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 ختفاي احوال باطني در آثار موالنا و مسألۀ تعریف عرفانا
 پژوهان معاصراز دیدگاه عرفان
 

 ٢١*اشکان بحرانی، ١قاسم کاکایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز٢ ،استاد دانشگاه شیراز١
 )٢٦/٧/١٣٨٩ :يریخ پذیرش نهای تاـ ٧/٧/١٣٨٩ :تاریخ دریافت مقاله( 

 
 چکیده

پرسش نخست این   . کوشش ما بر آن است که به دو پرسش پاسخ دهیم          در این جستار،    
است که غیبت یا به عبارت دیگر، اختفاي احوال باطني در آثار موالنا چه معنا، اهمیـت          
و پیامدهایي دارد؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا مقصودمان را از غیبـت احـوال بـاطني                  

لي غیبـت احـوال بـاطني در آثـار          در وهلۀ بعد و پس از بررسـي اجمـا         . کنیمروشن مي 
هاي میانۀ میالدي، نگاه موالنا بـه احـوال بـاطني را            عارفان مسیحي و مسلمان، در سده     

. شـماریم هاي موالنا را بر مـي و پس از آن پیامدهاي این نگاه و واکنش  کنیم  رسي مي بر
احـوال  اند از خوارداشت کرامات و احوال باطني، سـکوت در برابـر             ها عبارت این واکنش 

باطني و سرانجام پذیرش وقوع احوال باطني و بیان احـوال بـاطني در لفافـه و از زبـان          
پردازیم که با وجود سکوت موالنـا و  در بخش پایاني این مقاله، به این بحث مي     . دیگران

تعـاریف از   /اش بر اسـاس کـدام تعریـف       امتناع وي از سخن گفتن در باب احوال باطني        
دیـدگاه و تعریـف پـنج        ایـن بخـش،   در  . تـوان دانـست   عارفان مي عرفان او را در شمار      

از میان این پنج تن، بـر اسـاس معیارهـاي ترنـر،             . پژوه طرح و بررسي شده است     عرفان
 . شودگین، آندرهیل و راسل موالنا عارف شناخته ميمک

 
 . کرامات ـ عرفان ـ الهیات سلبي ـ موالنا ـحال باطني ـ غیبتها کلیدواژه

 
 مسأله ح ـ طر١

غیبت یا به تعبیر دیگر، اختفاي      : نخست. دهددو پرسش محور این جستار را تشکیل مي       
بـا وجـود غیبـت      : احوال باطني در آثار موالنا چه معنا، اهمیت و پیامدهایي دارد؟ و دوم            
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توان وي را عارف احوال باطني در آثار موالنا چگونه و بر اساس کدام تعریف و دیدگاه مي             
 دانست؟ 

هاي بـاطني، اعـم از      والنا از معدود صوفیاني است که در آثار خود به احوال و تجربه            م
هاي غیبي نظیر مغیبات و منامات و وجـد و          تجربۀ عرفاني به معناي اخص و دیگر تجربه       

وی بر خالف حکیمانی همچـون شـیخ اشـراق و           . جذبه، مطلقاً هیچ اشارۀ صریحي ندارد     
 بدن یا نضو جلباب نکرده اسـت امّـا در عـین حـال، از                فلوطین، ادعای نیل به ملکه خلع     

و از  ) ٢٢ ،١٣٨٦کـوب،   زریـن (سویي،کل مثنوی وی حاکی از استغراق وی در تألّه است           
پژوهان، اغلـب از    سوي دیگر، در تاریخ تصوف، چه در میان صوفیان و چه در میان عرفان             

د این دو امر، در کنـار هـم،         که خواهد آم  چنان. شودوي به عنوان عارفي قدر اوّل یاد مي       
 .پژوهان معاصر قرار داده استهایي در برابر عرفاندشواري

در این جستار، ابتدا خواهیم گفت که مقصودمان از غیبـت احـوال بـاطني چیـست؛                 
 هاي میانۀ اسـالمي و مـسیحي را بـا تلقـي جدیـد از عرفـان مقایـسه                  سپس عرفان سده  

که عرفان را در تجربۀ عرفاني به معنـاي اخـص           خواهیم کرد تا نشان دهیم که برداشتي        
هاي میانه تفاوت دارد؛ سپس     کند تا چه حد با برداشت عارفان سده       محدود و خالصه مي   

احـوال بـاطني   ) اختفاي(رسد که در آن ابعاد و اهمیت غیبت      نوبت به بدنۀ این مقاله مي     
گوناگوني که عرفان پژوهان،    گاه با توجه به تعاریف      کنیم و آن  را در آثار موالنا بررسي مي     

هـایي کـه ایـن      اند و بـا اسـتخراج مؤلفـه       هاي گوناگون، ارائه کرده   ها و نظرگاه  با خاستگاه 
هـا  /پردازیم که موالنا را بر اساس کدام تعریف       کنند، بدین مطلب مي   تعاریف پیشنهاد مي  

 . نامید عارفتوانها مي/و با استناد به کدام مؤلفه
 احوال باطني و مقصود از غیبت بیان مقصود از ـ١ـ١

در آغاز این نوشتار، باید ابتدا مشخص کنیم که مقصودمان از غیبت یا اختفاي احوال     
: کنـد جا، دست کم بر دو موقعیت داللت مي مفهوم غیبت یا اختفا در این     . باطني چیست 

ـ هـایش؛ دو هـا و گفتـه  یک ـ اشاره نکردن مؤلف یا گوینده به احوال بـاطني در نوشـته       
اي فقدان اهمیت و محوریت احوال باطني در نظام اندیشگي مؤلف به رغم اشاره به پـاره               

با توجه به مجموع این دو موقعیت، مفهوم غیبت، به طورکلي، بـر             . احوال غیبي و باطني   
 مقـصود از احـوال    . شـود خروج احوال باطني از دایرۀ زیست و اندیشۀ عارف اطـالق مـي            

 غیبات و منامات، حال وجـد و جذبـه و حـال وحـدت انفـسي و                باطني نیز اعم است از م     
 هاي باطني، کرامـات و    آفاقي؛ به عالوه، در این مقاله، تعابیري نظیر احوال باطني، تجربه          
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رو، بـه طـورکلي،     ایناز. هاي ظریف، مصادیق یکساني دارند    اسرار، با وجود برخي اختالف    
 .شود غیبت هرگونه حال غیبي را شامل مي،مفهوم غیبت

گـران  پـاي پـژوهش   غیبت احوال باطني، به معنایي که شرح داده شد، معضلي پـیش           
هاي متفاوتي اسـت     حلش نیازمند مقایسه برداشت    نهد که طرح و به دنبال آن      عرفان مي 

ه غالب عرفان قرون وسطاي مسیحي و تا        وج. اندکه از عرفان و امر عرفاني به دست داده        
 گیـري  هفتم هجـري پـي     که تا سدۀ  (ي در جهان اسالم     شکوفایهاي   عرفان سده  حدودي

-ورزد که با تلقي رایجي که نزد برخي عرفانهایي تأکید ميمایهبر مفاهیم و بن) شودمي
به همین خاطر، در    .  است شود از اساس متفاوت و بلکه متعارض      پژوهان معاصر یافت مي   

ـ آغاز بحث، به پیشینۀ غیبت احوال باطني در سده          ۀ مـسیحي و نیـز در عرفـان   هاي میان
 .افکنیمهاي دوم تا هفتم، نگاهي مياسالمي، طي سده

  پیشینه غیبت احوال باطني در عرفان مسیحي و عرفان اسالمي ـ٢ـ١
-هاي بسیاري از غیبت احوال باطني را مي       در عرفان و الهیات عرفاني مسیحي نمونه      

ي نیـز در خـصوص آثـار عارفـان     توان نشان داد و حتي در این زمینه، تحقیقات مستوفای   
 .١ مسیحي انجام شده استسلبي نگر قرون وسطايِ

 و مؤلف میغ ٢در میان عارفان قرون وسطی، عارفان بسیاری از جمله مایستر اکهارت
 و ٤ترزاي آویالیياند؛ در مقابل،  به احوال عرفانی خود اشاره یا تصریح نکرده٣جهل

کنند ولي این احوال به هیچ روي در ره می به این احوال خود اشا ٥یوحنای صلیبی
هاي باال، هر دو معناي غیبت را مشاهده در نمونه. منظومه فکري ایشان محوریت ندارد

 ).Turner, 1995, 2(توان کرد مي
هاي  از همان سده،پوشي از احوال باطني و فراتر رفتن از آنْاین تمایل به چشم

 . شودنخست پیدایش عرفان مسیحي مشاهده مي
ها و بنا دیانوزیوس از طریق دیالکتیک شناخت و ناشناخت نفس را به فراسوی سلب

فرا » میغ جهل«ها پس از وي در عرفان مسیحي جا افتاد، به درون به تعبیري که سده
 ).Ibid, 47(برد می

_____________________________________________________________ 
 :شناختي آن چنین استمشخصات کتاب. از جمله این تحقیقات، به کتاب تاریکي خدا از دنیس ترنر اشاره کرد. ١  

Turner, Denys, The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism, Cambridge 
University Press, 1995. 

2. Meister Eckhart 
3. the Cloud of Unknowing 
4. Teresa of Avilla 
5. St. John of the Cross 
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کنـد کـه بـه حـاالت ویـژۀ      اکهارت نیز در آثار خود از شکلی از عرفان پیشتیبانی می   
و ... چون مکاشفات و مشاهدۀ نور و ذوق حـالوت و         واه انواع محسوس تجربه هم    تجربه، خ 

گونـه  مایستر اکهارت بـه شـدت بـه هـر         . نهدخواه تجربۀ مراحل واالی جذبه، وقعی نمی      
خواهند خدا  مکاشفه یا تسالّی محسوس بدگمان است و به کسانی که، به تعبیر وي، می             

 Colledg(تـازد  کنند، به سختی میمراقبت میرا با همان چشمی ببینند که از گاوشان 
Mcginn,59-61(. 

هاي میانه همچنان پرچم این نگرش را برافراشته  نیز در اواخر سدهیوحنای صلیبی
کند جانی که در پی وارستگی و پاکی  تأکید می١»شب تاریک جان«وي در . داشته است

 ).٤٠٠استیس، : ـ کن(است، نباید به حفظ و دریافت احوال باطنی دل خوش کند
این نگرش به هیچ روي به عرفان مسیحي محـدود نیـست و در میـان صـوفیان نیـز                    

هـایی برخـورد    ات، به نمونه  در میان عارفان و پیشوایان مسلمان، به کرّ       . شودمشاهده مي 
 . کنندکنیم که به احوال باطنی و حتی احوال عرفانی توجهی نمیمی

پربـسامد  ر اقـوال عارفـان خراسـان نیـز حـضوري          غیبـي د  براي نمونه، غیبت احـوال    
داشـت چیـز دیگـری جـز کرامـت دارم،          مـن از تـو چـشم      «: انـد از بایزید نقل کرده   . دارد

 ).٢٠٤، ١٣٨٤شفیعی کدکنی، : ـ نک(» .از تو به جز تو نخواهم
هایی از خوارداشت کراماتی همچون طی االرض، پرواز و راه رفتن بر آب را در نمونه
 نیز، مطلبي با  قشیریهرسالۀدر ). ٢٦٦ـ٢٦١، ١٣٨٤همان، : ـ نک(بینیم د میآثار بایزی

گویند احمد خضرویه حق را به خواب دید که «: همین مضمون درباره وي آمده است
» خواهدخواهند مگر ابویزید که مرا میهمه مردمان از من آرزوها می! گفت یا احمد

 ).٧٠٦ـ٧٠٥قشیری، (
-هاي تاریخي و مقدماتي، اینک مي     با ذکر این نمونه   . خروارنداین اقوال مشتي نمونۀ     

 .توانیم به بحث غیبت احوال باطني در آثار موالنا جالل الدین رومي بپردازیم
 
 ـ غیبت احوال باطني در آثار موالنا٢

 در بحث از غیبت احوال باطني، در آثار موالنا، ابتدا بایـد ببینـیم موالنـا چگونـه بـه احـوال                     
 کلیـات  و بـه خـصوص در        مثنـوي  و اشـعارش در      فیـه مافیهعبارات وي در    . نگرديباطني م 
، »کرامـات « گر نگاه او به احوال باطني است که اغلب از آن زیرعنوان           ، به خوبي نمایان   شمس
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در آثـار خـود    پردازیم کـه موالنـا   در مرحله بعد بدین مطلب مي     . کندیادمي» عطا«یا  » اسرار«
دارد؛ گـاهي در    مي کرامات را خوار   موالنا گاهي این  . دهدش نشان مي  چگونه به کرامات واکن   

خوانـد و شـاید     مـي  کند و مخاطب را نیز به خاموشي فـرا        برابر این احوال باطني سکوت مي     
هـاي  دهـان شخـصیت    تر از همه، گاهي احوال باطني و حتي احوال عرفاني خـود را در             مهم

ابتدا به نظرگـاه موالنـا در     در این مجال،  . یابدز مي با» حدیث دیگران  در«گذارد و   داستان مي 
 . کنیمرسي ميها را برشویم و آن گاه واکنشخصوص احوال باطني نزدیک مي

  نگاه موالنا به کرامات و احوال باطنيـ١ـ٢
آید، بدبیني موالنا   در نگاه نخست و آنچه پیش از هر چیز و بیش از همه به چشم مي               

موالنـا، نظیـر اسـالف خراسـاني خـود، همچـون بایزیـد و               . ستنسبت به احوال باطني ا    
گرفـت و بـر آن بـود کـه چنـین      خرقاني، کراماتی همچون طی االرض را به چیزی نمـی   

البته در این راه، گـاهي بـا چرخـشي لطیـف از             . کراماتی از باد سموم هم برخاسته است      
ـ              ه معنـاي لغـوي     معناي اصطالحي کرامت، که معادل احوال فراطبیعي و غیبـي اسـت، ب

: ـ  نکـ (شـمرد   عقالنیت و حیات و علو احوال را کرامت می        ) بزرگي و جاللت قدر   (کرامت  
داد کـه ارزش زنـدگي عرفـاني را در جـاي          و با این چرخش، نشان مي     ) ١١٨  ما فیه،  فیه

 .دیگري باید جست
  :داندمي» دام«نهد و احوال باطني را اي ابیات پا فراتر ميوي در پاره

 رویان بستان خداستعکس مه آن خیاالتی که دام اولیاست       
  )٧٢: ١/ م(                          

اند کـه   را معانی غیبی دانسته   » رویان بستان خدا  مه« مقصود از    مثنويبرخي مفسران   
 در). ٧٠ــ ١/٦٨،  ١٣٨٦فروزانفـر،   (ا شامل اسـت     کرامات، احوال قلبی و باطنی و کشف ر       

 را از مسیر حق و مواجهه با حق باز          ء این دسته احوال و کرامات معموالً اولیا       نگاه مولوي، 
ای در  شود و از این رو، چنین احوال بـاطنی        دارد و مانع فنای عارف در حق تعالی مي        می

 .نزد عارفانی که گرایش سلبی دارند فاقد اهمیت است
اید خود را به هیچ چیـز       باز دیدگاه مولوي، سالک طریق در مواجهه با امر الوهي نمي          

اي ، در مواجهـه   دیوان شمس به همین دلیل، در یکي از ابیات        . جز ذات الوهیت قانع کند    
 :است» فریب«ي الهي »عطا«کند که من ـ تویي با خداوند، اعالم مي

 !ما را به عطا چه فریبی تو؟ خواهیمخاموش که غیر تو نمی   
 )٢٣٢٣٧/ک(                   
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١٢٢ 

داند و معتقد است اگر جنسیت و        عوض، جنسیت را موجب جذب و وصال می        وی در 
 :سنخیت برقرار نباشد معجزه و کرامت هیچ اثری ندارد

 سخن سایۀ حقیقت است و فرع حقیقت، چون سایه جذب کرد حقیقـت بـه طریـق                «
 بلکـه . کند نـه سـخن  آدمی را با آدمی آن جزو مناسب جذب می    . سخن بهانه است  . اولی

 هزار معجزه و بیان و کرامت ببیند چون در او از آن نبی و یا ولی جـزوی نباشـد     اگر صد 
درکه از کهربا اگر    . داردقرار می آن جزو است که او را در جوش و بی         . مناسب، سود ندارد  

 ). ٧ ،فیه ما فیه(»...یت میان ایشان خفی استآن جنس. نباشد هرگز سوی کهربا نرود جزوی
، وقوع برخي احوال باطني را براي مبتدیان        کبیردیوان و   مثنوير  البته موالنا گاهي د   

در این ابیات، موالنا در گام نخست این واقعیـت          . داندو متوسطان طریق تصوف مفید مي     
-پذیرد که صوفي فرزند وقت و حال است اما در گام بعـدي از سـالک طریـق مـي                   را مي 

 در این ابیات، کـساني را کـه از بنـد            وي. خواهد که فراتر رود و از وقت و حال فارغ شود          
 :    خواندمي» صافي«اند، وقت و حال رسته

 کو به حال افزون و گاهی در کمی است که او موقوفِ حال است آدمی استآن
 ت از وقت و حالـافی فارغ اسـک صـلی  الـد در مَثـت باشـوقـنُ الـوفی ابـص
 ایِ اوـآسحــیــسـخ مــفـــده از نـــزن یِ اوأزم و رــوفِ عـوقـا مــهالــح
 رفته سختـگـدر بـون پـمچـت را هـوق نِ وقتـو ابـیِّ صفاجـوفـت صـسـه

 الـات و حـارغ از اوقـه، فـس نــن کـاب رقِ عشق ذوالجاللـافی غـت صـهس
 )١٤٣٤ـ١٤٢٥: ٣/ م(                     

تنهـا  . ف سالک در آن پـسندیده نیـست       داند که توق  اي مي را وادي » وقت و حال  «وي  
از . نفـس سـالک اسـت     » رام کـردن  «شمارد،  کارکردي که مولوي براي وقت و حال برمي       

زند که باید از تلوین فراتر رفت و به جایي رسـید            همین رو، مولوي به مخاطب نهیب مي      
 :که این احوال از ذهن و زیست عارف کنار رود

 کندها مقبول ورامت میلیکن بدین تلوین  تمکین بوداین بود، پایان تو گه آن بودگه  
 )٥٧٤٤/ک(

اي اسـت کـه عـارض       ، کـه همانـا احـوال غیبـي        »اسـرار «افزون بر آن، به باور موالنـا        
 :پوشاندشود، اسرار دیگري را ميمتوسطان سلوك مي

 فی ان اراهُ باآلثارـا کـم ذهبت فی العشق کی اعاینه
 انَّ االسرار تسترُ االسرار ار ـب اآلثـجـحــار تـانّ اآلث

 )١٢٥٥٣ـ١٢٥٥٢/ک(   
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١٢٣

 :شود نیز مطرح ميمثنويهمین مطلب در 
 دان تو شَینسوی ایمان رفتنش می هر که محرابِ نمازش گشت عین

 ارـجـّش اتـاهـهست خُسران بهرِ ش داراه را او جامهـر شـهر که شد م
 ...ود حیف و غبینـشِستن ببر درش  شینـنهر که با سلطان شود او هم

  ما و من کو آن طرف کان یارِ ماست؟ نی کجاستـدر در معـآستانه و ص
 )١٧٨٤و ١٧٦٧ -١٧٦٥: ١/م(             

  و با زباني استعاري، تبیـین      مثنوياهمیتي این احوال را در یک بیت از         موالنا رمز بي  
 :  کندبندي ميگفته را، در کمال ایجاز و اختصار، جمعو مطالب پیش

 د از آن که دید روـعـد بـنـزیـو گـود بر هر که او                 بـرت بـیـاه را غـش
 )١٧٧٠/ ١: م(                                                                           

  واکنش   هاي باطني، در بخش بعدي این مقاله، به       پس از بررسي نگاه موالنا به تجربه      
 . پردازیمها ميموالنا در قبال این احوال و تجربه

 هاي موالنا در قبال احوال باطني  واکنشـ٢ـ٢
موالنا  :کرد تقسیمتوان ميدسته عمده  باطني را به سه هاي موالنا در برابر احوالواکنش

کند؛در یر مي قدر و ارج تصو   در بسیاري از موارد، احوال باطني را در چشم اطرافیانش، بي          
گاهي نیز   خواند و البته  موارد متعددي، به رازپوشي و خاموشي در برابر این احوال فرا مي           

گیرد و در مقام بیـان  پذیرد؛ گریبان منکران وقوع این احوال را مي   ها را مي  اصل وقوع آن  
 .دیابمي ، باز»حدیث دیگران در«هاي داستاني و ها را در کالبد شخصیتاحوال خود، آن

 
 ـ خوارداشت احوال باطني و چرایي آنالف 
. کند که از کرامات عارداردتر نیز به اجمال بیان شد، مولوي گاه تصریح میکه پیشچنان

وي . تر بر چرایي خوارداشت احوال باطني معطوف خواهد بـود        در این بخش، تمرکزْ بیش    
مـراد و مرشـدش، و   ، در مقام مقایسۀ شمس تبریـزي،  غزلیات شمس ي کلیدي از    در بیت 

 :دهددیگر سالکان طریق، در واقع، رأي خود را در خصوص کرامات به شمس نسبت مي
 الدینبه ذات حق کزان دارد هماره عار شمس  ها که مردان از تفاخر یاد آن آرندکرامت       
 )١٩٥٩٥/ک(                           

چه، بیش از هر چیز،احوال     باید گفت آن  در پاسخ به چرایي خوارداشت احوال باطني،        
 وي. دهد مواجهه با امر الـوهي اسـت       باطني را تا این حد، در ذهن و نگاه موالنا تنزل مي           
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١٢٤ 

از دیدگاه  . کند و به زباني شاعرانه، این حقیقت را تبیین مي         دیوان کبیر در یکي از ابیات     
رامات و احوال باطنی بـه      او، با رخ نمودن جمال الهی، در تمام شؤون و ساحات حیات، ک            

 :ارزندچیزی نمی
 چون دید رخ ساقی بفروخت کرامت را  هاجست کرامت              پیش از تو بسی شیدا می     

 )٩١٦/ک(                                     
 کند کـه بـا وجـود دریافـت پیـاپی           و با کنایه بیان می     و در جای دیگری نیز در پرده      

 :طلبدوجدناک، جز جمال الهی چیز دیگری نمیاحوال 
 من از او به جز جمالش طمعی دگر ندارم دو هزارملک بخشد شه عشق هر زمانی

  )١٦٩٥٨/ک(           
 آیا مواجهه با امر الوهي خود مـصداقي       : جا، ممکن است اشکالي به ذهن برسد      در این 

 بـاور و    چـون دیگـر عارفـان سـلب       موالنـا، هم  . از احوال باطني نیست؟ پاسخ منفي است      
اي مقطعـي و    اي گـذرا و حـال و تجربـه        نگر، مواجهه با امر الوهي را به چشم واقعه        سلبي

 بلکه در نظر وي، مواجهه با امر الوهي، و باالتر از آن، وحدت و یا دسـت                . نگردموقت نمي 
ۀ عـارف   روز الي زنـدگي عـادي و هـر       کم، تالش براي نیل بدان، امري است که در البـه          

 .کنیمتفصیل این مطلب را به بخش پایاني این جستار واگذار مي. شودمشاهده مي
 
 ـ سکوت در برابر احوال باطني و چرایي آن ب 

وي در بـسیاري    . هاي باطني و کرامات است    سکوتْ دومین واکنش عمدۀ موالنا به تجربه      
. بنـدد واپسین دم فرو مي   رود اما در لحظۀ     موارد تا مرزهاي بیان تجربۀ عرفاني پیش مي       

کند که با موالنا براي سکوت در برابر این احوال، به نحو پراکنده، دالیل مختلفي بیان مي             
 :  توانیم آنها را در عرض هم ردیف کنیمکمي مسامحه مي

از نظرگـاه موالنـا، بیـان احـوال         : پوشانندگي سخن گفتن از احوال باطني     ) یک
خاموشی مرجوح است که گفتـار در بـاب احـوال عرفـانی،           عرفانی از آن رو در مقایسه با        

از ایـن رو، خاموشـی و خوارداشـت         . حتی تجربۀ عرفاني، حجاب این احوال خواهـد بـود         
 :نمایاندسویند؛ موالنا این مطلب را به خوبی باز میاحوال عرفانی در واقع، مکمل و هم

 ، ای ماه ده و چارمتر مه خوشنظّاره گر ناله و آه آمد، زان پرده ماه آمد 
 )١٥٣٦٣/ک(                                 

سـرّ  «تعبیرهـاي اسـتعاري   . تواند بودگشا مي نیز براي بحث ما راه     مثنويابیات زیر از    
در ابیات زیر، بر دعوت موالنا به خاموشي در برابر حال وحـدت             » اسرار جالل «و  » سلطان

 :کندداللت مي



 

  و مسأله تعریف عرفان از دیدگاه عرفان پژوهان معاصر  اختفای احوال باطنی در آثار موالنا
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١٢٥

 تا که مَی نوشید و مَی را برنتافت  حَلق یافتکوهِ طور اندر تجلّی
 ...هَل رَأیتم مِن جَبَل رَقصَ الجَمَل؟ شَقَّ الجَبَلـنهُ وَانـاً مِـارَ دَکّـص

 ی شویـالـل خـا و از دغـوز دغ این گهی بخشد که اجاللی شوی
 ش مگسـند را پیـزی قـریـا نـت تا نگویی سِرِّ سلطان را به کس

 کو چو سوسن صد زبان افتاد و الل  نوشد اسرارِ جاللگوشِ آن کس
 )٢١ـ١٩ و ١٦ـ١٥: ٣/ م(           

  یکی دیگر از علل دعوت به خاموشی و بیان نکردن احـوال            :تعارض حال و قال   ) دو
 جا که قال در میـان آیـد، حـال در          به عبارت دیگر، آن   . عرفانی، تعارض حال و قال است     

 آیدکه حال عرفانی باقی بماند، گفتار در کار نمیای آنگنجد و از این رو، برنمی
 چه قال خواهیم چون حال آمد !زقال چند الفی؟! خاموش

 )١٦٥٢٠/ک(                        
تقابل و تعارض حال و قال به بهترین نحو چرایي خاموشي در برابر احـوال بـاطني را                  

هـاي  قیقت را به زباني اسـتعاري و در جامـه         ، این ح  دیوان کبیر موالنا در   . کندتبیین مي 
 :گوناگون، بیان کرده است

 خندخمش بر ناقل و منقول می چو نقدت دست داد از نقل بس کن
 )٦٩١٣/ک(                           

 در برابر، نقلْ سخن گفتن      والم روحانی و  در این بیت، مقصود از نقد تجربۀ مستقیم ع        
از دیدگاه موالنا، زمـانی کـه ذوق        ). ٤١٨،  ١٣٨٧شفیعی کدکنی،   (از احوال باطنی است     

خنـدآمیز  احوال عرفانی میسّر شود، سخن گفتن از این احوال، اگر ناممکن نباشد، ریـش             
 .خواهد بود
 رود و حال و قـال،      گاهي موالنا قدمي پیشتر مي     :تعارض حال و قال با ادراك     ) سه

براي نمونه، در بیت زیر تعارض حـال و         . خوانديو مانع م  » آفت«هر دو را، در برابر ادراك       
 ایـن بیـت بـه نحـوي هـم         . عارف، از سوي دیگر، نمایان اسـت      » ادراك«قال، از سویي، و     

 :کندهنگام، به چرایي خوارداشت احوال باطني و چرایي دعوت به سکوت اشاره مي
 خون به خون شُستن محال است و محال آفتِ ادراک آن قال است و حال 

 )٤٧٢٧: ٣/م(                           
چشد می راکند هنگامی که عارف فنا و وحدتدر جاي دیگري نیز بار دیگر تأکید مي       

اندیشی و بیان احـوال     گشاید، خیال چشم می » به آفتاب وصال  «یا به تعبیر شاعرانۀ موالنا      
 :نازل باطنی دیگر مجالی برای عرض اندام ندارد
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 برآ به چرخ حقایق، دگر مگو ز خیال  به آفتاب وصالدو چشم اگر بگشادی
)١٤٣٢٨/ک(                              

بـه بـاور    .  یکي دیگر از دالیل دعوت به خاموشـيْ رازپوشـي اسـت            :رازپوشي) چهار
اي است که عـارف در بـاب آن، بایـد جانـب             موالنا، تجربۀ وحدت یا اتحاد عرفاني تجربه      

 : احتیاط نگه دارد
 مگو فاش مگو فاش زمولی و زموال خمش باش خمش باش در این مجمع اوباش     

 )١٠٣٥/ک(                             
 در این بیت، موالنا از کلمه مولی که جمـع ضـدین اسـت و معنـی سـرور و بنـده را                      

ین اتحاد ما ااگیرد تا اتحاد حق و خلق و خدا و نفس را مطرح کند، توأمان دارد، بهره می
مطـرح  » مجمع اوبـاش  «داند که باید در باب آن خاموش بود و آن را در             و فنا را رازی می    

گویـد و هـم بـه    به تعبیر دیگر، موالنا در این بیت، رندانه، هم از وحدت سخن مـي  . نکرد
 .خواندخاموشي فرا مي

 ایـن  :حفظ و یادآوري ماهیت امکاني انسان در مواجهه بـا امـر الـوهي       ) پنج
زند که در هنگام    رود که موالنا به خود نهیب مي      جا پیش مي  اخوان خاموشي گاه تا آن    فر

 تن خویش نیز پنهـان داشـت و ایـن اوج            باید از خویش  مواجهه با امر الوهي اسرار را مي      
 :غیبت حال عرفاني در ذهن و زبان عارف است

 این عجب که سر ز خود پنهانی کنی چه عجب که سر ز بد پنهان کنی
 دـم بَـلیم از چشـارت سـود کـا بـت کار پنهان کن تو از چشمانِ خود

 وانگه از خود بی زخود چیزی بدزد یم کن بر دام مزدـخویش را تسل
 )١٥٠٢ـ١٥٠٠: ٢ /م(                  

 »در حدیث دیگران«ـ بیان احوال باطني در لفافۀ شعر و ج 
 ویکرد موالنا به احوال بـاطني را ذیـل تعبیـر          سومین واکنش یا به تعبیر دیگر، سومین ر       

موالنـا در برخـي مـوارد، بـر گزارشـش از            . توان طرح کرد  مي» در حدیث دیگران  «کنایي  
در . احوال عرفاني پردۀ شعر کشیده و گاهي هم آن را در حدیث دیگـران بازگفتـه اسـت        

 و از طریق نقل این این روش، موالنا که به حقانیت وقوع احوال باطني باور دارد، در لفافه
. کندهایي گذرا، به برخي احوال باطني اشاره مي       احوال در قالب داستان یا از طریق اشاره       

این ترفند، از سویي، از اهمیت یافتن و محوریت یافتن احوال بـاطني و کرامـات عارفـان                 
اند  از سوي دیگر، به کساني که تازه به گفتمان فکري تصوف پا نهاده             کند و جلوگیري مي 
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در  جهت،به همین. دهد که به وقوع چنین وقایعي اطمینان بیشتري پیدا کنند        امکان مي 
، مـسیري   مثنويهاي آغازین دفتر اوّل     برخي فقرات از آثارش، از جمله در ابیات داستان        

پیماید و صرفاً کساني را مؤید و مصدق امور خارق عادت           روند غالب در آثارش مي     خالف
 : اي داشته باشندبهره» راراس«داند که از مي

 
 ابیات باال در کنار این حقیقت که موالنا در بسیاري موارد، به حقانیت وقـایعي نظیـر                

یر کرامات شیخ اقطع و حکایـت نابینـا و   ماجراي استن حنانه در دفتر اوّل، یا مواردي نظ    
مصحف، در دفتر سوم، کرامات و نور شیخ عبدهللا مغربي در دفتر چهارم و حکایت شیخ                

کند و یا موردي که با نقل حدیثي نبـوي  محمد سررزي غزنوي در دفتر پنجم، اذعان مي 
 از سویي، و    بین صدور کرامت و معجزه،    ) لو ازداد یقینه لمشي علي الهواء     (در دفتر ششم    

 کند، ما را به ایـن نتیجـه رهنمـون         شدت یقین، از سوي دیگر، رابطۀ مستقیم برقرار مي        
 یا، به عبـارت دیگـر، احـوال بـاطني بهـره           » اسرار«اش از   شود که موالنا نیز در زندگي     مي

 .کند خود بر این امر تصریح نمياماداشته است، 
توان گفت که موالنا در مواردي       بر شواهدي مي   گاه، بنا بههاي گاه اما فارغ از این اشاره    

 شـاید بهتـرین و  . نهـد هـاي داسـتان مـي   هاي شخصي خود را در دهان شخـصیت     تجربه
 اي از بیـان   ایـن ابیـات نمونـه     .  دیـد  دقوقيتوان در داستان     را مي  انگیزترین نمونه حیرت
 هاي شـگفت  ز تجربه هایي ا در این ابیات، نمونه   . هاي باطني در حدیث دقوقي است     تجربه

 :رودشود که به سوي حال وحدت آفاقي پیش ميباطني دیده مي
 ارـوار یـر انـشـم در بـنـیـبـا بـت واراقـشتـدم مـشیـت روزی مـگف
 ...یـیدر ذرّهـی دَرج انـابـتـآف ییطرهـی در قـزمـلـم قُـنـیـبـا بـت
 ِ ما ان و گفـر زبـ بدـای نـبـهـک اـهعـمـ شنِاـیـی مـاالتـصــاتّ

 وان نمودن از زبانـتـا نـهالـس ک دیدن کند ادراکِ آنـه یـکآن 
 ...گوششنودن آن بهها نتوانسال که یک دم بیندش ادراکِ هوشآن

 ینـاکِ زمـرِ خـر سـادم بـتـاوف عقل اندرینهوش و بییـساعتی ب
 ... نه سر، نه پاستمدر روش گویی استمـرخـدم، بـوش آمـا هـاز بـب

 رون شد ز کارـهر که را باشد ز یزدان کار و بار                       یافت بار آنجا و بی      
 ي جماد؟کي کند تصدیق او ناله رار داد                       ـود از اسـ که او را نب      آن

 نفاقتا نگویندش که هست اهل              هر وفاق           ـه ز دل بـد آري نـگوی      
 )٢١٢٣ـ٢١٢١/ ١: م(                                                                          
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 ... ستردا را میـورهـت نـالبـاز ص ور روز دُردـوار نـشِ آن انـیـپ
 لق شوربختـد خـیـا آیـویِ مـس د ز سوی هر درختـآمیـگ مـانـب
 الّ الوَزَرـم، کَـیـستـان بـچشمش جَرـیرت بر شَـد ز غـآمیـگ مـانـب

 )٢٠١٨ـ١٩٨٢: ٣/ م        (
: هاي منقول در این داستان به خود موالنا، دو قرینـه وجـود دارد             تجربهبراي انتساب   

دشـوار بتـوان تـصورکرد      . قرینۀ نخست توصیف جزء به جزء و مو به موي داستان اسـت            
 و قرینـۀ دوم      از عهدۀ توصیف این جزئیات برآیـد؛       اي ملموس و عیني   کسي بدون تجربه  

 داسـتان کند، مشخص نبودن مأخـذ    هنگام قرینۀ نخست و حدس ما را تقویت مي        که هم 
اند که این شخصْ عبد المنعم بن محمد بن         در باب خود دقوقي، حدس زده     . دقوقي است 

که  هجري نیز زنده بوده است اما چنان٦٤٠محمد بن ابي المضاد است که ظاهراً تا سال     
 فرکند، فروزان اشاره مي ) ١٠١٢،  ١٣٨٧ (ي غزلیات شمس  گزیدهشفیعي کدکني نیز در     

، مأخذی برای این داستان نیافته و تالش دیگران نیز به جـایی نرسـیده               مآخذ قصص در  
گوناگون  هايکم و کاست احوال و تجربه     مو و بي  خردبینانه، موبه در نتیجه، توصیف  . است

غیبي در این داستان، از سویي، و به دست نیامدن مأخذ داستان در تـاریخ تـصوف، ایـن       
هاي خود را در کالبـد شخـصیت        ه موالنا در این داستان تجربه     کند ک گمانه را تقویت مي   

-نمـي  داستاني دقوقي نهاده است، گر چه در این زمینه، به هیچ روي، با اطمینان کامـل  
 .توان سخن گفت

 
 ـ پیامدهاي غیبت و کتمان احوال باطني٣

نـا بـه   هاي موالگاه غیبت احوال باطني و نیز برشماري واکنشپس از بررسي معنا و جاي   
با توجـه بـه     . رسیمها، اینک به دومین پرسش محوري این جستار مي        این احوال و تجربه   

غیبت احوال باطني و بویژه، غیبت احوال عرفاني در زبان موالنا، از سویي، و غلبۀ دیدگاه                
و مالك کساني نظیر استیس در تشخیص عارف و عامي، از سوي دیگـر، و همچنـین بـا                   

پژوهي ما، که موالنا را همواره عـارفي عـالي          صوف و نیز سنت عرفان    توجه به نگاه سنت ت    
 عـارف   ،تعاریف از عرفـان   /شناسد، اینک باید ببینیم موالنا بر اساس کدام تعریف        مقام مي 

درگام نهایي، ارزش اندیشۀ عرفاني موالنا را به رغم غیبت و یا، به تعبیر      . شودشناخته مي 
 .کنیمميدیگر، کتمان احوال باطني واکاوي 

 شودمبنایي که عرفان موالنا بر آن استوار مي) ١ـ٣
گفته شد، اسناد » در حدیث دیگران«گونه که در بحث از طرح پنهان احوال باطني آن

 چنان، احتمالي و ظني است و در این میان بـا اطمینـان            احوال دقوقي به خود موالنا، هم     
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گاه به عبارت دیگر، موالنا هیچ    . توان از احوال باطني موالنا سخن به میان آورد        کامل نمي 
رو کنـد و از همـین     آور به احوال عرفاني خود اشاره نمـي       پرده و یقین  به نحو مستقیم، بي   

این شک و تردید هنگامي شدت      . سازدشک و تردید نیز دراین باب گریبان ما را رها نمي          
گـراي سـدۀ نـوزدهم و       پژوهـان تجربـه    که عرفان   به مدد معیاري    که ما بخواهیم   یابدمي

مـشکلي  . اند، در خصوص عرفان موالنا داوري کنیمبیستم میالدي براي عرفان ارائه کرده  
شـود، ناشـي از سـیطرۀ همـین         که از پي غیبت احوال باطني در آثار موالنا پدیـدار مـي            

 تعریـف    او بـه عرفـان و      فکرانو هم  ١والتر استیس که به دنبال غلبۀ نظرگاه      نگاهي است   
 .کندرا باز تعریف ميوي از آن، سنت عرفاني مسیحي و اسالمي

دنـیس  نه به عرفان، به دیـدگاه کـساني همچـون           آگرودر نقطۀ مقابلِ این نگاه تجربه     
توان اشاره کرد که به عکس، عرفـان را در نقـد و             مي ٣گین و تا حدودي برنارد مک     ٢ترنر

 . شناسیممي» تجربۀ عرفاني«دانند که ما زیر عنوان نفي چیزي مي
براي نزدیک شدن به پاسخ دومین پرسش این جستار، نخست به نحوي گذرا طیـف               

پژوهـان معاصـر ارائـه      رسیم کـه عرفـان    ها را بر مي   گاه متعارضي از تعریف   گون و گه  گونه
کوشیم بدین پرسش   ميهاي کلیدي این تعاریف     اند و بر اساس این تعاریف و مؤلفه       کرده

 . شودتعریفها عارف خوانده مي/پاسخ بگوییم که موالنا با توجه به کدام تعریف
-هـاي مـألوف و برتـر در عرفـان         ، که در شمار کتاب    عرفان مسیحي  در کتاب    ٤اینگ

 یکـي از ایـن    . شـمارد پژوهي است، بیست و شش تعریف از عرفان را از باب نمونه بر مي             
داند و تعریف دیگر عرفان را به علوم غریبه ي وحدت با امر الوهي ميتعاریف عرفان را نوع
 ). ١٩فانینگ، : به نقل از(دهد و خفیه تقلیل مي

 :گـر دارد  اي روشن در باب این طیف گسترده از تعاریف عرفان مالحظه         ٥ویلیام جیمز 
  بـه کـار    کلمات عرفان و عرفاني غالباً به عنوان مدخلي براي فهم معناي قرب و مقارنت             «

 جا که با عناویني نظیر معمـا و سـحر و رمـالي متـرادف شـده و                 شود، تا به آن   گرفته مي 
 :بـه نقـل از     (»شود که از منطق به دور است و واقعیتـي نـدارد           نهایتاً به اموري منتهي مي    

 ).جاهمان
هـاي  کنیم و با استخراج مؤلفه    در میانۀ این دو سر طیف، ما به پنج دیدگاه اشاره مي           

 .کوشیم به پاسخ پرسش کلیدي بحث نزدیک شویمجود در هر تعریف، ميمو
_____________________________________________________________ 
1. W.T. Stace 
2. Denys Turner 
3. Bernard McGinn 
4. Inge 
5. William James 
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 ـ دیدگاه استیس١
پژوهـان، سـنگ محـک      تر نیز گفته شد که مالك استیس نزد بسیاري از عرفان          پیش

تشخیص عارف بوده است و خود استیس با همین سنگ محک در عارف بودن برخـي از                 
آیـد وي از    که از کالم استیس بر مـي      انچن. هاي عرفاني تردید کرده است    متفکران سنت 

کند و از تجربۀ عرفاني نیز چیزي جز تجربۀ وحـدت مـد نظـر               عرفان، وحدت را اراده مي    
تـوان سـخن    همچنین از دیدگاه وي، زماني از عارف بودن شخص با اطمینان مـي            . ندارد

 پـي بـرد     گفت که از تعابیر موجود در آثار وي، بتوان به تجربۀ وي، یعني تجربۀ وحدت،              
 ).٤٧ـ٣٨استیس، : ـ نک(

کنـیم کـه    در تطبیق این دیدگاهِ استیس با آثار موالنا به ذکر همین نکته بسنده مي             
امـا موالنـا    » وحدت اندر وحدت است   «بلکه  » دکان وحدت «مثنوي، به تعبیر خود مولوي،      

در میانۀ عرضۀ وحدت براي خودنمایي و عرض اندام، ولو در قالـب حـال وحـدت، جـا و                    
 به حال وحدت باشد، حـق بـا       تصریحاگر مالك تشخیص عارف و عامي       . بیندجالي نمي م

اما بـه   . دانندپذیرند و موالنا را عارف نمي     آن دسته از کساني است که رأي استیس را مي         
گراي امثال استیس، که در برخـي مـوارد بـا مـشي عارفـان               فرض پذیرش دیدگاه تجربه   

-از آن » در حدیث دیگران  «تر با عنوان    ردي که پیش  سلبي به وضوح در تعارض است، موا      
بنـابراین، پاسـخ بـه      . ها یاد شد پیروان و پذیرندگان دیدگاه استیس را رها نخواهد کـرد            

گـاه قطعیـت    گروانۀ استیس، هیچ  پرسش از عرفان موالنا، بر اساس معیار و نظرگاه تجربه         
 . نخواهد یافت

 ـ دیدگاه ترنر٢
جا و در خصوص ربط و نـسبت عرفـان و احـوال بـاطني               دومین دیدگاهي که در این    

یش از دیگر محققاني که اینـک بـه         پوي شاید   . کنیم دیدگاه دنیس ترنر است    مطرح مي 
گراي قرون وسطا و تعارض نگاه ایشان       پردازیم بر نقش عارفان سلبي    بحث از آرایشان مي   

درن عرفان را جعل کـرده  تفسیر م«از نظر وي،   . با تلقي مدرن از عرفان تأکید کرده باشد       
 اساساً فراوردۀ سدۀ نوزدهم اسـت و بـه هـیچ    mysticism و تعبیر )Turner, 5- 6(» است

 نگر قرون وسطاي مسیحي،   وجه این تعبیر را در معناي مدرن آن، در مورد عارفان سلبي           
 ). Ibid(توان گرفت به کار نمي

کنـد بـدین نتیجـه      عه مي پژوهان مراج از سوي دیگر، هنگامي که وي به عرف عرفان        
جوید هاي غریب و نامتعارف مي    رسد که، از سویي، دیدگاه متعارفْ عرفان را در تجربه         مي
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آورد کـه غیبـت     و، از سوي دیگر، همین دیدگاهِ متعارفْ کساني را در عداد عارفـان مـي              
کوشد که به جـواب ایـن       به همین جهت، وي مي    . احوال باطني در آثارشان مشهود است     

 با چـه معیـاري، در دیـدگاه         میغ جهل یابد که افرادي نظیر اکهارت و مؤلف        ه دست مسأل
 موالنا نیـز بـه      ۀباراي است که در   پاسخ وي حاوي نکته   . شوندمتعارف، عارف شناخته مي   

رسد در سنت عرفان مـسیحي آن دسـته از عارفـاني کـه در               به نظر مي  «: کار خواهد آمد  
اند بـه دلیـل پـذیرش طریـق، تفکـر و      باطني متمایلآثارشان به اهمیت ندادن به احوال      

 ). Turner, 2(» گیرندساختار زباني نوافالطونیان در زمرۀ عارفان قرار مي
و بـه مـدد     ) هاي صوفیه و سنت تصوف    عرف سلسله (موالنا نیز دقیقاً به دالیل عرفي       

شـان در   »گارخداوند«آثار امثال سپهساالر و افالکي، که در ذکر احوال باطني منسوب به             
 .شوداند، در تاریخ عرفان اسالمي عارف محسوب ميبسیاري موارد راه افراط پیموده

هاي ابتدایي بـراي تـشخیص عـارف گنجیـدن          بنابراین، از دیدگاه ترنر، یکي از مالك      
اما به رغم آن که ترنر، همواره، در راه شناساندن جانب           . متفکر در عرف نوافالطوني است    

عرفان قرون وسطاي مسیحي کوشیده است، در عین حال این ایراد بر            و صبغۀ سلبي در     
. کنـد وي وارد خواهد بود که مالك جامع و فراگیري بـراي تـشخیص عـارف ارائـه نمـي                  

تبعیت از نقشۀ راه نوافالطوني معیاري فراگیر نیست و از پـس شناسـایي عارفـان دیگـر                  
 از سنت نوافالطـوني در مـورد        بینیم سخن گفتن  چنانکه مي . آیدهاي دیني بر نمي   سنت

همچنین با رجوع به عـرف تـصوف،        . گو نیست امثال موالنا و دیگر عارفان مسلمان پاسخ      
بدون نگاه انتقادي، نیز قادر نخواهیم بود که میان عارف راستین و مدعي دروغین عرفان               

 .تفکیک کنیم و این مالك هم مالك مناسبي براي شناسایي عارف نخواهد بود
بر آن، این مالك در همان دستگاه فکري عرفان مسیحي نیز قادر نخواهد بـود               افزون  

پژوه تمییز بخشد چرا که مالك یاد شده نه معطـوف بـه زیـست               عارف را از مؤلف عرفان    
کـه ترنـر خـود نیـز در کتـاب            و طرفه آن   هاي ایشان است؛  کسان بلکه محدود به نوشته    

هاي میانه بـا    در بررسي عرفان سلبي سده     بدین مطلب اذعان کرده است که        تاریکي خدا 
 ساختن تعریف عرفان  و تعمداً از روشن پردازدميسازي به بررسي دیدگاه عارفان      پیچیده

 .گذاردزند و پاسخ را در ابري از ناداني باقي ميو مالك شناسایي عارف سر باز مي
دازیم کـه   پـر گین مي به همین جهت، براي روشن شدن مطلب به دیدگاه برنارد مک          

داسـتان  در پژوهش در باب عرفان سده هاي میانه در بسیاري موارد با دنیس ترنـر هـم                  
گین به دیدگاه ترنر نیز، که از روشـن سـاختن موضـع             شاید با بررسي دیدگاه مک    . است

 . نهایي خود گریزان است، پرتوي افکنده شود
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 گینـ دیدگاه مک٣
هیچ یک از «بر آن است که یحي غربي تاریخ عرفان مس: حضور خداگین درکتاب مک

، به عرفان ایمان نداشتند یا بـه عرفـان          ]بیستم[=عارفان دست کم تا پیش از سدۀ حاضر       
، یعني ادیاني که )یا یهودیت یا اسالم یا آیین هندو(ایشان به مسیحیت . کردندعمل نمي 

تند، ایمان داشتند   گرفتر فرا مي  هاي عرفاني را به منزلۀ اجزاي کل تاریخي گسترده        مؤلفه
 ). Turner, 260- 1 (»١کردندو عمل مي

گـرا  هـاي تجربـه   گرا در مقایـسه بـا جریـان       هاي الهیاتي سلبي  گین، سنت به باور مک  
به باور وي، اگر بنا باشد نگـاه تجربـه          . اندمتضمن شأن معرفتي متفاوتي براي امر عرفاني      

، گرگـور   ٢ي همچـون اریگـن    کـسان گرا را مبناي تـشخیص عـارف و عـامي قـرار دهـیم،               
 و اکهـارت بـه هـیچ روي عـارف     ٥، دیـانوزیوس مجعـول، بونـاونتوره      ٤، آگوستین ٣نوسایي

گرا اهمیـت  گین، در سنت سلبيچه از دیدگاه مک به واقع، آن.)Ibid, 262(نخواهند بود 
به همین دلیل، وي هیچ یک از تعاریف مبتني بـر تجربـه را              . خداستغیبت  دارد تجربۀ   

جزئـي از باورهـا و   «داند و ترجیح مي دهد که مؤلفۀ عرفاني در مسیحیت را          ر نمي گیاري
شود و  واسطۀ خدا خوانده مي   به تمهید آن چه حضور مستقیم یا بي       «بداند که   » هایيورزه

 ). Ibid, 262- 3(» نیز آگاهي از حضور مستقیم و واکنش به آن مربوط است
اما خود ترنر، که    . شود رأي ترنر نزدیک مي    گین کمابیش به  جا این تعریف مک   تا این 

کند که در نگاه نخـست، ایـن        نگرد، اذعان مي  دلي و تأیید مي   به این تعریف به چشم هم     
گرا باشد و در برابر انتقـادات تجربـه         تواند تعریف بدیل براي تعریف تجربه     تعریف نیز نمي  
 به جاي تجربه مشکلي را از     به عالوه، جایگزین کردن مفهوم آگاهي     . آوردگروان تاب نمي  

 ). Ibid (داردپیش پاي ما بر نمي

_____________________________________________________________ 
سدۀ  عرفان به معناي مدرن است که از         ،گین از عرفانْ  مقصود مک : اوالً. رسدجا، توجه به دو نکته ضروري به نظر مي        در این . ١  

-جا از آن صحبت مي    شناختي نهاده است و ثانیاً تعبیر عرفان که در ابن         هاي دین نوزدهم پا به عرصه الهیات جدید و پژوهش       
 ، در سـنت صـوفیانه  »عرفـان « است که به لحاظ تاریخ و منشأ پیدایش و بار مفهومي بـا تعبیـر            mysticismشود، برگردان     

- هجدهم به کار مـی     سدۀ مؤلفان پیش از     ۀ که دربار  هنگامي «mysticismین، تعبیر   گاز دیدگاه مک  . تفاوت بنیادیني دارد  
 در حالي که کاربرد تعبیر عرفان براي توصیف سنت فکري صـوفیان در  .)Mcginn,1987, 1-2(» رود، اصطالحی نابجاست

  پـیش از سـدۀ بیـستم بـه         گوید هیچ یک از عارفان تا     گین مي پس هنگامي که مک   . تمدن اسالمي به هیچ روي نابجا نیست      
 .اند بي درنگ باید به یاد آورد که این عبارت در بافت تاریخ عرفان مسیحي بیان شده استعرفان ایمان نداشته

2. Origen 
3. Gregory of Nyssa 
4. Augustine 
5. Bonaventure 
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گین در توصیف عرفان، بدین تعریف بـسنده نکـرده و در دیگـر              ، مک  سبب به همین 
مصادیق توانها، مي مجموعۀ آن هایي از عرفان برشمرده است که به کمک       آثار خود مؤلفه  

 دیدگاه وي، در وهلۀ نخست، به       از. هاي عرفاني گوناگون تشخیص داد    عارفان را در سنت   
بایـد متوجـه آثـار      «که در پي تعریفي همیشگي و همگاني براي عرفـان بـرآییم             جاي آن 
 ۀزده در پـی تعریـف و هـست        جویی شتاب ونظران جدید باشیم که به جای جست      صاحب

 »انـد هـای موجـود در ادیـان جهـان تأکیـد کـرده            مشترک کل عرفان، بـر تنـوع عرفـان        
)Mcginn, 1981, 1-2( .      در مرتبۀ بعد و با سرلوحه قـرار دادن ایـن دیـدگاه، بـه جـست

هـا  الي آن هاي عرفانيْ خود را از البـه      رود که سنت  ها مي وجوي طیف متنوعي از ویژگي    
 .  کنندآفتابي مي

گین در یکي از جستارهاي مهمش در باب اتحاد عرفاني در همان ابتدا خواننـده               مک
گـردد،  مشترك میان عارفان مـي     ر به دنبال وجه و خصیصه     کند که اگ  را خاطر جمع مي   

 :دهداي تاریخي نشان ميوي این مطلب را با بررسي. این خصیصه اتحاد عرفاني نیست
واسطۀ خدا، تا پـیش از سـدۀ دوازدهـم،          در غربِ التین، اتحادْ براي وصف تجربۀ بي       «

ن، کـه بـرایش اتحـادي       اش بـه فلـوطی    آگوستین، به رغـمِ وابـستگي     . مقولۀ اساسي نبود  
امـا در   ... دانـست محوري بود که به منزلۀ یکي شدن با احد فهم بشود، از آن هـیچ نمـي                

 سرشتِ اتحاد با خدا و ربط و نسبتش با عشق و معرفت گسترش              سدۀ دوازدهم، مالحظه  
 دیـانوزیوس مجعـول، و      الهیات عرفـاني  تر  برخي منابع شباني یوناني، از همه مهم      ... یافت

، انگارۀ اتحاد را به منزلۀ هـدف صـعود بـه            نیوشماکسیموس اعتراف ن فقراتي از    همچنی
 ).Mcginn,1987, 7-8 (»اندسوي خدا به کار برده

هایي کند، مؤلفهگین در عین حال که به عمد از ارائۀ تعریف عرفان خودداري مي            مک
را » تقیماً حاضر خدا  بري محض از اراده مس    فرمان«نظیر نظارۀ خدا، جذبه، تأله و به ویژه،         

به عالوه، وي به هیچ رو، عنصر تجربه و بیان احـوال عرفـاني را مؤلفـۀ امـر                   . شماردبرمي
آورد سخن به میان مي   » گویيشیوۀ پاسخ «داند بلکه به جاي حال و تجربه از         عرفاني نمي 

)Mcginn, 1987, 7(. 
ان از نگـاه وي، بـه       هـاي عرفـ   گین از عرفان و مؤلفه    هاي مک اینک با توجه به تعریف    

گیـر موالنـا در سراسـر       با توجه به تالش چـشم     . پردازیمبررسي نظام اندیشگي موالنا مي    
هـایي نظیـر مـوت       براي طرح مسألۀ وحـدت و طـرح مکـرر آمـوزه            دیوان کبیر  و   مثنوي

گین، موالنا در شمار عارفـان بـزرگ    توان گفت بر اساس دیدگاه مک     اختیاري و قرب، مي   
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اي براي  مي است چرا که بیش از هر چیز در آثارش در پي یافتن شیوه             سنت عرفان اسال  
هـا کتـاب مـرآت    وار این تالشبراي مالحظۀ فهرست(پاسخ به مسایل فوق بر آمده است   

هاي موالنـا، در بـاب      در خصوص تالش  . مندي است  منبع ارزش  تلمذ حسین المثنوي اثر   
، )٥٣٨ ،٧٧٤(هـاي وصـل      آمـوزه  ؛ همچنـین  ٦٠٦ـ٦٠٥ ، مرآت :ه وحدت، بنگرید ب   ۀآموز

-بندي شـده  نیز در این اثر به نحوي منظم و دقیق دسته         ) ٧٣٧ـ٧٢٩(و فنا   ) ٧٤٩(محو  
انـد، در برابـر نقـدهاي       جا که با وجه عملـي در آمیختـه        ها از آن  ها و آموزه  این مؤلفه . اند

 ).     آورندگروان بهتر تاب ميتجربه
 ـ دیدگاه آندرهیل٤

کند که براي بررسي ، تأکید ميعرفاناش،  کتاب برجستهۀدر دیباچ ١ایولین آندرهیل
شناسي به هیچ روي نباید غفلت کرد اما در عین حال بـه  همه جانبۀ عرفان از نقش روان  

جد بر آن است که خلط عرفان هم با فلسفۀ علوم غریبه و هـم بـا پدیـدار روانـشناختي،           
دار مقدماتي، وي دیدگاه خود را از دیـدگاه   با این هش).Underhill, viii (باوري خطاست

آندرهیل عرفان را داراي . کندگرا دارند متمایز ميکساني که به عرفان نگاهي صرفاً تجربه
داند از شهود مستقیم و بي واسطه گرفته تا نوعي از تجربۀ خداونـدي              طیفي گسترده مي  

 ). ٢٠فانینگ، : به نقل از(
اگر «: گرند مقصود از زندگي معنوي راهگشا و روشن       این عبارات آندرهیل براي تبیین    

] جوینـدگان [ایشان در جایي که تمامي ایـن        ... بتوانیم به گزارشهاي عارفان اعتماد کنیم     
بـر قـول ایـشان در دام اشـیاي          اند که میان روح انسان، که بنـا       اند موفق شده  ناکام مانده 

ي نامـادّي و نهـایي، کـه برخـي          ، آن هست  »حقیقت یگانه «مادي گرفتار آمده است، و آن       
نامنـد، ارتبـاطي بـي      خوانند و اغلب الهیـدانان خـدایش مـي        اش مي فیلسوفان امر مطلق  
و اینک بسیاري از ناعارفان کـه بـا ایـشان           (این امر، به گفته ایشان      . میانجي برقرار کنند  

 حقیقتي پنهان است کـه موضـوع اسـتدعاي انـسان اسـت، یگانـه هـدف                ) اندداستانهم
 ).Underhill, 4 (»وجوبخش این جستنوديخش

دانست،  اطمینان در عداد عارفانتوان بابر اساس این تعریف آندرهیل نیز موالنا را مي
نامـه، چیـزي جـز    ، و بـه خـصوص نـي   مثنويرود کسي در هنگام مطالعۀ   چه گمان نمي  

 . ببیندپیش چشم خود » میانجي با حقیقت پنهاناستدعا براي ارتباط مستقیم و بي«

_____________________________________________________________ 
1. Evelyn Underhill 
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»  با امـر مطلـق      بودن متحد«البته آندرهیل در همان کتاب در موضعي دیگر عرفان را           
شود، منتها در این تعریـف دو       گروان نزدیک مي  داند و در این تعریف به دیدگاه تجربه       مي

آمیـزد و ایـن دو را از        کاربرد عرفان به مثابۀ آموزه و عرفان به مثابۀ تجربه را در هم مـي              
 ).Ibid, 86-87(داند ایي ناپذیر ميیکدیگر جد
تردید در زمرۀ عارفان قرار     جا، اگر تعریف نخست را مالك قرار دهیم موالنا بي         در این 

توان گفت؟ تعریف دوم به لحاظ تأکید بـر         اما در مورد تعریف دوم چه مي      . خواهد گرفت 
بـا تعریـف    به دیدگاه استیس نزدیک است اما در عـین حـال            » متحد بودن با امر مطلق    «

در تعریف آندرهیل تصریح به تجربه شرط نیست و از این رو، . استیس تفاوت مهمي دارد
منـدان بـه دیـدگاه      هاي شاعرانه و فروبستۀ موالنا به حال وحدت براي عالقه         ظاهراً اشاره 

 . آندرهیل کفایت خواهد کرد
 ـ دیدگاه برتراند راسل٥

 ، براي عرفان، یا چنان که گـاهي        منطق عرفان و در مقالۀ معروف خود      ١برتراند راسل 
یک ـ اعتقاد بـه   : شماردکند، براي فلسفۀ عرفاني، چهار ویژگي بر ميخود بدان اشاره مي

-هـاي متنـاقض مـي      دوـ اعتقاد به وحدت که بـه گـزاره         ،بینش در برابر دانش استداللي    
-ه تصریح نمـي البته راسل ب. انجامد؛ سه ـ انکار واقعیت داشتن زمان؛ چهارـ عدمیت شر 
کند یا هـر یـک از ایـن چهـار           گوید که این چهار ویژگي بر روي هم شخص را عارف مي           

ولي وي به تصریح بـر آن اسـت کـه ایـن             . گشایدخصیصه، راه را براي شناخت عارف مي      
اند و عرفان در هر چهار      دهند باورهایي نادرست  چهار باور، که جوهر عرفان را تشکیل مي       

چه بسا طرح دیدگاه فیلسوفي ندانم      ). ٤٨ـ٤٤راسل، صص   :  به ـنک(ند  کمسأله اشتباه مي  
آور و  گـین و آنـدرهیل، شـگفت      کیش دربارۀ عرفان، درکنار دیدگاه کساني همچون مک       

شمارد مـا را بـه ایـن        هایي که راسل بر مي    اما بررسي مؤلفه  . حتي نامناسب به نظر برسد    
ه فیلسوفي نظیر راسـل، و فـارغ از         حقیقت رهنمون خواهد شد که حتي بر اساس دیدگا        

شـمار عارفـان راسـتین       در هـاي عرفـان، موالنـا     گیري وي در باب عارفان و مؤلفه      نتیجه
اندیشۀ موالنا به روشني خواهیم دید که هـر چهـار مؤلفـه در آثـار          با بررسي . خواهد بود 

 .موالنا نمود دارد
اده کـرده اسـت و خـود        در خصوص انکار واقعي بودن زمان، راسل کار را براي ما سـ            

 .)٢٢٠٢ـ٢٢٠١/ ١:م: ـ نک( کند مثنوي موالنا استناد ميبدین دو بیت
_____________________________________________________________ 
1. Bertrand Russell 
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  آراي،تلمـذ حـسین  . آیـد  به یاري ما مـي  مرآت المثنوي در خصوص سه مؤلفۀ دیگر نیز       
موالنا در خصوص بینش و معرفـت حقیقـي را ذیـل عنـاویني همچـون علـم وهبـي و علـم                    

بندي کـرده   دسته) ٧١٨(، و علم کشفي     )٧١٧( تقلیدي   ، علم تحقیقي و علم    )٧١٥(مکسبي  
آورده اسـت   » معـدومي شـر مطلـق     «و در خصوص عدمیت شر ابیاتي از موالنا را زیر عنـوان             

هایي از آراي موالنا که در      تر به نمونه  در خصوص وحدت نیز پیش    ). ٦٧٨تلمذ حسین،   : ـ  نک(
 ). گین مقاله ذیل دیدگاه مکهمین: ـ نک( انعکاس یافته است اشاره شد مرآت المثنوي

  
 گیريبندي و نتیجه جمعـ٢ـ٣

 توان گفت موالنا در آثارش، آگاهانـه و خودخواسـته، از          بندي این جستار مي   در جمع 
زند و به همین جهت، در واکنش به این احـوال گـاه        تصریح به احوال باطني خود تن مي      

کنـد و گـاه ایـن       ال سکوت پیـشه مـي     خواند؛ گاه در برابر این احو     اهمیت مي ها را بي  آن
ایـن کتمـان احـوال بـاطني     . گویـد احوال را در رخت شعر یا در حدیث دیگران بـاز مـي            

با وجود کتمان احـوال بـاطني،       : نهدمشرب مي پژوهان تجربي   پرسشي پیش روي عرفان   
تـوان شـمرد؟ در ایـن خـصوص، آراي عرفـان            موالنا را بر اساس کدام معیارها عارف مي       

در جمـع   . گین، آندرهیل و راسل طـرح و بررسـي شـد          اني چون استیس، ترنر، مک    پژوه
گـین،  هاي ترنر، مک  توان گفت بر اساس دیدگاه    پژوهان، مي بندي نهایي آراي این عرفان    

هـاي عرفـاني    آندرهیل و راسل، موالنا در شمار عارفان است و اندیشۀ وي ذیـل اندیـشه              
 .شودبندي ميدسته

اندیـشگي   گاه این احوال در نظـام      موالنا به احوال باطني و عرفاني، جاي       بررسي نگاه  پس از 
- مـي  پرسـش  وي و بررسي معضل تعریف عارف با درنظرگرفتن احوال بـاطني، درپایـان بـدین              

 . دارد  اهمیتياحوال عرفاني چه ارزش وغیبت  بودن درپردازیم که عرفان و عارف 
 آندرهیل میان دو جریـان عمـده در تـاریخ           بندي و تمییزي که   در این زمینه، تقسیم   

به بـاور آنـدرهیل     . گاه مناسبي براي ماست   تفکر بشر دربارۀ امر غیبي قایل است عزیمت       
بندي کلـي از دو راه بـه نادیـدني           انسان از آغاز پیدایش تاکنون، در یک تقسیم        )83-84(

اه عرفـان  و راه  تمایزي کـه آنـدرهیل میـان ر   . راه افسون و راه عرفان: نزدیک شده است 
گاه موالنا در میان عارفان و نیز جایگاه عرفـان در اندیـشۀ             نهد براي فهم جاي   افسون مي 

گوید تفاوت اصلي ایـن دو راه در ایـن اسـت کـه              آندرهیل مي . موالنا بسیار کارساز است   
خواهـد  جو را بگیرد در حالي که عرفان مي       هاي جاودان و ستیزه   خواهد شیوه افسون مي «

شود با میلي پرشـور     در عرفان اراده با احساسات متحد مي      ... ها را از دست بنهد    شیوهاین  
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براي تعالي حس ـ جهان، بدین منظور که نفس بتواند از طریق عشق به موضوع غـایي و   
در افسون، اراده با خرد متحد مـي شـود بـا میلـي              ] کهحال آن ...[سرمدي عشق بپیوندد  

 افسون آشکارا برابر نهاد عرفان است گرچه اغلب عنوان و ...پرشور به معرفتي فوق معقول
 ).Ibid(» سبک عرفان را اختیار میکند

هاي عرفاني و شبه عرفاني را ذیـل دو      کوشد تا حد ممکن جریان    بندي مي این تقسیم 
اند که این بندي آندرهیل کسان دیگري کوشیدهعالوه بر تقسیم. آوردعنوان کلي گرد سر

که یکي را از حیطۀ عرفان بیرون برانند، ذیـل دو نـوع عرفـان یـا دو                  آن يدو جریان را، ب   
در بـاب   « گین بر این باور اسـت کـه       براي نمونه، مک  . بندي کنند برداشت از عرفان دسته   

یک نـوع از    . تر باشیم  دقیق بایست، مي  دست کم در تاریخ مسیحیت     ،تمایز دو نوع عرفان   
 در اتحـاد بـا   ...همتا از آگاهی هوشیارانهه و دقایق بی فوق العاد ۀهای تجرب عرفان بر شیوه  
العاده به درون  قصد دارد به منظور آشکار کردن امر خارق...نوع دیگر. کندخدا، تأکید می

 .)Mcginn, 1981, 18-19 (»امر عادی رخنه کند
نحو خواران وي به بهترین     تفاوت این دو جریان عرفاني در آثار موالنا و در آثار میراث           

گین، آشکارا به نوع دوم تعلق دارد در حالي       موالنا، بر اساس تعریف مک    . نمود یافته است  
گاه ایـشان  هاي غیبي عجیب و غریب گه  که عالقۀ جانشینان سنت صوفیانۀ وي به تجربه       

 .  اندازدرا به دامن افسون فرو مي
قعـي عرفـان    گین میان دو نوع عرفـان دیـدیم ارزش وا         گونه که در تفکیک مک    همان

الي زنـدگي عـادي و      وجوي حقیقت غـایي و امـر عرفـاني در البـه           امثال موالنا در جست   
عاشق آنم کـه    «کند که   موالنا، خود، در دفتر سوم مثنوي تصریح مي       . هرروزه نهفته است  

خوانـد و   مي» مرگ حاضر «و در دفتر پنجم مثنوي نیز غیبت از حق را           » هر آنْ آنِ اوست   
 :داندخوش مي» با حق«را » عمر و مرگ«
 مرگِ حاضر غایب از حق بودن است همه جان کَندَن استهـوبـی تـر بـمـعُ

 ودــش بـات آتـیـدا آبِ حــی خـب عمر و مرگ این هردو با حق خوش بود
 نان حضرت همی شد عُمرجوـدر چ وـود کــت بــنـعـر لـیـأثـم از تـآن ه
 ی است و کُلّی کاستنـزونـنِّ افـظ نـتــواســدا را خــرِ خـیـدا غـاز خ
 گیـانـه شـر، روبَـیـورِ شـضـدر ح انگیـگـیـرق در بـری غـمـه عُـاصـخ

 )٧٧٤ـ٥/٧٧٠:م(                     
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 بـه زیبـاترین و شـیواترین   » و هو معکم اینما کنتم   «و در کلیات شمس در تفسیر آیۀ        
 :کشدنحو این حقیقت را به تصویر مي

 آن گه که تو می جویی هم در طلب او را جو  معکم یعنی با توست در این جستنو هوَ
 گدازان شو خود راز تو خود می شوچون برف تر است از تو با تو، چه روی بیروننزدیک

 )٢٣٠٢١،٢٣٠٢٢/ک( 
 در نهایت و پس از تحلیل و بررسي تعاریف متنـوع عرفـان، اگـر هنـوز در عـارف بـودن                     

 آگاهانـۀ  عناي معاصر آن، ابهام و تردیدي هست بیش ازهرچیـز نتیجـۀ خواسـت             موالنا، در م  
 اي کـه درمجموعـۀ آثـار موالنـا وجـود دارد پیـام             این ابهام و تردید خودخواسته    . خوداوست

چـرا    و چـون اي بي عارف بودن عارف پشتوانه   : رساندمهمي به گوش مخاطبان امروزي او مي      
 . است ناپذیر موالنا نیز در همین پیام نهفتهتبار کاستيمدعیات او نیست؛ ارزش و اع براي
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