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چکيده
این مقاله نشان میدهد که شمس تبریزی در بیان مکاشفات صوری خود از بیان صریح و موجز و بدون زینت استفاده میکندد
بیان مکالمات با خداوند ،برای نشان دادن شخصیت بیپروای شمس است و نه صرفاً بیان مکاشفه در این مکاشفات ،کمتدر از
رؤیت خداوند به صورت تمثل ،مطلبی بیان شده است ،بلکه بیشتر تمرکز بر حاسهی شنوایی است و گفتگوی دوجانبه شمس
و خداوند ،برعکس معمول عرفا که بیشتر رؤیت خداوند را در صور گوناگون در مکاشفات خود دارند اما در بیدان مکاشدفات
عوالم غیب (بهشت و قیامت و جهنم) بیشتر تأکید بر قوهی بینایی است که میتواند متأثر از دیدگاه هستیشناسدی وی باشدد
که جهان را حجابی بر عالم میبیند و با برداشتن این حجاب ،حقیقت قابل رؤیت میشود
واژگان کليدی :شمس تبریزی ،مقاالت شمس ،مکاشفه ،حواس پنجگانه.

 .1مقدمه
یکی از مهم¬ترین ابزارهدای بیدانی صدوفیه از دیربداز ،رسدیدن بده زبدانی خدا بدوده اسدت زبدانی کده یکدی از
مشخصه¬های اصلی آن ایجاز و مبهم¬گویی است این شیوه¬ی بیانی ،درواقع راهی بود برای پیدا کدردن مخاببدان
خا ِ صوفیه؛ زیرا اینگونه موجزگویی¬ها را فقط مخاببانِ خا آنها درک می¬کردند و این مخاببدانِ خدا نیدز
باید متناسب با حال و مقامِ خود ،آن اشارت¬ها را شرح و بسط می-دادند و بده درک عمیدق¬تدری مدی¬رسدیدند
صوفیه «راهی یافته بودند تا به یاری اشارت و ایجاز نکته¬هایی بگویند ،و باز همده یدز را نگویندد هدم راهنمدای
مخابب باشند تا از معناهایی سر درآورد ،و هم راه سپردن در ادامده¬ی مسدیر را بده عهدده¬ی خدود او بگاارندد »
(احمدی)611 :6731،
صوفیه برای بیان تجربه¬های شهودی ،به حوزه¬ی مجازهای زبانی وارد شدند و از زبانِ مجدازی بیشدترین بهدره را
برداشتند در گسترده¬ترین ژرف¬ساخت مجازهای زبانی ،تشبیه عوالم غیرحسی به حسدی در زبدان صدوفیه شدکل
گرفت تشبیه عوالم غیب و دنیای ماورایی به عالم محسوس ،مهم¬ترین اتفاقی بود که در زبان مجدازی صدوفیان رخ
داد البته هر کدام از گویندگان و نویسندگان صوفیه در به کارگیری مجازهای زبانی به شیوه¬ی خدا خدود عمدل
می¬کردند تشبیهات و تمثیل¬ها گاه تبدیل به رمز و نمادهای پیچیده می¬شد که با هیچ روشی ادبی و منطقی قابدل
تحلیل نبود «زبان صوفی را باید کشف کرد ،زیرا از روش قیاسدها و تصددیقهای منطقدی نمدی¬تدوان بددان رسدید »
(فتوحی)146 :6731،
فوالدی برای ابهام و پیچیدگیِ زبان صوفیانه ،هار عامل را مهدم مدی¬داندد -6 :مدانع موودو  :تجربده¬ی عرفدانی
تجزیه¬ناپایر است؛ زیرا بیان وظیفه¬ی عقل است و عقل هم تنها می¬تواند مفاهیم مرکب را تجزیه و ببقه¬بنددی
کند و یا دوباره ترکیب کند در حالی که تجربه¬ی عرفانی با مدرکات بسیط سدروکار دارد  -1مدانع کد:م :الفدا و
واژگان برای معانیِ متعارف ووع شده¬اند و نمی¬توانند مراد صوفیه را بیان کنند  -7مانع فاعل :اول اینکده :عدارف
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هنگامی که مستقیماً با مووو تجربه سروکار دارد ،نان در کنه آن مسدترر مدی¬شدود کده خدودی بدرایش بداقی
نمی¬ماند و این بی¬خویشی ،مایه¬ی بی¬زبانی او خواهد شد مشکل دوم این است که هر ه در ایدن تجربده¬ی
عرفانی ،عابفه ،عمیق¬تر باشد ،بیانش مشکل¬تر خواهد شد گاهی نیز معنی غلبه پیدا می¬کند و عارف از غلبه¬ی
معنی نمی-تواند سخن گوید  -4مانع مخابب :براساس نظریده¬ی اسدتیس ،مدانع مخابدب ،بدا عندوان "نظریده¬ی
نابیناییِ معنوی (=کوردلی) مطرح می¬شود این نظریه تمثیلی است میان امتندا توصدیف تجربده¬ی عرفدانی بدرای
غیرعارف و امتنا توصیف رنگ¬ها برای کور مادرزاد (فوالدی)37-31 :6733،
زبان صوفیان از همان ابتدای شکل¬گیری ،ویژگی¬های خا خود را به وجود آورد «از هنگدامی کده تصدوف بده
صورت ی نهاد شناخته¬شدۀ اجتماعی درآمدد ،زبدان و نظدام نشدانه¬شناسدی خدا آن نیدز بده وجدود آمدد و
اصط:حات ویژه¬ای پدیدار شد که در درون این نهاد بار معنایی خاصی داشدت و بدرای ناآشدنایان بده ایدن مکتدب
نامفهوم بود » (فتوحی)166 :6731،
مقاالت شمس نیز که تنها اثر برجای مانده از شمس تبریزی است ،تشخّص زبانیِ خا ِ خدود را دارد گر ده «ایدن
کتاب مجموعه¬ای از تکه¬پاره¬های سخنانی است که در اووا و احوال مختلف و برحسدب اقتادای مجدالس و
مخاببان ناهمگون بر زبان شمس جاری شده و آن تکه¬پاره¬ها گاهی با مطالبی کده در پدس و پدیش آن¬هدا آمدده
بکلی بی¬ارتباط است و من آن را تشبیه می¬کنم به دیوان غزلیات که مجموعه¬ای است از غدزل¬هدا و هدر غدزل
برای خود استق:ل دارد و مربوط نیست به غزل¬های دیگریی که در پس و پیش آن آمده است » (موحد)13 :6733،
روحیات خا شمس نیز باعث تمایز و تشخّص سبکی و زبانی "مقاالت شمس" شده است «ایدن تفداوت سدبکها
البته سببش تفاوتی است که در ببع¬ها ست و در منشها » (زرین¬کوب)633 :6736،
زبان شمس در این متن ،زبانی به ظاهر ساده و در عین حال پیچیده و رمزگونده اسدت زبدان گفتداری و عامیانده¬ی
شمس «گلستان سعدی شاهکار زبان قلم است و مقاالت شمس شاهکار زبان محاوره » (موحد )614 :6733،بنزگونه
و آیرونی است «آیرونی بنزگونه¬ای است برخاسدته از موودعی برتدر و نگرشدی ممتداز بده وودعیت موجدود »
(فتوحی )766 :6737،زبان عامیانه¬ی آیرونی  ،خود ،بر پیچیدگیِ زبانِ مقاالت تأثیر دارد
شمس در بیان بسیاری از تجربه¬های عرفانی و مکاشفه¬ای خود ،ترجیح می¬دهدد ،بسدیار کوتداه و مدوجز سدخن
بگوید زبانِ شمس ،به بور کلی ،زبانی اشارتی است در این نو زبان ،مخابب ،بسدیار اهمیدت دارد؛ درا کده هدر
خواننده با توجه به حال و مقام خود ،می¬تواند برداشت یا برداشدت¬هدای خاصدی از گفتدار رمزگونده¬ی گویندده
داشته باشد اما در نهایت باید گفت« :بدون اغرا و مبالره زبان شمس در مقاالت زبانی صمیمی است که با خوانندده
و مخابب ارتبابی عابفی و عمیق برقرار می¬کند و تأثیری شگرف بر او دارد ایدن رابطدۀ عمیدق و عدابفی کده در
مقاالت شمس بین مخابب و متن به وجود می¬آید ،ناشی از صدمیمیت عدابفی گویندده نسدبت بده حدال و هدوای
روحی خویش است شمس معتقد است که این زبان پارسی اسدت کده مدی¬تواندد معدانی لطیدف و ظرایدف را بده
زیباترین وجه ممکن بیان و ادا نماید » (مرتاایی)46 :6733،
مقاالت شمس ،از نقطه¬نظر بیانِ ارتباط با عوالم غیب و ارتباط و گفتگدو بدا خداوندد نیدز جدای تأمدل بسدیار دارد
اشاراتی گر ه گارنده و موجز در بیان مکاشفات شمس در مقاالت ،بیانگر این نکته است که اوالً اولیاء مدی¬توانندد
بدون واسطه با خداوند گفتگو داشته باشند و رؤیت خداوند در صور گوناگون در این عالم میسدر اسدت امدا انسدان
باید برای دریافت این فیض الهی ،خود را مستعد و قابل سازد «امرست که مستعد شوید و قابل شوید این امر قددیم
است ،قایم به ذات خدا ،ازالً و ابداً ،اال به گوشها نمی¬رسد زیرا گوشها پر گل است ،و شمها پر گدل ،و آن کد:مِ
لطیف » (شمس )617/1 :6734،ثانیاً اینکه شمس در پرداخت این تجربده¬هدا ،از کد:م صدریح و قطعدی و مدوجز و
تقریباً بدون مجاز زبانی استفاده می¬کند صراحت و قطعیت شمس در بیان این حاالت ،نشان از روحیده¬ی صدریح
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و قابع وی دارد؛ زیرا برعکس بیشتر عرفا که مکاشفات خود را معموالً در لفافه¬ی مجازهای زبدانی مدی¬پیچانندد،
بسیار صریح و روشن و با جم:ت خبری بیان می¬کند
پیشینه تحقیق
تاکنون "مقاالت شمس" از زوایایِ مختلفی مورد بررسی قرار گرفتده اسدت کتداب¬هدا و مقداالت نسدبتاً زیدادی در
این¬باره نوشته شده است علی¬محمد موحد ،شاید بیشترین اهتمام را در زمینه¬ی معرفدی و شناسداندن ایدن مدتن
انجام داده است ناصرالدین ¬صاحب-الزمانی نیز کتابی به نام "خط سوم" در تحقیدقِ مدتن "مقداالت" 6733نوشدته
است مقاالت زیادی نیز در این حوزه نگاشته شده؛ از جمله :مقاله¬ی"ویژگی¬های زبان عرفانی شدمس تبریدزی"،
احمد رودی و عبددالرفار رحیمدی  ،6733مقالده¬ی "رؤیدت از دیددگاه شدمس تبریدزی و بررسدی بازتداب آن در
مثنوی" ،6733محمد خدادادی ،مهدی مل ثابت و یداهلل ج:لی پنداری و مقاله¬ی "اسرار حدق در مقداالت شدمس
تبریزی و بازتاب آن در مثنوی مولوی" ،محمد خدادادی و یداهلل ج:لی پنداری اما این مقاله سعی دارد ،از جنبه¬ی
زبانی ،مکاشفات شمس را بررسی کند و آنها را در دو ببقه¬ی  -6دیددگاه شدمس دربداره¬ی رؤیدت عدالم غیدب،
بهشت و جهنم در این عالم  -1منابره و گفتگوی شمس با خداوند ،مورد پژوهش قرار دهد
مکاشفه
مکاشفه از جمله مفاهیمی است که با مشکل ابهامِ مفهومی روبه¬روست یکی از دالیل این ابهدام ،تعداریف متعدددی
است که خود عرفا از دیرباز از واژه¬ی مکاشفه ارائه داده¬اندد فعدالی در بیدانِ ابهدام واژه¬ی مکاشدفه بده تدداخل
واژه¬های مستقیم و غیرمستقیم در مفهوم مکاشدفه اشداره دارد وی معتقدد اسدت کده برخدی از واژه¬هدا بده بدور
غیرمستقیم با مکاشفه در ارتبابند؛ مانند :کرامت ،ذو و شرب از لوازم کشفند برخدی مانندد :سدر ،روح و نفدس بده
عنوان محل کشف مطرح می¬شوند برخی واژه¬ها از احوال یا مقامات تلقدی مدی¬شدوند مانندد :ذکدر ،حکمدت و
بصیرت ،یقین و الهام که با کشف در ارتباط هستند برخی واژگان هم به بور مستقیم؛ مانند :مکاشفه ،مشاهده ،لدوائح
و بوالع و لوامع ،معاینه و رؤیت (فعالی)673-647 :6733،
به اعتقاد ابونصر سراج« ،مکاشفه و مشاهده دو گونۀ متفاوت نیسدتند و میدان آن دو اخدت:ف ذاتدی و مداهوی دیدده
نمی¬شود کشف و شهود هر دو از سنخ حاورند و قلب حاور ،قلبی ست که به مقام قرب و دنو نائل آمده باشد
نکته مهم اینکه ،به اعتقاد صاحب "اللمع" این حالت در دنیا شدنی است و امکان اینکه انسان با قلب خدویش بتواندد
به دیدار او در جهانی قبل از آخرت نائل آید ،وجدود دارد » (فعدالی )647 :6733،ابدوبکر ک:بداذی نیدز مدی¬گویدد:
«شهود بدین معناست که عارف آنچه ببیند به خدا ببیند نه با شم خویش شهود اگر غالب شود ،هر جدا نگدرد او را
بیند و هر ه شنود و هر ه گوید با او گوید از نکات جالب توجه در این تعبیر اینکه ک:باذی شدهود را بده دیددن
منحصر نساخته و آن را به شنیدن و دیدن نیز تعمیم داده است » (فعالی )641 :6733،امدام قشدیری نیدز معتقدد اسدت
«آنکه به مقام حاور نائل شد جهان را آیات او می¬بیند و آنکه صاحب کشف گشت ،به دیدن اسماء و صفات حدق
بار می¬یابد و آنکه اهل شهود گشت ،به لقاء ذات دست می¬یابدد صداحب محاودره دارای عقدل هدادی اسدت و
صاحب مکاشفه دارای علم و صاحب مشاهده بی¬تعیین و فانی خواهد شد » (فعالی)643 :6733،
اما گاهی تعابیر مختلفی نیز از این واژه دیده می¬شود بعای عرفا مانند عین¬القاات گاهی از ایدن واژه بدا عندوان
تمثُّل یاد می¬کند «عین¬القاات این دیدارها و تجلیات را با اصط:ح "تمثُّل" تعبیر می¬کند ،از دید وی تمثّل پایدۀ
اساسی شناخت اسرار الهی است ،تمثل به معنی رؤیت حق در جامۀ بشریت است ،نانکه جبریل خدود را در جامدۀ
انسانی به بریق تمثّل به مریم نمود و یا در صورت اعرابی و یا در کسوت دحیۀ کلبدی بدر پیدامبر ظداهر مدی¬شدد »
(فتوحی )634 :6731،از همین واژه¬ی تمثل گاهی به عنوان تجسیم یاد می¬شود «تجسیم ،ی ندو شدطح رؤیدت
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است ،زیرا گاه در حین رؤیتی که عرفا از آن سخن می¬گویند ،موجودات روحانی ،صورت جسدمانی مدی¬یابندد و
تجسیم یعنی همین :بایزید را گفتند :پیش تو به شبه زنان و مردان ،خلقی را می¬بینیم گفت :این م:یکند کده از مدن
علم می¬پرسند » (فوالدی )711 :6733،ابوالحسن خرقانی نیز درباره¬ی گونگی این دیدارها مدی¬گویدد« :مدی-
گوید و گفتارش نبُوَد و می¬بیند و دیدارش نبُوَد و می¬شنود و شنوایی¬اش نبُوَد و می¬خورد و مدزه¬ی بعدامش
نبُوَد » (مینوی )667 :6731،و شیخ نجم¬الدین رازی درباره¬ی مکاشدفه مدی¬گویدد« :مکاشدفه در لردت بده معندیِ
دشمنی را پیدا کردن و با کسی آشکارا جنگ کردن است و در اصط:ح ،مکاشفات ابد :بدر معدانی¬ای کنندد کده
مدرکات پنج¬گانه بابنی ادراک می¬کنند ،نه بر آنچه حواس پنج¬گانه ظداهری یدا قدوای بشدری کده تدابع حدواس
هستند ،ادراک کنند اول دیده عقل او گشاده گردد و به اسرار مقوالت مکاشف می¬شود و این را "کشدف نظدری"
گویند و ون از کشف مقوالت عبور افتاد ،مکاشفات دلی پدید آیدد و آن را "کشدف شدهودی" گویندد بعدد از آن،
مکاشفات سری پدید آید و آن را "کشف الهامی" گویند بعدد از آن مکاشدفات روحدی پدیدد آیدد و آن را "کشدف
روحانی" گویند ،در مبادی این مقام ،کشف مفاریج و عرض جنات و رؤیت م:یکه و مکالمات ایشدان پدیدد آیدد و
ون روح به کلی صفا گرفت و از کدورت جسمانی پاک گشت ،عوالم نامتناهی کشف شود ،دایره ازل و ابدد نصدب
دیده گردد » (رازی )761-766 :6711،به¬عبارتی :مکاشفه ،عبارت است از اینکه انسان در حال هوشیاری و بیدداری
و یا بین خواب و بیداری که از آن به خلسه تعبیر می¬کنند ،یزهایی را می¬بیند و یا درک می¬کند کده دیگدران از
درک آن عاجز هستند برخی از حکما و عرفای اس:می نیز از رؤیت قلبی یا بابنی با عنوان بصیرت یاد می¬کنندد و
درک بدون واسطه حقیقت را منوط بده داشدتن بصدیرت مدی¬دانندد ایدن گدروه بده داشدتن شدمِ درون معتقدندد
(همدانی)1 :6733،
اما «به نظر می¬رسد جامع¬ترین و مهم¬ترین دسته¬بندی و درجه¬بندی کشف ،توسط قیصدری در مقدمده شدرح
فصو صورت گرفته است وی بعد از آنکه کشف را به اب :بر ماوراء حجاب تعریف کدرد ،آن را بده دو قسدم
صوری و معنوی تقسیم مدی¬کندد کشدف صدوری در عدالم مثدال یدا خیدال و از بریدق حدواس پنجگانده حاصدل
می¬شود کشف صوری که از بریق حواس پنجگانه حاصل می¬شود ،یا از بریق مشاهده و رؤیت به عارف دست
می¬دهد مثل آنکه مشاهد صور ارواح متجسد را در عالم برزخ رؤیت کند یا از بریق سمع حاصل می¬شود مثدل
آنکه پیامبر ( ) وحی را به صورت ک:می منظوم می¬شنید یا اصواتی را از قبیل صدای زنگ شتر و نرمدات زنبدور
عسل به وسیلۀ گوشش می¬گرفت و با فراست مراد از وحی را درمی¬یافت کشف صوری گداه از بریدق استنشدا
صورت می¬گیرد نانکه پیامبر ( ) در حدیثی فرمود" :إنّی الَجدُ نَفَسَ الرَّحمن من قبَدلِ الدیَمَن" » (فعدالی:6733،
 )177-176ما در این مقاله به بررسی مکاشفه¬ی صوری می¬پردازیم و مکاشفات شدمس را در حدوزه¬ی حدواس
پنجگانه ،مورد پژوهش قرار می¬دهیم تحلیل گفتگوهای شمس با حق¬تعالی و دیدن عالم غیب در این مقاله مدورد
توجه قرار گرفته است شمس معتقد است دیدار خداوند هم در این حیات «بعد از آنکه روح را دید راه خدا از آنجدا
می¬باید رفتن ،تا خدا را معاینه ببیند هم درین حیات ،نمی¬گویم هم درین دنیا » (شدمس )34/6 :6734،و هدم در
آن عالم میسر است «این بنده که او را وعده کرده¬اند قیامت و بهشت ،از برای دیدار [است] ،ون او در ایدن عدالم
همه بیند ،ه تماشاها و عجایب¬ها بیند و ه لاتها یابد[از قیامت و بهشت]؟» (شمس)671/6 :6731،
مکاشفه¬ی عوالم غیب
العبادی در تفاوت درجات صاحبان بصیرت می¬نویسد« :همچنانکه دیدهای اربداب ظداهر در بصدر متفداوت اسدت:
بعای وعیف¬اند ،و بعای سریع¬االدرک ،و بعای بطیء¬االدراک ،ارباب ظاهر در بصدر متفداوت اسدت :بعادی
باشند که تا آسمان بیش نه بینند ،و بعای را از نظر بصیرت تا بعرش برسد ،و بعای را تا به عقل و نفس بیش نرود،
و بعای را لوح و قلم بند کند و بعای را بصیرت کامل و صحیح افتد از جمله مخلوقات برگارد و خالق را ببیندد »
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(العبادی )614 :6713،به نظر می¬رسد که شمس در این تقسیم¬بندی ،درجدات مختلدف را تدا آخدرین مرحلده¬ی
بصیرت پیموده است مث ً:در نمونه¬ی زیر ،شمس سرنوشدت خدود و دیگدران را پدیش از مدر ببیعدی مشداهده
می¬کند « :بانگ می¬زند که ان¬شاءاهلل بهشتی باشم گفتم :باری پیش من ان¬شاءاهلل نیست مرا دیدری اسدت کده
تمام معلوم شده است ،و از معلوم گاشته است و حال شده است » (شدمس )641/6 :6734،در تعریدف معاینده ذکدر
شده است که« :سال در معاینه هر ه را که دیگران به علدم خدود دریافتده¬اندد ،بده شدم خدویش مدی¬بیندد و
هیچ¬گونه ش و تردیدی که الزمه علم است در او باقی نمی¬ماند در این مقام ،همه امور و مسائل پس از مر بر
وی آشکار می¬شود و مرتبه و مقام خود را در آن عالم به خوبی مشاهده می¬کند و از احوال رفتگان ایدن راه دراز،
آگاهی و معرفت کامل حاصل می¬نماید سال در این مرحله ،به درجه والیت رسیده و به مقام اولیدای حدق نائدل
می¬آید و پیوسته در حال دیدن امور غیبی است که بر دیگران پوشیده است » (جوادی،معظمی گدودرزی)33 :6731،
کدد:م شددمس در ای دن قطعدده ،صددریح و روشددن و قددابع اسددت شددمس کددام ً:براحددوال آن سددال آگدداه اسددت
عبارت"ان¬شاءاهلل" را که منوط به اگر و شاید و اما و است ،درباره¬ی مقام سال در عالم آخدرت نمدی¬پدایرد
عبارت "از معلوم گاشته است و حال شده است" بیانگر کشف صوری اسدت کده آشدکارا بدرای شدمس محسدوس
است
نسفی در االنسان الکامل درباره¬ی این درجه¬ی شهودی انسان کامل می¬گوید « :بدان هر ب:یی یا هر عطدایی کده
از عالم غیب روانه شود ،تا به این عالم شهادت آید ،پیش از آن¬که به این عالم شهادت رسد ،بر دل وی پیددا آیدد و
وی را از آن حال معلوم شود آن¬ نان که دیگران در خواب بینند ،وی در بیداری بیند ،و آن¬ نان کده کروبیدان و
روحانیان دریابند وی هم دریابد » (نسفی)113 :6733،
در نمونه¬ی دیگر شمس از برانداختن تمام پرده¬ها و حجداب¬هدا و آشدکار شددن حقیقدت بدرای خدود ،ندین
می¬گوید« :همان¬انگار که قیامت اسدت و غیدب آشدکارا شدده اسدت ،واهلل کده غیدب آشدکار اسدت و پدرده¬هدا
برانداخته¬اند ،لیکن پیش آن کس که دیده او باز است » (شمس )674/1 :6734،سوگندی که شمس برای تأکید ک:م
و حقیقت کشف خود بیان می¬کند ،نشان از این حقیقت دارد که پرده¬ها برای او بده کندار رفتده¬اندد از اصدط:ح
«بصیرت» ،با عنوانِ « به دید¬ه¬ی باز» تعبیر می¬کند سوگند «و اهلل که غیب آشکار است» نشدان مدی¬دهدد کده او
خود را در مقام کشف صوری از عالم غیب می¬داند؛ با تأکیدد و سدوگند ،مخابدب را در جایگداه پدایرش و تأییدد
مشاهدات خود قرار می¬دهد و ون سوگند خورده است ،خود ،غیب را می¬بیندد ،پدس آن کدس کده دیدده¬ی او
بازست نیز خود اوست
آنچه برای ما در این نمونه حائز اهمیت است ،این نکته است که حاسه¬ی بینایی در این کشف در مرکز توجه است
افتادن پرده¬ها ،برداشتن حجاب از پیش شمِ شمس است این استعاره¬ی مفهومی« ،استعاره¬ی مفهدومی عبدارت
است از درک امور انتزاعی بر پایه¬ی امور عینی؛ به دیگر سخن ،استعاری اندیشیدن یعنی "تجسدم مفداهیم ذهندی"
زندگی ،مر  ،زمان و عشق که امور انتزاعدی هسدتند بده صدورت اسدتعاری ،محسدوس و قابدل درک مدی¬شدوند »
(فتوحی )711-711 :6737،خود بیانگرِ یکی از نکات هستی-شناسانه¬ی شمس است «مجموعه¬ی استعاره¬هدا بده
وسیله¬ی استعاره¬های مفهومی که بنیاد هستی¬شناسی گوینده را می¬سازند ،کنترل مدی¬شدود » (شدمس:6734،
)711؛ زیرا شمس ،جهان را حجابی در برابر دیدگان عدارف مدی¬داندد کده بدا برداشدتن آن ،کشدف حقیقدت میسدر
می¬شود
این بصیرت و پایان¬بینی شمس ،همین قطعیت ،روشن¬بینی و مشاهدات ،او را تا بدانجا می¬کشاند که بدون پدرده
خود را در بهشت نیز می¬بیند «در قیامت نیز مرا نبینند خاصه در بهشت » (شمس )33/6 :6734،شمس در این قطعه
نیز ،برتر از بهشت تصور شده است به همین دلیل مخاببِ خود را تهدید به ندیدن خود در بهشت مدی¬کندد و نده
تهدید به ندیدن بهشت
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شمس ،نمونه¬ی دیگر دیدن عوالم شهودی را از زبان موالنا این¬گونه بیان می¬کند« :موالنا می¬گفت کده درختدان
می¬بینیم و باغها ،و دریای آب صافی خوش جان¬افزای ،که صفت آن دریا در گفت نگنجد از لطف ،و درختان کده
بیخ آن را در اسفل نگریم و شاخ آن از سدره¬المنتهی گاشته ،و سدایه¬هدا و سدبزه¬هدای خدوش ،و ایشدان هدیچ
نمی¬بینند در عشق سری و سروری » (شمس)661/1 :6734،
و نمونه¬ی دیگر کشفی است که خود شمس داشته است « :از آسمان هفت در باز شد ،و استونها دیدم از زمدین تدا
آسمان -می¬دانستم که آن ستون آسمانها باعت مؤمنان است -باز موالنا را دیددم بدر سدر منبدر ،و دو کدس از هدوا
ون دروازه ،و پرنور ،ببقها با ببدق¬پدوش بیاوردندد
درآمدند سوی موالنا ،با گیسوهای علویانه ،شمهاشان بزر
پر جوهر پیش موالنا نهادند » (شمس )133 /6 :6734،عبارت «می¬دانستم کده آن سدتون آسدمانها باعدت مؤمندان
است» آن¬گونه محکم و با ابمینان بیان شده است که گویی شمس ورای صورت ظاهر را بددون هیچگونده شد و
تردیدی ،به وووح می¬بیند و جایگاه رفیع موالنا را در هاله¬ای از داللت¬هدای معندایی واژه¬هدای منبدر ،پرندور،
پرجوهر ،گیسوی علویانه و نشان می¬دهد «تصویر صوفیانه نردبان آسمان است که مخابدب را از تعبیدر لفظدی بده
عالم فراهشیاری معانی مثالی می¬برد تا در آنجا معنایی را ادراک کند که به لفظ حیات می¬بخشد » (فتدوحی:6731،
 )147در این دو حالت مکاشفه¬ای نیز ،فعل "دیدن" نشان می¬دهد که حاسه¬ی بینایی ،مهم¬ترین حاسده در ایدن
مکاشفات است
مناظره و گفتگو با حق¬تعالی
در این بخش به مسأله¬ی رویت و گفتگوی عارف وارسته با خداوند از دیدگاه شمس مدی¬پدردازیم بعادی عرفدا
معتقدند از بریق ابزارهای شناخت بابنی و معرفت کامل مانند شهود ،اشرا  ،حاالت جابه و می¬توان به درک و
ارتباط مستقیمی با خداوند دست یافت مسئله¬ی رؤیت مورد اخت:ف فرَ مختلف اس:می است اشداعره ،مشدبهه،
ماتردیه ،حشویه و کرامیه معتقدند که رؤیت خداوند ،فارغ از جهات و مکان در این دنیا و در آخدرت حتمدی اسدت
(اشعری116/6 :6733،والبزودی )33 :6737،در برابر آنها امامیه و معتزله با رد ظواهر برخی از آیات و روایات ،کده از
آنها رؤیت جسمانی استنباط می¬شود ،الزمه¬ی رؤیت به شم را تجسم دانسته¬اند معتزله ظداهر آیدات تشدبیه را
تأویل کرده¬اند (الهمدانی )141 :6311،امامیه نیز با درنظر گرفتن قراین مبتنی بر نفی تشبیه در قرآن ،معنای دیگدری
را برای ظاهر آن آیات در نظر گرفتند (مشیدی)614 :6733،
در قرآن تعابیر گوناگونی از لقاءاهلل شده است قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اهلل واحد فمن یرجدو لقداء
ربه فلیعمل عم :صالحا و ال یشرک بعباده ربه احدا (کهف ،)667 :لقاءاهلل و لقاء ربهم و لقاء ربکم و لقاء ربه و لقائندا
و لقائه (انعام ،614 :روم ،3:سجده ،64:فصلت ،14:انعام ،76:یونس ،41:عنکبوت )1 :امام بداقر ( ) بده نقدل از کدافی
می¬فرماید« :فعرفهم و أراهم نفسه و لوال ذال لم یعرف احد ربده خداوندد خدودش را بده ایشدان شناسداند وگرنده
هیچکس پروردگار خویش را نمی¬شدناخت » (کلیندی )67 :6467،در عدالم مشداهده ،گداه صدحبت از دیددن یعندی
بصیرت است و گاه صحبت از گفتگو و مکالمه با حق تعالی است ابن¬عربی کرامت¬ها را بدینگونه تقسیم¬بنددی
می¬کند «الف :کرامت¬های شم :دیدن اشیایی که در فاصله¬های دور یا پشت پرده حجاب هستند ،دیدن حقدایق
عالم ارواح ،مشاهده¬ی آنچه در قلوب و اذهان انسان¬هاست ،دیدن صورت اندیشه¬ها و احساسات ،مشداهده¬ی
آنچه در آینده اتفا خواهد افتاد و دیدن خداوند از پس پرده¬های مختلف ب) کرامت¬های گوش :شنیدن خطداب
الهی ،شنیدن ذکر اجسام بی¬جان ،و شنیدن صداهایی که در دوردستند » (اولوداغ)611-614 :6734،
مکالمه¬ی میان شمس و خداوند یکی از ماامین نسبتاً پر بسامد در مقداالت اسدت کده نشدان¬دهندده¬ی توجده و
تجربه¬ی مکرر شمس در این زمینه است «من از آنها نیستم که یزی را پیشباز روم ،اگر خشم گیرد و بگریدزد مدن
نیز ده ندان بگریزم خدا بر من ده بار س:م می¬کند ،جواب نمی¬گویم؛ بعد ده بار بگویم علید  ،و خدود را کدر
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سازم اکنون هله بایست تا بایستم ،خشم گیر ،خشم گیریم » (شمس )137/6 :6734،در ایدن قطعده روابدط منطقدی و
حتی عرفانی نیز به هم ریخته شده است؛ زیرا شمس در مقام ناز است نه نیاز؛ یعنی مقامی که جایگاه خداوندد اسدت
نه بنده شخصیت خشن و گریزان شمس از بریق این تصویر ،انعکاس شدیدتری می¬یابدد شدمس از ایدن بریدق،
ابتدا مقام خود را تا حد امکان و حتی باالتر از ظرفیت امکانی باال می¬برد و سپس ابرافیان وی در مرتبده¬ی بسدیار
پایین¬¬تری قرار می¬گیرند عدد "ده" که برای نشدان دادن کثدرت توجده خداوندد بده شدمس اسدت ،از واژگدان
تشدیدکننده است واژه¬ی " علی " که در نهایت اختصار بیان شده است و جمله¬ی "خود را کر سدازم" همگدی
نمایانگر تأکید نویسنده بر شخصیت برتر شمس است
پورنامداریان درباره¬ی تجلیِ "منِ روحانی و منِ ملکوتیِ" عارف در صورت خداوندد مدی¬گویدد« :یکدی " مدنِ "
تجربی که در کنار دیگران زندگی می¬کند و نیازهای مادی و دنیوی مشترک با آندان دارد و دیگدری" مندی " کده از
دیده¬ها نهان است و وجدودی روحدانی و ملکدوتی دارد و مظهدر کمدال و زیبدایی اسدت و بدا ریاودت و کشدف
حجاب¬های جهانی می¬توان او را دید دیدار او سبب می¬شود که جهان از تو پر شود این " تو " یا " منی " کده
جهان از او پر می¬شود و تو هر جا بنگری او را خواهی دید ،همان حدق اسدت یدا هدویتی مشدترک بدا حدق دارد »
(پورنامداریان )671 :6734،منِ روحانی و ملکوتی شمس از منِ زمینی و دنیوی ،متواوع¬تر و سازش-کدارتر اسدت؛
زیرا در بیشتر گفتگوهایش منِ روحانی در مقام ناز است «همه¬تان مجرمید ،گفته¬ایت که موالنا را این هسدت کده
از دنیا فارغ است ،و موالنا شمس¬الدین تبریزی جمع می¬کند زهی مؤاخاه که هست ،و زهدی حرمدان ،اگدر ایدن
کس بحل نکند ،از خدا بپرسم او بگوید که گفت یا نگفت؛ بعد از آن بگوید که بحل می¬کنی یا بگیدرم؟ بگدویم کده
تو ون می¬خواهی که خواست من در خواست تو داخل است او گوید که از برف من صد ندان فدی¬الجملده
مناظره دراز شود؛ اگر عفو باشد این بار دیگر ون اعادت شود دگر هیچ برخوردار نشوند ،و در قیامت نیز مرا نبینندد
خاصه در بهشت » (شمس )33/6 :6734،در این قطعه ،لحن "منِ روحانی" یا "خدا" در برخورد با "شمس دنیوی"
 ،به گونه¬ی کسب تکلیف است عشق و خواست او نیز صد ندان است در این گفتگو ،شمس در پیِ نشدان دادن
شخصیت خود است که گر ه تسلیم در دست خداوند است اما خداوند بر شمس بیشتر عاشق است جم:تی مانند
"از خدا بپرسم او بگوید که گفت یا نگفت" و یا "بعد از آن بگوید که بحل می¬کنی یا بگیدرم؟" کده در سداختاری
بدون زینت و آرایش بیانی یا زبانی ،گفته شده¬اند ،به نوعی نشانگر ارتبداط مسدتقیم و بد¬:واسدطه¬ی شدمس بدا
حارت خداوندی است؛ زیرا نو گفتگو از نو گفتگو و تعارفات معمول دو انسان هدم¬شدأن اسدت حتدی شداید
بتوان گفت ،شأن شمس برتر است؛ زیرا در نهایت خواست و اراده¬ی اوست که انجام¬شدنی خواهد بدود انتخداب
واژه¬ی خدا بدون هیچگونه اوافه¬ی وصفی یا ترکیبی (برعکس معمدول عرفدا) از همدین ارتبداط بددون حجداب
حکایت دارد جم:ت در این مناظره¬ی بین شمس و خدا ،کوتاه و تا حدودی آمرانه اسدت «امدا وقتدی صدحبت از
حکم است و فرمان ،سب بیان کوتاهی را اقتاا می¬کند و ایجاز را ،از آنکه بیان آمرانه وقتدی تدأثیر دارد کده کوتداه
باشد و آگنده از قدرت » (زرین¬کوب)637 :6736،
شمس از بریق اثبات دریافت¬های درونی خود ،خود را از اولیای کامل الهی می¬داند «پس اولیای کامل اولیتر کده
بر اسرار واقف کندشان خدای تعالی ،که ف:نی ترا نین بد گفت من گویم خدا را که نه آن از تو بود؟ تو خود او را
از اول نمی¬خواستی؟ گوید نی ،او گفت ترا نین جفا گویم :اکنون ه کنی با او؟ گوید آنچده تدو گدویی گدویم:
اکنون موقوف باشد » (شمس )663-663/6 :6734،گفتگوی بدون تکلف با خداوند که معموال منجر به کسب تکلیف
خداوند از شمس می¬شود ،بارها در مقاالت دیده می¬شود نو ِ برخورد خداوند و ببخشدش یدا عقوبدت آنهدا نیدز
موقوف به تصمیم¬گیری شمس است تعیین جایگاه سایر بندگان نیز بستگی به ندو ِ برخدورد آنهدا بدا شدمس دارد
عبارات "من می¬گویم خدا را که نه از تو بود؟ تو خود او را از اول نمی¬خواستی؟ گوید ندی ،او گفدت تدرا ندین
جفا "نشان¬دهنده¬ی جایگاه خا ِ شمس در نزد خداوند دارد
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تفاوت ارتباط خداوند با شمس را در ارتباط خداوند با روزبهان بقلی ،بخوبی می¬تدوان مشداهده کدرد «خددا را در
صورت ج:ل و جمال و عظمت و کبریاء دیدم؛ به کم اشارات و اع:مهای تلویحی می¬دیدم ،پس گفتم "ّ،خدایا،
صاحبا ،و سرورا ،تا کی مرا تکلیف می¬کنی که رؤیت مختار را در حیطۀ التباس بینم؟ قدم و وجود محض را به مدن
نشان ده ،و او گفت" ،موسی و عیسی در این مقام ه:ک می¬شوند " خداوندد ذره¬ای از ندور ذات ازلدی خدود را
آشکار ساخت ،و نزدی بود که روحم مت:شی شود » (کارل-دبلیو )37: 6733،خددای روزبهدان ،خددایی باشدکوه و
زیباست قابل رؤیت نیست تنها در حیطه¬ی التباس و صدور گونداگون شدهود دارد ،در حدالی کده خددای شدمس،
مستقیم و ب:واسطه با شمس به گفتگو ،بلکه به منابره و حتی کسب تکلیف از شمس می¬پردازد «من او را پدس از
نیم شب دیدم ،گویی به هزار گونه زیبایی ظداهر شدده بدود ،کده در آن میدان شدکوهی از هماننددی عظدیم مشداهده
کردم گویی آن شکوه ،شکوه گل سرخ بود » (همان)37 :
در واقع می¬توان مدعی شد که رؤیت خداوند و نحوه¬ی ارتباط شمس با او ،خود ندوعی از شدطح¬هدای شدمس
است و حتی شاید آنها از شطح¬گویی¬های بایزید بسطامی(سبحانی ما اعظم شأنی)و(انا الحق) ح:ج نیز خطرنداک
تر دانست؛ زیرا نشانی از شکوه و عظمت او دیده نمی¬شود امدا ایدن مطلدب تنهدا در مدورد گفتگدو¬هدا و رؤیدت
خداوند صاد است ،در کل ساختار متن مقاالت ،خداوند با شکوه حاور دارد؛ آنگونه که شدمس در کدودکی بدرای
رسیدن به مقام شهود و دیدار با خداوند از خوردن و آشامیدن پرهیز می-کند (شمس)641|1: 6734،
سپهساالر نیز در رساله¬ی خود می¬نویسد« :و هم در مثنوی ولدی بیان شده است که روزی حارت خداوندگار –
قدسنااهلل بسره -در غیب مشاهده کرد قطبی را که هار هزار مرید داشت ،همه ولی و به حق رسیده در له از حدق
حالتی و مقامی می-خواست که بدان نرسیده بود و در تمنای آن یارب یارب می¬گفت ،تا حدی کده بده موافقدت او
اجزای زمین و آسمان و ارواح علوی و سفلی یارب می¬گفتند و هم در آن وقت نور خدا به مقدار سپری بدر گدوش
دون سده بدار مکدرر شدد موالندا
موالنا شمس¬الدین تبریزی عظم اهلل ذکره – می¬زد و می¬گفت :لبید لبید
شمس¬الدین فرمود :الهی! یارب آن شیخ لبی می¬گوید ،لبی با او گو در حال پی این سخن نور پیاپی بر گدوش
می¬زد و می¬گفت :لبی لبی » (سپهساالر )671-671 :6731،در اینجا نیز شأن و شکوه شمس تا بدانجا است کده
به خداوند بگوید ،شیخ را لبی بگو و خداوند لبی می¬گوید مقام شمس در نزد خداوند آنگونه است که خداوندد
پاسخ قطبی را با هار هزار مرید و به همراهی کائنات از اجزای زمین و آسمان و ارواح علوی و سفلی نمی¬دهدد و
تنها با یکبار خواستن شمس ،پاسخ می¬دهد این لبی گفتن شاید متأثر از این مکاشفه عمر باشد که در مقاالت بیان
شده است« :امیرالمؤمنین عمر روی اهلل عنه هل سال خدمت صنم می¬کدرد و حاجدت از صدنم مدی¬خواسدت و
می¬گفت :ای صنم ،صمد می-گفتش :لبی » (شمس)113/6 :6734،
شمس گر ه از دیدنِ "معاینه" "با این شم" ندین بار سخن گفته است و به نظر می¬رسد که همین بیناییِ ظداهر
را مد نظر داشته اما مکاشفات وی همانگونه که دیده شد ،بیشتر مکالمه و گفتگوی دو جانبه با خداوندد بدوده اسدت
عبارات نسبتاً زیادی می-توان در مقاالت یافت که نشان¬دهنده¬ی تأکید شمس بر رؤیت ظداهری خداوندد توسدط
ولی یا حتی مرید ولی دارد (شمس )616-611/1 :6734،شمس از همان کودکی به دنبال رؤیت خداوند به صدورت
"معاینۀ" است با توجه به این که در همان زمان گفتگو با خداوند را نیز "مشافهۀ" و بی¬هدیچ "واسدطه¬ای" آرزو
دارد و بعدها نو مکالماتش با خداوند "مشافهۀ" است؛ مدی¬تدوان ندین فدرض کدرد کده رؤیدت خداوندد را نیدز
"معاینۀ" تجربه کرده است «گفتم مرا ه جای خوردن و خفتن؟ تا آن خدای که مرا همچنین آفرید ،بدا مدن بدا مدن
سخن نگوید بی¬هیچ واسطه¬ای ،و من از او یزها نپرسم و نگوید ،مرا ه خوردن و خفتن؟ برای آن آمده¬ام کده
می-خدورم از عمیدا؟ دون ندین شدود و مدن بدا او بگدویم و بشدنوم معایندۀً مشدافهۀً آنگده خدورم و بخسدبم »
(شمس)673/1 :6734،
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شمس حتی برای مکالمه¬ی حارت موسی با خداوند و درخواست رؤیت خداوند تأویل متفاوتی ارائه مدی¬دهدد
پاسخ "لن ترانی" خداوند اینگونه تأویل می¬شود که« :یعنی اگر نان خواهی دید ،هرگز نبینی این مبالره اسدت در
انکار و تعجب؛ که ون در دیدن غرقی ،ون می¬گویی بنمای تا ببینم؟ و اگدر نده دون گمدان بدریم بده موسدی،
محجوب¬اهلل و کلیم¬اهلل که بیشتر قرآن ذکر اوست » (شمس )634/6 :6734،همانطور که در این عبارات بده خدوبی
دیده می¬شود ،کسی که کلیم¬اهلل است ،نمی¬تواند محجوب¬اهلل باشد پس همین بینش در مورد خود شدمس هدم
می¬تواند صاد باشد؛ را که وی نیز بارها در مقام گفتگوکننده با خداوند قرار گرفته است نکته¬ی جالدب اینکده
این تأویل یا تفسیر خود را حقیقدت مدی¬داندد و تعجدب مدی¬کندد از اینکده کسدی آن را درک نکندد « دون روا
نمی¬داری که درویش حقیقت ،تفسیر گوید موسی را » (شمس )616/1 :6734،در جای دیگدر نیدز اشداره دارد کده:
« ون ولی ببیند ،بلکه مرید ولی ،گونه بر نبی محجوب باشد » (شمس )616-611/1 :6734،در ایدن قطعده رؤیدت
نکردن خداوند را برای حارت موسی غیر ممکن می¬داند «زهی روا ندارد که موسی کلدیم¬اهلل ،خددا را ببیندد »
(شمس)743/6 :6734،
در جای دیگر نیز با تأویلی که از ک:م حق¬تعالی دارد ،به نظر می¬رسد که دیدار خداوند را بدا شدم ظداهر تاییدد
می¬کند« :سترون ربکم این سین ه سین است؟ سین تعجیل؟ با اینها بگویی؟ اکنون کو بالری؟ گویم تا ده فهدم
کرده باشند از آن! بالری این است که معاینه ببینند و من کان فی هاه اعمی فهو فی االخرۀِ اعمی آخدر از ایدن ودریر
ظاهر نمی¬خواهد باید که معاینه با این شم ببیند » (شمس)173/6 :6734،
اف:کی در یکی از حکایات خود ،ارتباط مستقیم شمس با خداوند را این¬گونه توصیف مدی¬کندد :شدمس بدر سدر
گروهی که از حدِّ ثنا سخن می¬گویند فریاد می¬زند که «خود یکی در میان شما از حد ثنی عن ربی خبری نگویدد؟
و تا کی به عصای دیگران به پا روید؟» (اف:کی )143-143/1 :6731،پس شمس ،آنچه را کده دربداره¬ی رؤیدت یدا
گفتگوی با خداوند بیان می¬کند ،براساس تجربه¬ی شخصی خود بیان مدی¬کندد "بده عصدای دیگدران رفدتن" را
نمی¬پایرد
اما در باب تجسیم خداوند در مقاالت ندان سخنی به میان نیامده جز آنکه شمس یکبار درباره¬ی رؤیدت خداوندد
در هره¬ی کیمیا خاتون ،همسر خود می¬نویسد :شمس به موالنا «فرمود که خداوندد تعدالی مدرا نددان دوسدت
می¬دارد که به هر صورتی که می-خواهم بر من می¬آید؛ این دم به صورت کیمیا آمدده بدود و مصدور شدده؛ پدس
احوال بایزید نین بوده باشد که حق تعالی به صورت امردی برو مصور می¬شدد » (شدمس« )173/1 :6734،ودمناً
تجسیم ،همواره به صورت "تمثّل" اتفا می¬افتدد کده مفهدوم آن از آیده¬ی "و تَمَثّدلَ لَهدا بَشَدراً سَدویاً" ()63/63
درباره¬ی تمثّل جبرائیل بر حارت مریم گرفته شده است » (فوالدی )711 :6733،و عدین¬القادات مدی¬نویسدد:
« ون صاحب بصیرتی گوید :رأیت ربی فی صورۀ امردٍ أجردٍ ،راست بُوَد و از ایدن ،هدیچ الزم نیسدت کده خددای-
تعالی -به صورت امردی بُوَد ،زیرا که بُوَد که در خواب ببیند یا در غیبت ،و کسی که راه خدا رفته بُوَد ،در بدایت ،او
را این معلوم گردد که خدای -تعالی -را همه صورتی بتوان دید و حسین منصور ح:ج ،خود صدریح بگفتده اسدت،
البل در علم تعبیر گفته¬اند که خدا را در صورت مادر و پدر و استاد در خواب ببینند و هر یکی را تعبیری بُوَد دیگر
و دوستی مرا گفت از ثقات که خدای –تعالی -را در خواب دیدم بر صورت مادر خویش ،گویی که ایدن کدس را در
خابر آید که خدای-تعالی -به صورت مادر اوست؟ هیهات! اگر کسی گوید :رأیت عدوی فی صدورۀ حیدۀ ،راسدت
بود و این کسی داند که ظاهر صورت دشمن نه ظاهر صورت مار است ،اما در حقیقت ،مشارکت هست و هر کده در
خواب ،خدا را بیند ،البد فی احسن صورۀ بیند » (عین¬القاات )763-717/1 :6711،به نظر می¬رسدد ایدن نگدرش
نیز تحت تأثیر این حدیث نبوی است که «هستی همه زبان حق است آن نان که خواهد ،هر ده خواهدد ،بگویدد،
نان که مهتر ( ) گفت :نطق اهلل علی لسان عمر » (بقلی)134 :6733 ،
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در مقاالت شمس ی بار نیز سخن از مکاشفه¬ی صوری به وسیله¬ی حاسه¬ی بویایی شده است «حدق تعدالی را
خود بوئی است محسوس ،به مشام رسد نانکه بوی مش و عنبر ،اما ه ماند به مش و عنبر! ون تجلی خواهدد
بود ،آن بوی مقدمه بیاید ،آدمی مست مست شدود » (شدمس )673/1 :6734،در ایدن قطعده ،بدا توجده بده واژه¬ی
"محسوس" در ک:م شمس به نظر می¬رسد که در این مکاشفه¬ی حسی ،حس ظاهر را در نظر دارد
نتیجه¬گیری
نمود مسأله¬ی مهم عرفانی "مکاشفه" و "معاینه" در مقاالت شمس به بر بیانی گوناگونی ،در خور تأمل و تعمق
است تشخّص و برجستگی این¬گونه اصط:حات عرفانی که دامنه¬ی بسیار وسیعی دارد و شدامل اندوا و اشدکال
گوناگون و درجات مختلفی است ،در مقاالت شمس ،از آنجا ناشی می¬شود که خوانندده بدا ندو بیدان و گدونگی
گفتار و حتی نگرشی متفاوت از سایر عرفا ،روبرو می-شود که نشأت گرفته از خلدق¬وخدوی و روحیدات متفداوت
نویسنده آن است با بررسی انتخاب واژگان و بافت ک:م متن مقاالت ،به-خدوبی روشدن مدی¬شدود کده شدمس در
ومن بیان بعای از تجربیات شهودی و درونی خود ،به برتری مقام معنوی و روحانی خویش اشاره می¬کندد ندو
گفتگوی شمس با خداوند ،از گونه¬ی گفتگوی دو انسان هم شأن اسدت کده گداهی منجدر بده تعارفدات معمدول و
احترامات عرفی انسانها به یکدیگر می¬شود و حتی گاهی شمس در جایگاهی قرار می¬گیرد که خداوندد بده دلیدل
شأن و مرتبه¬ی واالی وی ،از او کسب تکلیف می¬کند
شمس گر ه قائل به رؤیت خداوند در این حیات و جهان آخرت است ،امدا در مقداالت ،رؤیدت خداوندد در صدور
گوناگون آنگونه که در مکاشفات دیگر عرفا معمول است ،ندان نمودی ندارد تمثل یا تجسدم خداوندد در مقداالت
فقط یکبار در هره¬ی کیمیا خاتون بیان شده اسدت در مکاشدفات شدمس و مسداله¬ی رؤیدت ،قدوه¬ی شدنوایی
اهمیت بیشتری دارد؛ را که شمس بدون اشاره به صور یا صورت خاصی از خداوند به گفتگو و مکالمه¬ی خود با
خداوند می¬پردازد شخصیت صریح شمس ،در اثنای گفتگوی او با خدا و سخن گفتن درباره¬ی شهودات خود بدا
خدا ،کام ً:در بافت جم:ت و عبارات وی مشهود است؛ جم:ت مستقیم و ب:واسطه در ساختاری بدون زینت بیدان
شده¬اند بیشتر نمونه¬ها در مقاالت برای بیان شخصیت بی¬پروای شمس بیان شده¬اند و نه برای بیانِ مکاشدفات
؛ به عیارت دیگر ،شمس در بیان مناظرات خود با خداوندد قصدد دارد شخصدیت بدی¬پدروا و قدابع خدود را بدرای
مخابب بیان کند این صراحت گاهی به مناظره با خداوند می¬انجامدد و گداهی حتدی نسدبت بده واکدنش خداوندد
بی¬تفاوت می¬شود
مخابب در این حالت احساس می¬کند که شمس ،در مقام ناز است و خداوند در مقام نیاز گاه نیدز انجدام امدری از
برف خداوند معطل به تصمیم شمس می¬شود و یکبار لبی گفتن شمس ،سدبب مدی¬شدود کده خداوندد تصدمیم
بگیرد
اما در مورد دیدن عوالم غیب و بهشت و جهنم و قیامت ،در مقاالت ،کاربرد فعل دیدن ،بداالترین بسدامد را دارد؛ بده
عبارت دیگر ،حاسه¬ی بینایی در این موارد ،اهمیت بیشتری دارد این مسأله می¬تواند از بن¬مایده¬هدای ذهندی و
هستی¬شناسی شمس ریشه بگیرد؛ را که در این نگاه ،عالم حجابی است برای رسیدن به حقیقت این پدرده¬هدا
باید از جلوی شم سال برداشته شود تا بتواند حقیقت را ببیند
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