
  
  

  سکوت نزد موالنا 
  

 . تفكيك قائـل شـد   نوع سكوت نزد موالناتوان ميان سه   ، مي د  ي آ ي برم وان شمس يد و   ي معنو يمثنوه كه از    آنگون
    . متذکر شومکيرامون هر ي چند پينکاتگر باز شناخته،يکدين سه سنخ سکوت را از ي کوشم  اين مقاله ميدر ا

عرفـا،  . گيـرد  ريق طي در نورديدن مراتب سلوك، آنرا در مقام عمل بكار مـي     سكوت، سكوتي است كه سالك ط       اولين نوع  .١
  صـبغه به آفات لـسان اسـت و   ناظر اين سنخ از سكوت. كردند ميسالكين را به قلت در خفتن و گفتن و خوردن قوياً توصيه        

ـ .  شود از آن ياد ميعملي ـ اخالقي دارد؛ همان كه تحت عنوان فضيلت صمت در متون عرفاني    كمتـر صـبغه   ي سـكوت نيچن
  :كند فلسفي ـ نظري دارد و در مقام عمل از شخص سالك دستگيري مي

  ين زنــن خرمين آتش دري   چند ا                         يرمنــ زبان هم آتش و هم خيا         
   کنديش آن ميي کند                            گر چه هر چه گويدر نهان جان از تو افغان م         
      يي درمان توي زبان هم رنج بيا                             يـيان توي پاي ب زبان هم گنجيا         
  ن من کمان يرده به کـ تو زه کيان                             اــ امي بي اي دهيچند امانم م            

عارف در حال از سر گذرانـدن تجربـه عرفـاني ـ وجـودي       كه شخص تي اين نوع سکوت ناظر به مقاميدوم. ۲
بـور كـرده،   ت كه از مقومات تجارب روزمره اين جهاني است عادر اين حالت، عارف از اعداد و اضداد و كثر  . است

در ايـن  . شـود  صورتي مـي  ايكه در آن سالك، مستحيل و مندك در بي         تجربه. شود   مواجه مي  يبا بيكرانگي و بي چون    
بيند  در واقع سالك ديگر خودي در ميان نمي. شود خودي در ميان نيست و قواي ادراكي سالك مختل ميحالت ديگر 

نظير آهويي كه در مصاف با شـير درنـده، هـستيش در    . كند و اندكاك و استحاله در امر مهيب و عظيمي را تجربه مي     
 از اين مقام تحت عنوان مقـام فنـا يـاد    اني،در ادبيات عرف . ماند  گردد و چيزي از او بر جاي نمي         هستي او مندرج مي   

  : از سكوت، سكوتي است وجودشناختي كه حاكي از اتحاد و يگانگي سالك با مبدأ هستي است اين سنخ.شده است
  اران تا قدمـــو ز ســـرم از تــــ     که پ  شدم              ـــيت من در تو چنان فانـــگف     
  ستي خوش کام ني    در وجودم جز تو ا ست               يـــ نام ن من جزيتـبر من از هس     
  نيگبــــحر انــرکه در تو بــ     همچو س  ن             يــتن چني شدم من ايب فانـزان سب     
  تابـفات آفـــود او از صــــر شـــ  پ    اب              ـــ کو شود کل لعل نيهمچو سنگ     
  ف خور او پشت و روـد اندرو                     پر شود از وصــانــ نميگــآن سنف ــوص     

         
حال، در . شود آيد و هشيار مي  سالك از مقام مدهوشي و اندكاك به در مي  است که  ين نوع متعلق به زمان    يسوم. ۳

در . ني و روحـاني وي اسـت  بندي زبانيِ آن چيزي است كه ترجمان احوال خوش عرفـا  دهي و صورت    مقام گزارش 
تواند تمامي اذواق و مواجيد خويش را كماهوحقه در قالب زبان بريزد و  يابد كه نمي    اينجاست كه سالك طريق درمي    

تمامي آنچه كه تحت عنوان گله عرفا از تنگناي زبان عنوان شده متعلق به ايـن مقـام              . مند سازد   ديگران را از آن بهره    
هـا   شود چرا كه تاب كشيدن اين حقـايق معنـوي بلنـد را نـدارد و در انتقـال آن               لنگ مي  كميت زبان در اينجا   . است

  . كامياب نيست
دهد كه اساس مشكل در مبادرت ورزيدن به ريخـتن   ، تأملي چند در اين وادي به ما نشان مييمطابق با رأي مولو  

در . ارگيري زبان براي انتقال مراد نداريمنظير در قالب زبان است؛ هرچند گريز و گزيري از بك   آن تجارب عرفاني كم   
اي نداريم جز اينكه زبان را به استخدام گيريم براي تخاطب و انتقـال              از يكسو چاره  . اينجا ما با پارادوكسي مواجهيم    

ارب وجودي عين پرده كشيدن بر آن و دور شدن بندي زبانيِ آن تج از سوي ديگر صورت. معنا به ساير كاربران زبان    
پـري اسـت و     بايد خاموشي و سكوت اختيار كرد؛ سكوتي كـه از فـرط  چه بايد كرد؟  پس  . از مراد و مقصود است    

  .بندد فرومي سوءفهم مخاطبان، لب  شخص به سبب عجز از پرده برداري از مواجهه با بيكرانگي هستي و احياناً
هـا و تجـارب عرفـاني     دهند بيشتر به جهت سلبي درباره مواجهه         در اين مقام ترجيح مي     از همين روست كه عرفا    

تواند بر آن احاطه يابد و    توان در اين باب سخن گفت، چرا كه سالك نمي           به نحو ايجابي نمي   . خويش سخن بگويند  
ايكـه بـر آن    را توصيف كند، شيوه  دهد به شيوه تنزيهي و سلبي بدان اشاره كند و آن لذا ترجيح مي. از آن پرده بردارد   



تـرين چيـز بـه خداونـد          گفت شبيه   اگر مايستر اكهارت، عارف آلماني سده چهارده ميالدي مي        . نهايتي متصور نيست  
بندي كرد  توان مواجهه با بيكرانگي هستي را صورت را اينگونه فهميد كه به نحو ايجابي نمي توان آن سكوت است، مي

تشبيه خداوند به سكوت، در اين تلقي، بيش از هر چيز متضمن ايـن معناسـت كـه آن امـر     . و درباره آن سخن گفت  
 ايـن   بـه تعبيـر ديگـر،   .بندي زباني آن عاجزند و نـاتوان     آيد و كاربران زبان از صورت       متعالي و بيكرانه فراچنگ نمي    

افتد و بيكرانه اسـت،   يد كسي نميدارد كه به ص شناسانه و از ساحاتي از هستي پرده برمي اي است هستي   آموزهزه،  آمو
اي از   متعددي كـه بهـره   صور :اند  وجودي بدان متكي   و به لحاظ     رندي گ ي م آن نشأت د ديگر ساحات هستي از      هرچن

 بايد به خاطر داشت در عين حال . اند  ه  در اين عالم پديد آمد    ... هستي دارند و به صورت دريا، درخت، كوه و پنجره           
در واقع چون حقيقت غائي بيكرانه است و ما،  . شناختي نيز دارد    ي، لوازم و نتايج معرفت    كه اين سكوت وجودشناخت   

ايم، احاطه معرفتي بدان نخواهيم داشت و سكوتي از اين دست، بـر عـدم فراچنـگ                كاربران زبان، در آن محاط شده     
ـ       . كند  آوردن آن توسط كاربر زبان نيز داللت مي        اظر بـه بيكرانگـي و   پـس، سـويه وجودشـناختي سـكوت عرفـاني ن

  :چون فت عارف از عالم بيكران و بيشناختي آن معطوف به امتناع تكون معر صورتي هستي است و سويه معرفت بي
  

  
  يتـــرده ها برداشـــتان پــــ تا ز هس                        يتـ داشي زبانيتـ هسياشکـــــک  
  پرده ديــگر بــــر او بستـــي بــدان           اي دم هستــي از آن          ـيـهرچه گوي 

  ون شستن محالست و مـحالــ   خون بخ              ال ــآفت ادراك آن قـالــست و ح                
   دمميدر قفص در مــب انـــم                           روز و شـــحرمــانش مييمن چو با سودا                

  يــاري گفــتـارم خــمــشــرش                           من ز بـسـمن ز شيريني نــشستم روتـ               
  

     :و
    كو ميـــان انـــدر اين ميــــان كـه منم؟                   »اســــــرار در مـــيان آور«: گـــــفتي                
  !كـــران كـه منم بوالعـــجب بحـــرِ بي                 ــش ــم در خويبحر من غرقه گشت هـ               

  »عيــن چبِود دريـــن عـــيان كــه منم  «              :گفت» تو عين مايي! انــــاي ج«: گفتم               
  »كـــــه منم   در زبــان نامـــَــدست آن              ـمـوش ــخ! هاي«: تــبگف» آني«: گفتم               
  »!زبــان كه منم ت گــويــــاي بــي              اينــ  در زبـان چـــو در نامـــد ــانــ«: گفتم               

  !پــايِ پــــادوان كــــه منم   اينـت بـي               پــا  شــدم در فنـــا چــو مــه بــي مي               
  
 


