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چکيده

شطحيات به دليل پيوند گستردهای كه با تجارب روحي و ضمير ناخودآگاه ،زبان و ادبيات ،دين و تجارب مذهبي ،اجتماع و
شرايط فرهنگي دارند ،در مواجهه با تفسير ،اغلب پيچيده و گاه بيمعنا قلمداد ميشوند .حال آن كه جستوجوی معنا از
جمالت شطحي به طور طبيعي نيازمند علم معاني و كشف معنای ثانويه جمالت است .اينكه دقيقاً بتوان به معنای اصلي و
نيّت حقيقي يك شطّاح دست يافت ،انتظار ناممكني به نظر ميرسد (كه البته در ادبيات معنای قطعي وجود ندارد ،بلكه

هالهای از معناست كه متن ادبي را هنرمندانه ميكند)؛ همچنان كه از نگاه هرمونتيكي معنای واحد و اليتغيری وجود ندارد.
اما علم معاني با شيوهای ادبي و نظاممند ،ابهامها و پيچيدگيهای يك شطح را ميگشايد و معنای دروني و نزديك به حقيقت
را كشف ميكند .مسلماً معاني ثانوی جمالت بر اساس شرايط و حاالت و مقتضيات است كه به وجود ميآيد و علم معاني
نيز جمالت را بر همين اساس (مطابقت كالم با مقتضای حال) تفسير ميكند .اين نوشته نظريۀ حاضر را بسط خواهد داد.
کليدواژهها :شطح ،علم معاني ،معاني ،معاني ثانوی جمالت ،هرمونتيك

مقدمه

 .1شطح در لغت به معني حركت شديد آسياست .در اصطالح صوفيان ،عبارتي پارادكسيكال است كه يك جنبه از جوانب مختلف
اجتماع نقيضين در آن ،مخالفت با ظواهر ديني يا اعتقادی است (ر.ك :گوهرين :1831 ،ج 1،11؛ فوالدی .)132 :1831 ،گويا نخستين

بار خواجهعبداهلل انصاری در طبقاتالصّوفيهاش از اين اصطالح استفاده كرده است .امّا پيشينۀ معنايي و اصطالحي آن را بايد در
آموزههای اديان و مذاهب و بزرگان معنوی جستوجو كرد .چنان كه شطحيّات كتب مقدّس ،شطحيّات انبيا و اوليا ،مقدّم بر شطحيّات
عرفای اسالمي است (ر.ك :فوالدی132 ،1831:و.)133
 .1معنای ثانوی جمالت ميتواند دربارة متون غيرادبي نيز مطرح شود و مختص متون ادبي نيست .هر متني كه با هنر ارتباط دارد ،با
علم معاني تفسيرپذير است .ريشههای اين نوع مباحث ،در تفسير متون ديني مربوط به اديان و فرقههای مختلف ،همچنين در ادبيّات
نمادين و اسطورهای پيگرفتني است .يكي از آشكارترين كاربردهای آن ،در فقه اسالمي و علم اصول است كه با اصطالح منطوق
(لفظ) و مفهوم (معنای پنهان در كالم) از آن ياد ميشود (ر.ك :مطهری .)21-8 :1831 ،بنابراين شطحيّات ،حتّي اگر از ديدگاه ادبي
بررسي نشوند ،همچنان ميتوانند در قلمروی علم معاني طرح شوند.
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امّا بر اساس نظريّۀ ريچاردز 1دربارة جمالت ادبي ،كه همۀ انواع آن را ،چه خبری چه انشايي ،جزو جمالت انشايي ميداند (ر.ك:
شميسا ، )113 :1812 ،نتيجۀ يك متن ادبي ،تأثيرگذاری در نفس مخاطب و تغيير حاالت روحي و فكری و عاطفي اوست .نوع
تأثيرگذاری اثر ادبي ،گاه بنا به مقتضای حال مخاطب دستخوش تغييرات و نوساناتي ميشود .اين نكته يكي از اساسيترين داليل
برداشتهای متعدّد و متفاوت از يك متن است .نقش علم بيان در گستردگي معاني جمالت نيز بسيار مهم است .در تشبيه و استعاره،
وجه شبههای متعدّد يا مركّب ،نبود نشانههای تأنيث يا تذكير ،استعارههای بدون قرينۀ صارفه (نماد ،رمز) ،يا ذكرنشدن وجه شبه،
معاني چندگانهای را در اثر ادبي ميگنجاند كه گاه مخاطب بايد بپذيرد كه معنای برگزيدهای وجود ندارد و اين شبكهای از معاني است
كه در فهم متن دخالت دارد؛ همان طور كه جرجاني ميگويد« :كأنّها أقطابٌ تَدورُ عَليهاالمَعاني في مُتصرّفاتِها وَ أقطارٌ تُحيطُ بِها مِن
جِهاتِها» (جرجاني.)11 ،1841:
با اين نگاه ،علم معاني محدودهای به وسعت معاني ثانوی جمالت ،انواع ايهام ،نماد ،استعاره و رمز ،تشبيه و وجه شبه را شامل
ميشود .شايد اگر اين بخش از بالغت را كه مربوط به علم معاني ميشود« ،بالغت هرمونتيكي» بناميم ،مناسبتر باشد؛ زيرا فن بالغت
معاني متعددی را بر متن حمل كرده است كه برداشتهای متعدد طبيعيترين نتيجه آن است .اين نگرش ،با تكيه بر بنيادهای سنتي،
ارائهای جديد و در عين حال قانعكننده در برابر شطحيات و ساير متون باز ميتواند باشد .بر اساس همين نوع تحليل ،همزمان با
پيدايش ادبيّات جديد در اروپا ،ماالرمه 1زبان را به دو دستۀ آني و خام (زبان معمولي) ،و اساسي (زبان شاعرانه) تقسيم كرد كه در آن،
زبان شعر زباني مستقل از زبان عادی است و مديون آن نيست .همان گونه كه زبانشناسان نيز برای تأكيد در تفاوتهای معنايي در
بخشهای مختلف زبان ،تمايز زبان ادبي و زبان عادی را در مباحث خود گنجاندهاند؛ به عنوان نمونه ياكوبسن 8كاركرد بالغي زبان را
از استفادة روزمرة آن جدا ميداند (ر.ك :سيد حسيني :1838 ،ج.)212 ،1
با ارتباط روشني كه ميتوان بين علم معاني و هرمونتيك يافت ،ذكر يك نكته همچنان ضروری است :رسالت علم معاني و
هرمونتيك ،هر دو ،تفسير متن بر اساس زبان و تمركز در زبان است« .تمركز» حتّي گاهي ممكن است به وسيلۀ قرينههای غيرلفظي و
مفهومي ايجاد شود .در هر صورت ،اين قرينهها در رساندن معنای ثانوی جمالت ،نقش مهم و مفيدی دارند و بخشي از زبان متن
شمرده ميشوند .درباره شطحيات هميشه آن قرينۀ مفهومي و شرايط ويژه را بايد در نظر داشت .اينكه يك متن عرفاني ذوقي و حتي
گاه مدرسي ،هر لحظه ممكن است وارد تجربهای فراطبيعي شود كه يك سمت آن انسان و سويۀ ديگر ،هرگونه عالم غيرمادی ،از
ملكوت تا جبروت است.
 .1شطح و علم معاني
بارزترين دشواری متون شطحي ،تطابق نداشتن معنای اوّليه با زيرساختهای عقالني و گاه وحياني است« :در زير جبّۀ من جز حق
نيست» (روزبهان بقلي .)218 :1833،امّا داليل و شواهد تاريخي و ادبي باقيمانده دربارة بزرگان عرفان و تصوّف چنان است كه
مخاطب را قانع مي كند كه مثالً مرداني به وسعت فكری و روحي بهاء ولد ،موالنا ،شمس تبريزی يا روزبهان بقلي جزو مجانين يا
بددينان نبودهاند؛ بلكه از عميقترين شخصيّتهای معنوی تاريخ عرفان شمرده ميشوند .پس قسمتهايي از آثار اين دسته از عرفا ،كه
به «شطحيّات» معروفاند ،چگونه توجيه ميشوند؟ اينجا دو نوع پاسخ وجود دارد :يا شطحيّات را سخنان بيمعني بدانيم ،يا بپذيريم
كه معاني ثانوی و ديگری دارند و بايد در پي كشف آن باشيم .ما محال بودن فرض اوّل را بر اساس عقل و منطق ،قطعي تلقّي ميكنيم.
چنانكه يكي از آموزههای عرفا دوری از امور لغو و بيهوده است.
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داستان زندگي برخي از عارفان بزرگ تأكيد خاص بر اين مطلب است .نوع تنبّه ابراهيم ادهم (ر.ك :هجويری )123 :1833 ،يا فضيل
عياض (ر.ك :همان )123 ،ميتواند نمونهای از شواهد مكتوب اين تحليل باشد؛ برای مثال و بنا به گواهي جامي ،كه بر اساس
يادداشتهای يافتهشدة بهاء ولد از دوران خردسالي موالنا نقل ميشود ،مولوی با كودكان ديگر بر بام خانۀ پدرش سير ميكرد .كودكان
تصميم ميگيرند از بام اين خانه به بام خانۀ ديگر بپرند .مولوی آنها را از اين كار منع ميكند و ميگويد« :اين نوع حركت از سگ و
گربه و جانوران ديگر ميآيد .حيف باشد كه آدمي به اينها مشغول شود .اگر در جان شما قوّتي هست بياييد تا سوی آسمان پريم»
(جامي .)241 :1812 ،بر اساس چنين شواهدی ،قائل به معنادار بودن شطحيّات هستيم و شطحيّات عرفا را بر پايۀ دستاوردهای علم
معاني رمزگشايي ميكنيم .ظاهر كالم شطحآميز همواره دالّ بر معاني و مدلولهای پنهاني ،غيرمستقيم و ثانوی است .مخاطب برای
رسيدن به مقصود عارف ،ناگزير است رمزِ شطح را كشف كند .همين كه مخاطب وجود «رمز» را در شطح ميپذيرد ،در حقيقت
پذيرفته است كه معنای ثانوی ،معنای حقيقي جمله است.
جمالت شطحي همواره رويهای چنداليه دارند كه هركدام از اليهها ،به ويژگي متفاوت و مجزّايي در ادبيّات شطح داللت دارد؛ يعني
اساس شطحيّات ،بر پنهان بودن معاني حقيقي و اصلي در زير پردههای الفاظ و عبارات است .هرچه در ظاهر كالم شطحآميز وجود
دارد ،ظرفي است كه معاني مورد نظر عارف در داخل آن گنجانده شده است .طبق آنچه از ظاهر شطح و معنای آن ميتوان فهميد،
ادبيّات شطح سه ويژگي مشخّص دارد:
 .1.1هنري و ادبي بودن زبان شطح:
اغلب شطحيّات در زبان فارسي ،قسمتي از ادبيّات و زبان ادبي محسوب ميشوند و ويژگيهای هنری و ادبي برجستهای دارند .بهاء
ولد مينويسد« :در نماز آمدم ،به اهلل نظر ميكردم چنانكه صفت كنند حور را ،نيمهاش از كافور است و نيمهاش از زعفران و مويش از
مشك» (بهاءولد :1821 ،ج .)3 ،1طبق تعاليم دي ني و اعتقادات كالمي فرق مختلف ،ديدن خداوند برای هيچ موجودی با هر مقام
معنوی در اين دنيا ميسّر نيست .چنان كه موسي كليماهلل(ع) در برابر درخواست ديدار پروردگار ،سرانجام به تنزيه خداوند از ديده
شدن و تجسّم اقرار ميكند (ر.ك :قرآن كريم ،اعراف .)128/پس فعل «نظر كردن» با توجّه به ادامۀ توصيفات ،و نيز برپايۀ
پيشزمينههای اعتقادی ،بايد در معنايي غير از معنای اوّليّه به كار رفته باشد .در دنبالۀ كالم« ،نظر كردن» معنايي معادل «يافتن قلبي» و
«تجربه كردن» را ميرساند ،نه «ديدن با چشم».
بهاء دريافت قلبياش از حضور خداوند را با صفات «حور» تصوير ميكند تا همچنان تقدّس و تجرّد در توصيفاتش باقي بماند.
نيمي از كافور ،نيمي از زعفران ،مويش از مشك؛ تصويری با چنين جمال و عطر و پاكي ،بر اساس سنّتهای مذهبي ،تجلّي رحمت
خداوند بر بندگان است .بهاء مشمول رحمت شدن خود را در نماز ،و درك آرامش و زيبايي حضور خداوند را با زباني ادبي و استوار
بيان ميكند .اين نوع شيوة بيان در سرتاسر «معارف» جريان دارد :آميزهای از شطح و هنر ،رمز و تصوير؛ بازسازی صحنۀ يك تجربۀ
روحي به وسيلۀ توصيف جزء به جزء وقايع و تصاوير ،كه اغلب تجارب معنوی بهاء ولد را مستعدّ تبديل شدن به داستانك كرده
است.
بنابراين ،زبان شطح بيشتر اوقات زباني ادبي و هنری است و مخاطب هنر و ادبيّات ،معموالً انتظار دارد كه معنای اصلي ،همان
معنای ظاهری كلمات نباشد ،كه اگر اينگونه باشد ،چه تفاوتي بين خبر و انشا ،و زبان علمي و زبان ادبي وجود خواهد داشت؟ پس
معنای ثانوی ،الزمۀ هنر و ادبيّات است؛ همان طور كه الزمۀ زيبايي و لذّت در هنر نيز كشف معنای ثانوی است« :اهلل چون صنع
ميكند در هر جزو من ،و همه خواطر و مزه از اهلل هست ميشود همه روی سوی اهلل آورده چنانكه ...فرزندان چو دانۀ مرواريد گرد
پدر جوان درآمده و با وی بازی ميكنند و يا چون كبوتران و گنجشكان گرد كسي كه خورشان ميدهد درآمده باشند جيوجيو ميكنند
و به هر جای وی برمينشينند» (بهاء ولد.)11-11 :1883 ،
عنصر تشبيه در اين نوع شطحيات در متعادل كردن معنای شطح و راهنمايي ذهن به سمت معنای ثانوی ،كاربرد مؤثری دارد .گويي
كه تجربهای شهودی قابليت روايي دارد و مخاطب نيز ميتواند در درك آن تا حدی سهيم شود ...« :تا فرمود كه مهيمنام جذب مسبل
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مرغ چنان نپرد در محافظت فرخ خود كه من دوست خود را زير بال خود دارم تا نااميد نشوی كه اهلل جنس من نيست ،مرا به خوشي
جمال خود مؤانستي ندهد ،كه از هيچ جنسيت آن خوشيت نباشد كه از من باشد» (همان .)18 ،ضمن آنكه در اينگونه شطحيات كه
عناصر تشبيهي و استعاری تصويرساز فضاهای شهودی اند ،حاالت روحي خود عارف در شكل و طرحِ شطح سهيم است كه در ادامه
به آن پرداخته شده است.
تعريفي كه بودلر از كار شاعرانۀ حقيقي ارائه ميكند ،با ادبيّات شهودی شباهتهايي دارد .او معتقد است كار شاعرانۀ حقيقي ،تخيّل
است؛ نه به عنوان آفريدن جهاني خيالي ،بلكه كشف فوق واقعيّتي كه در دنيا وجود دارد .هر شيئي ميتواند با وابستگي به حالتي
روحي و از طريق خالفآمد عادت ،مظهر همۀ ژرفای زندگي باشد (ر.ك :سيدحسيني :1832 ،ج.)214 ،1
قسمتهايي از معراجيّۀ بايزيد نيز قابليّت ادبي دارد« :در وحدانيّت مرغي شدم ،جسم از احديّت و جناح از ديموميّت .در هوای
بيكيفيّت چند سال بپريدم تا در ميان ازليّت رفتم .درخت احديّت ديدم :بيخ در زمين قدم داشت و فرع در هوای ابد .ثمرات آن
درخت جالل و جمال بود .از آن درخت ثمرات بخوردم( »...روزبهان بقلي .)31 :1833 ،بايزيد برای نماياندن تجربۀ فرازمينياش از
مشبهٌ به «مرغ» استفاده كرده است تا پرواز ذهن از قلمروی زندگي زميني را در لحظههای مكاشفه ملموستر سازد .يا كيفيّت صحرايي
را كه در آن پرواز كرده است ،با تشبيهات بليغ (تشبيه عقلي به حسي) به تصوير ميكشد .بسياری از شطحيّات را ميتوان از همين
منظر بررسي كرد.
قابليّت هنری در ادبيّات عرفانيِ بازمانده به زبان فارسي ،گاه در حيطههای متنوّعي از ادبيّات ظاهر ميشود .مانند توصيفات
نمايشنامهای شمس در مقاالت ،مثالً در داستان او با كودك شوخ نافرمان (ر.ك :شمس تبريزی ،)131 :1832 ،توصيفات نقّاشيوار از
تجارب عرفاني (ر.ك .بهاءولد :1821 ،ج ،)3 ،1توصيفات موزون و شعروار در متون منثور (ر.ك :شمس تبريزی )811 :1832 ،و اشعار
شطحي مولوی و عطّار .گاه يك عبارت عرفاني با تكيه بر جنبۀ ممتاز ادبياش ميتواند حالتي را شرح دهد يا تفسير كند« :سخن بر من
فرو ميريخت ،مغلوب ميشدم .زيرِ سخن ميايستادم از غايت مغلوبي» (همان) .كارل ارنست 1در تحقيقي عالمانه به خصايص بالغي
شطحيّات ر وزبهان پرداخته و معاني ثانوی اين نوع كاربرد واژگان و ادبيّت آن را در تفسير برخي عبارات توضيح داده است« :روزبهان
گهگاه از صنعت بالغي دوباره گويي كلمات خويش برای نشان دادن تنزيه يا استعالی الهي استفاده ميكند .در اين شيوه ،او ممكن
است كلمهای را كه محدودة معنايي آن مشخّص است ،در وصف خداوند به كار ببرد ،ولي در عين حال خاطرنشان ميكند كه خداوند
فراتر از آن محدودة معنايي ميرود :اين مقام نزديكيِ نزديكي ،قربِ قرب ،وصلِ وصل است» (ارنست .)34 ،1811:حتّي شرحي كه
روزبهان بر شطحيّات عرفا نوشته است ،عالوه بر اهميّت عرفاني ،به لحاظ ادبي و زبان شاعرانهاش اثری بينظير در ادبيّات عرفاني
است.
«در قيامم پای درد گرفت .گفت اهلل از من بخور به مراد و چو براقي در بر و بحر و در هوا چون باد مست ميرو( »...بهاءولد:1883 ،
 .)11معنای ثانوی «خوردن» مركز ثقل اين شطح است :برخوردار شدن؛ و به قرينۀ ادامۀ عبارت كه مانند براقي قدرت ميگيرد،
برخورداری از لطف الهي ،اشارة اصلي آن است.
نكتۀ مهمي كه دربارة زبان عموماً و زبان ادبي و شطحي خصوصاً بايد در نظر داشت ،نارسايي ذاتي زبان در انتقال كامل مفاهيم و
حقيقت مفاهيم است .طبق نظر زبانشناساني چون گادامر 1و برخي منتقدان آثار ادبي ،كه اين نارساييها را دريچهای به سمت
هرمونتيك ميدانند (ر.ك :كوزنزهوی48 :1811 ،و ،)114-112ميتوان نتيجه گرفت كه چون شطح با زباني ادبي ارائه ميشود ،لزوماً
معاني ثانوی است كه در كشف معنا يا رفع ابهام آن مؤثّر است؛ چراكه طبق تئوری ريچاردز ،زبان ادبي جزو جمالت انشايي است و
معنای اصلي متن ،غيرمستقيم بيان ميشود .ضمن آنكه معنای واحدی برای اين متنها وجود ندارد و در جمالت و عباراتش صدق و
كذب مطرح نيست.
1. Ernst
2. Gadamer
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نقش اين نوع از ادبيّات در جوامع ،تأثير در روح و ذهن مخاطب و تحريك حاالت و احساسات و برداشتهای اوست .عارفي در
مقام بهاءولد ،خود به گنگي زبان و عبارت در برابر شهود اعتراف ميكند و قبض روحي و عجزِ اين لحظات را اوج بندگي ميداند« :به
شك شده بودم كه من هيچ ميدانم يا نميدانم يا خيال است يا هيچ نيست .چو بر لفظها اعتماد نيست و بر روشها هيچ اعتماد
نيست .گفتم آخر و هم رنجي هست و هم راحتي هست چو اين هر دو محسوس به من برميزند اكنون اهلل كسي است كه اين هر دو
از قِبَل وی ميآيد .اكنون لرزاني من هست يا از راحت و يا از رنج؛ بنده عبارت از اين لرزيدن است» (بهاءولد.)18 :1883 ،
 .1.1تأثير ضمير ناخودآگاه عارف در کيفيّت شطحيّات:
مطالعات روانشناسانۀ دو قرن اخير در حوزة ادبيّات ،كه اغلب با عنوان «نقد روانشناختي» از آن ياد ميشود ،ارتباط مستقيم بين آثار
ادبي و روان هنرمند را ثابت كرده است .نظريّههای سنّتي هرمونتيك ،و نيز نظريّههای فرويد 1و يونگ 1و شاگردان آنها ،از وجود دو
عنصر محرّك و مؤثّری به نام ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعي در پيشزمينههای خلق آثار ادبي خبر ميدهد؛ به اين معنا كه
هرمونتيك سنّتي همپای تئوریهای فرويد و يونگ ،ناخودآگاه آدمي را در هنر دخيل ميداند .بخشي از آثار ادبي كه ارتباط
مشخّصتری با دغدغههای معنوی ،روحي ،ذهني و عوالم مربوط به آنها دارد ،بيش از بقيّۀ انواع آثار ادبي ميتواند از منظر نقد
روانشناسانه بررسي شود .شطحيّات نيز از همين دسته است .شطحيّات بنا به اينكه منشأ ناخودآگاهانه و روحي دارد ،همواره با
درون ،باطن و عمق يك معنا در ارتباط است .به همين جهت برای رسيدن به درك قابلقبول از يك شطح ،بايد از ظاهر الفاظ عبور
كرد تا به اليههای بعدی راه يافت .از اين لحاظ نيز شطحيّات برای آشكار كردن معنای ثانوی خود ،نيازمند علم معاني است؛ يا
حداقل برای فهم شطحيات بايد از علم معاني كمك گرفت« .بايزيد گويد :الهي تو آيينه گشتي مرا و من آيينه گشتم تو را» (روزبهان
بقلي.)118:1833 ،
از منظر ديني داستان خلقت حضرت آدم (ع) در تمام كتب آسماني ،نقطۀ آغاز پيوند و ارتباط آدميّت و الوهيّت است .ادامۀ اين باور
مذهبي پس از تغييراتي ،در اسطورههای ملل نيز به اشكال مختلف وارد شده است .مكالمۀ مستقيم خداوند و رسوالن يا برخي
انسانهای برگزيده ،معرفي انسان به عنوان نماد و خليفۀ خداوند در زمين ،برگزيدن نمايندهای از انسانها برای برخي خدايان آسماني
و تفويض اختيارات خدايان به برخي انسانها ،همگي در شكلگيری و تقويت باورهای انسان -خدايي در انديشهها و مكتبهای
معناگرا شده است .بازتاب اين باورها در ادبيّات عرفاني منجر به ظهور شطحيّاتي از اين قبيل ميشود .بنابراين در عبارت شطحآميز «تو
آينه گشتي مرا و من آينه گشتم تو را» ،معنای ثانوی «مرا» يا «من» ،نه فقط خود بايزيد ،كه نوع انساني با باورهايي ويژه است كه بنا به
داشتن شايستگي برقراری ارتباط با نيروی الهي يا برگزيده شدن از جانب خداوند ،مقامي بس رفيع دارد .همان طور كه معنای ثانوی
اين شطح برجستهسازی قداست انسان الهي است« :ابوموسي گويد كه ابويزيد از مؤذن اهللاكبر بشنيد ،گفت :من بزرگوارترم» (روزبهان
بقلي.)111 :1833 ،
شرح حال بايزيد در تذكرههای عرفاني مؤيّد همين تحليل است .او مردی عالم و حافظ قرآن بود و تقيّد به آداب و رسوم رسول
اكرم(ص) را برای هر انساني از ضروريّات ميدانست (ر.ك :حسنبن احمدعثماني .)83-83 :1832 ،پس نبايد طبق ظاهر عبارت ،به
گردنكشي و تكبّر بندهای نسبت به خداوندش حكم داد .اتّفاقاً معنای دقيق «اكبر» در زبان فارسي همان «بزرگوارتر» است .دو نوع
«بزرگوارتر بودن» در كنار هم ذكر شده است :دربارة خداوند ،و دربارة يك انسان .آنچه در زيرساخت انديشۀ بايزيد قابلتأمّل است،
ميزان توجّه و تأكيد او به قدرت روحي آدمي و ظرفيّت رشد و كمال جنبههای الهي يك انسان است .همان مفهومي كه در قرآن كريم
بارها بيان شده است .بنابراين شطحيّات در سايۀ كشف معاني ثانوی ،لزوماً يك ارزش و معرفت عميق را به مخاطب معرفي يا
يادآوری ميكنند كه در برخي اسطورهها ،بخشهايي از تاريخ مذهبي اقوام كهن ،و باورهای موجود و مستند اديان الهي همواره به
اشكال گوناگون ظاهر شدهاند .از اين منظر ،گاهي شطحيات با ناخودآگاه جمعي بشر ميتوانند توجيه و تفسير شوند« :ساعتي چون در
1. Freud
2. Jung
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خود بيقراری تمام ديدم ،گفتم آخر قرارگاه ادراكم كجا باشد ...قرارگاه آن يافتم كه من اهلل شوم كه همه چيزها به مراد من باشد از افنا
و از وجود و از قبض و از بسط و غيره مِن صفاتالكمال» (بهاءولد .)181-181 :1883 ،با توجه به اصل استخراج معنای شطح به
مقتضای حاالت گوينده (و شنونده) ،قيد «بيقراری»  -صفت و نشانهای انساني -انگيزة اصلي اين عارف در جستوجوی مأمن و
آرامگاهي روحي است .طبق سنن اساطيری و همچنين مذهبي ،پيوستن به مبدأ همواره از دغدغههای روحي انسان است .اين نوع
شطحيات ،كه محور اصلي آنها تمايالت انسان-خداگرايانه است ،پاسخي به يك خواستۀ بشری و گوشزد كردن اين گرايش دروني
به نوع انسان شمرده ميشود .بنابراين معنای ثانوی آن را همواره بايد در نظر داشت.
 .1.1تأثير مقتضاي حال مخاطب در تفسير شطحيّات:
وجه ديگر لزوم علم معاني در تفسير شطحيّات ،مقتضای حال مخاطب بر اساس تغيير شرايط است .مثال روشن آن تفسير «اناالحق»
حلّاج است كه يكي از پرتفسيرترين شطحيّات ادبيّات عرفاني است .معنای اوّليّه و ظاهری در شطح ،به سه دليل نميتواند معنای اصلي
و مورد نظر عارف باشد:
 .1.8.1ظاهر شطح همواره در تقابل با اعتقادات و انديشههای ديني يا سنّتي است .آشكارترين پيامد مخالفت با تابوهای اعتقادی ،طرد
و قتل مجرم است .همان گونه كه در شرح احوال برخي عرفا ،چنين سرنوشتي را دربارة عدّهای ثبت كردهاند .در حالي كه بيشتر
عارفان از پايبندترين انسانها به اصول بندگي بودهاند .در اين زمينه ،بهاءولد بارها بر تفاوت مسلك فقها و عرفا توجه كرده است« :امر
معروفِ وقت آن است كه قرآن و معاني وی ميخواني هركه را خوش آيد بگيرد ،اگر قوت باشد راست كني جهان را و نيز كاری كه
دين باشد طايفهای را ،چنان كه عارفي و اباحتي و مغي و غير وی درو نهي منكر نرود از آنكه نهي از منكر در دعوی رود كه معني
موافق آن نبود .چنانكه شرب از اهل اسالم ...و مقصود از نهي ،احتمال انتهاست چنانكه نهي الزم نيست كسي را كه داني كه انتها
نكند ...اين طريق فقهاست .طريق تصوف آن است كه سعي كنند تا آگهي ايشان از كار خلقان دور شود تا بريشان نهي منكر الزم نشود
و اگر كسي ايشان را خبر كند از فسادی ،ايشان گويند تو آگهي داری؛ بر تو الزم شود نه بر ما» (بهاءولد.)12 :1883 ،
 .1.8.1طبق عليّت تدوين بالغت برای كشف بهتر معاني آسماني از قرآن كريم ،معاني واال و مقدّس هرگز نميتواند در الفاظي محدود
به معانيِ اوّليّه ،به مخاطب منتقل شود .بلكه همواره مجموعهای از ابزارهای ادبي مانند رمز و نماد ،كنايه ،استعاره و تشبيه و مجاز ،يك
مفهوم و معنای مقدّس و متعالي را در اليههايي از الفاظ پوشش ميدهند تا برتر بودن و حقيقي بودن آن را از گزند معاني روزمرّه و
اوّليّه حفظ كنند .نتيجه اينكه معنای اوّليّه و ظاهریِ هيچ شطحي ،در قلمروی انديشههای واالی عرفان اسالمي نميگنجد .معنای ثانويّه
است كه اصل انديشه را طرح ميكند يا آن را ميپرورد .شطحيّاتي همچون «اناالحق» يا «ليس في جبّتي سویاهلل» هرگز نميتواند به
استناد معنای اوّليّه و ظاهری مورد قضاوت قرار گيرد .روزبهان بقلي در توصيف چنين تجاربي ،ضمن اشاره به عجز بيان و زبان،
سرانجام آن را «بينشان» مييابد« :كشف جهان ملك و شهادت ،اقداح شراب عشق است .كشف علم ربوبيت ،خود شراب عشق است.
چو جان از آن شراب خورد ،مست ابد گشت و جامۀ جان را به صبغ صبغهاهلل رشت .آن كشف را نهايت نيست .و عقل را در كشف
عشق روايت نيست .او كشف در كشف است ،ظاهر در باطن ،باطن در ظاهر ،آخر در اول ،و اول در آخر .از كشف چه گويم كه
كشف نشان ندارد .و نشانِ نشان درين باب ،بيان ندارد!» (روزبهان بقلي.)114-111 :1844،
 .1.8.8به دليل وجود محدوديّتها و مخالفتها نسبت به تعاليم عرفاني در بيشتر دورههای تاريخي ،عرفا مجبور بودند كالم تعليمي
خود را غيرمستقيم بيان كنند تا اهل ،آن را دريابند (هرچند هر كسي به فراخور فهم خود به «حقيقت» آن كالم دست يابد) و نااهل از
آن چيزی درك نكند .يا حتي برای به اشتراك گذاشتن تجربهای عرفاني با عالقهمندان و سالكان ،عارف ناگزير از استفاده از زبان است.
در حالي كه زبان گنجايي تجربۀ عرفاني را ندارد .در هر حال ،اين مسئله ،همان تأثير مقتضای حال مخاطب در تفسير شطحيّات است؛
شطحياتي كه برای مخاطب غيرمتخصص سرشار از نارسايي و بيمعنايي است .از سوی ديگر ،شطحياتي وجود دارد كه از نظر معنايي
نهتنها پوشيده و پيچيده نيست ،بلكه حتّي باصراحتِ دينستيزانهای همراه است كه گاهي برای عارف يا شاگردان و پيروان او خطرساز
شده است .در هر صورت ،تفسير هركدام از انواع شطحيات ،بيارتباط با احوال و ظرفيت روحي مخاطبان نبوده است .مخاطبي كه از
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منظر شرعي به اناالحق مينگرد ،با مخاطبي كه از منظر عرفاني ،يا مخاطبي كه با ذهنيّت تركيبگرای ايراني يا ذهنيّت تجزيهگرای
سامي (ر.ك :مظفّری ،)31-31 :1831،به آن ميپردازد ،به طرز آشكاری در تفسير خود تفاوتها و تضادهايي خواهند داشت.
ابوسعيد خرّاز نيز تفسيری بر اناالحق حالج دارد« :بنده چون باز حق رفت و به حق متعلّق شد و در قرب ساكن گشت ،عظمت حق
را مطالعه كند .بعد از آن نفس خود را با دون حق فراموش كند ،تا به حدّی كه اگر گويي كه از كجايي و به كجا ميروی ،جواب او
جز اين نباشد كه اهلل» .اين تفاوت در تفاسير و برداشتها ،نتيجۀ طبيعي تفاوت در پشتوانههای فكری طبقات و افراد است كه در علم
معاني ،برای رسيدن به معنايي مقتضای حال مخاطب ،رعايت آن الزامي است .اين نظريه جزو اصلي علم معاني و هرمونتيك است.
همان طور كه هرش 1نيز يادآور ميشود« :مفسّر وظيفه ندارد كه ذهنيّت واقعي و همهجانبۀ مؤلّف را بازتوليد كند» (واعظي:1831 ،
 .)213بلكه در اين مقام آنچه اهميّت دارد «موقعيّت ويژه» است؛ «حساسيّت به زمينه ،مكمّل ضروری و جفت ناگزير چندمعنا بودن
است» (كوزنزهوی .)11 :1811 ،پس گاه معاني ثانوی برخي شطحيّات ميتواند مربوط به رعايت شرايط و اقتضای حاالت مخاطبان
باشد.
طبق آنچه در سه بخش گذشته ارائه شد ،شطحيّات بخشي از زبان ادبي هستند كه منشأ روحي و ناخودآگاهانه دارند و بنا به اقتضای
حال مخاطب ،اليهای از معنای آنها كشف ميشود .بنابراين با تكيه بر تئوری ريچاردز ،شطحيّات اصالً محتمل صدق و كذب نيست؛
چراكه زبان ادبي محتمل صدق و كذب نيست .همان گونه كه تجارب روحي برای ديگران قابلآزمايش و تجربه نيست تا بتواند محل
صدق و كذب باشد .يوسفبن حسين رازی ميگويد« :من دانم كه نزول عيسي كي بود و خروج مهدی كي ،و از كدام قبيله عيسي زن
كند و چه از پشت او پديد آيد» (روزبهان بقلي .)143 ،1833 :اين قبيل شطحيّات بيش از آنكه جنبۀ خبری و قابليّت صدق و كذب
داشته باشند ،در اليۀ زيرين خود ،اشاره به اتّصال علم بنده به علم خداوند دارد ،و لزوماً از نوع خبر ابتدايي يا تأكيدی نيست.
پل ريكور 1در مقالۀ «رسالت هرمونتيك» ميگويد« :ما هرگز نميتوانيم به طور مستقيم فردی را بفهميم .فهم فقط در سايۀ كشف
تفاوت او با ديگران و با خود ما حاصل ميآيد» (كوزنزهوی .)14 :1811 ،علم معاني اين ظرفيت را در ارتباط هنری بين متن و
مخاطب ايجاد كرده است كه مخاطب متوجه تفاوتهای زبان ادبي و زبان روزمره شود و از اين تفاوت لذت ببرد .حال آنكه كشف
معنای ثانوی ،خود لذت ديگری است .نيز همان گونه كه مقتضای حال هر مخاطب ،سطح و اليهای از معنا را ميطلبد كه مخاطبِ
ديگر نميتواند صدق و كذب آن سطح و اليه را منكر شود .همان گونه كه روزبهان در شرح شطحيّات روايتي را به شاه شجاع نسبت
ميدهد كه «در مكّه چهل حجّ پياده به دو نان بفروخت و آن نان به سگي داد» (روزبهان بقلي .)124 :1833 ،اينكه شاه شجاع همان
شخصيّت تاريخي دورة حافظ است يا شخصيّت ديگری است (كه البته همان شاهشجاع كرماني است) ،و اينكه اگر همان شخصيّت
باشد ،آيا چهل حج در شرح احوال تاريخي او آمده است يا خير ،سدق و كذب معنای اوّليّه و ظاهری خبر را بررسي كرده است كه در
انتقال معنای موردنظر روزبهان چندان تأثيری ندارد .در حالي كه از ديدگاه عرفاني و ادبيّات شطح ،معنای ثانويّۀ اين جمله است كه
حامل پيام عرفاني است و صدق و كذب خبر انشايي از درجۀ اعتبار ساقط است .شايد بتوان از همان نظريّۀ معروف هرمونتيكي در
اينجا نيز بهره برد كه در متون باز (متون قابلتأويل) به تعداد مخاطب ،درك و معنا و تفسير وجود درد .بنابراين هميشه معنای ثانوی
وجود خواهد داشت.
 .1تفسير شطحيّات بر پايۀ علم معاني
با در نظر گرفتن ويژگيهايي كه برای جمالت شطحي از ديدگاه معاني ذكر شد ،ميتوان معنای ثانوی و باطني شطحيّات را تا حدّی
درك و تفسير كرد .چنين تفسيری فقط برای روشن كردن متن يا برگزيدن معنايي برای آن نيست .روشن شدن متن يعني روشن شدن
نسبي پشتوانههای فكری آن ،زمينههای هنری آن ،يعني روشن شدن ارتباطات متن با جهان بيرون از خود ،عملها و عكسالعملهای
1. Hirsch
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بين متن و دنيای غيرمتن .نقد تاريخي آثار ادبي ،نقد اخالقي ،نقد روانشناختي ،نقد زيباييشناسانه و شاخههای ديگری از نقد ادبي،
ارتباط تنگاتنگي با علم معاني و معنای ثانوی متون دارند .نقطۀ آغاز بسياری از انواع نقدهای ادبي ،توجّه عميق به متون از منظر علم
معاني است .معنای ثانوی شطحيّات رابطۀ انكارناپذير ميان ادبيّات عرفاني و سه زمينۀ تأثيرگذار مهم را آشكار ميكند؛ به طوری كه با
پذيرفتن وجود اين سه زمينه در پايههای شطح ،نظريّۀ «انزوای عرفا» (ر.ك :زرّينكوب )18 :1811 ،محل ترديد و تأمّل خواهد شد:
 .1.1ارتباط ادبيّات شطح و دين :تأثيرپذيری ادبيّات ملل مختلف از اديان و مكتبهای عقيدتي در جامعهشناسي هنر و ادبيّات امری
كامالً بديهي است .ادبيّات عرفاني بر پايۀ ستونهای متعدّدی بنا شد كه يكي از اين ستونها دين اسالم بود .البتّه تأثير مسلّم مذهب
تشيّع و اديان ديگری چون يهوديّت ،مسيحيّت ،مانويّت ،تعاليم بودا و احتماالً زردشت 1را نبايد فراموش كرد .به همين دليل ،در تفسير
شطحيّات غالباً بحثهايي مرتبط با اديان مختلف پيش ميآيد و حتّي گاه درك يك شطح به داشتن اطّالعاتي از يك مكتب عقيدتي
وابسته ميشود.
نكتۀ مهم ديگر اينكه تأويل و تفسير ،يا به عبارت دقيقتر هرمونتيك ،جزو جدانشدني متون آسماني و وحياني است و اوّلين كاربرد
آن در تفسير سخنان شطحآميز هرمس ،1رسول و پيامآور خدايان ،بوده است (ر.ك :داد .)121 :1838 ،پس ارتباط ادبيّات شطحي با
متون آسماني ،خود عامل ديگری در نياز متون شطحي به تأويل و تفسير خواهد بود« .گويند كه ابوحمزه (خراساني) چون آواز باد و
مرغ و حيوان و حركات عالم بشنيدی ،وجدش رسيدی و لبيك لبيك گفتي» (روزبهان بقلي .)114 :1833 ،پشتوانۀ فكری و اعتقادی
عارف در تفسير و تأويل اين قبيل شطحيّات ،معنای ثانوی شطح را آشكار ميكند .خود ابوالحسين نوری رفتار شطحآميزش را بر
اساس آيۀ وَ اِنْ مِن شَيءٍ اِلّا يُسَبِحُ بِحَمدِهِ وَلكن التَفقَهونَ تَسبيحَهُم (اسرا )24/توجيه كرده است؛ يعني چنين شطحيّاتي با پشتوانههای
مذهبي و زمينههای ديني است كه خلق ميشوند.
گاه نيز آيات قرآن كريم بر عارفي تأثيری ذوقي و عرفاني گذاشتهاست« :گفتم ای اهلل وعده كردهای كه وَ ما مِن دابَهٍ [فياألرضِ] الّا
عَلَياهللِ رِزقها ( )4/11مرا چون از طريق ظاهر درها برآوردهای روزی من از خود بده .مرا آن اسباب ميسر نميكني؛ هم شاهد خواهم
هم شراب و هم سماع و هم مسخره و هم حرمت و هم قدرت و هم مراد و هم مشيّت .اهلل الهام داد كه هـ و هواهلل عبارت است از
خوشيها و مرادهاء همه مخلوقات و زيادت بينهايت و مشيتهای مخلوقات و زيادت بينهايت؛ از من ميخور چنان كه نحل از گلها
تا همه اجزات عسل شود از آن كه محيي ماييم .احيا جز به خوشي نباشد و جز به مراد نباشد .و مميت ماييم اماتت جز به فراق
خوشي و مراد نباشد( »...بهاءولد )11 :1883 ،اين برداشت ذوقي از آيه ،و الهام گرفتن از خداوند ،معنای ثانوی «رزق» است؛ هر آن
چيزی كه اين مرد با اين گرايش فكری و معنوی ،به عنوان روزی به آن نياز دارد.
 .1.1ارتباط ادبيّات شطح و اوضاع اجتماعي :نظريّۀ مشهوری در اين باره وجود دارد كه ميگويد« :ادبيّات بيان حال جامعه است»
(ولك .)111 :1818 ،اين نوع عبارتها همواره نياز به تبيين بيشتری دارند .اينكه اوضاع اجتماعي در توليد مكاتب فكری و هنری
عامل ميشود ،يا مكاتب فكری اوضاع اجتماعي را به وجود ميآورند ،هنوز برای عدّة بسياری از محقّقان روشن نيست .يقيناً قايل
بودن به رابطۀ دوسويه بين اوضاع اجتماعي و پديدههای آن ،موجّهتر و پذيرفتهتر است؛ امّا اينكه كدام يك بر ديگری تقدّم دارد،
احتماالً سلسلۀ طويلي از وقايع اجتماعي و مكاتب فكری را به هم پيوند خواهد زد كه پای «آغاز تاريخ» نيز به ميان خواهد آمد .به
همين دليل مفسّر در تفسير و تأويل متون و دستيابي به معاني ثانوی جمالت ،به پشتوانههای متعدّدی از شاخههای علوم انساني نيازمند
است .اوضاع اجتماعي يعني «مقتضای حال» در دايرهای وسيعتر.
بهجرأت ميتوان گفت كه اديان آسماني ،فرقههای مذهبي ،رخدادهای بزرگ سياسي ،همه تحت تأثير مقتضيات اجتماعي متولّد
ميشوند .ادبيّات هم به عنوان عنصری تأثيرپذير از هر آنچه در جامعه وجود دارد ،بازتابي هنری و ادبي از شرايط اجتماعي بخشهايي
از تاريخ است .در ادبيّات شطحي ،گاه جمالت و متنهايي وجود دارند كه از اين منظر قابلبررسي و تحقيقاند .مكاشفۀ ابوالخير تيناني
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به طرز آشكاری انتقاد از اوضاع عمومي تصوّف است« :در دوزخ نگاه كردم .بيشترين دوزخيان مرقّعداران و ركوهداران ديدم» (روزبهان
بقلي« .)134 :1833 ،نگاه كردن» او به دوزخ ،ميتواند از مقولۀ «تأمّل كردن» باشد؛ چراكه بر اساس اخبار و اطّالعات اجتماعي عصر
خود ،و ارزيابي عملكرد ركوهداران و مرقّعپوشان با معيارهای ديني و انساني ،او ميتواند همين نتيجه را بر اساس عقل و استدالل نيز
بگيرد؛ بدون اينكه نيازی به مكاشفه داشته باشد .امّا مكاشفه برای هر معترضي كمخطرترين راه محسوب ميشود.
به نظر ميرسد مهمترين دليل اقبال عمومي عرفا نسبت به فضاهای خواب و مكاشفه و عوالم غيبي در بيان داستاني با حال و هوای
انتقادی ،فرار از عواقب و پيگردهای احتمالي است .همچنان كه بر اساس حديثي ،در شريعت اسالم بر دو گروه قلم و تكليفي نيست:
مجانين و خفتگان .استفاده از اين حديث در انتقال انتقادات البالی مفاهيم عرفاني تا حدّی موفقيّتآميز بوده است ،كه بيشتر آثار
بهجا مانده از عرفا ،در قالب تعريف وقايعي از عالم خواب و رؤيا ،يا وقايعي از زبان مستان شراب عشق الهي يا مجانين و ناهشياران
است .معنای ثانوی اين رويكرد ،رفع تكليف و تهمت ،و آزادی از قوانين سياسي و اجتماعي و مذهبي است و نيز اين احتمال وجود
دارد كه معنای اوّليّه ،معنای ثانوی و هدف اصلي عارف را در اين شيوه به گونهای پوشش دهد كه مخاطب غيرحرفهای نتواند چيزی
جز الفاظ را دريابد .مخاطبِ آگاه شطح (خواص) ،معنای اصلي و انتقادی را در اليههای ثانوی شطح دريافت ميكند.
داستاني كه از الهينامۀ عطار نقل خواهد شد ،به شكلهای مختلف در متون عرفاني ديگری آمده است .عنصر اصلي اين داستان در
اين نوشته ،قهرمان ديوانۀ آن است كه البته در پايان مشخص ميشود كه مرد ديوانه از صاحبمقامان پاكدل روزگار خود است .اما
انتخاب شخصيت ديوانه ،آسيب صدق و كذب خبر را دربارة يك صاحبمنصب اجتماعي خنثي ميكند و شايد قصد اوليۀ شاعر نيز
بياساس بودن حرفهای ديوانه باشد؛ در حالي كه معنای ثانوی درست بودن خبر است .در ضمنِ روايت ،انتقاد تندی نيز وجود دارد
كه در ادامه اشاره ميشود:
يكـــــي ديوانـــــه بـــــود از اهـــــل رازی

نكـــــردی هـــــيچ تنهـــــا جـــــز نمـــــازی

كســـــــي آورد بســـــــياری شـــــــفاعت

كــــه تــــا آمــــد بــــه جمعــــه در جماعــــت

امـــــام القصـــــه چـــــون برداشـــــت آواز

همـــــي ديوانـــــه غنبـــــای كـــــرد آغـــــاز

كســــي بعــــد از نمــــاز از وی بپرســــيد

كــــه «جانــــت در نمــــاز از حــــق نترســــيد

كـــه بانـــگ گـــاو كـــردی بـــر ســـر جمـــع

ســـرت بايـــد بريـــدن چـــون ســـر شـــمع

چنـــين گفـــت او كــــامامم مقتـــدا بـــود

بـــــدو چـــــون اقتـــــدای مـــــن روا بـــــود

چـــو در الحمـــد گـــاوی مـــيخريـــد او

ز مـــن هـــم بانـــگ گـــاوی مـــيشـــنيد او

چــو او را پــيش رو كــردم بــه هــر چيــز

هـــرآنچ او مـــيكنـــد مـــن مـــيكـــنم نيـــز

كســـي پـــيش خطيـــب آمـــد بـــهتعجيـــل

ســــؤالش كــــرد ازان حالــــت بــ ـهتفصــــيل

خطيـــبش گفـــت چـــون تكبيـــر بســـتم

دِهــــي مِلــــك اســــت جــــايي دوردســــتم

[چـــو در الحمـــد خوانـــدن كـــردم آغـــاز

بــــه خــــاطر انــــدر آمــــد گــــاو دِه بــــاز]

نــــدارم گــــاو ،گــــاوی مــــيخريــــدم

كـــه از پـــس بانـــگ گـــاوی مـــيشـــنيدم
(عطار)1128-1142 :1831 ،
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البتّه نوع رويكردهای عرفای شطّاح در تأثيرپذيری از اوضاع اجتماعي ،متفاوت است .ضمن آنكه شرايط روحي و ذوقي ،شرايط و
پيشزمينههای فكری و فردی نيز نبايد ناديده گرفته شود .تفسير شطحيّات گاهي ميتواند به كشف نكتهای مهم در تاريخ اجتماعي يك
دوره منجر شود ،بدون اينكه انتقاد يا تحسيني را بازگو كند .نگارندگان اين نوع رويكرد را «رويكرد روايي» عرفا نسبت به اوضاع
اجتماعي مينامند .بايزيد بسطامي تفاوت طبقۀ عارفان و عابدان را ،به عنوان دو گروه از خاليق با دو جهانبيني متفاوت ،اينگونه بيان
ميكند« :خداوند-جلّ جالله -در عالم بنگريست .نديد معرفت خود را اهلي .ايشان را مشغول كرد به عبادت خويش» (همان.)112 ،
اينكه عابدان لزوماً جزو طبقۀ عارفان نبودند ،يكي از دستاوردهای معنايي اين عبارت است .دستاورد مهمتر اينكه ،عارفان نيز لزوماً از
طبقۀ عابدان نبودند .بنابراين تأثير اجتماعي برخي انديشههای عرفاني همچون عِندَاالَحبابِ تَسقُطاآلدابِ يا سخناني از اين دست ،در
دورههايي از حيات عرفان اسالمي مشهود است.
نوع ديگر بازتاب اوضاع اجتماعي در شطحيّات« ،رويكرد انتقادی» است كه معنای ثانوی شطح ،به انتقادات و اعتراضات ضمني و
سرپوشيدهای اشاره ميكند كه عارف نميتوانسته است آن را در حالت هوشياری يا آشكارا بر زبان بياورد« .گويند جماعتي در پيش
سهل عبداهلل (التستری) رفتند از فقها .سهل گفت كه من حجّتم بر ماليكه و گوسفند من حجّت است بر علما و فقها .بر او انكار
كردند .گفت برخيزيد و برويد و هر يكي دستهای گياه بياوريد .هر يكي برفتند و دستهای گياه بياوردند .او گوسفند خويش بگشاد و
گياه پيش بنهاد .گوسفند از آن هيچ نخورد .گفت اين گوسفند جز آن نخورد كه من بياورم .شيخ برخاست و پارة گياه خشك بياورد و
پيش گوسفند بنهاد .گوسفند از آن خوش بخورد .گفت اين گياه از كوه برای او آورده بودم و گياه شما از هرجای بود .اين جواب آن
است كه او حجّت است بر علما و فقها كه شما از هرجا باك نداريد و خوريد .گوسفند در ورع چنين است .و من هر هفتاد روز دو
ورق درخت كنار خورم .و من بر ماليكه حجّتم .يعني ايشان را روحاني آفريدهاند ،طعام را نه محتاجاند ،و من با همه علّت و شهوت
مجاهدت را ممارست كردهام كه خود را به اين قدر آفريدهام» (روزبهان بقلي.)113 :1833 ،
شيخ گزندهترين اعتراض را در تحليل رفتار گوسفندش ميگنجاند و طبقۀ علما و فقهای عصر را به باد نقد ميگيرد .گوسفند شيخ،
صاحبش را ميشناسد و فقط از دست او روزی ميگيرد .نيز گوسفند شيخ روزی حالل را از حرام تمييز ميدهد .بنابراين پيام اصلي
سهل از «من حجّتم بر ماليكه و گوسفند من حجّت است بر علما و فقها» ،بيان اعتراض به طبقهای از جامعۀ علمي عصر خود ،در
قالب تمثيل است .دربارة ابوالحسين نوری نوشتهاند كه «آواز مؤذّن بشنيد ،گفت :سمّالموت... .ازو پرسيدند كه اين چيست؟ گفت:
مؤذّن را غيرت بردم ،زيرا كه غافل است تا بدان اجرت ستاند .اگرنه اجرت حطام دنياوی بودی ،اين بانگ نماز نگفتي» (همان،)122 ،
كه خود در ادامه آن را شرح داده است.
 .1.8ارتباط ادبيّات شطح با حاالت روحي عارف:
در كنار عامل تأثيرگذار بسيار مهمي به نام «جامعه»» ،درون» هر هنرمند است كه او را از ساير افراد جامعهاش متفاوت و ممتاز ميكند.
در حالي كه اوضاع اجتماعي در يك دوره نسبت به همۀ افراد جامعه يكسان است ،فقط يك يا چند نفر معدود ميتواند به هنر روی
بياورد و با دستاوردهای فكریاش ،عنصری تأثيرگذار در محيط پيرامونش محسوب شود .البتّه توجّه به خصوصيّات فردی مؤلّف در
هرمونتيك فنّي ،كاربردی كامالً دقيق به نظر ميرسد؛ زيرا نقد روانشناختي را نيز درگير ادبيّات شهودی و معناگرا ميكند (ر.ك :ريما
مكاريك.)241 :1832 ،
عارف در دنيای روحي خود به چيزهايي ميرسد كه در جهان بيرون وجود ندارد يا الاقل وجود موجّهي ندارد .معروفترين
شناخت مخاطبان ادبيّات عرفاني از شطح ،مربوط به اين نوع از ادبيّات شطحي است .عارف تجارب معنوی و روحي خود را در قالب
الفاظي بيان ميكند كه معاني ثانوی آن ،مشخّص ميكند كه اين متن مربوط به عالمي معنوی و غيرمادّی است؛ يعني بنا به تجربۀ
مستقيم و بيواسطۀ يك عارف از عالم معناست .از طرف ديگر ،طبق شطحيّات منسوب به هر عارف ،ميتوان جزئيّاتي از ويژگيهای
روحي و فكری و معنوی او را دريافت كه شايد در هيچ اثری به طور واضح و مشخّص به آن پرداخته نشده باشد.
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از زبان ابوالحسن خرقاني آوردهاند« :سحرگاهي بيرون رفتم .حق پيش من بازآمد .با من مصارعت كرد .من با او مصارعت كردم .در
مصارعت باز با او مصارعت كردم تا مرا بيفكند» (روزبهان بقلي .)121 :1833 ،چنانكه سياق شطح نشان ميدهد ،خرقاني در گروه
عارفان اهل رجا و بسط است« .پيش باز آمدن حق» در «سحرگاه» مكاشفه ،نشانهای از استقبال حق از بنده ،پيش از اقبال بنده به سوی
اوست؛ بهويژه در هنگام «سحر» كه بنا به روايات اسالمي ،جزو زمانهای خاص دعا و نيايش است« .مصارعه» از جانب خرقاني آغاز
ميشود؛ يعني او كه دربارة حكمتي دچار شبهه شده است ،اعتراض ميكند .بالفاصله پاسخ شبههاش را مييابد و دوباره در ذهنش
اشكال ديگری پيش ميآيد؛ سرانجام مغلوب حكمت حق تعالي ميشود و ميپذيرد كه حتّي اگر پاسخ نگيرد ،بايد بپذيرد (گرايش به
جبریگری در عرفان ابوالحسن) .شايد بتوان خرقاني را يكي از برجستهترين مشايخ اهل بسط و پيشروی عارفاني بزرگ چون بهاءولد
شمرد .عارفي كه مسير عرفان اسالمي را از تمركز در وحدت ،به سمت شاخۀ ديگری از ارتباط بين بنده و خدا كشانيد و آن،
«دوستي» و «صميميّتي» است كه قياسناپذير با ساير دوستيهاست« :از يكي از درويشان شنيدم كه گفت از شيخ ابوالحسن خرقاني
شنيدم كه گفت ال اله الّااهلل از درون دل گويم و محمّد رسولاهلل از بن گوش گويم» (حسنبن احمد عثماني .)212 :1832 ،در ادامۀ
همين شطح ،در رسالۀ قشيريّه آمده است كه چنين سخني نه برای كوچك شمردن قانون شرع ،كه برای عدم اضافت اغيار در جايگاه
مخصوص حق تعالي است .اين نوع گرايش در ادبيّات عرفاني قرن پنجم بيسابقه نيست ،امّا به عنوان انديشه و روحيّۀ معنوی ثابت
در ابوالحسن خرقاني ،آغازگر و محرّك نگرشي نو به رابطۀ عبد با معبود است .اين نظريه دربارة خرقاني ،حاصل معاني ثانوی سخنان
و شطحيّات اوست.
نقش نمادها و تمثيالت در رسيدن به معاني ثانوی شطحيّات و رمزگشايي آنها ،بسيار اساسي است .عارف كلمهای را برای بيان
تجربۀ روحياش برميگزيند كه در عيني كردن تجربه ،مفيد و گويا باشد« .مصارعه» برای بيان نزاعات ذهني و قلبي« ،پيش باز آمدن
حق» برای برجسته كردن مختار بودن مطلق خداوند در القای انديشه و حاالت گوناگون بر دلهای بندگان ،نمونههايي است كه در
شطح ابوالحسن قابلتأمّل به نظر ميرسد.
در اين باره به نظريۀ ديگری هم ميتوان قايل شد كه اساس آن ،تأكيدات خود عرفاست؛ اينكه در ادبيات شطحآميز ،پيشزمينههای
روحي و فكری برخي عرفا يقيناً عاملي مؤثر و محركي قوی محسوب ميشود .داستان معروف سعتر برّی در روايتهای مختلف و
متون گوناگون ،مثال روشني از اين مقوله است (به عنوان نمونه ر.ك :عطار 8211 :1831،حكايت ابراهيم ادهم) .از جمله بهاءولد كه
در خصوصيترين يادداشتهايش به نكته های بسيار مفيدی در زمينۀ منشأ الهام و كشف خود اشاره كرده است كه مخاطب امروزی
دريافت معنای ثانوی از آن را با رضايت خاطر ميپذيرد .در يكي از خاطرات خود ميگويد كه من با پريشانخاطری از خواب بيدار
شدم و به خودم گفتم تصور كن اكنون آخرين لحظۀ زندگي توست و مرگ بر سرت فرود آمده و فقط تويي و اهلل .بهاءولد ،خود اشاره
ميكند كه قصد فضاسازی و قرار گرفتن در آن موقعيت دشوار را دارد .در حالي كه پس از آن غرق در موقعيت ميشود و دوباره
كشفياتي اتفاق ميافتد« :بعد از پريشاني چون از خواب برخاستم ،گفتم بيا تا تعظيم اهلل را باشم و هر نفسي را چون نفس بازپس دانم.
همان انگارم كه فرزندان يتيم شدهاند و اجزايم گرد جهان پراكنده شد و مرگ درآمد و گناه بسيار درآمد .بگويم به حضرت اهلل كه
چنين است كه ميداني .با من بيچاره هرچ خواهي كن .و در صفات اهلل نظر كردم .نخست گلزارها و از پي آن خارهای قهر و از پي،
دشنهاء آتش .از آنكه او را هم قهر است و هم لطف .الّا آنكه رحمت مقدم است سَبَقَتْ رَحمَتي غَضَبي .چون پيش وای چشم بنگری
باغها و رياحين و از پي آن خارها و آتشها همه اين عجايبهای بينهايت به يكبارگي در يك ريزه هوا ميبين كه اهلل ممكن است كه
همه را ازين جای بيرون آرد» (بهاءولد.)111 :1883 ،
 .1نقدي بر شطحيّات بر پايۀ علم معاني
مطلبي كه ذهن اغلب محقّقان ادبيّات عرفاني را درگير كرده است ،نبودن معيار و ميزاني برای تشخيص شطح از ادّعا و توهّم است.
درست است كه برخي شطحيّات بر اساس تجربۀ واقعي در عالم معناست ،برخي ديگر بر اساس دغدغهها و آرزوهای فردی برای
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رسيدن به تجربهای در عالم معناست .عالوه بر دشواریها و ابهامات ذاتي شطح ،چند عامل مهم ميتواند مانع تمايز شطح از ادّعای
شطح (توهّم) شود:
 -1تنوّع تجارب روحي در بين عارفان؛ چنانكه نميتوان گفت :هر تجربهای كه خارج از اين چارچوب باشد ،تجربهای غيرواقعي يا
وهمي و دروغ است -1 .در دسترس نبودن عوالم معنوی؛ يعني آزمودني و محتمل صدق و كذب نيست؛ چنانكه ضياءالدّين
ابوالنجيب سهروردی مينويسد « :و امّا آن سخن كه حكايت كنند از بايزيد و ديگران ،آن به نزد غلبۀ حال بوده است و قوّت سكر و
غلبات وجد؛ آن كلمات را ردّ و قبول نيست» (سهروردی -8 .)133 :1848 ،تكرارناپذيری تجارب معنوی؛ يعني نميتوان تجربۀ
عرفاني را برای ارائه به مخاطب ،مجدداً به تكرار آورد تا كيفيّت يا صحت آن آشكار شود.
به دليل وجود چنين مشكالتي در ادبيّات شطحي گاه برخي از عارفان بزرگ سعي كردهاند برای جدا كردن اين دو حيطه ،ميزاني
معيّن كنند .جالب اينكه مالكهای عرفا در تأويل و تفسير شطحيّات به نحو مستقيمي با علم معاني در ارتباط است .محمّد غزالي در
كيميای سعادت آورده است« :معني يگانگي اين بود كه چون جز حق تعالي را نبيند ،گويد خود همه اوست و من نهام يا گويد كه من
خود اويم .و گروهي از اينجا غلط كردهاند و از اين به جای حلول عبارت كردهاند و گروهي به اتّحاد عبارت كردهاند .و اين همچنان
باشد كه كسي هرگز آيينه نديده باشد ،در وی نگرد صورت خويش بيند ،پندارد كه وی در آيينه فرود آمده يا پندارد كه آن صورت،
خود صورت آيينه است كه صفت آيينه خود آن است كه سرخ و سفيد بنمايد .اگر پندارد كه در آيينه فرود آمد اين حلول بود و اگر
پندارد كه آيينه خود صورت وی شد اين اتّحاد بود و هردو غلط است .بلكه هرگز آيينه صورت نشود و صورت آيينه نشود .ليكن
چنان نمايد و چنان پندارد كسي كه كارها تمام ناشناخته بود» (غزالي :1841 ،ج.)231 ،1
روشن است كه پندارهای عارف بر اساس تأويل و تفسير و معاني ثانوی جمالت كشف ميشود؛ با معيار غزالي مطابقت داده
ميشود؛ بر پايۀ علم معاني مشخّص ميشود كه اين سخن شطح است يا توهّم .شيوة ديگر عرفا برای تمايز مدّعي از واصل حقيقي،
نوعي «ور» عرفاني است« :مردی در مجلس شبلي زعقهای بزد .او را در دجله انداخت .گفت :اگر صادق است چون موسي براند و اگر
كاذب است ،چون فرعون غرق شود» (روزبهان بقلي .)111 :1833 ،گاه نيز تأويل شطحيّات ،كامالً متوجّه معناهای نهفته و باطني
(معاني ثانوی) است و صورت كالم ،ابزاری بيش نيست .سعدی در باب قناعتِ بوستان ،تفسيری بر كرامت عارفي نوشته است:
شنــــيدی كـــه در روزگـــــار قديــــم

شــــدی ســـنگ در دســـــت ابـــدال ســـيم

نپـــنداری ايــن قــول معـــقول نيـــست

چــو راضــي شــدی ســيم و ســنگت يكــي ســت

چــو طفــل انــدرون دارد از حــرص پــاك

چــه مشــتي زرش پــيش همّــت چــه خــاك
(سعدی)812 :1832،

از منظر «نمادپردازی» ،اين نوع تأويل ميتواند در رمزگشايي برخي شطحيّات كاربرد داشته باشد .چنانكه ذكر شد ،كلمات عرفا
گاهي نماد حاالت ذهني و روحي آنان است .حتّي كرامات نيز تحت تأثير همين مقولهاند؛ چنانكه بدون دخالت ذهن و روح عارف در
جريان طبيعي جهان ،اتّفاق خارقالعادهای رخ نخواهد داد .با اين ديد ،كلمات و جمالت در شطح ،همواره حامل معنای ثانویاند؛ چرا
كه نمادی از اجزای عالم غيب و امور انتزاعياند.
صداقت بينظير بهاءولد در خاطراتش ،ارتباط روشن بين حاالت روحي عارف را قبل از مكاشفه و حين مكاشفه نشان ميدهد« :من
سر رشته گم كرده بودم .همين يافتم خود را كه عاجزم .هر بندی و هر اشكالي و هر ترددی كه پيش ميآيد ميگوی ای اهلل من عاجزم
تو داني تو كني .تا اعوذ آغاز كردم يعني هر انديشه چو شيطان است از خود محو ميكنم به اهلل .چو در معني من فرياد ميكنم به اهلل
نظر كردم كه من كدامم تا اِسناد فرياد به وی كنم .منهاءِ بسيار ديدم بر تفاوت كه يكي به يكي نميماند كه در كالبد من هست.
ميگيرد يكي بيخبری و يكي باخبری و يكي تردد و يكي گشاد .من نميدانم كه ازين منها كدامم ای اهلل! يكي منم را معين كن تا
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اِسناد فرياد به وی كنم به تو( »...بهاءولد .)111-111 :1883 ،بنابراين معنای ثانوی چنين شطحياتي را براساس شرايط قبل از مكاشفه
نيز ميتوان يافت كه در حقيقت واكنشي اقناعي نسبت به شرايط روحيِ قبل از مكاشفه است.
دربارة شطحيّاتي كه ممكن است منشأ توهّم داشته باشند بايد گفت كه گاه سالك در مسير طريقت است و همواره دل مشغول حق.
امّا چون به مرحلۀ فنا نرسيده است ،آنچه از واقعه بر او رخ دهد ،بنا به سخن بزرگان عرفان و تصوّف ،از مقولۀ تجارب عرفاني شمرده
نميشود و نميتوان قول يا مكتوب او را شطح ناميد .گاه نيز كساني بوده اند كه بدون آشنايي قلبي و معنوی با تعاليم عرفاني ،ادّعای
شطح و كراماتي كردهاند كه نقد حال آنان در برخي كتب عرفاني از جمله رسالۀ قشيريّه آمده است« :و دعوی كردند كه ايشان از حدّ
بندگي برگذشتند و به حقيقت وصال رسيدند و ايشان قايم اند به حق ...و خويشتن از آن همي شمرند كي اسرار احديّت ايشان را پيدا
كردند و ايشان را صافي گردانيدند از صفات بشريّت و آن حكم از ايشان برخاست و از خويشتن فاني گشتند و باقياند به انوار
صمديّت ،گفتار و كردار ايشان نه به ايشان است( »...حسنبن احمد عثماني .)11 :1832 ،تا آنجا كه نگارندگان توان جستوجو و
تحقيق داشتهاند ،جز نقدهايي كوتاه از اين دست ،هيچ نوشته يا ادّعايي مبني بر جداسازی كالم عرفای حقيقي از كالم و افعال مدّعيان
در كتب عرفاني نيامده است .بنابراين به احتمال قريب به يقين ،ميتوان سخناني با عنوان شطح يا نظريّۀ عرفاني در بين منابع ادبيّات
عرفاني يافت كه در مرحلۀ تأويل و تفسير« ،توهّمي» يا «ادّعايي» بودن آن آشكار شود.
سخن آخر
عبارات شطح آميز اغلب به دليل قرار گرفتن در بوتۀ نقدهای مذهبي و عقيدتي ،ممكن است گاهي جزو متون غيرموجّه يا كفرآميز
قلمداد شوند .در حالي كه همواره مفهوم اصلي شطحيّات (به تأسّي از متون وحياني ،اسطورههای ملل و آثار انديشمندان معناگرا) در
اليههای زيرين آن نهفته است .همچنان كه تمامي آثار هنری و بديع ،معنايي ضمني دارند كه آن اثر را نيازمند تأويل و تفسير ميكند.
معنای اوّليّه و ظاهری شطح ،اغلب بيمعنا و گاه ضدّ معناست .بر اساس همين قرينه ،معنای ثانوی ضروری است .وقتي مخاطب در
برابر يك متن عرفاني قرار ميگيرد ،بنا به اقتضای حال مخاطب و اقتضای مقام سخن ،در جستجوی معنايي وسيع ،عميق و محكم
است .ظاهر عبارات شطحي هرگز اين انتظار مخاطب را پاسخ نميدهد؛ چراكه معنا در بطن عبارات نهفته است .علم معاني شطح را از
ديدگاه معاني ثانوی آن بررسي ميكند و تناسب متن و موضوع را با ارائۀ معنای اصلي از متن به مخاطب مينماياند .مطالعۀ شطح از
دريچۀ علم معاني ،همسويي آن را با پشتوانههای مذهبي ،فرهنگي ،اجتماعي و ذوقي هر عارف بيش از پيش نشان ميدهد.
بنابراين شطح حتّي ميتواند نيازی به مستي و بيخبری گويندهاش نداشته باشد .موجّهترين شطحيّات را ميتوان در بخشهايي از
كتب آسماني (مكالمۀ مستقيم موسي(ع) با خداوند به واسطۀ درخت ،مكالمۀ ابراهيم(ع) با خداوند در بارة احيای اموات )...و سخنان
عالمترين انسانها مشاهده كرد .به نظر ميرسد الزم است در تعريف «شطح» تجديد نظری بكنيم و بپذيريم كه شطح ،سخني بسيار
آگاهانه و معنادار از منبعي الوهي است كه جنبۀ پارادوكسي آن ،ظرف و محل آن است ،كه الفاظ انساني است؛ سخناني آسماني در
قالب الفاظ زميني؛ الفاظي قراردادی نماد معنايي غيبي و حقيقي؛ التباس پيامي خدايي در بياني انساني .كليد گشايش رمزها در اين
ارتباط پارادوكسي آسماني-زميني و خدايي-انساني ،علم معاني است.
يادداشت
 .1يكي از داليل نگارندگان در تأثيرپذيری عرفان اسالمي از افكار زردشتي ،استفادههای بالغي از لوازم آيين زردشتي است .مانند
استفاده از مشبهٌ به آتش برای مشبههايي معقول و موجّه در آيين عرفان ،چون شراب عشق ،آتش عشق .بر اساس علم معاني ،اين نوع
توجّه به عنصر آتش و ارزشمند قلمداد كردن مشبههای آن ،حتّي توجّه مثبت به شراب و تأثيرات معنوی آن ،ميتواند در پيگيری
انديشههای زردشتي در عرفان اسالمي-ايراني مفيد باشد.
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