
  زبان عرفان 
  17/1/89 :         تأييد7/11/88: تاريخ دريافت

  *ژادحسين روحاني ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 از حـد  عارفان تجـارب عرفـاني خـود را فراتـر      . زبان عرفان، معركة آراي عارفان و ناعارفان است       

. شـمارند  اي نيـز تجزيـه و تحليـل تجربـة عرفـاني را نـا ممكـن مـي                 عده. دانند  تقرير و توصيف مي   
در بـاب تجـارب     . معرفـي شـده اسـت     » ناپـذيري   بيان«رو، يكي از خصايص تجارب عرفاني،         ازين

 ة تمثيـل، نظريـ    ةنظريـ : هاي گوناگوني ارائه شده اسـت كـه بـه اختـصار عبارتنـد از                عرفاني، نظريه 
: پـسند، ماننـد    هاي عـرف    ، نظريه »  غير شناختاري بودن زبان ديني     ةنظري«،  » تجسد ةنظري«،  »نمادين«
 ةنظريـ « مجـازي بـودن زبـان عرفـاني و دينـي،             ة، نظريـ  »ي معنوي ي نابينا ةنظري«، و   » عواطف ةنظري«

  . »عرفانبودن زبان  شناسانه  و جماليهنر زبان ةنظري« ، » عرفانيةبودن تجرب پارادوكسيكال
است » نقص منطق زبان عرفي   «ناپذيري تجارب عرفاني، در     نظر بعضي ديگر، ريشه اصلي مشكل بيان      م از

  . هاي عرفي كارساز است و در قلمرو تجارب عرفاني كارايي ندارد كه در حوزه آگاهي
هـاي    ايـن نظريـه فاقـد نقـص       . اسـت » زباني رمزي و نمادين   «به نظر اينجانب زبان ويژه عرفان       

  . كند ييد ميأ آن را تنرفاامل در كلمات عأي پيشين است و تها نظريه
  . ناپذيري، مشكل زباني، رمزي، هنري بيانزبان، عرفان، عارفان، : واژگان كليدي

                                                      
 .اسالمي مربي گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشة *
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  ها تا ساحل اقيانوس عرفان هورود واژ
. اسـت » زبان عرفان « آراي انديشمندان است،     ةيكي از مباحث مربوط به عرفان كه معرك       

هاي متعدد دربارة زبان عرفان، ايـن فرضـيه را كـه زبـان عرفـان،        ن فرضيه نگارنده از ميا  
است، برگزيده و پس از تبيـين نظريـات مطـرح در بـاب زبـان         » زباني رمزي و نمادين   «

عرفان و نقد آنها، اين فرضيه را مدلل و اثبات خواهد كرد و بر اين باور انگـشت تأكيـد     
 ةدر حـوز  » زبـان عرفـي   « اسـت و    » ي ديگر زبان«خواهد گذاشت كه زبان عرفان اصوالً       

 اصـلي مـشكل زبـاني عـارف در نقـص و             ةريـش . تجارب عرفاني كارايي الزم را ندارد     
زبان حال  . نارسايي و تنگناي زبان عرفي نسبت به مواجيد و معارف عرفاني نهفته است            

 .گنجايش و ظرفيت تجارب عرفـاني را نـدارد  » زبان عرفي«و مقال عارفان اين است كه   
داننـد، تـا      ين مـي   فراتر از حد تقرير و توصـيف و تبيـ          رو، عارفان تجارب خود را      از اين 

و يكـي از مـشكالت عارفـان،        » ذيريناپ  بيان«آنجاكه يكي از خصايص تجارب عرفاني،       
عارف زبـان در    » پذيرند  نا  بيان« قلمداد شده است و چون تجارب عرفاني         »مشكل زباني «

  .گزيند هد و خاموشي مين كشد و مهر بر لب مي كام مي
هـاي لفظـي،      عارف مدعي است از بيان تجارب عرفاني خود در تنگناسـت و قالـب             

هـاي تنـگ      ند كه بتوانند حقايق عرفاني را در كمند تعبيـر آورنـد و لبـاس              ا ناتوانتر از آن  
سالك به تجاربي   . تعبيرهاي زباني را بر اندام معارف ملكوتي و محتشم عرفاني بپوشانند          

درستي معلـوم نيـست، و        كند كه براي مردم عادي به       يابد و در عوالمي سير مي       دست مي 
كوشش سالك براي شرح و بيان آن تجارب و عوالم و احـوال، بـسيار دشـوار اسـت و                    
استفاده از زبان متعارف ممكن است وي را از مقصودش دور سازد، و اگرهم، زبـاني غيـر                  

رو، عارفـان نخـستين،     از ايـن  . هـد يافـت   متعارف به كار بـرد كـسي از آن چيـزي درنخوا           
ت و اصطالحاتي را براي بيان احوال و اذواق عرفاني خود، وضع كرده و در كتـب خـود                   تعبيرا
انـد و بيـانگر تجـارب عرفـاني و            اين اصطالحات با دقت تمام، ساخته و گزيده شـده         . اند  آورده

  ).460: 1370 شريف،(باشند  احوال آنان در سير و سلوك به سوي كمال مطلق مي
اند كه تجزيه و تحليل خود تجربة عرفاني،  پژوهان مغرب زمين، برآن   بعضي از عرفان  

رسـند و حتـي      ها هرگز به اعماق آن نمي       رسد؛ زيرا واژه    كاري تقريباً ناممكن به نظر مي     
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شناختي نيز محدوديت دارنـد، و واژهـا تـا سـاحل اقيـانوس       هاي روان  ظريفترين تحليل 
  ).42: 1377آن ماري شيمل، . (آيند نميعرفان، پيشتر 

گنجد؛ چنانكـه بحـر قلـزم در          نمي »ظرف حرف «معاني، مواجيد و اذواق عرفاني در     
از اين راز، سخن گفته و عـالم معنـي را           » گلشن راز « در شبستريشيخ  . گنجد  ظرف نمي 

  ).36: 1380شبستري، (نهايت و الفاظ را محدود و غايتمدار معرفي كرده است  بي
 الفاظ را براي محسوسات و مدركات متعارف خود وضع كرده تا بـه تفهـيم و                 آدمي

رو، الفاظ در بيان تجارب عرفاني و خـارج           از اين . تفاهم و ادا و انتقال مقاصد خود بپردازد       
از قلمرو حس و عقل كارايي ندارند و اساساً حوزة وضع الفاظ با حوزه حاالت و تجارب                 

  .ن در بيان معاني و مقاصد عارفان، ناقص و ناتوانارتباط است و زبا عرفاني، بي
معنـي و  «منشأ ديگر دشواري كار عارف در توصـيف تجـارب عرفـاني را در عنـصر     

چگونگي احوال و تجـارب عرفـاني، بيـشترين نقـش را در             . بايد جستجو كرد  » مقصود
 دو ناحيه رخ هايي كه منشأ آن، معنا و مقصود است، از دشواري. بر عهده دارد» ناپذيري بيان«

هاي ناشي از ماهيت و چيستي احوال و تجارب عرفاني و ديگري،              يكي، دشواري : نمايد  مي
  .كند اي از حقايق عرفاني را ايجاب مي هاي ناشي از مصالحي كه كتمان پاره دشواري

. وسيلة الفاظ و تعبيرها، قابل انتقـال بـه ديگـران نيـست              حاالت و تجارب عرفاني به    
. آنهاسـت » قابل تعبيربودن « اصوالً عامل تمايز معاني علمي از عرفاني،         قضاةال  عينگفتة    به

  :معاني علمي بر خالف معاني عرفاني، تعبيرپذيرند

عبارتي مطابق با آن معني تعبير شود، تا وقتي كه معلم  آيد، ممكن است از آن به هر معنايي كه به تصور در مي! بدان
گردد، آن، از  دهد، متعلّم در علم، با معلّم برابر مي بار يا دوبار يا بيشتر شرح مي يكآن را براي متعلّم به همان عبارت، 

عين القضاه (علوم است و هر معنايي كه اصالً از آن تعبير نشود مگر وقتي الفاظ همانند شود،آن، از معارف است 
  ).132: 1378همداني، 

بـودن تجـارب      طفيهاي عدم تمايز و كثرت و عدم تصور و احـساسي و عـا               ويژگي
  .ايدافز  تبيين و توصيف تجارب خويش ميعرفاني، بر دشواري كار عارف در

مانـدن حقـايق، بـه مـصالح و دسـتور       ناپذيري تجارب عرفاني و مكتـوم       اما گاه، بيان  
  :گردد و عارف به حكم طريقت از افشاي اسرار معذور است؛ زيرا عرفاني باز مي

  دند و دهانش دوختندمهر كر  هركه را اسرار حق آموختند
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شـود؛ زيـرا      كند و سبب هـالك عاشـق مـي          گاه افشاي اسرار، سر عارف را بردار مي       
  ). 77 و 76: 1380عين القضاه الهمداني، (» اِفشاي ِسرِ ربوبيت، كُفر است«

پـذيرد و     داشتن حقايق و اسرار، به داليل عقلي و شرعي صـورت مـي             و گاهي پنهان  
يق ـ كه فهم و هضم آن براي عوام ميـسر نيـست يـا بـسيار      حقايق و معارف عميق و دق

شود؛ زيرا ممكن است موجب گمراهـي، فتنـه و    دشوار است ـ براي همگان مطرح نمي 
ر قـدر                     از . فساد گردد؛ مانند مسائلي از قبيل حقيقـت ذات و صـفات حـق و روح و سـ

د كه معارف و حقايق      تأكيد فراوان دارن    سيد حيدر آملي  ويژه عالمه     رو، عارفان به    اين
گونه كه از اهـل معرفـت و معـاني            عرفاني را نبايد در اختيار غير اهل آن قرار داد؛ همان          

  ).19: 1386آملي، : ك.ر(نبايد دريغ كرد و مكتوم نگه داشت و ضنّت به خرج داد 
ناپذيري تجارب عرفاني چيست و      در مورد اينكه ديدگاه عرفان اسالمي در مورد بيان        

دسـت آورد، برخـي از محققـان          تـوان بـه      انظار عارفان مسلمان چه نتايجي مـي       از آرا و  
  :اند معاصر نكاتي را خاطر نشان كرده

توان ادراك كرد و بـه اصـطالح          حقايق و تجارب عرفاني را با عقل و انديشه نمي         . 1
ها تـوان بـا عقـل بـدان         طور غير مستقيم و از راه لوازم و خواص مي           ؛ اما به  »ناپذيرند  بيان«

گردنـد؛ البتـه تعـابير لفظـي و           پذير مـي    آيند و بيان    دست يافت و به قالب مفاهيم در مي       
شود، فنّي و دشوارياب است؛ ولي كاربرد و اطالق آنهـا   اصطالحاتي كه به كار گرفته مي     

احوال، تجارب و حقايق عرفاني نه      . حقيقي است و عرفان نظري متكفل همين امر است        
ري كه در كتب حكمت متعاليه نيز ـ كه ملتقـاي فلـسفه و عرفـان     تنها در آثار عرفان نظ

اما اين همه، حاصل هنگـامي اسـت كـه عـارف از     . است ـ تبيين و توصيف شده است 
 در  قيـصرى . هوشياري متداول بـاز آيـد      حوزة كشف و شهود در آيد و به حوزة عقل و          

، بـه   و مبادى علـم عرفـان     ، پس از بيان موضوع و مسائل        الوالية رسالة التوحيد و النبوة و    
صـاحب   اسـت و جـز    ذوقـي  وكشفيعرفان، علم علم اين مطلب اشاره كرده است كه   

  .اي ندارند  از آن بهرهوجود و اهل عيان و شهود، وجد و
تبيين موضوع، مسائل ومبادي براي فن عرفان و استفاده از برهان و دليل، براي الـزام    

شان است كه كشف اهل كشف و شهود را         روش خود   خصم، يعني اهل علوم ظاهري، به     
: 1381قيصرى،  (گيرند    ها قرار نمي    دانند؛ وگرنه اينگونه معارف در اين قالب        حجت نمي 
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نـه  «: گويد   به همين مطلب اشاره دارد؛ آنجاكه مي        استيس هم به نقل     فلوطينچنانكه  ). 7
تـوان از     شد، مي يارا ونه مجالش را داريم كه سخني از آن بتوانيم گفت، اما چون سپري               

  ).310: 1375(» .آن بحث كرد و برهان آورد
گفتن ممكن، اما مجاز و استعاره و كنايه است،           از حاالت و تجارب عرفاني سخن     . 2

با اسـقاط ذكـر     » عالقه تشبيه «همان استعمال مجازي لفظ است به       » استعاره«. نه حقيقت 
اطالق كلمه و ارادة الزم » كنايه«. اشداي كه از ظاهر حال، اراده آن معلوم نب    گونه  مشبه؛ به 

 عـين القـضاة   . معناي آن است با جواز ارادة معناي اصلي كلمه، همراه با الزم معنـاي آن              
. »مجـازي «داند و در مورد معرفـت عرفـاني،           مي» حقيقي«كاربرد الفاظ را در زمينة علم       

 وجود داشته باشـد و      البته بايد ميان حقايق عرفاني و الفاظ مورد استفادة عارف، تناسبي          
لـذا عرفـا بـراي بيـان هـر حـالتي از هـر          . ميان آن حقايق با مصاديق الفاظ، مشابهت باشد       

رو، ناعارفـان    ايـن  از. كنند  تعبيري خاص تبيين مي   گيرند و هر حالتي را با        تعبيري بهره نمي  
  ).143 ـ 513همان، : ك.ر(بايد در برابر اظهارات عارفان، بر عصاي احتياط تكيه زنند 

اولياي الهي پس از اطالع بر حقيقت حال، هر يك به اشارتي و عبـارتي از آن تعبيـر    
حسب اقتضاي احكام اسمي كه مدبر اوست، از مكاشفات وحاالت خود تعبير              كرده و به  

اند و همه بيان واقع است و اگر قصوري در اشارات و عباراتشان به نظـر آيـد، از                     آورده
چـون ناعارفـان بـه حـاالت و         . ود همـة آنـان يكـي اسـت        تنگناي عبارت است و مقص    

 ةكوشـند احـوال آنـان از ديـد      مكاشفات اولياي الهي دسترسي ندارند، اوليا و عارفان مي        
اي است آسماني     ـ كه وديعه   نظران كژانديش و نا اهل، مخفي باشد و بر امانت الهي            كوته

 تعبير و تبيين تجـارب عرفـاني        لذا براي .  اطالع پيدا نكنند   ،ـ جز آنان كه محرم اسرارند     
ي را  خود، اصطالحات خاصي وضع كردند تا آن كس كه اهل آن احوال است، آن معـان               

  :به گفته مولوي: بهره است محروم گردد درك كند و هر كه از آنها بي
   را]غفّال[  كه نباشد زان خبر اقوال  ابدال را اصــطالحـاتي است مر

  .)3423دفتر اول، بيت : 1387مولوي، (
بعضي از عارفان و اصل، از معاني و حقايق شهودي، با رعايت مناسباتي، در كسوت زلف و رخ و خـط                     

  ).31 ـ28: 1381الهيجي، : ك.ر(و خال و شراب و شمع و شاهد، سخن به ميان آورده اند 
  : گويد  در گلشن راز ميمحمود شبستريشيخ 
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  اهد را عيان كردشراب و شمع و ش  يكي از زلف و خال و خطّ بيان كرد
  : در شرح بيت فوق آورده استشمس الدين محمد الهيجي

و . اند ، از جهت آنكه حاجب روي وحدتند، تشبيه كرده        »خط«و  » زلف«بدانكه كثرات را به     
حـسب فطـرت اصـلي        نظران كه به    اند تا از ديده كوته      نسبت داده » خال«نقطة وحدت را به     

، و  »شـراب «را به   » سكر«و  » ذوق«و  » عشق«و  .  پنهان باشد  اند،  مستعد قبول آن معاني نبوده    
ذات » تجلـي جمـالي   «، و   »شـمع «نمايد، به     پرتو انوارالهي كه در دل سالك اطوار ظهور مي        

  ).30همان، (اند  عيان فرموده» شاهد«مطلق را در لباس 

  :نويسد و درجاي ديگر مي
اشـارت  » ابـرو «هاي آنهـا و     اشارت است به شهود حق نسبت به اعيـان و اسـتعداد           » چشم«

اشارت است به نفس رحمـاني      » لب«گردند و     رو كه حاجب ذات مي      است به صفات از آن    
اشارت به تجلي جاللي است در صور مجـالي         » زلف«نمايد و     كه افاضة وجود بر اعيان مي     

اشارت اسـت   » رخ«اشارت است به ظهور حقيقت در مظاهر روحاني و          » خطّ«جسماني و   
اشارت به نقطه وحـدت اسـت از جهـت          » خال«و  . ز آن نظر كه حقيقت است     به حقيقت ا  

  .)466 و 465: همان: رك(خفاء كه آغاز و انجام كثرات است 

 دربارة وضع الفاظ و اينكه الفاظ در آغـاز بـراي محـسوسات              شيخ محمود شبستري  
الم اند و تعبير لفظي، گنجايي معاني ذوقي را ندارد و محسوسات نسبت به عـ                وضع شده 

  :اند، سخن گفته است معني چون سايه
  نخست از بهر محسوس است موضوع  چو محسوس آمد اين الفاظ مسموع
  كــجا بينـد مــر او را لفــظ غــايت؟  نــدارد عــالـــم مــعني نهــايـت
  را كــجا تعــبير لفظـــي يــابـــد او  هـــر آن مـعني كه شد از ذوق پيدا

  ).79: 1380شبستري، (

  ماهيت و مختصات زبان عرفان
هـاي گونـاگوني از سـوي         چيستي و مختـصات زبـان عرفـان، ديـدگاه           ماهيت و  ةدربار
  . پردازيم اي از آنها مي وار به ذكر پاره ان ارائه شده است، كه خالصهمتفكر
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 زباني رمزي و متكي بر اصل تأويل

ند كه بـر اصـل تأويـل تكيـه     ا پژوهان، زبان عرفان را زباني رمزي دانسته بعضي از عرفان  
از اين منظر، . شود كه هر پديده به اصل و منشأ خود باز گردانده شود        دارد و كوشش مي   

حقايق چنانكه هستند بـه     . ند  ها، نمادها و مظاهر يك سلسله حقايق        ها آيات، نشانه    پديده
در وراي هـر ظـاهري      . شـوند    خارجي ندارند و نمـودار نمـي       ةصورت تام و كامل جلو    

 و نمايـشي از     »نمود«ند و بواطن چون روح؛ ظواهر،         ظواهر چون جسم  . اطني قرار دارد  ب
عارف با تكيه بر اصل تأويل، از ظاهر به باطن و از واقعيت بيروني به حقيقـت          . ندا»بود«

گويد و از ديده به ناديده رهنمـون          جهان با عارفان به زبان رمز سخن مي       . رود  دروني مي 
  .ي در كنار ارزش بيروني، معنا و ارزشي رمزي داردا هر پديده. شود  مي

كـاركرد تأويـل و     . شود روح رمز و تمثيل زنده نگه داشته شود          در عرفان، تالش مي   
تفسير رمزي، در همه مظاهر و نمودهاي طبيعت و زندگي زميني آدمي و نيز رخدادهاي               

ث و حـاالت    انداز، نمودهاي جهان طبيعـت و حـواد         از اين چشم  . روحي قابل اجراست  
عـارف بـه درون تجليـات       . انـد   الهي» آيات«تعبير قرآن،     ها و به    نشانهدروني نفس آدمي،    

. رسد  هاي معنوي مشابه مي     كند و به حقايق ديني و جوهر        طبيعت و نفس خود ،نفوذ مي     
 ،عبارت ديگر ، و به»كتاب تدوين«وچه در » كتاب تكوين«عارف، شيوة رمزگشايي را چه در 

يعني نفـس خـود و      » جهان صغير «وچه در   » قرآن تكويني «و چه در    »  تدويني قرآن«چه در   
  ).109 -108: 1382نصر، (گيرد  كار مي يعني عالم آفرينش به» جهان كبير«چه در 

 عرفاني انسان، از رابطة معنايي و تفهمـي  ةدر برخي از صور تجلي انوار خدا و تجرب       
فتة برخي از محققان معاصر، خداوند بـر        آيد؛ زيرا به گ     و ظرفيت زبان سخن به ميان مي      

  :كند انسان به دوگونه تجلي مي
انـد؛ در     ناميـده » وحي انكشافي «كه آن را     تجلي خداوند بر دستگاه ادراكي انسان،     . 1

يابـد و   كند و با وي ارتباط عيني مي وحي انكشافي، انسان به نوعي خداوند را رويت مي    
يـا  » تجلـي «مقـام   . شـود   ه مـي  ناميـد » اليقـين عـين   «اين ارتباط در مراتب اعـالي خـود         

دهد كه وي از طريق نـوعي فراينـد    خداوند بر انسان، به انسان امكان مي  » گي  شد آشكار«
تـوان    اين نوع تجربة وحياني را مي     . ادراكي، وجود و حضور خداوند را بعينه تجربه كند        

  .رسند نظر ميدر اديان توحيدي وحدت وجودي يافت و اديان طبيعي فارغ از آن به 
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تجلي خداوند در كالم و برقراري رابطة معنايي و تفهمي با انسان از طريـق نظـام           . 2
  .نامند مي» وحي زباني«هاي زباني كه آن را  نشانه

شود كه محتواي آن براي       در اين تجربه زباني، پيامي ميان خداوند و انسان مبادله مي          
، نفس تجربه خداونـد اسـت كـه سـراپاي           تر از آن    اما مهم . باور، مقدس است    انسان دين 

  .آورد وجود انسان را در قبضة تصرف خويش در مي
  : زباني، چهار عنصر اساسي وجود داردةدر ساختار اين رابط

  است؛» خداوند« پيام كه اول، فرستندة
  است؛» انسان« پيام كه دوم، گيرندة

  ست؛ا» هاي زبان شناختي نظام خاصي از نشانه«م، محمل پيام كه سو
شوند، از    هاي زبان شناختي در آن متعين و مبادله مي          چهارم، زمينه و سياقي كه نشانه     
  ).51 ـ 46: 1378نراقي، : ك.ر(قبيل سطح دانش و معيشت انسان 

اي خصوصي كه در قالب زبان حسي قابل بيان نيست، خداوند را              گاهي انسان در تجربه   
ي است كه به تور زبان مبتني بر قواعـد  كند و تجربة او چندان خصوصي و شخص       تجربه مي 

هاي امـور   ها و وضعيت آيد؛ زيرا زبان حسي متعارف براي بيان پديده      غير خصوصي در نمي   
هـاي امـوري كـه بيـرون از      ها يا وضعيت مشاع و همگاني وضع شده است و در بيان پديده   

احب تجربـه در ايـن      بنابراين، عارف يا فرد صـ     . اند، كارآيي ندارد    هاي همگاني   قلمرو تجربه 
  ).49 و 48همان، (مقام از بيان احوال و مواجيد و مكاشفات خويش ناتوان است 

  نگرانه از شهود و تجربةديني زباني توصيفگر درون
توصـيفاتي  «خورد،    هاي مذهبي به چشم مي       از جمله اموري كه در نوشته      آلستونبه نظر   
هـاي   ي فلسفي زبان ديني بر گـزاره   ها  است و بحث  »  ديني ةنگرانه از شهود و تجرب      درون

. وار فوق طبيعي تأكيد دارنـد       الهيات يا سخنان مربوط به وجود و افعال موجودات انسان         
هاي كالمي، دعا و اعتراف در پيشگاه خدا معماگونه نيست؛ امـا               در گزاره  آلستونبه نظر   

 نظـر   مفهوم ارتباط با يك شخص فوق طبيعي و غير جسماني، واضح نيست و مبهم بـه               
  ).42 و 41: 1376آلستون وديگران، (رسد  مي
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  ناپذيري تجارب عرفاني بيان
. تفصيل دربارة زبان عرفان بحث كرده است        پژوهان نامداري است كه به       از عرفان   استيس
گويد از نظر عارفان زبان براي بيان تجارب عرفاني، نارساست و آنچه به تجربـه                 وي مي 
يد و آگاهي عرفاني وراي حد تقرير اسـت و مـشاهده راه را            آ  يابند به بيان در نمي      در مي 

افتد و هركه را اسرار حق آموختـه باشـند،            بندد و مهر خاموشي بر دهان مي        بر گفتار مي  
ماند و رازي كه بدان پي برده است، نگفتني بوده و محـال اسـت تجربـه       زبان در كام مي   

آيد و    م است و به وصف در نمي      عرفاني به وصف در آيد و اين حال، برتر از مقولة كال           
تجربة عرفاني با آنكه معنا     .توان يافت   الفاظي كه بتوان با آنها تعبير مفهومي به دست داد، نمي          

هـاي   را يكي از ويژگي» ناپذيري بيان «ويليام جيمزرو،  از اين. گنجد دارد، در قالب الفاظ نمي    
  ).290 و 289: 1375استيس، (مشترك عرفان در هر مكتب و فرهنگي شمرده است 

هـم پيوسـته تبـديل        تجارب عرفاني را به چند پرسـش بـه        » ناپذيري  بيان « مسئلة  استيس
توانـد    كنند؟ چرا عارف نمـي      مشكل كاربرد زبان چيست كه عرفا آن را احساس مي         : كند  مي

ناپذير است، پـس عـارف چگونـه     منظور خود را به زبان آورد؟ اگر تجربة عرفاني، توصيف   
دهد؟ اگر كالم او بيانگر احوال و تجارب عميق عرفـاني او نيـست،                ن داد سخن مي   دربارة آ 

تجربة : داند  كند؟ وي تجارب مورد ادعاي عرفا را بر سه دسته مي            پس چه چيزي را بيان مي     
در نـوع اخيـر، ادعايـشان ايـن اسـت كـه        .  تجربة آفاقي، و تجربه انكشافات علمـي       ،انفسي

ي و معارف عمومي دارند؛ ولي از اينكه بتوانند حقايقي را كه كشفياتي عرفاني از حقايق علم
  اسـتيس . اند، با ديگـران در ميـان گذارنـد، ناتواننـد            از طريق معرفت عرفاني به دست آورده      

آورد و بـا نقـل        حساب نمي   داند و آن را به      ادعاي انكشافات علمي عارفان را ماية تأسف مي       
. پـردازد    به نقد آن مـي     هرمان يوزف  و   انشيسكو خاوير قديس فر اي از اينگونه ادعا از        نمونه

اي   اي ملموس و متحقق اسـت كـه هـيچ قـضيه             ناپذيري عرفاني، تجربه    ادعاي صادقانه بيان  
هاي عرفاني، منكـشف و       ها را كه حقايق علمي در خلسه        اين داعيه . تواند توصيفش كند    نمي

اً هـا واقعـ   ونه داعيـه گاين البته .سپس فراموش شده است، بايد ناشي از وهم و مردود دانست        
  ).293 ـ 290همان، (شمار است و بيشتر عرفا چنين ادعايي ندارند  اندك

ــدگاه   ــده، دي ــه نظــر نگارن ــشأ آن   اســتيسب ــورد، مخــدوش اســت و من ــن م  در اي
  .و وهبي است» لدنّي «منحصرساختن علوم به علوم كسبي و عدم درك علوم 
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  پسند هاي عرف نظريه
شناسي كه     عرفاني، با هيچ يك از اصول روان       ةادعائي تجرب » ناپذيري  بيان « استيسنظر    به

آگـاهي  «از ديدگاه عرفـا   . شود، قابل توجيه نيست     برآگاهي عرفي و روزمرّه ما اطالق مي      
وجه اشتراك اين دو نوع آگـاهي،   . گنجد  نمي» آگاهي عرفاني «در قالب مقوالت    » عرفاني

بنابراين، ممكن است منشأ مشكل زبان عرفـان،  . ندا»آگاهي«فقط در اين است كه هر دو  
كوشند بيـنش عرفـاني را        افراد عادي متعارف كه مي    . در تفاوت اين دو نوع آگاهي باشد      

گـويي فروكاهنـد، تـالش     تا سطح ديد خويش و شطحيات عرفـاني را تـا حـد پريـشان      
يـن تـالش    صل ا هاي عادي محدود كنند و حا       اند مشكل زبان عرفان را به دشواري        كرده

  :شود پسند است كه به برخي از آنها اشاره مي هاي عرف ارائه نظريه

  نظرية عواطف. 1
تـر و فرّارتـر دارنـد و هرچـه عميقتـر              تركيبي نامشخص » افكار«در مقايسه با    » عواطف«

تواند از احساسات سـطحي خـود سـخن          آدمي مي . باشند، بيان آنها دشوارتر خواهد بود     
عمق عواطفي از قبيـل     . ماند  خصيتش از عمق بلرزد، خاموش مي     بگويد؛ ولي آنگاه كه ش    

عشق، وجد، خشوع و حرمت دربارة چيزي قدسي و احترام انگيز، مشكل زبان را پـيش                
يابـد، عميقتـر از آن اسـت كـه در عبـارت               كه عارف در خود مـي      شور و حالي  . آورد  مي

  .افزايد بگنجد و اين واقعيت، بر مشكل زبان مي

  بررسي و تحليل
» ناپـذيري عرفـاني   بيـان «تواند از عهـدة توجيـه     ، اين نظريه به تنهايي نمي      استيسبه نظر   
عرفان فقط عاطفه يا شور و حال نيـست؛ بلكـه عنـصر اساسـي آن شـبيه ادراك                   . برآيد

عرفـا آگـاهي    . رسـد   هم به نظر عرفا مناسب بـه نظـر نمـي          » ادراك«است؛ هرچند تعبير    
رسـد نظريـة    نظـر مـي     بـه . داننـد   د و آن را فراتر از حد تقرير مي        يابن  ناپذير مي   عرفاني را بيان  

  .ورزد ها غفلت مي عواطف بيش ازحد بر نقش عاطفه و هيجان متكي است و از ديگر جنبه
ايراد اساسي اين نظريه آن است كه زبان حال سـنت عظـيم عرفـاني بـا آن مخـالف                    

طريـق تبيـين و توصـيف    كند كه مشكل مهـم عـارف در    است و از اين ديدگاه دفاع مي   
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نفـس  . اسـت » مـشكل منطقـي   «نيست؛ بلكـه    » مشكل عاطفي «آنچه مشاهده كرده است     
آگاهي «نسبت به   » آگاهي عرفاني  «.همراه آن » شور وحال «ناپذير است؛ نه      بيان» مشاهده«

 توجيـه  ايـن   را بـه اي بنيـادين، قيـاس ناپذيراسـت و ممكـن نيـست آن         به گونـه  » عرفي
  . مشكل زبان عرفاني درهمين مورد استريشة اصلي. فروكاست

انـد و در آن       ناپذيري تجارب عرفاني به نظرية عواطف، دل بسته         آنانكه برا ي توجيه بيان    
نـد و اگـر هـم انـس و      اطـالع   از آثار عارفان، غافـل و بـي       دارند،    گونه ترديدي روا نمي     هيچ

ت مخالفان اين نظريه بيني، حساسيت و همدلي ندارند؛ گرچه ممكن اس اطالعي دارند، ژرف
  ).با تصرف و تلخيص (295 ـ 293همان، (انديشي منتسب كنند  را به تعصب و جزم

  )كوردلي(= نظرية نابينايي معنوي . 2
نابينـايي  «ناپذيري تجارب عرفاني و عدم امكان انتقال آن را به ناعارفـان، بـه                 برخي بيان 

ها به كور مـادر زاد        شناساندن رنگ آنان مستند و آن را به عدم امكان         » معنوي و كوردلي  
دارد؛ امـا فاقـد     » چـشم سـر   «يعنـي   » بـصر «به نظر اينان ناعارف گرچـه       . اند  تشبيه كرده 

رو، عـارف بـصير و       ايـن  از. و باطن است و باطناً كور است      » چشم سرّ «يعني  » بصيرت«
بينادل از تفهيم چگونگي احوال خويش به ناعارف فاقد بصيرت، ناتوان اسـت و همـين               

  ).295همان، (ناپذيري احوال و تجارب عرفاني است  علت بيان

  بررسي، تحليل و نقد
  :دو اشكال بر اين نظريه وارد است

ر مادرزاد، يكـي    اشكال اول اينكه عدم امكان انتقال تصور رنگ به كمك الفاظ به كو            
 اصـل،    طبـق  . مطـرح كـرده اسـت      هيوماست كه   » اصالت تجربه «از مصاديق اصل كلي     

اين اصـل   . داشتن صورتي ذهني از تأثير يا كيفيتي بسيط بدون تجربة قبلي ممكن نيست            
لـذا تمـسك بـه آن       . بر هر نوع تجربة ديگر اعم از حسي و غيرحسي قابل اطالق است            

 ةصحيح نيست؛ زيـرا در ايـن صـورت، همـ          » تجارب عرفاني ناپذيري    بيان«براي توجيه   
ناپذيري احـوال و تجـارب عرفـاني،          ناپذير خواهد بود؛ در صورتي كه بيان        تجارب، بيان 

  .ويژگي منحصر به فردي است كه در ديگر تجارب، معهود نيست



wa  

60  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
مست

ز
13

88
  

ايراد ديگر اين نظريه آن است كه محل نـزاع در مـشكل زبـان در رابطـة گوينـده ـ       
 به غلط در شنونده قرار داده شده است؛ در صـورتي كـه محـل نـزاع در مـورد            شنونده،

در تجربه احساس رنگ و توصيف آن توسط بينا بـراي نابينـا،             . گوينده است، نه شنونده   
از جانب شنونده اسـت؛ ولـي در        مشكل فهم اين توصيف     . عيب و اشكالي وجود ندارد    

اش را ناگفتني     دارد و اوست كه تجربه     عرفاني، گوينده يعني عارف، مشكل زباني        تجربة
گويـد،   البته شنوندة ناعارف هم در فهم و درك آنچه عارف مي. داند ناپذير مي  و توصيف 

مشكل دارد؛ اما مشكلي كه اين نظريه درصدد حل آن است، مشكل مخاطب نيـست، بلكـه مـشكل                   
  ).296 و 295: همان(دو، فرق آشكار است  ناپذيري تجربة عرفاني است و ميان اين بيان

  بودن زبان عرفاني و ديني نظرية مجازي. 3
ناپذيري تجارب و احوال عرفاني، عجز فهم و فكـر آدمـي از شـناخت                 از اين منظر، منشأ بيان    

د؛ ولـي درقالـب     شو  تجارب و احوال عرفاني، اگرچه مستقيماً حاصل مي       . تجربة عرفاني است  
در برابر مفهومي وضع شده است، آنجـا كـه           و چون هريك از كلمات زبان        آيد  مفاهيم در نمي  

عبـارت ديگـر،      بـه . اي هم براي بيان آن وجود نخواهد داشت         مفهوم وجود نداشته باشد، كلمه    
شـايد دليـل    . نيز خواهنـد بـود    » منطوق«اند، فاقد   »مفهوم«چون احوال و تجارب عرفاني فاقد       

وحـدتي  «يـن باشـد كـه عـارف         آيد، ا   در نمي » هيأت مفاهيم «به  » تجربة عرفاني انفسي  «اينكه  
يابـد و در      شكل و خأل گونه است در مـي         را كه بي  » تمايز و عاري از همة محتويات تجربي        بي

جايي كه كثرت نباشد، مفهوم هم نخواهد بـود؛ زيـرا مفـاهيم، همـواره بـه كثرتـي از اجـزاي                      
بنـدي    گيرد و ذهن با ادراك وجـوه تـشابه و تفـاوت آنهـا بـه رده                  مشخص و متمايز تعلق مي    

احـوال عرفـاني را     » ناپذيري  مفهوم «فلوطين. آيد  بندي پديد مي    پردازد و مفاهيم در پرتو رده       مي
را متمايز از شناخت يا تفكر تجريدي در علم به ساير چيزها » واحد«پذيرد و ادراك آدمي از    مي
ند نـشا   كند و در جايگاهي فرادست علم حصولي مي         داند و آن را علم حضوري قلمداد مي         مي

 ).با تصرف و تلخيص (300 و 297همان، (كه مسبوق به مفاهيم است 
وي از سير انبيا در روشنايي هـدايت و   .  نيز بيانگر همين ديدگاه است     اكهارتسخن  

گويد و سه چيز را سـبب آنكـه گـاه             تابي آنان براي آموزش طريق معرفت، سخن مي         بي
  : دانسته استمانند، نهند و زبان دركام مي مهر خاموشي بر لب مي
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تر از آن اسـت كـه         تر و مرموز    اند، عظيم  لطف و عنايتي كه به نور بصيرت دريافته       . 1
  در فهم بشر بگنجد؛

  گنجد؛ آيد و در قالب بيان نمي اند، به تصور در نمي علو و عظمتي كه از حضرت حق دريافته. 2
. اننـد سـخن گفـت     اند، از اين راز سر به مهـر نتو          آنان چون به سر ربوبي پي برده      . 3

 يعني سـه دليـل   ؛داند، نه چيزي بيشتر  را تكرار دليل نخست مي    اكهات دليل دوم     استيس
 297همـان،  (داند  غه ميناپذيري مورد بحث را مبال وي بيان . يابد او به دو دليل تقليل مي 

 .))تصرف و تلخيصبا  (300و 

  بودن زبان عرفان دو روايت از نظرية مجازي
ـ          ز زبان استفاده مي   عارف با آنكه ا    پـردازد،     خـود مـي    ةكند و در ظاهر به توصـيف تجرب

آيـد كـه    اينك اين پرسش پـيش مـي    . ناپذير است   كلي وصف   مدعي است كه احوالش به    
توان  در زمينه اين پرسش، دو نظريه وجود دارد كه مي» كالم عارف چه كاركردي دارد؟   «

  :داند ان را زبان مجازي مياي دانست كه زبان عرف آنها را دو روايت از نظريه

  نظرية ديونوسيوسي) الف
وي .  منـسوب اسـت    ديونوسـيوس اي از قرن پنجم ميالدي به نام          اين نظريه به نويسنده   
تـوان    اي را براي توصيف احوال عرفاني يـا او صـاف خـدا نمـي                مدعي است هيچ كلمه   

حال در ايـن بـاره،      توان داد و در عين        كار برد و هيچ سلب و ايجابي به او نسبت نمي            به
  .كاربردن كلمات نيست اي جز به چاره

كوشد به اين پرسش پاسـخ   مي» اسماي الهي« در كتاب خود، موسوم به   ديونوسيوس
دهد كه كاركرد كلمات چيست؟ جانمايه كلي نظرية او در اين باب اين است كـه خـدا                  

 موجـودات  ةمالوهيت علت ه   «ديونوسيوسبه عقيده   . نفسه مترفع از هر صفتي است       في
گيري از كلمـاتي چـون        وي با بهره  . » آنهاست ةمنزه و مترفع از هم    خودش  ... است؛ ولي 

  ).304همان، (كند  ، برتربودن خدا را از كلمات بيان مي»فوق«و » ماورا«
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  بررسي و تحليل و نقد
ه طـور خالصـ    آنها را در كتاب خود بـه  استيساند كه  آورده      بر اين نظريه ايرادهايي وارد      

نبايـد كتـاب      ناپـذيري، مطلـق بـود، اوالً، خـود وي           آورده است؛ از جمله اينكه اگر بيان      
توانست چنين كتابي بنويسد؛ زيرا موضوع        نوشت؛ ثانياً، هرگز نبايد مي      الهي را مي    اسماي

. كلمات، عينيت يـافتگي افكـار اسـت     . توانست به ذهنش بيايد     اش نمي   و محتواي نوشته  
  . افتاديم ناپذير بود، اساساً به صرافت آن نمي طلقاً ناگفتني و بياناگر آگاهي عرفاني، م

   استعارهةنظري) ب
گذاريم، در    اي كه اسمش را الف مي        الف، يعني كلمه   نظرية دوم، برآن است كه اگر كلمة      

 معناست كه خدا علت الف است؛ ولي طبـق نظريـة اسـتعاره     بدان كار رود،   مورد خدا به  
كار رود، بدان معناست كه الف استعاره از چيزي است كـه در               ا به اگر كلمه در مورد خد    

  .ذات متحقق خدا يا تجربة عرفاني وجود دارد
 ربط ميان طرفين مجاز علّي است و ميان آنها عالقة سـبب و              ديونوسيوسي در نظرية 

» شباهت«مسبب برقرار است؛ حال آنكه در نظرية استعاره، ربط ميان طرفين استعاره در              
  .  وجه شبه يا شباهت، اساس هر استعاره يا تمثيل استاست و

توانند از اين واقعيت كه زبـان عارفـان در            بودن زبان عرفاني مي      استعاري ة نظري مدافعان
هـاي رايـج در توصـيف احـوال عرفـان             توصيف احوالشان غالباً استعاري است، از استعاره      
اي داللت دارد، تأييدي      ين تجربه وارگي چن   انفسي، مانند ظلمت و سكوت كه بر خأل و تهي         

همـة تمايزهـا در   . ظلمت به خأل شباهت دارد و وجه شبه آنها فقدان تمـايز اسـت      . بجويند
  .شود؛ چنانكه همة تمايزها و تعينات در خداوند، ناپديد است ظلمت ناپديد مي

ده و اي دلنـشين مطـرح كـر      گونه  در كتاب مفهوم امر قدسي نظرية استعاري را به         رودولف اتو 
  ).305 و 304همان، : ك.ر(آيد  به قالب مفاهيم در نمي» مينوي« است كه تجربة ديني  بر آن

  بررسي و تحليل و نقد
داند و با آنكـه خـود، زمـاني            نظرية استعاره را در معرض حمله ايرادهاي شديد مي          استيس

داند؛ زيرا  اقض ميتنمخيزد و آن را اوالً، با خود  مدافع آن بوده است، با آن به مخالفت بر مي
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. استعاره مستلزم شباهت و وجه شبه است و هرجا كه شباهت باشد، مفهوم نيز حاصل است
باشد كه از جهتي با آن شباهت داشته باشـد و دو چيـز              » ب«تواند استعاره از      الف وقتي مي  

بة عرفاني  شود الف استعاره از تجر      بنابراين، وقتي گفته مي   . گيرند  متشابه در يك رده قرار مي     
  .تواند در قالب مفاهيم درآيد است، برابر با اين است كه گفته شود آن چيز مي

كم از جنبة نظري قابل برگردانـدن بـه            دارد كه دست   اثانياً، زبان استعاري موقعي معن    
اسـت، هـم   » ب«استعاره از » الف«اگر . زبان عادي و حقيقي ـ در مقابل مجازي ـ باشد  

ه آنها كه استعاره است، بايد براي مخاطب معلوم باشد و گرنه            وجه شب » ب«وهم  » الف«
  ).307 و 306همان، : ك.ر(استعاره فاقد فايده خواهدبود 

  بودن تجربه نظرية پارادوكسيكال. 4
ناپـذيري    توان ادعاي عـارف مبنـي بـر بيـان           چگونه مي « در پاسخ اين پرسش كه        استيس

كنـد زبـاني كـه        كشد و ادعا مـي      يش مي  جديدي پ  ةنظري» ش را پذيرفت؟    تجربة عرفاني 
اسـت و   » متنـاقض   «گزيند، زبان حقيقي است، نه مجازي؛ در عـين حـال،              عارف بر مي  

  .مشكل زباني عارف در همين جاست
  .شمارآورد نمابودن تجربه به مي توان اين نظريه را پارادوكسيكال يا متناقض

داند و قـائالن      ور اعتنا نمي  را در خ  » پسند هاي عرف   نظريه«هاي موسوم به      وي نظريه 
به آنها را داراي دانش اندك از موضوع عرفان يا فاقد حساسيت و بصيرت كافي قلمداد                

هـا و از      بودن زبان عارفان را متفاوت از ديگـر نظريـه           كند؛ اما نظرية كنايي يا مجازي       مي
كند كه  داند و آن را محصول تفكر كساني معرفي مي          سنت و اعتبار عظيمي برخوردار مي     

كم آشنايي و اطالع عميق از متون عرفـاني داشـته و بـه آن                 اند يا دست    خود عارف بوده  
آوران عرصة انديشة عرفـاني غـرب، مـدافع ايـن نظريـه               بسياري از نام  . اند  حساس بوده 

در عين حال، اين نظريه نيز مورد مناقشه جدي قرار گرفته و ايراداتي كه بـه آن                 . اند  بوده
گيـرد و در       از آن هـم چـشم برمـي         استيسرو،    ازاين. پاسخ مانده است     بي اند  وارد آورده 

ناپـذيري بـا دو       خالصة نظريه او اين است كه بيان      . آيد  صدد ارائه راه حل جديدي برمي     
 نخست، اين است كـه      :كند   مسئله كمك مي     درگير است كه بازشناسي آنها به حل       همسئل
 دوم اين است كه آيا بعد از         دارد يا نه؟ مسئلة    عرفاني، كاربرد در خالل تجربة    » كلمه«آيا
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  استفاده كرد يا خير؟» كلمه«توان از  شود، مي تجربه، هنگامي كه تجربه به ياد آورده مي
دهـد،     به مسئلة اول اين اسـت كـه تجربـة عرفـاني، هنگـامي كـه دسـت مـي                     استيسپاسخ  

توان مفهـومي از چيـزي كـه     ايز نميتم ناپذير است؛ زيرا در وحدت بي كلي بيان  ناپذير و به    مفهوم
كـم    مفهوم، حاصل كثرت و دست    . دست آورد   اجزا و ابعاضي ندارد تا به هيأت مفهوم در آيد، به          

الفـاظ  :  است  بندي اجزا و ابعاض مشابه در يك رديف و تمايز آنها از ديگرگروه              دوگانگي و رده  
  .ربة عرفاني كاربردي نداردبنابراين، كلمه در خالل تج. آيند به دنبال مفاهيم پديد مي

يابد و مشاعر حـسي ـ عقلـي عـارف      اما آنگاه كه احوال و تجارب عرفاني پايان مي
تـوان از دو      كند و مـي     كلي فرق مي    آورد، موضوع به    آيد و آنها را به ياد مي        دوباره باز مي  

  :نوع آگاهي متقابل سخن به ميان آورد و تجارب را به دو رده تقسيم كرد
  هاي متمايز و متكثر؛ تجربه. 1
 .هاي نامتمايز و فرداني تجربه. 2

عـدم  . استفاده كنـيم  » كلمات«توانيم از     ايم، مي   در اين هنگام كه به مفهوم دست يافته       
تفكيك ميان اين دو وضع، به اين نظريه انجاميده است كه حتي از خاطرة تجربة عرفاني                

 استفاده از مفاهيم در طـي تجربـه،         توان جز به زبان مجازي سخن گفت و امتناع          نيز نمي 
  .درخاطرة آن هم صادق است

 واقعيت اين است كه سخنان عرفا بيانگر اين اسـت كـه آنـان حتـي در توصـيف                  اما
  .ناپذيري آنها قائلند اند و همچنان به بيان تجارب عرفاني خود با مشكل عظيمي مواجه

اند، كلمـات از ميـان         دوخته گويند دهانشان را    وجود اين مشكل و با آنكه مي       آنان با 
 احوال و تجارب خـود را غالبـاً بليـغ و رسـا توصـيف                ةكند و خاطر    لبانشان سرريز مي  

  ).311 ـ 308همان، : ك.ر(كنند  مي

  بررسي و نقد
 نيز از نقد مصون نيست و راه حل او هر چند داراي نقاط قوت اسـت، در             استيسنظرية  
  : كافي است؛ زيرا ناناپذيري تجارب عرفاني،   مشكل بيان حل

ــل . 1 ــتيسراه ح ــيف  اس ــه توص ــاظر ب ــاي   ن ــطحيات و  ه ــرو ش ــاني در قلم عرف
نمـا نيـستند،     هاي عرفاني را كـه متنـاقض        نماهاست و بخش عظيمي از توصيف      متناقض
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  .هاي نظرية او عدم جامعيت است بنابراين، يكي از نقص. شود شامل نمي
  استيسكه نظرية  ارب عرفاني است؛ در حاليناپذيري تج محل نزاع و مشكل اصلي، بيان. 2

چرخد كه چون متن تجربة عارفان، متناقض است، زبان و توصـيف عارفـان از     بر اين مدار مي   
نماسـت كـه    زبانش فقـط بـه ايـن جهـت متنـاقض       : گونه و متناقض نماست     شطح«تجاربشان  

  ).318ان، هم(» كند نماست؛ يعني زبان تجربه را درست منعكس مي اش متناقض تجربه
 نماسـت؛   توصيف او متناقض توصيف كند؛ اماتواند تجارب خود را      بنابراين، عارف مي  

ناپذيري است كـه بايـد علـت          هاي تجارب عرفاني، توصيف     كه يكي از ويژگي     در حالي 
 .دست آورد اصلي آن را به

و گونه كثرتي     تجارب عرفاني وحدت كه با يگانگي و وحدت همراهند و در آنها هيچ            . 3
پذيرنـد؛ منتهـا بيـان         بيـان  هناپذيرند، براساس ايـن نظريـ       در نتيجه مفهومي وجود ندارد و بيان      

 ).400: 1380فعالي، : ك.ر(نما و پارادوكسيكال است  عارف، منتاقض
بودن تجارب يا زبان تجارب در محـدودة منطـق عرفـي              نما  پارادوكسيكال و متناقض  

ــت ــاني را   . اس ــارف عرف ــد و مع ــر مواجي ــو«اگ ــقف ــشكل  » ق منط ــر م ــدانيم، ديگ ب
  ).421 و 420همان،  (به يا زبان از ميان برخواهد خاستبودن تجر پارادوكسيكال

بر آمده » ي زبان عرفانيشناس ييبايز«بعد برخي از نويسندگان معاصر در مقام بيان     . 4
 ي كس  را و عارف دانسته   ني و د  اتي نسبت به اله   ختيشنا  و جمال  ينگاه هنر  را   عرفانو  
 ي و هنـر   ختيشـنا   جمـال  ،ي ذوقـ  ي و مذهب خـود بـا نگـاه        نيدبه  كه  اند    رفي كرده مع
ـ   .  عارف است  يابزار هنر ،  زبان از نظر اين عده،      .نگرد  مي ،  عرفـا  ي هنـر  ةسـاحت تجرب

 صـورت  يشناخت  جمالرينظ يهاي ب  است كه تجربه  داني م نيساحت زبان است و در هم     
  كنـد  انيـ  خود را با ابزار زبان ب      يي روح ها  ه تجرب نيتر دهيچيكوشد پ   عارف مي . رديگ  مي

  ).1: 1385ي، نيحس(
 و تناسـب و تـوازن و        ي چون وحدت و همـاهنگ     يباشناختي ز يارهايبا مع زبان عرفان،   

 جهان كهنه، در نظـر مـا      در زبان عرفان ،     . است يبررسقابل  ...  و الياستفاده از انواع صور خ    
شود، با زبان عرفان  يت جهان كه دمادم نو ميعبارت ديگر، واقع به. كند  جلوه مي نوهنرمندانه

  : گويد  به زيبايي و هنرمندانه از آن سخن ميمولويشود؛ چنانكه  از آن پرده برداشته مي
  خبر از نو شدن اندر بقا بى  شود دنيا و ما هر نفس نو مى

 ).54 ،دفتر اول: 1374مولوي، ( 
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 ينگاه عرفان و  در برابر ما قرار دهد      زيبا   يانداز  روزمره را با چشم    يزندگزبان عرفاني،   
 .كند پويا و آدمي را عاشق لقاي خدا معرفي مي ي را با صورت و نقشندي زي ننيبه د
 ،ي هنر  و زيانگ ي دل آثارعرفاني، آنها را به      در آثار نظم و نثر       يشناس  جمال يمبانحضور   

انون جمـال و     و مواجهة مستقيم با حقيقـت، بـا كـ          عارف در حالت شهود   . بدل كرده است  
  .كند آشكار مي با زبان عرفاني  راي جهان هستيرازهاو ند ك زيبايي ارتباط بر قرار مي

 نظرية مختار 
. است» نقص منطق زبان عرفي   «ناپذيري تجارب عرفاني، در        مشكل بيان  ريشة اصلي 

الضمير و انتقال به ديگران وضـع         هاي عرفي و براي ابراز مافي       براي آگاهي » زبان عرفي «
هـاي عرفـي كارسـاز اسـت و در قلمـرو              اين زبـان فقـط در حـوزه آگـاهي         . شده است 

تأسيس زبان و اصـطالحات خـاص       . هاي عرفاني و تجارب دروني كارايي ندارد        آگاهي
تاريخ تكون و تطور عرفان و زبان ويـژه         . حوزة عرفان، پاسخي به همين نياز بوده است       

نگر اين واقعيت است كه زبان عرفان اصـوالً  است ـ بيا » زباني رمزي و نمادين«آن ـ كه  
در حـوزة تجـارب درونـي و        » نقـص زبـان عرفـي     «است و براي جبـران      » زباني ديگر «

  .مواجيد و معارف عرفاني وضع شده است
توان گفت ريشة اصـلي مـشكل زبـاني عـارف در نقـص و نارسـايي و                    بنابراين، مي 

 نهفته است و عرفـان داراي زبـان     تنگناي زبان عرفي نسبت به مواجيد و معارف عرفاني        
  .ناميد» منطق زبان رمزي«توان آن را  ديگري است كه مي

گنجـايش و ظرفيـت تجـارب       » زبان عرفـي  «زبان حال و مقال عارفان اين است كه         
  :  گويدشبستري. قابل بيان نمي باشند» زبان عرفي«عرفاني را ندارد و تجارب عرفاني با 
   بحر قلزم اندر ظرف نايدكه  معانى هرگز اندر حرف نايد
  چرا چيزى دگر بروى فزاييم  چو ما از حرف خود در تنگناييم

  :گويد مي در اين باره مالّى روم
من دلدار  و  نديشم  ا افيه    گويدم منديش جز ديدار من  ق
  تا كه بى اين هر سه با تو دم زنم  لفظ و حرف و صوت را بر هم زنم

  ).106دفتر اول، ، 1نيكلسون، ج( 
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هاي پيشين را ندارد و دقت در كلمات عرفـا هـم آن را             هاي ديدگاه    نظريه، نقص  اين
  .كند تأييد مي

باور فيلسوفان، نفس آدمـي   به. ، تحليل خاصي دارد»تعبيرات عرفاني«فلسفة اسالمي دربارة  
شود و از آن، به حـس         هاي آن در قوة خيال منعكس مي        اگر به جهان قدس متصل گردد، يافته      

گـردد و همـين       به قوة خيال منعكس مـي      نتقل گرديده و بار ديگر از حس مشترك،       مشترك، م 
هـا از     هـا و كنايـه      هـا و اسـتعاره      گردد و تمثيل    امر، باعث ارتباط معاني معقول به محسوس مي       

  ).408 و 407، 3: 1375ابن سينا، (آيند  هاي ايجاد شده توسط قوة خيال، پديد مي مناسبت
اي است؛ ولي درك آنهـا        ت عارفان، داراي معنا و ارزش ويژه      نتيجة بيانات و اظهارا     

بهره نباشند    طور كامل، براي كساني ميسر است كه اهل فن بوده و از معارف ذوقي بي                به
  ).7: 1381قيصري، (

 بايـد ديـد منـشأ آن         امـا .  عارفان، همداستانند  ةهم» ناپذيري تجارب عرفاني    بيان«در  
در گوينده است يـا شـنونده؟ در معنـا و مقـصود             چيست و ريشة مشكل در كجاست؟       

است يا در لفظ و تعبير؟ مشكل متكلم و گوينده چيست؟ مشكل اين است كـه عـارف                  
هنگام وصول و فنا آنچنان در درياي حقيقت، مستغرق است كه نمي تواند نقش خود را                

  :يمولوبه گفته . عنوان عنصري مؤثر در اداي مقصود و بيان تجارب، ايفا كند به
  شرح آن ياري كه آن را يار نيست  من چه گويم يك رگم هشيار نيست

  ).10دفتر اول، : 1387مولوي،   (
  ):عليه الرحمه (سعديو به گفته 

  نشان چه گويد باز بي دل از بي  گر كسي وصف او ز من پرسد
  ).24: 1375سعدي،  (   

مكاشـفت مـستغرق   يكي از صاحبدالن، سر به جيب مراقبت فرو برده بـود و در بحـر                «
ازين بستان كه بودي مـا را چـه         : كه از اين معامله باز آمد، يكي از دوستان گفت           حالي. شده

تحفه كرامت كردي؟ گفت به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پركنم هدية                
  ).24: همان(» چون برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت. اصحاب را
طور كلي هرگـاه شـديداً تحـت تـاثير            شناسي نيز اين مسئله قابل توجيه است كه به          رواناز نظر   

  . و آگاهي عرفاني هم در اين قلمرو قرار دارداندم احساساتمان قرار بگيريم، زبانمان از گفتن باز مي
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در مخاطب و شنونده چه مشكلي وجود دارد؟ مشكل مخاطب سخنان عـارف ايـن               
 آن را    اسـتيس مبتالست و چنانكه پيش از اين ياد كـرديم،          » عنوينابينايي م «است كه به    

اين مشكل عارف نيز مورد قبول و       . قلمداد كرده است  » كوردلي=«نظرية نابينايي معنوي    
شنوندة ناعارف، در حقيقـت فاقـد حـسي اسـت كـه             . تأكيد عرفاي شرق و غرب است     

ي كـه در بيـت منـسوب بـه          تعبيـر   توان با آن به ادراك حقايق عرفاني پرداخت و بـه            مي
  :است  آمده است، عارف، گنگي خواب ديده و مخاطب، كرشمس

  من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش من گنگ خواب ديده و خلقي تمام كر
  :و به گفته مولوي

  بداند كه تهيست زانكه موسي مي  كوه بيچاره چه داند گفت چيست؟
  لــطف روح تــن رد زاندكــي دا  داند به قــدرخويشتن كـــوه مــي

  ).1900: 1899دفتر پنجم، ابيات : 1374مولوي، (
  :در مقاالت شمس تبريزي آمده است. مشكل ديگر، مشكل زبان و تعبير است

گويد چندانكه    عرصة سخن بس فراخ است كه هر كه خواهد مي         : شيخ محمد گفت  «
  سخن پيـشترآ   از. عرصة سخن بس تنگ است، عرصة معنا فراخ است        : گفتم. خواهد  مي
  ).96: 1377تبريزي، (»  فراخي بيني و عرصه بينيتا

  نتيجه گيري
 خاصـي   ةگرچه در باب زبان عرفان، نظريات گوناگوني ارائه شده و ممكن است هر كدام به جنب               

رسـد ريـشة اصـلي، مـشكل          نظـر مـي     نظر داشته باشند كه از آن نظر، موجه جلوه كنند؛ ولي بـه            
» زبان عرفـي  «بايد جستجو كرد؛ زيرا     » نقص منطق زبان عرفي   «ي را در    ناپذيري تجارب عرفان    بيان

هاي عرفـي كارسـاز      اين زبان فقط در حوزة آگاهي     . هاي عرفي وضع شده است      براي بيان آگاهي  
تأسيس زبان و اصطالحات    . هاي عرفاني و تجارب دروني كارايي ندارد        است و در قلمرو آگاهي    

» زباني رمزي و نمـادين    «زبان ويژة عرفان،    . ياز بوده است  خاص حوزة عرفان، پاسخي به همين ن      
در حوزة معـارف عرفـاني      » نقص زبان عرفي  «است و براي جبران     » زباني ديگر «اين زبان،   . است

 اصلي مشكل زباني عارف در نارسايي زبان عرفي درمـورد معـارف             ةپس ريش . وضع شده است  
   .توان ناميد مي» مزيمنطق زبان ر«عرفاني نهفته است و زبان عرفان را 
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