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 چکيده
کندد   دهد که شمس تبریزی در بیان مکاشفات صوری خود از بیان صریح و موجز و بدون زینت استفاده میاین مقاله نشان می

کمتدر از  پروای شمس است و نه صرفاً بیان مکاشفه  در این مکاشفات، بیان مکالمات با خداوند، برای نشان دادن شخصیت بی
ی شنوایی است و گفتگوی دوجانبه شمس رؤیت خداوند به صورت تمثل، مطلبی بیان شده است،  بلکه بیشتر تمرکز بر حاسه

و خداوند، برعکس معمول عرفا که بیشتر رؤیت خداوند را در صور گوناگون در مکاشفات خود دارند  اما در بیدان مکاشدفات    
شناسدی  وی باشدد   تواند متأثر از دیدگاه هستیی بینایی است که مییشتر تأکید بر قوهعوالم غیب )بهشت و قیامت و جهنم( ب

 شود بیند و با برداشتن این حجاب، حقیقت قابل رؤیت میکه جهان را حجابی بر عالم می
 

 شمس تبریزی، مقاالت شمس، مکاشفه، حواس پنجگانه.   :کليدی واژگان

 
 مقدمه .1

از  یکد یکده   یخدا  بدوده اسدت  زبدان     یبده زبدان   دنیرسد  ربداز، یاز د هیصدوف  یانید ب یابزارهدا  نتری¬از مهم یکی
کدردن مخاببدان    دایپ یبود برا یدرواقع راه ،یانیب ی¬وهیش نیاست  ا گویی¬و مبهم جازیآن ا یاصل های¬مشخصه

 زید مخاببدانِ خدا  ن   نیو ا کردند¬یرا فقط مخاببانِ خا  آنها درک م ها¬ییموجزگو نگونهیا رایز ه؛یخا ِ صوف
  دندرسدی ¬یمد  تدری ¬قید دادند و بده درک عم -می بسط و شرح را ها¬متناسب با حال و مقامِ خود، آن اشارت دیبا

 ی  هدم راهنمدا  ندد یرا نگو زید و باز همده    ند،یبگو هایی¬نکته جازیاشارت و ا یاریبودند تا به  افتهی یراه» هیصوف
« خدود او بگاارندد    ی¬را بده عهدده   ریمسد  ی¬سر درآورد، و هم راه سپردن در ادامده  ییمخابب باشند تا از معناها

 (611: 6731،ی)احمد
بهدره را   نیشدتر یب یوارد شدند و از زبانِ مجداز  یزبان یمجازها ی¬به حوزه ،یشهود های¬تجربه انیب یبرا هیصوف

شدکل   هیدر زبدان صدوف   یبه حسد  یرحسیعوالم غ ه یتشب ،یزبان مجازهای ساخت¬ژرف نتری¬برداشتند  در گسترده
رخ  انیصدوف  یبود که در زبان مجداز  یاتفاق نتری¬به عالم محسوس، مهم ییماورا یایو دن بیعوالم غ هیگرفت  تشب

خدا  خدود عمدل     ی¬وهیبه ش یزبان یمجازها یریدر به کارگ هیصوف سندگانیو نو ندگانیداد  البته هر کدام از گو
قابدل   یو منطق یادب یروش چیکه با ه شد¬یم دهیچیپ یبه رمز و نمادها لیگاه تبد ها¬لیو تمث هاتی  تشبکردند¬یم
 « دیبددان رسد   تدوان ¬ینمد  یمنطقد  یقهایو تصدد  اسدها یاز روش ق رایکشف کرد، ز دیرا با یزبان صوف»نبود   لیتحل
 (146: 6731،ی)فتوح
 یعرفدان  ی¬مدانع موودو : تجربده    -6: داندد ¬ی هار عامل را مهدم مد   انه،یزبان صوف یِدگیچیابهام و پ یبرا یفوالد
 بنددی ¬و ببقه هیمرکب را تجز میمفاه تواند¬یعقل است و عقل هم تنها م ی¬فهیوظ انیب رایاست؛ ز رناپای¬هیتجز

مدانع کد:م: الفدا  و     -1سدروکار دارد    طیبس رکاتبا مد یعرفان ی¬که تجربه یکند در حال بیدوباره ترک ایکند و 
: عدارف  نکده یمانع فاعل: اول ا -7کنند   انیرا ب هیمراد صوف توانند¬نمی و اند¬متعارف ووع شده یِمعان یواژگان برا
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 یبداق  شیبدرا  یکده خدود   شدود ¬یبا مووو  تجربه سروکار دارد،  نان در کنه آن مسدترر  مد   ماًیکه مستق یهنگام
 ی¬تجربده  نید است که هر  ه در ا نیاو خواهد شد  مشکل دوم ا زبانی¬یب ی¬هیما ،یشخوی¬یب نیو ا ماند¬ینم

 ی¬و عارف از غلبه کند¬یم دایغلبه پ یمعن زین گاهی  شد خواهد تر¬مشکل انشیباشد، ب تر¬قیعابفه، عم ،یعرفان
 ی¬هید نظر"بدا عندوان    بدب، مدانع مخا  س،یاسدت  ی¬هید مانع مخابب: براساس نظر -4  دیتواند سخن گو-ینم یمعن
 یبدرا  یعرفدان  ی¬تجربده  فیامتندا  توصد   انیاست م یلیتمث هینظر نی  اشود¬ی( مطرح می)=کوردل یمعنو ییِنایناب
 (37-31: 6733،یکور مادرزاد  )فوالد برای ها¬رنگ فیو امتنا  توص رعارفیغ

کده تصدوف بده     یاز هنگدام »خا  خود را به وجود آورد   های¬یژگیو ،یرگی¬شکل یاز همان ابتدا انیصوف زبان
بده وجدود آمدد و     زید خدا   آن ن   شناسدی ¬درآمدد، زبدان و نظدام نشدانه     یاجتماع شدۀ¬نهاد شناخته  یصورت 

مکتدب   نید بده ا  انیناآشدنا  یاداشدت و بدر   یخاص یینهاد بار معنا نیشد که در درون ا داریپد ای¬ژهیاصط:حات و
 (166: 6731،ی)فتوح« نامفهوم بود 
 نید ا»خا ِ خدود را دارد  گر ده    یِاست، تشخّص زبان یزیمانده از شمس تبر یکه تنها اثر برجا زیشمس ن مقاالت

مجدالس و   یاست که در اووا  و احوال مختلف و برحسدب اقتادا   یسخنان های¬پاره¬از تکه ای¬کتاب مجموعه
 آمدده  هدا ¬آن شیکده در پدس و پد    یببا مطال گاهی ها¬پاره¬شده و آن تکه یمخاببان ناهمگون بر زبان شمس جار

 غدزل  هدر  و هدا ¬است از غدزل  ای¬که مجموعه اتیغزل وانیبه د کنم¬یم هیاست و من آن را تشب ارتباط¬یب بکلی
( 13: 6733)موحد،« آن آمده است  شیکه در پس و پ ییگرید های¬به غزل ستیخود استق:ل دارد و مربوط ن برای
تفداوت سدبکها    نید ا»شده است   "مقاالت شمس" یو زبان یسبک خّصو تش زیباعث تما زیخا  شمس ن اتیروح

 (633: 6736کوب،¬نزری) « منشها در و ست ها¬است که در ببع یالبته سببش تفاوت
 ی¬انده یو عام یو رمزگونده اسدت  زبدان گفتدار     دهیچیحال پ نیبه ظاهر ساده و در ع یمتن، زبان نیشمس در ا زبان

( بنزگونه 614: 6733)موحد،« شاهکار زبان قلم است و مقاالت شمس شاهکار زبان محاوره  یگلستان سعد»شمس 
« موجدود   تیممتداز بده وودع    یبرتدر و نگرشد   یاست برخاسدته از موودع   ای¬بنزگونه یرونیآ»است    یرونیو آ

 دارد  ریزبانِ مقاالت تأث یِدگیچیخود، بر پ  ،یرونیآ ی¬انهی( زبان عام766: 6737،ی)فتوح
کوتداه و مدوجز سدخن     اریبسد  دهدد، ¬یم حیخود، ترج ای¬و مکاشفه یعرفان های¬از تجربه یاریبس انیدر ب شمس
دارد؛  درا کده هدر     تید اهم ارینو  زبان، مخابب، بسد  نیاست  در ا یاشارت یزبان ،ی  زبانِ شمس، به بور کلدیبگو

 ندده یگو ی¬از گفتدار رمزگونده   یخاصد  هدای ¬برداشدت  ایبرداشت  تواند¬یخواننده با توجه به حال و مقام خود، م
است که با خوانندده   یمیصم یبدون اغرا  و مبالره زبان شمس در مقاالت زبان»گفت:  دیبا تیداشته باشد  اما در نها
کده در   یو عدابف  قید عم ۀرابطد  نید شگرف بر او دارد  ا یریو تأث کند¬یبرقرار م قیو عم یعابف یو مخابب ارتباب
 ینسدبت بده حدال و هدوا     ندده یگو یعدابف  تیمیاز صدم  یناش د،آی¬یبب و متن به وجود ممخا نیمقاالت شمس ب

را بده   فید و ظرا فید لط یمعدان  تواندد ¬یاسدت کده مد    یزبان پارس نیاست  شمس معتقد است که ا شیخو یروح
 (46: 6733،یی)مرتاا « دیو ادا نما انیوجه ممکن ب نیباتریز

دارد   اریتأمدل بسد   یجدا  زید و ارتباط و گفتگدو بدا خداوندد ن    بیارتباط با عوالم غ انِبی نظر¬شمس، از نقطه مقاالت
 توانندد ¬یمد  اءینکته است که اوالً اول نیا انگریمکاشفات شمس در مقاالت، ب انیگر ه گارنده و موجز در ب یاشارات

اسدت  امدا انسدان     سدر یم عالم نیدر صور گوناگون در ا ندخداو تیبدون واسطه با خداوند گفتگو داشته باشند و رؤ
 میامر قدد  نی  ادیو قابل شو دیامرست که مستعد شو»خود را مستعد و قابل سازد   ،یاله ضیف نیا افتیدر یبرا دیبا

 :مِگوشها پر گل است، و  شمها پر گدل، و آن کد   رای  زرسد¬یبه ذات خدا، ازالً و ابداً، اال به گوشها نم میاست، قا
و مدوجز و   یو قطعد  حصدری  کد:م  از هدا، ¬تجربده  نیشمس در پرداخت  ا نکهیا اًیثان (1/617: 6734)شمس، « فیلط
 حیصدر  ی¬هید حاالت، نشان از روح نیا انیشمس در ب تی  صراحت و قطعکند¬یاستفاده م یبدون مجاز زبان باًیتقر



 9/        ی مکاشفات صوریزبان عرفانی شمس از دریچه 

 چانندد، پی¬یمد  یزبدان  یمجازها ی¬در لفافه عموالًعرفا که مکاشفات خود را م شتریبرعکس ب رایدارد؛ ز یو قابع و
  کند¬یم انیب یو روشن و با جم:ت خبر حیصر اریبس
 
 قیتحق نهیشیپ

در  یادزید  نسدبتاً  مقداالت  و هدا ¬قرار گرفتده اسدت  کتداب    یمورد بررس یمختلف یِایاز زوا "مقاالت شمس" تاکنون
مدتن   نید و شناسداندن ا  یمعرفد  ی¬نهیاهتمام را در زم نیشتریب دیموحد، شا محمد¬ینوشته شده است  عل باره¬نیا

نوشدته  6733 "مقداالت "مدتن   قِید در تحق "خط سوم"به نام  یکتاب زین الزمانی-صاحب¬ نیانجام داده است  ناصرالد
، "یزید شدمس تبر  یزبان عرفان های¬یژگیو"ی¬حوزه نگاشته شده؛ از جمله: مقاله نیدر ا زین یادیاست  مقاالت ز
بازتداب آن در   یو بررسد  یزید شدمس تبر  دگاهید از د تید رؤ" ی¬، مقالده 6733 یمد یو عبددالرفار رح  یاحمد رود 

اسرار حدق در مقداالت شدمس    " ی¬و مقاله یپندار یج:ل داهللیمل  ثابت و  یمهد ،ی، محمد خداداد6733"یمثنو
 ی¬دارد، از جنبه یمقاله سع نی  اما ایپندار یج:ل داهللیو  ی، محمد خداداد"یمولو یو بازتاب آن در مثنو یزیتبر
 ب،ید غ المعد  تید رؤ ی¬شدمس دربداره   دگاهید د -6 ی¬کند و آنها را در دو ببقه یمکاشفات شمس را بررس ،یزبان

 شمس با خداوند، مورد پژوهش قرار دهد  یمنابره و گفتگو -1عالم  نیبهشت و جهنم در ا
 

 مکاشفه
 یمتعددد  فیابهدام، تعدار   نیا لیاز دال یکی  روست¬روبه یاست که با مشکل ابهامِ مفهوم یمیاز جمله مفاه مکاشفه

مکاشدفه بده تدداخل     ی¬ابهدام واژه  انِید در ب فعدالی   اندد ¬مکاشفه ارائه داده ی¬از واژه ربازیاست که خود  عرفا از د
 بدور  بده  هدا ¬از واژه یمعتقدد اسدت کده برخد     ی  وارددر مفهوم مکاشدفه اشداره د   میرمستقیو غ میمستق یاه¬واژه
مانندد: سدر، روح و نفدس بده      یبا مکاشفه در ارتبابند؛ مانند: کرامت، ذو  و شرب از لوازم کشفند  برخد  میرمستقغی

مانندد: ذکدر، حکمدت و     شدوند ¬یمد  یمقامات تلقد  ای احوال از ها¬واژه ی  برخشوند¬یعنوان محل کشف مطرح م
مانند: مکاشفه، مشاهده، لدوائح   م؛یواژگان هم به بور مستق یکه با کشف در ارتباط هستند  برخ مو الها نیقی رت،یبص

 (  673-647: 6733،ی  )فعالتیو رؤ نهیو بوالع و لوامع، معا
 دهید د یو مداهو  یآن دو اخدت:ف ذاتد   انید و م سدتند یمتفاوت ن ۀمکاشفه و مشاهده دو گون»اعتقاد ابونصر سراج،  به
ست که به مقام قرب و دنو نائل آمده باشد     یحاور، قلب  کشف و شهود هر دو از سنخ حاورند و قلب شود¬ینم

بتواندد   شیانسان با قلب خدو  نکهیاست و امکان ا یدنش ایحالت در دن نیا "اللمع"به اعتقاد صاحب  نکه،ینکته مهم ا
: دگوید ¬یمد  زید ن ی( ابدوبکر ک:بداذ  647: 6733،ی)فعدال « وجدود دارد   د،یقبل از آخرت نائل آ یاو در جهان داریبه د
  شهود اگر غالب شود، هر جدا نگدرد او را   شینه با  شم خو ندیبه خدا بب ندیمعناست که عارف آنچه بب نیشهود بد»
 دنید شدهود را بده د   یک:باذ نکهیا ریتعب نی  از نکات جالب توجه در ادیبا او گو دیو هر  ه شنود و هر  ه گو ندیب

معتقدد اسدت    زید ن یری( امدام قشد  641: 6733،ی)فعال« داده است  میتعم زین دنیو د دنیمنحصر نساخته و آن را به شن
اسماء و صفات حدق   دنیو آنکه صاحب کشف گشت، به د ندبی¬یاو م اتیآنکه به مقام حاور نائل شد جهان را آ»

اسدت و   یعقدل هداد   ی  صداحب محاودره دارا  ابدد ی¬یو آنکه اهل شهود گشت، به لقاء ذات دست م ابدی¬یبار م
 (  643: 6733،ی)فعال« خواهد شد  یو فان نتعیی¬یعلم و صاحب مشاهده ب یراصاحب مکاشفه دا

واژه بدا عندوان    نید از ا یگاه القاات¬نیعرفا مانند ع ی  بعاشود¬یم دهیواژه د نیاز ا زین یمختلف ریتعاب یگاه اما
 یدۀ تمث ّل پا یو دیاز د کند،¬یم ریتعب "تمثُّل"را با اصط:ح  اتیو تجل دارهاید نیا القاات¬نیع  »کند¬یم ادیتمثُّل 
 ۀخدود را در جامد   لیاست،  نانکه جبر تیبشر ۀحق در جام تیرؤ یاست، تمث ل به معن یشناخت اسرار اله یاساس
 « شدد ¬یظداهر مد   امبرید بدر پ  یکلبد  یۀدر کسوت دح ایو  یدر صورت اعراب اینمود و  میتمث ّل به مر قیبه بر یانسان
 تید ندو  شدطح رؤ    ی م،یتجس  »شود¬یم ادی میبه عنوان تجس یتمثل گاه ی¬واژه نی( از هم634: 6731،ی)فتوح
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و  ابندد ی¬یمد  یصورت جسدمان  ،یموجودات روحان ند،گوی¬یکه عرفا از آن سخن م یتیرؤ نیگاه در ح رایزاست، 
کده از مدن    کندیم: نی  گفت: امینبی¬یرا م یتو به شبه زنان و مردان، خلق شیرا گفتند: پ دیزی: بانیهم یعنی میتجس
-یمد : »دگوید ¬یمد  دارهاید نیا ی گونگ ی¬درباره زین ی( ابوالحسن خرقان711: 6733،ی)فوالد  « پرسند¬یعلم م
بعدامش   ی¬و مدزه  خورد¬ینبُوَد و م اش¬ییو شنوا شنود¬ینبُوَد و م دارشیو د ندبی¬یو گفتارش نبُوَد و م دیگو
 یِمکاشدفه در لردت بده معند    : »دگوید ¬یمکاشدفه مد   ی¬درباره یراز نالدی¬نجم خی( و ش667: 6731،ینوی)م« نبُوَد 
کنندد کده    ای¬یآشکارا جنگ کردن است و در اصط:ح، مکاشفات ابد:  بدر معدان    یکسکردن و با  دایرا پ یدشمن

کده تدابع حدواس     یبشدر  یقدوا  اید  ظداهری  گانه¬نه بر آنچه حواس پنج کنند،¬یادراک م بابنی گانه¬مدرکات پنج
 "ینظدر  فکشد "را  نیو ا شود¬یعقل او گشاده گردد و به اسرار مقوالت مکاشف م دهیهستند، ادراک کنند    اول د

  بعدد از آن،  ندد یگو "یکشدف شدهود  "و آن را  دید آ دیپد یو  ون از کشف مقوالت عبور افتاد، مکاشفات دل ندیگو
کشدف  "و آن را  دید آ دید پد ی  بعدد از آن مکاشدفات روحد   ندیگو "یکشف الهام"و آن را  دیآ دیپد یمکاشفات سر

و  دید آ دید پد شدان یو مکالمات ا کهیم: تیو عرض جنات و رؤ جیمقام، کشف مفار نیا یدر مباد ند،یگو "یروحان
ازل و ابدد نصدب    رهیکشف شود، دا یپاک گشت، عوالم نامتناه یصفا گرفت و از کدورت جسمان ی ون روح به کل

 یدارید و ب یاریانسان در حال هوش نکهی: مکاشفه، عبارت است از اعبارتی¬( به761-766: 6711،یز)را« گردد  دهید
از  گدران یکده د  کند¬یدرک م ایو  ندبی¬یرا م ییزهای  کنند،¬یم ریکه از آن به خلسه تعب یداریخواب و ب نیب ایو 

و  کنندد ¬یم ادی رتیبا عنوان بص یبابن ای یقلب تیاز رؤ زین یاس:م یاز حکما و عرفا یدرک آن عاجز هستند  برخ
گدروه بده داشدتن  شدمِ درون معتقدندد        نید   ادانندد ¬یمد  رتیرا منوط بده داشدتن بصد    قتیدرک بدون واسطه حق

 (1: 6733،ی)همدان
در مقدمده شدرح    یصدر یکشف، توسط ق بندی¬و درجه بندی¬دسته نتری¬و مهم نتری¬جامع رسد¬یبه نظر م» اما

کدرد، آن را بده دو قسدم     فیبعد از آنکه کشف را    به اب:  بر ماوراء حجاب تعر یفصو  صورت گرفته است  و
پنجگانده حاصدل    واسحد  قید و از بر الید خ اید در عدالم مثدال    ی  کشدف صدور  کندد ¬یمد  میتقس یو معنو یصور
به عارف دست  تیمشاهده و رؤ قیبر از ای شود،¬یحواس پنجگانه حاصل م قیکه از بر ی   کشف صورشود¬یم
  مثدل  شود¬یسمع حاصل م قیاز بر ایکند   تی  مثل آنکه مشاهد صور ارواح متجسد را در عالم برزخ رؤدهد¬یم

زنگ شتر و نرمدات زنبدور    یصدا لیرا از قب یاصوات ای دشنی¬یمنظوم م یرا به صورت ک:م ی) ( وح امبریآنکه پ
استنشدا    قید گداه از بر  ی  کشف صورافتی¬یرا درم یو با فراست مراد از وح گرفت¬یگوشش م ۀلیعسل به وس
: 6733،ی)فعدال  « "مَنیَالَجدُ نَفَسَ الرَّحمن م ن ق بَدلِ الد   یإنّ"فرمود:  یثی) ( در حد امبری   نانکه پردگی¬یصورت م
حدواس   ی¬و مکاشفات شدمس را در حدوزه   مپردازی¬یم یصور ی¬مکاشفه یمقاله به بررس نی( ما در ا176-177

مقاله مدورد   نیدر ا بیعالم غ دنیو د تعالی¬شمس با حق یگفتگوها لی  تحلمدهی¬یپنجگانه، مورد پژوهش قرار م
راه خدا از آنجدا   دیآنکه روح را د زبعد ا» اتیح نیخداوند هم در ا داریتوجه قرار گرفته است  شمس معتقد است د

( و هدم در  6/34: 6734)شدمس،    « ایدن نیهم در مگوی¬ینم ات،یح نیهم در ندیبب نهیرفتن، تا خدا را معا دبای¬یم
عدالم   نید ]است[،  ون او در ا دارید یو بهشت، از برا امتقی اند¬بنده که او را وعده کرده نیا»است  سریآن عالم م
 (6/671: 6731)شمس،« و بهشت[؟ امتی]از قابدیو  ه لاتها  ندیب ها¬بیو عجا شاها ه تما ند،یهمه ب
   

 بیعوالم غ ی¬مکاشفه
اربداب ظداهر در بصدر متفداوت اسدت:       یدهایهمچنانکه د: »سدنوی¬یم رتیدر تفاوت درجات صاحبان بص یالعباد
 یارباب ظاهر در بصدر متفداوت اسدت: بعاد     االدراک،¬ءیبط یو بعا االدرک،¬عیسر یو بعا اند،¬فیوع یبعا

نرود،  شیرا تا به عقل و نفس ب یعاتا بعرش برسد، و ب رتیرا از نظر بص یو بعا نند،ینه ب شیباشند که تا آسمان ب
 « ندد یافتد از جمله مخلوقات برگارد و خالق را بب حیکامل و صح رتیرا بص یرا لوح و قلم بند کند  و بعا یو بعا
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 ی¬مرحلده  نیدرجدات مختلدف را تدا آخدر     ،بندی¬میتقس نیکه شمس در ا رسد¬ی( به نظر م614: 6713،ی)العباد
مشداهده   یعد یاز مدر  بب  شیرا پد  گدران یشمس سرنوشدت خدود و د   ر،یز ی¬مونهاست  مث:ً در ن مودهیپ رتیبص
اسدت کده    یرید مرا د ستنی شاءاهلل¬من ان شیپ یباشم  گفتم: بار بهشتی شاءاهلل¬که ان زند¬یبانگ م: »    کند¬یم

 کدر ذ نده یمعا فید ( در تعر6/641: 6734)شدمس، « تمام معلوم شده است، و از معلوم گاشته است و حال شده است 
و  ندد بی¬یمد  شیبده  شدم خدو    اندد، ¬افتده یبه علدم خدود در   گرانیهر  ه را که د نهیسال  در معا»شده است که: 

مقام، همه امور و مسائل پس از مر  بر  نیدر ا  ماند¬ینم یکه الزمه علم است در او باق یدیش  و ترد گونه¬چیه
راه دراز،  نید و از احوال رفتگان ا کند¬یم مشاهده یو  مرتبه و مقام خود را در آن عالم به خوب شود¬یآشکار م یو

حدق نائدل    یاید و به مقام اول دهیرس تیمرحله، به درجه وال نی    سال  در ادنمای¬یو معرفت کامل حاصل م یآگاه
( 33: 6731،یگدودرز  ی،معظمی)جواد« است  دهیپوش گرانیاست که بر د یبیامور غ دنیدر حال د وستهیو پ دآی¬یم

و روشددن و قددابع اسددت  شددمس کددام:ً براحددوال آن سددال  آگدداه اسددت     حیقطعدده، صددر نیدداکدد:م شددمس در 
  ردپدای ¬یمقام سال  در عالم آخدرت نمد   ی¬و اما و    است، درباره دشای و اگر به منوط که را "شاءاهلل¬ان"عبارت
 وسشدمس محسد   یاسدت کده آشدکارا بدرا     یکشف صور انگریب "از معلوم گاشته است و حال شده است"عبارت 
 است    
کده   ییهر عطدا  ای ییبدان هر ب:: » دگوی¬یانسان کامل م یشهود ی¬درجه نیا ی¬در االنسان الکامل درباره ینسف

و  دید آ داید پ یعالم شهادت رسد، بر دل و نای به که¬از آن شیپ د،یعالم شهادت آ نیا روانه شود، تا به بیاز عالم غ
و  انکروبید  کده   نان¬و آن ند،یب یداریدر ب یو نند،یب بدر خوا گراندی که  نان¬را از آن حال معلوم شود  آن یو

 (113: 6733،ی)نسف « ابدیهم در یو ابندیدر انیروحان
 نیخدود،  ند   یبدرا  قدت حقی شددن  آشدکار  و هدا ¬حجداب  و ها¬شمس از برانداختن تمام پرده گرید ی¬نمونه در
 هدا ¬آشدکار اسدت و پدرده    بید آشدکارا شدده اسدت، واهلل کده غ     بید اسدت و غ  امتقی که انگار¬همان: »دگوی¬یم

ک:م  دیتأک یکه شمس برا ی( سوگند1/674: 6734)شمس،« او باز است  دهیآن کس که د شیپ کنلی اند،¬برانداخته
 اصدط:ح  از  اندد ¬او بده کندار رفتده    برای ها¬دارد که پرده قتیحق نینشان از ا کند،¬یم انیکشف خود ب قت یو حق
کده او   دهدد ¬ینشدان مد  « آشکار است بیو اهلل که غ»  سوگند کند¬یم ریتعب« باز ی¬ه¬دیبه د» با عنوانِ  ،«رتبصی»

 دیید و تأ رشیپدا  گداه یو سدوگند، مخابدب را در جا   دید با تأک داند؛¬یب میاز عالم غ یخود را در مقام کشف صور
او  ی¬دهید پدس آن کدس کده د    ندد، بی¬یرا م بیو  ون سوگند خورده است، خود، غ دهد¬یمشاهدات خود قرار م

 خود اوست  زیبازست ن
کشف در مرکز توجه است   نیدر ا یینایب ی¬نکته است که حاسه نیاست، ا تینمونه حائز اهم نیما در ا یبرا آنچه

عبدارت   یمفهدوم  ی¬استعاره» ،یمفهوم ی¬استعاره نی شمِ شمس است  ا شپی از حجاب برداشتن ها،¬افتادن پرده
  "یذهند  میتجسدم مفداه  " یعنی دنیشیاند یستعارسخن، ا گریبه د ؛ینیامور ع ی¬هیبر پا یاست از درک امور انتزاع

 « شدوند ¬یمحسدوس و قابدل درک مد    ،یهسدتند بده صدورت اسدتعار     یمر ، زمان و عشق که امور انتزاعد  ،یزندگ
 بده  هدا ¬استعاره ی¬مجموعه»شمس است  ی¬شناسانه-یاز نکات هست یکی انگرِی( خود ب711-711: 6737،ی)فتوح
: 6734)شدمس،  « شدود ¬یکنترل مد  سازند،¬یرا م ندهیگو   شناسی¬یاد هستیکه بن یمفهوم های¬استعاره ی¬لهوسی
 سدر یم قدت یکده بدا برداشدتن آن، کشدف حق     داندد ¬یعدارف مد   دگانیدر برابر د یشمس، جهان را حجاب رای(؛ ز711
  شود¬یم
که بدون پدرده   کشاند¬یو مشاهدات، او را تا بدانجا م ینبی¬روشن ت،یقطع نیشمس، هم ینبی¬انیو پا رتیبص نیا

قطعه  نی( شمس در ا6/33: 6734)شمس،« خاصه در بهشت  نندیمرا نب زین امتیدر ق  »ندبی¬یم زیخود را در بهشت ن
و نده   کندد ¬یخود در بهشت مد  دنیبه ند دیتهد رامخاببِ خود  لیدل نیبرتر از بهشت تصور شده است  به هم ز،ین

 بهشت     دنیبه ند دیتهد
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کده درختدان    گفت¬یموالنا م: »کند¬یم انیب گونه¬نیرا از زبان موالنا ا یعوالم شهود دنید گرید ی¬نمونه شمس،
در گفت نگنجد از لطف، و درختان کده   ایکه صفت آن در ،افزای¬خوش جان یآب صاف یایو باغها، و در مینبی¬یم
 چیهد  شدان یخدوش، و ا  هدای ¬و سدبزه  هدا ¬هیاگاشته، و سد  المنتهی¬و شاخ آن از سدره میآن را در اسفل نگر خیب
 (1/661: 6734)شمس، « یو سرور یدر عشق سر نندبی¬ینم
تدا   نیاز زمد  دمیاز آسمان هفت در باز شد، و ا ستونها د»   است که خود شمس داشته است:  یکشف گرید ی¬نمونه و

بدر سدر منبدر، و دو کدس از هدوا       دمید باز موالنا را د -که آن ستون آسمانها باعت مؤمنان است دانستم¬یم -آسمان
 اوردندد بی پدوش ¬دروازه، و پرنور، ببقها با ببدق  ن شمهاشان بزر   و انه،یعلو یسوهایموالنا، با گ یدرآمدند سو
کده آن سدتون آسدمانها باعدت مؤمندان       دانستم¬یم»( عبارت 133/ 6: 6734)شمس،« موالنا نهادند     شیپر جوهر پ

شد  و   چگونده یصورت ظاهر را بددون ه  یشمس ورا ییشده است که گو انیب نانابمی با و محکم گونه¬آن« است
منبدر، پرندور،    هدای ¬واژه ییمعندا  هدای ¬از داللت ای¬موالنا را در هاله عیرف گاهیو جا ندبی¬یبه وووح م ،یدیترد

بده   یلفظد  رید نردبان آسمان است که مخابدب را از تعب  انهیصوف ریتصو  »دهد¬یو   نشان م انهیعلو یسویپرجوهر، گ
: 6731،ی)فتدوح  « بخشد¬یم اتیرا ادراک کند که به لفظ ح ییتا در آنجا معنا برد¬یم یمثال یمعان یاریعالم فراهش

 نید حاسده در ا  نتری¬مهم ،یینایب ی¬که حاسه دهد¬ینشان م "دنید"فعل  ز،ین ای¬دو حالت  مکاشفه نی( در ا147
 مکاشفات است   

 
 تعالی¬و گفتگو با حق مناظره
عرفدا   ی  بعاد مپدردازی ¬یشمس مد  دگاهیعارف وارسته با خداوند از د یو گفتگو تیرو ی¬بخش به مسأله نیا در

به درک و  توان¬یو معرفت کامل مانند شهود، اشرا ، حاالت جابه و     م یشناخت بابن یابزارها قیمعتقدند از بر
است  اشداعره، مشدب هه،    یمورد اخت:ف ف رَ  مختلف اس:م تیرؤ ی¬  مسئلهافتیبا خداوند دست  یمیارتباط مستق

اسدت    یو در آخدرت حتمد   ایدن نیخداوند، فارغ از جهات و مکان در ا تیمعتقدند که رؤ هیو کرام هیحشو ه،یماترد 
کده از   ات،یو روا اتیاز آ یو معتزله با رد  ظواهر برخ هی( در برابر آنها امام33: 6737،یوالبزود6/116: 6733،ی)اشعر
را  هیتشدب  اتید آ ظداهر  معتزله  اند¬به  شم را تجس م دانسته تیرؤ ی¬الزمه شود،¬یاستنباط م یجسمان تیرؤآنها 
 یگدر ید یدر قرآن، معنا هیتشب یبر نف یمبتن نیبا درنظر گرفتن قرا زین هی( امام141: 6311،الهمدانی  )اند¬کرده لیتأو
 (614: 6733،یدیدر نظر گرفتند  )مش اتیظاهر آن آ یرا برا
لقداء   رجدو یانما الهکم اهلل واحد فمن  یال یوحیاز لقاءاهلل شده است  قل انما انا بشر مثلکم  یگوناگون ریقرآن تعاب در

(، لقاءاهلل و لقاء ربهم و لقاء ربکم و لقاء ربه و لقائندا  667بعباده ربه احدا )کهف:  شرکیعم: صالحا و ال  عملیربه فل
 ی( امام بداقر ) ( بده نقدل از کداف    1، عنکبوت: 41:ونسی، 76، انعام:14، فصلت:64:ه، سجد3، روم:614و لقائه  )انعام: 

شناسداند وگرنده    شدان یاحد رب ده خداوندد خدودش را بده ا     عرفیفعرفهم و أراهم نفسه و لوال ذال  لم : »دفرمای¬یم
 یعند ی دنید ( در عدالم مشداهده، گداه صدحبت از د    67: 6467،یند ی)کل « شدناخت ¬یرا نم شیپروردگار خو چکسیه
 بنددی ¬میتقس نگونهبدی را ها¬کرامت عربی¬است  ابن یاست و گاه صحبت از گفتگو و مکالمه با حق تعال رتیبص
 قیحقدا  دنیپشت پرده حجاب هستند، د ایدور  های¬که در فاصله ییایاش دنی شم: د های¬الف: کرامت  »کند¬یم

 ی¬و احساسات، مشداهده  ها¬شهیدن صورت انددی هاست،¬آنچه در قلوب و اذهان انسان ی¬عالم ارواح، مشاهده
خطداب   دنیگوش: شن های¬مختلف  ب( کرامت های¬خداوند از پس پرده دنیاتفا  خواهد افتاد و د ندهیآنچه در آ

 (611-614: 6734)اولوداغ،« که در دوردستند     ییصداها دنیو شن جان،¬یذکر اجسام ب دنیشن ،یاله
توجده و   ی¬دهدهند ¬نسبتاً پر بسامد در مقداالت اسدت کده نشدان     نیاز ماام یکیشمس و خداوند  انیم ی¬مکالمه
مدن   زدید و بگر ردیروم، اگر خشم گ شبازیرا پ یزیکه   ستمیمن از آنها ن»است   نهیزم نیمکرر شمس در ا ی¬تجربه

و خدود را کدر     ،ید عل میبعد ده بار بگو م؛گوی¬یجواب نم کند،¬ی  خدا بر من ده بار س:م مزمیده  ندان بگر زین



 7/        ی مکاشفات صوریزبان عرفانی شمس از دریچه 

و  یقطعده روابدط منطقد    نید ( در ا6/137: 6734)شمس، « میریخشم گ ر،یخشم گ ستم،یتا با ستیسازم  اکنون هله با
خداوندد اسدت    گاهیکه جا یمقام یعنی از؛یشمس در مقام ناز است نه ن رایشده است؛ ز ختهیبه هم ر زین یعرفان یحت

 ق،ید بر نید   شدمس از ا ابدد ی¬یم یدتریانعکاس شد ر،یتصو نیا قیشمس از بر زانیو گر شنخ تینه بنده  شخص
 اریبسد  ی¬در مرتبده  یو انیو سپس ابراف برد¬یباال م یامکان تیباالتر از ظرف یابتدا مقام خود را تا حد امکان و حت

اسدت، از واژگدان    مسنشدان دادن کثدرت توجده خداوندد بده شد       یکه برا "ده"  عدد رندگی¬یقرار م تری¬¬نییپا
 یهمگد  "خود را کر سدازم " ی¬شده است و جمله انیاختصار ب تیکه در نها "  یعل " ی¬است  واژه دکنندهیتشد
 برتر شمس است  تیبر شخص سندهینو دیتأک انگرینما

 "مدنِ   " یکد ی: »دگوید ¬یعارف در صورت خداوندد مد   "یِو منِ ملکوت یمنِ روحان" یِتجل ی¬درباره انیپورنامدار
کده از   " یمند  "یگدر یمشترک با آندان دارد و د  یویو دن یماد یازهایو ن کند¬یم یزندگ گرانیکه در کنار د یتجرب
و کشدف   اودت یاسدت و بدا ر   ییبدا یدارد و مظهدر کمدال و ز   یو ملکدوت  یروحدان  ینهان است و وجدود  ها¬دهید

کده   " یمن " ای "تو  " نیکه جهان از تو پر شود  ا شود¬یاو سبب م داری  ددیاو را د توان¬یم یجهان های¬حجاب
« مشدترک بدا حدق دارد     یتیهدو  اید همان حدق اسدت    د،ید یاو را خواه یو تو هر جا بنگر شود¬یجهان از او پر م

 اسدت؛  کدارتر -سازش و تر¬متواوع ،یویو دن ینیشمس از منِ زم یو ملکوت یحان( منِ رو671: 6734ان،ی)پورنامدار
هسدت کده    نیکه موالنا را ا تای¬گفته د،مجرمی تان¬همه»در مقام ناز است   یمنِ روحان شیگفتگوها شتریدر ب رازی
 نید اگدر ا  ،حرمدان  یمؤاخاه که هست، و زهد  ی  زهکند¬یجمع م یزیتبر نالدی¬فارغ است، و موالنا شمس ایاز دن

کده   میبگدو  رم؟ید بگ ای کنی¬یکه بحل م دینگفت؛ بعد از آن بگو ایکه گفت  دیکس بحل نکند، از خدا بپرسم او بگو
 الجملده ¬یکه از برف من صد  ندان  فد  دیکه خواست من در خواست تو داخل است  او گو خواهی¬یتو  ون م

 نندد یمرا نب زین امتیبرخوردار نشوند، و در ق چیدگر ه د ون اعادت شو گریبار د نیمناظره دراز شود؛ اگر عفو باشد ا
 "یویشمس دن"در برخورد با  "خدا" ای "یمنِ روحان"قطعه، لحن  نی( در ا6/33: 6734)شمس،« خاصه در بهشت  

نشدان دادن   یِگفتگو، شمس در پ نیصد  ندان است  در ا زیاست  عشق و خواست او ن فیکسب تکل ی¬، به گونه
مانند  یعاشق است   جم:ت شتریدر دست  خداوند است اما خداوند بر شمس ب میکه گر ه تسل ستخود ا ت یشخص

 یکده در سداختار   "رم؟ید بگ ای کنی¬یکه بحل م دیبعد از آن بگو" ایو  "نگفت ایکه گفت  دیاز خدا بپرسم او بگو"
شدمس بدا    ی¬واسدطه ¬و بد:  میتقنشانگر ارتبداط مسد   نوعی به اند،¬گفته شده ،یزبان ای یانیب شیو آرا نتیبدون ز

 دیشدا  حتدی   اسدت  شدأن ¬نو  گفتگو از نو  گفتگو و تعارفات معمول دو انسان هدم  رایاست؛ ز یحارت خداوند
خواهد بدود  انتخداب    شدنی¬اوست که انجام ی¬خواست و اراده تیدر نها رایبتوان گفت، شأن شمس برتر است؛ ز

ارتبداط بددون حجداب     نی)برعکس معمدول عرفدا( از همد    یبیکتر ای یوصف ی¬اوافه چگونهیخدا بدون ه ی¬واژه
صدحبت از   یامدا وقتد  »آمرانه اسدت   یشمس و خدا، کوتاه و تا حدود نیب ی¬مناظره نیدارد  جم:ت در ا تیحکا

دارد کده کوتداه    ریتدأث  یآمرانه وقتد  انیرا، از آنکه ب جازیو ا کند¬یرا اقتاا م یکوتاه انیحکم است و فرمان، سب  ب
 (  637: 6736کوب،¬نی)زر« باشد و آگنده از قدرت 

کده   تریکامل اول یایپس اول»  داند¬یم یکامل اله یایخود، خود را از اول یدرون های¬افتیاثبات در قیاز بر شمس
خدا را که نه آن از تو بود؟ تو خود او را  میبد گفت  من گو نیترا  ن یکه ف:ن ،یتعال یبر اسرار واقف کندشان خدا

: می  گدو ییآنچده تدو گدو    دیبا او؟ گو ی: اکنون  ه کنمیجفا  گو نیاو گفت ترا  ن ،ین دیگو ؟خواستی¬یاز اول نم
 فیبدون تکلف با خداوند که معموال منجر به کسب تکل ی( گفتگو663-6/663: 6734)شمس،« اکنون موقوف باشد 
 زید عقوبدت آنهدا ن   اید   نو ِ برخورد خداوند و ببخشدش  شود¬یم دهیبارها در مقاالت د شود،¬یخداوند از شمس م

به ندو ِ برخدورد آنهدا بدا شدمس دارد        یبستگ زیبندگان ن ریسا گاه یجا نییشمس است  تع یرگی¬میمموقوف به تص
 نیاو گفدت تدرا  ند    ،یند  دیگو ؟خواستی¬یخدا را که نه از تو بود؟ تو خود او را از اول نم مگوی¬یمن م"عبارات  
 خا ِ شمس در نزد خداوند دارد    گاهیجا ی¬دهنده¬نشان"جفا 
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خددا را در  »مشداهده کدرد     تدوان ¬یم یخوبب ،یارتباط خداوند با شمس را در ارتباط خداوند با روزبهان بقل تفاوت
 ا،یخدا "پس گفتم،ّ دم،دی¬یم یحیتلو یبه کم  اشارات و اع:مها دم؛ید اءیصورت ج:ل و جمال و عظمت و کبر

قدم و وجود محض را به مدن   نم؟یالتباس ب ۀطیح رمختار را د تیکه رؤ کنی¬یم فیمرا تکل یصاحبا، و سرورا، تا ک
خدود را   یاز ندور ذات ازلد   ای¬  خداوندد ذره " شوند¬یمقام ه:ک م نیدر ا یسیو ع یموس"نشان ده، و او گفت، 
باشدکوه و   ییروزبهدان، خددا   ی( خددا 37: 6733و،یدبل-)کارل« شود  یبود که روحم مت:ش  یآشکار ساخت، و نزد

شدمس،   یکده خددا   یالتباس و صدور گونداگون شدهود دارد، در حدال     ی¬طهی  تنها در حستین تی  قابل رؤباستیز
من او را پدس از    »پردازد¬یاز شمس م فیکسب تکل یو ب:واسطه با شمس به گفتگو، بلکه به منابره و حت میمستق
مشداهده   میعظد  یاز همانندد  یشدکوه  انید ظداهر شدده بدود، کده در آن م     ییبایبه هزار گونه ز یگوی دم،یشب د مین

 (37)همان: « آن شکوه، شکوه گل سرخ بود    ییگوکردم   
شدمس   هدای ¬از شدطح  یارتباط شمس با او، خود ندوع  ی¬خداوند و نحوه تیشد که رؤ یمدع انتو¬یواقع م در

خطرنداک   زی(و)انا الحق( ح:ج نیما اعظم شأن ی)سبحانیبسطام دیزیبا های¬گویی¬آنها از شطح دیشا یاست و حت
 ترؤید  و هدا ¬در مدورد گفتگدو   هدا مطلدب تن  نید   امدا ا شود¬ینم دهیاز شکوه و عظمت او د ینشان رایتر دانست؛ ز

 یبدرا  یخداوند صاد  است، در کل ساختار متن مقاالت ،خداوند با شکوه حاور دارد؛ آنگونه که شدمس در کدودک  
 (641|1: 6734کند  )شمس،-یم زیپره دنیبا خداوند از خوردن و آشام داریبه مقام شهود و د دنیرس

 –حارت خداوندگار  یشده است که روز انیب یولد یو هم در مثنو: »سدنوی¬یخود م ی¬در رساله زین سپهساالر
  در  له از حدق  دهیو به حق رس یداشت، همه ول دیرا که  هار هزار مر یمشاهده کرد قطب بغی در -بسره قدسنااهلل
کده بده موافقدت او     یتا حد گفت،¬یم اربی اربیآن  یبود و در تمنا دهیخواست که بدان نرس-یم یو مقام یحالت
بدر گدوش    یو هم در آن وقت نور خدا به مقدار سپر گفتند¬یم اربی یو سفل یو آسمان و ارواح علو نیزم یاجزا

   دون سده بدار مکدرر شدد موالندا        ید لب  ید : لبگفت¬یو م زد¬می –عظم اهلل ذکره  یزیتبر نالدی¬موالنا شمس
بر گدوش   یاپیسخن نور پ نیا یبا او گو  در حال پ  یلب د،گوی¬یم  یلب خیآن ش اربی! یفرمود: اله نالدی¬شمس

شأن و شکوه شمس تا بدانجا است کده   زین نجای( در ا671-671: 6731)سپهساالر، «  یلب  ی: لبگفت¬یو م زد¬یم
که خداوندد   است  مقام شمس در نزد خداوند آنگونه دگوی¬یم  یبگو و خداوند لب  یرا لب خیش د،یبه خداوند بگو

و  دهدد ¬ینم یو سفل یو آسمان و ارواح علو نیزم یکائنات از اجزا یو به همراه دیرا با  هار هزار مر یپاسخ قطب
 انیمکاشفه عمر باشد که در مقاالت ب نیمتأثر از ا دیگفتن شا  یلب نی  ادهد¬یخواستن شمس، پاسخ م کباریتنها با 

و  خواسدت ¬یو حاجدت از صدنم مد    کدرد ¬یاهلل عنه  هل سال خدمت صنم م یعمر رو نیرالمؤمنیام»شده است: 
 (6/113: 6734)شمس، «  یگفتش: لب-یصنم، صمد م ی: اگفت¬یم

ظداهر   ییِنایب نیکه هم رسد¬یبار سخن گفته است و به نظر م نی ند " شم نیبا ا" "نهیمعا" دنِیگر ه از د شمس
دو جانبه با خداوندد بدوده اسدت      یمکالمه و گفتگو شتریشد، ب دهیهمانگونه که د یرا مد  نظر داشته اما مکاشفات و

خداوندد توسدط    یظداهر  تیشمس بر رؤ دیتأک ی¬هندهد¬که نشان افتیتوان در مقاالت -یم یادیعبارات نسبتاً ز
خداوند به صدورت   تیبه دنبال رؤ ی( شمس از همان کودک616-1/611: 6734دارد  )شمس، یول دیمر یحت ای یول
آرزو  "ای¬واسدطه " چهدی ¬یو ب "مشافهۀ" زیکه در همان زمان گفتگو با خداوند را ن نیاست  با توجه به ا "نۀیمعا"

 زید خداوندد را ن  تید فدرض کدرد کده رؤ    نی ند  تدوان ¬یاست؛ مد  "مشافهۀ"دارد و بعدها نو  مکالماتش با خداوند 
بدا مدن بدا مدن      د،یآفر نیکه مرا همچن یخوردن و خفتن؟ تا آن خدا یگفتم مرا  ه جا»تجربه کرده است   "نۀیمعا"

 کده  ام¬آن آمده یمرا  ه خوردن و خفتن؟ برا د،ینپرسم و نگو زهایو من از او   ،ای¬واسطه چهی¬یب دیسخن نگو
« مشدافهۀً آنگده خدورم و بخسدبم        ندۀً یو بشدنوم معا  میشدود و مدن بدا او بگدو     نی دون  ند   ا؟ید خدورم از عم -می

 (1/673: 6734)شمس،
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  دهدد ¬یارائه مد  یمتفاوت لیخداوند تأو تیبا خداوند و درخواست رؤ یحارت موس ی¬مکالمه یبرا یحت شمس
مبالره اسدت در   نی  اینیهرگز نب د،ید یاگر  نان خواه یعنی»که:  شود¬یم لیتأو نگونهیخداوند ا "یلن تران"پاسخ 

 ،یبده موسد   میو اگدر نده  دون گمدان بدر      نم؟یتا بب یبنما گویی¬ی ون م ،یغرق دنیانکار و تعجب؛ که  ون در د
 یعبارات بده خدوب   نی( همانطور که در ا6/634: 6734)شمس،« قرآن ذکر اوست  شتریکه ب اهلل¬مکلی و اهلل¬محجوب

در مورد خود شدمس هدم    نشیب نهمی پس  باشد اهلل¬محجوب تواند¬یاست، نم اهلل¬میکه کل یکس شود،¬یم دهید
 نکده یجالدب ا  ی¬بارها در مقام گفتگوکننده با خداوند قرار گرفته است  نکته زین یصاد  باشد؛  را که و تواند¬یم
 دون روا  »آن را درک نکندد    یکسد  نکده یاز ا کندد ¬یو تعجدب مد   داندد ¬یمد  قدت یخود را حق ریتفس ای لیتأو نیا
کده:   داشداره دار  زید ن گدر ید ی( در جا1/616: 6734)شمس،« را  یموس دیگو ریتفس قت،یحق شیکه درو داری¬ینم
 تید قطعده رؤ  نید ( در ا616-1/611: 6734)شمس،« محجوب باشد  ی گونه بر نب ،یول دیبلکه مر ند،یبب ی ون ول»

 « ندد یخددا را بب  اهلل،¬میکلد  ی    روا ندارد که موسیزه  »داند¬یممکن م ریغ یحارت موس ینکردن خداوند را برا
 (  6/743: 6734)شمس،

 دیید خداوند را بدا  شدم ظداهر تا    داریکه د رسد¬یدارد، به نظر م تعالی¬که از ک:م حق یلیبا تأو زین گرید یجا در
تا  ده فهدم    میگو ؟یاکنون کو بالر ؟ییبگو نهایبا ا ل؟یتعج نیاست؟ س نی ه س نیس نیسترون ربکم    ا: »کند¬یم

 ریودر  نید آخدر از ا  یاالخرۀِ اعم یفهو ف یهاه اعم یکان ف من  و نندیبب نهیاست که معا نیا یکرده باشند از آن! بالر
 (6/173: 6734)شمس، « ندی شم بب نیبا ا نهیکه معا دی  باخواهد¬یظاهر نم
: شدمس بدر سدر    کندد ¬یمد  فیتوص گونه¬نیشمس با خداوند را ا میخود، ارتباط مستق اتیاز حکا یکیدر  یاف:ک
 د؟ید نگو یخبر یعن رب یشما از حد ثن انیدر م یکیخود »که  زند¬یم ادیفر ندگوی¬یکه از حدِّ ثنا سخن م یگروه
 اید  تید رؤ ی¬( پس شمس، آنچه را کده دربداره  143-1/143: 6731،ی)اف:ک «د؟یبه پا رو گرانید یبه عصا یو تا ک
را  "رفدتن  گدران ید یبده عصدا  "  کندد ¬یمد  انیخود ب یشخص ی¬براساس تجربه کند،¬یم انیبا خداوند ب یگفتگو
  ردپای¬ینم
خداوندد   تید رؤ ی¬درباره کباریجز آنکه شمس  امدهین انیبه م یخداوند در مقاالت  ندان سخن میدر باب تجس اما

مدرا  نددان دوسدت     یفرمود که خداوندد تعدال  »: شمس به موالنا سدنوی¬یخاتون، همسر خود م ایمیک ی¬در  هره
آمدده بدود و مصدور شدده؛ پدس       ایمیدم به صورت ک نیا د؛آی¬یخواهم بر من م-یکه م یکه به هر صورت دارد¬یم

ودمناً  ( »1/173: 6734)شدمس،  « شدد ¬یبرو مصور م یبه صورت امرد یبوده باشد که حق تعال نی ن دیزیاحوال با
( 63/63) "اًیو تَمَثّدلَ لَهدا بَشَدراً سَدو    " ی¬هید کده مفهدوم آن از آ   افتدد ¬یاتفا  م "تمثّل"همواره به صورت  م،یتجس
: سدد نوی¬یمد  القادات ¬نی( و عد 711: 6733،ی)فوالد« گرفته شده است  میحارت مر بر لیتمثّل جبرائ ی¬درباره
 -یکده خددا   سدت یالزم ن چیهد  ن،ید صورۀ امردٍ أجردٍ، راست بُوَد و از ا یف یرب تی: رأدیگو یرتی ون صاحب بص»
او  ت،یبُوَد، در بدا رفتهکه راه خدا  یو کس بت،یدر غ ای ندیکه بُوَد که در خواب بب رایبُوَد، ز یبه صورت امرد -یتعال
بگفتده اسدت،    حیمنصور ح:ج، خود صدر  نیو حس دیبتوان د یرا همه صورت -یتعال -یمعلوم گردد که خدا نیرا ا

 گریبُوَد د یریرا تعب یکیو هر  نندببی خواب در استاد و پدر و مادر صورت در را خدا که اند¬گفته ریالبل در علم تعب
کدس را در   نید که ا ییگو ش،یبر صورت مادر خو دمیرا در خواب د -تعالی– یمرا گفت از ثقات که خدا یو دوست
راسدت   ۀ،ید صدورۀ ح  یف یعدو تی: رأدیگو ی! اگر کسهاتیبه صورت مادر اوست؟ ه -یتعال-یکه خدا دیخابر آ
مشارکت هست و هر کده در   قت،یداند که ظاهر صورت دشمن نه ظاهر صورت مار است، اما در حق یکس نیبود و ا

نگدرش   نید ا رسدد ¬ی( به نظر م763-1/717: 6711القاات،¬نی)ع « ندیاحسن صورۀ ب یالبد ف ند،یخواب، خدا را ب
 د،ید همه زبان حق است  آن  نان که خواهد، هر  ده خواهدد، بگو   یهست»است که  ینبو ثیحد نیا ریتحت تأث زین

 (134: 6733 ،ی)بقل« لسان عمر  ی نان که مهتر ) ( گفت: نطق اهلل عل
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را  یحدق تعدال  »شده است   ییایبو ی¬حاسه ی¬لهیبه وس یصور ی¬سخن از مکاشفه زیبار ن  یمقاالت شمس  در
خواهدد   یمش  و عنبر، اما  ه ماند به مش  و عنبر!  ون تجل یاست محسوس، به مشام رسد  نانکه بو یخود بوئ
 ی¬قطعده، بدا توجده بده واژه     نید ( در ا1/673: 6734)شدمس، « مست مست شدود     یآدم د،یایمقدمه ب یبود، آن بو

 حس ظاهر را در نظر دارد   ،یحس ی¬مکاشفه نیکه در ا رسد¬یدر ک:م شمس به نظر م "محسوس"
 
 یرگی¬جهینت

در خور تأمل و تعمق  ،یگوناگون یانیدر مقاالت شمس به بر  ب  "نهیمعا"و  "مکاشفه" یمهم عرفان ی¬مسأله نمود
دارد و شدامل اندوا  و اشدکال     یعیوس اریبس ی¬که دامنه یاصط:حات عرفان گونه¬نیا یاست  تشخّص و برجستگ
 یو  گدونگ  انید که خوانندده بدا ندو  ب    شود¬یم یاست، در مقاالت شمس، از آنجا ناش یگوناگون و درجات مختلف

متفداوت   اتید و روح وخدوی ¬شود که نشأت گرفته از خلدق -یعرفا، روبرو م ریمتفاوت از سا ینگرش یگفتار و حت
کده شدمس در    شدود ¬یروشدن مد   یخدوب -انتخاب واژگان و بافت ک:م متن مقاالت، به یآن است  با بررس سندهینو

  ندو   کندد ¬یاشاره م شیخو یو روحان یمقام معنو یخود، به برتر یرونو د یشهود اتیاز تجرب یبعا انیومن ب
منجدر بده تعارفدات معمدول و      یدو انسان هم شأن اسدت کده گداه    یگفتگو ی¬شمس با خداوند، از گونه یگفتگو

 لید که خداوندد بده دل   ردگی¬یقرار م یگاهیشمس در جا یگاه یو حت شود¬یم گریکدیانسانها به  یاحترامات عرف
    کند¬یم فیاز او کسب تکل ،یو یواال ی¬رتبهشأن و م
خداوندد در صدور    تید و جهان آخرت است، امدا در مقداالت، رؤ   اتیح نیخداوند در ا تیگر ه قائل به رؤ شمس

تجسدم خداوندد در مقداالت     ایندارد  تمثل  یعرفا معمول است،  ندان نمود گریگوناگون آنگونه که در مکاشفات د
 ییشدنوا  ی¬قدوه  ت،ید رؤ ی¬الهشده اسدت  در مکاشدفات شدمس و مسد     انیخاتون ب ایمیک ی¬در  هره کباریفقط 
خود با  ی¬از خداوند به گفتگو و مکالمه یورت خاصص ایدارد؛  را که شمس بدون اشاره به صور  یشتریب تیاهم

شهودات خود بدا   ی¬او با خدا و سخن گفتن درباره یگفتگو یشمس، در اثنا حیصر تی  شخصپردازد¬یخداوند م
 انید ب نتیبدون ز یو ب:واسطه در ساختار میاست؛ جم:ت مستق شهودم یخدا، کام:ً در بافت جم:ت و عبارات و

مکاشدفات    انِیب برای نه و اند¬شده انیشمس ب پروای¬یب تیشخص انیب یر مقاالت براد ها¬نمونه شتربی  اند¬شده
 یو قدابع خدود را بدرا    پدروا ¬یبد  تیمناظرات خود با خداوندد قصدد دارد شخصد    انیشمس در ب گر،ید ارتی؛ به ع
نسدبت بده واکدنش خداوندد      یحتد  یو گداه  انجامدد ¬یبه مناظره با خداوند م یصراحت گاه نیکند  ا انیب اببمخ
    شود¬یم تفاوت¬یب

از  یانجدام امدر   زید   گاه نازیکه شمس، در مقام ناز است و خداوند در مقام ن کند¬یحالت احساس م نیدر ا مخابب
 میکده خداوندد تصدم    شدود ¬یگفتن شمس، سدبب مد    یلب کباریو  شود¬یشمس م میبرف خداوند معطل به تصم

  ردیبگ
بسدامد را دارد؛ بده    نیبداالتر  دن،یدر مقاالت، کاربرد فعل د امت،یو بهشت و جهنم و ق بیعوالم غ دنیدر مورد د اما

و  یذهند  هدای ¬هماید ¬از بن تواند¬یمسأله م نیدارد  ا یشتریب تیموارد، اهم نیدر ا یینایب ی¬حاسه گر،یعبارت د
 هدا ¬پدرده  نی  اقتیبه حق دنیرس یاست برا یحجاب منگاه، عال نی را که در ا رد؛یبگ شهیشمس ر  شناسی¬یهست
  ندیرا بب قتی شم سال  برداشته شود تا بتواند حق یاز جلو دبای
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