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Abstract  

The concept of "silence" in Rumi's works and poems has been 

one of the concepts that has attracted the attention of scholars. 

Books and articles which have tried to explain the concept of 

silence from different mystical, theological, linguistic, etc. 

points of view have been analysed. In this research, with a 

critical-analytical perspective, while classifying and describing 

the various approaches that researchers have focused on the 

subject of silence in the works of Rumi. We will discuss the 

missing link in these studies, that is, the lack of hermeneutic 

reading of silence in the works and poems of Rumi. The 

hermeneutic silence by which the word of truth is reflected in 

the language of the mystic, has been scrutinized. 
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Introduction 
In the field of literary, mystical, philosophical studies, etc., Rumi's 

research has a large and fruitful and extensive record. It is very 

clear that the works of Rumi, both poetic and prose, are in the field 

of mystical literature. The capacities and capabilities of Rumi's 

works have made it possible to open the door to many reflections 

and research from different perspectives. One of the concepts and 

topics that have occupied the minds of researchers in recent years is 

the category of silence in the works and thought of Rumi. Research 

on the subject of silence have explained and analysed this concept 

in Rumi's sphere of thought with various approaches. Accurate 

classification of books and articles written on this subject is difficult 

due to the entanglement of concepts and approaches. In order to. 

We have tried to classify these studies thematically, including:  the 

study of Rumi's silence in the moral-mystical field, study of Rumi's 

silence from a philosophical perspective, study of Rumi's silence 

from a psychological perspective, Study of Rumi's Silence from a 

linguistic perspective, investigation of Rumi's silence based on 

prosodic weights, comparative study of Rumi's silence. We will 

briefly outline and describe each of these studies, and then, we will 

point out the missing link. 

Discussion 

What is presented in the general conclusion, is that there are 

different approaches to silence. The focal point in the studies is 

that they refer to silence as the unspoken. In other words, it is 

the silence from which the words of truth emerge and the 

mystic becomes the language of truth and in this mystical 

experience, existence is seen as a language fifes and serenades. 

Rumi in his works, has referred to this type of silence and most 

scholars, despite its description and expansion, have not gone 
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beyond the limits of Rumi's references and in this case, have not 

been the designer of a new perception of silence in Rumi's mind 

and language. Therefore, it could be said that the fundamental 

aspect of Rumi's silence and eloquence has been neglected in 

these studies. This original and fundamental feature is the 

hermeneutic reading and interpretation of silence in Rumi's 

works. That is the most important feature of silence. It should be 

noted that hermeneutics is a term coined by the authors of the 

present study under the influence of the philosophical ideas of the 

German philosopher Martin Heidegger. To further explain this 

term, it can be said that the meaning of the word hermeneutics in 

this interpretation has served the word silence and its content. 

Because silence itself, due to its fundamental nature, has an 

opening and revealing aspect and creates an opportunity for 

openings and manifestations. A trait that can also be attributed to 

the term hermeneutics according to its function. 

Conclusion 

In many studies, including articles and books on the concept of 

silence in Rumi's works and poems, not even the slightest hint 

of the hermeneutic nature of Rumi's silence has been 

mentioned, and in most cases Rumi's words about silence have 

been repeated. While showing the hermeneutic analytical 

absence of the concept of silence in Rumi's works and poems, 

we explained the hermeneutic dimension and revelation of 

silence, including annihilation and its relation to the 

hermeneutics of silence, the hermeneutic relation of silence to 

language and the hermeneutics of silence and receiving original 

speech. And in this way, we highlighted the missing link in the 

named research. 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1400.14.56.2.9 

 هایی با موضوع سکوت و خاموشیبررسی انتقادی پژوهش

  در آثار و اشعار موالنا 

  2رضا رضاپور، 1* فرزاد بالو 

 

 (02/00/0022 پذیرش: 9/20/0022)دریافت: 
 

   چکیده

است که ذهن و زبان پژوهشگران را  در آثار و اشعار موالنا از مفاهیمی« خاموشی و سکوت»

ها و مقاالتی را پژوهی، کتابکه با تأملی در کارنامۀ مولویبه خود مشغول کرده است؛ چنان

اند این مفاهیم را شناختی و... کوشیدههای مختلف عرفانی، کالمی، زبانیابیم که از نظرگاهمی

بندی و شرح رویکردهای ، ضمن طبقهشرح دهند. در این پژوهش، با دیدگاه انتقادی ـ تحلیلی

گوناگونی که پژوهشگران با محوریت موضوع خاموشی و سکوت در آثار و اشعار موالنا 

ها کجاست. این حلقۀ اند، این پرسش بنیادین مطرح شده که حلقۀ مفقودۀ این پژوهشداشته

است. سکوتی ها به سکوت از منظر هرمنوتیکی و آشکارکنندگی آن توجهی پژوهشمفقوده بی
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یابد. به تعبیر دیگر، در این وسیلۀ آن کالم حق بر زبان عارف بازتاب میهرمنوتیکی که به

وسیلۀ ساحت هرمنوتیکی سکوت میسر دانسته پژوهش، تبدیل شدن عارف به زبان حق به

 فقط از طریق سکوت صِرف موالنا در مقام عارف.شده، نه

 بررسی انتقادی، سکوت و خاموشی، هرمنوتیک. : اشعار و آثار موالنا،های کلیدیواژه

 . مقدمه  1

پژوهـی کارنامـۀ سـتر  و پربـار و     در حوزۀ مطالعات ادبی، عرفانی و فلسـفی، مولـوی  

وسیعی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که آثار منظـوم و منوـور موالنـا از    

هـای  هـا و قابلیـت  فیـت گیرد. ظربندی ژانری، در حوزۀ ادب عرفانی قرار میمنظر طبقه

هـای بسـیاری از   آثار موالنا این امکان را فراهم آورده است که باب تأمالت و پـژوهش 

هـای دور و نددیـک   منظرهای مختلف گشوده شود. از مفاهیم و موضوعاتی که در سال

ذهن و زبان پژوهشگران را به خود مشغول کرده، خاموشی و سکوت در آثار و اندیشۀ 

شده با موضوع خاموشـی و سـکوت در اندیشـه و آثـار     های انجامژوهشموالنا است. پ

موالنا، با رویکردهای گوناگون به تبیین و تحلیل این مفهوم در سـههر اندیشـگی موالنـا     

دلیـل  ، بـه ها و مقاالتی که با این موضوع نگارش یافتهبندی دقیق کتاباند. دستهپرداخته

یم و رویکردها کار دشواری است. در این مقالـه،  تنیدگی برخی مفاهپوشانی و درهمهم

هـا را در  ایم این پژوهشجهت سهولت در مقام تحلیل و با تسامح و تساهل، کوشیدهبه

بندی کنیم. شیوۀ کار بـه ایـن   ها طبقهذیل عناوینی متناسب با رویکردهای هرکدام از آن

، سـه  حلقـۀ   کنـیم ها را شرح کوتاهی مـی صورت است که نخست هریک از پژوهش

 شماریم. ها را برمیهای این پژوهشدهیم و در ادامه کاستیها را نشان میمفقودۀ آن
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 هایی درباب سکوت و خاموشی در اندیشه و آثار موالنا. پژوهش2

 . بررسی سکوت در آثار موالنا در ساحت عرفانی1ـ2

هـای موالنـا بـه قلـم     مقاالتی دربارۀ احوال و اندیشـه مجموعهآینۀ جان  ها:الف. کتاب

نـوای  »ترتیب ذیل عنـاوین  آرش نراقی است. نویسنده در فصل سوم و چهارم کتاب، به

به سکوت در مکتب عرفـانی موالنـا پرداختـه و فراینـدی را      0«سکوت خاموش»و « نی

برای رخداد سکوت در آثار و زندگانی مولوی ترسیم کرده اسـت. در فصـل سـوم، بـه     

ستای فنای موالنا و تهی شدن از خود و بازتـاب دادن سـخنان   مقام سکوت بیشتر در را

موابۀ تلقین الهی اشاره کرده و برای ایضاح بیشتر، تمویالت مورد نظر موالنـا  سویی بهآن

از نی و سرنا را نید در این باب آورده اسـت. در فصـل چهـارم نیـد، سـکوت را در دو      

در مفهـوم طریقتـی آن    لکانهساحت بررسی کرده است. نخست، سکوت را از منظر سـا 

پاالید و در عرفان موالنا ترسیم کرده که سالک با التدام به آن، ضمیر و درون خود را می

کند. در عرصۀ سکوت سالکانه، نویسنده بـه  خود را برای مراتب واالتر سلوک آماده می

ـ  اقسام سکوت، مانند سکوت اخالقی، سکوت در مقام تعلیم ه، پذیری، سـکوت رازداران

قائل است. ساخت دوم سکوت، سکوت عارفانه است که پ  از طی سـکوت سـالکانه   

رسـاند.  دهد. این سکوت، برخالف سکوت سـالکانه، عـارف را بـه مقصـد مـی     رخ می

از دل همین قسم سـکوت جوشـیده اسـت. وی ایـن      مونویباور نویسنده، غدلیات و به

ارنده، این سکوت در نخستین مرتبه کند. از نظر نگنوع خاموشی را به انواعی تقسیم می

تـرین مقـام سـکوت، یعنـی     آمید و درنهایت بـه عـالی  آمید و سه  عشقبه نوع معرفت

 انجامد.  سکوت در مقام فنا، می

نوشتۀ تقی پورنامداریان است. نگارنـده در فصـل ششـم    در سایۀ آفتاب کتاب دیگر 

« ا نگاهی به موسیقی و تصویرهای مولوی باسباب و صور ابهام در غدل»کتاب با عنوان 
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« نمای گویای خاموش و شرایط ناآگاهی در غدلیات شـم  متناقض»در بخشی مجدا به 

کنـد  پردازد. وی در این قسمت، ابتدا به خاستگاه سکوت موالنا، یعنی فنا، اشاره مـی می

و سخنان موالنا درباب سکوت را در کنـار وحـی مزنـدل بـر پیـامبر اسـالم )ص( قـرار        

ای مشـترک بـا پیـامبر    گیرد که موالنا در خاموشی خـود بـه تجربـه   د و  نتیجه میدهمی

، سـخنان  «گویـای خـاموش  »اسالم رسیده بود. وی در رفع تناقض موجود در اصطالح 

دانـد کـه بـا    کرانۀ درونی عارف مـی برخاسته از سکوت را نه از مولوی، بلکه از منِ بی

عنـوان  رسد و از زبـان موالنـا بـه   گوش می کند و بهبرقراری سکوت، آغاز به سخن می

 شود.  ای بیان میواسطه

هـا  پژوهشـی از احمدرضـا یلمـه   « صمت و خاموشی از دیدگاه عرفـا »ب. مقاالت: 

است. نویسندۀ مقاله در قدم نخست به تحلیل مفهـوم صـمت و خاموشـی در آیـات و     

ایـن منظـر   کنـد و بـه تبیـین فوایـد سـکوت و صـمت از       روایات و احادیث توجه می

عربـی  سراغ امهات آثار عرفایی ماننـد هجـویری، غدالـی و ابـن    پردازد. پ  از آن بهمی

شمرد و در ادامه بر خاموشی در رود و محاسن خاموشی را از دیدگاه این عرفا برمیمی

ها کارگیری آنبیش از سایر آثار تمرکد کرده، اقسام سکوت و هدف از به مونوی معنوی

باور نگارنده، خاموشی جدوی از مبادی سیروسلوک اسـت کـه سـبب    د. بهکنرا بیان می

 رساند.   شود و او را به سرمندل مقصود میبه کمال رساندن عارف می

« کارکردهای الهیاتی سکوت در آثار موالنا»عنوان پژوهشی دیگر در این زمینه 

وت در دو اثر نوشتۀ قاسم کاکایی و دیگران است. نویسندگان مقاله برای تبیین سک

گیرند؛  بدین موالنا، از رویکرد الهیات سلبی وام می مونوی معنویو  غدلیات شم 

معنا که موالنا در مسلک عرفانی خود، برای نائل شدن به معرفت حق تعالی از امور 

جوید و ناپذیر بهره میسلبی مانند شناختن امری ناشناخته یا سخن گفتن از امری بیان
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ازِکار این موارد پارادوکسیکال را بر زبان جاری سازد. اما از آنجا که کند ستالش می

یابد، زبان خاموش زبان آدمی را در عرصۀ آشکارسازی معرفت حق ناقص و نارسا می

تعبیر نویسندگان مقاله نهایت بزعد آورد؛ سکوتی که بهکند و به سکوت روی میمی

آورد؛ سکوتی ه منطق جان را فراهم میشناختی الهیات سلبی است که نائل شدن بزبان

کار گرفتن آن، این سکوت را فراهم دهندۀ الهیات سلبی است و موالنا با بهکه نشان

وسیلۀ ناپذیری حق تعالی بهبر سکوت برخاسته از بیانآورد. در این پژوهش، عالوهمی

بندی، در یک دستهشود. زبان، به دالیل دیگر خاموش ماندن از منظر موالنا نید اشاره می

شود: سکوت معرفتی ـ زبانی و سکوت اخالقی. سکوت به دو گروه تقسیم می

اند؛ سکوتی که برخاسته از نویسندگان بیشتر بر سکوت معرفتی ـ زبانی تمرکد کرده

درپیش گرفتن الهیات سلبی است. در قسمت سکوت معرفتی ـ زبانی، نویسندگان 

ت سلبی فرایندی را ارائه دهند که در آن، عوامل اند براساس ویژگی الهیاسعی کرده

شود. اما درست پ  از مختلف دعوت شدن به سکوت در زمینۀ امور سلبی مطرح می

شود و آن شده از الهیات سلبی اشاره میاین قسمت است که به نهایت سکوت حاصل

رغم ه بهک طوریشود؛ بهوسیلۀ آن سخنانی بر زبان عارف جاری میسکوتی است که به

باور نویسندگان آورد که بهدعوت به خاموشی، عارف سخنان بسیاری را بر زبان می

 شود.  مقاله، از سوی حق بر زبان عارف جاری می

زاده و دیگران که پژوهشی است از غالمحسین غالمحسین« حرف روییدن کالمبی»

تو اصل رازورزی در در آن، سکوت و خاموشی موالنا در آثار منظوم و منوور او در پر

سازی عالم عرفان بررسی شده است؛ بدین معنا که عارفی همچون موالنا برای نهان

آورد و در قدم نخست، زبان ظاهر را اسرار حق به سکوت و خاموشی روی می

کوشد و درست پ  از کند و سه  درجهت خاموشی زبان ضمیر میخاموش می
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گردد و زبان خاموش موالنا وی جاری می خاموشی ضمیر، کالمی از سوی حق بر زبان

آید. در این مفهوم که موالنا بدون اینکه سخنی از خود بدون اختیار وی به سخن درمی

روید و درعین خاموشی، صاحب زبانی گویا داشته باشد، سخن حق بر زبان او می

 شود.  می

در  مونویأخیر تبیینی تازه از اسباب و عوامل ت»رضا روحانی در پژوهشی با عنوان 

را با رویکردی هرمنوتیکی  مونوی، علل تأخیر موالنا در سرایش دفتر دوم «دفتر دوم

بررسی کرده است. نویسنده در خالل مباحث خود به مقام سکوت و خاموشی موالنا 

گویی، فایده و نید پرداخته و در این راستا ابعادی از سکوت، مانند برتری آن بر سخن

ی سخنانی در خاموش، را از منظر سلوکی ـ معرفتی در عرفان فضل سکوت و نهفتگ

موالنا توضیح داده است. نویسنده در کنار بحث از سکوت، به مقام صبر در مکتب 

 آورده است.  موالنا نید اشاره کرده و آن دو را در پیوند با یکدیگر 

 موالنا در ساحت اخالقی ـ عرفانی در آثار . بررسی سکوت2ـ2

زاده، ، نوشتۀ الیاس عارف«سکوت اخالقی و عرفانی در مونوی»مقالۀ  رد مقاالت:

شود که بیشتر ناظر به آفات سکوت و خاموشی ابتدا در پرتو مقولۀ اخالق بررسی می

برخاسته از زبان است و سکوت سالکانه نام دارد؛ در این معنا که در دنیای عرفان و نید 

اتی سلوک باید به سکوتی روی آورد که سبب در مکتب عرفانی موالنا، برای سیر مقدم

بر شود. عالوهرهایی از اقسام آفات زبانی، مانند آسیب به دیگران و آلودن روح، می

کند که در ذیل سکوت این، نویسنده به انواع دیگر سکوت از منظر موالنا نید اشاره می

سکوت در مقام است؛ برای نمونه اخالقی و دوری گدیدن از آفات زبان تعریف شده 

تعلیم، سکوت بر اسرار و... . از دیدگاه نویسنده، سکوت اخالقی در دنیای عرفان و 
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مراتب ای است برای دستیابی به سکوتی بهتبع آن در مسلک عرفانی موالنا مقدمهبه

تر که سکوت عارفانه نام دارد و سعی نویسنده در این مقاله برآن است که با تبیین عمیق

ی، به بیان تفاوت آن با سکوت عارفانه بهردازد و از این مسیر سکوت سکوت اخالق

عارفانه را نید تشریح کند؛ سکوتی که از دیدگاه نویسنده در مقام آن، وجود عارف به 

توان آن را به دو ساحت وسیله می شود و بدینجایگاه دیدار با حق نائل می

دۀ محقق، در ساحت وجودشناختیِ عقیشناسانه تقسیم کرد. بهوجودشناسانه و معرفت

رسد و اتحادی ناگسستنی میان او و حق این سکوت، عارف به نهایت سلوک خود می

طور کامل شود که هیچ تکوری در آن نیست و بهای وارد میآید و به مرحلهوجود میبه

شناسانه نید، عارف گدیند. در ساحت معرفتگردد و خاموشی میدر حقیقت فانی می

تواند آن را بر زبان ناپذیری، نمیواسطۀ بیانگردد؛ اما بهسب معرفتی از حق نائل میبه ک

شده باور نویسنده، این معرفت حاصلگراید. بهرو به خاموشی میجاری کند و از این 

تواند شامل جالل و شکوه یا جمال و زیبایی حقیقت آشکارشده باشد که می

ها، نویسنده آورد. مضاف بر اینک را فراهم میخود زمینۀ سکوت عارف سالخودیبه

های دیگر واسطۀ نائل شدن عارف به معرفت حق تعالی، سکوتبر این باور است که به

دهد و از نوع سکوت در مقام عشق و سکوت در مقام فنا نید برای وی رخ می

 توان حال او را توصیفشود که دیگر نمیدرنهایت چنان در مقام سکوت غرقه می

سویی خواهد از آن خارج شود؛ چراکه از آن سخنانی آنگاه نمیکرد. عارف دیگر هیچ

 رسد.به گوش جان او می

از هادی یوسفی است. نویسنده در این « خاموشی در مونوی و دالیل آن»مقالۀ دیگر 

آید، درپی ارائۀ دالیلی برای توصیۀ موالنا به خاموش که از عنوان آن برمیپژوهش چنان

است. وی در آغاز، مقولۀ سکوت را در ارتباط با نقش تربیتی  مونوی معنویندن در ما



 56شمارۀ /  00 سال                                                                                    06

دهد و نخست سکوت را در بزعد تربیت فردی ـ آن در دو انگاره مورد بررسی قرار می

اجتماعی در عالم اخالق و سه  آن را از منظر تربیت عرفانی در دنیای عرفان شرح 

مونوی ین مقدمات درباب سکوت، بر سکوت در دهد. نویسنده پ  از اشاره به امی

ترین ادلۀ موالنا برای اختیار کردن سکوت را کند و بااهمیتتمرکد می معنوی

شمرد؛ ازجمله کتمان سرّ، حضور نامحرم، حیرت، ناتوانی زبان، ناتوانی ادراک، برمی

، ترس از بینایان، جذب رحمتمراقبه، القای درونی رازها، خطا بودن بازگویی راز پیش

پیشگی موالنا اطناب و وسعت معنا. نویسنده پ  از ذکر دالیل گوناگون برای سکوت

 مونوی، در بخش پایانی مقاله، جداولی را برای ارزیابی بسامد خاموشی در مونویدر 

شده برای سکوت موالنا را نشان کند تا میدان استفادۀ هرکدام از دالیل بیانترسیم می

 دهد. 

 موالنا از منظر فلسفی در آثار سکوت. بررسی 6ـ2

مقاالتی از مصطفی ملکیان است. این کتاب بـه دو  مجموعه حدیث آرزومندیها: کتاب

چـراغ روشـنِ   »قسمت عقالنیت و معنویت تقسیم شده و آخـرین مقالـۀ آن بـا عنـوان     

به مسئلۀ سکوت پرداخته است. نویسـنده  « خاموشی و فلسفۀ سکوت در مونوی معنوی

پـردازد و  مـی غدلیـات شـم    ز مقاله، به بررسـی تخلـص خاموشـی موالنـا در     در آغا

گیرد که موالنا از اصطالح خاموشی برای تخلص بهـره نبـرده، بلکـه    درنهایت نتیجه می

بیشتر در ستایش خاموشی سخن گفته است. در ادامه نیـد، توجـه خـود را بـه فضـیلت      

جـان سِـرل دربـاب افعـال گفتـاری،      خاموشی موالنا از منظر اخالقی، با اتکـا بـر آرای   

کند. در این مفهوم که با قرار دادن خاموشی در کنـار فعـل بیـانی بـه تبیـین      معطوف می

پردازد و از سوی دیگر به ناکارآمدی و ابعاد منفی سخن گفـتن  های سکوت میفضیلت
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، کند. برای نمونه سکوت را از منظر موالنا راهی برای دریافت احـوال معنـوی  اشاره می

برندۀ پیشروی بیهوده و نارسانی زبـان و... معرفـی   کنندۀ صدق و نفاق زبان، از میاننفی

 کند.   می

، نوشتۀ علی هرمنوتیک و نمادپردازی در غدلیات شم کتاب دیگر در این زمینه 

آمده که تعریف « هرمنوتیک خاموش»آسیابادی است. در این اثر، اصطالح محمدی

، کامالً «هرمنوتیک سکوت»طالح مورد نظر ما، یعنی خاص خود را دارد و با اص

باور نویسندۀ کتاب، موالنا گردد که بهمتفاوت است. مفهوم این اصطالح به آنجا بازمی

ماند؛ ها خاموش مینمود و درباب آنمعموالً شگردهای تفسیری خود را آشکار نمی

ا از این طریق به گفت تطور صریح دربارۀ مفهوم برخی واژگان سخن نمییعنی به

واژگان جنبۀ تفسیری بخشیده باشد و مخاطب نتواند به معنا و مفهومی واحد از 

گفت که اصطالحات و واژگان دست یابد. برای نمونه موالنا در اغلب موارد دقیقاً نمی

ماند تا واژۀ چیست و از شرح صریح این کلمه خاموش می« شم »مقصودش از کلمۀ 

های گوناگونی اعم از فسیری بیشتری شود و به شم دارای ظرفیت ت« شم »

در ندد « هرمنوتیک خاموش»خورشید، شم  تبریدی و... تفسیر گردد. به بیان دیگر، 

تر کردن دایرۀ مفاهیم بعضی واژگان و اصطالحات عرفانی معنای گستردهموالنا صرفاً به

  0در آثارش است.

حلیل و بررسی فلسفۀ خاموشی از ت»سیده مریم ابوالقاسمی در مقالۀ مقاالت: 

، سکوت را در وهلۀ نخست در کنار مفهوم رازپوشی و پنهان کردن سرّ «دیدگاه موالنا

که کتمان راز و فاش نکردن سرّ یکی از دالیل مهم برای طوری کند؛ بهمطرح می

توان اسرار الهی را از شود؛ سکوتی که با آن میوجوب سکوت و خاموشی تلقی می

کارگیری سکوت یار و نامحرمان پنهان کرد. از نظر نویسنده، موالنا در بهچشم اغ
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ها و ابتکارهای شگفتی را در این رازورزانه سرآمد دیگر عارفان است؛ چراکه نوآوری

باور نویسنده موالنا با توجه به سکوت و بر این، بهعرصه ارائه کرده است. عالوه

دهد و مسائل نوینی را خرج میبتکارهایی بهخاموشی در عرصۀ اندیشگی و تفکر نید ا

کند؛ مسائلی مانند دوری از سخن گفتن، سکوت ناشی از در ساحت سکوت بیان می

موابۀ عامل غیرت، سرشار بودن خاموشی از سخنان و عبارات شیرین و خاموشی به

کوت، وسیلۀ سشده بههای آفریدهجدایی حق از باطل. نویسنده پ  از اشاره به اندیشه

ها از توجه موالنا به کند. این نوآوریهای موالنا در عرصۀ زبان نید توجه میبه نوآوری

چو »و « خاموش گویا»هایی مانند گیرد و سبب آفرینش ترکیبسکوت سرچشمه می

 شود.  می« سوسن حرف بر زبان نیاوردن

تقوی. نگارنده از محمد « زبان در زبان موالنا»ای است با عنوان پژوهش دیگر مقاله

پردازد و به بحث موالنا درباب نارسایی در این مقاله به جایگاه زبان از منظر موالنا می

رسد و از این طریق، به مبحث خاموشی و سکوت از منظر و پوشانندگی زبان می

رسد که مولوی از ورود می کند. درنهایت به این نتیجه می مونوی معنویمولوی در 

آوده است. نویسندۀ مقاله آرای حرف روییدن کالم روی میبه بی زبان عبور کرده و

 کند. موالنا درباب سکوت را صرفاً در پرتو آرای وی دربارۀ نارسایی زبان بررسی می

خاموشی و خروش در احوال مولـوی بـا   »رضا روحانی و دیگران در پژوهشی با عنوان 

 مونـوی خاموشی و سکوت در  اندهسعی کرد« تأکید بر پدیدارشناسی اصول اَسفار اربعه

ی مالصدرا مورد بررسی قرار دهنـد  اَسفار اَربعهرا براساس هرکدام از  غدلیات شم و 

را در آرای عرفـانی مولـوی تبیـین کننـد.     « گویای خـاموش »و از این طریق پارادوک  

باور پژوهشگران، تنها توضیح در ایـن بـاب ایـن اسـت کـه پـارادوک  خاموشـی و        به
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هـا در هـر   موالنا به سکوت وی در سفرهای روحانی او و شکستن این سکوتخروش 

 گردد.  سفر بازمی

موالنا و تأثیر هرمنوتیکی  ‘ناطق اخرس’نمای متناقض»با عنوان ای سرانجام مقاله 

اکبر رضادوست است. وی در این پژوهش با نوشتۀ علی« آن بر کورت آفرینندگی

، از چند منظر به بحث سکوت و «ناطق اَخرس»با عنوان گیری اصطالحی از موالنا وام

کند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه عارفی همچون پردازد و تالش میخاموشی می

موالنا با وجود توصیۀ فراوان به حفظ سکوت و خاموشی، بسیارگویی را پیشۀ خود 

نهد. منظرهایی می را بناغدلیات و  مونویوسیله پایۀ خلق آثاری چون سازد و بدین می

های عرفانی، کند، دربرگیرندۀ زمینهکه نویسنده برای پاسخ به پرسش خود اتخاذ می

ادعای نویسنده، رویکرد فلسفی تر بهشناختی و از همه مهمشناختی، عصبزبانی، روان

های است. وی با الهام از رویکرد فلسفی ـ هرمنوتیکی هان  گئور  گادامر، راه

کند. او با توجه به آرای گادامر درباب وجو میخ مورد نظر خود را جسترسیدن به پاس

برد که بنابر گفتۀ گادامر، راه به جایی می -که از آگوستین وام گرفته بود  -نطق درون 

گیرد؛ موابۀ آنچه که همواره سعی در بیان کردن آن داریم، درنظر مینطق درون را به

رسد و درنهایت نید وجود داوری و... میفهم، پیششای که گادامر از آن به پیمقوله

کند که عامل اصلی گشایش نطق درون را سبب اصلی کورت آفرینش معرفی می

نام هرمنوتیک است. فرق فارق اصطالح هرمنوتیک در پژوهش مذکور با  ای بهعرصه

در ارتباط با  ایم،  این است که ما هرمنوتیک را صرفاًآنچه ما از این اصطالح ارائه کرده

طور مستقیم در ارتباط ایم؛ حال آنکه این نویسنده هرمنوتیک را بهسکوت مطرح کرده

تعبیر دیگر، وی در پژوهش خود سکوت را صرفاً  کند. بهبا نطق درونی مطرح می
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کند که پ  از آن هرمنوتیک یا کورت آفرینش راهی برای رسیدن به این نطق تلقی می

 آورد.سر برمی

 شناختی موالنا از منظر روان در آثار بررسی سکوت .6ـ2

بررسی سخن و خاموشی سیاه و سهید در »پژوهش  مریم رضایی و دیگران درمقاالت: 

به بررسی سخن و خاموشی از « الدین بلخی و شم  تبریدیآثار موالنا جالل اندیشه و

پردازنـد.  د مـی خصوص موالنا و شم  براساس دو رنگ سیاه و سـفی دیدگاه عرفا و به

خواننـد و ریشـۀ شـعر سـهید     ایشان سخن سهید را سخن برآمده از ناخودآگاه انسان می

نیـد    مونویدانند و از می مقاالت شم امروزی را نید در تاریخ ادبیات و مخصوصاً در 

داننـد کـه   آورند و سخن سـیاه را نیـد از نـوع سـخنانی مـی     هایی میبرای آن شاهدموال

کنند. این پژوهش، بـرخالف عنـوانش، بیشـتر بـه     و تفکر آن را بیان می شاعران با تأمل

ای کوتـاه بسـنده   پردازد و درمورد سکوت و خاموشی بـه اشـاره  سخن سیاه و سهید می

گویـد  کند؛ ولی در همان بیان مختصر از جوشش گفتار از سکوت عارفانه سخن میمی

 داند.   خن سهید میخیدد، نید سو کالمی را که از خاموشی عرفانی برمی

سرای سکوت )بحوی دربارۀ سکوت و تولد دوبارۀ »مقالۀ ابراهیم استاجی با عنوان 

طور خالصه نخست به سکوت در مکاتب و به« مولوی در دیدار با شم  تبریدی(

پردازد. مقولۀ سکوت در این های گوناگون، مانند دائو و اوپانیشادها، میفرهنگ

طۀ معنوی مولوی با شم  مورد بررسی قرار گرفته است؛ پژوهش در ارتباط با راب

طوری که نائل شدن مولوی به سرای سکوت حاصل دیدار شم  و مولوی پنداشته به

شده است. درحقیقت وجود شم  سبب رویش و تولد دوبارۀ مولوی، یعنی سکونت 

الت مقابر آثار مولوی، از مولوی در سرای سکوت، شده است. نگارندۀ مقاله عالوه
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جای توضیحاتش به ارتباط آورد. وی در جایهایی مینید شاهدموال شم  تبریدی

شناختی یونگ درباب انتقال از خودآگاه به ناخودآگاه توجه سکوت موالنا با مبانی روان

 دهد.دارد و آن را به مالقات شم  با مولوی و به کمال رسیدن موالنا ربط می

 شناختیاز منظر زبان موالنا در آثار . بررسی سکوت8ـ2

، سکوت «سکوت ارتباطی در غدلیات شم »حسن حیدری و دیگران در مقالۀ مقاله: 

شناسی و فرمالیستی، با تکیه بر آرای رومن یاکوبسن از منظر زبان را غدلیات شم در 

ای که در این پژوهش برجسته شده، اند. مسئلهو میشل افرات، مورد بررسی قرار داده

در کنار کارکردهای گفتار و سخن غدلیات شم  کارکردهای سکوت در قرار دادن 

دهندۀ معنا و نید ابداری برای اثرگذاری بر مخاطب درنظر گرفته است. سکوت بازتاب

 شده است.

 موالنا در پرتو اوزان عروضی در آثار . بررسی سکوت0ـ2

، از مظاهر مصفا، «وجوی زبانی دیگر در تقاطع خاموشی و گفتارجست»در مقالۀ مقاله: 

برای گشودن بحث درباب خاموشی و سکوت موالنا، به مسئلۀ اوزان عروضی در 

های موالنا در این عرصه ها و عصیانگریشکنیپرداخته و به شالوده غدلیات شم 

داند اشاره شده است. نگارنده امتداد این عصیانگری را صرفاً به عرصۀ وزن مختوم نمی

های دیگری چون گفتن، صوت، حرف و درمجموع کلیت غدل تو آن را در کنار ساح

سرایی از دهد. از دیدگاه نویسنده، این عصیانگری فراگیر در حوزۀ غدلقرار می

سوی گیرد؛ سکوتی که حرکتی است بهطلبی و سکوت موالنا سرچشمه میخاموشی

وت و هایی با شکل و صورت و ترکیبی متفازبان و بیانی دیگر که سبب خلق غدل
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باور نگارنده، این تفاوت و خرق عادت  بیشتر در عرصۀ اوزان شود. بهخارق عادت می

 های موالنا قابل رؤیت است.عروضی غدل

 موالنا در آثار . بررسی تطبیقی سکوت6ـ2

تأمالت عرفانی موالنا را در تطبیق با  عرفان و تفکرهمدانی در کتاب  امید: کتاب

کند در این مقایسه، دهد و تالش میدگر قرار میعناصر عرفانی در تفکر های

های ساختاری و خانوادگی اندیشۀ موالنا و هایدگر را بیان کند. ایشان ابتدا در همانندی

کند و در خالل مباحوی فصل ششم کتاب، به متافیدیک زبان در ندد مولوی التفات می

ویسنده به بحث سکوت درباب زبان، به بحث سکوت از منظر موالنا نید نظر دارد. ن

پردازد و آن را بازتاب کالم میفیه ما فیه  ومونوی صورت مختصر و گذرا در موالنا به

کند و در تحلیل خود از سکوت و خاموشی موالنا، گامی فراتر از حق معرفی می

 گذارد. های موالنا نمیمحدودۀ گفته

مایۀ سکوت در ی بنشعر خموشی و خموشی شعر: مطالعۀ تطبیق»مقالۀ  در مقاله:

های سکوت در مایهنوشتۀ علیرضا نوشیروانی و دیگران، بن ،«اشعار مولوی و ویتمن

های سکوت در اشعار والت مایهها، در تطبیق با بناشعار مولوی با وجود همۀ تفاوت

گیرد و اقسامی برای سکوت در ندد گرای آمریکایی، قرار میویتمن، شاعر تعالی

شود. نویسنده در بیان سکوت موالنا و برشمردن ان درنظر گرفته میهرکدام از شاعر

ها نظر دارد؛ برای نمونه اقسام آن در آثار وی، به خاستگاه و اهداف هریک از آن

سکوت برخاسته از نفی خود یا منِ عارف، سکوت برگرفته از فروتنی و تواضع عارف 

 انجامد.در آثار موالنا میو سکوتی شاعرانه که به نمادگرایی و تعلیق معنایی 
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شده با موضوع های انجام. عدم خوانش هرمنوتیکی سکوت؛ حلقة مفقودة پژوهش6

 سکوت و خاموشی در آثار و اندیشة موالنا

برده آمده، دربرگیرندۀ رویکردهای آنچه از سکوت موالنا در کتب و مقاالت نام 

شده ناظر به های انجاممختلف به خاموشی و سکوت است. نقطۀ کانونی در پژوهش

هاست. به تعبیر دیگر، سکوتی است که از دل آن سکوتی است که سرشار از ناگفته

شود و در این آورد و عارف با این سکوت به زبان حق بدل میسخنان حق سر برمی

توانند کند که میتجربۀ عرفانی، وجود همچون زبان خود را به نای و سرنا تشبیه می

باشند. موالنا در آثار خود، به این نوع سکوت اشاره کرده و غالب منادی سخن حق 

اند و در پژوهشگران نید باوجود شرح و بسط آن، از حدود اشارات موالنا فراتر نرفته

اند؛ چراکه جنبۀ ای از سکوت در ذهن و زبان موالنا  نبودهاین مورد، طراح تلقی تازه

ها مورد غفلت واقع شده است. این ن پژوهشبنیادین خاموشی و گویایی موالنا، در ای

خصلت اصیل و بنیادین همانا خوانش هرمنوتیکی و تفسیری از سکوت و خاموشی در 

ای که نوشتار حاضر ترین ویژگی سکوت و خاموشی؛ دقیقهآثار موالنا است؛ یعنی مهم

« کوتهرمنوتیک س»کند. باید یادآور شویم های موجود متماید میرا از دیگر پژوهش

های فلسفی اصطالحی است که نویسندگان پژوهش حاضر آن را تحت تأثیر اندیشه

توان اند. برای تببین بیشتر این اصطالح میمارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، وضع کرده

ی سکوت و ی هرمنوتیک در این تعبیر، در خدمت واژهچنین گفت که مفهوم واژه

سکوت، خود به تنهایی با توجه به خصلت  محتوای آن قرار گرفته است. چرا که

ها و ی گشایندگی و آشکارکنندکی است و مجالی را برای گشایشبنیادینش دارای جنبه

توان برای اصطالح هرمنوتیک بنابر زند. خصلتی که میها رقم میپدیدارشدگی

ن در تر آتر و نمود عینیهای پیش رو به تبیین گستردهکارکردش نید قائل شد. دربخش



 56شمارۀ /  00 سال                                                                                    62

پردازیم. برای تبیین بزعد ی مارتین هایدگر میآثار موالنا و نید به اختصار در اندیشه

هرمنوتیکی سکوت، ابتدا باید دریافت و درکی درست از مفهوم فنا و نید زبان در تلقی 

 دهد.گاه است که ماهیت هرمنوتیکی سکوت بهتر خود را نشان میمولویانه داشت و آن

 موالنا در آثارآن با هرمنوتیک سکوت  . فنا و نسبت1ـ6

نخستین گام برای فهم و دریافت بهتر مقولۀ سکوت در عالم عرفان، اشاره به 

های مختلف مرسوم بوده های صوفیه در دورههایی عملی است که در بین نحلهآموزه

کند. در مکتب موالنا نید، این است؛ تعلیماتی که سالک را به ساحت فنا نائل می

هایی چون توبه، شود؛ آزمونهایی که سالک به وادی فنا راهبر است، دیده میوزهآم

ها را به جان بیازماید و هرچه جد حق را فانی سازد و صبر، رضا و... که سالک باید آن

ها بگذرد و از این مسیر به فناء فی اهلل برسد. گذار از تعلقات در دنیای عرفان از آن

گردان چید رویالک در راه رسیدن به معشوق، از همهبدین معناست که عارف س

گردد و گردانی، به دیدار حق و سرمندل مقصود نائل میشود و پ  از این رویمی

(. 0550: 0161بخاری،  گیرد )مستملیکلیت وجود او در قبضۀ تسلط معشوق قرار می

کند؟ درست میاما سؤال اینجاست که پ  از تسلط حق، سالک چه رویدادی را تجربه 

پ  از غلبۀ حق یا معشوق بر سالک عاشق است که سکوتی بنیادین و اصیل وجود او 

شود؛ سکوتی اصیل در این مفهوم که صرفاً در حوزۀ گیرد و بر او عارض میرا فرامی

گنجد، بلکه سکوتی است که از طریق آن کلیت ساحت وجود عارف خاموش زبان نمی

آید عربی در نف  انسان فرودمیعقیدۀ ابنست که بهگردد. این همان سکوتی امی

که موالنا درباب دو مفهوم سکوت و فنا در کنار هم (. هنگامی 00: 0165عربی، )ابن

شود که خاموشی اصیل در وهلۀ نخست با فنا و گوید، این دقیقه را یادآور میسخن می
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آید؛ دست میبهمشغولی و غفلت روحی عارف است، گذار از هرآنچه که سبب دل

شود و الزمۀ فانی بدین صورت که موالنا میان فنا و خاموشی پیوندی متقابل قائل می

انگارد و باور دارد که کند و فنا را نید الزمۀ خاموش بودن میبودن را خاموشی ذکر می

کند: دست آمدن سکوت، فنا و رهایی از تعلقات هستی است. وی توصیه میتنها راه به

« کن باز به هستمفانی راهی، که فنا خامشی آرد/ چو رهیدیم ز هستی، تو م خمش ار»

کند که خاموشی فقط از طریق فنا نید این نکته را ذکر می (.0105: غدل 0175، مولوی)

شود و پیشه کردن این فنا همچون غرق شدن در دریای در مفهوم کلی آن حاصل می

موابۀ هنبازی و شرک با معرفت حق تعالی است و غرق نشدن در دریای فنای الهی به

کند: ین بیان میخدای تعالی است و مصلحتی در آن نیست. موالنا این نکته را چن

 (. 02)همان: « خمش باش و فنای بحر حق شو/ به هنبازی خدایی مصلحت نیست»

 موالنا در آثار . نسبت هرمنوتیک سکوت با زبان و فنای زبانی2ـ6

ناگفته پیداست هرمنوتیک یا تفسیر و تأویل ارتباط تنگاتنگی با ساحت زبان و سخن 

که از طریق سخن گفتن به عرصۀ فهم و  رو اغلب سعی شدهگفتن  دارد و از همین 

ها و نید حقیقت راهی گشوده شود؛ چراکه بنابر قول غدالی، زبان صرفاً تفسیر پدیده

حقیقت هرچه در وجود است، در زیر تصرف وی به»گوشتی نیست که بجنبد، بلکه تکه

« ودآید، بلکه آنچه در عدم است، که نید، که وی هم از عدم عبارت کند و هم از وج

شکلی دیگر خود را عیان (. در فرهنگ عرفانی ما، این مسئله به61: 0172)غدالی، 

کند. در مکتب عرفان، در میان تعلقات دنیوی، پرهید و گذار از فنای زبانی بسیار می

تأکید و سفارش شده است. در دنیای عرفان، سالکان راه طریقت از تعلقات زبانی 

های موجود درباب جستند. آموزهموشی، رهایی میواسطۀ ممارست در سکوت و خابه
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که یکی از طوری سکوت و صمت در کتب صوفیه ناظر به این حقیقت است؛ به

های اصلی و مهم در سیروسلوک رهایی از زبان و عوارض و لواحق آن است مجاهدت

تۀ که سالک باید همچون دیگر تعلقات، خود را از قیدوبند آن برهاند؛ چراکه بنابر گف

ها ازبهر همه مجاهدتعبارت سخت تنگ است. زبان تنگ است. این»شم  تبریدی: 

بیان شم ، (. به50: 0155تبریدی،  )شم « آن است که تا از زبان برهند که تنگ است

فنای زبان و نگاهداشت آن امری بسیار مشکل است و درصورت حفظ زبان، برای 

هاست. برطبق این قول در عالم آندهد که وی مترصد هایی رخ میسالک گشایش

هاست، بلکه ترین ریاضتفقط یکی از دشوارترین و دقیقحفظ زبان نه»عرفان، 

 (.  005: 0195)هاکسلی، « ها هم هستسودمندترین ریاضت

ای از تفسیر و هرمنوتیک نائل شد، موالنا یکی از عرفای برجسته که به ابعاد تازه

بنیاد زبان و ترسیم و شناخت انحای آن، دارای  واسطۀ اندیشیدن دراست. وی به

که  ای در این زمینه است و سخنان بدیعی نید در این باب دارد. هنگامیجایگاه ویژه

گوید، آن را از جهت کارکردهایش در پیوند با حقیقت و نید موالنا از زبان سخن می

قاط قوّت و ضعف گیرد و به نهای عرفانی سالک درنظر میکیفیات نفسانی و تجربه

کند. برای ها و چگونگی ارتباط آن با مقوالت غیرمحسوس اشاره میزبان در این عرصه

 گوید: میفیه ما فیه نمونه موالنا در 

بینی در او چندین ماهیان و و تن تو بر لب دریاست و جان تو دریایی است. نمی

ایند و باز به دریا نمآیند و خود را میماران و مرغان و خلق گوناگون به درمی

آرند. روند. صفات تو مول خشم و حسد و شهوت و غیره از این دریا سر برمیمی

واسطۀ جامۀ اند لطیف، ایشان را نتوان دیدن اال بهپ  گویی صفات تو عاشقان حق

 (. 61: 0160) آیندشوند از لطیفی درنظر نمیزبان؛ چون برهنه می
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کند که آیا زبان رگی زبان، بر این نکته تأکید میموالنا پ  از اشاره به جنبۀ آشکا

نما از حقیقت و ای تمامتواند جلوهمی عنوان امری طبیعی در عالم مخلوقات،به

های ماورایی را بنمایاند. از دیدگاه وی، زبان توانایی بازتاب و حمل حقیقت پدیده

ه و روشنگر حقیقت کنندتواند بیانموجود در عالم عرفانی را ندارد و درعمل نمی

باور موالنا، اگر زبان با سخن گفتن بخواهد به این میدان پا بگذارد و متعالی باشد. به

ای از آن را نشان مایهرود که بتواند اندکبزعدی از این حقیقت را بازنماید، احتمال می

کند و پوشاند و در حجاب نهان میدهد، ولی درعوض از صد وجه دیگر آن را می

درج »سازد؛ چراکه از منظر موالنا: ص ماهیت حقیقت را بیش از پیش دشوار میتشخی

: 0175« )است در این گفتن، بنمودن و بنهفتن/ یک پرده برافکندی، صد پردۀ نو بستی

یابد که ای ناقص و نارسان می(. از این جهت، موالنا سخن زبانی را پدیده0560غدل 

لفظ در معنی همیشه نارسان/ زان پیمبر »باور وی، قدرت نمایاندن حقیقت را ندارد. به

رو باید ملجأ و مأوای دیگری ( ؛ از این 1200، ب 0: د 0160« )گفت قد کَلَّ لِسان

برای آشکارگی حقیقت هستی جست. باری، باید فنای زبانی اختیار کرد و خاموشی 

آورد تا از روی میموالنا با اشارت و فرمانِ جان، به فنا و خاموشی زبان  پیشه نمود.

شود، بکاهد. موالنا دلیل سخن گفتن بر جان تحمیل میاین طریق بتواند از رنجی که به

کند و خود را سر تا پای همچون نید از امر جان برای خاموشی ظاهری اطاعت می

گوید. کند و بیان و گفتار زبانی را ترک میفرمان صادره از سوی جان معرفی می

رها  ،فرمانم ،خموشم بنده/ مرنجانم ن،کند جانم که خامش کاشارت می»، تعبیر موالنابه

(. موالنا اعتقاد دارد که سخن زبانی توان مشاهدۀ 0625: غدل 0175« )کردم بیان اینک

گردد که کامالً از سخن و ستاند و این امر زمانی بر ما روشن میجهان دیگر را از ما می
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این دهان بربند تا بینی عیان/ »گفتۀ موالنا: نی سازیم. بهکالم زبان فارغ شویم و آن را فا

 (. 00، ب 0: د 0160« )بند آن جهان حلق و دهانچشم

 . هرمنوتیک سکوت و دریافت گفتار اصیل نزد موالنا6ـ6

درست پ  از نفی زبان و خاموشی جستن عارف )در اینجا موالنا( است که 

کشاند. می های نادیده و ناشناختهبه وادیآورد و سالک را رویدادهای تازه سر برمی

تری از زبان دارد های بسیار افدوناین سکوت، برای کشف و پدیداری حقیقت، امکان

و برخالف آن، در همۀ ابعاد خود روشنگر و آشکارکننده است. آنچه از حقیقت عرفانی 

 شود، سخنانی است که از جان جهان یا حق سرچشمهدر این سکوت هویدا می

ها در گرو شود و دریافتن آنگیرد؛ سخنانی که با زبان انسانی درک نمیمی

همچون آبی است »، این سخن فیه ما فیهتعبیر موالنا در پیشگی عارف است. بهسکوت

های کند. ]...[ این دانم که چون آب بسیار آید، آنجا زمینکه میراب آن را روان می

انم که زمین اندک است، باغچه است یا تشنه بسیار باشد و اگر اندک آید، د

(. فرایند این رویداد درست مانند 006: 0160ولوی، )م« چهاردیواری کوچک

وگویی رایج میان دو فرد است که برای شنیدن سخن یکدیگر، باید یکی از طرفین گفت

وگو مجال وگو سکوت پیشه کند و در ازای آن، سخنان طرف دیگر گفتگفت

دگی بیابد. این پدیدارشدگی همان خصلت هرمنوتیکی و تفسیری شآشکارگی و عیان

 دهد. آمد عادت در سکوت و خاموشی عارفی چون موالنا رخ میاست که در خالف

شود، در آرای فلسفی مارتین آنچه از هرمنوتیک سکوت در عرفان موالنا حاصل می

هستی یا وجود  سوی مسئلۀهایدگر نید قابل مشاهده است. هایدگر آرای خود را به

در یک کالم، اندیشیدن، اندیشیدن به هستی »کند و بر این باور است: معطوف می
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که اندیشه که برخاسته از هستی است، است. ]...[ اندیشیدن ازآنِ هستی است، تا جایی 

(. از دیدگاه وی نید، تفکر و اندیشیدن حقیقی 120: 0190« )به هستی تعلق دارد

هستی است؛ در این مفهوم که باید کالمی از ساحت هستی دریافته  دریافتن ندا یا کالم

های مختلف دازاین ـ انسان، زبان را دارای پیوند نددیکی با شود. وی در میان امکان

های اگدیستانسیال خود این ندا را تواند با امکانیابد و اعتقاد دارد که زبان میهستی می

رسد که قت هنگامی زبان به اصالت خود میدریابد و آن را آشکار سازد  و درحقی

تفکری که نیوشایِ ندای هستی »اعتقاد هایدگر، بتواند ندای هستی را درک کند. به

طلبد تا به یاری آن حقیقت هستی را به زبان آرد. است، از ساحت هستی کالمی می

این کالم زبان انسانِ تاریخی تنها آن زمان با عیار اصالت میدان است که برخاسته از 

زبان در درک کالم هستی، ترین امکان (. از دیدگاه هایدگر، مهم025: 0197« )باشد

بخش، بلکه تیسکوت تمام ایسکوت صرف  یمعنانه بهاین سکوت  سکوت است. 

 یجابیا یهمچون رخدادشود؛ سکوتی می ریکه همچون سخن تفسی است سکوت یمعنابه

از  (.Dault, 2001: 4ان به کاویدن آن پرداخت )تونحوی هرمنوتیکی میکه به)موبت( 

با پردازش هرچه بیشترِ خودِ سررشتۀ راهنمای اونتولوژیکی، یعنی »دیدگاه او، 

« یابدتر مسئلۀ هستی فدونی میای]لوگوس[، امکان درک ریشه λóγοςهرمنوتیکِ 

وجودیت توان با هرمنوتیک، از مسیر و راه مکه می طوری(؛ به15: 0195)هایدگر، 

گونه که دازاین گذشت و به هستی یا وجود نائل شد و آن را آشکار نمود؛ همان

تواند ندای هستی را دریابد و آن را عیان کند؛ بدین معنا که سکوت دارای سکوت می

نمایاند. خاصیت هرمنوتیکی است و با هرمنوتیکی بودن خود حقیقت هستی را می

تی، زبان بیش از آنکه نیازمند بیان باشد، به در آشکارگی حقیقت هس»باور وی، به

 (.Heidegger, 1998: 161-162)« سکوت نیاز دارد
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، همچون سکوت هرمنوتیکی در فلسفۀ موالنا در آثارشسکوت هرمنوتیکی 

دهد که نمود عینی آن دست میشناسانۀ هایدگر، فهم و تفسیری از حقیقت بههستی

ون آنکه شخص او در بیان این سخنان جاری شدن سخنانی است بر زبان وی، بد

شود که ای میباشد؛ بلکه وجود خاموش عارف در این وادی واسطهدخالتی داشته 

کنندۀ سخنان آشکارشده در سکوت هرمنوتیکی در بستری همچون یک زبان، بیان

وگو میان دو طرف نیست، بلکه تنها یکی گفت»وگویی که وگویی است؛ گفتگفت

خواهد، است فانی که هرچه طرف دیگر می ایطرف دیگر واسطهگوید و سخن می

(. برای نمونه موالنا در ابیات ذیل، از 000: 0190)پورنامداریان، « گویداراده میبی

وگویی آشکارکنندۀ سخنانی شیرین همچون گوید که در روندی گفتسکوتی سخن می

ست و سخنان فراتر از گون اشکر است؛ سکوتی هرمنوتیکی که دارای قابلیت آینه

دهد. موالنا در این ابیات، به نقش کلیدی زبان در سخن آدمی را در خود نشان می

صورت واضح از بازتاب کند و در بیت پایانی، بهبرقراری خاموشی اصیل نید اشاره می

گوید و سخنان حق را به نغمۀ سخن حق در سکوت هرمنوتیکی خود سخن می

آورند؛ نیشکر وجود موالنا را با آوای خود به سخن درمی کند کهطوطیان تشبیه می

 آوایی که صرفاً در سکوتی هرمنوتیکی قابل دریافت است: 

 خاموش و خوش بخسپ در این خرمن شکر
 

 شودزیرا شکر به گفت پراکنده می 
 

 من خامشم ولیک، ز هیهای طوطیان
 

 شودهم نیشکر ز لطف خروشنده می 
 

 (750: غدل 0175)     

انگارد که زمان آن فرارسیده است؛ ای دیگر، موالنا خاموشی را فرصتی میدر نمونه

شود و آغاز به سکوتی که با مجال یافتن و اظهار وجودش، کالم معشوق هویدا می

ای معنا که این خاموشی با خصلت هرمنوتیکی خود در زمینهکند؛ بدین سخن می
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کند. آورد و آن را آشکار میفراهم میوگویی عرصۀ پدیداری سخنان حق را گفت

باور موالنا، این سخنان از همگان پوشیده و پنهان است و فقط از طریق این سکوت به

 کند:رخ عیان می

 دم نددم زانکه دم من سکست
 

 ستنوبت خاموشی و ستاری 
 

 خامش کن تا که بگوید حبیب
 

 ست  آن سخنان کد همه متواری 
 

 (500)همان:            

دهد و از او در ابیاتی دیگر، برای خاموشی جستن، مخاطبش را سوگند می

خواهد که خوی و خصلت حقیقی سکوت را با خاموش ماندن حفظ کند. خصلت می

معنای هرمنوتیکی آن است. سکوت تعبیر موالنا، آشکارکنندگی بهحقیقی سکوت، به

گفتار اصیل در فرایندی  هرمنوتیکی و اصیل باید پابرجا بماند و آشکارکنندۀ

پایان کند که درصورت بهوگویی باشد که موالنا آن را به حلوایی شیرین تشبیه میگفت

آورد. همچنین وی به پنهان رسیدن سخن ظاهری )شعر و قصیده(، به عارف روی می

 کند: شود، توصیه میکردن آنچه که در سکوت عیان می

 بهر خدای را خمش، خوی سکوت را مکش
 

 رسد کوته کن قصیده راچون که عصیده می 
 

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
 

 در مگشا و کم نما گلشن نوررسیده را 
 

 (06)همان: 

هایی در توجه به این نوع سکوت نید نمونه مونوی، در غدلیات شم  عالوه بر

تیکی آن دم نددن و سکوت را در مفهوم هرمنو مونویوجود دارد. برای نمونه موالنا در 

وگویی سبب شنیدن و آشکاری سخنانی قلمداد گیرد و آن را در ساحت گفتکار میبه

شود. وی یابد و جاری نمیعقیدۀ وی در زبان و بیان عادی انسانی راه نمیکند که بهمی

گرفتن خاموشی را مایۀ  کند و درپیشهمچنین به خصلت هرمنوتیکی سکوت اشاره می
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ها ها و خطابداند؛ کالمی که در کتابتاب همچون معشوق میدرک و دریافت کالم آف

دیدنی و شنیدنی نیست. این سکوت هرمنوتیکی زمینۀ پیدایش کالم روحانی را فراهم 

که نوح چید را فروگذارد و ترک کند؛ چنانخاطر آن همهکند و سالک ملدم است بهمی

 فرزند خویش را ترک گفت:

 زناندم مدن تا بشنوی از دم
 

 آنچه نامد در زبان و در بیان 
 

 دم مدن تا بشنوی زان آفتاب
 

 آنچه نامد در کتاب و در خطاب 
 

 دم مدن تا دم زند بهر تو روح
 

 آشنا بگذار در کشتی نوح 
 

 (0127ـ0126، ب 1د  :0160)

کند و آن را ، موالنا به کارکرد هرمنوتیکی سکوت اشاره میمونویدر ابیاتی دیگر از 

کند؛ در این معنا نف  بودن خاموشی یاد میداند و از آن به خوشهایی میمشامل کال

که در خموشی سخنانی نهفته است. این نوع سکوت خواهان زبان و سخن انسانی 

بندد تا خود و سخنانی را که در خود دارد، آشکار سازد. سه  نیست و لب فرومی

داند و آن را همچون دریا می واسطۀ سرشار بودن سکوت از سخن و کالم،موالنا به

کند و از سالکان راه دربرابرش زبان و گفتار ظاهری بشر را همچون جویی تصور می

خواهد که درپی جستن بحر سکوت باشند و برای برقراری آن، جوی سخنی را که می

 ست، رها کنند: در اختیار آدمی ا

 

 

 نف ز اندرونم صد خموش خوش
 

 که ب  زند یعنیدست بر لب می 
 

 خامشی بحر است و گفتن همچو جو
 

 جوید تو را، جو را مجوبحر می 
 

 (0260ـ0262، ب 5)همان: د  
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، موالنا در مصراع نخست به سکوت و خاموشی لب و موج مونویدر بیتی دیگر از 

زدن رازها در دل و در مصراع بعد به ارتباط سکوت هرمنوتیکی و پدیدار شدن کالم و 

معنا که با خاموش شدن زبان تحت امر انسان در مفهوم کند؛ بدین میآوازها اشاره 

کنند که درحقیقت برخاسته از سکوت هرمنوتیکی و نفی آن، سخنانی خود را ظاهر می

 عارف هستند:

 بر لبش قفل است و در دل رازها
 

 لب خموش و دل پر از آوازها 
 

 (0002، ب 5)همان: د 

 نتیجه. 6

هایی درباب مفهوم خاموشی و ررسی شد، اعم از مقاالت و کتابهایی که بدر پژوهش

ای به ویژگی هرمنوتیکی ترین اشارهسکوت در آثار و اشعار موالنا، حتی کوچک

سکوت موالنا نشده و در اکور موارد به تکرار سخنان موالنا درباب سکوت بسنده شده 

کی از مفهوم سکوت در است. در مقالۀ حاضر، ضمن نشان دادن غیاب تحلیلی هرمنوتی

آثار و اشعار موالنا، به شرح و تبیین بزعد هرمنوتیکی و آشکارکنندگی سکوت، اعم از 

فنا و نسبت آن با هرمنوتیک سکوت، نسبت هرمنوتیک سکوت با زبان و هرمنوتیک 

در  شدهسکوت و دریافت گفتار اصیل، پرداخته شد و بدین ترتیب حلقۀ گم

 ایان گردید.  برده نمهای نامپژوهش

 هانوشتپی

از « مولوی و تجربۀ سکوت»طور دقیق همان مقالۀ به آینۀ جاندر کتاب « سکوت خاموش». مقالۀ 0

های آمریکا برگرفته شده گفتارهای وی در یکی از دانشگاهآرش نراقی است که از سلسله درس

 است.
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آسیابادی و تاب علی محمدیدر ک« هرمنوتیک خاموش». تفاوت عمده و بنیادین میان اصطالح 0

صرفاً به گسترش « هرمنوتیک خاموش»در پژوهش حاضر این است که « هرمنوتیک سکوت»

گوید صرفاً از سکوتی سخن می« هرمنوتیک سکوت»شود؛ ولی تفسیری واژگان عرفانی مربوط می

 کند. که با جنبۀ هرمنوتیکی خود مجموعۀ سخنانی را بر عارف آشکار می

 منابع
هروی. . مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایلعربیرسائل ابن(. 0165الدین )ربی، محیعابن

 تهران: موال. 

پژوهشنامۀ «. تحلیل و بررسی فلسفۀ خاموشی از دیدگاه موالنا(. »0159ابوالقاسمی، مریم )

 . 001ـ000. صص 07. ش علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

کوت )بحوی دربارۀ سکوت و تولد دوبارۀ مولوی در دیدار سرای س(. »0179استاجی، ابراهیم )

 .05ـ9. صص 09. ش 6. س شناختی. مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره«با شم  تبریدی(

شعر خموشی و خموشی شعر، مطالعۀ تطبیقی (. »0190انوشیروانی، علیرضا و علی ارفع )

. د های ادبیات تطبیقیشدوفصلنامۀ پژوه«. های سکوت در اشعار مولوی و ویتمنمایهبن

 .  02ـ0 (. صص6)پیاپی  0ش  .1

 . تهران: سخن. در سایۀ آفتاب(. 0190پورنامداریان، تقی )

مجلۀ تخصصی زبان و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و «. زبان در زبان موالنا(. »0170تقوی، محمد )
 .010ـ001(. صص 050)پیاپی  0. ش 17. د علوم انسانی مشهد

مجلۀ «. سکوت ارتباطی در غدلیات شم (. »0190عبداهلل رحیمی )حیدری، حسن و 
 .50ـ50. صص 09. ش 06. د مطالعات فرهنگ ارتباطات

موالنا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر  "ناطق اَخرَس"نمای متناقض(. »0190اکبر )رضادوست، علی

 .005ـ95. صص 10. ش 9. د پژوهیمجلۀ ادب«. کورت آفرینندگی

بررسی سخن و خاموشی سیاه و (. »0195دملی سرامی و محمدرضا قاری )رضایی، مریم، ق

مجلۀ عرفان اسالمی و  .«الدین بلخی و شم  تبریدیسهید در اندیشه و آثار موالنا جالل

 .000ـ091. صص 55. ش 00. د ادیان )ادیان و عرفان(
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 نشریۀ«. ر دومتبیینی تازه از اسباب و عوامل تأخیر مونوی در دفت(. »0192روحانی، رضا )

 .062ـ005. صص 01. ش مطالعات عرفانی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان

خاموشی و خروش در احوال مولوی با (. »0197مالیر ) روحانی، رضا و حامدرضا کریمی

 .57ـ15. صص 00. ش 00. د . پژوهشنامۀ عرفان«تأکید بر پدیدارشناسی اصول اسفار اَربعه

)گدیدۀ مقاالت شم (. انتخاب و  خمی از شراب زبانی(. 0155شم  تبریدی، محمد )

 فروشان. موحد. تهران: شرکت تعاونی ناشران و کتاب توضیح محمدعلی

فصلنامۀ پژوهشی «. سکوت اخالقی و عرفانی در مونوی(. »0179، الیاس )زادهعارف

 . 062ـ015. صص 02. ش 1. س نامۀ اخالقپژوهش

 کوشش حسین خدیوجم. تهران: علمی و فرهنگی. . بهکیمیای سعادت(. 0172غدالی، ابوحامد )

 .«حرف روییدن کالمبی(. »0175زاده، غالمحسین و قربان ولیئی محمدآبادی )غالمحسین

 .000ـ006. صص 5. ش 0. س نشریۀ گوهر گویا
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