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Abstract
The understanding of God’s nature and the quality of his attributes is one of the
complicated problems that the sentient and the conscious human being has
contemplated on and looked for understanding it in all eras. It was the main
core of controversies among mystics, philosophers and theologians of the east
and west in many centuries. In their works, they have tried to uncover the latent
mystery of God’s existence and how a deep relationship with God can be
established. Among the eastern mystics, Molana Jalaleddin Balkhi is one of the
supreme poets who have described God in his works. He recurrently described
God and the quality of his nature and attributes in his works by using the
Quranic instructions and the significant part of his ideas, whether in lyrics or in
Mathnavi, whether directly or in the form of other characters. God is the main
core of Molana’s fundamental thoughts. On the other hand, among the Western
theologians, Rudolf Otto is one of the greatest phenomenologists of religion and
the pioneers of the psychology of religion. In his famous book “The Idea of the
Holy”, he has interpreted the “religious experience” with a phenomenological
view and highlighted the aspects of “intuitive phenomena” and “religious
experiences” with a special name, such as “Numinous”. The thoughts of Rudolf
Otto especially in the case of the Holy are very close to some of molana’s
thoughts about intuition.
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چکیده

درک ذات خداوند و دریافت کیفیت صفات او ،از مسائل پیچیدهای است که انسان باشعور و آگاه در همة دورانها به
آن اندیشیده و در جستجوی فهم آن برآمده است .این نکته در قرنهاای بسایار ،هساتة اصای بحا هاای عارفاان،
فییسوفان و متکیمان شرق و غرب بوده است .آنان در آثار خود کوشیدهاند تا از این راز سربهمهر پرده برگیرناد کاه
خدا چگونه وجودی است و از چه راه با او ارتباط عمیق م توان برقارار کارد .در میاان عارفاان شارق  ،موالناا
جاللالدین بیخ از بزرگ ترین کسان است که در آثار خود خداوند را توصایف کارده اسات .او در آثاار خاود باا
استفاده از آموزههای قرآن  ،دربارة خداوند و کیفیت ذات و صفات او ،بسیار سخن گفته است .بخش درخور توجه
از اندیشههای او در غزل ها و در مثنوی ،بهگونة مستقیم و در قالب شخصیتهای دیگر ،درباارة تحییال و توصایف
خداوند است؛ درواقع خداوند هستة اصی در اندیشههای کییدی موالناست .رودلف اُتو نیز از دینپژوهاان غربا و

یک از بزرگ ترین پدیدارشناسان دین و پیشگامان روانشناس دین است کاه در کتاا پارآوازة خاود ،مفهاو امار
قدس  ،با نگاه پدیدارشناسانه به تفسیر «تجربة دین » م پردازد و جنبههای از «پدیدههای شهودی» و «تجربههاای
دین » را با نا های ویژهای مانند «نومینوس» یا «امر مینوی» برجسته م کند .اندیشههای رودلف اُتو ،بهویژه دربارة امر
قدس  ،به برخ از اندیشههای موالنا دربارة شهود بسیار نزدیک است.
واژههای کلیدی

موالنا؛ رودلف اُتو؛ امر قدس ؛ نومینوس؛ شهود؛ غزلیات شمس
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1ـ مقدمه
درک ذات خداوند و دریافت کیفیت صفات او ،از مسائل پیچیده ای است که انساان آگااه در هماة
دوران ها به آن اندیشیده است .این مسئیه در قرن هاای بسایار ،هساتة اصای بحا هاای عارفاان،
فییسوفان و متکیمان شرق و غرب بوده است .آنان در آثار خود کوشایدهاناد تاا پارده از ایان راز
سربه مهر برگیرند .در میان عارفان مسیمان ،موالنا جالل الدین بیخ جایگاه ویژه ای دارد .موالناا در
آثار خود با استفاده از آموزههای قرآن دربارة خداوند و کیفیت ذات و صفات او ،بسیار سخن گفته
و بخش درخور توجه از سخنانش ،تحییل و توصیف خداوند است؛ بهگونهایکه در میان کتا ها
و رسالههای عرفان  ،کمتر مانندی برای آن م توان یافت.
خییفه عبدالحکیم در کتا

عرفان مولوی با اشاره به راه های که بشر پیش از موالنا دربارة تفکر

در ذات خداوند پیموده است ،شیوة موالنا در تفکر در ذات خداوند را ترکیب سالم از نقل و عقال
و کشف م داند که اسال در انتظار آن بوده است تا همة جنباههاای ذهان بشاری را راضا کناد
(عبدالحکیم.)111 :2139 ،
دیوان شمس دربردارندة غزل های شورانگیز موالناست و از میان آثار او ،امر قدس و شهود در
آن جایگاه ویژه دارد .موالنا در غزلهای خود ،عاشق مجنون را به تصویر م کشد که در وجاود
معشوق مستغرق و مستهیک است و در برابر او هیچ است و در او به فنا رسیده است .او گااه از
زبان خود ،گاه از زبان شمس و گاه از زبان شخصیت های دیگر به توصیف معشوق م پردازد.
ذات خدای که موالنا در غزل های خود وصف م کند ،از دسترس عقل و وهم بشر بیرون است و
اندیشة ناتوان آدم را به حریم کبریای او راه نیست .خدای مولوی ،آن یگانه موجودی اسات کاه
همة آفریده ها در برابر او سراسر ،مستغرق در عد اند و هست هایشاان باا هسات او ،عاین نیسات
است .خدای تصویرشده در غزل های موالنا ،گاه بر عاشق ،مهر م ورزد و او را در رحمت غرق
م کند و گاه بر او خشم م گیرد؛ البته ازنظر موالنا خشم او نیز شیرین و شاکررین و جیاوهای از
جیوههای رحمان اوست؛ زیرا ازنظر او خداوند سراسر زیبای و لطف است.
دین پژوهان و عارفان غرب و مسیح  ،نظریه های متعددی دربارة مفهو خداوند بیان کاردهاناد.
دین پژوهان غرب مانند کانت ،اکهارت ،شالیر ماخر ،اُتو و دیگاران در آثاار خاود باه ایان مسائیه
پرداختهاند .از این میان به رودلف اُتو ( ،)Rudolf Ottoیک از بزرگترین پدیدهشناساان دیان در
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غر  ،م توان اشاره کرد .او در آثار خود ،بهویژه در کتا

مفهو امر قدس ( The Idea of The

 )Holyبه مسئیة ذات و صفات خداوند و ویژگ های او و نسبت خداوند و انسان در هست پرداخته
است .اُتو در کتا

خود ،برای در امان ماندن از عقالنیت (که بیشتر به امور عقی انسان هاا درباارة

شایست و نشایست آنها توجه دارد) و پیراستن مفهو خداوند از پیرایههاای اخالقا محا ،،ناا
«نومینوس» یا به تعبیر خود او «امر قدس » را بر خداوند م نهد و با نگاه پدیدارشناسانه ویژگ های
امر قدس را تحییل م کند .نظریه ها و اندیشه های اُتو در این زمینه ،شباهتهای بسیاری با افکار و
اندیشه های واالی موالنا دارد .کتا

مفهو امر قدس اُتاو در باین دیان شناساان ،مورخاان ادیاان،

فییسوفان دین ،استادان و دانشجویان رشتة ادیان و دین شناس تطبیق  ،از اعتبار و شهرت ویاژه ای
برخوردار است .این کتا

از نخستین کتا های است که حوزه هاای مختیاف دیان پژوها  ،مثال

پدیدهشناس دین ،روانشناس دین ،فیسفة دین ،الهیات فیسف و حت عرفان دین را در بر م گیرد
و به همین سبب اُتو را در بیشتر منابع دین پژوه  ،از بزرگترین پدیده شناسان دیان و پایشگاماان
روانشناس دین به شمار م آورند (ن.ک .)Jones, 2005: 4095-4101:او در مفهو امر قدس  ،با
نگاه پدیده شناسانه به تفسیر تجربة دین پرداخته و به گفتارهای روانشناس دین ،عرفان دین و
فیسفة دین و الهیات نیز توجه داشته است .ب سبب نیست که دینپژوهان نامدار معاصر ،این کتا

را

نقطة عطف در تاریخ دین پژوه و ادبیات مربوط به شناخت ادیان و دانش دین شناسا باه شامار
آوردهاند (ن.ک :همان 4095-4101 :و .)Eliade, 1987: 8
1ـ 1فرضیة پژوهش
این پژوهش بر این فرضیه استوار است که میان اندیشهها ،افکار و دریافتهای ذوق و شهودی
موالنا و رودلف اُتو تناسبها و مشابهتهای وجود دارد.
1ـ 2پیشینة پژوهش
تاکنون چند تن از پژوهشگران در مقالههای خود با مقایسة آراء و اندیشههای موالنا و عارفان و
دین پژوهان غرب  ،شباهتها و تفاوتهای آنان را بررس کردهاند؛ ازجمیه قاسم کاکاائ و اشاکان
بحران ( 1311الف و

) در دو مقاله با عنوان های «اختفای احوال باطن در آثار موالناا و مساللة

تعریف عرفان از دیدگاه عرفان پژوهان معاصر» و «همانسات نفاس و الوهیات از دیادگاه موالناا و
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اکهارت» به اینگونه مقایسهها نظر داشتهاند .جمییه عیمالهادی ( )1311نیاز در مقالاهای باا عناوان
«بررس اندیشة تعال نزد موالنا و یاسپرس» ،نظریة تعال در فیسفة یاسپرس را باا اندیشاة موالناا
به طور تطبیق بررس کرده است .دربارة تطبیق اندیشههای اُتو با دیگران نیز کتا ها ،پایاننامهها و

مقاله های نوشته شده است؛ ازجمیه عی شیروان در کتا مبان نظری تجربة دین  :مطالعة نظری
و انتقادی آرای ابنعرب و رودلف اُتو ،هوشیار قادری ( )1331در پایاننامة خود با عناوان بررسا
تطبیق ارادة امر واال ،امر قدس و تجربة دین نزد اتو شوپنهاور ،سعید گراوند ( )1311در مقالهای
با عنوان «تجربة دین براساس نظریة رودلف اتو و ریچارد سوئین برن» و فاطماه فرضاعی و ساید
مرتض حسین شاهرودی ( )1331در مقاله ای با عنوان «رویکرد پدیدارشناسانة سید حیدر آمیا و
رودلف اتو به امر قدس » ،افکار اُتو و اندیشمندان غرب و شرق را مقایسه کردهاند .دربارة مقایساة
افکار موالنا و اُتو ،به پایان نامه ای با عنوان «تجربة دین و شهود عرفان با تلکید بر آرای مولاوی و
رودلف اتو» ،نوشتة ول اهلل نصیری ( ،)1311م توان اشاره کرد که البته نویسانده در آن باا نگااه
کی  ،تجربة دین مطرحشده در آرای اتو را با شهود عرفان مطرحشده در اندیشههای موالنا مقایسه
م کند .تالش نویسنده در این مقایسه بر آن است تا با نگاه کی همة جنبههاای تجرباة دینا و
شهود عرفان را با یکدیگر مقایسه کند .او در این راه بر نظریههای مولوی در مثنوی تمرکز کرده و
بیشتر به تبیین آرای مولوی دربارة شهود عرفان در مثنوی معنوی همت گمارده است؛ اماا تااکنون
هیچ اثری به طور ویژه دربارة تبیین اندیشههای موالنا دربارة امر قدس و ویژگ های آن در غزلیات
موالنا و مقایسة آن با افکار اتو نوشته نشده است.
1ـ 3ضرورت پژوهش
بررس متون مختیف از دیدگاه مطالعات تطبیق و بیناامتن و نشااندادن مشاابهتهاای آنهاا،
افزونبر نتیجههای تطبیق گوناگون ،زمینه را برای بررس بیشتر و ژرفتر ،در حوزههاای ویاژة آن
متون آماده م کند؛ همچنین به فهم بهتر و دقیق تر اندیشه هاای گونااگون و البتاه هاممسایر یااری
م رساند .گفتن است تطبیق اندیشه هاای عارفاان و اندیشامندان شارق و غربا دری باه ساوی
گفتگوی میان ادیان و حوزههای مطالعات مربوط به آن م گشاید و اینگونه زمیناه بارای تفااهم و
آشت بیشتر میان میت ها آماده م شود؛ امروزه این موضوع یک از نیازهای حیات جهان باه شامار
م آید .مقایسة افکار و نظریه های موالنا و اُتو ،موالنا در جایگاه نمایندة اندیشههای اساالم و اُتاو
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نمایندة آموزه های مسیح  ،نیز از این اصل برکنار نیست .کشف شباهت های تفکر این دو ،باه فهام
آثار این دو اندیشمند بزرگ یاری م رساند؛ همچنین در تعامی دوسویه م تواند معتقدان به حوزة
تفکر این دو را با نگاه نو ،به سمت یکدیگر متمایل کند و آنان را به بازگشت باه ساوی وحادت
فطری ادیان آسمان رهنمون باشد.
2ـ شناسههای مشترک در اندیشة موالنا و رودلف اُتو
2ـ 1ماهیت امر قدسی و جایگاه عقل در ادراک آن
اُتو در کتا

مفهو امر قدس  ،برای پرهیز از عقالنیّت و پیرایه های اخالق مح ،،ناا نومیناوس

( )Numinusیا امر مینوی یا به تعبیر خاود او امار قدسا ( )The Holyرا بار خداوناد ما نهاد.
نومینوس برگرفته از واژة التین نومِن ( )Numenاست و از دیدگاه اُتو ،آن یگانه موجودی است که از
محدودة ادراک بیرون است و تحت غیبة عقل و خرد درنم آید؛ بیانناپذیر و وصفناپاذیر اسات؛
بهطوریکه هرگونه دریافت مفهوم را پس م زند .اتو معتقد است امر مینوی را نه با اندیشه و تفکر
بیکه با کمک احساس اصیل و ب همتا م توان دریافت که در رویاروی با آن حقیقات متعاال در
انسان برانگیخته م شود (اتو .)11 :1311 ،او در نسخة آلمان کتا

مفهو امر قدس  ،در فهرسات

واژگان بیگانه ،در تعریف نومن م گوید« :حقیقت فوق طبیع بادون آنکاه تصاویری دقیاق از آن
موجود باشد» ( Otto, 1963: 225به نقل از زمان  .)21 :1319 ،موالنا نیاز در آثاار خاود ،درباارة
جایگاه عقل و ناتوان آن در ادراک امر قدس سخن م گوید؛ البته عقل را به دوگونه تقسیم م کند:
یک  ،جزوی یا تحصیی یا مکسب که لوح حافظ است و گرفتار وهم و ظن و دیگری ،عقل موهوم
ایمان یا نوران ؛ عقل کی که لوح محفوظ و بخشش یزدان است و چشمة آن در میان جان قرار دارد
و از آن با تعبیر شگرف به نا «عقلِ عقل» یاد م کند (ن.ک :خرمشاه .)931-931 :1311 ،
موالنا در کییات شمس از یکسو عقل را م ستاید:
زمین و آسمان ها را مدد از عالم عقل اسـت

که عقل اقلیم نـورانی و پـاک درفشانسـتی
(مولوی ،1331 ،ج)242 :5
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عقل سلطان نهـان و آسـمان چـون چتـر او

تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی شما
(همان ،ج)11 :1

البته این تعبیرات دربارة عقل کی است و از سوی دیگر عقل را نکوهش م کند:
که سوی عقل کژبینی درآمد از قضا کینـی

چو مفلوجی ،چو مسکینی بماند آن عقل پابرجـا
(همان)43 :

چه سودا میپزد این دل ،چه صفرا میکند این جان

چه سرگردان همیدارد تـو را ایـن عقـل کـارافزا
(همان)

در این تعبیرها به عقل جزوی نظر دارد .گفتن است «عقل کل نزد صوفیه سارآغاز عاالم میکاوت و
تعبیری از صفت قیوم خداوند است .جان عالم یا میکوت همه چیز بدان قوا و بقا دارد .بر ماا محایط
است و عقل جزوی ما نم تواند بر آن احاطه یابد .جستوجوی عقل جازوی بارای ادراک عقال کیا
بهمثابة کاسهای خال است که بر دریای ب کران (عقل کل) رها شده باشد» (محمدی.)991 :1311 ،
موالنا مباحث دربارة ماهیت ذات و صفات خداوند و ناتوان عقل ،در شناخت آن ،در غزلها و
دیگر آثار خود ،بیان م کند؛ این مباح

به پیروی از سنت عرفان و کالم پیش از اوست کاه باه

مسائل مربوط به تشبیه و تنزیه خداوند با تصرفات همراه با تمثیل ارتباط م یابد .چنانکه گفته شده
است «موالنا جاللالدین بیخ  ،دربارة امکان یا عد امکاان شاناخت خادا ،باا آوردن تمثیالهاای
پرمعنای عرفان  ،دو نگرش متفاوت تنزیهگرا و تشبیهگرا را مطرح ما کناد .او در نگارش تنزیها
خود ،عقل آدم را عاجز از شناخت ذات و صفات م داند؛ درحال که در نگرش تشابیه  ،وجاود
خدا را برای انسان از طریق آثار و نشانههای او ،قابل اثبات و قابل تعریف م داند .عاجزبودن عقل
بشر در شناخت خدا برای موالنا موضوع درخور توجه بوده است .ازنظر وی ذات و صفات خدا
قابل مقایسه با هیچ موجودی نیست تا بتوانیم از راه مقایسه خدا را بشناسیم» (اسدی.)131 :1313 ،
نصراهلل پورجوادی ( )1393نیز در مقالهای با عنوان «مسئیة تشبیه و تنزیه در مکتب ابنعربا و
مولوی» ،دیدگاه سه تن از بزرگان عرفان اسالم  ،شمس تبریزی و ابنعرب و مولاوی ،را مقایساه
م کند و بر آن است که مولوی به جمع میان تشبیه و تنزیه معتقد است .او برای اثبات ادعای خود
به داستان موس و شبان در مثنوی اشاره م کند و م گوید :هر دو شخصیت در این داستان ،شبان که
نماد تشبیهگرایان است و موس که نماد تنزیهگرایان است ،سرانجا به کمال حقیقت دست م یابند
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که همان جمع تشبیه و تنزیه است ( .)11 :1393خدا در این تعامالت در مرکز جهان هست و دیگر
آفریدهها ،با فاصیهای درخور توجه ،در پ آیند زنجیرة هست و وحدت هست یا

هستند« .اوصاف

تنزیه مولوی از خداوند ،تعیق خدا و انسان به دو تراز وجودشناخت کامالً متمایز را تلیید م کند و
در مقابل اوصاف تشبیه خداوند ،با

رحمت ،عنایت و ارتباط میان این دو ساحت ناابرابر را بار

روی آدم م گشاید؛ اوصاف که به تلیید نیکیسون ،چنانکه اندک در تاوازن و تعاادل میاان آنهاا
زیادهروی شود ،ارتباط میان انسان و خدا را ممتنع خواهد کرد» (پژوهنده.)33 :1331 ،
موالنا در غزلهای بسیاری ،خداوند را فراتر از عقل و گمان و وهم و اندیشة آدم ما داناد و
معتقد است عقل و اندیشة آدم با همة بیندپروازیهای خود از رسیدن به بارگاه کبریای خداوناد
ناتوان است:
هزارساله گذشـتی ز عقـل و وهـم و گمـان

تــو از کجــا و فُشــارات بــدگمان ز کجــا
(مولوی ،1331 ،ج)134 :1

از قـــــال شـــــود یـــــال پیـــــدا

تـــــو فـــــو تـــــوهم و یـــــالی
(همان ،ج)31 :6

می ده گزافه ساقیا تا کم شود وف و رجـا

گردن بزن اندیشه را مـا از کجـا او از کجـا
(همان ،ج)23 :1

در جای دیگر چنین آورده است:
ای رستخیز ناگهـان وی رحمـت بـیمنتهـا

ای آتشــی افرو تــه در بیشــة اندیشــههــا
(همان)4 :

در بعض از غزلها ،خداوند ،از زبان موالنا به سخن م آید و اینگونه خود را توصیف م کند:
در وهم ناید ذات من ،اندیشهها شد مات من

جز احولی از احولی کی دم زند ز اشـراک مـن
(همان ،ج)106 :4

ــرد کــه گــرد بــرآورد از تــ

دریــا

هـــزار ســـال دود در نیابـــد او گـــردم
(همان)56 :

2ـ 2فقر و فنا در برابر امر قدسی
از دیدگاه اتو ،یک از عناصری که در تجربة مینوی درخور شناسای است ،حالات و احساسا
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ویژه و ب همتاست که در مخیوق ،در رویاروی با نومینوس برانگیخته م شاود؛ او ایان حالات را
«احساس مخیوقیت» ( )Creature Feelingیا «آگااه مخیوقاناه» ()Creeature Conciousness
م نامد و آن را احساس مخیوق م داند کاه آغشاته و مغیاو

نیسات و عاد اسات و در برابار

موجودی قرار گرفته که برتر از همة مخیوقات است .این ،حالت ویژه و ب مانند در مخیوق است و
در برابر موجودی آشکار م شود که همة جنبهها و ابعاد هسات شاخص را در دسات دارد؛ یعنا
احساس نیست و ناچیز بودن وجود محدود و احساس عد  .او سخن حضرت ابراهیم(ع) را در کتا
پیدایش ،بیان زیبای از این دست م داند .ابراهیم وقت م خواهد دربارة نجات قو لوط با خداوند
سخن گوید ،چنین آغاز م کند« :اینک من که خاک و خاکستر هستم ،جرئت کرد با خداوند سخن
بگویم» (کتا

پیدایش ،با

 :11آیة  ،21به نقل از اتو .)13 :1311 ،این یک احسااس وابساتگ و

نیازمندی و فقر است که در وجود آدم  ،هنگا رویاروی با نومیناوس برانگیختاه ما شاود (اُتاو،
11 :1311ا .)11اُتو در کاملکردن توضیحات خود دربارة احساس مخیوقیت چنین م گوید« :آنچاه
که تازه است و تعبیر احساس مخیوقیت م تواند آن را بیان کند ،همان استغراق در عد اسات ،در
برابر یک قدرت مطیق مستول ؛ درحال که همه چیز به این قدرت مستول  ،متک است و هویت او
را نم توان در قالب لفظ بیان کرد و تنها م تواند به طور غیرمستقیم در قالب احسااس و واکانش
آدم به او درک شود و چنین واکنش باید مستقیماً در درون روح شخص باشد تا قابل فهم گردد»
(همان.)11 :
موالنا نیز در غزل های خود به زیبای و رسای تما  ،این احساس نیست و فقر و فناا در برابار
خداوند را به تصویر م کشد و در جایجای دیوان خود از این موضوع ساخن باه میاان ما آورد؛
درواقع این مسئیه را از اجزای اصی منظومة فکری او و پایاه و مایاة نگااه عرفاان او باه هسات
م توان دانست .او فقر و نیست را ذات وجود انسان م داند« .موالنا در زمرة عارفان اهل سکر است.
بارها در مثنوی و پیوسته در غزل ها ،این شیفتگ به حق و حقیقت و رهای از خود را ابراز داشاته
است .در غزل ها نام از ادعای فنا نیست و تئوری فنا مطرح نم شود؛ اما عمل فناا دیادن اسات.
مسئیة جذبه و ب خویشتن را از تک تک غزل ها ،تک تک عبارت ها ،واژه ها ،صداها و موسیق متن،
م توان فهمید» (محمدی .)111 :1311 ،زرینکو

دیدگاه موالنا را ،اینگونه بیان ما کناد« :چاون

نیست آینة هست است و هست درواقع به وسییة آن مجال ظهور پیدا م کند ،سالک برای خود راه
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نیست را م گزیند تا هست را که چیزی جز حق به حقیقت آن موصوف نیست ،در آن بنگرد؛ خاصه
که هست ظاهری انسان به هر صورت که هست ،آلودگ است و تا به نیست نینجامد ،صفای حاصل
نم کند و آینه هم نم شود .همچنین درویش ،وقت هست خود را نم بیند ،آینة هست حق م شود؛
اما وقت در خود گمان هست ببرد و خود را معدو محا ،نیاباد ،دیگار درویاش نیسات و البتاه
نم تواند آینة هست باشد» ( .)111 :1311دربارة مقا نیست و هست  ،دیگر پژوهندگان مثنوی بسیار
سخن گفتهاند (ن.ک :محمدی :1311 ،ذیل نیست و هست ؛ چیتیک.)211 :1311 ،
موالنا در این زمینه اینگونه م سراید:
لب ببنـد و صـفت لعـل لـب او کـم کـن

همه هیچ انـد بـه پـیش لـب او هـیچ مگـو
(مولوی ،1331 ،ج)64 :5

آمــد مــه مــا مســتی ،دســتی فلکــا دســتی

من نیست شدم باری در هست یکـی هسـتی
(همان)215 :

امش کن لب ببنـد بـیدهنـی ـای قنـد

نیست شو از ود که تا هست شوی زو تمـام
(همان ،ج)52 :4

چنان در نیستی غرقم که معشوقم همیگوید

بیا با من دمی بنشین سـر آن هـم نمـیدارم
(همان ،ج.)201 :3

2ـ 3ویژگیهای دیگر امر قدسی
به عقیدة اُتاو ،نومیناوس باا دو ویژگا متنااق ،بار مخیاوق تجیا ما کناد« :هیبات نااک »
( )Tremendumو «جذبه» ( .)Facinansپیش از آنکه به توضیح هریک از این ویژگ ها و تطبیاق
آنها بر اندیشههای موالنا پرداخته شود ،توجه به این نکته ضروری به نظر م رسد که او معتقد است
این دو ویژگ  ،در عین تناق ،،در قالب هماهنگ ای شگفت با یکدیگر ترکیب م یابناد و ناوع
جمع اضداد پدید م آورند .نومینوس از سوی هیبت انگیز و هراس آور است و در کس که با ایان
جیوه از تجییات او روبهرو م شود ،ترس و هراس شگفت و ب مانناد پدیاد ما آورد و از ساوی
دیگر مجذو کننده و دلرباست؛ آنچنان که سالک را به سوی خود م کشاند و شیفتة خود ما کناد
(اُتو.)13 :1311 ،
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این مسئیه در عرفان اسالم  ،بازتا

گسترده ای داشته است و تحت عناوان صافات جماال و

جالل خداوند مطرح شده است؛ چنانکه اب نصر سراج م گوید« :حال قار

اقتضاای دو حالات

خوف و محبت کند و بسیاری از سالکان را در قر  ،حالت خوف غیباه کناد و بسایاری دیگار را
حالت محبت بر دل ایشان چیره شود و این بر حسب تصدیق و حقیقت یقین و خشیت اسات کاه
خدای تعال بر دلهای بندگان قسم فرموده است و آن از کشف غیو
قر

است .اگر ساالک در حاال

شاهد عظمت و هیبت و قدرت حق گردد ،آن از خوف و حیا و وجل است و اگر در دلش در

قر  ،شاهد لطف و عطوفت و احسان و محبت موالی خود شود ،آن از محبت و شاوق و فیاق و
تبرر بقاست و این همه بسته به عیم و مشیّت و قدرت اوست» (گوهرین ،1311 ،ج .)113 :1شیمل
نیز با اشاره به دیدگاه اُتو در این باره م گوید« :خداوند چنانکه مسیمانان از قدیماالیا م دانساتند،
خویشتن را به دو صورت متجی م سازد؛ یک به صورت جمال و یک به صورت جالل .این دو
وجه تجی خداوند درست با نظر متللره بزرگ قرن بیستم ،رودلف اُتو ،راست م آید که این دو وجه
را ( facinansجاذابیت) و ( tremendumحالاات مهاباات) ما خوانااد و ایاان وجااه اخیاار ،جنبااة
هراس انگیز پروردگار است .اسماءالحسن به صورت که در قرآن آمده ،به همین دو جنبه و تعامال
همیشگ آنها ناظر است مانند رحمت و غضب ،جمال و جالل ،خداوند هم قاب ،است و هم باسط،
هم محی است هم ممیت ،اوست رافع و اوست خاف .)19 :1313( »،مولوی نیز در غزلیات خود به
این موضوع اشاره م کند؛ چنانکه چیتیک به آن پرداخته است« :تعامل هماهنگ میان لطف و قهار،
نه تنها در ساختار عالم هست بیکه در نحوة شناخت و تجربیات درون انساان نیاز خاود را تجیا
م سازد .کل روانشناس معنوی مولوی در قالب اصطالحات مبتن بر ارتباط میان این دو صفت اله
و ظهورشان در صورتهای مختیف ،شرح و بیان شده است» (چیتیک:)111 :1311 ،
هله نومید نباشی کـه تـو را یـار برانـد

گرت امروز برانـد نـه کـه فـردات بخوانـد
(مولوی ،1331 ،ج)121 :2

لطف تو گفت پیش آ قهر تو گفـت پـر رو

ما را یکی بر کن کز هر دو کیست صـاد
(همان ،ج)133 :3

دی یار قهربـاره و ـون ـواره بـود لیـ

امروز لطـف مطلـ و بیچـاره پـرور اسـت
(همان ،ج)251 :1
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روز و شب با هم نشسته آب و آتش همقـرین

لطف و قهری جفت و دُردی به صفا آمیخته
(همان ،ج.)151 :5

2ـ3ـ 1هیبتناکی و هراسانگیزی امر قدسی
نخستین ویژگ ای که اُتو به آن اشاره م کند ،راز هیباتنااک یاا Mysterium Tremendum

است که ژرفترین و بنیادیترین عنصار موجاود در احساساات دینا و فعاال و نیرومناد اسات.
عنصری متمایز از ایمان به رستگاری ،توکل و عشق که بر انسان تلثیر گذاشاته اسات و روح را باا
ناوع قاادرت سارکش و مهارناپااذیر در باار ما گیاارد (اُتااو .)13-91 :1311 ،راز هیباتناااک بااه
صورت های مختیف بر انسان ظاهر شود« :احساس چنین راز هیبتناک ممکن است گاه اوقاات
همچون موج آرا در عمیقترین حالت آرامشانگیز عبادت ،به ذهن ماا هجاو بیااورد و ممکان
است با وضعیت ثابت و ماندگارتر در روح ادامه یابد و روان ما را به لرزه و ارتعااش درآورد و در
سراسر ضمیر ما طنینانداز گردد و سرانجا خاموش شده و روح حالت دنیوی و غیردینا تجرباة
هر روزینة خود را بازیابد و از سر گیرد .این حالت ممکن است بهگونة انفجاری ناگهان از اعماق
روح فوران کند و با گونهای تشنج و آشافتگ هماراه شاود کاه باه شاگفتآورتارین هیجاان یاا
شوریدگ مستانه و جذبه و خیسه منته شود ،این عنصر شکل های مهارناپذیر و جنونآمیزی دارد
و م تواند موجب هراس تقریباً خوفناک و ارتعاشآور شود .این حالت ،زمینههای خا و ابتدای و
نمودهای اولیهای دارد که باز ممکن است به شکی زیبا و پاک و باشکوه تکامل یافته و تجی کند؛
چنین حالت ممکن است موجب نوع خاموش  ،هراس و سکوت و خشوع مخیوق در حضور آن
کس یا آن چیزی شود که دقیقاً نم داند چیست؛ در حضور چیزی که رازی بیان ناپاذیر و برتار از
همه مخیوقات است» (همان .)91 :اُتو در تحییل حالت هیبتانگیزی نومینوس ،سه عنصار را مارثر
م داند :هیبت ،استیال (عظمت) ،شوق و طیب.
2ـ3ـ1ـ 1هیبت
نخستین عنصری که اُتو آن را زاییدة رویاروی با نومینوس م داند« ،هیبت» است که از احساس
ترس و هراس برم خیزد که در رویاروی با آن در انسان پدیدار م شود .او این تارس را چیازی
متفاوت از ترسهای معمول م داند که در برابر عوامل تهدیدکننده ،در انسان پدید م آید؛ او آن را
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ترس سرشار از هراس و لرزش درون م داند که خضوع و خشوع ویژه را در برابر نومینوس در
وجود انسان حاکم م کند (همان« .)92 :هیبت داللت م کند که امری رازآلود در برابر ذهن پدیدار
شده و احساساات آدما را باه ارتعااش درآورده و نشاان ما دهاد کاه نخساتین کااربرد مقولاة
ارزشگذاری که هیچ جای در زندگ عادی روزماره و تجربیاات معماول نادارد ،تنهاا در برابار
موجودی که توسط او ،زمینة مساعد روان ما مهیا گشته ،امکانپذیر اسات؛ موجاودی کاه در ناوع
خود ب همتاست و به شکی خاص ،از هرگونه قوّة طبیع  ،ممتاز و متفااوت اسات» (هماان.)91 :
این ترس و هراس ممکن است به صورت های گوناگون بر انسان ظاهر شود« :این هیبت و دهشت
ممکن است درواقع چنان چیرگ عظیم و فراگیری بیابد که به نظر رسد به عماق وجاود و ضامیر
آدم نفوذ کرده و حت موجب راست شدن موهای تن او شده است؛ اما همچنین ممکان اسات در
قالب مالیم ترین هیجانات تقریباً نادیدن و همچون ساایه ای زودگاذر سرتاسار روح او را تساخیر
کند» (همان .)91 :این هراس مینوی گاه برخاسته از رویاروی با خشم یهوه است .اُتو تجی این
خشم را همچون نیروی پنهان طبیعت و مانند برق ذخیاره شاده ای توصایف ما کناد کاه خاود را
نسبت به هرکس که بسیار به او نزدیک شود رها م کند .از نظر او این تجی  ،امری محاسبه ناپذیر و
دل بخواه است .او خشم خداوند را ،نوع تجی طبیع وجود او و عنصری از قداست و درواقع
ظهور خود هیبت م داند (همان91 :ا .)91او ساپس در مقاا مقایساة قهار الها و خشام طبیعا
م گوید« :در خشم خداوند چیزی فراعقالن و قابل رؤیت وجود دارد که منجر به پیادایش ناوع
رعب م شود که هیچگونه خشم طبیع نم تواند موجب ایجاد آن شود» (همان.)93 :
عارفان مسیمان نیز دربارة هیبت و خوف از امر قدس سخنان بسیاری گفتهاند« :مقتضای هیبت،
خوف و حقیقت خوف ،ترک معصیت است و هرچاه خاوف قاوی تار ،بناده از معصایت دورتار»
(مستمی بخاری ،1331 ،ج .)12 :1نیز« :از اساتاد اباوعی دقااق رحماه اهلل شانید کاه خاوف را
مرتبه هاست ،خوف است و خشیت و هیبت .خوف از شرط ایمان بود و حکم او ،قال اهلل تعال  :و
خافونِ إن کُنتُم مرمِنین و خشیت از طریق عیم بود ،قالَ اهللُ تَعال  :إنَّما یَخشَ اهللَ مِن عِبادِهِ العُیَماءُ
و هیبت از شرطِ معرفت بود ،قالَ اهللُ تَعال  :و یُحَذِّرُکُمُ اهللُ نَفسَهُ و گفته اناد :قاوت ،عیام باود باه
مجاری احکا و گفته اند :خوف ،حرکت دل بود از هیبت خدای» (ترجمة رساله قشایریه ،ص 113
به بعد ،به نقل از گوهرین ،1311 ،ج.)111 :1
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موالنا نیاز در در غازل هاای خاود ،بارهاا و بارهاا از خشام و قهار معشاوق کاه برانگیزاننادة
خوفانگیزی و هیبتناک اوست ،سخن به میان م آورد:
بــیش مگــو راز کــه دلبــر بــه شــم

جانـــب مـــن کـــژ نگرســـتن گرفـــت
(مولوی ،1331 ،ج)215 :1

فریـــــاد ز یـــــار شـــــمکـــــرده

ســـوگند بـــه شـــم و کینـــه ـــورده
(همان ،ج)131 :5

به صورت یـار مـن چـون شـمگین شـد

دلــم گفــت اَه مگــر بــا مــن بــه کـین شــد
(همان ،ج.)10 :2

2ـ3ـ1ـ 2استیال
به اعتقاد اُتو ،دومین عنصر هیبت انگیزی نومینوس عنصر استیال و عظمت اسات کاه در وجاود
آدم احساس هیچ و ناچیزبودن را برم انگیزد .هرچه عظمت و جالل نومیناوس بیشاتر احسااس
شود ،انسان خود را ناچیزتر و کوچک تر م یابد .او استیال را حالت م داناد کاه موجاودات آگااه،
هنگا رویاروی با آن ،در جایگاه موجودی که چیزی جز خاک و خاکستر و عد نیستند ،در خاود
احساس استغراق و درخود فرورفتن م کنند .آنجا هم که از تحقیر نفس و اینکاه نفاس جاز خاط
بطالن بیش نیست ،سخن م گوید ،باز گوهر سخنش به همان استیال و شکوه حق بازبسته اسات.
در برابر ب ارزش این نفس ،واالی و شکوه وجود دیگری است که مطیاق و متعاال اسات .ایان
شکوه و واالی هرچه پررنگ تر باشد ،در برابار آن پسات ناساوت نفاس بیشاتر و نااچیزی نفاس
محسوس تر نمایان م شود .او بر این باور است کاه احسااس نیسات و عاد در برابار نومیناوس،
سرانجا به اتحاد میان خالق و مخیوق م انجامد؛ اتحاد با موجودی که در آنِ واحد ازنظر قدرت و
وجود ،مطیقاً برتر است و کامالً غیرعقالن است (اُتو.)13 :1311 ،
موالنا نیز در فیهمافیه استغراق را اینگونه تعریف م کند« :استغراق آن باشد که او در میان نباشد
و او را جهد نماند و فعل و حرکت نمانده ،غرق آ
فعل آ

باشد .هر فعی را که از او آید فعل او نباشاد،

باشد» ( .)11 :1313مشتاقمهر م گوید« :تجربة بیانناپذیر استغراق در مسرت با پایاان و

دستیاب به عزرت و وارستگ و مناعت و همّت ،از نتایج رابطه و انس عاشقانة بنده با خدای تعال
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است که غزلیات موالنا ،کوشش صادقانه ای است برای تبیین عواطف و انفعااالت ناشا از چناین
عاطفه ای که اگر خواننده به عیل و زمینه های روح آن آگاه نداشته باشد ،ممکن اسات آن را از
جمیة مضامین و مدّعیات شاعرانه بپندارد» (ن.ک :مشتاقمهر.)11 :1319 ،
این معنا به صورتهای مختیف با بسامدی بسیار در غزلهای موالنا تکرار شده است:
نیســـت شـــو نیســـت از ـــودی زیـ ـرا

بتـــر از هســـتیات جنایـــت نیســــت
(مولوی ،1331 ،ج)211 :1

مرد بحری دایما بر تختة ـوف و رجاسـت

چون که تخته و مرد فانی شد جز استغرا نیست
(همان)231 :

مــش بــاف و فنــای بحــر حــ شــو

بــه هنبــازی ــدایی مصــلحت نیســت
(همان)205 :

2ـ3ـ1ـ 3شو و طلب
اتو سومین عنصر هیبتانگیز نومینوس را شوق و طیب م ناماد و معتقاد اسات« :ایان عنصار
بهخصوص به نحوی زنده و بانشاط در حالت جالل درک م شاود و هماه جاا خاود را در قالاب
تعبیرات نمادین مثل سرزندگ  ،شورمندی ،حال عاطف  ،اراده ،نیرو ،حرکت ،هیجان ،فعالیت ،میال
م پوشاند» ( .)11 :1311این عنصر در عرفان ،اثاری بسایار ویاژه دارد« :در عرفاانِ ارادهگرایاناه و
عرفان عشق که به قوت بسیار در آتش شعیهور عشق مشاهده م شود که قدرت ساوزندگ آن را
عارف به دشواری م تواند تحمل کند ،چنین عنصری مشاهده م شود و عاارف خواساتار تساکین
این سوز عشق است؛ زیرا در غیر این صورت او را به نابودی م کشاند و ایان طیاب و فشاار کاه
زاییدة عشق عارف است ،مستیز نوع قرابت میموس ،با خودِ امر قدس است و هیبات و جاالل
سوزان و آتشین خداوند نیز همان نیرو و قدرت اوست که تنها به گونة متفاوت تجی یافته اسات»
(همان.)11 :
موالنا نیز در غزل های خود بارها به این نکته اشاره م کند« :یک دیگر از واسطه هاا و راه هاای
شناخت و ارتباط با خدا از دیدگاه موالنا ،ارادة حقیق عبد برای وصول به حق است؛ یعن داشتن
درد طیب و شوق وصال که در جان عاشق دردمند است .مسیماً معشوق به فراخور حال عاشاق و
میزان اشتیاق و درد فراق که در او هست ،خود را به وی م نمایاند؛ پس هرچاه میازان اشاتیاق و
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درد فراق در عاشق و میزان اشتیاق و درد فراق در عاشق بیشتر باشد ،راه او برای وصال به معشوق
هموارتر م گردد» (اسدی .)112 :1313 ،او در این باره اینگونه م سراید:
ز جوف شو تو مـن همچـو بحـر غریـدم

بگــو تــو ای شــه دانــا و گــوهر گویــا

ز ســوز شــو دل مــن همــیزنــد علــال

(مولوی ،1331 ،ج)140 :1
که بوک دررسدف از جنـاب وصـل صـال
(همان)144 :

از عش جهان سوزت وز شو جگـردوزت

بــی هــیچ دعــاگویی عــالم شــده پــرآمین
(همان ،ج)146 :4

2ـ3ـ 2جذبه
افزون بر عنصر هیبت ناک  ،اتو جنبه و عنصر دیگری نیز برای امر قدس معرف م کند کاه امار
قدس در آن ،خودش را موجودی کامالً گیرا و جذا

نمایان م کناد و آن عنصار ،جذباه اسات.

عنصر جذبه از دیدگاه اُتو ،نیروی جذابیت است که از امر مینوی پدیدار م شود و مخیاوق را کاه
در برابر جیوة هیبتناک و هراسانگیز او به لرزه و وحشت افتاده است ،به آرامش م رساند و او را
به ستایش وا م دارد .عنصر جذبه ،این احساس را در مخیوق به وجود م آورد که گوی چیزی او
را به تسخیر درآورده است و به شیوة شگفتآوری او را از خویش م رباید؛ بهگونهایکه به ناوع
مست و ب خویش م انجامد (اُتو.)13 :1311 ،
جذبه ای که در فرهنگ های عرفان تعریف و تفسیر شده است ،با آنچه اتو یاد ما کناد ،رابطاة
همسان دارد (ن.ک :سجادی211 :1313 ،؛ گوهرین ،1311 ،ج.)33 :1
موالنا جاللالدین بیخ نیز به پیروی از سنت عرفان پیش از خود ،جذبه را یکا از اصاول و
مبان بینش عرفان خود معرف م کند و چنین م سراید:
درکــش رمیــدگان را محنــترســیدگان را

زان جذبه های جـانی ای جذبـة تـو غالـب
(مولوی ،1331 ،ج)116 :1

جذبــه شــاآ آب را از ب ـیخ تــا بــاال کشــد

همچنان

جذبه جان را برکشد بـی نردبـان
(همان ،ج)111 :4
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مـــن بخفــــتم تــــو مــــرا انگیختـــی

تــا چــو گــویم در ــم چوگــان تــو

ورنــه ــاکی از کجــا عشــ از کجــا

گـــر نبـــودی جذبـــههـــای جـــان تـــو
(همان ،ج)63 :5

2ـ 4امر قدسی ،موجودی «مطلقاً دیگر»
اُتو در بخش از کتا

خود به تحییال واژة «راز» در ترکیاب «راز هیباتنااک» ما پاردازد .راز

هیبتناک همانگونه که پیش از این بیان شد یک از ویژگ های امر مینوی و درواقع یک از مظاهر
تجی امر مینوی است .او راز را امری «مطیقاً دیگر» ( )Wholy Otherم داند و در تعریف «مطیقاً
دیگر» چنین م گوید« :چیزی است که کامالً فراتر از قیمرو امور عاادی ،قابال درک و آشناسات و
بنابراین کامالً خارج از مرز های عقل و هوش قرار م گیرد و با آن متضااد اسات و ذهان را پار از
شگفت و حیرت مح ،م سازد» (اتو .)11 :1311 ،از دیدگاه او ،تجربة دین نیز وابسته باه مطیقااً
دیگر است و بهطورکی آن را زاییدة رویاروی با امری مطیقاً دیگر م داند که در یک «آنِ» شگفت ِ
آگاه و حال جذبه خیسه پدید م آید (همان.)13-11 :
اُتو با نگاه پدیدارشناسانه ،موجود مطیقاً دیگر را تحییل م کند و ما گویاد« :ایان عنصار در
آگاه مینوی و احساس موجود مطیقاً دیگر تقویت و وضوح یافتاه و در بااالترین درجاه ،تجیا
م یابد که موجود مینوی را نهتنها در تضاد با اشیای ملنوس و عادی قرار م دهاد؛ بیکاه آن را باه
شکل موجودی فراطبیع نشان م دهد که البته در جهان تجی کرده است و بدینسان دارای منزلت
فراجهان است که او را برتر از کل نظا جهان قرار م دهد .در عرفان ما با اماری «فراتار» مواجاه
هستیم که قویترین تلکید یا تلکید افراط بر عناصر غیرعقالن م کند که در ذات همة ادیان وجود
دارند .عرفان این تضاد موجود مینوی (الوهیت) را به عنوان موجودی مطیقاً دیگر با تجربة عادی و
معمول تا حد افراط ادامه م دهد» (همان.)11 :
موالنا نیز در غزل های خود بارها بر «مطیقاً دیگر» بودن خداوند تلکید و با الفااظ مختیاف ایان
موضوع را بیان م کند .او در غزل های خود ،معشوق ازل را با تعبیری نزدیک به همان تعبیار اُتاو،
«چیزِ دگر» و «چیزِ دیگر» م نامد:
روح آمد و راح آمـد معجـون نجـاح آمـد

ور چیـز دگــر ــواهی آن چیـز دگــر آمــد
(مولوی ،1331 ،ج)43 :2
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از حور و ماه و روح و پـری هـیچ دم مـزن

کان هـا بـه او نمانـد او چیـز دیگـر اسـت
(همان ،ج)251 :1

ای جانِ جانِ جان هـا جـانی و چیـز دیگـر

وی کیمیـای ک ـانهــا کــانی و چی ـز دیگــر

ای آفتـــاب بـــاقی وی ســـاقی ســـواقی

وی مشــرب مــذاقی آنــی و چیــز دیگــر
(همان ،ج)11 :3

نمونههای این تعبیر در غزلها بسیار است.
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2ـ 5بیانناپذیری تجربة دینی و شهود عرفانی
مسئیة بیان ناپذیری تجربه های عرفان و دین از آن مساائی اسات کاه بازتاا

گساترده ای در

عرفان اسالم داشته است .عارفان معتقدند آنچه در لحظه های کشف و شهود دریافت م شود ،در
قالب الفاظ و عبارات نم توان درآورد .آنان زبان را نامحر و ناتوان از بیان لحظات پرشکوه خیسه
و استغراق و فنا م دانند .در عرفان غرب نیز این ویژگ بازتا
دربارة آن بسیار گفته اند .والتر ترنس استیس در کتا

داشته است و دین پژوهاان غربا

عرفان و فیسفه برخ از سخنان دین پژوهاان

غرب را بیان کرده است؛ اکهارت م نویسد :پیامبران در روشنای گا برم دارند ...و گااه با تاا
م شوند تا بهره ای از آنچه م دانند با ما بگویند و معرفت خداوند را به ما بیاموزند و از افشای این
راز ،مهر خاموش بر دهانشان م افتد و زبان در کا م ماند ...رازی که به آن پ بردهاناد ،نگفتنا
است .ر . .باک م گوید :تجربه اش محال است به وصف درآید .تنیسون م گوید :این حال به کی
برتر از کال است .ج .ا .سیموندز م گوید :این حال را برای خودش هم نم توانست وصف کند و
نم توانست الفاظ بیابد که تعبیر مفهوم از آنهاا باه دسات دهاد .آرتاور کوساتیر از تجرباه اش
م گفت که معنا نداشت؛ اما نه در قالب الفاظ؛ او دربارة جدّ و جهدی که برای توصایف آن کارده
بود ،چنین م گفت :برای آنچه ابالغ ناپذیر و ذاتاً در میان نگذاشتن است باید دست به دامن الفاظ
شد و این یعن گرفتارشدن در دور باطل (استیس213 :1391 ،ا .)231تجربه های عارفاان بیاان گار
همین ویژگ است؛ یعن تجربه م شود؛ اما مفهو ناپذیر و بیانناپذیر اسات .باه گفتاة اساتیس در
وحدت ب تمایز ،مفهوم از هیچ چیز نم توان یافت؛ زیرا اجزای در آن نیست که به شکل مفهاو
درآید .مفهو هنگام به دست م آید که کثرت یا دست کم دوگانگ در کار باشد .در بطن کثارت،
گروه از اجزا مشابه م توانند به صورت صنف درآیند و از سایر گروه ها متمایز شوند؛ آن گااه در
پ آن م توان لفظ داشت (همان.)311 :
اُتو نیز تجربه های دین و عرفان را بیانناپاذیر و وصافناشادن ما داناد .او در میاان آراء و
اندیشه های خود ،پیوسته بر این مسئیه تلکید م کند و نومینوس را بیرون از دسترس درک مفهاوم
و بیان و وصف م داند .او امر قدس را «نومن بیانناپذیر» م نامد؛ زیرا معتقد اسات دسترسا باه
کنه ذات او ناممکن است و او موجودی است که هرگونه روش مفهوم برای دریافت خود را پس
م زند (اُتو .)11 :1311 ،به اعتقاد اُتو ،پیروان ادیان که بار محاور پرساتش شاکل گرفتاه اناد ،باه
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طور کی به آن گرایش دارند که خداوند را در قالاب مجموعاه ای از مفااهیم عقالنا و باا کماک
اوصاف مانند حکیم ،مرید و قادر مطیق معرف کنند؛ اما حقیقت آن است که هرگز با بهره باردن از
این اوصاف به کنه آن ذات نم توان راه یافت (همان.)31 :
مولوی نیز به بیان ناپذیری تجربه هاای عرفاان و حااالت کشاف و شاهود معتقاد اسات و در
جای جای غزل های خود به این نکته اشاره م کند .او حت در برخ از غازل هاای خاود تخیاص
«خموش» را برای خود برم گزیند و این گونه بارها به ناتوان خاود در بیاان کشاف و شاهودهای
عارفانه اعتراف م کند .او یک از مشکالت اصی زبان را در بیان حااالت و تجرباه هاای عرفاان
مشکل نامحرم و بیگانگ دیگران م داند« .موالنا افشای اسرار غیب را رخصت نم فرمود؛ مباادا
پردة تما بدرد و دیگ محنت نیم جوش بماند و نظم معاش منهد گردد .آخر او بار ایان باود کاه
غفیت مرد از راز عالم ،گردانندة گردونة زندگ است و اگر آتش های شهوت و غضاب خااموش
شوند ،گرمابة عالم نیز سرد خواهد شد و پارسایان از شستشوی جامة جان ،عااجز خواهناد ماناد»
(سروش.)331 :1319 ،
2ـ 6انواع تجربههای عرفانی
اُتو در کتا

عرفان شرق و غرب  ،تجربههای عرفان را به دو دسته تقسایم ما کناد« :عرفاان

دروننگری» و «عرفان مشاهدة وحدت» .در سنت عرفان ایران ا اسالم نیز ،این دو ناوع عرفاان
تحت عنوان «عرفان انفس » و «عرفان آفاق » مطرح شده است .در غزلهای موالنا نیز این دو ناوع
عرفان مشاهده م شود؛ «عرفان موالنا در وهیة اول انفس و از نوع عرفان حس است و در مراحل
پایان زندگ عرفان انفس و غیرحس است .در عین حاال ،عرفاان آفااق باهطاور کمرنگا در
تجربههای عرفان مولوی وجود دارد و قابل مالحظه است» (قنبری.)31 :1311 ،
2ـ6ـ 1عرفان انفسی
به اعتقاد اُتو ،در عرفان درون نگری یا انفس  ،عارف از اشیای پیرامون خود کناره م گیرد و باه
درون خود توجه م کند؛ در ژرفای آن غرق م شود و م کوشد تا قدرت قدس یا عمق یا بنیاادی
را بیابد که به اعتقاد او در مرکز یا نهای ترین نقطة روح نهفته اسات .در چناین مرحیاه ای ،حالات
هشیاری یا آگاه مح ،به آنان دست م دهد .م توان گفت عارف در این تجربه ،از قید «من» یاا
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نفس تجرب رها شده است و از آن پس «من» یا نفس بَحتِ بسیط پدیدار م شود .نفاس تجربا ،
همان سیالة آگاه است و نفس بَحت و بسیط ،وحدت است که باریکههای متکثر آن سایاله را باه
هم م پیوندد .این وحدت ب تمایز همانا کنهِ تجربة عرفان انفس است ( ،Otto, 1932: 46به نقل
از شیروان .)121 :1311 ،
در غزلهای موالنا عرفان انفس  ،مجال بیشتری از عرفاان آفااق دارد .پورناماداریان برخا از
غزلهای او را از زبان «منِ» دیگری م داند که بسیار فراتر از «منِ» واقع است و در عالمِ خاارج،
مصداق دارد؛ او آن را «فرامن» م نامد .او این «فرامن» را شمس تبریزی م داند که در چشاماناداز
عقاید عرفان مولوی ،هویت یگانه با حق دارد« .ب تردید یک از تلویلهای ممکن دربارة غزلهای
از این دست ،آن است که در این غزل ها ،گویندة غزل را خدا بدانیم که از زباان عاارف در لحظاة
فنای وی از ماسوی اهلل و فنای از خویش سخن م گوید .چنین تجربه ای که بسیار شابیه باه وحا
است و صوفیان «سُبحان ما أعظَمَ شلن ِ» بایزید و «أناالحقِ» حسین بن منصور حالج را زائیدة چنان
حالت م دانند ،خالف عادت است که بسیاری از صوفیه از امکان آن با اطمینان سخن گفتاه اناد و
مولوی نیز با توسل به تمثیل های متعادد ،ساع بسایار در توضایح چناین تجرباه ای کارده اسات»
(پورنامداریان .)11 :1331 ،جای دیگری باز از همین احوال نفس و جهان فرامن سخن ما گویاد:
«در جهان شعر ،تنها فرامن حضور دارد که از من یا خود سخن م گوید منِ دستوری یا منِ تجرب
مولوی ،مثل شمع در برابر نور آفتا  ،محو و فان است .این وضع ناش از وصول به مرتبة حقیقت
است که در آن مُدرِک در مُدرَک یا متعیَّق معرفت ،مستهیک و فان ما شاود و مرتباة حاقر الیقاین
تحقق پیدا م کند .در این مرتبه ،طالب یا عارف یا عاشق ،وجود و حضور ندارد و تنها مطیاو

و

معشوق و معروف حاضر است؛ این مقا  ،همان مقا توحید اشراق و حقیق است که به قول شیخ
اشراق ،بیان ال اله الرا أنا حکایت از آن دارد» (همان.)21 :1311 ،
غزل های موالنا در توصیف این حال و احوال کم نیست؛ اما یک از پرآوازه ترین آنها که در آن،
منِ تجرب ِ موالنا در منِ برترِ او که حضرت حق است ،مستهیک شده و «فرامن» از زبان موالناا باه
سخن آمده است و لحظههای غریب و رازآلود را به تصویر م کشد ،غزل با مطیع زیر است:
اَه چــه بــیرنــ

و بــینشــان کــه مــنم

کــ ـی ببیــ ـنم مــــرا چنانکــــه مــــنم
(مولوی ،1331 ،ج.)31 :4

2ـ6ـ 2عرفان آفاقی
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نوع دو عرفان یعن عرفان «مشاهدة وحدت» یا آفاق  ،به اعتقاد اُتو سه مرحیاه دارد .نخسات،
عارف وحدت طبیعت را درک م کند و پدیدههای طبیع  ،با دیگری و با عاارف یکا ما شاوند.
متعیَّق تجربه در این مرحیه طبیعت است .طبیعت که تبدیل صاورت یافتاه ،با زماان و باه شاکل
مرموزی یگانه نموده شده است .متعیَّق تجربه در مرحیة دو تنها طبیعات نیسات؛ بیکاه قادرت و
نیروی نهفته در ورای طبیعت است که مقوِّ آن است و خود را با نمودارهای طبیعا ما نمایاناد؛
واحدی که در پس پردة کثیر است .مرحیة سو  ،طبیعت حاذف شاده ،از صاحنه بیارون ما رود و
عارف ،واحد بدون کثیر را مشاهده م کند که هایچ اخاتالف و کثرتا هرگاز در آن راه نما یاباد
( Otto, 1932: 46با اندک تصرف ،به نقل از شیروان  .)129 :1311 ،او معتقاد اسات در تجرباة
عرفان در مشاهدة وحدت ،قاعدة امتناع اجتماع نقیضین و قاعادة امتنااعِ ارتفااعِ نقیضاین هار دو
برداشته م شوند و به تعبیر او «منطق خاص عرفان» پدید م آید که این دو قاعده را ندیده م گیرد.
همان گونه که هندسة غیراقییدس  ،اصل موضوع خطوط متوازی را کنار م گذارد ،منطاق عرفاان
هم دو اصل موضوع را نادیده م گیرد؛ به همین سبب است که جمع اضاداد و وحادت ضادین و
مفهو دیالکتیک آشکار م شود (همان ،به نقل از شایروان  .)129-121 :1311 ،بازتاا ِ ایان ناوع

عرفان نیز در غزل های موالنا مشاهده م شود .شفیع کدکن در مقدمة کتا غزلیات شمس تبریز،
بینش دیالکتیک در عرفان موالنا را تحییل ما کناد« :نیسات (= عاد ) در نظار او (موالناا) «عاد
مح »،نیست؛ بیکه رفتنِ «صورت » است (= عد ) و آمادن صاورت دیگار (= وجاود) و بااز آن
وجود ،یعن صورت ظاهرشده ،دوباره معدو م شود و جای خود را به صورت دیگر ما دهاد و
این «تبدّل صورت»هاست که دیالکتیک هست را در خود نمایان م کند» (شافیع

کادکن :1311 ،

 .)11او با اشاره به وجود ترکیباات مانناد جهاان «هساتنیسات» و «سااکن روان» و جهاان
«کهنه نو» در تعبیرات موالنا ،م گوید :موالنا هست مقید را که نقطة مقابل آن ،عد است ،حوزة
تعیّنات وجود م داند که با نیست در تقابل و تضاد است .او این هست و نیست را در یک لحظاه،
به اعتبار یک صورت که ظاهر شده ،وجود و به اعتبار صورت دیگر که از میان رفته است ،عد باه
شمار م آورد؛ بنابراین از نگاه موالنا ،بنیاد کائنات بر تضاد است (همان .)13 :وقت موالنا م گوید:

 / 131پژوهشهای اد عرفان (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمارة چهار  ،پیاپ  ،31زمستان 1339

هلــه تــا دوی نباشــد کهــن و نــوی نباشــد

که در این مقام عشرت من از آن جمع فردم
(مولوی ،1331 ،ج)301 :3

اندکانـدک زیـن جهـان هسـت و نیسـت

نیســـتان رفتنـــد و هســـتان مـ ـیرســـند
(همان ،ج)152 :2

کـــی شـــود ایـــن روان مـــن ســـاکن

اینچنــــین ســــاکنِ روان کــــه مــــنم
(همان ،ج)31 :4

چنین به نظر م رسد که موالنا هر چیزی را از درون ضدش ما طیباد« .روشانای » را از درون
«تاریک »« ،امید» را از درون «یلس»« ،هست » را از درون «نیست »« ،قارار» را از درون «با قاراری»،
«گوارش» را از درون «ناگواری»« ،مراد» را از درون «نامرادی» و «مهر» را از درون «ب مهری و جور»
م طیبد (ن.ک :شفیع کدکن .)11 :1311 ،
3ـ نتیجهگیری
معشوق ازل در دیدگاه موالنا ،گاه عشق و گاه جان جهان معرفا ما شاود و در غازلهاای
آتشااین او ،بازتاااب گسااترده دارد .دیااوان شاامس آینااهای اساات کااه خداونااد بااا زیباااترین و
مسحورکنندهترین جیوههای خود در آن تجی م کند؛ درواقع غزلهای او سخنان آتشاین عاشاق
است که لحظه لحظه در عشق معشوق ب مانند خود م سوزد و با شعیههای عشق خود جهان را باه
آتش م کشد .در غزلهای موالنا از این معشوق ازل و امر قدس به فرامن یاد کاردهاناد و نتیجاة
اتحاد منِ برتر موالنا و شمس تبریزی و حضرت حق در جهان شعر اوست؛ این معشاوق باا آنچاه
رودلف اُتو در آثار خود ،بهویژه کتا

مفهو امر قدس  ،با نگااه پدیادارشناساانه باه تحییال آن

م پردازد و آن را نومینوس یا امر مینوی م نامد ،مشابهتهای بسیاری دارد؛ بهگونهایکه برخا از
ویژگ های نومینوس در اندیشة اُتو بر ویژگ های خداوند در منظوماة فکاری موالناا در غازل هاا
منطبق است .از شناسههای که در دیدگاه دو اندیشمند بر یکدیگر انطباقپذیر است ،به این نکتههاا
م توان اشاره کرد :ماهیت امر قدس و جایگاه عقل در درک ذات و صفات آن ،فقر و فنا در برابار
امر قدس  ،ویژگ های امر قدس مانند عنصر «جذبه» و عنصر «هیباتنااک و هاراسانگیازی امار
قدس » که خود شامل سه عنصر «هیبت»« ،استیال و عظمت» و «شوق و طیب» است .برداشت امار
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قدس در جایگاه موجودی «کامالً دیگر» ،بیان ناپذیری امر قدس و انواع تجربه های عرفان کاه آن
نیز دو نوع عرفان (عرفان درون نگری یا انفسا و عرفاان مشااهدة وحادت یاا آفااق ) را در بار
م گیرد ،ازجمیه نکتههای دیگری است که جهان اتو را به جهان موالنا نزدیک م کند.
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