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چکیده
الهيات سلبی به عنوان یکی از موضوعات محوری در رویکردهای الهياتی ،در دورههای اخير توجه
بسياری از اندیشمندان را به خود معطوف داشته است .این مسأله در عرصۀ کالم و فلسفه مورد
توجه است ،اما با توجه به رویکردی که عارفان در بحث شناخت حق تعالی دارند ،مسألهای درخور
تأمل و بررسی در حوزۀ عرفان نيز هست .این رویکرد بر دو عنصر اصلی ،یکی عدم توانایی عقل
در شناخت خداوند ،و دیگری عدم امکان سخن گفتن از خدا استوار است .اگر چه این دو رکن به
یکدیگر وابستهاند ،اما هدف نوشتار حاضر که با روش تحليلی و توصيفی به کند و کاو این موضوع
میپردازد ،بررسی این مسأله است که اصوالً سخن گفتن از خدا (با تکيه برالهيات سلبی) در
تفکرسنایی غزنوی چه جایگاهی دارد.
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مقدمه
اصطالح الهيات سلبی 4که در اصل از ریشۀ آپوفاتيک 2یونانی گرفته شده است ،در بُعد
زبانی به این معنا است که اساس علم ما به خداوند بر توصيف به واسطۀ گزارههای سلبی
است ،که با الهيات ایجابی در تضاد است ،یعنی روشی که تکيه و تأکيد آن بر به کار بردن
گزارههای مثبت دربارۀ خدای تعالی است .تمایز ميان این دو روش [سلبی و ایجابی] ،که
سابقۀ تاریخی طوالنیای دارد ،توسط یکتا پرستان مسلمان ،یهودی و مسيحی بسط و
گسترش پيدا کرد .الهيات سلبی بر دو رکن اصلی استوار است .نخست اینکه در بُعد
شناختشناسی عقل انسان توان احاطه و کسب علم دربارۀ خداوند را ندارد ،و دوم آنکه در
بُعد زبانی امکان سخن گفتن از خداوند وجود ندارد .در نوشتار حاضر تکيه بر بعد زبانی
این رویکرد است .البته این دو بعد بر یکدیگر قائماند ،هنگامی که شرایط شناخت برای
انسان مهيا نباشد ،و علم او متعلقی نداشته باشد ،نمیتواند در باب موضوعی سخن بگوید.
با توجه به نوع تلقیها از الهيات سلبی ،باید گفت که رویکردهای متعدد و متنوعی
نسبت به الهيات سلبی وجود دارد که هر یک از آنها به روشن کردن جنبهای از جوانب
رهيافت سلبی میپردازد .اکهارت که یکی از چهرههای سرشناس رویکرد سلبی در الهيات
مسيحی است ،بنای سلب را بر تمایز ميان خالق و مخلوق میداند .تفاوت صفات عالم و
آدم با صفات و اسمای الهی به اندازۀ تفاوت خالق و مخلوق است .خالق هرگز با مخلوق
قابل مقایسه نيست .پس چگونه میتوان صفاتی را که ذهن انسان از عالم ماده برگرفته
است ،به خدا نسبت داد؟ برای مثال چگونه صفت قدرت را که ذهن انسان با آن مأنوس
است ،میتوان در مورد خدا به کار برد؟ اعتقاد وی بر آن است که« :هر کس دومی ،یا تمایز
را ببيند ،به خدا اعتقاد ندارد؛ چرا که خدا یکی است ،باالتر و ورای عدد است ،و در عدد
نمیگنجد .نامتعيّن بودن به خدا تعلق دارد و تعيّن مخصوص مخلوقات است ... .خداوند در
وحدانيتش با مخلوقات متفاوت است ،چرا که مخلوقات در نوع و جنس خود با یکدیگر
تفاوت دارند و خداوند به دليل نامتعين بودن با کليهی مخلوقات متفاوت است» 9.دليل
تمایز آن است که خداوند از اجزاء تشکيل نشده است و مخلوقات نيز به واسطۀ نوع و
1. negative theology
2. apophatic
3. Turner, D., Modern Theology, Birmingham, 1998, p.476.
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جنس و فصل از یکدیگر تمایز مییابند ،حال آن که در مورد خداوند اساساً جنس و نوع
مطرح نيست ،و این مختص مخلوقات است .وی از واحد بودن و نامتعيّن بودن خداوند ،به
سلب میرسد ،به این ترتيب که چون خداوند به مخلوقات بیشباهت است ،صفات او نيز
شباهتی به مخلوقات ندارد و چون انسان توان شناخت صفات او را ندارد ،از نظر وی
بهترین گزینه برای سخن گفتن راه سلب است .همانطور که اشاره شد الهيات سلبی ناظر بر
دو حوزۀ معرفتی و زبانی است .تعریفی که در ادامه میآید ،بر بعد زبانی الهيات سلب تکيه
دارد و روش سلبی را چنين توضيح میدهد« :به این دليل که زبان محدودیت دارد و مربوط
به دنيای مادی است ،شایستۀ آن نيست که دربارۀ خداوند و اوصاف او به کار گرفته شود،
آن هم با گزارههای ایجابی .دیگر آن که سلب تنها روش صحيح و بینقص برای سخن
گفتن از خداست».

4

بیانناپذیری
تعبير بيانناپذیری دال بر عدم امکان سخن گفتن از خداوند است .ریشۀ بيان ناپذیری را در
تفکر افالطون میتوان جستوجو کرد .پس از وی نيز نوافالطونيان بر متعالی بودن و فراتر
بودن مثال خير از مقوالت ذهنی و زبانی تأکيد نمودند .در این تفکر ،احد غير قابل ادراک،
غير قابل توصيف و غير قابل بيان است 2.اصوالًدغدغههای اصلی در مسألۀ بيانناپذیری عدم
امکان سخن گفتن از خدا ،شيوۀ سلب به منزلۀ راه صحيح سخن گفتن از خدا ،و عدم
قابليت بيان تجربۀ عرفانی است.
الف .عدم امکان سخن گفتن از خدا
سخن گفتن از خدا ممکن نيست .وین پراودفوت «بيان» را درآمدن در قالب الفاظ میداند.
بدینسان ،از اطالق آن ،یعنی بيان هر مقولهای در قالب مقوله دیگر ،جلوگيری میکند 9.عدم

 .4عليزمانی ،اميرعباس« ،سلب یا سکوت ،بررسی و نقد الهيات سلبی فلوطين» ،فصلنامۀ اندیشه دینی،
4989ش ،ص.402
 .2همو ،صص.400-33
 .9پراودفوت ،وین ،تجربۀ دینی ،ترجمۀ عباس یزدانی ،قم4977 ،ش ،ص.428
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امکان سخن گفتن از خدا در احادیث نيز آمده است .در تعابيری که ما از خدا داریم ،در
واقع از مخلوق ذهنی و وهم خود سخن گفتهایم.
ب .شیوة سلب به منزلة راه صحیح سخن گفتن از خدا
تنها شيوۀ صحيح و خالی از عيب و نقص برای سخن گفتن از خدا ،سخن گفتن به شيوۀ
سلبی است 4.از نظر استيس پيروان نظریۀ بيان ناپذیری بر این باورند که نمیتوان کلمات
مثبت یا صفات ثبوتی را به حقيقت متعال نسبت داد ،حال آنکه کلمات سلبی را میتوان
دربارۀ او به کار برد .اما این تعایبر [سلبی] به نوبۀ خود مفاهيمی هستند که ما به ازاء
خارجی دارند .افزون بر این ،سلب محض وجود ندارد« .مرده» کلمهای مثبت است و اگر به
جای آن بگویيم «نازنده» مشکلی حل نمیشود .سکون هم مانند حرکت مفهومی مثبت
است .این که هر نفی یا سلبی خود «تعيّنی» است ،همان قدر صادق است که هر تعيّنی خود
نفی است 2.البته باید توجه داشت که تعبير «ما به ازاء داشتن» ناظر به امری تحققی و
وجودی است ،و اینکه برای سلب و نفی ما به ازاء در نظر گرفته شود ،نوعی تصرف در
مفهوم سلب ،و جعل اصطالحی تازه است که با مفهوم سلب و نفی طبق قرارداد اوليه
متفاوت دارد ،زیرا سلب امری عدمی است و عدم ما به ازاء ندارد.
ج .عدم قابلیت بیان تجربة عرفانی
این امر به این معناست که آیا آنچه عارف در کشف و شهود بدان دست مییابد ،قابل بيان
است یا خير .عارفان مسلمان و افرادی چون ویليام جيمز معتقدند که بيان ناپذیری
آشکارترین خصيصۀ تجربۀ عرفانی است .اولين چيزی که فاعل حالت عرفانی میگوید این
است که آن حالت تن به بيان نمیدهد و نمیتوان از محتویات آن هيچ گزارش مناسبی در
قالب الفاظ ارائه داد .از این مطلب میتوان نتيجه گرفت که حالت عرفانی را باید بی واسطه
تجربه کرد و نمیتوان آن را به دیگران ابالغ یا منتقل نمود 9.متعلق تجربۀ عرفا حضرت حق
 .4عليزمانی ،اميرعباس« ،سلب یا سکوت  ،». . .ص.39
 .2استيس ،والتر ترنس ،عرفان و فلسفه ،ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی ،تهران4981 ،ش ،صص.209-204
 .9پراودفوت ،وین ،ص.471
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است ،و آنان به بيان ناپذیری تجربۀ عرفانی خود معترفاند ،زیرا عقل انسان محدود است و
خداوند در این محدود درنمیگنجد و احاطۀ محدود بر نامحدود اصوالً محال است .افزون
بر این ،زبان نيز محدود است و گنجایش بيان امر نامحدود را ندارد .با زبانی محدود که
برای گفتن از مادیات و محسوسات به کار میرود ،نمیتوان از خدا سخن گفت .دیگر آنکه
حتی اگر عقل انسان توان شناخت خدا ،و زبان او توان بيان آن را داشته باشد ،مخاطب نا
اهل و ناآشنا چگونه میتواند چنين مفاهيم بلندی را درک کند.
علل بیانناپذیری
عارف شبستری در زمينۀ بيانناپذیری آنچه که بر عارف طی مشاهداتش مکشوف میگردد،
چنين معتقد است:
«نــدارد عــالم معــنی نـهایـت

کجا بيند مر او را لفظ غایت

هر آن معنی که شد از ذوق پيدا

کـجا تـعبير یابد لفـظ او را»

عالم معنی که مراد از آن ،عالم ذات و اسماء و صفات غيرمتناهيۀ الهيه است ،غایت
پذیر نيست و هر معنی را مراتب و درجاتی بینهایت است که در احاطه نمیآید و در ظرف
الفاظ نمیگنجد ،زیرا لباس و جامۀ کوتاه الفاظ بر اندام سرو قامت و بلند معانی و حقایق،
نارسا و نازیبا است .یعنی معانیای که به طریق ذوق و وجدان بر ارباب کشف و تصفيه
ظاهر میشود ،در قلمرو تعبير لفظی نمیگنجد و جز به ذوق و حال فراچنگ نمیآید و
عرفان حقيقی و ادراک معانی چنان که شایسته است ،از راه کشف و شهود به دست میآید،
نه از رهگذر تعليم و تعلّم:
«معانی هرگز اندر لفظ ناید

که بحر قلزم اندر ظرف ناید»

تشبيه به بحر قلزم (دریای سرخ که بسيار فراخ است) ،به جهت عدم احاطه است و از
اینجا به این نکته نيز باید توجه نمود که این الفاظ برای این معانی محسوس وضع شدهاند،
زیرا افاده و استفادۀ معانی از رهگذر الفاظ است و از این رو عارف شبستری گفت که ظرف
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الفاظ گنجایش دریای معنی را ندارد و از اینجا به این حقيقت میتوان پیبرد که عارف
نمیتواند به حضرت حق احاطه داشته باشد.

4

شمس تبریزی در مقاالت شمس نيز به مسأله بيانناپذیری حق اشاره میکند و
میگوید« :گفتند مدرسه نيایی؛ گفتم من آن نيستم که بحث توانم کردن ،اگر تحتاللفظ فهم
کنم آن را نشاید که بحث کنم ،و اگر به زبان خود بحث کنم ،بخندند و تکفير کنند و به کفر
نسبت کنند» 2.افزون بر رازداری و عدم افشای سرّ ،که عارفان پيوسته بر آن تأکيد میورزند،
و در قالب لفظ نيامدن تجربۀ عرفانی ،سطح فهم مخاطب از دیگر عواملی است که این
موضع را تقویت میکند .عرفا افزون بر این که این حقایق را رازگونه میدانند ،به این نکته
نظر دارند که بيان نکردن حقایق ،از سر غيرتی است که نسبت به حضرت دوست دارند تا
مبادا کسی که اهليت آن را ندارد ،بدان دست یابد.
اقسام سخن گفتن
در متون ادیان توحيدی گزارههای سلبی و ایجابی در مورد خداوند به یکدیگر وابستهاند،
به این معنا که گزارههای سلبی ضرورتاً به گزارههای ایجابی صالحيت میبخشند تا در
مورد خداوند به کار گرفته شوند و خود به تنهایی مفيد نيستند .حقيقت این اوصاف سلبی
به سلب ِسلب یا عدم بازمیگردد ،که مستلزم ایجاب است .با این توضيح که در این موارد،
گوینده در گام نخست وصفی را از خدا سلب میکند ،ولی در واقع چون آن امرِ مسلوب،
معنای سلبی و عدمی دارد ،گزارۀ سالبه به سلب سلب باز میگردد و متضمن معنای ایجابی
میشود 9.نکته آن که در نزد عرفا سخن گفتن از خدا شيوهها و اقسامی دارد .در مرتبهای
برای سخن گفتن از خدا ،شيوۀ «گفتن و پس گرفتن» روشی کارآمد است .البته باید توجه
داشت که این کارآمدی محدود است .این روش همگامی و همزمانی دو شيوۀ سلب و

 .4الهيجی ،محمد بن یحيی ،مفاتيح االعجاز فی شرح گلشن راز ،به کوشش محمدرضا خالقی و عفت
کرباسی ،تهران4981 ،ش ،ص.818
 .2شمس تبریزی ،محمدبن علی ،مقاالت شمس تبریزی ،به کوشش محمدعلی موحد ،تهران4981 ،ش،
ص.414
 .9عليزمانی ،اميرعباس ،سخن گفتن از خدا ،تهران4988 ،ش ،صص471و.208
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ایجاب است و این ایراد را دارد که با نگاه صرفاً سلبی ناسازگار است ،و در اینجا «سلبِ
سلب» را که اثبات کمال است ،مطرح میسازد .در این روش از حضرت حق چيزی را
سلب میکنيم .در واقع ،نقص را از حق سلب میکنيم و سلب نقص یعنی اثبات کمال ،زیرا
او کمال مطلق است.
همگامی تشبيه و تنزیه نيز که همانند روش گفتن و پس گرفتن است ،فقط میتواند
اندکی مفيد باشد و شناختی اجمالی از این مسير به دست دهد .همانند بحث از اسماء و
صفات که علمی اجمالی به دست میدهند ،اما در مراتب نهایی ،و وقتی که عارف به فنا
میرسد ،دیگر ابزاری که در بدو سلوک در دست داشت ،کارایی چندانی ندارد .چرا که
وقتی فنا حاصل شد و عارف به وادی حيرت رسيد ،دیگر توان بيان ندارد .در این مرحله
است که عارف به استفاده از ابزارهای زبانی روی میآورد تا آنچه را بدان دست یافته است،
بيان نماید .از جمله این ابزارها میتوان به استعاره و تمثيل اشاره نمود .اما این ابزارها به
زودی ناکارآمدی خود را نشان میدهند .در نتيجه آنچه که عارف در نهایت سير به آن
دست مییابد ،سکوت خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد ،اقسام سخن گفتن را میتوان به ترتيب در قالبهایی چون
 .4تشبيه و تنزیه .2 ،حيرت .9 ،استعاره .1 ،تمثيل .1 ،سکوت در نظر گرفت که در ادامه به
تفصيل بدانها میپردازیم.
 .1تشبیه و تنزیه
در ابتدای طریق معرفت و به تبع آن سخن گفتن ،بسياری از اوصاف سلبی که به خدا نسبت
داده میشود ،به اوصاف ایجابی بازمیگردند .در مرحلهای که عارف در سخن گفتن ،موضع
گفتن و پس گرفتن را در پيش میگيرد ،به تشبيه و تنزیه همزمان میپردازد 4.تشبيه و تنزیه
با مسألۀ سلب و ایجاب پيوندی عميق دارد و عرفا و متکلمان اسالمی در این مسأله چهار
موضع را اتخاذ نمودهاند :الف .مذهب تعطيل که هرگونه بحث و کند و کاو پيرامون ذات
باری تعالی را ممنوع و محال میداند .ب .مذهب تشبيه که قائل به شناخت خدا است و
صفاتی چون صفات ممکنات را بدو نسبت میدهد .در این دیدگاه معانی صفاتی چون
 .4شمس ،محمدجواد ،تشبيه و تنزیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی ،قم4983 ،ش ،ص.48
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چشم ،دست ،چهره و نشستن در مورد خداوند همان معنای ظاهری و انسانی این واژهها را
دارد .ج .تنزیه ،این گرایش تنها صفاتی را که جنبۀ ثبوتی و وجودی دارند ،به خدای تعالی
نسبت میدهد و عالوه بر نفی صفات سلبی ،صفات ثبوتی نيز که بر کمال محدود داللت
دارند ،از حقتعالی نفی میشود ،زیرا صفات ثبوتيه تنها پس از تجرید از جهات داللت بر
جسمانيت ،امکان ،محدودیت و نقص ،و با لحاظ بساطت ،عدم تناهی و صرافت به ذات
حق قابل انتسابند 4.د .جمع ميان تشبيه و تنزیه ،که نظری ميانه و برگزیدۀ بزرگان عرفا
است .برای نمونه ،از نظر ابنعربی توصيف حق باید به نحوی جامع ميان تشبيه و تنزیه
باشد ،نه آنکه هم تشبيه باشد از هر جهت ،و هم تنزیه از همۀ جهات و یا مجموع آن دو.
ابن عربی در فص نوحی فصوص الحکم نظرگاه خود در مورد تشبيه و تنزیه را چنين بيان
میکند «أن التنزیه عند اهل الحقایق فی جناب االلهی عن التحدید و التقييد .» ...تنزیه مطلق
محدود نمودن ذات است ،چون در هنگام تنزیه حکمی داده میشود و این حکم مساوی با
محدود کردن است .چکيدۀ نظر وی در این زمينه در این سه بيت خالصه شده است:
«فإن قلت بـالتنزیه کنت مقـيداً

و إن قـلت بالتشـبيه کـنت مـحدَّداً

وإن قلت باالمرین کنت مسدداً

و کنت اماما فی المعارف سيداً فمن

قـال باالشــفاع کـان مشـرکـاً

2

و مـن قـال باالفراد کـان موحـداً»

سنایی و سخن گفتن از خدا
 .1تشبیه و تنزیه
از بررسی چهار مورد مذکور در اشعار سنایی چنين برمیآید که وی در سخنان خود بيشتر
به جنبۀ تنزیه و جمع ميان تشبيه و تنزیه پرداخته است.
سنایی در بيت زیر ذات خدا را منزه از آن میداند که حتی به صفت بسيط بودن
متصف گردد و با اینکه ملک خداوند را ازلی میشمرد ،اما با لحنِ تنزیهی «به بدایت نه
ملک او معروف» ،حتی به تنزیه وی از صفت ازلی بودن میپردازد:
«به بدایت نه ملک او معروف

به بساطت نه ذات او موصوف»

4

 .4دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران4981 ،ش ،ج ،8ص.798
 .2مهائمی ،علی بن احمد ،خصوص النعم فی الشرح فصوص الحکم ،بيروت2007 ،م ،صص412و.418
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وی در ابيات دیگر بزرگی خداوند را برخالف بزرگی مخلوقات میداند که حاصل
نموّ وکثرت است ،و معتقد است که وجود او برتر از کيفيت و کميّت است .انسان ناتوان
اگرچه در مورد خود چرا و چگونه گفتن را جایز میشمرد ،اما در مورد خداوند و صفات
او از کم و کيف و لِم و متی و أین و جز اینها سخنی نگفته است 2.در نظر او ذات خداوند
منزّه از گفتگو است و کسی هم قادر به برشمردن صفات او نيست:
«نه بــزرگيش هــست افـزونــی

ذات او بـر ز چــندی و چــونـی

از پـی بـحـث طـالـب عــاجــز

هـل و مـا گـفتن انــدر او جـایـز

کـس نـگفته صـفات مـبدع هــو

چند و چون و چرا و چه کی و کو

کی مکان باشدش ز بيش و ز کم

که مـکان خود مـکان نـدارد هـم»

9

او در برخورد با آیاتی که شامل صفات تشبيهی خداوند است ،به تنزیه ذات پروردگار
میپردازد و بر این عقيده است که حتی اگر این تشبيهات از لسان قرآن باشد ،جایز نيست
که خدا را با قوانينی که حاکم بر عالم ماده است ،سنجيد و بيان کرد .نسبت خداوند با زمان
و کيفيت و کميّت نيز با مسألۀ تنزیه پيوند دارد:
«نه ز عجز است دیری و زودیش

نه ز طبع است خشم و خشنودیـش

علتش را نه کـفردان و نـه دیــن

صفتـش را نـه آن شناس و نـه ایـن

پــاک زانـها که غافـالن گفتــند

پـاکــتر زآنـکــه عاقـــالن گفتــند

وهم و خاطر دلـيل نيکو نيــست

هر کجا وهم و خاطر است او نيست

ذات او فـارغــست از چــــونی

1

زشــت و نيــکو درون و بيـرونی»

به این ترتيب از دیدگاه تنزیهی سنایی ،مراد از دست خداوند که در آیۀ «یداهلل فوق
ایدیهم» 1نيز آمده است ،قدرت خداوند است و منظور از وجه در آیۀ «و یبقی وجه ربک

 .4سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،حديقة الحقيقه ،به کوشش محمدتقی مدرس رضوی ،تهران4989 ،ش،
ص.88
 .2حلبی ،علی اصغر ،گزیدۀ حديقة الحقيقه ،تهران4977 ،ش ،صص.18-11
 .9سنایی غزنوی ،حديقة الحقيقه ،مقدمۀ محمد روشن4987 ،ش.
 .1همو ،ص.14
 .1فتح.40:
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ذوالجالل و اإلکرام» 4بقای ذات پروردگار است .مراد از آمدن در آیۀ «و جاء ربک و
المالئکه صفّا صفّا» 2،حکم پروردگار و نزول عطای خداوندی است .هم چنين از قدم خدا،
مقصود جالل و شکوه بزرگی او است و دو انگشت هم روان گشتن حکم و فرمان او در
مقدورات و مخلوقات است .خداوندی که مکان را پدید آورده است ،چگونه ممکن است
در آن بگنجد .چگونه از امور محسوس و کمّی مکانی باشد ،در حالی که مکان خود
بیمکان است:

9

«ید او قدرتست و وجه بقاش

آمدن حکمش و نزول عطاش

قدمين جالل و قـهر و خـطر

اصـبعينش نـفاذ حکم و قـدر

هستها تحـت قدرت اویـند

1

هـمه با او و او هـمیجویند»

سنایی در حدیقه ضرورت جمع ميان تشبيه و تنزیه را مطرح میکند و در مسئلۀ
توحيد از مدعيان شناخت حق میپرسد که آنکه حتی نمیتواند خودش را بشناسد ،چگونه
میتواند عظمت و بزرگی پروردگار را درک کند؟
«وهمها قاصر اسـت ز اوصـافش

فهـمها هـرزه میزنـد الفـش

هست در وصف او به وقت دليل

1

نطق تشبيه و خامشی تعطيل»

تعطيل به معنی تنزیه ،عقيدۀ معتزله بود ،اما اشاعره با توجه به صفات بشری خداوند
در قرآن ،چون دست داشتن و ...به تجسيم قایل بودند .نظر سنایی در این بيت با نظر
ابنعربی همراه است که در زمان استدالل کردن و گفتار دربارۀ صفات خدا ،با گفت و گو
از آن صفات به تشبيه میرسيم و اگر سکوت اختيار کنيم و سخن نگویيم ،دچار تعطيل
میشویم .پس باید راهی ميانه برگزینيم و از تشبيه صرف و تعطيل محض اجتناب ورزیم.
وی سپس به چنين اوصافی میپردازد:
«احد است و شمار از او معزول

صــمد اســت و نــياز از او مخذول

 .4الرحمن.28 :
 .2فجر.83 :
 .9حلبی ،علی اصغر ،صص.18-18
 .1سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،حديقة الحقيقه ،ص.28
 .1همان.
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آن احد نی که عقل داند و فهم
نـه فـراوان نـه انـدکی بـاشـد

و آن صمد نی که حس شناسد و وهم
یـکی انــدر یــکی یــکی بــاشــد»

4

او در این ابيات نخست خداوند را به وصف احدیت و صمدیت متصف میکند،
سپس احدیت و صمدیت را با آنچه که ذهن از آن ادراک میکند ،مغایر میشمرد .در بيت
بعد ،وی نوع احدیت و صمدیت حق را بيان میکند و میگوید که احدیّت و صمدیت نه از
آن دست است که عقل و وهم انسانی میشناسد ،یعنی وحدت عددی نيست و صمدیت و
بینيازی او نيز از نوعی نيست که وهم بتواند آن را دریابد .در معنای «صمد» گفتهاند که
صمد کسی است که بینياز و مورد نياز همه باشد ،در نيازمندیها بدو پناه برند و نياز از او
خواهند و او را به کسی نيازی نباشد .دیگر آن که خداوند کثير و قليل نمیشود ،زیرا احد
یا واحد حقيقی است ،چنانکه وقتی یک را در یک ضرب کنند ،باز حاصل همان یک
میشود .زیرا وجود حقيقی همان واحد است و وجود ممکنات که ظاهراً تکثر یافتهاند ،در
جنب ذات واحد واجب همه موهوماند 2.در این ابيات پيدا است که سنایی به شيوۀ گفتن و
پس گرفتن روی آورده که یکی از ميدانهای سلب نزد عارفان است.
در آثار سنایی اشعار بسياری را میتوان یافت که در آنها ميان سلب و ایجاب پيوند
برقرار شده و وی از رهگذر تعامل سلب و ایجاب ،در پی سخن گفتن از معبود است .در
عين حال ،جمع ميان تشبيه و تنزیه نيز در آنها دیده میشود و در این راه از صفاتی مانند
حکيم ،کریم ،رحيم ،عظيم ،ملک ،علم ،جالل و ...سخن به ميان میآید و سپس به عجز
انسان از درک آن صفات اشاره میشود:
«ملـکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خــدایی

نروم جز به همان ره که تــوام راهـنمایی

همه درگاه توجویم همه از فـضل تو پــویم

همه توحيد تو گویم که به توحيد سزایی

تو زن وجفت نداری تو خور وخفت نداری

احـد بـیزن و جـفتی ملـک کامــروایی

نه نيازت به والدت نه بفــرزندت حاجــت

تو جـليلالجـبروتی تـو نصـيراالمـــرایی

توحکيمی توعظيمی توکریمی تــو رحـيمی

تـو نـــمایندۀ فـضلی تو سـزاوار سـنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نـيازی

بری از بيم و اميدی بری از چون و چرایی

 .4سنایی غزنوی ،حديقة الحقيقه ،ص.81
 .2حلبی ،علی اصغر ،صص.18-11
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بری از خوردن و خفتی بری از رنج و گدازی

بری از صورت و رنگیبری از عيبوخطایی

نتوان وصف توگفتن که تو در فهم نگنجی

نـتوان شبه تو گفتـن که تو در وهـم نيایی

همه عزّی و جاللی هــمه علمی و یـقينی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غيبی تو بدانی همه عـيبی تو بپـوشی

4

همهبيشی تو بکاهی همه کـمی تـو فزایی»

سنایی خداوند را باالتر و واالتر از آن میداند که در اندیشۀ محدود بشری بگنجد ،تا
بشر بتواند در مورد او سخنی بگوید یا او را وصف کند:
«ایـا بـیضد و مانـندی که بـیمـثلی و هـمتایـی

تو آن بیمثل و شبهی که دور از دانــش مایی

ز وهمی کز خرد خيزد ،تو زان وهم و خرد دوری

ز رایی کز هوا خيزد ،تو دور از چشم آن رایی

تــو آن حـيّی خـداونــدا کـه از الـهـامها دوری

تو آن فردی خداوندا که خود را هم تو ميشایی

پــدید آرنــدۀ خــورشيد و ماه و کوکب ســيار

نهان دارندۀ گـوگرد سرخ و شــخص عنقایی

قـدیم حـال گـردانی ،رحـيم و راحـم و ارحـم

بصير و مفضل و منعم ،خدای دین و دنيایی»

2

با توجه به بسامد اشعار تنزیهی در حدیقه و دیوان به نظر میرسد که وی در پی آن
است که اندیشههایی را که در مورد چگونگی و کيفيت حق تعالی به ذهن متبادر میشود،
نفی کند و به همين سبب ،وارد حوزۀ اثبات صفتی برای خداوند نمیشود .یعنی وی تالش
میکند که هر گونه وصفی را از خداوند بزداید ،تا او را ذاتی معرفی کند که نه تنها مطلقاً
هيچ شباهتی با مخلوقات ندارد ،بلکه هرگز در فهم این مخلوقات نيز نمیگنجد.
 .2حیرت
با توجه به اینکه عارف واصل از سویی به تناسب ظرفيت وجودی خویش به ساحتی از حق
دست مییابد و از سویی دیگر به دليل نارسایی الفاظ توان بيان آن را ندارد ،ضرورتاً در
مقام تحيّر قرار میگيرد .بنابراین ،حيرت مقامی است که در آن نقصان عقل ،به عنوان ابزار
معرفتی ،در احاطه به وجود محض و الیتناهی خداوند بيشتر روشن میگردد ،بدین معنی که
هنگامی که عقل توان درک ندارد ،زبان نيز قاصر از بيان خواهد بود .ابونصر سراج طوسی

 .4سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،دیوان اشعار ،به کوشش محمدتقی مدرس رضوی ،تهران4911 ،ش،
ص.809
 .2همان ،صص.133-137
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در این زمينه میگوید« :حيرت گونهای سرگشتگی است که بر دل عارفان درمیآید _آنگاه
که ژرف میاندیشند_ و آنان را از کاوش بيشتر در پرده میسازد ،واسطی گفت :سرگشتگی
حيرت بزرگتر و شریفتر از آرامش به حيرت نرسيدن است .یکی از صوفيان را پرسيدند
معرفت چيست؟ گفت تحيّر ،سپس وصل ،سپس نيازمندی ،سپس حيرت».

4

عقل در رویارویی با پدیدهها در پی درک و فهم و دریافت آنها است و این در حالی
است که حيرت اصوالً هنگامی بر شخص عارض میشود که فهم موضوعی برای فرد ميسر
نباشد .به این ترتيب ،معرفت در عرفان همراه با عجز از معرفت است و این بيانی
متناقضنما است که اختصاص به عرفا دارد .عجز از معرفت ،معرفتی است که در مرتبۀ
حيرت ،که اتفاقاً نهایت شناخت فاعل شناسا نيز هست ،حاصل میگردد .این بيان را در آثار
بسياری از عارفان میتوان یافت که بارها تکرار شده است .برای مثال شيخ محمود شبستری
در بيان مقام حيرت و استغراق بنده معتقد است که انسان مادی با عالمِ منزه ازماده مناسبتی
ندارد تا بتواند ادراکی از حق و مشاهدۀ جمال و جالل الهی به دست آورد .به همين جهت،
به عجز عارفان خود اعتراف کردهاند که «العجز عن درک االدراک ادراک» .بعد سلبی حيرت
همين ناشناختنی بودن ،و اعتراف به عجز از معرفت است .حيرت نزد عارف همانند حيرت
فلسفی نيست زیرا حيرت فلسفه در اثبات خدا است و حيرت عارف در خود خدا است،
چرا که عارف حيرت در هستی خدا را ناپسند میداند .این معرفتی است که تنها در صورتی
حاصل میگردد که بنده از هستی خود نيست شود و به عدميت اصلی خود بازگردد و به
این نيستی و نادانی واقف شود .چرا که علم متناهی است و حق نامتناهی .این مقام حيرت،
و استغراق مدرِک در مدرَک و ظهور فنا من لم یکن و بقای من لم یزل است.
«گویند عنان خود چه تابی

گـم شو که چو گم شوی بيابی

این نکته نــــمود ناصوابم

2

چون گم شوم آنگهی چه یابم»

از نظر ابن عربی نهایت معرفت گرفتار حيرت شدن است که منشاء آن شناختن و
وجدان خدا در عين نشناختن و عدم وجدان او است ،نه حيرتی که ناشی از راه نبردن و راه

 .4سراج طوسی ،ابونصر ،اللمع فیالتصوف ،به کوشش رینولد آلن نيکلسون ،ترجمۀ مهدی مجتبی ،تهران،
4982ش ،صص.977-978
 .2الهيجی ،محمد بن یحيی ،ص.71
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نيافتن باشد .این حيرت برخاسته از متن واقعيت است و نه محصول جهل ما .بر اساس
نظریۀ وحدت وجود ،هر موجودی جز خدا دائماً ميان نفی و اثبات ،و وجدان و فقدان ،و
شناخت و عدم شناخت است .فرق عارف با غير عارف در ادراک این حيرت و درک عجز
از عدم ادراک است.

4

سنایی نيز چون دیگر عارفان تجربۀ حيرت را در اشعار خود به رشتۀ نظم کشيده
است و در اولين غزل از دیوان ،در توحيد خداوند و سرگشتگی و حيرانی چنين سروده
است:
«ای در دل مشتاقان از عـشق تو بـسـتانها

وز حجت بیچونی در صنع تو برهانها

در ذات لطيـف تو حيران شــده فـکرتها

بر علم قـدیم تو پـيدا شـده پنــهانها...

مشتاق تو از شوقت در کوی تو سـرگردان

2

از خلق جداگشته خرسند به خـلقانها»

در این ابيات ،سنایی ثمرۀ تالش فکر در ذات خدا را حيرت میداند و آن کس را که
با پای شوق در راه خدا قدم برمیدارد سرگردان میشمرد.
«عقل مانند ماست سرگردان

در ره کنه او چو ما حيران»

9

وی در حدیقه ،در فصل «در معرفت» ،از کم توانی عقل در راه رسيدن به حق سخن
میگوید و مخاطب را به کنار گذاشتن عقل فرامیخواند و تالش آن را در راه شناخت عقيم
میداند .آنگاه پس از گفتن از کمبودهای عقل این نکته را یادآور میشود که:
«غایت عقل در رهش حيرت

مایۀ عقل سوی او غيرت»

1

وی در بحث کمال عشق و عاشقی ،عاشق واقعی را کسی میداند که همه چيز را در
ره معشوق فدا کند و از خود اختياری نداشته باشد .عشقی که وجود سالک را در برمیگيرد
و در نهایت با رهتوشۀ حيرانی و عجز از معرفت معشوق بازمیگردد:
«در ره عـشـق کـاینــات هـمـه

ستد از عجز خود برات همه

عرش و فرش از نهاد او حـيران

4

بازگـشته ز راه سـرگــردان»

 .4کاکایی ،قاسم ،وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت ،تهران4982 ،ش ،ص.112
 .2سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،دیوان اشعار ،به کوشش محمد تقی مدرس رضوی ،صص .47-48
 .9همو ،حديقة الحقيقه ،ص.82
 .1همان ،ص .89
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سنایی در «صفت عقل کل و کروبيان» در منظومۀ سيرالعباد ،حيرت را مرتبهای میداند
که در آن ،جان سالک گاه از وجود الهی پر نور میگردد .در این دو نمونه مراد از حيرت
همان معنایی است که عرفا آن را اراده نمودهاند .گاه در بحر حيرت فرو میغلطد:
«گاه دل شمع راه غيرت بود

گاه جان غرق بحر حيرت بود»

2

جایی که از صفت سالکان طریقت مرتبۀ حيرت فنا و بقا را چنين شرح میدهد:
«ساکنان دیدم اندرو پویان

ربّ زدنـی تـحيّرا گویان»

سالک در این مرتبه با کسانی دیدار میکند که از خداوند میخواهند تا بر سرگردانی
آنان بيفزاید ،کسانی که در عالم روحانی محض که بینهایت است ،ساکن گشتهاند:
«ای مـسلمانان مـرا در عـشق آن بـت غـيرت اسـت
عشقبازی نيست کاین خود حيرت اندر حيرت است»

9

«حيرت اندر حيرتی» که سنایی در اینجا بدان اشاره میکند ،از یک طرف نوعی
معرفت است و از طرفی دیگر علم و معرفت حيرت را رفع میکند .ابنعربی میگوید« :در
این منزل علمی قراردارد که عبارت است از علم حيرت در مورد چيزی که قطع به معلوم
بودن آن داریم .در مورد یک علم معلم ،علم ضد حيرت است .پس چه چيز است که تو را
با وجود علم ،حيران کرده است»1؟ این متناقضنمایی یکی از خاصيتهای زبان عارفان
است .عرفا در مواجهه با پدیدهها ذوالعينيناند ،به این معنا که در افق فکری خود با دو
گزینه روبهرو هستند .نخست یگانگی حق با خلق و دیگری تمایز حق با خلق و یکسان
نبودن این دو .اینجا است که عقل در جمع بين این دو گزینه ،در بيان به پارادوکس روی
میآورد.

1

 .4سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،حديقة الحقيقه ،ص.299
 .2همو ،مثنویهای حکيم سنایی به انضمام شرح سيرالعباد ،به کوشش محمدتقی مدرس رضوی4918 ،ش،
ص.944
 .9همو ،دیوان اشعار ،ص.808
 .1ابنعربی ،ابوعبداهلل محمدبن علی ،الفتوحات المکيه ،بيروت ،بی تا ،ج ،2ص.242
 .1کاکایی ،قاسم ،ص.931

422

سخن گفتن از خدا در تفکر سنایی با تکيه بر الهيات سلبی /پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،3شمارۀ  ،48پایيز و زمستان 4931

 .3استعاره
در تجربۀ امر متعالی ،که عارف بدان دست مییابد ،افقی تازه در برابر او گشوده میشود.
وی برای بازگویی این تجربه و به بند الفاظ کشيدن آن ناگزیر از به کار بردن زبان است .اما
زبان به زودی ناکارآمدی خود را آشکار میکند .الفاظ زبان که ماهيتی این جهانی و
محسوس دارند و برای عالم شهادت وضع شدهاند ،گنجایش آنچه را که عارف از غيب
تجربه میکند ،ندارند .بنابراین عارف در جستوجوی زبانی دیگری برمیآید ،یا به عبارتی
میکوشد تا امکاناتی را که این زبان در اختيار او گذاشته است ،به کار گيرد .یکی از این
امکانات ،کاربرد استعاره است .ادبا استعاره را نوعی تشبيه دانستهاند که مشبهبه در آن حذف
شده است و مشبه جای آن را گرفته است ،و انواع مختلفی دارد .استعاره یکی از انواع
مجاز ،و مجاز نقطۀ مقابل حقيقت است .حقيقت عبارت است از استعمال لفظ در معنای
موضوع له و اصلی ،در حالی که مجاز استعمال لفظ است در غير معنی اصلی و موضوعله و
حقيقی .شرط تحقق استعاره وجود عالقه ميان معنای حقيقی و مجازی است .اگر این عالقه
شباهت باشد ،در این صورت استعاره تحقق یافته است.

4

ارتباط این بحث با سلب از آنجا است که عارفان در هنگام مواجهه با امر بيان ناپذیر،
به استفاده از آن به عنوان راهی که زبان در پيش پای آنان گشاده است ،روی آوردهاند .چرا
که آنان زبان را در بيان تجارب خود نارسا میدانند .استيس در نظریۀ استعاری بودن زبان
عرفانی ،از این واقعيت که زبان عرفا در توصيف احوالشان غالباً استعاری است ،سخن می-
گوید .برای نمونه« ،ظلمت» یا «سکوت» از استعارههای رایج در توصيف احوال عرفانی
انفسی است ،و مراد از آنها خال و تهیوارگی چنين تجربهای است .ظلمت به خال شباهت
دارد ،و وجه شبهشان در فقدان تمایز است .همۀ تمایزات در ظلمت ناپدید میشود ،چنان
که همۀ تمایزات و تعينات (به قول اکهارت) در خداوند ناپدید است .اکهارت استعارههای
خاصی هم از خود برای این خأل ساخته است و آن را «برهوت» و «بادیه» و «بیبار»
مینامد .دليل این امر آن است که برهوت بیبار ،فاقد هرگونه آثار حيات است (یا در عالم
خيال چنين تصور میشود) .رویسبروک در همين معنی و مورد ،استعارۀ «دریای متالطم» را

 .4پور نامداریان ،تقی ،رمز و داستانهای رمزی ،تهران4981 ،ش ،صص.48-41
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به کار میبرد 4.البته آن چه که منظور استيس است ،استعارههایی است که برای بيان تجربۀ
عارف از خداوند بيان میشود.
البته چنان نيست که کاربرد واژۀ ظلمت همه جا و نزد همۀ عارفان یکسان و به معنای
یاد شده باشد .در داللتهای معنایی منفی ،تاریکی و ظلمت ،بیخبری و جهل مذموم نيز
نهفته است 2.عارف شبستری ذات را از جهت ادراک ناپذیری بیرنگی و بیتعينی به شب و
سياهی ،و از آن جهت که تجلی نموده است و در حجاب کثرات نمایان شده ،به روز روشن
تعبير کرده است:
«چه میگویم که هست این نکته باریک

شــب روشــن مــيان روز تـاریک»

9

بهرغم جستوجوهای نگارنده ،چنين کاربردهایی از استعاره در بيان ذات خداوند در
آثار سنایی دیده نشد و این احتماالً از ذهنيت به شدت تنزیهی او سرچشمه میگيرد ،که
هيچ چيز را درخور آن نمیداند که آن را استعارهای برای ذات خدا بياورد .سنایی با این
ذهنيت تنزیهی در قصيدهای که در ذات باری تعالی سروده است ،حتی چنين اوصافی را از
او نفی میکند و چنين کلماتی را نيز مناسب نمیداند .ظلمت حتی در کاربرد استعاری نيز
توان اشاره به حضرت حق را ندارد:
«نه بـخوابم نه به بحـرم نه کـنار و نـه ميـانه
نه ز نورم نه ز ظلمت نه ز جوهر نه ز عنصر

نه بخندم نه بگریم نه چنين و نه چـنانم
نه ز تحتم نه ز فوقم ملک کان و مکانم»

1

به همين دليل است که سخن را که خاصيتی این جهانی دارد ،مناسب بيان معانی بلند
نمیداند:
«نبود خــاصه در جهان سخن

رنگ و بوی سخن چو جان سخن»

1

اصوالً اگر ستعارهای برای ذات وجود داشته باشد و به کار رود ،در این صورت از
بحث سلب خارج شدهایم ،چرا که مدعای روش سلبی آن است که کالم توان وصف
حضرت حق را ندارد .آنچه را که به عنوان استعارههای سلبی نزد عارفان مطرح است،
 .4استيس ،والتر ترنس ،ص.901
 .2زرینکوب ،عبدالحسين ،دنبالۀ جستجو در تصوف ایران ،تهران4981 ،ش ،ص.30
 .9الهيجی ،محمد بن یحيی ،ص.88
 .1سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،دیوان اشعار ،ص.403
 .1همو ،حديقة الحقيقه ،ص.477
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همچون تاریکی ،که از ذات یاد میکند ،نزد او مطرح نيست .وی گاهی در عاشقانههایی که
سروده است ،به «بت» اشاره و از آن خداوند را اراده میکند ،اما این سلب نيست و مایهای
از آن ندارد.
 .4تمثیل
گفته شد که زبان با همۀ نارسایی خود ابزاری در اختيار عارف مینهد تا بتواند از آنچه
تجربه کرده است ،سخن بگوید .یکی از این ابزارها ،تمثيل است .عارف سلبی در بيان
تجربۀ خویش از امر متعالی ،به سخن گفتن با این روش روی میآورد .مثل در لغت به
معنی همانند ،همتا و متضمن معنای تشبيه است و از این منظر معادل تمثيل میباشد.
بنابراین ،میتوان گفت که تمثيل نوعی تشبيه نيز به شمار میآید .یکی از دالیلی که عارف
به این نوع کالم روی میآورد آن است که چون تجربۀ او شخصی است و ممکن است از
طرف عدهای خاص پذیرفته نشود و مورد مخالفت قرار گيرد ،برای افرادی که شایستۀ درک
این تجربه هستند ،از رهگذر تمثيل به بيان تجربه دست میزند .یا آنکه برای تأثير عميقتر،
و به کوشش واداشتن ذهن برای درک مفهوم بدان متوسل میشود.

4

سنایی تمثيلهای متعددی را در حدیقه برای بيان مقصود خویش و در جهت تقریب
به ذهن مخاطب می آورد و در هر باب به فراخور موضوعی که در پی بيان آن است ،از آنها
بهره میگيرد .البته نه در موضوع وحدت بیتمایز ،بلکه در عدم توانایی عقل در درک و
دریافت ذات حق تعالی ،چرا که اصوالً اگر در بيان این وحدت بیتمایز سخنی گفته شود،
از حوزۀ سلب دور گشتهایم .عارفان در بيان تمثيل در این زمينه ،از تمثيل نور و شيشههای
رنگی ،یا عدد یک و سایر اعداد که از یک بوجود آمدهاند ،سخن گفتهاند .اما سنایی با نگاه
تنزیهی خود حتی به چنين تمثلیهایی نيز تمسک نمیجوید و آنها را در کالمش نمیآورد.
آنچه در زمينۀ سلب که به حوزۀ زبانی در سخن گفتن هم نزدیک باشد ،تمثيل زیر است که
دربارۀ کسانی است که ادعا میکنند خدا را میشناسند و به او علم یافتهاند .این تمثيل در
زمينۀ ناتوانی ابزازهای معرفتی انسان است و بزرگی و برتر بودن خداوند از اینکه در بيان
آید ،از جانب آن دریافت میشود:
 .4پورنامداریان ،تقی ،صص.443-442
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«رادمـردی ز غــافلی پرســـيد

چون ورا سخت جلف و جاهل دید

گفت هرگز تو زعفران دیـــدی

یـا جـــز از نـام هيــچ نـشنيــدی

گفـت بـا مـــاست خــوردهام

بسيارصد ره و بيشتر نه خود یکبار

تو بـصل نــيز هـم نـمیدانــی

بيـهــده ریــش چــند جــنـبانــی

آنک او نفس خویش نـشـناسد

نفـــس دیــگری چــه پــرماســد

انــبيا عاجـز انـد ازین مــعـنی

تــو چـــرا هــرزه میکنی دعـوی

چون نمودی بدین سخن برهان

پـــس بـــدانی مـــجـرد ایـــمان

ورنـه او از کـجا و تو ز کــجا

خامــشی بــه تو را تـو ژاژ مخای»

4

وی معتقد است که اینان از شناخت نفس خویش عاجزند ،چه رسد به آنکه به
شناخت حقيقت و نفس دیگری قادر شوند .از این رو ،مثل آنان را چون کسی میداند که
تنها نامی از زعفران شنيده ،و هرگز از آن نچشيده است .هر آنچه این شخص در مورد
زعفران میگوید ،بیاساس است و باید گفتههای او را ادعایی باطل و پوچ دانست .وی در
پایان مخاطب را به خاموش ماندن دعوت میکند.
 .5سکوت
با گام نهادن در عرصۀ بيانناپذیری ،با این مقصود که کلمهای نيست که خداوند را وصف
کند ،و در نهایت با روی آوردن به سلب ،مشکلی حل نمیشود ،زیرا به هر ترتيب ما به
وصف حق تعالی دست زدهایم ،منتها با انکار صفات و نه با نسبت دادن آنها .به عقيدۀ
ویتگنشتاین از وضعيتهای ممکن امور میتوان به نحو معنادار سخن گفت و آنها را در
زبان صورتبندی کرد و از این امور که بگذریم ،به ملتقای امور گفتنی و ناگفتنی میرسيم.
در اینجا است که چون از وضعيتهای ممکن عبور کردهایم و ورای امور ناگفتنی چيزی
یافت نمی گردد که بتوان آن را در فضای منطقی بازسازی نمود و تصویری از آن به دست
داد ،الجرم باید سکوت کرد ،سکوتی که بيش از هر چيز صبغۀ سلبی دارد و از نبود
چيزهایی خبر میدهد .به بيان دیگر ،این وادی ،وادی نشان دادن و نمایاندن است و بس ،و
از آن انتظاری بيش از این نباید داشت و سکوتی که از این رهگذر بر آن حاکم میگردد،
 .4سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،حديقة الحقيقه ،ص.72
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سکوتی است به واقع معنا شناسانه 4.در رسالة قشيریه آمده بعضی مشایخ را گفتند خدای را
به چه بشناختيد؟ این بيت بگفت:
«نـطقـت بال نـطق هــو النـطق إنـه
تراءیت کی اخفی و قد کنـت خافيا

لکا النطق لفظا اوً یبين عن النطق
وألعمتَ لی برقاً فـانطقت بالبرق»

2

نجمالدین رازی دربارۀ وصفناپذیری حق و در نتيجه سکوت گزیدن در مرصاد
العباد آورده است:
«عشق آمد و کرد عقل غـارت

ای دل تو جان بر این بشارت

ترک عجمی است عـشق دانی

کز ترک عجيب نيسـت غارت

میخواست که در عبارت آرد

وصــف رخ او به استــعارت

نــور رخ او زبــانــــهای زد

9

هم عقل بسوخت هم عبارت»

برای رسيدن به حقيقت ،باید خاموش ماند .خاموش ماندن راهی به سوی درک
حقيقت و گشوده شدن هستی بر آدمی است .در واقع ،نطق در این جا بيشتر ناظر به کالم
بيهوده و بیحاصل است که امری این جهانی و در پيوند با این جهان است .عبور از جهان
پدیداری در ساحت روح با خاموشی و سکوتی همراه است که تنها پس از آن امکان نطق
حقيقی فراهم میآید 1.سنایی در این ابيات مخاطب را به سکوت فرا میخواند.
«هفت شارستان لوط است نفس تو وقت سخن

همچو مردان برپر روح االمين باید نهاد»

1

انسانی که ادعای شناخت خداوند را دارد و در پی وصف اوست ،راه به جایی
نمیبرد ،زیرا خداوند در وصف نمیگنجد ،پس ناگزیر انسان به خاموشی میگراید:
«سخن را راه تنگ آمد نگنجد در سخن هرگز اگـر چه در فراخی ره چو دریای عمان دارد
ورایهستونيـستوگفـتوخاموشیواندیشه

ورای این و برتر زین هزاران ره مکان دارد»

امر متعالی در بند سخن درنمیآید ،همچنان که ميان آب و روغن ،حتی در زمانی که

 .4دباغ ،سروش ،سکوت و معنا (جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین) ،تهران4988 ،ش ،صص.99-92
 .2قشيری ،ابوالقاسم ،رسالۀ قشيریه ،به کوشش بدیع الزمان فروزانفر ،تهران4911 ،ش ،ص.113
 .9نجم رازی ،عبداهلل بن محمد ،مرصاد العباد ،به کوشش محمدامين ریاحی ،تهران4912 ،ش ،ص.13
 .1فتوحی ،محمود ،شوریدهای در غزنه) اندیشهها و آثار حکيم سنایی) ،تهران4918 ،ش ،ص.241
 .1سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،دیوان اشعار ،ص.441
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با یکدیگر مخلوط میشوند ،تضاد و تنافر هست:
«معانی و سخن یک با دگـر هرگز نيــامـيزد

چنان چون آب روغن از یکدیگر کــران دارد

معانی را اسامی نــه اســامی را مــعانی نـه

وگـرنه گفته گفتی آنچه در پرده نهــــان دارد

همه دردم از آن آید که حالـم گفت نــتوانم

مرا تنگی سخن در گفت سست و ناتوان دارد»

مـعانیهای بسـيار است اندر دل مرا لــيکن نگنجدچونسخندردلزبانترجمانراترجماندارد
ولـيکنچونبراندیشمهمه احوالخـوشگردد از آن کو داند این معنی که جان اندر مـيان دارد
هزاران بار گفتم من که راز خویش بگـشایم

وليکن مر مرا خـاموش ضعف مــردمان دارد

مرا هرگه سخن گویم شود عالی سخن ليکن

نگــهبانم خرد بـاشد ز گفتی کان زیـان دارد

دریغا آن سخنهایی که دانم و گـفت نتوانم

وگر گویم از آن حرفی جهانی کی توان دارد»

4

سنایی در ابيات باال ،دليل روی آوردن به خاموشی را فهم ناقص مخاطبانی میداند که
در سطح عامه قرار دارند و توان درک مفاهيم بلندی را که متعلق به عالم معانیاند ،ندارند.
وی در ابياتی که در زیر آمده است ،در هنگام سخن گفتن از خداوند نيز اظهار عجز میکند:
«ز دریای محيط عقل جيـحون مـعانی را

سـوی کـشتی روحـانی زبان مـــن روان دارد

ایهمازامرتوعقلوجانبساندرشوقوذوق

در مناجات از زبان عقل و جان چون خوانمت

بیزبانچونتير خواهی تا ترا خوانند بس

من سنایی با زبانی چون سنان چون خوانمت»

2

سنایی از راه معرفت حق با عنوان راه بیفریاد یاد میکند ،مراد او راهی است که در
آن سخنی نيست و خاموشی گویاتر از هر سخنی است:
«پــای نــه در راه بـیفریاد

برخرد خوان که هر چه باداباد»

9

با توجه به جایگاه حقيقت متعالی و حضرت حق تعالی ،او در پایان راه سلوک،
مخاطب را به خاموش ماندن و سخن نگفتن دعوت مینماید:
«برکنيم از بوستان نطق بيخ صوت و حرف

تـا شــویم آزاد و انــگاریم شــاخ ســـوسنيم

جام فرعونی به کف گيریم پس موسی نهاد هر چه فرعونی ست در ما بيخش از بن برکنيم

1

آنـــکه در راه عــشق خــاموش اســـت

4

نکته گــویی است اگـــر چه نـــاطق نيست»

 .4سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،دیوان اشعار ،صص.448-441
 .2همان ،ص.441
 .9همو ،حديقة الحقيقه ،ص.112
 .1همو ،دیوان اشعار ،ص.140
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وی در حکایتی نقل میکند که شبلی از جنيد خواست که از خدا ،که مرادِ عارف
است چيزی بگوید .جنيد او را به خاموشی دعوت نمود و به او گوشزد کرد که سخنی بهتر
از خاموشی نيست .خاموشی در اینجا جهل و نادانی نيست ،بلکه سرشار از سخن است:
«...پير گفتش خموش باش خموش

بر در او برو ســخن مفـــروش

در ره او سخــن فروشی نيـــست

در رهش بهتر از خموشی نيست

در رهش رنج نيست آسانی ســت

بـــیزبانی هـمه زباندانی است

در مــناجات بـیزبــانـــــان آی

هرچه خواهی بگو و لب مگشای

بـگذر از قـال و گفتــههای مـحال

2

ذرۀ صـدق بــهتر از صــد قال»

این متناقضنمایی خاصيت زبانی عارفان است ،یعنی گفتن بدون لب گشودن ،و بی-
زبانی که نهایت علم به گفتن است .در حدیقه ،در «فصل در مجاهده» وی از مجاهداتی
میگوید که سالک باید انجام دهد و اینکه رسيدن به مقصود به آسانی به دست نمیآید.
برای نمونه ،به حضرت موسی و عيسی اشاره میکند که طی مجاهدات خود به مقامی واال،
یعنی به مقام فنا رسيدند و سپس باقی گشتند .نکته آن که پس از آن خاموشی را برگزیدند:
«از فنا چـون سـوی بــقا آمـد

زینت و زیــب ایـن فنا آمد

هرکه گشت از برای او خاموش

سخن او حيات باشد و نوش

گر نگـــوید ز کاهــلی نــبود

ور بگوید ز جــاهلی نبــود

دیدی ای خواجهی سخن فربه

که ترا در دل از سـخن فر به

در خموشی نبوده لـهو اندیـش

گاه گفتن نبوده لــغو پریش»

9

سنایی در مثنوی سيرالعباد نيز از خاموشی سخن میگوید ،به این ترتيب که ذیل
برشمردن ویژگیهای عقل مستفاد ،که از آن به پيرمردی نورانی تعبير مینماید ،او با سالک،
اسرار و معانی نغزی را درميان میگذارد ،اما نه از آنگونه گفتن که به حرف و صوت نياز
داشته باشد:
«و اندر ایشـان هزار نـکتۀ ژرف
 .4سنایی غزنوی ،دیوان اشعار ،ص.31
 .2همو ،مجدود بن آدم ،حديقة الحقيقه ،صص.929-922
 .9همان ،صص.84-80

که نه صوتش به کار بود نه حرف
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گفتم ای خواجۀ سخــنپــرداز

در سخن کوت حرف و کـو آواز

گفت کين رنگها ز شهر شماست

حرف و آواز رسم شهر شـماست

صوت و حرف از والیت جــهلند

هر دو در صدر عــلم نا اهـــلند

از شما شد به شکل موی ســخن

وز شما شد سـياه روی ســـخن»

بنابراین وی لفظ و سخن را مربوط به عالم جهل میداند و معتقد است که سخنانی که
پير راهنما با سالک میگوید ،از جنس صوت و حرف نيست .پير در پاسخ به سوال سالک
که پرسيده است چرا سخنان او از جنس صوت و آواز نيست ،پاسخ میدهد که انسانِ
گرفتار در ماده به حرف و سخن نياز دارد ،و سخن در عالم جهل راه دارد .در عالم حقيقت
و معنا ،حرف و صوت که متعلق بدان عالم نيستند ،راهی ندارند .انسان جسمانی است،
سخنانش نيز چون خود او باریک ،تاریک و سياهرویاند 4.سنایی در وصف سالکان طریق
که از خداوند تقاضای افزون شدن حيرت داشتند ،نيز از عاشقی یاد میکند که:
«عاشقی زان صف و سقيم صحيح

پيشم آمد خموش ليک فصيح»

2

از نظر سنایی زبان فصيح همانا سخن گفتن در عين خاموشی است و سخن گفتن به
زبان بیزبانی ،یعنی زبان حال است.

9

نتیجه
با توجه به آنچه گذشت ،سخن گفتن از خدا شامل انواعی است .در ابتدای امر که سخن
گفتن به شيوه سلبی راه صحيح سخن گفتن به شمار میآمد ،مسألۀ تشبيه و تنزیه مطرح
شد .سنایی در این مرحله بيشتر به تنزیه گرایش دارد .وی در پی آن نيست که بگوید خدا
چنين یا چنان است ،بلکه دغدغۀ فکری او بر حذر داشتن مخاطب از اندیشيدن در ذات
خداوند است .به همين دليل ،برای سخن گفتن حوزۀ سلب را ترجيح میدهد و در
اشعارش یا به تنزیه صرف روی میآورد ،یا هر جایی که پای تشبيه به ميان آمده است و یا
در مقام بيان صفات ثبوتی حق تعالی است ،به جمع ميان تشبيه و تنزیه میپردازد .البته

 .4سنایی غزنوی ،مجدود بن آدم ،مثنویهای حکيم سنایی به انضمام شرح سيرالعباد ،صص.213-218
 .2همان ،ص.901
 .9پورجوادی ،نصراهلل ،زبان حال در عرفان و ادبيات پارسی ،تهران4981 ،ش ،ص.431
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نقص این روش روشن گشت و اشاره شد که علمی که از این روش حاصل میگردد،
اجمالی و ناتمام است .سپس عنصر دوم رویکرد سلبی که مبتنی بر عدم امکان سخن گفتن
از خدا است ،ذیل استعاره و تمثيل بررسی شد و معلوم شد که سنایی به چنين ابزارهای
زبانی در حوزۀ سخن گفتن از خدا نظری نداشته است .در نهایت در مرحلۀ سوم که مربوط
به در قالب الفاظ در نيامدن تجارب عرفانی است ،وی معتقد است که حق تعالی را
نمی توان تبيين کرد و توضيح و تفسيری از او به دست داد .به همين دليل سالک راه معرفت
را به خاموشی و سکوت دعوت میکند ،و نهایت این راه را حيرت و سرگردانی میداند.
همچنين سنایی برخالف دیگران ،از به کارگيری واژگان استعاری در مورد ذات خداوند
احتراز مینماید.
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