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 موانع عرفانی از نظر موالنا

 

 
  فاطمه دوستی     

 

 
 ایالم، دبیر آموزش و پرورش  و ادبیات فارسی زبانکار شناس ارشد    

 

 

nasi msaba922@gmai l .com   

 

  

یکی از موضوعات مورد اتّفاقِ تمامی عرفاي شرق و غرب، این است که زبان   :چکيده

هاي عرفانی نارساست؛یعنی حقایق و مفاهیم بلند عرفانی که براي براي بیان تجربه

ست.موالنا در مثنوي به اشکال نیشود،قابل بیان اهل معرفت از طریق شهود حاصل می

مختلف همین حقیقت را به زیبایی تبیین کرده و درعمل تنگناي زبان را در بیان 

حقایق عرفانی نشان داده است. براي بیان حقایق و مفاهیم عرفانی، چهار مانعِ موضوع، 

ا بمتکلّم، کالم، و مستمع وجود دارد. بنابراین نگارنده در این جستار سعی کرده است 

این موانع چهارگانه را از نگاه موالنا در مثنوي اي توصیفی استفاده از روش کتابخانه

موالنا در مثنوي در مورد هریک از این موانع به گستردگی سخن گفته.امّا .نشان دهد

دهد و آن را مانع بیان حقایق و رموز الهی آن چه که بیش از هر چیز او را آزار می

انع ، متوان گفت که از بین موانع چهارگانهاست.بنابراین می داند، مستمع ناآگاهمی

 مستمع بیش از موانع دیگر، مورد نظر موالنا بوده و در مورد آن در مثنوي سخن گفته

  است.

.،نیعرفا موانع،مثنوي  مولوي، :کليدواژگان  

 

 

 

 مقدّمه

شاعر  .عرفانی است -از آن جایی که مثنوي یک اثر تعلیمی  هاي اندیشه و عرفان بشري استمثنوي معنوي یکی از بزرگترین جلوه    

هاي عارفانه خود را به ها و اشارات داستانی اندیشهاسطورهها، رمزها، بیشترهمت خود را صرف آن کرده است که با استفاده از قصه

 گردد؛ مثالً:هاي بشري محسوب میي فرهنگهاي مشترک عرفان در همهناپذیري تجربیات عرفانی از ویژگیبیان      .آسانی القا کند

....؛ اکهارت بنددي فلوطین مشاهده راه را بر گفتار میي ماندوکیه اوپانیشاد آگاهی عرفانی وراي حدّ تقریر است؛ به گفتهبه گفته»      

 دانند با ما بگویند و به ما معرفت خداونداي از آن چه میشوند که بهرهتاب میدارند و گاه بیگوید: پیامبران در روشنایی گام برمیمی
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 «اند، نگفتنی استمانند؛ رازي که بدان پی بردهافتد و زبان در کام میرا بیاموزند؛ و از افشاي این راز مهر خاموشی بر دهانشان می

 (.933: 3134)استیس، 

احساس اند، این مشکل را درست به همان شدّتی که عرفاي قدیم هاي عرفانی داشتهاروپائیان و آمریکائیان معاصر که تجربه      

م این حال به کلّی برتر از کال»گوید: اش محال است به وصف درآید؛ تینسون میگوید که تجربهکنند؛ ر. م. باک میکردند، حس میمی

توانست الفاظی بیابد که تعبیر مفهومی توانست وصف کند و نمیاین حال را براي خودش هم نمی»گوید: ؛ ج.ا. سیموندز می«است

 (.932)همان:« دهدها به دست ازآن

 ها را تازه کن از قشر آندرک  نیاري در بیان                           راز را گر می

 (732: 9، ج3131)مولوي، 

 این نکته یادآور بیتی منسوب به شمس است که:

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش دیده و عالم تمام کر                من گنگ خواب

 اي از آن را ـ آن هم در پرده ـ بازگو کرد.توان قشري و پوستهتوان به بیان آورد، میي اسرار را نمیتعبیر موالنا اگر همهال بههرحامّا به

و  کنندسؤال اساسی در این خصوص، این است که کاربرد زبان چه مشکلی دارد که عرفا آن را ناتوان از بیان حقایق احساس می      

راحتی به زبان بیاورد. بنابراین براي تبیین موضوع، ابتدا موانع اند آن چه را با شهود قلبی بدان دست یافته است، بهتوچرا عارف نمی

 کنیم.هاي عرفانی را بررسی میناپذیري تجربهبیان

 عرفانی نارساست؛ یعنیهاي بدون تردید یکی از موضوعات مورد اتّفاقِ تمامی عرفاي شرق و غرب، این است که زبان براي بیان تجربه

ي به الدّین نیز در مثنوشود، قابل بیان نیست. موالنا جاللحقایق و مفاهیم بلند عرفانی که براي اهل معرفت از طریق شهود حاصل می

ن حقایق ااشکال مختلف همین حقیقت را به زیبایی تبیین کرده و عمالً تنگناي زبان را در بیان حقایق عرفانی نشان داده است. براي بی

و مفاهیم عرفانی، چهار مانعِ موضوع، متکلّم، کالم، و مستمع وجود دارد. بنابراین نگارنده در این جستار سعی کرده است این موانع 

چهارگانه را از نگاه موالنا در مثنوي نشان دهد. موالنا در مثنوي در مورد هریک از این موانع به گستردگی سخن گفته است. امّا آن چه 

توان گفت که از داند، مستمع ناآگاه است. بنابراین میدهد و آن را مانع بیان حقایق و رموز الهی میبیش از هر چیز او را آزار می که

 .بین موانع چهارگانه نامبرده، مانع مستمع بیش از موانع دیگر، مورد نظر موالنا بوده است و در مورد آن در مثنوي سخن گفته است

 شيوه ي قصه سرايي مولوي در مثنوي 

فتی هاي شگفت انگیز شنونده را به شگمثنوي حاوي قصص و حکایت است،اما موالنا قصه پرداز نیست و بر آن نیست که با نظم قصه     

به  نی را بگیرد واي است که دانه ي معنی در آن نهفته است خردمند کسی است که دانه ي معوا دارد، بلکه به نظر او قصه چون پیمانه

 (3:3173پیمانه توجه نکند. )زرین کوب،

اي با شیوه زند واي را با قصه ي دیگرپیوند میآورد و قصهموالنا براي توجه به مخاطب گه گاه پیمانه یی را از پیمانه ي دیگر بیرون می   

اي سازد تا نظر مخاطب را به آن ها را وسیلهکثرت قصهکوشد تا تنوع و که از رسم اهل منبر و آیین قصه سرایی واعظان مایه دارد، می
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سازد جلب نماید از همین روست که قصه، مدخل دنیاي هایی است که پیمانه را دایم سرریز میها و در حکم دانهچه سرّ این قصه

 (. 311اي است به مثنوي.)همان:مثنوي معنویست و شناخت قصص و تمثیالت در حکم مقدمه

معنی  گوید تا خواننده خود بکوشدکند.یعنی فقط داستانی نمیها را در کتاب خود به عنوان تمثیل به مفهوم بیان نمیستاناما مولوي دا

کند تا توجه خواننده را جلب کند و آنگاه به منظور و نهفته را دریابد مولوي داستان را با شیرینی و دلکشی هر چه تمامتر بیان می

 آید تا مجالی براي بیان موضوعی که مقصود گوینده استد است که در هر جا بیت تخلصی به مناسبت میاي بلنمقتضاي تشبیب قصه

شود تا باز درجاي مناسب تخلصی تازه و موضوعی تازه مطرح اي تشبیب دنبال میفراهم آید و چون ذکر مقصود به پایان رسید، دنباله

 (.317: 3171گردد)پورنامداریان،

 هاي مثنوي .موضوع قصه

 گردد.هاي تمثیلی میهاي قرآنی و قصههاي حکمی، قصههاي عارفانه، قصههاي مثنوي بر محور چهار موضوع، یعنی قصهقصه    

هاي عرفانی سرشار است شاعر قصه را نه از جهت ارائه ي نوع و شیوه ي پرداخت هاي مثنوي از جنبهبیش تر قصه هاي عرفاني:قصه    

هاي پنهانی قصه و مفاهیم عرفانی آن سروده است. دراین معنی قصه داراي یک روح و یک جسم است داستان، بلکه با توجه به الیه

اي است براي ورود به بخشی دقیق که شود. باري قصه به آنهجسم آن مرئی و روح آن پنهان و دیریاب است و به آسانی دریافت نمی

کشد و پس از پایان داستان حتی گاهی در اثناي گیرد و گاه به تصرف در اصل، آن را به نظم میپیشینیان میموالنا آن قصه را از کتاب 

 پردازد.اي که مد نظرش بوده میآن به نکته

 هاها سر برزنند از دخمهجان  ها                اي زان نغمهگر بگوییم شمه

 نقل به تو دستور نیست لیک  گوش را نزدیک کن کان دور نیست          

(3/3339 - 3393) 

 .عرفان چيست؟2-22

عرفان، به معنی شناختن است، شناخت حق تعالی و مراد از عرفان، شناسایی حق است. نام علمی است براي رسیدن به معرفت    

ه راه عرفا و مکاشفهء باطن کشود، یکی به طریق استدالل توسط علما و دیگري بطریق تصفیه الهی.شناسایی حق به دو طریق میسر می

و اولیا است.حاصل آنکه به عقیدهء صوفی منبع معرفت واقعی قلب پاک است و بس، و معنی واقعی )من عرف نفسه فقد عرف رَبّه( را 

گی دگویند قلب انسان آیینه ایست که جمیع صفات الهی باید در آن جلوه گر شود، اگر چنین نیست بواسطهء آلودانند و میهمین می

 فرماید:آیینه است و باید کوشید تا زنگ و غبار آن برود چنان که موالنا می

 زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست           آیینه ات دانی چرا غمــــــــاز نیست

 بعــد از آن آن نور را ادراک کن              رو تو زنگـار از رخ خــــود پاک کن

 غیب را بیند بقدر صیقــــــلی                روشـــندلیهــرکسی ز اندازهء 

 بیشتر آمــــــــد بر او صـــورت پدید                                  هـر که صیقل بیش کرد او بیش دید

(3/11-11) 
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زهد و عبادات سپري نموده اند.  در دنیاي عرفان و تصوف بعضی از عرفا و متصوفین با خوف و ترس زیسته اند و همیشه اوقات را به   

عرفان موالنا، عرفان عشق است. یعنی برعکس عرفان خوف و عدل و فضل. عرفان عشقی عالی ترین نوع عرفان است. در عرفان عشقی 

را از  انسان موالنا حرفهایی دارد تا او را از حیرانی رهایی بخشد.  براي انسان راه گم و سر گشته انسان به وحدت میرسد. مثنوي موالنا

دید روانشناسی و روانکاوي بسیار دقیق مورد مطالعه قرار داده روان انسان را به انواع و اشکال مختلف تحلیل و بر رسی نموده است. این 

لف تهاي مخبارها و به شکل هاي خیلی مفید براي عالج آن نیز ضمیمه شده است.موالناها در قالب حکایات بسیار جالب آمده نسخهمثال

 هاي او نوعی اندیشه است.دهد که زندان انسان، و علت اسارت او و علت همهء رنجهشدار می

 اندپیشهزین سبب خسته دل و غم          انداندیشه سُخرهء جمله خلقان

(3/42) 

شانی ه اسیر رنج، ماللت، پریاند. و به علت این سُخرگی و محکومیت است کهاي خویشتنیعنی محکوم و اسیر اندیشه  انداندیشه سُخره 

ها را در خود گرفته است که گویی پیشه و زندگی همیشگی آنان دلی چنان زندگی و هستیآناند. و این پریشانی و خسته دلیو خسته 

 رهایی بخشید.  اوهام الزم است ذهن و اندیشه را از اسارت عالم کثرت و دهد. انسان اسیر وهم خویشتن است.را تشکیل می

 فرماید:حضرت موالنا می

 آدمــی بی ترس ایمن مــــــــــیرود        بر زمین گـــــــر نیم گز راهی بود

 گر دو گز عرضش بود کج میشوي         بر سر دیوار خالی گــــــــر رویی

 ترس وهمی را نکو بنگر به فهـــم         افتی ز ترس دل به وهمبلکه می

(1/14) 

کنیم ؟ چرا دستخوش عالم اوهام براي خود هیوال یی که اصال وجود ندارد، درست می  وید: چرا در ذهن و اندیشه خودگموالنا می   

 (94:3133ها هم آغوش است ؟.)حسینی کازرونی،ها و دغدغهاندیشه ایکه درگیر اوهام است با وحشت  دانیمشویم؟ نمیمی

 عرفان موالنا:

مولوي تجارب عرفانی زیادي داشته که بخشی از آن در مثنوي آمده است.تجارب عرفانی موالنا اعم از آفاقی،انفسی، دیداري،شنیداري     

ها داند و خود به نعبیر و نفسیرآنها بوده است. مولوي تجارب عرفانی را قابل توصیف میبوده است.که تجارب انفسی اصل و اساس همهآن

 دهد که کدامیک بیشترین ناثیر را دارد.ها را هم به خوبی تشخیص میو موانعآن پرداخته است

هاي متعددي داشته که زیست دینی او نقش مهمتري در این رابطه داشته است.این تجارب براي تجارب عرفانی مولوي علل و زمیته

 وي بسار مغتنم بوده و موید حیات بخش زندگی عرفانی میدارند.

گیرد که شخص سالک از وسایط بگذارد و مواتع را بر کنار زند و بیندیشد و در صددتجربه او لوي وصال وقتی صورت میاز دیدگاه مو

 بر آید.

 کز وسایط دور مانی ز اصل جان  بگذر از جسم و وسایط را بمان           

 واسطه کم ذوق وصل افزون تر است  واسطه هر جا فزون شد وصل جست    
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 (493:3119)کاشفی،

یک عالم و روحانی زاده محتشم و با  .سجاده نشین با وقاري  بود'پیش از مالقات با شمس تبریزي، به تعبیر خودش،   مولوي     

هاي یکی از جدي ترین عالقه معلومات که مورد استقبال و احترام این و آن بود. اما این سجاده نشین با وقار به هیچ وجه مولوي نبود.

هاي شمس به مولوي همین بود که مطالعه را به طور کامل باید قطع کنی. و این کار البته بود و یکی از مهم ترین توصیه مولوي مطالعه

براي یک عالم مفتی و مدرس بسیار دشوار بود.... اما شمس او را از این کار منع کرد و اجازه نداد هیچ یک از عالئق پیشین مولوي براي 

ن و اصلی ترین کاري که شمس تبریزي با مولوي کرد همین پاره کردن تعلقات بود که آن را از باالترین سطح آغاز اولی    او باقی بماند.

شمس از مولوي، خانواده و مطالعه کتاب و شغل اجتماعی و  کرد تا به نازل ترین سطح آن رسید، و در این میان چیزي را فرو نگذاشت.

اي از قیود مذهبی را جدا کرد و او را به صورت یک انسان برهنه رها دوستان و حتی پارهتدریس و نشست و برخاست با شاگردان و 

 32 مسلما شخصیت فوق العاده نافذ شمس توانست چنین تاثیر عظیمی در مولوي به جا بگذارد. نمود.

ی بود. در عشق اگر غمی هم باشد از در عرفان عاشقانه موالنا غم جاي ندارد. مولوي مقام باالتري را نیز کشف کرد، و آن مقام عاشق

 هاي معمول و متعارف نیست.جنس غم

اسالمی است که آگاهانه بناي تصوف خود را بر عشق نهاد، نه بر خوف  –مولوي مهم ترین و موثرترین صوفی یا عارف در فرهنگ ایرانی 

 و زهد. بنابراین باید او را مبتکر تصوف عشقی دانست.

 موالنا به عرفان موثر بوده است عبارتند از: عواملي که در روي آوردن

بلی ها، استعداد ذاتی و جهاي روانی، منشی و شخصیتی نسبت به سایر سنخاي از ستخ: شاید بتوان گفت پارهسنخ رواني مولوي-3

جارب دینی مستعر تهستند « درون گرا-کنش پذیر»هاي دینی دارند مثال کسلنی که متعلق به سنخ روانیبیشتري براي حصول تجربه

( و ار ان جا که مولوي داراي این چنین سنخ روانی بوده،بنابراین وقوع چنین تجاربی از او کامال مورد انتظار 31:3173هستند)ملکیان،

 است.

چنتن  است که اي متولد شد که تاللو انوار الهی تمام فضاي خانواده را پر کرده بود. بنابراین طبعی: مولوي در خانوادهمحيط خانواده-9

 وضعی متاثر شودو ذهن و زبان و خیال خود را براي دیدن چنین انواري آماده کند.

آشنایی با شمس تبریزي: مولوي پیش از آشنایی با شمس به گفته ي خودش سجاده نشین با وقاري بود، اما پس از مالقات با شمس -1

 به گفنه ي خودش وضع دیگري پیدا کرد:

 میخواره بودم و باده جویم کردي  زاهد بودم ترانه گویم کردي                        

 بازیچه کودکان کویم کردي  سجاده نشین با وقاري بودم                     

 (3731)دیوان شمس،رباعی

از آن که سخن بگویید عمل کرده است  تقارن با طبیعت و وراي آن در زندگی عملی: مولوي از جمله شاعران عارفی است که بیشتر -4

و به تعبیر خود طریقت را راه رفتن یافته است؛نه راه خواندن وتوصیف کردن و ماندن.و به تعبیر وي، راه صوفی راه قدم است نه قلمو 
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پري  ت که ازدل او از قلم و مرکب پر نشده است، بلکه در سپیدي همچون برف زمستان تمام است که بر بلنداي زمستان نشسته اس

 برف هچ نما است.

 مریما بنگر که نقش مشکلم                             هم هاللم هم خیال اندر دلم

 (1/1771) 

اي هسنک و راز آلود بودن من هم از این جهت است که، هم هاللم هم خیال اندر دلم، یعنی عم عینی یعنی اصوال من موجود پیجیده

 (193:3173ام و هم ذهنی ام)سروش،

به هر حال همنشینی وجود طبیعی موالنا با موجودات ماوراي طبیعت نتایجی از این جهت به بار خواهد آورد و او را به مرتبه و    

 توانست تصور کند و خود او در مثنوي به /ان اشاره کرده است.جایگاهی خواهد رساند که نمی

 وخته است    من چه گویم که مرا در دوخته   دمگهم را دمگه او س

 جز که نور آفتاي مسنطیل خود نباشد آفتابی را دلیل                       

 جمله ادراکان پس او سابق است این جاللت در داللت صادق است            

 او سوار باد پران چون خدنگ جمله ادراکات بر خرهاي لنگ                     

 (1731/1)مثنوي معنوي،

 هاي عرفانيناپذيري تجربهبيان .موانع3-2

ي عرفانی، عجز ي عرفانی، عجز متکلّم از بیان تجربهتوان در عظمت موضوع و تجربهي عرفانی را میناپذیري تجربهموانع بیان     

مانع در مستمع از دریافت پیام و دشواري حصول معنی در قالب کالم خالصه کرد. یعنی موضوع، گوینده، کالم، و مخاطب، چهار 

 هاي عرفانی است.ناپذیري مفاهیم و تجربهبیان

 .الف. مانع موضوع3-2-2

 گنجد. است، ناشی از عظمت معنایی است که هرگز در لفظ و کالم نمی حیرانی عارف از درک معنی و موضوعی که بدان رسیده

 برد دستکه بیان بر وي تواند  تر است                   هایلگفت رو کان وصف از آن

 بر نویسد بر صحایف ز آن خبر  یا قلم را زهره باشد که به سر                    

 (133: 9، ج3131)مولوي، 

 زیرا هر سخنی در توصیفِ آن معنی ـ نفیاً و اثباتاً ـ بیانگر حقیقت حقیقی آن نخواهد بود و به همین دلیل موالنا راست که:

 تا ز رحمت پیشت آید محملی       پس تو حیران باش بی ال و بلی

 کنیگر بلی گویی تکلّف می  چون ز فهم این عجایب کودنی               

 قهر بر بندد به آن نی روزنت                                      ور بگویی نی زند نی گردنت

 و پس درآید نصر حق از پیش پس همه حیران و واله باش و بس تا                       

 (722)همان: 
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آید و ساحت او از ساحت درک و فهم بشري فراتر است و این بدان علّت است که تجربیات عرفانی زیرا آن حقیقت به کمند عقل درنمی

ه در بود؛ بنابراین به قول موالنا حقیقتی ک اند قابل بیان و توصیف عقالنی نیز نخواهندقابل تجزیه و تحلیل نیستند و چون چنین

 دسترس عقل نیست و عقل در شرحش عاجز است، پس توصیف زبانی نیز از آن ناممکن است؛ چرا که:

 شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت   عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 تر استزبان روشنلیک عشق بی    گر چه تفسیر زبان روشنگر است

 (32: 3)همان، ج

 ت و نهان است و نهانکه نهان اس    زان نیامد یک عبارت در جهان

 (113: 9، ج3131)مولوي، 

 گوید:باره میاینهجویري در

 (.413: 3171)هجویري، « گونه عبارت کند الّا به معنی جوازچیزي که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیاید، زبان از آن چه»

 الدّین نسفی نیز گفته است:عزیز

نقش باشد؟ تعریف وي چون کنند؟ از هست مقید خبر توان دادن. از ساده و بیاي درویش، از هستِ مطلق، کس چون خبر دهد که »

هست مطلق بیش از این خبر نتوان دادن که نوري است که اوّل و آخر ندارد و حدّ و نهایت ندارد و مثل و مانند ندارد و امثال این تواند 

 (.931: 3111)نسفی، « گفتن

 باره گفته است:فلوطین نیز دراین

خواهد سخنی بگوید و در ها داریم و با این همه وقتی میاي ازآناست؛ حتّی حقایقی را که تنها بهره ي حقایق را آزمودههمهروح »

، ناچار کننده براي این که بتواند سخن بگویدگریزد؛ زیرا توانایی تفکّرِ تحلیلاندیشه آن چه را دریافته است، تجزیه و تحلیل کند، می

پذیرد؛ ولی در مورد آن چه مطلقاً بسیط است، سان صورت میي دیگر پیش چشم آورد و جریان تفکّر بدینپس از نکته اي رااست نکته

 (.732: 3111)فلوطین « چگونه ممکن است جریان اندیشیدن صورت پذیرد؟

 گوید:وي در جایی دیگر می

سان که در مورد دیگر توان به یاري اندیشیدنی بداننمیتوان از طریق دانش شناخت و این دشواري از آنجاست که واحد را نمی»

نگامی توان به او رسید. روح به هاندیشیم، به ذات او پی برد؛ بلکه تنها در حضوري که بسیار برتر از دانش است، میموضوعاتِ اندیشه می

فهوم، عدد و کثیر است و روح چون دربند عدد افتد؛ زیرا علم، مفهوم است و مکه به چیزي شناسایی علمی یابد، از اوج وحدت فرو می

 (.3239)همان: « دهد. پس باید از علم برتر برود و حق ندارد گام از وحدت بیرون بنهدافتد، وحدت خود را از دست میو کثرت می

 ناپذیري این تجربیات نهفتهناپذیري تجربیات عرفانی در تجزیهیعنی علّت اصلی بیان

قاضا این که طبع ت»صفات در او راه ندارد تا قابل چگونگی و توصیف باشد. بنابراین امام محمّد غزالی دارد که:  است؛ زیرا وجود بسیط،

کند که چیزي چگونه است؟ معنی آن بود که تا چه شکل دارد؟ خرد است یا بزرگ؟ چیزي که این صفات را به وي راه نبود چگونگی 

 (.13: 3، ج3111در وي باطل بود )غزالی، 
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 باره دارد که:ستيس نيز دراينا

ر باشد. در طوناپذیر است؛ باید هم همینکلّی بیانناپذیر و بنابراین بهکلّی مفهومدهد، بهي عرفانی در هنگامی که دست میتجربه»   

می درآید. مفهوم هنگا چیز بیابی؛ چرا که اجزایی و ابعاضی در آن نیست که به هیئت مفهومتوانی مفهومی از هیچتمایز نمیوحدتِ بی

نف ]= صورت صتوانند بهاي در کار باشد. در بطنِ کثرت، گروهی از اجزا و ابعاضِ مشابه میشود که کثرتی یا الاقل دوگانگیحاصل می

 (.132: 3134)استیس، « تبعِ آن، الفاظ داشته باشیمتوانیم بهها متمایز شوند؛ آنگاه میرده[ درآیند و از سایر گروه

ها و تعینات ذهنی هستند، جایی که تمایز و تعیینی در کار نباشد، حتماً لفظ و تعبیري هم یهی است که الفاظ و تعبیرات، تابع تمایزبد

 (.123: 3139در کار نخواهد بود )یثربی، 

شاي تورات عرفانی، افتوان گفت، این است که بر اساس دسهاي عرفانی میي دیگري که در خصوص دشواري ناشی از ماهیت تجربهنکته

ات القضرو عیناینها را ندارد و ازي افشاي آناسرار ربوبی کفر است و در حقیقت عارف بعد از رسیدن به اسرار و حقایق آفرینش، اجازه

فر ثابت یه کبیشتر سبب هالک عاشق در این راه از افشاء سر معشوق است؛ زیرا که در عالم طریقت، افشاء سرّالرّبوب»همدانی راست که: 

 (.71: 3112القضات، است و کفر بعد از ایمان به غیرت معشوق ارتداد بود و ارتداد موجب قتل، من بدّل دینَهُ فاقتلوُهُ )عین

 .ب. مانع متکلّم3-2-2 

 من چه گویم یک رگم هوشیار نیست                    شرح آن یاري که او را یار نیست

 (32: 3، ج3131)مولوي، 

ي بهدهد؛ یعنی فاعل تجرگامی که سالک در حالت فنا یا سکـر قرار دارد، توانایی توصیف حقایق و تجربیات عرفانی را از دست میهن   

گردد. کرانه، زبانش الل و الکن میعرفانی، حقیقت عظیمی را که تجربه کرده است، قابل بیان و توصیف نیافته، در مقابل آن عظمت بی

به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، »نماد این حالت است که  گلستان سخن زیباي سعدي در

خویشی متکلّم در هنگام ( به عبارتی دیگر، بی12: 3111)سعدي، « چون برسیدم بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

و خبر دادن عبارتِ زبان و چون زبان را از سر خبر بود تا عبارت کند، این  مشاهدت صفتِ سر بود»زبانی اوست: شهود، دلیل اصلی بی

 (.419: 3171)هجویري، « مشاهدت نباشد، که دعوي بود

 این ثنا گفتن ز من ترک ثناست                        کین دلیل هستی و هستی خطاست

 (17: 3، ج3131)مولوي، 

ظر و ي نروست که هر دو بنیاد روانی دارند: یکی مشکل غلبهي عرفانی با دو مشکل روبههعنوان فاعلِ تجربه در بیان تجربعارف به

 (74: 3137ي منظور )فوالدي، دیگري مشکل غلبه

 (. به بیان سعدي:74)همان: « حسین گفت هر که به نظر رسید از خبر مستغنی شد و هر که به منظور رسید از نظر مستغنی شد»

 کان را که خبر شد خبري باز نیامد                     خبرانندبیاین مدعیان در طلبش 

 (92: 3111)سعدي، 
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یس ي عرفانی مرتبط است. استي دیگري است که به متکلّم و فاعل تجربهبه عبارت دیگر، دشواري بیان عواطف عمیق عرفانی، نکته

تر باشد، بیانش دشوارتر هر چه عاطفه عمیق»ساخته است که  ي عواطف مطرح، این نکته را با عنوان نظریهعرفان و فلسفه درکتاب

 (.931: 3134)استیس، « است

ي عاطفه نامید؛ ولی بخش دیگري از آن را که با توان غلبهي عرفانی سازگارتر است، میي احساس تجربهاین بخش را که با جنبه

ي معنی الل شوند؛ بعضی از غلبه(. »71: 3137خواند )فوالدي، ي معنی ي معرفتی این گونه تجربه سازگارتر است، باید غلبهجنبه

 (313: 3137)مولوي « ي معنی و قومی را قلّت معنی؛ مرا از این هیچ نباشدموالنا را اللی نیست الّا غلبه

 غارت عشقش ز خود ببریده است                            هر که گلزار نهانی دیده است

 کند؛ زیرا با دهان جسمانی بشريي عرفانی است که از خداوند دهانی به پهناي فلک طلب میمتکلّم از بیان تجربهموالنا، در مقام عجز 

 بیان اسرار الهی ناممکن است:

  تا بگویم وصف آن رشک ملک    یک دهان خواهم به پهناي فلک

  تنگ آید در فغان این حنین    گر دهان یابم چنین و صد چنین

 (739: 9، ج3131)مولوي،  

 فرماید:یا در جایی دیگر می

 چون توانم کرد این سِر را پدید    قوّتم بگسست چون اینجا رسید

 (343: 3، ج3131)مولوي،  

الدّین، هم از مانع متکلّم و هم از مانع مستمع، سخن گفته است. در بیت زیر، مصراع موالنا در وصف انسان کامل یا بیان مقام حسام

 مانع متکلّم و مصراع دوم اشاره به مانع مستمع دارد:اول اشاره به 

 ور نبودي خلق محجوب و کثیف    ها تنگ و ضعیفور نبودي حلق

  فوق این معنی لبی بگشادمی    در مدیحت داد معنی دادمی

 (323: 9)همان، ج 

 عدم توانایی متکلّم در بیان حقایق عرفانی در این ابیات نیز تجلّی یافته است:

 اي جان نیاید در دهنشرح جان   الرّوح امر ربّی فهم شداز قل 

 (912: 3137)مولوي،  

 خواهد که بشکافد تنمنطق می  چون که من از خال خوبش دم زنم 

 (17: 3، ج3131)مولوي،  

 .ج. مانع کالم3-2-3

اند. شیخ محمود شبستري در گلشن راز اي است که عموم عرفا بر آن تأکید داشتهنارسایی کالم در بیان تجربیات عرفانی، نکته    

 گوید:می
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 کجا بیند مر او را لفظ غایت     ندارد عالم معنی نهایت

 کجا تعبیر لفظی یابد او را   هر آن معنی که شد از ذوق پیدا

 (392: 3131)الهیجی،  

توان به بیان آن پرداخت رو با زبان روزمرّه که مربوط به این حوزه است، نمیایني تداول نیست و ازي عرفانی، حوزهي تجربهزیرا حوزه

کات معمول (. براي این که الفاظ محصول و موضوع انسان است و انسان هم در وضع الفاظ اوالً به محسوسات و مدر79: 3137)فوالدي، 

و متعارف خویش توجه داشته، ثانیاً هدف از وضع الفاظ را که تفهیم و تفاهم و ادا و انتقال مطالب و مقاصد است، در نظر داشته و طبعاً 

ي محسوسات و مدرکات متعارف وي و نیز به مفاهیم عامّ و قابل درک و انتقال نسب به همگان، محدود گشته و بنابراین لفظ به حوزه

ید انتظار داشته باشیم که چنین الفاظ و عباراتی در بیان تجربیات غیرعادي و حتی خارج از قلمرو عقل و حسّ عرفا هم کارایی نبا

ارتباط است و در نتیجه، زبان در بیان معانی و مقاصد هاي عرفانی کالً بیي حاالت و تجربهي لفظ با حوزهداشته باشد؛ پس اصوالً حوزه

 (.127: 3139ناتوان )یثربی، عرفانی، ناقص و 

 کران درظرف نایدکه بحر بی    معانی هرگز اندر حرف ناید

 :باشد، محسوس استي خویش که الفاظ میشود؛ زیرا زبان خود نیز به لحاظ مادهزبان روزمرّه براي بیان محسوسات به کار گرفته می

 نخست از بهر محسوسند موضوع   چو محسوس آمد این الفاظ مسموع

 (334: 3131)الهیجی، 

نه هیچ زمانش دریابد و نه هیچ »است: القضات همدانی گفتهدر این که زبان، قدرت توصیف ذات مختفی در مقام عمائیه را ندارد، عین

 مزاحمت تصوّر و تصدیق مقام اختفا در مکانی از او خبر یابد. این مقام را به زبان اهل تحقیق، بی

« باشدباشد، نه بیان را طاقت تحریر میدت در نفی ال دانند و این رموز بوالعجب است، نه زبان را قوّت تقریر میکنه الّا، بلکه اثبات وح

 (.12: 3112القضات، )عین

اند آورند؛ چون براي معانی متعارف و غالباً محسوس وضع شدهاز دیدگاه ابن خلدون، واژگان، مراد صوفیه را نسبت به مقاصد آنان بر نمی

 (.332: 9،ج 3119بن خلدون، )ا

(. 44: 3117ي صوفیانه، زبانی که بتواند روشنگر ماهیت آن باشد، وجود ندارد )پورنامداریان، زبان، مولود تجربه است و براي تجربه    

الفاظ »گوید: اه میهاي رمزي از کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسالم نقل کرده و آنگي فوق را پورنامداریان در کتاب رمز و داستاننکته

(. حافظ در 44)همان: « شودها درک میناچار معانی ظاهریآنرسند، بهاند و هنگامی که به ما میبراي معانی دیگري ساخته شده

 فرماید:ناپذیري حقیقت عشق میبیان

 ما با تو نداریم سخن خیر و سالمت  اي که به تقریر و بیان دم زنی ازعشق 

 (19: 3171)حافظ،  

 مـوالنـا نـیـز همـه جـا از قـاصـر بـودن الفـاظ و عبـارات سـخـن گفتـه اسـت:

 ور نه خس را با اخص چه نسبت است  این عبارت تنگ و قاصر رتبت است
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 (323: 9، ج3131)مولوي،   

رمز و استعاره متوسّل ي عرفانی ناچار براي بیان این حقایق به همان طور که اشاره شد، به همین سبب است که صاحب تجربه    

یق گردد؛ زیرا حقاشود. البتّه این موضوع مشترک بین مانع کالم و مستمع است؛ زیرا رمزپردازي عرفا از جهتی به مانع کالم بر میمی

ان. بنابراین مسبب کتمان حقایق از نامحري عرفانی، با الفاظ معمولی و ساده قابل بیان نیست؛ و از طرفی به مانع مستمع، بهبلندِ تجربه

 موالنا در مثنوي این نکته را در داستان یوسف و زلیخا به زیبایی مطرح کرده است:

 نام جمله چیز یوسف کرده بود   آن زلیخا از سپندان تا به عود 

 محرمان را سرّ آن معلوم کرد   ها مکتوم کرد نام او در نام

 (3279: 9، ج3131)مولوي،  

 مخاطبمانع مستمع يا  .د.3-2-4

 با که گویم در جهان، یک گوش نیست   جان و دل را طاقت آن جوش نیست

 (749)همان:  

اي است که در آثار عرفانی نقش مستمع در به ذوق آوردن مخاطب و قدرت درک و فهم او در تجلّی معانی در قلب گوینده، نکته    

ت که درک و فهم تجربیات عرفانی از کسی که داراي این تجربیات نبوده ي مهم در اینجا این اسشرق و غرب تبلور یافته است. امّا نکته

نیافتنی است. این مطلب را اندیشمندان با ها براي کور مادرزاد دشوار و حتّی دستمانند درک رنگو از این حاالت برخوردار نیست، به

 گوید:اند. استیس میاي نابینایان توضیح دادهي نابینایی معنوي مطرح کرده و عموماً با تمثیل ادراک رنگ برعنوان نظریه

ي عرفانی به کسی که چنین حالی را نیازموده است، مانند امتناع شناساندن رنگ به کور مادرزاد ناممکن بودن انتقال یا ابالغ تجربه»

رف گونگی احوال خویش را به ناعاتواند چاست؛ یعنی ناعارف که باطناً نابیناست؛ و به همین دلیل است که عارف که بینادل است، نمی

 (.931: 3134)استیس، « تفهیم کند

 شیخ محمود شبستري نیز در گلشن راز همین موضوع را مطرح کرده است که:

 و گر صد سال گویی نقل و برهان    ندارد باورت اکمه ز الوان

 به نزد وي نباشد جز سیاهی   سپید و زرد و سرخ و کاهی  

 کجا بینا شود از کحل کحال    دحالنگر تا کور مادرزاد ب

 بود چون کور مادرزاد دنیی    خرد از دیدن احوال عقبی

 (323: 3131)شبستري،  

ها سخن بگوید، ضرورتاً پاي القضات همدانی هم بر آن است که چنآن چه کسی بخواهد براي کوري از چگونگی ادراک رنگعین    

ها به این خواسته برسد و البتّه حتّی در این صورت، اشتراکات و افتراقات حسّ بینایی باآن کشد تا از راه بیانحواس دیگر را پیش می

 (. موالنا راست که:33: 3112القضات، تصدیق آن براي کور دشوار خواهد بود )عین

 گوش و هوشی کو که در فهمش رسی    گر به تازي گوید و ور پارسی
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 ي خرگوش نیستاو سخره يحلقه  ي او در خور هر هوش نیست باده

 یا:

 اي خطیب این نقش کم کن تو بر آب  مستمع خفته است کوته کن خطاب 

 (132: 9، ج3131)مولوي،  

اي برخوردار است. موالنا در مثنوي بارها از عدم افشاي اسرار براي نامحرمان یکی از دالیلی است که در مانع مستمع از جایگاه ویژه 

گفته است و از این رو تأکید کرده است که بایستی سخن را در پرده و پوشیده بیان کرد تا نامحرمان از آن نبودن مستمع محرم سخن 

 اي نبرند:بهره

 پست گفتندي به صد خوف و حذر    با کنایت رازها با همدگر 

 آه را جز آسمان همدم نبود   راز را غیر خدا محرم نبود 

 ایراد خبرداشتندي بهر     اصطالحاتی میان همدگر

 (3273)همان:  

نامحرمی مستمعان یکی از دالیل رمزپردازي عرفا بوده است که در واقع باعث شده است عرفا نعل وارونه بزنند و به تعبیر موالنا معکوس 

 و منقلب سخن بگویند:

 شیر را برعکس صید گور کن   این حدیث منقلب را گور کن 

 انبان قلماشیت راوا مکن    بند کن مشک سخن شاشیت را 

 پیش او معکوس و قلماشیست این    آن که بر نگذشت اجزاش از زمین

 (729)همان:  

 موالنا از مستمع نااهل و نامحرم با تعبیر رهزن نیز یاد کرده است:

 اندصد گره زیر زبانم بسته   اند اي دریغا رهزنان بنشسته

 این معذور داربس گران بندي است    پاي بسته چون رود خوش راهوار

 کین سخن درّ است و غیرت آسیا    آید دالاین سخن اشکسته می

 ي خسته شودتوتیاي دیده    درّ اگرچه خرد و اشکسته شود

 (113)همان:  

ي از راي است که در مانع مستمع قابل اشاره است؛ موالنا در بسیاعالوه بر نامحرمی، ناتوانی در درک کالم عرفا و اسرار الهی نیز نکته

 موارد از ناتوانی مستمعان در درک کالم و خرد بودن دیگ ادراک آنان سخن گفته است:

 کم کن آتش هیزمش افزون مکن  بعد از این باریک خواهد شد سخن 

 دیگ ادراکات خرد است و فرود   هاي خرد زود تا نجوشد دیگ

 (332: 9، ج3131)مولوي،  
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 یی خلق را رسوایی استگر بگو  خایی است هین سخن خا نوبت لب

 (333)همان:  

 گوید:اي به معنی عارفی که با رمز سخن مینیز تعبیر حکیم پرده

 ايسر همانجا نه که باده خورده    ايبشنو الفاظ حکیم پرده

 (332: 3)همان، ج 

عبیر افشاي اسرار ربوبیت کفر است. ت دلیل آن است که اصوالًي دیگري که در مانع مستمع قابل بیان است، عدم افشاي اسرار بهنکته    

قول موالنا همان افشاي اسرار براي مستمعان نااهل است و این حالت سالکی است که هنوز به مقام بقاي بعد از فنا بلبلی کردن به

سالک را اختیاري در کند. در این موارد، هرچند نرسیده و دستخوش حاالت خاصّ عرفانی )دالل، سکر، و فنا( بوده و اسرار را افشا می

پروا بیان حقایق عرفانی نیست، امّا نشان عدم نیل سالک به مقام تمکین و بقاي بعد از فناست؛ زیرا سالک در مقام فوق دیگر اسرار را بی

 کند:بیان نمی

 بلبلی مفروش با این جنس گل   هین خمش کن تا بگوید شاه قل

 (331: 9)همان، ج 

 

 نتيجه گيري:

ها در آثار وي از جمله مثنوي معنوي منعکس اي از اناز آن جایی که زندگی موالنا مشحون بوده است از انواع تجارب عرفانی که پاره    

 ي عرفاتی نداشته است امري مردود است.شده و این که مولوي هیچ تجربه

 دیگران دیده است؛ این ابهام زدوده خواهد شد.توجه داشته باشیم که مولوي خود را در آیینه  اگر به این نکته ظریف

 خوشتر آن باشدکه سر دلبران                گفته آید در حدیث دیگران

مولوي تجارب عرفانی زیادي داشته که بخشی از آن در مثنوي آمده است.تجارب عرفانی موالنا اعم از آفاقی،انفسی، دیداري و      

داند و خود به ها بوده است. مولوي تجارب عرفانی را قابل توصیف میی اصل و اساس همه آنشنیداري بوده است، که تجارب انفس

انی تجارب عرف دهد که کدام یک بیشترین تاثیر را دارد.ها را هم به خوبی تشخیص میها پرداخته است و موانع آننعبیر و تفسیرآن

مهمتري در این رابطه داشته است.این تجارب براي وي بسار مغتنم  هاي متعددي داشته که زیست دینی او نقشمولوي علل و زمینه

گیرد که شخص سالک از وسایط بگذارد و ار دیدگاه مولوي وصال وقتی صورت می دارند.بوده و موید حیات بخش زندگی عرفانی می

 موانع را بر کنار زند و بیندیشد و در صددتجربه او بر آید.

چنین ابراز کرد که در این مقال اساس عرفان و معرفت عرفانی، معرفتی است عاشقانه، و موالنا به عنوان توان نوشته حاضر را می     

بزرگ ترین عارف جهان اسالم دیروز و عارف بشر امروز، جهان بینی عاشقانه عرفانی را به اوج رسانده است. بنابراین جهان بینی عاشقانه 

را  و نباید جهان بینی عرفانی موالنا هاي اکادمیک( قابل درک نیستسفی وعلمی امروز )دانشهاي عقالنی فلعرفانی موالنا، با سیستم

 تواند با ریاضت نفس و عشق روح تجربه کند.مقایسه کرد، معرفت موالنا را انسان می هاي با چنین سیستم
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 راستی بیان این نکته در کالم موالنا ازست؛ امّا بهاي است که مورد اتّفاق عرفاي شرق و غرب اناپذیري تجربیات عرفانی، نکتهبیان   

که شاید در کالم عرفاي دیگر به این زیبایی تبیین نشده باشد. موالنا در خصوص هر چهار مانع مطرح  جامعیت و کمالی برخوردار است.

ي او مانند هر عارف دیگري مطرح بوده ناپذیري تجربیات عرفانی داد سخن داده است. هرچند مانع موضوع و عجز متکلّم نیز برادر بیان

است، آن چه در کالم او مانع بیان تجربیات عرفانی و اسرار الهی است، محدودیت کالم و ناتوانی مستمع در درک و فهم حقایق عرفانی 

عرفا و اسرار الهی نیز  موالنا از مستمع نااهل و نامحرم با تعبیر رهزن یاد کرده است. عالوه بر نامحرمی، ناتوانی در درک کالم است.

اي است که در مانع مستمع قابل اشاره است؛ موالنا در بسیاري از موارد از ناتوانی مستمعان در درک کالم و خرد بودن دیگ ادراک نکته

ایی که ج بنابراین در کالم موالنا شکوه و شکایت از نبود مستمع بیش از حتّی تنگناي کالم مطرح شده است، تاآنان سخن گفته است، 

 شرحه از آتش فراق باشد؛ زیرا از نگاه او:اش شرحه آگاهی کرده است که سینهاو سرودن مثنوي را منوط به وجود مستمع جان

 نکته از نااهل اگر پوشی به است مستمع چون نیست خاموشی به است              

به  گاه چنگ شعر مثنويالدّین چلبی نبود، شاید هیچاگر حسام باره فقط سخن نگفته است، بلکه عمل نیز کرده است؛ زیرااو دراین 

ع ي مستمالدّین، موالنا حتی یک بیت از مثنوي را نسرود و در هنگام یافتن دوبارهي حسامآمد؛ چراکه در غیبت دوسالهصدا در نمی

 الدّین سرود:آگاه خویش، یعنی حسامجان

 مهلتی بایست تا خون شیر شد     مدتی این مثنوي تأخیر شد                 

 الدّین عنانچون ضیاءالحق حسام    بـازگـردانـیـد ز اوج آسـمـان   

  چون به معراج حقایق رفته بود    ها ناکفته بود                بهارش غنچهبی

  چون ز دریا سوي ساحل بازگشت    چنگ شعر مثنوي با ساز گشت             

 (331: 3ج، 3131)مولوي، 

 گوید:الدّین مییا خطاب به حسام

 ايکشی آن سوي که دانستهمی   اي گردن این مثنوي را بسته

 ( 141: 9)همان، ج

 

 گردد روانکشنده خوش نمیبی  زیرا: این سخن چون شیر در پستان جان     

 (317: 3)همان، ج

 رو او در هیجده بیتاینترین مانع بیان رازهاي عرفانی از نظر موالنا، مانع مستمع است. ازتوان نتیجه گرفت اصلیبنابراین می      

 نامه ـ شش بیت را به این موضوع اختصاص داده است؛ به این شرح:آغازینِ مثنوي ـ یعنی نی

 اشتیاقتا بگویم شرح درد   سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 حاالن شدمجفت بدحاالن و خوش    من به هر جمعیتی ناالن شدم

 از درون من نجست اسرار من    هر کسی از ظنّ خود شد یار من



 477-433، ص 3131، تیر3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

947 

 

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست    ي من دور نیستسرّ من از ناله

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست   هوش نیستمحرم این هوش جز بی

 پس سخن کوتاه باید والسّالم    پخته هیچ خامدر نیابد حال 

 (1: 3، ج3131)مولوي،  
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