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چکیده
در این مقاله ،ابتدا به تعریف فکر از منظر علمای قدیم علم منطق ،حکمت و عرفاان پرداختاه
شده ،آنگاه از البهالی ابیات مثنوی و فیاهمافیاه باه تعریاف اندیشاه از دریچاة نگااه موالناا اشااره
شدهاست .امروزه نظریات زبانشناسی و رابطة زبان و تفکر با مبانی نظریاات موالناا در ایان زمیناه
تطبیق یافتهاست و موضوعات و موارد مختلف آن طبقهبندی و تشری شدهاسات؛ موضاوعاتی از
قبیل :تعریف انسان در رابطه با نیروی ناطقه ،تفکار در آفریادههاای خداوناد ،باروز اندیشاه از راه
سخن ،تقسیمبندی سخن به برونی و درونی ،زبان درونی یا اندیشههای بازداری شاده ،علال عادم
ظهور اندیشه به فورت کامل ،همدلی و همزبانی ،اولیاءاهلل و دامنة اندیشههای آنها ،زبان اسرار،
ظهور اندیشه با ابزارهایی غیر از زبان ،راههای بسط اندیشه ،بحر و مرزهای اندیشه و ...تعریاف ،و
مصداقهای متعددی از شش دفتر مثنوی به همراه دیادگاههاای علاوم مرباوط روز جماعآوری و
طبقهبندی شدهاست.

واژگان کلیدی :نطق ،زبانشناسی ،مثنوی ،موالنا ،حکمت ،مخاطبان.

E-mail: moazzeni@ut.ac.ir

*
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مقدمه
حاج مالّ هادی سبزواری علم منطق را در منظومة خود چنین تعریف کردهاست:
«والفکاارُ حرکةة ٌ إلااای المباااادی

و مِااان المباااادی إلااای المااارادی

یعنی :فکر عبارت است از حرکات ذهان از مطالاب باه مباادی و از مباادی باه هماان ماراد و
مطلوب.

سخن در این است که مراد از "فکر" چیست و به عبارت دیگر ،فکر یعنی چاه ! گفتاه
میشود فکر سه معنا دارد:
« 6ا فکر در مقابل تخیل ،و آن عبارت است از حرکت نَفْس در معقوالت باه
خالف تخیل که عبارت است از حرکت نَفْس در محسوسات.
 8ا فکر در مقابل حدس ،و آن عبارت اسات از حرکات ذهان از مطالاب باه
سوی مبادی و مقدمات ،به خالف حدس کاه عباارت اسات از حرکات ذهان از
مبادی به مطالب دفع ً.
 8ا فکر در منطق و آن عبارت است از حرکت به ساوی مباادی و حرکات از
مبادی به سوی مطالب.
در واقع ،برای دریافتن شیء مجهول باید دو حرکات ذهنای انجاام گیارد تاا
بتوان مجهول مطلوب را معلوم نمود .اول ،حرکات ذهان از مجهاولِ مطلاوب باه
مقدمات معلومی که در ذهن هست .دوم ،بعد از تحقیق و جستجو ،ذهن حرکت
می کند به مجهول مطلوب و باا لحاا مباادی آن را معلاوم مایساازد .ایان فکار
عبارت است از دو حرکت ذهنی6 :ا حرکت إلی المبادی8 .ا و مِان مباادی إلای
المراد» (زارعی سبزواری66 :6878 ،ا 88و تهانوی6318 ،م ،.ج 6688 :8ا.)6686

 .1تعریف فکر از منظر حکما
حکما فکر را نیروی قدسیهای میدانند که اگر کسی بدان دست یابد ،به درجاة حکایم
الهی و پیامبری نائل میشود .این درجه نیز از نظر کیفیت و کمیّت متفاوت است و به علام
ضروری و نظری تقسیم میشود (ر.ک؛ تهانوی6318 ،م ،.ج .)6688 :8
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 .2نظر عرفا دربارة فکر
عرفا فکر و اندیشه را محل هباوط و نازول فرشاتگان باه اساتثنای چهاار فرشاتة مقارب

(جبرائیل ،اسارافیل ،میکائیال و عزرائیال) مایدانناد کاه مخاتص پیاامبر اکارم(ص) و انبیااء
می شود .عرفا فکر را کلیدی برای ورود به عالم غیب میدانند که حقیقت آن عالم را تنهاا
خداوند میداند و این فکر به دو نوع منقسم است6 :ا فکر حقّی8 .ا فکر خلقی .فکر حقی،

عبارت است از حقایق اسماء و ففات الهی .فکر خلقی ،عبارت اسات از شاناخت عنافار
مرکّب و جوهر فرد که ایان ناوع شاناخت ،انساان را باه خداوناد و شاناخت او راهنماایی
میکند .این همان اندیشهای است که برخی آن را به تفکر در خلق تعبیر میکنند .انسان از
این طریق به درجهای از تفکر میرسد که به فاورتی روحاانی دسات ماییاباد کاه از آن
دریچه به عالم محسوس و خلق مینگرد و بدین شیوه ،به امور نهانی و پوشیدگیهای عالم
غیب (ملکوت) دست مییابد و با فرشتگان گفتگو میکند و از نردباان ایان تفکار عاروج
میکند و این عروج دو سوی دارد:
6ا فراط مستقیم که انسان را به درجهای عظیم میرسااند و از آن باه نقطاة تجلّای نیاز

تعبیر میشود .این مفهاوم در قارآن کاریم در آیاة فِـي کِتَـابم مْکْنُـونم * لَّـا یَمَسُّـهُ لِلَّـا

الْمُطَهْرُونَ( الواقعه73 /ا )76آمدهاست .در این مسیر ،انسان به مقامی دست ماییاباد کاه

مصداق آن نیل و رسیدن به عالم امر است که در آیاة لِنَّمَا أَمْرُهُ لِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ

کُنْ فَیَکُونُ( یس ،)38 /نردبان این معراج ،پیروی از علوم شریعت و حقیقت است.

8ا فراط شیطان و آن ،رسیدن به سحری است که از قوّة خیال به دست مایآیاد و باه
واسطة آن ،حجابهای باطل به فورت حق جلوه میکنناد و نردباان ایان قلمارو ،فاراط
شیطان است که کمال آن به خزی و خواری منتهی میشود .ایان مرحلاه باه سارابی تشابیه
میشود که آیة کَسَرَابم بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى لِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا( الناور/
 )86تعبیری از آن است .در این مرحله ،نور به نار و «قرار» به «بوار» تبدیل میشود .در ایان
مرحله ،اگر خداوند انسان را از این کژراهه نجات دهد ،به گاروه اول کاه فاراط مساتقیم
بود ،هدایت میشوند ،وگرنه در این مسیر با خزی و خواری باه شاقاوت مایافتناد (ر.ک؛
تهانوی6318 ،م ،.ج 6688 :8ا .)6688از اینجاست که خداوند در آغاز آفرینش ،ایان ناور
را در نهاد برخی قرار میدهد که در پرتو آن به جهان آفرینش معرفت پیدا کنند و اندیشاة
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آنها الهی شود؛ چنانکه خداوند نور محمدی(ص) را از نور اسم «هادی» و «رشاید» آفریاد
و به دو نام «مبدأ» و «معید» بر او تجلّی کرد ،آنگااه باه نگااه اسام «باعا » و «شاهید» بادو
نگریست و در نتیجه ،اسرار اسمای حسنای پروردگار در او جمع شد و در ایان جهاان ،در

لباس «ففات علیای خداوناد» ظااهر گردیاد .ساپس از فکار محماد(ص) ارواح فرشاتگان،
آسمان و زمین را آفرید تا حاف ،آنها باشند و بدین سبب ،تا جهان باقی است ،باه واساطة
آنها برقرارند و چون اجل این فرشتگان فرارسد ،خداوند جان آنهاا را باه عاالم ملکاوت
منتقل میکند و به دنبال آن ،قیامت برپا میشود (ر.ک؛ همان .)6688 :تهانوی در تعریاف
فکر میگوید:
«در افطالح سالکان ،رفتن سالک است به مسیر کشفی از کثرات و تعیناات
که به حقیقت باطلاَند؛ یعنی عدم اَند باه ساوی حاق؛ یعنای باه جاناب وحادت و
وجود مطلق که حق حقیقی است و این رفتن ،عبارت از وفول سالک اسات باه
مقام فنای فی اهلل و محو و متالشی گشتن ذات کائنات در اشعة نور وحدت ذات:
انتهی کالقطرة فی الیم» (همان).

با توجه به تعبیر عرفانی اندیشه ،مولوی در مثنوی بارها و به فورتهاای گونااگون باه
ایاان مساائله اشاااره کااردهاساات و چگااونگی ظهااور و بااروز اندیشااه و کتمااان آن را بیااان
داشتهاست .مولوی در بیت معروف زیر:
«ای بااارادر تاااو هماااان اندیشااااهای

ماااابقی تاااو اساااتخوان و ریشاااهای»
(مولوی ،بیتا ،د :8ب .)877

وجود حقیقی انسان را به اندیشه تعبیر میکند و جسم را جز استخوان و ریشه نمیداند.
البته با توجه به فضای کلّی مثنوی و سایر آثار مولوی چنین استنباط میشود که او یکجاا و
به طور کلّی ،جسم را کنار نمیگیارد؛ زیرا همین اندیشه و روح است که با تعلّق به جسام
می تواند نشو و نما کند و با تعاملی که با دنیای خارج دارد ،پرورده شود و به کمال برساد.
ترقی جماد به نبات ،حیوان و انسان که به فورتهای گوناگون در مثنوی آمده ،تییید این
مطلب است که مراتب نَفْس را از نامیه تا ناطقه شامل میشود .در فیهمافیه آمادهاسات کاه
کسی معنی این بیت را (ای برادر تو همان اندیشهای )...از مولوی پرسایده و او پاساز داده
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که منظور از اندیشه ،به معنای اخصّ است که به «نطق» معروف است ،نه اندیشه باه معناای
عام و مصطل :
«فرمودند که تو به این معنی نظر کن که همان اندیشه ،اشارت به آن اندیشاة
فیالحقیق  ،آن
مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت کردیم جهت توسّع .اما 
اندیشه نیست و اگر هست ،این چنین اندیشه نیست که مردم فهم کردهاناد .ماا را
غرض این معنی بود از لف ،اندیشه و اگر کسی این معنی را خواهد کاه ناازلتار
تیویل کند جهت فهم عوام ،بگوید" :اإلنسان حیوانٌ ناطق" و نطق اندیشاه باشاد؛
خواهی مُضمَر ،خواهی مظهر ،و غیر آن ،حیوان باشد .پس درست آمد که انسان
عبارت از اندیشه است .باقی استخوان و ریشه است .کالم همچون آفتااب اسات.
همة آدمیان گرم و زنده ازویند و دائماً آفتااب هسات و موجاود اسات و حاضار
است و همه ازو دائماً گرماَناد اِالّ آفتااب در نظار نمایآیاد و نمایدانناد کاه ازو
زندهاند و گرم اَند .اما چون به واساطة لفظای و عباارتی ،خاواهی شُاکر ،خاواهی
شکایت ،خواهی خیر ،خواهی شر گفته آید ،آفتااب در نظار آیاد .همچاون کاه
آفتاب فلکی که دائماً تابان است ،اما در نظر نمیآید شعاعش تا بر دیواری نتابد؛
همچنانکِ تا واسطة حرف و فوت نباشد ،شعاعِ آفتابِ سخن پیدا نشود .اگرچه
دائماً هست؛ زیراکه آفتاب لطیف است و هو اللّطیف ،کثافتی میباید تا به واسطة
آن کثافت در نظر آید و ظاهر شود» (مولوی.)661 :6888 ،

زرینکوب دربارة اندیشه میگوید:
«موالنا آنجا که انسان را عبارت از "اندیشه" می خواند ،البتاه نااظر باه لطیفاة
انسانی اوست که نَفْس ناطقة او و از عالم امر است .به مابقی که جاز اساتخوان و
ریشه ای نیست و به عالم جماد و جسام طبیعای و عاالم خَلاق متعلاق اسات ،نظار
ندارد .اما وقتی که از مراتب سِیر او از اقلیم جماد تا قلمرو حیاات انساانی ساخن
می گوید ،غیر از اشارت به ظهور شعور و آگهی در وی که خود مراتب نَفْس را
از "نامیه" تا "ناطقه" شامل میشود ،به همان استخوان و ریشهای هم کاه در طای
این سِیر تدریجاً نقص و خشونت جسم جماادی در آن باه لطاف و کماال جسام
انسانی تبدیل و تعدیل مییابد ،نظر دارد» (زرینکوب.)933 :6813 ،

در بیان بیت میکور اشاره می کند کاه منظاور مولاوی از اندیشاه ،شاامل تماام جریاان
جهات انسانی است .حقیقت انسان در نشئة حاضار هام عباارت از اندیشاة اوسات و اینکاه
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موالنا به سبب دفع هر شبههای در این باب خاطرنشان میکند کاه ماابقی هرچاه هسات در
وجود وی ،جز استخوان و ریشهای نیست ،نشان میدهد که ایان اندیشاه در نازد وی تماام
جریان حیات انسانی را در بر دارد .از حیات حیوانی که استخوان و ریشها ،با آن مرباوط
است تا حیات انسانی که آنچه وی آن را از حیوان و مَلَک ممتاز میکند ،بادان تعلاق دارد
(ر.ک؛ همان .)166 :جملة معروف دکارت نیز مبنی بر اینکاه «مایاندیشام ،پاس هساتم»،
بی ارتباط با مفهوم سخن موالنا دربارة وجود انسان نیست که به اندیشه یا نَفْس ناطقه تعبیار
شدهاست (ر.ک؛ فروغی ،6817 ،ج .)833 :6
منظور از تفکر ،تفکر در کائنات و آالء اهلل است که در شریعت ،این نوع تفکر ساتوده
شده است و از سوی دیگر ،از تفکر در ذات خداوند که انسان را به جایی نمیرساند ،نهای
گردیدهاست؛ زیرا ممکنالوجود که محدود است ،قادر نیست واجبالوجاود نامحادود و
المکانی را دریابد؛ چنان که موالنا گوید:
«پشّه کی داند کاه ایان بااغ از کای اسات
کاارم کاناادر چااوب زایااد سُسااتحااال
وَر بدانااااااااد کاااااااارم از ماااااااااهیتش
عقااال خاااود را ماااینمایاااد رناااگهاااا

کااو بهاااران زاد و ماارگش در دی اساات
کاااای بدانااااد چااااوب را وقاااات نهااااال
عقااال باشاااد ،کااارم باشاااد فاااورتش
چااون پااری دورساات از آن فرساانگهااا

از مَلَاااک باالسااات چاااه جاااای پاااری

تااو مگاااسپاارّی بااه پَساااتی مااایپاااری»
(مولوی ،بیتا ،د  :8بب 8866ا.)8888

حدی

«کُلُّ مَا مَیِّزتُمُوهُ بِیَوهَامَکُمْ فِی أَدَقِّ مَعَانِیهِ مَخْلُوقٌ مَصْنُوع مِثْلُکُمْ مَرْدُود إِلَایْکُمْ»

(فروزانفر ،)638 :6816 ،مؤید این مطلب اسات کاه تفکار در ذات پروردگاار بارای بشار
امکانپییر نیست و به فرض محال هم اگر چنین اتفاقی بیفتد ،چنین خادایی مخلاوق ذهان
بشر و تصوّرات گوناگون اوست .حال که معلوم شد ،حقیقت انسان اندیشهای است که در
تعامل با بدن و حافل تیثیر و تیثر آن دو ،تجربیاتی است که از جهان باه دسات مایآورد،
بر اساس این محاسبه ،درجات اندیشهها که از پاایینتارین تاا بااالترین مارز شاناختهاا و
اندیشهها را شامل میشود ،بسیار متفاوت است .لیا یکای از راههاای شاناخت اندیشاه کاه
عبارت از انسان است ،سخن اوست.

بازشناسیمفهوم«نطق»درمثنویموالناباتکیهبرنظریاتزبانشناسیمعاصر/علیمحمّد مؤذنی

817

 .3بروز اندیشه
3ـ .1سخن
بنا بر تعریفهایی که از اندیشه شد و یکی از آنها ،جملة «اإلنسانُ حیوانٌ نااطق» باود؛
یعنی انسان حیوانی است دارای نَفْس ناطقه (گویاا) .ممکان اسات کسای از نیاروی تکلّام
محروم باشد و قادر به سخن گفتن نباشد ،با وجود این ،او نیز در ایان تعریاف مایگنجاد،
چون در حوزة نَفْس ناطقه و اندیشه قرار دارد و بیان و سخن ظهور و بروز همان قوّة ناطقاه
(فکر) است .از این رو ،ظهور اندیشه را باید در سخن جستجو کرد؛ به عبارت دیگر ،فکار
و اندیشه برانگیزانندة سخن است .یکی از نظریات زبانشناسی در این زمینه چنین است:
« بدیهی است که نقطة عزیمت ،فکر است که اولین تیثیر و نخستین تحریاک
را وارد می کند .فکر آفرینندة لغت است و طبق تعریف ،لغت مجموعة نشانههای
عمده ای است که برای یک فکر ،مقرر گردیده باشد . ...پس فکر منطقاً مقدم بار
لغت است .همچنین ،باید دانست که کلمة فکار کسای را کاه ساخن مایگویاد،
برنمی انگیزد ،بلکه برعکس ،فکر است که تعبیر خود را القا میکند و به فورت
کلمه درمیآورد» (ناتل خانلری.)66 :6838 ،

هومبلت در این زمینه گفتهاست:
«ما انسانیم ،نه بدان سبب که زبان داریم ،بلکه از آن رو که خود زبانیم» (ویگوتساکی،
 .)3 :6819با توجه به تحقیقاتی که روانشناسان دربارة ارتباط زبان و اندیشه انجام دادهاند،
در دوران کودکی یا پیشعقالنی ممکن است کلمات و تعابیری از کودک به ظهور برسد
که متکی به دریافت های عقلی و خردمندانه نباشد و به حسب غریزههای طبیعی ،تواناییها
و استعدادهای افراد تا زمان عقالنی شدن کلمات ادامه یابد .در ایان مرحلاه ،ممکان اسات
گفتار رشد پیدا کند ،اما تفکر رشد کافی را برای تطابق با الفا نیافته باشد:
«ریشه های پیش عقالنی گفتار در رشد کودک از مدتها پیش شناخته شاده
بود .آواهای بیمعنی کودک ،گریه و یا حتّی نخستین کلمات او ،بهروشنی تماام
نمایانگر مراحلی از رشد گفتار هستند که هایچ ارتبااطی باا رشاد تفکار ندارناد»
(همان.)73 :
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اشترن در نظریة خ ود ،بارای گفتاار ساه ریشاه را از هام تمیاز مایدهاد :تمااس بیاانی،
اجتماعی و قصدمندانه .از این سه ،دو ریشة نخست ،زیرساخت فراینادهای گفتاار مشاهود
در جانوران را نیز تشکیل میدهند ،اما ریشة سومی مخصوص آدمی است ...او میگوید:
«انسان در مرحلة معینی از رشد روانی این توانایی را پیدا مایکناد کاه وقتای
آوایی را بر زبان می آورد ،منظوری داشته باشد و به چیزی عینای اشااره کناد ،از
آنجا که چنین اعمال "قصدمندانهای" در افل همان کنش هاای اندیشاه هساتند،
پس ظهور آن ها بر عقالنی شدن و عینیت یافتن گفتار داللات مایکناد» (هماان:
.)96

بنااابراین ،رشااد و تکاماال مفاااهیم علماای در کااودک باادون رشااد عقلاای بااا ممارساات
امکانپییر نیست و بهتدریج که رشد و تکامل یافت ،معاانی واژگاان از ساط ابتادایی تاا
سطوح مختلف و باالتر برای او ممکن میشود:
« مفهوم یک کانش پیچیاده و افایل ،فکاری اسات کاه یاادگیری آن از راه
ممارست امکانپییر نمیشود و موقعی آموخته میگردد که رشد ذهنی کاودک
به حد الزم رسیده باشد .هر مفهوم ،تجسّم خود را در کلمه ،در هار مقطاع سانّی
نمودار یک عمل تعمیم است .اما معانی کلمات فرامیبالند .وقتای کلماهای تاازه
به وسیلة کودک فراگرفته میشود ،رشد ابتدایی خود را آغاز میکناد .کلماه در
آغاز ،تعمیمی است در پایین ترین سط  ،لیکن همراه باا رشاد عقالنای کاودک،
تعمیم هایی در سط هرچه باالتر جای آن را میگیارد؛ فراینادی کاه عاقبات باه
شکلگیری مفاهیم راستین میانجامد .رشد مفاهیم یا معنی کلمات مساتلزم رشاد
بسیاری از کارکردهای عقالنی از جمله توجه سنجیده ،حافظاة منطقای ،انتازاع و
توانایی در مقایسه و تفکیک است .کودک نمی تواند به فرف یادگیری اولیه بر
این فرایندهای پیچیدة روانی احاطه پیدا کند» (همان.)688 :

سوسور معتقد بود که در نظام زبان ،هویّت و «ارز »،یک نشانة زباانی در گارو رابطاة
آن با دیگر نشانههای زبانی است؛ رابطاهای کاه منحصاراً افتراقای ،و مبتنای بار تقابالهاای
دوگانه است (ر.ک؛ دوسوسور619 :6838 ،اا .)613زباانشناسای باا وجاود دساتاوردهای
ارزندة سوسور ،همچنان در تبیاین نظاام نحاوی زباان ،دچاار ضاعف اسات (ر.ک؛ کاالر،
 .)69 :6831چامسکی با جایگزین کردن مفاهیم «توانش /کنش» به جاای «زباان /گفتاار»،
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توجه خود را به نظام نحوی زبان معطوف کرد .به نظر او ،تواناایی درک گفتاههاا و تولیاد
عالیمی با تعابیر معنایی هدفمند ،و به عبارت دیگر ،تسلط بر زبان ،مبتنی بر درونای کاردن
نظام قواعدی است که شکل آوایی جمله و محتوای معنایی و درونی آن را تعیین مایکناد
و این چیزی است کاه چامساکی آن را «تاوانش زباانی» ،و کااربرد بیرونای و واقعای ایان
توانایی درونیشده را «کنش زبانی» نامیدهاست (ر.ک؛ چامسکی .)618 :6868 ،چامسکی
از جنبة زیستشناختی توانش زبانی با عنوان «عضاو ذهنای» یااد مایکناد کاه باه فاورت
ژنتیکی تعیین میشود و با فرایندهای مغزی مارتبط اسات (ر.ک؛ زاهادی .)88 :6839 ،باه
نظر او ،اگر تجربة مناسبی از ارتباط و یادگیری وجود داشته باشد ،استعداد زبانی از حالات
آغازین خارج شده ،به حالات یکنواخات و ثابات مایرساد و آنگااه دساتخو ،تغییارات
دیگری چون یادگیری واژگان جدید میشود (ر.ک؛ چامساکی .)98 :6838،کاودک در
ارتباط با دیگران ،شنیدن آواها و دیادن حرکاات دهاان و لاب اطرافیاان در هنگاام تلفا،
واژگان و نیز با دیدن حرکات و رفتارهای آنها که جنبة کنشی آواهاا و الفاا اداشاده از
سوی آنهاست ،بهتدریج توانش زبانی آن شکل خافی به خاود مایگیارد و وارد مرحلاة
کنش زبانی میشود .در این مرحلاه ،کاودک مایتواناد واژگاان و بعادها جماالت ،و در
مرحلهای پیشرفتهتر ،کالم را به زبان آورد .فرایند انتقال از توانش به کنش در تمام مراحال
زندگی انسان همواره برقرار است؛ یعنی انسان بر مبنای توانش و دانش درونایشادها ،از
زبان ،در شرایط مختلف ا تحت آموز ،یا تجربه ا میتواند باه قابلیاتهاا و کارکردهاای
دیگری از زبان دست یابد.
مطالعات چامسکی نشاان داد کاه دانشای درونای درباارة زباان در انساان وجاود دارد.
فرف نظر از ریشة این دانش درونی و جنبة زیستی یا روانشناختی آن ،وجود ایان داناش
نشان می دهد که استعداد زبانی یکی از ویژگایهاای عاام در میاان انساانهاسات .بار ایان
اساس ،او با ایجاد تغییراتی در رویکرد خود ،افطالحات زباان درونای و زباانی برونای را
جایگزین توانش زبانی و کنش زبانی کرد .به نظر چامسکی ،تجربه در شکلگیاری داناش
زبانی انسان ( زبان درونی) باه جاای نقاش مولّاد ،نقاش محارک دارد .از طریاق تجرباه،
دانش عام زبانی ( دستور همگانی) از حالت بالقوّه خارج میشود و داناش زباانی فارد از
زبان خود شکل میگیرد (ر.ک؛ زاهدی .)88 :6839 ،بر اساس مطالعاتی دربارة گفتار کاه
متکی به اندیشه است ،گفتار را به دو نوع گفتار برونی و درونی تقسیم کردهاند.
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3ـ1ـ .1گفتار بیرونی
آن سلسله از مفاهیمی است که مایتاوان آنهاا را از طریاق ساخن و بیاان اظهاار و باه

حسب مخاطبان القا کرد که در این فورت ،بساتگی باه مخاطباان دارد .موالناا در مثناوی
توفیه میکند برای فحبت با کودکان باید زباان کودکاان را باهکاار گرفات؛ زباانی کاه
منطبق با اندیشة آنهاست .محدود بودن واژگان کودکان با توجه به رشاد عقالنای آنهاا،
گوینده را ملزم میکند تا سط اندیشة خود را به سط اندیشه و واژگاانی کودکاان تنازل
دهد .موالنا با استشهاد به خبر «کَلِّمُوا النَّاسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِمْ الَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِکُمْ حَتَّای الَ
یُکَیِّبُ اهللَ وَ رَسُولَهُ» میگوید:
«چونکِ باا کاودک سار و کاارم فتااد
کاااه بااارو کتّااااب تاااا مرغااات خااارم

هااام زباااان کودکاااان بایاااد گشااااد
یااااا مااااویز و جااااوز و فسااااتق آورم»
(مولوی ،بیتا ،د  :3بب 8977ا.)8973

«گاار دلیلاای گفاات آن ماارد وفااال
بهاار طفاال نااو ،پاادر تاایتاای کنااد
کااام نگاااردد فضااال اساااتاد از علاااو
از پااااای تعلااااایم آن بساااااتهدهااااان

گفااات بهااار فهااام افاااحاب جااادال
گرچااه عقلااش هندسااة گیتاای کنااد
گاار الااف چیااازی ناادارد ،گویاااد او
از زباااان خاااود بااارون بایاااد شااادن

در زبااااااااان او ببایااااااااد آماااااااادن

تاااا بیااااموزد زِ تاااو او علااام و فااان»
(همان ،د8863 :8ا.)8863
کااو خیااال او و کااو تحقیااق راساات
یاااا ماااویز و جاااوز یاااا گریاااه و نفیااار
گرچااه دارد بحاا باریااک و دلیاال»
(همان ،د 6837 :9ا.)6836

«طفل ره را فکارت ماردان کجاسات
فکاار طفااالن دایااه باشااد یااا کااه شاایر
آن مقلااد هساات چااون طفاال علیاال

همچنان که عقل و اندیشة کودک رشد میکند ،زبان و حوزة واژگاانی او نیاز تحاول
مییابد و به عبارت دیگر ،اندیشههای نو جایگزین اندیشة پیشین مایشاود و از اقلیمای باه
اقلیم برتر و وسیعتر دست مییابد:
«همچااو میاال کودکااان بااا مااادران
همچاااو میااال مفااارط هااار نومریاااد
جزو عقل ایان ازآن عقال کُال اسات

سااارّ میااال خاااود نداناااد در لباااان
سااوی آن پیاار جااوانبخاات مجیااد
جنبش این سایه زآن شا گال اسات
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سااااایة شااااا دگاااار ای نیکبخاااات
بااااز از حیاااوان ساااوی انساااانیا،
همچناااین اقلااایم تاااا اقلااایم رفااات
عقااالهاااای اولیااانش یااااد نیسااات
تا رهد زین عقال پُار حارص و طلاب
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پاااس بداناااد سااارّ میااال و جساااتجو
کاای بجنبااد گاار نجنبااد ایاان درخاات
ماایکشااید آن خااالقی کااه داناایا،
تااا شااد اکنااون عاقاال و دانااا و زفاات
هم از این عقلش تحولکردنای اسات
فااد هاازاران عقاال بینااد بوالعجااب»
(همان ،د  :3بب 8136ا.)8136

موالنا الزمة این گفتگو را تجانس می داند .اینکه بارای گفتگاوی باا کودکاان توفایه
میکند که زبان و اندیشة مناسب با کودکان را باید بهکار گرفت و سخن را تاا حاد آنهاا
به پایین کشید ،رمز رسیدن به این مرحلة تجانس و همدلی است:
«جنبش هر کاس باه ساوی جااذب اسات

جیب فادق نی چو جیب کاذب اسات»
(همان.)6886 :

3ـ1ـ .2زبان درونی
گفتار درونی ،گفتاری برای خود فرد ،و گفتار بیرونی ،گفتااری بارای دیگاران اسات.
به راستی مایة تعجب خواهد بود اگر چنین تفاوت بنیادی در کاارکرد ،در سااختار ایان دو
نوع گفتار تیثیر نگیارد .مرور کاردن خاامو ،کلماه را باهتنهاایی فقاط بایاد پساایندی از
ماهیات اختصافاای گفتاار دروناای دانسات .آن را نماایتاوان پیشااایند گفتاار بیروناای و نااه
بازآفرینی گفتار درونی در حافظه تلقی کرد .حتّی باه یاک معنای ،عکاس گفتاار بیرونای
است .گفتار بیرونی تبدیل اندیشه به کلمات ،تجسم و عینیت یاافتن آن اسات ،اماا درباارة
گفتار درونی ،فرایندی عکس آنچه گفته شد ،جریان دار؛ یعنی گفتاار باه اندیشاة درونای
مبدل میشود (ر.ک؛ چامسکی.)679 :6876 ،
روان شناسان ،از جمله وات سون ،گفتاار درونای را باا اندیشاه کاه آن را هماان گفتاار
بازداریشده و بدون آوا منظور میکند ،یکی میدانند ،لیکن روانشناسی هناوز نمایداناد
که این تغییر از گفتار بیرونی به گفتار درونی چگونه فورت میگیرد و یاا در چاه سانّی و
طی چه فرایندی انجام میگیرد و علت چیست (همان .)38:روانشناسان بر ایان عقیادهاناد
که اندیشه باازداری شاده در شارایطی ممکان اسات گوشاهای از آن باه ظهاور برساد اماا
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بهطورکلّی ظهور پیدا نمیکند .برای فهم کلمات هم بایستی اندیشه و هام انگیازة گویناده
را شناخت برای فهم گفتار شخص ،دیگر ،فهم کلمات او کافی نیسات ،بایاد اندیشاة او را
فهمید ،حتّا ی فهام اندیشاة او نیاز کاافی نیسات ،بایاد انگیازة وی را هام شاناخت .تحلیال
روانشناختی بیان ،تا زمانی که این سط منظور نشده ،کامال نیسات (ر.ک؛ ویگوتساکی،
 .)666 :6819از این رو ،موالنا در موارد بسیاری از مثنوی کاالم خاود را قطاع مایکناد و
دیگر مصلحت نمی بیند ساخن را اداماه دهاد ،چاون مخاطباانی کاه ساخن وی را برتابناد،
وجود ندارند .در این فورت ،مطابق همان نظریه ،این موج اندیشها سخن ا بااز باه دریاای
ذهن گوینده برمیگردد.
چامسکی اندیشه را همان قدرت نهفتة درونی میداند که با کلمات برانگیخته میشوند
و در واقع ،با همین سخن از سترونی به زایاایی مایرساند (ر.ک؛ چامساکی .)8 :6876 ،از
این روست که موالنا در بسیاری از مواضع ،سخن خود را ناتمام رها میکند و به حکایات
و مطلب دیگر می پردازد و یکی از علال آن ،نباودِ مخاطاب مناساب و ناازل باودن ساط
اندیشة مستمعان است:
«گااار بریااازی بحااار را در کاااوزهای

چنااد گنجااد قساامت یااکروزهای»
(مولوی ،بیتا ،ج.)88 :6

در جای دیگر ،موالنا ساخن را باه آب تشابیه مایکناد و مخاطباان را باه کشاتزارهای
مختلف که ظرفیت هر یک در بهرهگیری از آب متفاوت است .سخن مثال آب در دسات
میراب (گوینده) و به فرمان اوست که در زمینها و دشتها جااری مایشاود و گیاهاان و
درختان به اندازة ظرفیت خود از آب بهرهمناد مایشاوند (ر.ک؛ هماان .)683 :6888 ،در
مثنوی از این دست ابیات فراوان است که موالنا رشاتة ساخن را باه اقتضاای حاال و مقاام
مخاطبان ناتمام رها کردهاست:
«درنیاباااد حاااال پختاااه هااایچ خاااام

پااس سااخن کوتاااه بایااد والسّااالم»
(مولوی ،بیتا ،ج.)63 :6

«بعد از این باریک خواهد شد سخن
تااا نجوشااد دیااگهااای خُاارد زود

کم کن آتش هیازمش افازون مکان
دیگ ادراکات خُرد اسات و فارود»
(همان ،ج 38 :1ا.)38
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3ـ .2همدلی و همزبانی
در نظر موالنا ،ممکن است دو همزبان از نظر زبان بیرونی یکسان ،ولی از زبان درونی،
یعنی زبان بازداریشده متفاوت باشند .از این روست که همین لف ،و سخن ،اجنبای جلاوه
میکند ،اما جانهای وافالن و مردان خدا و رسیدگان متحدند و اندیشههای آنها همساو
و همجهت است .انسان کامل ،مثل حضرت سلیمان گاهی به درجهای مایرساد کاه حتّای

زبان پرندگان و حیوانات را درمی یابد و به مصاداق آیاة مبارکاه قارآن مبنای بار وَوَرِثَ

سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْـرِ( ...النمال ،)61 /باا آنهاا فاحبت

میکند و سخن آنها را با زبان همدلی درک میکند و برعکس ممکن اسات دو همزباان
سخن یکدیگر را درک نکنند و از درون هم بیخبر باشند:
«همزبااانی خویشاای و پیوناادی اساات
ای بساااا هنااادو و تااارک همزباااان
پس زباان محرمای خاود دیگار اسات
غیااار نطاااق و غیااار ایمااااء و ساااجل
جملااه مرغااان هاار یکاای اساارار خااود
بااا ساالیمان یااکبااهیااک وامااینمااود

ماارد بااا نامحرمااان چااون بناادی اساات
ای بساااا دو تااارک چاااون بیگانگاااان
همااادلی از همزباااانی بهتااار اسااات
فاااادهزاران ترجمااااان خیاااازد زِ دل
از هنااار وَز داناااش و از کاااار خاااود
از باارای عرضااه خااود را ماایسااتود»

«افاااطالحاتی اسااات مااار ابااادال را
گاار زِ نااام و حاارف خااواهی بگاایری
دفتاار فااوفی سااواد و حاارف نیساات

(مولوی ،بیتا ،د6669 :6ا.)6868
کااااه نباشااااد زان خباااار غفّااااال را
پاک کن خود را زِ خود هین یکسری
جز دل اساپید همچاون بارف نیسات»
(واع ،کاشفی.)891 :6818 ،

3ـ .3اسرار و رموز
اسرار انسان (زبان بازداریشده) ،جزئی از اندیشة اوست که در بیشتر مواقع به ساکوت
منجر میشود و یا با زبان رمازی باه مرحلاة ظهاور مایرساد .موالناا در مثناوی ،در خاالل
حکایتها ،زمانی که مطلب ،دقیق و باریک میشاود ،مطلاب را وامایگایارد و آن را باه
وقت دیگری موکول میکند و در بسیاری از مواضع ،همچنان ناگفته و باه فاورت اسارار
باقی می ماند و این اندیشهها همچنان مکتوم و سترون در دریاای اندیشاه ماوج مایزنناد و
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مجالی برای ظهور نمییابند .حدی

«مَنْ عَرَفَ اهللُ کَلَّ لِسَانُه :هر کس که به درجة معرفت

و خداشناسی رسید ،زبانش گنگ و ناتوان میشود» مؤید این مطلب است:
«لفاااا ،در معناااای همیشااااه نارسااااان
نطااااق اسااااطرالب باشااااد در حساااااب
خافه چرخیکین فلکزان پرّهای است

زان پیمبااار گفااات :قَااادْ کَااالَّ اللِّسَاااان
چااااه قاااادر دانااااد زِ چاااار آفتاااااب
آفتااااااب از آفتاااااابش ذرّهای اسااااات»
(مولوی ،بیتا ،ج 866 :8ا.)886

«ایاان مباح ا تااا باادینجا گفتناای اساات
وَر بگااااویی وَر بکوشااااای فااااادهزار
تااا بااه دریااا سِاایر اسااب و زیاان بُااوَد
مرکَااب چااوبین بااه خشااکی ابتاار اساات
ایااان خموشااای مرکَاااب چاااوبین بُا اوَد
هااار خموشااای کاااه ملولااات مااایکناااد
تو همی گویی عجاب خاامش چراسات

هرچااه آیااد زیاان سااپس بنهفتناای اساات
هساااات بیکااااار و نگااااردد آشااااکار
بعاااد ازینااات مرکَاااب چاااوبین بُاااوَد
خافاااه آن دریاییاااان را رهبااار اسااات
بحریااااان را خامشاااای تلقااااین بُااااوَد
نعااارههاااای عشاااق آن ساااو مااایزناااد
او همی گوید عجب گوشش کجاست»
(همان ،د3188 :1ا.)3181

از این روست که موالنا ،احیاناً به فورتی رمزآلود و کنایاهوار ساخنش را در الباهالی
حکایات بیان میکند تا مخاطبان آشکارا بدان پی نبرند ،چون این فراحتگویی ،بهویاژه
دربارة شمس تبریزی و حسامالدّین چلپی برایش گران تمام شدهاست و باه قاول خاود او،
زخمهای روحفرسا خوردهاست .وی عشق بیزباان و ساکوت را بار زباان بیرونای تارجی
میدهد:
«گرچااه تفساایر زبااان روشاانگر اساات

لیک عشق بایزباان روشانتار اسات»
(همان ،د .)668 :6

شرح حال شمس تبریزی را نیز بدین گونه در کالم مستور میدارد:
«گفااتمش پوشاایده خوشااتر ساارّ یااار
خوشااتر آن باشااد کااه ساارّ دلبااران
گفات مکشااوف و برهنااه و باایغلااول
پاارده بااردار و برهنااه گااو کااه ماان
گفاااتم اَر عریاااان شاااود او در عیاااان
آرزو ماایخااواه لیااک اناادازه خااواه

خود تو در ضمن حکایت گاو ،دار
گفتاااه آیاااد در حااادی دیگاااران
باااازگو دفعااام ماااده ای بوالفضاااول
ماااینخسااابم باااا فااانم باااا پیااارهن
ناای تااو مااانی ،ناای کنااارت ،ناای میااان
برنتاباااد کاااوه را یاااک بااارگ کااااه»
(همان689 :ا.)638
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گاهی موالنا ضمن رعایت سکوت ،با زبان درونی و اندیشة خود به گفتگو مینشایند و

مثل حضرت علی(ع) مصلحت میبیند که اسرار خود را با چاه در میان نهد:
«محااارم مردیااات را کاااو رساااتمی !
چااون بخااواهم از ساارت آهاای کاانم
چون اکِ اخااوان را دل کینااهور اساات

تااا زِ فااد خاارمن یکاای جااو گفتماای!
چااون علاای س ار را فاارو چاااهی کاانم
یوساافم را قعاارِ چَااه اولاایتاار اساات»
(همان ،د8868 :1ا.)8869

همچنین ،آن اسراری را که خدا به پیامبران الهام میکند ،از مواردی است کاه سارّ آن
را عوام خلق درک نمیکنند .از جملة این موارد ،یکی در حکایات موسای و شابان اسات

که پس از گفتگویی که میان حضرت موسی(ع) و شبان درمیگیرد و موسی از ظاهر کاالم
شبان آشفته میشود ،خداوند به وی عتاب میکند که برای دلجویی از شبان ،او را دنبال و
از او معیرت خواهی کند .موالنا آن اسراری را که خداوند در آن وقات باه موسای الهاام
کرد ،از مواردی قلمداد میکند که هر کسی تاب شنیدن و ظرفیت آن را ندارد:
«بعد از آن در سرّ موسای حاق نهفات
بااار دل موسااای ساااخنهاااا ریختناااد
چند بیخود گشت و چند آمد به خود
بعد ازین گر شرح گویم ،ابلهی اسات

رازهااایی کااان نماایآیااد بااه گفاات
دیااادن و گفاااتن باااه هااام آمیختناااد
چنااااد پریااااد از ازل سااااوی ابااااد
زان که شرح این ورای آگهی اسات»
(همان ،د 6778 :8ا.)6779

3ـ .4زبانهای خاص (سایۀ اندیشهها)
«غیااار نطاااق و غیااار ایمااااء و ساااجلّ

فااادهزاران ترجماااان خیااازد زِ دل»
(همان ،د .)6883 :6

اندیشة انسان ممکن است جز از طریق سخن بیرونای و درونای و کنایاه باه گوناههاای
دیگری نیز ظهور و بروز کند و فورت اندیشه به شیوههای دیگری تجلی یاباد .موالناا دل
را جوهر و سخن را عرض به شمار میآورد .آن چنان که جوهر میتواند اعراض مختلفای
داشته باشد .رابطاة اندیشاه و دل ایان چناین اسات .در بسایاری از جاهاا ،موالناا از لفا ،و
پنهانگویی و مجاز بیزاری جستهاست و میگوید:
«چناد ازیان الفاا و اضامار مجااز

سوز خواهم سوز ،با آن سوز سااز»
(همان ،د .)6718 :8
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هنرهایی مثل خوشنویسی ،خطاطی ،معماری و سایر هنرهایی که فرفاً مستلزم دخالات
زبان نباشد ،در حوزة بروز اندیشههاا قارار مایگیرناد .ارتباطاات غیرکالمای ،زباان اشااره
( )Body languageنیز از مواردی است که عواطف ،احساسات و خواستهای درونی ماا
را آشکار میکند؛ به عنوان مثال ،در مثنوی ،ترکیب «ده دادن» در ابیاتی آماده کاه منظاور
از آن دَه انگشت دست است که انسان پس از پشیمان شادن از کااری باا نفارت دو کاف
دست خود را باه ساوی آن کاار و یاا ماورد باا تحقیار حرکات مایدهاد و از آن بیازاری
میجوید که خود این عمل ،حالتی از بروز اندیشه است:
«مرکبااای را کااااخر ،تاااو دَه دهااای
دَه دهش اکنون که چون شهرت نمود
دَه دهش اکنون که فد بستانْت هست
«بااااز رو در کاااان چاااو زرّ دَه دهااای

کااه بااه شااهری مااانی و ویااراندهاای
تااا نبایااد رخااات در ویااران گشاااود
تااا نگااردی عاااجز و ویاارانپرساات»
(همان ،د888 :1ا.)888
تاااا رهاااد دساااتان تاااو از دَه دهااای»
(همان.)838 :

به طور کلی ،پیشهها ،هنرها و ...را سایة اندیشهها میداند:
«فااورت فکاار اساات باار بااام مشااید
فعااال بااار ارکاااان و فکااارت مکتاااتم
«فااورت دیااوار و سااقف هاار مکااان
گرچاااه خاااود انااادر محا الّ افتکاااار

وآن عمل چون ساایه بار ارکاان پدیاد
لیااک در تاایثیر و وفاالت دو بااه هاام»
(همان ،د8788 :1ا.)8786
ساااااااایة اندیشاااااااة معماااااااار دان
نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار»
(همان8786 :ا.)8738

زبان که بازگوکنندة اندیشه است ،بیانگر شخصیت انسان است .حدی معروف «اَلْمَرْءُ
مَخْبُوء تَحْتَ لِسَانِهِ :انسان در زیر زبانش پوشیده و مخفی است» ،نظم و نثر فارسی را تحت
تیثیر قرار دادهاست و سخنوران در القاای مفااهیم آن باه مخاطباان از آن ساود جساتهاناد.
ویتگنشتاین میگوید« :زباان ،پوششای بار اندیشاههاسات» (شاایگان .)813 :6838 ،موالناا
میگوید:
«جنس و ناجنس از خِرَد تا نی شناخت
نیست جنسایت باهفاورت لای و لاک

سااوی فااورتهااا نشاااید زود تاخاات
عیساای آمااد در بشاار جاانس ملااک»
(حسین ،بیتا.)167 :
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«ای باااارادر تااااو همااااان اندیشااااهای
گاار گاال اساات اندیشااة تااو ،گلشاانی
گاار گالباای باار سَاار و جیباات زننااد
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ماااابقی خاااود اساااتخوان و ریشاااهای
وَر بُااوَد خااااری ،تاااو هیماااة گلخنااای
وَر تااو چااون بااولی ،بروناات افکننااد»
(مولوی ،بیتا ،د :8ب .)877

موالنا با استناد به آیة مبارکة وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ :ای پیامبر تو از لحن سخن و

گفتااار افااراد آنهااا را ماایشناساای( محمااد )88 /و نیااز نقاال تمثیلاای در شاایوة شااناخت
کوزههای شکسته از سالم که با زدن ضربههای مالیم به آنها شاناخته مایشاوند ،ساخن و
گفتار اشخاص را از مالک شناسایی آنها معرفی میکند:
«گفاات یاازدان ماار نباای را در مساااق
گاار منااافق زفاات باشااد نغااز و هااول
چااو ساافالینکااوزههااا را ماایخااری
ماایزناای دسااتی باار آن کااوزه چاارا
بانااگ اِشکسااته دگرگااون ماایبُااوَد

یااک نشااانی سااهلتاار زَاهاال نفاااق
واشناسااای مااار وُرا در لحااان قاااول
امتحااااانی ماااایکناااای ای مشاا اتری
تاااا شناسااای از طناااین اِشکساااته را
بانگ چاوو ،است پیشاش مای رود»
(مولوی ،بیتا ،د768 :8ا.)769

گاهی نیز جسمها را به کاوزههاای سربساته مانناد مایکناد کاه زباان بیاانگر مظاروف
آنهاست که آیا در بر دارندة آب حیات است ،یا زهر ممات!
«جسامهااا چااون کااوزههااای بسااتهساار
کاااوزة آن تااان پُااار از آب حیاااات
گاار بااه مظااروفش نظاار داری شااهی
لفاااا ،را مانناااادة ایاااان جساااام دان

تااا کااه در ایاان کااوزه چِبْااود آن نگاار
کااوزة ایاان تاان پُاار از زهاار ممااات
وَر بااه ظاارفش بنگااری تااو گمرهاای
معنااایا ،را در درون مانناااد جاااان»
(همان ،د198 :1ا.)198

 .4اندیشۀ انسان کامل
بر اساس تعریفی که از تفکر شد ،اندیشه دو سوی دارد :یکی در معقاوالت و دیگاری
در محسوسات .آن که به معقوالت و عوالم ملکاوت و غیرماادّی مرباوط اسات« ،اندیشاه»
می باشد و آنچه در مادیات و محسوسات جریان دارد« ،خیاال» نامیاده مایشاود .از ساوی
دیگر ،در معارف اسالمی و روایات تیکید شدهاست که «تَفَکَّرُوا فِای آالَءِ اهللِ وَ الَ تَفَکَّارُوا
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فِی اهللِ» (فروزانفر .)638 :6816 ،اولیاءاهلل و انسانهای کامل این جهان محسوس و مادّی را
سایهای از جهان حقیقت میدانند .بنابراین ،هرچه در این عاالم ظااهر مایبینناد ،از دریچاة
چشم حقیقتبین آنها بهفورت خیال جلوه میکنند و آن خیاالتی کاه آنهاا را باه عاالم
ملکوت می کشاند ،بازتاابی از حقاایق آن عاالم اسات کاه موالناا آن را باه جهاان و عاالم
بیرنگی تعبیر میکند:
«نیسااتو ،باشااد خیااال اناادر روان

تاااو جهاااانی بااار خیاااالی باااین روان

بااار خیاااالی فلحشاااان و جنگشاااان
آن خیااااااالتی کاااااه دام اولیاسااااات

وَز خیااااالی فخرشاااااان و ننگشاااااان
عکااس مااهرویااان بسااتان خداساات»
(مولوی ،بیتا ،د78 :6ا.)78

اولیاءاهلل و انسانهای کامل به مرزی از شناخت میرساند کاه زباان درونای آنهاا کاه
همان سخن بازداریشده و اسارار آنهاسات ،باه هام مرباوط و متصال مایشاود و بادون
دخالت کالم و سخن از درون هم آگاهند:
«هاااار دو بحااااری آشاااانا آموختااااه

هاار دو جااان باایدوخااتن بردوختااه»
(همان.)79 :

4ـ .1بُرد و اندیشۀ انسان کامل
اولیاءاهلل در کمال اندیشه به درجهای مایرساند کاه از ورای عاالم ماادّه ،حقاایق عاالم
ملکوت و غیرمحسوس را درمی یابند و به مصداق حدی

معاروف «اتَّقُاوا فِرَاسَة َ الْمُاؤْمِنِ

فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اهللِ عَزَّوَجَلَّ» (فروزانفر ،)63 :6816 ،از روی فراساتی کاه خداوناد باه آنهاا
عنایت میکند ،به عوالم غیب پی میبرند و با همین نگاه و نظر الهی است که مارز اندیشاة
آنها تا سدرةالمنتهی وسعت مییابد:
«عقل جازوی کارکس آماد ای مقال
عقااال اباااداالن چاااو پااارّ جبرئیااال
باااااز ساااالطانم ،گشاااام ،نیکااااوپیام

پَااارّ او باااا جیفاااهخاااواری متصااال
ماایپاارد تااا ظاالّ ساادره میاالمیاال
فاااارغ از ماااردارم و کااارکس نااایام»
(مولوی ،بیتا ،د3683 :1ا.)3638
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تحااول عقااول و اندیشااههااا از مرزهااای پااایین تااا افااقهااای برتاار ،نشااانگر تفاااوت
شخصیتهاست .اولیاءاهلل در مرزهای باالی اندیشه باه جاایی مایرساند کاه دیگار فکار و
اندیشه در آن جایگاه اهمیت چندانی ندارد و اینکه موالنا لف ،فکر را باهکاار مایبارد ،باه
عنوان افطالح ،لوازم و ادوات سخن بدان مینگرد .عرفا در معرفت به درجهای میرساند
که اندیشة آنها مثل قطرهای در دریای بیکران غرق میشود و زبان حاال آنهاا مصاداق
این مصرع سعدی است« :که جایی که دریاست من کیستم !» و از ایان روسات کاه آنهاا
حاکم بر اندیشه و فراتر از آن واقع میشوند:
«جانْ وی است و ما همه رنگ و رقوم
فکر کو آنجا هماه ناور اسات پااک

کوکاااب هااار فکااار او جاااان نجاااوم
بهر توست این لف ،فکر ای فکرناک»
(همان668 :ا.)663
خااااارج اندیشااااه پویااااان گشااااتهام
زاناااک بنّاااا حااااکم آماااد بااار بناااا
زان ساابب خسااتهدل و غاامپیشااهانااد
چاااون بخاااواهم از میانشاااان بااارجهم
کی بُوَد بار مان مگاس را دسات رس

قافااااداً زیاااار آیاااام از اوج بلنااااد

تااا شکسااته پایگااان باار ماان تننااد»
(همان ،د 8999 :8ا.)8918

«زانااک ماان زاندیشااههااا بگیشااتهام
حاااااکم اندیشااااهام محکااااوم ناااای
جملاااه خلقاااان ساااخرة اندیشاااهاناااد
قافاااداً خاااود را باااه اندیشاااه دهااام
ماان چااو ماارغ اوجاام ،اندیشااه مگااس

4ـ .2راههای توسعۀ اندیشهها
خداوند انسان را موجودی آفریدهاست که بالقوّه خلیفاه و جانشاین اوسات و اساتعداد
آن را دارد که این قوه را به فعل برساند .پس احراز مرزهای باالتر اندیشه برای او ممکن و

میسر است .عنایت پروردگار به انسانی که آیة وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِـي الْبَـرِّ

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرم مِّمْنْ خَلَقْنَا تَفْضِـیالً( اإلساراء )78 /در
شین او آمده است ،هر چیزی در کائنات در قلمرو و مقایساة باا او نااچیز اسات .لایا بارای
تحقق بخشیدن به این مقام باید مرزهای بیکران اندیشه را درنوردد.
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موالنا گوید:
«چشاامة شاایر اساات در تااو باایکنااار
منفااایی داری باااه بحااار ای آبگیااار

تااو چاارا ماای شاایر جااویی از تغااار
نناااگ دار از آب جساااتن از غااادیر»
(مولوی ،بیتا ،د6816 :9ا.)6878

در جهان عقل و اندیشه هم مراتب متعدد و بیکران است .همان گونه کاه کاودک باا
رشد مغز ،اندیشه و کسب تجربهها پیوسته در حال ترقی است و از اقلیمای باه اقلایم دیگار
ارتقاء می یابد ،انسان باید تا دم مرگ این تال ،را برای پیماودن راه دور و دراز اندیشاه و
رسیدن به کرانههای ناشناختة آن ادامه دهد ،آنجا که موالنا میگوید:
«تا چه عاالم هاسات در ساودای عقال
«همچناااین اقلااایم تاااا اقلااایم رفااات
عقااالهاااای اولیااانش یااااد نیسااات
تا رهد زین عقال پُار حارص و طلاب

تا چاه باا پهناسات ایان دریاای عقال»
(همان ،د.)6686 :6
تااا شااد اکنااون عاقاال و دانااا و زفاات
هم ازین عقلاش تحاولکردنای اسات
فااادهزاران عقااال بیناااد بوالعجاااب»
(همان ،د8137 :3ا.)8136

بنابراین ،راههایی را برای پیمودن مسیر اندیشه و توسعه بخشیدن به آن پیشنهاد میکناد
که عبارتند از:
الف) با توجه به فراستی که انسان مؤمن از خداوند اقتباس میکند ،انسان را به گشودن
چشم حقیقتبین و غیببین راهنمایی میکند .برای رسیدن به این مطلاوب ،تنهاا انساان از
مسیر تزکیة نَفْس میتواند این چشم غیببین را بگشاید و به حقایق اشیاء پی ببرد:
«آدمی دیده است و باقی پوست است
چون کاه دیاد دوسات نَبْاوَد کاور بِاه

دیده آن است آنکه دیدِ دوست است
دوساات کاااو باااقی نباشاااد دور بِاااه»
(همان ،د 6381 :6ا.)6387

ب) گشودن گو،ها برای دریافات اسارار ،الهاام و وحایهاا از عاالم غیاب .ایان هام
فضیلت و توفیقی است که خداوند برای برخی میسر و ممکن میسازد:
«جز مگر مفتاح خاص آیاد زِ دوسات
این سخن همچون ستاره اسات و قمار

کاااه مقالیاااد السّاااموات آنِ اوسااات
لیاااک بااایفرماااان حاااق ندهاااد اثااار
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ماایزنااد باار گااو،هااای وحاایجااو»
(همان ،د688 :1ا.)689

ج) پیروی کردن از عقل بزرگان ،مشایز ،انسان کامل و فاحبنظران ،دوری گزیادن
از اندیشهها و عقلهای اینجهانی ،روی آوردن به عقلهای موهبتی و الهامی که از جاناب
حق افاضه میشود:
«آنچااااه بینااااد آن جااااوان در آینااااه

پیااار انااادر خشااات مااایبیناااد هماااه»
(همان ،د .)8879 :9

مراد موالنا از پیر نیز پیری است که از منظر عقل و خِرَد ،پختاه و کامال باشاد ،ناه پیار
سال و ماه:
«پیاار ،عشااق توساات نااه ریااش ساافید
«یااک نظاار دو گااز هماای بینااد زِ راه
در میاااان ایااان دو فرقااای بااایشااامار

دسااااااتگیر فاااااادهزاران ناامیااااااد»
(همان.)8871 :
یااک نظاار دو کَااون دیااد و روی شاااه
ساااارمه جااااو واهلل أعلاااام بالسّاااارار»
(همان ،د6313 :1ا.)6391

البته «ذکر» عالوه بر معنی خاص و عرفانی خود مایتواناد شاامل تماام یاادگیریهاا و
چیزی شود که انسان از طریق تجربه میآموزد .ذکر ،فکر را به اهتازاز درمایآورد و مثال
خورشیدی است که روح را در کالبد افسرده میدمد:
«ایاان قاادر گفتاایم باااقی فکاار کاان
ذکاااااار آرد فکاااااار را در اهتاااااازاز
«فکاار کاان تااا وارهاای از فکاار خااود
ذکااار گاااو تاااا فکااار رو بااااال کناااد
ذکر حق پاک است و چون پااکی رساید

ماااایگریاااازد ضاااادها از ضاااادها
چااون درآیااد نااام پاااک اناادر دهااان

فک ار اگاار جامااد بُ اوَد ،رَو ذکاار کاان
ذکاار را خورشااید ایاان افساارده ساااز»
(همان6379 :ا.)6371
ذکاار کاان تااا فاارد گااردی از جسااد
ذکاااار گفااااتن فکاااار را واال کنااااد
رخااات بربنااادد ،بااارون آیاااد پلیاااد
شااب گریاازد ،چااون برافااروزد ضاایا
نااای پلیااادی ماناااد و نااای انااادُهان»
(واع ،کاشفی.)833 :6818 ،
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از موارد تقویت اندیشه ،مشورت با افرادی است که فالحیت این کار را داشته باشند؛
زیرا عقلها هر کدام به مثابة مصباحی هستند که چون با هام روشان شاوند ،طبعااً اطاراف
خود را روشنتر میکنند:
«مشاااورت ادراک و هشااایاری دهاااد
گفاااات پیغمباااار بکاااان ای رأیزن

عقااالهاااا مااار عقااال را یااااری دهاااد
مشاااااورت کالمستشاااااار ماااااؤتمن»
(همان ،د 6838 :6ا.)6833

«وَر چااه عقلاات هساات بااا عقاال دگاار
باااا دو عقاال از باااس بالهاااا وارهااای

یااار بااا ،و مشااورت کاان ای پاادر
پااای خااود باار اوج گااردونهااا نهاای»
(همان ،د 6818 :3ا.)6813
بااار پیمبااار امااار شااااوِرْهُم بخاااوان
کااز تشاااور سااهو و کااژ کمتاار رود
بیست مصباح از یکی روشنتار اسات
مشااااتعل گشااااته زِ نااااور آساااامان»
(همان ،د 8166 :1ا.)8163

«مشااورت کاان بااا گااروه فااالحان
امااارُهُم شاااوری بااارای ایااان بُاااوَد
این خِرَدها چاون مصاابی اناور اسات
باااوک مصاااباحی فتاااد انااادر میاااان

نتیجهگیری
از نظر موالنا« ،نطق» نیروی اندیشه است که مثال رودخاناهای در وجاود انساان جااری
است و انسان را از سایر موجودات ممتااز مایساازد .ظهاور ایان اندیشاه در درجاة اول از
طریق سخن اظهار میشود .سخن یا بیرونی است که به اقتضای حاال ،مقاام و مخاطباان باه
ظهور میرسد ،یا زبان درونی است که انسان باا خاود ساخن مایگویاد و چاون مخااطبی
ندارد و به علل دیگر مجال ظهور پیدا نمیکند ،به دریای اندیشة گوینده بازمیگردد و باه
فورت اسراری در وجود او باقی می ماند .ممکن است ظهور اندیشه به واسطة زبان اشااره
و عواطف و احساسات و یا سکوت ،یا فُوَر دیگر ،مثل سایر هنرها به دنیای خاارج انتقاال
یابد .خط ،نقاشی ،مجسمه ،موسیقی و ...از آن موارد است .اندیشاة اولیااءاهلل و انساانهاای
کاماال بساایار فراگیاار اساات و تااا مرزهااای حیاارت پاایش ماایرود و از ورای عااالم مااادّه و
محسوس ،حقایق عالم غیب را دریافت میکند .مرز اندیشة آنها به حدی فراتار مایرساد
که به نور می رسند و دیگر فکر و اندیشه در آن مقاام کارسااز نیسات« .ذکار» از راههاایی
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است که موجب گستر ،و تعالی فکر و اندیشة انسان میشود و به ساحت اولیااء نزدیاک
میسازد.
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دو سوسور ،فردینان .)6838( .دورۀ زبانشناسي عمومي .ترجمة کاور ،فافوی .تهاران:
هرمس.
زارعی سبزواری ،عباسعلی .)6878( .شرح منظومة حکیم سبزواری .چ  .6تهران :انتشارات
مشکوة.
زاهدی ،کیوان« .)6839( .زبانشناسی چامسکی» .پژوهشنامة علوم انسـاني .98 ، .فاص
68ا.81
زرینکوب ،عبدالحسین .)6813( .سرّ ني .ج  .8چ  .6بیجا :بینا.
سجادی ،سید محمد .)6818( .فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفاني .چ  .8تهران:
طهوری.
سرل ،جاان آر .)6839( .افعـال گفتـاری جسـتاری در فلسـفة زبـان .ترجماة محمادعلی
عبداللّهی .چ  .6تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
سعدی شیرازی ،مصل الدّین( .بیتا) .کلیات سعدی .تصاحی محمادعلی فروغای .تهاران:
مؤسسة مطبوعاتی علمی.
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سنایی ،مجدودبن آدم .)6838( .طریقالتحقیـق .باه هماراه شارح و تعلیقاات علایمحماد
مؤذنی .تهران :مؤسسة فرهنگی انتشاراتی آیه.
شایگان ،داریو .)6838( .،افسونزدگي جدید هویت چهلتکـه و تفکـر سـیار .ترجماة
فاطمه ولیانی .چ  .6تهران :نشر فرزان.
شبستری ،محمود .)6819( .مجموعة آثار شیخ محمود شبستری .به اهتمام فمد موحاد .چ
 .6تهران :طهوری.
شریعت ،محمدجواد .)6818( .کشف األبیات مثنوی .چ  .6اففهان :انتشارات کمال.
عطار نیشابوری ،فریدالدّین محمد .)6891( .منطقالطیر .تصحی و تعلیق فادق گوهرین.
چ  .8تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
فروزانفر ،بدیعالزّمان .)6816( .احادیث مثنوی .چ  .8تهران :امیرکبیر.
فروغی ،محمدعلی .)6817( .سیر حکمت در اروپا 8 .ج .چ  .8تهران :زوّار.
کالر ،جاناتان .)6831( .فردینان دو سوسور .ترجمة کور ،ففوی .تهران :هرمس.
کورنفورت ،موریس .)6893( .نظریة شناخت .ترجمة فرهاد نعماانی و مناوچهر ساناجیان.
تهران :بینا.
مؤذنی ،علی محمد .)6838( .گلگشت در جزیرۀ مثنوی برگزیدهای از شش دفتر مثنـوی

معنوی .تهران :اندیشة پویا.
مولوی ،جاللالدّین محمد .)6888( .فیهمافیه ،گفتار جاللالـدّین مولـوی .باه تصاحی و
حواشی بدیعالزّمان فروزانفر .تهران :دانشگاه تهران.
ااااااااااااااااااااااااااااااا ( .بیتا) .مثنوی معنوی .به تصحی رینولاد آ .نیکلساون .تهاران:
مؤسسة مطبوعاتی علمی.
ناتل خانلری ،پرویز .)6819( .تاریخ زبان فارسي 8 .ج .تهران :نشرنو.
واع ،کاشفی ،حسین .)6818( .لب لباب مثنوی .چ  .8تهران :بنگاه مطبوعاتی افشاری.
ویگوتسکی ،لوسمنوویچ .)6819( .زبان و اندیشه .ترجمة حبیباهلل قاسمزاده .چ  .6تهران:
نشر آفتاب.

