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چکیده

شطح پدیدهای است که در گذر زمان ،تعاریف متفاات ت گااه متناقضا

یافته است .این دامنة تسیع تعاریف را ما تاوان افاوتن با تفاات نگااه ت
رتیک د مع فان ،ناش از سی تحول شطحیا ع فا دانست ،اماا باا تجاود

اقبال بسیاری از صاحبنظ ان متقدم ت نیو متأخ به تع یاف شاطح ،اغلاب

تعاریف ،جامع مصادیق آن نیسات ت در بسایاری از ماوارد ،تنهاا باه رد یاا

قبول ت توجیه شطح نظ دارد ت نه تع یف ماهوی آن .از اینرت در پژتهش

حاض  ،ضمن نقد تع یف سنت  ،رتیک دهای جدید را نیو در این تع یاف

مط ح م کنیم .سپس با م تری ب تعاریف ارائهشده از شاطح ،باه ب رسا

انواع این تعاریف ،بسامد مؤلفههای مط حشده در آن ها ت اهمیات ت لاوتم
ه یک از آنها در تع یف شطح م پ دازیم.
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ب رس تعاریف شطح نشان م دهد مهمت ین موارد مط حشده در تع یاف

شطح ،غلبة سک ت تجد ،ظااه غ یاب ت مخاالف شا ع ،ادعاا ت رعونات
شطاح ت نیو س ریو شطح با زباان عاار اسات کاه نقادهای بسایاری با

ه یک تارد است ت تعاریف صور گ فته ب ایناساس را نم تاوان جاامع

مصادیق شطح بهشمار آترد؛ بناب این ،بهتا اسات شاطح را ابا از ت اظهاار
اس اری بدانیم که ظا

محادتد الفاا ت افعاال انساان گنجاایش آن را

ندارد ت از اینرت در بیان ت فعل ،ماهیت متناقض ت متشابه م یابد.

واژههای کلیدی :ع فان اسالم  ،زبان ع فان  ،شطح ،تع یف شطح.

مقدمه
شطح مانند بسیاری از اصطالحا ع فان دیگ نیاز به تع یف دارد ،اما بهدلیل ماهیت مابهم

ت متناقض آن ،تاکنون چه از سوی خود عارفان شطحپا داز ت چاه از ساوی ع فاانپژتهاان،

تعاریف متفاتت از آن ارائه شده است .ب ای تحلیل انتقاادی ایان تعااریف ت باهدساتدادن

تع یف علم از شطح که هد

اصل این مقاله است ،الزم است نخست باه ب رسا مقولاة

تع یف بپ دازیم« .تع یف» در لغت باه معناای شناسااندن ت حقیقات چیاوی را بیاانکا دن ت
آگاهانیدن است ت در اصطالح یعن راه رسیدن به تصور مطلوب (مع
تع یف ،مجهول است (کشا

اصطالحا فنون).

) که پیش از عمال

سابقة تع یف ،به فلسفة یونان ت به طور خاص باه ارساطو ب ما گا دد .ارساطو با خال

افالطون معتقد بود که «ماهیت ش ء نه مفارق در عالم مثل بلکه در عالم طبیعات اسات ت در

خود ش ء مندرج ت مموتج است ».ات با تفکیک ذا ش ء از اع اض آن ،متعلق تع یاف را
ماهیت ،ت ماهیت را ذا شا ء دانسات( .ر.ک .ارساطو ،1366 ،کتااب هفاتم217 -215 :؛

ب یه ،1374 ،ج  .)252 ،251 ،246 ،228 :1از نظا ارساطو ،تع یاف (تع یاف حقیقا ) بایاد

ب اساس جنس ق یب ت فصل ق یب باشد ت البته گاه م توان تنها به فصل ق یب اکتفاا کا د.

ب اساس نظ تی ،تع یف حقیق است که باه ذا ت ماهیات حقیقا معا

ب ساد ،اماا در

ب اب تع یف حقیق  ،تع یف دیگ ی نیو رایج است که به جاای بیاان ذا شا ء ،باه شا ح

معنای زبان ت ع ف مع

م پ دازد که همان ش ح االسام یاا باه عباارت تع یاف اسام

است (ارسطو ،1366 ،کتاب هفتم.)246 ،245 ،217 ،215 :
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اما بحث در باب تع یف به همین جاا خاتم نما شاود .در فلسافة اساالم نیاو فیلساوفان

مشائ با پذی ش نظ یة ذا گ ایانة ارساطو در تع یاف ،باه شا ح ت بسا آن پ داختاهاناد.

بورگان مانند فاراب  ،ابن سینا ،ساه تردی ت ...در بااب اناواع تع یاف ت اشاکاال تع یاف

سنت دیدگاههای ارزشمندی را مطا ح کا دهاناد ت راه را با ای ب رسا دقیاقتا تعااریف

صور گ فته از اسما گشودهاند.

به طور خالصه م توان گفت در منطق سنت به شش نوع تع یف اشاره شده که عبارتناد

از :تع یف لفظ  ،تع یف اسم  ،حد تام ،حد ناقص ،رسم تام ت رسم ناقص .رسم ناقص نیو

خود شامل انواع تع یف باه مثاال ،تع یاف باه شابیه ت تع یاف باه مقابال اسات ت درنهایات

تعاریف حقیق  ،منحص به چهار نوع حد تام ،حد ناقص ،رسم تام ت رسم نااقص ما شاود؛
زی ا تعاریف لفظ  ،تعاریف منطق محسوب نم شاوند؛ چ اکاه ط یقاة تحصایل آن هاا ناه

تفک ت تأمل منطق  ،بلکه آگاه از تضع زبان است .تعاریف اسم نیو چنانکه پیشتا اشااره
شد ،با تعاریف غی اسم تفات اعتباری دارند؛ بناب این ،از نظ محتوا یا حد هستند یا رسم.

اما تع یف سنت تع یف ،ای ادهای دارد .نخست آنکه تع یف ب این اساس بسیار دشاوار

است ت ای اد دتم آنکه تمییو میان اتصا

ذات ت ع ض اشیا در بسیاری از موارد ساخت ت

گاه ناممکن است ت این ام به اطمیناننداشتن مع

(ابنسینا.)19 -17 :1366 ،

از دستیاب به ذا ش ء منج م شاود

شهابالدین سه تردی نیو در حکمت االش اق پا را از ابن سینا ف اتا نهااد ت دساتیاب باه

تعاریف حدی را چنانکه مشائیان به آن ملتوم بودند ،ب ای انساان محاال دانسات .تی با آن
بود که انسان در بهت ین تضعیت تنها م تواناد باه عوارضا از شا ء دسات پیادا کناد کاه

مجموعة آن ها با مع

ب اب باشاد؛ زیا ا انساانهاا تنهاا آنچاه ظااه ت محساوس اسات در

حقیقت ش ء دخیل م دانند ت ب ای آنان ،یافتن ذا امور نامحسوس ،دشوار ت گاه دسات-

نیافتن است (سه تردی .)21 :1372 ،تی معتقد است ب ای کس که با ام مجهول رتبهرت

م شود ،شناختن فصل ت درنتیجه بهدساتآتردن حاد آن نااممکن خواهاد باود ت ایان اما
مستلوم تسلسل مجهوال است .سه تردی سپس این اشاکال را مطا ح ما کناد کاه حتا

درصور درک ت ذک ذا یک ش ء ،معلوم نیست که همة ذا آن مط ح شاده باشاد ت

همواره این سؤال باق است که آیا ذا دیگ ی تجود نادارد .ات درنهایات اعاالم ما دارد
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که تع یف ،تنها به تاسطة اموری ممکن است که درمجماوع ت در کناار یکادیگ  ،باه یاک

ش ء اختصاص داشته باشند.

البته نقدهای صاور گ فتاه با تقسایمبنادی سانت تع یاف از جاناب ب خا منطقیاون

نتوانست پایههای آن را متولول سازد ،اما الاقل این تفکا را مطا ح سااخت کاه بسایاری از
مجهوال  ،قابلتع یف به حد ت رسام نیسات؛ بنااب این ،در مقالاة حاضا نیاو مقصاود ماا از
تحلیل انتقادی تعاریف شطح ت ارائة تع یف جامع ت مانع ،ذک تطابقنداشتن تعاریف قدما ت
متأخ ان با حد ت رسم نیسات؛ بلکاه باه دنباال تع یفا هساتیم کاه بیشات ین همخاوان را باا
مصادیق شطح داشته باشد ت جامع ت مانع آن باشد.
بیان مسئله

شطح پدیدهای است کاه در دت سااحت معناای ت زباان باا پیچیادگ هاای هما اه اسات.

عالتهب این ،تعلق آن به حوزۀ ع فان ت نیو جایگاه رفیع متکلمان به آن ،حساسیت ت اهمیات
بیشت ی بدان بخشیده است .به همین سبب افوتن ب عارفان شطحپا داز ،بسایاری از بورگاان
فلسفه ت ع فان اسالم ت نیو پژتهشگ ان غ ب حاوزۀ زباان ت ع فاان بادان پ داختاهاناد .باا
تجود این دقتها ،تعاریف ارائهشده از شطح در اغلاب ماوارد جامعیات نادارد یاا تعااریف
القای در دفاع یا رد شطح است .از این رت ،پس از مطالعاات در بااب تع یاف ت اناواع آن ت
نیو جمعآتری مصادیق شطحیا ع فاا ت مطالعاة تعااریف ارائاهشاده از شاطح ت نیاو آرای
بورگان متقدم ت متأخ در باب آن ،ب آن شدیم تا به نقد ت ب رس تعاریف شطح با ب رسا
دقیق مصادیق آن در کالم ع فا بپ دازیم تا پس از جمعبنادی سای تطاور شاطح ت تعااریف
آن ،تع یف جامع ت متم کو ب جنبههای ماهوی شطح ارائه دهیم.
پیشینة پژوهش
تع یف شطح مسئلهای است که هم با رتیک د تع یفکننده به اصل تع یف ما تب اسات ت

هم با ب داشت تی از شطح .بدیه است پژتهش در این دت مسئله سابقهای دی یناه دارد .در

کتابها ت مقاال بسیاری به ام تع یف پ داخته شده ت در پژتهشهای مستقل نیو تع یف

سنت ت انواع آن ش ح ت نقد شده است .مقالة «منطق تع یف در بوتة نقد ت داتری» از موس
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مالی ی یک از این مقاال است که در پژتهش حاضا نیاو از آن اساتفاده شاده اسات .در

حوزۀ شطح هم منابع بسیاری ،از اظهارنظ شطحگویان در باب سخنان خاود تاا مقدماههاای
بورگان ع فان ت ادب ب آثار ایشان ،چون مقدمة احوال ت اقوال خ قاان از مجتبا میناوی،

دفت رتشنای ت منطقالطی از دکتا شافیع کادکن  ،ف هنگناماة رماوی غولیاا موالناا از

رحمان مشتاقمه ت ...در دست است .همچنین کتاابهاا ت مقااالت در بااب شاطح ت زباان

ع فان به چاپ رسیده که یک از راهگشات ین آنها ،مقدمة هان ی ک بن ب ش ح شاطحیا

رتزبهان بقل است که به طور مجوا ت جمه شده ت به شکل مقاله به چاپ رسیده اسات .آثاار

متعدد م بوط به این حاوزه از تقا پورناماداریان ،زباان شاع در نثا صاوفیه از محمدرضاا

شفیع کدکن  ،زبان ع فان از علی ضا فوالدی ت نیو مقاال زی  ،از این دست است:

«مالحظات درباارۀ شاطح» از مناوچه جوکاار« ،شاطح ،سا ریوهای رتح با زباان» از

محمد تقاوی« ،رتایاتشناسا شا ح شاطحیا » از محمادعل آتاشساودا« ،اشاار هاای

سبحان  ،ب رس دیدگاههای متعاارض در بااب شاطح» از لایال نورتزپاور« ،از سوررئالیسام

ف انسوی تا رتزبهان بقل (جلوههای ف اتاقع در شطحیا صوفیه)» از محمدامی عبیدینیاا
ت سعیدهزمان رحیما « ،تحلیال شاطح ب مبناای تفکیاک تجودشاناخت ت مع فتشاناخت » از

سیدعل اصغ می باق یف د ت مسعود آلگونه جونقان « ،میدان شاطحیا ع فاان » از محماد
ف همند« ،مبان نظ ی شاظحیا ع فاان از نگااه موالناا» از محمدحسان حاائ ی ت ابا اهیم

رحیم ا زنگنااه« ،شااطحیا ت حااال در ع فااان ،ادیااان ت ع فااان» از محماادجعف اساادی،
«شطحیا عینالقضا همدان » از فاطمه مدرس  ،مونا همت ت ما یم عا ب« ،تحلیال ژانا

شطح ب اساس نظ یة کنش گفتار» از سیدمهدی زرقان ت الهام اخالق .

با تجود این کتاب ت مقااال  ،در تبیاین مقولاة شاطح تااکنون باهمنظاور ب رسا ت نقاد

تعاریف صور گ فته از شطح ت با هد
انجام نشده است.

ارائاة تع یفا جاامع از آن ،کاار جادی مساتقل

اهداف و فرضیات پژوهش
هد اصل این پژتهش ،ارائة تع یف منطق از شطح با تأکید ب ماهیت آن است .اهادا

دیگ این تحقیق عبارتند از:
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 جمعآتری تعاریف شطح؛
 ب رس سی تحاول تعااریف شاطح ت ارتبااط آن باا مصاادیق شاطح در دترههاای
مختلف؛
 تحلیل ت نقد تعاریف شطح با تطبیق ب مصداقها.
ف ض ما ب این است که:
 در بسیاری از موارد ارائة تعاریف حدی ت رسم تام ،بسیار دشاوار ت حتا نااممکن
است؛
 اغلب تعاریف ارائهشده از شطح به ماهیت آن نپ داخته است؛ بلکه به دنباال توجیاه
یا رد آن است؛
 بسیاری از تعاریف شطح جامع همة مصادیق شطح نیست؛
 تعاریف ت مصادیق شطح در دترههاای مختلاف در ارتبااط دتساویهاناد؛ در ها
دترهای ،مصادیق شطح ب تعاریف آن تأثی گذاشته ت تعااریف ارائاهشاده نیاو با
تلق ع فا از شطح ت درنتیجه جمعآتری مصادیق شطح مؤث افتاده است؛
 م توان تع یف مشتمل ب بیشت تیژگ های شطح ارائه داد که جامع همة مصادیق
آن باشد.
روش پژوهش

پژتهش حاض نتیجة تحقیق کتابخانهای ،ب ای تحلیل ت نقد تعاریف شطح ت ساازگاری آن

با مصادیق شطح در بازۀ زمان ق ن دتم تاا هفاتم هجا ی قما ی اسات .بادینمنظاور ،ابتادا

شطحیا مط حشده در منتخبات چاون منطاقاالسا ار رتزبهاان بقلا ت ت جماة آن ،شا ح

شطحیا ت نیو حسنا العارفین داراشکوه یادداشتب داری شد ت باا الگاوب داری از ساخنان
گ دآمده ،با جستتجو در سای اقوال ع فاا ،نظاای آن ساخنان باه جامعاة آمااری ماذکور

اضافه شد .سپس با دقت در حدتد نهصد شطح گ دآماده ت نیاو تعااریف مساتخ ج از آثاار
اهل ع فان ت صاحبنظ ان این حوزه ،به تطبیق تعاریف ت مصادیق شطح پا داختیم ت نتاایج
این پژتهش را در این مقاله ارائه دادیم.
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بحث و بررسی

ب خ از صاحبنظ ان ،ب ای حل مشاکال تع یاف سانت باه یافتاههاای جدیادت غ بیاان

متوسل شدهاند که بهسبب تکیهب پیشف ضهای مانند نفا ذا گا تی ،اصاالت تسامیه ت
تعلق تع یف به لفظ در نظام مع فت ما مقبول نیست یا دستکم تش یح ت تبیین نشاده اسات
ت ب خ نیو نظ یههای جدیدی را مط ح ک دهاند .یک از این نظ یهها مبتن ب کنارگذاشتن
محتوای تع یف ت تابستگ آن به امور ماهوی است.
بنا ب این نظ یه ،پنج نوع تع یف خواهیم داشت که در دت دسته ق ار م گی ند :تعااریف
لفظ  ،مفهوم ت عین (ب اساس متعلق) ت تعاریف تعلیم ت القای (ب اساس غایت)؛ زی ا ما
یا درحقیقت به قصد کشف مجهول اقدام به تع یف م کنیم کاه در ایان صاور ب اسااس
متعلق به یک از اقسام اتل تا سوم م رسیم ت آن را با علل خارج (اعام از فاعال ،غایات ت
معد) ،اجوا (اعم از اجوای مفهوم ت اجاوای مااهوی ذاتا ت ع ضا ) ،آثاار ت خاواص یاا
معالیل ت نیو رتاب ت تعلقا تع یف م کنیم یا اینکه نه به قصاد کشاف مجهاول ،بلکاه باه
قصد تعلیم یا القای رأی خویش تع یف ما کنایم کاه در ایان صاور باه دت قسام پایاان
م رسیم (ر.ک :مقالة «منطق تع یف در بوتة نقد ت داتری» از موس مالی ی).
اما مسئلة مهم دیگ ی که در منطق سنت تع یف نیو بهدرست بدان اشااره شاده ،شا ای
صحت تع یف است که به دت دستة ش ای معنای ت ش ای لفظ تقسایم ما شاود .شا ای
معنای عبارتند از :جامعیت ت مانعیت ،تغای مفهاوم  ،دترینباودن ت اجلا ت اعا
مع

از مع

باودن

؛ ت اهم شا ای لفظا عبارتناد از :تضاوح ت عااریباودن از ابهاام ت ایهاام،

اشتمالنداشتن تع یف ب الفا مشت ک لفظ یا مشات ک معناای  ،پ هیاو از کاارب د الفاا
استعاری ت مجازی بدتن ق ینه ت نیو الفا نامأنوس ت غ یب .در بخش بعد باا اطاالع از ایان
مبان به ب رس ت نقد تعاریف ارائه شده از شطح م پ دازیم.
تعاریف قدما از شطح

ب ای رسیدن به تع یف از شطح ،ابتدا به ف هنگها م اجعه ت مشخص شد که در بسایاری از

کتب لغت چون قاموسالمحای  ،لساانالعا ب ت المنجاد ایان تاژه نیاماده اسات .بعضا از
محققان ب این باترند که دلیل اصل این ام این است که «شطح» ،تاژهای دخیل از سا یان
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است یا مقلوب «شح » در معنای دترشدن ت تجاتز از حد ت درازکشیدن ساخن اسات ت از

این رت ،در ف هنگهای متأخ مانند الرتس ،اق بالموارد ت معجامالاوجیو ماادۀ «شاطح» باا
معنای نودیک به «شح » آمده است.

در منته االرب ت تاجالع تس نیو «شطح» به کس شین ت تشدید طاء ،کلمهای اسات کاه

با آن بوغالة یکساله را زج کنند ت ب انند .در اق بالموارد نیاو در ضامن اشااره باه معناای
لغوی ذک شده« ،شطحه» به فتح شین ت حاء (جمع شطحا ) در اصطالح متصاوفه ،عباارات

دانسته شده که در حالت غیب از خویش ت غلبة شهود حق ب زبان ایشان جاری م شود ،اما
آنچه در تبیین شطح م تواند از تعاریف کتب لغت کارگشاات باشاد ،تع یافهاای ع فاای
شطحپ داز ت نیو مخالفان شطاح از شطح است که در ایان مقاال ،باا ت تیاب تااریخ نقال
خواهد شد.

ظاه اً نخستین تع یف از شطح را س اج طوس در اللمع بیان م کند .تع یف کاه بعادها

بسیاری از ع فای مدافع شطح چون رتزبهان از آن به ه م گی ند .تی در جواب پ ساش از
ماهیت شطح م گوید« :اگ کس بپ سد که شطح چیست ،باید گفت که شطح نوع تعبیا
است با ظاه ی شگفتآتر ت غ یب ،ب ای توصیف تج بهای از تجد که قدر جوشان آن
[همچون رتدخانهای کاه طغیاان کا ده باشاد] ذهان عاار

را تساخی ما نمایاد ت فیضاان

م کند .در زبان ع ب  ،شطح بهمعنای ح کت است .تقتا بخاواهیم ح کات ،جنابش ت یاا
جوش ت خ تش را بیان کنیم« ،شطح یشطح» بهکار م ب یم؛ مثالً باه دکاان ناانوای کاه در
آن آرد کنند« ،مشطاح» گویند ت آن بهجهت بسایاری ح کتا اسات کاه عمال آردکا دن
بههم اه دارد که در حین این کار ،گاه آرد از اطا ا

باه بیا تن ما ریاود» (ر.ک :سا اج،

.)377 -375 :1914
به فاصلة تق یب یک ق ن پس از این تع یف از س اج ،امام محمد غوالا (متاوف 505 :
ها  .ق) که دید چندان مثبت در باب شطح ندارد ،در تع یف خود از شطح ،ب مخالفات آن
با ش ع تأکید م کند ت م گوید« :شطح ،آنچه صوفیان گاه تجد ت حال بی تن از حد شا ع
گویند ،مانند انا الحق (از حالج) ،سبحانى ما اعظم شأن (از بایوید) ،لیس فا جبتاى ساو
اهلل (از جنی اد)» (غوالااى .)836 :1386 ،البتااه غوال ا در آثااار خااود دت نااوع سااخن را شااطح
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م نامد؛ یکى دعویها طویل ت ع یض در عشق باا حاقتعاالى ،ت تصاال ات کاه از اعماال
ظاه مغنى شود ،تا به حد که قومى [دعو ] اتحاد ت ب خاستن حجاب ت مشاهده به رؤیت
ت مشافهه به خطاب مىکنناد؛ ت دیگا ی ساخنان ناامفهوم کاه آن را ظاه هاا معجاب ت
عبار ها هایل باشد ت در آن منفعتى نبود .ت آن دت گونه اسات :یکاى آن کاه گویناده را
هم مفهوم نباشد ...ت دتم آن که مفهوم باشد ت لکن ب تفهیم آن قادر نبود ت باه عباارتى کاه
ب ضمی ت دلیل کند ،ای اد نتواند ک د (همان.)95 -92 :
این تفات در نگاه ،عالتهب آنکاه حتمااً متاأث از نگااه ع فاان سا اج ت غوالا اسات،
م تواند نشائتگ فتاه از شاطحیا آن دتره نیاو باشاد .بادینمعناا کاه سا اج باا توجاه باه
شطحیا بایوید ،جنید ،حالج ت شبل درصدد تش یح شطح است ،اما شطحیا ع فای ق ن
پنجم مانند خ قان نیو در تع یف غوالا از شاطح ماؤث باوده اسات ت مطاابق ب رسا هاای
صور گ فته ،بسامد ب خ عناص محتوای مانند فنای ف اهلل که ب خ از جمله خاود بقلا
آن را ادعای اتحاد نامیدهاند ،ادعای آگاه از غیب ،خ ق عاد  ،شفاعت خلق ،تفااخ باه
عظمت خود ت عنایت خاص خدا به عار  ،داشتن رابطة متقابل با خدا ،م اتده با غیب ت در
یک کالم ادعا در ق ن پنجم ،تفات معناداری با ق تن پیش از آن داشته ت حتماً این ام نیاو
در نگاه غوال به شطح ب تأثی نبوده است.
اما عین القضا همدان که خود از شطاحان است ،باا رتیکا دی متفاات باا غوالا در

شکویالغ یب ،شطح را چنین تع یف یا بهعباار صاحیحتا توجیاه ما کناد« :صاوفیان را

کلمات است که آنها را شطح م گویند ت آن ،ه عباار نامأنوسا اسات کاه در حالات
سک ت شد جوشاش تجاد از گوینادۀ آن صاادر ما شاود .ات در چناین حاالت قاادر باه
خویشاتنداری نیساات ...آنکااه دسااتخوش چنااین حاالت باشااد ،عقاال از ات زایاال شااود ت در
جلوههای سلطان انوار ازل گم شود ت بگوید« :سبحان ما اعظم شاان » بادان گفتاه مؤاخاذه
نم شود (عینالقضا همدان .)70 -69 :1385 ،
نودیک به یک ق ن پاس از ات ،رتزبهاان بقلا باا نگااه مثبات ت در دفااع از شاطح ،در
تع یف لغوی شطح از گفتة س اج تبعیت ما کناد ت ما گویاد« :درع بیات گویناد «شاطح
یشطح» :اذا تح ک .شطح ح کت است ت آن خاناه را کاه آرد در آن خا د کنناد ،مشاطاح
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گویند از بسیاری ح کت که در ات باشد ».ت سپس در تبیین اصطالح شاطح ،کاالم را چناین
ش ح ت بس م دهد« :پس در سخن صوفیان ،شطح مأخوذ است از ح کا اسا ار دلشاان،
چون تجد قوی شود ت نور تجلا در صامیم سا ایشاان عاال شاود ،باه نعمات مباشا

ت

مکاشفت ت استحکام ارتاح در انوار الهام که عقول ایشان [را] حادث شود ،ب انگیواند آتاش
شوق ایشان به معشوق ازل  ،تا ب سند به عیان س اپ دۀ کب یاا ،ت در عاالم بهاا جاوالن کنناد.
چون ببینند نظای ا غیب ت مضم ا غیب غیب ت اس ار عظمت ،ب اختیار مست در ایشاان
درآید ،جان به جنبش درآید ،س به جوشش درآید ،زبان به گفتن درآید .از صاحب تجاد
کالم صادر شود از تلهب احوال ت ارتفاع رتحا در علاوم مقاماا کاه ظااه آن متشاابه
باشد ،ت عبارت باشد ،آن کلما را غ یب یابند ،چون تجهش نشناسند در رساوم ظااه  ،ت
میوان آن نبینند ،به انکار ت طعن از قایل مفتون شوند» (بقلى شی از  )57 -56 :1374 ،ت نیاو

در مش باالرتاح شطح را افشای س با عبارا مجهول م داند که از س دعوی ت رعونت
آمیخته با تجد ت حال بیان م شود ت ایان گما اهکنناده اسات ،مگا اینکاه صااحب شاطح
مستول ت محفو م باشد (بقلى شی از )136 :1426 ،؛ بناب این ،م بینیم کاه بقلا نیاو با
ادعااا در شااطح تأکیااد دارد ت بااا تأثی پااذی ی از درک شااطحیا قاا ن ششاام -کااه نقااد
دیدگاههای رایج در عص خود ت نیو کمارزششم دن عبادا ت مناساک ظااه ی شا ع از
پ تک ارت ین محتواهای رایج در آن اسات -صاحت شاطح را باه مساتول ت محفاو باودن
عار

شطاح مش تط م سازد.
عار

صااحبنظا دیگا ی کاه پاس از رتزبهاان باه تع یاف شاطح از دیادگاه خاود

م پ دازد ،ابنع ب است .البته ابن ع ب در آثار مختلف خود دربارۀ شطح ،آرای متناقضا
دارد که در این مقال نم گنجد ت ما در این بخاش از ساخن ،تنهاا باه تع یاف تی از شاطح
بسنده م کنیم .شطح در نظ ابن ع ب ادعای صادق است که ط آن ،گویندۀ شاطح مقاام
ت م تبة خاص را که خداتند به ات عطا ف موده اسات ،اظهاار ما کناد ت ایان ادعاا ت اظهاار
عموماً ب سبیل فخ است؛ مگ کسان که به اما خداتناد ت باه حکام «و اما بنعماة ربا
فحدث» از خود سخن م گویند .عین عبار ابنع ب که بسیاری از صااحبنظا ان پاس از
تی چون ج جان در تع یف شطح متأث از آن بودهاند ،چنین اسات[ :الشاح ] عبا ر عا
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کلمة علیه رائحة رعونة و دعاو و های نا در أن توجاد ما المحققای أها الشا یعة
(ابنع ب  ،ب تا ،ج.)133 :2
عبدال زاق کاشانى که از ع فای تحد تجودی ب جستة ق ن هشتم بهحسااب ما آیاد،
با تعابی زی شطح را تع یف م کند :الشح کالم عجیب ص در ع وجد غ لب م ماو ما
حیث الظ ه صحی م حیث المعنى؛ و أکث یکون مع غلبة األحوال و یکون معه طوالاع و
هی أنوار م طلوع شمس التجلی ط مسه آلث ر العق و الوهم (عبد الا زاق کاشاانى:1380 ،
.)634
تع یف ابوالمفاخ یحیى باخ ز از مشایخ ع فان کب تیة معاص تی نیو بسایار نودیاک
به تعابی کاشان است .تی م گوید« :در لغت ت استعمال« ،شطح» سخنى را گویند که ظاه
آن به ظاه ش ع راست نباود ،اماا حاالى کاه آن ساخن نتیجاة آن حاال اسات بحاق باشاد»
(باخ ز .)59 :1383 ،

ج جان از علمای نامدار ق ن هشتم ت نهم ای ان ،در تع یف شطح ،ابتدا عین تعبیا ابان-

ع ب را در فتوحا مکیه تک ار م کند ،اما درادامه ش ط ابن ع ب مبن ب اذعاان شاطح باه
ام خداتند ب ای صحت شطح را نادیده م گی د ت شاطح را باه طاورکل از زال محققاین

م داند؛ زی ا به زعم ات شطح دعوی به حق است که عار

(ر.ک :رسالة تع یفا  ،ذیل شطح).

بدتن اذن اله تص یح م کند»

این تناقض در تع یف شطح در ق ن هشتم نیو با توجه به محتاوای شاطحیا قا ن هفاتم

قابلتأمل است .پ تک ارت ین مضمون در شطحیا ق ن هفتم ،ادعای فنای فا اهلل ت نفا ماا
سویاهلل ت از سوی دیگ تفاخ عار

به عظمت خود ت مقایساة خاود باا خداسات .بادیه

است افوتن ب تفات دیدگاه مع فان شطح ،یاک چناین تنااقض ظااه ی ،با توجاه باه دت
ساحت تجودی انسان ،به چنین نگاههای متعارض ت متناقض دامن م زناد ت باه رد ت قباول
شطح در یک بازۀ زمان م انجامد.
اما پس از ج جان عموماً آنچه در تع یف شطح آمده ،تکا ار هماین تعااریف اسات ت
اگ تع یف صور گ فته ،درب دارندۀ همان تعابی ی است که ایشان گفتهاند.
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تعریف عرفانپژوهان متأخر از شطح

در سااالهااای اخیا  ،ب خا پژتهشااگ ان حااوزۀ ع فااان ت ادب ،شااطح را بااا تأثی پااذی ی از
تعاریف مذکور قدما ،با انادک تفاات در لفاظ ت معناا تع یاف کا دهاناد؛ با ای مثاال در

تع یف بدتی« ،شطح تعبی ی است از آنچه نفس هنگام درک الوهیت درم یابد؛ به طوری-
که درک ات این است که خداتند اتست ت ات خداتند است» (بدتی .)10 :1978 ،ایشاان در
مقدمة «شطحا الصوفیه» پنج چیو را عناص سازندۀ شطح نامیدهاند« :شاد تجاد»« ،حاال
سک » ت «عدم شعور عار

ت سخنراندن از آنچه ب ات تارد م شود» کاه در تعااریف قادما

آمده ت نیو «تج بة اتحاد» ت «شنیدن ندای هاتف غیب » که ظاه اً از ب رسا شاطحیا ت نیاو
تع یف انواع شطح غوال ب داشت شده است (ر.ک :بدتی.)11-10 :1978 ،
جالل ستاری ( )154 :1372معتقد است که «شطحیا  ،گفتارهاای نیماهرماوی صاوفیان
است که در حالت سک ت بیخودی ت غلبا شاور ت تجاد ت مسات با زباان ب خا از ایان
طایفه م رفته ت چون ب ت از قو ت م تبة درک ت فهم ظاه بینان ت عوام بوده ،از نظا فقهاا
ت متش عه ،کف ت زندقه به حساب م آمده است ».محماود صاباح نیاو باا تعبیا ی جدیاد،
شطح را با تأکید ب منشأ ت تأثی آن چنین تع یف م کند« :شطح اصطالح است صوفیانه ت
سخن است هشداردهنده که تکانهای در آدم م آف یند؛ زی ا خاود ب آمادۀ ناباههنگاام
است از تکانهای در آدم ای دیگا  .ت نیاو گاوارهای اسات ماوجو کاه باوی آشاوب از آن
ب م خیود ت جای سفتک دگان ت آرامطلبان ت متظاه ان را هیچ خوش نم آید» (صاباح ،
.)58 :1385
ب خ دیگ از پژتهشگ ان معاص حوزۀ ادبیا ت ع فان نیو کوشیدهاند افوتن ب منشأ ت
غ ض از شطح ،ماهیت زبان شطحیا را تش یح کنند ت از اینرت ،ب رس های زبانشناساانه
ت زیبای شناسانه نیو در تع یف ت تحلیل شطح صور م گی د؛ ب ای مثال ،شفیع کادکن
ب اساس نظ یة استحسان  ،شطح را کلمهای دانسته که تع یف علم آن محال است .بهزعام
تی ،شطح گوارهای هنا ی ت عااطف اسات .شاطحیا صاوفیه شاع ی منثاور اسات ت ایان
خاصیت شاع انه ،عالتهب آنکه در ظاه شطح با جنبههای موسایقای داشاتن آشاکار اسات،
در معنا نیو جلوهگ است (شفیع کادکن  239 :1373 ،ت  .)242در بالغات صاوفیهمحاور،
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جمالشناس شکستن ع

ت عاد های زبان است؛ چه در دای ۀ اصوا ت موسیق ت چاه

در دای ۀ معان  .در م کو این قلم ت استتیک ،غلبة موسیق ت شاطح (پاارادتکس) با دیگا
جوانب بیان هن ی کامالً آشکار است» (همان.)428 :
شطحیا صوفیه ،در زبان ع فان باه سااخت شاع نودیاک ما شاود .شافیع کادکن
معتقد است که بسیاری از این سخنان ،از بسیاری از اشعار ،شاع یت بیشات ی دارناد« .جاوه
شع ت حقیقت آن ،ب شکستن هنجار منطق زبان استوار است .از نظام س چشمه م گیا د ت
این نظام گاه با نظم هم اه است ،مثل شع حافظ؛ ت گاه این نظاام از نظام جداسات ،مثال
شطحیا صوفیه .شع ای بورگ عالتهب تزن ت قافیه ت تشبیه ت استعاره ،به حدی از اشا ا
ب کالم رسیده بودهاند که در شع شان نوع نظام تجود دارد .این نظام در آن ساوی تزن ت

قافیه است یا چیوی است مسل ب مجموع تزن ت قافیه ت تشابیه ت مجااز .بسایاری از شاطح-
های صوفیه نظام دارد ،اگ چه در نظم معهود ت مألو

ت دستمال شدۀ بحاور ت قاواف قا ار

نگ فته است ت بسیاری از سخنان س تش اصفهان  ،اگ چه در قالب نظام قا ار گ فتاه ،نظاام
ندارد» (همان .) 241 :محمد تقوی نیو زبان شطح را حاصل نوع زیساتن خااص ما داناد ت
ب اساس نظ یا جدید فیلسوفان تحلیل م گویاد« :ما تاوان شاطح را ناوع باازی زباان
قلمداد ک د که در جهان تیژه معن دارد» (تقوی.)64 :1385 ،
نقد و بررسی وجوه مورد توجه در تعاریف شطح

در بخش قبل ،در ضمن ارائة تعاریف ،به تأثی محتوا ت مضامین رایج در شاطحیا ع فاا با
سی تعاریف اهل ع فان از شطح اشاره شد ،اما در این بخش ،به ب رس عناص ماورد توجاه
در تعاریف شطح م پ دازیم .البته همانطورکه پیشت در مقدمه مط ح شاد ،قصاد ماا نقاد
تعاریف مط حشده از منظ تع یف سانت ت بحاث در جانس ت فصال شاطح -کاه باه تعبیا
سه تردی ناممکن م نماید -نیسات؛ بلکاه ما خاواهیم ببینایم تعااریف لفظا  ،مفهاوم ت
القای یادشده ،بیشت به کدام جنبه از تیژگ های شطح توجه داشتهاند ت آیا بهطاورکل  ،باا
توجه به مصادیق شطح م توان آنچه را مط ح ک دهاند ،تیژگ شطح دانست؟

 / 162تحلیل انتقادی تعاریف شطح

 .1منشأ شطح

جمعبندی تعاریف مذکور نشان ما دهاد بیشات ین تعبیا باه منشاأ شاطح م باوط ما شاود.
به طورکل  ،مهمت ین دیدگاههای که به دنباال تبیاین منشاأ یاا باه عباارت علال با تز شاطح
هستند ،عبارتند از:
 -نظریة غلبة سکر

این نگ ش که معتقد است شطح بهسبب غلبة سک ب عار

دست م دهد ،مع

یک از

تجوه شطح است که در اغلب تعاریف شطح مدنظ ق ار گ فتاه ت البتاه در ب خا از ماوارد
نیو کامالً کنار نهاده شده است .شیوع این ام در تعاریف ت اظهارنظ ع فاا باه حادی اسات
که تا پیش از هان ی ک بن ،اغلب مت جمان ،شطح را کالم منبعث از تجد ت جمه م کنند ت
ماسینیون ب گا دان « [ »locutions theopathiquesیعنا ت کیباا کالما خداشایفتگ یاا
خداحس ] را معادل شطح م داند .البته این ام قابلنقد اسات؛ چ اکاه بخشا از شاطحیا
گ دآتریشده ،از ع فای اهل صحو نقل شده ت چنانکه هان ی ک بن تصا یح کا ده اسات،
«بسیاری از شطحات که از ب خ مشایخ صوف نقل م گ دد ،درحالت تجاد بیاان نشاده ت
غالباً گفتاری است که حت پس از اختتام ح کا [تجدآمیو] ،در آرامش کامال ادا شاده.
این گفتارها نیو یحتمل ریشه در تج بهای از تجد دارند ،لیکن زمان کاه بیاان شادهاناد ،باه
هیچ تجه نه «کالم منبعث از تجد» ت نه «ت کیبا کالم خداشیفتگ یا خداحس » بودهاناد
(ک بن.)282 :1384 ،
 -نظریة معرفتی شطح

در تعاریف متداتل شطح ،به دت تجه کل غلبة سک ت یافت اس ار اشاره شده است .تئاوری
غلبة سک  ،ماهیت شطح را بیشت از منظ احواال حااکم با عاار
تئوری یافت اس ار ،به ماهیت شطح باهتاساطة ناوع معاارف کاه عاار

ب رسا ما کناد ،اماا
دریافات ما کناد،

م پ دازد« .شاید بتوان گفت شطح یک است اتژی بیاان اسات کاه مخاطاب را باه تأمال در
بطاان تام ا دارد ،امااا تلق ا عااار

از ای ان بطاان ممکاان اساات معیااار پدیدارشااناخت یااا

هست شناخت داشته باشد» (می باق یفا د ،)55 :1389 ،اماا متأسافانه آنچاه در دیادگاههاای
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رایج دربارۀ شطح مغفول تاقع شده ،تبیین شاطح ب اسااس سااحتهاای مع فتا ت تجاودی
است .یک از تیژگ های زی بنای ت ساختاری تفک ع فان  ،تفکیک مع فتا ت تجاودی،
ت ب پای قطبهای متقابل یا تقابلهای دتگاان اسات کاه باا درک درسات ت طا ح لاوازم
زی بنای آن م توان تحلیل بهتا ی از شاطح باه دسات داد ...بنااب چناین نگ شا  ،یکا از
ساختارهای حاکم ب تفک ع فان  ،باتر به دت سطح متمایو تجودی ب ای انسان اسات :جنباة
علوی که با دمیدهشدن رتح خدا متبلور م شود ت جنباة سافل ت ف تتا کاه جسام خااک
بش ی است ...ع فا نهتنها سطوح متماایو تان ت رتح را اما ی تجاودی باهشامار ما آترناد
 یعن ام ی که با خلقت تاقع انسان دمساز است -بلکاه ساع دارناد ایان دتگاان را باهام ی مع فت تأتیل کنند» (می باق یف د.)36 :1389 ،
از این منظ  ،علت ایجااد ب خا از شاطحیا باهظااه متنااقض ،اعتقااد گویناده باه دت
ساحت قدس ت زمین است؛ بناب این ،باا تأتیالهاای تفکیکا ممکان اسات ایان دساته از
شطحیا  ،چندان متناقض بهنظا ن ساد« .دتسااحت باودن تجاود ،باه معناای قائالشادن باه
تفکیک تجودی ب ای هست ت اعیان عالم است .کاربست چنین دیدگاه در تأتیال شاطح
بسیار رایج است .در این دیدگاه نیو یک تاحد مستقل مانند ضمی من (انا) یا یک نام خاص
مانند منصور ،ابوسعید ت ...ت حت گاه خود تاژۀ ااهلل یا حق ،بناا باه تفکیاک تجاودی باه دت
بخش تقسیم م شود .این دت بخش کامالً نقطة مقابل هم هستند ،مانند آشکار ت نهان ،اتل ت
آخ ت موارد ب شمار دیگ  .در گام بعدی به م تبة جمع م رسیم .در ایان م تباه ،دت تاحاد
متقابل در آن تاحد در یک جا گ د م آیند .اگ چه از نظ منطقا  ،اجتمااع نقیضاین باطال
است ،زبان ع فان با چنین زی ساخت هویت خود را باز م یابد» (همان.)54 :
 -نظریة استحسانی شطح

نگ ش ف مالیست به زبان ع فاان  ،هنجاارگ یویهاای زباان ع فاان را باهتاساطة تغییا در

پارادایمهای محور جانشین ت کاربست دیگ گونة محور همنشین توجیه ت تبیاین ما کناد.

نظ یة استحسان شطح هم در پ تبیین زباانشاناخت گاوارههاای متنااقضنماسات .در ایان

نگ ش ،نقیضه یا متناقضنمای  ،اصل اساس شطح محسوب م شود ت باا توجاه باه تع یاف

پارادتکس که مبتن ب متناقضنمای است ،شطح کال به گوارههای اطالق م شاود کاه در
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آنها تناقض صوری مشاهده شود .شاید با تأثی پذی ی از اصاطالح «پاارادتکس ملهام» کاه

هان ی ک بن در ب اب شطح پیشنهاد م کند .از دیدگاه شفیع کدکن  ،پی تان ایان نگا ش،

شطح را تا سطح یک حادثة زبان تقلیل م دهند .حادثهای که در دت قلم ت هن ی نمود پیدا

م کند؛ یک انتخاب بیان نقیض ت پارادتکس ت دیگ ی شکساتن عااد هاای زباان کاه

ه دت رفتار هن ی با زبان است ت نتیجة نگاه هن ی به الهیا ت مذهب (.)23 :1380

از میان نظ یههای مط ح شده در منشأ شطح ،نظ یة غلبة سک بیشت مدنظ مع فان شاطح

است ت بهج أ م توان تجد ت سک را مهمت ین عامل ایجاد شاطح از منظا آناان دانسات

که البته با مصادیق شطح همخاوان نادارد ت تعااریف ماذکور را ماانع بسایاری از مصاادیق

مح ز شطح م دارد؛ زی ا بناب نظ رتزبهان ،شطح صوفیان تنها حالت از شاطح عاام اسات؛

یعن حالت از استحاله که ب ه ام ربان یا نفس االم غیب الغیب در صورت که باه زباان

انسان به عبار آید ،تاقع م شود .تی با ایان دیاد باه پاارادکس کاالم رباان در قا آن ت
حدیث اشاره م کند« .گفتة رتزبهان بهطورکل دت نکتة مهم را درب دارد:

 .1شناخت شهودی اصوالً ماهیت شطحگونه دارد ،یعن حقیقت از جنس شطح است.
 .2شطح در ساحت زبان ضا ترت مع فتا اسات ،ناه یاک ساازتکار بالغا صا
(می باق یف د.)36 :1389 ،

»

ک بن (ب تا )514 :در ش ح این نگاه هوشمندانة رتزبهان م گوید« :خداتناد آدمیاان را

مخاطب ق ار نم دهد مگ با شطح .بدینمعن که کاالم خداتناد ،ح کات ت جنبشا دارد

که قو آن در استعداد درک کالم آف یدگان یعن تنها کالم که آدمیان قادر باه شانیدن

آن هستند ،نم گنجد .از اینرتست که کالم ربان ت یا سخن خداتند حااتی تشاابه اسات؛

یعن کالم است متشابه ت ملتبس .هیچیک از صفا ربان را نم توان به زبان آترد ،مگا

با عبارات که در آن شائبهای از التباس باشد ...اجماالً باید گفت ،ه بار که قادم در قالاب ت

توس ا چیااوی گااذرا یعن ا حاادث بیااان گ ا دد ،شااطح ت جااود دارد» .از ایاانرت ،کمااال

پارادتکس ،همان تعبی از چیاوی اسات کاه غی قابالتعبیا اسات (یعنا باه عباار ت بیاان

نم آید)« .پارادتکس» در اصل منطوق است متشابه .بادینمعنا کاه دارای ظااه ی اسات
حی

.)891

آتر ت غی منتظ ه ت مفهوم مکتوم که هماان مفهاوم تاقعا آن اسات (هماان-890 :
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این نگاه تسیع به شطح ،تئاوری غلباة ساک ت بیاان شاطح در حاال تجاد را زیا ساؤال
م ب د .درتاقع ،ذک این تیژگ در تع یف شطح حت در صور صحت ،تع یف را ماانع
شطح ربان ت نبوی ت تنها به شطح صوفیانه محدتد م سازد؛ درحال که تئاوری بیاان اسا ار
که در بیان رتزبهان آمده ،جامعت است ت دریافت اس ار در حال ساک ت غلباة تجاد را نیاو
درب م گی د.
 .2تشابه و التباس

پس از ذک منشأ شطح ،پ بسامدت ین مشخصة ماهوی شاطح در تعااریف ،ظااه متشاابه آن

است که با تعابی «ظاه شگفتآتر»« ،عبار نامأنوس»« ،عبار غ یب ت مجهاول»« ،ظااه
م موز» ت «ظاه مخالف با ظاه ش ع» آمده است .به یقین این خصیصة ماهوی از مهمتا ین
عناص ساختاری شطح است .بهطورکل  ،ابهام در زبان یا نامفهومشدن یک گفته یاا نوشاته،
به عوامل مختلف بستگ دارد .ب خ از ایان عوامال را ما تاوان باه گویناده ،ب خا را باه
شنونده ت ب خ را به ذا خود زبان ت نسبت لفظ ت معن م بوط دانست .ابهامهاای م باوط
به گوینده ممکن است بهسبب درک ناقص مسئله از جانب گوینده ،تسال نداشاتن گویناده
به زبان ،توجه به جنبههای دیگ ی از زبان مثل جنبههاای زیباشناساانه ت انتخااب کلماا یاا
عبارا دارای کژتاب یا ابهام در کالم ایجاد شود که جو عامل دتم ،سای عوامل نامبا ده را
م توان در ابهام شطح مؤث دانست .همچنین اطالعنداشتن شنونده از امکانا زبان گویناده
ت داللتهای آن ،آشنانبودن مخاطب با دنیای اث ت کارب دهاای تیاژۀ زباان در آن حاوزه ت
ناآشنای شنونده با تج بة عاطف مط حشده نیو از عوامل ابهام م بوط به شانونده اسات کاه
در کنار ابهامهای م بوط به زباان ،باهسابب اساتعاری یاا عااطف شادن زباان ،بیاان رماوی ت
محدتدیت زبان ب ای انتقال معن  ،در مقولة ابهام زبان شاطح از اهمیات بساوای ب خاوردار
است.
افوتن ب این ،بیان ناپذی ی تج بة ع فان است که به شطح گفتن م انجامد (پت ساون ت
دیگ ان .)54 :1383 ،از این رت ،ع فا از دی باز با ای باازگوک دن تجاارب ع فاان باه زباان
خاص متوسل شدند که در مقایسه با زبان عامة م دم ت زبان سنت یعن عبار  ،زبان رماو ت
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اشار محسوب م شود .در این زبان ،معان ب آنکه در سخن اظهار شاود ،القاا ما شاود.
این زبان تنها با کس سخن م گوید که م تواناد آن را بگشااید؛ یعنا کسا کاه با سا
مواجید ت تجارب ع فان تاقف است ت م داند که عار

تنها از آنچه م شود ،دم م زند،

ت به آنچه م گوید نیو متحقق م شود (نویا.)5 -4 :1373 ،
تیلیام جیمو مشاهدا ع فان را در چهار تیژگ مشت ک م داند؛ نخست بیانناپذی ی
است (جیمو  .)64 -62 :1372استیس نیو هفت تیژگ ب ای تجارب ع فان ب م شمارد که
بیانناپذی ی ت متناقصنمای از این جمله است .تی ه گونه کوششا در رفاع تنااقضهاای
شطحیا ع فان از ط یق تعاب منطق یا زبانشناخت را تنولدادن ع فان تا حد عقل عام ت
انکار تیژگ منحص بهف د آن ت پایینآتردن آن تا سطح تج بههای حس رتزم ه ما داناد
(استیس .)276 :1375 ،طبعاً در بیان پارادتکسیکال ،منطاق کاالم ،رابطاة علا ت معلاول را
چنانکه شیوۀ معمول است ،ب نم تابد.
موالنا نیو در دفت اتل مثنوی به ناتوان بیان انسان از انتقال اس ار پ داخته است:
قافیاااااه اندیشااااام ت دلااااادار مااااان

گویاادم مناادیش جااو دیاادار ماان

خااوش نشااین ای قافیااهاناادیش ماان

قافیااة دتلاات تااوی در پاایش ماان

ح

چاه باود تاا تاو اندیشا از آن

حاا

چااه بااود خااار دیااوار رزان

ح

ت صو ت گفت را ب هم زنام

تا که ب ایان ه ساه باا تاو دم زنام

خ قان

نیو بهزیبای همة این مطلب را در جملهای بیاان ما دارد ،آنجاا کاه ما گویاد:

«دعوی کن معن خواهند ،ت چون معن خواهند ،چون معن پدید آید ،سخن بنماند کاه از
معن هیچ نتوان گفت» (مینوی.)73 :1372 ،
به تعبی ی دیگ  ،ب ای بیان تج بة حی

چارهای جو ایجاد حی

نیست؛ بهتیاژه اینکاه

گوینده به تعبی ک یستین تورتل ،در فضای که طبیعت انسان اش باا الوهیات پیوناد خاورده
است ،خود را از همة قیود حت قیود بندگ رهایافته م بیند ت خود را به جاای رب خاویش
م گذارد (مینوی .)25 :1372 ،ماسینیون از این حالت تعبی به جابهجاای عاشاقانة نقاشهاا
م کند؛ یعن یک به جای دیگ ی سخن م گوید (نویا.)336 :1373 ،
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 .3ادعا و رعونت

مورد دیگ ی که بارها بدان اشاره شده ،دعوی ت به طور خاص دعوی اتحاد است کاه بیشات
ذهن را بهسمت فاعل سوق م دهد .ظاه اً این مسئله که جنباة القاای دارد ،نخساتین باار در
تع یف غوال از شطح بهص احت مط ح شده است .سپس در کنار تعبی رعونت در تع یف
رتزبهان آمده ت پس از ابنع ب رتاج بیشت ی یافته است .این همان نکتاة مهما اسات کاه
تبیین صحیح آن ،بسیاری از ای ادهای مخالفان شطح را رفع م کند ت به تع یفا صاحیح از
شطح م انجامد .بدتی م گوید« :اتحاد یعن اینکه عاشاق ت معشاوق در فعال ت ذا یاک
چیو شوند؛ بهگونهایکه اشاره به یک از آن ها چون اشاره به دیگ ی باشد» (بادتی،1978 ،
مقدمه .)16 :درصورت که اساس جداک دن عاشق ت معشوق در نود ع فا تجه ندارد.
از اینرتست که پل نویا« ،سبحان » گفتن بایوید ت «انا الحق» گفتن حالج را مانناد «انا
انا ربک» شنیدن موس م داند .استدالل ات این است که در ه یاک از ایان حااال  ،فاعال
جمله نه موس است ،نه بایوید ت نه حالج؛ بلکه خداست که در آگااه انساان ت از ط یاق
آگاه انسان سخن م گوید .پل نویاا خداتناد را هام ماتکلم ت هام مکلام ما داناد ،هام
خاطب ت هم مخاطب .ت این تج بة حض

موس را درست هماان تج باهای ما داناد کاه

صوفیان نام شطح ب آن نهادهاند (نویا .)150 -147 :1373 ،از نظ سیدحیدر آمل نیاو شاطح
عار

به این دلیل متناقض بهنظ م رسد که با اثبا دتگاان در جناگ اسات ت بنااب این،

یکسونهادن دتگان ها به معنای ساختارشکن ت درنهایت ،معادل ب تز تناقضگونگ است
(.)132 :1368
می سیدش یف نقطوی ب ای بیان رتشنتا ایان حالات ،از مثاال آهان گداختاه اساتفاده
م کند که صفت آتش را به خود م گی د (ب تا )64 -63 :ت مولوی با آتردن تمثیال ناان،
هیوم ،آهن ت ...از استحاله ت تغیی ماهیت این اشیا در اث مجاتر ت ترتد باه عاالم دیگا

م گوید .تفسی ات از شطح ،با تمثیل مگس ت انگبین در فیه ما فیه ،یکا از نغوتا ین شا تح
تمثیل ب شطحیا است« :چون یک عضو را اساتغ اق حاصال شاد ،هماه در تی مساتغ ق

شوند؛ چنانکه مگس باال م پ د ت پ ش م جنبد ت س ش م جنبد ت همة اجواش ما جنباد.
چون در انگبین غ ق شد ،همه اجواش یکسان شد ،هایچ ح کات نکناد .اساتغ اق آن باشاد
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که ات در میان نباشد ت ات را جهد نماند ت فعل ت ح کت نماند ،غ ق آب باشاد .ها فعلا را
که ازت آید ،آن فعل ات نباشد ،فعل آب باشد .اگ هنوز در آب دست ت پاای ما زناد ،ات را
غ ق نگویند یا بانگ م زند که آه غ ق شدم ،این را نیاو اساتغ اق نگویناد .آخا ایان «اناا
الحق» گفتن م دم م پندارند که دعوی بورگ است؛ «انا الحق» عظایم تواضاع اسات؛ زیا ا
اینکه م گوید :من عبد خدایم ،دت هست اثبا م کند ،یک خاود را ت یکا خادا را؛ اماا
آنکه «انا الحق» م گوید ،خود را عدم ک د ،باه بااد داد ،ما گویاد« :اناا الحاق» ،یعنا مان
نیستم؛ همه اتست .جو خدا را هست نیست؛ من به کلا عادم محضام ت هایچم؛ تواضاع در
این بیشت است .این است که م دم فهم نم کنند ...شی ی در پا آهاوی کا د ،آهاو از تی
م گ یخت .دت هست بود ،یک هست شی ت یک هست آهو ،اما چون شی باه ات رساید ،ت
در زی پنجة ات قه شد ت از هیبت شی بیهوش ت بیخود شد .در پیش شی افتااد ،ایان سااعت
هست شی ماند تنها ،هست آهو محو شد ت نماند» (مولاوی)193 :1362 ،؛ بنااب این ،دیادگاه
تحد میان متکلم ت گوینده ،توحید تاقع ت ایمان حقیق است ت عار

در این حال هام

گویاست ت هم خاموش (پورنامداریان.)139 :1364 ،
«س ریو شطح ب زبان عار » نیو تعبی ی اسات کاه در تع یاف سا اج از شاطح آماده ت
عین القضا نیو با ط ح زایلشدن عقل عار

در زماان بیاان شاطح باه هماین مسائله توجاه

دارد .ظاه اً پ داختن به این مسئله ت به تعبی ی رد اختیار شطاح در هنگام بیان آن در تع یف
شطح از سوی مدافعان شطح ،راه ب ای توجیاه بیاناا شاطحآمیاو ع فاا ت مؤاخاذهنشادن
آنهاست.
 .4سایر موارد

سای عناص مط حشده در تع یف قدما از شطح« ،معنای لغوی ح کت»« ،بی تنبودن شاطح
از حد ش ع»« ،اشتمال ب معنای صحیح» ت «بیان شطح بدتن اذن اله » است که بهت تیاب در
تع یفهای س اج ت رتزبهاان ،غوالا  ،عبادال زاق کاشاان ت ج جاان آماده اسات .ت نیاو
«اختصاص شطح به مبتدیان» که در اظهارنظ قدما دربارۀ شاطح نیاو بارهاا تکا ار شاده ت از
جنبة القای ب خوردار اسات .در تعااریف متاأخ ان نیاو تیژگا هاای زیباای شناساانه مانناد
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«شع گونگ شطح» یا به تعبی تقوی «بازی زباان » مطا ح شاده اسات کاه اگ چاه نااظ باه
ماهیت زبان شطح است ،آن را در سطح زبان محدتد م سازد.
تعریف شطح

با توجه به ب رس های فوق ،هیچیک از تع یفها جاامع مصاادیق شاطح نیسات .از ایان رت،

تع یف زی ب ای شطح پیشنهاد ما شاود« :شاطح ابا از ت اظهاار اسا اری اسات کاه ظا
محدتد الفا ت افعاال انساان گنجاایش آن را نادارد ت از ایان رت ،در فعال ت بیاان ،مااهیت
متناقض ت متشابه م یابد ».این تع یف ،ضمن تأکید ب ماهیت متناقض ت ملتبس شطح ت بیان
علت آن ،در مقابل نظ یة غلبة سک  ،ب دریافت اس ار تأکید دارد ت ت بدینت تیاب ،تساعت
معنای شطح (در ق آن ت حدیث ت سخنان ع فا) در آن حفظ م شود .همچنین این تع یف،
افوتن ب شطح کالم  ،شاطح فعال را نیاو درب ما گیا د ت جاامع مصاادیق شاطح در ادتار
مختلف خواهد بود .مویت دیگ ایان تع یاف آن اسات کاه با خال

بیشات تع یافهاای

یادشده ،با ذک تیژگ های مانند اشتمال ب دعوی (به طور خاص ادعای اتحاد) ،بی تنبودن
شطح از حد ش ع یا اختصاص آن به مبتادیان کاه در بسایاری از مصاادیق شاطح با اعتباار
است ،مانعیت تعاریف مذکور را ندارد.
نتیجهگیری

تع یف به حد ت نیو رسم تام بسیاری از مفاهیم ت اعیان ،دشوار ت گاه اطمینان از حصاول آن
ناممکن است ت ب اساس تع یف سنت «تع یف» م توان بسیاری از تعاریف ارائهشده را تنهاا
در زم ۀ رسم ناقص جای داد که در آن ها ،علل خارج (اعم از فاعل ،غایت ت معد) ،اجاوا
(اعم از اجوای مفهوم ت اجوای ماهوی ذات ت ع ضا ) ،آثاار ت خاواص یاا معالیال ت نیاو
رتابا ت تعلقااا  ،تشااابها ت مثااالهااا ذکا ما شااود یااا القااای بااار عاااطف خوشااایند یاا
ناخوشایندی صور م گی د.
در این نوشتار ،پس از م تری ب تعاریف شطح به این نتیجه رسیدیم که مع فاان شاطح،
گاه به منشأ شطح ت احوال گوینده ت تج بههای ع فان ات پ داختهاند ت زمان به کم تکیف
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رابطة گوینده با خداتند ت ممکان یاا نااممکنباودن آن ت مساائل از ایان دسات .در ماوارد
اندک نیو به خود شطح ت زبان آن توجه نشان دادهاند.
یک از مهمت ین نتایج حاصل از م تر تعاریف ت مقایسة آن با مصاادیق شاطح در ادتار
مختلف ،تأثی شطحیا رایج تا آن زمان ب تع یف شطح ت شکلدادن به خ سی تعااریف
شطح است؛ ب ای مثال ،دریاافتیم کاه تفاات تع یاف سا اج ت غوالا از شاطح ،باهغیا از
تفات های نظ ی م تواند نشأ گ فته از شطحیا آن دتره نیو باشد .بدینمعنا که س اج با
توجه به شطحیا بایوید ،جنید ،حالج ت شبل درصدد تش یح شاطح اسات ،اماا شاطحیا
ع فای ق ن پنجم مانناد خ قاان نیاو در تع یاف غوالا از شاطح ماؤث باوده اسات ت طباق
ب رس های صور گ فته ،بسامد ب خ عناص محتوای مانند فنای ف اهلل که ب خ از جمله
خود بقل آن را ادعای اتحاد نامیدهاند ،ادعای آگاه از غیب ،خ ق عاد  ،شفاعت خلق،
تفاخ به عظمت خود ت عنایت خاص خدا به عار  ،داشتن رابطة متقابل با خادا ،ما اتده باا
غیب ت در یک کالم ادعا در ق ن پنجم ،تفات معناداری با ق تن پیش از آن داشته ت حتمااً
این ام نیو در نگاه غوال به شطح ب تأثی نبوده است .این تناقض در تعاریف شطح در قا ن
هشتم ،در یک بازۀ زمان نیو با توجاه باه محتاوای شاطحیا قا ن هفاتم قابالتأمال اسات.
پ تک ارت ین مضمون در شطحیا ق ن هفتم ،ادعای فنای فا اهلل ت نفا ماا ساویاهلل ت نیاو
تفاخ عار

به عظمت خود ت مقایساة خاود باا خداسات .بادیه اسات افاوتن با تفاات

دیدگاه مع فان شطح ،چنین تناقض ظاه ی  ،ب توجه به دت سااحت تجاودی انساان ت نگااه
تحد تجودی ،به چنین نگاههای متعارض ت متناقض دامن م زند ت به رد ت قباول شاطح
در بین بورگان آن ق ن م انجامد .دیگ آنکه پ تک ارت ین تیژگ شاطح در تعااریف آن،
مسئلة غلبة سک ت تجد در عار

است .آنچه در تعاریف ع فا کمت بدان توجاه شاده ایان

است که در مقابل تئوری غلبة سک  ،در تع یف س اج ت رتزبهان تئوری یافت ت بیان اسا ار
نیو مط ح شده است .تئوری غلبة ساک  ،ماهیات شاطح را بیشات از منظا احاوال حااکم با
عار

ب رس م کند ،اما تئوری یافت اس ار ،به ماهیت شطح باه تاساطة ناوع معاارف کاه

عااار

دریافاات م ا کنااد ،م ا پ ا دازد ت از ایاانرت ،قاباالتوجااه اساات .نکتااة دیگ ا آنکااه
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محدتدک دن شطح به سک ت تجد حاصل از آن ،این مفهوم تسیع را به بخش از شاطحیا
صوفیانه محدتد م سازد ت همة مصادیق آن را درب نم گی د.
پس از ذک منشأ ت غایت شطح ،پ بسامدت ین مشخصة شطح در تعااریف ،ظااه متشاابه
آن است که با تعابی «ظاه شگفتآتر»« ،عباار ناماأنوس»« ،عباار غ یاب ت مجهاول»،
«ظاه م موز» ت «ظاه مخالف با ظاه ش ع» آمده است .به یقاین ایان خصیصاة مااهوی ،از
مهمت ین عناص ساختاری شطح است؛ زی ا در پدیدۀ شطح ،بناسات معناا ت بااطن عظایم ت
غ یب در ظ

محدتد الفا بیان شود ت بدیه است که این ام به ابهام ت تنااقض خواهاد

کشید؛ بناب این ،م توان شطح را چنین تع یف ک د« :شطح اب از ت اظهار اس اری اسات کاه
محدتد الفا ت افعال انساان گنجاایش آن را نادارد ت از ایان رت ،مااهیت متنااقض ت

ظ

متشابه م یابد».
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ش  .4صص .59-58

 عبد ال زاق کاشانى .)1380( .مجموعة رسائل ت مصنفا کاشانى .چ  .2می اث مکتاوب.
ته ان.

 عبیدینیا ،محمدامی ت سعیدهزمان رحیم « .)1387( .از سوررئالیسم ف انسوی تا رتزبهان

بقل » (جلوههای ف اتاقع در شطحیا صوفیه) .ناماة پارسا  .ش  46ت  .47صاص -33

.59

 عااینالقضااا هماادانى .)1385( .دفاعی اا (ش اکو الغ ی اب) .قاساام انصاااری .چ دتم.
منوچه

 .ته ان.

 غوالى ،ابوحامد محمد .)1386( .ت جمة احیاء علوم الدین .ت جمة مؤیدالدین خاوارزمى.
به کوشش حسین خدیوجم .نش علم ت ف هنگ  .ته ان.
 فاراب  ،محمدبن محماد .)1986( .المنطاق عناد الفااراب  .باه کوشاش رفیاق العجام .دار
المش ق .بی ت .

 فخ رازی ،امام محمد .)1381( .منطق الملخص .تحقیق ت تعلیق احد ف اما ز ق املکا ت
آدینه اصغ ینژاد .دانشگاه امام صادق .ته ان.

 ف همند ،محمد« .)1389( .میدان شطحیا ع فان » .فصلنامة تخصص ع فاان .س  .6ش
 .23صص .63-43

 فوالدی ،عل رضا .)1387( .زبان ع فان  .ف اگفت .قم.

 / 174تحلیل انتقادی تعاریف شطح

 ک بن ،هان ی( .ب تا)« .شطح» .ت جمة سیمیندخت جهانپناه ته ان  .آیناده .س  .9ش .7
صص  517-509ت .894-890

 ک بن ،هان ی« .)1384( .پارادتکسهاای صاوفیانه» .ت جماة ساعید ناورینشااط .کیهاان
ف هنگ  .س  .10ش  .6صص .13-10

 مدرس  ،فاطمه ت همکاران« .)1390( .شطحیا عینالقضا همادان » .فصالنامة ادبیاا
ع فان ت اسطورهشناخت  .س  .7ش  .25صص .192-167

 مالی ی ،موس « .)1388( .منطق تع یف در بوتة نقد ت داتری» .مجلاة حکمات ت فلسافه.
س  .5ش  .3صص .102-85

 مولوی ،جاللالدین محماد .)1362( .فیاه ماا فیاه .تصاحیح بادیعالوماان ف تزانفا  .چ .5
امی کبی  .ته ان.

 می باق یف د ،سیدعل اصغ ت مسعود آلگونه جونقاان « .)1389( .تحلیال شاطح ب مبناای
تفکیک تجودشناخت ت مع فتشناخت » .ادبپژته  .ش  .13صص .60-29

 مینوی ،مجتب  .)1372( .احوال ت اقوال شیخ ابوالحسن خ قان اقوال اهل تصو دربارۀ
ات به ضمیمة نورالعلوم .چ پنجم .ب نا .ته ان.

 نقطوی ،می سیدش یف( .ب تا) .ش ح خبحةالبی ن .نسخة خطا شامارۀ  .1015کتابخاناه
م کوی دانشگاه ته ان .ته ان.
 نورتزپور ،لیال« .)1387( .اشار های سابحان  ،ب رسا دیادگاههاای متعاارض در بااب
شطح» .مجلة دانشکدۀ ادبیا ت علوم انسان دانشگاه ته ان .ش  .186صص .209-195

 نویا ،پل .)1373( .تفسی ق آنا ت زباان ع فاان  .ت جماة اساماعیل ساعاد  .م کاو نشا
دانشگاه  .ته ان.

