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 چکيده
های هنری و اقناع مخاطبان، از ظرفیت به دیگران ها و تجارب عرفانیشهعرفا برای تبیین اندی

تجارب عرفانی خود  همچنین آنان؛ می برند نمایی بهرهسی و متناقضزبان در قالب بیان پارادوک

توصیف آن را حتی ناممکن ای نیز بیان و دانند و عدهریر و توصیف میقرا فراتر از حدّ ت

چه هست ؛ آنهستندشمارند. این حقایق و معارف بنا به احوال سالک، بسیار متفاوت و متغیر می

پذیر نیست و اصوالً راحتی امکانهب متعارف ومعیار رد در ساخت زباناچرا بازتاب این مو کهاین

نگاه رسند و درنظر میبه درکقابلغیر ،های حاصلها، گزارهچرا پس از بازتاب زبانی آن

شعرهای  عرفانی عهد تیموری، یکی از شعر ؟دکننمیمتناقض و خالف عادت جلوه  گاه نخست،

در گسترش و رونق بخشیدن عرفان تعلیمی  چراکه ؛رود به شمار میدر ادوار گذشته خاص 

کمتر مورد توجه آن، ابزار بیان  های زبان وگونه ،هاجلوهسفانه أمت ؛ اماشتهنقش بارز دا

 عنوان یک ابزار بیانیکس را بهو، کارکرد پارادپژوهش این است. پژوهشگران قرار گرفته

حدت وجود در و نقش آن را در بازخوانی تجربه و کندمی تبیین یعرفاندر شعر یزبان وگونۀ

است که  این ،تحقیقاین  وردادست. سازدمیبرجسته  ،خطه از گسترۀ زبان فارسی این عصر و

گوینده و مخاطب جامعه عهد وحدت وجود و شرایط  ۀتجرب هویتنما، با توجه به متناقض

 این تحقیق بیان هنرمندانه و عارفانه است. هایشیوه ترینمناسب ترین وهنری ، یکی ازتیموری
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 مقدمه

چرا عارفان نمی توانند تجربه ها این که  چیستی زبان عرفان است؛ یکی از مباحث مهم عرفانی،

های عرفانی بیان این که یافته ؛معیار بیان دارند های شخصی خود را در قالب زبان معمول وودریافت

 ؛این باره مطرح است ای است مورد قبول عموم عرفا وصوفیه وچندین نظریه درگزاره ناپذیرند،

نما ناقضنظریۀ مت و نظریه مجاز سلب، تنزیه و دشواری بیان، کوری معنوی، همچون نظریۀ احساسات،

 ... بودن تجربه های عرفانی و

ای است متعلق به استیس که در این مقاله با تکیه های عرفانی نظریهتجربه بودن نمامتناقض نظریه

جامی  هفت اورنگ با تأکید بر ؛های عرفانی در شعر عهد تیموریخواهیم از این تجربهبرآن می

جوید بهره می متعارفاز زبان معیار و ،کندمیعارف وقتی در جهان واقع ومنطقی سیر  سخن بگوییم.

مکان بی زمان واما آنجا که لحظاتی از حیات خود را درجهان بی ومفاهیم روزمره را بیان می دارد؛

درحالی که منطق زبان  ؛کندمیهای خود استفاده از منطق زبان پیشین برای بیان دریافت ،کندمیطی 

ولی متناقض  ؛کندمیآن کلمات را بر زبان جاری  ،این جهان هیچ گونه نفوذی ندارد پیشین در

نهایت به  در هست و که شاید اشکالی در زبان او کندمیگونه توجیه این تناقض را این گوید ومی

مند نظام منطقی و زبان او کامالًساخت  زبان او درست و بیان نیست.قابل اشرسد که تجربهباور می

 .(94: 0020 فعالی،رک: کند )میزبان تجربه را درست بیان  ست.نمامتناقضاش تجربه اما ؛است

 اینکند، به ذهن خطور می نخستین چیزی که آید،میان می ، سخن بهنمازمانی که از متناقض

پایه و اساس  کهقابل درصورتی؛ است شگرد بالغی ویک ترفند زبانی  نمامتناقضاست که 

گاه دو خاست تناقض موجود در پارادوکس بیان، دیگر . بهنه واژگاننماها، مفاهیم هستند متناقض

تر از یک کلمه حوزۀ وسیع نمامتناقض وی.ۀ آن و دیگری تجربۀ زیست ۀیکی طرز بینش گویند :دارد

 تصویرشاعر و یا عارف را به ۀاندیش عالمتواند حوزۀ تجارب عرفانی و که می استو آرایۀ بالغی 

این است که در تعابیر پارادوکسی منطق و  ،شناسی آنمبنای جمالنما و متناقضد. دلیل زیبایی بکش

از  ؛ندنیست در پیشگاه عقل پذیرفته که گیردای از تناقضات قرار میادراک مخاطب در برابر مجموعه

احساس و عاطفه آن را  از دیگر سو و کندآشتی دو امر متضاد را نفی می ،عقل و منطقسو یک

 است. جمال شناسانهپذیرد و این اوج لذت می

 نمامتناقضهایی در پارادوکس و تصاویر که چه ویژگی است سؤال اینپاسخ به  پیدر این مقاله 

تعبیری، چه دالیلی وجود دارد بها ؛ یکنندوفور از آن استفاده میه وجود دارد که عارفان و صوفیان ب
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دورۀ عرفانی  شعرخصوص در هب در ادوار مختلف؛ تا این حد مطمح نظر عرفا ابزاربیانکه این 

 ؟گرفته استقرار  تیموری

ان است. زبای برای بیان، نیازمند هاست. هر اندیشهگاه اندیشهزبان، ترجمان عقل آدمی و تجلّی

زبان  ییاتجارب شهودی عرفانی از یک سو و محدودیت حوزۀ کارماهیت فرامنطقی، غیر عقالنی و 

حقایق و  بیان تجارب ودر  ،همۀ اعصار عرفانیباعث شده است که در ادبیات ، از سوی دیگر

حقیقت ناشدنی چهرۀ نادیدنی و بیان هاکمک آن شگردهایی اتخاذ شود که به ،های عرفانیدریافت

 ؛ن را باید مکتب ناسازوارگی دانستشود. عرفانشان داده ای رازآلود گونهبا رعایت جوانب هنری به

آید، به بیان دهد که آنچه به دیده در میدر فضایی رخ می هاتجربهدر عرفان و بیان عارفانه،  چراکه

 .آیدنمیدر

اند ارای ابهامدو فرم از نظر محتوا  ،ن باورند که تصاویر پارادوکسینگارندگان مقالۀ حاضر بر ای

وانی تناسب و همخ، ودبا نظام و معیارهای اندیشگانی تجارب عارفانه و کشف و شه خصیصهو این 

 دارد.

 و به سمتورود محصول  عرفانیشعر، تجارب  عالمدر  است که اینفرضیۀ پژوهش حاضر 

با دنیایی که هستی و اشیا در آن لی است برای گام نهادن بهخها و مدفراتر از عادت یجهانسوی 

به نظر  و کید داردأهم همین را ت نمامتناقضپاردکس یا  و آینددر نمی بیان هنجارهای عادی زبان، به

جهت و عرفا،  جهان ناخودآگاه در کالم صوفیه حقایقبرای بیان  نمامتناقض ه ازاستفاد رسدمی

ای است که ناکارآمدی و نقصان زبان و عاطفی دانستن تجربۀ دینی، فرضیه .کتمان اسرار است

های معنایی، در پی کتمان و پارادوکس عارفان با استفاده ازکه  کرد توان ثابتمی کمک آنبه

 قی هستند که ماهیت عقالنی ندارند.پوشاندن حقای

 روش تحقيق

مّی و تحلیلی و در قالب پژوهش ک -به روش توصیفیبا رویکرد مبانی تظری موضوع این پژوهش 

 .است ام یافتهجان ایکتابخانهالعات شیوۀ گردآوری اطّ 

 پيشينة پژوهش

های رمز وداستان مانند معاصرهای پژوهش بسیاری از در های عرفانی با زبانموضوع رابطۀ تجربه
زبان استیس،  عرفان و فلسفۀ، کوبزرین ارزش میراث صوفیه پورنامداریان، رمزی درادب فارسی

از  ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکیبرومند سعید زبان تصوففوالدی و  علیرضا عرفان

نوشته  فارسی شعردر یینمامتناقضکتاب  ،پارادوکس پرداخته است در بارۀکتبی که به بحث مفصل 
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 تحت عنوان 0054ت؛ البته این نویسنده پیشتر مقاله با عنوان مشابه این کتاب درسال امیر چناری اس

 کیاندر مجله  موجز بود و ای بسیار مختصر ونوشته بودند ومقاله «یی درادبیات فارسینمامتناقض»

توان به مقاالت دیگری اشاره نمود که تا جز این کتاب میهب .به چاپ رسانده بودند 55شماره 

( در 0079زاده و الجوردی )ولیحدودی به موضوع مورد بررسی این جستار مرتبط است؛ نخست 

به موضوع تأویالت عرفانی و کیفیت « نمارابطۀ آن با بیان متناقض وتأویل عرفانی متون مقدس »مقالۀ 

 عنو و کیفیتبیشتر در مقاالت یاد شده،. اندپرداختهها یافت مناسب جهت درک آنها و رهبیان آن

فته است. قرار گر د بررسیرموفانی با مقولۀ زبان تجربۀ عر بیان ابزارعنوان یکی از به« شطح»ارتباط 

 «نمایی تجارب عرفانیِ استیس در عرفان اسالمی با تأکید بر آرای ابن عربینقد نظریۀ متناقض»مقالۀ 

فان و عر»غیر عقالنی بودن عرفان که استیس در کتاب  ۀمسئل، در این مقاله ؛(0022از یحیی کبیر )

نمایی و وحدت اضداد در ساحت هستی مطلق، مورد بررسی و متناقضۀ مسئلمطرح نموده و « فلسفه

 نقد قرار گرفته است.

است که « تجربۀ عرفانی و بیان پارادوکسی»( با عنوان 0027مقالۀ دیگر از امیر بانو کریمی )

حوزۀ زبان و ناکارآمدی آن در بیان تجارب عرفانی و خصوصیت ذاتی این نوع  نویسنده در آن به

اصل و ماهیت تجارب ، آنند پی چه نگارندگان در این جُستار دراما آن ؛ب پرداخته استاز تجار

 ارادوکسپ زبان بیان این تجارب با ابزار بیانی و بیان شده در متون منظوم عرفانی عهد تیموری یعرفان

از ( عرفانی حوزۀ هراتمتون )یۀ دید و هم از نظر جامعه آماری از نظر زاو هم پژوهش این .است

 ها متفاوت و جدید است.دیگر پژوهش

 وب نظري بحثچچهار

ست از اصطالح زبان اشارت در کنار زبان عرفان نیز بهره جابه شدهذکر مبانی مقدمات و استناد بربا 

 اشارت، آن است که کندمیایجادذهن مخاطب  در اشارت حقیقت و معنایی که اصطالح ؛بگیریم

هایی است که عارف و ابزار و تکنیک مجموعۀ زبانی قراردادی بین صوفیان است. زبان اشارت،

صوفی به کمک آن، حقایق معرفتی و کشف و شهودهای خود را از آن باب که در زبان عبارت 

 آمدهدر کتب تعلیمی عرفان، تعاریف زیاد و نزدیک به هم از اشارت  .کندد، بیان مینگنجنمی

حقیقت، اشارت سر سخن با خواص است: اشارت به علم، کار صالحان است و اشارت به در»؛ است

( 57: 0075،باباطاهر) «کارعارفان و اشارت به حق، فعل مشایخ و مردان و اشاره به نفی، عمل مریدان

د توحی ۀمسئلدین و اهل حقایق در مسائلی مانند ناچار موحّ» فهمندخوبی میهاهل معرفت، اشارت را ب
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 «اندبسنده کرده و بیان آن، از آنجاکه عبارات و جمالت در مقام توضیح نارسایند، به اشارتی...

ر فرق های علوم، زبان هر علم با علم دیگبندیها و دستهبنا بر تفاوت (57:0095 سیدحیدرآملی،)

 گویند. زبان عبارتو زبان علم را زبان عبارت می «رمزی»یا « اشارت»دارد. زبان عرفان را زبان 

های اکتسابی که عارف، غالب بر احوال یا هدف تعلیم علوم و زبانی است روشن و مبتنی بر دانش»

گیرد و زبان اشارت، زبانی است پوشیده، آداب عرفانی به مبتدیان و آموزندگان و عوام به کار می

ۀ احوال باهدف بیان حال و رمزگونه و مبتنی بر مواهب و احوال که عارف در حال هوشیاری یا غلب

فرد و )میرباقری «گیردانتقال مواجید یا کتمان سرّ برای سطوح مختلفی از مخاطبان به کار می

اگرچه حدیث عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد؛ » به قول احمد غزالی .(072: 0074محمدی،

ارت لیکن عب کار نرسد وزیرا که آن معانی ابکار است که دست حیطۀ حروف به دامن خدر آن اب

 .(0: 0077)غزالی، «حدیث اشارت است به معانی متفاوت در این

تی نشااااان خود عبااارت هر ل  اسااااتآ

o 

 اسااتآلتی عبارت و دساات چون حال 

o گاارکاافااش دساااات بااه زرگاار آلااتاای 
o 

 درریااگ کردهکشاااات دانااه، همچو 
o  (،025: 0077 مولوی) 

که به آن احوال نزول کرده باشد و به آن مقام ها  یابدبان اشارت را کسی می فهمد و درمیز

مده باشد؛ یعنی چون این مشاهدات و مکاشفات حقایق به عبارت درنیاید، او را به منازالت و آفرود 

مواجید توان شناخت و هرکس را که از این مواجید و منازالت بهره نیست، اگر او را به آن اشارت 

 .(0ج ،7-9:0097بخاری، یمستمل )رک: یابدو یا پیش او عبارت کنند، درن کنند

کند؛ به تعبیری بهتر، زبان اشارت عارف از زبان اشارت همیشه با یک هدف و قصد استفاده نمی

های خاص عرفانی، بانی نیست که از عهدۀ بیان تجربههمیشه نقطۀ مقابل زبان عبارت نیست؛ ز

ان اشارت زب ،ربیاید؛ بلکه گاهی به عکسعقالنی دیریاب د های ناب شهودی و مسائل صرفاًدریافت

گاهی عارف از ترس و وحشت  های حالی عارف است؛برای مبهم ساختن مباحث و معانی و دریافت

کند؛ چه نما و تمثیلی استفاده میناچار از زبان اشارت یا زبان عرفانی سمبولیک، متناقضهدیگران ب

دارهای بسیار شود؛ چنان که برای حالج، عین  و ها و گیربسا افشای سری از اسرار، سبب گرفتاری

ها صوفی کامل دیگر شد و چه بسا سبب گمراهی و بیراهی دیگران گردد. سهروردی و ده القضات و

 به قول موالنا:

   نفس خوش خموش صااااد اناادرونم ز
o 

نی زناادمی لااب بر دساااات  ع  بس کااه ی
o جو همچو گفتن و بحراسااات خامشااای  

o 

   مااجااو را جااو تاارا جااویاادماای بااحاار  

o 
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 ( 4ج ،077: 0077 )نیکلسون،

های قرآنی است که تنیدگی میان تجربۀ زمانی و برداشتزادۀ درهم ،زبان صوفیان و عارفان

متکلمان و فالسفۀ چه صوفیه را از آرام از یکدیگر جدا و از استقالل برخوردار گشتند. آنآرام

سیله نیست، زبان و» ؛ۀ زبان استمسئلت نگاه آنان و رفتارشان با کند، تفاوت کیفیّ اسالمی متمایز می

ل این تحوّ  (.95: 0057راسل، «)یابدبلکه تمامیت اندیشه است که مرحلۀ کمال خود را در زبان می

ها گونه که در دریافتا وی همان؛ زیرنموده استی های ابن عربی روبیشتر در سنت دوم با اندیشه

. یکی داشتنیز مهارت خاص  یزبانهای نواوریر داشت، در ساخت و ایجاد و تجارب عرفانی تبحّ

و به تعبیری  «نمامتناقض» زبان ،در بیان موضوع وحدت وجود ...های زبانی ابن عربی و از ویژگی

های عرفانی، با قواعد زبان عرف بعضی از دریافت  ...باور ابن عربی  هچون ب است؛ «آمیزشطح»دیگر 

: 0027 کاکایی،) ها دیریاب و واژگان اصلی آن چندپهلو استهمخوانی ندارد. پیام این دریافت

ه ه حضوری است کنیست. برای عارف تمام ماجرای عرفانی، متوجّ« اندیشه»چیزی جز « زبان» (.409

کلمات را  ؛گویدرو صوفی سخنی به گزافه نمیاین گیرد. اززبان قدرت خود را از درون آن می

زیرا بر  ؛گوید تا این حضور را بیان کندسخن می»بلکه ؛ داندصات روحانی خود نمییارای بیان تفحّ

نویا، «)پرستی استترین و بدترین شکل بتباریک ،واقعیت ااین اعتقاد است که منطبق نبودن سخن ب

با هر لفظی حتی شطح و طامات و تناقض سخن  و ایر شیوههصوفی به رو (. از این51: 0050

تناقض و چه صوفی و عارف به کمک بیان ماست. آن« فاش نکردن»و « نگفتن»ا هدفش امّ ؛گویدمی

عنی ثبت ی ؛تزکیۀ کامل است که زبان را با کمک آن به نقش اولیه خودتجربۀ  ،گویندرازآلود می

ین شکل بدتر ،صوفیۀ راستین، منطبق نبودن سخن بر واقعیتبنا به نظر  .گردانندحقایق باز می

هر عاملی که سخن یا هر چیز دیگر را از واقعیت دور کند، غیر حقیقی است  چراکه ؛پرستی استبت

 و هر چیزی جز حقیقت، بت است.

های مختلف، زبان همراه با تطور تاریخ و مبانی فکری، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دوره

ها . زمینهکندمیای پیداهای تازهتحول و دگرگونی یافته، متناسب با شرایط هر دوره، ویژگیعرفان 

 ،یاجغراف ایجاد آثار خالقه ادبی در دوره ها واعصار وحتی اقالیم و های برون متنی تولید وبافت و

فانی ردینی اقتضای زبان ع اجتماعی و سیاسی و احوال فرهنگی، اوضاع و متفاوت است. مختلف و

 لذا شاعران و تفاوت دارد؛ نمامتناقض ای از زبان عرفان است که با رمز وتمثیل گونه خاص دارد؛

یگر ارگیری زبان عرفانی با یکدکمیزان به  اقلیم های متفاوت در نوع و ها وجغرافیا ونویسندگان دوره

  مااتاااب ساااار دریااا هااایاشااااارت از
o 

 باااالصاااااواب اعااالااام واهلل کااان خاااتااام  
o 
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عیین نوع صوفی نیز در ت از این واقعیت غفلت نکنیم که نوع تجربۀ زیستۀ عارف و تفاوت دارند و

ین ا جامعه آماری تعیین شده در در دورۀ مورد مطالعۀ ما و مستقیم دارد. ثر وؤزبان عرفانی نقش م

ی زبان عرفان ااز میان انواع شگرده نمامتناقض بیش از همه به تمثیل و، عارفان شاعران و تحقیق،

 د.نگرایش دار

 ي آن اقسام و كاركردها ،نمامتناقض -1

در التین است که منشأ آن واژه  paradoxunبرگرفته از « paradox»نما یا پارادوکس متناقض

است معنای عقیده و نظر به doxaمعنای مقابل و به paraمرکب از  paradoxonیونانی 

معانی مختلف پارادوکس از « نمایی در شعر فارسیمتناقض»(. در کتاب 575: 0059میرصادقی، )

ای بود که با عقیده عموم نما در اصل کمابیش عقیدهمتناقض» .ه استفرهنگ آکسفورد نقل شد

ن نظر همگان یافت و آ تضاد داشت. در حدود اواسط قرن شانزدهم میالدی، این کلمه معنایی مقبولِ

رسد نظر میترین برداشت، بهکه در دقیق -حتی مهمل -این است؛ عبارتی ظاهراً متناقض با خود

توان مشخص کرد نما میدو امر متضاد را جمع کند. اساساً دو نوع متناقضی است که تشامل حقیق

 (.77 -75: 0055)چناری،  «الف( خاص یا موضعی ب( عام یا ساختاری

پارادوکس « خارق اجماع»قول  مختلفی است. در فلسفه به فاصطالح دارای تعاریدرپارادوکس 

قبول قابل ای است که از یک مقدمۀیا قضیه(. در منطق عبارت 7: 0022)محمودیان،  شودگفته می

قبول قابلای نادرست و منطقاً غیرنتیجه رسد، بهنظر می که عقالنی به رغم آنشود و علیتشکیل می

نوعی کالم متناقض را که صوفیان به هنگام  ،همان(. در اصطالح عرفا و صوفیهشود )با خود منجر می

 (.095: 0027)داد،  باشدوجد و حال، بیرون شرع گویند، پارادوکس می

زدایی هنری و از جمله شگردهای فن بدیع یکی از انواع آشنایی پارادوکسدر زبان فارسی، 

ه در عین متناقض دو امری ک ؛کننداست. در این تصویر ادبی، دو امر خالف منطق با هم اجتماع می

لحاظ منطقی، تناقضی در تصویر پارادوکسی، تعبیراتی است که به»بودن، حاصل آن تناقض ندارد. 

کدکنی، شفیعی) «استاوج تعالی  نهفته است ولی اگر در منطق عیب است، در هنر در هاآنترکیب 

ایی و زیبایی آفرینی زبانی زدهای آشناییشناختی صرفاً یکی از شیوهنمای زیبایی(. متناقض41: 0071

اما در آن  ؛، تناقض وجود نداردمضمون و مفاهیم متناقض ربطی ندارد؛ یعنی در معنی است و به

کامیار، دیان)وحی الفاظی هست که در یک معنی با هم تناقض دارند و در معنی دیگر متناقض نیستند

انگیز ادبی است. کالمی است که متناقض (. این شیوه یکی از ترفندهای برجسته و شگفت524: 0059
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رسد و این تناقض ذهن را به کنجکاوی و تالش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر نظر می به

قائل  هدو سوی ،توان برای پارادوکس از جهت نوعمی (.550همان: ) دینماوادار می ،متناقض است

 شد:

 .نقض عنصر زبانی دیگر بپردازدصر زبانی بهالف( پارادوکس زبانی: آن است که در آن یک عن

که در آن سخن گوینده در حکم یک قضیه فرض شود و یک  آن است ب( پارادوکس منطقی

 .گرددمنطقاً نقض  ،از سوی بخش دیگر آن قضیه ،بخش از آن قضیه

گوییم و تصویر بالغی را ایجاد که در علم بدیع از آن سخن میآن است  ج( پارادوکس خیالی 

 کند.می

دانسته شده است. « خالف آمد»گویی که اغلب زیر مجموعۀ د( پارادوکس روایی یا باشگونه

آن فعل یک گفتمان باشد و خواه یک  خواه ؛خالف آمد چیزی جز تناقض فعل با عرف نیست»

 .(507-504: 0070)رک: فوالدی، شود خوانده می« طرد و عکس»سنتی  باشگونه در بدیع «.رویداد

کنند و آن را به دو بندی دیگری را نیز لحاظ مینما  تقسیمناقدان برای بررسی متناقض عموماً

نمایند. در پارادوکس تقسیم می« محتوایی -نمای معناییمتناقض»و « نمای ترکیبیمتناقض»نوع 

 کنند. این نوع پارادوکس بهلحاظ مفهومی یکدیگر را نقض می ترکیبی، دو رویۀ یک ترکیب به

کند؛ مثل صورت ترکیب وصفی، اضافی، اسم مرکب، صفت مرکب و دو صفت جلوه می

یعنی سخن ما از  های معنایی؛پارادوکس«. مع پریشانج»، «سلطنت فقر»، «آبادخراب»های ترکیب

نما در ت ترکیبی نیست؛ یعنی متناقضصورنظر معنایی دارای پارادوکس است، اما پارادوکس به

 ابدیو مسندالیه(، در رابطۀ فعل با متعلقات خود مانند مفعول، متمم، قید و ... نمود می اسناد )میان مسند

پارادوکس محتوایی کالمی است که در ورای ظاهر متناقض و  (.001: 0055ر.ک چناری، )

ها چون با منطق عادی رو ارائۀ این واقعیتمحملش، حقیقتی مخالف با آن ظاهر نهفته است؛ از این

کامیار، وحیدیانرسد )نظر میای عرفی و عقلی و شرعی منافات دارد، در وهلۀ اول متناقض بهو باوره

انگیز است که ذهن را به کنجکاوی و واری چنان شگفتز(. این تناقض و ناسا550 -554: 0059

دارد و از راه تفسیر و تأویل تالش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض است، وا می

ها نمای محتوایی، کار شاعر یا نویسنده درک واقعیتتوان به آن حقیقت دست یافت. در متناقضمی

های نما در بیان دریافتست که عرفا از این نوع متناقضو حقایق پنهان از ورای ظاهر کلمات ا

 کنند.ماورائی خود استفاده می
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 کند؛های گوناگونی را ایفا میقششناختی، وظایف و نلحاظ کارکردهای زیباییبه پارادوکس

گردد. با و ابهام معنایی می ته شدن معنی، ایجاز، دو بعدی شدنزدایی، برجساز جمله موجب آشنایی

شود و انگیز و غریب تبدیل میگیری از پارادوکس، زبان عادی و فرسوده به کالمی شگفتبهره

 یابد. پارادوکس بهعنا نیز کامالً اعتال میبلکه م ،تنها لفظصورت نه ایندر یابد.زبان برجستگی می

سازد و شود و زبان چند بُعدی میسبب ایجازی که در محتوایی خود دارد، کثرت معنا را شامل می

افتد و با تالش به راز جو می و ذهن به تکاپو و جست ،سبب این ابهام کند و بهابهام بیشتری ایجاد می

(. به 75 -72: 0057کامیار، وحیدیان) ابدیالتذاذ ادبی بیشتری میبرد و و رمز سخن متناقض پی می

شود و با گریز از منطق حاکم بر هستی به آفرینش کمک این شیوه، مضمون ادعایی )کذب( خلق می

یعنی همان جهان مطلوب و تخیّلی که در قلمرو نظام علیت، امکان وجود  ؛یابدجهان دیگر دست می

 ،همین دلیلنما سرشار از درک و ابهام است و به(. متناقض579: 0057، دیچزباشد )ر نمییسآن م

دست  ای تازه بهگریزد و تجربهعقل از آن می ؛دهدتأثیر قرار میجریان خودکار ادراک را تحت

 درک نیست.قابل آید که جز از راه تأویل و تفسیرمی

 تجربة عرفاني -2

توان از مقولۀ تجربۀ دینی و می ،گیردکه در تقابل با ادراکات عقلی قرار می را ایادراک و تجربه

شود، در شکل نوعی عرفانی دانست. تجربۀ عرفانی که گاه تلویحاً با تجربۀ دینی یکی فرض می

شود که در طی آن، صاحب تجربه، به هیچ وجه به خویشتن احساس اتحاد با خداوند نمودار می

ذوقی ویژه برای  آگاهی ندارد. عارف واقعی و حتی هر فرد مؤمن و معتقد ازخویش و ادراک خود 

عنوان ویژگی خاص  ها برخوردار است که از آن بهدیدن و تفسیر کردن امور و پدیدهنوعی خاص از 

(. تجربۀ شهودی به این معناست که 547: 0029لویزی، اند )ها یاد کردهو برتر گروهی از انسان

غزالی این نوع تجربه و  امری در ورای استدالل و عقل برای انسان کشف شود. حقیقت و ماهیت

ای هکند که ورای عقل، مرحلدهد و بیان مینسبت می« ذوق»برتری آن را نسبت به سایر ادراکات، به 

شود و نامشخص و نا مکشوف است، آشکار می ،چه بر عقلآن ،دیگر وجود دارد که در آن مرحله

 (.21: 0095غزالی، کند )می تعبیر ذوق بهاز آن 

 

 

 آن با پارادوكس رابطةتجارب عرفاني و  يناپذیرماهيت بيان -3
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 انتقالقابلو در نتیجه غیر به منطق تبیین وتاویلبلقاغیرناپذیر و ، مفهومحقیقت دین و تجربیات عرفانی

تعبیرهای  زبان وهای مختلف با عارفان در دوره قلبی های ها وحکمتدرحقیقت دریافت .است

امام  والقضات عین امام محمد واحمد غزالی، ابن سینا، ،ابن خلدون .بیان شده استگون گونه

حث بها چگونگی بیان آن عرفانی و هایهی وتجربهای قلباز دریافت آثارشانابوالقاسم قشیری در 

نیز قلمرو عقل  و محسوسات از یک طرف موضوع معرفت صوفیانه امور خارج از دایرۀ» اند.کرده

دل ین ا دل یا روح یا نفس انسانی است و ،آلت رسیدن به این معرفت واسطه و از سوی دیگر، است

تعطیل  ۀبه مرحل مجاهدت، از طریق ریاضت و صاحب دل شود کهوقتی به دریافت معرفت نایل می

 و یعاطف پیداست چنین تجربه ای شخصی است و یا کشف حجاب حسی رسیده باشد!حواس 

چراکه ما  اشاره ممکن نیست؛ جز از طریق رمز و ای دشوار وبنابراین بیان چنین تجربه؛ باطنی

مناسب  های حسی وربهغیرحسی را باکلماتی بیان کنیم که مولود تج محبوریم این تجربه شخصی  و

میزکردن رمزآ بیان تجارب صوفیانه، ها درناچار استفاده از آن و عمومی است ادای معانی محدود و

هرگز تعبیری از آن متصور  شود،راه بصیرت حاصل می معرفتی که از ،القضاتبه قول عین هاست.آن

ها گنجانیده آن رکه د الفاظ موقعی متشابه هستند که نتوانند مفهومی را و به الفاظ متشابه نشود مگر

 . (44-40: 0095 )پورنامداریان، «شده برسانند

ناپذیری عرفان و شهود عرفانی روشن شود. آیا مقصود در بیان« بیان» در وهلۀ نخست باید مفهوم

شود؟ آیا مقصود از بیان، بیان از بیان، تببین آن برای دیگران است یا بیان برای عارف را نیز شامل می

که آیا توانایی گوینده نقشی در بیان تجارب عرفانی دارد یا خیر. نکتۀ دیگر آن یر آن.لفظی است یا غ

و نظایر آن را نیز در بر آمیز و شطح  ینظر است یا بیان اشارصریح مد بیانِ ،ناپذیریا در بیانآی

توان توضیح ناپذیری آن است. رنگ را برای نابینا نمییکی از عناصر اساسی تجربه، انتقال»گیرد. می

(. 029: 0020پرادفورت، «)توصیف نیستقابل ،با عنایت به احساسی بودن سرشت تجربۀ دینی .داد

نیز یکی  «بیان»بر عاطفی و احساسی بودن ماهیت این تجارب، فراخی و گسترش ابعاد و دامنۀ  عالوه

ای که در شود. فارغ از لفظ، امکان ترجمان عاطفهدیگر از مواردی است که مانع توصیف آن می

ود را ی که عارف خاستیس معتقد است زبان با بیان، منتفی است. ،دهدکشف و شهود عرفانی رخ می

 -050: 0057، سیاست رک:) در بهترین حالتش متناقض است. ،کندکار گرفتن آن میبه به ناچار

007)  
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 در حقیقت دیدار باطنی و ارتباط با عالم غیب انی یکی از اقسام تجارب دینی است.تجربۀ عرف

صورت تاریخی مشاهده بعد بهصوفیه از قرن دوم هجری به  توان در احوالاست که ردّ پای آن را می

های مکاشفه، مشاهده، طوالع، معاینه، رؤیت، لوائح، لوامع و... نیز از آن تجربۀ عرفانی که با نام .کرد

ناپذیری، گذرا بودن، انفعالی بودن ای وصفگونه« امر مقدس»تنگاتنگ با  یدر ارتباط ،شودیاد می

روشن و آشکار شهود « ناپذیریبیان»ۀ مسئلدر متون عرفانی همواره با  گیرد.نمایی را در بر میو واقع

از جمله محال بودن بیان  ؛ناپذیری شده استهای مختلفی از این بیانایم. برداشتعرفانی، مواجه بوده

ناپذیری شهودات عرفانی تا حدود بسیاری از بیان .هازبان در تفسیر این مقولهناتوانی و یا  هاآن

شود. استیس با تمایز قائل شدن بین دو حوزۀ منطق و نامنطق، زبان ناشی می« منطق»ت قواعد محدودی

منطق با برخی از عوالم متحقق یا »دهد. تجربیات عرفانی را به حوزۀ دوم یعنی نامنطق نسبت می

(. 525: همان«)کنند با همۀ عوالم و احوال ممکننه چنانکه معموالً تصور می ؛محتمل انطباق دارد

حال آنکه عرفان، عالم وحدت و یکپارچگی است و  ؛(527همان: است )منطق از آن عالم کثرات 

 روست که منطق و عقل را به عالم عرفان راه نیست.از این .وجه کثرات را در آن راه نیست به هیچ

ب مربوط به ذات متناقض این تجار ،ۀ زبانیمسئلجز ۀ تناقض در بیانات عرفا را بمسئلتوان از سویی می

ای عقالنی است. از سوی دیگر عقالنی نیستند و زبان پدیده ،اساساً تجارب عرفانی چراکه ؛دانست

آنگاه که تجارب غیر عقالنی یعنی کشف و شهود عرفانی به عالم منطق سرریز کند و عارف از 

( در هم عاطفهو عقل طق )نو نام خویشی خارج گردد، خواه ناخواه دو عالم منطقحالت وجد و بی

دارد و سبب تناقض در تحیر وا می به این درهم تنیدگی منطق و نامنطق، عارف را .شودتنیده می

 کند.گویی را در زبان و بیان عارف ایجاد میو تناقض گردداندیشه درونی و دریافت ذوقی وی می

؛ زیرا شعر عرفانی نمود یافته استدر اشعار  ،تجربه عرفانیهای ترین جلوهزیباترین و شفاف

زبان شاعر، متأثر از  عالم واقع است و های ذهنی وجوشش عاطفه و بیان ادراکات شاعر از داشته

های ادبی و محیط و فرهنگ جامعه و عواملی مانند شخصیت فردی، حاالت روحی، مخاطبان، سنت

برخی از این موارد، مثل مورد  .نقش دارندفضای کلی جامعه است که در گزینش واژگان شعر ِاو 

گزیند که برجستگی خاصی نسبت به نخست متناسب باعاطفه شاعر است و شاعر الفاظی را برمی

افزایی در ( جوشش عاطفه، هنجارگریزی و قاعده50: 0021کدکنی، شفیعی) واژگان دیگر دارد.

خصوص تجارب هب محتوای تجربیات عرفانی؛است؛ زیرا هم گره زده شعر، زبان عارف و شاعر را به

اند که بر اساس شهود و الهامات قلبی، از مفاهیم و معانی فراحسی و فراعقلی کشف و برخاسته از
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آیند و زبانِ عبارت، گنجایش حمل و انتقال آن را ندارد و عارف دست می تجارب فردی به

از منظر دیگر، مفهوم جامعه بیان کند؛  م وهای زبان مرسوهای ذوقی را با قالبتواند، دریافتنمی

. برندهای کسانی بستگی دارد که آن زبان را به کار میزبان همواره به تواناییهای یکتوانایی

های هنری زبان ها و قالب( در این صورت عارف برای بیان تجربۀ خود، از ظرفیت02: 0079پیتر،)

شود. زبان اشاری یاد می زبان اشاریکند که از آن به داع میرا اب یها و عبارات جدیدبرده، واژه بهره

کند و در زبانی است که تجربیات و احساسات درونی انسان را؛ مانند تجربیات حسی توصیف می

( در 01: 0074)فروم، زبان سمبولیک، دنیای برون، مظهری است از دنیای درون یا روح و ذهن ما.

خیال، داستان، تمثیل،  ها و واژگان مورد نیاز از صورعرفانی، قالب زبان رمزی، بنا بر محتوای تجربۀ

 کنندۀ مفهوم ذهنی باشد. گردد تا دربرگیرنده و بیاننما و سلبی انتخاب میعبارات متناقض

وحدت  ةبيان تجرب در نمامتناقضیا  پارادوكسكاركرد شعر عهد تيموري و  -4

 وجود

ر این د است. عرفانی و رونق شعر ق عرفانیرُطُ ق ورَتنوع فِ در تعدد و عصر تیموری درخشندگی

گیر تفکرات های صوفیانه و گسترش چشماجتماعی و پیدایش طریقتعصر با توجه به اوضاع سیاسی

های مختلف رداز شگمتنوع  به طور گسترده وگذشته،  عرفانیبا تکیه بر سنت ادبیعرفا  عرفانی،

از قرن هشتم » .انداستفاده کردهپارادوکس و تمثیل در بیان تجارب عرفانی خویش  اًخصوص ،زبانی

یافته  گوی نفوذاشعار وآثار صاحب ذوقان پارسی شدت درهاصطالحات عرفانی ب به بعد عرفان و

این است که  . یابیم...چاشنی عرفان خالی می آن پس کمتر غزلی یا شعر متناسبی را از از است و

یابیم که از ذوق عرفان بی بهره مانده عالمی را می قرن دهم کم شاعر یا نویسنده و آغاز م ودرقرن نه

 550 -710حکومت تیموریان ) .(95: 0051)صفا،« آثارشان نیابیم جلوه هایی از آن را در باشد و

اهل  ء و اله.ق( حکومتی مبتنی بر اسالم بود. شاهرخ فرزند و جانشین تیمور به اصحاب شریعت و فض

: 0094یک منشی، ب)اسکندر  ورزیدت و عارفان بسیار اعتقاد داشت و به اهل تصوف ارادت میطریق

میان  ،(. در کتب تاریخی دوران تیموری، به این نکته بسیار اشاره شده است که در این دوران057

اهان ادشهای آنان با حکومت ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است. دربار پعرفا و متصوفه و حلقه

های عرفانی به میزان برای عرفا و هنرمندان بود. به این ترتیب اندیشه ایشایستهتیموری جایگاه بسیار 

 بسیار زیادی رواج یافت. 

ی بود که خود گفته است، پیروزی من با دعای شیخ یبه تصوف تا جا مندی تیمورعالقه

آمده است و دستحمد برکه بهالدین خوافی و سید مالدین فاخوری، به همت شیخ زینشمس
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نمودند و او را مظهر تجلیات جمالی و د میأییکردند و حاکمیت او را تصوفیان نیز برای او دعا می

  .(077: 0025ی،بیش) دانستندجاللی حق گفته و اعمال او را نیز، الهام الهی می

، رونق تشیع و اقتدار تسننای اساسی دربارۀ تصوف قرن نهم، طریقه گرایی است؛ زیرا رشد نکته

های تصوفی خراسان را رونق های کالمی را در پی داشت و امتزاج آن با تصوف، طریقتگرایش

ریشه در باورها و آرا ء صوفیان و عارفان خراسانِ پیش از حمله مغول،  عرفان قرن نهم،یعنی  ؛بخشید

مد اجه عبداهلل انصاری، شیخ احهمچون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، خو

ورود ها، عالوه بر این طریقت .(007: 0070جامی، )نصیری الدین کبرا و غیره داردپیل، نجمژنده

رود شمار میهای ابن عربی از مفاهیم مهم عرفان نظری قرن نهم بههای مذهب تشیع و اندیشهاندیشه

عرفان ابن عربی، همخوانی تفسیر هر دو گرایش های مذهب تشیع و و نکتۀ اساسی در تلفیق اندیشه

ات ، از تفکرمسائلکه ابن عربی در بسیاری از  در باره جایگاه انسان کامل و وحدت وجود است

  است.مذهب تشیع تأثیرپذیرفته

 گوید:کند، چنین میکه به صوفیان اهل حلول و وحدت وارد می یاز انتقادابن خلدون پس 

شیعیان( ) انیرافضها در این عقیده از مذهب مند شدند و گویی آنال عقیدهمتصوفه به قطب و ابد»

دربارۀ امام و نقیبان تقلید کردند و اقوال شیعیان را با عقاید خود درآمیختند و در دیانت مذهب ایشان 

سبب  های ابن عربیاندیشه .(900: 0075، 0 ج)ابن خلدون/ «ها فرورفتندقتباس کردند و در آنرا ا

های معروف تصوف بعد از ابن عربی، تتقریباً تمام طریق ع و تصوف گردید؛ چونتلفیق مذهب تشی

ی او را در طریقت پذیرفته و آداب و قواعدش را یترین شیخ صوفیه خوانده و پیشوااو را بزرگ

دانند. می هطاعالاو را خاتم والیت محمدی و الزم ا «هینقشبند»از آن جمله  ؛اندرعایت نموده

اهلل شارح وی است. گیرد و شاه نعمتتصوفی شیعی در نظر و عمل از او الهام می ۀاللهیه، طریقنعمت

: 0057ی،ریجهانگ. )اندکرده ال ابن عربی متأثر بوده و پیروینوربخشیه نیز از تعالیم و اقو حروفیه و

900-904)  

ق که در شعر عرفانی قرن نهم رونترین مفاهیم مکتب ابن عربی تجربه وحدت وجود است از مهم

یعنی  ؛دهدعرفانی و دریافت ذوقی عرفای قرن نهم را شکل می مفاهیمسزا داشته و زیباترین هب

مفهوم وحدت وجود بر این است که  اند.های عرفانی قرن نهم در ذیل این تجربه شکل گرفتهتجربه

اند این وجود، صاحب وجود شده دنیبخش باوجوددر عالم یک وجود بیشتر نیست و سایر وجودات 

ترین مفهوم وحدت وجود آن نظر استیس، عمیق از نماست.تناقضمکه این موضوع در ذات خود 
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 -0یعنی  ؛ی این قضایاستدو هرای است که جامع و مؤید وحدت وجود فلسفه» گوید:است که می

: 0057)استیس، «ن نیستاز خداست، یعنی باخدا یکساجهان متمایز  -5، یکی استخدا  جهان با

502). 

خود را نشان نما در شعر عرفانی قرن نهم ها و عبارات متناقضدر قالب واژه وحدت وجود اندیشۀ

زبان  عنواننما بهمتناقض ویژگی های می دهدودالیل استفادۀ عارفان از این شگرد وبه تعبیری بهتر،

که شعر جامی در این -در بیان تجربۀ وحدت وجوددرشعر عرفانی عهد تیموری  ی مناسبعرفان

 صورت زیر آمده است. به پژوهش نمایندۀ شعر این دوره است،

اشاري در بيان وحدت  هاي یکي از مناسبترین زبان نمامتناقضكس یا وداپار -4-1

 وجود 

  ییدایپ تیگشته نهان ز غا یا

o 

 ییکتایز بس  یندر همه عالماو     

o (0: 0051ی،جام) 

انوار  یا در این بیت از قاسم این مفهوم است. نهان بودن حق در نهایت پیدایی، بیان تناقض آمیز

 ی.یگوید: ال و اال هر دو توکه می

          هاانیع یۀسرما ها،جان جمله جان یا

 

 اال هم ،ییتو ال هم ها،امان معدن یا 

 (00: 0005انوار،قاسم)  

و یا در این ابیات جامی، دمسازی باطن با ظاهر، بروز با کمون، احد و اعداد و واحد بودن در 

 ی وحدت وجود است.پارادوکسمجمع اضداد از مفاهیم 

                 دمساز بطون با تو ظهور یا

 

 همراز کمون با تو بروز یو 

                        اعداد مرجع کیل یاحد 

 

 اضداد مجمع کیل یواحد 

 (9: 0051ی،جام) 

صورت مستقیم و  آنچه هست این است که در بسیاری از موارد، عارف حقایق و معارف را به

ها عمدتاً حضوری هستند و عارف را به درک نماید. این دریافتواسطه دریافت و تجربه میبی

 ،آیندحیطۀ زبان در نمیکه به جاسازند. این تجارب از آنناشدنی اما برتر رهنمون میحقایقی بیان

که از کیفیت  هستند هاییشناسی دارند و تناقضزیباییغیرهایی که عموماً ارزش صورت تناقضبه

نما بیان های متناقضصورت گزاره توانند صرفاً بهمی ،دناحوال و تجارب خاص عارف حکایت دار

 را مورد تحلیل قرار داد. هاآنتوان نمی اهآنهایی که بدون درک علل بروز تناقض در شوند؛ گزاره

   نهفتنب عشق حدیث خفتن، و رفتن  بباید

 

 ال که یاوصاف ز گفتن سخن شاید کجا

 تحصاست
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 (9: 0005انوار،قاسم)

داند؛ یعنی سخن عشق در زبان ناپذیری تجربۀ عرفانی را، ناتوانی کالم میجامی، علت بیان

 توانایی بیان این تجارب را ندارند.گنجد و کلمات عبارت نمی

                جان ۀدرون از زدیخ یکشش

 

 نتوان کشش آن از عبارت که 

           کوتاه بود آن از عبارت هم 

 

 گمراه بود آن در اشارت هم 

 (070: 0051جامی،)  

حفظ اسرار توان، غیرت عارف به معشوق حقیقی، را میتجارب عرفانی بودن  رازآلود و مبهم

و جلوگیری از لغزش  حفظ نظام اجتماعی یننچدرونی، تفاوت حال و مقام عارف و شنونده و هم

این از بهر آن کردیم که ما را بر این غیرت » گوید:باره میمستملی بخاری در ایندیگران دانست. 

ای باشد و این اب بهرهآمد، از بهر آنکه بر ما عزیز بود و نخواستیم که غیر طائفه ما را از این شرمی

خود ظاهر است که هر چیز که بر کسی عزیزتر بر آن چیز غیورتر و هر چند غیرت بیشتر ضنّت 

افشای اسرار در مکتب عرفان و در » گوید کهیا می (.0510: 0: ج0057بخاری،  )مستملی« زیادتر

ب آید که چون ودیعت همان بر او واج ؛نزد عارف عملی ناصواب است. مودع به ودیعت راه نماید

داشت، ایمن بود؛ چون سرّ آشکارا کرد از حدّ امانت به حدّ خیانت آمد تا سرّ بود تا سرّ را به سرّ می

چنان گشت که گویی استهالک از او  ،اگرچه استهالک از غیر او آمد، چون اظهار سرّ از او آمد

 (.0077همان: «)آمد

 آری دست اگر گوهر به انیپا یب یایدر نیاز ا

    یآرآری
o 

 کس عمداچیجان، مگو با ه انیدارش منگه   

o (7: 0005انوار، )قاسم 

 

 فراخواني اضداد و نمامتناقض2-4-    
ها و اوصافی ویژگی« ناپذیربیان» عرفانی بر اساس آنچه در متون و اقوال صوفیه آمده است، تجارب

نمایی و ابهام هایی از جمله متناقضکند. ویژگیمیها را از سایر تجارب عرفانی متمایز دارند که آن

نظر عقل و گاه شرع بهو  که به زبان مربوط است، احساس وجد و سکر بسیار، اتحاد، خالف منطق

، از هروست که حتی در آثار ترجمه شد. از اینمی زندبا شطح صوفیانه پیوند آن را رسیدن که 

معنی کلمات متشابه و زمانی مترادف با پارادوکس بهو  سگاه شطح را معادل پارادوک دیگرهای زبان

ناپذیری ویژگی همۀ اند که البته وجدآمیز بودن و بیانگرفته 2و گاه معادل با سخنان خدا زده 1الهامی

دوضد تعریف و  وفراهم آوردن ما دوچیز را در فراخوانی یوقت (.07 -51: 0091کربن، ست )هاآن
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دت درستی از حقیقت ذات باری و مفهوم وحاین است که تعریف وتعبیر  مفهومش تعبیر می کنیم،

 قول سنایی: به وجود نمی توانیم ارائه کنیم.

 بس که هویتش پر از کن وهوست  فعل و ذاتش برون زآلت وسوست

 (95: 0055سنایی،)  

 صرت اکوانا نایو ف انایاع کیفکنا ف  ر ماد انیع یما در تو، کنون گشت مینهان بود

 (057: 0051جامی،)  

 تركيب سلب وایجاب و نمامتناقض3-4-  

کارگیری عبارات سلبی و ایجابی است که عرفا دربارۀ حقیقت های زبان عرفان، بهیکی از شگفتی

ذات، از عبارات سلبی و ایجابی نه این است و نه آن است، هم این  بماهومقدس  یمطلق و ذات بار

 گوید:گیرند. جامی میمیکار به است و هم آن است، 

         وستیعشق در پ ستیهست با ن
o 

 بست یز آن عشق نقش هست ستین 
o افتی ینور هست ضیچون ف ستین    

o 
 همت به منبع آن تافت یرو 

o و آفتاب را باهم                  هیسا 
o 

 نسبت جذب عشق شد محکم   
o (،029: 0051جامی) 

 گوید:یا در جای دیگر می

 در هر دو جهان       ستیآنکه به جز تو ن یا

o 

 و مبرا ز گمان یالیبرتر ز خ 

o کنیل یهر نشان نیهر چند که ع            

o 

 نشان ستینشانت که ترا ن نستیا 

o ،(55: 0020)جامی 

 ر ما          د انیع یما در تو، کنون گشت مینهان بود
o 

 صرت اکوانا نایو ف انایاع کیفکنا ف 
o  (،057: 0051جامی) 

 که در پرده جان مستور است         چهرهیآن پر

 

ست که هم ناظر و هم منظور  یچشمشوخ 

 است

 

 (40: 0075خیالی،)

                     شیوحدت از آن پ ۀنیاهل نظر از آ

 

 تو بودند که موجود نبودند  رانیح 

 (072 :0075خیالی،) 

 بدان دهن بخشم  ینقد هست

 

 نمود مرا یستیکه ره ن 

 (51: 0025)کاتبی، 

     یگو بما از عالم معن ی: نشانییمرا گو

 

 هاینشان ینشان از ب ،یخبر پرس یخبر از ب 
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 (7: 0005انوار،)قاسم

           بود عجب ستیمعن و صورت ۀنیآ دل

o 

 ننمود نهیآ نیدر یرو ما شاهد کان 

o 
             دیننما هرگز نبود صفا چو نه نه

o 

 مشهود و شاهد صفت جان ۀنیآ در 

o 
 (049: 0005انوار،قاسم) 

                       دنید حق جمال امکان ستین
o 

  دنیچ حق شهود باغ ز گل 
o (،505: 0051جامی) 

 كالم يتاویل پذیر و نمامتناقضكس یا وپاراد4-4- 

ای شاذّ و غریب های نمادین، تجربهتمام قراردادهای زبانی و حتی نظامعرفا تجارب خود را در برابر 

 هاآنرو سخنان اند و از ایندانند. عرفا بر این ادعایند که در صدد کشف بواطن و اسرار حقیقتمی

نماید و  پای تأویل نیز از باطنی که برای شنونده نامتعارف و غیرعادی می ؛معطوف به باطن است

توان در خصوص تجربۀ تجلی ابهام و بیان پارادوکسی را می شود.مباحث عرفانی باز می جا بههمین

 حق بر عارف مشاهده نمود:

            یدر قدرت بار نیبب ،یداریو ب اریاگر هش
o 

 دایشده پ دایهزاران آدم و حوا ز ناپ 
o (5: 0005انوار،قاسم) 

 به دست آر و بگو فاش و مترس        زهیجان پاک

o 

 عشق و معشوقه و عاشق همه جان در جانند 

o 
 (040:همان)

 چه خواست؟     یمعن نیگفت از ا« و هو معکم»

o 

 حق فناست یها در بقاجان یعنی 

o (07: همان) 

          یشور جهان یگه ،یجان ۀفتن یگه

o 

 کان خطرها یگه ،یامن و امان یگه 

o (01: همان) 

              است حالل دل نوشد تو با ار شراب

o 

 است حرام یو بر صفت نیا وگرنه 

o 
 (40 0075خیالی،) 

      جام ستین را آن که یمزان خودمیب
o 

  جا ستین آنجا که ییجا عاشقم 
o 

 (054: 0074جامی،)

       عشقت که نیچننیا انس رمیگ که صحبتت با
o 

  را آشنا ارانی من با ساخت گانهیب 
o (،041: 0051جامی) 
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       کشم یزهر ۀمانیپ فنا دیام به دم هر
o 

 مرا دیآ سازگار گر کف به دارم یشربت خوش 
o  (،02: 0025کاتبی) 

       است افتاده آتش تو یبال از درجانم
o 

 است افتاده خوش بال چه بال، آتش نیا 
o 

 (71همان،) 

         جا هر یدم به ابدی ایاح هجر ۀکشت صد

o 

 انایاح رسد ییبو تو وصل گلشن کز 

o 
 (007: 0025بسحق،) 

چه در تجربۀ عرفانی بر عارف جلوه کرده ، آن0چنانکه مالحظه می شود در این ابیات بود و نمود

آن است که با تمسک به شریعت، پای در طریقت نهد و به  شاعراست، حقیقت است. تمام تالش 

کند یاد می« بود»کند با عبارت عنوان حقیقت مطلق بر او تجلی میحقیقت برسد. عارف از آنچه که به

بلکه تجلی  ؛توان تمام حقیقت دانستاست. نمود را نمی« نمود»تصویری از  ،غیر از آن استو آنچه 

 در بسیاری از مواقع با حقیقت در تعارض کامل قرار دارد.ای از آن است که و لمحه

، تصویرهای مبهم، گنگ و نامعتبر است که تنها نمودی از حقیقت ر استعشاروی آنچه پیش

ن آن هنگام که به کشف چنی .دست یابد« بود»است. عارف تالش دارد تا از این نمود به اصل یعنی 

از بیان آنچه که تجربه نموده است، ناتوان  شود.رو میبهشود، با چند وضعیت روای نائل میتجربه

 ی بیان ناپذیری مواجه است.یعن ؛عرفانی های تجربهعارف با یکی از ویژگیاست. در این حالت، 

کلی ناپذیر و بهکلی مفهومدهد، بهتجربۀ عرفانی هنگامی که دست می»گوید استیس در این باره می

چیز بیابی، توانی مفهومی از هیچتمایز نمیطور باشد. در وحدتی بیهمینناپذیر است. باید هم بیان

 (.001: 0022استیس، «)ت مفهوم درآیدااجزا و ابعادی در آن نیست که به هی چراکه

 كتمان اسرار و كسویا پاراد نمامتناقض4-۵- 

مخاطب گاه در دهد که برای های خاصی را از خود نشان میعارف در حین تجربۀ عرفانی، واکنش

دارد، نعره کند، فریاد بر میعنوان مثال سکوت میبه؛ بسیاری از مواقع نامفهوم و نامشخص است

بیان نیست و به احوال درونی قابل که تجارب او یابدمخاطب با دیدن رفتار عارف در می ...زند و یامی

واقعه بیان  شرح بیشرح و با« سکوت»و کشف و شهودی دست یافته است که با کنش رفتاری 

در بیان پارادوکسی وحدت صفات و افعال شاعر عارف با حالتی از اعجاب و گنگی سعی  .کندمی

 برد:را به کار می« دویی و یکتایی»روست که پارادوکس در کتمان اسرار دارد از این

            یکن میکتایخواهم که  ییاز دو

o 

 یکن میجا یکیدر مقامات  

o 
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              ییاز دو دهیساده رم تا چو آن
o 

 ییتو ای ایخدا میمنم گو نیا 
o علم و قدرت از کجاست            نیگرمنم ا 

o 
 از که خواست یعجز و سست نیا ییور تو 

o ،(005: 0051)جامی 

 ؛خی داشته باشدنستواند همآورد با منطق مخاطب و ذهنیات او نمیآنچه عارف بر زبان می

منطق ذهنی او در تجربۀ  چراکهرسد. عارف قصد بیان ندارد نظر میسازگار نیست و متناقض به

 زمان با سه نمود مواجه شده است:هم، عرفانی محض

های بالغی و ادبی که بر مجاز استوار است الف( حقیقت؛ ب( تجزیه و تحلیل حقیقت؛ ج( شیوه

شناسانۀ عرفانی، هدف است. در کنش هستی« جازیحقیقت م»پارادوکسی از  ،بیندو آنچه عارف می

هایی است که کُمیت عقل در راه آن لنگ است. سالک وصال به حق و معرفت بر امور و پدیده

کنندۀ سیر صوفیه سکوت و خاموشی و رازپوشی را از نخستین آداب سلوک و سکوت را تسریع

سالک را از سیر  ،اند. گفتارنطق دانسته سالک دانسته و مزایای سکوت و رازپوشی و ابهام را بیش از

در فتوت نامۀ سلطانی، سکوت،  .دارددارد و اسباب تیرگی جان و روح را فراهم میو سلوک باز می

باره در اینکاشفی گانۀ مریدی معرفی شده استپوشی یکی از ارکان ششرازداری و ابهام و پرده

 «نامحرم لب نگشاید و نقد آشنا را در دست بیگانه ننهد چهارم آنکه اسرار، پنهان دارد و با»نویسد می

 (.57: 0007کاشفی، )ر.ک واعظ

اند موالنا به این عارفان و واصالن سکوت و کتمان اسرار را الزمۀ استماع کالم حضرت حق دانسته

 کند:زیبایی اشاره مینکته به

 اند      دهیعارفان که جام حق نوش

o 

 اناااددهیرازهاااا دانسته و پوش 

o               هر که را اسرار کار آموختند 
o 

 مهر کردند و دهانش دوختند 
o  ،(005/ 0: 0021)موالنا 

از مبادی و فروع و بعضی دیگر از مقولۀ  هاآنسلوک عرفانی مراحل مختلفی دارد که برخی از 

. اندل سلوک عرفانی دانستهرا از مبانی و اصو« خاموشی»روند و عارفان بزرگ شمار میبه« اصول»

روست که (. از این01 -00: 0095عربی، داند )ابنعربی نیز خاموشی و رازپوشی را مقام وحی میابن

اند سکوت هم تکنیک و روشی برای اتصال با الوهیت است و هم هدف غایی سالک برخی گفته

  (.500: 0027)کینگزلی، 

 ناکمبهم وشيوه اي راز يزبان ،نمامتناقضكسي وودابيان پار4-۶- 

 توان ناشی از چند چیز دانست:در تجارب عارفانه را می نمامتناقضحاصل از ابهام 
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به وجود می  در عدم درک درست کشف و شهود توسط مُدرِک یی کهنمامتناقضالف( ابهام 

 ؛ یعنی آنچه که مربوط به گوینده است. آید

 اطالعی از امکانات آن.ب( عدم تسلط کافی گوینده به زبان و بی

در آثار  ؛«نمای بالغیمتناقض»طبق نظریۀ  ،ج( نقد گوینده یا نویسنده برای گریز از بیان حقایق

زیرا همان  ؛کنندای وارد نمیاندیشه و تجربه خدشه واند و به فکرنماها، صرفاً لفظیعرفانی، متناقض

با زبان غیر تناقضی بیان کرد و عرفا در  ،ودآنکه محتوایش از دست برتوان بیمطلب یا تجربه را می

مبهم رو اصالت رازپوشی و از این (.57: 0027کریمی، ) ندیجومی واقع از یک فن شاعرانه سود 

ها اصیل و ناب باشد و عارف آن شود. اگر این پارادوکسگویی در قالب پارادوکس مشخص می

ی آن بسیار زیباتر و ابهام هنری آن بهتر خواهد بود. غصورت بال ،را از عارفی دیگر وام نگرفته

دست نیافتنی عارف را  ۀتجرب ،ویژه پارادوکس معنایی وجود داردبایجازی که در پارادوکس 

 کند:رازآلود و زیبا بیان می

 نقاش قضا بسته ز رنگ رخ و زلفت     
o 

  یاهیو س یدیسپجان نقش  ۀدیدر د 
o (497: 0099،عصمت) 

        شهد وصل ییدر جام هر زهر جدا یاکرده
o 

 یاجان دادن آسان کرده یتلخ رانیبر اس 
o 

 (457:همان) 

 ز عشق آوازه در کون و مکان انداخته           یا
o 

 در جهان انداخته حسن و آتش هدیآفر         
o 

 (471همان:) 

 فرجام سخن 4-۷-

الدین ابن عربی مذهبی و طریقت شیخ اکبر محییهای ها و اندیشهعرفان قرن نهم که حاصل طریقت

شناسی مکتب ابن عربی، های آفاقی تکیه دارد؛ زیرا یکی از اصول معرفتاست، بیشتر بر تجربه

داند. از این شناسی میشناسی را مقدمۀ حقشناسی و انسانشناسی است و ابن عربی، هستیهستی

ی که در یهارود و تجربهشمار میاین دوره به جهت مفهوم وحدت وجود از مفاهیم پررنگ عرفان 

چون  ید. شاعران بزرگمنتهی می گرداست، به مفهوم وحدت وجود شعر عرفانی این عهد بیان شده

های اویند که در تأثیرگذاری و انوار از مبلغین مکتب وی و از شاراحان اندیشهقاسم شاه و جامی

و شعرای قرن نهم نقش اساسی دارند. زیباترین ابزاری  وحدت وجود در میان عرفا ۀشرح و بسط تجرب

 پارادوکساند، کار بستهوحدت در کثرت و کثرت در وحدت بهوحدت وجود و  تجربه که در بیان
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های درونی این رباعی عاشقانه جامی بخوبی توان از الیهنما است که این مفهوم را میمتناقض یا

 رود.مفاهیم وحدت وجودی این دوره به شمار میدریافت؛ زیرا مفهوم عشق از دیگر 

 

 دانستم یبود نم انیمعشوقه ع

 

 

 

 دانستمیبود نم انیبا ما به م 

 برسم  یگفتم بطلب مگر به جائ 

 

 دانستمین بود نمآخود تفرقه  

 (99: 0020 )جامی، 

 گيرينتيجه

خویشی، فراتر از عقل است و در حالت ناهوشیاری، بی چراکهوصف نیست قابل تجربۀ عرفانی

آمیز به خود آمدن باید جنبۀ ابهام ، برای به وصف درایچنین تجربهآید. ر پدید میسرمستی و سک

 آید.ترین ویژگی آن به حساب میشود که ابهام برجستهبگیرد. چنین تجاربی با زبان رمز بیان می

بر  اصلی زبان عرفانی است که عالوههای عرفان اسالمی از شاخصهنما در های متناقضگزاره

آن است که  آمده از این جستار بیانگردستند. نتایج بهبرخوردارهای هنری واال پوشی از جنبهراز

یابد اما نه قادر به بیان آن است و نه بُعدی از ابعاد حقیقت دست می به عارف در تجربۀ عرفانی،

عجز نکند و رفتاری مرتبط با  اظهار ها و مشاهداتش دارد. اگر در بیان تجربهیدهد قصدی برای بیان

معنایی حقیقت  یینمامتناقضهای عجز از خود نشان ندهد با به زبان آوردن شطحیات در قالب

با این نوع  پارادوکس نباشد. یدهد تا اغیار را بر آن دسترسصورت رازآلود ارائه میرا به مُدرِک

های ، نقش بارزدارد؛ زیرا عالوه بر دیگر جنبهدورۀ تیموریدر بیان تجربه عرفانی کارکرد 

ا حمل ت ناپذیری یا بیان نکردن راز، جامعه عهد تیموری از ظرفیت و ظرافتی برخواردار نیستبیان

عارف را  ،بیم فروپاشی نظام اجتماعی نوپای پسا مغولباشد و ا داررا ها ها و دریافتچنین تجربه

شده های بیانویی را در تجربهگدارد و نقش تناقضها وا مییگویخواسته و ناخواسته بر این دوگانه

 سازد.پررنگ می این عصردر شعر عرفانی 

 هایادداشت
1) paradoxesinpres 
2) locution theopathique 

کز بود بهره از نمود ما را ریغ ستین یا  عالمزار در شوره میسراب ۀچون موج (0  

   (47: 0071)صائب تبریزی، 

 منابع و مآخذ 

      هاكتاب
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