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 چکیده 
گزینند؛ یعنی زبان گوناگون است. برخی از افراد روش مستقیم را برمی، های بیان مقاصدروش

ورت خبری یا انشایی صجمالت به ،دهندکه در این حالتادبی را ترجیح میوغیرِرسمی 

زیرا آنها این نوع بیان را  کنندمستقیم استفاده میامّا گروهی دیگر از زبان غیرِبود خواهد

زیرا  توجّه، بحث جرایم وآفات زبان استازجمله مباحث مهم و قابل دانند. تأثیرگذارتر می

زیانبار و  ،مفید و ارزشمند است، جرایم وآفات آن ،بیش ازآن اندازه که نعمت بیان و زبان

مطالب بسیار ارزنده و  . در تعالیم آسمانی وکلمات حکیمان دربارة آفات زبان،استناپسند

به  ،که بررسی تمام آنها از حوصلة بحث ما خارج است ولی در حدّ توان شودمیجالبی دیده

الدّین و از زبان حمّد غزّالی در کتاب ارزشمند احیاءعلومقسمتی از آن آفات، از زبان امام م

قاله در پی آن است شد. این ماشاره خواهد مثنوی معنوی موالنا جالل الدّین محمّد بلخی در

الدّین محمّد مولوی پیام خود را چگونه به خوانندگان شن سازد امام محمّد غزّالی وجاللکه رو

 اند واند و کدام روش )مستقیم یا غیرمستقیم( را برای بیان مقاصد خود برگزیدهمنتقل ساخته
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 مقدّما    -1

رو در ، ازآن رهایی نیست. از اینزیاد است و جز با سکوت ،باید دانست که خطر زبان

الْصشم ت  »اند:جای خود ستوده و به آن تشویق کرده و فرموده تعالیم دینی، سکوت را در

 ( 42: 1346)آمدی، « ؛ خاموشی رستگاری است.ةمانْجاا

توان گفت چون زبان نعمت بزرگ الهی دارای دو بعد مثبت و منفی است و نمی ،زبان

هرسخنی را بر زبان جاری  ،است، پس باید هرچه بیشتر از آن استفاده کرد و بدون حساب

گوید. زبان، میجا سخن نهای انسان عاقل، آن است که بییکی از نشانه ساخت. اصوالً

 مارْءا ماخب وءاتَکَلَّم وا تُع رَفُوا فَإِنَّ الْ»مایند: فرمی که امیرالمؤمنینگویای عقل آدمی است. چنان

« که انسان در زیر زبان خود پنهان است.سخن بگویید تا شناخته شوید چرا«: تَح تا لِسانِه

 ( 655: 1387)شیروانی،

ک نظام کلّی و ذهنی است که کامالً دور از دخل و دارای دو جنبه است: زبان، ی ،زبان

یکسان است و فرد به میل خود  ن وآشنایان به آنتصرّف فرد است و در ذهن همة گویندگا

از نظام  بخشی ،گویدتواند در آن تغییری ایجاد کند و دوم، هرگاه شخصی سخن مینمی

 ،لذا شود؛میدارد و گفتار خواندنی و فیزیکی برد که جنبة عیمیکارکلّی و ذهنی زبان را به

گفتار که جریان زندة زبان است، امری اختصاصی وشخصی است و از فردی به فرد دیگر 

 متفاوت است.

در  ،دارای دو نمود، یکی گفتاری و یکی نوشتاری است که در هر دو نمود ،زبان»

احساسات شخصی ندیشه، بیان های چندی از جمله: نقش ارتباطی، نقش بیان تفکّر و انقش

 (  76: 1384)باقری،« می رود.کارآفرینی بهالضمیر و نقش زیباییو مافی

الدّین محمّد ای زبانی و سبک بیان موالنا جاللبردن به الگوهف پیهدف این تحقیق

الدّین برای بیان علومبیان امام محمّد غزّالی در احیاءدر مقایسه با سبک  ،مولوی در مثنوی

در  را (آفات زبان) آن جهت تطبیقی است که یک موضوع از ،ت. این مقالهآفات زبان اس

 ،لذا کند؛الدّین بررسی می، مثنوی معنوی و احیاءعلوم(شعر و نثر) دو قالب یا در دو زبان

 .   تطبیق زبانی و ساختاری است
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و  شـود میبه تعریف زبان و آفات آن پرداختهآن است که ابتدا  ،روش کار در این مقاله

بـا  الـدین را  مثنوی و احیـاءالعلوم و آفات کند میزبان را در حوزة لفظ و معنا بررسی  ،سپس

 .دهددو اثر، مد نظر قرارمی توجّه به نوع بیان

 تحقیقضرورت و اهمیّ    -1-2

ده دارد، زیانبار نیـز  تواند به همان اندازه که فایگفتارآدمی است که می منظور از زبان،  

و دانشـمندان علـوم انسـانی،    « تو بس زیانی مر مرا ،ای زبان»فرماید: که موالنا میباشد. چنان

گـویی  ، بهتان، شماتت، مسخرگی و اسـتهزا و هـرزه  دروغ، غیبت ، مانندبیشتر رذایل اخالقی

زبان، عضوی است که آفات زیادی را مرتکـب   ،بنابراین اند؛ازآفات و مفاسد زبان دانسته را

انجامد. به اخالق رذیله وافعال ناپسند می اگرچه از معاصی ظاهر است، فاسد آنشود و ممی

وی و امـام  های موالنـا جـالل الـدّین محمّـد مولـوی در مثنـ      این تحقیق در پی تطبیق دیدگاه

الدّین است تا نحوة بیان ) از نظر لفظ و معنا ( و سـبک بیـان ایـن    محمّد غزّالی در احیاءعلوم

 مورد بحث دریابد. در موضوع را دو بزرگوار 

 پیشینة تحقیق   -1-3

ـ         شناسـی و اخـالق اسـالمی    ات علـوم انسـانی در حـوزة زبـان    این تحقیق بر مبنـای نظریّ

و و امام محمّد غزّالی نقـل  بلخی الدّین محمّد دتاً از اقوال وآثار موالنا جاللدارد که عمقرار

ه دارد کـ اصلی و فرعی زیـادی وجـود  ره منابع بابا آیات و روایات، مستند خواهدشد. دراین

تعدادی از تحقیقات مـورد اسـتفاده    ،طور خاصاست امّا بهدر فهرست منابع این تحقیق آمده

ــت:    ــل اس ــرح ذی ــه ش ــی در   -1ب ــی غزّال ــأثیر فرهنگ ــة ت ــر وی از   مقال ــیر تفکّ ــداد و مس          بغ

ت و علـوم انسـانی دانشـگاه    الدّین، آذر آهنچی، )دانشکدة ادبیّـا الفالسفه تا احیاءعلومتهافت

هـای غزّالـی بـرای انسـان     آمـوزه  -2  ،( 149و  148، شـمارة   78و بهـار   77تهران، زمسـتان  

نقـش فلسـفة تمثیلـی     -3، (129و  128 ، شمارة 87گان )کتاب ماه دین، تیر امروز، ع برازند

تابسـتان  دبـی ،  های اهای موالنا در مثنوی، فرزاد قائمی، )فصلنامة پژوهشپردازیدر داستان

الـدّین محمّـد بلخـی و رابطـة آنهـا بـا       ها و تمثیالت موالنـا جـالل  قصّه -4(،  16، شمارة  86

ادب، سـال  پژوهشـنامة فرهنـگ و   حقیقت، عبدالحسین زرّین کـوب، )   شریعت ، طریقت و

مثنــوی در تـرازوی لفــظ، محمّـدجواد شــریعت،    -5 ،(4شـمارة    ،86سـوم، بهـار و تابســتان   
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، 9شـمارة   ، 89و بهار و تابستان   88زمستان  ،ة فرهنگ و ادب، سال پنجم و ششم)پژوهشنام

، لفظ و معنـا را بـه تیـغ از یکـدیگر نتـوان بریـد، حسـن بسـاک، )ادبّیـات فارسـی           -6 ،(2ج 

آن در  الدّین غزّالی وضرورت احیـای احیاءعلوم  -7، (4و 3 شمارة ،83دانشگاه آزاد مشهد،

گناه در  -8( و  4 ، شمارة 88خرد، دورة جدید پاییز  ، )جاویدانروزگار ما، شهرام پازوکی

 ( 12 ، شمارة 86عرفت ،نگاه غزّالی، زهرا )میترا( پورسینا، )آینة م

صـورت تطبیقـی آفـات    ای که بهامّا  مقاله هایی که برشمردیم انجام شدهپژوهشهرچند 

الـدّین غزّالـی بررسـی کنـد تـاکنون      معنا در مثنوی مولوی و احیاءعلومزبان را از نظر لفظ و 

 انجام نشده است. 

 بحث   -2

 گونه تعریف کرد:توان اینمی زبان، نقش و وظایف گوناگونی برعهده دارد. زبان را

شود ولی باید و وسیلة برقراری ارتباط توصیف میعنوان یک ابزار طور کلّی بهزبان، به»

اصلی آن است،   (Function)« نقش»ط که عالوه بر برقراری ارتبا ،توجّه داشت که زبان

روند. این میشمارهای فرعی آن بهعهده دارد که نقشهای دیگری را هم بر نقش

های مختلف زبان دارای درجات متفاوتی از نظر اهمیّت و ارزش هستند و در مورد نقش

آنان تا پانزده  ندارد و برخی ازنظر وجودا بین اغلب  زبان شناسان  اتّفاقشماره و تعداد آنه

 ( 71:  1384)باقری،.« اند نقش گوناگون برای زبان برشمرده

یکـی حـوزة    ه اسـت درنظرگرفـت:  که دارای دوحـوز  ایتوان به شکل پدیدهزبان را می

 لفظ و دیگری حوزة محتوا؛
بدون اینکه  ،وکار داردی با صورت یا شکل عناصر زبانی سرشناسدرحوزة لفظ، زبان»

با  ،بگیرد. حوزة محتوا با معناشناسی سر وکار دارد؛ یعنیآن را درنظرضرورت معنای 

حوزة لفظی  ،روعة معنا پیچیدگی دارد؛ از اینکمتر از مطال ،بررسی صورت .مطالعة معنا

 ( 61:  1367اچسون،)« گردد.زبان معموالً پیش از حوزة محتوا تجزیه وتحلیل می
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 حوزۀ لفظ   -1 -2

آیـد و نظریـات مختلفـی    میشـمار ، از موضوعات مهم بهادبی نیز توجّه به لفظ و معنا در نقد

تـر از معنـی تلقّـی    ت اثـر، لفـظ را مهـم   صورت و هیئ دارد. برخی با توجّه بهاره وجودبدراین

 اند: کرده

، موجد زیرا  لفظ رودمیشمار، عنصر مهمّی بهجنبة لفظی در شعر و ادب، در حقیقت»

بود. در ، تحقّق اثری ادبی محال خواهدت هر اثر ادبی است و بدون آنهیئصورت و 

نه فقط از لحاظ ارتباطی که لفظ با معنی دارد بلکه حتّی از جهت وزن و آهنگی  ،حقیقت

 ،شمرد. از این نظر ،خاصّه شعر ،اصلی هر اثر ادبی که در آن هست، باید لفظ را جزءِ

در نقد نیز  ،اند و به همین جهتمعنی اهمیّت قائل بودهبرای لفظ بیش از  ،بعضی از منتقدان

 (81-80: 1361کوب،)زرین .«اندتوجّه به لفظ بیشتر داشته

اصـلی سـخن بـه     کوب با نقل نظر برخی محقّقان، این پندار را که لفـظ جـزءِ  دکتر زرّین

 ،رفـت گاه که در خیال شکل گ، آنکند. وی بر این باور است که شعرآید، رد میحساب می

تنهـا در   ،در قالب لفظ بیاید یا نه،کامل و تمام است و به لفظ چندان وابستگی نـدارد و لفـظ  

ارتباط لفظ و معنـا   ،( وی در ادامه 81. )همان:رساندمیالقای شعر به دیگران، به شاعر یاری 

جسـم  انند ارتباط م ،رابطة لفظ و معنی» نویسد: کند و میرا به ارتباط روح و جسم مانند می

افکند، ضـعف و اخـتالل   گونه که اختالل جسم در صحّت روح خلل میو روح است. همان

 )همان( « بود.یز موجب ضعف و اختالل معنی خواهدلفظ ن

 حوزۀ معنا -2 -2

آنچـه ایجـاد ارتبـاط     توان نوعی نظام ارتباطی دانست که موضوع ارتباط را بازبان را می

نظامی است که در یک سوی آن پیام و در سوی دیگرش، زبان، »سازد. کند، مربوط میمی

یسی، این دو شناس سوی، زبان«فردینان دوسوسور»دارند. ها یا نمادها قرارای از نشانههمجموع

 ( 20: 1374)پالمر، «نامد.)معنی( می« مدلول»صورت( و « )دال»را 

اصـطالح   شـود. اصـطالحی فّنـی اسـت کـه بـه مطالعـة معنـی اطـالق مـی         « شناسیمعنی»

(Semantics)  نخسـتین بـار در    ،های نوافزوده به زبان انگلیسی است. این اصطالحاز واژه

که بـه انجمـن   « شناسیای در معنیمعانی منعکسه: نکته»ای تحت عنوان در مقاله ،1894سال 
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جامیـد تـا ایـن اصـطالح     شناسان آمریکا ارائه شد، مطرح گردید. مدّت زمانی به طول انزبان

« شناسـی معنـی » ،شناسی نـوین های دانش زبانیکی از بخش ( 13-14)همان: .ت یافترسمیّ

اسـت. در حـوزة محتـوا،    شناسـان  قرارگرفتـه  های متأخّر مـورد توجّـه زبـان   است که در سال

 شناسی با معنا سر وکار دارد.  زبان

 حوزۀ لفظ و معنی  -2-3
مکتبی به نام کوپنهاگ در سال  ،شناسیبراساس نظریة تلفیق لفظ و معنی درحوزة زبان

ای متمرکز کرد که توجّه خود را روی نظریه ،تشکیل شد. این مکتب از همان آغاز 1934

الب یعنی دو جنبة عالمت را در نظامی کلّی تلفیق کند و آنها را در ق ،بتواند لفظ و معنی

 باشد، توصیف نماید. مقوالتی که دقیقاً تعریف شده

صورت یک رشتة تعاریف نظریة خود را بهLouis Hjelmslev) )لوئی یلمزلف 

« درآمدی بر یک نظریة زبانی»تحت عنوان  ،1953سال  بسیار دقیق عرضه کرد وآن را در

بود،گسترش داد وآن بندی زبان را که سوسور مطرح کردهنظریة طبقه ،منتشرکرد. یلمزلف

  وار بیان داشت. ق و ریاضیصورت یک دسته تمایزات منطقی دوشقی، بسیار دقیرا به

 ( 51:  1363یرویش،)بی

، مفـاهیم  جـای آنهـا  ین لفظ و معنی را گسترش داد و بهنخست تمایز معروف ب ،یلمزلف

 برد.کاررا در نظریة خود به« حوزة معنی» و« حوزة لفظ»تر عام

وی ساخت صوری یک کلمه، یک گروه، یک جمله یا رشته ای از جمله ها را زنجیـره  

ای از حـوزة  زنجیـره ای از حـوزة معنـی و   مرکب است از زنجیـره  ،نامد. هر زنجیرة زبانیمی

مفـاهیم مجـرّدی هسـتند کـه نظـام زیربنـایی زبـان را         ،یک از این دو زنجیرهلفظ. عناصر هر

 سازند. می

در  ،د. شـمس قـیس رازی  شـو هنـری مـی   ، منجـر بـه آفـرینش   پیوستگی بین لفظ و معنـا 

کند  و بر پیوسـتگی  شبیه میت« ظرف و مظروف»ه شاعران، لفظ ومعنا را به های خود بتوصیه

وسـواس الزم و   کـه نداشـتن دقّـت و    کنـد. وی معتقـد اسـت   ناپذیر آن دو تأکید میجدایی

توجّهی شاعر به انتخاب لفظ مناسب که به بیان مضـامین واال بـا الفـاظ سسـت و رکیـک      بی

وت و تـأثیر سـخن را از بـین    سـازد و طـرا  گردد، به معنـای کـالم خدشـه وارد مـی    منجر می
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باشـد  کمال دانست که مضـمونی واال داشـته  توان در حدّ تنها شعری را می ،روبرد؛ از اینمی

 باشد: با الفاظ پاکیزه و لطیف بیان شده ،مضمونوآن 

آراید که پسند  امّا اگر کسی خواهد که در درجة شعر به فنّ کمال رسد و سخن چنان»

باید که جهد کند تا نظم و نثر او به الفاظ پاکیزه و معانی لطیف آراسته ارباب طبع باشد، 

به نقوش  رود نیارد،ف سرآید و چنان که به صور معانی بدیع درکسوت الفاظ رکیک 

هیچ طراوت ندارد و  ،عبارتبی چه معنی نشود،عانی واهی فریفتهت بلیغ بر روی معبارا

 ( 394: 1373شمس قیس رازی،« )معنی به هیچ نشاید.بی عبارت

معنی، نه تنها از شروط شـاعری بلکـه از اهـمّ شـروط      انتخاب لفظ مناسب برای ادای هر

 سخنوری است:  

 ،کسوت عباراتو لباس عاریتی موافق، بیرون آرد، چه  را در زیّ لفظی مطابقهر معنی »

مالبس  مختلف و همچنان که زن صاحب جمال در بعضی ،متعدّد است و صورت معانی

بها در بعضی معارض خریدارگیرتر آید، هر معنی را الفاظی تر نماید و کنیزک بیشخوب

نظم و نثر  ،تر نماید. در این بابلطیف ،د که بدانتر افتد و عبارتی باشمقبول ،بود که درآن

 ( 189-190:  1375)عنصرالمعالی، « برابر.یکسان و سخن موزون و ناموزون 

بلکه  مورد نظر تناسب کامل داشته باشد تنها باید لفظی را برگزیند که با معنایسخنور نه

اقتضـای   ،ه عبارت دیگرباید لفظی را انتخاب کند که مناسب فهم و دانش مخاطب باشد و ب

 حال و مقام را نیز در گزینش لفظ رعایت کند.  

 لفظ و معنا در کالم موالنا و غزّالی -2-4

، در چهـار ربـع تـدوین    هـای فقهـی  را به شیوة کتاب ، احیاغزّالی به تصریح خود  -2-4-1

زندگی  ، تمام جوانبی کتابااست. محتوای در باب علم، بر آن افزودهاست و مقدّمهکرده

مطـابق شـرع و    ،تعیین وظایف مسلمانان ،هدف اصلی چنین اثری ،تردیدگیرد. بیمیرا دربر

 سنّت حضرت پیامبر)ص( است.

داشت تا از امّت و قلمرو اسالمی دفاع جودغزّالی در شرایطی که نه دولت قوی و» 

 کند و نه مسئوالنی که حامی و دلسوز شریعت و وحدت دینی باشند، مناصب خود و

تدریس در سطوح عالی دینی را که به نظر وی از عوامل ضعف شریعت در بین مردم بود، 
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بینی طورکه در کتاب احیا پیشآن –ترک کرد و به مردم پیوست تا با تعلیم و ارشاد آنان 

نظم و آن  ،نه فقط در بعد عبادات بلکه در سطوح فردی، اجتماعی و اخالقی -کرده بود

« آورد.وجودت دینی الزم است، در خود مردم بهنیروی معنوی را که برای حفظ وحد

 ( 75:  1378و 1377)آهنچی، 

    ارائــه الــدّین غزّالــی لخــیص مهــم و ارزشــمند از احیــاءعلومچنــدین ت ،در عصــر حاضــر

ل جـدّی و  محافـ  خواهند پای این اثر مـؤثّر را بـه مجـامع و   یک به نوعی میاست که هرشده

نـد و  اهنـوز مفیـد و مؤثّر   ،صورت نشان دهند کـه غزّالـی و افکـار وی   اینجدید بازکنند و به

بسیاری از نیازهـای موجـود در ایـن محافـل و حتّـی جامعـه را        ،هایی ازآنهاتوان با بخشمی

برد است که گذر زمان آن را از بین نمی، نیرویی درخود انباشتهاین کتاب»برآورده ساخت. 

یـا بهتـر اسـت بگـوییم: درفهرسـت      « میرنـد هایی که نمـی کتاب»توان آن را در فهرستمی و

 (41: 1387)برازندگان،« دهیم.قرار ،«هایی که نباید بگذاریم بمیرندکتاب»

 .اسـت ی است که در قرن پنجم هجری نوشته شدهترین کتاب غزّالمهم ،الدّیناحیاءعلوم

   :در این کتاب

دنبال احیاء علوم دین است و به سبک اصحاب ک مجدّد دینی، بهعنوان یغزّالی، به»

شود که در زمانة او تحریف شده یا به معنای اوّلیة الفاظ مهمّ دینی میهرمنوتیک، یادآور 

اند. در تاریخ تفکّر اسالمی، عنوان این کتاب، مبدّل به یک معانی خاصّی تخصیص یافته

از مولوی  ،که متفکّران بزرگ اسالمی باردینی شده وهر (Project)سرمشق و یک طرح

اند. در روزگار ما کتاب نظر داشتهاند، به ایندنبال احیای علوم دین برآمده، بهتا مالصدرا

است، با توجّه به بیشتر از هر زمان دیگر ضروری شدهکه تجدید و احیای علم حقیقی دین 

بیش از  ،ین، توجّه به احیای علم دین غزّالیبرخی ادّعاهای کاذب موجود برای احیای د

 (4: 1388، )پازوکی.« هر زمان دیگر ضروری است

الدّین محمّد را با آثار شاعران برجستة ایـران شـاعرپرور مقایسـه    اگر مثنوی جالل -2-4-2

      ، کنیم، ممکن است این احساس به مـا دسـت دهـد کـه اشـعار و ابیـات ایـن کتـاب شـریف         

 های عرفـانی و فلسـفی ایـن مـرد شـریف، در ایـن شـش دفتـر         منظور بیان عقاید و دیدگاهبه

است و هرچـه  به زینت و زیور اشعار خود نداشتهتوجّهی  ،است و موالنا از جهت لفظیآمده
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است و پرداختهبیشتر به معنی ابیات می و کرده، با الفاظ معمولی بیان میرسیدهبه ذهن او می

لیکن اگر با دقّـت بـه ایـن     است، برای او  بی اهمیّت بودهو روابط اجزای جملهلفظ و کلمه 

قـدر فخـیم و   آن ،موالنا در مواردی بسـیار  شعر بینیم کهجنبه از ابیات مثنوی توجّه کنیم، می

دارد. را  بـا او   ،  قـدرت مقابلـه  زبـان ای از گوینـدگان فارسـی  متر گویندهجذّاب است که ک

هـا  کنـد وگـاهی ایـن اسـتفاده    از پدیدة حذف و تخفیف بسیار استفاده می ،موالنا در مثنوی»

« شود و ازهمین جهت است کـه شـعر او بـه تفسـیر و تشـریح نیازمنـد اسـت.        باعث ابهام می

 (519:  1389و 1388 ،)شریعت

نیزگاه به ایـن   گنجند، موالنا سختی میتعالی در الفاظ وکلمات معمولی بهمعانی بلند و م

و خـود را از تنگنـای الفـاظ خـارج     « حرف و صوت وگفت را برهم زنـد »رسد که مینتیجه 

 گوید:سازد و در جایی می

ـــان  ـــی همیشــه نارس ـــظ در معن  لـف

 

 زان پـــیمبر گفـــت قــد کــلّ لـــسان 

                                         (2 /3013) 

در شـود کـه هـوراس    ضرورتی محسوب مـی دادن و نوکردن الفاظ برای ادای معانی، تراش

هـای آن.  ماننـد بـرگ   ،درختی است وکلمات مثابهزبان، به»کند: آن اشاره می تمثیلی زیبا به

هـای آن  هـای کهنـه از شـاخه   برگافزاید، گذرد و بر عمر این درخت میهرچه روزگار می

یـری  راه نیافتـه،   ن درخـت تغی روید ولی در اصل و ذات آآن می های نو برریخته، برگفرو

 (115: 1346)صورتگر، «بود.که بود، باقی خواهدچنان

ضمونی است که مولوی با توجّه بـه  م ،بودن معانی در نقاب لفظ و حجاب کلماتپنهان 

 کند:تصاویر دیگری خلق می آن،

 دان مغز این سخن چـون پـوست ومـعنی

 پـــوش پـوست بـاشد مـغـز بـد را عـیـب

 

 نقش و،معنی همچوجـان این سخن چون  

 پـــوش مـغـز نـیـکـو را زغـیـرت غـیــب 

                                   (1 /1098-1097 ) 

 گوید:بردن به حقیقت سخن میتفاوت معنا و وظیفة مستمع در پی موالنا از اشتراک لفظ و

 یـن مطـرب چـرد  ا وین شـراب تـن از  آن شـراب حـق بــدان مــطرب بـــرد   
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 هردوگـــر یـــک نـــام دارد در ســـخن

 هـســت لـفــظی در بیــان    اشـتـبـاهـی

 اشـتـراک لـفــظ دایــم رهــزن اسـت    

 سـر هـای بسـته  هها چــون کــوز  جـسم

 کـــوزة آن تـــن پــــر از آب حـیــــات

ـــه مظــروفش نظــر داری   شــهی گـــر ب

 لـفــــظ را مـانـنـــدة ایـــن جـســـم دان

 

 لیـک شتّــان ایـن حسـن تـا آن حسـن     

 آسـمان تــا ریسمــان   لیـک خود کـو  

 اشـتراک گبـر و مـــؤمن درتــن اســت   

 آن نگـر  تا که در هر کـوزه چـه بـود؟   

 کـوزة ایـن تـن پــر از زهــر مـمــات   

ــه ظــرفش بنگــری ــو گمـــرهی ور  ب  ت

ـــ ـــان اش را در درون مـعنـی ـــند ج  مـان

                                     (6/654-646 ) 

پسند ارائه کرده های دلنشین و عامهرا در قالب حکایتمولوی در مثنوی، معانی بلند عرفانی 

 است:کایات روشن ساختهو وظیفة خواننده را در مواجهه با این ح

 ای اســتای بــرادر قصّــه چــون پیمانــه

 دانـــة مـعـنـــی بـگـیـــرد مـــرد عـقـــل 

 

ـــه   ــال دان ــدر وی مث ــی ان  ای اســتمعن

ــل   ـــرگشت نق ـــیمانه را گ ـــرد پ  نـنـگ

                                (2/3623- 3622 ) 

کسی اسـت کـه در زبـان تصـّرف کنـد و بـا بیـنش نـو وگسـترده،          ، شاعر و نویسندة هنرمند

امکانات گستردة زبانی را به خدمت ادبیّات )شـعر و نثـر( درآورد و لغـات وترکیبـات تـازه      

 ب و مناسب بیان کند.های متعالی را در قالب کلمات منتخوضع کند و معانی و اندیشه

ه ورود بـه اقلـیم   تمثـیالت مثنـوی موالنـا، مقّدمـة واقعـی شـناخت مثنـوی و را        هـا و قصّه

کـار  ادبیّـات تعلیمـی بـه   پرکـاربردترین ابـزاری اسـت کـه در      ،زیرا تمثیل ناشناختة آن است

قـدرت   ،مراتـب جوشـد کـه بـه   انگیـز تمثیـل مـی   ، از خاصـیّت اقنـاعی شـگفت   رود. ایـن می

ذاری بیشتری از بیان مستقیم یک معنـی دارد و فـارغ از ارزش خـود معنـی، آن را در     تأثیرگ

همیشـه در   ،تمثیـل  مزیّـت »جرجانی:  کند. به قول عبدالقاهرگیر میذهن مخاطب خود جای

 ( 118: 1368جرجانی ،عبدالقاهر « )نه درخود معنی. ،طریق اثبات معنی است
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 آفات زبان  -2-5

. زبـان در  است امّا دارای آفات فراوان وخطرهای سهمگینی زبان عضوی کوچک است

ی دارد و دهد. هم در ایجـاد خیـر، یـد طـوالی    جوالن می ،انتها خارج از حدّ و ،میدان وسیعی

اگرکسی زبان را به حال خودگذارد، شیطان  ،بنابراین نیرویی بسیار قوی؛ هم در پیدایش شرّ

برد و به هر وادی که اراده کند، می ،ی که بخواهدبه هر میداناو را شود و میآهنگ او پیش

 ،خره او را به بند هالکت مبتال سازد.کسی که بخواهد از شرّ زبان ایمنی یابـد  افکند تا بامی

از آن  ،بایستی آن را با زمام شرع مهار کند و جز در اموری که به نفع دیـن و دنیـای اوسـت   

 جلوگیری کند.

جـا  سـبب یـک سـخن بـی    ، دریده شده و چه آبروها که بهزبانواسطة بسا پرده ها که به»

جار، از درجة اعتبار ها با وقع و وقار و به یک کالم ناهنریخته شده و چه اشخاص که در دل

 (   352:  1362نراقی، « ) است.ساقط گردیده

امـام   نظر حکمت و دین و دانش،، نظرات دو صاحببا توجّه به اینکه مقاله تطبیقی است

 بـاره کـه مفـاهیم مشـترک زیـادی در ایـن      ، راالدّین محمّد بلخیحمّد غزّالی و موالناجاللم

 کنیم.با هم مقایسه میدارند، 

در  ،و افکـار او  ءقیه و متفکّر دینی قرن پـنجم هجـری کـه آرا   امام محمّد غزّالی،کلیم، ف

پـانزده آفـت و    ،«کیمیای سـعادت »ن شده است، درکتاب الدّین بیاعلومسنگ احیاءاثرگران

: گفـتن قسـم سـخن  از چهـار   وشـمارد. ا مـی ، بیست آفت ازآفات زبان را بر«العلوماحیاء» در 

« منفعـت محـض   -4 نـه ضـرر و نـه منفعـت ،     -3  ،هم ضرر و هم منفعت -2 همه ضرر، -1»

د و سـه چهـارم   دانـ گفتنی می ،( تنها سخنی را که منفعت محض باشد2/473: 1376)غزّالی،

، شاعر و عارف نامدار فارسی قرن هفتم هجری که مثنـوی  طور موالناهمین بقیّه را ناگفتنی. 

هـای  هبـه جنبـ   ،، در مثنوی شریفترین آثار اوستیّات شمس از برجستهمعنوی و دیوان غزل

 ،هـای مختلـف  به برخی آفات زبان اشاره نموده و در مناسبت اخالقی خاموشی توجّه کرده،

است. شـیوة بیـان ایـن دو بزرگـوار بـا یکـدیگر       وصیانت زبان، سخن به میان آورده ز حفظا

کنـد. وی  جمالت را با زبان مستقیم وکامالً خبری و انشـایی بیـان مـی    ،متفاوت است. غزّالی
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هـایی از  روایـت  ،شدن موضـوع ، برای روشنکند و سپسهای زبان را تعریف میآفت ،ابتدا

زبـان غیرمسـتقیم را    ،در بیشتر موارد ،که موالناآورد. درحالیرگان می)ص( و بز پیامبراکرم

گزینـد. وی مضـامین را در   برای موضوع مورد نظر که نوعی از ادبیّات تعلیمی اسـت، برمـی  

 کند.صورت تمثیلی بیان میو به قالب قصّه و حکایت

غزّالی خود کرد. قی این دو موضوع را بررسی خواهیمصورت تطبیبه ،با ذکر چند مورد 

وی از گناهـانی کـه    اسـت. بنـدی کـرده  گنـاه طبقـه   آفات زبان را از نظر بـار  ،در احیاءالعلوم

اسـت امّـا   ، ختم نمودهتر استبه آخرین آفت که سنگین ،تر هستند آغازکرده و سپسسبک

ه کـرده  اشارموارد آفات زبان الی ابیات مثنوی به ، در البهبندیگونه طبقهموالنا، بدون هیچ

اسـت و  آورده (این آفات زبان را در قالب داستان )اعم از قرآنـی و دینـی   ،و در بیشتر موارد

گوید. غزّالی در کتـاب خـود، ابتـدا از فضـیلت     از خاموشی نیز سخن می ،درکنار این آفات

 به آفات زبان می پردازد . ،گوید و سپسخاموشی سخن می

 و   آفات زبان در احیاءالعلوم و مثن -2-6

 بـه ذکـر چنـد مـورد بسـنده       ،از آنجا که تعداد آفات زبان بسیار است، برای مثـال 

 :  شودمی

 آف  فضول سخن  -2-6-1

را  آنو قفـل   سـت دار بـه روی زبـان ب   باید پس ؛مفاسد و معایب بسیارگویی، بسیار است

شـنونده  اند که عرصه را بر برخی افراد چنان پرحرف. که ضرورت شودمگر وقتی ،باز نکرد

ارزشـی را بـر زبـان    گویند، هرسخن پـوِ وکـم  افراد چون زیاد سخن می کنند. اینتنگ می

نـد پاسـخگوی   شـوند و بعـدها ناگزیر  گویی میدروغ رگویی وچه بسا دچار مکرّ و رانندمی

مختصر و مفید سخن بگوید و  ،انسان که بنابراین، شایسته است ؛خود باشند ةسنجیدسخنان ن

وقار و منزلت هر شـخص در   کاهد.در جامعه میفرد باشد که پرحرفی، از اعتبار ه داشتهتوجّ

است. غزّالی، این آفت بودن سخن و پرهیز از پرگوییعلمی گفتن وگفتن، به تامّ و تمامسخن

 کند: گونه تعریف میزبان را این
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الَیاع نِی واالز یااداةُ فِیماا یاع نِـی عالَـَ قَـد رِ الْحااجاـة ِفَـإِنْ      واه واأَی ضَاً ماذْم وما وا هاذَا یاتَنَاوالُ الْخَو ضِ فِیماا »

ماه ماـا تَـأَدش     مان ْیاع نِیهِ أَمارَی م کِنُه  أَنْ یاذْکُرَه  بِکَلَامٍ م خْتَصارٍ وای م کِنُه  أَنْ یجسـمه وا ی قَـر ر  ه ـوا ی کَـر ر  ه ـوا     

 کَلِماتَْنِفا الثَّانِیاةُ فُضُولِأَ ی فَضَلَعانْ الْحااجاةِ وا ه واأَی ضَاً ماذْم وما لَمشا ساباقَوا أَنْ لَم ماقْص ود ه  بِکَلِماةٍ وااحِداةٍ فَذَکَرَ

کـردن درغیـرِمهم و   ه است و این دو قسم است: یکی خوضوآن نیز نکوهید «:یاکُنْفِیهِ إثْما والَا ضَرَرا

مهـم را ممکـن اسـت کـه بـه سـخنی       کردن در مهم، زیادت از قـدر حاجـت. چـه کـار     دوم خوض

پـس هرگـاه کـه     بال دهد و مقـرّر و مکـرّر گردانـد؛    یادکند و ممکن است که آن را پر و ،مختصر

دت از حاجت باشد وآن زیا ،آن دوم فضول باشد؛ یعنی مقصود به یک کلمه برآید و او دو گوید،

 .« ی نیستاگرچه در او بزه و زیان ،استاست برای آنچه سابق شدهنیز نکوهیده

 (  114/  3تا:بی)غزّالی،                                                                                                                

مهم باشـد و  رفتن درعمق در امـور غیـرِ  تواند فرو، فضول سخن هم میاز نظر غزّالیبنابراین، 

   درکـار دیگـران    شـود. کـه بـیش از نیـاز بـه آن پرداختـه      توانـد در امـور مهمّـی باشـد    هم مـی 

مّـد  اگر چه حرام هم نباشد. امـام مح  ،کاری غیراخالقی است ،جا نمودنکردن و پرسش بیفضولی

 است:غزّالی، درکیمیای سعادت آورده

 یک سـال بـه نزدیـک داوود    ،چیز باطل نبود وگویندکه لقمان ، آن بودکه اندر وی هیچفضول و» 

پرسـید تـا تمـام کـرد و     خواست تا بداند چیست و نمیکرد و لقمان همیزره می ،شد و ویمی )ع(

حکمـت   ،ای است حرب را. لقمـان بدانسـت وگفـت: خاموشـی    گفت: این نیک جامه اندر پوشید.

 ( 67/ 2، 1376)غزّالی، «است و لکن کس را اندر وی رغبت نیست.

 است:، چنین آوردهجا ننمودنپرسش بیمولوی همین داستان را در بیان صبرکردن و 

 رفـت لــقــمــان ســوی  داوود صفـــا   

 بــــودصـنعـــت  زرّاد او کــــم  دیــــده

 پـــرسم از اوکــین چـــه شـــاید بــود؟ وا

 تـر اسـت  باز با خـود گفـت صـبر اولـی   

ــود   ـــرکشفت ش ـــرسی زودت  چــون نـپـ

ـــود   ـــاصل ش ـــرسی دیــرتـرحـ  ور بــپ

 

 هــاآهـــن حلقــه کـــرد زاو مــیدیــــدک 

ــی  ــب م ــددرعج ــزود  مان ــش ف  وسواس

ــی  ــه کــه چـــه م ــة توب ــازی زحلق ــوس  ت

 تــــا مقصــود زوتــر رهبــر اســت  صبـــر

ــود   ــر ب ـــرّان ت ـــر از جمـــله پ ـــرغ صب  م

ــی  ت مشــکل شــوداصــبریسهـــل از ب

                              (3 /1850 – 1844 ) 
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 آف  فحش و دشنام و پلیدزبانی    -2-6-2
ست از اینکه انسان از امـور  ا عبارت ،آن و ی استیدشنام و ناسزاگو زبان،یکی ازآفات 

ن أبا عبارات و الفـاظ صـریح تعبیـر کنـد و کلمـات ناشایسـت و دور از شـ        ،قبیح و مستهجن

ـ  مـی  یـا فحـش   به آن سبّ ،در اصطالح .آدمی را بر زبان جاری نماید ه الفـاظ و  گوینـد. البتّ

دارای مراتـب مختلفـی اسـت     ،گیرندمیکارهب ان خویشعباراتی که اراذل و اوباش در سخن

بـا هـم فـرق     ،و مـوارد  حسـب عـادات  ه تر است و بـ زشت ،ا از بعضی دیگرنهکه بعضی از آ

ه مؤمن بایـد از بـ  و  حرام و بعضی دیگر مکروه و مذموم است هاشلذا بعضی از فح ؛کندمی

و در  اجتنـاب ورزد  ،داللـت دارد عباراتی کـه بـر اشـیاء قبـیح و مسـتهجن       بردن الفاظ وکار

ا اشـاره  نهـ به آ ،صورت کنایه و رمزبلکه باید به ا تصریح کندنههنگام ضرورت نیز نباید به آ

 .نماید

شـود و  مـی سبب ناراحتی ازکسی یا چیـزی گفتـه  که به است ناسزا، نام بد یا نسبت زشت

وا مانْهِیٌّ عانْ ه وا ماص دار ه  الْخَباثِ  وا ه وا ماذْم وما»داند: غزّالی مصدر آن را خبث و بدگوهری می

«: الْفُح شا وا لَا التَّفَحُّشا واللؤم قَالَ صالََّ اللَّه  عالَی هِ واسالَّما إیشاکُم  واالْفُح شِ فَإِنَّ اللَّها تَعاالََ الَی حِبُّ

)ص(  خبث و بدگوهری است. حضرت رسـول  ،است و مصدرآن عنه ونکوهیدهوآن، منهیا

 « فحش طبیعی وتکلّفی را دوست ندارد. ،که حق تعالیمودند: بپرهیزید از فحش فر

 (121/  3تا، بی)غزّالی،                                                                                                         

و  خانمـان گویـد: شخصـی بـی   ی، دربـارة دشـنام چنـین مـی    در قالـب حکـایت   ،امّا موالنـا 

ربـود و بـه هـیچ    درنگ آنها را میبی ،آمدهرغذایی که به زندان می .شکمباره در زندان بود

نزد قاضـی رفتنـد و    ،امیدی به خالصی او نداشتند که داد. زندانیانیک از زندانیان امان نمی

مفلس ناراحـت شـد زیـرا زنـدان      ،شکایت کردند. قاضی خواست او را از زندان بیرون کند

تـا او را   داددست اسـت، دسـتور   د که او واقعاً تهیهشت بود. قاضی وقتی متوجّه شاو ب برای

کسی به وی نسـیه  که بر مرکوبی بنشانند و درکوی و برزن بگردانند و جارچیان بانگ بزنند 

و مفلـس را   گرفـت شتر یـک هیـزم فـروش را بـه زور      ،مأمور اجرای حکم ،ندهد. سرانجام

بسـته  صبح تا حاال بر پشت ایـن شـتر زبـان   از  گفت:شتردار  ،برآن نشاند. پس از چند ساعت
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جواب پول کاه را بپرداز. مرد مفلسـ  ،کمامّا دست خواهمنمی را از تو پول جو ،ایسوار شده

 ؟  گرداندندمیتا حاال نفهمیدی که چرا مرا در شهر  !عجب آدم احمقی هستی :داد

 طـبــل افــالسـم بــه چــرخ سـابـعــه

 پـر بوده است ازطمـع خـام   گوش تـو

 تـاکـلـوخ وسـنـگ بشنید ایــن بیــان  

 تـا به شب گفتنـد و در صـاحب شـتر   

 

 رفـت و تـــو نـشـنـیــده ای  بدواقعـه    

 کند کــور ای غـالم  پس طمع کر می

 مفلس است ومفلس است ایـن قلتبـان  

 پـــر  طـمـع پــر بــود    او ازنـزد کـبـر

                                  (2 /678 – 675 ) 

 کردن مماد  يا حیوانی يا آدمی را آف  لعن   -2-6-3
کردن از رو  خشم و غضب و در علـم  به معنا  خوار کردن، راندن و دورلعن در لغت 

شـدن شـخص از رحمـت خداونـد اسـت . وقتـَ       الق، به معنا  طلـب و درخواسـت دور  اخ

 و رحمت خداوند دور شـود  خواهد که او از درگاه لطفکند، مَانسان، شخصَ را لعن مَ

حـال چـه    ؛خداوند برا  دیگران اسـت  گونه بد  و شر ازربه معنا  درخواست ه ،ا نفرینامّ

َ  .درخواست دور  از رحمت و چه امر ناخوشایند دیگر  باشد تـوان نفـرین   بدین سبب مـ

َ    نفرین هر لعنَ، ،لعن دانست؛ یعنَ تر ازرا دارا  معنایَ شامل عـن  ل ،است ولـَ هـر نفرینـ

 از نظر غزّالی لعنت:  نیست.

بِصِفَةِ تُب عِـد ه  مِـنَ   وااللَّع نِ عِبااراة  عانْ الطَّرْد  واالْإِب عااد  مِنْ اللَّهِ تَعاالََ واذَلِکا غَی رُ جاائِزٍ إِلَّا عالََ مانْ اتَّصافا »

اللَّهِ عالََ الظََّالِمِینَ واعالََ الْکَافِرِینَ وایانْباغِی أَنْ ی تَّباـع  فِیـهِ   اللَّهِ عازَّ واجالَّ واه وا الْکُفْرِ واالظنلْمِ بِأَن ْیاقُولُ لَع نَةُ 

ونُ واذَلِکا غَی با الَیاطَّلِع  لَفْظُ الشَّرْعِ فَإِنْ فِی اللَّع نَةِ خَطَر اًلِأَنَّه  ح کْما عالََ اللَّهِ عازَّ واجالَّ بِأَنَّه  قَد  أَب عادا الْمالْع 

از رانـدن و  عبارت اسـت    ،و لعنت «:لََّ اللَّه  عالَی هِ واسالَّمارُ اللَّهِ تَعاالََ وایاطَّلِع  عالَی هِ راس ولُ اللَّهِ صاعالَی هِ غَی 

کسی که موصوف باشد به صفتی کـه او را  آن روا نیست مگر بر آن و دورکردن از حضرت خدای

گویـد: لعنـت خـدای بـر ظالمـان و       چـه بدان ، کفر و ظلم است،از خدای عزّوجلّ دورگرداند وآن

کردن است ، خطر است زیرا که حکمکافران باد و بایدکه لفظ شرع را درآن متابعت کند. در لعنت

سی برآن مطّلع نیسـت و  ک ،که جزخدایاست و آن غیب است بر خدای که ملعون را دورگردانیده

 (123/ 3تا:بی)غزّالی، .« انداو را مطّلع گرد ،عزّوجلّ ،گاه مطّلع شود که خداوندپیغامبر آن
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 کند:  حکایتی را نقل می ،لعنت غزّالی در زمینة

أُوصِیکا أَنْ الَ تَکُونَ لَعشانًا واقَـالَ اب ـنِ ع ماـرَ    واقَالَ راج ل  لِرَس ولِ اللَّهِ صالََّ اللَّه  عالَی هِ واسالَّما أَو صِنِی فَقَالَ »

 ومـردی بـه پیـامبر)ص(    «:نَ الْم ؤْمِنِ ی عادّ ُقَتَلَه أَنّ َأَب غَضا النَّاسِ إِلََ اللَّهِ کُلَّ طِعاانٍ لِعاانَ واقَالَ باع ضُه م  لَعا

رضـی اللّـه   ، و ابـن عمـر  کننده نباشـی  کنم تو را که لعنتگفت: وصیّت میگفت: مرا وصیّت کن. 

کننده است. یکـی از ایشـان   ، بدگوی لعنتترین بندگان خدای در حضرت اوگفت: دشمن ،عنهما

 ( 126/ 3 :بی تا )غزّالی،« برابر کشتن اوست. ،کردن بر مؤمنعنتگفت: ل

زیـرا  ، از خداونـد تقاضـای عمـر دراز کـرد     که ابلـیس  بر اثر لعنت الهی بود :امّا در مثنو 

آمـاج تیـر    ،کسـی سـان چنـین  جز خداوند را خواستن، نقصانی است بسیار. بـدین  ،ازخداوند

 گردد وکسی که طالب لعنت الهی باشد، شخصی ناصالح و مطرود است: لعنت الهی می

 حق خوش بود با عمر و مرگ این هردو

 اوآن هــم از تــأثـیــــر لـعـنــت بــودک   

 خــواسـتـــناز خــــدا غــیــــر خــــدا  را 

 خــاصّــه عـمــری غــرق در بیـگـــانگی   

 تـر روم عـمــر بــیشم ده کـــه  تـا پــس    

 تـــا کـــه لــعـنــت را نـشــانــه او بــود    

 

 بــی خــدا  آب حـیـــات آتــش بـــود     

 شــد عمرجــودر چنــان حضــرت همــی

ـــزونی اســـت  ــی کاســتن ظـــنّ  اف  وکلّ

 شـانـگـــــیدرحـضــــور شــــیر روبــــه

 شـوم  کمتـر  ون کن کـه تــا ماـه ـلَم افز 

 جــو بـود  بـد کــسی بــاشدکــه لعنـت   

                                   (5 /776 – 771 ) 

  آف  سخريّا و استهزا -2-6-4
، عبارت است از اینکه انسان، سخن یا رفتار و کردار یا صفات و خلقت مردم استهزا    

دیگـران   ةنقل و بـازگو کنـد کـه سـبب خنـد     طور  و اشاره،  را به زبان یا در عمل یا به ایما

شـد  ص مـردم خواهد یکردن بر عیوب و نقاموجب ایذا و تحقیر و آگاه ،ه این عملالبتّ .شود

باعـث ایـن    .هسـت  نباشد، موجب غیبـت نیـز   این کار در حضور شخص مورد استهزاو اگر 

یـا بـه    شـود  استهزا مَشمردن شخصَ که ر و کوچکیا تکبّ فت و عمل، یا دشمنی استص

، آن است کـه  داند وعلّترا حرام می غزّالی، استهزا کردن دیگران.شادقصد خندانیدن و دل

 کند:گونه تعریف میرنجد. وی این آفت زبانی را اینیکننده مطرف از شخص استهزا
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الَّذِینَ آمانُوا لََا یاس خَرْ قَو ما مِنْ قَـو مٍ عاساـَ أَنْ    وا هاذَا م ح رِما ماه ماا کَانَ م ؤْذِیاً کَماا قَالَ تَعاالََ یاا أَیُّهاا» 

انَةِ واالتَّح قِیـرِ  یاکُونُوا خَی رًا مِنْه م  والَانِسااءا مِنْ نِسااءو عاسَا أَنْ یاکُنَّ خَی ـرًا مِـنْه نَّ وا ماع نَـَ السُّـخْرِیاةُ الِاس ـتِها     

عالََ واج هِ یاضْحاک  مِنْه  واقَد یاکُونُ ذَلِکا بِالْم حااکَاةِ فِی الْفِع لِ وا الْقَـو لِ  واالتَّنْبِیهِ عالََ الْع ی وبِ واالنَّقَائِصِ 

و این  «:ةً وا فِیهِ ماع نََ الْغِیباةِواقَد یاکُونُ بِالْإِشَاراة ِواالْإِیمااءِ وا اذَاکَانَ بِحاضْرَةِ الْم س تَه زَأُ بِهِ لَم  ی سامِّ ذَلِکا غِیبا

 ، گروهـی دیگـر را اسـتهزا کنـد؛    حرام است چون رنجاننده باشد. حق تعالی فرمود : نباید گروهـی 

، کنندگان باشـند. معنـی سـخریّت   کنند، بهتر از اسـتهزا که آن جماعت که بر ایشان استهزا می باشد

 ،وآنخنـده آیـد    ،ها بر وجهی بازگفتن که ازآنها و نقصداشتن است و عیبحقیرشمردن و خوار

در او  آن  را غیبـت نخواننـد و  ،به محاکات باشد در قول و فعل و به اشارت.  اگر در حضـور باشـد  

 (131/ 3 :تابی )غزّالی، «معنی غیبت است.

کوبی وتمهید مقـدّمات و  بری، آهنبرای ساختن کشتی، به چوب ،حضرت نوح :در مثنو 

گفتنـد: ای  کردند و میاش میمسخره گذشتند وامثال آن مشغول بود. قومش مرتّباً بر او می

بینیدکـه  ایـن دیوانـه را نمـی    گفتنـد ای! بعد به هم مـی به نجّاری رسیده ،نوح! بعد از پبغمبری

 خندیدند. ای ترتیب داده تا با آن روی آب حرکت کند و با هم میخانه

 نــوح انــدر بــادیــه کشـتی بســاخت 

 تدر بــیـابــانــی کـه چــاه آب  نــیس  

 گفـت: ای کشـتی بـتــاز   آن یـکـی می

 

 گـو از پــی تسـخر بتاخـت    صـد مـثــل  

 چـه نـادان ابلهـی اسـت     کندکشـتی می

 گفــت: پــرّش هــم بســازوان یکــی مــی

                               (3/2797 – 2795) 

 آف  غیب   -2-6-5
ناراحت ، غیبت، عبارت است از بیان نقاط ضعف و معایب دیگران که اگر آن را بشنوند

های دینی، اخالقی، روحی و اجتماعی باشد یا مربوط بـه جهـات   چه مربوط به رشته گردند،

اعضای بـدن، چگـونگی حرکـات و رفتـار شـخص و یـا مربـوط بـه          همچون قیافه، ،جسمی

 فرماید: را نکوهش کرده و میغیبت بستگان  او، مانند زن و فرزند و غیرآن. غزّالی 

م  ب حاانَه  عالََ ذَمِّهاا فِی کِتَابِهِ واشَبِّهِ صااحِبِهِ بِآکِلِ لَح مِ الْمای تَةِ فَقَالَ تَعاالََ والَایاغْتَب  باع ضُکُس  وا قَد  نَصش اهللُ»

الْم س ـلِمِ عالَـَ    لنباع ضًا أَی حِبُّ أَحاد کُم  أَنْ یاأْکُلَ لَح ما أَخِیهِ مای تا ًفَکَرِه تُم وه  واقَالَ صالََّ اللَّه  عالَی هِ واسالَّما کُ

ده وگوینـدة  آن اشاره کـر  ذمّ  بر ،درکتاب خود ،عزّوجلّ ،خدای «:ما دام ه  واماالُه  وا عِرْضُه الْم س لِمِ حارَا
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، یبت نکنید گروهی از شما گروهی رااست: غآن را به خورندة گوشت مرده، تشبیه کرده و فرموده

مردة  خود را بخـورد!  و فرمـود: خـون و مـال و     دارد یکی از شما که گوشت برادر آیا دوست می

 (141 /3:تابی )غزّالی،.« بر مسلمان حرام است ،آبروی هر مسلمانی

دانـد،  کردن را مانند خوردن گوشت بـرادر مـؤمن مـی   ، غیبتگونه که قرآن مجیدهمان

 : استموالنا نیز همین مضمون را آورده

ــت  ــون زغیب ــان   چ ــمِ مردم ــلِ لَح   وا اکْ

              

ـــریی نآمــد از آنشصــت ســـال   ات سی

                                              (6 /4299) 

 در قرآن کریم:این بیت تضمینی است از آیه ای  
یاغْتَب  باع ضُـکُم  باع ضـاً   یا اَیُّها الَّذِینَ آمانُوا اج تَنِب وا کَثِیراً مِنَ الظَّن  اِنَّ باع ضا الظَّن  إثْما وا ال تَجاسشس وا وا ال »

هـان ای کسـانی کـه     «:اِنَّ اللّها تَوّابا راحِیما أی حِبُّ اَحاد کُم  أنْ یاأکُلَ لَح ما أخِیهِ فَکَرِه تُم وه  وا اتَّقُوا اللّها

فرجام اسـت وتجسّـس نکنیـد.     ، بـد هاای ازگمانها بپرهیزیدکه پارهایمان آوردید! از بسیاری گمان

از بعضی دیگرغیبت نکند .آیا کسی از شما دوسـت دارد کـه گوشـت بـرادر مـؤمن       ،بعضی از شما

پـذیر  توبـه  آید وخدای را پروا بدارید، خداوند بسـیار ازآن بسی بدتان می ،اش را بخورد؟پسمرده

  ( 12)حجرات/ .«ومهربان است

 گیر   نتیجا -3
نظرگرفت. یکی حـوزة لفـظ   ای که دارای دوحوزه است، دردیدهتوان به شکل پزبان را می

وکار ی با صورت یا شکل عناصر زبـانی سـر  شناسو دیگری حوزة محتوا. درحوزة لفظ، زبان

 وکارشناسـی سـر  ر نظر بگیرد. حوزة محتوا بـا معنا بدون اینکه ضرورت معنای آن را د ،دارد

 ،رویـن کمتر ازمطالعـة معنـا پیچیـدگی دارد؛ از ا    ،بررسی صورت .با مطالعة معنا ،یعنی ؛دارد

 گردد.حوزة لفظی زبان معموالً پیش از حوزة محتوا تجزیه وتحلیل می

در  ،گردد. شـمس قـیس رازی  های هنری میمنجر به آفرینش ،پیوستگی بین لفظ و معنا

کند و بر پیوسـتگی  تشبیه می« ظرف و مظروف»ه های خود به شاعران، لفظ و معنا را بتوصیه

نداشتن دقّت و وسـواس الزم و  که کند. وی معتقد است میناپذیر میان آن دو تأکید جدایی

بی توجّهی شاعر به انتخاب لفظ مناسب که به بیان مضـامین واال بـا الفـاظ سسـت و رکیـک      

سـازد و طـراوت و تـأثیر سـخن را از بـین      گردد، به معنـای کـالم خدشـه وارد مـی    منجر می
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باشـد  دانست که مضـمونی واال داشـته   کمالتوان در حدّ تنها شعری را می ،روبرد؛ از اینمی

 باشد.با الفاظ پاکیزه و لطیف بیان شده ،وآن مضمون

اسـت کـه   عضوی کوچک است امّا دارای آفـات فـراوان و خطرهـای سـهمگینی      ،زبان

موجودیّت مـادی   ،خرهبرو، جان و مال، دین و دنیا و با لحظه آرامش و امنیّت، اعتبار وآهر

 .  کندان را تهدید به سقوط و نابودی میو معنوی صاحب خود و دیگر

، برای بیان ایـن آفـات زبـان   بلخی گرایش امام محمّد غزّالی و موالنا جالل الدّین محمّد 

های بیان این دو بزرگوار بـا  البتّه ناگفته نماندکه روشدهندة اهمیّت این موضوع است. نشان

از لحـاظ فقهـی و   ده و موضـوع را  یکدیگر متفاوت است. غزّالی از زبان مستقیم استفاده کر

، از زبـان غیرِمسـتقیم اسـتفاده    در اکثـر مـوارد   ،که موالنـا است درحالیکالمی بررسی کرده

اسـت. قصّـه هـا وتمثـیالت     گونه بیان کـرده پیام خود را این قالب تمثیل را برگزیده وکرده، 

زیـرا   اختة آن اسـت ه ورود بـه اقلـیم ناشـن   مثنوی موالنا، مقدّمـة واقعـی شـناخت مثنـوی و را    

از خاصـیّت   ،رود. ایـن میکـار ادبیّـات تعلیمـی بـه   کاربردترین ابزاری است که در پر ،تمثیل

قـدرت تأثیرگـذاری بیشـتری از بیـان      ،مراتـب جوشـد کـه بـه   ت انگیز تمثیل میاقناعی شگف

مستقیم یک معنی دارد و فارغ از ارزش خود معنـی،آن را در ذهـن مخاطـب خـود جـایگیر      

 کند.  می
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  .525-518ص ص، 9سال پنجم وششم، شمارة 

های نامة پژوهشفصل  .«های موالناپردازینقش فلسفة تمثیلی در داستان(. »1386)قائمی، فرزاد.  -5

 .198-183ص ص، 16ادبی. شمارة 


