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 مهمقد

 است: ود چنین تعریف کردهخ منظومةمنطق را در  هادی سبزواری علم مالّحاج 

 إلااای المباااادی حرکةةة ٌوالفکااارُ »
 

 و مِااان المباااادی إلااای المااارادی  
 

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

 چیست و به عبارت دیگر، فکر یعنی چاه ! گفتاه   "فکر"سخن در این است که مراد از 
 شود فکر سه معنا دارد: می

ا فکر در مقابل تخیل، و آن عبارت است از حرکت نَفْس در معقوالت باه  6»
 خالف تخیل که عبارت است از حرکت نَفْس در محسوسات.

ا فکر در مقابل حدس، و آن عبارت اسات از حرکات ذهان از مطالاب باه      8
ن از سوی مبادی و مقدمات، به خالف حدس کاه عباارت اسات از حرکات ذها     

 .دفع ًمبادی به مطالب 

ا فکر در منطق و آن عبارت است از حرکت به ساوی مباادی و حرکات از    8
 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      

ر ذهن هست. دوم، بعد از تحقیق و جستجو، ذهن حرکت مقدمات معلومی که د
ساازد. ایان فکار     کند به مجهول مطلوب و باا لحاا  مباادی آن را معلاوم مای      می

ا و مِان مباادی إلای    8ا حرکت إلی المبادی. 6عبارت است از دو حرکت ذهنی: 
 (.6686ا6688: 8م.، ج 6318و تهانوی،  88ا66: 6878)زارعی سبزواری، « المراد

 عریف فکر از منظر حکما. ت1

دانند که اگر کسی بدان دست یابد، به درجاة حکایم    ای می حکما فکر را نیروی قدسیه
ت متفاوت است و به علام  این درجه نیز از نظر کیفیت و کمیّشود.  می نائلالهی و پیامبری 

 (.6688: 8م.، ج 6318شود )ر.ک؛ تهانوی،  ضروری و نظری تقسیم می
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 ة فکر. نظر عرفا دربار2

عرفا فکر و اندیشه را محل هباوط و نازول فرشاتگان باه اساتثنای چهاار فرشاتة مقارب         
و انبیااء   )ص(دانناد کاه مخاتص پیاامبر اکارم      )جبرائیل، اسارافیل، میکائیال و عزرائیال( مای    

دانند که حقیقت آن عالم را تنهاا   شود. عرفا فکر را کلیدی برای ورود به عالم غیب می می
ا فکر خلقی. فکر حقی، 8ا فکر حقّی. 6این فکر به دو نوع منقسم است: داند و  خداوند می

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         

کنند. انسان از  به تفکر در خلق تعبیر میای است که برخی آن را  کند. این همان اندیشه می
یاباد کاه از آن    فاورتی روحاانی دسات مای      رسد که به ای از تفکر می این طریق به درجه

های عالم  نگرد و بدین شیوه، به امور نهانی و پوشیدگی دریچه به عالم محسوس و خلق می
ایان تفکار عاروج     کند و از نردباان  یابد و با فرشتگان گفتگو می غیب )ملکوت( دست می

 کند و این عروج دو سوی دارد: می

رسااند و از آن باه نقطاة تجلّای نیاز       ای عظیم می ا فراط مستقیم که انسان را به درجه6
ا یَمَسُّـهُ لِلَّـا    *  فِـي کِتَـابم مْکْنُـونم   در آیاة   قارآن کاریم   شود. این مفهاوم در  تعبیر می لَـّ

یاباد کاه    ست. در این مسیر، انسان به مقامی دست مای ا ( آمده76ا73)الواقعه/  الْمُطَهْرُونَ
لِنَّمَا أَمْرُهُ لِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ مصداق آن نیل و رسیدن به عالم امر است که در آیاة  

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

آیاد و باه    به سحری است که از قوّة خیال به دست مای ا فراط شیطان و آن، رسیدن 8
کنناد و نردباان ایان قلمارو، فاراط       فورت حق جلوه می ی باطل به ها بواسطة آن، حجا

شود. ایان مرحلاه باه سارابی تشابیه       شیطان است که کمال آن به خزی و خواری منتهی می

)الناور/   ءً حَتَّى لِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًایَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَا بِقِیعَةٍکَسَرَابم شود که آیة  می
شود. در ایان   تبدیل می« بوار»به « قرار»( تعبیری از آن است. در این مرحله، نور به نار و 86

مرحله، اگر خداوند انسان را از این کژراهه نجات دهد، به گاروه اول کاه فاراط مساتقیم     
افتناد )ر.ک؛   ر با خزی و خواری باه شاقاوت مای   شوند، وگرنه در این مسی بود، هدایت می

(. از اینجاست که خداوند در آغاز آفرینش، ایان ناور   6688ا6688: 8م.، ج 6318تهانوی، 
دهد که در پرتو آن به جهان آفرینش معرفت پیدا کنند و اندیشاة   را در نهاد برخی قرار می
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آفریاد  « رشاید »و « هادی»سم را از نور ا )ص(یمحمدکه خداوند نور  الهی شود؛ چنان ها آن
بادو  « شاهید »و « باعا  »بر او تجلّی کرد، آنگااه باه نگااه اسام     « معید»و « مبدأ»و به دو نام 

نگریست و در نتیجه، اسرار اسمای حسنای پروردگار در او جمع شد و در ایان جهاان، در   
ارواح فرشاتگان،   )ص(ظااهر گردیاد. ساپس از فکار محماد     « ففات علیای خداوناد »لباس 

ها باشند و بدین سبب، تا جهان باقی است، باه واساطة    آسمان و زمین را آفرید تا حاف، آن
هاا را باه عاالم ملکاوت      برقرارند و چون اجل این فرشتگان فرارسد، خداوند جان آن ها آن

(. تهانوی در تعریاف  6688شود )ر.ک؛ همان:  کند و به دنبال آن، قیامت برپا می منتقل می
 گوید: فکر می

ر افطالح سالکان، رفتن سالک است به مسیر کشفی از کثرات و تعیناات  د»
َاند باه ساوی حاق؛ یعنای باه جاناب وحادت و         اَند؛ یعنی عدم که به حقیقت باطل

وجود مطلق که حق حقیقی است و این رفتن، عبارت از وفول سالک اسات باه   
حدت ذات: در اشعة نور و کائناتمقام فنای فی اهلل و محو و متالشی گشتن ذات 

 )همان(. «فی الیم کالقطرةانتهی 

هاای گونااگون باه     فورت بارها و به  مثنویبه تعبیر عرفانی اندیشه، مولوی در  با توجه 
اساات و چگااونگی ظهااور و بااروز اندیشااه و کتمااان آن را بیااان   ایاان مساائله اشاااره کاارده

 است. مولوی در بیت معروف زیر: داشته

 ای ای بااارادر تاااو هماااان اندیشااااه   »
 

 «ای ماااابقی تاااو اساااتخوان و ریشاااه   
 (.877ب : 8تا، د )مولوی، بی              

داند.  کند و جسم را جز استخوان و ریشه نمی وجود حقیقی انسان را به اندیشه تعبیر می
شود که او یکجاا و   و سایر آثار مولوی چنین استنباط می مثنویبه فضای کلّی  البته با توجه 

گیارد؛ زیرا همین اندیشه و روح است که با تعلّق به جسام   کنار نمیبه طور کلّی، جسم را 
تواند نشو و نما کند و با تعاملی که با دنیای خارج دارد، پرورده شود و به کمال برساد.   می

، تییید این  آمده مثنویهای گوناگون در  فورت ترقی جماد به نبات، حیوان و انسان که به 
اسات کاه    آماده  مافیه فیهشود. در  از نامیه تا ناطقه شامل می مطلب است که مراتب نَفْس را

  ای...( از مولوی پرسایده و او پاساز داده   کسی معنی این بیت را )ای برادر تو همان اندیشه



 819 محمّد مؤذنی علی/معاصریشناسزباناتیبرنظرهیموالناباتکیمثنودر«نطق»هوممفیبازشناس

 

معروف است، نه اندیشه باه معناای   « نطق»که منظور از اندیشه، به معنای اخصّ است که به 
 عام و مصطل :

معنی نظر کن که همان اندیشه، اشارت به آن اندیشاة  فرمودند که تو به این »
، آن الحقیق فیو آن را به اندیشه عبارت کردیم جهت توسّع. اما  مخصوص است

اناد. ماا را    اندیشه نیست و اگر هست، این چنین اندیشه نیست که مردم فهم کرده
تار   غرض این معنی بود از لف، اندیشه و اگر کسی این معنی را خواهد کاه ناازل  

و نطق اندیشاه باشاد؛    "اإلنسان حیوانٌ ناطق"تیویل کند جهت فهم عوام، بگوید: 
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.   

هسات و موجاود اسات و حاضار     همة آدمیان گرم و زنده ازویند و دائماً آفتااب  
دانناد کاه ازو    آیاد و نمای   اَناد اِالّ آفتااب در نظار نمای     است و همه ازو دائماً گرم

اَند. اما چون به واساطة لفظای و عباارتی، خاواهی شُاکر، خاواهی        اند و گرم زنده
شکایت، خواهی خیر، خواهی شر گفته آید، آفتااب در نظار آیاد. همچاون کاه      

آید شعاعش تا بر دیواری نتابد؛  ابان است، اما در نظر نمیآفتاب فلکی که دائماً ت
همچنانکِ تا واسطة حرف و فوت نباشد، شعاعِ آفتابِ سخن پیدا نشود. اگرچه 

باید تا به واسطة  دائماً هست؛ زیراکه آفتاب لطیف است و هو اللّطیف، کثافتی می
 (.661: 6888)مولوی، « آن کثافت در نظر آید و ظاهر شود

 گوید: کوب دربارة اندیشه می زرین

خواند، البتاه نااظر باه لطیفاة      می "اندیشه"موالنا آنجا که انسان را عبارت از »
انسانی اوست که نَفْس ناطقة او و از عالم امر است. به مابقی که جاز اساتخوان و   

ای نیست و به عالم جماد و جسام طبیعای و عاالم خَلاق متعلاق اسات، نظار         ریشه
که از مراتب سِیر او از اقلیم جماد تا قلمرو حیاات انساانی ساخن     ندارد. اما وقتی

گوید، غیر از اشارت به ظهور شعور و آگهی در وی که خود مراتب نَفْس را  می
ای هم کاه در طای    شود، به همان استخوان و ریشه شامل می "ناطقه"تا  "نامیه"از 

کماال جسام    این سِیر تدریجاً نقص و خشونت جسم جماادی در آن باه لطاف و   
 (.933: 6813کوب،  )زرین« یابد، نظر دارد انسانی تبدیل و تعدیل می

کند کاه منظاور مولاوی از اندیشاه، شاامل تماام جریاان         در بیان بیت میکور اشاره می
جهات انسانی است. حقیقت انسان در نشئة حاضار هام عباارت از اندیشاة اوسات و اینکاه       
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کند کاه ماابقی هرچاه هسات در      باب خاطرنشان میای در این  موالنا به سبب دفع هر شبهه
دهد که ایان اندیشاه در نازد وی تماام      ای نیست، نشان می وجود وی، جز استخوان و ریشه

ا، با آن مرباوط   جریان حیات انسانی را در بر دارد. از حیات حیوانی که استخوان و ریشه
کند، بادان تعلاق دارد    ز میاست تا حیات انسانی که آنچه وی آن را از حیوان و مَلَک ممتا

، «اندیشام، پاس هساتم    مای »(. جملة معروف دکارت نیز مبنی بر اینکاه  166)ر.ک؛ همان: 
ارتباط با مفهوم سخن موالنا دربارة وجود انسان نیست که به اندیشه یا نَفْس ناطقه تعبیار   بی
 (.833: 6، ج 6817است )ر.ک؛ فروغی،  شده

آالء اهلل است که در شریعت، این نوع تفکر ساتوده   منظور از تفکر، تفکر در کائنات و
رساند، نهای   است و از سوی دیگر، از تفکر در ذات خداوند که انسان را به جایی نمی شده

الوجاود نامحادود و    الوجود که محدود است، قادر نیست واجب است؛ زیرا ممکن گردیده
 المکانی را دریابد؛ چنان که موالنا گوید:

 کاه ایان بااغ از کای اسات     پشّه کی داند »
 حااال کاارم کاناادر چااوب زایااد سُساات   

 وَر بدانااااااااد کاااااااارم از ماااااااااهیتش 
 هاااا نمایاااد رناااگ  عقااال خاااود را مااای 

 از مَلَاااک باالسااات چاااه جاااای پاااری    
 

 ران زاد و ماارگش در دی اساات بهاااکااو  
 کاااای بدانااااد چااااوب را وقاااات نهااااال
 عقااال باشاااد، کااارم باشاااد فاااورتش    
 هااا چااون پااری دورساات از آن فرساانگ  

 «پاااری ساااتی مااایپااارّی بااه پَ  تااو مگاااس 
 (.8888ا8866: بب 8تا، د  )مولوی، بی      

« کُلُّ مَا مَیِّزتُمُوهُ بِیَوهَامَکُمْ فِی أَدَقِّ مَعَانِیهِ مَخْلُوقٌ مَصْنُوع  مِثْلُکُمْ مَرْدُود  إِلَایْکُمْ »حدی  
(، مؤید این مطلب اسات کاه تفکار در ذات پروردگاار بارای بشار       638: 6816)فروزانفر، 

ییر نیست و به فرض محال هم اگر چنین اتفاقی بیفتد، چنین خادایی مخلاوق ذهان    پ امکان
ای است که در  بشر و تصوّرات گوناگون اوست. حال که معلوم شد، حقیقت انسان اندیشه

آورد،  تعامل با بدن و حافل تیثیر و تیثر آن دو، تجربیاتی است که از جهان باه دسات مای   
هاا و   تارین تاا بااالترین مارز شاناخت      ها که از پاایین  یشهبر اساس این محاسبه، درجات اند

هاای شاناخت اندیشاه کاه      شود، بسیار متفاوت است. لیا یکای از راه  ها را شامل می اندیشه
 عبارت از انسان است، سخن اوست.
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 . بروز اندیشه3

 . سخن1ـ3

باود؛  « نااطق اإلنسانُ حیوانٌ »ها، جملة  ی که از اندیشه شد و یکی از آنهای بنا بر تعریف
یعنی انسان حیوانی است دارای نَفْس ناطقه )گویاا(. ممکان اسات کسای از نیاروی تکلّام       

گنجاد،   محروم باشد و قادر به سخن گفتن نباشد، با وجود این، او نیز در ایان تعریاف مای   
چون در حوزة نَفْس ناطقه و اندیشه قرار دارد و بیان و سخن ظهور و بروز همان قوّة ناطقاه  

است. از این رو، ظهور اندیشه را باید در سخن جستجو کرد؛ به عبارت دیگر، فکار  )فکر( 
 شناسی در این زمینه چنین است: و اندیشه برانگیزانندة سخن است. یکی از نظریات زبان

بدیهی است که نقطة عزیمت، فکر است که اولین تیثیر و نخستین تحریاک  »
های  بق تعریف، لغت مجموعة نشانهکند. فکر آفرینندة لغت است و ط را وارد می

ای است که برای یک فکر، مقرر گردیده باشد... . پس فکر منطقاً مقدم بار   عمده
گویاد،   لغت است. همچنین، باید دانست که کلمة فکار کسای را کاه ساخن مای     

فورت  کند و به  انگیزد، بلکه برعکس، فکر است که تعبیر خود را القا می برنمی
 (.66: 6838ناتل خانلری، « )آورد کلمه درمی

 است: هومبلت در این زمینه گفته

)ویگوتساکی،  « ما انسانیم، نه بدان سبب که زبان داریم، بلکه از آن رو که خود زبانیم»
اند،  شناسان دربارة ارتباط زبان و اندیشه انجام داده به تحقیقاتی که روان  (. با توجه3: 6819

ن است کلمات و تعابیری از کودک به ظهور برسد عقالنی ممک در دوران کودکی یا پیش
ها  های طبیعی، توانایی های عقلی و خردمندانه نباشد و به حسب غریزه که متکی به دریافت

و استعدادهای افراد تا زمان عقالنی شدن کلمات ادامه یابد. در ایان مرحلاه، ممکان اسات     
 با الفا  نیافته باشد:گفتار رشد پیدا کند، اما تفکر رشد کافی را برای تطابق 

ها پیش شناخته شاده   عقالنی گفتار در رشد کودک از مدت های پیش ریشه»
روشنی تماام   معنی کودک، گریه و یا حتّی نخستین کلمات او، به بود. آواهای بی

« نمایانگر مراحلی از رشد گفتار هستند که هایچ ارتبااطی باا رشاد تفکار ندارناد      
 (.73)همان: 
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دهاد: تمااس بیاانی،     ود، بارای گفتاار ساه ریشاه را از هام تمیاز مای       اشترن در نظریة خ
فراینادهای گفتاار مشاهود     رساختیزاجتماعی و قصدمندانه. از این سه، دو ریشة نخست، 

 گوید: دهند، اما ریشة سومی مخصوص آدمی است... او می در جانوران را نیز تشکیل می

کناد کاه وقتای     را پیدا مای  انسان در مرحلة معینی از رشد روانی این توانایی»
آورد، منظوری داشته باشد و به چیزی عینای اشااره کناد، از     آوایی را بر زبان می
هاای اندیشاه هساتند،     در افل همان کنش "ای قصدمندانه"آنجا که چنین اعمال 

)هماان:  « کناد  ها بر عقالنی شدن و عینیت یافتن گفتار داللات مای   پس ظهور آن
96.) 

کاماال مفاااهیم علماای در کااودک باادون رشااد عقلاای بااا ممارساات بنااابراین، رشااد و ت
تدریج که رشد و تکامل یافت، معاانی واژگاان از ساط  ابتادایی تاا       پییر نیست و به امکان

 شود: سطوح مختلف و باالتر برای او ممکن می

مفهوم یک کانش پیچیاده و افایل، فکاری اسات کاه یاادگیری آن از راه        »
گردد که رشد ذهنی کاودک   موقعی آموخته میشود و  پییر نمی ممارست امکان

به حد الزم رسیده باشد. هر مفهوم، تجسّم خود را در کلمه، در هار مقطاع سانّی    
ای تاازه   بالند. وقتای کلماه   نمودار یک عمل تعمیم است. اما معانی کلمات فرامی

کناد. کلماه در    شود، رشد ابتدایی خود را آغاز می به وسیلة کودک فراگرفته می
ترین سط ، لیکن همراه باا رشاد عقالنای کاودک،      ، تعمیمی است در پایینآغاز
گیارد؛ فراینادی کاه عاقبات باه       تر جای آن را می هایی در سط  هرچه باال تعمیم
انجامد. رشد مفاهیم یا معنی کلمات مساتلزم رشاد    گیری مفاهیم راستین می شکل

منطقای، انتازاع و    بسیاری از کارکردهای عقالنی از جمله توجه سنجیده، حافظاة 
تواند به فرف یادگیری اولیه بر  توانایی در مقایسه و تفکیک است. کودک نمی
 (.688)همان: « این فرایندهای پیچیدة روانی احاطه پیدا کند

یک نشانة زباانی در گارو رابطاة    « ارز،»سوسور معتقد بود که در نظام زبان، هویّت و 
هاای   ای کاه منحصاراً افتراقای، و مبتنای بار تقابال       های زبانی است؛ رابطاه  آن با دیگر نشانه

شناسای باا وجاود دساتاوردهای      (. زباان 613اا 619: 6838 دوگانه است )ر.ک؛ دوسوسور،
 ارزندة سوسور، همچنان در تبیاین نظاام نحاوی زباان، دچاار ضاعف اسات )ر.ک؛ کاالر،        

، «گفتاار زباان/  »به جاای  « توانش/ کنش»(. چامسکی با جایگزین کردن مفاهیم 69: 6831
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هاا و تولیاد    توجه خود را به نظام نحوی زبان معطوف کرد. به نظر او، تواناایی درک گفتاه  
عالیمی با تعابیر معنایی هدفمند، و به عبارت دیگر، تسلط بر زبان، مبتنی بر درونای کاردن   

کناد   نظام قواعدی است که شکل آوایی جمله و محتوای معنایی و درونی آن را تعیین مای 
، و کااربرد بیرونای و واقعای ایان     «تاوانش زباانی  »زی است کاه چامساکی آن را   و این چی

(. چامسکی 618: 6868است )ر.ک؛ چامسکی،  نامیده« کنش زبانی»شده را  توانایی درونی
فاورت    کناد کاه باه    یااد مای  « عضاو ذهنای  »شناختی توانش زبانی با عنوان  از جنبة زیست

(. باه  88: 6839ی مارتبط اسات )ر.ک؛ زاهادی،    شود و با فرایندهای مغز ژنتیکی تعیین می
نظر او، اگر تجربة مناسبی از ارتباط و یادگیری وجود داشته باشد، استعداد زبانی از حالات  

رساد و آنگااه دساتخو، تغییارات      آغازین خارج شده، به حالات یکنواخات و ثابات مای    
دک در (. کاو 98: 6838شود )ر.ک؛ چامساکی،  دیگری چون یادگیری واژگان جدید می

ارتباط با دیگران، شنیدن آواها و دیادن حرکاات دهاان و لاب اطرافیاان در هنگاام تلفا،        
ها که جنبة کنشی آواهاا و الفاا  اداشاده از     واژگان و نیز با دیدن حرکات و رفتارهای آن

گیارد و وارد مرحلاة    آن شکل خافی به خاود مای    تدریج توانش زبانی هاست، به سوی آن
تواناد واژگاان و بعادها جماالت، و در      در این مرحلاه، کاودک مای   شود.  کنش زبانی می

تر، کالم را به زبان آورد. فرایند انتقال از توانش به کنش در تمام مراحال   ای پیشرفته مرحله
ا، از  شاده  زندگی انسان همواره برقرار است؛ یعنی انسان بر مبنای توانش و دانش درونای 

هاا و کارکردهاای    تواند باه قابلیات   ا تجربه ا می زبان، در شرایط مختلف ا تحت آموز، ی 
 دیگری از زبان دست یابد.

مطالعات چامسکی نشاان داد کاه دانشای درونای درباارة زباان در انساان وجاود دارد.         
شناختی آن، وجود ایان داناش    فرف نظر از ریشة این دانش درونی و جنبة زیستی یا روان

هاسات. بار ایان     هاای عاام در میاان انساان     یدهد که استعداد زبانی یکی از ویژگا  نشان می
اساس، او با ایجاد تغییراتی در رویکرد خود، افطالحات زباان درونای و زباانی برونای را     

گیاری داناش    جایگزین توانش زبانی و کنش زبانی کرد. به نظر چامسکی، تجربه در شکل
یاق تجرباه،   زبانی انسان )  زبان درونی( باه جاای نقاش مولّاد، نقاش محارک دارد. از طر      

شود و داناش زباانی فارد از     دانش عام زبانی )  دستور همگانی( از حالت بالقوّه خارج می
بر اساس مطالعاتی دربارة گفتار کاه  (. 88: 6839گیرد )ر.ک؛ زاهدی،  زبان خود شکل می

 اند. متکی به اندیشه است، گفتار را به دو نوع گفتار برونی و درونی تقسیم کرده
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 بیرونی. گفتار 1ـ1ـ3

هاا را از طریاق ساخن و بیاان اظهاار و باه        تاوان آن  آن سلسله از مفاهیمی است که مای 
 مثناوی حسب مخاطبان القا کرد که در این فورت، بساتگی باه مخاطباان دارد. موالناا در     

کاار گرفات؛ زباانی کاه      کند برای فحبت با کودکان باید زباان کودکاان را باه    توفیه می
هاا،   به رشاد عقالنای آن   محدود بودن واژگان کودکان با توجه  .هاست آنمنطبق با اندیشة 

کند تا سط  اندیشة خود را به سط  اندیشه و واژگاانی کودکاان تنازل     گوینده را ملزم می
کَلِّمُوا النَّاسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِمْ الَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِکُمْ حَتَّای الَ  »دهد. موالنا با استشهاد به خبر 

 گوید: می« بُ اهللَ وَ رَسُولَهُیُکَیِّ

 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

 (.8973ا8977: بب 3د  تا، بی )مولوی،
 گاار دلیلاای گفاات آن ماارد وفااال    »

 تاای کنااد   بهاار طفاال نااو، پاادر تاای     
 کااام نگاااردد فضااال اساااتاد از علاااو  

 دهااااان از پااااای تعلااااایم آن بساااااته 
 در زبااااااااان او ببایااااااااد آماااااااادن

 

 گفااات بهااار فهااام افاااحاب جااادال  
 گرچااه عقلااش هندسااة گیتاای کنااد    
 گاار الااف چیااازی ناادارد، گویاااد او   
 از زباااان خاااود بااارون بایاااد شااادن   
 «تاااا بیااااموزد زِ تاااو او علااام و فااان   

 (.8863ا8863: 8)همان، د                   
 طفل ره را فکارت ماردان کجاسات    »

 فااالن دایااه باشااد یااا کااه شاایر  فکاار ط
 آن مقلااد هساات چااون طفاال علیاال    

 

 کااو خیااال او و کااو تحقیااق راساات     
 یاااا ماااویز و جاااوز یاااا گریاااه و نفیااار
 «گرچااه دارد بحاا  باریااک و دلیاال   

 (.6836ا6837: 9)همان، د                   

کند، زبان و حوزة واژگاانی او نیاز تحاول     همچنان که عقل و اندیشة کودک رشد می
شاود و از اقلیمای باه     های نو جایگزین اندیشة پیشین مای  بد و به عبارت دیگر، اندیشهیا می

 یابد: تر دست می اقلیم برتر و وسیع

 همچااو میاال کودکااان بااا مااادران    »
 همچاااو میااال مفااارط هااار نومریاااد  
 جزو عقل ایان ازآن عقال کُال اسات    

 سااارّ میااال خاااود نداناااد در لباااان     
 بخاات مجیااد   سااوی آن پیاار جااوان  

 جنبش این سایه زآن شا  گال اسات  
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 ا، فاااانی شاااود آخااار در او   ساااایه
 سااااایة شااااا  دگاااار ای نیکبخاااات 

 ا، ی انساااانیبااااز از حیاااوان ساااو  
 همچناااین اقلااایم تاااا اقلااایم رفااات    

 هاااای اولیااانش یااااد نیسااات    عقااال
 تا رهد زین عقال پُار حارص و طلاب    

 

 پاااس بداناااد سااارّ میااال و جساااتجو  
 کاای بجنبااد گاار نجنبااد ایاان درخاات 

 ا، کشااید آن خااالقی کااه داناای   ماای
 شااد اکنااون عاقاال و دانااا و زفاات تااا 

 کردنای اسات   هم از این عقلش تحول
 «فااد هاازاران عقاال بینااد بوالعجااب   

 (.8136ا8136بب : 3)همان، د             

داند. اینکه بارای گفتگاوی باا کودکاان توفایه       موالنا الزمة این گفتگو را تجانس می
هاا   کار گرفت و سخن را تاا حاد آن   کند که زبان و اندیشة مناسب با کودکان را باید به می

 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  
 (.6886)همان:                                        

 . زبان درونی2ـ1ـ3

تار بیرونی، گفتااری بارای دیگاران اسات.     گفتار درونی، گفتاری برای خود فرد، و گف
راستی مایة تعجب خواهد بود اگر چنین تفاوت بنیادی در کاارکرد، در سااختار ایان دو     به

تنهاایی فقاط بایاد پساایندی از      نوع گفتار تیثیر نگیارد. مرور کاردن خاامو، کلماه را باه    
یروناای و نااه تاوان پیشااایند گفتاار ب   ماهیات اختصافاای گفتاار دروناای دانسات. آن را نماای   

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     

 (.679: 6876.ک؛ چامسکی، شود )ر مبدل می

شناسان، از جمله وات سون، گفتاار درونای را باا اندیشاه کاه آن را هماان گفتاار         روان
داناد   شناسی هناوز نمای   دانند، لیکن روان کند، یکی می شده و بدون آوا منظور می بازداری

ی و گیرد و یاا در چاه سانّ    که این تغییر از گفتار بیرونی به گفتار درونی چگونه فورت می
اناد   (. روانشناسان بر ایان عقیاده  38گیرد و علت چیست  )همان: طی چه فرایندی انجام می

ای از آن باه ظهاور برساد اماا      که اندیشه باازداری شاده در شارایطی ممکان اسات گوشاه      
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کند. برای فهم کلمات هم بایستی اندیشه و هام انگیازة گویناده     طورکلّی ظهور پیدا نمی به
فتار شخص، دیگر، فهم کلمات او کافی نیسات، بایاد اندیشاة او را    را شناخت برای فهم گ

ی فهام اندیشاة او نیاز کاافی نیسات، بایاد انگیازة وی را هام شاناخت. تحلیال           حتّا د، فهمی
شناختی بیان، تا زمانی که این سط  منظور نشده، کامال نیسات )ر.ک؛ ویگوتساکی،     روان
کناد و   کاالم خاود را قطاع مای     مثنویاز رو، موالنا در موارد بسیاری   (. از این666: 6819

بیند ساخن را اداماه دهاد، چاون مخاطباانی کاه ساخن وی را برتابناد،          دیگر مصلحت نمی
سخن ا بااز باه دریاای      ا وجود ندارند. در این فورت، مطابق همان نظریه، این موج اندیشه

 گردد. ذهن گوینده برمی

شوند  که با کلمات برانگیخته میداند  چامسکی اندیشه را همان قدرت نهفتة درونی می
(. از 8: 6876رساند )ر.ک؛ چامساکی،    و در واقع، با همین سخن از سترونی به زایاایی مای  

کند و به حکایات   این روست که موالنا در بسیاری از مواضع، سخن خود را ناتمام رها می
ساط   پردازد و یکی از علال آن، نباودِ مخاطاب مناساب و ناازل باودن        و مطلب دیگر می

 اندیشة مستمعان است:

 ای گااار بریااازی بحااار را در کاااوزه »
 

 «ای روزه چنااد گنجااد قساامت یااک    
 (.88: 6تا، ج )مولوی، بی                   

کناد و مخاطباان را باه کشاتزارهای      در جای دیگر، موالنا ساخن را باه آب تشابیه مای    
آب در دسات  گیری از آب متفاوت است. سخن مثال   مختلف که ظرفیت هر یک در بهره

شاود و گیاهاان و    ها جااری مای   ها و دشت میراب )گوینده( و به فرمان اوست که در زمین
(. در 683: 6888شاوند )ر.ک؛ هماان،    مناد مای   درختان به اندازة ظرفیت خود از آب بهره

از این دست ابیات فراوان است که موالنا رشاتة ساخن را باه اقتضاای حاال و مقاام        مثنوی
 است: رها کردهمخاطبان ناتمام 

 درنیاباااد حاااال پختاااه هااایچ خاااام »
 

 «پااس سااخن کوتاااه بایااد والسّااالم    
 (.63: 6تا، ج )مولوی، بی                    

 بعد از این باریک خواهد شد سخن»
 هااای خُاارد زود  تااا نجوشااد دیااگ  

 

 کم کن آتش هیازمش افازون مکان    
 «دیگ ادراکات خُرد اسات و فارود  

 (.38ا38: 1 )همان، ج                          
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 . همدلی و همزبانی2ـ3

در نظر موالنا، ممکن است دو همزبان از نظر زبان بیرونی یکسان، ولی از زبان درونی، 
شده متفاوت باشند. از این روست که همین لف، و سخن، اجنبای جلاوه    یعنی زبان بازداری

ها همساو   های آن های وافالن و مردان خدا و رسیدگان متحدند و اندیشه کند، اما جان می
رساد کاه حتّای     ای مای  جهت است. انسان کامل، مثل حضرت سلیمان گاهی به درجه و هم

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

هاا فاحبت    (، باا آن 61نمال/  )ال ...سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْـرِ 
کند و برعکس ممکن اسات دو همزباان    ها را با زبان همدلی درک می کند و سخن آن می

 خبر باشند: سخن یکدیگر را درک نکنند و از درون هم بی

 همزبااانی خویشاای و پیوناادی اساات »
 ای بساااا هنااادو و تااارک همزباااان   
 پس زباان محرمای خاود دیگار اسات     
 غیااار نطاااق و غیااار ایمااااء و ساااجل  

 ملااه مرغااان هاار یکاای اساارار خااود ج
 نمااود یااک واماای بااه بااا ساالیمان یااک

 

 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  

 «سااتود از باارای عرضااه خااود را ماای  
 (.6868ا6669: 6تا، د )مولوی، بی       

 مااار ابااادال را  اسااات یافاااطالحات»
 گاار زِ نااام و حاارف خااواهی بگاایری
 دفتاار فااوفی سااواد و حاارف نیساات  

 

 کااااه نباشااااد زان خباااار غفّااااال را   
 پاک کن خود را زِ خود هین یکسری
 «جز دل اساپید همچاون بارف نیسات    

 (.891: 6818کاشفی، واع، )            

 . اسرار و رموز3ـ3

شده(، جزئی از اندیشة اوست که در بیشتر مواقع به ساکوت   یاسرار انسان )زبان بازدار
، در خاالل  مثناوی رساد. موالناا در    شود و یا با زبان رمازی باه مرحلاة ظهاور مای      منجر می
گایارد و آن را باه    شاود، مطلاب را وامای    ها، زمانی که مطلب، دقیق و باریک می حکایت

فاورت اسارار     ان ناگفته و باه کند و در بسیاری از مواضع، همچن وقت دیگری موکول می
زنناد و   ها همچنان مکتوم و سترون در دریاای اندیشاه ماوج مای     ماند و این اندیشه باقی می
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مَنْ عَرَفَ اهللُ کَلَّ لِسَانُه: هر کس که به درجة معرفت »یابند. حدی   مجالی برای ظهور نمی
 ست:مؤید این مطلب ا« شود و خداشناسی رسید، زبانش گنگ و ناتوان می

 لفاااا، در معناااای همیشااااه نارسااااان   »
 نطااااق اسااااطرالب باشااااد در حساااااب

 ای است زان پرّه فلک کین  خافه چرخی
 

 زان پیمبااار گفااات: قَااادْ کَااالَّ اللِّسَاااان   
 چااااه قاااادر دانااااد زِ چاااار  آفتاااااب 

 «ای اسااااات آفتااااااب از آفتاااااابش ذرّه
 (.886ا866: 8تا، ج  )مولوی، بی            

 ایاان مباحاا  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 بُاااوَد 

 کناااد هااار خموشااای کاااه ملولااات مااای
 تو همی گویی عجاب خاامش چراسات   

 

 هرچااه آیااد زیاان سااپس بنهفتناای اساات  
 هساااات بیکااااار و نگااااردد آشااااکار   
 بعاااد ازینااات مرکَاااب چاااوبین بُاااوَد    

 آن دریاییاااان را رهبااار اسااات خافاااه 
 بحریااااان را خامشاااای تلقااااین بُااااوَد   

 زناااد هاااای عشاااق آن ساااو مااای  نعاااره
 «او همی گوید عجب گوشش کجاست

 (.3181ا3188: 1)همان، د                     

الی  وار ساخنش را در الباه   فورتی رمزآلود و کنایاه  از این روست که موالنا، احیاناً به 
ویاژه   گویی، به اطبان آشکارا بدان پی نبرند، چون این فراحتکند تا مخ حکایات بیان می

و باه قاول خاود او،     است الدّین چلپی برایش گران تمام شده دربارة شمس تبریزی و حسام
زباان و ساکوت را بار زباان بیرونای تارجی         است. وی عشق بی فرسا خورده های روح زخم
 دهد: می

 گرچااه تفساایر زبااان روشاانگر اساات »
 

 «تار اسات   زباان روشان   لیک عشق بای  
 (.668: 6)همان، د                             

 دارد: شرح حال شمس تبریزی را نیز بدین گونه در کالم مستور می
 گفااتمش پوشاایده خوشااتر ساارّ یااار  »

 خوشااتر آن باشااد کااه ساارّ دلبااران    
 غلااول گفات مکشااوف و برهنااه و باای 

 پاارده بااردار و برهنااه گااو کااه ماان     
 او در عیاااانعریاااان شاااود  رگفاااتم اَ
 خااواه لیااک اناادازه خااواه   آرزو ماای

 

 خود تو در ضمن حکایت گاو، دار  
 گفتاااه آیاااد در حااادی  دیگاااران   

 ی بوالفضاااولا  مااادهباااازگو دفعااام  
 نخسااابم باااا فااانم باااا پیااارهن   مااای

 ناای تااو مااانی، ناای کنااارت، ناای میااان
 «برنتاباااد کاااوه را یاااک بااارگ کااااه

 (.638ا689)همان:                             
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نشایند و   والنا ضمن رعایت سکوت، با زبان درونی و اندیشة خود به گفتگو میگاهی م
 بیند که اسرار خود را با چاه در میان نهد: مصلحت می )ع(مثل حضرت علی

 محااارم مردیااات را کاااو رساااتمی ! »
 چااون بخااواهم از ساارت آهاای کاانم  

 ور اساات چونااکِ اخااوان را دل کینااه
 

 تااا زِ فااد خاارمن یکاای جااو گفتماای! 
 ر را فاارو چاااهی کاانمچااون علاای ساا

 «تاار اساات یوساافم را قعاارِ چَااه اولاای 
 (.8869ا8868: 1)همان، د                 

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

گیرد و موسی از ظاهر کاالم   و شبان درمی )ع(یی که میان حضرت موسیکه پس از گفتگو
کند که برای دلجویی از شبان، او را دنبال و  شود، خداوند به وی عتاب می شبان آشفته می

از او معیرت خواهی کند. موالنا آن اسراری را که خداوند در آن وقات باه موسای الهاام     
 سی تاب شنیدن و ظرفیت آن را ندارد:کند که هر ک کرد، از مواردی قلمداد می

 بعد از آن در سرّ موسای حاق نهفات   »
 هاااا ریختناااد بااار دل موسااای ساااخن 

 چند بیخود گشت و چند آمد به خود
 بعد ازین گر شرح گویم، ابلهی اسات 

 

 آیااد بااه گفاات  رازهااایی کااان نماای  
 دیااادن و گفاااتن باااه هااام آمیختناااد 
 چنااااد پریااااد از ازل سااااوی ابااااد   

 «اسات  زان که شرح این ورای آگهی
 (.6779ا6778: 8)همان، د                 

 ها( سایۀ اندیشهخاص )های  . زبان4ـ3

 غیااار نطاااق و غیااار ایمااااء و ساااجلّ »
 

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

ی هاا  اندیشة انسان ممکن است جز از طریق سخن بیرونای و درونای و کنایاه باه گوناه     
های دیگری تجلی یاباد. موالناا دل    دیگری نیز ظهور و بروز کند و فورت اندیشه به شیوه

تواند اعراض مختلفای   آورد. آن چنان که جوهر می را جوهر و سخن را عرض به شمار می
داشته باشد. رابطاة اندیشاه و دل ایان چناین اسات. در بسایاری از جاهاا، موالناا از لفا، و          

 گوید: است و می زاری جستهگویی و مجاز بی پنهان

 چناد ازیان الفاا  و اضامار مجااز     »
 

 «سوز خواهم سوز، با آن سوز سااز  
 (.6718: 8)همان، د                           
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هنرهایی مثل خوشنویسی، خطاطی، معماری و سایر هنرهایی که فرفاً مستلزم دخالات  
طاات غیرکالمای، زباان اشااره     گیرناد. ارتبا  هاا قارار مای    زبان نباشد، در حوزة بروز اندیشه

(Body language نیز از مواردی است که عواطف، احساسات و )ی درونی ماا  ها خواست
کاه منظاور     در ابیاتی آماده « ده دادن»، ترکیب مثنویکند؛ به عنوان مثال، در  را آشکار می

از آن دَه انگشت دست است که انسان پس از پشیمان شادن از کااری باا نفارت دو کاف      
دهاد و از آن بیازاری    خود را باه ساوی آن کاار و یاا ماورد باا تحقیار حرکات مای          دست
 جوید که خود این عمل، حالتی از بروز اندیشه است: می

 مرکبااای را کااااخر، تاااو دَه دهااای »
 دَه دهش اکنون که چون شهرت نمود
 دَه دهش اکنون که فد بستانْت هست

 

 دهاای ی و ویاارانمااان  یشااهرکااه بااه  
 یااران گشاااود تااا نبایااد رخااات در و  

 «پرساات تااا نگااردی عاااجز و ویااران  
 (.888ا888: 1)همان، د                      

 بااااز رو در کاااان چاااو زرّ دَه دهااای »
 

 «تاااا رهاااد دساااتان تاااو از دَه دهااای   
 (.838)همان:                                    

 داند: ها می ها، هنرها و... را سایة اندیشه به طور کلی، پیشه

 فکاار اساات باار بااام مشااید  فااورت »
 فعااال بااار ارکاااان و فکااارت مکتاااتم

 

 وآن عمل چون ساایه بار ارکاان پدیاد     
 «لیااک در تاایثیر و وفاالت دو بااه هاام 

 (.8786ا8788: 1)همان، د                   
 فااورت دیااوار و سااقف هاار مکااان »

 گرچاااه خاااود انااادر محااالّ افتکاااار 
 

 ساااااااایة اندیشاااااااة معماااااااار دان   
 «نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار

 (.8738ا8786)همان:                          
اَلْمَرْءُ »زبان که بازگوکنندة اندیشه است، بیانگر شخصیت انسان است. حدی  معروف 

، نظم و نثر فارسی را تحت «مَخْبُوء  تَحْتَ لِسَانِهِ: انسان در زیر زبانش پوشیده و مخفی است
اناد.   هیم آن باه مخاطباان از آن ساود جساته    است و سخنوران در القاای مفاا   تیثیر قرار داده
(. موالناا  813: 6838)شاایگان،  « هاسات  زباان، پوششای بار اندیشاه    »گوید:  ویتگنشتاین می

 گوید: می
 جنس و ناجنس از خِرَد تا نی شناخت»

 فاورت لای و لاک    نیست جنسایت باه  
 

 هااا نشاااید زود تاخاات  سااوی فااورت 
 «عیساای آمااد در بشاار جاانس ملااک    

 (.167تا:  )حسین، بی                            
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 ای ای باااارادر تااااو همااااان اندیشااااه »
 گاار گاال اساات اندیشااة تااو، گلشاانی  
 گاار گالباای باار سَاار و جیباات زننااد    

 

 ای ماااابقی خاااود اساااتخوان و ریشاااه   
 وَر بُاااوَد خااااری، تاااو هیماااة گلخنااای
 «وَر تااو چااون بااولی، بروناات افکننااد  

 (.877ب : 8تا، د )مولوی، بی               

ای پیامبر تو از لحن سخن و  :وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِا استناد به آیة مبارکة موالنا ب
( و نیااز نقاال تمثیلاای در شاایوة شااناخت  88)محمااد/  شناساای هااا را ماای گفتااار افااراد آن

، ساخن و  شاوند  یما ها شاناخته   های مالیم به آن های شکسته از سالم که با زدن ضربه کوزه
 کند: ها معرفی می را از مالک شناسایی آنگفتار اشخاص 

 گفاات یاازدان ماار نباای را در مساااق  »
 گاار منااافق زفاات باشااد نغااز و هااول  

 خااری هااا را ماای  کااوزه چااو ساافالین 
 زناای دسااتی باار آن کااوزه چاارا    ماای

 بُااوَد بانااگ اِشکسااته دگرگااون ماای   
 

 تاار زَاهاال نفاااق   یااک نشااانی سااهل   
 واشناسااای مااار وُرا در لحااان قاااول   

 تریکناااای ای مشاااا امتحااااانی ماااای
 تاااا شناسااای از طناااین اِشکساااته را   

 «رود بانگ چاوو، است پیشاش مای  
 (.769ا768: 8دتا،  بی)مولوی،           

کناد کاه زباان بیاانگر مظاروف       هاای سربساته مانناد مای     ها را به کاوزه  گاهی نیز جسم
 هاست که آیا در بر دارندة آب حیات است، یا زهر ممات! آن

 ساار هااای بسااته هااا چااون کااوزه جسام »
 وزة آن تااان پُااار از آب حیاااات  کااا

 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  

 «ا، را در درون مانناااد جاااان  معنااای
 (.198ا198: 1)همان، د                      

 کامل. اندیشۀ انسان 4

بر اساس تعریفی که از تفکر شد، اندیشه دو سوی دارد: یکی در معقاوالت و دیگاری   
« اندیشاه »در محسوسات. آن که به معقوالت و عوالم ملکاوت و غیرماادّی مرباوط اسات،     

شاود. از ساوی    نامیاده مای  « خیاال »باشد و آنچه در مادیات و محسوسات جریان دارد،  می
تَفَکَّرُوا فِای آالَءِ اهللِ وَ الَ تَفَکَّارُوا   »است که  ات تیکید شدهدیگر، در معارف اسالمی و روای
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کامل این جهان محسوس و مادّی را  های (. اولیاءاهلل و انسان638: 6816)فروزانفر، « فِی اهللِ
بینناد، از دریچاة    دانند. بنابراین، هرچه در این عاالم ظااهر مای    ای از جهان حقیقت می سایه

هاا را باه عاالم     کنند و آن خیاالتی کاه آن  فورت خیال جلوه می ها به بین آن چشم حقیقت
کشاند، بازتاابی از حقاایق آن عاالم اسات کاه موالناا آن را باه جهاان و عاالم           ملکوت می

 کند: رنگی تعبیر می بی

 و، باشااد خیااال اناادر روان   نیساات»
 بااار خیاااالی فلحشاااان و جنگشاااان  
 آن خیااااااالتی کاااااه دام اولیاسااااات

 

 یاااالی باااین روانتاااو جهاااانی بااار خ  
 وَز خیااااالی فخرشاااااان و ننگشاااااان 

 «رویااان بسااتان خداساات  عکااس مااه 
 (.78ا78: 6تا، د )مولوی، بی               

هاا کاه    رساند کاه زباان درونای آن     های کامل به مرزی از شناخت می اولیاءاهلل و انسان
شاود و بادون    هاسات، باه هام مرباوط و متصال مای       شده و اسارار آن  همان سخن بازداری

 دخالت کالم و سخن از درون هم آگاهند:

 هاااار دو بحااااری آشاااانا آموختااااه »
 

 «دوخااتن بردوختااه  هاار دو جااان باای  
 (.79)همان:                                       

 . بُرد و اندیشۀ انسان کامل1ـ4

رساند کاه از ورای عاالم ماادّه، حقاایق عاالم        ای مای  اولیاءاهلل در کمال اندیشه به درجه
الْمُاؤْمِنِ   فِرَاسَة َاتَّقُاوا  »یابند و به مصداق حدی  معاروف   و غیرمحسوس را درمیملکوت 

هاا   (، از روی فراساتی کاه خداوناد باه آن    63: 6816)فروزانفر، « فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اهللِ عَزَّوَجَلَّ
اندیشاة  و با همین نگاه و نظر الهی است که مارز   برند یمکند، به عوالم غیب پی  عنایت می

 یابد: المنتهی وسعت میسدرةتا  ها آن

 عقل جازوی کارکس آماد ای مقال    »
 عقااال اباااداالن چاااو پااارّ جبرئیااال    
 ام باااااز ساااالطانم، گشاااام، نیکااااوپی

 

 خاااواری متصااال  پَااارّ او باااا جیفاااه   
 میاال تااا ظاالّ ساادره میاال    پاارد یماا

 «ام فاااارغ از ماااردارم و کااارکس نااای
 (.3638ا3683: 1دتا،  بی)مولوی،       
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هااای برتاار، نشااانگر تفاااوت    هااا از مرزهااای پااایین تااا افااق   اندیشااهتحااول عقااول و  
رساند کاه دیگار فکار و      هاست. اولیاءاهلل در مرزهای باالی اندیشه باه جاایی مای    شخصیت

بارد، باه    کاار مای   اندیشه در آن جایگاه اهمیت چندانی ندارد و اینکه موالنا لف، فکر را باه 
رساند   ای می گرد. عرفا در معرفت به درجهن عنوان افطالح، لوازم و ادوات سخن بدان می

هاا مصاداق    شود و زبان حاال آن  کران غرق می ای در دریای بی مثل قطره ها آنکه اندیشة 
هاا   روسات کاه آن   و از ایان  « که جایی که دریاست من کیستم !»این مصرع سعدی است: 

 شوند: حاکم بر اندیشه و فراتر از آن واقع می

 رنگ و رقومجانْ وی است و ما همه »
 فکر کو  آنجا هماه ناور اسات پااک    

 

 کوکاااب هااار فکااار او جاااان نجاااوم  
 «بهر توست این لف، فکر ای فکرناک

 (.663ا668)همان:                             
 ام هااا بگیشااته  زانااک ماان زاندیشااه »

 ام محکااااوم ناااای  حاااااکم اندیشااااه 
 اناااد جملاااه خلقاااان ساااخرة اندیشاااه 

 قافاااداً خاااود را باااه اندیشاااه دهااام 
 چااو ماارغ اوجاام، اندیشااه مگااسماان 

 قافااااداً زیاااار آیاااام از اوج بلنااااد  
 

 ام خااااارج اندیشااااه پویااااان گشااااته  
 زاناااک بنّاااا حااااکم آماااد بااار بناااا   

 انااد پیشااه دل و غاام زان ساابب خسااته 
 چاااون بخاااواهم از میانشاااان بااارجهم
 کی بُوَد بار مان مگاس را دسات رس    
 «تااا شکسااته پایگااان باار ماان تننااد     

 (.8918ا8999: 8)همان، د                 

 ها های توسعۀ اندیشه . راه2ـ4

است که بالقوّه خلیفاه و جانشاین اوسات و اساتعداد      خداوند انسان را موجودی آفریده
آن را دارد که این قوه را به فعل برساند. پس احراز مرزهای باالتر اندیشه برای او ممکن و 

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

( در 78)اإلساراء/   وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرم مِّمْنْ خَلَقْنَا تَفْضِـیالً 
است، هر چیزی در کائنات در قلمرو و مقایساة باا او نااچیز اسات. لایا بارای        شین او آمده
 کران اندیشه را درنوردد. دن به این مقام باید مرزهای بیتحقق بخشی
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 موالنا گوید:

 کنااار چشاامة شاایر اساات در تااو باای  »
 منفااایی داری باااه بحااار ای آبگیااار  

 

 ی شاایر جااویی از تغااار  مااتااو چاارا   
 «نناااگ دار از آب جساااتن از غااادیر 

 (.6878ا6816: 9دتا،  بی)مولوی،       

کران است. همان گونه کاه کاودک باا     بیدر جهان عقل و اندیشه هم مراتب متعدد و 
ها پیوسته در حال ترقی است و از اقلیمای باه اقلایم دیگار      رشد مغز، اندیشه و کسب تجربه

یابد، انسان باید تا دم مرگ این تال، را برای پیماودن راه دور و دراز اندیشاه و    ارتقاء می
 گوید: میهای ناشناختة آن ادامه دهد، آنجا که موالنا  رسیدن به کرانه

 هاسات در ساودای عقال    تا چه عاالم »
 

 «تا چاه باا پهناسات ایان دریاای عقال       
 (.6686: 6)همان، د                           

 همچناااین اقلااایم تاااا اقلااایم رفااات   »
 هاااای اولیااانش یااااد نیسااات    عقااال

 تا رهد زین عقال پُار حارص و طلاب    
 

 تااا شااد اکنااون عاقاال و دانااا و زفاات  
 تکردنای اسا   هم ازین عقلاش تحاول  

 «فااادهزاران عقااال بیناااد بوالعجاااب
 (.8136ا8137: 3)همان، د                 

کناد   هایی را برای پیمودن مسیر اندیشه و توسعه بخشیدن به آن پیشنهاد می بنابراین، راه
 که عبارتند از:

کند، انسان را به گشودن  به فراستی که انسان مؤمن از خداوند اقتباس می توجهالف( با 
کند. برای رسیدن به این مطلاوب، تنهاا انساان از     بین راهنمایی می بین و غیب چشم حقیقت

 بین را بگشاید و به حقایق اشیاء پی ببرد: تواند این چشم غیب مسیر تزکیة نَفْس می

 آدمی دیده است و باقی پوست است»
 چون کاه دیاد دوسات نَبْاوَد کاور بِاه      

 

 دیده آن است آنکه دیدِ دوست است 
 «ی نباشاااد دور بِاااهدوساات کاااو باااق  

 (.6387ا6381: 6)همان، د                 

هاا از عاالم غیاب. ایان هام       ها برای دریافات اسارار، الهاام و وحای     ب( گشودن گو،
 سازد: فضیلت و توفیقی است که خداوند برای برخی میسر و ممکن می

 جز مگر مفتاح خاص آیاد زِ دوسات  »
 این سخن همچون ستاره اسات و قمار  

 کاااه مقالیاااد السّاااموات آنِ اوسااات   
 فرماااان حاااق ندهاااد اثااار لیاااک بااای
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 جهااات تااایثیر او  ة بااایایااان ساااتار 
 

 «جااو هااای وحاای زنااد باار گااو،  ماای
 (.689ا688: 1)همان، د                      

نظران، دوری گزیادن   ج( پیروی کردن از عقل بزرگان، مشایز، انسان کامل و فاحب
های موهبتی و الهامی که از جاناب   دن به عقلجهانی، روی آور های این ها و عقل از اندیشه

 شود: حق افاضه می

 آنچااااه بینااااد آن جااااوان در آینااااه»
 

 «بیناااد هماااه پیااار انااادر خشااات مااای 
 (.8879: 9)همان، د                           

مراد موالنا از پیر نیز پیری است که از منظر عقل و خِرَد، پختاه و کامال باشاد، ناه پیار      
 سال و ماه:

 عشااق توساات نااه ریااش ساافید  پیاار،»
 

 «دسااااااتگیر فاااااادهزاران ناامیااااااد 
 (.8871)همان:                                  

 یااک نظاار دو گااز هماای بینااد زِ راه  »
 شااامار در میاااان ایااان دو فرقااای بااای

 

 یااک نظاار دو کَااون دیااد و روی شاااه 
 «ساااارمه جااااو واهلل أعلاااام بالسّاااارار 

 (.6391ا6313: 1)همان، د                 

هاا و   تواناد شاامل تماام یاادگیری     عالوه بر معنی خاص و عرفانی خود مای « ذکر»لبته ا
آورد و مثال   آموزد. ذکر، فکر را به اهتازاز درمای   چیزی شود که انسان از طریق تجربه می

 دمد: خورشیدی است که روح را در کالبد افسرده می

 ایاان قاادر گفتاایم باااقی فکاار کاان    »
 ذکاااااار آرد فکاااااار را در اهتاااااازاز

 

 ر اگاار جامااد بُااوَد، رَو ذکاار کاان فکاا 
 «ذکاار را خورشااید ایاان افساارده ساااز 

 (.6371ا6379)همان:                         
 فکاار کاان تااا وارهاای از فکاار خااود  »

 ذکااار گاااو تاااا فکااار رو بااااال کناااد 
 ذکر حق پاک است و چون پااکی رساید  

 گریاااازد ضاااادها از ضاااادها   ماااای
 چااون درآیااد نااام پاااک اناادر دهااان  

 

 دی از جساادذکاار کاان تااا فاارد گاار   
 ذکاااار گفااااتن فکاااار را واال کنااااد 
 رخااات بربنااادد، بااارون آیاااد پلیاااد  
 شااب گریاازد، چااون برافااروزد ضاایا  
 «نااای پلیااادی ماناااد و نااای انااادُهان  

 (.833: 6818کاشفی، واع، )            
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از موارد تقویت اندیشه، مشورت با افرادی است که فالحیت این کار را داشته باشند؛ 
ابة مصباحی هستند که چون با هام روشان شاوند، طبعااً اطاراف      ها هر کدام به مث زیرا عقل

 کنند: تر می خود را روشن

 مشاااورت ادراک و هشااایاری دهاااد»
 زن یرأگفاااات پیغمباااار بکاااان ای   

 

 هاااا مااار عقااال را یااااری دهاااد عقااال 
 «مشاااااورت کالمستشاااااار ماااااؤتمن

 (.6833ا6838: 6)همان، د                 
 وَر چااه عقلاات هساات بااا عقاال دگاار»

 ل از باااس بالهاااا وارهااای باااا دو عقااا
 
 مشااورت کاان بااا گااروه فااالحان    »

 امااارُهُم شاااوری بااارای ایااان بُاااوَد    
 این خِرَدها چاون مصاابی  اناور اسات    
 باااوک مصاااباحی فتاااد انااادر میاااان 

 

 یااار بااا، و مشااورت کاان ای پاادر    
 «هااا نهاای پااای خااود باار اوج گااردون 

 (.6813ا6818: 3)همان، د                 
 نبااار پیمبااار امااار شااااوِرْهُم بخاااوا   
 کااز تشاااور سااهو و کااژ کمتاار رود    

 تار اسات   بیست مصباح از یکی روشن
 «مشااااتعل گشااااته زِ نااااور آساااامان 

 (.8163ا8166: 1)همان، د                 

 گیری نتیجه

ای در وجاود انساان جااری     نیروی اندیشه است که مثال رودخاناه  « نطق»از نظر موالنا، 
ظهاور ایان اندیشاه در درجاة اول از      ساازد.  است و انسان را از سایر موجودات ممتااز مای  

شود. سخن یا بیرونی است که به اقتضای حاال، مقاام و مخاطباان باه      طریق سخن اظهار می
گویاد و چاون مخااطبی     رسد، یا زبان درونی است که انسان باا خاود ساخن مای     ظهور می

دد و باه  گر کند، به دریای اندیشة گوینده بازمی ندارد و به علل دیگر مجال ظهور پیدا نمی
ماند. ممکن است ظهور اندیشه به واسطة زبان اشااره   فورت اسراری در وجود او باقی می 

و عواطف و احساسات و یا سکوت، یا فُوَر دیگر، مثل سایر هنرها به دنیای خاارج انتقاال   
هاای   اهلل و انساان  یابد. خط، نقاشی، مجسمه، موسیقی و... از آن موارد است. اندیشاة اولیااء  

رود و از ورای عااالم مااادّه و  بساایار فراگیاار اساات و تااا مرزهااای حیاارت پاایش ماایکاماال 
رساد   به حدی فراتار مای   ها آنکند. مرز اندیشة  محسوس، حقایق عالم غیب را دریافت می

هاایی   از راه« ذکار »رسند و دیگر فکر و اندیشه در آن مقاام کارسااز نیسات.     که به نور می
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شود و به ساحت اولیااء نزدیاک    اندیشة انسان می است که موجب گستر، و تعالی فکر و
 سازد. می

 منابع

 .قرآن کریم
 . هند: کلکته.8. ج والعلوم کشّاف اصطالحات الفنونم.(. 6318تهانوی، محمد. )
. ترجماة علای درزی.   دانش زباني: ماهیت، منشـ  و کـاربرد آن  (. 6838چامسکی، نوآم. )
 تهران: نی.

 . ترجمة کور، ففوی. تهران: هرمس.زبان و ذهن (.6868اااااااااااااااااا . )
 . ترجمة کور، ففوی. تهران: هرمس.اندیشه و زبان(. 6876)اااااااااااااااااا . 

. تصاحی  قاسام غنای و محماد     دیوان حافظ(. 6818الدّین محمد. ) حاف، شیرازی، شمس
 . تهران: چاپ انجمن خوشنویسان.3قزوینی. چ 

 نا. . حیدرآباد دکن: بیمثنویال مرآتتا(.  حسین، تلمّی. )بی
 . تهران: نشر علم.6. چ فلسفة ذهن(. 6837خاتمی، محمود. )

. ترجمة کاور، فافوی. تهاران:    شناسي عمومي دورۀ زبان(. 6838دو سوسور، فردینان. )
 هرمس.

. تهران: انتشارات 6. چ شرح منظومة حکیم سبزواری(. 6878زارعی سبزواری، عباسعلی. )
 .مشکوة
فاص  . 98 ،. پژوهشنامة علوم انسـاني «. شناسی چامسکی زبان(. »6839کیوان. ) زاهدی،
 .81ا68
 نا. جا: بی . بی6. چ 8. ج سرّ ني(. 6813کوب، عبدالحسین. ) زرین

. تهران: 8. چ فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفاني(. 6818سجادی، سید محمد. )
 طهوری.

. ترجماة محمادعلی   جسـتاری در فلسـفة زبـان   افعـال گفتـاری    (. 6839سرل، جاان آر. ) 
 . تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.6عبداللّهی. چ 

. تصاحی  محمادعلی فروغای. تهاران:     کلیات سعدیتا(.  الدّین. )بی سعدی شیرازی، مصل 
 مؤسسة مطبوعاتی علمی.
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ماد  مح . باه هماراه شارح و تعلیقاات علای     التحقیـق  طریق (.6838بن آدم. )سنایی، مجدود
 مؤذنی. تهران: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی آیه.

. ترجماة  تکـه و تفکـر سـیار    زدگي جدید  هویت چهل افسون(. 6838شایگان، داریو،. )
 . تهران: نشر فرزان.6فاطمه ولیانی. چ 
. به اهتمام فمد موحاد. چ  مجموعة آثار شیخ محمود شبستری(. 6819شبستری، محمود. )

 . تهران: طهوری.6
 . اففهان: انتشارات کمال.6. چ مثنویکشف األبیات (. 6818مدجواد. )شریعت، مح

. تصحی  و تعلیق فادق گوهرین. الطیر منطق(. 6891عطار نیشابوری، فریدالدّین محمد. )
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.8چ 

 . تهران: امیرکبیر.8چ  .مثنویاحادیث (. 6816الزّمان. ) فروزانفر، بدیع
 . تهران: زوّار.8ج. چ  8 .سیر حکمت در اروپا(. 6817دعلی. )فروغی، محم

 . ترجمة کور، ففوی. تهران: هرمس.فردینان دو سوسور(. 6831کالر، جاناتان. )

. ترجمة فرهاد نعماانی و مناوچهر ساناجیان.    نظریة شناخت(. 6893کورنفورت، موریس. )
 نا. تهران: بی
 مثنـوی ای از شش دفتر  برگزیده  مثنوی گلگشت در جزیرۀ(. 6838. )محمد مؤذنی، علی

 . تهران: اندیشة پویا.معنوی
. باه تصاحی  و   الـدّین مولـوی   ، گفتار جاللمافیه فیه(. 6888الدّین محمد. ) مولوی، جالل

 الزّمان فروزانفر. تهران: دانشگاه تهران. حواشی بدیع
ی  رینولاد آ. نیکلساون. تهاران:    . به تصحمعنوی مثنوی تا(. اا . )بیااااااااااااااااااااااااااااا

 مؤسسة مطبوعاتی علمی.
 ج. تهران: نشرنو.  8. تاریخ زبان فارسي(. 6819ناتل خانلری، پرویز. )
 . تهران: بنگاه مطبوعاتی افشاری.8. چ لب لباب مثنوی(. 6818واع، کاشفی، حسین. )

. تهران: 6زاده. چ  اهلل قاسم . ترجمة حبیبزبان و اندیشه(. 6819ویگوتسکی، لوسمنوویچ. )
 .نشر آفتاب


