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  مقدمه .1
 قلمرو در عرفاني تعابير و سخنان برانگيزترين بحث و ترين جذاب جمله از شطحيات،

 وجوه از را شطحيات از بحث .شوند مي محسوب جهان هاي عرفان ادبيات و زبان
 اما ساخت مطرح توان مي منطقي و شناختي معرفت شناختي، روان شناختي، زبان گوناگون

 و شناختي زبان سرشت از بحث است نويسندگان نظر مورد مقاله اين در عمدتاً چه آن
 همان يعني هاست آن ناپذير عرف و گريز  شرع ستيز، عقل لوازم و شطحيات منطقي
 با مقابله به را عقل و عرف و شرع اهل جهان، هاي عرفان تاريخ طول در كه مسائلي

 و برانند اي گوشه به كفرآلود و ارتدادآميز سخنان بهانة به را آنان تا واداشت عرفان اهل
 محتواي تحليل .بياويزند مجازات دار به و بزنند قهر تازيانة به ها آن افشاي جرم به حتي
 ترازوي به شان زباني وجوه سنجش و ها آن در نهفته رازهاي گشودن و سخنان قبيل اين
 علمي سپس و تاريخي مواجهة از جديد اي نحوه و ديگر اندازي چشم اما منطق و خرد

 آثاري مسلمان، عارفان اسالمي، عرفان سنت در حداقل رو اين از .بود پديده اين با
 و رمز گشودن با و بپردازند شطحيات فحواي در موشكافي به تا آوردند پديد سترگ
 حقيقت از هم بهانه اين به و كنند تطهير را شطاح بزرگان دامن بسا چه ها آن رازهاي
 تقريباً اما .كنند دفاع عقايد آن از مستقيم غير شكلي به هم و بردارند پرده صوفيانه عقايد

 دفاع يا هجمه به كه جا آن اند درآمده نگارش به شطحيات عليه و له كه آثاري همة در
 و سخنان قبيل اين منطقي توجيه رد و اثبات از نشاني و 1است شده پرداخته عقالني
 دوارزشي منطق منطق، از مراد و ارسطويي عقل عقل، از منظور شود، مي ديده تعابير

 منشأ كه آن با مقاله، اين نويسندگان باور به كه است حالي در اين .است بوده ارسطويي
 نماي متناقض يا متناقض بل نامتعارض ذات در شطحيات در مشكالت و اشكاالت

 در بلكه ارسطويي منطق در نه مشكالت اين حل براي منطقي حل راه اما هاست آن
 از مدافعان مطاوي در داد خواهيم نشان كه گونه همان كه است فازي منطق نام به منطقي

 عقلي قوانين از تاريخي تبعيت عادت اما شده اشاره آن به ناخودآگاه نيز شطحيات
 منطق اين تاريك و تنگ چهارچوب از رهايي مجال ارسطويي، منطقي قواعد و مشائي

 اين در .است نداده استيس جمله از عرصه اين محققان ترين برجسته حتي ذهن به را
 در ارسطويي منطق بر مبتني توجيهات ضعف دادن نشان ضمن كوشيد خواهيم مقاله
 و منطق قوت بر و بپردازيم شطحيات توجيه به فازي منطق مبناي بر شطحيات، از دفاع
  .كنيم دتأكي راه اين در فازي تفكر
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  منطق /عقل و عرفان .2
 شرع عقل، منظر سه از عرفاني اعمال و تعاليم همواره، تاريخ، طول در كه است اين واقعيت

 هايي مخالفت به گاه و انجاميده تأييد به گاه توجه اين و گرفته قرار توجه مورد عرف و
 عقل و  عرفان  بين خاص رابطة بين، اين در .است شده منجر اعمال و تعاليم آن با شديد
 و  مجموعه  هيچ در شايد كه بوده توجه مورد چنان  جهان  عرفاني  متون  تمامي در تقريباً
 عرفا  جملگي كه است حالي در اين .گرفت سراغ  اي رابطه  چنين از نتوان  اي فكري  ةمنظوم

 يا »العقل طور وراء طور« تعبير . است عقل از فراتر  طوري ،عرفان  كه اند متفق قول اين بر
  نه دانند مي  يآسمان را نرفااع  جهان  كه  رفته كار  به  جهت  آن از فقط نه نيز »فراتربودن«

 از نگاه به را خود عارفان، جهان به نگاه در نبايد اساساً كه رو اين از هم بلكه ،خاكي
 و توان مي منظر سه هر از هرچند ساخت؛ محصور عرفي و ديني /شرعي عقلي، هاي دريچه
 و اند كرده چنين نير عارفان خود كه چنان نگريست آنان خاص جهان به و عارفان به بايد

 ارزيابي و داوري مورد را عرفا تعاليم و نگريسته ها منظر اين از نيز عرفان گران پژوهش
 .اند داده قرار گيرانه سخت
 منطق و عقل قواعد حيث از بودن فراتر اين  به  معطوف را خود  توجه مقاله  اين در
  يك  به  شك بي ، است فراتر ديگر، يچيز از  كه  چيزي كه پذيريم مي اجماالً و كنيم مي مرسوم
 ةحوز از  بيرون  نحوي  به  عرفاني  ةتجرب ، مقدمه  بنابراين . است  آن از غير و  آن از  بيرون معنا
  جهان سراسر  عرفاني  متون و  ادبيات از ترديد بي  اي نكته  چنين .شود مي  انگاشته  عقل
 قابل و  روشن  چندان نه خود به خود »منطق و عقل قلمرو از افتادگي بيرون« اين اما .آيد برمي
 روشن را منطق و عرفان يا عقل و عرفان بين رابطة و نسبت از چيزي نه و است فهم
 و نيست دست در  ،رابطه و نسبت اين  باب در  مانعي و  جامع  ةنظري  هيچ متأسفانه .كند مي
 حال، عين در و ظن و حدس بر مبتني  نظرهاي  اظهار از سرشار است موجود هم چه آن

  .است متناقض احياناً و  متعارض
 و »عقل« ةكلم از مراد كه شود معلوم نخست است الزم داوري، گونه هر از پيش

 و عقل از چه آن حاضر بحث در كه رسد مي نظر به .باشد تواند مي چه يا چيست »منطق«
 كه است قواعدي همان شود  مي منظور معقوليت، و عقل از اخص مفهومي در معقوليت،

 مشهور منطقي قاعدة سه يعني هاست آن متضمن خود، )ارسطويي( متعارف معناي در منطق
 .نقيضين ارتفاع امتناع و نقيضين، اجتماع امتناع ،)هوهو حمل( هوهويت از ندا عبارت كه

 كه است معلوم است، عقل دايرة از بيرون اش، مكاشفه گويد مي عارف كه وقتي بالطبع
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 است اين آخرش حرف شك بي چراكه است معقول حوزة از بيرون كه نيست اين منظورش
 تجربة كه است اين او منظور بلكه است انسان براي معقول زندگي يگانه عارفانه زندگي كه

 يعني »ناپذير وصف« نتيجه در و منطق گانة سه قواعد حوزة از بيرون عقل، از »فراتر« عرفاني،
 با كه جاست اين در .است منطق، و عقل از معنا اين به منطقي، و عقلي ادراك دايرة از خارج
 و سخنان يعني ،»شطحيات« صدور به منجر كه »عرفاني آگاهي نمايي متناقض« مفهوم

   .شويم مي مواجه شود مي نما، متناقض يا متناقض تعابيري
 هايي حل راه شطحيات، در نمايي تناقض يا تناقض تر بيش هرچه شدن روشن براي اكنون

 ارائـة  و هـا  حـل  راه اين ارزيابي سپس و شده ارائه نمايي تناقض يا تناقض اين حل براي كه
  .بگوييم سخن شطحيات انواع و مفهوم بارة در چيز هر از قبل دانيم مي الزم مختار، حل راه

  
 انواع و مفاهيم شطحيات؛ .3

 در شيرازي بقلي روزبهان .است حركت معناي به عربي در طا فتحة يا سكون به »شطح«
 حركت معني به لغت در شطح و شطح جمع اتيشطح« :است گفته شطحيات شرح
 و ريخت يا جوشي و جنب حركتي، كه رود مي كار به وقتي يشطح شطح ةريش .است
 زيرا خوانده، مي مشطاح بوده نيز آرد انبار كه را نانوايي دكان عرب مثالً .باشد كار در پاشي
 سو هر از آن طي و دارد همراه به فراوان يجوش و جنب و حركت ،گندم كردن آرد عمل
 اند گفته نيز ).12 :1385 شيرازي، بقلي( »پاشد مي و ريزد مي جا همه و شود مي لبريز آرد

 همراهشان چوپان كه بداند گله كه آن براي است، شبانان صداي و آواز عربي، در شطح
 ).1407 :1372 اهور،( باشد داشته خاصي معناي صداها، اين از يك هيچ كه آن  بي هست
 در يافته، كجا از »شطح« براي را لغوي تفسير اين روزبهان كه نيست معلوم ما براي البته
 قاموس تنها لغت مهم كتب ميان در .اند نشده واژه اين متعرض لغت ةائم غالب كه حالي

 و كرده ياد است، گفته روزبهان كه گونه آن نه البته و ،ماده اين از كه است فيروزآبادي
 تاج صاحب .»اوالدالمعز من ضيللعر زجر :الطاء ديتشد و بالكسر شطح« :است گفته چنين

 از بعضي فقط و اند نكرده ذكر را كلمه اين لغت ائمة كثرا كه است معتقد نيز العروس
 خود استادان از يكي از سپس او .دان كرده ذكر »اصوات ياسما« باب در را آن صرفيون
 كلمات عن عبارة اصطالحهم يف يه و الشطحات، المتصوفة نيب واشتهر« :كند مي نقل چنين
 »رالحقيبغ نئذيح شعرونيال ثيبح هميعل يتعال الحق شهود غلبة و بوبةيالغ حالة يف منهم تصدر

  .)2/172 :ق 1306 زبيدي،(
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 و وجد غلبة هنگام دل قراري بي و حركت از است عبارت عارفان، اصطالح در شطح
 آن ظاهر گاه كه نمايد مشكل آن درك و غريب اهل، غير نظر به كه عبارتي به حالت آن بيان

 گفتار، آن باطن كه حالي در آيد نظر به شريعت و ادب خالف حتي و ناپسند كلمات،
 آن سرّ از بيگانه كه كرده بيان چنان را آن صاف نيتي با گوينده و است مستقيم و درست
 آب كه نبيني مگر :است گفته چنين شطح دربارة زيبا تشبيهي در سراج ابونصر .نشود آگاه
 الماء شطح« شود مي گفته و كند مي ريز سر آن طرفين به گذرد مي تنگ جوي از وقتي بسيار
   ).403 :1382 طوسي،( »النهر في

 پيچيده اي گفته يعني شطح اند، داده لفظ اين به صوفيه كه مجازي و اصطالحي معناي در
 از و شود مي چيره وجد صاحب بر استوار و نيرومند كه دروني وجد توصيف در عجيب و

 و حركت يعني شطح، ديگر عبارت به .)همان( تراود مي بيرون روح جوشش و گرمي
 »شاني اعظم ما سبحاني« تعبير :مانند .آورد مي پديد عارف سرّ در وجد حاالت كه جوشش

 از آيند مي بر حالت اين بيان پي در عرفا وقتي .حالج از »اناالحق« و بسطامي بايزيد از
 به زبان شنونده چه چنان اما .شود مي حيران شنونده كه گيرند مي بهره غريب چنان سخنان
 آن وجود از خود كه افتاده دامي در كه دارد آن از نشان بگشايد، سخنان اين مالمت انكار
 كه است سخني ،شطح كه اند گفته نيز برخي .)13 -  12 :1385 شيرازي، بقلي( است خبر بي
 هيجان بوي ها آن از كه است كلماتي آن و شود، گفته حقيقت سلطان غلبة و مستي حال در
 قاضي( باشد معروف حد از خارج و علم مخالف آن ظاهر و رسد مشام به گويي بيهوده و

  .)198 :1370 نيا، فاطمي از نقل به عبدالنبي،
 خوذأم شطح صوفيان سخن در پس« :گويد مي شطح لغوي تفسير از پس نيز روزبهان

 روح ارتفاع و احوال تلهب از شود صادر كالمي وجد صاحب از ... دلشان حركات از ستا
 چون يابند غريب را كلمات آن باشد، عبارتي و باشد، متشابه آن ظاهر كه مقامات علوم در

 »شوند مفتون قائل از طعن و انكار به نبينند، آن ميزان و ظاهر، رسوم در و نشناسند وجهش
  .)57 :1385 شيرازي، بقلي(

 و ادهم ابراهيم چون هجري دوم ةسد صوفيان سخنان در را شطح هاي نمونه نخستين
 تند بسيار يرنگ صوفيانه ياتشطح بسطامي، بايزيد كالم در ولي .يافت توان مي بصري ةرابع

 هرچند .نبود بايزيد از پرواتر بي و تندتر سخنانشان، هم حالّج و شبلي حتي كه چنان يافت
 نام با صوفيه شطحيات حال هر به اما نهاد، خويش تشطحيا همين سر بر را جانش ،حالّج
 ،حالّج و بايزيد بر عالوه ).42 :1385 كوب، زرين( يافت خاص ارتباطي و پيوند ،بايزيد
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 عارفاني به توان مي قبيل اين از .معروفند شطحيات در كه داشتند وجود نيز ديگري صوفيان
 ابوالحسن شبلي، ابوبكر الواسطي، تستري، سهل غزالي، احمد طوسي، سراج ابونصر چون

 عفيف سبعين، ابن حريري، بوعلي عربي، ابن غزالي، ابوحامد الخير، ابي ابوسعيد خرقاني،
 جامي و ولي اهللا نعمت حافظ، عراقي، مولوي، عطار، سنايي، چون شاعراني نيز و تلمساني

 از ابيات اين به نمونه براي .گنجاندند مي آميز شطح سخنان ،خود شعرهاي در كه كرد اشاره
  :بنگريد ولي اهللا نعمت شاه

 اسـت  مـن  يهـوا  در حوروجنت   هسـتجنـتيهـوادريكسگر
ــااز   ينـدگوعاشقانكههجرانووصل ــنيفن ــا و م ــن يبق  اســت م

  ).272 -  273 :1376 حلبي،(

 قبيل اين كه بودند زاهداني نخست گروه ؛دارند نظر دو شطح مورد در صوفيه مشايخ
 منزلة به را شطح كه صوفياني مورد در گستاخي حتي و عناد از و پسنديدند نمي را سخنان

 گونه  اين چون :گفتند مي اينان .)271 :همان( ايستادند نمي باز داشتند، قبول عرفاني اصل يك
 ها آن ةدربار است شده صادر مشايخ از صوفيان خاص مستي و سكر حال در كلمات
 توان نمي نيز شرع لحاظ از گويند مستي حال در كه كلماتي زيرا ؛كرد توان نمي حكمي
 ،تصوف به كه بودند كساني ديگر گروه .)11 :1382 گوهرين،( دكر صادر ها آن بر حكمي
 و دانستند مي نفساني اضطراب را سخنان اين ،صوفيان از دسته اين .بودند پايبند عاشقانه
 اين :گفتند مي اينان ).271 :1376 حلبي،( پنداشتند مي وحدت و ارتباط ةماي را آن فزوني
 صادر غيره و الخير ابي ابوسعيد و بسطامي بايزيد چون بزرگي مشايخ از اغلب كلمات
 به كه جا آن از مشايخ گونه  اين كه است بديهي .گرفت ناديده را ها آن توان نمي و ندا شده

 .نگويند بيهوده و باطل و لغو سخني هيچ اند، رسيده است آن پي در صوفي كه كمالي
 ويل،أت و شرح بدون كه اند كرده مانند كريم قرآن متشابهات به را شطحيات اينان، ،بنابراين
 از كلي به كه است شده صادر كساني از كلمات گونه اين :گويند مي و نيست ميسر آن درك
 حضرت و )ص( اكرم رسول از كلماتي خود مدعاي اثبات براي و اند رسته تيبشر آثار
  .)11 :1382 گوهرين،( اند كرده نقل صحابه بعضي و )ع( علي

  
  شطحيات مناشي و بازخورد .4

 شهود غلبة« ،يخود يب از يناش و يمست و وجد حالت از برآمده را اتيشطح ،نرفااع اكثر
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 و شهود كمال نشانة را ها آن صدور و دانند يم آن امثال و »قتيحق سلطان غلبة« ،»حق
 بر عرف، اهل يحت و شرع اهل عقل، اهل نيب از ژهيو به ،يگروه .خوانند يم وصول
 بزرگان از يبرخ خ،يتار طول در .رفتند شيپ آنان ريتكف مرز تا گرفته خشم ،شطح صاحبان

 و ديزيبا از را ها نيا امثال و »يشان اعظم ما يسبحان« مانند يجمالت صدور اي عرفان، اهل
 اللمع در سرّاج نمونه يبرا .كردند تصور ها آن يبرا حيصح يمحمل اي و شدند منكر او اقران

 بزرگان از شده صادر اتيشطح هيتوج و ليتأو به كي هر ات،يشطح شرح در روزبهان و
 و شك با د،يزيبا از مشهور شطح صدور صحت در يغزال مانند يكسان يحت و زدند دست
 كرده ذكر آن حيتصح يبرا محمل سه صدور، صحت فرض به سپس و گفته سخن ديترد

  :است نيچن او عبارت .است
 يف لسانه يعل ايجار ذلك كوني ان اما :ينأش عظمأ ما يسبحان عنه صح ان ديزي ياب قول و«

 يعل حملي لكان يفاعبدن ناأ اال الاله :قولي هو و لوسمع كما ،يتعال اهللا عن ةيالحكا معرض
 بالمعرفة يالترق يف ذكرنا ما يعل القدس صفة من هحظّ كمال شاهد قد كوني ان اما و ة،يالحكا
 :فقال نفسه قدس عن فاخبر الشهوات، و لحظوظا عن بالهمة و المحسوسات و الموهومات عن

 كوني و ... ينأش اعظم ما :فقال الخلق عموم نأش يال باالضافة شانه عظم يرأ و ،يسبحان
  ).149 :م 1986 غزالي،( »حال غلبة و سكر يف لسانه يعل اللفظ هذا يقدجر

 نفس تنزه به يا است، شده صادر او از خداوند از حكايت سبيل بر يا جمله آن او، نظر بنابر
 حال غلبة و سكر حال در يا و دارد اشاره گريخته نفسانيت دام از كه او قدسي شأن عظمت و
 از پس ،الهدايه مصباح اواخر در )ره( خميني امام حضرت كه است گفتني .است زده سر او از

 مورد در را خود نظر خويش، ديدگاه تقرير و اي قمشه عارف بعةار اسفار رسالة ملخص ذكر
 .)111( »وكالسل و السالك نقصان من كلها اتيالشطح و« :است فرموده بيان چنين شطحيات

 المكاشفة اصحاب بعض من اتيالشطح من وقع ما و« :فرمايد مي كتاب از يديگر جاي در او
 .)همان( »سلوكهم لنقصان فهو اضةيالر ارباب و السلوك و

 و است مستي زبان شطح، زبان داند؛ نمي هوشياري زبان را شطحيات زبان روزبهان،
 بيان به توان نمي زباني چنين با بنابراين، .نيست كالمش در اختياري مقام، اين در را گوينده
 اين از و دل اهل براي سرّ سرِّ كشف به معطوف شطحيات، در بيان .پرداخت معارف علوم
 هر براي و مرتبه سه معرفت اصحاب براي وي .است اشارت و رمز زبان شطح، زبان رو

  :است شطح يعني سكر، زبان سه، اين از يكي كه است قائل خاصي زبان مرتبه،
 .گوينـد  معـارف  علـوم  بـدان  صحو، زبان يكي :است زبان سه مرتبت سه اين در را ايشان«
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 و اشـارات  و رمـز  بـدان  و سـكر،  زبان يكي .گويند توحيد علوم بدان و تمكين، زبان يكي
 .انـد  افتاده غيب مشكالت رويت در كه راست مست صوفيان زبان، اين ... گويند شطحيات

 هـا  ضرب و ها طعن بدين و برآورند تغيير كنند، قيامت بدان علما كنند، اشارات آن از چون
  ).88 :1385 شيرازي، بقلي( »كنند قصد بديشان گفتم كه

 كه شده استفاده هايي واژه از ديگر هاي زبان به شطح ترجمة براي كه است علت اين به
 هوشياري و آگاهي سر از كه سخناني يعني است، »خود به نا سخنان« يا »گزاف« معناي به

 »خداشيفتگان عبارات« را شطح ماسينيون، لويي نمونه، براي كه روست همين از .نيست
  .)همان( است دانسته
  

  توجيهي هاي نظريه و شطحيات انواع .5
 شده مستند ايشان خود گفتار از شواهدي با و آمده دست به عارفان اقوال مطالعة از چه آن
 آفاقي، و انفسي قسم دو به توان مي ها آن رخداد محل به بسته را شطحيات كه است اين
 وحدت شطحية سه از اول، قسم براي ،فلسفه و عرفان كتاب در استيس .كرد بندي طبقه

 وحدت در كثرت شطح از دوم، قسم براي و برد مي نام فرديت انحالل و مأل ـ خأل وجود،
  .كند مي ياد بالعكس و

 و سان يك هم جهان و خدا كه است اين بر شطحيه اين :وجود وحدت شطحية )الف
  .متمايز و سان نايك هم و هستند متمايز نا

 كه است اين بر و دارد جنبه سه شطحيه اين :مأل ـ خأل يا ايجابي ـ سلبي شطحية )ب
 هم و است متشخص هم است، كيف بال هم و است كيف داراي هم كلي نفس يا »واحد«

  .پويا هم و ايستاست هم نامتشخص،
 در و شود مي محو »من« هويت كه است اين بر شطحيه اين :فرديت انحالل شطحية )ج
 دارد وجود نه شود مي نايل نيروانا به كس هر گويند مي كه گونه همان ماند مي برجا حال عين
  .ندارد وجود نه و

 هم محسوس، ياياش كه است ينا بر يهشطح ينا :يآفاق يعرفان تجربه يةشطح )د
  .هم از يزمتما هم و اند سان يك هم واحد، هم و متكثرند

 قول به اما كند مي ياد نما متناقض احكام عنوان با شطحيات اين از هرچند استيس،
 هستند منطقي تناقض صريحاً شطحيات، كه شود مي آن بر و گرفته تر قوي را شبهه خودش،

 حساب به اي نسنجيده تناقضات صرفاً را عرفاني شطحيات اگر كه كند مي اضافه البته و
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 تعبير به آميخته بلكه نيست، انكاري قابل غير و مسلم واقعيت به ناظر حكم، اين آوريم،
  ).369 :1373 يگان،شا( شود توجيه بايد و است
 ها، آن از رفتن طفره يا ها تناقض حل قصد به كه را گوناگوني هاي نظريه كلي، طور به
  :كرد تقسيم دسته دو به توان مي اند شده مطرح

 نظرياتي شامل كه پردازند مي »زبان با عرفان ارتباط« بررسي به كه هايي نظريه )الف
 تجارب بيان در زبان ناتواني محصول را عرفاني شطحيات نمايي متناقض كه شوند مي

 بودن مجازي نظرية معنوي؛ نابينايي نظرية عواطف؛ نظرية :از ندا عبارت و دانند مي عرفاني
 نظرية و عرفاني؛ زبان بودن حقيقي نظرية عرفاني؛ زبان بودن رمزي نظرية عرفاني؛ زبان

  .عرفاني زبان بودن نمادين
 .نيست ها نظريه از قسم اين به معطوف ما توجه حاضر، مقالة در
 نظرية احتساب با كه پردازند مي »منطق با عرفان ارتباط« بررسي به كه هايي نظريه )ب

 سوء ؛)بالغي نماي متناقض يا( خطابي شطح نظرية پنج شامل مجموعاً استيس شخصي
 و بررسي به مقاله اين در .شوند مي منطقي نماي متناقض و معاني؛ تعدد وجوه؛ تعدد ؛ليفأت 

  .پردازيم مي ها نظريه از قسم اين نقادي
  

  )The theory of rhetorical paradox( بالغي نماي متناقض يا خطابي شطحية نظرية 1.5
 .زنند نمي تجربه يا فكر به اي خدشه و اند لفظي صرفاً احكامي شطحيات، نظريه، اين طبق
 غير زبان با برود، دست از محتوايش كه آن  بي توان مي را معين تجربة همان يا فكر همان

 هر در نويسندگان، كه است ادبي يا خطابي مهم ةتعبي يك گويي، شطح .كرد بيان شطحي
 و مؤثرتر را خود كالم آن واسطة به تا كنند استفاده آن از توانند مي قاعدتاً و عرفاً اي، زمينه

 به وادار را خواننده كنند، القا نافذ و نمايان نحوي به را خود فكري پيام سازند، مؤكدتر
 موضوع كنار از سطحي و سريع خيلي است ممكن كه را او توجه و كنند تأمل و توقف
 و استحساني ارزش بسا چه خطابي يا ادبي شطحيات .كنند جلب آن به شديداً بگذرد،
  .شوند مي عارفان اقوال شدن نافذتر موجب و دارند شاعرانه زيبايي
  نظريه نقد 1.1.5

 نـاتوان  عرفـاني،  شـطحيات  نمـايي  متناقض يا تناقض توجيه از نظريه اين استيس نظر از
 اسـت  دست در جهان هاي عرفان از شطحيات گونه اين از كه هايي نمونه در زيرا است؛
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 اين به )Isa Upanshad( اوپانيشاد ايشا در نمونه براي .آمد نائل تناقض حل به توان نمي
  :خوريم برمي بند

 آرميـده  و آرام هرچنـد  اسـت  انديشـه  از تر چابك ندارد، تكاپويي هرگز هرچند يگانه، آن«
 ولـيكن  است دور پويد، نمي همچنان و پويد مي گيرد مي سبقت قدمان چابك همة بر است،

  ).Dutton: 1943: 207( »چيز همه از برون هم و چيز همه در هم نزديك، همچنان

 هسـت،  »پويـد  نمي همچنان و پويد مي« در كه تقابلي و توازن كه كنيم شك ندارد دليلي
 اسـت؟  نداشته اين جز منظوري و مقصود آيا ولي است آن رازبينِ سرايندة خاطر حظ ماية

  :است صادق تائوست، وصف در كه الئوتسه از اي قطعه مورد در سؤال همين
  ديد اش تواني نمي بنگري چو او در

  .است مثال بي كه چون
  شنيد اش تواني نمي او به دهي چون گوش
  .صداست بي كه چون
  داشت نگاه اش تواني نمي گرفت، اش بخواهي چون
  ... گريزپاست و چابك كه بس
  است ؤتألل بي طلوع، در
  است ظلمت و ظالم از عاري غروب، در
  گستريدهاست كرانه بي
  نام هيچ نهاد توان نمي او بر

  نهد مي روي الوجود به چون
  ديد اش تواني نمي ايستي، چو او روي روبه
  ).Suzuki, 1957: 18-18( رسيد او به توان نمي افتي، چو اش پي در

 اوپانيشاد ايشا از كه بخشي هم كه حالي در است؟ پرشور الفاظ و شعر فقط ها اين آيا
 مأل ـ خأل شطحية از اي شاعرانه تعبير دو هر الئوتسه از منقول بخش هم و شد نقل

 فكري محتواي و مضمون كه است كافي و نيستند »ادبي« صرفاً دو آن از يك هيچ هستند،
 شود معلوم تا كنيم بررسي شان شاعرانه لحن و رنگ از جدا و نفسه في را شطحيات اين
 واقع، در .است ها آن لفظي جنبة از مستقل و ذاتي ها، آن نمايي متناقض و ناپذيري منطق كه

 آن همراه شود عرضه كه بياني و زبان هر با و است نهفته انديشه اين نفس در تناقض،
  .بود خواهد
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 هر از خالي كه است آگاهي نوعي كنند مي ادعا مأل ـ خأل شطحية در عارفان كه چه آن
 مقولة از صرفاً را آن كه است ممكن غير درنتيجه، و محتواست هر از عاري و خاص متعلق
 با چه نثر، به چه و نظم به چه شود، بيان لفظي هر با توصيف اين زيرا بدانيم؛ ادبي صنايع
 همچنان مضمون، اين در و توصيف اين در صريح، و ساده زبان با چه و استعاره زبان

 صور از حسيات، از نوع، هر از اش ويژه محتويات همة از نفس يا ذهن .است نهفته تناقض
 .است خأل اين .شود مي خالي اراده، و استدالل و حكم هر از و مفاهيم از انديشه، از خيالي،
 به نسبت آگاهي كه بسيطي آگاهي اينك .باشد آگاه آن از سالك كه است نمانده چيزي ديگر
 آگاهي يك روشنايي همانا تهي، آگاهي اين تاريكي و شود  مي پديدار نيست، خاصي چيز

 توصيف چه آن تمام ها، اين همة در .زوزو »كنندة خيره ظلمت« همان يعني است؛ سرشار
  .است تناقض متضمن الفاظ، و عبارت ظاهر فقط نه شود، مي

 رخ هم كثرت و وحدت توصيف در تر، صريح حتي متناقض، خصوصيت همين
 »يك« ما عادي آگاهي در ولي .گويند مي سخن كثرت، بي وحدت از عرفا كه جا آن .نمايد مي
 است وحدتي ميز مثالً باشد، متكثر چيزهاي از متشكل وحدتي بايد »كل« يك يا »واحد« يا

 معناي به آيا و .است ممكن نفسه به محض وحدت .ديگر اجزاي و رويه ها، پايه از متشكل
   نيست؟ اجزا بدون كل

 شطحية به راجع كه چه آن شود معلوم تا كنيم تحليل را عرفاني شطحيات همة نيست الزم
 وجود وحدت شطحية بيان حال، هر به .است صادق هم ها آن مورد در شده، گفته مأل ـ خأل
 تأكيد، و توصيف اين و است »واحد« با سان نايك هم و سان يك هم جهان، كه است اين

  .)369 :1373 شايگان،( دانست ادبي تعبية را آن توان نمي و نماست متناقض همچنان
  
  )The theory of misdescription( تأليف سوء نظرية 2.5

 خود، تجربة توصيف و بيان در آنان اما نيستند دروغگويي به متهم عارفان، نظريه، اين با مطابق
 چـه  آن اگـر  .انـد  شـده  اشـتباه  مرتكـب  تجاربشان توصيف در نتيجه در و »تأليف سوء« گرفتار
  .ماند نمي ميان در تناقضي شد، مي توصيف صحيح و دقيق طور به كند مي تجربه عارف،
  نظريه نقد 1.2.5
 حكايت ما براي كسي كنيم مي فرض كه كند مي استدالل چنين نظريه، اين رد در استيس

 »ايكس« را نامش كه داده دست او به بصري اي تجربه معين، مكان و زمان در كه كند مي
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 و ممكن غير است اي تجربه ،»ايكس« به موسوم تجربة كه آيد مي ما نظر به ولي گذارد مي
 با را آن شخص اين و بوده »ايگرگ« ديده او چه آن نكند كه كنيم مي شك .نامحتمل خيلي

 بوده اشتباه ما شك كه شويم متقاعد توانيم مي ترتيب چه به .است گرفته اشتباه »ايكس«
 كنيم تحقيق را تجربه وقوع حقيقت و صدق خودمان بتوانيم كه نيستيم وضعي در ما است؟

 »ايكس« تجربة همان بارها كه كند ادعا شخص آن اگر اوالً كنيم؛ اعتماد شواهد به ناچاريم و
 »ايكس« تجربة احتمال كرده، توصيف درست را اش تجربه كه است مطمئن و آزموده را

 را »ايكس« تجربة داشتن ادعاي بسيار، اي عده كه ببينيم اگر ثانياً .شود مي تر بيش اندكي
 از تجربه اين وقوع شواهد كه ببريم  پي اگر ثالثاً .شود مي تر بيش هم باز احتمال، اين كنند، مي

 و عربستان ژاپن، چين، هند، اروپا، آمريكا، در كه گواهاني و آيد مي دست به جهان سراسر
 عنوان نه ،»ايكس« عنوان كه اند داشته اي تجربه كه برآنند همه هستند، آن جز و ايران

 اين در .شود مي تر بيش هم باز احتمال اين است، تر دقيق و تر درست آن، براي ،»ايگرگ«
 استقالل اگر باالخره، .است درست »ايكس« توصيف كه كنيم قبول بايد شك بي وضعيت،

 را توصيفشان هماهنگي و باشد، برقرار گوناگون كشورهاي گواهان گروه بين زيادي نسبي
 يا داشت، منتسب ديگر، يك توصيفي زبان گرفتن عاريه يا ديگر يك از محابا بي تقليد به نتوان
 اطمينان و كنيم قبول بايد شك بي پنداشت، ديگر هم اشتباهات خوش دست و آلوده را آنان

 مطلب اين كه ديد توان مي آساني به .باشد درست بايد »ايكس توصيف« كه كنيم پيدا خاطر
 گفتيم مأل ـ خأل شطحية مورد در چه آن .دارد انطباق عرفاني تجربة توصيفات با نكته به نكته
 همچنان ولي شود مي منحل »من« گويد مي كه نيز، فرديت انحالل شطحية مورد در عيناً
 همچنين .دارد مستقلي و متعدد گواهان عالم، اقطار و اعصار همة در و است صادق پايد، مي

 ساني يك« شطحية .كلي نفس بودن پويا ـ ايستا و نامتشخص، ـ متشخص هاي شطحيه است
 گواهان توسط ترتيب همين به نيز آفاقي عرفاني تجربة در خارجي اعيان »ساني نايك در

 ).268 -  265 :1384 استيس،( است شده توصيف بشري هاي فرهنگ از بسياري در مستقل
  
  )The theory of double location( )وجهين ذو( مصاديق تعدد نظرية 3.5

 دو يـا  متفاوت چيز دو را گزاره موضوع توان مي آميز شطح گزارة در نظريه، اين با مطابق
 در مـثالً  .شـد  خواهـد  مرتفع تناقض ترتيب، اين به و دانست چيز يك از متفاوت جنبة

 مصداق يك به حمل جاي به را بودن پر و بودن تهي يعني صفت، دو شايد مأل ـ خأل شطحية
  .كرد حمل مورد، يا مصداق يك به را يك هر يعني مصداق، دو به درواقع بتوان واحد،
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  نظريه نقد 1.3.5
 چه و باشد صادق مأل ـ خأل خاص شطحية مورد در چه نظريه اين كه است معتقد استيس
 عرفاني شطحيات ساير به اطالق در مصاديق تعدد نظرية بينيم مي كه است اين مهم نباشد،

 و پويا و كيفي جنبة كه نمايد مي موجه كمابيش اول نظر در .پاشد مي هم از كلي به
 آغاز براي راهي حتي ولي دهيم نسبت خدا يا عالي برهمن به را عرفاني آگاهي متشخص

 سان يك خدا با هم جهان، .نيست پيش در وجود وحدت شطحية با اي نظريه چنين انطباق
 كنيم جدا ساني نايك يا تمايز از را ساني يك توانيم مي چگونه .است متمايز او از هم و است

 چه آن مورد اين در زيرا برعكس؛ يا بدانيم؟ جهان در را ساني نايك و خدا در را ساني يك و
 كه است متضايف خصوصيات يا تضايفي نسبتي بلكه نيست، متضاد صفات است مطرح
 و ايگرگ، و ايكس ساني يك يعني ساني يك .است وجود دو به انتساب صدقش، الزمة
 فقط كيفيت، مانند تواند نمي تضايفي نسبت .ايگرگ از ايكس تمايز يعني ساني نايك يا تمايز
 از دم وجود، وحدت شطحية مورد در كه ندارد امكان صورت اين در .باشد چيز يك در

  .بزنيم مصاديق تعدد فرضية
 »من« .است ناممكن قدر همين هم فرديت انحالل شطحية به نظريه اين اطالق همچنين

 فرد دو جا اين در بگوييم كه ندارد معني .پايد مي و يابد مي هم و نهد مي وا را وجودش هم
 دهد مي ادامه خويش موجوديت به ديگري و نهد مي وا را اش هستي يكي كه است موجود

  ).273 :همان(
  
  )The theory of double meaning/ ambiguity( )ايهام( معاني تعدد نظرية 4.5
 دو در كلمه يك بردن كار به از ناشي صريح، تناقضات كه است اين نظريه اين از مراد

 بگوييم اگر .شود مي رفع تناقض كنيم، توجه نكته اين به چون و است مختلف معناي
 الف، كلمة است ممكن ولي است كار در تناقضي ظاهراً ناجيم، هم و است جيم هم الف،
 .ناجيم ديگر، معناي به و باشد جيم معنا يك به الف و باشد، داشته فحوا دو يا معنا دو
 در كه )Nothingness( »الشيئيت« و )Nothing( »الشيء« كلمات كه بگوييم توانيم مي مثالً
 اين از و باشند داشته معنا دو است ممكن روند مي كار به »خأل« مترادف عرفاني، متون
 معناي به شطحيه اين در »الشيء« .كرد استفاده مأل ـ خأل شطحية حل در توان مي نكته

 ولي .است )Nonexistent( ناموجود يا مطلق منفي معناي به و رود مي كار به مطلقش
 اين آن از مراد و .باشد نسبي شود مي ادراك عرفاني، آگاهي در كه الشيئيتي است ممكن
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 اين تواند نمي انديش مفهوم عقل يعني »است )ناموجود( الشيء عقل، نزد در« كه باشد
 چيزي هم و هست چيزي هم عرفاني آگاهي« كه قضيه اين در سان بدين .بفهمد را تجربه
 چيزي« تجربه، لحاظ از عرفاني آگاهي كه است اين معنايش زيرا نيست تناقضي »نيست
 دريافت، توان مي تجربه به را عرفاني آگاهي يعني .»نيست چيزي« عقل، نظر از ولي »هست
  .گنجاند توان نمي مفاهيم قالب در ولي

  نظريه نقد 1.4.5
 ترازوي در يا عقل نزد در عرفاني تجربة كه باشد درست قول اين اگر حتي استيس عقيدة به

 قياس در يعني( اش نسبي معناي به شطحيه اين در »ناچيز« كلمة است، ناچيز و هيچ عقل،
 بپرسيم كه شود مي مسلم وقتي حقيقت، اين .است نشده مراد )عقل نزد در و عقل با

 تخلية با خأل است؛ چيزي چه توصيف واقعاً شطحيه اين در خأل يا ]ناچيزي [= الشيئيت
 غيره و ها انديشه و افكار و خيالي صور همة از حسيات، همة از محتويات، همة از آگاهي
 اعيان و اشيا همة شدن غايب معناي به و ماند نمي جاي بر تكثري لذا و شود، مي حاصل
 »ناچيز« واقعاً گرچه سان، بدين .است محض ]بود ـ نا [= الوجود ديگر عبارت به و است
 اين در اش نسبي معناي نسبي، ديگري و است مطلق يكي كه دارد معنا دو عرفاني آثار در

  .ندارد راه آن در ]ايهام [= معاني تعدد لذا نيست؛ ملحوظ شطحيه،
 او با يعني جداست، خدا از جهان« و »است سان يك خدا با جهان« كه احكام اين در
 حكم در و معنا يك به اول حكم در كه كرد پيدا را اي كلمه توان نمي نيز »است سان نايك
 همين بر وضع هم، فرديت انحالل شطحية مورد در .باشد رفته كار به ديگر معنايي به دوم

 نظرية .مانم مي باقي خود هويت در حال عين در و بينم مي فاني را هويتم من .است منوال
  كرد؟ بند توان مي كلمات اين از يك كدام به را معاني تعدد
 و سان يك بعضاً جهان و خدا بگويند است ممكن وجود، وحدت شطحية مورد در
 خيالي و حسي تصويري متداخل، دايرة دو تمثيل اما .متداخل دايرة دو مثل :متمايزند بعضاً
 در است، آن از مترفع هم و است جهان در حال هم خدا گويند مي متكلمان وقتي كه است
 براي مكاني يا زماني اجزاي مستلزم زيرا است باطل تصوير، اين .كند مي خلجان ذهن،

 نظرية منشأ خود كه عرفاني تجربة كه است نكته اين همه از تر مهم ولي .است خداوند
 چوب، و سنگ و سبزه اشيا، همة تجربه، اين در .است آن منكر است، وجود وحدت

 ها آن از خارج را ديگر بخشي و اشيا در را يگانه آن از بخشي آفاقي، عارف .هستند »يگانه«
  .نگرد مي را ضدين نماي متناقض وحدت او .بيند نمي
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 كه است اين نظريه چهار اين مشترك وجه كند مي گوشزد نيز استيس كه گونه همان
 و ندارد راه عرفان در منطقي، تناقضات معناي به واقعي، شطحيات كه كنند ثابت خواهند مي

 واقعاً عارفان، نماهاي متناقض كه پذيرد مي آيد، مي پي در كه پنجم نظرية اما .نيست
  .اند منطقي نماي متناقض

  
  )Logical Paradox( يمنطق نماي متناقض نظرية .6
  :نويسد مي راسل برتراند .اند منطقي تناقض داراي عرفاني، نماهاي متناقض نظريه، اين طبق بر

 پديد روحي احوال از بعضي در ،شود مي ظاهر ما حواس بر چه آن غير واقعيتي به اعتقاد«
 كه مادام .است الطبيعي مابعد مطالب و عرفانيات تر بيش سرچشمة احوال، اين و آيد مي

 عيار، تمام عرفاي جهت، همين به و شود نمي احساس منطق، به نيازي هست، حالي چنين
 شدت كه وقتي ... كنند مي بيان نقداً را خود سلوك و سير حاصل بلكه برند نمي كار به منطق

 وجوي جست در دارد، استدالل به عادت كه آدمي رود، مي ميان از يقين احساس حدت و
 اكنون عقيده، اين كه چون اما .آيد مي بر است گرفته سراغ خود، در كه اي عقيده منطقي مباني

 ظاهراً كه تناقضاتي .پذيرد مي باز آغوش با شود، پيدا كه را مبنايي هر آدم آن است، موجود
 كه است هدفي و است عرفان اصل تناقضات درحقيقت، كند، مي اثبات عارف شخص
  .)274 :1389 راسل،( شود سازگار او عرفاني بينش با تا برسد بدان بايد او منطق

  :گيرد مي نتيجه چنين اول، نظرية چهار ذكر از پس استيس
 ممكـن  كـه  ديگـري  نظرية وجود از چون و شدند، مواجه شكست با )ها نظريه اين( همة«

 پيدا منطقي و عقالني حل راه توان مي شطحيات براي كه كنند پيدا توسل آن به منتقدان است
 تناقضـاتي  و ندارنـد،  پسند عقل تبيين واقع در شطحيات كه گيرم مي نتيجه لذا خبرم، بي كرد،
 اقطـار  و اعصار همة عرفاي همة كه اين ... است الينحل منطقي نظر از بينيم مي ها آن در كه

 است »عقل دايرة از بيرون« و »عقل حد از فراتر« شان احوال كه هستند  داستان هم همه گيتي
 و منطـق  از فراتـر  كـه  است معنا اين به صريحاً است، عقل طور وراي شان تجربه يا حال و

 و رفع پي در كه كوششي آن هر ... كنيم شك توانيم نمي گفتارشان صدق در و .است برهان
 جهـت  در باشـد،  شـناختي  زبـان  يـا  منطقـي  هـاي  تعبيه وسيلة به عرفاني شطحيات رجوع
 تـا  آن آوردن پـايين  و آن ويـژة  خصيصة انكار و عرفي، و عام عقل حد تا عرفان دادن تنزل
  .)272 :1384 استيس،( است خودمان روزمرة هاي تجربه سطح

 اعـم  متناقض، و منطقي غير موضوعي از توان مي چگونه« كه پرسش اين به پاسخ در او
 از يـك  هـر  كـه  گويـد  مـي  چنين »كرد؟ منطقي بحثي زنون، شبهات يا عرفاني شطحيات از
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 معقـول  و منطقـي  اي قضيه خود شود، ملحوظ مستقالً اگر اي، شطحيه هر جوانب يا طرفين
 هـاي  مالزمـه  و دالالت تـوان  مـي  همچنـين  .دهـد  مي منطقي تدقيق و تحليل به تن و است

 ايـن  تـوان  مي شطحيه طرف دو از يك هر با .كشيد بيرون است پنهان آن در كه را محتملي
 استيس، اعتقاد به .كرد چاره توان نمي را آن نمايي متناقض هم، روش اين با البته .كرد را كار

 كه قضيه اين نتيجه، در و نيست جهان غايي و كلي طبيعت جزو )Logicality( »پذيري منطق«
  .نيست عقالني غير يا متناقض اي قضيه خود »است عقالني غير و متناقض ايكس«

  
  كوستلر و سوزوكي، اتو، هاي ديدگاه در فازي منطق پاي رد .7

 شـطحيات  با كه ارسطويي، منطق از غير ديگر، منطقي وجود به ضمني طور به خود استيس
 و دارد اذعـان  شمارد، مي مجاز عقالً خود قواعد لحاظ به را ها آن و دهد مي نشان سازگاري

 كه نيست قولي اند، منطقي تناقضات صريحاً عرفاني، شطحيات كه نظر اين« خودش قول به
 و مفسـران  از اي عده هاي نوشته در تصريحاً يا تلويحاً بلكه باشد نداشته اي پشتوانه يا پيشينه

  .)273 :همان( »است گرفته قرار تأييد و اشاره مورد عرفان پژوهندگان
 يگانه را چوب و سبزه و سنگ كه آفاقي عرفاني تجربة خصوص در اتو رودولف

 سياه، ولي .ماند مي باقي سفيد همچنان سفيد، و سياه، همچنان سياه،« :گويد مي بيند، مي
 اند بوده چه آن از كه آن بي شوند، مي جمع ديگر يك با اضداد .است سياه سفيد، و است سفيد
 ناپديد »واحد« در تمايزات همة كه اكهارت تصديق از بحث در همچنين او .»شوند ساقط
  :نويسد مي شود مي

 قاعـدة  يعنـي  طبيعـي،  منطـق  اصـيل  قاعـدة  دو كه آيد مي پديد عرفان خاص منطق نتيجتاً«
 نقيضين ارتفاع ]امتناع[ قاعدة و ]نقيضين اجتماع امتناع [= )Law of Contradiction( تناقض

)Law of Excluded Middle( اصـل  اقليدسـي،  غير ةهندس كه طور همان .گيرد مي نديده را 
 نديـده  را موضـوع  اصـل  دو هـم  عرفـاني  منطق گذارد، مي كنار را متوازي خطوط موضوع

 و )Coincidentia Oppositorum( »اضـداد  جمـع « كـه  اسـت  جهـت  همين به و گيرد؛ مي
 )Dialectic Conception( »جـدلي  مفهـوم « و )Identity of Opposites( »ضـدين  وحدت«

  ).Otto. 1957: 45( »كند مي بروز

 تشبيه« اوالً كه است عتقدم زيرا داند؛ مي مشهود اشتباه چند حاوي را اتو سخنان استيس
 قـوانين  كـه  چنـان  آن متـوازي،  خطوط اصل زيرا است غلط اقليدسي، غير هندسه به عرفان
 آن از خـاص  منطقـي  عرفـان، « كـه  اتو نظرية اين ثانياً .»نيست بديهي هستند، بديهي منطق،
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 كنـد  مـي  معرفي اتو تر مهم اشتباه را »است »ضدين وحدت« اصل بر مبتني كه دارد، خويش
 منطـق  نـوع  يـك  فقـط « :گويد مي او .ندارد وجود منطقي چنين واقعاً استيس نظر از چراكه
 ايـن  قـوانين  با عرفان مخالفت .كنند مي بحث آن از منطق اهل كه است منطقي هم آن داريم
 .اسـت  منطقـي  غيـر  صريحاً بلكه نيست، منطق از ديگري نوع ها، آن از اش تخطي و منطق،
 از ناشـي  باشـد  ضـدين  وحـدت  بر مبتني كه  )Superlogic( »عالي منطق« يك وجود تصور
 در فقط نه ضدين وحدت بگويد كه داشت حق اش، تاريخي بينش با هگل .است هگل نفوذ

 وحدت مذهب ويژه به گذشته، عقلي اصالت ظاهر به فلسفة ابواب از بسياري در بلكه عرفان
 اي تازه منطقي اصل را آن كه شد اسفبار اشتباه اين مرتكب ولي .است مستتر اسپينوزا، وجود
  .كند بنا آن بر را خود »عالي منطق« كوشيد و دانست
 شطحيات در منطقي تناقضات وجود به« كه بيند مي اين در را اتو گفتار فايدة يگانه او

 زمينه اين در ديگري متفكر هيچ نه و او نه« كه كند مي خاطرنشان ولي .»دارد اذعان عرفاني،
 و جدي آثار و عواقب همة با را، عرفان منطقي ضد ستيزة كه است نبوده مجبور هرگز
 به را دلش اتو .كند قلمداد منطق مباني و منزلت با مخالفت صورت به دارد، كه اي انقالبي

 بدانيم، مخدوش و مردود را هگل حل راه اگر ولي .است كرده خوش هگل مجعول حل راه
 با محابا بي و شدت به منطق، و عرفان كه بينيم مي و شويم مي رو هروب مسائل ترين جدي با

 منطق؟ بر عرفان، يا كند مي غلبه عرفان، بر منطق، آيا بين، اين در .كنند مي برخورد ديگر يك
  .»سازد؟ ممكن ها آن دوي هر به را ما وفاداري كه هست ثالثي شق يا

 مسئلة« از او .است شناخته را عرفان متناقض و منطقي ضد خصوصيت نيز سوزوكي
 )Suzuki, 1957: 51( »شود  مي ديني هاي تجربه همة شامل شود بيان چون كه منطقي تناقض
 اين امور تبيين براي اجباراً را زبان كه هنگامي« :نويسد مي چنين سپس و گويد مي سخن
 انواع و دارد مي بر تاب و پيچ برند، كار به )]Transcendental World( باال عالم[ عالم

 شطحيات، ،)Oxymora( گويي نقيض صورت به و گيرد مي خود به را تحريفات و انحرافات
 .نيست زبان گناه ها اين .آيد مي در گويي نامعقول و ايهام، گويي، غرابت محال، قول تناقضات،

 ما غير در اصطالح به را آن كوشيم مي و خبريم بي زبان، درست كاركردهاي از كه يميما اين
  ).ibid: 56( »بريم كار به له وضع

 گاه كند، مي اثبات گاه« :است نوشته )عرفاني شهود( پراجنا دربارة همچنين سوزوكي
 است پراجنا شهود منطق اين .است الف لهذا و است الف نا الف، گويد مي و كند مي نفي

  ).276 :1384 استيس،(
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 منطقي عرفان، است معتقد كه بيند مي خطا و اشتباه در اتو مانند هم را سوزوكي استيس،
  .دارد خويش خاص

 :است نوشته گويد، مي باز را خود عرفاني هاي تجربه كه فصلي آغاز در كوستلر، آرتور
 درون متوجه تر بيش چون ولي ... است بوده عقالني سطح در ام نوشته چه آن جا اين تا«

 جا اين در كه چرا كنند؛ مي پيدا تناقض ديگر يك با .شوند مي تر سردرگم هايم انديشه شوم، مي
  ).Koestler, 1954: 349( »است برآمده هم به تناقض، ساروج با كه گذاريم مي اي اليه از

 شك، بي گرچه وار، ساروج تناقض اثر بر چيزها برآمدن هم به تعبير استيس، نظر از
 در را تناقض معناي كوستلر كه است اين مهم« .ندارد اهميتي اما است غريب تشبيهي
 كوستلر كه موضوعي ... كند مي درك احوالش، توصيف براي كلمه جوي و جست و تالش

 »است عرفاني هاي شطحيه از يكي ديديم كه چنان كه است فرديت انحالل كند، مي توصيف
  ).276 :1384 استيس،(

 براي آيد، برمي آنان بر استيس نقدهاي و كوستلر و سوزوكي اتو، اقوال از كه گونه همان
 بپذيريم را شطحيات محتواي دروني تناقض كه است اين راه يگانه شطحيات، حقيقت درك

 ناكافي مشائي عقل پذيرفتة معيارهاي اساس بر ها آن توجيه مقام در را ارسطويي منطق و
 اين از موازي خطوط موضوع اصل به عرفاني منطق تشبيه كه است اين واقعيت .بدانيم
 عرفاني شطحيات حقيقت موفق درك براي كه دهد نشان تا يافته راه اتو تبيين در جهت
 دنبال به و نهاد كناري به را ناكارآمد موضوعة اصول بايد نااقليدسي هندسة چون هم

 كوستلر تعبير و پراجنا شهود از سوزوكي آگاهي .رفت فازي منطق نظير جانشين هاي منطق
 در آن ناپذيري امكان و تناقض از ها آن آگاهي همين دليل به قضا از نيز تناقض ساروج به

 در ارسطويي منطق كه است ساحتي وجود از نشان خود، ارسطويي، هاي پارادايم و فضاها
  .كند مي باز فازي منطق جمله زا ارزشي چند هاي منطق براي را جا و شود مي رانده واپس آن

 قوانين هرچند كه دهند مي نشان شطحيات« كه حقيقت اين پذيرش ضمن استيس
 انطباق عرفاني هاي تجربه با ولي هستند، ما روزمرة تجارب و آگاهي قوانين همانا منطقي
 و كثرات جهان در منطقي قضاياي صدق ساختن محدود با تا كوشد مي ،»ندارند

 با كه تجربياتي و متمايز اجزاي جهان در ارسطويي صوري منطق قوانين كردن محصور
 را منطق قوانين چرا كه گويد پاسخ پرسش اين به ندارند، سروكاري يگانه و وحدت

 تجربة يعني تجربه، آن كه جا آن از واقع در او اعتقاد به .كرد اطالق شطحيات، بر توان نمي
 كه نامتمايز وحدتي يعني دارد، »يگانه« از حكايت شود، مي گويي شطح به منجر كه عرفاني
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 سان بدين .يافت تواند نمي آن به راهي ارسطويي منطق نتيجه، در ندارد، راه آن در كثرت
 متكثري هاي وجود كه است عوالمي يا ها، حوزه ها، تجربه بر اطالق قابل رياضيات و منطق
 نه است، كثرت منطق، حوزة .نيست حمل قابل عرفا نامتمايز وحدت بر ولي .باشد آن در

 و برخورد منطق، و عرفان بين كه گيرد مي نتيجه استيس قرار، اين از .وحدت يا واحد
  ).همان( گيرد مي بر در را تجربه از متفاوتي هاي حوزه نامنطق، و منطق .نيست اي معارضه

 تزلزل موجب را شطحيات ارسطويي غير جهان كشف استيس خود كه است جالب
 از خاطرش چراكه داند مي ارسطويي منطق و رياضي اعتبار و منزلت حتي و مباني و اصول
 اصول زيرا كنند، نمي تهديد را منطق خود شطحيات، واقع، در« كه است جمع بابت اين

 خود تا است مربوط منطق فلسفة به تر بيش نظرات اين .بيند نمي آسيبي وجه هيچ به منطق
 گويد مي كه معاصر فالسفة ميان در مقبول و جزمي عقيدة اين با همچنين استيس .»منطق
 اي، تجربه هر سنجش در قوانين اين و كند تخطي منطقي قوانين از تواند نمي اي تجربه هيچ
 اعتقاد به .داند مي آميز اشتباه را آن و كند مي مخالفت است، معتبر عالمي هر يا اقليمي هر در

 معموالً كه چنان نه دارد، انطباق محتمل يا متحقق عوالم از بعضي با فقط منطق« استيس
 جهان در چون بگوييم كه نيست كافي و .ممكن احوال و عوالم همة با كنند مي تصور
 در را منطق گفت بايد بلكه .كرد اطالقش توان مي نيز عوالم ساير به دارد، كاربرد ما ةروزمر

 نتيجه در ).274 :1384 استيس،( »برد كار به توان مي است موجود آن در كثرت كه عالمي هر
 »پديدار جهان« كانت قول به يا مكاني زماني جهان در بالضروره منطق« كه پذيرد مي او

 قابل غير ما براي كه باشند داشته وجود هم ديگري هاي مقسم است ممكن ولي .دارد كاربرد
 كه باشد عالمي در تحققشان اما باشند، داشته حقيقت اگر افالطون، مثل مانند باشند تصور
  .)همان( »است »كليات« از كثرتي خودش، زيرا .دارد راه آن در منطق

 به است ساخته مطرح عرفاني شطحيات ناپذير منطق حوزة بارة در استيس كه اي نظريه
 هستند قائل دو هر زيرا دارد؛ كانت هاي نظريه به شباهت جهات، برخي از او خود اعتراف

 آن در را منطق كه هست كار در هستي، از اي حوزه و است محدود منطق، كاربرد كه
 شوند نمي اطالق االمر، نفس بر مقوالت كه اين بر مبني كانت تصريح .برد كار به توان نمي

 اصول دانيم مي كه گونه همان .شود نمي اعمال ها آن بر منطق قوانين كه است اين متضمن
 و وحدت يعني كم، هاي مقوله زيرا دارند انطباق و اتفاق كانت، مقوالت از بعضي با منطقي
 ارز هم منطق قوانين با و كنند مي بيان را كثرتي هر ماهيت صراحتاً جامعيت، و كثرت

)Equivalent( هستند.  
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 بودن  ذهني يا عيني كند، مي تصريح بدان نيز استيس كه گونه همان كه، است ذكر به الزم
 هيوم، اصل بنابر زيرا ندارد؛ دخلي تجربه، اين در موجود تناقض توجيه در عرفاني تجربة
 .است محال نيز ذهن در ]خلف [= »خود با متناقض« اموري تصور يا نقيضين اجتماع
 يا كه است اين آيد مي بر چه آن است متناقض عرفاني، تجربة كه شبهه اين از بنابراين،
 وجود متناقضي تجربة چنين اصوالً يا و ندارد راه آن در منطق كه هست تجربه از اي حوزه
 هيوم اصل كمك با است، ذهني ولي دارد وجود اي تجربه چنين بگوييم كه ثالث شق .ندارد

 يا بودن آميز شطح به بار يك اگر استيس، اعتقاد به نتيجه، در .است شده مردود و مخدوش
 منطق به راجع جا اين در كه نظري به ناگزيريم كرديم اذعان عرفاني تجربة نمودن متناقض
 تنها وگرنه .ندارد اطالق ها تجربه همة بر منطق كه كنيم قبول يعني بنهيم گردن شد اظهار
 يا آميز شطح اي، تجربه چنين كه شويم منكر اصالً كه است اين ماند مي باقي كه راهي

   ).278 :1384 استيس،( نماست متناقض
  

  فازي منطق و شطحيات .8
 وجود به هم استيس خود كوستلر، و سوزوكي اتو، بر عالوه كرديم اشاره كه گونه همان
 قواعد از غير ها تجربه اين بر قواعدي حاكميت و عرفاني هاي تجربه به مختص منطقي
 غايي و كلي طبيعت جزو »پذيري منطق« استيس، اعتقاد به .داشت اذعان ارسطويي منطق
 اي قضيه خود ،»است عقالني غير و متناقض ايكس« كه قضيه اين نتيجه، در و نيست جهان

  .نيست عقالني غير يا متناقض
 بتواند ماهيتاً كه جديد منطقي وجود به ناگزيريم كه ايم رسيده اي نقطه به اكنون

 را ها آن نمايي متناقض و ارسطويي منطق متعارف قواعد از منطقي شطحيات گريزپذيري
  .است فازي منطق همان منطق، اين .بنهيم گردن كند، توجيه

 و گسترده طور به بار اولين براي است، مشهور كه چنان فازي رياضيات و منطق
 ايدة وي .شد مطرح 1965 سال در زاده لطفي االصل، ايراني برق مهندس توسط منظم،
 مجموعه يك در عضويت ايده، اين در .گرفت كار به فازي هاي مجموعه نظرية در را فازي
 درجات و شد داده سرايت منطق به گوژن توسط آن از پس ايده اين .است مدرج امري

 صدق درجات ايدة بسياري افراد ).Goguen, 1969( گشت بدل صدق درجات به عضويت
 از اند عبارت ها آن از برخي كه دادند قرار توجه مورد ابهام دربارة اي نظريه ساخت براي را

 فوربز ،)Weatherson, 2005( وِدرسون ،)Smith, 2008( اسميت ،)Machina, 1976( ماچينا
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)Forbes, 1983(. هايك نظير نيز برخي )1998 Hayek,( فازي، نظام صوري گسترش در 
  .اند داشته نقش
  
  اصطالح و لغت در فازي منطق 1.8
  :دارد ارتباط تافته درهم مفهوم با نامعلوم، و مبهم معناي به »فازي« واژة

 )fussy( امـالي  بـا  ديگـري  مشابه ةواژ با نبايد را )fuzzy( انگليسي امالي با فازي واژة
 تافتــه درهــم مفهــوم بــا اســت، مقالــه ايـن  بحــث مــورد كــه نخســت واژة .گرفــت اشـتباه 

)complicated( پيچيـده  مفهـوم  بـا  دوم واژة كـه  حـالي  در دارد، پيوند )complex(  ارتبـاط 
  ).150 :1384 استيس،( يابد مي

 متفـاوت  معـاني  داراي كه است صفتي fuzzy واژة هزاره معاصر فرهنگ بر بنا همچنين
  :ازجمله است
  نامشخص؛ تار، مبهم، )غيره و تصاوير مورد در( .1
  .منگ و گيج .2
 شناس حق( است شده ترجمه »تشكيك منطق« و »امكان منطق«به fuzzy logic عبارت و

  ).245 :1379 ديگران، و
  :است شده معنا گونه  اين ،فازي تفكر كتاب نامة واژه در »فازي منطق« اصطالح

 جمله از هرچيزي .است چندارزشي يا مبهم منطق اول، معناي .دارد معنا دو فازي منطق
 آغاز به تعريف اين ةسابق .گيرد مي قرار بندي درجه ةحيط در مجموعه، عضويت و حقيقت

 قوانين مجموعه يا فازي هاي مجموعه با كردن استدالل دوم معناي .گردد مي باز حاضر قرن
 دهة اوايل در فازي هاي مجموعه روي اوليه كارهاي به تعريف اين سابقة .است فازي
 گرفت، انجام بركلي در كاليفرنيا دانشگاه در زاده لطفي دكتر توسط كه ،1970 و 1960

 در »مبهم« قديمي صفت جاي به را فازي صفت زاده، لطفي 1965 سال در .گردد مي باز
 مترادف كلمات .گشت مصطلح نام اين و گرفت كار به فازي هاي مجموعه نام هب اش، مقاله

  ).333 -  332 :1380 كاسكو،( متداوم منطق ابري، منطق خاكستري، منطق از ندا عبارت آن با
 .»نامشخص مرزهاي با است منطقي« :كرد معنا گونه  اين را فازي منطق توان مي همچنين

 مشخصي هاي مرزبندي و حدود مفاهيم تمام آن، در كه دوارزشي منطق برخالف منطق، اين
 متغير، دار، كش مفاهيمي فازي، حقايق و نيستند مشخص مرزبندي داراي مفاهيم دارند،
 هايي بندي دسته و ها مرزبندي با دارد سعي فازي ).35 :همان( اند مبهم اي اندازه تا و متدرج

  ).Mcneill & Freiberger, 1993: 15( برخيزد مقابله به است آن از آكنده ما زبان و ذهن كه
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 در يا است؛ حالت دو داراي فقط مفهوم، يك با ارتباط در هرچيزي ارسطويي، منطق در
 داراي فقط مفهوم، هر بنابراين، .گنجد نمي مفهوم آن تحت در يا گنجد، مي مفهوم آن تحت
 از مفهوم هر كه است آن ديدگاه اين الزمة .كذب ارزش و صدق ارزش است؛ ارزش دو

 كامالً گوناگون، مفاهيم بين مرز كه طوري به .باشد برخوردار مشخصي مرز و محدوده
 از .هستند مبهم مرز فاقد مفاهيم، ارسطويي، منطق در بنابراين، .است واضح و مشخص
  .كرد تعريف مشخص مرزهاي منطق به توان مي را منطق اين رو، همين
 نوع اين فاقد اند، واقع عالم به ناظر كه مفاهيمي فازي، منطق ديدگاه به بنا اما

 بر صرفاً آن، صدق كه است متعددي مصاديق داراي مفهوم، يك .اند مشخص هاي مرزبندي
 واضح، غير ديگر، مصاديق بر آن صدق ولي .است واضح و روشن كامالً مصاديق، از برخي
 مفهوم، آن براي حتمي و روشن مصاديق كنار در درواقع، .است مبهم و قطعي غير

 كه كرد مشخص صددرصدي و قطعي طور به توان نمي كه دارد وجود زيادي هاي مصداق
 كه دارند وجود زيادي هاي نمونه .گيرند نمي يا گيرند مي قرار مفهوم اين تحت ها، مصداق آن

 مفاهيم اكثر كه رسد مي نظر به رو، اين از .گيرند مي قرار مفهوم كدام تحت نيست مشخص
 كذب، و صدق ارزش دو كنار در بايد بنابراين، .هستند مشخص مرز فاقد واقع، عالم به ناظر

 توان، مي را منطق اين دليل، همين به .گرفت نظر در ميانه، ارزش عنوان تحت ديگري ارزش
  .نهاد نام مشخص، غير مرزهاي منطق
 چندارزشي، هاي منطق در ولي .است ارزش دو داراي فقط حقيقت ارسطويي، منطق در
 يا نامحدود توانند مي ها ارزش اين و است برخوردار تري بيش هاي ارزش از حقيقت
  .باشند محدود
 نه و درست نه« و »غلط« ،»درست« است ممكن »ارزشي سه« منطق ساختار در گزاره يك

 با هايي منطق گيرند، مي قرار غلط و درست بين كه مراتبي تعداد حسب بر همچنين، .باشد »غلط
  .آيند مي پديد فراتر هاي ارزش

 وجود نيز دو آن بين هايي تفاوت است، چندارزشي منطق از برگرفته فازي منطق گرچه
 چون فازي منطق در .است فازي منطق در مشخص مرزهاي نبودن ها آن ترين مهم كه دارد

 .بود نخواهد برخوردار مشخصي مراتب از نيز صدق ارزش .نيستند مشخص كامالً مرزها
 توان نمي رو، اين از .اند شده تعريف و مشخص كامالً مراتب اين چندارزشي منطق در ولي
 استفاده »چندين« و »ترين بيش« ،»اندكي« نظير نامشخصي سورهاي از چندارزشي منطق در

  .است مناسب و جا به كامالً فازي منطق در سورها، اين از استفاده ولي كرد،
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  فازي منطق بستر در شطحيات توجيه 2.8
 همچنين و يك و صفر عدد دو بين حقيقي اعداد يعني [0,1] بستة بازة فازي، منطق با مطابق
 نمايندة »يك« عدد .شوند مي گرفته نظر در صدق هاي ارزش مجموعة عدد، دو اين خود
 را صدق متفاوت درجات نيز بينابين اعداد .است كامل كذب گر بيان »صفر« و كامل، صدق
 ديگر عبارت به و تر صادق جمله، باشد، تر بزرگ صدق، ارزش عدد هرچه .دهند مي نشان
 به و تر كاذب جمله، باشد، تر كوچك صدق، ارزش عدد هرچه و است، باالتر صدق، درجة
 .است تر پايين صدق، درجة ديگر عبارت
 و مثبت واضح موارد بين طيف بودن پيوسته شهود كند مي حمايت انتخاب اين از چه آن
 150 قد با فردي اگر مثالً .كنند مي پر را آن اي حاشيه موارد كه است منفي واضح موارد
 براي واضح موردي متر سانتي 190 قد با فردي و نبودن قدبلند براي واضح موردي متر سانتي
 چون حال .دارند وجود پيوسته طور به حاالت تمامي حالت دو اين بين باشد، بودن قدبلند
 موردي حقيقي اعداد شوند، مي مدل حقيقي اعداد وسيلة به متعارف طور به بودن پيوسته
 نمادهاي صفر، عدد و يك عدد ديگر طرف از .هستند صدق ارزش انتخاب براي مناسب
 براي مناسب و شهودي كامالً موردي ،[0,1] بستة بازة بنابراين، .اند كذب و صدق متعارف
 .است صدق هاي ارزش مجموعة انتخاب
 صدق ارزش .شوند مي محسوب ارزش تابع همگي منطقي گرهاي عمل سو، ديگر از
 سادة هاي مؤلفه صدق ارزش حسب بر شرط و فصل عطف، نقض، شامل مركب هاي جمله
 نظر به و شود مي ديده نيز ارسطويي كالسيك منطق در ويژگي اين .آيند مي دست به ها آن
 اندازة به مطلب اين .باشد برقرار نيز شود مي طراحي ابهام، براي كه منطقي در بايد رسد مي

 همان شوند لحاظ واضح، موارد در ها جمله اگر چراكه رسد مي نظر به شهودي كافي،
 ارزش ها جمله كه نيز اي حاشيه موارد در رو اين از .داشت خواهند را كالسيك هاي ارزش
  .رسد نمي نظر به گرها عمل بودن ارزش تابع نقض براي وجهي دارند بينابين صدق
 و ساني يك به هم حال، عين در كه وجود وحدت شطحية در اساس، اين بر

 شود، مي داده حكم ها آن متمايزبودن و ساني نايك به هم و جهان و خدا بودن نامتمايز
 و غيريت نفي و ساني يك به فازي اكثري صدق ارزش اعطاي اساس بر فازي حكمي
 درنظر غيريت اثبات و ساني نايك خصوص در بالعكس و آن به فازي اقلي كذب ارزش
 اين اول طرف به قلبش، بر وحدت غلبة هنگام به كامل عارف واقع، در .شود مي گرفته
 اكثري تصديق مورد را دوم طرف كثرت، غلبة حالت در و بخشد مي اكثري تصديق شطح،
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 هر در كه شود مي آن موجب احوال، و اوضاع اين در عارف حال تقلب .دهد مي قرار
 و كنند دريافت اكثري صدق حكم او جانب از متناقض حكم دو سيال، نحوي به لحظه
  .بگيرد شكل شطح اين

 و تشخص، تكيف، جنبة سه از يك هر نيز مأل ـ خأل يا ايجابي ـ سلبي شطحية در
 حال در عارف و هستند فازي صدق ارزش داراي هم زمان هم كلي، نفس يا واحد ايستايي

 فازي كذب ارزش داراي هم و دهد مي ها آن به واحد اتصاف به ايجابي حكم وجد، غلبة
  .دهد مي مذكور اتصاف به سلبي حكم كثرت، غلبة در عارف و هستند
 محو و مستهلك حق، هويت جنب در »من« هويت نيز فرديت انحالل شطحية در

 حال عين در و شود  مي برخوردار فازي كذب ارزش از وجود محمول به نسبت و شود مي
 هر رو همين به .شود مي حمل او بر فازي صدق ارزش با وجود محمول و ماند مي برجا
 او از فازي شكلي به وجود محمول چراكه ،»دارد وجود نه« شود مي نايل نيروانا به كه كس
 به وجود محمول چراكه »ندارد وجود نه« و يابد، مي فازي كذب گزاره، لذا و شود مي سلب
  .يابد مي فازي صدق گزاره، و شود مي حمل او بر فازي شكلي
 هم و متكثرند هم محسوس، اشيايي آن، اساس بر كه آفاقي عرفاني ةتجرب شطحية در
 /ها متكثر مجموعة به محسوس اشياي تعلق درجة هم، از متمايز هم و اند سان يك هم واحد،
 به تعلق كذبِ ارزش داراي حال عين در و است صدق ارزش داراي و فازي ها، يكسان

  .بالعكس و است نيز متمايزها /واحدها مجموعة
 به مربوط، مجموعة به گزاره طرف دو تعلق درجة كه جا آن از فوق، شطحيات كلية در
 و صدق ارزش دو داراي زمان، هم گزاره طرف دو هر شود، مي گرفته نظر در فازي نحوي
 واقع محمول دو هر عارف، حال غلبة به بسته و ضعف و شدت با رو اين از و هستند كذب
  .يابد مي صدق فازي نحوي به زارهگ موضوع بر زمان هم شطح، طرف دو در

  
  گيري نتيجه .9

 نظام چراكه عالم؛ واقعيات از برآمده است اي انديشه فازي، انديشة فازي، تفكر با مطابق
 دو در منحصر گاه هيچ آن، در كاررفته به قواعد و جهان نظم نيز و آن چينش نحوة و عالم

 و متعدد هاي ارزش از سرشار عالم فازي، دانان منطق منظر از .نيست كذب و صدق ارزش
 بهترين فازي منطق رو، همين از و است، مشكك هاي ارزش از سرشار عالم نيز و متكثر
 نظرية شطحيات، قبيل از مقوالتي .است عالم تشكيكي نظام توجيه و تبيين براي ابزار
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 و صعود و نزول قوس دو در معرفتي و وجودي هاي اليه و مراتب وجود، وحدت
 فازي منطق و تفكر چهارچوب در فقط فلسفي و عرفاني بلند مفاهيم اين از ديگر بسياري
 و دار، ريشه ولي جديد، است اي واژه فازي، منطق .يابند مي قبولي قابل توجيه كه است
 انديشمندان و متفكران فهم و واقعيات، اين از ما فهم واقعيات، در بايد را آن هاي ريشه
 منطق كنار در توان مي فازي، منطق از مناسب تبييني و طرح با ترديد بي .جست پيشين

 فازي چندارزشي منطق ابزار از ورزي انديشه نامتعارف ظاهر به هاي ساحت در دوارزشي،
  .برد فراوان اي بهره
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