویند. گروهی با تشبیه خداوند به می

ز او اشد اتنزیه خداوند از خلق هر صفتی را نشان از شباهت ذات متعال به خلق داشته ب

د که یز هستننکنند. در این میان گروهی ف میاند و او را با صفات تنزیهی توصیسلب کرده

. دارندیآیات روا نماند و هیچ تأویل و تفسیری را نسبت به در برابر آیات الهی سکوت کرده

رآن قهرچه خداوند خودش را در »گوید: سنت، چنین میعیینه، از فقهای اهلبنسفیان

کوت وت و سگونه آیات، تالاین اش بحث نمود. تفسیرتوصیف کرده، نباید تفسیر و درباره

ت گی صفابرد که در چگوناشعری نیز از گروهی به نام سبائیه نام می«. هاستدربارة آن

 (. 25: 1362خداوند خاموشی گزیدند) اشعری، 

روا  داوندخعرفا نیز همچون متکلمان سه زبان تشبیه، تنزیه و سکوت را در سخن گفتن از 

کند اما ش میاز مراتب شهود با آن زبان، خداوند را ستایه دارند که سالک در هر مرتبمی

حدودة در م رویکرد آنها به زبان دین تا حدی متفاوت است. رویکرد متکلمان به زبان دین

داوند فات خمذکور، اثبات، سلب و سکوت، را در ارتباط با ص مرتبةصفات خداوند است و سه

وجه تنها مت اقتضای علم کالملمان با توجه به توان گفت متکدارند. در حقیقت میروا می

ء فی آال فکروات»آیات وحی هستند و با رویکردی صرفا شریعتی و با الهام از احادیثی همچون

ی یچ موضعهداوند به صفات خداوند توجه داشتند و در برابر ذات خ« اهلل و ال تفکروا فی ذاته

 ای دیگر است. ه گونهکه در ارتباط با عرفان موضوع بندارند. درحالی

ویژه در عرفان اسالمی، میان دو ساحت وجودی در بحث از شناخت اسما و صفات الهی، به 

خداوند، یعنی ساحت ذات خداوند و ساحت ظهور و تجلی او در اسما و صفات تمایز وجود 

ر انسان با ابزادارد. أسماء و صفات خداوند، تجلی ذات در عالم محسوس و معقول است که 

کند. با فرا رفتن از مرتبة حس و عقل، حس و عقل، به نسبت، شناختی از آنها کسب می

بیند. ذات خداوند ساحتی دور از دسترس عارف خود را در مواجهه با انوار ذات کبریایی می

عقل انسان است که دست اندیشة بشر از رسیدن به آن قاصر است. از دیدگاه عرفان، سخن 

که ذات خداوند ورای تشبیه و مربوط به صفات خداوند است؛ درحالی از تشبیه و تنزیه،



 
این بیانی، نهاست. در مرتبة ذات، خداوند نه واجد صفات است و نه فاقد صفات و به تنزیه

است و نه آن. دلیل این امر آن است که خداوند در آن مرتبه، متعال از زبان است و ما به هر 

ایم. به همین دلیل او سخن بگوییم، توصیف ناقصی از او کرده زبانی در محدودة عقل خود از

تریی نوع گیرد. این حیرت عالیدر این مقام، با شهود حق حیرتی وجود عارف را فرا می

از یابد که آنچه این معرفت دست میمعرفت به خداوند است؛ زیرا سالک در شهود حق، به

کرده است جز گمراهی نیست و در حقیقت تشبیه و تنزیه در مکشوف ساختن حقیقت بیان 

او سعی در شناخت و توصیفش داشته بیان ناپذیر و ادراک ناشدنی است. از خداوندی که 

 کند:او را ستایش میکند و به تقلید از معبود، با سکوتی عارفانه این جهت او کالم را رها می

 نم  زهر سه با تو دم حرف و گفت و صوت را بر هم زنم             تا که بی این 

 (106 /1: 1368مولوی، )                                                                              

-، بازمیعربیبه نظر، سابقة بحث از سکوت عارفانه در اسالم به عارف بزرگ قرن هفتم، ابن

 اند.تهلوی از آن سخن گفنام دیگری همچون شبستری و موگردد و پس از او عرفای به

فوق عربی، مقام ذات را مقام ظلمت، سیاهی و مامحمود شبستری، شارح مکتب ابنشیخ

 گوید:خواند و میادرک آدمی می

 سیه جز قابض نور بصر نیست          نظر بگذار کاین جای نظر نیست   

 (97: 1371) شبستری،

ر از ی فراتشناسکند که به لحاظ هستیاثبات میای را ابن عربی در ذکر مراتب هستی مرتبه

-مینرتبه این معنا که هیچ اسم و صفتی در آن موجود و به تعبیر او ظلمت ذات است؛ به

 ة سلوکشناسی نیز در سیر الی الحق، او آخرین مرتبتوان متصور شد. به لحاظ معرفت

اسم نه هرگو جود و عاری ازکه چون فراتر از ومعرفتی سالک را مواجه با ظلمت ذات دانسته

ه ناشی کالم، کو صفتی است کالم در برابر آن قاصر است. از این جهت او سکوت را در برابر 

 داند. میاز تفکر عقالنی است زبان سالک در این مرتبه 

مولوی در بیشتر ابیات  مولوی نیز جایگاه خاصی دارد؛ اما سکوتی کهسکوت در اندیشة 

گوید سکوت سالک در طی طریق است که به نحوی مس از آن سخن میمثنوی و دیوان ش

مولوی به توان گفت سکوت در اندیشة حافظ او از افتادن در ورطة ضاللت است. به بیانی می

است. اما در عین حال او در چند بیت به سکوت عارفانه نیز طور قابل توجهی سلوکانه 

نه در آراء ابن عربی و مولوی چیست؟ و چه وجه است. اما علت سکوت عارفااشاراتی کرده 



 
میان آراء این دو متفکر وجود دارد؟ موضوعی است که در این شباهت و افتراقی در این باره

 شود. می تحلیلی به آن پرداخته -نوشتار به روش توصیفی

ری، چون قیصعربی به غیر از شروح متفکرانی هماز منظر ابندر ارتباط با سکوت عارفانه 

 اند،هاین موضوع کردمتناسب با مطلب اشاراتی بهالحکم کهخوارزمی، عفیفی بر فصوص

وشتة ن« جعولمعربی و دیونیسیوس کالم تفضیلی نزد ابنتبیین و مقایسه»ای با عنوانمقاله

کلم جعول، متمعربی و دیونیسیوس ای میان آراء ابنجا مقایسهکه در آننوابی نگاشته شده

سکوت  است. در موضوعمیالدی جهان مسیحیت، در باب سکوت انجام داده شده  قرن پنجم

مولوی انة ها اشاره به سکوت سلوککه بیشتر آناز منظر مولوی نیز مقاالتی نگاشته شده

مولوی نة موضوع سلوک عارفابه« نطق بی بیان»دارند. از این میان در مقالة قنبری با عنوان

کر، های یک متفاندیشهبدیهی است که بهترین منبع در پرداختن بهاست. اما اشاراتی شده 

 است.هروح آنشعربی و مولوی و هاست. منبع اصلی این نوشتار آثار ابنآثار او و شروح آن

 عربی و مولویابنسکوت عارفانه در اندیشة 

اسماء و جا کهای فراتر از وجود است؛ آنعربی ذات خداوند مرتبهدر مشرب عرفانی ابن

است. به ها در هستی متجلی نگشتهصفات خداوند در آن مقام مستهلک بوده و هنوز نور آن

خواند و میان احدیت بدان دلیل که ذات عربی آن مقام را با نام أحدیت میهمین دلیل ابن

شود. او این مطلب را در چندین موضع از فتوحات خداوند است با الوهیت تمایز قائل می

توان از او سخن گفت؛ لحاظ نمیای ورای مخلوق است و از این است. ذات مرتبهه ذکر کرد

تواند مورد ادراک قرار گیرد و کند و میاما خداوند از جهت الوهیت با هستی ارتباط پیدا می

گیرد اما علم کند علم به ذات تعلق نمیمیعربی اشاره دلیل، ابنهمینبیان درآید؛ بهبه

(. او معتقد است اگر کسی ادعای علم به 160: 1تا: جعربی، بیگیرد) ابنعلق میمرتبه تبه

(. ابوالعال عفیفی در 190: 1: ج1405عربی، است) ابنذات را داشته باشد، دچار شرک شده

پذیر است: اول از امکاننظر به ذات الهی از دو وجه»نویسد:الحکم میتعلیقات خود بر فصوص

از  اول، منزهد از نسب و اضافات و دوم ذات متصف به صفات. از وجه حیث ذات بسیط مجر

از معرفت است و او منزه مرتبط به وجود ظاهر است، بلکهصفات محدثات و هر آنچه 

است، آن واحدی که تصورش و افلوطین آن را ذکر کرده ترین چیز به واحد است که شبیه

(. در شرح 69: 1427؛ القادری 29: 1423، عربیابن«) تعبیری از حقیقتش ممکن نیست

أحدیت، اسم ذات مطلق بدون » است:الحکم، درمورد کلمة احدیت چنین آوردهبر فصوص



 
کند تا صامت و حصر و تقیید و نطق و متضاد با ثنویت است. الف در این اسم واجب می

هیچ اشارتی راه در ذات خداوند » نویسد:و در جایی دیگر می« بدون اسم و بدون نطق باشد

جا راه ندارد؛ جهت اینکه هیچ نسبت وجودی در آن الغیب است؛ بهندارد؛ بنابراین، مجهول

این شود و از هرچهوجه شناخته نمیهیچ ان مرتبه بهمعدوم باشد، بلکه معنا کهایننه به

 (.178گویند، مسکوت است) همان: میطایفه

گونه است تا ایناسما متجلی کردهداوند خود را به الوهیت مرتبة اسماء خداوند است و خ

ت أن فأحبب کنت کنزاً مخفیاً»مورد ادراک و شناخت قرار گیرد و این تبیین حدیث معروف 

ی ظلمان های نورانی واست؛ اما ذات خداوند در پس حجاب« أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف

را  ادراک سبحات وجه خداوند، دیدةها کنار رود، اسماء خداوند است که هرگاه این حجاب

اهلل، و کلمههعربی، الجالله و شود) ابنجهت، ادراک در آنجا متوقف میهمینسوزاند و بهمی

ا کند وند پیدانسان در مراتب سیر و سلوک بتواند علم به ذات خدا(. تصور اینکه 52: 1428

نا فگردد و در سان فانی میجهت تجلی ذاتی خداوند، هستی ان محال است زیرا  بازهم به

 نیز تصور و ادراک محال است. 

شناسی ابن عربی بر این باور است خداوند پیش از خلقت جهان و پیش از به لحاظ هستی

: 2تا: جعربی، بیاسما تجلی یابد، در ظلمت ذات و در حقیقت ذاتش پنهان بود) ابناینکه به

ای است که در آن قدم ت، آخرین مرتبه(. این ظلمت در سلوک عارفانه رهرو حقیق154

عربی مقام فنا را گردد. ابنگذارد و در مقام شهود ذات به فنای از خود و هستی واصل میمی

طورکامل رسد، ذاتش بهمی آن مرتبهتعینی توصیف کرده و عقیده دارد کسی که به مقام بی

باشد یا اینکه تجربة خود را از آن تواند ادراکی نسبت به آن مقام داشته شود و نمیفانی می

تواند اشاره به سکوت ناپذیری این نوع از معرفت میمقام برای دیگران توصیف کند. بیان

الحکم پس از اشاره به عربی در فص شیثی از فصوصانسان در این مقام داشته باشد. ابن

برد دیگری نام می حیرت سالک در معرفت خداوند و اعتراف او به جهل و عجز خود، از گروه

ابن (. حیرت در اندیشة 436: 1363کنند) قیصری، جهت علم، سکوت اختیار میکه به

مطلق خداوند از همه صفات عربی آخرین مرتبة سلوک عقالنی سالک است که با تنزیه 

گیرد، بر تمام دانشی که در طی طریق کسب کرده تشبیهی و تنزیهی وجود او را فرا می

گردد. با گذر از چنین حیرتی، ند و به جهل خود نسبت به خداوند معترف میزپشت پا می

گیرد، در پی آن از خود و هستی فانی و حیرتی دوباره وجود سالک را به جهت شهود فرامی



 
(، باب 115: 1426عربی در کتاب الحجب) شود. ابنسکوتی عارفانه بر او مستولی می

سکوت، ثبوت است و هستی ثبوت حقیقی ندارد. » :نویسدکند و میسکوت را فنا ذکر می

با فانی شدن بنده در آن مقام معرفتی متفاوت «. تنها سکوت مثبت است و باب آن فناست

شود، این معرفت همان معرفت ذوقی و منجر به سکوت او میگردد کهبرای او حاصل می

ذیر است که در آخرین ناپشهودی است زیرا به بیان این اندیشمند، علم ذوقی علمی بیان

 یابد. آن دست میرسد، به انسان به فنا از خود میاز سیروسلوک، جایی کهمرتبه 

 ،2001الجیب) زیبایی در کتاب شقعربی بهاحوال واصل به چنین معرفت شهودی را ابن

 ور شد تا یاقوتغواص حقیقت ]در دریای حقیقت[ غوطه»کند: ( توصیف می342-343

هایش شکسته که بالخالی درحالیدر گوهری درخشان بیرون بیاورد؛ اما دستِ احمر آن را

د، شده بو بسته ای که راه تعقل بر اوزدهبودند و چشمانش بسته و از سخن بازمانده بود، بهت

ما . آنچه شهیهات»گفت: « چه دیدی و به تو چه رسید؟»او گفته شد: از آن بیرون آمد. به

او دست ن آن هستید، بسیار دور است. به خدا سوگند کسی بهکنید و خواهاطلب می

شود و رسد. او عزیزی است که درک نمیمعرفت او نمییابد و روح و جسمش بهنمی

غزها مها در او متحیر شده و آید. عقلتملک درنمیشود و بهموجودی است که هالک نمی

 «.شوددر رویارویی با صفاتش متالشی می

ر محض وند نوتواند باشد. خدامعنای احاطه بر ذات خداوند نیست و نمیهود بهاین شالبته  

نوار اشود، در پرتو کنندة خورشید چیزی دیده نمیطورکه در پرتو انوار خیرهاست و همان

این مضمون محمود شبستری در بیت زیر بهشود. شیخالهی نیز دیدة عقل و بصر تار می

 است: کردهاشاره

 نور ذات اندر مظاهر             که سبحات جاللش هست قاهر نگنجد    

 (90: 1371) شبستری، 

آیا پروردگارت را »از پیامبر پرسیده شد: این روایت که عربی نیز ضمن اشاره به ابن 

تر از آن ، ذات خداوند را بزرگ«بینماو را میگویی نوری است که »فرمود: « ای؟دیده

شود؛ زیرا از او برداشته نمیگاه اعتقاد او حجاب عزت هیچه شود. به کند که دیدتوصیف می

: 1428عربی، الجالل و الجمال، تر از آن است که دیدگان او را ببیند) ابنخداوند بزرگ

کند؛ زیرا نور در عین در روایت مذکور اشاره به پنهان بودن ذات از غیر می« نور»(. کلمة 28

( خداوند را با نام نوری 99: 1426عربی در کتاب الحجب) . ابنظهور، عدم ظهور نیز است



 
است. سالکی که با سیر و سلوک آن از دیدگان پنهان مانده کند که به واسطة ستایش می

گیرد و در کنندة ذات قرار میتوانسته به ورای اسما و صفات راه یابد، در قبضة انوار خیره

چنان که در ظلمت، انسان گیرد. همیتی صورت نمیحقیقت در پرتو تجلی نورانی ذات، رة

تواند چیزی ببیند، بلکه جهت غلبة نور بر دیده نمیبیند، در نور محض هم بهچیزی نمی

باید نور و ظلمت به یکدیگر آمیخته باشد تا رةیت صورت گیرد) ابن عربی، اإلسفار عن نتایج 

ماند و سکوت سالک از کالم باز می(. از این روست که در آن مقام 360: 1428األسفار، 

 کند. می

 خداوند عربی به ذاتابنشناسانة آبشخور ظلمت معرفتی عارف و سکوت او به بینش هستی

ی از یر نزولکه عالم در سگونهگردد. از منظر او ذات مرتبه فراوجود است و همانباز می

تا: یعربی، باست) ابن گیرد در سیر صعودی نیز به ظلمت راجعمی ظلمت ذات سرچشمه

قت (. بازگشت به ظلمت در حقیقت حکایت از نهایت سلوک معرفتی رهرو حقی116: 2ج

به  الصوفیهمواجهه با ظلمت الهی و معرفت به ذات است. او در کتاب اصطالحاتکه  داشته

، علم (. مبرهن است علم به ظلمت415: 1428است) وضوح، ظلمت را علم به ذات دانسته

ز ادراکی، اا دانش عربی، در مقابل بتواند باشد.به این دلیل ابنمعنای متعارف نیست و نمیبه

، او جهل کند. از منظرگوید و چنین جهلی را ستایش میجهل عارف در آن مرتبه سخن می

 ین جهلاگر از آن خارج شود، باید سرزنش گردد و اگر در ااست کهحقیقت وجودی بنده 

ش است. ه خودبداند، علم او د ستایش شود. بنده هرآنچه درمورد خداوند میباقی بماند، بای

شود. ذات او یاز ذات خداوند است، تمام نمآنچه که شود؛ درحالیاست، تمام میاز بندهآنچه 

رفانة (. سکوت عا484: 10: ج1405عین جهل است و این جهل عین علم است) ابن عربی، 

اند تومی ترین نوع معرفتی است که بندهسلوک ناشی از عالیترین مرتبه عارف در عالی

بلکه  معنای معهود آن؛نسبت به خداوند داشته باشد. این علم نه حاصل کسب عقل و نه به

 ناشی جهل انسان به ظلمت ذات است. 

شود که در هر مرتبه مرتبه را متصور میمانند ابن عربی مولوی نیز برای سلوک سالک سهبه

هایی تشبیه گوید. او مراتب هستی را به نردبانک به زبانی خاص از خداوند سخن میسال

طلبد. البته بحث از کند که هر نردبان ابزار معرفتی خاص خود را در شناخت حقیقت میمی

ابزار شناخت خداوند ای بهعربی مطرح نیست و تا اندازهابناندازة زبان دین در آراء مولوی به

است. او ابزار اولین نردبان معرفت، حواس، را به زین و اسب و عالم آن را به  توجه شده



 
(. عالم دریا گام دوم سلوک سالک است 540: 3: ج1368کند) مولوی، میخشکی تشبیه

استدالل و تمییز جا که عقل بهکه روش کسب معرفت آن، مرکب چوبین عقل است و ازآن

نوری، زبان او در توصیف حقیقت است. مولوی در ، سخمیان خالق و مخلوق مشغول است

مثنوی و دیوان شمس، در ابیات متعدد، عاقل را به دالیل مختلفی، که جای سخن از آن در 

کند. آخرین عالم متصور برای سالک، نزد مولوی، این مقال نیست، دعوت به سکوت می

رفت شهودی خداوند معگردد، بهجا که سالک مستهلک میاعماق دریای حقیقت است؛ آن

دهد. سالک در این سلوک از افعال و صفات دست یافته و با سکوت از علم خود آگاهی می

مرتبه به در سهرسد. او معتقد است آدمیمشاهدة ذات میتر گذاشته و به خداوند پا فرا

وحدت حقیقی با خدا می رسد. قرب در صفات که به فنای مکاشفه، قرب در افعال که به 

(. 88: 1384شود)قنبری،منجر میی محاضره و قرب در ذات که به فنای مشاهدهفنا

مشاهده، مقامی ورای عقل و دانش بشری است و معرفت حاصل از آن متفاوت از هر دانشی 

از نوع معهود آن است. در تمایز معرفت این دو مقام همین بس که در بسیاری از کتب 

است: یکی  ود نسبت به یکدیگر سخن گفته شدهعرفانی از انکار صاحب عقل و صاحب شه

به دلیل اینکه دستی بر عالم باال ندارد و با عقل جزوی نتوانسته آن مرتبه را ادراک کند و 

(. در 208: 2:ج1368دیگری به دلیل لبریز شدن ازمعرفت حقیقی و غیر معهود)مولوی،

اسماء الهی است که عارف ای ورای عالم صفات و شناسی این متفکر ذات الهی مرتبههستی

یابد. مولوی در بیشتر ابیات خود در گام آخر از سیر و سلوک به وصال انوار آن دست می

کند. فنا حالت محو و سکر است به معرفی میواصل را از خود فانی شده و به حق بقا یافته

و به همین دهد خود شده و ادراک، قابلیت خود را از دست میای که عارف از خود بیگونه

 بندد.دلیل کالم از او سلب شده و لب از سخن می

 ثنا  التکّلفنی فإنّی فی الفناء                     کلّت أفهامی فال أحصی   

 (1/10)همان:

-مانند ابنمولوی بهمواردی است که  مواجهه با انوار ذات در شهود عرفانی سالک از جمله

در دفتر ششم از مثنوی از پرتوهای الهی فراتر از زمان و مکان  کند. اومیآن اشاره عربی به 

-و یا به تعبیری مافوق وجود سخن گفته و نهایت سلوک سالک را مواجهه با این پرتو ها می

این انوار دست یابد، پشت پا شود سالک بهباعث می (. آنچه395: 3:ج1368داند )مولوی،

ها، به آن دلیل که حجاب انوار مولوی از آن زدن به تمام معقوالت و محسوسات است که



 
کند. کنار زدن حجاب نور ذات و فانی شدن در آن عارف را به ابر میذات هستند، تعبیر به 

 سازد:کرده و وجود او را نورانی میحق زنده

 ریدر منیبمیرید بمیرید وزین ابر برآیید              چو زین ابر برآیید همه بد  

 (269: 1376) مولوی، 

ل یرا عقزگنجد؛ یابد در کالم نمیمعرفت شهودی که سالک با فنای از خود بدان دست می

ن د. در ایمانمینسوزد و وجودی از او برای سخنوری باقی در آن مرتبه در پرتو انوار ذات می

ا ر، سالک توان گفت مولوی در سلوکرسد. به بیانی میمقام سالک ناخواسته به سکوت می

سکوت  کند؛ اما در وصال،کند و رهرو رنج سکوت را بر خود تحمل میت به سکوت میدعو

 ر آنچهگردد. سکوت سلوکانه هموارکنندة طریق است؛ زیرا هبر وجود سالک مستولی می

ت ن تخیالشود نقاب حقیقت است و اگر ایانسان به واسطة حواس، تخیل و تفکر متصور می

نه به ت عارفاشود، اما سکومیضاعف بر چهرة حقیقت انداخته و اوهام به زبان آید نقابی م

مجالی  ردهکدالیل مذکور نیست و واصلی که به فنای از خود رسیده و عقل و تخیل را رها 

 مولوی چیست؟برای سخنوری ندارد. پس علت چنین سکوتی از دیدگاه

د شهو لک در مقامحیرت از جمله دالیل مهم و مورد تأکید مولوی در سکوت عارفانه سا

 رط نیلاز خود رهایی و فنا از خود شاست که حاصل معرفت به ربوبیت و حالی است که 

ا سلوک مولوی سالک پس از آن که ب(. از دیدگاه543، 1: ج 1379کوب، بدان است)زرین

 و جمال جالل خود در مراتب هستی، دل از اغیار زدود و آن تجلیگاه جمال حق گردید، انوار

ادراک که  گیردکند و از این رؤیت، چنان حیرتی وجود او را فرا میمی را مشاهده الهی

 بندد:عقلی تاریک شده و عارف دم فرو می

 خیره گشتم خیرگی هم خیره گشت        موج حیرت عقل را از سر گذشت

 (113 /2: 1368) مولوی، 

مراتب عالی سلوک جایگاه است که نزد عرفای مسلمان در مفاهیمی واژة حیرت از جمله 

الحیره بدیهه ترّد » است:خاصی دارد. ابونصر سراج در توصیف این نوع از حیرت چنین آورده

«) علی قلوب العارفین عند تأملهم و حضورهم و تفکرهم و تحجبهم عن التأمل و الفکره

فت متعلق نهایت معر گاه(. حیرت در کتب عرفانی اسالمی421: 1380السراج الطوسی، 

عقلی و گاه بدایت معرفت شهودی خداوند است. ابن عربی در فص موسوی با ذکر این بیان 

«) هدایت آن است که بنده به سوی حیرت هدایت شود و بداند امر حیرت است» که



 
داند و میان دو نوع حیرت تفاوت ( نهایت هدایت بنده را حیرت می1117: 1386قیصری،

جهت کشف به یرت اهل کشف. او معتقد است: تحیر اهلِشود: حیرت اهل نظر و حقائل می

نظر است) همان(. بنابر این میان ها در هنگام شهود، بیش از حیرت اهلاختالف صورت

شود با حیرتی که روی به حق ندارد و ناظر به خود باشد از استغراق ناشی میحیرتی که 

شود و از حیرت وست ساکن میتفاوت است. عارف در عالم بیچونی در حال تحیر در ظل د

 (.543، 1: ج1379کوب،گیرد)زرینقوت می

 عارف به همین ترتیب مولوی برای حیرت شأن واالیی قائل شده و ورود آن را به قلب

(. 231 /1: 1368داند) مولوی،همزمان با غایت معرفت عقلی و تجربه عشق الهی می

د، با گشاییمدرِ عالم شهود را بر او  شود وحیرتی که در این مقام عارض احوال عارف می

 گردد:چشم بستن از تمام تخیالت و تصورات ذهنی حاصل می

 حیرتی باید که روبد فکر را        خورده حیرت فکر را و ذکر را  

 (63 /2) همان: 

 هال بنداست. آن گاه لطف و عنایت الهی شامل حاز منظر مولوی حیرت، باب فنای بنده 

ق را به عش دهد که فهم و ادراک جای خودمنزل گزیدن در بارگاهش را میاجازة شود و می

 ثنوی درمم از داده و عارف متحیر از مشاهدات خود، عاجز از بیان آن شود. او در دفتر پنج

کند که میمرغی تشبیه توصیف أحوال عارفی که در اثر عشق الهی حیران شده، حیرت را به

د ال خوته و او در این حال چنان غرق عشق شده و مراقب این حبر سر عارف متحیر نشس

 دهد.گزیند و در برابر غیر، هیچ واکنشی نشان نمیاست که خاموشی می

 کند او ماجراحیـــــرتی آمد زعشق آن نطق را     زهــــــــره نبود که 

 ..د..که بتـــــــرسد گر جوابی وا دهد     گــــــوهری از لنج او بیرون فت 

 ور کست شیــــرین بگوید یا ترش    لب بر انگشتت نهی یعنی خموش 

 حیرت آن مرغ است خاموشت کند    بر نهد سر دیگ و پر جوشت کند  

 (206-209 /3)همان: 

رفانه کوت عاناپذیری خداوند در مرتبة ذات از جمله دالیل دیگر سعالوه بر حیرت، ادراک

ور این با رد و بربکار میناپذیری ذات واژة غیرت را بهادراکنزد مولوی است. او برای توصیف 

( 116: 1379است غیریت ذات از یک سو و درک نادرست عوام از سویی دیگر) مولوی، 

 دهد. او همچنین در بیت:ذات را دور از دسترس عقل قرار می



 
 لفظ در معنی همیشه نارسان          زان پیمبر گفت: قدکلّ لسان

 (415 /1: 1368) مولوی، 

 «)کلّ لسانهتهمن عرف اهلل بصفاته طال لسانه و من عرف اهلل بذا» نیز با اشاره به حدیث 

مرتبة ه ب( به صراحت مرتبة ذات را از صفات متمایز و کالم را 736: 2:ج 1374زمانی، 

است کند نه ذات. چنین غیرتی نتیجة تجلی جاللی خداوند بر بنده صفات محدود می

: 1379کوب، جب فنای سالک در حق شده و حاصل آن، هیبت و غیبت است)زرینموکه

یاری مورد توجه بسناپذیری او از گذشته (. غیریت خداوند از خلق و در نتیجه بیان48، 1ج

دراک ل از ااست. این صفت از جمله صفاتی است که خداوند را متعااز عرفای مسلمان بوده 

 رد او کوتاه. حافظ در بیت:کند و سخن را در موآدمی می

 ت ن گرفمی خواست گل دم زند از رنگ و بوی دوست         از غیرت صبا نفسش در دها 

 (55: 1362حافظ،)                                                                                   

 سراید:میاین موضوع اشاره دارد. به همین مفهوم مولوی نیز چنین به

 استغیرتش از شرح غیبم لب ببست    این قدر گویم که طفلم گم شده 

 (336 /2: 1368) مولوی،

د. شواز مینیبی نمایاند عارف از هر گونه دستاویزیمی در عالم شهود که حق خود را به بنده

ق از حیریت مرتبة شهود دارد آن جا که عارف با مشاهده غمولوی در بیت مذکور اشاره به 

 گردد. کالم عاجز می

ناپذیری خداوند، برای واصل به حقیقت، چیزی جز جهل و در ناپذیری و توصیفادراکثمرة 

آست. نتیجه سکوت نیست، البته نه جهل مذموم؛ بلکه جهلی که فراتر از اندیشه و فهم آدمی

کند. ترغیب می ستاید و انسان را به جهلمولوی در مثنوی با دو رویکرد مختلف جهل را می

است و گاه عارفانه. جهل آن اشاره دارد همچون مفهوم سکوت گاه سلوکانه او به جهلی که

سلوکانه همچون سکوت، الزمة طریقت است. در این نوع جهل، سالک باید تفکر و اندیشه را 

ه رها کند و با زدودن غیر از ذهن و درون، خود را به حق سپرده و این گونه علم حقیقی ب

، 6:ج1374زمانی، «) علیکم بدین العجایز» شود. مولوی با اشاره به حدیثقلب او سرازیر می

کنند، خواهد همچون عجوزگان که بی تفکر و تعقل از اوامر اطاعت می( از سالک می1230

(. در رویکرد دیگر این 552، 3: ج1368ای خود را تسلیم حق سازد) مولوی،همچون مرده

ستاید، آن جا که عارف با حضور در آخرین مقام از میدر جایگاه عارفانه  اندیشمند جهل را



 
یابد که بر همه دانش اندوخته خود از حقیقت مشاهداتی دست میسر عشق و حیرانی به

أکثر » (با توجه به حدیث پیامبر:361-362، 2زند. در دفتر چهارم از مثنوی)جپشت پا می

این نوع بالهت اشاره شده و مولوی در آنجا (، به414، 4:ج1374زمانی،«) البلههأهل الجنه

کند. او در از سر شیدایی است و فراتر از عقل و دانش بشری است تمجید میجهلی را که 

 است:این مفهوم اشاراتی کردهکلیات نیز به

 از عشق ازل ترانه گویان گشتی            و ز ظلمت عشق گول و نادان گشتی 

 (1465 :1376) مولوی،

 و

 چو ما در فقر مطلق پاکبازیم              به جز تصنیف نادانی ندانیم 

 ( 1526: 1376) مولوی،

ا واجهه ب، در مترین مقامدانشی، بلکه عین علم است که در عالیمعنای بیجهل عارفانه نه به

ر از آن دمعرفت حاصل رو جهل است کهآنازافتد. جهل در آن مرتبه ظلمت الهی اتفاق می

اب نقق بیحاگر جمال » است:ما فیه چنین آمدهای از فیهگنجد. در قطعهدانش ادراکی نمی

ین ا... اگر بینیمرویم و میمند نشویم که در نور او میروی نماید ما طاقت آن نداریم و بهره

لم و مله عاجتر آید هیچ ندهد، بلکه آفتاب که چندین منفعت دهد به وسایط، اندکی نزدیک

و پر  درخت خلقان بسوزند و نمانند. حق تعالی چون بر کوه به حجاب تجلی کند او نیز پر

ند) گردمی حجاب تجلی کند او را ریز ریز و ذره ذرهگل و سبزه آراسته گردد و چون بی

انی عقل را ظلم سوز حقیقت اگر چه(. از نظر مولوی مواجهه با آفتاب عالم48مولوی، بی تا: 

و  از عشق سازد؛ لیکن با لبریز کردن انسانهمچون موسی او را از خود فانی میکرده و 

 دهد.او آب حیات میمعرفت الهی به

 صیام  دهند     هست آن ظلمت به نزد عقل هشیارانظلمتی کز اندرونش آب حیوان می 

 (382: 1376مولوی،  )                                                                            

 و 

 جو صفاتش               که باشد نور و ظلمت محو ذاتشدرون ظلمــــتی می 

 در آن ظلمت رسی در آب حیوان               نه در هــر ظلمتست آب حیاتش 

 (484: 1376) مولوی،



 
 وا خیره کرد که چشم راهلل بر قرص آفتاب نباید تیز نگاهاهلل» است:العارفین آمدهدر مناقب

 (.187: 1362افالکی،«) کند و بعد آن هیچ نتوانی دیدنمیبصیرت را تیره

معرفت ترین مرتبة مولوی به ظلمت ذات و ظلمت ادراک و جهل، که عالیاین نوع نگاه 

 است:در این بیت شده « ظلمت درخشان» متضاد استعارة کار گرفتن است باعث به

 داش آن جا چو ظلمتی باشد           ز نور ظلمت، غیر فنا چه سوهما و سایه 

 (607: 1376)مولوی،

ت. رف اسبدیهی است ثمرة مواجهه با پرتوهای ذات الهی و فنای در ظلمت ذات، سکوت عا

شد،  او لبریزرفت بهناپذیر الهی، از معل و جمال بیانانوار جالبنده پس از این که با مشاهدة 

دم از  اخواستهاز خود فانی گشته و نگیرد که آن گاه عشق الهی چنان وجود او را در بر می

 دهد وبندد. شاید بتوان گفت مدهوشی که با مشاهدة حق به عارف دست میسخن فرو می

داستان موسی  ( و نیز در501، 2برئیل ) جموالنا در مثنوی در داستان مالقات پیامبر با ج

 از سکوت عارفانه باشد. ( آورده، کنایه 4، 1پس از تجلی خداوند) ج

ود آن. از نوع معهسکوت عارفانه به عنوان زبان دین در حقیقت نوعی ستایش است؛ البته نه

وی رزآمعشوق است،  رهرو حقیقت که طالب رهایی از تعینات هستی و رسیدن به بارگاه

ایش را نی از قیل و قال و گفت و شنود رها شده و با سکوت خود معبودروزی را دارد که 

 کند:

 محرف و صوت و گفت را بر هم زنم          تا که بی این هر سه با تو دم زن 

 ( 1/106: 1368)مولوی، 

ا را ره ن، تعیاین گونه ستایش از آن روست که عارف با فنای خود در ذات حق و بقای به او 

اش تبهب با مرشود. به همین دلیل ستایش از نوع غیر معهود و متناسکند و تماما او میمی

ه اندیش میان دو طرف مناسبت روحی و سنخیت باطنی شکل گیرد نوع هر گاه» خواهد بود:

یچ هانند بیخواندیشه یکدیگر را میای که شود، به گونهو فکر نیز هم سنخ و متجانس می

 (. 471، 1:ج 1374زمانی، «)و گفتاری کالم

 عربی و مولویابنبررسی تطبیقی سکوت عارفانه در اندیشة 

است. سکوت عربی و مولوی به سکوت و جایگاه آن در طریق عرفانی قابل مالحظه بینش ابن

زبان عارف در وصال با معبود است که با گذر از تصورات عقلی و توهمات تخیل و رها شدن 

گوید و به تعبیر زیباتر او را ، در شهود ذات فانی شده و با سکوت از او سخن میاز کالم



 
عربی کند. البته بحث از سکوت و خاموشی در آثار مولوی در مقایسه با ابنستایش می

مولوی به سکوت در طریق که علت آن نگاه دو سویة جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده

اگر سالک در سلوک خود پیش داند که سکوت را ابزاری می عرفانی است. او از یک طرف

گردد زیرا توصیف خداوند که حاصل توهمات گیرد صعود او به سمت حقیقت هموار می

برد بلکه حجاب چهرة حق پایة عقل است نه تنها راه به حقیقت نمیخیالی و تصورات بی

ثنوی و کلیات دیوان شمس، امر به شود. از این رو همواره در ابیات دو اثر یزرگ خود، ممی

ترین زبان حقیقت است که کند. از طرفی دیگر سکوت نزد او بهترین و شایستهخاموشی می

این نوع از سکوت توجه داشته عربی تنها بهشود. به نظر، ابندر شهود حق عارض واصل می

ن سالک در مراتب اساسی برای استدالالت عقلی قائل نیست اما به عنوان زبااست و اگرچه 

کند برای آن ارزش قائل شده است و سخنوری را عقول که با تنزیه، خداوند را توصیف می

عربی به سکوت رویکردی توان گفت رویکرد ابنداند. میمراتب پیش از شهود میالزمة 

 است. این موضوع صرفا عارفانه که رویکرد مولوی بهکالمی عرفانی است؛ در حالی

این انه بهشناسشناسانه و معرفتعربی از دو بعد هستیز علت چنین سکوتی، ابندر بحث ا

اساس گوید؛ ظلمتی که کرده است و به همین دلیل از ظلمت ذات سخن میموضوع توجه

باز  سیر نزولی هستی و سرچشمة وجود است و در سیر صعودی نیز هستی به همان ظلمت

مل نسان کاناسی که در حقیقت سیر إلیه راجعونی اشگردد. از این جهت در بعد معرفتمی

 . اینبه ظلمت ذات و در نتیجه سیر کل هستی به آن مقام است؛ غایت همان ظلمت است

ذات را  ظلمت در حقیقت، ظلمت عدم أسما و صفات خداوند است که عارف در وصال با آن،

ن از سخ به ناچار لب رو زبان گویای اوکند و ازاینمی عاری از هرگونه صفتی مشاهده

ش از لیل بیدبندد اما رویکرد مولوی به سکوت عارفانه فقط معرفتی است و به همین فرومی

-مانهلبته ظلمت به حیرت واصل در شهود عرفانیش و غیریت خداوند از خلق اشاره دارد. ا

عد ب دی ازطور که ذکر شد مولوی نیز اشاراتی به ظلمت ذات دارد؛ اما این اشارات تا ح

اساس آراء این که شناسانه. با توجه به مورد توجه قرار گرفته است تا هستیشناسانه معرفت

م دن عارف عربی به عنواشناسی است و ابنعربی، بحث نظری از مباحثی از جمله هستیابن

 از حقیقت زده است چنین رویکردی دور از ذهن نیست. 

معنایی که در عرف از آن گویند ظلمت بهعربی و مولوی از آن سخن میظلمتی که ابن

سازد، انوار درخشانی است انسان را تاریک میشود نیست. گاه ظلمتی که دیدة میفهمیده 



 
ظلمت دیدگان در برابر نور حقیقت، به  کار گرفتن استعارةکند. سابقه بهکه با آن برخورد می

آن به تجلی انوار ذات الهی در طور  افالطون در تمثیل غار و حتی پیش ازاندیشة  نظر به

گونه ( ذکر شده بازگردد. آن21:19سینا به حضرت موسی)ع( که در کتاب مقدس)خروج: 

عربی و مولوی پیداست ظلمت ذات از یک طرف اشاره به وفور انوار از مجموعه آثار ابنکه 

ه است و ابن عربی کار بردمولوی استعارة ظلمت درخشان را در توصیف آن به ذات دارد که

ای فراتر از مرتبهگوید و از سویی دیگر ظلمت ذات اشاره به به تکرار از انوار ذات سخن می

صفات و افعال دارد. از آن جا که با تجلی أسما و صفات خداوند در مراتب عقول، نور هستی 

عربی اشاره شود و اساسا نور علت پیدایی است، ظاهرا این دو متفکر به خصوص ابنپیدا می

 اند.کار بردهبه ظلمت ذات را برای توصیف فرا وجودی ذات خداوند به

اید از نممی های نهایی سلوک که در مواجهه سالک با انوار ذات رخاشاره به حیرت در گام

رت از ند. حیااین دو متفکر بزرگ در آثار خود مورد توجه قرار دادهمواردی است که  جمله

راک الی است که سالک در نهایت معرفت عقالنی خداوند به جهت ادعربی حمنظر ابن

آن  نادرستی تمام معارف و نیز در مواجهه با شهود ذات به جهت شهود حقیقت دچار

ی د و وجهگوید وجهی به عالم پایین داراین اندیشمند از آن سخن میشود. حیرتی که می

در  ه حیرترت از معرفتی تازه. جایگادرستی دانش قبلی و حیبه عالم باال. حیرت از نا

ای از تبهاو حیرت را مرعربی در مراتب سلوک به حدی است که تصور این که ابناندیشة 

اشی نحیرت  داند نادرست نخواهد بود. در مقایسه، مولوی تا حد زیادی بهمراتب سلوک می

ند. کد میرانه قلمداکند و احوال شاهد را در شهود ذات متحیمی از معرفت شهودی اشاره

ت او علت اصلی سکوت عارف را در وصال با حق حیرچنین تلقی از حیرت باعث شده 

چه ابن عربی اگرکه آن تاکید داشته باشد. درحالیدانسته است و بیش از دالیل دیگر به 

 ه جهتببرای حیرت در طریقت شأن واالیی قائل است؛ اما سکوت عارف را در مقام ذات 

 داند. او با انوار الهی و به بیان دیگر ظلمت ذات می مواجهة

-مشترک در آراء ابناشاره به جهل در مرتبة شهود و تمجید از چنین جهلی از دیگر وجوه 

که در  گونهتواند از دالیل سکوت عارف در آن مقام باشد. همانمی عربی و مولوی است که

دهد، فراتر رفته و معنای وفور نور می عرفان مفهومی همچون ظلمت از معنای متعارفش

مالحظه که  گونهشود. آننامتعارف پیدا کرده و فراتر از دانش قلمداد میجهل نیز مفهومی 

احادیثی از پیامبر چنین عربی و مولوی از جهلی ستودنی سخن گفته و با استناد بهشد ابن



 
ز منظر این دو متفکر اگرچه جهلی کنند. اجهلی را نهایت معرفت بنده به خداوند معرفی می

عربی دانش حقیقی است؛ اما برخالف معرفت و به تعبیر ابناز این نوع فراتر از هر گونه 

دانش متعارف که تکلم و گویایی زبان نشان آن است؛ سکوت الزمة چنین جهلی است. 

عربی و مولوی ابناست که جهل، مواجهه با انوار ذات و حیرت از جمله دالیل سکوت عارفانه

 اند. کرده به آن اشاره

 گیرینتیجه

ز ه سخن ااقتضای موضوع آن کموضوعاتی است که در عرفان اسالمی به زبان دین از جمله 

 که بر شود. از آن جاسیر و سلوک سالک در مراتب هستی در وصال با حق است مطرح می

 داوندعرفان سخن از ذات خ موضوع آن أسما و صفات الهی است، در خالف علم کالم که

اوند میان آمده و آخرین مرتبة سلوک، شهود ذات و کسب معرفت شهودی نسبت به خدبه

 شهود است، در بسیاری از کتب عرفانی بحثی به زبان عارف در توصیف معرفت حاصل از

م سالار عالم عربی و مولوی از جمله دو عارف بزرگ و تأثیرگذار داست. ابناختصاص یافته 

 اند.کردهاین موضوع توجهآثارشان بههستند که به نوبه خود در مجموعه 

ترین مراتب سلوک عارف مقایسة آراء ابن عربی و مولوی در بحث از زبان دین در عالی

اگرچه در بعد معرفتی مشترکات قابل توجهی دارند؛ اما به حکایت از دو رویکردی است که 

مولوی، تأکید هر یک از این دو موضوع و توجه عارفانة عربی بهجهت رویکرد نظری ابن

-شناسانه و معرفتگردد. ابن عربی با رویکردی هستیمتفکر بر لوازم امر تاحدی متفاوت می

کند. از گوید و محور آن را ظلمت ذات الهی قلمداد میاز سکوت عارفانه سخن میشناسانه 

ست: از یک طرف به دلیل وفور نور که چون عربی ذات خداوند از دو جهت ظلمت امنظر ابن

سازد، ادراکی صورت نگرفته و در نتیجه سکوت وجود سالک را دیده عقل و بصیرت را تار می

ای فراتر از نور وجود )أسما و صفات( و به بیانی ظلمت گیرد. از طرف دیگر ذات، مرتبهمیفرا

یابد. در ندارد و سکوت استیال می رو توصیف در آن مقام جایگاهیأسما و صفات است. ازاین

 کرده و اگرچهشناسانه توجهموضوع با رویکرد معرفتمقایسه، مولوی تاحدود زیادی به

اشاراتی به ظلمت ذات کرده اما منظور او از ظلمت، ظلمت ادراکی سالک است. او به حیرت 

یل حیرت او در ورزد و سکوت عارفانه واصل را به دلعارف در وصال با حقیقت تأکید می

مولوی اشاراتی در چند بیت به غیریت خداوند و  کند. البتهکرده ذکر میآنچه مشاهده

ناپذیری ذات کرده؛ اما در نهایت، حیرتِ در رویایی با غیرتِ ذات الهی را دلیل اصلی ادراک



 
عنوان داند. در آراء ابن عربی نیز حیرت، هرچند نه به فروبستن عارف در مرتبه شهود میدم

که تصور مقامی مجزا از دیگر مراتب علت اصلی سکوت عارفانه، جایگاه خاصی دارد؛ چنان

عربی حیرت، حالی است که در ابنبرای این حال در آراء او نادرست نخواهد بود. در اندیشة 

ای گونهگردد. ابتدا در نهایت مرتبه عقول و تفکر عقالنی، بهدو مرتبه عارض احوال سالک می

شود و دیگر در ابتدای ه عارف از نادرستی معرفت خود در طی مراتب سلوک متحیر میک

 کند.از حقیقت حاصل میمعرفت شهودی، به جهت معرفت تازه و متفاوتی که 

ه کاست  عالوه بر حیرت و ظلمت ذات، جهل به حقیقت نیز از دالیل سکوت عارفانه عارف

د و گوینخن میعربی از آن سمولوی و ابند. جهلی که انکردهآن توجه این دو اندیشمند به 

ر دادراک عقلی باشد کنند جهلی فراتر از دانش است. دانشی که نتیجة آن را ستایش می

هود شگنجد و خاصیت چنین دانشی دم زدن از آن است. اما معرفتی که حاصل کالم می

مفهوم ، بهدو متفکر جهل را خداوند است فراتر از ادراک و عقل است. به همین دلیل این
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نین ولوی چمعربی و دانند. از منظر ابنمی علم ادراکی است سکوت را نتیجة جهل عارفانه
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