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 چکیده
ـ م، و االنحو اعـ  ات عرفاني، به هیّهاي اال مایهترین بن سکوت یکي از مهم    نحـو   ات سـلبي،به هیّ

 دان عرفـاني در تـالش بـراي          کوشـش عـارف و الهـي       ۀسکوت آخـرین مرحلـ    . اخص، است 
. بازندمي هاي زباني عارف رنگ    تمام ترفندها و روش    ،در این مرحله  . گفتن از خداست   سخن

به نقش  ابتدا   در. پردازیماتي سکوت در آثار موالنا مي     هیّرو به کارکردهاي اال     پیش ۀدر نوشت 
روانـي و نیـز دالیـل         ــ   سپس به دالیل اخالقـي    . کنیممحوري سکوت در آثار وي اشاره مي      

معکـوس عقـل و      ۀرابطـ . پـردازیم معرفتي دعوت به سکوت در آثار این عـارف مـي            ـ  زباني
جمعیت خاطر به مدد   و نیل به خاموشي، پرهیز از پریشانی ضمیر    بخشيِگفتن، نجات  سخن

 و پرهیز از ،وريتخدیري سخن تال مخاطب، رازپوشی، پرهیز از خاصیّ خاموشي، مراعات ح  
ت محدود زبان در بیان     رواني دعوت به سکوت است و ظرفیّ      ـ   ترین دالیل اخالقي  کبر از مهم  

ي، به طور اعـم، و      وحدت و رهایي از عالم مادّ      ناپذیري خدا و تالش براي حفظ     حقایق، بیان 
-معرفتي فراخواندن به خاموشي به شمار مـي         ـ   یل زباني زبان بشري، به طور اخص،  از دال       

گفتن به رغم فراخواندن به سکوت را بررسـي          چرایي سخن در بخش آخر این مقاله نیز        .آید
دان، به رغم دعوت به سـکوت،        گفتن عارف و الهي    سخن ترین دالیل و علل   از مهم . یمکنمي

 اضـطراری  ۀگفتن به واسط دا، سخن آمدن عارف از جانب خ     ن در چون به سخ  به مواردي هم  
اي بر   قرینه ۀ تعلیمی سخن و ارائ    ۀجنب ورزی به خدا و خلق،    عشق گفتن از سر   درونی، سخن 

 .توان کردمي ناپذیري اشارهبیان
 

 گفتن از خدا، االهیّات سلبی، موالنا سکوت، سخن  :هاکلید واژه
    
  مقدمهـ١

ترین وظـایف  گفتن از او از مهم دا و سخنکان و چگونگي معرفت به خ  بررسي و تحلیل ام   
ـ هاي اال ترین گرایش یکي از مهم  . اتي است هیّهاي اال تمامي گرایش  اتي کـه در آن بـه       هیّ

ـ شود، اال گفتن از او پرداخته مي     شناخت حق و سخن    ۀلنحو دقیقي به مسئ    ات سـلبي   هیّ
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١٣٠ 

ا عارفـان مـسلمان ر    اتي که آرا و آثار بسیاري از        هیّات سلبي گرایشي است اال    هیّاال. است
کرد سلبي به    ترین عارفاني که در آثار خود با روي        مهم از جملۀ . توان بررسید ذیل آن مي  
  بلخـی  الدین اند، به موالنا جالل     شدهات نزدیک   هیّشناختي اال شناختي و زبان  وجه معرفت 

ـ کنیم تا به کارکرد سکوت در اال      در این مقاله تالش مي    . اشاره کرد توان  مي لبي ات سـ  هیّ
 .موالنا بپردازیم

، در نگـاهي گـذرا نیـز گویـاي آن           دیوان کبیر  و   مثنوي مولوي،   ۀدو اثر عظیم و عمد    
اثر، در مـوارد   وي در این دو. اتي سکوت نکرده استهیّاست که موالنا در قبال مسایل اال   

ـ اصـلي اال   هايگفتن از خدا با وجود حفظ پارادوکس       دي، براي سخن  متعدّ ات سـلبي،   هیّ
ناپـذیر، از برخـي     ارادوکس شناخت امر ناشناختني و پـارادوکس بیـان امـر بیـان            یعني پ 

 ورود بـه گفتمـان      زباني موالنا بـه    ترین ترفندهاي از مهم . گیردترفندهاي زباني بهره مي   
، کاربردهـاي گونـاگون ضـمیر، بـه         ١گرفتن کار گفتن و پس   گرفتن از ساز و       بهره سلبي و 

موالنا . توان کرد شيء به نفس اشاره مي    ۀترفند اضاف  نچنیویژه ضمیرهاي من و او، و هم      
گیرد تا به رغم تعالی خداوند و نـواقص زبـان           امکانات زبانی بهره می     ممکن از این   تا حدّ 

رسد که زبـان دیگـر بـه        اما در این مسیر به جایی می      . بشری، از امر متعالی سخن بگوید     
آورد و عـارف سـرانجام بـه سـکوت          هیچ روی در برابر عظمت و تعالی خداوند تاب نمـی          

نـه ایـن و     «شود که مولوی خدا را      لی و تنزیه خدا سبب می      تعا ،از سوی دیگر  . رودمیفرو
این معرفت پیامدی جز حیرانی به دنبال ندارد و حیرت نیز دست آخـر بـه                . بداند» نه آن 

نحـو     بـه  ات عرفـانی،  هیّجاست که به واپسین منزل از منازل اال       در این . انجامدسکوت می 
 .شویمدر آثار موالنا، یعنی به وادی خاموشی، وارد مینحو اخص،  اعم، و الهیات سلبی، به

. انـد بررسـی کـرده  » بوطیقـای خاموشـی  «سکوت را در آثار موالنا گـاه تحـت عنـوان        
. مانـد بـازمی   خـویش ۀای است که در آن زبان از ادای وظیفـ      مرحله» بوطیقای خاموشی «

متاً بـه بوطیقـای     گفتن از خاموشی در آثار موالنا مقدّ       ای سخن بر) ١٠٧(شفیعی کدکنی   
خواهـد جهـانی را نـشان       که می  ار هنگامی عطّ. کندار اشاره می   عطّ ۀخاموشی در اسرارنام  

هـایی در سـتایش   دهند، به نقل داستاندهد که در آن الفاظ کارکرد خود را از دست می   
خواهـد تـا از     موالنا نیـز گـاه مـی      . شودپردازد و سپس خود نیز خاموش می      خاموشی می 
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ایجـابی تـصحیح شـود و بـالعکس،     ای فاصله با گزارهرۀ سلبی باید بی هر گزا،کاردر این ساز و . کننداستفاده می 
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 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
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١٣١

سلبی رسیدن ات هیّشناختی االعد زباناوج بُ. حرف و صوت بگذرد و به منطق جان برسد    
  از چـه برخـی   خالف آن ، بـر  و ایـن  .  اسـت  »منطـق جـان   «و نیل به    به سکوت و خاموشی     

ند به سخن دیگر، فرای   . ت آن است  ات سلبی که قوّ   هیّ نه ضعف اال   ،اندنویسندگان پنداشته 
این بـه   . آوردای جز سکوت به ارمغان نمی     کند که نهایتاً فراورده    می سلب مسیری را طیّ   

 بلکه این سکوت باالترین ارزشی است کـه عـارف           ،معنای کاستن از ارزش سکوت نیست     
 . ١آوردعد زبانی و معرفتی به دست ميدر بُ

ـ ر بافـت اال    د  را از اقوال تشبیهی به سوی سکوت     قان سیر عارفان     محقّ  از برخی ات هیّ
، از  )بـساطت (نفس از پیچیدگی تصویر به سـوی سـادگی          « :اندسلبی چنین تصویر کرده   

های همگـون، از پرگـویی بـه سـوی          ی ناهمگون به مشابهت   هااز مشابهت ... اسمای کثیر 
کند و در این مسیر از آنچه بسیار متمایز از خداسـت            اختصار و نهایتاً خاموشی عروج می     

. رودتری دارد و از ناهمانندتر به سوی همانندتر مـی          رود که تمایز کم   یبه سوی چیزی م   
سم چنین آشـکارا جـ     که روح نباشد و هم      ه نیست تا این   زیرا خدا به نحو آشکارتری صخر     

مسیر ادامـه   . ت نباشد که الوهیّ  باشد و آشکارا موجود نیست تا این      که نفس ن   نیست تا این  
. شـود  نفـی مـی    تواند با آن مقایـسه گـردد       خدا می  یابد و در این مسیر هر چیزی که       می

کـه مـا از      چنـان شود هم  هر چیزی که با خدا در تعارض قرار بگیرد نفی می           ،عالوه بر آن  
ـ     بساطت، از تکثّ   ترکیب به  هـا، و از تمـایز بـه عـدم تمـایز            ت آن ر مخلوقات به وحدت علّ

اخـتالف را نفـی      میـان مـشابهت و        اخـتالفِ  کنیم، در آخـرین مرحلـه خـودِ       می حرکت
 ).Turner, 44(» کنیم می

. ایـم  مواجـه   ما با قانون اساسـی زبـان ایجـابی   (See: Ibid, 32)قان از نظر این محقّ
ـ گونه واژگان محدودی برای بیان نابـسندگی زبـان اال          هیچ مـا در   . اتی بـسنده نیـست    هیّ

ا عبـور   شـویم و سـپس از آنهـ       های زبانی مواجـه مـی     هایمان با محدودیت  فراوانی ایجاب 
 .رویمکنیم و به سکوت تاریک امر متعالی می می

ت اصلي فرورفتن به سکوت را پارادوکس تر نیز بدان اشاره شد، علّ طور که پیش   همان
. ر عین حفـظ وحـدت اسـت       گفتن د  ، معضل سخن   به عبارت دیگر   ،ناپذیر و بیان امر بیان  
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ـ  ت و  از مطلوبیّ  ،خالف قول کاشفی  ، بر ر خاموشی گفتن د  که تعبیری نظیر سخن     درحالی. اندکرده ت سـکوت   غاییّ
بنـابراین  .  حالتی وجودی استکه دستوری اخالقی باشد، ناز آ دعوت به سکوت بیش  . کنندحکایت می نزد موالنا   
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١٣٢ 

انـد ایـن اسـت کـه       م بـاقی مـی    صـورت پارادوکـسی الینحـلّ       وحدت به  ۀلچه در مسئ  آن
 آن کس که    ،چه. اثبات دویی است   گفتن از وحدت همواره مستلزم نقض وحدت و        سخن

واقع با این بیانِ خود دویی را اثبات        کند، در   گوید و دویی را نفی می     از وحدت سخن می   
در . شـود گفتن از وحدت به خاموشی منتهی مـی    به همین خاطر است که سخن     . کندمی

بـا خاموشـی و سـکوت،       .  شـدن اسـت     خـاموش  ریز از این پارادوکس   ، تنها راه گ   حقیقت
پارادوکس مذکور را شاید بهتر از همه در این . کندت، خود را آفتابی نمیاثنینیّ کم، دست

ید گو از توح   گفتند ما را خبر   ] و[شبلی را پرسیدند    « :١کالم  منسوب به شبلی بتوان دید      
 از توحید جواب دهد به عبارت، ملحد بود         کهویحک هر   ": گفت. مجرّد به زبان حق مفرد    

و هر که بدو اشارت کند، ثنوی بود و هر که بدو اشارت کند، بت پرست بود و هر کـه در              
او سخن گوید، غافل بود و هر که از او خاموش شود، جاهل بود و هر که پندارد کـه بـدو     

است و هـر کـه از       رسید او را حاصل نبود و هر که اشارت کند که او نزدیک است او دور                 
خویشتن وجدی نماید، او نیافته است و هر چه تمییز کنند به وهم و آن را ادراک کننـد               

ترین معانیِ آن، همه با شما گردد، همچون شما محـدث و مـصنوع بـود    به عقل، در تمام   
 ).٥١٨ قشیری،(» یء و هو السمیع البصیرلیس کمثله ش

نهد سبب شده است که موالنـا در        يمعضالتي نظیر معضلي که شبلي پیش روي ما م        
ه ایـن   در میـان صـوفیّ    .  به اهمیت سکوت اشاره کنـد      مثنوي و   ات شمس یّکلّجاي جاي   

ایـن  . »گر سـخن نقـره اسـت، خاموشـی طالسـت          «عبارت همواره متداول بوده است که       
موالنـا در ایـن     . اندسلیمان نبی دانسته   عبارت گاه حدیث تلقی شده و گاه آن را از امثال          

 :، بدین معنی نظر داشته استاتیّکلّت بی
 در خموشی کیمیا بین کیمیا را تازه کن نی: ویندگ وان سه برگ و آن سخن و آن یاسمین

 ٢)٢٠٦٩٧/ ک                              (
 :کندوی این حقیقت را در مثنوی تکرار می

ز اندرونم صـد خمـوشِ خـوش نَفَـس         
 

 که بس  زند، یعنی  دست بر لب می         
 )١:٣٨٧٨/م(                                   

ــی خامشی بحرست و گفـتن همچـو جُـو         ــر م ــو   بح ــو را مَجُ ــرا، جُ ــد ت جوی
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از دیدگاه   سکوت هم،از این رو. داندتازد و آن را دلیل جهل میت، شبلی حتی بر سکوت نیز می در این عبار.١  
 .گذاردپاسخ میها را بیگویی  نیست و پارادوکس کارۀشبلی چار

 .اندمشخص شده» م«نوشت  با کوتهمثنويو ارجاع به » ك«نوشت با کوتهکلّیّات شمس در این مقاله ارجاع به . ٢  
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١٣٣

 )٢٠٦٢: ٤/م(                                    
گفتن با سکوت، برای بیان اسرار روش        از همین روست که نزد موالنا سخن

 :تر و شیواتری است مناسب
 اَال فاسکُت و کلمهم بصمت     

 
 

 فانّ الصمتَ لالسرار اَبیَن              
 )٢٢٤٣٨/ک(                            

به زبان متعارف   » سخن« بر معرفتی عمیق در خاموشی و محدود نبودن معرفت و            وي
 :کندما تأکید می

 خاموش کن ز گفت و گو گر گویدت کسی            
 

 دروغ»ادا  و صوت نیست سخن راجز حرف«
 )١٣٧٣٢/ک                                       (

برای سخن گفتن از خدا، زبانی جز زبان متعارف بشری نیاز است و بـا زبـان بـشری                        
مولوی این حقیقت را با زبـانی تمثیلـی ارائـه           . توان گشود ای به ذات خدا نمی    هیچ روزنه 

 :کندمی
 :یدوگمالمت او بدان ماند که می کن کزخمش          

 
 »هندویی تو دانم که من ترکمزبان تو نمی«

 )٢٧٠٩٠/ک                                      (
و در معـرض    » غلط« ادراک و زبان خود را همواره        ات شمس یّکلّوی در یکی از ابیات      

 عاجز و از همین رو دوبین       ی حق که ادراک بشری متعارف از مواجهه     داند؛ چرا می» غلط«
 :و کژبین است

 جفت گفتم، همیشه با غلط غلط غلط دیدم،       
 

 حولا من چشم نماندی رویت دیدمی من گر که
 )١٤١٣٧/ک                                          (

 و خاموشی را   ،ی خامی  سخن گفتن را نشانه    ات شمس یّکلّچنین در بیتی دیگر از      هم
 :شماردواه بلوغ میگ

 )٢٧٢٧٠/ک(» طفلی است سخن گفتن، مردی است خمش کردن«
ی مالمـت  کند، خود را شایستهکه خدا را با زبان توصیف می       ای موارد از این   و در پاره  

 :یابدمی
ــد   ــان نگنجـ ــان جـ ــدیثت در دهـ حـ

 
ــویم، زهـــی رو  ــان گـ ــدیثت از زبـ حـ

 )٢٣١٤٥/ک(                                   
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١٣٤ 

آیـد پوسـت    مـی چه در باب خدا به قالب سـخن در        وی در مواردی بر آن است که آن       
 است که   اما ذات خدا امری نهان    . روداست و ساحت گفتنی و شناختنی خدا را نشانه می         

 :نه شناختنی است و نه گفتنی
است   غیب سخن این جان که گویممیپوست خن در س                     

 
 مکان استگنجد نه آن را گفتن ا  مینه در اندیشه

 )٣٥٣٦/ک                                               (
ل و کند که زبان تحمّگیری از تمثیل  بر این حقیقت تأکید می   در بیتی دیگر با بهره    

چـه در وصـف حـق بـه بیـان در             آن ،به همین خـاطر   .  وصف ذات حق را ندارد     گنجایش
تـر آن   ، به و از همـین رو    . ریخته شود » اشک سقّ مَ«ست که در    »دریاآب  «چون    هم آید  می

 :است که در باب ذات حق سکوت کنیم
ببنـدم  دهان خدا به رویش وصف ز خجلم

 
ــقا   ــشک س ــر م ــا و ز بح ــرد ز آب دری ــه ب چ

 )١٨٧٧/ ک   (                                     
  

بـه نظـر موالنـا      . ظ و عبارت معلوم شود    از این رو حقیقت معنی محال است که از لف         
 جـستجوی  ی سخن در آن است که انـسان را بـر سـر ذوق و طلـب بیـاورد تـا بـه          فایده

). ١٩٣،  فیه ما فیه  (توانند مطلوب را حاصل کنند       عبارت نمی  حقیقت بپردازد ولی لفظ و    
 .ناپذیر ممکن استگفتن تنها تا مرزهای امر بیان به بیان دیگر، سخن

ی کـرد دوگانـه    ت عمـل  ناپذیری خدا و تعالی وی از ساحت زبان، ماهیّ        ر بیان  عالوه ب 
موالنا در یکـی از ابیـات   . کندی ایفا می نقش مهمّ  ان نیز در ختم کالم عارف به سکوت       زب

 زبان  فلسفۀکند که امروزه نیز از مسایل مهمّای اشاره میله به مسئات شمسیّکلّکلیدی 
گیر، زبان را واجد دو     او در این بیت با ایجازی چشم      ). ١٢٢٠ شفیعی کدکني، : ـ  نک(است  

ــد و طرفــه آندادن و نهفــتن، مــی د متعــارض، یعنــی نمــایشکــارکر کــه خاصــیت  دان
 :کندگری آن توصیف میتر از خاصیت داللتکنندگی زبان را بسیار قوی پنهان

 درج است در این گفتن، بنمودن و بنهفتن      
 

 ی نو بستی پردهیک پرده برافکندی، صد
 )٢٧٢٢٨/ک(                                      

 :کنددر مثنوی نیز به این حقیقت بار دیگر اشاره می
چون نهـاد از آب و گِـل بـر سـر کـاله             

 
گـــشت آن اســـمایِ جـــانی رُوســـیاه

 
ــد که نقـاب حـرف و دم در خـود کـشید          ــل معنــی پدی ــر آب و گِ ــا شــود ب ت
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١٣٥

  
اسـت  طق کاشف گرچه از یک وجه من    

 
ــت   ــف اس ــرده و مُکنِ ــه پ ــک از دَه وج لی

 
 )٢٩٧٣ -٢٩٧١: ٤/م(                                                                        

ی زبـان را بـه تـصویر        یت دوگانـه  آمیـز ایـن خاصـ      و در موضعی دیگر با لحنی گالیه      
 :کشد می

ــر  ــانی ب ــان تــو بــس زی وَری ای زب
 

 را؟ـن تـم مـه گویـویی گویا، چتون     چ

ای زبان هـم آتـش و هـم خرمنـی          
 

چند ایـن آتـش دریـن خـرمن زنـی؟          
 

کنـد در نهان جان از تو افغـان مـی        
 

کنـد گرچه هـر چـه گـوییش آن مـی         
 

پایـان تـویی   ای زبان هم گـنج بـی      
 

درمــان تــوییای زبــان هــم رنــج بــی
 

 ی مرغان توییهم صفیر و خدعَه     
 

ــیسِ  ــم ان ــویی ه ــران ت ــشتِ هج  وح
 

امـان؟ دهـی ای بـی    چند امانم مـی   
 

ای تــو زِه کــرده بــه کــینِ مــن کمــان
 

 )١٧٠٤ -١٦٩٩/ ١:م(                                                                         
عدادی زبان نیز   کند، از نقش اِ   که  وجه نهفتن زبان را نقد می        ، وی با آن   در عین حال  

پایان سلوک عارف با تمثیلـی      عدادی را در مسیر بی    موالنا نقش تمهیدی و اِ    . افل نیست غ
لـک و آسـیا     او برای بیان نقش لفظ و زبان از تمثیل لـک          . فهماندخوبی به مخاطب می    به

کند و آسـیا را نیـز       لک گندم را آرد نمی    شده، لک از دیدگاه او در مثال یاد     . گیردبهره می 
ل  . کند، فرستادن گندم از دلو به آسیاسـت لک می کاری که لک تنها. گرداندنمی در ممثـَّ

آورد انسان را از رعونت و خودی به در می) گفتن در باب مسایل عرفانی سخن(نیز منطق 
 :شوده رهنمون میو او را به سوی فنای فی اللّ

 لک است منطق، بر آسیای معنیچون لک      
 

  مقنّنلکطاحون ز آب گردد نه از لک 
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١٣٦ 

ــرادر گنــدم ز دلــو بجهــد لــکزان لــک   ای ب
 

 افتد گردد خوش و مطحّندر آسیا در 
 
 

لک بیان تو از دلو حـرص و غفلـت          وز لک        
 

 در آسیا در افتی یعنی رهی مبیّن 
 

 )٢١٥٥٠-٢١٥٤٨/ک(                    
کند یاد می» موج سخن «ی زبان با تعبیر     عدادی و برانگیزاننده  وی گاهی از این نقش اِ     

  :همراه دارد ای با خود بهه شمّاکه از عالم معن
ــجل   ــا و سِ ــر ایم ــق و غی ــرِ نط غی

 
ــزد ز دل        ــان خی ــزاران ترجم ــد ه ص

 )٢٠٨: ١/م               (                      
لیک چون موج سخن دیدی لطیف         
 

بحــرِ آن دانــی کــه باشــد هــم شــریف
 

موج اندیـشه بتاخـت    چون ز دانش        
 

از ســـخن و آواز او صـــورت بـــساخت
 )١١٣٩ -١١٣٨: ١/م(                        

 :کند که در این ساحت سکوت ارجح است وی باز هم تأکید می،با وجود این
 زند و لیک آن بهاگرچه موج سخن می     

 
 

 که شرح آن به دل و جان کنی، به لب نکنی
 )٣٢٦٠٥/ک(                                        

 در تمامی موارد موالنا نهایتاً مخاطب خود را به خاموشـی دعـوت              ،بینیمکه می  چنان
ناپذیری خدا و ضـعف     ی این گفتار خواهیم دید که موالنا، عالوه بر بیان         در ادامه . کندمی

نـان  سـکوت نـزد وی از چ      . کنـد زبان ما، چه دالیلی برای دعوت به خاموشـی ذکـر مـی            
را بـه عنـوان     » خمـوش « در غالـب مـوارد       شـمس  اتیّکلّجایگاهی برخوردار است که در      

 .خواندکند و با این روش مکرراً به سکوت فرا میص خود انتخاب میتخلّ
 
  چرایی خاموش شدن و دعوت به خاموشیـ٢

 برای دعوت به سکوت دالیل گوناگونی، شـامل دالیـل           ات شمس غزلیّ و   مثنویموالنا در   
کند این  ه می ای که در این میان جلب توجّ       نکته.  شمارد، و زبانی بر می    القی، معرفتی اخ

زبانی دارد و نه ـ  شی عمدتاً دلیل معرفتی دعوت موالنا به خاموشمس اتغزلیّاست که در 
 دعـوت بـه      از بیـان دالیـل اخالقـیِ       مثنـوی  و   اتغزلیّ ،با وجود این  . وانیر ـ   تی اخالقی علّ
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١٣٧

 دعـوت   اختصار به برخی دالیل اخالقیِ     جا نخست به  در این . لی نیست ره خا س سکوت یک 
زبـانی را بررسـی       ــ   تـری دالیـل معرفتـی     پردازیم و سپس با تفصیل بـیش      به سکوت می  

 .کنیم می
 

  روانی دعوت به سکوت ـ دالیل اخالقیـ١ـ٢
نـی   روا - و در مواضعی از مثنوی به برخی علل و دالیل اخالقـی            ات شمس غزلیّموالنا در   

ر بـه برخـی از ایـن دالیـل اشـاره         واجـا فهرسـت   در ایـن  . کنددعوت به سکوت اشاره می    
 :کنیم می

 : معکوس عقل و سخن گفتنرابطۀ )١
مردِ کـم گوینـده را فکرسـت زَفـت         

 
قشرِ گفتن چـون فـزون شـد، مغـز رفـت           

 
پوست افـزون بـود، الغـر بـود مغـز          

 
نغـز  پوست الغر شد، چو کامـل گـشت و        

 )١١٧٨ -١١٧٧: ٥/م(                       
  :خاموشی و نجات)  ٢

بشنو» من صمت نجا   «خبر کن، خموش    
 

جـــوی مـــا روا دارد اگـــر رقیـــب ســـخن
 )٩٨٢٤/ک(                                        

ت گفتن  موجب پریشانی ضمیر  و خاموشی  باعث جمعیّ           از دیدگاه موالنا، سخن   )  ٣     
 :خاطر است
 را بنــد کــن و جمــع بــاشناطقــه

 
ــود  ــشان شـ ــو پریـ ــمیر تـ ــه ضـ گرنـ

 )١٠٦٢٠/ک(                                  
 چه، مخاطـب تـاب      .گاه خاموش شدن عارف به دلیل مراعات حال مخاطب است         ) ٤

 :هضم حقیقت را ندارد
 های او راخامش که گر بگویم من نکته    
 
 

 از خویشتن برآیی نی در بود نه بامت   
 )٤٥٩١/ک(                                     
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١٣٨ 

 : ١سکوت و رازپوشی) ٥     
ــرُش  ــیرینی نشــستم روتُ ــن ز ش م

 
ــارم  خمُـــش  ــسیاری گفتـ مـــن ز بـ

 
ــان  ــا از دو جه ــه شــیرینی م ــا ک ت

 
ــان  ــد نهـ ــرُش باشـ ــاب رُوتُـ در حجـ

 )١٧٦١ -١٧٦٠: ١/م(                        
  )١٣١/ک( گفتمی خاموش کن آخر دمی، دستور بودی

 )٢٤٢/ک(خامش که این گفتار ما می پرّد از اسرار ما 
 :خوانددر ابیات زیر نیز رازپوشی را دلیل دعوت به سکوت می

، )٥٨١٩/ک(،  )٤٨٢٢/ک(،  )٤٧٧٤/ک(،  )٢٢٨١٢/ک(،  )٢١٨٠٨/ک(،  )١٠٦٨/ک(
 )١٩٣١٩/ک(

ات منفـی  گاه دعوت موالنا به خاموشی از باب بر حـذر داشـتن سـخنوران از تبعـ               ) ٦
تی تخـدیری دارد و موجـب       سخنوری اسـت؛ چـه، از دیـدگاه موالنـا، سـخنوری خاصـیّ             

 :شودم در انسان میهای کاذب و باعث بروز توهّسرخوشی
خامش کـن و جـاه گفـت کـم جـوی           

 
ــگ دارد  ــزاج بنــ ــاه مــ ــاین جــ کــ

 )٧٢٣٥/ک(                                    
 :خاموشی و پرهیز از کبر) ٧

 فت زبان کبر آورد کبرت نیازت را خوردگ      
 

 شو تو ز کبر خود جدا در کبریا آویخته
 

 )٢٤١٦٦/ک(                          
 
  زبانی دعوت به سکوت ـ دالیل معرفتیـ٢ـ٢

ی اصلی بحث ما در این مقاله بر رکن معرفتـی و زبـانی دعـوت بـه سـکوت در                     تکیه
تـرین دالیـل معرفتـی و زبـانی         جا به مهم   در این  ،ینابنابر. ات سلبی است  هیّچارچوب اال 

 .کنیمسکوت اشاره می

_____________________________________________________________ 
ـ       الب .١  رازپوشـی در لـسان عارفـان بـر        پژوهـان راز و   ه داشـت کـه بـه زعـم برخـی عرفـان            تّه باید به این نکته توجّ

جا ما بـه    ا در این  امّ. آیدبدین معنا که راز اساساً در قالب کالم در نمی         . کندناپذیری احوال عرفانی داللت می     بیان
، از این مـوارد چنـین بـر         به سخن دیگر  . کنندره می ایم که ظاهراً به وجه اخالقی رازپوشی اشا       شواهدی پرداخته 

 .داردا عارف خود را از بیان آن بر حذر میپذیر است امّآید که این راز بیان می



 

 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
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١٣٩

 ت محدود زبان در بیان حقایقدعوت به خاموشی و  ظرفیّ ـ١ـ٢ـ٢ 
ـ حقیقت  در خصوص امر الوهی هرگـز در قالـب کلمـات    ـ »سخن«یا به تعبیر موالنا   

 :گنجدنمی
دهان نگنجد آن سخن کو بنبشت در      بس،که       

 
 مه ذرّه ذرّه را باز کشی دهان کنیگر ه

 )٢٦٠٧٩/ک                                    (
کننـده اسـت و     وصف و بیان از دیدگاه موالنا دو شرط دارد که یکی مربوط به وصـف              

آید که هیچ یک از طرفین واجد دو شـرط          گاه پیش می  . دیگری به موصوف مربوط است    
 :بیان نیستند

شیار نیـست  من چه گویم یک رگـم هـ       
 

ــار نیــست  ــه او را ی ــاری ک شــرح آن ی
 

ماننـدی، از   خویشی است و موصوف نیز به دلیل بی       جا واصف در حال فنا و بی      در این 
پذیر چنین نیاز به مثل و مانند برای تشبیه و توصیف، از سوی دیگر، توصیفسویی، و هم

 .ماند عارف نمیای جز سکوت برای  ، چارهرو از این) ٩٤-١/٩٣روزانفر، ف(نیست 
ـ   موالنا صراحتاً زبان و سـاحت فـراخ زبـان را صـرفاً واسـطه               ،به همین خاطر   ی ای تلقّ

زبانی ، و نا  ی زبان، آن سری بودن    اتمثیل ذیل نقش واسطه   . کند که باید از آن گذشت      می
 :نمایدخوبی می بودن حقیقت و ارزش نهایی سکوت را به

 و هست دنیا پل که حرف و صوت ز دنیاست مپذیر هازحرف بگذر و چون آب نقش     
 )١٤٣٦٨/ک                                       (

جا مشاهده کـردیم کـه      در آن .  زبان اشاره شد   ت دوگانۀ  این بحث به خاصیّ    در مقدمۀ 
موالنـا  . دانـد اش مـی  گـری ت بیان تر از خاصیّ  گری زبان را بسیار قوی    ت نهان موالنا خاصیّ 
 :داند و از دیدگاه او باید این لباس را رها کرد و لباس می،ن، حجابزبان را تعیّ

کـردم  لباس حرف دریدم سـخن رهـا      
 

 بخـسب  ای مـر تـو را قباسـت       تو که برهنه  
 )٣٤٣٦/ک(                                    

انگیـزی  کند و به همـین جهـت موالنـا از گرد       گفتن روح انسان را غبار آلود می       سخن
 :دارد میسخن باز

وی ما چون برسی به کوی ما، خامشی است خ                         
 

 زان که ز گفت و گوی ما، گرد و غبار می رسد
 )٥٨٤٣/ک(                               
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١٤٠ 

ی نطق را نیز    ی قوه ی بخشنده کند که حتّ  گفتن چنان غبار و حجابی ایجاد می       سخن
 :شود به سکوت دعوت می،رو  ایناز. توان تشخیص داددر آن غبار نمی

 یابمبخش را نمیخود سخن بس کن از گفت کز غبار سخن      
 )١٨٣٦٣/ک(                                

 :کنددر مثنوی نیز به همین معنی با زبانی دیگر اشاره می
نخُآیـد سـ   آلـود مـی    سخت خـاک  

 
ــن    ــد کُ ــه بن ــرِ چَ ــد، سَ ــره ش آب تی

 
ف و خـوش کنـد     تا خدایش باز صـا    

 
او کــه تیــره کــرد هــم صــافش کنــد 

 
هین به جاروب زبـان گَـردی مکـن        

 
چـــشم را از خـــس ره آوردی مکـــن

 
رو  کند و از ایـن    گر است و روشن می     از جهتی بیان   زبان همچون شمشیر دودم است،    

خـاطر دامـن از      و از سوی دیگر راهزن است و بـه همـین             ،آویزدموالنا به دامان شعر می    
 :چیندسخن فرو می

ــخن دو رو دارد  ــل سـ ــه اصـ بـــس کـ
 

یـــک ســـپید و دگـــر ســـیه فـــامش 
 )١٣٦٣٩/ک(                                   

 : دیدتوان زبان را در این دو بیت نیز میۀ پوشانند- نمایندهت دوگانۀخاصیّ
ــه ــه را دانــ ــسازگفتــ ــای دام مــ هــ

 
گفــت اســت ایــن گرفتــاری    کــه ز

 
ــه ک ــت   گ ــل اس ــه قف ــت و گ ــد اس لی

 
گــــاه از او روشــــنیم، گــــه تــــاری

 
 :دهدسکوت را ترجیح ميگری زبان، ه به واسطۀ ویرانجاست کو در این
ــی ــان گفتنــ ــی ای جــ ــا بگفتمــ هــ

 
ــی  ــیدمی ز ویرانــــ ــر نترســــ گــــ

 )٣٣٧٣٤/ک(                                   
 :ناپذیریدعوت به خاموشی و بیانـ ١ـ٢ـ٢

 . عنوان یکی از دالیل فرورفتن به خاموشی یاد شده است ناپذیری بهاز بیان، مهدر مقدّ
 از همـین    دانـد و   در موارد پرشماری، خدا را اساساً بیرون از گنجایش بیان می           موالنا

 :کند  روست که خاموشی پیشه می



 

 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
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١٤١

 ن دیگر نگویم بیش و کمنگنجی در بیا چون می خامش کنم، بندم دهان تا بر نشورد این جهان                  

 )١٤٦٥٧/ک(                                   
  را ییابیند ولی به هـیچ روی معنـ       عارف خود را و حال خود را از زبان و لفظ برتر می            

 :بیند کند، پذیرای لفظ نمیکه در درون خود حس می
هــین خمــش کــن، از آن هــم افــزونیم

 
کــه بــر الفــاظ و بــر زبــان گــردیم     

 )١٨٤٧٥/ک(                                   
  به خاموشی و رهایی از عالم مادیدعوتـ ٢ـ٢ـ٢       

  ـ   دنیاۀ یعنی نشئ ـ    یکی از دالیل دعوت موالنا به خاموشی، تعلق زبان به این عالم
 :داندو در خور ترک می» غداره«است در حالی که موالنا این عالم را 

 عـالم اسـت    خامش کـن گفـت از ایـن       
 

ــداره را   ــالم غـ ــن عـ ــن ایـ ــرک کـ تـ
 

 )٢٨٧١/ک(                                  
 دعوت به خاموشی و حفظ وحدتـ ٣ـ٢ـ٢

انسانی که در حـق فـانی       . یکی از دالیل دعوت موالنا به خاموشی حفظ وحدت است         
گفـتن از    در مقابل سخن  . زبان است بی» نیستی« عدم شده است، همچون      ، به تعبیر او   ،یا

 :است» هستی«مصادیق دویی و 
 ش الکن»أنصتوا«باش از پی  خاموش که گفت نیز هستی است

 
 )٢٠٣٦٦/ک(                            

گفـتن    ه موالنا خاموشی ذهن و زبان، ثمرۀ فنای عارف در حق است و سـخن    از نظرگا 
 :موجب بازگشت از نیستی به هستی است

 که فنا خامشی آردراهی  خمش از فانی   
 
 

 هستم به تو مکش باز زهستی رهیدیم چو
 )١٦٨١٥/ک(                                 

   
واحدنـد و از ایـن رو سـخن    »  مـن و تـو    بی« اساساً خدا و نفس      که در وحدت   درحالی

 :گفتن محملی ندارد
 پس خمش باش این سخن با کیست؟ ما همه چون یکیم بی من و تو
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١٤٢ 

 گفتن از خدا نشانۀ  سخنگیرد،تحلیل دیگری که بر اساس مفهوم قرب صورت می    در  
. گفـتن نـدارد     ، نیازی به سـخن    هی است چه، کسی که در جوار قرب اال      . دوری از او است   
 :عا، تمثیلی ذکر می کند تصویری واضح از این ادّموالنا برای ارائۀ

  کی وقت نان گویی بود نی چو نان خایی فتاور خاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی              
 )٥٧٦٨/ک(                                       

از . کنـد   هنگام مواجهه با حـق را تبیـین مـی          وی با تمثیل دیگری علّت خاموشی در      
عد است و اگر عارف به حـضور یـا وحـدت رسـیده              گفتن از حق نشان بُ     ، سخن دیدگاه او 

 :ماند الی برای سخن گفتن باقی نمی مجباشد دیگر دلیل و
 کنم پیش و پس یاد کنم، کمتا چه گویم؟ بس         

 
 کنمخوانی ا چند خطاندر حضور شاه جان ت

 )١٤٧٢٩/ک                                        (
و عـدم     بـر نقـصان    فتن در حین فنا،   گ کند که سخن  ع دیگری نیز تصریح می    در موض 
 :کند اندن بر دویی و اثنینیت داللت میبرقرار مو  کمال فنا

 »بگداخت همی نقشی بفسرده بدین آذر ای شاه همه شاهان«: مدر عین فنا گفت                  
 »تا برف بود باقی غیب است گل احمر خطاب تو هم باقی این برف است«: گفتا که              

 )١٠٨٧٩-١٠٨٧٨/ک(                    
 ، بـه تعبیـر او،     هـی و   خاموشی برای دریافت حقایق اال     ، از نظر موالنا   ،به همین جهت  

گفتن رو به سوی کثـرت       ، سخن  به عکس  ،تر است و  و حفظ وحدت مناسب   » شکار«برای  
 :شوددارد و از وحدت دور می

 العدد بالرصد فی النطق تهییج اولی الصمت         
 

 مسلمین یا جاء المدد استنصروا یا مسلمین
 )١٨٩٢٤/ک                                         (

 
  چرایی سخن گفتن به رغم دعوت به خاموشیـ٣

در این  . یما به خاموشی پرداخته   ترین دالیل و علل دعوت موالنا     مجا به برخی از مه    تا این 
نگاتنـگ و    دیگری بپردازیم که با دعوت به خاموشی ارتبـاط ت          ۀلگفتار الزم است به مسئ    

اند، قادر نیستند که این تجربـه       ی فنا را از سر گذرانده     عارفانی که تجربه  . متعارضی دارد 
ـ را   از همین رو بنـا بـه روایتـی    .  در قالب الفاظ و عبارات بریزندـ چنانکه شایسته است 

، پس از کسب     و به همین دلیل    ،» لسانه ه کلّ من عرف اللّ  «: اندی چنین فردی گفته   درباره
 .شود به سکوت دعوت می)معرفت در معنای عرفانی آن(عرفت الهی م



 

 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
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١٤٣

ـ    «: ل است گر معنایی متعارض با حدیث اوّ      امّا حدیثی دیگر بیان    ه طـال   من عـرف اللّ
 خود در قالب الفاظ و      ، ناخواسته و ناخودآگاه، از تجربۀ     که عارف پس از وصال    ؛ چرا »لسانه

فـانی کـه خاموشـی را یگانـه     عار. کنـد  میعبارات، چیزهایی را به مخاطب ناعارفش ارائه     
امـر  «ترین سخن را در بـاب       اند که بیش  دانند، همان کسانی  گفتن از خدا می    روش سخن 

 ).٧٨ـ٧٤ شیمل،(بر زبان آورده اند » انیعرف
چون مولوی و مایستر با وجـود       همعارفانی  له بپردازیم که چرا      اینک باید به این مسئ    

از دانان    الهی از بسیاری از   های خاموشی، بیش  ردن فضیلت و برشم ر به سکوت    دعوت مکرّ 
 خود عارف باید جست کـه در  اقضنمتعلت اصلی را در وجود . اندامر متعالی سخن گفته   

در موالنا .  در عین حال هم خاموش است و هم گویا فنا نه خاموش است و نه گویا وحال
 :کندترین نحو تبیین میابیات ذیل این حقیقت را به به

مــن شــدم عُریــان ز تــن او از خیــال    
 

خـــرامم در نهایـــاتُ الوِصـــال  مـــی
 

ایــن مَباحــث تــا بــدینجا گفتنیــست    
 

هر چه آیـد زیـن سـپس بنهفتنیـست         
 

ور بگـــویی ور بکوشـــی صـــد هـــزار   
 

هــــست بیگــــار و نگــــردد آشــــکار
 

ــود     ــن ب ــپ و زی ــیرِ اس ــا سَ ــه دری ــا ب ت
 

بعـــد ازینـــت مرکـــبِ چـــوبین بـــود
 

ــ   ــه خ ــوبین ب ــبِ چ ــتمرک شکی ابترس
 

خـــاص آن دریاییـــان را رهبرســـت  
 

ایـــن خموشـــی مرکـــبِ چـــوبین بـــود
 

ــود   ــین بـ ــشی تلقـ ــان را خامـ بحریـ
 

ــی     ــت م ــه ملول ــی ک ــر خموش ــده کن
 

ــره ــی   نع ــو م ــشق آن س ــایِ ع ــده زن
 

و آن کسی کِش مرکبِ چـوبین شکـست            
 

ــست  ــود ماهِیَ ــه شــد در آب، او خ غرق
 

ــست    ــا نادری ــه گوی ــست و ن ــه خموش ن
 

ــالِ ــام نیـــست حـ ــارت نـ  او را در عبـ
 



     

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١                                                دو فصلنامه فلسفه و کالم اسالمی، دفتر                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

            
١٤٤ 

هر دو، هست آن بوالعَجب     نیست زین دو       
 

شـــرحِ ایـــن گفـــتن برونـــست از ادب   
 )٤٦٣٢ -٤٦١٩: ٦/م(                         

گفـتن وی بـه رغـم دعـوت بـه            رادوکس بودن وجود عارف، برای سـخن      اما فارغ از پا   
 .توان دالیلی بر شمردخاموشی می

گفـتن از خـدا و    کند که در سخناتی شکایت میهیّ االی از تنگناهایموالنا خود گاهی  
 خدا وی بر آن است که دربارۀ. کندز می به او برو)می آندر معنای متعارف و عل (معرفت  
 :توان سکوت کرد و نه به هر طریق و از هر دری سخن گفتسره مینه یک

 نی مستور و نه ظاهر نی، دور بحری است از ما          
 

 شدنخامش او از کفرهم نی، دستور زدندم هم
 

شـد  خاموشیت تعطیـل  گفتن از او تشبیه شد،              
 

 ج لنا یا ذا المنندرمان بود، فرّ این درد بی
 )١٨٩٩٨-١٨٩٩٧/ک                              (

نـا  گفـتن را      گاهی موال . کنداین دوگانگی در بسیاری از موارد در آثار موالنا بروز می          
سـری و   داند و در برخی ابیات سخن گفتن را امری آن          یا بیهوده می   ،زنندهناکافی، آسیب 

جـا آمـده و بـه         ایـن دو رأی یـک      ٧٠٦در غزل شـمارۀ     . کندی می ی حق تلقّ  نشان جذبه 
 :گو میان موالنا و موالنا مطرح شده استو صورت گفت

ــلّ     ــاطق ک ــیش ن ــه پ ــه ب ــن ک ــس ک   ب
 

ب آمــــدگویــــای خمــــش مهــــذّ  
 

ــوه   ــان ز جل ــروس ج ــه ع ــن ک ــس ک ب
 

بــــــا نــــــامحرم معــــــذّب آمــــــد
 

ــک  ...  ــوری آن ــه ک ــنم ب ــس نک ــن ب م
 

انـــــدر ره دیـــــن مذبـــــذب آمـــــد
 

خــامش کــه بــه گفــت حــاجتی نیــست 
 

ــذب   ــون ج ــصب «چ ــت فان ــد» فرغ آم
 

ــق اســت   ــذب ح ــده ج ــتن بن ــود گف خ
 

ــد    ــرب آمـ ــده اقـ ــه بنـ ــده بـ ــز بنـ کـ
 )٧٣٩٣-٧٣٨٨/ک(                             

 :پسنددو از همین روست که گاهی گفتن و گاهی خاموش شدن را می
ــدا دارد و در ــه ص ــست    کُ ــم ه ــامت ه ــان زر ص ک

 
اسـت  و گـه گفـتِ مواسـا چـه خـوش           بودنخمش گه

 )٤٣٨٣/ک                                          (



 

 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٤٥

گفتن به رغـم      ت و سخن  نا برای رفع تعارض از این وضعیت، یعنی دعوت به سکو          موال
در ادامه برخـی از ایـن علـل و          . نحو پراکنده علل و دالیلی ذکر کرده است        این دعوت، به  

 .  کنیمدالیل را مرور می
 

  به سخن در آمدن عارف از جانب خداـ١ـ٣
اختیـاری عـارف در     شـمارد، بـی   گفتن عارف بر مـی     تی که موالنا برای سخن    ترین علّ مهم

، رو از این . ی تقلیب حق قرار دارد    جه در پن   مرحله عارف در این  . استهنگام فنا و نیستی     
وی ایـن حقیقـت را بـه کمـک          . آیـد مـی کند عارف به سـخن در      حق اراده می   گاه که  آن

های چنگ و نـی     ها به تمثیل  ترین تمثیل  مهم از جملۀ . کندهای مختلفی بیان می   تمثیل
 :توان اشاره کردمی

 کنیزاری از ما نی تو زاری می زنیما چو چنگیم و تو زخمه می
 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

 )٥٩٩-١/٥٩٨:م (                                                                        
 : کند نیز در بیتی از زبان حق همین مطلب را بیان میدیوان کبیردر 

رنای منی، بی لب مـن نالـه مکـن         چو س  تو
 

تا چو چنگت ننـوازم، ز نـوا هـیچ مگـو           
 )٢٣٥١٢/ک(                                    

 موالنا قرب به حق، فنای نفس در حق و بقـای نفـس بـه حـق را                   ،بینیمکه می  چنان
ذ مـا رمیـت ا    «ی   زیر وی به کمک آیه     در بیت . داندی سخن گفتن عارف می    کنندهتوجیه
 : کندشکستن سکوت را توجیه می» رمیت

ــی ویــست  ــا رمیــت اذ رمیــت ب م
 

همچنین قـال هللا از صـمتش بجـست        
 )٢٢٤٦: ٦/م(                                  

ای از جانـب  در هنگام سکوت را نشانه  » جوشیدن نطق از دل   «و در موضع دیگری نیز      
 :داندحق می

ســرّ او را چــون شناســی؟ راســت گــو
 

ــیش او  گ ــشینم پ ــامش ن ــن خ ــت م ف
 

ــویِ دَرَج   ــنم سـ ــلَّم کـ ــبر را سُـ صـ
 

ــرََج     ــامِ فَـ ــرِ بـ ــر سـ ــرآیم بـ ــا بـ تـ
 

ــم   ــضورش از دلـ ــد در حـ ــم  ور بجوشـ ــادی و غ ــن ش ــرون ازی ــی بی منطق
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١٤٦ 

  
ــه مــن  ــدانم کــو فرســتاد آن ب مــن ب

 
ــن    ــدر یَم ــهیل ان ــون سُ ــمیرِ چ از ض

 
در دلِ مــن آن ســخن زان مَیمنــه ســت 

 
ــبِ د ــه از دل جان ــتزآنک ــه س ل روزن

 )٤٩١٦ -٤٩١٢: ٦/م(                         
خواند که   مظهر و خاموشی وجود مطلق را رسمی کهن می         گفتنِ چنین وی سخن  هم

 :کنداز آن گریزی نیست و این وضعیت را به خاموشی دریا و خروش موج مانند می
ــاق ــت   یّب ــف اس ــه حی ــو ک ــزل مگ  غ

 
ــاموش   ــت خـ ــار و دوسـ ــا در گفتـ مـ

 
چه کنم؟ کـه رسـم کهنـه اسـت         لیکن  

 
ــوش   ــوج در جـ ــاموش و مـ ــا خـ دریـ

 )١٣١٣٠-١٣١٢٩/ک(                        
 

  اضطراری درونیگفتن به واسطۀ  سخنـ٢ـ٣
کند که  بایـد دهـان   ، سخن را به نجاسات مانند میات شمسیّکلّموالنا در یکی از ابیات      

 وقوع پیـاپی حـوادث از ایـن محرّمـات      گاهی بر اثر ،ولی با وجود این   . را از آن طاهر کرد    
 :توان دوری جست و از توبه شکستن گریزی نیستنمی

منطق از کردم طهارت گفتن   از دست بشستم         
 

 بشکستم توبه وضوی شد پیاپی چون حوادث
 )١٥٠١١/ک                                      (

 بورگـل، : ـ  نکـ (کنـد   بیه مـی  تـش  گفتن را به خارش شدید سـر       وی ناگزیری از سخن   
او از . کنــد اضــطرار توصــیف مــیگفــتن را از ســر  نیــز ســخنمثنــویو در ) ١٥٠ـــ١٤٩
 :»ی دل از ضعیفی بشکندشیشه«گفتن ناگزیر است مبادا  سخن

ــابم چنــین و صــد چنــین  ور دهــان ی
 

تنـــگ آیـــد در فغـــانِ ایـــن حَنـــین
 

این قَدَر هـم گـر نگـویم ای سَـنَد          
 

ــشۀ ــعیفیشیــ ــشکند دل از ضــ  بــ
 )١٨٨٦ -١٨٨٥: ٥/م(                         

 :کندو در تمثیل دیگری اضطرار از سخن گفتن را به حال قورباغه تشبیه می
همچو چَغـزیم انـدر آب، از گفـت الَـم          

 
وز خموشـــی اِختناقـــست و سَـــقَم  

 )٤٣٨٨: ٦/م                                   (



 

 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
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١٤٧

 ی به خدا و خلقورز سخن گفتن از سر عشقـ٣ـ٣
 سـوز دل و عـشقی    گفته شد که موالنا برخی اقـوال تـشبیهی را کـه از          یندر گفتار پیش  

وی در باب سکوت و شکستن سکوت نیز به نقش          . داردده باشد، روا می   درونی به زبان آم   
 و بـا بیـانی عـاطفی، عـشق الهـی را             دیـوان شـمس   از جملـه در     . کنـد عشق اشاره مـی   

 : کندی مین تلقّی وی به سخبرانگیزنده
 های زلفش از عشق می شمارم من حلقه      

 
 ور نه کجا رسد کس در حدّ و در شمارش

 
گفـتن   صحبتان در سـخن   ش همراهی و کشش هم     به نق  دیوان کبیر و در بیت دیگری از      

ی وی، در طریق نیستی عارف از گفتار فارغ است و اساساً نیـازی              به گفته . کنداشاره می 
 مـصاحبان  دارد، رفاقـت و کـشش  مـی آن چه انسان را به گفتن وا. نیستن به سخن گفت 

 : است
ــای جــذب رفیقــان کــشید حــرف  آهــن رب

 
 نی در این طریق ز گفتار فارغیم ور

 )١٧٩١٦/ک(                              
 :داند خاطر تشنگی یاران می نین در جایی دیگر ترک سکوت را بهچهم

یــن یــاران؟ ایّخمــوش کــی هلــدم تــشنگ
 

 مگر که از بر یاران به یار غار روم؟
 )١٨٠٩٨/ک(                             

 ی تعلیمی سخن جنبهـ٤ـ٣
وی در  . به باور موالنا یکی از فواید سخن گفتن از حق تعلـیم و راهبـری دیگـران اسـت                  

ف خـدا را    از جمله در ابیات زیر توصی     . کنده اشاره می  مثنوی در چند موضع به این قضیّ      
 : داندبرای راهبری دیگران ضروری می

ــول  ــو بگذشــت از درکِ عق ــدر ت ق
 

ــضول  ــدر شــرح تــو شــد بوالفُ عقــل ان
 

گرچه عاجز آمد ایـن عقـل از بیـان            
 

ــد در آن   ــشی بایــ ــه جنبــ عاجزانــ
 

ــدرکُ  ــهُ ال یُـــ ــیئاً کُلُّـــ اِنَّ شَـــ
 

ــرَکُ  ــهُ ال یُتــــ ــوا اَن کُلُِّــــ اِعلَمُــــ
 

حابگــر نتــانی خــورد طوفــانِ ســ
 

کی توان کـردن بـه تـرک خـوردِ آب؟          
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نیـــاری در میـــان راز را گـــر مـــی 
 

ــشرِ آن درک ــن از قـ ــازه کـ ــا را تـ هـ
 

ها نـسبت بـه تـو قـشرست لیـک          نُطق
 

هــا مغزســت نیــکپــیشِ دیگــر فهــم
 

آســمان نــسبت بــه عــرش آمــد فــرود
 

ورنه بـس عالیـست سـویِ خـاک تـود          
 

ــد    ــا رَه برن ــو ت ــفِ ت ــویم وص ــن بگ م
 

ن کـز فـوتِ آن حـسرت خورنـد         پیش از آ  
 

ــیّ  ــورِ حقّ ــان  ن ــذّابِ ج ــن جَ ــه م  و ب
 

ــم  ــاتِ وه ــق در ظلم ــانخَل ــد و گم ان
 )٢٣ -١٥: ٥/م(                                

 
 ناپذیرياي بر بیان قرینهۀگفتن به منزل  سخنـ٥ـ٣

. داندپذیري مي نا بر بیان  آمیز پرگویي را دالّ   و سرانجام در مواردي موالنا به نحوي تناقض       
. افکنـد گفتن در آثار موالنا نقاب از رخ بر مي  ترتیب یکي دیگر از کارکردهاي سخن     بدین  
 : کند زیر موالنا با استشهاد به بیتي به این مطلب تصریح ميۀدر نمون

ــان ســخن « ــا مردم ــتن حــرام دارم ب گف
 

چون حدیث تو آیـد سـخن دراز کـنم         
 

د اوست به زبان نتواند آوردن؛ و در کدام زبان          چه مقصو سخن دراز کسی گوید که آن     
مـا وسـعنی سـمائی و ال        "گنجد کـه    و دهان گنجد آن سخن که در زمین و آسمان نمی          

 ). ٢٢٢ ،مکتوبات (»"ارضی
 
 نتیجه

نگر مسلمان، و به ویـژه در میـراث عظـیم موالنـا، هنگـامي               سکوت در آثار عارفان سلبي    
 تعـالي   ۀهاي زباني و بیان نقیضي به هیچ روي از عهـد          یابد که ترفند  اتي مي هیّکارکرد اال 
گذاشتن به وادي حیـرت و ادراك        از گام   موالنا پس . آیندنميمعرفتي خدا بیرون    -وجودي

» هـم آن  هم این اسـت و      «و در عین حال     » نه این است و نه آن     «این حقیقت که خداوند     
ز اسماي کثیـر و پرگـویي       دان ا  خواند؛ سیر عارف و الهي    ميمخاطب خود را به سکوت فرا     

 عمدتاً بـا  دیوان کبیرموالنا در  . انجامدگویي و اختصار و در نهایت به سکوت مي        به گزیده 



 

 اي الهیاتی سکوت در آثار موالناکارکرده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٤٩

 هـم دالیـل     مثنـوي که در   حال آن . کندذکر دالیل معرفتي و زباني به سکوت دعوت مي        
 .رواني را  ـمعرفتي و زباني را مدّ نظر دارد و هم دالیل و علل اخالقي

کند و در برخي    گفتن اشاره مي   برخي ابیات به رابطۀ معکوس عقل و سخن       مولوي در   
بخشيِ سـکوت،   چون نجات اي هم دیگر از اشعار خود مخاطب را به دالیل اخالقي و رواني          

ـ      ،پرهیز از پریشانی ضمیر    ت خـاطر بـه مـدد خاموشـي، مراعـات حـال              و نیل بـه جمعیّ
 از خودبیني و غرور، به وري و پرهیز سخنۀت فریبندمخاطب، رازپوشی و پرهیز از خاصیّ   

ـ کلّهـاي    در بسیاري از غزل    ،ا از سوي دیگر   امّ. خواندميسکوت فرا  و نیـز در    ات شـمس    یّ
ـ   اي هـم  برخي ابیات مثنوي براي دعوت به سکوت، دالیل معرفتي و زباني           ت چـون ظرفیّ

یي از ناپذیري خدا و تالش بـراي حفـظ وحـدت و رهـا    محدود زبان در بیان حقایق، بیان  
 .شماردزبان بشري بر مي

کنـد کـه چـرا بـه رغـم      الـدین تبیـین    ام آخر ضروري اسـت کـه موالنـا جـالل        در گ 
وي . هزار بیت از او به جا مانـده اسـت      د بر سکوت بالغ بر چند ده      ر و مؤکّ  هاي مکرّ  توصیه

از جمله دالیـل و عللـي کـه وي در           . در این زمینه نیز به هیچ روي خاموش نمانده است         
. آورد، اضـطرار درونـي اسـت      ي مـي  ر بـر خاموشـ    گفتن به رغم تأکیـد مکـرّ       سخنیه  توج
 این دالیـل    ۀاز جمل . کندچنین در مواضعي دیگر، وي علل و دالیل دیگري مطرح مي           هم

ناپـذیري خـدا و یـا بـه         اي بر بیان  دادن قرینه  دست  به مواردي نظیر تالش براي به     و علل   
 .  توان کردره ميسخن در آمدن عارف از جانب خدا اشا
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