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  عرفانیتجربهناپذیريبیان

  عباس مشعوفی

  دانشجوي دکتري  زبان و ادبیات فارسی از داشگاه زنجان 

  چکیده

بـه مربـوط اولجریـان : هسـتیم رورو بهجریاندوباکنیم میاحساسشویم، میمواجهعارفانآثارباکهوقتیکالننگاهیکدر

اگـر . دهـد  میارائهآنازعارفکهاستتفسیريوتبیینبهمربوطدومجریانوبودهبرخوردارآنازعارفیککهاستتجربیاتی

نمـاد  تمثیـل و جـز بـا  کـه اي گونـه بهاند دیدهناتوانرازبانتجربیاتاینتفسیروتبییندرایشانازکثیريعارفان،همهنگوییم

  . بگویندسخنخویشتجربهمتعلقازتوانستند نمی

در عـارف واسـت ناپـذیر بیانعرفانیتجربهچراه حاضر درصدد پاسخ گویی بدان است این نکته است ک مقالهین سوالی که تر ممه

    گردد؟ میگوییتناقضخویش دچار بیان تجربۀ

  .عرفانی، نماد و استعاره عرفان، زبان، تجربه: هاکلیدواژه

عرفانیتجربهناپذیريبیان

بـه مربـوط ل اوجریـان : م هسـتی روروبهجریاندوباکنیم یماحساس،شویم یممواجهعارفانآثارباکهوقتین کاله نگایکدر

اگـر . دهـد  یمارائهآنازعارفکهاستتفسیريوتبیینبهمربوطدومجریانوبودهبرخوردارآنازعارفیککهاستتجربیاتی

ز جـز ا کـه يا گونـه بـه د ان یدهدلنگوناتوانرازبانُکمیت ،تجربیاتاینتفسیروتبییندرایشانازکثیريعارفان،همهنگوییم

  . بگویندسخنخویشتجربهمتعلقازتوانستند ینمتمثیلوتشبیهخموپیچگذر

بـا همیشـه ،گردد یمنامتعارفوژرفيها تجربهواجدکهعارفی. هاست آنناپذیريبیان،عرفانیتجاربمشتركترین ویژگی مهم

کـه آنچـه ازن زبـا نـه وگـر ت اسعارفانتصوردرن زباناسازيونارساییاحساساینه البت. تروسروبهزباننارساییاحساساین

ا عرفـ قـول بـه ود گنجـ  ینممنطقوعقلمفهومیدستگاهدرتجارب عرفانی اگر چه . دگذار یممیاندرمخاطببا،کند یمتجربه

  .دخویش سخن بگوی تجربهاهتمام جدي دارد که از متعلق ف آید با این حال عاردرنمیقیوددرمطلقبحرومحدوددرنامحدود

  :گوید ید منه یمنامواقعها رآنکهخودعرفانیتجربیاتز ایکیبیانضمندرالهیجی

  .»نبیاکردنیکشصدممکننیستن عیادلچشمبهمنم دیدنچهآ«

  ...د قیودرآیددرچونق مطلبحرد حدودرنایدنامحدودزانکه

  :گوید یه مادامدرو

طبیعـت همچون،شهوداینادراكازعقلکهن کرهاراجووسیلهعقلپس. شود ینمحاصلدالیلووسایلبهحقمعرفتچون

  ).81ص  ،1387،هیجیال(موسیقیوشعرمثلناموزناتبانسبتاستناموزون

حـق یـاد بـه کامـل، ارشـاد بهیوستهپ«: گوید یم،داشتتجارباینازدریافتیودركن توا یمچگونهکهم بپرسیالهیجیازاگر

الهـی تجلـی مجاليوگرددمصفاکثراتزنگازدلآینه،غیرازسرتخلیهبه واسطهتاش مباغافلدوستیادازنفسیکوش با

ازازفنـا وبعـد گـردد ومتالشـی محـو ذاتنـور پرتـو درويمجازيهستیوتعینکهد برسمقامیبهقلبصفايبهسالکوشود

» دشـو حاصـل کمـل به اتفـاق تامهمعرفتت،آلوسیلهبیونمایدمشاهدهحقرابهحقوشودمتصفحقبقايبهم موهوهستی

  ).  81ص  ،1387،الهیجی(

بـه ادرقـ  ،باشیمداشتهکیفوکمازتصورياینکهبدونوکیفیتبدونواندیشیم یمکیفیتبارار اموماکهگفت یت مکانزمانی

در،اسـت ه تجربـ آنحـاق کهطورآنت اسچونبیوکیفبیچونواستبالکیفيا تجربه عرفانیتجربهاما. منیستیشناسایی

  :آید ینمدرچگونگیقالب

  .دده یمضرورتاین،گفتماینکه؟نهدکیفیتکهراچونبیکار

  ).لاودفتر/313و  312(دیننباشدکارحیرانیکهجزن ایضدگهوبنمایدچنینگه

معنويحیرتباعث»شیلیت«قولبهکهاستيا حادثههماند نام یمحیرانیردیفدرراآنا موالنکهدینداريازسنخاین

عقلیحالتی،استجذبهحالتتجربهاین. دشو یممعنويحیرتباعثکهاستيا حادثه،الهینکشافا«تیلیشنظردرشود یم

  30ص  ،1382،توماس» .درو یمفراترن عی–ذهنساختارازعقلآندرکه
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رازانکشافدربارهاستمعرفتیالهیانکشافازناشیعرفتم«: گوید یم» الهینکشافا«مربوط به معرفتیسنخد موردرتیلیش

ارفیع ،موالنانظردردیگرطرفاز) 30و 31ص  ،1382،توماس(» یکدیگرباارتباطشانوموجوداتسرشتدربارهاطالعنهد وجو

  .دکنبیانراخویشه تجربازکیفیتید توان ینم مواضعیدر،گذراند یمسرازراژرفوعظیمتجربهاینه ک

  : اشاره دارد » تجربه بال کیف«زیر بدین غزلموالنا در چنانکه

  .شخویخونهمشان بادهنخوردهانگوريخون              ش خویازبیروننیستشاهدوشمعراعارفان          

  ...خویشمجنوندمبهدموخویشلیلیعارفان              د شدنلیلییمجنونجهاناندرکسیهر               

  ...خویشقانونبردادجوابم؟چونی: گفتمش               قعشدریايلببرنشستهدیدمیونسی                  

  ؟خویشچونشدبیکهکسآنزنددمزچونیچون               ر گذدرچونازوچونیمگوراماسپسزین                  

  ).652ص  ،کدکنیشفیعیبرگزیده444غزل(                                                                

مـر ا«کهتجربهمتعلقازاولیطریقو بهبگویدسخنخودتجربهکیفیتتواند از ینم»لمثیت«ق طریبهجزعارفدلیلن همیبه

ازممکـن ونچـ «. برنـد  یمبهرهسلبیازادبیات ،کننداستفادهایجابیادبیاتازازآنکهپیشعارفاندلیلهمینبهو؛باشد »متعالی

د توانـ چیزآنبه،چیزيبهچیزيدانستنچه؛شناختنتوانت یقبه حقممکنبهراواجبپسندارد،آثاروت عالمونمونهواجب

ایـن ازد؛ و بـو نخواهـد تـام معرفـت موجبکهن یقیوبودتواندسلبیصفاتبهچیزآنمعرفتواالباشد؛مشتركبینهماکهبود

ایـن چـون و)»61ص  ،1387،الهیجـی (گـردد یقـین بـه منجرکهاستدانشینه،استداللاربابدانشکهد شو یممعلومسخن

انکـار وردموجببساچهگویدسخناحوالاینازعارفیچنانچه،نیستمتعارفمفهومیدستگاهمعقوالتو علمجنسازاحوال

  .  گردد

  :گوید یمالهیجیچنانکهنیستاسرارشانمحرمکسیهرکهدارندنظراتفاقنکتهبیاندرعارفانعموم

  .»تاساولیناگفتنولیدارمسخنت استجلیانوارکهمشهدایندر«

  :استیافتهانعکاسفراوانموضوعاینمثنويدر

  ).مچهاردفتر339(اند م بستهزبانزیرگرهصد               د انبنشتسه    رهزنان  دریغا  اي

  ).مچهاردفتر/4620(ت اسیبه نهفتنسپسزینآیدچههر               تاسگفتنیجابدینتامباحثاین

سـخن امـا شـمردند  ینمـ خـود امینچندانران یگراد ،ها يتئوراینن بیادرحتین عارفاکهچهاگر. تاسفراوانها نمونهاینازو

بودمعتقدد ولبهاء. گنجد ینم چگونگیو دربیان ت،هسکهنحويهربهحالد شو یمتجربهکهآنچهکهت اسامراینایشاناصلی

کههرگاهوکردننتواندن بیاچگونگیازباشد،کمالبهت محبوعشقکجاهر،باشدجمالوعشقض نغم«گفتنچگونگیازکه

» چگـونگی وصـور وشـکل بـه د آممحتجب اهللاپس... تگرفشدنکمجمالوت گرفرفتنمحبتوعشق،گرفتآمدنچگونگی

  ).408ص  ،1385،مایر(

پیوسـته کـل بهکهاستجزیی،متعالیامربامواجههدرعارفکهاستامراینآید یمبرمولويچونعارفانیمدعايازکهه آنچ

  ؟بیاوردخبريکلآنازتواند یمعارفه چگونوصفاینبا،استگشتهدریاغرقکهاستيا قطره،است

وحـدانی حضـور ایـن چـون . خـدا نـزد نفسحضورونفسنزدخداوندجانبهیکووحدانیحضورازاستعبارتعرفانیعرفتم«

شـخص کهماداموت اسناپذیروصفبنابراینونشدنین بیاا ساسا ،تصوراتومفاهیمساختارنهاستوجودمراتبساختاروابسته

ایـن بـا   )316و  315صـص   ،1379،لـویزون (»دبوخواهدصورتهمینبهوضع،نپردازدخویشباطنیاحوالدرل تامومراقبهبه

جـا همـین ازداشتندخاموشیوسکوتبهعارفانکهرغبتیشاید. تنیسعرفانیحاالتمویدچندانگفتارن عارفانزددراوصاف

     .بگیردت نشا

ت اسـ دلیلبدینبلکهاستاحساسیچنینفقداندلیلبهنها ريا عدهتوسطعرفانیودینیتجربهر انکادلیلف معاردرد ولبهاء

احسـاس -مـزه آن،بگـویی ایشانبرايتجربیاتآنچگونگیازبخواهیاگرود ندارنراتجربیاتن ایدركبرايم الزارادهآنانکه

  .ترفخواهدبیناز-معنويوروحانی

وشـرح بـی به ابـد اهللامحبتومعرفتمزهخودباشد،محبتت و معرفاهلکهکسی.دداشرحتوان ینمنیزرامعرفتو حبتم«

مـزه ایـن کهباشدآنبنددرکهیابدرااهللاجمالعشقومحبتمزهکسی.دنیابمزه،کنیشرحچندهرنباشدآناهلکسیاگر

  ).265ص  ،1385،مایر(» شويمحرومجمالشعشقومحبتمزهازبپرسیاش یچگونگازچون. آید یمبیرونکجااز
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ا تـ .دگـذار  ینمباقیمعنوياحساسآنومزهازچیزين زباتاجانه فاصلازگذرگوید یمود گذار یمفراترامراینازراپابهاءولد

بـر مشـاهده مـزه اگـر کنونا«.دگرد یمعارفخودنصیبخسرانیابتداگرددبازقالبهحالازعارفن چو.دکنبیانراآنعارف

ازد توانـ  یمـ چهیگرد آید،ن بیازبانازتازندزبانبرن تازود زنتنبرنفسازوزندنفسبردلازود زندلبرجانازوزندجان

چـون د نهـ  ینموقعیحکمتول استدالبهچنداند ولبهاءدلیلهمینبه) 266ص  ،1385،مایر(» دباشماندهباقیبزرگمزهاین

درت غفلـ وجهـل » رایم«تعبیربهود گرد یمعرفانیعمیقتجربهوکشفمانعآموزيحکمتوورزياستداللن ایوينظرگاهاز

ونظـر وقـت درولـی باشـد ر تـ  یشبـ ) تطبیعـ ماورا(غیبجهل،وغفلتوقتدرکها یرز«ت اسگرامیوارزشمندر بیشتراهاین

  ).266ص  ،1385،مایر(» دباشبیشعینل استدال

ه شـاعران تفکـر براي، )تئولوژي(ت الهیاوه شاعرانتفکربینتمیزدر»تالهیاودیدارشناسیپ«ن عنواتحتيا مقالهدرز نیگرهاید

.تخداسـ بـه علـم تئولوژيموضوعکهت اسآنهایدگرکالمضمونم«.دبین یمواسطهبیوبالفعلتجربهر دبیشترييبرخوردار

خـدا . کنـد  یمبررسیرامومنفردرفتاروانسانوخدافراگیريرابطهصرفام علیکم مقار دتئولوژيبلکهت نیسخداخوداساسا

بـازنمود و قلمـر درتنهـا ر گفتـا وتفکـر ... دکن یمپیداظهورپدیدارچوننهوآیددرایستاییبرابریاابژهصورتبهاستن ممکنه

یکـی رد relke"ریلکه»قتیوشوند یه ممواجآنحضورباشاعرانهیافلسفیر تفکتنهاکهد دارتعلقهستیقلمروبهو پدیدار

 ،1387،مـادي ج(استر حضوهمانترانهوشعرکهاستآنمرادش"gesang ist dasein": گوید یمهایشغزلوارهاز

  ). 267ص 

چـه هـر « » کـه ت اسـ معتقـد ا موالنپدرباعنانهمود نه یمبرتريدیگرادراكنوعر هبرراشهوديتجربهوادراكز نیهوسرل

فرضاستداللیغیرمعرفتیککه،راعقلیمشاهدهکههنگامیا عرفسخنبها مواقعرد«ت استر خالصشهود،باشدتر ر کمتعبی

اشاراتیوارجاعوکردنرهاراکنندهمشاهدهچشمعنان: ازاستعبارتفنوفوتکلوم گردی یمبرد کنن یمتوصیف،شود یم

ه اندیشـید وداده»هشـاهد م«همـراه فرضـا کـه راهویـاتی نیـز ود انـ  یختـه آمهمدرمشاهدهباوروند یر مفرات»همشاهدازکهرا

  ).192ص  ،1387،جمادي(ن گذاشتن الهاللیبین،شوند یم

کنـد  یمـ بیانچنینمثنويازفرازيدراو.ددارمعشوقوعاشقد اتحاغیراستداللیمعرفتن بیادرخوبیتمثیالتجلیلموالناي

  :ت اسنارسامعنیبیاندرباز هم ،شوده آورددر این خصوص کهتمثیلیوتمثلهر

  ).لاودفتر508...(جلوعزملکماندبدانتا              ل مثدردریاچیست؟ماهیکیست

  ).مدودفتر1115(ب زآماهییاومندارمصبر               ب آفتاکز   مکن   باور   مرا  وت

  :شود یمبیاند نماورمزقالبدرکهآنچهیاو

  ).مدودفتر1706(الکتابآیاتتلکها نشاناین              بآآمدپیشرابیچارهماهی

  ).مدودفتر1783(شکمبرروانهماهیچونگاه              م علبرافرازانموجیچونگاه

  ).مدودفتر3791(تماممازبانداند یمبحر              مکراايمرغابیانیمهمهما

... آرزوهـا ،ها احساس،ها یشهاندسطحترین یشخصوینتر رفژ«ه کاستاینتمثیالتوها  استعارهایند کاربردلیلینتر مهمشاید

علمیمقاصدبرايکهکردبیانعمومییک زبانبهیعنی،کردابالغدیگرانبهراها آنتوان یا نماساسکهاند یدهتندرهمباچنان

موجـب بهمنکهاحساساتی،شخصیاحساساتینتر ژرف] ردیگعبارتهب[کنیم یمبرقرارارتباطیکدیگرباآنکمکبهعملیو

يتجربـه مامثالعنوانبهشودبیانکامال،زبانباتواند ینماصال،برخوردارمن آازفردمبهمنحصرسرگذشتموجببهبودنممن

  ).36-33صص  ،1378،ماتیوز(» مکنیبیانم کنی یمسعیدیگران،برايا آشنموادقالبدرراخود

توجـه آنبـه بایدکهيا ر نکتهخیمسلما؟استعرفانیيتجربهباشد،ناپذیريبیانبهموصوفکهيا ر تجربههآیات اینجاسنکته

یـک شـنیدن ازمـا اسـت ممکـن ؟ گرددعرفانییادینیيتجربهبهموصوفيا تجربهتاباشدبایدشرطکدامکهاستاینت داش

ایـن مطمئنـا .مکنـی بیـان آنمـورد درا رخـود احسـاس نتوانیمکهم آییوجدبهچناننقاشیتابلويیکدیدن،موسیقاییقطعه

کـافی ر یکـدیگ کنـار درفقـط کـه الزمشـرط دوتـوانیم  یمـ عرفانیه تجربیکبراينابراینب«.تنیسدینیاحساسیکاحساس

  ).8ص  ،1384،کیلیو(»]تسا[ناپذیريبیانونهاییحقیقتبااتحاد]نآو[نظربگیریمدر،بودخواهند

وعـام صـفت ا رناپـذیري بیانصفت،عارفانخودمدعیاته بتوجهبااند  گفتهسخنعرفانیتجربیاتمورددره کمتفکرینیعموم

اختصـار بهکهاستشدهدادهگوناگونینظراتناپذیريبیانیاناپذیريتوصیفاینبیاندرد؛ و انداستهعرفانیتجربیاتمشترك

  .دشو یمپرداختهها بدان
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بـدان شخصیخدايازگفتنسخنکتابرد brummer» ررومب«کهيا نکتهبهتوجهشودپرداختهنظراتاینبهه اینکازپیش

اشـاره ا خـد ازگفـتن سـخن هنگـام بهمحدودیتنوعسهبهشخصیخدايازگفتنسخنب کتادررومرب«.دآی یمالزمه،پرداخت

  .»:کند یم

.دینیهاي یتمحدود.1

.شناختیمعرفتهاي یتمحدود.2

).31ص  ،1387،لیزمانیع(معناییهاي یتمحدود.3

ن چنـدا ث احادیـ وهـا  یـت روا،آسمانیمتون. مبیاورید خداونبرايرااسمیوصفتگونههرم توانی ینم عقیدتیو دینیلحاظبهما

.گذارد ینمتوصیفدرفراخیووسعتاینبرايمجالی

محـدودیت ایـن بـه توجـه با. دندارچراییوچونجاي،داردناقصیمعرفتد خداونت ذاومتعالیامرآنبهنسبتآدمیکهاین  

.تنیسصوابقرینچندانمطلقامرآنبرايپردازيصفتوگذارينامگونههرطبیعتامعرفتی

طبیعـی وعـادي يهـا  واژه،استز ومتمایمتفاوتکلیبهوه منزومتعالیامريد خداونچونکهد هستنباوراینبرخیرب«       

کـه رات متفـاو کـامال ه زمینـ ایـن درهـا   واژهایـن ود رونـ کاربهاود موردرد توانن ینممحسوسوملموسمعانیهیمنبه]راظن[

.انـد  شـمرده مجـاز لفظـی اشـتراك » ونحـ بـه راهـا  واژهایناطالقفیلسوفان.ددهن یمنسبتخدابه،استاحديذاتبامتناسب

).32ص  ،1387،لیزمانیع(

  :اند شمردهبرویژگیسهعرفانیتجارببراياند نوشته»روشناییفترد«کتاببرکهيا مقدمهدرکدکنیشفیعیدکتر

  .شخصیاستامري،هنرییوشناسانهجمالوذوقیيتجربههرمثل،عرفانیتجربه»1«

  .تاسدیگريبهانتقالل قابغیر،هنرییوذوقیتجربههرمثل،عرفانیتجربه2

  .تاستکرارقابلغیر،ايشناسانهجمالتجربههرمثل،عرفانیتجربه3

  ).19ص  ،1384،کدکنیشفیعی(                                                                               

بـا مـا ر هنـ دره کـ آنجـا زا«: نویسـد  یمـ دوایـن مقایسهچرایین بیادرادامهدر،دارندنظراینبرکهتاکیديدرشفیعیدکتر

هـیچ ن عرفـا .دبـو خواهیمروبرومسایلهمینبانیزعرفاندرایم،روبرو... و«معناییچند»و«مزر »و«ل خیت» لقبیازعناصري

وشناسـانه زبـان معنـاي در–زبـان ،کـالم یـک در.دبونخواهدبیرونوا«معناییچندیانب »و«ز رم» و«تخیل» قلمروازعارفی

مـدعی کـه د باشـن کسـانی اگروت اسسکهیکرويدوعارف«ل قاوحال».ددارعارفخالقیتدررااصلینقش–آنسوسوري

بحـث ومجادلـه سـر گـروه دوایـن ازکـدام هـیچ باراا موسفیهیاشیادندیااستتحققابلق«نازلقال»رد«عالیالح» دشون

  ).20ص  ،1384،کدکنیشفیعی(» تنیس

تصـویر بـه  »عالیالق«دررا»عالیالح«آنعارفانه کاستایننمودط استنباتوان یمکدکنیشفیعیدکترمدعايزاکهآنچه

راآنعـارف کـه راحالیگنجد، ینمیاود گنج ین مزباظرفدرعرفانیل احواهمهکهباشیممعتقداینبهه چماحال.دان یدهکش

  .دیاب یمراخویشقال،»لحا«آن،کند یمتجربه

وا«اسـت جیمـز ویلیـام »دینـی ع تجربـه نواا«کتاب،ي دینی نوشته شده استتجربهیی که در خصوص ها کتابیکی از مفیدترین 

ها آندوتايکهد کن یمارائهدینیه تجرببرايرانشانهچهاراوت اسشخصیدینیتجربهمرکزوریشهعرفانیهاي یآگاهگوید یم

دروآیـد  ینمدرلفظبیانبهتجربه.معرفتیکیفیتوناپذیريبیان: ازعبارتنداصلیيها نشانه. تاسفرعیر دیگتايدوواصلی

مـورد حالـت کهشود یمموجبهمروينشانهدواین: گوید یمجیمز.تاساشراقا یمکاشفه،بصیرتیاشناختنوعازنظرعارف

  ).   170ص  ،1383،پراودفوت(» لوانفعاناپایداري: ازعبارتندفرعیهاينشانهوشودخواندهعرفانیحالت،نظر

دادخـود تجربـه ازتـر   ه تمامچهرشکوهیوزیباییباازب ،هستندناپذیربیانتجربیاتایناینکهبهعلمباعارفرسد یمنظربه  

عرفـانی تجربیـات ناپذیريبیانوناپذیريتوصیفمورددرکهنظراتیمجموع، »جیمزیلیامو«عامنظراینازجدا.ددهن یمسخن

  : ازعبارتنداستآمده

   .فعواطنظریه -1

ت اسعمیقف عواطخ سنازعرفانیتجربیاتچونع واقدر. تاسعواطفنظریه،آمدهعرفانیتجربیاتمورددرکهنظریاتیازیکی

درواطـف ع«اسـت ناپـذیر بیـان ت تجربیـا ایـن دلیلن هیمبه،آید ینمدرمنطقیومفهومیدستگاهقالبدرآسانیبهف عواطو

هرچـه ... دارنـد تـر   مبهمور فرارتوتر نامشخصرکیبیت ،استمشخصون روشثغورشوحدودکهافکارعقالنیترکیبا بمقایسه
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) 294ص  ،1384،اسـتیس (» دآور ید مـ پدیرازبانمشکلکهاستعارفعواطفعمق.تاسدشوارتریانشب باشد،تر یقف عمعواط

عاطفـه وحـس ،عرفـانی تجربـه همـه اماگردد یمعاطفهوحسل شامعرفانیتجربهازبخشیکهاستت درسکهت اینجاسنکته

راادراكکلمـه هـم ُعرفـا خودگرچه. استادراكبیهش ]عرفانیجربهت[اش یاساسنصرع«.تهسنیزمعرفتوآگاهیبلکهت نیس

اسـت ن بـرد پیاینهمراهکهحالیوشورواستنامتمایزوحدتبهبردنپی ،عرفانیتجربهگونهادراكمبناي.دیابن ینممناسب

مخـالف عرفـانی عظیمسنتحالزبانکهاستاینتوجهقابلومهمنکته... افراطیتااستمتعادلوآرامبیشتربزرگعرفايدر

بـه راخـود مشـاهده عـارف گـذارد  ینمـ کهت هسعاطفیصرفانهومنطقیمشکلیکهاستنظراینمدافعواستیهنظراینبا

عرفـانی حالودر نظر وي حس. دپذیر ینمرانظراین» اتوودلفر«) 295و  294صص  ،1384،ستیسا(» دکنبیانآسانیوآزادي

  .دگذران یمسرازعارفشخصکهاستاي یگانهتجربهمعلولوفردبهمنحصراحوالاینبلکه.تنیسآدمیاحوالدیگرشبیه

   .معنویینابینایینظریه-2

تعریـف ن چوناانتقالعدمن ایواقعدردهدانتقالمخاطبه براخویشتجاربتواند ینمعارفر اگکهاستایننظریهاینمدعاي

    .تاسزادمادرکورکهاستکسیبرايرنگ

  : ت اسواردنظریهاینبرمحکمایراددو

بـر فقـط نـه اصـل ایـن البتـه ...کـرد منتقـل استندیدهرارنگز هرگکهکسیبهالفاظکمکه بتوان ینمرارنگتصوراینکهاوال

ایـن درباشـد ایـن ناپـذیري بیانازمراداگر... دارداطالقحسیغیریاحسیازاعمهمدیگرتجربهنوعهربربلکهرنگاحساس

نـوعی درفقـط عرفـانی احـوال ناپـذیري بیانولی... بودخواهندر ناپذیبیانهم–بوورنگاحساس–تجربهانواعتمامیصورت

توصـیف ایـن فهـم مشکلهستکهچیزي. نیستج بغرنور ناپذیتوصیفرنگاحساسه تجربکهاستایندیگرایراد.تاستجربه

ایـن گویـد  یمـ کـه اوسـت .ددارزبـانی مشکلاینکهاست]هویندگ[عارف،عرفانیتجربهمورددرولیت نابیناسشنوندهازجانب

  ).295ص  ،1384،استیس(استناگفتنیتجربه

  .بمخاطاقناعنهاستتوصیفسربرل مشک.دکن ینمپیداراتوصیفقابلیتويتجربهاصالکهاستاینعارفادعايواقعدر

  .نبیادشواريیهنظر-3

دراگـر ... اسـت تجـارب گونـه ایـن شناختازاندیشهوفهمناتوانیز اناشی،عرفانیيها تجربهناپذیريبیانکهمعتقدند رخیب«

» دکـر بیـان ازالفـاظ اسـتفاده بـا تـوان  ینمـ راحقیقـت آندرآیـد، مفهـوم قالـب درنتوانـد کـه د باشـ يا گونـه بهحقیقتجایی

توصـیف ر ِسـ ایـن وآیـد  ین نمـ زباقالبدره کاستيا ه گونهبشدهزیستهعرفانیتجربهعظمتعلو)ُ 104ص  ،1381،یروانیش(

خـود ادعـاي با والا«نیستمانعیوجامعنظرچندانم هنظراینکهرسدنظرمیبه. استعرفانیتجاربناپذیريبیانو ناپذیري

زبـان بـه واسـت خـاموش تجاربشاناساساکهد باورناینبروبودندد معتقبیان صعوبتازبیشبهآنانزیرات نیسسازگارعارفان

).404ص  ،1387،عالیف(» تاسبسیارتفاوتن،بیادشواريوناپذیريبیانمیانا ثانی.ددارزباندشوارياینکهنهد آی-درنمی

   .سلبیتوصیفه نظری-4

وتعبیـر گونـه هـیچ کـه ت اسـ نظـر ایـن بـه د معتق» آتنیاسقفنخستینو مسیحیشهدايزا«dionysiusسیوسدیونو

  :اوستازعباراتاین. دندارراعرفانیمواجیدواحوالتوصیفن توا،توصیفی

نـور نـه ،نیروستنهداردنیرونهآرمیدهنه،متحركنهاستنامتحركنه... کالننهخردنهاست،نظمنه... نفسنهاست،روحهن«

اوبـه ایجـابی وسـبب هـیچ و...وجـود مقولـه ازنهاستوجودالمقولهازنه... خیرنهواحدنهاستاحدنهحیاتنهاستحینه

سـیوس دیونـو مـدعاي ق طبـ ولـی ت اسـ اولوهیـت مقاممورددرگفتاراینچهاگر) 406ص  ،1387،فعالی(» ددانسبتتوان ینم

ت اسـ »فتوصـی لبسـ «یـا »سـلبی وصـیف ت«نـوعی ع واقدراینون آنهاستایننه» گفتتوان یمتنهاعرفانیتجاربربارهد«

  ).406ص  ،1387،عالیف(

سـلبی توصـیف بـه متعهـد ر اگـ ثانیـا د؛ و نداروجودمحضسلب والا«: ت اسگرفتهقراربسیاريانتقادونقدموردنیزنظریهاین

  ).407ص  ،1387،فعالی(ت اسناپذیربیان،عرفانیتجربه»مبگویینبایدحتیوم برانیزبانبرکالمیهیچنبایدر دیگم باشی

.هاستعارنظریه-5

بـه عرفـانی تجربـه یـک ه دربارراف لا» مثالر اگ،نظریهایناساسرب«داند یممجازيزباننوعیرا عرفانزبانع واقدرنظریهاین

ر دکـه اسـت ییهـا  اسـتعاره از» تکوس«و» تلمظ« مثال؛داردوجودتجربهآندرکهد بوخواهدچیزيازاستعارهالفبردیم،کار

اصـطالحات اسـالمی عرفـان در) 407ص  ،1387،فعـالی (.تاسـ وارگیتهیوخالآنازمرادورود یمکاربهعرفانیحاالتبیان
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ـ .انـد  داشـته نظـر منهمستعارومستعارن بیشباهتوجهبهر بیشتا عرفکهت اسشدهذکرعرفانیحاالتومواجیدبرايفراوانی ا ت

  .دنماینذهنبهقریبرامفهومآناندکی

.هتجرببودنپارادوکسیکالنظریه-6

ن دربیـا عارفمشکلوينظردر.دباش یماستیسنظر،شود یممطرحعرفانیتجربیاتبودنپارادوکسیکالن عنوابهکهآنچهاما  

.دکـر تفکیـک مسـئله دومیانبایدکهت اسمعتقدstaceس ستیا«ت اسمنطقیمشکلبلکهروانیمشکلنه،عرفانیتجربیات

مفیـد توانـد  یمآنازبعدوتجربهدنبالبهزبانآیااینکهم دولهمسئ؟داردکاربردعرفانیتجربهخاللدرزبانا آیه اینکاولمساله

  . ».ددان یمتفکیکهمینبهناظرا رافلوطینسخنوداند یملهمسئدواینن میاگزاردنتفاوترااصلیحلراهو ا؟باشد

همـان درعرفـانی ه تجربـ کردبحثآنازتوان یم،شدسپريچوناما.تگفبتوانیمآنازسخنیکهراداریمش مجالنهویارانه«

کلـی بـه روایـن ازواسـت ناپـذیر مفهومکلیبه،استکردنتجربهحالدرتجربهصاحبکههنگامیدرود ده یمدستکهدم

  ). 409ص  ،1387،فعالی(» رناپذیبیان

نظـام ومتعـارف عقـل منطقـی ومفهـومی دسـتگاه در.دنیسـتن پذیرمفهومعرفانیتجربیاتاصوالکهاستایناستیسنظرُلب

  .تاسمنطقی–مفهومیتشکلفاقدتجربهيابتداهمانازکهاستامراینآندلیلود گنج یل نمومعلوعلتشناختی

موجـودي واسـت انـدیش منطقـی ،اش یعرفـان غیـر آنـات واحوالدر،مردمدیگرمانندچون؛استگرفتارارفع«استیسنظراز

،گـردد  یمبازوحدتعالمازکهگاهآن.دکن یمحسرامنطقنفوذدیگرانمانندنیزاو... کندسیرت وحدعالمدرفقطکهنیست

ه کـ ایـن ازولـی ؛آیـد  یمـ زبانشبهکلمات،گذاردمیاندردیگرانبات کلمامددبهد،داریادبهخویشحالازراآنچهد خواه یم

زبـان دراشـکالی البـد کـه د کنـ  یمتوجیهچنینرار اماین،خودبرايود شو یمگشتهسرو حیرانگوید، یمتناقضداردبیند یم

رااش تجربـه درسـتی بهگوید یمکهشطحیاتی. کند یماشتباهواقعدرولی... تاسر ناپذیاش تجربهکهد شو یممعتقدالجرم.تاس

س مـنعک درسـت راتجربـه زبـان یعنـی .تنماسـ متنـاقض اش تجربـه کهنماستمتناقضجهتاینبهفقطزبانش.دده یمشرح

کهکند یمخیاللذا»تاسف الا ن«: بگویدشود یمناچاردیگريا لحظهولیت اسالف» : گوید یماش تجربهمورددرابتدا.دکن یم

  318و  317صص  ،1384استیس،. تاسبودهغلط»تاسلفا«د بوگفتهکهاولشعبارت

کـه آنچـه هـر ،گذراند یر مسازراتجربهاینچونعارفاست،پاردوکسیکالتجربهیکمعلولپاردوکسیکالن زبااستیسنظردر

  .دریز یمزبانظرفدر،کند یمتجربه

  :زیرا. دنداررابودنمانعوجامعیتآنبایدچنانچهد رس یمنظربهامااستیسثاقبنظروجودبا

جهـت ایـن بـه عارفزباناستیسگفتهبها ثانی.تنیسنمامتناقض]يها زارهگ[و شطحیاتبهمربوطن عارفاتوصیفاتتمام والا«

اوتوصـیفات امـا ،کنـد توصـیف راخودتجاربوت حاالد توان یمعارففرض،ن بااینماستمتناقضاش تجربهکهنماستمتناقض

  ).411ص ،14387،عالیف(» ... بودناپذیريتوصیف،عرفانیتجاربهايویزگیازیکیه کحالیدر. دبوخواهندنمامتناقض

.عرفین زبامنطقنقصنظریه-5-7

ازتـوان  یمکهاي ییدانانظام. مهستیروبرومتفاوتیدانایینظامیکبامان عرفادره کرسیدنتیجهاینبهتوان یمتدقیقکمیبا

ن عنـوا بهت اسعرفانیتجربهوالهیاته بمربوطکهآنچهن ویتگنشتای.دکریاد» صخازبانیبازيوعین«ن ویتگنشتایتعبیربهآن

هبـ «کـه ت اسـ معتقـد ت اسـ معیشـت نحوهازنوعیخوده کخاصزبانیبازيبهتوجهباویتگنشتاین. دکن یمیاد»زمیرازآر ما«

» آمیزنـد رازامـر همـان و؛سـازند  یمـ آشـکار راخـود ا هـ  یـن ا.دآمـ تواننـد  ینمـ درهـا  واژهقالـب بهکههستندچیزهاییراستی

یـک  بـه خودبلکهنیستچیزياثباتصدددرف عارکهاستاینداشتخاطربهبایدکهمهمیينکته) 42ص  ،1388،هادسون(

  .تاسدوروارریاضیواستداللیهايازیقینها فرسنگکهاسترسیدهشهوديیقینی

ر کگـو ازيا ر گفتـه بـا کیـ «نداشـت خداد وجواثباتبراهینبهپرداختندماغودلاوکهگوید یمویتگنشتایند موردر» لکمم«

kegourاوکـه دانـم  یمآنکهحالوباشدنداشتهوجودمسیحکهد دارن امکاچگونه» : کهمضمونبدینکردمنقلیشبه رارا

!نیســتچیــزياثبــاتلهمســئلهمســئ! بینــی یمــ: کــهآوردر بــفریــاده زدشــگفت] نیتگنشــتایو[اوو؟اســتدادهنجــاتمــرا

  ).17ص  ،1388،هادسون(

فلسـفه وق منطـ عـالم درکـه اي ینفـ واثبـات نظـام . ماسـت مـالوف شناختینظامز اجداامريعرفانیمعرفتینظامچونباري

هـر وت اسسوالیهرجواباولقايکهد ده یمعاشقبرمعشوقتجلیبهراخودجايعرفانی–شهودينظامدرم داریواستدالل

  :کند یمحلقالیوقیلبیرامشکلی



٧

  .لقاوقیلبیشودحلتوازمشکل              ل سوا  هرجوابتو  لقاي  اي

  .تاسگلدرپایشهرکهدستگیري              ت اسدلدرراماچههرترجمانی

  ).اولدفتر98و  97(                                                                                                   

  .دشو یمگرفتهکاربهعرفیزبانجدايزبانی،شهودي–عرفانینظامایندرناگزیربه

ن عرفـا شـامل آنکـاربرد محـدوده ت؛ لـذا  اسـ نشـده سـاخته وطراحیآغازازدرونیحاالتبیانبرايعرفی اصوالبانز ]یک[« 

آگـاهی ایـن ود دارنعرفیهايشناختمنطقورايمنطقی،عرفانیهاي یآگاهوداردمتفاوتومتمایزساختاريعرفان.دشو ینم

محـدوده ایـن درود داررمزيزبانمنطق»نعرفابنابراین.دداکاهشول تقلیعرفانیغیرهاياگاهیبهتوان ینموجههیچبهرا

  ).413ص  ،1387،عالیف(ت گفسخنتوان ینمسمبلیکوکنایی،نمادینلسانباجز

ر دیگـ زبـانی بـازي وم نظـا یـک دربسـا چـه استعرفینظامومنطقدرامرایننماید یمپارادوکسیکال،يا گزاره،يا تجربهاگر

ن چـو عارفـانی نظـر در،اسـت فرامنطقـی ه حیطبهمربوطونادانستنیمانظرازکهآنچهواقعدر.دنباشمعناوبیب ناصوان چندا

  .تاسآفتابآفتابب آفتاچونا موالن

بـه راح مصباینا«کهاستمعتقدد دان یم»شبهتووهمظالممصباحومعنويیناتب«رامثنويکهششمدفترمقدمهدرموالنا

وچشـم ر،دیگـ حسـی گـویی ) 811ص  ،1378،مثنـوي (»اسـت سافلیناسفلحیوانیمقاما زیر.نکردنتوانك ادراحیوانیحس

ن چـو کنـیم نظـر عارفاناینل اقواواحوالدرناظرانهچنانچه. تاسروحانیتجلیاتومعنويبیناتن ایدركمالزمدیگرگوشی

  ؟گفتسخنت حاالاینوها گزارهاینبودنمهملومعناییبیازتوان یمآیا،نداردا رمعنويامورایندركقابلیتحواساین

اسـت چیـزي بـازنمود خدامادن«بودمعتقدودانست یمدارمعنیراد خداونموردر دا نممتناقضهايزارهگ tillichش تیلی

تصـویر داراياسـت چیـزي مستلزم] هکراچ[د آور یمپدیدماآگاهضمیردرتناقضیخدايواژه... استمفاهیمفراسويمطلقاکه

واقـع در]شیلـی ت... [شـود  یه مـ بـازنمود م مفهـو اینباوداریمذهندرواقعاکهتصویربیچیزيود دارحضورآگاهضمیردرکه

،خـدا چـون : تاسـ ایـن احتمـاال اسـت کردهرائها] شیلیت[کهدلیلی... بدانیمدانیم،-نمیکهراچیزيتوانیم یا ممکه: گوید یم

تنـاقض خبرهـاي نحـوي بهن،توا یماوو دربارهرایناز؛استمنطقسويآنیامنطقازفراتر،نحويبهخداچونیعنی؛خداست

تصـویر وتصـور بـی امرازد دان یه ماینکباعارفکهاستاینتیلیشمدعايواقعدر) 50و  49صص  ،1388،هادسون(».دداآمیز

عریـف ت«. تاسـ سـازي صـورت ازناگزیرعارفد،بهاءولتعبیربه.دده یمسخندادالیوصفوالیدركامرآنازبازگوید یمسخن

 ،چگـونگی ضـرب بـی د نبنـد ورتص ،تصورکنی اهللا)دوجو(ت هستیمعنیاگرود باشمحالصورتیدرز جرابندهمراهللازچیزي

  ).300ص  ،1385،ایرم(» باشیگفته)درستیهب( اهللاوجودتاد کربایدتصورت کیفیآنسپ

  .دگیرن یمکاربهاز تمثیل و نماد و استعاره ت،صوربیامرن آتجربهبیان برايبه طور اخصمثنوير دو موالنام عارفان به طور اع

راآندانـد،  یمناپذیرتوصیفراخویشتجاربه کحالیعیندرو ابینیم یم،کنیم یه منگاموالناتجربهبهوقتیف اوصااینهمهبا

  :دهد یمترجیحگفتنبررا خاموشیبرتر،و مرحلهترازدروکند یمسازيصورت،صورتیقالبدر

  .مجويراجوا ترجوید یمبحرجويهمچوگفتنواستبحرخاموشی

  ).مچهاردفتر2063و  2062(بالصواباعلماهللاکنختمب متاسردریايها اشارتاز

مـدد خـویش تجـارب وها یدهاازبسیاريتفسیروتعبیرجهتآنازکهيا گونهبهه بودنابيها اشارتازسرشارموالنابرايدریا

  .دگیر یم

                                                                             ***  

د گرفتن یمبهرهخویشتجربیاتتبیینوتعبیرجهتدیگريزبانازعارفان،ناپذیريبیانملعاد وجوباد شگفتهبدانچهتوجهبا

ایـن دررانیکویینکات، معانیبرالفاظداللتچگونگیوبحثدرالهیجی. استه بود»مجازيوتمثیلیبانز«ازگیريبهرهآنو

  :کند یمبیانخصوص

  .تغایلفظراو مربیندکجات نهایمعنیعالمندارد

رامعانیآنازآنازمعنیهربازوت نیسپذیرغایتاست،مرادالهیهمتناهیهغیرصفاتوا اسموذاتعالمکهمعنیعالمعنیی«

  .»:بودنخواهدگنجاییرااو،الفاظظرفدرالبتهپسآید؛ ینمدراحاطهواستنهایتیبیدرجاتومراتب

  .اراویابدلفظیتعبیرکجا  پیداذوقازشدکهمعنیآنهر



٨

توانـد  ینمـ آنن میـدا وسعتوگرددلفظیر تعبیگردد، یر مظاهتصفیهوکشفارباببروجدانوذوقق طریبهکهمعانییعنی

حاصـل د شـهو وکشفراهازینبغیکمامعانیادراكوحقیقیعرفانواستمحالمعانیآنتحصیل،حالوذوقبهجزوگشت

  :فرمود،محسوساتبهمعقوالتتمثیلطریق،اشارتاصحابدابن چو... کردباید یم

  .معنیتعبیرکندماننديبهمعنیتفسیرکنددلاهلچو

آنمیـان مشـابهت وت مناسبالبتهکهاستیشاناناپسندیدهعادت،بفرمایندآناظهارطالبانوقابالنارشادجهتبه... دلاهل

  ).468و  467صص  ،1387،هیجیال...(بنمایندمحرماننظردرراه مکشوفمعانی

ه بـود همـین ن آثارشـا درد نمـا وتمثیـل بهپرداختنوگوییقصهعواملازیکیشایدواند  نداشتهتمثیلازگزیريوگریزعرفان

  .تاس

ایـده طریـق ازتنهـا . اسـت تنگوکوتاه]نومن[آنقامتبرايکهلباسیدین،عقالنیغیرهستهدربارهبحثیهرو ات »داعتقاهب«

،دهنـد  یمـ نشـان راآنن نمـادی نحـو بـه وشـوند  یذ ماخمتعارفتجربهازکهناقصیهاي یلتمثیعنی)ideograms(،نگارها

شـباهتی ر دینـدا شخص،حالاینبا. آید ینمدرمفاهیمقالبدرمینوييتجربهکهاستآنبراو. تگفسخنآندربارهتوان یم

بـه راطبیعـی کیفیـت نـام گـاه آنود بین یمطبیعتعالمدینیغیرکیفیاتبرخیودینیتجربهویژگییکمیان،ضعیفخیلی

مـا کـه توصیفاتیازخیلیبپذیریمرااتونظروراياینر اگ) 105ص  ،1381،یروانیش(د نه یمتجربهآنویژگیبره استعارصورت

يموالنـا .اند گرفتهمحسوسعالمازراتمثیلیخصوصیاتوصفاتاینعرفاد و برخوردارنتمثیلیبافتازم داریعرفانیتجربیاتاز

درمثنـوي دومدفتردروالنام. دگیر یمسخرهبهرات تمثیالاینمواضعیدراماد کن یه ماستفادتمثیلازاینکهبامثنويدرجلیل

  :گوید یق ممعشووعاشقفناين بیا

  ).مدودفتر1356(اجتباازمالیکمسجودهست              ا خد  ازگیردرنو  چون  آدمی

احسـاس گـویی ه ادامدراماد گیر یمبهرهمعشوقدرعاشقفنايتبیینجهتدرش آتوآهنتمثیلازبیتاینازر باالتابیاتدر

  :استنارسا،آوردهتمثیلطریقبهکهآنچهد کن یم

  .دمخنرامشبهوتشبیهریش              د ببن  لب  چه  آهن  چه  آتش

  .نگزالبکنخمشدریالببر              ن آازگوکممنه  دریا  در  پا

  .ربحغرقابازنشکیبممنلیک              ربحتابنداردمنصدن چوگرچه

  ).مدودفتر1361-1358(... د بابحراینجانوعقلبهايخون             د با  بحر  فدايمن  عقل  و  جان

  :گوید یمدیگرجايدریا

  ).مپنجدفتر3319(منتمثیلومنفرقبرخاك  منقیلوقالووهمازبروناي

ازا رناقصانههاي یاسقاینموالنا!! برگیردپردهآنازتواند یمتمثیلکدام،زندعاشقدلبرود کنجوشیق حعشقبحرکهجایی

  .دشمارنمیادبتركجنسازراآنود دان یمعشقجوشش

  ).مسودفتر3678(ادبتركازنهاستعشقجوشش              ب رکاربرناقصانقیاساین

طـرز بـه کهساحتی: کنیم یه متجربرامتفاوتساحتدوهمزمانگوییم یمسخنخداوندبابدرن نمادییوهشبهه کنگامیه«

تناسـب اشـخاص مقامدرماموجودیتباچندانکهساحتیدیگرود رو یمفراترشخصمنزلهبهخویشتنازماه تجربازنامتناهی

 اسـتعال ز نیـ ق عاشـ ف عـار ع واقـ در) 69ص  ،1376تیلیش،(کنیمنیایشوب خطاو ت»شخصیضمیرباراخداوندقادریمکهدارد

رابطـه بـه اویـی -ن مرابطهازمطلقامربامعشوقبااورابطهود شو یمنایلدیگريمرتبهبهدینداريازخاصمرتبهازود یاب یم

ـ م. دگیـر  یمـ خودبهمعشوقجنسازبوییرنگش صفاتکهد رس یمجاییبهوگردد یمبدلتویی–من شـریف مثنـوي درا والن

  :گوید یمکهآنجاد دارتفطنر امبدینخود

  ).لاودفتر1749(آنهمواینهمهستنسبتبهکو              ندامعشوقش دیدیعاشقکههر

ملـول ا تنهنهج تفرون گشتازك ناتشنهجویندهکهرنگارنگاستدنیاییت اسه عاشقانهايتخاطباینز اسرشارمثنويجهان

ا نهایتـ وگردد یمباعثويدرز نیراحقیقتبهتالهوتنبه،کند یمتلقینمخاطببهه کآرامشیکناردربلکهگردد یه نمافسردو 

    .بخشد یو ماه بيا تازهوجود

  :ماخذ معرفی 

  .1384ششم،چاپسروش،انتشاراتتهرانخرمشاهی،الدینبهاترجمه،فلسفهوعرفاناستیس،-1
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