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1. Introduction
Mystical texts are worthy of research from different aspects and often
have deep content relevant to human life, and since these experiences
are the product of the mystical intuitive and personal experiences of
mystics, they can be a resource for an ethical, aesthetic and
perfectionist style of life. Given that, the origins of mystical
experiences are deep human discoveries, intuitions, and personal
epiphanies, and such experiences are not easily expressible or
conveyable through typical linguistic mediums. Rather, they are
rendered through a peculiar mystical language, known as allusion,
which is abundant with symbols, allegories, dichotomies, paradoxes,
figures of speech, images and so on. As a result of this metaphorical
language, these mystical texts seem ambiguous and interpretive, and
consequently lead to multi-layered and ambiguous concepts. Naturally
any interpreters and readers of such texts may represent them in
various and even contradictory ways though they simply attempt to
represent and explain such unique experience. The expressive tools
and tricks of language are intermediaries that demystify the ethereal
language of the mystic kingdom to the materialistic and worldly
concepts understandable for the addressees.
“Words” are the key to entering mysticism and navigating the text,
which are no longer useful after entering it. The use of conventional
language in the unconventional realm throws the meanings of
language into the abyss of ambiguity and obscurity, and provides the
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basis for interpreting and returning the form of language to original
meanings that the interpreter assumes to be the “truth”.
This article studies Shams Tabrizi's Discourse which are full of
profound mystical allusions and meanings. They are the spoken
language of his time conveyed orally by heart, not written by others,
nor written by Shams himself.
2. Methodology
This research has been done in a descriptive method - based on library
tools and the method of collecting data and information in the form of
research, which is one of the most important literary points of this
article.
In this research, a dialogue has been conducted between Shams'
Discourse and other mystical books, an intertextual dialogue about
four motifs of “reason and love”, “divine vision and manifestation”,
“determinism and free will”, and “Remembrance (Zikr)”. These
motifs have been studied in other mystical books such as Kashf alMahjoub, Qashiriyya’s Treatise, The Tamhidaat by Aynol-Ghozat and
Masnavi-ye-Ma'navi where the views of other Mystics might be
aligned in or opposed to Shams’s thoughts which will be discussed in
details. The author attempts to get the semantic levels of Shams’s
Discourse and to remove the ambiguities of the text as much as
possible through studying and receiving Shams’ intuitions. It makes
an intertextual and hyper textual comparison with other well-known
mystical texts as well.
3. Discussion
If we take a brief look at the history of art, we will see that one of the
important features of art is human's confrontation with the unknowns
and darkness of his/her existence and inconceivable concepts of the
life in general. Unknowns inherently create ambiguity.
The common features of all kinds of ambiguities are the existence of
complexity in speech and meaning, breaking the norm of everyday
communication of language, deviation from terms with a definite and
clear significance, and implying double or multi-layered meanings.
Poetic ambiguity roots in the vagueness of a unique poetic
perception. Such ambiguity associates with the mystical experiences,
discoveries and intuitions which is the main topic of present article.
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Considering the fact that mystical experiences do not fit into the
interpretation and the mystics attempt to reflect the effects of their
experiences and share their experience with others, they must
inevitably convey it through language as a medium. However, very
soon it will be realized that the words do not have the potential
capability to fill the gap between the abstract and the material world;
therefore, in astonishment, the mystic feels a contradiction between
the worlds of "was" and "is".
Shams, considering such experiences, did not reckon the form of
language as a proper measure for transcendental experiences and
mystical intuitions. According to Shams, language is the realm of
appearance and mysticism is the inner knowledge. Hence, Shams
regarded the realm of language as too narrow to reveal true
cognizance.
The nature of Shams 'experiences is ambiguous, and this ambiguity
inevitably settles in Shams' language. To diminish these ambiguities,
the entire text of Shams’ Discourse was examined and all the motifs
of “reason and love”, “divine vision and manifestation”,
“determinism ”, “free will” and “remembrance” were collected, and
finally through intertextual studies, the world and thought of Shams
was uncovered.
For Shams the essence of love equals the God, or at least he elevates
it to the divine level. Elsewhere, he associates it with necessity;
hence, we come to the conclusion that God correlates highly with
necessity.
According to Shams, the attributes of "reason" are the attributes from
which "love" is devoid. Being veiled, unable to get to the end of the
path, being sluggish, being mortal, being cowardly and unable to go
far are all the attributes of reason, so the attributes of love are in exact
contrast with these attributes.
The confusion of reason in describing the Beloved is also one of the
attributes of reason. According to Shams the language of reason is
paralyzed in expressing the attributes of love, lover and beloved; love
is a phenomenon that can be discovered rather than learned or
acquired. In the mystical tradition and Persian literature, it is a
famous saying that the lover is blind and is unable of seeing the
ugliness of the beloved. However, based on Shams thought the lover
is not blind or deaf. What the lover receives is the real vision. The
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lover sees everything as it should be. If the lover pays less attention to
the imperfect part of the object of love, it is because those faults are
mortal and the essence of the beloved is eternal.
There is also a delicate understanding of the place of love, which is
the heart. Shams believes that a lover is not a person who has a heart;
rather, is a person with a self-less heart. In other words, the more
broken and melted heart, the more room is for God in that heart.
In manifestation, the divine essence is revealed and displays itself to
the special human (that is the mystic). The mystic sees the
manifestation of God. But Shams, with his intellectual delicacy
uncovers secrets in the veil and ambiguity, and points out that when
manifesting, neither "I" remains, nor "seen" nor "seeing action"
because manifestation is nothing but the encounter itself.
Here Shams, as in most of other cases has his own particular view of
the issues. He has distanced himself from the dominant discourse
when it comes to the discussion of "determinism and free will". He
inaugurates a new method to the subject. Shams believes that
determinism is prismatic. Shams considers determinism as the
mission of the prophets who are responsible for conveying the divine
message. According to Shams, the determinism that mystics argue is
not a determinism that is understood by common sense. Importantly,
for Shams determinism exists in the essence and nature of creation.
Shams considers God as an independent agent. Likewise, he believes
in the free will of human.
Shams has also seen Remembrance (Zekr) differently from other
mystics and in his view Remembrance (Zekr) is not what other Sufis
have expressed in the form of gnostic and mystical terms. Shams
perceives Remembrance not as a survivor that saves a person from
the abyss of negligence that prevents the destruction of the human’s
heart. Rather, his interpretation of Remembrance and its function is
completely earthly and terrestrial. So what is the path to salvation?
What is the food of the soul? Soul can be feed with silence and it is
nothingness and annihilation. Additionally, Shams criticizes the
rituals of Remembrance practiced by the Sufis, and he is aware that
the Followers (Moridan)’s Remembrance performed by the Sufis,
must go far beyond the mere rituals.
What can be deduced from these few basic and central concepts of
Sham's Discourse is that ambiguity and plurality are the nature of
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mystics' language and high mystical concepts do not fit in the limited
capacity of words and phrases and sometimes language itself can be
an obstacle to convey the true perception. Therefore, a particular
language is needed to receive and understand the experiences and
perceptions of mystics. A remarkable strategy to understand Shams’
language and diminish its ambiguity and reduce its complexity is
through referring to his articles and interpreting his comments and
illuminations. In other words, mystical texts and mystics' expressions
can be understood through the mystics attempt in their articles where
they try to put their experiences into a conveyable medium.
4. Conclusion
The mystic's perception of the world and its phenomena is
unmediated by conventional medium and is far beyond the text, the
poetry and any other conventional tools of transmitting the pure
original experience. Carrying such experience, the mystic world
would be peculiar and obviously different from the conventional
world; for them, the mystic’s life is a matrix of marvels and
labyrinthine world uncovered which is inaccessible for others.
According to Sufism, meanings are transcendental and are understood
only when seen in intuition or through manifestation. They believe
that the fundamental concepts are comprehended through
enlightenment. In fact, in mysticism, enlightenment is an interpreting
means that bridges the word and meaning (the signs and the
concepts).
Similar to other original mystics, Shams has turned away from the
appearances of meanings and intentions and has paid attention to the
fundamental issues that are experienced by the mystics and the
concepts that are related to the depths of existence. The language that
Shams chooses as his medium to explain and interpret these mystical
concepts is paradoxical, poetic and ambiguous which results in
different layers of meaning.
Keywords: Maqalat-e Shams-e Tabrizi (Discourse of Shams-i
Tabrīzī), ambiguity, mysticism, meaning.
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چکیده
از آنجا كه زبان عرفان تجربههای شهودی و دريافتهای آنسری عارفـان را دروـود پیدیـده
دارد و ابزارها و شگردهای متنوّع و متلوّنی برای محسوس و ملموس ساوتن آنها توسط عارفان به
كار گرفته می شود و از سويی نیز زبانی معناگراست ،عمدتاً اليههای معنـايی نندگانـهای را در بـر
دارد و اغلب با تأويل و تفسیرهای مختلفی همراه است .تالش عارف برای بیان نند ژرف سـاوت
دريک روساوت واحد ،از علل ديگر تأويلپذيری و مهـ تـر از همـه ايهـام و ابهـام معنـايی متـون
عرفانی است و عارفان بر اين عقیده اند كه زبان معمول آدمی توانايی انتقال تجربـههـای عرفـانی را
ندارد .در میان بزرگان ادب فارسی ،نهرة شمس همواره در هالهای از ابهام نهان گشتهاست و يکی
از علل اين را می توان زبان مبه وی در مقاالت شمس دانست .مقـاالت شـمس سرشـار از ابهـام و
هنجارگريزی های زبانی است كه درک و فه معنا را به پردة تعويـ وتـاویر وگـاه عـدم دريافـت
درست میكشد .در اين پژوهش به بررسی عوامل و علل رازناكی -كه گشايش آنهـا مسـیر ورود
به جهان انديشه وشخصیت شمس و به تبع آن راهی به جهان مولوی است -وواهی پرداوت و بـه
رفع ابهام وگشايش سطوح معنايی در بروی از گزاره های مقاالت شمس اقدام وواهی كرد .بـرای
تالش درانجام بهتر اين پژوهش تنها به نهار مفهوم بلند عرفانی-كه در مقـاالت از ار واعتبـاری
واص برووردارند -می پردازي و نشان وواهی داد ابهـام در مقـاالت شـمس عـالوه بـر آنكـه از
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ويژگی های زبان عرفانی است ،برآمده از تجربیات عرفانی واص شمس و نگرش او به ماهیت زبان
نیز هست.
واژههایکلیدی :مقاالت شمس ،ابهام ،زبان عرفان ،معنا ،ننداليگی ،نندمعنايی.

 -1مقدمه
متون برجستة عرفانی از مناظر و زوايای مختلـ

شايسـتة تحقیـ و تفحـ

انـد واغلـب

دارای مطالبی عمی ونکتـههـايی ارزنـده و دروـور حیـات بشـرانـد و از ايـن بـاب كـه ايـن
تجربهها محصول و دستآورد دريافتهای قلبی و تجربههای شخصی عارفاناند ،میتواننـد
پشتوانهای برای زندگی اوالقمدار ،زيبا وكمالطلبانه باشند .بـا توجـه بـه ايـنكـه واسـتگاه
تجربه های عرفانی ،كشـ  ،شـهود و درک عمیـ انسـانی اسـت و ايـن تجربیـات بـه گفتـة
معمول عبارت درنمیآيند ودركالم نمیگنجند ،نانار به زبان وـاص عرفـانی-كـه ازآن بـه
اشارت ياد می كنند -بیان میگردند واين زبان ممکن اسـت سراسـر نمـاد ،تصـوير ،تمثیـل،
متناقض نماو ...باشد و درنتیجه ،مبه و تأويـلپـذير و ابزارهـايی را كـه گوينـده بـرای بیـان
آنها بهكارمیگیرد ،معنا را ننداليه و مبه سازد و اين فرصت بـه مخاطـب داده مـیشـود
كه آن بیانات را به انحای مختل

تفسیر كنـد هرننـد منرـور گوينـده ،تعريـ

و تبیـین و

تشريح آن تجربة شخصی و منحصربهفرد باشد .ابزار وشگردهای بیانی زبان اشاری ،وسـايط
رسانه ای گويايی هستند كه معنا را از عال ملکوت عارف ،به جهـان ملـک مخاطـب فـرود
می آورد و منتقل می كند« .ايزوتسو» در اين وصوص نکات وـوبی را بیـان داشـتهاسـت .او
كلمه را به دنیای مادی و اشیای محسوس «مُلـک» نسـبت داده و منشـأ معنـی را عـال مجـرد
(ملکوت) دانسته است .از نرر وی كلمه ،نقطة كونکی در مقابل عرصـة گسـتردة معناسـت
كه آن به مثابة دروازة تنگی ،ذهن را قادر میسازد تا به اقلی بیحدوحصر معنا قدم بگذارد.
در اينجا معنا نیز كامالً مستقل از لفری است كه بر آن داللت دارد .گويی بـه میـل وـود بـا
انعطافپذيری حیرتآوری متناسب با درجة تجربی و شعور انسان به رشد و بالنـدگی وـود
ادامه میدهد .با اين حال انترار دريافت و درک درسـت و كامـل از معـانی ريختـهشـده در
قالب كلماتی كه دارای پشتوانة تجربة عرفانی عمی باشد ،وواننـده را بـا مشـکل عديـدهای

بهار و تابستان 1411

پردههای ابهام در الیههای معنایی مقاالت شمس

روبهرو می سازد .در حقیقت شخ

731

ناگزير اسـت از كلمـات بـه عنـوان تختـة پرتـابی بـرای

پرش به درون دريای معانی استفاده نمايد( .ن .ک .لويزن)450 :0914 ،
كلمه ،كلیدی برای فتح باب عرفان است و راهیـابی بـه درون مـتن كـه بعـد از ورود بـه
اقلی پهناور آن ،ديگر بهكار نمی آيد .كلید ورود به صحرايی است كـه هـزاران نفـر در آن
گ شدهاند .ايـن كـاركرد و هـ ننـین بـهكـارگیری زبـان متعـارف در قلمـرو نامتعـارف و
نامألوف ،معانی زبـان را در ورطـة ابهـام و پوشـیدگی مـیانـدازد و زمینـه را بـرای تأويـل و
بازگرداندن صـورت زبـان بـه سـوی معـانی ای كـه بـه پنـدار مـأول ،حقیقـت اسـت ،فـراه
می آورد .اگرنه وجود فاصـلة میـان تأويـل و حقیقـت ،مـا را از پـذيرش بـیننـدونـون و
بیدغدغة معنای حقیقی بینیاز نمیسازد ولی باز از رويکرد به تأويل راه گريزی نیست.
در اين میان مقاالت شمس كه به زبان گفتار روزگار وـود اسـت نـه نوشـتار و حاصـل
شنیده های ديگـران اسـت و نـه نوشـته و قلـ نوشـتاری ومکتـوب شـمس ،سرشـار اسـت از
اشارات و معانی عمی عرفانی.
هدف عمده و برجسته ،از نگارش اين پژوهش آن است كـه بتـوانی از سـطوح معنـايی
مقاالت شمس باوبر شوي  .از آن جايی كه شمس دارای مرتبة بلند عرفـانی اسـت ،زبـان را
در انتقال معنا عاجز می داند و در متن مقاالت كوشیده است ظرفیت زبان را گسترش دهد تا
بتواند معانی بلند عرفانی را كه نتیجة كش

و شهود وی است ،به بیان درآورد.

 -1-1بیان مسئله

مقاالت شمس با آنكه جايگاه ويژهای در تاريخ ادبیّات و عرفـان ايرانـی دارد ،بـه شـیوهای
دروور ،مورد مطالعه پژوهشگران قرار نگرفتهاست .ابتدايیترين دلیـل ايـن امـر را مـیتـوان
آشفتگیها و از ه گسیختگیهای متن مقاالت دانست.
« تجزيه و تحلیل كامل مطالب ،موكول به تهیه و تثبیت يک متن منقح و انتقـادی از مقـاالت و
گشودن گره كور روايت های آشفته و دره و مکرر نسخه های كهنی است كـه در كتابخانـههـای
مختل

استانبول و كتابخانة تربت موالنا در قونیه ،وجود دارد( ».شمس تبريزی :0940،مقدمه )91

امّا آشفتگی متن مقاالت دلیل كافی برای ابهام زبان آن نیست .در نرر ما مه ترين عامل
ابهام متن و يا بروی عبارات مقـاالت شـمس ،اسـتفاده از زبـانی سرشـار از ابهـام شـاعرانه و
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نیمه شاعرانه در میـان معـانی اسـت .در زبـان روزمـره و ارتبـاطی عـام ،رابطـة دال ،مـدلول و
داللــت برقــرار اســت بــه عبــارتی در انتقــال تجربــة روزمــره بــا قــوانین و قــرارداد از پــیش
تنری شده ،زبان طبیعی به بازتولید وود میپردازد و نیزی تغییر نمیكند امّـا انتقـال تجربـة
شاعرانه و عارفانه نیازمند شکستن قواعد و ورو از هنجار زبان است« .زمانی كه عرفا زبـان
را اجباراً برای تبیین امور عال باال بهكارمیبرند ،پـی وتـاب برمـیدارد و انـواع انحرافـات و
تحريفات به وود میگیرد و به صـورت نقـیضگـويی ،شـطحیات ،تناقتـات ،قـول محـال،
غرابتگويی ،ابهام و نامعقولگويی در میآيد( ».استیس)410 :0901 ،
اين امر و نگرش واص شمس به زبان كه عرصة آن را برای بیان تجربیات عرفانی تنـ
مـی دانـد ،موجـب ابهـام در مــتن مقـاالت شـده اسـت .ابهــام در لغـت بـه معنـی پیدیــدگی،
پوشیدگی ،پوشیده گفتن ،مجهول گذاشتن ،تاريکی ،مجهول و مطل و بـیقیـد رهـا كـردن
نیزی است( .دهخدا ،ذيل مدول ابهام) امّا در اصطالح ادبی ابهام عبارت است از:
« هر كلمه ،اصطالح ،عبارت ،جمله يا متنی كه در هنگام مطالعه ،بـه درسـتی و قطعیـت فهمیـده
نشود و ذهن مخاطب را به بیمعنايی ،نند معنايی ،يا به معنايی نامتعارف و يا فراتر از صورت آشـنا
و معمول وود داللت دهد ،از مصادي ابهام محسوب میشود( ».شیری)00 :0941 ،

بنابراين ابهام شامل هر نیزی كـه موجـب اوـتالل در معناسـت ،مـیشـود .در ايـن بـین
شــمس تبريــزی بــا تجربــههــای عارفانــه و گفتارهــای وــاص وــود كــه در بســیاری از
جهتگیریها ،والفآمد عادت است ،بر ابهام هر نه بیشتر سخنان وويش افزودهاست.
 -2-1پیشینۀ تحقیق

متون عرفانی به واسطة بیان تجربههای شهودی و وحدت حال در عال امر همواره در بیـان و
عبارت در عال ول ناگزير از ابهامهای معنايی میشوند و پژوهشگران همواره درتالش اند
تا بتوانند وردهای از اين تجربیات را در اوتیار مخاطبان بگذارند .بـا جسـتوجـويی كـه در
حیطة پژوهشهـای موجـود از مقـاالت شـمس داشـتهايـ و بـا تحقیـ مـا درمقالـة حا ـر
تاحدودی همپوشانی دارد به نمونه هايی كه يافتهاي اشاره میكنی :
«ويژگــیهــای زبــان عرفــانی شــمس تبريــزی» ( )0911ايــن مقالــه بــه مطالعــة مــوردی
ويژگی های زبان عرفانی در مقاالت شمس پرداوتهاست .
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«بررسی عوامل سازنده ابهام در مقـاالت شـمس بـا تاكیـد بـر مسـاله انسـجام دسـتوری»
( )0911در اين پژوهش ،نويسنده ،در منشاء ابهام در متن مقاالت شمس سخن مـی گويـد و
با استفاده از روش تحلیل كالم و بحث انسجام دستوری كه شامل ارجاع و حذف مـی شـود
به اين پرسش وواسته پاسخ میگويـد كـه« :نـه عـواملی سـبب پديـد آمـدن ابهـام در مـتن
مقاالت شده است؟»
«تأويل در مقاالت شـمس» ( )0949ايـن مقالـه ـ بـا رويکـرد هرمنوتیـک معاصـر ـ بـه
طبقهبندی و تحلیل نگرههای تأويلی شمستبريزی در باب آيات و روايات پرداوته است.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
ووانندگان و جويندگان معانی موجود در متن مقـاالت شـمس ،بـا ابهـام و پوشـیدگی معنـا
مواجهاند .در پژوهش حا ر تالش كردهاي به كمک نگاه و سخنان شمس تبريزی به زبـان
و معنا و با انتخاب نند مو وع برجستة عرفانی موجود در مقاالت شمس به تجزيه و تحلیل
جوانب ابهامهای مقاالت بپردازي و به اين پرسش پاسخ میدهی كه نه عواملی موجب بـه
وجود آمدن ابهام در مقاالت شمس شدهاند و نگونه می توان معنا را دريافت؟
 -2بحث
اگر نرری اجمالی به تاريخ هنر بیندازي  ،وواهی ديد كه يکی از ويژگیهای مه هنـر،
رويارو كردن انسان با مجهوالت و تاريکی های هستی وـود و جهـان بـه طـور كلـی اسـت.
مجهوالت ،وود موجب زايش ابهام می شوند .به زبان ويتگنشتاينی ،جهل و تاريکی و ابهـام
«شباهت وانوادگی» با يکديگر دارند .مـی تـوان بـه اعتـای ايـن وـانواده و فامیـل ،مفـاهی
ديگری را نیز افزود ،امّا مه ترين مفهومی كه در آثـار هنـری بـا مفهـوم ابهـام وويشـاوندی
نزديک دارد ،حیرت و شگفتی است .سقراط فلسفه را زايیدة حیرت در برابر مرگ میداند
نــرا كــه مــرگ مجهــولتــرين و مــبه تــرين امــر هســتی اســت بنــابراين مبهمــات موجــب
درگیرشدن ذهن با مفاهی در جهت روشنكردن آن میشود و اين وود موجـب شـکوفايی
مواد تخیل و تفکر و هنر در طول تاريخ شدهاست.
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 -1-2ابهام ()Ambiguity

از ابهام در آثار هنری تعاري

و مصادي بسیاری بـه دسـت دادهشـدهاسـت .ويلیـام امپسـون

( )0410-0412با انتشار كتاب هفت نـوع ابهـام در سـال  0491م .توجّـه بسـیاری را بـه ايـن
مو وع جلب كرد.
«تالش او بر آن بود تا نشان دهد ابهام باعث محدودسازی شعر و عـدم و ـوح و عـدم
دقت آن نمیشود بلکه برعکس ،بـر پرمـايگی و غنـای شـعر مـیافزايـد .از نرـر او ،ابهـام،
شکلی از طنز نمايشی است كه از كامل بودن تراژدی تا آشفتگی ذهنی يک شاعر بـد را در
بر میگیرد( ».شیری)01 :0941 ،
پس از امپسون متفکرانی مانند دومان ،سیاس پیرس ،اس اولمـان ،كريسـتال و ديـوی و
 ....در اين باب قل زده اند .در نهايت اگـر نرـرات گونـاگونی را كـه پژوهشـگران مختلـ
دربارة مصادي و انواع ابهام در زبان و ادبیّات ابراز كردهاند ،در يک جا جمعآوری كنی و
نکتههايی نیز برای تکمله بر آنها بیفزايی بـه ايـن نتیجـه وـواهی رسـید كـه ابهـام در يـک
تقسی بندی كلی سه نوع است:
«ال ) ابهامهای زبانی -0 :جابهجايی اركان جمله  -4حذف و نق

اجـزای جملـه  -9ا ـمار

مسندالیه  -2ابهام ووانشی  -5ابهام ويرايشی  -0ابهام گويشی  -1واژگان ناآشنا  -1غريب آشنا -4
هنجارزدايی در زبان  -01اصطالحات تخصصـی  -00تنـاقض نقـشهـای دسـتوری  -04جمـالت
تودرتو  -09نند زبانگی  -02تیرگی معنايی.
ب) ابهام ادبی -0 :ل ّ و نشر  -4صفات و ا افات متوالی و نامتعارف  -9پرمعنايی و ايجاز -2
ايهام و جناس تام  -5تمثیل  /اسلوب معادله  -0حسآمیزی  -1انواع كنايهها  -1انـواع اسـتعارههـا
 -4انواع مجازها  -01نمادها و . ...
) ابهامهای معنايی  /مو وعی -0 :تشتت معنايی در جمالت و متـون  -4پـارادوكس معنـايی
 -9تصويرهای انتزاعی  -2باورها و آداب و رسوم  -5ناهمخوانی كلمه بـا مقولـه( ».شـیری:0941 ،
)92-95

روشن است كه بسیاری از ابهامات يادشده با يکديگر ه پوشانی دارنـد و ننـدان دقیـ
صورتبندی نشده اند .همدنین مخر مشـترک همـة انـواع ابهامـات ،وجـود پیدیـدگی در
سخن ،تعقید معنا ،عدول از هنجار ارتباطی روزمرة زبان ،انحراف از كالم بـا معنـای معـین و
روشن و داللت بر دو يا نند معنای مختلـ

مـیباشـد .الزم بـه ذكـر اسـت كـه بسـیاری از
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ابهامات يادشده بستگی به دانش مخاطب و سـواب ذهنـی گوينـده و شـنونده دارنـد .حمیـد
طاهری در مقالة گذری بـر ابهـام در شـعر نیمـا انـواع ابهـام را بـه سـه دسـتة ابهـام شـاعرانه،
نیمهشاعرانه و غیرشاعرانه تقسی كرده است.
ابهام شاعرانه:
«ابهام شاعرانه ،ابهام در يک تجربه و دريافت بديع و نوی شاعرانه است .آنگاه كه شاعر در جذبـة
ول جمال غرق است ،ممکن است نمودهای مله به وی ،مبه باشد و به نانار اين ابهـام در بیـان
آن تجربه نیز وود را مینمايد و وواننده نیز آن را مبه میيابد( ».طاهری)0910،94 :

ابهام نیمهشاعرانه :منرور از ابهامهای نیمهشاعرانه ،ابهـام در تصـاوير يـا ايماژهـای شـعر،
عواطـ

و انديشــههاســت .صــور ویــالی كــه معنــا را در پــردهای از ویــال پنهــان مــیكنــد.

تشــبیهات ،اســتعارات ،كنايــات ،تمثیــلهــا ،رمزهــا و  ...در ايــن مقولــه مــیگنجــد( .ن.ک:
طاهری)90 -94:0910،
از آنجا كه ابهام شاعرانه در اين تقسی بندی بـا تجربـههـای عرفـانی و كشـ

و شـهود

شمس مطابقت دارد ،الگو و مبنای اصلی مقاله حا ر شده است .امّا پـیش از آنكـه بـه ايـن
مقوله بپردازي الزم است به بروی مباحث مقدماتی اشاره كنی .
 -2-2عرفان و زبان
دربارة عرفان و ويژگیهای آن كتابها و مقاالت گوناگونی نوشته شده است .يکی از اين
تعاري  ،متعل به شفیعی كدكنی است .او تصوف و عرفان را يک نوع نگاه يا تفسیر هنـری
از مذهب و الهیات میداند و اين تعري

را منطب بـر تمـامی صـورتهـای عرفـان در همـة

اديان میشناسد.
«جلوهگاه اين نگاه هنری زبان اسـت....زبان نیـز مفهـومی وسـیعتـر از زبـان بـه معنـیی رايـ آن
دارد....هر نوع حركتی يا سکونی ،هر نوع رمزگانی كـه بتوانـد بیـانكننـدة ايـن بروـورد هنـری بـا
الهیّات و دين باشد ،آن حركت و سکون زبان شمرده میشود( ».شفیعی كدكنی)41 :0944 ،

به عبارتی ديگر نشانههای غیركالمی و صوتی نیز در زبان جا میگیرنـد بـه ايـن ترتیـب
فه تجربة عارفان بالترورت ما را به شناوت زبان عارفانه سوق میدهد .در زبان روزمـره و
ارتباطی عام( ،رابطة دال ،مدلول و داللت) برقرار است و در انتقال تجربة روزمره با قوانین و
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قرارداد از پیش تنری شده ،زبان طبیعی به بازتولید وود میپردازد و نیزی تغییـر نمـیكنـد
امّا انتقال تجربة شاعرانه و عارفانه ،نیازمنـد شکسـتن قواعـد زبـانی و وـرو از هنجـار زبـان
است .زمانی كه عرفا زبان را اجباراً برای تبیین امور عال باال بهكارمیبرند ،دنار پـی وتـاب
میشود و انحرافات و تحريفات فراوانی به وود میگیرد و به صورت تناقض و شطح و قول
محال و ايهام و نامعقولگويی درمی آيد .اين حادثه نق

و گناه زبـان نیسـت ،بلکـه دلیـل

آن بیوبری ما از كاركردهای درسـت زبـان اسـت( .ن.ک:اسـتیس )410 :0901 ،شکسـت
هنجار زبان تنها به دست نوابغی مانند مولوی ،شمس و ...انجام مـیگیـرد .ايـن راه بـهقـدری
طاقتفرساست كه همة بزرگان نیز در شکايت از قالب تن
«حرف و گفت و صوت را بر ه زنـ

زبان ،لب به شکوه گشودهاند.

تا كه بـی ايـن هـر سـه بـا تـو دم زنـ »
(مثنوی معنوی)0191/0 :0915 ،

و نیز به گفتة شمس:
«در اين عال جهت نراره آمده بودم و هر سخنی می شنیدم بی سـین و وـا و نـون .كالمـی بـی
كاف و الم و ال

و می  ،و از اين جانب سخنها میشنیدم .میگفت كه ای سخن بیحـرف ،اگـر

تو سخنی ،پس اين ها نیست؟ گفت نزد من بازيده ،گفت  :پس مرا به بازيده فرستادی؟ گفت :نی
تــو وواســتی ،وواســت تــو ،كــه تــو را وانــهای باشــد در آب و گــل و مــن نــدان ( ». ...شــمس
تبريزی)114 : 0940،

اين سخن شمس نشاندهندة آن است كه عارفان به دلیـل تجربـههـای وـاص وـود ،بـه
ويژه تجربههای شاعرانه ،اغلب از تمامی ظرفیتهای زبان برای بیان و انتقال تجربیـات وـود
استفاده میكنند .به بیان ديلتای تفکر دربارة تجربه شهودی است و نمیتواند واسطة تفهی و
تفاه باشد( .پالمر )042:0940،اين بیان به ويژه در درک تجربههای عرفانی عینیت بیشتری
دارد و اينجاست كه بسیاری از عارفان از تنگی زبان و قالبهای مفهومی شکوه داشـتهانـد.
«عرصة سخن بس تن

است ،عرصه معنی فراخ است .از سخن پیشترآ ،تا فراوـی ببینـی و

عرصه ببینی( ».شمس تبريزی : 0940،مقدمه)40
در ننین تجربههايی ،گويی سخن و كالم ،وود حجاب معنی شدهاند .در نگـاهی كلـی
می توان گفت عصاره و فشردة زبان عرفانی و ويژگی تکنیکی كـه آن را از ديگـر كـالمهـا
متمايز میكند ،اشاری بودن زبان عرفان است .زبان اشارت كه در تقابل با زبان عبارت قـرار
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میگیرد .همدنین از آنجا كه سرشت عرفان،شاعرانه نگريستن به هستی است و با توجّـه بـه
بینش كش

و شهودی عرفانی ،ابهام شاعرانه و نیمهشاعرانه در متون اصیل عرفـانی جايگـاه

بس ويژهای دارد.
 -3-2زبان از نگاه شمس
با توجّه به اينكه تجربههای عرفانی در تعبیر نمیگنجـد و از سـويی عـارف مـیوواهـد
نتاي تجربیات وود را بـازگو كنـد و ديگـران را در تجربـة وـود شـريک سـازد ،بـه نانـار
میبايست از طري زبان ،معنا را منتقل كند .امّا بهزودی متوجّـه مـیشـود كـه لفـت ،توانـايی
پركردن وأل و فاصله میان جهان مجرد و مادی را نـدارد لـذا در كمـال حیـرت میـان عـال
«بود» و «هست» تتاد و تقابلی احساس میكند
« به بیان ديگر آن حقاي و معانی ،در اين تنزل ،از حد و منزلـت وـود وـار شـده ،صـورت و
ظهور جديدی پیدا میكنند .به هر حال ذهن ما دارای محصـول جديـدی مـیشـود كـه انعکـاس و
انطباعی است از درون كه با انعکاسات و انطباعات حاصل از عوامل بیرونی نیز آلوده شـده اسـت».
(يثربی)515 :0914 ،

شمس نیز با توجّه به ننین تجربهای قالب زبان را اندازة معانی بلند عرفانی نمـیدانسـت.
از ديد شمس زبان عرصة ظاهر است و عرفان شناوت باطن به همین دلیل نیز شمس عرصة
زبان را تن

تر از آن میديد كه بتواند شناوت حقیقی را آشکار سـازد« .شـما را مـیگـوي

كه پنبهها از گوش بیرون كنید تا اسیر گفت زبان نباشید و اسیر سالوس ظاهر نباشید و به هـر
نمايشی درنیفتید( ».شمس تبريزی)011 :0940،
شمس زبان را حجاب و پوشش حقیقت و معنی اصیل تجربه عرفـانی مـیدانسـت« :اگـر
صد بار بگوي  ،هر باری معنی ديگر فه شود و آن معنیی اصل همدنان بکر باشـد( ».شـمس
تبريزی )001 :0940 ،در اين نقطه است كه فاصلة شهود و تجربة زيسته با انتقال آن تجربه با
زبان نشان داده شده است .در تجربههای ناب ،حقیقت اصیل عرفانی نه با گفـتوگـو در آن
مجلس ،بلکه بـا سـکوت ،انتقـال مـیيابـد« .آن جـا كـه اتحـاد معـین اسـت و حتـور ،نـه
گفتوگوی بینی؟ آری گفتی هست ،امّا بیحرف و صوت( ».شمس تبريـزی)111 :0940 ،
شمس تالش كردهاست تا آنجا كه امکان دارد ،آن معانی را بیان كنـد ،تـا همگـان بتواننـد
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فه كنند .هر نند كه اين بیان علیرغ وواست شمس سرشار از ابهام شده باشد .نـرا كـه
شمس وود از كسانی است كه سعی داشت ،زبانی شفاف و بیآاليش داشته باشد.
«شمس از كسانی كه برای مه نشان دادن باورها و آموزههای عرفـانی ،آنهـا را در اليـههـای
تودرتوی الفاظ و اصطالحات میپیدانند و بدين وسیله رهزن ول میشوند ،با انتخاب زبانی سـاده
و شفاف تالش میكرد مفاهی بلند عرفانی را سادهسازی كند( ».ر ی و رحیمی)419 :0911 ،

او معتقد بود:
« از عال معنی الفی بیرون تاوت كه هر كه آن ال
ال

را فه كرد ،همه را فه كرد ،هر كـه ايـن

را فه نکرد هی فه نکرد .طالبان نون بید می لرزند از برای فه آن ال  ،امّـا بـرای طالبـان

سخن دراز كردند و شرح حجاب ها را كه هفتصد حجاب است از نور و هفتصـد حجـاب اسـت از
ظلمت به حقیقت رهبری نکردند .رهزنی كردند بر قومی ،ايشان را توصیه كردند كـه مـا ايـن همـه
حجابها را كی بگذري ؟ همه حجابها يک حجاب است ،جز آن يکی هی حجـابی نیسـت .آن
حجاب اين وجود است( ».شمس تبريزی)44 : 0940،

سرشت تجربههای شمس مبه بـودهانـد و ايـن ابهـام بـهنانـار در زبـان شـمس رسـوب
داردكه در ادامه به تحلیل آن وواهی پرداوت.
 -4-2ابهام شاعرانه

پیش از اين گفتی كه ابهام شاعرانه ،ابهام در يـک تجربـه و دريافـت بـديع و نـوی شـاعرانه
است .اين نوع تجربیات در عرفان گاهی همان شطحیات است .شمس ه نون ديگر عرفای
شطحگو ،بسیاری از لحرههای پرتبوتاب وود را در ساحت بـیوويشـی گذرانـده اسـت.
اين حالت معنوی زمینة وصول كرانـههـای هسـتی را مهیـا سـاوته و منجـر بـه درک فـراز و
فرودهايی شده است كه در حالت عادی امکان تجربة آنها وجود ندارد .با درک ايـن فـراز
و فرودها و به زبان بهتر رازهای هستی ،سخنانی بر زبان رانده اسـت كـه بـا عـرف و عـادت
همیشگی زبان و سخن متفاوت بوده است .امّا نون من تجربی و مـادی او فـانی شـده او در
عرصه ای فراتر از ماده قرار گرفته است ،از اين رو سخن او از جانی جان و جانی جهان اسـت.
او وود را به جهان و جهان را به وود بسیار نزديک میيابد و فراسوی هر نیک و بـد و كفـر
و ايمان و پیوندهای برونی و فیزيکی ،با آنها پیوندهای درونی و روانی نیز دارد.
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«روشنايی میبیندكه از دهان فرو میافتد .نور برون میرود از گفتـارم ،در زيـر حـروف
سیاه می تابد!» (شمس تبريزی)001 :0940 ،
«ما نیز دوزخ را ننان بتفسانی كه بمیرد از بی ( ».شمس تبريزی)024 :0940 ،
از ويژگیهای ابهام شاعرانه و بیان شهودی و الهامی ،بار عاطفی بسیار باالی آن است:
« سخن با وود توان گفتن ،با هر كه وود را ديدم در او ،با او سخن توان گفتن .تو اينی كه نیاز
مینمايی ،آن تو نبـودی كـه بـینیـازی و بیگـانگی مـینمـودی .آن دشـمن تـو بـود ،از بهـر آنـش
می رنجانیدم كه تو نبودی .آور من تو را نگونه رنجان  ،كه اگر بر پای تو بوسـه دهـ  ،ترسـ كـه
مژة من در ولد ،پای تو را وسته كند( ».شمس تبريزی)44-011 :0940 ،
-1-4-2عشق و عقل

«بدان كه آدم پرده است پیش نرر فقیر ،فقیر جوهر عش است و جـوهر عشـ قـدي اسـت.
آدم دی بود( ».شمس تبريزی )099:0940 ،در ايـن جملـه ،شـمس عشـ را قـدي و جـوهر
عش را ،همان ودا میداند و يا حداقل آن را تا مرتبة الهی بـاال مـیبـرد .ايـن نگـرش ،البتـه
نگرش تازهای در سنت عرفانی نبوده است.
«محبّت اسمی از اسامی ارادت نون ر ا و سَخَط و رأفت و آننه بدين ماند .حمل اين اسامی
جز به ارادت ح ـ تعالی ـ نشايد كرد ،و آن يک صفت است او را قدي كه بدان وواهان است مر
افعال وود را( ».هجويری)224 :0944 ،

و ه ننین هجويری در جای ديگری میگويد:
«گروهی از مشايخ به حک آن كه ،محبّت اس عام است ،اس را مبدّل كردند و صفای محبّـت
را «صفوت» نام نهادند و محبّ را «صوفی» وواندند و گروهی ديگر ترک اوتیار محبّ را در اثبات
اوتیار حبیب «فقر» وواند و محبّ را «فقیر» نام كردند( ».هجويری)254 :0944 ،

در همین جمله ،جوهر عش «فقیر» دانسته شده است .بنابراين عش  ،ه بسـته بـا نیـاز نیـر
هست .حال اگر اين دو نتیجه را كنـار هـ بگـذاري  ،يعنـی جـوهر عشـ وداسـت و عشـ
ه بستة نیاز است بنابراين به اين نتیجه میرسـی كـه وـدا هـ بسـتة نیـاز اسـت .ايـن نتیجـه
میتواند مؤيّد اين حديث باشد« :كنت كنزاً مخفیاً فاحبیـتُ ان اعـرف فَخلقـتُ الخلـ َ لکـی
اعرف» « :من گنجی پنهان بودم و دوست داشت شناوته شوم .پس مردم را آفريدم ،تا شـايد
شناوته شوم».
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البته نیاز ونیازمندی از ساحت كبريايی بسی دور است .وداوند را نبايد با عرصـة سـود و
زيان و احتیا مقايسه كرد .همانطوركه مولوی از زبان وداوند میگويد:
بلکـــه تـــا بـــر بنـــدگان جـــودی كـــن »

«مـــن نکـــردم امـــر تـــا ســـودی كـــن

(مثنوی معنوی)0150 /4 :0915 ،
بنابراين در نگرش شمس ،جوهرة عش  ،فقیر و قدي بودن آن است .دربـارة قـدي بـودن
عش  ،شمس جملة ديگری دارد كه اينگونه است:
«عش را با دی و با امروز و با فردا نه كار؟» (شمس تبريزی)092 :0940 ،
شمس «فقر» را جوهر عش میداند ،نرا كه فقیر «پیش نور ح عاجز شـده ،سـینة او در
نور ح میسوزد( ».شمس تبريزی)411 :0940 ،
«و ودا آنگهی بر كسی عیان میشود كـه كامـل ،فقیـر شـده باشـد( ».شـمس تبريـزی،
)194 :0940
در اين ديدگاه ،فقر ،فخر بهحساب میآيد.
«اگر از من پرسند كه رسول علیهالسّالم عاش بـود؟ گـوي كـه عاشـ نبـود ،معشـوق و
محبوب بود ،امّا عقل در بیان محبوب سرگشته میشـود ،پـس او را عاشـ گـويی بـه معنـی
معشوق( ».شمس تبريزی)092 :0940،
«عقل تا درگاه ره میبرد ،امّا اندرون وانه ره نمیبرد ،آنجـا عقـل حجـاب اسـت و دل
حجاب و سر حجاب( ».شمس تبريزی)011 :0940 ،
«عقل سستپای است ،از او نیزی نیايد ،امّا او را ه بینصیب نگذارد ،حـاد اسـت و
حاد تا به در وانه ره برد .امّا زهره ندارد كه در حرم رود( ».شمس تبريزی)911 :0940 ،
«زيرا عقل تیرانداز استاد است .او می تواند زه كمان را تا به گوش كشیدن .نه عقل ايـن جهـانی
كه زبون طبع است عقل اين جهانی كمان كشد اما به گوش نرساند ،بـه هـزار حیلـت تـا بـه دهـان
برساند .زه كمان كه از دهان رها كنی نه عمل كند؟ اال از بناگوش رها كنی زو كند .پس سخن
كه از دهان آيد هی نبود ،اال از عمل و معامله .انا اقلُّ االَقَلین و اذلُّاالذلین .الـله اعل بنفسی منی و
انا اعل بنفسی منک  .عقل اين جهانی را سخنش از دهان آيد .عقل آن جهانی را سخن كه تیرسـت
از میان جان آيد ،الجرم كه ولو ان قرآناً سیرت بهالجبال او قطعت بهاالرض...
ســــخن كــــان از ســ ـری انديشــــه نايــــد

نبشــــــــــتن را و گفــــــــــتن را نشــــــــــايد
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انديشه نه باشد؟ در پیش نرر كردن آنها كه پیش از ما بودند ،شـکر كردنـد ،سـودمند شـدند
ازين كار و ازين گفت يا نه؟ پس ه نرر كنند ،يعنـی عاقبـت ايـن نـه باشـد؟» (شـمس تبريـزی،
)909-902 :0940

صفات «عقل» ،آن صفاتی است كه «عش » از آن بری است .حجاببودن ،تا آور مسـیر
نرفتن ،سستپابودن ،حاد بودن ،ترسوبودن و تا دوردستها نرفتن از صـفات عقـل اسـت،
بنابراين صفات عش دقیقاً در تتاد با اين صفات قرار میگیرد.
سرگشتگی عقل در بیان محبوب نیز از صفات عقل است .شمس نیز ماننـد مولـوی پـای
استداللیان را نوبین میداند و زبان عقل را در بیان صـفات عشـ و عاشـ و معشـوق الکـن
میبیند .نرا كه عش از جملة يافتنیهاست نه آمووتنیها« .ممّا يُدرَک و ال يُبصِر»
«سخن پیش سخندان گفتن بی ادبی است ،مگر بـر طريـ ی عر ـه كـردن .ننانکـه نقـد را پـیش
صراف برند ،كه آنده قلب است جدا كن .اما اگر صراف ،عاش و مُحب گوينده باشد ،يا مريد او
باشد كه پیش او همه زشت او ووب نمايد و قلب او سره نمايد ،كه حبکالشیء يعمی و يصـ  ،او
وود عاش ی حالوتِ گفتنی او باشد .جواب آن گفتی كه همة عاشقان ننین نباشند كـه بـد را نیـک
بینند .عاشقان باشند كه هر نیز را ننان بینند كه آن نیزست ،زيرا كه آن را به نور حـ مـیبیننـد،
كه المؤمن ينرر بنوراهلل ،ايشان هرگز وود بر عیب عاش نشوند ،ننانکه فرمود :الاحِبُّ اآلفِلین.
حســــــن كــــــان قابــــــل زوال بــــــود

عشـــ ـ مـــــردان بـــــرو محـــــال بـــــود»
(شمس تبريزی)001-000 :0940 ،

در سنت عرفانی و ادبیّات فارسی ،قول معروفی است كه عاش كور است و زشـتیهـای
معشوق را نمیبیند .زيرا كه حُبُکَ الشِیء يُعمِی و يُص .
برای تبیین اين مسأله سخن ابن عربی بهجاست كه میگويد:
« وقتی محبت انسان را فـرا گیـرد و او را از هرنیـزی جـز محبـوبش بـاز دارد ،و ايـن حقیقـت
درتمام اجزای بدن و قوا و روحش ساری شود و مانند وون در رگهايش ساری گردد ...جز سـخن
او نش نود وجز به او ننگرد ودرهرصورتی او را بیند ونیزی را نبیند( ».ابن عربی ،بی تا)491/4:

بــه نرــر شــمس «واصّــیت عش ـ آن نیســت كــه عیــب ،هنــر نمايــد( ».شــمس تبريــزی،
 )002:0940و عاش كور و كر نیست بلکه بینای واقعی اوست .همه نیز را آنطور كه بايد
می بیند .اگر توجّه كمتری به نواق
نواق

مو وع و مسالة عش دارد ،به واطر آن اسـت كـه آن

را فانی و هستیی معشوق را باقی میدانند.
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«شاهدی بجو تا عاش شوی ،و اگر عاشـ تمـام نشـدهای بـه ايـن شـاهد ،شـاهد ديگـر.
جمالهای لطی

زير نادر بسیارست .هست دگـر دلربـا كـه بنـده شـوی ،بیاسـا ی( ».شـمس

تبريزی )050 :0940 ،در اين جمله تأكید شمس بر مساعدكردن واک وجود بـرای كاشـتن
دانة عش است .آننه باعث میشود ،میل عش به جنـبش درآيـد ،زيبـايی اسـت ،هـر قـدر
غلرت زيبايی بیشتر باشد ،جنبش میل بیشتر است .بنابراين آندـه بـرای شـمس اهمّیّـت دارد
وود میل عش است نه ابژة عش  .اين نوع عش  ،نه عشقی است؟ میتوان از نگرش احمـد
غزالی دربارة اين نوع عش مدد گرفت:
« ابتدای عش ننان بود كه عاش  ،معشوق را از بهر وود وواهد و اين كس عاش وود است به
واسطة معشوق ،و اگرنه نداند كه میوواهد تا او را در راه ارادت وود بـهكـار بـرد .كمـال عشـ
نون بتابد كمتري نش آن بود كه وود را برای او وواهد و در راه ر ـای او جـان در بـاوتن ،بـازی
داند .عش حقیقی آن باشد .باقی همه سودا و هوس و بازی و علت است».
(غزالی)411-411 :0954 ،

بنابراين درمی يابی كه برای شـمس ،هـر ننـد ايـن نـوع عشـ  ،وودوواهانـه اسـت امّـا
راهگشای رسیدن به عش الهی است.
« عش فرض راه است همه كس را ،دريغا اگر عش وال نداری ،باری عش مخلوق مهیـا كـن
 ....در عش قدم نهادن كسی را مسل شود كه با وود نباشد و ترکِ وود بکند و وود را ايثار عشـ
بکند(».عینالقتات همدانی)40 :0911،

به اين ترتیب حساب عاش تنها با عشـ اسـت ،نـرا كـه آدمـی در نهايـت عاشـ میـل
وويش است.
هدف نهايی نیاز ،يافتن بی نیاز است« .نهايـت طلـب نیسـت؟ دريـافتن مطلـوب .نهايـت
مطلوب نیست؟ دريافتن طالب( ».شمس تبريزی)029 :0940،
بنابراين نهايت نیاز ،يافتن وود است .از ايـن منرـر دريـافتن وـدا ،همـان دريـافتن وـود
است و دريافتن وود ،دريافتن وداست .من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربّـه .ايـنجاسـت كـه
شمس میگويد« :آنكه امّاره نامش كردهاند او مطمئنه است( ».شمس تبريزی)10 :0940 ،
«تو كی ادراک كنی كه از ه وا پُری هوا نیزی است كه در آن حالت كه آن هوا بجنبـد اگـر
صد حور پیش تو بیآرايند ،ننان نمايد ترا كه كلوخ ديوار .آن وقت كه سـخن حکمـت شـنوی يـا
مطالعه كنی ،مست میشوی آن هوا در جنـبش مـی آيـد .آوـر هـوا پرتـو نـور حجـب اسـت ،كـه
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اهللتعالی سبعون حجاباً من نور .اكنون تو غرق هوا ی ،از پرتو نور نگونه بحث كنی؟ و اگـر بحـث
كنی آن همه هوا باشد( ».شمس تبريزی)019-012 :0940 ،

شمس «هوا» را جدای از شهوت میداند بهگونهای كه اگر آدمی هوای معشـوق داشـته
باشد ،حوران بهشتی در نش او بـا سـن

و كلـوخ تفـاوتی نمـیكنـد .جنبیـدن هـوا در دل

آدمی به واطر روشن شدن پرتو الهی در جان آدمـی اسـت .در نگـرش شـمس «هـوا» وـود
حجاب است هرنند از جنس نور .كه اهلل نور السّموات و االرض .شمس از اين جهـت نـور
و هوا را حجاب میداند كه میتوان در مورد آن سخن گفـت .هنگـامی كـه دربـارة نیـزی
سخن میگويی هـ زمـان كـه قصـد آشـکاركردن آن را داريـ  ،بـر روی آن ،پـردهای نیـز
میكشی  .عش مطل  ،زمانی آشکار میشود كه اين پردههای هرنند نورانی به كنـار رونـد.
«آنجا كه اتحاد معین است و حتور ،نه گفتوگوی بینـی؟ آری گفتـی هسـت ،امـا بـیحـرف و
صوت ،و آن لحره كه آن گفت است فراق است ،وصال نیست ،زيرا كه در وصال گفت ،نگنجد،
نه بیحرف و صوت نه با حرف و صوت( ».شمس تبريزی)014 :0940 ،

اين نوع ظرافت فکری دربارة جايگاه عش كه همان دل است ،نیز ديده میشود .شـمس
معتقد است صاحبدل و عاش كسی نیست كه دل داشته باشد .بلکه آن است كـه دلـش در
میان نباشد به عبارت ديگر هر نهقدر دل شکستهتر و گداوتهتـر باشـد ،جـا بـرای وداونـد
بیشتر است .به عبارت بهتر شمس اين جمله را كه میگويد :أنَا عِندَ المُنکَسِرَه قلوبُهُ ألَجلِـی
اينگونه تعبیر میكند كه از اين جهت ودا در دلهای شکسـته اسـت كـه هنگـامی كـه دل
میشکند ،كونکتر و شکستهتر میشود و جای ودا بیشتر میشود .در اين تعبیر ديگـر دل
مکان عش و ودا نیست و مکانیّت وود را از دست میدهد .بـه عبـارتی دل وـود حجـاب
میشود و با برواستن آن ودای باقی مانَد .زيرا كه «نه وقتـی پرتـو جـالل حـ مـیآيـد دل
ورم است وقتی غايب میباشد ،برعکس؟ اال نندانی ننـین شـود كـه دل گـ مـیشـود و
میگدازد .نندانكه دل بشکند و از میـان برویـزد ،وـدای مانـد( ».شـمس تبريـزی:0940 ،
)419
 -2-4-2رویت و تجلّی الهی

در بحث رويت و تجلی الهی ،شمس در مقاالت با بیانی نو و بديع فراتر از اشـاعره و معتزلـه
گام برداشته است:
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ودا تعل ی آن سو ی

بدين سو افتاد ،از حديثِ اين سو با او نه اشکال تـوان گفـتن؟ گفـت :ال تدركـهاالبصـار نومیـدی
است .گفت :و هويدرک االبصار تمام امید است .نون حقیقـت ریيـت رو بـه موسـی آورد و او را
فروگرفت ،و در ریيت مستغرق شد ،گفت :اَرینی .جواب داد :لن ترانـی يعنـی اگـر ننـان وـواهی
ديد ،هرگز نبینی .اين مبالغه است در انکار و تعجب كه نـون در ديـدن غرقـی ،نـون مـیگـو ی
بنمای تا ببین ؟ و اگر نه نون گمان بري به موسی محبوباهلل و كلی اهلل كه بیشتر قرآن ذكر اوست
و من احب شیئاً اكثر ذكره . ...و لیکن انرر الی الجبل ،آن جبل ذات موسی اسـت كـه از عرمـت و
پا برجا ی و ثبات جبلش وواند .يعنی در وود نگری مرا ببینی .اين بـه آن نزديـک اسـت كـه :مـن
عرف نفسه فقد عرف ربه .نون در وود نرر كرد ،او را بديد .از تجلی ،آن وـود او كـه نـون كـه
بود مُنْدَک شد .و اگر نه نو ن روا داری كه دعای كلی وود را رد كند ،به جمادی بنمايد؟ بعـد از
آن گفــت :تبُـتُ الیــک ،يعنــی از ايــن گنــه كــه غرقــه باشـ در ديــدار و ديــدار وــواه ( ».شــمس
تبريزی)012 :0940،

شمس ارزش و اهمّیّت ويژهای برای تعل از طرف وداوند قا ـل شـده اسـت .آنكـه از
ننین موهبتی برووردار است ديگر نیازی به عل و حکمت اين جهـانی نـدارد .بـا علـ ايـن
جهانی همانطور كه معتزله به آن اعتقاد داشتند نهايتاً میتوان به التدركه االبصار رسید .امّـا
با حکمت آن جهانی میتوان به هو يدرک االبصار رسید .تفاوت اين دو مانند تفـاوت میـان
عقل و عش است.
در تجلی ،ذات الهی آشکار میشود و وـود را بـه بنـدة ويـژه نشـان مـیدهـد .و عـارف
تجلی الهی را ریيت می كند .امّا شمس با ظرافت فکری و گفتنی اسـرار در پـرده و ابهـام بـه
نکتة بسیار ظريفی اشاره میكندكه هنگام تجلی نه «منی» باقی میماند ،نه «ديده» و نه «عمـل
ديدن» نرا كه تجلی ،وود ديدار است.
مقولة ديدن و رويت ،آنطور كه مراد حترت موسی (ع) بود ،همواره بـا فاصـله اسـت.
انسان برای ديدن نیزی ،به فاصله نیاز دارد ولو بسیار اندک .امّا در اين مقام و هنگام تجلـی
فاصلهها نیز از بین مـیرود .بنـابراين اگـر فاصـلهای نباشـد ،ديـدنی هـ وجـود نـدارد .ذاتِ
موقعیت تجلی ،ديدار ،بیفاصله و ناب است آن نیز به اين دلیـل اسـت كـه عـارف مـیبايـد
برای تجربة تجلی ،بیفاصله و بی واسطه ریيت كند و نه نیزی بیفاصلهتر از جـان عـارف
به وود پس عارف در لحرة تجلی به ديدار جان به ظهور درآمدة وـود مـیرود و وـودِ او
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بر او آشکار میشود .بنابراين هنگامی ذات الهی بر عارف آشکار میشود كـه جـان عـارف
برايش آشکار شده باشد .پس من عرف نفسه فقد عرف ربّه.
در ریيت تجلی ح

در آن شیوه كـه منرـور موسـی (ع) بـود همـواره انانیّـت و منیّتـی

وجود دارد يعنی در امر ديدن با فاصله همواره ،هرنند به مقدار ك  ،منی مقابل تو هست .به
همین واطر است كه آن جبل ذات موسی است كه از عرمـت و پابرجـايی و ثبـات جـبلش
وواند « تجلی نفی وود اسـت و نفـی وـودی و نـون وـود را نفـی كـردی او اثبـات شـد».
(شمس تبريزی )914 :0940 ،و عارفی كه ديدار بیواسطه داشـته باشـد ،ذوب در ذات حـ
میگردد و ديگر در آن هنگام نه تنها پابرجـا و مثبـت نیسـت بلکـه غرقـه در دريـای ديـدار
وواهد بود .اين ديدار نه ديدن با انانیّت و فاصله كه بـرای عـارف ناامیدكننـده اسـت بلکـه
ديداری است بدون نش كه وداوند آن را درمی يابد .به طري ديگر ذات الهی نیز در ايـن
ديدار به وود مینگرد و اين نرر نو و بديع است كه شمس دارد .آنجا كه میگويد:
«ديدار ح  ،اهل ديدار را پرتو مردی است .اينک درآ ید! درآ ید! ودا وود را ببینـد تـا
نه شود .به وود نگرد ،از بندهای نگرد .موسی علیهالسالم در آن پرتو بیوود شد( ».شـمس
تبريزی)441 :0940 ،
با نفی انانیّت و پابرجايی و ثبات وود آننه می ماند ،اوسـت و در ايـن حـال گـويی بـر
تمامی حسهای آدمی مُهر زده اند و وصوصاً در اين مرحلـه از گفتـار كـه وسـیلة آن زبـان
است  ،وبری نیست نرا كه ذات زبان مبتنی بر گفتوگو است و در گفتوگو همـواره دو
طرف وجود دارد .در اين مقال امّا طرفی وجود ندارد .جهتها از بـین مـیرود« .آنجـا كـه
ح تجلی كرد ،از تو پرده برانداوتـه ،آن جـا همـه ديـده اسـت ،نـه جـای زبـان( ».شـمس
تبريزی)024 :0940 ،
به همین دلیل میتوان گفت حترت موسی (ع) هنوز تجلی را كامالً تجربه نکـرده بـود.
كه اگر تجربه كرده بود سخن نمیگفت و شکر میكرد.
«اگر شکر كند افزون كند ،شکر ننان است كـه بـه زبـان حـال مـیگـويی ارنـا االشـیاء
كماهی( ».شمس تبريزی)499 :0940 ،
امّا پیغمبر اكرم (ص) در شب معرا اين تجربـه را تمـام و كمـال داشـته اسـت و دنـار
تلوّن نشده است نرا كه با نش دل ریيت كرده بود.
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شمس ،همانگونه كه در بیشتر موارد نگاهی ديگرگون به مو وعات دارد ،در بحـث «جبـر
و اوتیار» نیز از گفتمان مسلط فاصـله گرفتـهاسـت و دريدـهای ديگـر بـه روی ايـن مبحـث
گشودهاست .شمس جبر را از تلوّن میداند و میگويد:
«نامة كردارت متلون است .اين تلون از جبرست .نامة متلون منويس .آور جبر را اين طايفـه بـه
دانند .اگر تو بدين جبر معامله كنی از بسـیار فوايـد بـاز مـانی .ننـدانی نیسـت كـه بگـويی ،بـروي
بخسبی تا ودا نه فرمايد .مرد نیک را از كسی شکايت نیست ،نرر بر عیب نیست .هر كه شـکايت
كرد  ،بد اوست.گلوش را بیفشار ،البته پیدا آيد كه عیب ازوست .او ازين طرف شکايت مـیكنـد،
آن از آن طرف هر دو متلون ،در طرف وود جبری ،در طرف يار وود قدری .جبـر را ايـن طايفـه
دانند .ايشان نه داننـد جبـر را؟ آوـر جبـر را تحقیقـی اسـت ،تقلیـدی اسـت .آوـر در تقلیـد نـرا
مینگری؟ آور سوی تحقی نرا نمینگری؟ تو زيادت كن در ودمت ،تا ما زيادت كنی در دعا،
فمن ثقلت موازينه( ».شمس تبريزی)40 :0940 ،

شمس معتقد است كه نگاه جبری از تلوّن است ،به اين صورت كه وقتی كسی شـکايت
میكند از طرف وود ،وود را جبری میبیند ولی از طرف ديگـر ،آنكـه در مقابـل اوسـت
قَدَری است و اين همان جبری است كه ما را از تحقی دور میدارد و بـه تقلیـد مـیكشـاند.
كار بنده ودمت گزاری است و اطاعت از ودا و شکايت ،نهايت بندگی نیست ،بلکه دامـی
است كه انسان را از راه تحقی و وداشناسی باز میدارد .ويژگی انسان ،قَدَریبودن است.
شمس جبر را رسالت پیامبران میداند كه مأمور ابالغ پیام الهی هستند.
«آنده پیامبران ديگر در هزار سال حاصل كردنـد ،محمـد علیـهالسـالم در مـدت انـدک از آن
برگذشت كه من لدن حکی علی  .زيرا از برای آن كارش بیرون آورده بودند ،همدو عیسی .عیسی
اگر در اول شیرووارگی آن يک سخن گفت ،اما ديگر نگفت .آن بیاوتیار بود ،رَمُیاً من غیر رام
ننانکه بده ال

كشد ناگاه نیک آيد .محمد (علیهالسالم) اگر نه دير گفت و بعد نهل گفت اما

كاملتر بود سخن او .آور سخن هـر دو برجاسـت .پیشـوای اولیـان و آوريـان اسـت .يعرفونـه كمـا
يعرفون ابناءَه ( ».شمس تبريزی)040-041 :0940 ،

شمس تبريزی امر و نهی و وعد و وعید و ارسـال رسـل را مقتتـای قـدریبـودن انسـان
میداند:
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« اين بزرگان ،همه به جبر فرورفتند اين عارفان .اما طري غیر آن است .لطیفـهای هسـت بیـرون
جبر .وداوند ترا قَدَری میوواند ،تو وود را جبری نرا میووانی؟ او ترا قادر میگويد ،ترا قَدَری
میگويد ،زيرا مقتتای امر و ن هی و وعد و وعید و ارسال رسل ،اين همه مقتتای قدر است .آيتـی
نند هست در جبر ،اما اندكست .او سـوی بنـده مـیآيـد ،زود بنـده سـوی حـ مـیرود(».شـمس
تبريزی)425 :0940 ،

موالنا نیز صحّت وعد و وعید و امر و نهی وداوند را دلیل بر اثبات اوتیار میداند.
«جمله قرآن امر و نهـی اسـت و وعیـد
امر و نهـی و وشـ و تشـري

وعتیـب

امـــر كـــردن ســـن

مرمـــر را كـــه ديـــد

نیســـت جـــز مختـــار را ای پـــاکجیـــب»
(مثنوی معنوی 9141 /5 :0915 ،ـ )9140

از نرر شمس ،جبری كه عارفان از آن سخن میگويند ،جبری نیست كه عامّة مـردم آن
را میفهمند -كه انسان را مسلوباالراده میكند -موالنا نیز از اين جبر به «جبـر عارفانـه» يـا
واصّه ياد می كند .طبـ ايـن نرـر وداونـد انسـان را قَـدَری آفريـده ،ولـی انسـان بـه وـاطر
ك فهمی ،وود را جبری میداند.
از نرر شمس تبريزی وجود وداوند لط
ع

و كرم است و قهر انسان نسبت به وـودش از

و ناتوانی آدمی است:
«بندة وود را نازنین میدارد همدنین ،اگر وقتی من جامة بد پوش آن بهاوتیار من باشد .ودا را

در ح من همه لط
قهر از لط

است در لط  ،و كرم در كرم .اال مرا در وود گـاهی لطـ

اسـت و گـاهی

ملول میشوم( ».شمس تبريزی)121 :0940 ،

آننه در مورد جبر از نرر شمس تبريزی مه است ،جبری است كه در ذات و طبیعـت
آفرينش وجود دارد.
«آن جبريان نه می كنند؟ مرد قوی كه نداند كه اين همه از ح است! كودكی را بگويی كه ما
را كه آفريد؟ گويد :ح  .بپرسی كه نروه بیگرداننده بگردد؟ گويد :نه مـیگـويی؟ ديوانـهای؟
بپرسی كه آنکه ما را ساوت و هست و نیست می كند ،او قويتر است و غالبتر است يـا مـا؟ بگويـد:
هر آينه آن كس ،اگر قويتر نبودی ،كسی توانستی ما را هست و نیست كـردن؟ هـر آينـه غالـب او
باشد( ».شمس تبريزی)444 :0940 ،

شمس تبريزی با تمسخر ،جبريان را مردانی میداند كه بـه انـدازة كودكـان تـوان درک
مفهوم اوتیار را ندارند! در طبیعت ولقت قوانینی ثابت و اليتغیّر وجود دارند كه آفريـدههـا
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از جمله انسان بايد در دايرة اين قوانین حركت كنند و هر آفريـدهای مغلـوب آفريننـدةوود
است و اين جبر نیست.به عبارتی میتوان گفت كه انسان فاعل مختار است اما اوتیـار مطلـ
ندارد.جبر و اوتیار توأمان در وجود انسان و جهان در ه پیوستهاندكه هر دو در كنار ه به
فعل انسانی معنا میدهند.شمس ،وداوند را فاعل مختار میداند .ه ننان كه وود نیز معتقـد
به مختاربودن انسان است:
ب بالذات است ،مختـار نیسـت .اگـر همـه انبیـا ايـن گفتنـدی مـن قبـول
« ودای را گفت :موج ی
نکردمی .گفتمی :من نخواه اين ودا را .ودا ی وواه كه فاعل مختـار باشـد .آن وـدا را طلـب
می كن  .النار والالعار ،و او را بگوي تا اين ودا را بر ه زند كه تو میگويی .بگويمش كه اگـر او
فاعل مختار نیست ،تو باری فاعل مختاری ،برهمشزن .كمترين بنـدگانش كـه بـر او پرتـوی سـايه
زده است ،فاعل مختار است ،و عاجز كردة وود نیست .هر ساعت هـزار عـال بـره مـیزنـد .ازيـن
عاجزتر كه باشد كه كاری بکند و عاجز آن كار بماند ،نتواند گردانیدن؟ و آن وود میگويد :او را
اوتیار نیست .او را بیاوتیار میگويد( ».شمس تبريزی)095 :0940 ،
 -4-4-2ذکر

شمس تبريزی ذكر را نیز متفاوت از ديگـر عارفـان ديـده اسـت و ذكـر در منرـر او ذكـری
نیست كه صوفیان ديگر بـه شـکل اصـطالح عرفـانی بیـان كـردهانـد .از آنجـايیكـه روش
عرفانی وی ،رسیدن به يک معرفت وجودی است ،از ذكـر تعبیـری بـروالف سـاير عارفـان
دارد و تعبیر وی از ذكر و عملکرد آن كامالً زمینی است:
«ذكرالغايب غیبة و ذكرالحا ر وحشة ،اين كـس كـه ذكـر مـیگويـد ازيـن دو حالـت بیـرون
نیست :يا حا ر است يا غايـب .اگـر غايـب اسـت غیبـت مـیكنـد ،و اگـر حا ـر اسـت وحشـت
میانگیزد .پیش سلطان ايستاده اسـت مـی گويـد :سـلطان ننـین گفـت و سـلطان ننـین كـرد .بـس
گستاوی بو د و محبوب نبود .اما غیبت از كبايرست .از آن نار گناه كبیره است كه آن را از زشتی
از گناهان ديگر جدا داشته اند .از آن نهار يکی غیبت است ،دوم بهتان ،سی وون ،نهارم مرلمـه
كه تا وص بحل نکند از عذاب والص نیابد ،مگر پادشاه بـا او راز گويـد .نـو ايـن غـذای جسـ
است ،رو ح نشسته كه هنوز نصیب ما نرسید ،اين نصیب ما نیست ،اين ما را نگوارد ،در گلو بگیـرد.
كجا روي ؟ كجا رهی ؟ در دوغ افتاده اي  ،آنگاه كـدام دوغ! دوغـی كـه پايـانش نیسـت .كاسـهای
نیست كه او را كرانه باشد تا از دوغ برآيد .نی وود عسل است هرنند پر میزنـد تـا برآيـد فروتـر
میرود( ».شمس تبريزی)011-014 :0940 ،
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شمس معتقد است ذكر غايب غیبت است كه يکـی از نهـار گنـاه كبیـره اسـت و ذكـر
حا ر وحشت و هراس است آنننانكه اگر در نزد سلطان از او سخن بگويی و كارهايش
را نقد كنی  ،وش سلطان را برانگیختهاي و مصدّع اوقاتش شدهاي و ايـن گسـتاوی عرـی
است و نازيبا .مثل آن است كه در حتور ودا نام او را به كرات بیان كنی .
شــمس در مــورد «ذكــر» از ايــن ه ـ فراتــر مــیرود و «ذكــر» را امــری زمینــی و مــادی
میشمارد كه غذای جس است و ذاكر را نون موجودی میپندارد كه در دوغ افتاده اسـت
و راه نجاتی بر او نیست و از طرف ديگـر دوغ را كرانـهای نیسـت تـا از آن برآيـد .شـیرينی
ذكر و مداومت بر آن ،ظرف روان دوغ را به ظرف نسبندة عسل بدل مـیكنـد كـه هرنـه
بیشتر در آن دستوپا بزند و مداومت كند ،فروتر میرود .بنابراين ذكر ،آن ريسمان نجـاتی
نیست كه آدمی را از ناه غفلت و غیبت نجات دهد و مانع از تباهی دل آدمـی شـود .امـا از
آنجا كه در نزد سلطان سخنگفتن كمال گستاوی اسـت ،پـس نگونـه مـیبايسـت از ايـن
ورطه رهايی يافت؟ حال راه نجات نیست؟ غذای روح كدام است؟ با توجّه به اينكه ذكر
غايب غیبت و ذكر حا ر وحشت است ،پس سکوت میتواند غذای روح باشد و آن فنـا و
نیستی است «آنجا كه اتحاد معین اسـت و حتـور ،نـه گفـتوگـوی بینـی؟ آری گفتـی
هست ،امّا بیحرف و صوت( ».شمس تبريزی)111 :0940 ،
در ننین مجلسی كه اتحاد عاش و معشوق و يا بنده و سـلطان اتفـاق افتـادهاسـت ،زبـان
سکوت وود گوياترين زبان است .گفتوگو از(گفتن و شنیدن ـ شـنیدن و گفـتن) تشـکیل
شدهاست ،پس اگر گفتو گو زبانی باشـد هنـوز آن اتحـاد عمیـ و يگـانگی اتفـاق نیفتـاده
است .نرا كه رورت اين گفتو گوی زبانی ،بودن من و تو و يا (او)ست .آنجا كه اتحاد
اتفاق می افتد ،من و تـويی وجـود نـدارد .نـرا كـه مـا اتفـاق افتـاده اسـت .كسـی كـه ذكـر
میگويد هوشیار است و وود را میبیند« :اگر مرا ديدی وود را نه مـیبینـی؟ و اگـر ذكـر
من میكنی ذكر وود نه میكنی؟ ذكر وعت و سخن وعت ،ذكر وود است و ذكر هسـتی.
آنجا كه راحت است و اوست ،وعت كو و سخن كو؟»(شمس تبريزی)41:0940 ،
شمس به آدابورسوم ذكر كه سـاوتة صـوفیان اسـت نیـز مـیتـازد« :آن صـوفی ارشـد
می گويد مريدش را ،كه ذكر از ناف برآور .گفت  :نی ذكر از ناف بـر میـاور ،از میـان جـان
برآور .بدين سخن در او حیرانی آمد .به هركـه روی آريـ  ،روی از همـه جهـان بگردانـد».
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(شمس تبريزی )444 :0940 ،شمس آگاه است كه مريدان بـه گفتـة صـوفیان بايـد ذكـر از
ناف برآورند:
«گفت :ذكر می وواهی  ،فرمود كه ذكری بايد كه از مذكور بـاز نـدارد .و آن ذكـر دل باشـد.
ذكر زبان ك باشد .ابايزيد ذكری كه به دل بود وواست كه بر زبان بیارد ،نو مسـت بـود سـبحانی
گفت .متابعت مصطفی به مستی نتوان كردن .او از آن سوی مستی است .بـه مسـتی متابعـت هشـیار
نتوان كردن .سبحانی جبر است ،همه در جبر فرورفتهاند(» .شمس تبريزی)041 :0940 ،

ذكر لسانی ،ذكری است كه ذاكر را از مـذكور بـازمیدارد ولـی متابعـت و مطاوعـت
ذاكر را در پی دارد و اين طري شريعت است ولی در حقیقت ،ذكر دل حیرانی میآورد و
ذاكر را از مذكور باز نمیدارد امّا متابعت در پی نـدارد .آنجـا كـه ذكـر در میانـة ذاكـر و
مذكور باشد ،حا لی است بین اين دو و اگر ذكر محو شود ،ذاكر و مذكور يکـی گردنـد و
ديگر متابعتی در پی نیست .همدنان كه بايزيد ذكر دل بـه جـای آورد و نـون مسـت بـود،
سبحانی گفت و ايـن سـبحانی ،مـذكور بـود و گفـتِ مـذكور همـه جبـر اسـت و وواسـت
وداوند است كه بر وجود ذاكر نازل میشود.
آننه از بیان اين نند مفهوم اساسی و مركزی مقـاالت شـمس بـه دسـت مـیآيـد ،آن
است كه ابهام و نندمعنايی در ذات زبان عارفان است و معانی بلنـد عرفـانی آنـان درظـرف
محدود لفت وعبارت نمیگنجد و زبان عبارت وود گاهی مانع دريافت درست است .بـرای
درک تجربهها و دريافتهای عارفان ،زبانی وـاص الزم اسـت كـه از آن بـه اشـارت تعبیـر
میكنی  .يکی از راه های فه و رفع ابهام و ننـداليگی و پیدیـدگی زبـان مقـاالت شـمس،
كمک گرفتن از وود مقاالت و اظهارنررها و تعبیرات و تبیـینهـای وـود شـمس در سـطح
مقاالت است .مقاالت شمس ايهام ،ابهام و ايتاح را توامان دارد .به تعبیـری بهتـر مـتنهـای
عرفانی و بیانات عارفان از تجارب وويش را ،میتوان از سـخنان و تعـابیر مختلـ

آنـان در

گسترة آثارشان دريافت.
 -3نتیجهگیری
ادراک و شناوتی كه عارف از جهان و پديدههای آن دارد ،بسیار فراتر و ژرفتر از ديـد و
دريافت و شعر وی است كه ديگران ازآن دارند و نون نگرش او متفـاوت اسـت ،دنیـايش
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نیز متناسب با آن متفـاوت مـیشـود .در زيسـت ـ جهـان عـارف ،جهـان تنهـا همـین جهـان
آشکاری نیست كه همگان آن را میبینند و میآزمايند ،بلکه اليههای درونـی و پوشـیدهای
نیز دارد كه بسیار شگرف و نغزتر از آنی است كه در نگاه اوّل به نرـر مـیرسـد .بـه اعتقـاد
صوفیه ،معانی ،فرامادی و متعالیاند و فقط وقتی فهـ مـیشـوند كـه در شـهود يـا از طريـ
تجلی ديده شوند .آنان معتقدند كه معانی اصلی و صورتهای ویال آنها را تنهـا مـیتـوان
به ياری تأويل فهمید .در واقع در عرفان  ،تأويل به منزلة زدن پلی بین لفت و معناست.
شمس نیز مانند عرفای اصیل از ظواهر معانی و مقاصد دور شده و به مسا ل بنیادينی كـه
زايیدة فکر عارفان است و با ژرفای هستی نسبت دارد ،توجّـه كـردهاسـت و همـراه آن ،نثـر
وود را با لط

معنی و پیش كشیدن مباحثی ژرف و عمی آمیختهاست .اگرنه اين آمیزش

سويههای مبه نیز داشته باشد.
زبان شمس برای تبیین و ايتاح اين مفاهی عرفـانی كـه حاصـل تجربـههـای وی اسـت
زبانی متناقض نما و شاعرانه و سرشار از ابهام است كه باعث نندسطحی معنا شده است.
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 .4طاهری ،حمید« .)0910( .گـذری بـر ابهـام در شـعر نیمـا» .در نخسـتین همـايش نیماشناسـی.
بابلسر :دانشگاه مازندران 00.و  04دی ماه  ، 0910ص

91-51

 .01غزالی ،احمد .)0954( .سوانحالعشّاق .بر اساس تصحیح هلموت ريتر .با تصحیحات جديد،
مقدمه و تو یحات نصراهلل پورجوادی .تهران :بنیاد فرهن

.

 .00لويزن ،لئونـارد .)0914( .فراسوی ایماان و کفار ،شایح محماود شبساتری .ترجمـة
مجدالدّين كیوانی .ناپ اول .تهران :مركز.
 .04محبتی ،مهدی« .)0949( .تاويل در مقاالت شمس تبريـزی» .مجلـة مـتن پژوهـی ادبـی ،دوره
 ،01شماره  ،00پايیز  ،0949ص

.20-00

 .09مولوی ،جالل الدين محمد .)0915( .مثنوی معنوی0 .جلد .به تصـحیح رينولـد نیکلسـون.
ناپ اول .تهران :توس.
 .02هجويری ،ابوالحسن علی بـن عثمـان .)0944( .کشا المحجاوب .بـا مقدّمـه ،تصـحیح و
تعلیقات محمود عابدی .ناپ اول .تهران :سروش.
 .05همدانی ،عینالقتات .)0911( .تمهیادات .تصـحیح عفیـ

عُسـیران .نـاپ سـوم .تهـران:

منونهری.
 .00يثربی ،سیّد يحیی.)0914( .عرفان نظری ،تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل
تصوف .ناپ اول .ق  :دفتر تبلیغات اسالمی.

