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تاریخ دریافت90/8/10 :

تاریخ پذیرش90/11/13 :

شرایط گوینده و شنونده در تأثیر سخن از منظر ادب
تعلیمی ـ عرفانی با تکیه بر قرآن و حدیث

محمدحسین بیات

1

چکیده
در قرآن مجيد و احاديث معصومان(ع) ،توصيههاي بسيار مفيدي براي گويندگان و شنوندگان
وجود دارد و شرايط ويژهاي براي آنان ذکر شده است .با توجه به اينكه قرآن و سنت سرچشمة
اعم از ادبيات ،اخالق ،عرفان و  ...ميباشد ،ادبيات تعليمی ـعرفاني نيز که
همة علوم اسالمي ّ
به حقيقت بيانگر مضامين بلند كتاب و سنت است با زبان دلنشين نظم و نثر فارسي آن محتوا
را به جامعة بشري عرضه کرده است.
نویسندة این مقاله کوشیده تا عوامل مهم تأثیر سخن گوینده بر شنونده را از نظر ادب تعلیمی
ـ عرفان��ی با تکیه بر آیات قرآنی و احادیث خاندان نبوت(ع) ارائه دهد.این مقاله در چهار بند
نوشته شده و هریک از بندهای چهارگانه خود شامل چند بخش است.
در این مقاله ،برای اثبات مطلب ،عالوه بر آیات و احادیث ،تنها از س��خنان س��عدی ،مولوی و
حافظ استفاده شده است ،چه اینان در این زمینه گوی سبقت از دیگران ربودهاند.
کلیدواژهها :تأثیر ،تأثّر،گوینده ،شنونده ،ادب ،اخالق ،عرفان ،قرآن و حدیث.
-1مقدمه
كاندر او بي حرف ميرويد كالم (مولوي)
		
اي خدا جان را تو بنما آن مقام
ه��دي ا ُ
ِك َر ُج ً
ير لَ َ
هلل ب َ
ال ِ
الدنيا َو ما فيها»
ك مِن ُّ
َ
لي أَلن يَ
واحداً َخ ٌ
قال رس��ولاهلل(ص)« :يا َع ُّ
 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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(شهید ثانی )49 :1359 ،يعني اي علي! اينكه خداوند بهوسيلة تو يك نفر را هدايت نمايد ،براي
تو بهتر از دنيا و همة آنچه در آن است ،باشد».
اس��اس كار هم��ة پيامبران الهي ،رس��اندن پيام ح��ق تعالي به مردمان بوده اس��ت.حضرت
محمد(ص) كه خاتم پيامبران و س��رور و س��االر همة آنان است،چه نام شريفش در كتب همة
انبياء وارد شده و اوصافش ورد زبانشان بوده است،همة انبیاء زمينهساز ظهور حضرتش بودهاند
و آرزوي ديدارش را داشتهاند كه حقيقت همة اديان جز دين اسالم چيز ديگري نيست كه «إِ َّن
ِند اهللِ اإلِ ْس َ
ال ُم»( .آلعمران)19 :
ين ع َ
الد َ
ِّ
از این رو س��خنان كتاب آس��ماني آن حضرت نيز در خور مرتب��ت و مقامش بودكه قرآن
مجيد بر خالف ساير كتب آسماني از حيث فصاحت و بالغت نيز معجزه ماندگار آن حضرت
است .بيانات معجزهآساي پیامبر اکرم(ص) و ساير معصومان به قدري تأثيرگذار بوده كه همة
شنوندگان برخوردار از فطرت سليم بشري را تحت تأثير قرار داده است .سخنان شيواي پيامبر
در آغاز بعثت ،مس��افران كعبه را چنان ش��يفتة او ميكرد كه مشركان ،كاروانيان را از ديدار
حضرت منع ميکردند.
در تأثيرات سخنان حضرت علی(ع) ،داستانها نگاشتهاند و همين بس كه نهجالبالغه را«شيوة
به جا س��خن گفتن» ناميدهاند .همچنین در تأثير س��خنان امام حس��ن و امام حسين و ساير
معصومین(ع) ،هيچگونه شبهه و ترديدي نيست.
با اندکی دقت و تأمل به خوبی آش��کار میش��ود که سخنان همة سخنوران اسالمي ملهم
از قرآن و احاديث اس��ت .در اين ميان سخنان شاعران و نويسندگان در زمينههاي اخالق و
عرفان رنگ و بوي ويژهاي دارد .اينان مضامين بلند قرآن و احاديث را با زبان شيواي نظم و نثر
بيان کردهاند و در اين باب گوي سبقت از همة نويسندگان و شاعران جهان ربودند .در میان
این گروه ،سخنان سعدي و حافظ شيرازي و مولوي بلخي لطافتي خاص و عمقي ويژه دارد.
نويس��ندة اين مقاله ،س��عي کرده است تا در این مجال اندک ،شرايط گوينده و شنونده را در
تأثير سخن از نظر ادب تعليمي ـ عرفاني ملهم از آيات قرآن مجيد و احاديث معصومین(ع)،
بررسی کند.
این مقاله شامل چهار بند است:

الف) بحثی کوتاه دربارة اساس و ماهیت تأثیرگذاری؛
ب) بررسی دیدگاه سعدی دربارة شرایط گوینده و شنونده در تأثیر سخن؛
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ج) بررسی دیدگاه مولوی و حافظ دربارة در باب شرایط تأثیر سخن متکلم در شنونده؛
د) نتیجهگیری نهایی.
 -2بحثي كوتاه دربارة ماهیت تأثیر و تأثّر
گرچه این بحث تا حدی فلسفی و مربوط به بحث علت و معلول است ،لیکن در این جستار
به اختصار بدان میپردازیم.
میان تأثیر و تأثّر تضایف هس��ت ،چه تا تأثّر نباش��د تأثیر معنی ندارد .البته بحث جزء العله
جداست که ممکن است پیشتر از معلول موجود باشد ،زیرا در حقیقت علت نیست و علت ،همان
علت تامه است که با وجود معلول همزمان و معاصر است .شایان ذکر است که گاه تأثیرگذاری
از یک جانب است؛ مثل اینکه استادی جامع علوم در رشتههای گوناگون مثل فلسفه ،عرفان،
اصول فقه و  ...شاگردانی بپرورد و گاهی دوطرفه است ،مانند ارتباط خواجه نصیرالدین طوسی و
عالمه حلی .خواجه در فلسفه و کالم استاد بود اما در فقه شاگرد عالمه بود و عالمه بالعکس در
فقه استاد و در علوم عقلی شاگرد وی بود.
تعدد جهت مشکل را حل میکند و محال است که با وحدت جهت و حیثیت
بدیهی است که ّ
شیء واحد ،هم علت باشد هم معلول.
به اعتراف دوست و دشمن ،قرآن مجید و احادیث شریف همچون اقیانوس بیکرانی است که
همة علوم اسالمی جویبارهایی منشعب از آن هستند .فرهنگ قرآن ،علی و فاطمه و اوالد آن
بزرگواران را در دامان خود پرورش داده و با وجودشان به جمیع جوامع بشری نورافشانی کرده
است .صفات کمالی آنان در صدها کتاب نگنجد ،زیرا كه متناهی گنجایش نامتناهی را ندارد،
به قول شاعر:
که تر کنی سرانگشت و صفحه بشماری
کتـاب فضـل ورا آب بحر کـافی نیسـت
و به قول مولوي:
صد قيامـت بگـذرد و آن ناتمـام
شــرح آن ار من بگويم بر دوام
حد كجا آنجا كه وصف ايزد است
زآنكه تاريخ قيامت را حد اسـت
همچنين فرهنگ قرآنی ،دانش��منداني چونان بوعلي س��ينا ،محقق داماد ،ش��يخ بهايي،
مالص��درا ،س��عدي ،مولوي ،ابن عربي ،حافظ و ...را در عل��وم عقلي و عرفاني در دامن خود
پروراند و در فقه و اصول بزرگاني چون عالمه حلي ،شهيد اول و دوم ،شيخ انصاري ،صاحب
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جواهر ،آخوند خراس��اني ،حضرت امامخميني و دانشمندانی در سایر رشتهها را به جامعه
بشري عرضه كرده است.
اب
ِس إِ َّال فِي ِك َت ٍ
ر ْط ٍ
ب َوالَ يَاب ٍ
عالمه جعفري میگويد« :اينكه در قرآن مجيد آمده است« :الَ َ
ِي��ن» (االنع��ام ،)59 :كنايه از اين اس��ت كه همه چيز در قرآن آمده اس��ت و قرآن را مراتب
ُّمب ٍ
نامتناهي است كه هر دانشمندي در هر زمان به مقدار ظرفيت وجودي خويش از آن بهرهمند
شود و هر تشنهاي از آن درياي بيپايان دانشها ،تواند نوشيد(.بیات)1382 ،
بنابراين ،آثار ادبي بعد از ورود اس�لام ايران ،س��ايهاي از نور قرآن اس��ت ،بهويژه آثار سعدي،
مولوي و حافظ كه ظاهر و باطن سخنانشان متأثر از كالم خداست.
 -3بررسي ديدگاههاي سعدي دربارةتأثير سخن گوينده بر شنونده
در اين باب ،سخن فراوان است كه همة آنها را در سه عنوان كلي زيرمیتوان خالصه كرد
كه هر يك شامل چند بخش است:
 -1-3شرايط سخنگو

 -1-1-3روحية انتقادپذيري سخنور؛

سعدي بدين نكته بسيار تكيه دارد .در جايي میگوید« :متكلم را تا كسي عيب نگيرد سخنش
صالح نپذيرد».
به تحسين نادان و پندار خويش
غره بر حسن گفتار خويش
مشو ّ
(گلستان  :باب )538/8
عقل خود به كمال
همين مطلب را باز هم در جایی ديگر چنين آورده اس��ت« :همه كس را ِ
نمايد و فرزند خويش به جمال».
چ كس كه نادانم
به خود گمان نبرد هي 
گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد
(همان :باب )537/8
باز هم با اشاره به پذيرش حق همراه تواضع سخنگو ،چنين میگوید:
يكي را زش��ت خويي داد دش��نام

تحمل كرد و گفت اي نيك فرجام

بتر زانم ك��ه خـواهي گفتـن آني

كه دانـم عيب من چون من نداني

(همان :باب)59/1

 شرایط گوینده و شنونده در تأثیر سخن از منظر ادب تعلیمی ـ عرفانی با تکیه بر قرآن و حدیث 7

 -2-1-3سخنگو نبايد به سخنان دروغ توسل جويد

سعدی در اين باب چنين میگوید :دروغ گفتن به ضربت الزم ماند كه اگر جراحت درست
شود نشان بماند؛ چون برادران يوسف به دروغ موسوم شدند ،برراست گفتن نيز اعتماد نماند؛
قال اهلل تعالي :بَ ْل َس َّولَ ْت لَ ُك ْم أَن ُف ُس ُك ْم أَ ْم ًرا(يوسف)18 :
كس��ي را كه ع��ادت بود راس��تي

خط��ا گ��ر كن��د در گذارن��د از او

وگ��ر نامــور ش��ـد به ناراس��ـتي

دگ��ر راس��ـت ب��اور ندارنـ��د از او

(گلستان :باب)588/8
 -3-1-3سخنگو باید مسلط به گفتههای خود باشد و اگر چنین نبود نباید سخن بگوید و یا
خود را در معرض پرسشهای علمی قرار دهد .حضرت امیر میفرماید« :إذا ُسئل ُتم َع ّما ال تَعلَمون
اهربوا( ».شهید ثانی)279 :1359 ،
َف َ
سعدی میگوید:
نادان را به از خاموشی نیست و اگر این بدانستی نادان نبودی
چـ��ون نـداری کمـال فضل آن به

ک��ه زبـ��ان در دهـان نگ��هداری

آدم��ی را زب��ان فضیح��ه کن��د

ج��وز ب��ی مغ��ز را س��بکباری

امید عافیت آنگه بود موافق عقل

که نبض را به طبیعت شناس بنمایی

بپرس هر چه ندانی که ّ
ذل پرسیدن

دلی��ل راه تو باش��د به ع�� ّز دانایی

باز هم در جایی دیگر در این باره میگوید:

(گلستان :باب )543 /8

زب��ان در کش ای مرد بس��یار دان

که ف��ردا قلم نیس��ت ب��ر بیزبان

فراوان س��خن باش��د آگنده گوش

نصیح��ت نگیرد مگ��ر در خموش

حذر ک��ن ز نادان ده م��رده گوی

چو دانا یک��ی گوی و بگزیده گوی

س��خن دان پ��رورده پی��ر که��ن

بیندیش��د آنگ��ه ب��رآرد س��خن

م��زن ب��ی تأ ّم��ل ب��ه گفت��ار دم

نکو گ��وی اگر دی��ر گویی چه غم

(بوستان ،باب)2890/7
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بیندی��ش و آنگ��ه ب��رآور نف��س

از آن پیش بس کن که گویند بس

(گلستان :دیباچه)

 -4-1-3مردم را از خود بداند و با آنان مجالست و مخالطت کند

واح ِد إِذا ْ
اس َکالْ َج َس ِد الْ ِ
اش َتکی مِن ُه ُعضو تَداعی لَ ُه أعضا ُء الْ َج َس ِد
حضرت رس��ول فرمود« :اَل ّن ُ
حمی» يعني مردم به س��ان بدن واحد هستند كه اگر عضوي از بدن ناراحت باشد
ِالس��ه ِر َو الْ ّ
ب َّ
جميع اعضاي بدن با آن همدردي نمايد و شب تا صبح دردمند و بيدار ماند(.گلستان :باب)79/1
سعدی:
بن��یآدم اعض��ای ی��ک پیکرن��د

ک��ه در آفرین��ش ز ی��ک گوهرند

چ��و عض��وی ب��ه درد آورد روزگار

دگ��ر عضوه��ا را نمان��د ق��رار

تو کز محن��ت دیگ��ران بیغمی

نش��اید ک��ه نام��ت نهن��د آدمی

در جای دیگر میگوید:

(همانجا )

ز خ��اک آفری��دت خداون��د پاک

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

چو گردن کش��ید آت��ش هولناک

ب��ه بیچارگی ت��ن بینداخت خاک

چو آن س��رفرازی نمود این کمی

از آن دی��و کردن��د از ای��ن آدمی

(بوستان :بیت )1980
در این زمینه احادیث فراوان اس��ت .حضرت رس��ول فرمود« :اَ َّلت ُ
إل َرف َع ًئ»
بد اّ
زید الْ َع َ
واض ُع الیَ ُ

(شهید ثانی)455 :1359 ،؛ يعني فروتني بر آدمي چيزي جز بلندپايگي نيفزايد.
سعدی معتقد است جواب بدی را باید به نیکی داد؛ مطربی شبی در حال مستی با بربط بر سر
زاهدی کوفت که هر دو شکست؛ زاهد روز بعد او را یافت و هزینه بربط بدو پرداخت و گفت:
که دوش��ینه معذور بودی و مست

ت��و را و مرا بربط و س��ر شکس��ت

مرا به شد آن زخم و بر خاست بیم

تو را به نخواهد ش��د اّال به س��یم
(همان :بیت )2425
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در ارتباط با زبان درشتی میگوید:
ش��ر انگی��ز هم بر س��ر ش��ر رود

چو کژدم ک��ه با خان��ه کمتر رود

چنی��ن آدم��ی م��رده به نن��گ را

که ب��ر وی فضیلت بود س��نگ را

ن��ه هر آدم��ی زاده از دد به اس��ت

ک��ه دد زآدم��ی زاده بد به اس��ت

(همان :بیت )715

 -5-1-3استفاده از تمثیل در بیان پند و اندرز

سعدی در باب تواضع سخن را همراه با تمثیل چنین بیان کرد:
یک��ی قطره ب��اران ز اب��ری چکید

خجل ش��د چو پهن��ای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم

گر او هس��ت حقا که من نیس��تم

چو خود را به چش��م حقارت بديد

صدف در كن��ارش به جان پروريد

بلندي از آن يافت كو پس��ت ش��د

د ِر نیس��تی کوفت تا هس��ت شد

و نیز در باب تأثیر همنشین خوب با تمثیل میگوید:

(همان :بیت )1988

گل��ی خوش ب��وی در حمام روزی

رس��ید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مش��کی ی��ا عبیری

ک��ه از ب��وی دالوی��ز ت��و مس��تم

بگفت��ا م��ن گل��ی ناچی��ز ب��ودم

ولیک��ن مدت��ی ب��ا گل نشس��تم

کمال همنش��ین در م��ن اثر کرد

وگر نه من همان خاکم که هستم

(گلستان  :دیباچه )
َ
أه��ل ا لْ َب ِ
یت »
��لمان ِم ّنا
،س
ُ
حدی��ث ش��ریف نبوي ک��ه فرمودَ « :مولَ��ی الْ َق��و ِم مِن ُهم َ
(ابنعرب��ی1985 ،م)256/1 :؛ يعني خادم هر قومي از آن قوم به ش��مار آيد .ناظر به
همین نکته اس��ت.
ن های همنش��ین ناجنس میگوید :هر که با بدان نش��یند اگر چه طبیعت ایشان
در باب زیا 
نگیرد به طریق ایشان متهم گردد.
اگر شخصی به خرابات رود برای نماز کردن ،منسوب شود به خمر خوردن.
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طل��ب ک��ردم ز دانای��ی یکی پند

م��را گفتا ک��ه ب��ا ن��ادان مپیوند

که گ��ر دانای عصری خر بباش��ی

و گرنادان��ی ابل��ه ت��ر بباش��ی

(همان :باب )584/8

-6-1-3گوینده باید به گفتهاش باور داشته باشد وگرنه سخنش مؤثر نخواهد بود.

در این زمینه احادیث فراوان و همچنین آیات قرآن مجید فراوان است .امام صادق(ع) فرمود:
ِم اِذا لَ ْم یَ ْع َم ْل بِ ِعلْمِه َزلَّ ْت َموع َ
ِظ ُتئ» (شهید ثانی )138 :1359 ،؛ يعني دانشمندي كه
َّ
«إن الْعال َ
به دانش خويش عمل نكند ،سخنش در ديگران مؤثّر نيفتد.
اس بِعِلمِه» (همان)15 :؛ يعني
��دال ّن ِ
حضرت رس��ول فرمود« :اَ َش ُّ
اس َعذاباً عال ٌِم لَ ْم یَن َفع ال ّن َ
عالمي كه علمش براي مردم سودمند نباشد ،بيشترين عذاب را بچشد، .خطبة  184نهجالبالغه
أمیر الْ ُمؤمِنین ِصف لی الْ ُم َّتقین ».وقتی حضرت موال
گویای همین نکته استّ .
همام گفت« :یا َ
ِق َه ّما ٌم َص ْع َق ًئ
حدود صد و بيس��ت صفت براي م ّتقين برشمرد ،او بیهوش افتاد و مردَ « :ف َصع َ
َفس ُه فیها» .در قرآن بارها ذکر شده است که حضرت رسول خود اول کسی بود که به
کانَت ن ُ
ُ
ُ
الر ُس ُ
ول ب َِما أن ِز َل إِلَ ْي ِه مِن َّربِّهِ» (البقرهُ ،)285 :ق ْل آ َم َّنا بِاهللِ َو َما أن ِز َل
قرآن ایمان داشت« :آ َم َن َّ
گفته های خود عمل
ِيم(آل عمران .)84 :و بارها به کس��انی که به 
َعلَ ْي َن��ا َو َما أُن ِز َل َعلَی إِبْ َراه َ
ِند اهللِ أَن
ون َك ُب َر َم ْق ًتا ع َ
ون َما لاَ تَ ْف َع ُل َ
ِم تَ ُقولُ َ
نمیکنن��د تاخت و فرمود« :يَا أَُّي َها الَّذ َ
ِي��ن َآ َم ُنوا ل َ
ون» (الصف )3 :يعني اي كس��اني كه ايمان آوردهايد چرا چيزي را كه انجام
تَ ُقولُوا َما لاَ تَ ْف َع ُل َ
نميدهيد بر زبان ميرانيد ،زیرا گناه بزرگي اس��ت ،پيش خداوند آنچه را انجام نميدهيد بر
زبان ميرانيد و . ...
سعدی در این زمینه میگوید :عالم ناپرهیزکار کوری مشعلهدار باشد .یهدی و ال یهتدی.
عل��م چندان ک��ه بیش��تر خوانی

چون عم��ل در تو نیس��ت ناداني

ن��ه محق��ق ب��ود ن��ه دانش��مند

چ��ار پای��ی ب��ر او کتاب��ی چن��د

باز در جای دیگر میگوید:

(گلستان،باب )518/8

ت��رک دنی��ا ب��ه م��ردم آموزن��د

خویش��تن س��یم و غلّ��ه اندوزند

عالم��ی را ک��ه گفت باش��د و بس

هرچ��ه گوی��د نگی��رد ان��در کس
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ن��ه بگوی��د به خل��ق خ��ود نکند

عال��م آن ک��س بود که ب��د نکند

در ضمن آنكه به گفتة خود ایمان دارد،نباید در برابر باطل تسلیم شود:

(همان :باب )217/2

هان تا س��پر نیفکنی از حملة فصیح

کو را جز آن مبالغة مس��تعار نیس��ت

دينوزرومعرفتکهسخندانسجعگوی

بردرسـالحداردوکسدرحصـارنیسـت

 -2-3شرایط مستمع

(همان :باب )500/7

این که مستمع باید آمادة پذیرش باشد ،مورد اتفاق همة ادیبان است .در مجموع ،شنونده از
دو جهت باید آمادگی داشته باشد؛ یکی از جهت فهم و ادراک و دیگر از نظر روحی .در ضمن به
مستمع سفارش شده تا در هر صورت به سخنان علمی و سازندة سخنور گوش دهد .هر یک از
این موارد را در این بخش شرح میدهیم:
 -1-2-3مالحظة قدرت فهم و ادراک شنونده

سعدی در این باب میگوید:

فه��م س��خن گ��ر نکند مس��تمع
فس��حت می��دان ارادت بی��ار

ق�� ّوت طب��ع از متکل��م مج��وی
ت��ا بزن��د م��رد س��خنگوی گوی

(همان :باب )166/2

 -2-2-3آمادگی روحی و دوست داشتن در مستمع

سعدی:

حکای��ت بر م��زاج مس��تمع گوی

اگر خواه��ی که دارد ب��ا تو میلی

هر آن عاقل كه با مجنون نش��یند

نبای��د کردن��ش ج��ز ذک��ر لیلی

چون که جمع مستمع را خواب برد

س��نگهای آس��یا را آب ب��رد

مستمع چون تشنه و جوینده شد

واع��ظ ار م��رده بود گوینده ش��د

(همان :باب )83/8
بجاست كه به استطراد ،به كالم مولوي نيز اشاره شود .وي در این باره میگوید:
(مثنوی)3100/1 :
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مس��تمع چون تازه آم��د بیمالل

صد زبان گردد به گفتن،گنگ و الل

گفت عال��م به گوش جان بش��نو

ور نمان��د ب��ه گفتن��ش ک��ردار

باطل اس��ت آن چ��ه مدعی گوید

خفت��ه را خفت��ه کی کن��د بیدار

م��رد باید ک��ه گیرد ان��در گوش

گر نبش��ته اس��ت پند ب��رد دیوار

(همان)2390/1 :
 -3-2-3به مس��تمع نیز س��فارش شده تا بکوشد س��خنان خوب را فرا بگیرد و کاری به
گوینده نداش��ته باشد که آن گوينده به گفتهاش عمل میکند یا نه .در این زمینه احادیث
فراوان است.
یث َو َج َدها َف ُه َو اَ َح ُّق بِها» (شهید ثانی:1359 ،
رسول اعظم فرمود« :اَلْ ِح ْک َم ُئ ضالَّ ُئ الْ ُمؤمِن َف َح ُ
)196؛ يعني حكمت گمشدة مؤمن است؛ پس هر جا كه آن را يابد ،بايد به دست آورد.
سعدی:

 -3-3شرایط سخن

(گلستان  :باب )219/2

در این باب ،مهمترین نکته ،رعایت فصاحت و بالغت است که سخن هم روشن و هم بجا باید
گفته شود تا جاذبه داشته باشد.
سعدی:
اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است

به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی

دو چیـز طیرة عقـل است دم فروبسـتن

بهوقتگفتـنوگفتنبهوقـتخامـوشی

باز هم به بیان دیگر میگوید:

(گلستان :دیباچه)

زبان در دهان ای خردمند چیست

کلی��د در گن��ج صاح��ب هن��ر

چو در بس��ته باشد چه داند کسی

که گوهر فروش اس��ت ی��ا پیلهور

(همانجا)
باز هم در جایی دیگر ،سعدی توصیه میکند که سخنگو در مقام تبلیغ نباید نومید شود و
اگر به احتمال اندک مستمع داشته باشد از گفتن نباید خودداری کند:
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گرچ��ه دانی ک��ه نش��نوند بگوی

هر چه دانی ت��و از نصیحت و پند

زود باش��د ک��ه خی��ره س��ر بینی

ب��ه دو پ��ای اوفت��اده ان��در بن��د

(همان :باب )447/2
أن تُ َعِّل َم ُه عِبا َد اهللِ»
ِلم ْ
در این زمینه احادیث نیز فراوان است .امام صادق(ع) فرمودَ « :زکا ُئ الْع ِ
(شهید ثانی)215 :1359 ،
 -4بيان ديدگاه عرفاني حافظ و مولوي دربارةتأثير سخن
پيش از بيان اصل مطلب ،توجه به اين نكته الزم است كه مسائل تعليمي و اخالقي گرچه از
زبان عارف و عالم اخالق ،به شيوة واحد بيان ميشود ،ليكن ميان آن دو تفاوت جوهري در كار
اس��ت؛ چون سخن عارف عالوه بر جنبة رفتاري و اخالقي رمزي و بيانگر مسائل ژرف عرفاني
قصه از مثنوي نقل ميشود تا تفاوت سخن عارف و عالم
است .برای مثال ،این مطلب در لباس ّ
اخالق معلوم شود.
مولوي در دفتر س��وم قصهاي اخالقي در مقام تعليم آورده اس��ت :جواني پاك نهاد در زمان
حضرت داود كه از فقر و فاقه رنج ميبرد ،دست به دعا برداشت كه خدايا روزي حاللم برسان.
روزي ،رزق و روزي براي وي طبق ميلش رسيد:
ت��ا كه روزي ناگهان در چاش��تگاه

كاي��ن دعا م��ي كرد ب��ا زاري و آه

ناگه��ان در خان��هاش گاوي دويد

ش��اخ زد شكس��ت در بند و كليد

هي��ن چ��را كش��تي بگ��و گاو مرا

ط��رار انص��اف ان��در آ
ابل��ه
ّ

آن دعاي كهنهام ش��د مس��تجاب

روزي م��ن بود كش��تم نك جواب

آن جوان پنداش��ت دعايش مستجاب ش��د ،گاو را ذبح كرد تا گوشتش را برای روزي حالل
بخورد .از سوی ديگر صاحب گاو كه دنبال گاوش بود از جريان آگاه شد و آن جوان را به جرم
دزدي و كشتن گاو پيش داود كشاند و گفت:
آن جوان پاكدل در پاسخ گفت:

(مثنوي)2347/3 :
داود با توجه به قاعدهای كه امارة مالكيت است ،به نفع صاحب گاو حكم کرد و گفت:
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گفت داود اين س��خنها را بشوي

حجت شرعي در اين دعوي بگوي

ت��و روا داري ك��ه م��ن بيحجتي

بنه��م اندر ش��هر باطل س��نتي؟

ولول��ه افت��اد در خل��ق آن زمان

ه��ر يك��ي زنّ��ار ببري��د از مي��ان

مدع��ي آن گاو نفس تس��ت هين
ّ

خويشتنراخواجهكردهاستومهين

آن كش��نده گاو عق��ل تس��ت رو

بركش��نده گاو ت��ن منك��ر مش��و

آن جوان با دل س��وزان به درگاه باريتعالي زاري كرد و استعانت جست .دل داود دربارة
آن جوان ،ديگر گونه ش��د و از صاحب گاو خواس��ت تا حكم قطعي يك روز به تأخير افتد.
س��پس ب��ه محراب نم��از روي آورد و با نيايش ّ
حل مش��كل را از خدا خواس��ت و خدايش
حقيقت را به او نمود .س��ر انجام ،با تجديد نظر در حكم ،به صاحب گاو فرمود :از خس��ارت
چشم بپوش و برو .او فريادش بلند شد كه اين چه حكم است و چه داد؟ داود فرمود :پس
جملة مالت را بدو بخش و برو وگرنه كارت س��ختتر ش��ود .او خاك بر س��ر پاشيد و جامه
ب��ر دري��د كه «به هر دم ميكني ظلمي جديد ».داود فرمود :تو و جمله اموالت و همه افراد
خان��وادهات ملك اين جوانيد .خلق به ش��گفت آمدن��د .داود گفت :اين و زنش غالم و كنيز
پ��در اين جوان بودهاند .موالي خود را ناجوانمردانه در نهان به قتل رس��انده و همه چيز او
را تصاح��ب كردهان��د .آنگاه فرمود :اكنون همگان در فالن صح��را زير فالن درخت حاضر
ميشويم تا راز بگشايم .همگان در آن مكان حاضر آمدند و زير درخت كندند و استخوان
س��ر بريده كنار خنجري كه نام كشته روي آن حك ش��ده بود ،بيرون آوردند .آنگاه داود
حكم به قصاص فرمود و معلوم ش��د كه اين مورد از مصاديق يد عدواني اس��ت و بايد طبق
قاعدة علي اليد حكم شود نه قاعدة يد.
( همان)2224/3 :
قصه به نحو بس��يار آموزنده ،آنگاه مولوي گفت :آن خوني ،رمز نفس ا ّماره و آن
بعد از بيان ّ
جوان مظلوم ،رمز عقل و جناب داود رمز خدا و خليفة الهي در زمين و ذبح آن گاو رمز كشتن
خواستههاي نفساني و دنياگرايي است.

(همان)2541/3 :
بنابراین ،شرايط عرضة سخن را از ديدگاه حافظ و مولوي در سه عنوان كلي میتوان خالصه
كرد كه هر يك شامل چند بخش است:
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 -1-4سنخيت و مماثلت
برجس��تهترين چيزي است كه عرفان اس�لامي در سخن گفتن الزم ميداند و شامل مراتب
گوناگون است .در زیر به برخي از آنها اشاره ميشود:
 -1-1-4سنخيت و مماثلت بالفعل

این نوع سنخیت در صورتي است كه شنونده ،گوينده را از نظر ظاهر و باطن همسان و نزديك
به خود بداند .با توجه به اين نكته است كه حافظ ميگويد :عاقالن ،سخن عاقالن و عاشقان نيز
سخن عاشقان توانند فهم كرد نه بالعكس و به این ترتیب ساير اقشار علمي مثل فقيه و فيلسوف
و  ...حتي در مسئلة مذهب .برای مثال شيعيان به سخنان علماي شيعه و اهل سنت به سخنان
عالمان خود توجه دارند ،چون سنخيت بر قرار است.
حافظ:
عاق�لان نقط��ة پ��رگار وجودن��د ول��ي عش��ق داند ك��ه در اين دايره س��رگردانند
زاه��د ار رن��دي حافظ نكند فهم چه ش��د

دي��و بگري��زد از آن قوم كه ق��رآن خوانند

زاهد ظاهر پرس��ت از حال ما آگاه نيس��ت

(غزل)192
هرچه گويد در حق ما جاي هيچ اكراه نيست

ت��ا نگردي آش��نا زين پرده رمزي نش��نوي

(غزل)71
گـوش نا محـرم نباشــد جاي پيغـام سـروش

در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد

زان كه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش
(غزل)286

در جای دیگر میگوید:
من اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانست

تو هم ز روي كرامـت چنان بخـوان كه تو داني

يكي است تركي و تازي در اين معامله حافظ

حديـث عشـق بيان كن بدان زبان كه تو دانـي
(غزل)85

با مدعي مگوييد اس��رار عش��ق و مستي

ت��ا بيخبر بميرد در درد و خود پرس��تي

(غزل)435
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چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست
هر كه شد محرم دل در حرم يار بمـاند

سخنشنـاس نهاي جان من خطـا اينجاست
(غزل)178
و آنكه اين كار ندانست در انكار بماند

(غزل)178
قصه اين
مولوي ،عارف نامدار اسالمي ،بدين نكته بسيار تأكيد كرده و با استفاده از تمثيل و ّ
مطلب را به ش��کل بسيار شيوا بيان کرده است .در گفتن سخن بايد سنخيت در كار باشد .در
قاعدهای كلي میگوید:
اّ
اول برج��ه طل��ب ك��ن محرم��ي

هان و هان هش��دار ب��ر ناري دمي
در قصة طوطي و ب ّقال صاحب دكان به جرم ريختن روغن ،چنان بر سر طوطي كوفت كه آن
طوطي كل و الل شد .ب ّقال ،به خاطر از دست دادن طوطي سخنگو اسفناك بود .روزی شخص
طاسي بدان جا آمد .طوطي كه هم جنس و هم شكل خود را يافت ،زبان گشود:
طوطي ان��در گفت آم��د آن زمان

بانگ بر دروي��ش زد كه هي فالن

از چ��ه اي كل ب��ا كالن آميختي

تو مگر از شيش��ه روغ��ن ريختي

جمعگشتهجملهمرغانچيكچيك

با سليمان گشته افصح من اخيك

همزباني خويش��ي و پيوندي است

مرد با نامحرمان چون بندي است

پس زبان محرمي خود ديگر است

همدل��ي از همزبان��ي بهتر اس��ت

اي بس��ا هن��دو و ت��رك همزبان

اي بس��ا دو ترك چ��ون بيگانگان

غي��ر نط��ق و غي��ر ايما و س��جل

صد هزاران ترجم��ان خيزد ز دل

(مثنوي)260/1 :
مولوی در قصة اجتماع مرغان با س��ليمان ،میگوید آنان همزبان خود را يافتند و راز گفتن
آغاز كردند:

(همان)1231/1 :
ب��از هم در قصة طوطي و بازرگان طوطي محبوس اس��ت ،راه نجات خود را از طوطيان آزاد
ميطلب��د و ي��ك طوطي آزاد با مردن خ��ود راه نجات بدو ميآموزد .بازرگان که عزم س��فر به
هندوستان داشت ،به طوطي گفت :چه تحفه از هندوستان خواهي تا برایت بیاورم؟
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چون که بازرگان س��فر را ساز کرد

سوی هندوستان ش��دن آغاز کرد

گفت طوطی را چه خواهی ارمغان

کآرم��ت از ّ
خط��ة هندوس��تان

گفتش آن طوطي كه آنجا طوطيان

چ��ون ببيني كن ز ح��ال ما بيان

كه فالن طوطي كه مشتاق شماست

از قضاي آس��مان در حبس ماست

(همان)1595/1 :

بازرگان به هندوستان كه رسيد:
مرك��ب اس��تانيد و پ��س آواز داد

آن س�لام و آن امان��ت ب��از داد

طوطيي ز آن طوطيان لرزيد و پس

اوفت��اد و مرد و بگسس��تش نفس

آن يكي طوط��ي ز دردت بوي برد

زه��ره اش بدريد و لرزي��د و بمرد

چونشنيدآنمرغكانطوطيچهكرد

هم بلرزيد و فتاد و گش��ت س��رد

(همان)1631/1 :
بازرگان چون از سفر بازگشت ،طوطي حال را پرسيد ،بازرگان گفت :همين كه پيامت رساندم،
يكي از طوطيان لرزيد و مرد:
طوطي محبوس نيز همين كه اين سخن را شنيد در قفس افتاد و مرد:

بازرگان ،طوطي را از قفس بيرون انداخت:
بع��د از آنش از قف��س بيرون فكند
گفت آن طوط��ي به فعلم پند داد

(همان)1736/1 :

پري��د ت��ا ش��اخ بلن��د
طوطي��ك ّ

ك��ه ره��ا ك��ن لط��ف آواز و وداد

(همان)1870/1 :
قصه نشان میدهد که تواضع کردن و مردن از خودخواهی و خود بزرگبینی،
مولوی در این ّ
سبب تأثیرگذاری در مستمعان است.
باز هم در قصهاي ديگر مسئلة همراه شدن با شنونده را چنين ذکر میکند:
زيد عمر ًوا ،ش��نوندهاي گفت :زيد به چه جرمي عمرو را بزد .نحوي
يك نحوي گفت :ضرب ٌ
گفت :آنچه گفتم فقط مثالي بود .شنونده فهم نکرد و نپذیرفت .نحوی گفت :فرق عمرو با عمر
یک واو اس��ت که عمرو واو دارد ،لیکن عمر واو ندارد.او یک واو دزدیده بود .بدان جهت وی را
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قصه از زبان مولوی چنین است:
تنبیه کردم .آنگاه شنونده پذیرفت.خالصة ّ
گف��ت نحوي زيد عم��ر ًوا قد ضرب
زيد و عمرو از بهر اعرابس��ت و ساز

گفت چونش ك��رد بيجرمي ادب
گر دروغ اس��ت آن تو بر اعراب ساز

گفت ن��ي من اين ندان��م عمرو را

زيد چ��ون زد ،بيگن��اه و بيخطا

گف��ت او ناچ��ار الغ��ي برگش��ود

عمرو ي��ك واوي فزون دزديده بود

زي��د واقف گش��ت و دزدش را بزد

حد بزد
حد ب��رد او را ّ
چ��ون كه از ّ

گفت اينك راس��ت پذرفتم بجان

كژ نمايد راس��ت در پي��ش كژان

اخت�لاف خل��ق از ن��ام اوفت��اد

چون به معن��ي رف��ت آرام اوفتاد

اندري��ن معني مثالي خوش ش��نو

ت��ا نمان��ي ت��و اس��امي را گ��رو

چارك��س را داد م��ردي يك درم

هر يك��ي از ش��هري افت��اده بهم

فارس��ي و ت��رك و روم��ي و عرب

جمله ب��ا هم در ن��زاع و در غضب

فارس��ي گفتا از اي��ن چون وارهيم

ه��م بيا كاين را ب��ه انگوري دهيم

آن ع��رب گفت��ا مع��اذاهلل ال

من عنب خواهم ن��ه انگور اي دغا

آنكه ب��ود از ترك گفت��ا اي گزم

من نمي خواهم عنب خواهم اوزم

آنكه رومي ب��ود گفت اين قيل را

ترك كن خواهم من اس��تافيل را

در تنازع مش��ت بر ه��م ميزدند

س��ر نامه��ا غاف��ل بدند
چ��ون ز ّ

پس بگفتي او ك��ه با اين يك درم

آرزوي جملهت��ان را ميخ��رم

(همان)3690/2 :
باز هم مولوي در قصهاي ديگر مس��ئلة همزباني و س��نخيت را به شکل بسيار آموزنده و زيبا
بيان میکند:

س��ري عزيزي ص��د زبان
صاحب ّ
كه ش��ما خاموش باش��يد انصتوا

گ��ر بدي آنج��ا بداري صلحش��ان
ت��ا زبانت��ان من ش��وم در گفتگو

(همان)3745/2 :
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قصهای چنین آورده است :كودك زني،
مولوي مسئلة جنسيت و مماثلت در گفتگو را با ذكر ّ
روي ناوداني رفته بود و با هيچ حيلهاي نتوانس��تند به بامش باز آرند مشكل را خدمت حضرت
امير(ع) برد و حضرت فرمود :كودكي به بام ببريد تا كودك براي بازي با او باز گردد:
ي��ك زني آم��د به پي��ش مرتضي

گفت ش��د بر ن��اودان طفل��ي مرا

گف��ت طفلي را ب��ر آور ه��م ببام

تا ببين��د جنس خ��ود را آن غالم

سوي جنس آيد سبك زان ناودان

جنس بر جنس است عاشق جاودان

زن چنان كرد و چو ديد آن طفل او

جنس خود،خوش خوش بدو آورد رو

زان ب��ود جن��س بش��ر پيغمبران

تا ب��ه جنس��يت رهند از ن��اودان

عيس��ي و ادريس بر گردون شدند

با ماليك چون كه هم جنس آمدند

كاف��ران هم جنس ش��يطان آمده

جان شان شاگرد ش��يطانان شده

موج��ب ايم��ان نباش��د معجزات

بوي جنس��يت كند جذب صفات

معجزات از بهر قهر دش��من است

بوي جنس��يت پي دل بردن است

(همان)2676/4 :
مولوی در ادامة مطلب ميگويد :تأثير معجزات پيامبران در مردمان اندك اس��ت و معجزات
برای دفع دشمنان بوده و مردم در اثر تأثير جنسيت ايمان میآورند:

در مجموع ،قانون تجاذب همه جا حاكم است:

(همان)1777/6 :

در جهان هر چيز چيزي جذب كرد

گرم گرمي را كش��يد و سرد سرد

ناري��ان م��ر ناري��ان را جاذبن��د

نوري��ان م��ر نوري��ان را طالبن��د

باط�لان را چ��ه رباي��د باطل��ي

عاطالن را چه خ��وش آيد عاطلي

گرگ بر يوس��ف كجا عش��ق آورد

ج��ز مگ��ر از مك��ر ت��ا او را خورد

(همان)81/2 :

(همان)2055/2 :
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و سرانجام مولوي میگوید:
س��رپنهان اس��ت ان��در زي��ر و بم
ّ
ب��ا لب دمس��از خود گ��ر جفتمي

ه��ر ك��ه او از هم زباني ش��د جدا

ف��اش اگرگویم جهان ب��ر هم زنم
همچو ني م��ن گفتنيها گفتمي
بين��وا ش��د گرچ��ه دارد ص��د نوا

(همان)27/1 :
«إنها ُهنا لَعِلماً َج ّماً
در احاديث ما  ،بدين نكته بسیار اشاره شده است .حضرت علی(ع) فرمودَّ :
وأص ْب ُت لَ ُه َح َملَ ًئ» (سیدرضی :1345 ،حكمت )139؛ یعنی در سینهام علم بسیار نهفته کاش
لَ َ
کسی مییافتم که با من سنخیّ تی میداشت تا بدو تعلیم میکردم.
-2-1-4تأثير همنشيني در تكامل گوينده و شنونده

آدمي بايد مصاحبت با كامالن را برگزيند و از ناجنس دوري كند تا همة صفاتش مشابه او
شود.چون او سخن راند و به سان او به سخنان فرهیختگان گوش جان سپارد.
حافظ:
يار مردان خدا باش كه در كشتي نوح

هستخاكيكهبهآبينخردطوفانرا

ماه كنعاني من مسند مصر آن تو شد

وقت آن است كه بدرود كني زندان را

قدرمجموعةگلمرغسحرداندوبس

كهنههركوورقيخواندمعانيدانست

(غزل)9

(غزل)48
با توجه به همين نكته است كه حافظ همنشيني با يار الهي را با هيچ چيز برابر نمي داند و ميگويد:
ما را ز خيال تو چه پرواي شراب است

خمگوسرخود گيركهخمخانهخرابست

گرخمربهشتاستبريزيدكهبيدوست

هر شربت عذبم كه دهي عين عذابست

نيس��ت بر لوح دلم ج��ز الف قامت يار

چه كنم حرف ديگر ياد نداد اس��تادم

سايه طوبي و دلجويي حور و لب حوض

به هواي س��ر كوي تو برف��ت از يادم

(غزل)29

(غزل)317
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باغ بهشت و سايه طوبي و قصر و حور

ب��ا خاك كوي دوس��ت برابر نميكنم

تلقين و درس اهل نظر يك اشارتست

گفت��م كنايت��ي و مك��رر نميكن��م

چل سال بيش رفت كه من الف ميزنم

كز چاك��ران پير مغ��ان كمترين منم

هرگ��ز به يمن عاطفت پير مي فروش

س��اغر تهي نش��د ز مي صاف روشنم

از قيل وقال مدرس��ه حالي دلم گرفت

يك چند نيز خدمت معشوق و مي كنم

اينجانعاريتكهبهحافظسپرددوست

روزي رخش بينم و تس��ليم وی كنم

هرچند پير و خسته دل و ناتوان شدم

هرگه كه ياد روي توكردم جوان شدم

آن روز بر دلم در معني گش��وده ش��د

ك��ز چاك��ران درگه پير مغان ش��دم

(غزل)353

(غزل)343

(غزل)351

و نیز حافظ بارها توصيه كرد كه از مصاحب ناجنس احتراز الزم است :

(غزل)321

حضورخلوتانساستودوستانجمعند

و إن ي��كاد بخواني��د و در ف��راز كنيد

نخستموعظهپيرصحبتاينحرفاست

كه از مصاحب ناجن��س احتراز كنيد

(غزل)244
مولوي در اين زمینه نيز بسيار سخن گفته است .مسئلة فناء في اهلل در اثر همين مصاحبت
با ياران الهي و پيران طريقت اس��ت .برای رعايت اختصار ناچار به برخي از س��خنان وي اشاره
ميشود؛ البته احاديث فراوان نيز در اين باره در كتب حديث ثبت است .امام صادق(ع) فرمود:
ُح ِّدثُوا الْ ُج ّه َ
كم ِئ َف َتظلِموها»؛ یعنی سخنان حکمتآمیز با جاهالن نگویید که در آن
«الت َ
ال بِالْ ِح َ
صورت بر آن سخنان با حکمت جفا کرده باشید( .شهید ثانی)213 :1359 ،
مولوي دربارةدوري از يار ناموافق و ناهمجنس میگوید:
اي فغ��ان از يار ناجن��س اي فغان

همنش��ين نيك جويي��د اي مهان

(مثنوي)2950/6 :
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ح��ق ذات پ��اك اهلل الصم��د

ك��ه ب��ود ب��ه م��ار ب��د از ي��ار بد

م��ار ب��د جاني س��تاند از س��ليم

ي��ار ب��د آرد س��وي ن��ار مقي��م

گف��ت از احم��ق گريزان��م ب��رو

ميرهان��م خوي��ش را بندم مش��و

گف��ت آخر آن مس��يحا خود توي

كه ش��ود كور و كر از تو مس��توي

چون بخواهي تو فسون بر مردهاي

بر جهد چون ش��ير صيد آوردهاي

گفت آري گفت پس اي روح پاك

هرچهخواهيميكنيازكيستباك

كه فسون و اس��م اعظم را كه من

بر کر و برکور خواندم ش��د حسن

بر ت��ن مرده بخواندم گش��ت حي

چون که بر الشه بخواندم گشت شه

خوان��دم آن را ب��ر دل احمق به و ّد

صد ه��زاران ب��ار و درماني نش��د

گفتحكمتچيستكانجااسمحق

س��ود كرد اينجا نبود آن را س��بق

گفت رن��ج احمقي قهر خداس��ت

رنج كوري نيست قهر آن ابتالست

هر ك��ه خواهد همنش��يني با خدا

ت��ا نش��يند در حض��ور اولي��اء

از حض��ور اولي��اء گ��ر بگس��لي

تو هالك��ي زان كه ج��زو بيكلي

پير را بگزين كه بي پير اين س��فر

هست بس پر آفت و خوف و خطر

گ��ر نباش��د س��اية او بر ت��و گول

بس تو را سر گشته دارد بانگ غول

(همان)2634/5 :
مولوی در اين باب قصهاي از حضرت عيس��ي نقل میکند كه آن حضرت روزي به كوه فرار
ميكرد .يكي از یاران به آن حضرت گفت از چه گريزاني؟ حضرت فرمود :از احمق:

عيسي در پاسخ گفت :من اسم اعظم بر كور و كر و مرده خواندم شفا يافتند و مرده زنده شد،
ليكن در احمق بياثر بود:

(همان)2610/3 :
مولوي بارها به همنشيني با كامالن و آگاهان توصيه كرد ،زیرا نتيجة آن ترقي انسان به فناء
في اهلل است .از این رو میگوید:

(همان)2166/2 :
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از نب��ي بش��نو ض�لال ره��روان

كه چه سان كرد آن بليس بد روان

ص��د هزاران س��اله راه از جاده دور

بردش��ان و كردش��ان ادب��ار و عور

مر تو را عقلي است جزوي در نهان

كام��ل العقلي بج��و ان��در جهان

ج��زء ت��و از كل او كل��ي ش��ود

عقل كل بر نفس چون غلّي ش��ود

چون بسي ابليس آدم روي هست

پس به هر دس��تي نبايد داد دست

ش��ير پش��مين از براي گ��د كنند

بومس��يلم را لق��ب احم��د كنند

(همان)3010/1 :

(همان)2105/1 :
نکتة مهم آن است که در انتخاب پير بايد هوشيار بود تا مبادا به جای پیران راستان ،گرفتار
شیاطین خوش کالم و خوش ظاهر شد:

ِرآ ُئ الْ ُمؤمِن» ياران الهي آينه جان آدمي هستند:
بنابر حديث« ،اَلْ ُمؤم ُ
ِن م ْ

(همان)316/1 :

آين��ة ج��ان نيس��ت اّإل روي ي��ار

روي آن ي��اري كه باش��د زآن ديار

چون ک��ه مؤمن آين��ة مؤمن بود

روي او زالودگــ��ي ايـمـ��ن ب��ود

چون ز تنهايي تو نوميدي ش��وي

زير س��اية يار خورش��يدي ش��وي

هركه با يار الهي همنشين شود ،د ِر اسرار به روي وی گشوده شود:
ي��ار را با يار چون بنشس��ته ش��د
ل��وح محفوظ اس��ت پيش��اني يار
 -2-4گوينده از ا ّدعا و الف گزاف بايد دوري كند

(همان)28/2 :

سردانس��ته ش��د
صد هزاران لوح ّ

راز دو كون��ش نماي��د آش��كار

(همان)1851/6 :

دين
ش��ايان ذكر آنكه در عرفان اين موضوع ،تعميم دارد و ش��امل عش��ق ورزي دروغین و ِ
ا ّدعايي نيز ميشود .حافظ میگوید:
س��ر پیر مي فروش
دوش بامن گفت پنهان نكته داني تيز هوش وز ش��ما پنهان نشايد ّ
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بر بساط نكته دانان خود فروشي شرط نيست

يا سخن دانسته گو اي مرد عاقل يا خموش
(غزل)86

در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز

هر كس��ي بر حس��ب فكر گماني دارد

ب��ا خراب��ات نش��ينان ز كرامات مالف

هر سخن وقتي و هر نكته مكاني دارد

مدعي گو لغز و نكته به حافظ مفروش
ّ

كل��ك م��ا ني��ز زبان��ي و بيان��ي دارد

حلقة پير مغان از ازلم در گوش اس��ت

برهمانيم که بوديم و همان خواهد بود

برواي زاهد خودبين كه ز چشم من وتو

راز اين پرده نهانست و نهان خواهد بود

الف عشق و گله از يار زهي الف گزاف

عش��ق بازان چنين مستحق هجرانند

(غزل)125

(غزل)205

(غزل)193
مولوي طبق شيوة خود با استفاده از زبان قصه ،اين مطلب را زيباتر و مفصلتر بيان كرد .در
قصهاي گفت :شغالي خود را در خم رنگ رزي بيفكند ،چون بيرون آمد ديد چه خوش رنگ شده
عليين شدم .سرانجام شغالي تيز هوش او را بشناخت
است .پيش شغاالن آمد كه من طاووس ّ
و مضحكه خاص و عام شد:
آن ش��غالي رف��ت اندر خ��م رنگ

اندر آن خم كرد يك ساعت درنگ

پس برآمد پوس��تش رنگين شده
اي ش��غاالن هين نخوانيدم شغال

عليين ش��ده
كه من��م ط��اووس ّ
كي ش��غالی را بود چندين جمال

آن ش��غاالن آمدن��د آنجا به جمع

همچ��و پروانه به گرداگرد ش��مع

پس بگفتندش كه طاووسان جان

جل��وه ه��ا دارن��د اندر گلس��تان

توچن��ان جلوه كن��ي گفتا كه ني

بادي��ه نارفت��ه چون گوي��م مني

يك شغالي پيش او شد كاي فالن

شيد كردي تا شدي از خوشدالن

ش��يد كردي تا به منب��ر بر جهي

تا ز الف اين خلق را حسرت دهي
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بس بكوش��يدي ندي��دي گرميي

پس ز ش��يد آوردهاي بيش��رميي

آن اولي��اء و انبياس��ت
گرم��ي ِ

ب��از بي ش��رمي پناه هر دغاس��ت

پوست دنبه يافت شخصي مستهان

هر صباحي چرب كردي س��بلتان

درمي��ان منعم��ان رفت��ي كه من

لوت چرب��ي خ��وردهام در انجمن

دس��ت بر س��بلت نهادي در نويد

رمز،يعني س��وي س��بلت بنگريد

اش��كمش گفتي جواب بيطنين

ك��ه اب��اد اهلل كي��د الكافري��ن

چونشكمخودرابهحضرتدرسپرد

گرب��ه آمد پوس��ت آن دنب��ه ببرد

از پ��س گربه دويدن��د او گريخت

كودك از ترس عتابش رنگ ريخت

آم��د ان��در انجم��ن آن طفل خرد

آب��روي م��رد الف��ي را بب��رد

گفت آن دنبه كه هر صبحي بدان

چ��رب ميكردي لبان و س��بلتان

گرب��ه آم��د ناگهان��ش در رب��ود

بس دويديم و نكرد آن جهد س��ود

(مثنوی730/3 :و)775
باز هم در قصهاي گفت :مردي الفزن هر بامداد سبلت خود با پوست دنبه چرب ميكرد و
پيش منعمان الف هميزد كه ثروت من چنان و چنين اس��ت .روزي گربهاي آن پوس��ت دنبه
برداش��ته فرار كرد .فرزندش از ترس با رنگ پريده سوي پدر آمد و در جمع منعمان گفت :بابا!
آن دنبه كه هر صبح بدان سبلت چرب ميكردي گربه برد .حاضران جمله به خنده آمدند و آن
مرد مضحكه شد.

دنبال اين خبر خنده آمد حاضران را از شگفت.
مولوي در آخر قصه میگوید:
راس��تي پي��ش آريا خام��وش كن

و آنگهان رحمت ببين و نوش كن

(همان)40/3 :

 -3-4مشورت با مردمان به خصوص عاقالن و پیروی از آنان بر گویندگان الزم است

بيترديد مس��ئلة مش��ورت يك اصل قرآني است .در سورة ش��وري آیة ،38به عموم مؤمنان
َ
وری بَ ْي َن ُه ْم»؛ در سورة
دستور مش��ورت آمدهَ « :والَّذ َ
ِين ْ
اس َت َجابُوا ل َِربِّ ِه ْم َوأََقا ُموا َّ
الصلاَ َئ َوأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
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ِر لَ ُه ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم فِي
آلعمران آیة  159به رسول اعظم دستور مشورت دادهَ « :فا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
اس َت ْغف ْ
األَ ْم ِر»؛ و در سورة بقره آية ،30خداوند با فرشتگان درباب خلقت آدم مشورت کرده استَ « :وإِ ْذ
ك لِلْ َم َ
الئِ َك ِئ إِنِّي َجاع ٌ
َق َ
َج َع ُل فِي َها َمن يُ ْف ِس ُد فِي َها َويَ ْسف ُ
ال َربُّ َ
الد َماء».
ِل فِي األَ ْر ِ
ِك ِّ
ض َخلِي َف ًئ َقالُواْ أَت ْ
حافظ دربارةمشورت با دانایان و پیروی از ارشادات ایشان میگوید:
س��الها پيروي مذهب رن��دان كردم

تا به فتوي خرد حرص به زندان كردم

من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه

طي اين مرحله با مرغ س��ليمان كردم

سالها دل طلب جام جم از ما ميكرد

وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد

مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش

كو ب��ه تأييد نظر حل معم��ا ميكرد

مش��ورت م��ي رف��ت در ايج��اد خلق

جان ش��ان در بحر ق��درت تا به حلق

چ��ون مالي��ك مان��ع آن ميش��دند

بر مالي��ك خفي��ه خنب��ك ميزدند

(غزل)319

(غزل)142
بديهي اس��ت كه مولوي در اين زمینه نيز مفصلتر س��خن رانده است كه به برخي از آنها به
اختصار اشاره ميشود:
مولوی ميگويد :مش��ورت كردن ،ارج نهادن به مردمان باش��د وگرنه خدا و پيامبر خدا برای
كشف مجهول مشورت نكنند.

دربارة مشورت حضرت رسول با یاران و پیروان میگوید:

(مثنوي)170/2 :

ام��ر ش��اورهم پيمب��ر را رس��يد

گرچ��ه رايي نيس��ت راي��ش را نديد

در ت��رازو َج��و رفيق زر ش��ده اس��ت

ني از آن كه جو چو زر گوهر شده است

همچنين م��ه را ز اختر ننگهاس��ت

در مي��ان اخت��ران به��ر سخاس��ت

سپس در فوايد مشورت میگوید:
مش��ورت ادراك و هوشياري دهد

(همان)3084/1 :

عقله��ا م��ر عق��ل را ي��اري دهد
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گف��ت پيغمب��ر بك��ن اي راي زن

مش��ورت ،كالمستش��ار مؤتم��ن

مش��ورت در كاره��ا واج��ب ب��ود

ت��ا پش��يماني در آخ��ر كم ش��ود

عقل ق��وت گي��رد از عق��ل ديگر

پيش��هگر كامل ش��ود از پيشهگر

عق��ل ب��ا عقل ديگ��ر دو تا ش��ود

نور افزون گش��ت و ره پيدا ش��ود

زان كه با عقلي چو عقلي جفت شد

مان��ع ب��د فعل��ي و بد گفت ش��د

به خصوص در مشورت با كامالن تأكيد میکند:

(همان)1059/1 :

(همان)2286/2 :
(همان)25/2 :
(همان)20/2 :

مش��ورت كن ب��ا گ��روه صالحان

ب��ر پيمب��ر ام��ر ش��اورهم بخوان

امره��م ش��ورا ،ب��راي اي��ن ب��ود
ُ

كز تش��اور س��هو و كژ كمتر شود

كاين خردها چون مصابيح انور است

بيست مصباح از يكي روشنتر است

(همان)2611/6 :
خالصة کالم آنکه :مش��ورت ارج نهادن به غير و تواضع باش��د كه غرور آدمي را میشكند.
قصة حضرت یعقوب و یوس��ف ،همچنین طوطی و بازرگان  -که
مولوی با اش��اره و تلمیح به ّ
طوطی با خاموش ش��دن و خ��ود را به مردگی زدن نجات یافت  -و توجه حضرت عیس��ی به
افتادگان و مردگان میگوید:
پيش يوس��ف ن��ازش خوبي مكن

ج��ز ني��از و آه يعقوب��ي مك��ن

معن��ي م��ردن ز طوطي ب��د نياز

در ني��از و فق��ر خود را مرده س��از

ت��ا دم عيس��ي ت��و را زن��ده كند

همچو خويشت خوب و فرخنده كند

در بهاران كي شود سر سبز سنگ

خاك ش��و تا گل برويد رنگ رنگ

(همان)53/1 :
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-5نتيجهگيري
از مجموع مباحث مقاله نتايج زير بهدست ميآيد:
 -1-5مباحث تعليمي اخالقي از نظر علماي اخالق و عارفان نامدار گرچه به ظاهر يكسان
است ،ليكن تفاوت جوهري دارند ،زیرا در علم اخالق صرف پند و اندرز سازنده توجه میشود،
ليكن در عرفان هر بحثي رمزي از حقيقتي فراس��وي ظاهر اس��ت .به دیگر بیان ،وجه اشتراک
خاص با توصیه به
اخالق و عرفان صفای دل اس��ت ،لیکن علمای اخالق با نظم ویژه و ترتیب ّ
تخلیة درون از آالیش توجه به مظاهر دنیوی و در پی آن تحلیه و آراس��تن به صفات حمیده،
آدمیان را به سمت کمال هدایت میکنند ،در حالی که عارفان ،آدمیان را به عبور از مرحلة ظاهر
و وصول به فنای فی اهلل وا میدارند.
 -2-5متكلم موفق كسي است كه عالوه بر احاطه بر نظر علماي اخالق از ديدگاههاي اديبان
و عارفان نامداري همچون س��عدي ،حافظ و مولوي و  ...آگاهي كامل يابد تا تأثيرات سخنانش
روزافزون باشد.
 -3-5متكلم موفق كسي است كه در سخن گفتن ،شيوة تمثيل راهمچون قرآن مجيد و
كتب معتبر عرفاني مانند مثنوي و  ...به كار گيرد و در حد امكان بكوشد تا ميان خود و شنونده
سنخيت ايجاد كند.
 -4-5گوینده باید بر مضامین قرآنی و احادیث معصومان اشراف کامل داشته باشد .هر جا
که الزم باشد به آیهای از کالم خدا و حدیثی از معصومین (ع) استناد کند.بدیهی است انسانی از
بالغت بهرهمند خواهد بود که در سخنرانیهای حماسی به آیات جهاد و احادیث فضیلت دفاع
از دین و میهن ،استناد کند.
 -6کتابشناسی
 -1قرآن مجيد.
 -2ابنعربی ،محییالدین(1985م) .فتوحات مکیه ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 -3بیات ،محمدحسین(« .)1382تأثیر متقابل فرهنگ اسالمی و ایرانی» ،مجلة ادب ،شمارة .17
 -4حافظ ،شمسالدین( .)1343دیوان حافظ ،به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران :زوار.
 -5زرینکوب ،عبدالحسین( .)1366بحر در کوزه ،تهران :انتشارات علمی.
سر نی ،تهران :انتشارات علمی.
 -6همو(ّ .)1366
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