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 شمس مفهوم خاموشی در غزلیات

 
 دکتر حسن حیدري

 عضو هیأت علمی دانشگاه اراك -دانشیار

 دکتر یداهللا رحیمی
 دانشگاه اراك -دکتراي زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 
هاي مولوي است. جستار حاضر این موضوع را نما در غزلو مصادیق متناقضتأکید بر خاموشی در عین گفتار، از مفاهیم 

دهد تکرار کلمه خاموشی در دیوان شمس فراتر از فرضیه هاي این تحقیق نشان میمستقال بررسی کرده است. داده
ایل شاعر به هاي اصلی نگرش مولوي به انسان و جهان است. بخشی از دالیل عمده تمتخلص شمردن آن و یکی از پایه

بینی عرفانی شاعر، بخش دیگر با محدودیت زبان و قسم آخر مرتبط با مخاطب است. خموشی و سکوت، مرتبط با جهان
شوند و در بخش در بخش نخست خالقیت حق، کتمان اسرار، حیرت، التذاذ و رشک به عنوان اسباب خاموشی مطرح می

اند. در بخش سوم عوامل محیطی دالیل تعظیم سکوت قلمداد شده هاي آن و فواید خاموشی در عداددوم زبان و آفت
متنی و به روش شامل خواب و خوراك و خستگی مخاطب مانع گفت است. دالیل هر سه بخش از شواهد متعدد درون

 استقرایی استخراج شده است.
 مولوي، غزلیات، خاموشی، زبان، گفتار واژگان کلیدي:

 
 مقدمه

هاي پرشمار مولوي، خاموشی است. این واژه در مرکز یک دایره واژگانی قرار گرفته امد در غزلهاي پر بسیکی از واژه
هاي نزدیک به کنند. تکرار ترجیع گونه این واژه در بیت پایانی یا بیتکه همه آنها برخاموشی و ترك گفت داللت می

نشان اهمیت ـ دهد ها را تشکیل میکل غزلغزل ـ که نزدیک به یک قسمت از چهار قسمت  700بیت پایانی در بیش از 
-هزار بیتی، گاههزار غزل و یک مثنوي بیست موضوع نگفتن به اندازه گفتن در نظر شاعر است. چرا شاعري با بیش از سه

کوبد؟ این تعارض گشاید و  به تعبیري استیزه نما ـ بر طبل خاموشی میگاه لب به تعظیم سکوت و تحقیر گفت می
: 1383(لوئیس، ». لفظ خموش عمالً با شخصیت شعري تعارض دارد«چشم اهل تحقیق دور نمانده است: ظاهري از 

هاي دیگر که در فرم و محتواي غزل مولوي هست چنان اهمیتی دارد که سبک ) این موضوع در کنار سایر ویژگی455
بر «نتخاب تخلص از این دست است: بندي و اها، نحوة پایانزند. موضوعاتی چون تعداد بیت شخصی او را رقم می

خالف شاعران متصوف یا شاعران فارسی زبان، به طور کلی مولوي تقریبا هیچ وقت غزلی را با نام خودش به پایان نمی 
 شود. ). در این جستار موضوع خاموشی بررسی می4: 1385(چیتیک، » رساند
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 پیشینۀ تحقیق و نقد آراء

است. در این کتاب موضوع خاموشی به  مولوي و اسرار خاموشیین مسأله، یکی کتاب هاي مستقل تحقیق در ااز کتاب
کاوي عرفان، کالم و نقد ادبی مطرح شده و نویسنده با استفاده از ، روانشناسیاي مرتبط با دانش روانصورت بینارشته

منطق عرفان منطق گفتن در عین نگفتن و «آثار مولوي و شواهد درون متنی و برون متنی نتیجه گرفته است که اصوال 
به این نکته چند جا اشاره ضمنی  سرّنیچنین در کتاب  ) هم432: 1389(محمدي آسیابادي، ». نگفتن در عین گفتن است

شود و مؤلف ضمن آنکه پذیرفته است که خاموشی تخلص مولوي است، آن را مرتبط با بحث استغراق در فنا دیده می
جز نی از «) و بر آن است که مولوي سخن خود را از مقولۀ وحی دل شمرده و او 38: 1374کوب، دانسته (زرین

-آید در حقیقت صداي آن کس را که در وي میهان وي بر میاي نیست و آن حکایت و شکایت که از دخویشتن رهیده

) 38(همان: ». کند و خود او بیش از آن مستغرق فناست که دعوي هستی کند و از خود صدایی بر آرددمد منعکس می
-می ظاهراً«اي غیبی نزد صوفیه سابقه دارد و مولوي چنین مرلف بر آن است که رسم اسناد قول خویش به القاکنندههم

چنان خاموش باشد و بگذارد تا یک القاکنندة غیبی از زبان او سخن بگوید و خواهد در مثنوي نیز مثل غزلیات شمس هم
هاي مولوي که در بیان اسباب و صور ابهام در غزل در سایه آفتابچنین در کتاب ) هم65(همان: ». به قلب او الهام بریزد

-رسد و آن را نتیجه تجربۀ فنا مینماي گویاي خاموش و خاموش گویا میاست مؤلف طی گفتاري به عبارت متناقض

 )191 -187: 1386گذارد. (پورنامداریان، شمارد که دیگر براي گوینده اختیاري در گفتن و نگفتن باقی نمی
اند ـ شمرده گیري پورنامداریان ـ که خاموشی را نتیجه تجربه فناکوب و بخشی از نتیجهنتایج جستار حاضر، نظر زرین

 داند. نتایج سایر تحقیقات جز بر ابهام نیفزوده است. کند اما اسباب دیگري را نیز دخیل میتأیید می
ها چیست، نیز چند دیدگاه مطرح است. یکی اینکه شمس، تخلص مولوي است. در باب اینکه مصداق خموشی در غزل

اینکه خاموشی یکی از دو تخلص مولوي است. (آسیابادي،  ) نظر دیگر1374: 38کوب، و زرین 148: 1376(فروزانفر، 
) نظر مقابل این است که خاموشی تخلص او نیست چرا که اگر این واژه تخلص است 436: 1390و لوئیس، 380:1387

 )59 -19: 1386شود؟ (سرامی، ها دیده میشود و فقط در ربعی از غزلها تکرار نمیچرا در همه غزل
شود. داستان طوطی و گاه ماللت از گفتار اظهار میه خاموشی منحصر به غزل نیست و در مثنوي نیز گهرویکرد موالنا ب

بازرگان بر محور آفات آواز و گفت و صوت شکل گرفته است. پایانِ مثنوي نیز رو به اقلیم خاموشی دارد، جایی که 
ن هنگام استغراق در قول و سماع مانع این امر بوده شاعر با ناتمام گذاشتن کتاب ناگهان بدان قدم گذاشته و شاید تا آ

 )757: 1374است. (زرین کوب، 
کنند تفاوت بسیار دارد چون اشاره است بر این این کلمه با نام مستعاري که شاعران انتخاب می«حدس دیگر اینکه 

لمات بیان کرد و بر طریق نفی توان با کتناقض که سرّ جالل و عظمت کبریایی مشهود از حضور این دلبر ربانی را نمی
توان برد و زبان از وصف او عاجز است ... این  کند که لب از سخن باید بست چون پی به کنه ذات حق نمیاشارت می

دهد که خاموش! حقیقت را امضا همچنین به خواننده یا به عارف خواستار آشکار ساختن اسرار عشق، عارفانه دستور می
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ها یافتنی است و ) این نظر نیز در خالل بیت436: 1390(لوئیس، » از راه مشاهده باید شناخت نه از طریق کلمات که

 جزئی از مجموعه اسباب است. 
گفتنی است که مفهوم خاموشی و بررسی آن از زوایاي مختلف هم در متون قبل از موالنا به خصوص متون عرفانی دیده 

کنند. در متون نظم و نثر عرفانی ان از زبان سکوت و بالغت سکوت بحث میکاوشناسان و روانشود و هم امروز زبانمی
مثل حدیقه و تعرّف و شرح تعرّف و در احادیث نبوي و گفتار مشایخ نیز این موضوع سابقه دارد. اینکه نجات در 

افع سکوت خاموشی است مفاد یک حدیث نبوي است و در مکاتب عرفانی  برخی از مشایخ طرفدار گفتار و برخی مد
 )522: 1384اند. (هجویري،بوده

 
 روش تحقیق

هاي مربوط به موضوع که به تصریح یا کنایه بر سکوت و خاموشی داللت دارد، از در این مقاله به روش استقرایی بیت
بیت از دیوان شمس است که به  800، بیش از . جامعه آماري تحقیقهاي مولوي استخراج و بررسی شده استغزل

 682متضمن موضوع خاموشی است. طبق شمارش نویسندة کتاب اصطالحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس، در  نحوي
) 939 -936: 1383کلمات خامش، خاموش، خمش و خموشی به کار رفته است. (ابوالقاسمی،  بیت از  غزلیات شمس

تنی نتایجی به دست آمده است که صورت بندي و تحلیل آنها با توجه به شواهد درون مها و جمعپس از استخراج بیت
شود. ارائه شاهد در حد وسع مقاله است و پس از ارائه حداقل یک بیت شاهد، بندي و ارائه میذیالً دستهها، تفصیلی آن

 شود:براي بقیه شواهد فقط شماره بیت و غزل ذکر می
 

 بخش نخست، دالیل مربوط به طریق عرفانی شاعر

 پروردگارفاعلیت  1-1

خاموشی، به نوع تلقی شاعر از پروردگار عالم و مشرب فکري و عرفانی منعکس تمایل مولوي به یکی از دالیل مهم 
شده در دیوان شمس ارتباط دارد. از ارکان این مشرب فکري اعتقاد به فاعلیت و قدرت نامحدود خداوند در کار جهان و 

گردد که مشتمل بر بیان خاموشی مولوي به موضوع سخن او برمی خلق جهان است. چنین است که بخشی از میل به
 :گنجدکه در زبان نمی»شرح خداست«قدرت، عظمت، توحید و تحمید پروردگار و به گفته خودش 

 حیف است اي شاه مهین هشیار کردن این چنین        واهللا نگویم بعد از این هشیار، شرحت اي خدا
)7/21( 

ها را دلیل خاموشی و ختم ها یکی از آنهاي مختلفی دارد که شاعر معموال در پایان غزلموالنا جنبهفاعلیت حق در بیان 
 ها عبارتند از:شمارد. برخی از آنغزل می

 خداوند عالم و آگاه است و نیاز به تذکر و یادآوري بنده براي درخواست ندارد:  -الف
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 که گویندت چنان بخش و چنان ده       خمش کردم کریما حاجتت نیست                  

)2342/7( 
رسد و هم او فرمان خاموشی خدا هم صاحب گفت و هم مالک خاموشی است به نحوي که نطق از او به بنده می -ب
 دهد. بنابراین بهتر است او که گوینده اصلی است غزل را تمام کند: می

 که ذره ذره ز عشق رخ تو شد گویا خموش کردم اي جان جان جان تو بگو                 
)213/18( 

 خامش کنم اگر چه که گوینده مـــن نـــیم         گفـــت آن تست و گفتن خلقان صداي تو
)2236/13( 
 )2820/13تو خمش کن که خداوند سخن بخش بگوید             که همو ساخت در قفل و همو کرد کلیدي (

 تو خوشتر         که ز ابر مــنطق تو دل و سینه اخضر آمد دو سه بیت ماند باقی تو بگو که از
)1253/14( 

، 261/11، 837/12، 1090/16، 540/13، 58/8، 256/14، 841/11، 1934/15، 1915/10، 1387/13، 772/11(و نیز 
، 1562/4، 1615/12، 1823/14، 12/ب16466، 16/ب2502، 2052/13، 1934/15، 2346/12، 1713/15، 1455/15
102/13،14 ،2580/16 ،1834/13 ،160/14 ،932/9 ،782/17،18 ،605/11 ،442/10 ،1846/15 ،2164/8( 
آید بنابراین خاموشی شاعر بهتر است. در این گنجد و اوصاف و الطاف او در شمار نمیخدا در وصف زبانی نمی -پ

، شاه: 17/ب250یرهایی چون ساقی: غبرد و از خداوند با تعبموارد گاهی شاعر سخن را نیمه تمام به پایان می
)، 2255/22)، (2672/11)، عشق: (958/14)، دهان آفرین: (2171/13: (کام و دهان، شاه زبردست بی15/ب479غ
 خواهد که بقیه سخن را بگوید یا آن را تمام کند: ) و ... می374/8)، (367/14)، (821/10(

 زیــرا فــزون ز شـرح و بیان است آن یکی  دل موج میزند ز صفاتش ولی خــــموش           
 )2995/5( 

ــز  ، 935/9، 2280/19و 2465/15،  189/21، 971/18، 543/13، 1384/14، 1863/16، 2728/21،22(و نیــــــــــــــــ
203/14 ،181/5 ،440/14 ،295/12 ،369/16 ،707/19( 

هایی عرفانی اوست که باعث شده در غزل: دومین دلیل رویکرد شاعر به خاموشی نیز مرتبط با تفکر سکته حیرانی -1/2
گوید اما در پایان به  ها چنان است که شاعر چند بیتی میگونه غزلگیري اینبا ساختار خاص نمود یابد. روند شکل

 کند که غزل را تمام کند:  کند که دیگر امکان گفت ندارد و از شخص دیگري تقاضا میحالتی اشاره می
 امکان نیست         بجان جمله مردان بگو تو باقی رادهان پرست سخن لیک گفت 

 )13/223 
 )14، 102/15(و نیز 
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ها ارتباط هاي بروز این حالت با نحوه سرودن غزلاین حالت سکوت افزا به حیرت و فنا تعبیر شده است. یکی از زمینه

نوعی نحوة بیان منبري بر آن غلبه دارد. شده است و دارد. گفته شده است که مثنوي ارتجاالً و فی البداهه سروده می
. مثالً واژة امال در بیت زیر از زبان دهد غزلیات شمس نیز به همین گونه شکل گرفته استقرائنی وجود دارد که نشان می

 کند:شاعر این تلقی را تقویت می
 ر را اندر نیابد هیچ یوزاي جالل الدین بخسپ و ترك کن امال، بگو                            که تک آن شی

)1196/12( 
 است: » مستی«و » سکته حیرانی«از تعابیر دیگر شاعر از این حالت، 

 خامش کن و خامش کن زیرا که ز امر کن                        آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد 
 )631(/ 

 ین بایدت رو شب و فردا تعالباز سرم گشت مست هیچ مگو دست دست                         باقی ا
 )1350/10( 

 عقل من از دست رفت و شعر من ناقص بماند                     زان کمانم هست عریان از لباس و نقش توز
 )1196/11( 

 ترسم                         کین سخن را مجال جوالن نیست مستی افزون شدست و می
  )502/6 ( 

ــز   ، 259/8، 30/9، 1094/23، 2892/21، 459/16،1264/16،1436/10،471/11،592/9، 21/ 1100، 8/8(و نیــــــــــــ
127/9 ،55/9 ،2505/9 ،219/11 ،923 /14 ،2277/9 ،8 ،139/12،1996 /4 ،5،745/9 ،0/17 ،1271/12 ،

7/21،20 ،330/16                                                            (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 خویشی و مستی بوده است و نمک سخن خود را برآمده از این حالت دانسته است: شاعر خود دلبسته این نوع بی

 زمن سخن ستانیسخنم به هوشیاري نمکی ندارد اي جان                 قدحی دو موهبت کن چو 
)2835/7( 

ها آشکار نیست اما در موارد نادري که چه حالی به شاعر دست داده که راه سخن را بر او بسته است در بیشتر بیتاین
 مانند بیت زیر صحبت از نوعی تجلی و عنایت خاص حق است: 

 یشه و گفتار مرا یافتامروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار                   کان اصل هر اند
 ) 330/16( 

 عامل دیگر سکوت، فنا و رهایی از هستی است: 
 خمش ار فانی راهی که فنا خامشی آرد                      چو رهیدیم ز هستی تو مکش باز به هستم

 )1605/9( 
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 )1674/13،14، 766/11،513/9(و نیز 

بینی عرفانی، غیرت جایگاه خاصی در رابطه سالک با حق دارد. غیرت در طریق موالنا نیز از طرف در جهان: غیرت -1/3
 و به تبع آن ترك گفت و دفع نامحرم است:  افشاي سرّ عاشق و معشوق هر دو در کار است و یک مانع 

 خمش کن کو نمی خواهد ز غیرت                   که در دریا درآرد همگنان را
 ) 100/10( 

 غیرتت لب بگزید و به دلم گفت خموش                        دل من تن زد و بنشست و بیفکند لوا
)169/14( 

شود. حین گفتگوي شاعر با حق و در مقام اتحاد، غیرت در غزل موالنا در ارتباط شاعر با خدا، دیگران و خود مطرح می
 شود:او به واسطه غیرت خاموش می

 دهان ببستم              وصف تو رسد به انتها نیاز رشک تو من 
 )2759/9 

 گویا ترم ز بلبل اما ز رشک عام              مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست
 )441/13( 

 بس کن و اندر تتق عشق رو    دلبر خوبست و هزاران حسود
)1004/14( 

 مزنتن زدم از غیرت و خامش شدم           مطرب عشاق بگو تن 
 )2108/20( 

 ) و گاه خامان  و دونان و حسودان هستند: 2995/7این دیگران گاهی عاشقان ().  2064/13و نیز  ( 
 خمش کردم نیارم شرح کردن       ز رشک و غیرت هر خام دون را

 )101/19( 
 بیان اوصاف شمس نیز از رشک ممکن نیست:

 ک نخواهد که من آن غالیه بیزمصفت مفخر تبریز نگویم به تمامت         چه کنم رش
)1613/9( 

کند تا بی و ماي خود را خاموش میتا چه رسد به سخن، در این حال اوجود خود مولوي رشک افزاست گاهی نیز، 
 حضور او به سوي خداوند برود:

 رویم اي سخن خاموش کن با ما میا بین که ما از رشک بی ما می
)1674/13( 

اسبابی که در طریق خاموشی مولوي دخیل است و باز به مشرب عرفانی او مربوط است، استلذاذ از سایر استلذاذ:  -1/4
آمیز حق گوید و گفتار شوقاست. مشرب عرفانی مولوي بر پایه شوق و محبت است. با شوق و محبت با حق سخن می
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ن مه خوشرویی است آور است. در غزل او خدا چوشنود. خاموشی به منظور شنیدن سخن حق لذترا نیز می

) سخن را 1289/11) که با لب دلگشایش (1238/9)، دوستی است (2717/13) که صاحب لب شیرین است (3029/13(
)، پس سکوت و خاموشی هم به 2672/11در دهان مولوي نهاده است. عشق است که گفت او جان را جان فزاست (

). حالوت لب معشوق 1289/11تا لب دلگشاي او راز گوید ( بنددفرمان اوست. براي رعایت ادب، مولوي دو لب را می
 کند تا او بگوید: شاعر را خاموش می

 اي و نی راییسخن تو گو که مرا از حالوت لب تو       نه عقل ماند و نه اندیشه
)3065 /9( 

جوشد        لیکن لب خود بستم از شوق مقال تو غرد و می دریاي دل از مدحت می  
)2170/17(  

 مش باشم ترش باشم به قاصد تا بگوید او          خمش چونی ترش چونی تو را من چون صنم باشمخ
 )1432/14( 

 تو اگر نوش حدیثی ز حدیثان خوش او        تو مگو تا که بگوید لب آن قند فسانه
)2373/10( 

 بگیرم ادب را ببندم دو لب را         که تا راز گوید لب دلگشایش
)1289/11( 

 لب من خموش کن سوي اصول گوش کن       تا کند او به نطق خود نادره غمگساري اي اي
 )2485/11( 

 )2717/13 ،3029/13 ،1257/11،2150/13 ،1402/15 ،1834/8 ،1497/17  .( 
: بخشی از تأثیر شمس تبریزي بر شخصیت و آثار مولوي در طریق عرفانی اوست که بر رفتار و حضور شمس  -1/5

اند. (آسیابادي والنا تأثیر داشته است. برخی حتی توصیه به خاموشی را نیز شیوة ارشادي شمس شمردهگفتار م
 ) شواهدي وجود دارد که مولوي در سخن و سکوت هم تحت تأثیر شمس است: 1387:381،

 اي شمس حق تبریز در گفتنم کشیدي          روزي دو در خموشی دم در کشید باید
)858/16( 

 تبریز اگر شمس حقم باز رسد         شرح شود کشف شود جمله گفتارم ازواز سوي 
)2142/17( 

 چو به تبریز رسد جان سوي شمس الحق و دینم     همه اسرار سخن را به نهایت برسانم
 ) 1615/13( 

 ).505/11،832/7،132/8، 1988/9، 578/13و نیز (
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 بخش دوم : دالیل مرتبط با زبان 

: زبان در غزل مولوي اعم از حرف، دم، لفظ، سخن، گفت و گفتگو است، اما هاي آنو نارسایی زبان، آفات -2/1
کند. مصادیق لفظ و سخن گوید در مقابل از معنا دفاع میحساب معنا جداست چرا که هر چه از زبان و آفات آن بد می

شامل همه آثار او است. در مثنوي از معنا و گفت در شعر او روشن است اما مصادیق معنا وسیع است چنان که قلمرو آن 
-199: 1374کوب، ) تعبیر کرده است که به همین سبب هم از خطا و سهو ایمن است (زرین4/1854به وحی دل (دفتر 

 داند:) و در غزلیات، شرط شنیدن آن را خاموشی می390،198، 417
 وحی گویا راهاي حق شنوي       که صد هزار حیات است خموش باش که تا وحی

 )61/8( 
 شود:  نیاز است و به همین سبب لفظ سبب نقص معانی میبخش معناي زبان تا زمانی که به لفظ در نیامده از آن بی

 بگیر و پاره کن این شعر را چو شَعر کهن     که فارغ است معانی ز حرف و باد و هوا
)229/9( 

 ).1439/29، 2719/12(و نیز 
ان معنا، زبان دل است که تعبیر دیگري از وحی القلوب است. این زبان، نیاز به زبان سر ندارد. در نظر شاعر عارف، زب

). منشأ سخن در دل است و به همین سبب مستقل از 60/8کند (جان همواره بیدار است و در خموشی نیز جذب معنا می
که دیگران نیز  -نوعی است که با زبان روزمره خیزد از زبان است. تجربیات عرفانی مولوي و کشفیات او که از دل برمی

شود که شاعر زبان سر را نامحرم و غیر تلقی کند و آن را در بیان با آن آشنا هستند ـ بیگانه است و همین امر سبب می
 ) از این باب است. شکوه سخن نه354/7معارف غیب ناتوان بداند. تعابیري چون بحر دانستن دل و جوي دانستن زبان (

) بلکه زبان دل  3073/38) و در پیشگاه آن ترکی و رومی و نیشابوري مطرح نیست (301/12از زبان که از دل است (
 زبان یکرنگی است:

 خاموش باش تا دل بی این زبان بگوید       چون گفت دل نیوشم زین گفت عار دارم
 )1692/11( 

، 1026/10، 803/8، 873/7، 920/9، 231/6، 458/13، 1821/17، 1028/11، 1028/17، 2044/15910/9(و نیز  
1692/11.( 

آن نطق در زبان از «اند: موالنا این تلقی از زبان را احتماالً از شمس آموخته است یا اینکه هر دو به توارد بدان رسیده
 )63: 1377(شمس تبریزي، ». ها از دل خیزداصل نطق نیست زیرا که اصل نطق دل است. همه نطق

 نیازي از زبان و تقرب حق است: است که یکی از آرزوهاي شاعر بیچنین 
 کی باشد اي گفت زبان من از تو مستغنی شده            با آفتاب معرفت در سایه شاه آمده

 )2279/8( 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ۷٤۳/  شمس مفهوم خاموشی در غزلیات

 

قی هاي ذو: چنان که اشاره شد، یکی از آفات زبان و به تبع آن شعر این است که محرم معانی و یافتهعدم محرمیت-2/2
 کند: و قلبی شاعر نیست و به این سبب شاعر با اذعان به تواناییِ گفت، خود را به سکوت دعوت می

 بس کن و بیش مگو گر چه دهان پر سخن است        زانک این حرف و دم و قافیه هم اغیارند
)775/13( 

 ).1821/17و نیز (
دارد در همان  اي از عالم معنا برمیدر واقع، هر گاه پرده: اگرچه به ظاهر زبان روشنگر است اما زبان حجاب است -2/3

 افکند:  حین پرده دیگري بر آن می
 رسدحجاب     خاموش کین حجاب ز گفتار میاست تابش خورشید بی در خامشی

 )870/14( 
، 359/10، 549/8، 556/17، 348/15، 1548/14، 1068/9، 2750/9، 1107/9، 871/15، 758/14، 1817/11(و نیز 

1091/21 ،254/14 ،2264/18 ،509/16 ،1751/11 ،43/14.( 
شود که در مسیر  : موهبت طبع شعر و قوت سخن که بر آمده از بستر زبان است گاه موجب اعجاب گوینده میکبر-2/4

 سلوك حق پسندیده نیست: 
 یختهگفت زبان کبر آورد کبرت نیازت را خورد        شو تو ز کبر خود جدا در کبریا آو

)2275/28( 
 ).708/11، 2567/8، 686/9، 2284/15، 539/11، 458/13، 2983/13(و نیز 

هاي : یکی دیگر از دالیل ماللت شاعر از زبان، امکان گفتار بدون نیاز به زبان است. مولوي سایر پدیدهزبان هستی -2/5
. یاز به زبان یا ز جنس زبان آدمی داشته باشندگویند بدون این که ن داند، آنها نیز سخن میهستی را نیز صاحب زبان می

هاي دیگري هم براي ابالغ پیام دارد.  هاي جانشین هم وجود دارد. از نظر او عارف حق نیز غیر از زبان راه بنابراین زبان
 بنابراین یکی از آرزوهاي او این است که بتواند معانی را بدون نیاز به حرف، بگوید:

 حرف گو  معانی      تا بر بساط گفتن  حاکم ضمیر باشدخاموش اگر توانی بی 
 )839/14( 

 خاموش که غیر حرف و آواز                بر صد لغت دگر سواري
)2746/19( 

اند اما در نهان  هاي پیدا و پنهان آن به ظاهر خاموشمثال این زبان دیگر را شاعر در عالم کبیر یافته است، جهان و پدیده
. تسبیح تکوینی عبارت دیگري از همین امر است که در کالم وحی و احادیث نبوي نیز بدان اشاره شده گویندسخن می

 گویند: ها، پرندگان و حتی جمادات که بدون نیاز به زبان معهود سخن می است. این زبان هستی است، زبان فرشتگان، گل
 ر سقف الجوردخاموش کن ز حرف و سخن بی حروف گوي        چون ناطقه مالئکه ب
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)869/12( 

 بر بند لب و تن زن چون غنچه و چون سوسن     رو صبر کن از گفتن چون صبر کلید آمد
)632/11( 

 ).2526/9، 2172/9، 1348/12، 1348/12(و نیز 
 سحرگه ناله مرغان رسولی از خموشان است         جهان خامش ناالن نشانش در دهان اینک

 )1315/7( 
 سمن وان یاسمین گویند نی          در خموشی کیمیا بین کیمیا را تازه کن وان سه برگ و وآن

 )1961/11( 
 رسدحجاب          خاموش کین حجاب ز گفتار میدر خامشی است تابش خورشید بی

 )870/14( 
 گزاردر و دیوار نکته گویانند                آتش و آب و خاك قصه

)1158/12( 
 چرخ بگرد              خامش از گفت و جملگی گفتارچو عاشقا رو تو هم

)1158/14( 
 )1645/12،2370/15(و نیز 

 نظیرکش طالبان را بی زبان     بس بود بسیار گفتی اي نذیر بی همچو مقناطیس می
 )1069/12( 

 چو آینه است و ترازو خموش و گویا  یار            ز من رمیده که او خوي گفتگو دارد
)93/10( 

 چو آیینه شوي خامش و گویا تو اگر              همه دل گردي و بر گفت زبان نستیزيهم
 )2862/14 ( 

 )192/5و نیز (
 چون ترازو و چون گز و چو محک                 بی زبانند و قاضی بازار

)1158/13( 
 فرخنده شدمباش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان        کز رخ ان شاه جهان فرخ و 

 )1393/21( 
یک دلیل مهم تمایل به خاموشی در نتایج و فوایدي است که خاموشی نزد مولوي دارد. ازجمله فواید خاموشی:  -2/6

 این فواید، شنودن وحی حق، دوري از خوف و رجا و آسودگی روح است:
 خموش باش که تا وحی هاي حق شنوي    که صد هزار حیات است وحی گویا را
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 )233/17( 

 اي خمشی مغز منی پرده آن نغز منی        کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا
)38/4( 

 خمش کن من چو تو بودم خمش کردم بیاسودم      اگر تو بشنوي از من خمش باشی بیاسایی
)2498/27( 

 

 بخش سوم: دالیل محیطی و مخاطب

دالیل تمایل مولوي به سکوت، مرتبط با موضوع سخن و ز قسمت دیگر ایک نامحرمی مخاطب و نقص ادراك:  -3/1
دیدگاهی است که نسبت به بخشی از مخاطبان خود دارد. به اصطالح امروزي این نوع تمایل به خاموشی، مخاطب محور 

 است. از نظر مولوي این سخنان از نوعی است که همه کس شرایط ادراك آن را ندارد، بنابراین خاموشی ترجیح دارد:
 باقی غزل به سر بگوییم          نتوان گفتن به پیش خامان

 )1925/14( 
 تن زنم زیرا ز حرف مشکلش         هر کسی را صد گمان آید همی

 )2897/18( 
 گر شرح کنم این را ترسم که مقلد را        آید بخیال اندر اندیشه سرگردان

 )1871/8( 
 کند:کنند. همین امر تمایل او را به گفتن کم میرا درك میدلیل دیگر کمی تعداد کسانی است که سخن او 

 کم سخن گوییم و گر گوییم کم کس پی برد      باده افزون کن که ما با کم زنان برخاستیم
 )1601/7( 

حفظ اسرار حق و کتمان آنها از نامحرمان و خامان در طریق عرفانی یک اصل است، بنا بر این توصیه مولوي بر خاموشی 
 منظور حفظ سرّ، ادامه رسم و سنتی است که از مشایخ به او رسیده است: به

 خاموش کن و هر جا اسرار مکن پیدا        در جمع سبک روحان هم بولهبی باشد 
)595/8  ( 

 ).923/14و نیز (
 کم سخن گوییم و گر گوییم کم کس پی برد      باده افزون کن که ما با کم زنان برخاستیم

 )1601/7 (  
)، این مهري است که خدا بر لب 1789/17او خود اذعان دارد که سخنانش رمز است و به همین سبب باید زبان درکشد (

 ).76/13)، هر کسی محرمیت شنیدن سخنان او را ندارد (1562/3او نهاده است (
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ز جمله اینکه خوش ندارد شور و نگفتن موالنا دلیل خست و کم فروشی نیست بلکه به نتایج افشاي اسرار نیز نظر دارد. ا

 شر ایجاد کند:
 بنمودمی نشانی زجمال او ولیکن      دو جهان به هم بر آید سر شور و شر ندارم

)1620/8 ( 
 ).918/10و نیز  (

کند که بانگ ارواح شوند و او پیوسته شکوِه میچنین است که ازنظر او مردم به دو دسته محرم و نامحرم تقسیم می
بندد یا میل به خاموشی دارد. نامحرمان با  یابد لب از گفتن میکند اما چون محرم نمیگوش اوامر به گفتن می پیوسته در

)، ناطق اخرس 644/12توانند بخورند ( )، مرغان هوا که انجیر نمی1518/5)، کر (2855/7، 1036/10صفاتی چون کور (
 2025خبران ( صوران و بی ) بی745/14)، سگ طبع (745/13،12()، در و دیوار 1868/18)، بسته دهان (1789/17(
) و  پست سخنِ حشیشی 678/15)، مشتی پیسِ قرین پیري (3292/13)، یار بی معنی (1231/6)، اخفش (11،12/
شوند که الیق شنیدن راز نیستند. در مقابل اگر موالنا محرمی یا همچون خودي بیابد، به گفتن ) وصف می912/11(

 کند:  ها را با صفاتی چون دوزخ آشام وصف میشود. به همین سبب خوديمی ترغیب
 فرو کشیدم و باقی غزل نخواهم گفت      مگر بیابم چون خویش دوزخ آشامی

 )3058/14( 
ها نیست : اسباب خاموشی شاعر منحصر به رویدادهاي درونی و تالطم امواج اندیشهعوامل محیطی و خارجی -3/2

شود. آنها به رویدادهاي خارجی و محیط زندگی شاعر و حتی وضعیت جسمی او و مخاطب او مربوط می بلکه برخی از
اي در  ها ارتجالی و شفاهی نیز بوده است، بنابراین، عوامل خارجی، نقش دوگانهقبال اشاره شد که نحوة سرودن غزل

 رسیده است: ز به شب و یا شب به صبح میکنند. شواهدي وجود دارد که حین سرودن غزل رو گفتن و نگفتن ایفا می
 کنم که بس عاقل را اشارتی هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی     شرح نمی

 )2476/1( 
اند که برخی  اند و شاعر را به خاموشی کشاندههایی هست که این عوامل کار سرودن را هم متوقف کردهطور نشانههمین

 ند از: ا از آنها عبارت
گاه شدن زمان اعم از فرارسیدن شب یا صبح را : هم در مثنوي و هم در غزلیات شمس مولوي بیگی وقتتن -الف
 کند:  اي براي ختم سخن و استقبال از سکوت اعالم میبهانه

 چند سخن ماند لیک بیگه و دیر است نیک       هر چه به شب فوت شد آرم فردا قضا
)211/15( 

 ).582/8، 929/15، 816/9و نیز (
شود راه سخن  شود که باعث می : یکی از دالیل محیطی یا فیزیولوژیک محسوب میخواب و خستگی مخاطب -ب

 مولوي را ببندد: 
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 ۷٤۷/  شمس مفهوم خاموشی در غزلیات

 
 بگه ز غیـــب بــــیابی کـــــــشان کشان دامن  گرفت خواب گریبان تو بپر سوي غیب
 بـــچیننــد مـــردم از گلشنکــه گـــل پــگاه   که تــا تــمام غـــزل را بگویمت فردا

)2074/9،10( 
 بس ســــخن دارد و از بیم مالل دل تو     لب ببسته است در این معبده دانشمندي

)2869/10( 
 بـــاقــی غـــزل وراي پــــــــــرده          محـــجـــوب زتــــو کــه در ماللی

 )2728/26( 
 :خوان طعام  -ج

 خوردن شد             حریف صرفه برد گر تمام برخوانیخمش که خوان بنهادند وقت 
)3093/13( 

 خامش که به پیش آمد جوزینه و لوزینه               لوزینه دعا گوید حلوا کند آمینش
)1227/16( 

 رسد کوته کن قصیده رابهر خداي را خمش خوي سکوت را مکش        چون که عصیده می
 )46/12( 

 ).31/14، 382/6نیز (
 
 : حال گریه -د

 بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم
 

 بر آمد موج آب چشم و خون دل نتانستم 
 
 

 گفتم پریر از شرح دل چیزي شکسته بسته می
 

 تنک شد جام فکر و من چو شیشه خرد بشکستم 
  )1419/1( 

 نتیجه :
دهد که خاموشی و سکوت به اندازه گفتن در جستجو در دالیل و اسباب تمایل مولوي به خاموشی و سکوت نشان می

 ند از: ا نگرش موالنا اهمیت دارد. نتایج بررسی این دالیل و اسباب عبارت
. هر مخاطبی 3. زبان، محرم بیان اسرار حق نیست. 2.زبان اگر چه روشنگر است اما به همان میزان حجاب افزاست. 1

. در 1. حیرت و فنا مانع گفت شاعر است. 4گنجد. زبان نمی . وصف حق در3الیق درك معانی بلند عرفانی نیست. 
. شاعر عارف به خاطر 5رهاند.  خاموشی فوایدي است که در گفتن نیست، از جمله این که انسان را از خوف و رجا می

 استلذاذ از گفت معشوق بهتر است سکوت کند.
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 فهرست منابع و مآخذ

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.فاهیم عرفانی دیوان شمساصطالحات و م)، 1383ابوالقاسمی، مریم. (

 شکنی در شعر مولوي)، چاپ سوم، تهران: سخن.(شعر فارسی و ساخت در سایه آفتاب)، 1386پور نامداریان، تقی. (

 ، محمدعلی موحد، چاپ دوم، تهران: خوارزمی. )، مقاالت شمس تبریزي1377الدین محمد. (تبریزي، شمس

 (تعالیم معنوي مولوي)، چاپ دوم، تهران: پیکان. راه عرفانی عشق)، 1385، ویلیام. (چیتیک

 حسن الهوتی، چاپ چهارم،تهران: نشر نامک. موالنا(دیروزتا امروز، شرق تاغرب)،)، 1390دي لوئیس، فرنکلین. (

 ، چاپ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر.سرّ نی)، 1374کوب، عبدالحسین. (زرین

، به کوشش غالمرضا اعوانی، مجموعه مقاالت موالنا پژوهی)، خاموش تخلص مولوي نیست، 1386سرامی، قدمعلی. (
 .19-59دفتر دوم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 

 ، چاپ پنجم، تهران: زوار.الدین محمد مشهور به مولويزندگانی موالنا جالل)، 1376الزمان. (فروزانفر، بدیع

 الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.، بدیعکلیات شمس یا دیوان کبیر)، 1363الدین. (جاللمولوي، 

 الزمان فروزانفر، چاپ سیزدهم، تهران: امیرکبیر.، بدیعفیه مافیه)، 1389ــــــــــــــــــ (

 خاموشی)، تهران: سخن.  ، (فلسفه، عرفان و بوطیقاي)، مولوي و اسرار خاموشی1390محمدي آسیابادي، علی. (
 ، چاپ اول، تهران: سخن. ) هرمنوتیک و نماد پردازي در غزلیات شمس1387ــــــــــــــــــــــ  (

 ، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، چاپ دوم، تهران: سروش. ، کشف المحجوب)1384هجویري، علی بن عثمان. (
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