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 با تأکید بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعه
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ترین تقریرات صورت گرفته از نظریة اسفار اربعه عرفانی یکی از جامع :چکیده

خودآگاه  سلوک عملی است. هرکدام از این چهار سیر دارای تأثیراتی عملی و بعضا  

ها و هیجاناتی در و ناخودآگاه در زندگی سالک است. این تأثیرات موجب انگیزش

است که براساس فلسفه پدیدارشناسی در مراحل مختلف احوال و ذهن و عمل سالک 

ترین تأثیرات و پدیدارهای این اسفار، انواع اقوال او قابل شناسایی است. یکی از مهم

مختلف سکوت و انزوا از خلق و در مقابل آن گفتن و خروشیدن در خلق، در سیری 

دگی سالک، تمایز داده شوند. ها در زنیابی آنبایست براساس نشانهدیگر است که می

مولوی یکی از بهترین نمونه عرفایی است که در سلوک خود هم دچار سکوت و 

خاموشی و هم دچار هیجانات روحی سرایش و گفتار بوده است. این جستار در پی 

نمایی سکوت و گفتار در احوال او براساس تبیین علل و ارتباط این نوع از متناقض

 اسفار اربعه است. پدیدارشناسی اصول 

گویی اسفار اربعه، حاالت عرفانی مولوی، خاموشی مولوی، سخن :هاواژهکلید
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 :مقدمه
ونی و بیرونی عملی است که با تعریف چهار سیر در دنیای در ای()الگو واره پارادیمی ،اسفار اربعه

ی همواره در کالم وسازد. طی طریق روحانی و معنسلوک او را پدیدار می ةسالک، حرکت و برنام

ها، اسفار عرفا با عنوان سفر و طی منازل مختلف مورد تمثیل قرار گرفته است.  در میان این تمثیل

فلسفی حکمت متعالیه مالصدرا مورد استفاده قرار گرفته از  -اربعه که در عنوان و ساختار شهودی

سفر من الخلق الی الحق، سفر بالحق فی الحق، سفر من الحق الی ت برخوردار است:  بیشترین شهر

شناختی دو سفر اول براساس اصول روان (.16:1389، مالصدرا) الخلق بالحق، سفر فی الخلق بالحق

گرا و حضور در خلق دارند. براساس تقریرهای گرا دارند و دو سیر آخر سیری بیرونسیری درون

تلمسانی، قیصری و  خصوص در آثار مالصدرا،ه عرفا درخصوص این اسفار، بهصورت گرفت

انتهای دو سفر آخر را حضور سالک در خلق و صحبت و گفت هاییکی از نشانه توانکاشانی، می

 به سفرهای اول و دوم همراه با سکوت، سیر درونی و صبر است سالکورود همچنین ست، دان گوو

توان در ابتدای برخورد با شمس و ورود به سیر و سلوک را میولوی حاالت مکه در این صورت 

آغاز سفرهای اول و دوم دانست که با سکوت و صمت همراه است که باالخره در سفر سوم و 

انجامد، و در انتهای به دعوت خلق و میل به سرایش می مثنویسوی خلق با سرایش بازگشت به

دفتر اول، به دلزدگی از خلق به انتهای سفر سوم رسیده و به سکوت سفر چهارم و بحر استغراق و 

  رود. صید معانی دیگر فرو می

گذرد این چهار سیر می ةپایجدا نیست، بر حاالت و زندگانی عرفا، که مولوی نیز از آن اصوال 

این اصول، ابتدا و در آغاز  براساس ها قابل بررسی و ردیابی است. در شرح احوال و اقوال آنکه 

کشاند و سپس او را غرق در سیر، تنبّه و تلنگری در کار است که سالک را آگاه کرده و به سیر می

ن نبی و کند و پس از استغراق در عالم وحدت، مجدداَ به عنواعوالم مبازره با نفس و روحانیت می

مع که با شوق گفتن و جوار در میان کند. این نوع گسیل شدن پیامبرسوی خلق روانه میدستگیر به

همراه است، پس از چندی که عارف باهلل گوشی شنوا و در خور درک حقایق پیدا  ساختنرهنمود 

احل اولیه کند و همان مرسوی حق سیر میاز سیر خلق به کند دچار سرخوردگی شده و مجددا نمی

در سلوک عرفا متفاوت است،  ،این نوع حضور در جمع پیماید.تر میرا در دامنه و طیفی گسترده

با تألیف آثار تعلیمی،  تنهازبانی و آمیز همراه است و گاهی با زبان بیهای شطحگاهی با خروش
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   37                                                  بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهتأکید با  و خروش در احوال مولویخاموشی 
ای همچون یاط صوفیمآبانه و پراحتافتد ولو در آثار فقیهولی آنچه مسلم است این سیر اتفاق می

کند کند و آتش سخن را به آب ادب سرد میغزالی که در سخن گفتن از عشق هم بی پروایی نمی
 (.147: 1373)سروش، 

گاهی گذارد که سالک را در میان برزخی از گفتن و نگفتن فرو می ،پدیدارهای این چهار سیر

گردد. اعراض انتقاد بر آن مینمایی عالم عرفان و تصوف و باعث سردرگمی مخاطب، متناقض

ورای بسیاری از حاالت و العلل پنهان در حاصل بر روح و افعال سالک در این چهار سفر علت

فرد است، این اسفار را صربهحعرفا است و در این میان، مولوی که دارای زبان و سیری من ةاقوال هم

توان مالقات او با به ظهوری زیبا رسانده است. سیر اول و دوم مولوی را می مثنویت و در غزلیا

، تجلی بیرونی نداشته است. اصوال  ةدانست که سیری درونی بوده و عرص آتی او احوالشمس و 

توان به حضور او در میان خلق تعبیر کرد که در پایان دو سیر اول او را می مثنوی آغاز سرایش

های گردد که نشان از پایان سیر آخر و ورود به سیردر انتهای دفتر اول دچار وقفه میاتفاق افتاده و 

یابی مفاهیمی گردد. با صفتآخر می سفربا آغاز سرایش دفتر دوم، وارد  ست، که مجددا  درونی او

توان درگیری در این زمینه، میمثنوی های از قبیل سفر، خلق، گفتن و بررسی برخی تمثیل

هایی روحی و عاطفی، اه و یا خودآگاه مولوی در این عوالم را مشخص ساخت. درگیریناخودآگ

 کند:که گاه سالک را مشتاق گفتن، سرایش و دستگیری از مخاطب عام و خاص می

 داد توام ةمست و خوش شاد توام حامل
                     

 را حامله منه جرم نهد بار گر حامله  
 (40 ، غزلدیوان)                                                

 که البته گاه با نگرشی فرا شخصی به وقوف خود در آن سیر نیز آگاهی دارد:

 هیچ فلک دفع کند از سر خود دور سفر

                            

                                                                                 هیچ زمین دفع کند از تن خود زلزله را  

 (40 ، غزل)دیوان )                                             

 سازد:رها میکند در انزوا از اینکه همراهی پیدا نمیو گاه او را سرخورده و وازده 

 با لب دمساز خود گر جفتمی
            

 ها گفتمیهمچو نی من گفتنی 
   (27، بیت 1، د )مثنوی                                       

با  گاه روانی نیز دارد که -شخصیای فراز مولوی آن است، که آگاهیهای باراز خصوصیت

 بر احوال این تمثیل و گزارش و تحلیل به سلوکی –وقوف بر احوال خویش و با دیدگاهی فرا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-1038-fa.html


 ویکسال یازدهم/ شماره بیستپژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/                                                                        38

مولوی با صحه در این میان، . پردازدالخصوص در پایان سفر خلق، میخویش، علی مخاطب

گذاشتن بر حال خود، و همچنین به باد انتقاد گرفتن خلق در مقام مخاطب خاص و عام، قدم بعدی 

ن( الیستی )به غار انزوا رفتن پیامبراو در تمثیلی، این انزوای ایده یابددرمیرا سکوت و سیر درونی 

 پندارد: را نیز خود نوعی ارشاد )تمثیلی از وصول به دو سیر اول پس از اتمام دو سیر آخر( می

و غارها جهت پنهان کردن خویش نیست و جهت خوف  هاوهبیان آنک رفتن انبیا و اولیا به ک»

)رک: « تشویش خلق نیست بلک جهت ارشاد خلق است و تحریض بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن

 (.204، بخش 3نوی، دمث
 گویند اولیا در که بوند نکهآ

 اندپیش خلق ایشان فراز صد که
 

 تا ز چشم مردمان پنهان شوند 

 نهندگام خود بر چرخ هفتم می
 (4250-4251، ابیات 3)مثنوی، د               

کنون تحقیقی انجام ساس اصول اسفار اربعه تاتبیین و توجیه حاالت و تقریرات عرفا برا دربارة

های نگرفته است، اما درخصوص تبیین سکوت و میل به گفتار در احوال مولوی به غیر از شرح

توان به جستارهایی اشاره کرد که محور دارند میکه رویکردی تاریخی و متنمثنوی مشهور 

نی، برای آن هرکدام دالیل خاصی را از اصول تفسیر هرمنوتیکی گرفته تا رویکردهای ادبی و عرفا

 اند: کنند. در میان جستارهای ادبی معاصر موارد ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهتبیین می

یابی و صفت(، 1394)حیدری، رحیمی؛  مخاطب بر ثیرسازی و تأاستفاده ابزاری از سکوت در فعال

آهنگ و ضرببرهم زدن »، (1388)یوسفی،  مثنویو  دیوان شمسوصفی سکوت در  -تحلیل آماری

تحلیل هرمنوتیکی عوامل »، (1352)مصفا،  «وزن در شور هیجان و تبدیل آن به ناموزونی و سکوت

بررسی خاموشی  (،1390)روحانی،  «مثنویخیر دفتر دوم أمحور در تمحور و گویندهمحور مخاطبمتن

به سکوت رفتن  (،1379)ابوالقاسمی، تحلیل صفتی  (،1384)تقوی، و زبان مولوی از دیدگاه زبانشناسی 

، مواردی در فضیلت خاموشی در سلوک از دیدگاه (1389، )استاجیمولوی در آشنایی با شمس 

تحلیل خاموشی  (،1380)ملک ثابت، ، تمایز دو نوع سکوت عابدانه و عارفانه (1365)کسمایی،  مولوی

های که مشهود است تحلیلهمچنان (.1391ها، )یلمهعرفانی و تعلیمی و آفات زبان از دیدگاه مولوی 

صورت گرفته درخصوص دالیل و انواع سکوت و خاموشی در احوال مولوی بدون در نظر گرفتن 
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   39                                                  بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهتأکید با  و خروش در احوال مولویخاموشی 
 گانرسد و طبق اصول اسفار اربعه پیشنهادی نگارندعلت العللی در ماورای آن، ناقص به نظر می

 توان ارائه داد.تر از این مقوله میای کاملطبقه بندی

همچنین در این سیر تحلیل، فقط به سکوت و خاموشی مولوی پرداخته شده است و عنصر 

مهمی چون هیجانات سرایش و گفتار  که خود در تعارض با این میل به سکوت و خاموشی است 

سو و اینهمه پرخروشی را از یک، آنقصه ارباب معرفتاند. سروش در مورد واکاوی قرار نگرفته

دیگر، هردو صنع یک روح داری و بحرصفتی و خاموشی فروشی را ازسویتنهمه ادب و خویش

داند که در یک جا تالطم را فروبلعیده و در جایی دیگر آن را به منصّه منش و دریاوار میآفتاب

ولی باید توجه داشت که این دو حال اعراضی بر سالکِ  (221: 1373)سروش، ظهور گذاشته است 

دو رخِ یک سکه روح را دارند و بازتاب نوعی دیالکتیک روحی هستند که  عارف ماهیتی بیشتر از

 درون سالک صیرورت یافته و بایست که به دنبال علل نهفته در ورای آن بود.

درخصوص تطابق اصول، انواع و فلسفه سکوت چه از لحاظ ادبی و تعلیمی و چه از لحاظ نفس

 مولوی و اسرار خاموشیآسیابادی در کتاب شناسی صوفیانه با فلسفه سکوت در غرب، محمدی 

مفصل سخن گفته است ولی آنچه که جای آن خالی است اصول اسفار اربعه است. همچنین در 

بندی کامل و جامعی از عوامل ، مصحّح طبقهمکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنویمقدمه کتاب 

ها در که البته همگی آن مقدمه( :1381)الهوری، ارائه داده است  مثنویخروش و خموشی موالنا در 

 بندی مجدد هستند. تر ذیل عنوان هرکدام از اسفار اربعه قابل طبقهای کلیبندیطبقه

 اسفار اربعه
ریزی حکمت متعالیه خود، این اسفار را مالصدرا با به کارگیری اصطالح عرفانی اسفار اربعه در پی

ها را باید در اسفار و حاالت عرفانی حاصل از آنبه شهرت رساند، حال آنکه اصول و مبانی این 

 (.312 :8، ج1385 )انواری،اشجو کرد و نه چندان در کتاب فلسفیوتقریرات عرفای پیش از او جست

عربی بود که مفهوم اسفار اربعه شکل گرفت و سپس در کالم شارحان و برای اولین بار در کالم ابن

کاشانی بود که به پختگی خود دست یافت. جمله  پیروان او همچون، تلمسانی، قیصری و

 اند به شرح ذیل است:هایی که عرفا برای این چهار سیر برشمردهویژگی
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سفر  –سفر اول وصول به حق است  -سفر دوم بقا پس از فناست  –نهایت سفر اول فنا است 

سفر چهارم بازگشت  هر دو اتفاق نظر دارند که - دوم فنای در حق است و سفر سوم بقا پس از فنا

سفرها در مبدأ و مقصد نسبت به هم  –سفر اول و سوم در مقابل با هم هستند  -  سوی خلق استبه

سفر چهارم مقام اقطاب و  - سوی تفصیل استسفر سوم باالترین مقام و نیز تنزل به - ندامتعاکس

در جمع سالک دچار  –انتهای سفر دوم و آغاز سفر سوم مقام جمع است  –سالکان کامل  است 

دهد و او را دوباره به خود تجلی است و انیتّش فانی شده و سپس خداوند وجود دومی به او می

برد و در مراحل سوم و چهارم سالک به سرالقدر پی می  -گرداند، این وجد حقانی است میباز

ظهور »در سفر اول و دوم   -شود در سفر اول اغیار از نظر سالک زدوده می –دارای والیت است 

سفر دوم مقام  –«بیندرا با خود یکی میعین وجود الهی »و  دهددست می «انوار سلطان احدیّت

یافتگان بدان، در احتجاب بالحقّ راهدهد و وصال دست می در سفر دوم جذبة –اتحاد و جمع است  

د و بعد آن صفو بعد از محو شوسرگشتگی و انجذاب در سفر دوم حادث می –هستند  از خلق

، «مقام الجمع و التوحید الذاتی»، «یّةمقام األحد»، «جمع الجمع»، «فی عین الجمع قةشهود التفر»است: 

سالک در این مرحله هم  «المنتهی ةسدر مرتبه»و « مقام قاب قوسین»، «تیّةالذا ةمقام الجمع و الوحد»

شوند و او هارم همه ازسوی سالک هدایت میدر سفر چ –کند و هم حق را حق خلق را ادا می

مقام احدیّت، اوصاف بصر، سمع، کالم و قدرت عین سفر چهارم در در  -صاحب اسم اعظم است 

سفر چهارم هم به  –یابدمخلوقات سریان می ةو این انسان کامل است که در هم شودذات او می

سوی خلق، دن پیامبروار بهصورت کشف ذوات عالم کثرات خلق است و هم به صورت گسیل ش

البته در تقریرات و تفسیرهای عرفا در  1هم برای تکمیل خود و هم تکمیل دیگران )معراج عود(.

ها در این جستار نیز وجود دارد که البته پرداختن به آن 2های توصیفی، ساختاریاین اسفار تفاوت

توصیفی از حاالت عارض  -شده و کلیبندی ای مقولهضرورتی ندارد بلکه هدف این پژوهش ارائه

 یا انزوا و در خلق بودن اوست.  ها با سکوت و هیجان سالک ودر این اسفار و انطباق آن

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-1038-fa.html


   41                                                  بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهتأکید با  و خروش در احوال مولویخاموشی 
 اشاره به سفر روحانی در اشعار مولوی

او بهترین و زیباترین توصیف از این اسفار چهارگانه را با تمثیل سفر آب در هوا، سیل، کوه ، جوی 

قطبیت در دریا و میل به خروش مجدد آن )آغاز مجدد این اسفار( را در این غزل  و رسیدن به مقام

 ارائه داده است:

 زند بجوشدانی که بحر موج چرا می

 طلبد موضع فراختنگ آمدست و می

 کان آب از آسمان سفری خوی بوده است
               

 از من شنو که بحریم و بحر اندرم 

 الجرمجهد بسوی هوا و آب بر می

 اندر هوا و سیل و کَه و جوی ای صنم
 (   6 -8 ، ابیات )دیوان                                  

مورد،  18سفر اول  :اشاره مستقیم به سفر روحانی در دیوان شمس شده است 49در مجموع 

مورد.  19مورد، اشاره به ماهیت کل اسفار  4مورد، سفر چهارم  20مورد، سفر سوم  13سفر دوم 

گونه که مشهود است اسفار سوم، اشاره کلی به ماهیت کل اسفار، و سفر اول بیشترین بسامد را همان

علت آن صحو سالک در  بسادارا هستند و اشاره به سفر چهارم کمترین بسامد را داراست و چه

سفرهای سوم و اول و آگاهی به نوعی گزارش از حال خود و محو و مستی در سفرهای دوم و 

 چهارم باشد.

سفر 

 اول

 )دیوان شمس(

روح در این دنیا غریب است ولی مشتاق شهر ال مکان و براثر چریدن نفس از  .1

ود دور هستی، ای فطرت پاک الهی! تاچند از مبدأ خ -این سفر باز مانده است 

 (.26 غزل)سوی پادشاه خود پرواز کن به

تشویق به سفر روحانی و افتادن در دور، و اینکه با یقظه باید به این وطن اصلی  .2

 (.160 غزل)رسید 

 (.179 غزل)اشاره به فنا شدن صفات سالک در حق   .3

 (203 غزل)سوی دیار اصلی و دل کندن از این دیار غربت تشویق به سفر به .4

برد وگاه به گاه به سفر دریا می ،ه به اینکه او )خدا( او را همچو کشتیاشار .5

  .(543 غزل)بندد )اشاره به تعاکس سفرهای سوم و اول( لنگر در ساحل می

خواب  «برخیز»و با آمدن بانگ داند آغاز سفر را توأم با خموشی و عصمت می .6
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 (.589)غزل داند را جایز نمی

تذکر به اینکه تا با خویش هستی این سفر میّسر نیست و باید از خود سفر کنی  .7

 .(590غزل)تا به دیدار شاه نایل شوی 

 .(720غزل)شود تشویق به آغاز سفر و اینکه در این سفر انسان از غم رها می .8

اشاره به اینکه این سفر به براق بصیرت نیاز دارد و درنهایت نایل به دیدار ماه  .9

 .(862غزل)دد گرمی

 .(945غزل )اشاره به اینکه از این غربت و فراق باید سفر کنید  .10

، 1036،1142،1151، 972 ،589 هایغزل)همچنین اشاره به این سفر و حاالت آن  .11

 (.1631و1546، 1394

سفر 

 دوم

در مستی حضور معشوق، روح او حامله داد معشوق شده و آخر این حاملگی،  .1

ای جز گفتن و زایمان است )کنایه از تبدیل حال به مقام و یا اینکه چاره

سرایش این عشق و مستی ندارد( و این دور و سفر طبیعی است )با شعوری 

وم و یا سوم( فراسلوکی به دَوَرانی بودن این اسفار اشراف دارد( )آغاز سفر د
 .(40 غزل)

 .(189 غزل)گونه هست اشاره به مقام فنا و اینکه بعد از فنا سفری رقص .2

اشاره به اینکه از سفر باز ایستاده و با یار ساکن شده و عمر دراز یافته است  .3

 .(614غزل ))اشاره به مقام جمع و سکون فی اهلل، سفر دوم( 

ای وی خلق، سفر سوم( توشهسبهدرخواست از معشوق: تا وقت سفر آید )سفر  .4

 .(654غزل))کنایه از قاب قوسین در سفر دوم( بده! ابروی خود  از خوشة

ستی( بیرون ای هستی )در درون هخطاب به خود یا معشوق: اکنون نگارِ خانه .5

های تو شکر ارزان شود )کنایه از صحبت و راثر شکرخاییبیا! و زبان بگشا تا ب

 .(1020غزل)ارشاد( 

خطاب به خود: برخیز که باید از خورشید نیز سفر کرد و از خانه بیرون رفت و  .6

 .(1083غزل )دیگران را به سفر برد، سفر از جسم به جان  

تو خورد )سفر دوم: صحو( و از خانه خارج شد )سفر سوم: محو(، و  دل از بادة .7
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ه ای کاین در حالی است که هم با من هست و هم نیست )وجود دوم حقانی

 .(1485غزل )دهد( خداوند در سفر دوم و سوم به سالک می

خوبی تو کسی را ندیدم )کنایه از مقامات مختلف به هر شهر سفر کردم و به .8

اهلل: سفرهای اول و دوم( و در بازگشتی مجدد از هجران و اهلل و فیسفر الی

 .(1508 غزل)غریبی رهایی یافتم و دولت گرفتم 

همچون محو صفات سالک، توصیف  ی مشترکمفاهیمهمچنین اشاره به  .9

اسفار در قالب تمثیل، فنا و جمع در سفرهای اول و دوم، تعاکس سفرها و 

 (.1631و1546 ،179،1152،1394های غزل)فر سماهیت کلی 

سفر 

 سوم

سختی است و همچنان منتظر هست تا معشوق شود بهدل اگر از معشوق جدا می .1

او را به درگاه خود بخواند )اشاره به صحو بعد از محو و یا تفرقه بعد از جمع و 

 .(44 غزل)سفر سوم( 

ن سیر درونی میوه تشبیه سفر دل به درخت که سیر درونی دارد و حاصل ای .2

از سفر  آن برای خلق است( )اشاره به کل اسفار و تمثیلی است )که استفادة

 .(563غزل )سوم( 

تجلی ازل برای  اشاره به اینکه در جان سفر کرده تا به دیدار ماه نایل شده و سرّ .3

او بیان شده است )اشاره به مقام آگاهی سرالقدر که برای مکملین و اقطاب در 

 .(649غزل )شود( سفر سوم حاصل می

شود و درنهایت شمع دیار اشاره به اینکه هالل ماه در طی سفر پرنورتر می .4

 .(871غزل)گردد می

 .(1160غزل)ایم ما از سفر دوری بازگشته .5

سوی آب حیات و در حالی رجوع از آب شور سفر کن )خطاب به عام( به .6

 .(3172غزل ) کنی که در صدر قرار داری )تعاکس سفرهای اول و سوم(می

بر و زرّینآید که همچون ماه سیمینای، جواب میکه در سفر چگونه پرسدمی .7

زیرا او با  ؛بخشِ مرد و زن و اینکه باید به گرد قطب بگردیکمر و روشنایی

ر سوم و مقام ارشاد اقطاب و اینکه در وطن است ولی رهرو است )اشاره به سف
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 .(1790 غزل)ن( کامال

مشترکی همچون تبدیل حال و مقام در سکوت و  همچنین اشاره به مفاهیم .8

خروش، طبیعی بودن این اسفار، فنا در سفر آخر، توصیف سفر در قالب تمثیل، 

 ،972 ،862، 189،543 ،40هایغزل)توصیف منزل نهایی سفر و حاالت این سفر 

 (.1546 و 1508 ، 1485 ، 1151 ،1142، 1083 ، 1036 ،1020

سفر 

 چهارم

به سفر سوم و مقام اقطاب و  این سفر نیاز به روشنایی دارد )اشاره اشاره به اینکه .1

 .(343غزل )ن( کامال

قدر خروش دارد؟ این نکته را از من بپرس دانی چرا دریا اینخطاب به عام: می .2

ام و دریایی در درونم دارم! دریا را جا تنگ است و به زیرا منم که دریایی

زند زیرا این آب از سوی باال موج میرو بهازاین .تر استدنبال موضعی فراخ

آسمان نازل شده و خوی سفر دارد و در هوا و سیل و کوه و جوی، مدام در 

ای بسیار زیبا تواند در دریا آرام بگیرد )تمثیل و کنایهسفر بوده و اکنون نمی

زیرا که دریا تمثیلی از  ؛ویژه میل به آغاز سفر چهارمنسبت به همه اسفار و به

سوی خلق آمده ولی دریای قطب و انسان کامل است که در سفر سوم خود به

درون او خوی نشستن ندارد و میل به بازگشت و سفر مجدد دارد و هوا و سیل 

 .(1704 غزل)ست از چهار سفر( ا ایو کوه و جوی کنایه

همچنین اشاره به مفاهیم مشترکی همچون توصیف حاالت این سفر و بیان آن  .3

 (.1142 و 589های غزل)ب تمثیل در قال

کل 

 اسفار

تشبیه این سفر به تبخیر شدن آب در هوا و ابر شدن آن و خالصی از تلخی  .1
 .(214 غزل)

رو ترسی در اشاره به اینکه در این سفر همواره خدا با جان و روح است و ازاین .2

 .(375 غزل)آن نیست و تشبیه این سفرها به سفرهای ماه 

 .(469 غزلافتد )همه این اسفار در دل اتفاق میاشاره به اینکه  .3

اشاره به اینکه طبیعت انسان و فطرت آدمی اهل این سفر است و هرچه هم او  .4

 .(544 غزلگسلد  )را بسته داری عاقبت بندها را می
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 .(545غزل تشبیه حشر به سفر از خودِ خود ) .5

ها که در سعادت شود و چهاشاره به اینکه سفر عشق با زیاد شدن درد آغاز می .6

 .(633غزل )پی دارد 

شود و در انتها به اشاره به اینکه ماه در طی سفرهای خود تا شب چهارده پر می .7

 .(760غزلشود  )یک لحظه به نظر الهی ناپدید می

شود و درنهایت شمع دیار اشاره به اینکه هالل ماه در طی سفر پرنورتر می .8

 .(871غزل )گردد می

را هدایت  گذرد، آنو خرابی و شادی از پنج و شش نیز میاین سفر در مستی  .9

 .(1021غزل)کن! )خطاب به معشوق( که سفر خوشی است  

 .(1279غزل )این سفر در دل است و صاحب خانه دل خود اوست  .10

توصیف سفر در قالب تمثیل، توصیف  چونمشترکی  همچنین اشاره به مفاهیم .11

 ،1622،1673 ،1620 ،1485 ،1142 ،563های غزل)منزل نهایی سفر و حاالت این سفر 

 (.1728 و1713 ،1704

توان به نیز با اشارات و یا به تفصیل به این سفر روحانی اشاره شده است و می مثنوی در

پدیدارشناسی توصیفی آن پرداخت: آنجا که جان لگدکوب خیال شده است و از حساب سود و 

سوی آسمان سفر کند )اشارات تواند بهفته و نمیزیان و خوف و زوال، صفا و لطفش از بین ر

و یا اینکه بسیاری از  (413-414، قصه دیدن لیلی خلیفه را، ابیات 1مثنوی، د )تعلیمی درخصوص سفر اول( 

که اهل مقام هستند و اندر میان )جمع( نادرند و منازل جان و صوفیان اهل حال هستند ولی آنان

اشاره به مقام ارشاد و دستگیری قطب و سالک کامل در سفر سوم( دهند )سفرهای روان را یاد می

و همچنین اینکه در این مسیر باید پیری  (1438-1439، سالم کردن رسول روم بر عمر، ابیات1مثنوی، د )

علیمی به آغاز سفر انتخاب کنی، زیرا که این سفر بدون پیر پر آفت و خوف و خطر است )اشاره ت

 .(2951-2952در صفت پیر و مطاوعت وی، ابیات ، 1)مثنوی، د اول( 

افتد: طول و کوتاهی راه و اما بهترین توصیف از این اسفار در داستان شهودی دقوقی اتفاق می

داند زیرا مست آن دلنواز است، طول و کوتاهی، اوصاف جسم است و رفتن روح و منزل را دل نمی

عقل سفر کردی آیا گامی زدی، منتقل شدی و یا که تو از نطفه تا رفتنی دیگر است، آن هنگامی
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شود به قصد دیدن انوار یار در بشر عازم سفر می با شوقمنزلی را طی کردی؟ آنجایی که دقوقی 

رسد )آغاز سفر دوم( و مشاهدات غریبی )دیدن )سفر اول( و پس از گذشتن از دریا به ساحل می

رسند( که در این ساحل دارد نشان از سیر فیهفت شمع که نورشان به آسمان رفته و به وحدت می

اسماء و صفات و نوعی وحدت وجود نورانی و حیرت سالک است )سفر دوم( سپس با اهلل و فی

کنند( ایستد و  آن هفت شمع سیر را آغاز میتغییر روایت سیر )گویی دقوقی در آن ساحل باز می

یگری ازسوی خداوند به اوست )درحقیقت اشاره به فنا شدن وجود سالک و اعطای وجود حقانی د

شود( که با این وجود دوم )که متکثر می -درخت واحد-سیر دقوقی تبدیل به سیر آن هفت شمع

گردد )سفر سوم( ولی خلق نیز قدرت درک و دیدن سوی خلق باز میهمان هفت درخت است( به

وجب حیرت و دلزدگی دقوقی است ها استفاده کنند و این وضعیت مآن ها را ندارند تا از سایةآن

 کشاند:  او را به سکوت و خموشی میدوباره که 

)آغاز سکوت سفر چهارم( ای دقوقی تیزتر ران هین خموش ای دقوقی تیزتر ران هین خموش/ 

 ،چنین است که باید در راه عشق همچون گوی غلطان شوی و این سفراین (.2045 : بیت3مثنوی، د )

یز جذب ای را نسفر جذب خداست که مستثنی از جنس و اتحاد جن و انس است و هر عامی

الدین را طالب آغاز در ابتدای دفتر پنچم نیز حسام (1532ش عقل با نفس، بیت، چال4)مثنوی، د کند نمی

خلق را  تلخ آن را دارد و حجاب و کثافات خاطرة پیشینته گویا که از اسفار داند و البسفر پنجم می

ها در این زمینه در داستان استعانت و اما یکی از زیباترین کنایت (،1، بیت5د )مثنوی، داند مانع آن می

کند: آب که دلش به تنگ آب از خداوند نهفته است که سیر کل اسفار را به زیبایی توصیف می

اده بودی )وجود دوم ای را که به من دگوید: هر سرمایهآمده )انتهای سفر سوم( به خداوند می

الخلق(، خداوند به ابر و حقانی سالک( بر پاک و پلید )عوام  و خواص( ریختم )در سفر الی

الحق( تا دوباره به بحر رسد الخلق الیبه باال بکشید )آغاز سفر من بازگوید که او را خورشید می

شوید و از غدر ا از شما میها رهای اولیای خداست که تیرگیاهلل( و این آب همان جان)سیر فی

گردد و این سیر به همین صورت بخش برمیسوی عرش پاکیگردد و دوباره بهاهل فرش تیره می

 ادامه دارد:

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-1038-fa.html


   47                                                  بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهتأکید با  و خروش در احوال مولویخاموشی 
 چون شود تیره ز غدر اهل فرش

 کشانباز آرد زآن طرف دامن
 

 بخش عرشبازگردد سوی پاکی 

 از طهارات محیط او درفشان

 (222-223، ابیات 5مثنوی، د )                          

 گفتن و نگفتن نماییمتناقض
سکوت و خموشی در آثار مولوی مطمح نظر بسیاری از محققان بوده است، ولی به همان اندازه نیز 

و سیر  (پارادوکس) نماییمتناقض باید شوق به گفتن و سرایش در مولوی را مدّ نظر قرار داد. این

نما در این دو دوگانه جز در پارادیم اسفار اربعه قابل پاسخگویی نیست و تمامی اقوال متناقض

تبیین و توجیه کرد و باید توجه داشت که در  شخودمختص بایست که در ذیل سفر میموضوع را 

از  راثر سرخوردگی گفتن قبلبی بوده است و این میل به خاموشی هر نگفتن و خموشی، گفتن پی

نماست که گاه مولوی به پریشانراثر این تناقضب آن است که نشانی است از انتهای سیر چهارم.

و گاه رازدانان قباب غیرت او را به رازداری  3شودگویی و برهم زدن لفظ و صورت گرفتار می

)سروش، ها اشاره شده به این تناقضدر قصه ارباب معرفت ذکر است که  شایان 4.دهندفرمان می

 شود ولی همچنان علت این اطوار مستور است. و مصادیق ابیات آن ذکر می (218-215: 1373

گفتن در این اسفار وجود دارد:  باید توجه داشت که انواع مختلفی از سکوت و همچنین میل به

 ؛سکوت تعلیمی. 1

 ؛ل هستندعرفانی که هر دو مختص سفر او -سکوت تعلیمی. 2

دهد و در سفر دوم است )راز راثر انجذاب سالک به او دست میای که بسکوت و خاموشی. 3

گنجد(، پس از این سکوت انجذابی داری، غیرت، درک نشدن راز توسط عوام نیز در این مقوله می

 ؛گفتنی در کار است

 گنجد(. پس از آن میل به سکوتی دیگر )سرخوردگی از خلق در این مقوله می. 4

سفر اول 

)بیشتر 

دربردارنده 

سکوت 

 تعلیمی(

 )دیوان شمس(

 غزل)پراکنی تالش مکن زیرا این فرّ و شکوه از دل است و نه از گفتن به سخن .1

301). 

لب را ببند و چون غنچه سخن مگو و صبر کن از گفتن زیرا صبر کلید است  .2
 .(632غزل )
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تواند اشاره به شوق گفتن در سفر سوم( شیرینی گفتن را رها کن )همچنین می .3
 .(673غزل)

که از دنیا بگذری به سخن گفتن بی لب همانند ترازو خو کن زیرا هنگامی .4

تواند اشاره به سکوت انجذابی سفر دوم لب و دندانی نداری )همچنین می

 .(762 غزل)باشد( 

ست کن و خاموش باش و معانی را بی اگر قصد قاب قوس داری دل را را .5

تواند اشاره به حرف گو و بر بساط گفتنت ضمیر حاکم باشد )همچنین می

 .(839 غزل)سکوت انجذابی سفر دوم باشد( 

عمرم  اگر همین را گفتم )توبه( برای همةاز این خطا گفتن توبه کردم، و  .6

 .(1752 غزل)کند کفایت می

معتمد شو تا بتوانی به حرم راه یابی، در این راه اول دهان را از گفتن بربند،  .7

اگر دهانت را ببندی و رازدان شوی شمس تبریزی راه شرق را به تو نشان 

 .(2022 غزل)دهد 

سفر دوم 

)سکوت 

 انجذابی(

گویم که جان آن در غیب است و در اندیشه سخن را در پوست می .1

 .(325 غزل)این راه مستی و خاموشی بهتر است  گنجد و درنمی

 .(505 غزل)فخر تبریز تویی ای شمس دین، ولی گفتن اسرار تو دستور نیست  .2

فرغت »خاموش باش که دیگر حاجتی به گفتن نیست زیرا که جذب  .3

گفتن بنده خود جذب حق است، زیرا که از بنده به خودش  –آمد  «فانصب

غزل )تواند اشاره به سکوت سفر چهارم باشد( تر است )همچنین مینزدیک

706). 
توان گفت و خاموش باش که آنچه را که گفتنی است چون راز است نمی .4

راه جان گفت و اگر از روی مستی سخنی گفتی اگر به روی آن پری  باید از

 .(715 غزل)نباشد کافری است  

ک آسمان تحسین کنند ارواح و مالئها داشتم تا اگر مجال گفتن بود گفتنی .5
 .(730 غزل)
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   49                                                  بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهتأکید با  و خروش در احوال مولویخاموشی 
ها اشاره شد، متضمن که در سفر اول بدان 839و  762های همچنین غزل .6

 سکوت تعلیمی و انجذابی، با هم، هستند. 

جان به تن گوید که خاموش باش و لب ببند و بصر بگشا زیرا که صاحب  .7

 .(1026 غزل))سکوت انجذابی سفر دوم(  نظریم

من از این به بعد حدیثش را به سرّ گویم، و از گفتن زبان بستم )همچنین  .8

 .(1100 غزل)تواند اشاره به سکوت سفر چهارم نیز باشد( می

خاموش باش که اشارات عشق معکوس است و معانی از گفتن بسیار نهان  .9

 .(1138 غزل)شوند )سکوت انجذابی سفر دوم( می

ای که در این سفر وت تعلیمی و انجذابیهمچنین اشاره به انواع حاالت سک .10

 ،1925 ،1610 ،1565 ،1333 ،1172های غزل)کند سالک را دستخوش خود می

 (.2293 و 2188 ،2166 ،2006 ،1937

سفر سوم 

)میل به 

خروش و 

گفتن، 

انتهای سفر 

سوم و آغاز 

سفر 

 چهارم(

سخن گیرد، جان را از سخن )ما( آب حیات است و از علم لدنی نشئت می .1

های پر گفته شد، خوب است زیرا خالی مکن تا به عمل منجر شود. اگر شعر

کشد دریای پر خوب است، و شتر از شوق شعر خوش بارها را بهتر می

 .(2غزل)

 .(33 غزل)را مست کن و از گفتن وا رهان   دل از این والیت سیر شد، آن .2

 غزل)شب رفت و ماجرای ما تمام نشد و به ناچار باید تمام ماجرا را گفت  .3

201). 

فزا در خاموشی بماند بهتر گفتن را تمام کنم و خاموشی پیشه کنم، سخن جان .4

 .(251 غزل)است  

آید )سفر سوم(، ارواح گویی میودگرباره از میخانه بویی و شور و گفت .5

های و هوست )سفر سوم(،  ،آسمانمجرد زمین را گرفتند و در زمین و 

شود و مجددا  از آید رسوای عام میکه سخن از اندیشه به گفت میهنگامی

ها جوی است گردد که دل دریاست و گفتنرسوایی عام به دریای دل بازمی

وهای چاه و جو برای شستدار گوهر است و آبو آب دریاست که خزانه
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 .(354 غزل)ای بیش نیستند  شوی جامه

من باید این را به تو بگویم، خواهی بلرز خواهی ملرز! اگرچه بر دهانم بند  .6

 .(443 غزل)آهنی باشد  

اقرار من اوست، گفت بیش از این الف مزنم و  شاه مرا خوانده است، همة .7

 .(465 غزل)سخن مگویم، چه کنم گفتن بسیارم نیز برای اوست  

ی دگر است، در گفتنم ذوقی در خوردنم ذوقی دگر است، در رفتنم ذوق .8

 .(535 غزل) سان است دگر است و همگی بدین

روز را چون در گفتن به سر بردی شب خاموش باش که هرکسی که از گفتن  .9

 .(582 غزل)خاموش شد گفت ابد را عوضش ببیند 

تواند اشاره به سکوت تعلیمی سفر اول باشد شیرینی گفتن را رها کن )هم می .10

 .(673غزل گفتن در سفر سوم( ) و هم اشاره به شوق

،  1074 ،996 ، 858 ، 832 ،535های غزل)همچنین اشاره به این خروش و گفتار  .11

 (.2236 و 2187،  1724

خاموش باش زیرا که عمر خود را به فصاحت تلف کردی و اکنون باید در  .1 سفر چهارم

ای شمس تبریزی مرا به گفتن کشاندی و اکنون  –روضة خاموشان چرا کنی 

 .(858 غزل)وقت خاموشی است  

متضمن سفر سوم و چهارم، با هم،  465و 354، 251، 33های همچنین غزل .2

 هستند. 

 .(996 غزل)خاموش باش زیرا ملک نام تورا از دفتر گفتن پاک کرد  .3

تواند بستم )هم میمن از این به بعد حدیثش را به سرّ گویم، و از گفتن زبان  .4

 (1100اشاره به سکوت سفر دوم باشد و هم سکوت سفر چهارم( ): 

از گفتن ساکن شوم، اگر او دوباره نشوراندم، زیرا او سوار است و من گرد  .5

قدمش )آغاز سکوت سفر چهارم و اشاره به اینکه این اسفار دورانی است و 

 (1452افتد( ): مجددا اتفاق می

)سکوت تعلمیی عرفانی سفر اول( زیرا  و من خموشمگفتی که خموش باش  .6
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   51                                                  بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعهتأکید با  و خروش در احوال مولویخاموشی 
اهلل و سکوت انجذابی سفر رسانی( )سفر فیآری )به خود نمیبا گفتن مرا نمی

دوم( و اگر گوش رباب دلم را بپیچی دوباره به گفتن آیم )گفتن در سفر 

ای مست به من دادی سوم(، خاکی بودم و خموش و ساکن و دوباره هستی

ارم تا دوباره ذنی سالک در سفر سوم(، این هستی را نیز بگ)وجود دوم حقا

  .(1934غزل )مرا هستی دیگر کنی )سفر چهارم( 

 .(2236)غزل خاموش شوم اگرچه گوینده من نیستم، گفتن از آن تو توست  .7

همچنین اشاره به پایان و دلزدگی گفتار و خروش در سفر سوم و آغاز  .8

 (.706و 582 ،535 هایغزل)سکوت سفر چهارم 

ای که خاموشی و هم ای جان در اول هر روز به تو سالم علیک، هم در لحظه .1 کل اسفار

غزل )در گفتن بر تو سالم علیک )اشاره به سکوت و گفتن در اسفار مختلف( 

1318). 

از گفتن ساکن شوم، اگر او دوباره نشوراندم، زیرا او سوار است و من گرد  .2

 .(1452 غزل)قدمش 

بی او نتوان شستن بی او نتوان خفتن )اشاره / رفتن بی او نتوان گفتنبی او نتوان 

 (.1883)غزل  به مع الحق بودن تمام اسفار(

میل به گفتن و ارشاد را که در سیر سوم قرار دارد و در تقابل با خاموشی اسفار دیگر است در 

توان مشاهده کرد: خداوند از آن به صورت کاملی میمثنوی دفتر چهارم  «یَا أَیُّهَا الْمُزَّم ّلُ»تفسیر 

جهت نبی )کنایه از سالک کامل( را مزمل خواند که کنایتی به او باشد که برون آ! سر در گلیم 

 مکش که تو هوش جسم سرگردان جهانی و از ننگ مدعیان پنهان مشو و شمع در دست توست: 

 چون تو اسرافیل وقتی راست خیز
 

 پیش از رستخیزرستخیزی ساز  
 (1478، بیت 4)مثنوی، د                                  

 انجامد )آغاز سفر چهارم(:البته مجددا  این میل به ظهور ارشاد نیز به دلتنگی از عوام می

 وقت تنگ و خاطر و فهم عوام

 یــخامش   احمق آمد  چون جواب
 

 تر صد ره ز وقت است ای غالمتنگ 

 کشیدر سخن چون میاین درازی 
 (1487- 1489، ابیات 4)مثنوی، د                     
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 خلق: 
 دهد:دست می سوماین پدیدار بیشتر ناظر به سرخوردگی و دلزدگی از خلق است که در انتهای سیر 

 ()دیوان شمس سفر اول

 غزل)که در چشم خلق هستی پر از زرق هستی )نصایح تعلیمی سفر اول( تا هنگامی

1030). 

سفر دوم 

 دة)دربردارن

مفاهیمی 

چون 

 سکوت

از رفیقان گسستم و از جهان دست شستم و از خود مجرد شدم تا تو را مسلم  .1

شدم، حضور من در خلق همانند آب و روغن است که به هم متصل است 

 .(244 غزل)ولی از هم جداست  

خلق رمیدن گرفت،  ل را به سوی خود فراخواند، از همةهنگامی که عشق، د .2

که کور بینایی پیدا کرد آن عصا را خلق همانند عصای کور بود، هنگامی

که کودک غذا خوردن را شروع اندازد، خلق همانند شیر هستند و هنگامیمی

که صدای طبل کند، روح همانند بازی است که هنگامیکند آن را رها میمی

 .(509 غزل) گرددمیسوی آن بازشنود بهشاه را می

توانم با خلق بپیوندم و به خویشی نمیمن عاشقی هستم که از مستی و بی .3

 .(629 غزل)خودم بپردازم  

خلق بریدش، نظر عشق او را  سوی خود کشید و از همةشاه عشق او را به .4

 .(760 غزل)گزید و حاجات روا شد 

خاموش باشم که خاموشی به پیش هشیاران بهتر است زیرا که خلق خیره  .5

 .(923 غزل)اند و خیالشان افزوده است  دهش

 .(956 غزل)د هشدار دهید که از آتش آن فرار کننمن به خلق  از جان سوختة .6

)خطاب به خود یا مخاطب خاص(: از وقتی که خود را در کنار گرفت خلق  .7

 .(967 غزل)را به کنار نهاد )سکوت و انزوای انجذابی سفر دوم( 

 .(967 غزل)گویند که نباید چنین باشی، من چنین نبودم، چنانم کردند خلق می .8

 .(1080 غزل)، بسیار دورند ز می ما، از آن جمال و کمال و فرای ساقی، خلق ا .9

آید و اگر آبی بر اگر لب فروبندم و سکوت کنم جانم از درون به جوش می .1سفر سوم 
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 دة)دربردارن

مفاهیمی 

چون 

دلزدگی از 

حلق و میل 

 به سکوت(

آید )اشاره به سخن گفتن در سفر سوم(، خلق را سر آن بزنم به جوش می

 .(23 غزل)معذور دارم اگر منکر عشق ما هستند 

ای که در جان از جز خندههبریده بیش نیست، بهای خلق جز برقی دماین خنده .2

 .(185 غزل )رب اعلی آید 

مستانه  و گریان شدم، آن های و هوی و نعرةاز این خلق پر شکایت ملول  .3

 .(441 غزل)آرزویم است  

واسطه سامری( از خلق رمیده ای که اکنون بدیدمش، )زیراکه بهآه از موسی .4

 .(468 غزل)  است شده

 .(512 غزل)من به خلق شِکر دادم ولی خلق به من زهر خوراند   .5

 متضمن سفر دوم و سوم، باهم، است.  760همچنین غزل  .6

 ةآید، زیرا که همجا بی سروپا میآید خلق بدانهر کجا که بوی خلق می .7

 .(837 غزل)ها تشنه بوی خداست و همچون بچه به دنبال شیر مادر هستند  جان

که شود، هنگامیسوی خلق بنگری از سوی خدا صد در گشوده میهرگاه به .8

 .(1052 غزل)صورت مصطفی فنا شد عالم را اهلل اکبر بگرفت 

ها خموشی و مستوری خلق همچون مور هستند و ما سلیمانیم و باید با آن .9

 .(1053 غزل)پیشه کنیم  

 .(1058 غزل)شوند  گردد و کی خلق از خدا سیر میماهی کی از آب سیر می .10

سفر چهارم 

)میل به 

سکوت در 

اثر دلزدگی 

 خلق(از 

از وصال تو خمارم و سر مخلوق ندارم  ؛از خلق رمیده شدم و از همه رهیدم .1
 (162 غزل)

متضمن سفر دوم و  509متضمن سفر چهارم و سوم و غزل  468همچنین غزل  .2

 چهارم، باهم، است. 

ای از وجود اولیه طالب و آغاز سفر اول( و از آن نطفه برد )کنایهخون را می .3

انتهای سفر اول، فنا و آغاز سیر فی اهلل(، از نطفه خلق  ای ازسازد )کنایهمی

ای از آغاز سفر سوم سالک با وجود حقانی که خداوند به او )کنایه سازدمی

بخشد تا محشر خود را آشکار کند )انتهای سفر عطا کرده(، خلق را عقل می
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مرا  صد البهه سوم(، گاهی مرا همچون کبوتر از وطن براند )سفر سوم( و گاه ب

 .(543 غزل)خواند دوباره به محضر خود می

 (.1053و 441 ،185های غزل) ی همچونهمچنین مفاهیم مشترک

گوی خلق وعشق در فضل و علم و دفتر و اوراق نیست و هرجا که گفت کل اسفار

تواند اشاره به سکوت در کلیه اسفار باشد( است، راه عشاق در آن نیست )می
 .(395 غزل)

 

 دفتر اول، ابتدای دفتر دوم و انتهای دفتر ششم انتهای

رد، آگاهی گوینده از ورود به قابل توجهی که در انتهای دفتر اول و ابتدای دفر دوم وجود دا نکتة

ای که در نگاه است، مثنوی مثنوی سکوت، خاموشی و به نوعی خلوت و انزوا از سرایش ورطة

الدین است. اگر براساس زندگانی مولوی و ممولوی نوعی ارشاد مخاطب عام خلق و خاص حسا

گاه سکوت و دوری از این گفتار را در سیر سوم اسفار اربعه بدانیم، آن مثنویاحوال او، سرایش 

 راثر عاملی چون دلزدگی سالک ازخلق و عوام. ببایست که آغاز سیر چهارم باشد و می

 شود که جوشش فکر را افسردهز میای آغادفتر با دریغ و افسوس بر خورده شدن لقمه خاتمة

؟ چه کس این لقمه را خورده که جوشش فکرش متوقف شده است؟ مولوی راستیولی به ،است

الدین را با رفتن به معراج الدین؟ از آن جهت که در ابتدای دفتر دوم حساممخاطب عام؟ یا حسام

ل شویم و عدم ادامه رای او قائین جایگاه حالی پسگرا بتوان در اکند، پس نمیحقایق توصیف می

توان به رفت را نیز قاعدتا  نمیالدین در نظر بگیریم. این پسرفت روحی حسامرا پس مثنویسرایش 

ای و معنی را با ثری خود مولوی نسبت داد زیرا در ادامه با ضمیر تو )تو این خار خشک را خورده

خودش. همچنین امر بر سکوت )آب تیره شد دهد و نه ای( آن را به مخاطب سرایت میدرآمیخته

سازد زیرا از معنای سر چه بند کن!( افسرده شدن جوشش فکرت را از احوال خود مولوی منتفی می

اند )مخاطب عام( آلود کردهشود که آبِ زاللِ درکِ معنایِ باطنی را گلگونه مستفاد میبیت این

الدین( همچنان ب از سر چاه )مولوی و حسامواقع آپس سر چاه سرایش آن را مسدود کن! و به

دفتر اول، عدم  ةبراساس خاتم مثنویزالل است، پس، احتماال ، یک علت اصلی عدم ادامه سرایش 
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 و بسنده کردن به صورت ظاهر آن است که نوعی دلزدگی از خلق مثنویدرک عوام از فهم معنای 

 م و سکوت آن است. ورود به سیر چهار در انتهای سیر سوم است که دیباچة

شوند نه علل و اما در افتتاح دفتر دوم، باید توجه داشت که عواملی که در این دیباچه ذکر می

واقع علت سکوت است بلکه علل طوالنی شدن این سکوت است زیرا به مثنویعدم ادامه سرایش 

نیازی به ذکر خره دفتر اول گفته شده است: عدم درک معانی ازسوی مخاطب عام، و دیگر در مؤ

گزارشی از سیر چهارم و ذکر  واقع خودآید بهدالیل در این خصوص نیست و آنچه در ادامه می

دالیل طوالنی شدن مدت آن است، دالیلی چون خون شدن شیر )دریافت معانی جدید و غذای 

 سوی مخاطب خاص و عام آن را ارائه داد(، همچنین باروح جدیدی که بتوان در سیر مجدد به

یکدیگر هستند، با سیر  الدین که آیینةتوجه به وحدت روحانی و تقابل حاالت مولوی و حسام

رود )سفر چهارم( و اکنون هردو الدین نیز به معراج حقایق و دریا میمولوی در سفر چهارم، حسام

کنند و یاند و مجددا  سرایش و انتقال معانی را به خلق آغاز ماز این دریا بازگشته و آرام گرفته

سوی حق به سالک، به ای است که خداوند در سیر بهوجود حقانی «بازگشت مثنوی»منظور از 

 دهد.جهت ارشاد، می

 :نتیجه
بندی توصیفی حاالت و اطوار مطرح شده در اسفار اربعه که ازسوی عرفای مختلف با توجه به طبقه

از  مثنویو  دیوان شمسهای مولوی در بندی حاالت و توصیفارائه شده است و همچنین طبقه

ها با یکدیگر، مفاهیمی همچون سفر روحانی، سکوت و خاموشی، میل به گفتن و خلق و انطباق آن

و همچنین استنباط برخی حاالت عارض بر سالک براساس اصول پدیدارشناسی توصیفی در طی 

انطباق دقیقی از این اصول و های گوناگون مولوی در زندگانی و اشعارش، اسفار، و همچنین سیر

توان حاالتی از قبیل سکوت و هیجان گفتار و سرایش مولوی حاالت بر همدیگر وجود دارد و می

ها بر را براساس این اسفار اربعه توجیه کرد. با توجه به انطباق تأثیر این اسفار و پارادیم حاکم بر آن

های تفسیری فته است، بسیاری از تناقضالخصوص مولوی، که تاکنون صورت نگرسیر عرفا و علی

نمایی سکوت و خروش را که در آثار بسیاری گویی است ازجمله متناقضبراساس آن، قابل پاسخ
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شده، در این پارادایم عملی کننده برای آن پیدا نمیاز شارحان مورد نظر قرار گرفته ولی علتی قانع

 توان پاسخ گفت. می

 : هاپی نوشت

-570-567-538 – 532 -506 -503 -382-381-380: نینازل السائرمشرح نک: تلمسانی،  .1

-114قیصری:  شرح فصوص  -267،268سید حیدر آملی:  نص النصوص؛ 575-586-599-609

-167-141-74امام خمینی:  مصباح الهدایه؛ 118-119-253-357-423-424-425-444-480

90،88 

خود )که آغاز پیدایش نظریه اسفار است( آن رسایلو  فتوحات مکیهعربی در به عنوان مثال ابن .2

 (3: 1375 نیز؛ 468: 1ج ،11381، عربی)ابنداند و اصال  قائل به سفر چهارمی نیست ها را سه سفر می

)چاپ شده در حاشیه کتاب  فی تحقیق االسفار اربعه رسالهای در و یا مثال  محمدرضا قمشه

داند و امام سوی خلق و دارای نبوت تشریعی می( سفر چهارم را به394: ق1389-1378، اسفار)

 .(526: 1389ممدوحی، داند )خمینی کال  این مرحله را حرکتی از اعیان ثابته به نظام علمی اشیا می

 ؛(1908، بیت 5مثنوی، د )این چه سودا و پریشان گفتن است  /ای از عقل و هوش ار با من استذره .3

 (1730، بیت1مثنوی، د)تا که بی این هر سه با تو دم زنم  /و گفت را بر هم زنمحرف و صوت 

 .(4735، بیت 3)مثنوی، د چون ز  راز و ناز او گوید  زبان/ یا جمیل الستر خواند آسمان  .4

 نامه:کتاب
 ، چاپ دوم، تهران: توس.المقدمات من نص النصوص(، 1367آملی، سید حیدر. ) –

پژوهشنامه ، «تحلیل و بررسی فلسفه خاموشی از دیدگاه موالنا»(، 1379ابوالقاسمی، سیده مریم. ) –
 .111 -123، 28، ش دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

 ان: مولی.، مترجم محمد خواجوی، تهرترجمه فتوحات مکیه(، 1381الدین. )یعربی، محیابن –

 ، به تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: مولی.رسائل (،1375. )ــــــــــــــــــــــــــ  –

 در مولوی دوبارة تولد و سکوت دربارة بحثیسرای سکوت: »(، 1389تابستاناستاجی، ابراهیم. ) –

 .19 ش ،شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات فصلنامة، «تبریزی شمس با دیدار

تهران: ، المعارف بزرگ اسالمی ةدایر جلد هشتم ،«االسفار االربعه»(، 1385انواری، محمدجواد. ) –

 .المعارف بزرگ اسالمی ةدائر

 ، قم: بیدار.شرح منازل السائرین(، 1371تلمسانی، عفیف الدین سلیمان. ) –
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، 151، مسلسل38، سالمجله دانشکده ادبیات مشهد، «زبان در زبان موالنا»(، 1384تقوی، محمد. ) –

132-113. 

مطالعات ، «سکوت ارتباطی در غزلیات شمس» (،1394بهار). یداهلل رحیمی؛ حیدری، حسن  –
 .52 -71، 29، سال شانزدهم، ش فرهنگ و ارتباط

موسسه  تهران:، چاپ سوم، مصابح الهدایه الی الخالفه و الوالیه(، 1376خمینی، سید روح اهلل. ) –

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی،.

، «و عوامل تاخیر مثنوی در دفتر دوم تبیینی تازه از اسباب»(، 1390بهار و تابستانروحانی، رضا. ) –

 .117-160 سیزدهم، ، شمارهعرفانی مطالعات

 ، تهران: موسسه فرهنگی صراط.قصه ارباب معرفت (،1373. )سروش، عبدالکریم –

 .قرآن کریم –

کوشش جالل آشتیانی، ، تهران: ، بهشرح فصوص الحکم(، 1375قیصری رومی، محمد داوود. ) –

 علمی فرهنگی. 

 .9 ، ش3کیهان فرهنگی ، «خموشی از دیدگاه مولوی»(، 1365)  اکبر.علی کسمایی. –

، تصحیح رضا روحانی، مکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنوی(، 1381الهوری، محمدرضا. ) –

 تهران: سروش.

، مولوی و اسرار خاموشی: فلسفه، عرفان، و بوطیقای خاموشی(، 1389محمدی آسیابادی، علی. ) –

 تهران: سخن.

 -1058، 1، شگوهر، «جستجوی زبان دیگر در تقاطع خاموشی و گفتار»(، 1352. )مظاهرمصفا،  –

1040. 

فروشی کتاب: ، قماالسفار االربعه (،ق1389-1378مالصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. ) –

 مصطفوی

، ترجمه محمد العقلیهالحکمه المتعالیه فی اسفار اربعه (، 1389ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ) –

 خواجوی، چاپ چهارم، تهران: مولی.

، عرفان در منظر وحی و برهان: شرح کتاب مصباح الهدایه امام خمینی(، 1389ممدوحی، حسن. ) –

  چاپ و نشر عروج. :تهران

 فروزانفر، بدیع الزمان ، رکبی دیوان یا شمس کلیات (،1363الدین محمد بلخی. )مولوی، جالل –

 امیرکبیر. تهران: سوم، چاپ
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، به تصحیح نیکلسون، چاپ پنجم، تهران: مثنوی معنوی(، 1390ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ) –

 هرمس. 

 .83-94، 33، شدانشور، «خاموشی در مثنوی معنوی»(، 1380ملک ثابت، مهدی. ) –

، دوره پارسیادب و زبان ، «خاموشی در مثنوی و دالیل آن» (،1388زمستان . )یوسفی، هادی –

 .350 -376، 26 شجدید، 

فصلنامه تخصصی عرفان ، «صمت و خاموشی از دیدگاه عرفا»(، 1391تابستانها، احمدرضا. )یلمه –
 .43 -62، 32 ، سال هشتم، شاسالمی
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