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 چکیده
ان های فلسفی خود، در تبیین رفتار و ماهیت روفرضشناسی هریک بنابر پیشهای مطرح در حوزه رواننظریه

اند. در این میان برخی عمدتاً بر جهان عینی و بیرونی تمرکز و تاکید انسان بر عوامل متفاوتی تاکید داشته
ن آورند و برخی معتقدند انسابه شمار میکرده و عوامل برون ذهنی را عوامل اساسی شکل دهنده رفتار انسان 

نار دو دسته در ککند که بیشترین تاثیر را بر او دارد. در جهان ذهنی و خصوصی تجربیات خویش زندگی می
اشاره داشت که در عین استقالل بر توان به عامل سومی بیرونی، می -عوامل عینیشخصی و  -ذهنیعوامل 

ه ک شود، زبان استمی االذهانی و اجتماعی محسوبسوم که امری بینهر دو تاثیر گذار است؛ این عامل 
گیری رفتار او دارد؛ از این رو، تحقیق حاضر درصدد آن است که به ای در هستی انسان و شکلاهمیت ویژه

بررسی دیدگاه موالنا درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان بپردازد. پژوهش حاضر پژوهشی 
تحلیلی از نوع تحلیل محتواست که به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به  -فی و توصیفی کی

اساساً ذهن آدمی از زبان او جدا نیست؛ آگاهی انسان در دیدگاه موالنا  صورت نظامدار انجام شده است.
دهند. زبان زبان رخ می های ذهنی همچون ادراک، اندیشه و شناخت درهمواره ماهیتی کالمی دارد و فعالیت
 از طریق معانی ای خالق،به گونه افراد تجربه خود از واقعیت راسازد و صورت و شکل معنا را مشخص می

اثیر بر بدن نیز تدهد و . زبان همچنین خیال انسان را تحت سیطره خود قرار میدهندموجود در زبان شکل می
 آیدر میرفتار آدمی به شماوضعیت روانی و عیین کننده اصلی زبان تتوان گفت که گذارد؛ از این رو میمی
ای برای زبان مجازی و از جمله استعاره موالنا اهمیت ویژه زبان کاوی است. ،روش بررسی مسائل انسانیو 

داشته  تواند ساختی روایتیو داستان در دستیابی به معنا قائل است. از نظر او محتوای ذهن و آگاهی انسان می
هستی انسان ساختاری زبانی دارد و آدمی بر  .شد. دیدگاه موالنا به زبان و روایت، دیدگاهی واقع گرا استبا

اساس شرایط زبانی اش عمل می کند. زبان، جهان سومی است که بین جهان ذهن و جهان عین قرار دارد و 
توان گفت موضوع روانشناسی نه ذهن کند. از این رو میگری میها واسطهارتباط آن دو را میسر و میان آن
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دهای شود از زبان جدا نیست و فراینذهن نامیده میآنچه و فرایندهای ذهنی و نه رفتار، بلکه زبان است. چرا که 
دستیابی  باشد. پس به منظورهای زبانی هستند و عامل اساسی شکل دهنده رفتار، زبان میذهنی در واقع فعالیت

 سوژه انسانی و شناخت آن، باید ابژه زبان مورد مطالعه قرار گیرد.به 

 انسان؛ زبان؛ روایت؛ جهان ذهنی؛ جهان عینی؛ جهان زبان واژگان کلیدی:

 مقدمه
 فرض های فلسفی خود، در تبیینبنابر پیش شناسی هریکروان های مطرح در حوزهنظریه

اند. و بر عوامل متفاوتی تاکید داشته ارائه دادهرفتار و ماهیت روان انسان مدل نظری مختلفی 
ی هاها در جهان تجربهاین است که آیا انسان یکی از مسائل اساسی مورد مناقشه در این زمینه

ان کنند و یا رفتار انسنان دارد زندگی میای در رفتار آذهنی و شخصی خود که تاثیر عمده
پردازان، مفروضات متفاوت و گاه نظریه دارد؟ اساساً تحت تاثیر جهان بیرونی و عینی قرار

در این میان برخی بر جهان عینی و بیرونی تمرکز  اند.ارضی را در این زمینه مطرح ساختهمتع
آورند کل دهنده رفتار انسان به شمار میو تاکید کرده و عوامل برون ذهنی را عامل اساسی ش

گرایی و فردگرایی متمایل شده و ذهن بهو  اندهدر جستجوی معنای درون بر آمدو برخی 
ر او کند که بیشترین تاثیر را بمیمعتقدند انسان در جهان ذهنی و خصوصی خویش زندگی 

 دارد. 
و  گراییگرایی، ماشینفلسفی اثبات هایتحت تاثیر جریان ،رویکرد رفتارگرایی

 قی کردهمعنی تلبی هاودن آنبناپذیر مشاهده دلیل فرایندهای ذهنی و روانی را به  ،گراییماده
پردازی در اینباره که چه چیزی ممکن است ای به نظریهو کنار گذاشت. اسکینر هیچ عالقه

های انسانی، به وسیله نیروهای د نداشت و معتقد بود که ارگانیسمدر درون انسان رخ ده
شوند و لذا بحث در کنترل شده و به عمل وادار می موجود در محیط؛ یعنی جهان بیرونی

دانست )شولتز و علمی رفتار، غیر مفید میمورد فرایندهای ذهنی و درونی را در مطالعه 
لی فرد و یا تاریخچه دهد، محیط فعین دیدگاه، آنچه انسان را شکل می(. در ا0211، 1شولتز

 (.0229، 0باشد )اسکینرمحیطی وی می
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هن و دنیای درونی و فردی قائل برای ذها اهمیت فراوانی از سویی دیگر برخی نظریه
گرایی که نگاهی پدیدارشناسی به انسان دارد راجرز از سردمداران رویکرد انسانشوند. می
های محیطی ترین تاثیر را به نسبت محرکرسد دنیای درونی فرد برجستهبه نظر می»گوید: می

، فهم رفتار فرد به مطالعه تجربیات در این نگاه (.1499)راجرز، « گذاردر او میبیرونی بر رفتا
خواهیم شرح دهیم که چرا یک فرد به اگر بن از واقعیت وابسته است. شخصی و ذهنی انسا

 کند، نیاز داریم که به دنیای معانی درونی او نظر کنیم.طریق خاصی فکر، احساس و عمل می
که در یک جهان  گیردای در نظر میانسان را به گونه 1، فرویددر رویکرد روانکاوی

کند و در این میان جانات، ادراکات و معانی زندگی میذهنی و خصوصی از احساسات، هی
ای برای نیروهای ناهشیار ذهن در شکل دهی به انسان و رفتار او قائل است. در نقش برجسته

ش مهم شخصیت فرد در عین حال فروید معتقد است این جهان خصوصی که به عنوان بخ
های همگانی ها و سایقمانند تروماها، سرکوبیشود، تحت تاثیر شرایط عینی همی نظر گرفته

 (.1440، 0ها قرار دارد )هجل و زیگلرانسان
توان به عامل سومی اشاره داشت که در عین استقالل از دو دسته عوامل در این میان می

ان است که امری عامل سوم، زب ای دارد، اینها تاثیر قابل مالحظهگفته، بر آنپیش 
باشد. مساله اساسی پژوهش حاضر این بوده است که نقش زبان بر انسان و االذهانی میبین

ای که آیا این نقش و اهمیت به مسالهرفتار او را در آثار موالنا بررسی کرده تا روشن سازد 
تر موضوع ادهکند و مبنایی وثیق و خاستگاهی عمیق دارد یا نه. به عبارت سدار اشاره مینظام

با  های موالنا ما راگیرد که آیا زبان در آثار و نوشتهبررسی حاضر در این چارچوب قرار می
 به یک ساختار نظری و چارچوب تئوریک رهنمون می شود یا نه. 

 پژوهشروش 
ل محتوا به تحقیق توصیفی تحلی؛ پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع تحلیل محتواست

ین ادر  شود.مفاهیم به صورت نظامدار انجام میی و کیفی محتوای منظور توصیف عین
 ای صورت گرفتکتابخانهپژوهش، استخراج و جمع آوری اطالعات از طریق روش مطالعه 

ها و عبارات و ابیات بندی اطالعات، با تدبر در واژهسازی و طبقهآوری، آمادهپس از جمع و
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ی سنجالعات به کمک عقل و منطق به نسبتتحلیل اطها، از طریق تجزیه و و فهم دقیق آن
به  تاًها و نهایبندی شده، تلفیق، مقایسه و تنظیم آنو کشف روابط میان اطالعات طبقه

 .شدگیری پرداخته گویی سواالت تحقیق و نتیجهپاسخ

در این تحقیق تاکید عمده بر مثنوی معنوی بوده و شش دفتر مثنوی مورد مطالعه قرار 
عضی گردید و عالوه بر آن بو در موارد ابهام معنایی ابیات، به شروح معتبر آن مراجعه گرفت 

 های فیه ما فیه و دیوان شمس نیز مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت. از بخش

ت ترین مباحث مثنوی اسزبان یکی از محوری: اهمیت و نقش زبان از دیدگاه موالنا
 زبان در زندگی انسان و شکل دادن به رفتار او قائل است.ای برای و موالنا نقش برجسته

می را تواند عالایست که یک سخن میقدرت سخن در تغییر و تحول انسان و جهان به گونه
 ویران سازد و یا روبهان مرده جان آدمی را به شیر زنده تبدیل کند:

 (1941: 1روبهان مرده را شیران کند )  عالمی را یک سخن ویران کند
 ذهنیت فرد را نسبت به حال، گذشته و آینده تنظیمدهد و ادراک را شکل می، سخن

بخشد. می را جهت و رفتارده و از این طریق بر احساس و واکنش او موثر واقع ش نمایندمی
کند که شیفته اسب بسیار زیبایی شده و قصد تصاحب آن موالنا داستان پادشاهی را نقل می

اثیر بر ادراک پادشاه تهای خود، ای با گفتهبه دالیل ویژهنزدیکان شاه را دارد ولی یکی از 
و مانع دهد و عالقه پادشاه را از بین برده زشت جلوه میاو اسب را در چشم گذاشته و 

سته زبان به اهمیت و تاثیر برج شود. موالنا با بیان این داستانتصاحب اسب توسط پادشاه می
 ای پیش چشم فردتواند پردهگوید سخن میمی اشاره کرده وبر ادراک، احساس و رفتار 

اندازد که از آن پرده، ماه را سیاه ببیند. کالم چنان است که گویی دری را پیش چشم ادراک 
؛ دهندان ذهنی او را تحت تاثیر قرار میو به این ترتیب جه بنددکند و یا دری را میفرد باز می

 :کالم، حکایت از صدای در دارد بینند ولیافراد آن در را نمی
 (3914: 9آن سخن بد در میان چون بانگ در ) در ببست از حسن او پیش بصر

سخنی که گفته و یا شنیده  گویدکند و میموالنا به رابطه تنگاتنگ فهم و زبان اشاره می
 تواند آن را از بین برد:شود فهم را متاثر کرده و میمی

 (0120: 3گوش چون ریگ است فهمت را خورد ) از دهانت نطق فهمت را برد
ان، محرک زبانتخاب مسیر زندگی و طریق رفتن و شدن فرد تحت تاثیر زبان قرار دارد. 

 :و برانگیزاننده است تا فرد دست به انتخاب زند، در مسیر قرار گرفته و به هدف نائل آید
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ت خن را فایده آن اسسوال کرد که پس عبارت و الفاظ را فایده چیست؟ فرمود که س» 
که تو را در طلب آرد و تهییج کند. نه آنکه مطلوب به سخن حاصل شود. و اگر چنین بودی 
به چندین مجاهده و فنای خود حاجت نبودی. سخن همچنان است که از دور چیزی می بینی 

طقه اجنبنده، در پی آن می دوی تا او را ببینی، نه آنکه به واسطه تحرک او، او را ببینی. ن
بینی آدمی نیز در باطن همچنین است. مهیج است تو را بر طلب آن معنی، و اگر چه او را نمی

 (. 019)ص « به حقیقت
ی ، تمثیلایجاد تغییر در وضعیت فرد تغییر معنا و در نتیجه موالنا در اشاره به نقش زبان در

کاری که  دگویکند و میمیلک و انسان را به گندم تشبیه  . او زبان را به لکبردبه کار می
 وجب تغییر)منطق( م بدین ترتیب زبانکند، فرستادن گندم از دلو به آسیاست. لک لک می

 دهد: قراررشد و کمال  در مسیررا  را تعیین ساخته و اوتواند وضعیت انسان میمعنا شده و 

 مقننطاحون ز آب گردد نه از لک لک     چون لک لک است منطق، بر آسیای معنی
 در آسیا در افتد گردد خوش و مطحن زان لک لک ای برادر گندم ز دلو بجهد
در آسیا در افتی یعنی رهی مبین )دیوان     وز لک لک بیان تو از دلو حرص و غفلت

 (0293شمس: 
را موجب  ناپذیریآسیب باشد و تاثیرات منفی جبران تواند خاستگاهزبان از طرفی می

و هر  هزبان قابلیت آن را دارد که مانند سنگ و آهن عمل کرد موالنا؛ چنانچه به تعبیر شود
کشیده  افتد، جهانی را به آتشزار میای که به پنبهمانند شعلهآید سخنی که از دهان بیرون می
های ییر شده و با ارائه معانی، تبیینسبب تغتواند میو از طرفی  1و منشا اثرات زیانباری شود

ند اندازی کهای نوین رفتاری را در فرد راهشیوه های جدید از واقعیت،یبندصورت متفاوت و
به کسی که فاقد بصیرت درست و دچار دوبینی موالنا  و فرد را به سمت سالمت سوق دهد.

آدمی  چرا که زبان بر بینش و نگاه کند که از راه گوش به درمان خود بپردازداست توصیه می
 :تاثیر به سزایی دارد

                                  

 وآنچه بجهد از زبان، چون آتش است وش استاین زبان چون سنگ و هم آهن .1

 گه ز روی نقل و گه از روی الف   سنگ و آهن را مزن بر هم، گزاف

 (1949-1943: 1در میان پنبه، چون باشد شرار ) زانکه تاریکی است و هر سو پنبه زار
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داروی دیده بکش از راه گوش   ها را به هوشار، ای احول اینگوش د
(0 :319) 

کار زبان در صورتی که به  ؛برندت و اوهام و غفلت به سر میها در دام خیاالانسان
ای موثر به کار گرفته شود، تغییر توجه مخاطب و معنای ذهنی او است که به تغییر گونه

 از این روست که آید.علت فاعلی درمان به شمار میبنابراین زبان  انجامد.وضعیت او می
طب های گوناگون، مخاموالنا در سراسر مثنوی در صدد آن است که با تصریف زبان و بیان

را به فضای معنایی مورد نظر بیاورد و از این طریق او را از وضعیت آسیب خارج ساخته و در 
 مسیر سالمت و رشد قرار دهد.

 .ت و ذهن آدمی از زبان او جدا نیستزبان صورت اندیشه اس
ظهور  گفتار، نمود آوایی و ؛اهمیت عمده و نقش زبان در زندگی منحصر به گفتار نیست

است؛ در خواب  همه جا با زبان مواجه .آدمی درزبان اعم از گفتار استخارجی زبان است و 
و  ت استرسد ساکو بیداری در حال سخن گفتن است و حتی آن هنگام که به نظر می

کند و در درون خود به گفت و گو ای از زبان استفاده میبه گونهدهد کاری انجام نمی
های درونی و خاموش، افکار و احساسات پردازد و از طریق زبان به صورت خودگوییمی

زبان نقش مهمی در ساخته و او جدا نیست  زبانانسان از  ذهن دهد. اساساًخود را سازمان می
 .شدن ذهن دارد و پرداخته

کند گویند انسان حیوان ناطق است اشاره میموالنا به این تعریف حکما از انسان که می
این تنها به آن معنی نیست  ؛گیردباشد را به معنای سخن میو نطق که فصل و مقوم نوع می

ین ا که انسان در کنار سایر قوا از قوه بیان نیز برخوردار است؛ بلکه به این معنی است که
سازد و انسان از آن روی که سخن سخن گفتن است که انسان را قادر به انسان بودن می

 گوید انسان است و همواره در حال سخن گفتن است:می
اآلدمی حیوان ناطق. آدمی مرکب است از حیوانی و نطق و همچنانک حیوانی درو » 

م است. اگر به ظاهر سخن دایم است و منفک نیست ازو، نطق نیز همچنین است و درو دای
 (.41)فیه ما فیه، ص « ناطق است گوید. دایماًنگوید در باطن سخن می

 گوید:داند و میاش میموالنا انسان را معادل اندیشه
 ایمابقی تو استخوان و ریشه  ایای برادر تو همان اندیشه
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که  گویدمیشود در توضیح سپس هنگامی که در مورد معنی این بیت از او سوال می
 منظور از اندیشه همان نطق و کالم است:

... همان اندیشه اشارت به آن اندیشه مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت کردیم »
جهت توسع. اما فی الحقیقه آن اندیشه نیست و اگر هست این جنس اندیشه نیست که مردم 

تر ی این معنی را خواهد که نازلو اگر کس اند. ما را غرض این بود از لفظ اندیشهفهم کرده
 مُضمر خواهی باشد اندیشهق نطو  نَاطِقٌ حَیَوَانٌ معنی کند جهت فهم عوام بگوید که اَلْاِنْسَانُ

 قیبا است اندیشه از عبارت انسان که آمد پس درست باشد غیر آن حیوان و مُظهر خواهی
 (.018)فیه مافیه، ص  ...«کالم همچون آفتاب است است ریشه و استخوان

ابقی کند و مشود و انسانیت او را زبان تعریف میبنابراین انسان در زبان تعریف می
موالنا در توضیح علت اینکه انسان را معادل زبان سپس گوشت و استخوان و ماده است. 

، به توصیف کالم می پردازد و می گوید کالم مانند آفتاب است که همیشه خوانده است
دانند از آید و نمیاند، ولی چنانچه آفتاب در نظر نمیو همه آدمیان از او گرم و زندههست 

او زنده و گرمند و ممکن است تا بر دیواری نتابد، شعاعش در نظر نیاید؛ همچنین سخن 
همانند آفتاب اگرچه همیشه هست، ولی به واسطه حرف و صوت، شعاع آفتاب سخن در 

 گیرد.گری مهم زبان نیز مورد توجه قرار نمیواسطهیق و به همین طر 1آیدنظر می
 تو در دایماً غیرمنقطع... آن نطق دایماً تابان، لطیف، آفتابیست نطق که پس دانستیم»

 نیست آن لحظه نطقی نیز اتاندیشه در اگرچه و گوئینمی اگر و گوییمی اگر هست

 تو در حیوانیت این ناطقٌ، حیوان االنسان گفتند همچنانک دایماً هست نطق میگوییم

 همچنانک دایماً باشد تو با نیز نطق شودکهمی الزم همچنان ای،تا زنده هست دایماً

 گفتن موجب را نطق همچنان نیست، شرط است و حیوانیّت ظهور موجب خاییدن آنجا

 (.014)فیه ما فیه، ص  «نیست شرط و است و الییدن
تابد، زبان نیز همواره در حیات روانی انسان چنانچه آفتاب همواره وجود داشته و می

شود و کاربرد آن موقوف به شکل گفتاری آن نیست، حاضر است و مورد استفاده واقع می
بلکه همواره در هر فعالیت روانی انسانی نقشی اساسی دارد. زبان چون آفتاب واسطه حیات 

                                  

 (.018ص  )فیه مافیه، .1
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د ست که دیده شده و موجوبخش چیزهای دیگر است و چیزهای دیگر به واسطه زبان او قوام
 شوند. می

 گوید رابطه اندیشه و زبان، رابطه ماده واندیشه با زبان میموالنا در تبیین رابطه میان 
روند و زبان، صورتی که به آن معنی ماده به شمار میمعنی و فکر و اندیشه،  .صورت است

بی صورت، ساده و بی شکل است  ،دهد و اندیشه مادام که در قالب زبان در نیامدهمی ساخت
توان از معنای مجرد و بدون امکان ظهور و بروز ندارد و نمی ،و بدون شکل و صورت زبان

 شود:هرگونه شکل، سخن به میان آورد، بلکه در قالب زبان به ظهور رسیده و منشا اثر واقع می
 ه دانیا چو آواز و سخن ز اندیش       صورت از معنی چو شیر از بیشه دان
: 1از سخن و آواز او صورت بساخت ) چون ز دانش موج اندیشه بتاخت

1139-1134) 
ل ها صورت و شکبلکه آن ،بنابراین کلمات، از عوارض و لواحق فهم و ادراک نیستند

باشند و از آن جدایی ناپذیرند؛ معانی مربوط به این جهان پیوسته معنا، اندیشه و ادراک می
کنند؛ هستی آنجا که به فهم و رویند و رشد پیدا میعه عبارات میدر زمین الفاظ و مزر

آید زبان خواهد بود و وارد شدن به عالم شناخت و معرفت از طریق زبان ادراک در می
رسد پذیرد و خرد و اندیشه قبل از لغت و پیش از کلمه به مرحله ظهور و بروز نمیصورت می

 (.1342دینانی، ابراهیمی )

و  1داندمعانی و زبان ماهیتا با یکدیگر متفاوتند، موالنا لفظ را در معنی نارسان میالبته 
ولی همانطور که جان آدمی برای  0،گیرد تر از الفاظ در نظر میبرای معانی جایگاهی رفیع

 در عالم دنیا به تن خاکی نیاز دارد، اندیشه برای ظهور و تاثیر به صورت نیاز دارد. وجود 
 (993: 9اش را در درون مانند جان ) معنی  اننده این جسم دانلفظ را م

 گوید:زند و میموالنا در اشاره به نیاز ماده معنی به صورت زبان مثالی می
دانه قیسی را اگر مغزش را تنها در زمین بکاری چیزی نروید. چون با پوست به هم » 

 (.199)فیه ما فیه، ص « بکاری بروید

                                  

 (3213: 0زان پیمبر گفت قد کل لسان )  لفظ در معنی همیشه نارسان. 1

 (3210: 0تنگ آمد لفظ معنی بس پر است ) آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است. 0
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کند، و معنا همچون آب باید در معنا در آن قرار گرفته و ظهور میزبان ظرفی است که 
 ظرف زبان ریخته شود:

: 1بحر معنی عنده ام الکتاب )  حرف ظرف آمد در او معنی چو آب
049) 

شوند و اتحاد پس معنی به صورت نیاز دارد و همانطور که صورت و ماده از هم جدا نمی
دی است نیز ترکیب اتحا ت با اندیشه که معناستزبان که صورت استرکیب وجودی دارند، 

 گوید:. موالنا نیز در این زمینه میتوان آن دو را یکی دانستو می
ویی گمعنی را به صورت اتصالی هست تا هردو به هم نباشند فایده ندهد، ... ، چون می»

د و اگر شاین فرع آن است تا فرع نباشد نام اصلیت برو کی نشیند؟ پس او اصل ازین فرع 
 (.199)فیه ما فیه، ص « آن فرع نبودی او را خود نام نبودی

بلکه افراد تجربه خود از واقعیت را از طریق  ،آیدواقعیت مستقیم به چنگ ذهن نمی
دهند و به عبارت دیگر تجربه انسان از جهان در زبان واقع معانی موجود در زبان شکل می

از  باشیم که هیچ گونه فکر و شناخت یا معرفتی قبل اگر به این مسئله توجه داشته شود.می
لغت و کلمه وجود ندارد به این مسئله نیز اعتراف خواهیم کرد که جهان به واسطه کلمات 

زیرا پیدایش هر چیزی در جهان مسبوق به اندیشه و خرد است و چنان که  ،شودساخته می
د رسبه مرحله ظهور و بروز نمییادآور شدیم خرد و اندیشه قبل از لغت و پیش از کلمه 

 (.1342دینانی،ابراهیمی )
وامل است ولی اتفاقات بیرونی، عانسان تاثیر گذار اگرچه وضعیت عینی و محیطی بر 

ر رفتار او کنند و بعینی و محیطی برای تاثیر گذاری بر رفتار آدمی از کانال زبان عبور می
در فرایند تفسیر آدمی از اتفاقات محیط و ای و موثری زبان نقش واسطه و گذاردتاثیر می

 .جهان بیرونی دارد
دهی و تفسیر واقعیت، در زبان که امری معنا بخشی، ساختسازی، فرایند مفهوم

تواند ذهنیت و ادراک و شناخت را نسبت به گذشته دهد و زبان میاالذهانی است رخ میبین
تعیین  زبانتوان گفت که از این رو میو آینده جهت بخشد، تنظیم نماید و یا تغییر دهد؛ 

 .آیدرفتار آدمی به شمار میوضعیت روانی و کننده اصلی 
شناختی و فرایند به همین طریق زبان نقش اساسی در شکل گیری آسیب روان

 اندازیکند. زبان نه تنها به عنوان علت فاعلی آسیب و درمان را راهدرمانی ایفا میروان
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 ی بخشو یا رهای زاقالبی است که خیال و اندیشه آسیبجا که صورت و بلکه از آنکند، می
 آسیب و درمان نیز به شمار آورد. 1توان آن را علت صوریکنند؛ میدر آن ساخت پیدا می

آسیب دارد، گفتار درونی و ذهنی انسان نیز  عالوه بر گفتار بیرونی که نقش مهمی در ایجاد
 سازد:ضمیر انسان را پریشان میکند و اندازی میآسیب را راه

گرنه ضمیر تو پریشان شود )دیوان   مع باناطقه را بند کن و ج
 ( 12902شمس:

آید، به نقش زبان و گفت و گوهای ها سخن به میان میآنجا که از تاثیر منفی اندیشه
 .تواند موجب ایجاد غم و ناراحتی روانی گرددکه میذهنی فرد و نقش کلمات اشاره دارد 
 (3994: 0اند )زان سبب خسته دل و غم پیشه اندجمله عالم سخره اندیشه

 نسبت خیال و زبان
ای برای خیال قائل است و به کرات در مثنوی در مورد موالنا اهمیت برجسته

فته سخن گتواند بر روح و روان آدمی بگذارد، خیال و تاثیر شگرفی که می هایویژگی
کند و نقش فعالی در شکل گیری شناخت، گری میواقعیت واسطهخیال، میان آدمی و . است

؛ شوداحساس و رفتار انسان دارد و به منزله منبع و عامل تحریک کننده انسان شناخته می
ه برد؛ خیال باغ بمیآدمی را خیال هر چیز با آن چیز » گوید: در فیه ما فیه می چنانچه موالنا

 (.02)ص  «برد و خیال دکان به دکانباغ می
وقفه به سرزمین هشیاری خیال چون موجود زنده نیرومندی است که پی در پی و بی

و چونان زنبوری رهایش نکرده  آوردآورده، آن را به تصرف خویش در می 0انسانی هجوم
توانند وحشیانه زمین جان آدمی را کشاند. خیاالت باطل میو به این سو و آن سو می

نتیجه سالمت روانی و معنوی او را از بین برده و وی را در دام پریشانی لگدکوب کرده و در 
 و غم گرفتار سازند:

 وز زیان و سود و ز خوف زوال  جان همه روز از لگد کوب خیال
-911: 1نی به سوی آسمان راه سفر )                       ماندش نی لطف و فرنی صفا می

910) 

                                  

 .گیردکه یک موجود به خود می است شکل ظاهری یا صورتیعلت صوری، . 1

 (0182: 9) رسد خیل خیالمىدم به دم در   کاللى دل بىهمچنانک از پرده. 0
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ان عمل ای، به منزله کارگزار زبچنان تاثیری گذاری ویژه نکته قابل توجه آنکه خیال با
 کند و تحت سیطره آن قرار دارد. می

 (3403: 9هست دالله وصال آن جمال )   گوش انگیزد خیال و آن خیال
م بستر فعالیت آن را فراهاندازنده و تحریک کننده خیال است و هم عامل به راههم زبان 

افتد؛ آدمی در گفتگوهای ذهنی و گوهای زبانی به راه میسازد. خیال در قالب گفت می
و از طریق این گفتگو،  1پردازددهد و با آن به سخن میخویش، خیال را مخاطب قرار می

 گذارد.شود و تاثیر خود را برجای میخیال صورت زبانی پیدا کرده، ابراز می
 (913: 1قال )دارد امید و کند با وی م  خفته او باشد که او از هر خیال
ش گوید سخن موجب افزایکند و میاندیش اشاره میموالنا به تاثیر سخن بر فرد خیال

 گردد:خیاالت او و سبب بیماری او می
 چون دلیل آری خیالش بیش شد اندیش شدهر درونی که خیال

-0119: 0تیغ غازی دزد را آلت شود ) پس سخن در وی رود علت شود
0119) 

ل کند که به گفت شاگردان به وهم و خیاداستان استادی را بیان میدر دفتر سوم موالنا 
ر همچنین د گردد.گیرد که او بیمار میافتد و از سخن آنان خیال چنان در وی قوت میمی

که او  ها و سخن مردمگوید گفتهکند و میای میمیان این داستان موالنا به فرعون نیز اشاره
خواندند در او اثر کرده و وهم و خیال را در او به راه انداخته و موجب د و پادشاه میرا خداون

 گردید.هالکت وی 
 سکوت 

های سلبی متعددی نیز دارد. سکوت و خلوت و خموشی زبان عالوه بر جنبه ایجابی، جنبه
آفرینی قشنکنند. در این قلمرو زبان با نگفتن و خموشی به های سلبی زبان داللت میبه جنبه

آفرینی سکوت نیز به نوبه خود هم به جنبه مثبت داللت دارد و هم به پردازد. نقشمی
موالنا به منظور جلوگیری از آثار زیانبخش و های منفی آدمی. از همین منظر است که جنبه

سکوت به معنی  0کند.زای زبان و ایجاد زمینه رشد، به سکوت و خاموشی توصیه میآسیب

                                  

 (0098: 3پرستدشان برای گفت و گو )می  یا خیاالتی که در ظلمات او. 1

 (0192گریزی )دیوان شمس: تو سوی زیان چه می خامش که زبان همه زیان است .0
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پراکنده و  هایپردازد و کنشوقفه به فعالیت میزدن به اسب سرکش زبان است که بیلجام 
 شود.بیهوده آن موجب به هدر رفتن و ضعف نیروی روانی و عقلی می

 در خموشی مغز جان را صد نماست این سخن در سینه دخل مغزهاست
 خرج کم کن تا بماند مغز نغز  چون بیامد در زبان، شد خرج مغز

: 9قشر گفتن چون فزون شد، مغز رفت ) کم گوینده را فکرست زفتمرد 
1119-1111) 

ل فضای هشیاری انسان را اشغا مانند غباری ،از گفت و گوهای بیهوده و گزافبسیاری 
ن نه تنها به زبا و با توجه به این تاثیرات زیانبار، موالنا 0دهدو فهم او را کاهش می 1کرده

دارد و داند، بلکه آدمی را از زیاده گویی نیز برحذر میراندن سخنان یاوه را مضر می
ن وقتی سخگوید انسان برای در امان ماندن از آسیب، باید سخن را از دست بدهد، زیرا می

ن اآورد و در پی سخنبه اصطالح، حرف، حرف میشود و افتد کنترل آن دشوار میبه راه می
 درست، سخنان تیره، روان خواهد گشت.

سکوت تنها زمانی نیست که فرد دست از گفتار بشوید و لفظی بر زبان نیاورد؛ چه بسا 
کوت سصوتی از انسان شنیده نشود ولی درون او پر از هیاهو و گفت و گو باشد. لب بستن و 

ذهنی  رد سکوتبیرونی تنها شکلی از سکوت است؛ شکل دیگر آن که اهمیت فراوانی دا
آدمی همواره در حال فعالیت سخن گفتن است و سخن همواره در  ،است. چنانچه گفته شد

های پریشان سخن پردازی .درون انسان جریان دارد و اندیشه و خیال و ... را شکل می دهد
 اندازند و بر این اساس موالنا به منظور کسبو آسیب را به راه می ساخته ذهنی، فرد را آشفته

 خواند:و حفظ سالمت به سکوت ذهنی فرا می
گر نگویی تو پریشان چه شود )دیوان   بس کن ای دل ز فغان جمع نشین

 ( 838شمس:
در سکوت ذهنی یا خاموشی ضمیر، فرد در مورد سخن درونی و گفت و گوی ذهنی 

 د.وشخویش نیز نوعی مراقبه دارد و مانع جریان افکار و گفت و گوهای ذهنی بیهوده می

                                  

 (911: 1مدتی خاموش خود کن، هوش دار ) گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار .1

 (0120: 3) رداز دهانت نطق فهمت را ب. 0
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سکوت به معنای فقدان عمل و سخن نگفتن نیست؛ سکوت یک عمل فعاالنه و نوعی 
مدیریت  و مهار و کنترل کردن است؛ کنترلی در برابر گفتگوی بی توقف و وحشیانه درونی

امام علی )ع( زبان را به حیوانی وحشی  شود.آن که موجب افزایش خردمندی و فهم می
مهار این زبان سرکش یعنی سکوت، عملی  1زند.نیش میکنند که اگر رها شود تشبیه می

بر تواند در چنین توانمندی فرد می 0دهنده توانایی عقلی است.فعاالنه و دشوار است که نشان
رفته ای برتر قرار گها و خیاالت و گفت و گوهای ذهنی خود مسلط گردیده و در پایهاندیشه

ند گیره چون مورد هجوم سخنان درونی قرار میبر خالف مردم عادی ک ؛و بر آنها حاکم شود
 شوند. البته سکوت ذهن مانند بسیاری ازو بر آنها تسلطی ندارند، متضرر و دچار آسیب می

ها دارای یک طیف است که فرد باید بتواند از طریق تمرین و ممارست این توانایی و پدیده
 میزان مهار و کنترل را در خود افزایش دهد.

وت، فرد با خاموش ساختن هیاهوی درون و بیرون و پیراستن خویش از در عمل سک
یابد برای زیستن در زمان می فرصتی 3،کشانندکه او را به غفلت می بیهودهپراکنده و سخنان 

ی و حضور که در خاموش «آن»حال و تماس با واقعیت و اندیشیدن بر اساس واقعیات. تجربه 
بهتر شنیدن، بهتر درک کردن و دستیابی به سطوح جدیدتر آید، زمینه توجه، به دست می

 .سازدآگاهی را فراهم می

 اهمیت مطالعه زبان در شناخت مسائل انسانی
بندی اندیشه، خلق معانی، تفسیر ای برای زبان در صورتموالنا اهمیت و نقش ویژه

رد و منتقل گیکل میدهی به رفتار انسان قائل است. از نظر او معنی در زبان شواقعیت و شکل
؛ آوردکند و نبض او را به جوشش در میزبان است که خیال انسان را تحریک می .گرددمی

 زبان کاوی است. ،بنابراین روش بررسی مسائل انسانی
زاری آورد؛ گفتار با کارکرد ابزبان همواره هست حتی زمانی که فرد سخنی بر زبان نمی

کند و بر معنایی که متکلم در ذهن خویش عمل میدر حکم آشکار کننده ضمیر انسان 

                                  

 نهج البالغه 92. حکمت  عقر عنه اللسان سبع ان خلی .1

 اذا تم العقل  نقص الکالم. 0

 کاش نبودی ز زبان واقف و دانا دل من  بس کن که این گفت زبان هست حجاب دل و جان .3
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رد و با بموالنا در مثنوی تعابیر مختلفی در مورد زبان به کار می 1کند.پروراند داللت میمی
های گوناگون اهمیت مطالعه زبان در شناخت مسائل انسانی را یادآور ها و استعارهتمثیل

ه کند و بر این باور است کانسان معرفی می شود و زبان را به عنوان معیار اساسی شناختمی
سازد. البته موالنا به نمود خارجی و آوایی زبان آدمی خود را در زبان و گفتار آشکار می

ود داند که بر خانه وجای مییعنی گفتار در این تعبیرات اشاره دارد. او زبان را همچون پرده
خموش است مانند این است که این است، تا هنگامی که فرد ساکت و آدمی آویخته شده

عاملی موجب به سخن در  چنانچهاما  0ماندپرده تکان نخورده و راز درون او پوشیده می
آمدن فرد شود، همانند آن است که بادی بوزد و این پرده کنار برود و اسرار درون خانه 

ا برای نشان دادن در بیان دیگری موالن 3شود که در باطن فرد چه چیزی وجود دارد.هویدا می
زبانش پنهان  اند آدمی در زیرنماید که بیان داشتهاین مطلب به گفته پیامبر اکرم استشهاد می

 9است.
 وند:شانسان تنها به واسطه پوشیدن جامه زبان هویت یافته و آشکار میهای ویژگی

شان ای آرند...پس صفات تو مثل خشم و حسد و شهوت و غیره ازین دریا سربر می» ... 
)فیه « آیندشوند از لطیفی در نظر نمیرا نتوان دیدن اال به واسطه جامه زبان...چون برهنه می

 (.18ما فیه، ص 
دهد و به اهمیت کلیدی برای فهم زبان در اختیار قرار می 9موالنا با اشاره به آیه قرآن

ت و ظاهر، درشگوید اگر انسان منافق بر حسب صورت و وزرد و میلحن گفتار تاکید می
بنابراین عالوه  9هنجار و لحن گفتارش بازخواهی شناخت. سخن و با هیبت باشد تو او را از

                                  

سخن پیدا نشود؛ اگرچه دائما هست؛ زیرا  بکالم همچون آفتاب است..تا واسطه حرف و صوت نباشد، شعاع آفتا» .1

 (.014)فیه ما فیه، ص « که آفتاب لطیف است

 (9841-9842: 9چون بجنبد پرده سرها واصل است )  بی گمان که هر زبان پرده دل است. 0

 (891-899: 0این زبان پرده است بر درگاه جان )  مخفیست در زیر زبان آدمی  .3

ت جوهر آدمی در زیر زبانش پنهان اس» ایت شده است: المرء فی طی لسانه ال فی طیلسانه اصل این حدیث اینگونه رو .9

 (1388)زمانی، « نه در زیر جامه اش

 (32)محمد،  وَاللََّهُ یَعْلَمُ أَعْمَالَکُمْ. وَلَتَعْرِفَنََّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِوَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَیْنَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ  .9

 (141-142: 3وا شناسی مر ورا در لحن و قول )  گر منافق زفت باشد نغز و هول .9
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ر این سپس مثالی د .ای داردآورد، لحن سخنانش اهمیت ویژهبر محتوایی که فرد به زبان می
ا ب های سفالی به منظور امتحان کردن آنهاگوید هنگام خرید کوزهکند و میرابطه ذکر می

چرا  ؛ها، سالم را از شکسته باز شناسیزنی تا از نوع طنین صدا در کوزهای میدست ضربه
که صدای کوزه شکسته با صدای کوزه سالم متفاوت است و صدا در حکم پیشرو و جلودار 

و به همین ترتیب گفتار و لحن  1دهدکوزه است و چگونگی کوزه را به مشتری نشان می
شناساند. پس نحوه امتحان و شناسایی انسان نیز به همین صورت رد را میکالم، احوال درون ف

زدن  دهیم، همانند دستگوییم و یا عملی انجام میاست؛ وقتی در ارتباط با فردی سخنی می
باشد، که پس از آن باید طنین سخن یا عمل را در گفتار، لحن و نوع سخن گفتن بر کوزه می

 او بررسی کنیم. 
ا اگر هایش به باطن او پی برد و یتوان با دقت در گفتهفرد سخن بگوید میپس چنانچه 

آدمی »ای به سخن گفتن تحریک نمود: سخن نگوید می توان او را به حرف کشید و به گونه
 (. 99)فیه مافیه، ص « را خواهی بشناسی در سخن آر، از سخن او، او را بدانی

کند این است که گویا چنان است که ضمیر اشاره مینکته مهمی که موالنا در این زمینه 
به خصوص به هنگام هیجانات  ؛آورندخود جهت آشکار شدن به فرد فشار می ،و باطن آدمی

رد شود و اسرار باطنی فاسرار درونی بسیار دشوار می و خشم و گفت و گو، که مهار زدن بر
 سازند.ها و ظاهرش خود را آشکار میدر گفته

 که بگو تو اعتقادت وامگیر  شود بر تو ضمیرمی چون موکل
 کند ظاهر سرت را مو به مومی  خاصه در هنگام خشم و گفت وگو

: 3خاصه وقت جوش و خشم و انتقام ) گیرد گواه سر لگام؟چون همی
 (0994و  0999-0991

ه کموالنا معتقد است که باطن عمل نماید. شناسایی انسان از روی ظاهر اعمال دشوار می
و  است )معنی( دهد زیرا گفتار میوه درخت عملخود را در گفتار نشان می معنی آن است

 شود:باطن عمل در آن آشکار می
فت بینی. گاصل همه چیزها گفتن است و قول. تو از گفت و قول خبر نداری، آن را خوار می»

 (.42)فیه ما فیه، ص « زایدمیوه درخت عمل است، که قول از عمل می

                                  

 ای مشتریکنیامتحانی می  خریها را میچون سفالین کوزه .1

 (149-140: 3تا شناسی از طنین اشکسته را )  زنی دستی بر آن کوزه چرا؟می
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از طریق زبان کار سهل و آسانی نیست و نیازمند هشیاری و و معنی بته کشف باطن ال
های من جدا نیست و به گوش گوید رازهای درونی من از نالهموالنا می. ای استدقت ویژه

 پس ؛کندای اسرار دل و آنچه نهان است را آشکار میرسد و کالم همچون آینههر کس می
آن نور معرفت را ندارد  عوامشود ولی چشم و گوش آنچه پنهان است، در زبان آشکار می

 که به اسرار نهفته من پی ببرد:
: 1لیک چشم و گوش را آن نور نیست )   سر من از ناله من دور نیست

1) 
خواهد آگاه و خبیر تا با طلبد و متخصصی میای میمطالعه زبان روش و مهارت ویژه

سی و در نظر گرفتن مجموع شواهد، به تحلیل و تفسیر بپردازد و از صورت و قالب زبان، برر
 به معنای نهفته در آن پی ببرد.

لفظ که صورت است همچون جسم است و معنای نهفته در آن همچون جان پنهان در 
ته در فاز این رو در مطالعه الفاظ و عبارات باید دقت گردد تا بتوان به معنای نه ؛بدن است

های در مطالعه زبان مخاطب، باید تالش نمود تا از تاثیر خیاالت و اندیشه .آن دست یافت
 شخصی خویش کاست و به معنای ذهنی مخاطب دست یافت.

شود را نیز منبع مناسبی برای تحلیل موالنا گفت و گوهایی که در خواب مطرح می
ود های خشنوی، گفتهبان دیگری میهایی که تو در خواب از زگوید حرفداند؛ او میمی

به این طریق تحلیل  1توست و در واقع متکلم و مخاطب تو هستی و غیری در کار نیست.
 ،آیدکند، منبع ارزشمندی به شمار میشود و فرد بازگو میهایی که در رویا مطرح میگفته

مقاومتی در بازگو کردن دارد و لذا ها را بیان میزیرا فرد ناخودآگاه و از زبان دیگری آن
ت گیرد نیز در واقع زبان اسدهد؛ بنابراین آنجا که رویا مورد بررسی قرار میها نشان نمیآن

 است.که موضوع شناخت واقع شده
 اهمیت شنیدن

 ن حضور دیگری گفت و گویی شکلو بدو آیدبه سخن در می ای تعاملیزبان در عرصه
یا پرسش  شنود و گفت و گو است و در بافت گفت وهر گفتاری بخشی از یک  گیرد.نمی

بایست کسی است و هر گفتی را مخاطبی می گردد. هر کالمی خطاب بهو پاسخ آشکار می

                                  

 ود به پیش خود شویتو ز پیش خ همچو آن وقتی که خواب اندر روی .1

 (1321-1322: 3) که با تو اندر خواب گفته ست آن نهان پنداری فالن بشنوی از خویش و
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فتن شکل گتا شنیدن نباشد  آید تا زبان به سخن در آید.و لذا پرسشی و یا شنودنی الزم می
 را مخاطب قرار ندهد، وارد گفتشود و تا فرد خود گیرد؛ گفت و گو با شنیدن آغاز مینمی

 شود.و گو نمی
: 1مر زبان را مشتری جز گوش نیست ) طالب این هوش جز بی هوش نیست

19) 
الزمه شنیدن سکوت است. هم سکوت درونی و هم سکوت بیرونی. فرد هم باید از 
گفت درونی و هم گفت بیرونی دست بکشد تا هیاهوی درون و بیرون را خاموش کند و 

 دهد. گوش فرا بتواند
اندازد شنیدن دو کارکرد دارد؛ اول، شنیدن سخن آشکار است که گفت و گو را راه می

دهد. باید مخاطب ساکت باشد و بشنود تا زبان به گفت و فضای گفت و شنود را شکل می
 آید.درآید و شنیده شود. به این ترتیب محتوای آشکار سخن به دست می

آید و شنیده  تر است که باید به گفتن درنیست گفتار درونی مهمزبان تنها گفتار بیرونی 
ها و تر شنیدن، به سخن در آوردن و فهم و استماع ناگفتهاکرد دوم و مهمشود. بنابراین ک

منظور و محتوای پنهان و درونی سخن فرد است که ممکن است خود نیز از آن آگاهی 
وش ین سخن درونی را به گفتن در آورد. البته گنداشته باشد و باید فرد بتواند با شنیدن، ا

موالنا سخن را به شیر  1فرادادن به محتوای پنهان و معنای اصلی سخن کار هر کسی نیست.
 0؛شودمینباشد آن شیر، جاری و روان ن یتا از طرف شنونده کشش کند کهدر پستان تشبیه می

ر رون فرد را به گفت و گو آورد. دای مشتاق باشد تا سخن دبنابراین الزم است تا شنونده
تواند به سمت محتوای پنهان راهنما باشد؛ کنار محتوای آشکار عالیمی وجود دارد که می

  .همچون لحن سخن که البته هر گوشی را توانایی دریافت آن نیست
 (0389: 1از برای گوش بی حس و اصم )  کی بود آواز لحن و زیر و بم
ر و معنای اصلی را در بر دارد، ماهیت روایتی دارد. زیرا سخن پنهان درونی که منظو

آگاهی و ذهن آدمی ماهیتی روایی دارد و از طریق داستان به محتویات خود شکل و ساخت 
بخشد و از این رو برای دستیابی به معنای درونی و اصلی باید دهد و هیجان را جهت میمی

                                  

 (193: 1دست کی بودی غمان را بر کسی؟ )  خار دل را گر بدیدی هر خسی. 1

0. (1 :0318- 0389) 
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ه معنای اصلی را در بر دارد، یعنی به از محتوا و سخن آشکار گذشت و به سخن پنهان ک
داستان واقعی فرد دست یافته و آن را بررسی کرد. در داستان پادشاه و کنیزک، حکیم برای 

 آورد و با پرسش و گوش فرا دادن، کنیزککشف مشکل کنیزک محیط مناسبی فراهم می
 آورد؛ را به سخن در می

 (199: 1ک چیزها )تا بپرسم زین کنیز  کس ندارد گوش در دهلیزها
پس یابد؛ سکه این به شنیدن نوع اول اشاره دارد که به محتوای آشکار کالم دست می

حکیم درصدد آن است که از این محتوای آشکار به محتوای پنهان سخن، یعنی داستان 
 واقعی او دست یابد.

 (198: 1پرسید حال دوستان )باز می  زان کنیزک بر طریق داستان
های دهد و از آن میان از طریق بررسی نشانهها و داستان کنیزک گوش میهحکیم به گفت

اید ابتدا با گردد. بنابراین ببدنی به داستان واقعی کنیزک و گفته پنهان و درونی او آگاه می
سکوت و شنیدن فرد را به گفت و گو کشاند و به محتوای آشکار سخن او گوش فرا داد و 

نشانه هایی همچون لحن زبان و نشانه های بدنی، به معنای نهفته در در این میان با بررسی 
 اش دست یافت. سخن او یعنی روایت واقعی

 استعاره و روایت
ا به شنیدن کند. موالنآید قالب روایت را برای گفتن انتخاب میزبان وقتی به سخن در می

داستان است که معنا را منتقل  و آنچه باید شنیده شود 1کنددعوت و مثنوی را با بشنو آغاز می
 :داستان همچون ظرفی است که معنا همچون دانه در درون آن قرار داردکند. می

 ای استمعنی اندر وی مثال دانه   ای استای برادر قصه چون پیمانه
(0 :3900-0903) 

والنا م، از این روست که شودگیرد و از طریق آن منتقل میمعنا در قالب داستان قرار می
ر سراسر گزیند و دمی قالب مثنوی را که قالب داستان گویی است، برای ارائه مطالب خود بر

تا  0ندکها دعوت میپردازد و مخاطب را به شنیدن این داستانکتاب خود به نقل داستان می

                                  

 کنداز جدایی ها شکایت می  کندبشنو از نی چون حکایت می. 1

(. خود تو در ضمن 1090: 1(. گوش کن تو قصه خرگوش و شیر )0093: 1دار این داستان ) باری از من گوش. 0

 ( و ...139: 1حکایت گوش دار )
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تان داساز این طریق معنای مورد نظر خود را انتقال دهد و موثر واقع شود. او کتاب خود را با 
 گوید:کند و میآغاز می

 (39: 1خود حقیقت نقد حال ما است آن )  بشنوید ای دوستان این داستان
 ؛ یعنی نقد حال وهاستشود، بیان احوال درونی انسانهایی که نقل میروایت و داستان

ذهن انسان داستان گو و روایت  سازد، چراکهدرون آدمی، خود را در قالب داستان آشکار می
و تمایلی ویژه به ساخت دادن وقایع زندگی و بیان  1استسرا است و با داستان عجین شده

 0.مطالب در قالب روایت دارد
اید باید از داستان استفاده نمود و نبمعنی بررسی بر این اساس به منظور شناخت انسان و 

 3افت.آن دست یهنگام شنیدن داستان، در ظاهر آن غرق شد، بلکه باید به معنای نهفته در 
 (020: 0لیک هین از که جدا کن دانه را )  بشنو اکنون صورت افسانه را

برای  دارند، تحلیل زبانی مناسبیهایی که افراد از زندگی خویش بیان میتحلیل داستان
 در داستان پادشاه و کنیزک، به روشنی دستیابی به معنایی است که در ذهن آنان وجود دارد.

یری داستان در بررسی مشکالت روانی و دستیابی به فهم مسائل بیمار اشاره به روش به کارگ
است. به هنگام بیماری کنیزک و ناتوانی همه طبیبان از فهم مشکل او، حکیمی حاذق شده

یری کند، با به کارگرسد و مشکل کنیزک را که موالنا از آن به خار دل تعبیر میسر می
ن صورت که ابتدا زمینه ارتباط مناسب و همدالنه با بیمار دهد؛ به ایروش روایی تشخیص می

خواهد که داستان زندگی خود را بیان کند و با گوش سپس حکیم از بیمار می شود؛می ایجاد
عی او داستان واق های نقل شده و توجه همزمان به عالئم بدنی بیمار بهدادن و دقت به داستان

 9برد.پی می شرازو 

                                  
 (1924: 1ما از آن قصه برون خود کی شدیم ) بار دیگر ما به قصه آمدیم. 1

 (148: 0سوی آن افسانه بهر وصف حال )  الزم آید باز رفتن زین مقال. 0

 ای استمعنی اندر وی مثال دانه  ای استچون پیمانه ای برادر قصه. 3

 (3903-3900: 0ننگرد پیمانه را گرگشت نقل )  دانه معنی بگیرد مرد عقل

 پرسید حال دوستانباز می  زان کنیزک بر طریق داستان .9

 از مقام و خاجگان و شهرتاش  گفت فاشبا حکیم او قصه ها می
  (192-198: 1داشت هوش )نبض و جستنش میسوی   داشت گوشسوی قصه گفتنش می
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که قصد شرح حاالت روانی و ذهنی خود را دارد، از قالب روایت  موالنا خود آنجا
 گوید:کند و میاستفاده می

 خود تو در ضمن حکایت گوش دار  گفتمش پوشیده خوش تر سر یار
-139: 1گفته آید در حدیث دیگران )  خوش تر آن باشد که سر دلبران

139) 
ر کنند و استعاراتی که دمیهایی که افراد نقل به این ترتیب گوش دادن به داستان

د؛ تواند در فهم ضمیر آنها بسیار راهگشا باشمی، برند و تحلیل آنهاهایشان به کار میصحبت
ای شود به دقت توجه کنید تا معنهایی که نقل میدهد که به داستاناز این رو موالنا توجه می

احوال درونی است که بیان  ها وصف حال و نقدنهفته در آنها را دریابید زیرا این داستان
 :گرددمی

: 1نقد حال ما و توست این خوش ببین)  حاش هلل این حکایت نیست هین
3413) 

: 3وصف حال است و حضور یار غار )  این حکایت نیست پیش مرد کار 
1194) 

 ارتباط زبان و بدن
دا ج انسان دارای دو حیثیت روانی و حیثیت بدنی است که در عین حال این دو از هم

 نیستند:
لیک کس را دید جان دستور   تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

 (8: 1نیست )

نفس صورت است برای بدن که ماده آن است و ترکیب اتحادی دارند؛ یعنی یکی 
نابراین، شوند و در واقعیت با یکدیگر متحدند. بهستند و تنها به لحاظ تحلیلی جدا انگاشته می

 و تغییرات درونی با تغییرات بدنی همراه استسازد؛ ر بدن آشکار میروان انسان خود را د
 گذارد:اثر می از جمله نبض و چهره افرادحاالت درونی بر بدن 

 ز اندرون خود می دهد رنگم خبر  رنگ و رویم را نمی بینی چو زر؟
است چشم عارف سوی سیما مانده         حق چو سیما را معرف خوانده است

(1 :1099-1091) 
 :گوید رگ دست با درون متصل استموالنا برای نشان دادن این اتصال و هماهنگی می
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 که رگ دست است با دل متصل   که ز نبض آگه شوی بر حال دل 
هم عالماتش هم اسبابش شنید   رنگ و رو و نبض و قاروره بدید

(1 :123) 
وش فرا داستان او گداستان، حکیم حاذق به منظور تشخیص مشکل کنیزک، به این در 

 :کنداش توجه میدهد و همزمان به نبض و رنگ رخسارهمی
داشت سوی نبض و جستنش می  داشت گوشسوی قصه گفتنش می

 هوش
او بود مقصود جانش در جهان                 تا که نبض از نام کی گردد جهان
(1 :192-191) 

نی رخ گشت زرد  نی رگش جنبید و      شهر شهر و خانه خانه قصه کرد
(1 :199) 

 کند و همزمان بر بدنشود، زبان، خیال فرد را تحریک میآنجا که سخن از معشوق می 
 اش دگرگون شده و حکیم از طریقزند و رنگ رخسارهتاثیر گذاشته و نبضش تندتر می

 برد.همزمانی این عالئم و سخنان، به روایت حقیقی و مشکل بیمار پی می
 تا بپرسید از سمرقند چو قند            خود بد بی گزندنبض او بر حال 

-191: 1کز سمرقندی زرگر فرد شد )        نبض جست و روی سرخ و زرد شد
198) 

امتداد گفتار اوست و به علت هماهنگی و  ،توان گفت زبان بدنبه این ترتیب می
ور آشکار کالم، به منظبه هنگام گوش فرا دادن به زبان و محتوای همسویی زبان با بدن، 

، مشاهده و بررسی عالئم بدنی به عنوان روشی کشف محتوای پنهان و روایت اصلی فرد
کمک  های زبانی و کشف معانی نهفته در بیانتحلیل و تفسیر داده آید تا بهالزم میتکمیلی 

 رساند.
 زبان و اراده

در نگاه او، های اساسی موالنا اعتقاد به آزادی و اختیار آدمی است. یکی از مفروضه
ی و در انتخاب مسیر زندگ مجبور و محکوم عوامل معین درونی و بیرونی نیست، بلکهآدمی 

تواند آزادانه در محدوده قوانین طبیعی و ساختن خویشتن خویش، آزاد و مختار است و می
 نظارت و تسلط خود را بر امور گسترش دهد. توانایی خویش، دست به انتخاب زده و
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 (3209:9خود دلیل اختیار است ای صنم )  این که فردا این کنم یا آن کنم
گیرد و به ساختن خویش از طرف دیگر، انسان اراده خویش را در زبان به کار می

اندیشد و دست به انتخاب کند، میپردازد؛ انسان در زبان است که آگاهی کسب میمی
دهد، ویژگی ذاتی خالقیت و ارادی بودن آن ای میزند. آنچه به زبان جایگاه برجستهیم

 است که اگر فاقد چنین ویژگی بود اهمیت خود را از دست می داد. 
گرا است. او از طرفی معتقد است که دیدگاه موالنا به زبان و روایت، دیدگاهی واقع

که  کند و زبان استاساسی و فعالی ایفا میزبان در فرایند ادراک واقعیت و شناخت نقش 
دهد و از این رو با این نگاه که زبان را بازنمایی ساده به شناخت ما از واقعیت ساخت می

واقعیت می دانند مخالف است و از طرف دیگر وجود واقعیت مستقل از انسان و توانایی 
د فلسفه پست مدرن که ض کند و باانسان در نزدیک شدن و دستیابی به آن را انکار نمی

، زبانی به جای واقعیت، بر ذهنی بودن -های اجتماعیباشد و با نشاندن برساختگرا میواقع
(، متفاوت 0229، 1ها تاکید دارد )هیکسقراردادی بودن و قیاس ناپذیری این بر ساخت

 باشد.می
گره کند و با بدن و جسم مادی انسان از آن رو که در جهان مادی زندگی می

است، قادر نیست که بی واسطه زبان، حقایق امور را درک کند و اگرچه زبان از خورده
ند. تواند آن را بپوشاند و درست منتقل نکگوید، ولی به طرق زیادی نیز میواقعیت سخن می

تواند تماشا کند، اما وقتی حقیقت را در قالب کلمات انسان حقایق را از پشت شیشه زبان می
سازند، لیکن از وجوه متعددی او آورند، گرچه از یک وجه آدمی را بدان نزدیک میدر می

کند و حق گردانند. وقتی حقایق در قالب سخن در آید، شان آن تنزل میرا از آن دور می
 (: 02 )فیه ما فیه، ص شود، چنانچه گفت سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقتآن ادا نمی

لیک از ده وجه پرده و مکنف است           ف استگرچه از یک وجه منطق کاش
(9 :0494-0413) 

 مقایسه دیدگاه موالنا با فروید، اسکینر و راجرز 
در روانکاوی، فرایند تشخیص و درمان مبتنی بر گفت وگو است. فروید از طرفی در 

هم ف ای بر اطالعات زبانی دارد و آن را شاهراهشناخت آدمی و تشخیص بیماری تاکید عمده
داند و از این رو از درمان به داند و از طرف دیگر ماهیت درمان را زبانی میناخودآگاه می

                                  
1  . Hicks 
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شود؛ زیرا معالجه بیمار از طریق گفتگوی او با روانکاو صورت تعبیر می 1گفتار درمانی
در درمان روانکاوی چیزی رخ »گوید: گیرد. او در اشاره به اهمیت زبان در روانکاوی میمی

دهد مگر تبادل کلمات بین بیمار و تحلیلگر. کلمات در ابتدا جادو بودند و امروزه کلمات نمی
د تواند دیگری را شااند. با کلمات یک فرد مینیروی جادویی دیرینه خود را حفظ کرده

 انگیزانند و به طور کلی وسیلهسازد و یا او را به ناامیدی کشاند. کلمات عواطف را بر می
بل میان مردم هستند. بنابراین ما نباید به استفاده از کلمات در روانکاوی کم بها تاثیر متقا

 (.1411)فروید، « دهیم
ای که بر زبان دارد و به تاثیر تعیین کننده زبان بر آگاهی و فروید علی رغم تاکید ویژه

هن وجود ذگردد که کند ولی از این منظر از دیدگاه موالنا متمایز میناخودآگاهی اذعان می
 داند و نهایتاًناخودآگاه را مقدم بر وجود زبان و ماهیت آن را از زبان جدا می و ضمیر

داند که اگرچه از زبان تاثیر های درون فردی میوضعیت روانی فرد را متاثر از تعارض
های فردی و ذهنی و مستقل از زبان سازند، ولی پدیدهپذیرند و در زبان خود را آشکار میمی

 باشند.یم
های درونی در روانکاوی اعتقاد بر این است که در فرایند تشخیص، زبان پرده از پویائی

ای هکنیم تا به تجربدارد؛ در تالش برای بیان مواد ناخودآگاه ما از زبان استفاده میبر می
نزدیک شویم که قابل کاهش به زبان نیست؛ آن تجربه درونی، زبانی نیست و تداعی بیمار 

رچند آزادانه و رها باشد خود نوعی ترجمه است که حکایت از آن تجربه غیر زبانی درونی ه
وان ابزار دهد، زبان تنها به عندارد. در فرایند درمان که با تفسیر درمانگر و بینش بیمار رخ می

دهد و درمان درمان در ذهن رخ می»گوید: می گیرد؛ چنانچه فرویدمورد استفاده قرار می
و به سرعت بر ذهن بیمار انجام ل روانی به وسیله اقداماتی است که در وهله نخست اختال

دهد و کلمات ابزار اساسی گیرد. چنین اقدامات درمانی از طریق کلمات رخ میمی
 (.1429)فروید، « آیددرمانی به شمار میروان

های یکننده پویائشود این است که آیا زبان تنها منعکسسوالی که در اینجا مطرح می
ها های فردی است و ماهیتی جدا از آنها دارد و یا خود زبان است که به آندرونی و تعارض

دهد؟ در فرایند درمان از طریق گفت و گو، تفسیر درمانگر و بینش بیمار از واقعیت شکل می
انی زبشود یا درمانگر در تفسیر خود ساخت های درونی و فردی منجر به درمان میتعارض

                                  
1. talking cure 
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آورد؟ به عبارت دیگر آیا زبان تنها ابزار کند که تغییر را به وجود میجدیدی ایجاد می
 است؟کشف واقعیت روانی درون فردی است و یا خود عامل ساخت دهنده و تغییر دهنده

شوند؛ گیرد تنها در زبان آشکار میها را فرض میهای درون فردی که فروید آنپویائی
کار شآزاد آگاه که در جلسات تحلیل روانی توسط شیوه تداعی آناخوددرونمایه ضمیر 

ده های عادی شهمانطور که دیگر درون مایه ،های کالمی فرد بیمار هستندواکنش ،شوندمی
نیز چنان که فروید توصیف رویا (. 0،1489به نقل تودوروف 1)باختین گاهی نیز چنین هستندآ

و تعبیرات زبان است و ساخت ترکیبی آن از ساخت در واقع مصور ساختن کلمات  کندمی
و در تفسیر آن باید به تفسیر کلمات پرداخت. بنابراین چه دلیلی وجود کند زبان پیروی می

 ها را به قلمرویی ورای زبان نسبت دهیم؟دارد که همه این
ید ولی تالش فرو کنددر مجموع واقعیات مشاهده شده توسط فروید را رد نمیباختین 

ورد را م در مرزهای محدود ارگانیسم فردی و زندگی روانی فرد هابرای گنجاندن این پدیده
ائه های فروید اردهد و تفسیری متفاوت مبتنی بر نقش زبان از دادهانتقاد جدی قرار می

میان  اوتتف؛ او گاه مقدم استآت که زبان به طور منطقی بر ناخودباختین معتقد اسدهد. می
داند و آنچه را فروید از دیدگاه می تفاوت بین دو الگوی سخنرا گاه آگاه و ناخودآخود

ند. آنچه دادهد، فرایندهای اساساً اجتماعی مبتنی بر زبان میروانشناسی فردی توضیح می
عالیتی شود، در زبان که فشود درونی است و به فرایندهای ناخودآگاه نسبت داده میتصور می

بلکه  ،دپویایی روحی فرگیرد. انتقال و انتقال متقابل نه اجتماعی است شکل می-نیانسا
ا هم همراه پزشک و بیمار ب اجتماعی موجود بین پزشک و بیمار است.-کالمیپویایی فرایند 

اه گآرا به عقده ناخود -که ذاتی مراحل درمانی است روابطی -شوند و روابط میان خودمی
 (.1489 )تودوروف، کنندرافکنی میپدرانه یا مادرانه ف

است؛ او به ای با تاکید بر نقش زبان، ارائه کردهلکان از رویکرد فروید، نقد و تفسیر تازه
ای ندارد؛ به عقیده او، ضمیر گیرد عالقهناخودآگاه فرویدی که پیش از زبان شکل می

آید. می ال از زبان به وجودناخودآگاه نه فقط ساختاری شبیه به ساختار زبان دارد، بلکه اصو
 (.1310، 3داند )رایتاو ضمیر ناخودآگاه را ثمره ساختارمند شدن میل توسط زبان می

                                  
1. Bakhtin 

2. Todorov 

3. Wright 
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انسان  ؛ه انسانی وجود نداردتبه دیده لکان به طور کلی جدا از زبان، سوژه سوبژکتیوی
از  و ایست در یک زبان مشترکگیرد که واژهشود که گفتن من را فرا میآنگاه سوژه می

ت ره در دکانگونه کآ -سوژه دیگر چیزی نیستشود. طریق رابطه با دیگران فرا گرفته می
ای ونهنگرد به گکند و به درون میکه وقتی انسان خود را از چیز بیرونی جدا می -بینیممی

شم اندیوید میگبی واسطه نزد او حاضر باشد. لکان در یکی از کارهای واپسین خود می
تواند از این امر منفک باشد که او فقط اندیشم پس هستم( بی گمان نمیر من میدکارت )د

راموش ن را فآواقعیتی که او  -ن را فرمول بندی کندآتواند ن به ما میآبا گفتن ضمنی 
 .(1449، 1)ماتیوز کندمی

د، داند که به آن برسخواهد و وظیفه خود میلکان معتقد است آنچه را که روانکاوی می
خوب گفتن در برابر خوب زیستن است. خوب گفتن به معنی خوب حرف زدن نیست. 
خوب گفتن یعنی رابطه بین کلمات و وجود؛ رابطه بین کلمات و آنچه هستیم. خوب گفتن 

شخص در  ها و تغییر در جایگاهها که این خود تغییر در دیدگاهیعنی تغییر بنیادی در استعاره
(. بنابراین نقش زبان تنها کشف و آشکار ساختن نیست؛ 1388دیور، جهان را به دنبال دارد )ک

کند. در دهد و تغییر ایجاد میهای زبانی است که به معانی ساخت میبلکه زبان و استعاره
فرایند درمان باید فرد را به سخن در آورد و به گفت و گو کشاند؛ در گفت و گو، زبان به 

ت زبانی جدید و تولید معنایی متفاوت که تغییر را به آید و امکان ایجاد ساخسخن در می
 آید.همراه دارد فراهم می

تفاوت بنیادی دیگری که میان دیدگاه موالنا و رویکرد روانکاوی فروید وجود دارد 
ان داند و نهایتاً برای انساین است که فروید زبان را مقهور و تحت تسلط عوامل دیگری می

اند و دگیرد؛ در حالیکه موالنا زبان را عامل اصلی شکل دهنده انسان میای در نظر نمیاراده
داند، بلکه معتقد است که انسان موجودی در عین حال آن را تحت تسلط چیز دیگری نمی

 گیرد. ای ارادی به کار میمختار و آزاد است که زبان را به گونه
ی در درون فرد را فرضی گرایی راجرز همانند فروید وجود ذهن شخصیکرد انسانرو

گیرد، ولی او برخالف فروید که بر فرایندهای ناهشیار متمرکز است، اهمیت مسلم می

                                  

. Matus 
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ایی این تجارب به تنهای برای تجارب ذهنی آگاهانه قائل بوده و معتقد است که برجسته
 .کننده رفتار هستندمسئول نهایی هدایت

ازنمایی عوامل درونی است و ماهیت شود که وظیفه زبان بدر هر دو رویکرد فرض می
شود با نظریه خاص خود آن را مشخص ذهن از توصیف زبانی آن جداست و لذا تالش می

اختی به شنهای روانسازند. به جای فرض گرفتن درونی ناشناخته به نام ذهن و ارائه تبیین
گاه موالنا ذهن در دید باید به خود زبان توجه نمود، چرا کهمنظور توصیف محتوای آن، می

گفتار هرگز بازتاب ساده  از زبان جدا نیست و زبان وظیفه بازنمایی چیزی درونی را ندارد؛
و بیان چیزی که از قبل وجود داشته و داده شده باشد نیست. گفتار همواره چیزی را که 

شود، و آنچه به عنوان فرایندهای درونی ذهن مطرح می فریندآتر وجود نداشته است میپیش
 دهد.واقع در فعالیت زبانی رخ می در

گرایانه، اسکینر با فرض گرفتن وجود ذهن و عوامل ذهنی برخالف رویکردهای ذهن
درونی جدای از زبان و درنظر گرفتن زبان به عنوان نمادی حکایتگر از دنیای ذهنی و درونی 

ی عالی ذهن خوانده ورزد. او معتقد است آنچه معموال فرایندهافرد، اکیداً مخالفت می
شود، تعدادی فرایندهای رفتاری است و تفکر اغلب رفتار کالمی است؛ یعنی آنچه تفکر می

دهد به است که در سطح ضعیفی رخ می -تکلم درونی -گیرد، تنها نوعی رفتار پنهاننام می
فتن ر گرباشد. در نظصورتی که برای دیگران قابل مشاهده نیست و گوینده، شنونده نیز می
ی از رفتار مشخص اتفکر به عنوان گفتار بی صدا تنها یک نوع فعالیت پنهان را به عنوان گونه

رفتار کالمی پنهان،  کند که از نظر اسکینر تمایز مهمی با رفتار آشکار ندارد؛ ولیمی
جایگزینی برای ذهن به عنوان دلیل درونی نیست، زیرا اسکینر رفتار کالمی پنهان را علت 

داند، بلکه همانند سایر رفتارها خود معلول متغیرهای مستقل از خود عملکرد رفتارها نمیسایر 
 (.1491اش بیرون از ارگانیسم است )اسکینر، است که این متغیرها بخش عمده

گرایانه، در دیدگاه اسکینر، در تبیین کالم بیرونی یا درونی نباید برخالف رویکرد ذهن
خ کالمی ای که به وسیله پاسدر سطح دیگر متوسل شد؛ معنا و اندیشهای به هیچ معنا و اندیشه

شود، به هیچ وجه خود کالم نیست، بلکه تنها متاثر از مجموعه شرایط تعیین کننده بیان می
دهند. از این روست که اسکینر نهایتاً عامل خارجی است که کالم و معنای آن را شکل می

ای تهداند و انسان را به عنوان جعبه بسل عینی و بیرونی میاصلی شکل دهنده به رفتار را عوام
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نهان که به درون جعبه نگاه کنیم تا رفتار پ گیرد که جهت شناخت او نیازی نیستدر نظر می
 را شرح دهیم.

در مقابل موالنا اگرچه در این وجه که تفکر نوعی سخن گفتن است با اسکینر توافق 
ای برای زبان قائل است و آن را به عنوان عامل ت ویژهدارد ولی برخالف اسکینر، اهمی

گیرد که تحت تسلط عوامل عینی و بیرونی نیست، بلکه تحت اراده انسان مستقلی در نظر می
عوامل عینی و بیرونی نیز تنها پس از معنا بخشی و تفسیر زبانی  پردازد وبه نقش آفرینی می

 شوند.موثر واقع می
گیرد ولی همانند رویکرد شناخت انسان، زبان مورد مطالعه قرار میدر این نگاه برای 

و دلیل  مل اصلیگرایی، سخن به منظور دستیابی به چیز دیگری که عاروانکاوی و انسان
گیرد، بلکه سخن خود عامل اساسی است که رود، مورد بررسی قرار نمیرفتار به شمار می

 دهد.همه چیز در آن رخ می

 یریبحث و نتیجه گ
 عامل سومی است زبان ،محیطی -بیرونیعوامل شخصی و  -در کنار دو دسته عوامل درونی

و  ستقالل بر هر دو تاثیر گذار استدر هیچ یک از این دو دسته قرار نگرفته و در عین اکه 
 سازد.ارتباط میان جهان عین و ذهن را میسر و معنادار می

ظه است. ل مالحرگرایی و روانکاوی نیز قابتاکید بر اهمیت و نقش زبان در مواضع رفتا
اند، اهمیت و نقش آن را نون اصلی خود را زبان قرار ندادهها کاهر چند این دیدگاه

کند و های مختلف علم اشاره میاند انکار کنند. اسکینر به نقش زبان در حوزهنتوانسته
رسی تر از بریز اساسیکنیم که در این زمان هیچ چگوید ما در عصر کلمات زندگی میمی

(. او 0229، نویسد )اسکینرفرایندهای زبانی نیست و از این رو کتابی به نام رفتار کالمی می
ای برای با این دیدگاه سنتی به زبان که آن را نشانه و نمادی از اندیشه و معنا و تنها واسطه

ی و تحویل تفکر و برخداند اکیداً مخالفت ورزیده و با رد مفهوم ذهن دسترسی به ذهن می
ت و از اسها را در زبان و گفتار قرار دادهشناختی به رفتار، جایگاه عمده آنفرایندهای روان

ای که در تجدید (. مساله1491است )اسکینر، از رفتار کالمی به آن ها پرداختهچشم اند
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و گفتار به منزله  زبان 0و ویگوتسکی 1نظرهای بعدی به عنوان مثال در کارهای لئون تیف
 است. به طوری که ویگوتسکیبخش مغز و متعاقب آن رفتار قلمداد شدهعامل اصلی نظم

 ؛آیدها به وجود میبلکه با کمک آن، شودها بیان نمیتفکر در قالب واژه کندبیان می
ت و واژه را کلید فهم ماهی زندتاکید میزبان و اندیشه مهر  درهم تنیدگیسان وی بر بدین

 (.0210)ویگوتسکی،  کندآگاهی انسان تلقی می
روانکاوی موضعی دوگانه در این زمینه دارد؛ از طرفی فروید بر فرایندهای درون روانی 

رح این طاست. او با ای برای زبان قائل اهمیت ویژهکند و از طرف دیگر و فردی تاکید می
ه شود و در اشاربنیانگذار گفتار درمانی شناخته می است، 3مساله که ماهیت درمان، گفتاری

دهد در درمان روانکاوی چیزی رخ نمی»گوید: به تاثیر شگرف کلمات در تحول انسان می
برای نشان دادن نوع (. فروید 1411)فروید، « مگر تبادل کلمات بین بیمار و تحلیلگر...

آنچه  ؛باشدبرگی از کاغذ پوشیده شدهکند که با قالبی از موم را تصور می ،کارگزاری زبان
 ؛شودگذارد و بالفاصله محو و نابود میشود اثری بر آن باقی نمیبر روی کاغذ نوشته می

درحالیکه اگر برگ کاغذ را کنار بزنیم خواهیم دید که تمام مطالب نوشته شده بر روی قالب 
حالتی چون ذهن آگاه  ،ضمیر ناخودآگاه و کاغذ موجود ،اند و این قالبمومی حک شده

. به این ترتیب فروید به تاثیر قابل توجه زبان بر ضمیر ناخودآگاه (1383، )موللی ما را دارد
کند. همچنین در این رویکرد، زبان، شاهراه اصلی دستیابی و شناخت عوامل ذهنی اذعان می

 آید.و ناهشیار به حساب می
ین زبان تکلم ااو معتقد است  دهد.د ارائه میتفسیری نوین از فروی با تاکید بر زبان، لکان

اه گآاز نظر او ضمیر ناخود. است که عاملیت اصلی را داراست و بر ما تسلط و غلبه دارد
ساختمانی چون ساخت زبان داشته و عینا منعکس کننده نوع سیستمی است که زبان تکلم 

و به خصوص در -بان واجد آن است. ذهن ناخودآگاه همواره از طریق فنون مکنون در ز
تجلی پیدا کرده و ساختمان ماهوی خود را ظاهر  -اندشعر که مجاز و استعاره از آن جمله

 سازد.می
رویا بدان نحو که فروید به کشف آن نائل آمد در واقع مصور ساختن یا به صحنه 

 کند.گذاردن کلمات و تعبیرات زبان است و ساخت ترکیبی آن از ساخت زبان پیروی می

                                  
1. Leontiev 

2. Vygotskij 

3. talking cure 



 51                                             ...زبان در تعیین موالنا درباره نقش یدگاه)د یزبان یاانسان به منزله مساله

 

ویا محتویات یک ر و شودزبان است که تحریف می ،آنچه در تفسیر خواب مورد نظر است
گیرد و روانکاوی چیزی جز ای از معماهای کالمی است که حالت ایهام به خود میمجموعه

ت گاه عین زبان تکلم است ولی زبانی اسآفراگیری استماع واقعی زبان نیست. ضمیر ناخود
ر رسد، چه ما به طودر عین کارگزاری مداوم به ندرت به گوش ما میکه پیام آرزومندانه آن 

 .(1383، توانیم داشته باشیم )موللیعادی استعداد استماع آن را نمی
ن سازد، توانایی سخآنچه انسان را انسان و از سایر موجودات متمایز میموالنا  دیدگاه در

د و کناشاره می« یوان ناطق استح ،انسان»به این تعریف از انسان که او  گفتن اوست.

 .(018 )فیه مافیه، ص« انسان عبارت است از اندیشه و مابقی استخوان و ریشه است»گوید می
و این  ردگیباشد را به معنای سخن میفصل و مقوم نوع می ذاتی انسان و کهاو اندیشه و نطق 

مواره، در معتقد است انسان همنظور از سخن تنها قوه بیان و گفتار نیست؛ بلکه موالنا  یعنی
حال سخن گفتن است و ذهن انسان از زبان او جدا نیست و شاید از این روست که بهر فهم 

ر دانند، در ابتدا از سخن به اندیشه تعبیعوام که سخن را تنها به معنای گفتار بیرونی می
 است. کرده

انسان قائل است و زبان را ای برای زبان در هستی همچون موالنا اهمیت ویژه 1هایدگر
برد و (؛ او در این زمینه تعابیر بسیار مشابهی را به کار می1443)هایدگر،  داندخانه وجود می

ه از گوییم... انسان به سبب سخن گفتن است کما پیوسته به طریقی سخن می» ... می گوید: 
ن ادر به انسان بوداست و این سخن گفتن است که انسان را قحیوان و گیاه متمایز شده

ر، )هایدگ« ترین همسایه بودن انسان است. ما همه جا با زبان مواجهیمسازد. زبان نزدیکمی
0221 .) 

کند موالنا در توصیف و تبیین جایگاه زبان در هستی انسان، زبان را به آفتاب تشبیه می
زبان را رسد نظر میاند. به چیز از آن روشن و گرم و زندهکه همواره و همه جا هست و همه 

بینیم، توان همانند کرد نور است؛ چرا که همه چیز را به نور میبه تنها چیزی که در جهان می
توان دید. نور خود روشنگر خویش است؛ آنچنان روشنگری که اما نور را جز به نور نمی

 گفت که ما همهتوان ماند. درباره زبان نیز میکند اما خود پنهان میهمه چیز را پدیدار می
 توان شناخت. هستی در زبان آشکار وشناسیم، اما زبان را جز به زبان نمیچیز را به زبان می

                                  
1. Heidegger 
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ینانی، یابیم )ابراهیمی دگردد و با زبان است که ما در پهنه بیکران هستی حضور میظاهر می
وان فهمید، زبان تای که مینمایاند و هستیجهان خود را در زبان می 1. به گفته گادامر(1342

 (.0229هاست )گادامر، است و اصوال زبان واسطه عام همه فهم
رشی نگ اندیشه و یا این تصور صحیح نیست که ابتدا در ذهن آدمیدر دیدگاه موالنا 

. شود فادهاستز و اعالن آن اهای زبانی برای ابرگاه از نشانهنسبت به جهان شکل بگیرد و آن
بلکه دنیای ذهنی هر فرد سرشت زبانی دارد و در  ،بر زبان او مقدم نیست انساندنیای ذهنی 

 . یدآنچه فهم می شود به شکل زبانی به فهم در میآهرو گیرد زبان شکل می
واره و فهم ما از جهان هم زبان، جهان را ساختهزبان تنها گزارشگر و بیانگر جهان نیست؛ 

ادراک  شود وناً در تصور و فهم ما منعکس نمیفهمی است مبتنی بر زبان. هیچگاه جهان عی
کل ن را شآنچه تجربه و معنای آنیست. هرگز تماس صرف ذهن با ابژه حاضر  ما از یک شی

ی . هر نوع ادراک و فهم، جنبه تفسیررودن به کار میآزبانی است که برای توصیف  ،دهدمی
دهد. به منظور ادراک، توصیف و به کارگیری واقعیت بیرونی دارد و تفسیر در زبان رخ می

م کلی، و دستیابی به مفاهی وریمآباید آن را به قالب مفهوم معینی در به منظور مقاصد عملی، 
گذاری است و مفاهیم تنها در قالب صورت های زبانی و نامنیازمند استفاده از پیش فرض

کند برای ما مقدور نیست که تاکید می 0ویتگنشتاینیابند و ظاهر می شوند. زبانی هویت می
از زبان بیرون برویم و از خارج نسبت بین زبان و واقعیت را ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا زبان 
به حدکافی نماینده واقعیت هست یا نه؛ چون نقطه غیر زبانی و برتر از تجربه وجود ندارد که 

 (.0222، 3ت زد )مگیاز آنجا بشود به اینگونه ارزیابی دس
 ت شناختیکه فردی و زیسمستقیم آن وجود تجربه البته موالنا واقعیت مستقل از انسان و 

یک . ماندتجربه چیزی است که همواره دست نیافتنی باقی میکند، اما این است را انکار نمی
رار کویژه و خاص است و ت است،تجربه زیسته بدان گونه که برای شخص معین زیسته شده

 به هیچ وجه قابل انتقال به غیر نیست؛ فرایند معنی بخشی به این آید وپذیر نیز به شمار نمی
 سازد، فرایند گذار از مرحله تشخص بهتجربه خاص و آنچه تجربه را تجربه و قابل فهم می

ه توان گفت در سخن است کپذیرد. بنابراین میمرتبه تعقل است که در زبان صورت می

                                  
1. Gadamer 

2. Wittgenstein 
3. Magee 
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آید و معنی و مفهوم خود را به دست آورده زیسته از خاص بودن به عام شدن در میتجربه 
و قابل انتقال به غیر خواهد بود. زبان به حسب ذات و طبیعت خود تعمیم پذیر و فراگیر است 

 گوید در جهان تجریدیرود و شخص به مجرد اینکه سخن میو از محسوس به معقول فرا می
 (.1342دارد )ابراهیمی دینانی، یو عالم کلیت گام بر م

سازد. گیرد را فراهم میزبان امکان اندیشیدن که به مدد مفاهیم کلی و عقلی صورت می
زبان محمل اندیشه است. اندیشه یک فعل است؛ یعنی اندیشیدن، و اندیشیدن یعنی سخن 

آنچه  ؛ پسآورندهای مختلف اندیشه را به ارمغان میهای مختلف زبان، شکلگفتن. صورت
شود چیزی جز سخن گفتن درونی نیست و موالنا به تصریح در فیه ما فیه اندیشه خوانده می

 کند. افالطون نیز، اندیشه را به کالم معنی می«ایای برادر تو همه اندیشه»در معنی جمله 
ه کفکر و سخن هر دو یک امرند، با این فرق » گوید داند و میاندیشه را جدا از زبان نمی

یله نامیم. فکر هنگامی که به وسکند فکر میی صدا با خود میگفت و گویی را که روح ب
 (.1383)پژوهنده؛  1«شودآید، سخن خوانده میصدا از راه دهان بیرون می

امی که من با هنگ»کند: ویتگنشتاین معتقد است اندیشه از بیان جدا نیست؛ او تاکید می
، )ویتگنشتاین« دهای لفظی جریان ندارنذهن من عالوه بر بیاندر ها اندیشم معنازبان می

فکر کردن چیزی جز عمل کردن با تعبیرات لفظی نیست و ( بنابراین در نگاه او نیز 1498
  .(0222)مگی،  کندزبان در همه کنج و کنارهای تفکر بشری رخنه می

ز عواطف و هیجان نیدهد، به زبان همانگونه که به اندیشه، شناخت و تجربه ساخت می
، به شودجهت می بخشد؛ زبانی که با آن می اندیشیم و زبانی که تجربه در آن واقع می

دهد و بر بدن که با نفس انسانی متحد است، تاثیر می گذارد و موجب احساسات ما شکل می
 شود.تغییرات فیزیولوژیایی می

ام امیال و نیازهای انسان نیز با ن؛ نچه به انسان منسوب است شکلی زبانی داردآهر اساساً 
جربه شخصی ت زیرا حیوان صرفاً؛ ن متمایز استآو با نوع حیوانی  گذاری، صورتی زبانی یافته

 از سطح ،دمی در هر بار نامگذاری هر ادراک و تجربهآولی  ،کندنی را تجربه میآویژه و 
اثر جتماعی است متانی که امری او از ساخت زبرود تجربه فیریکی و شخصی فراتر می

 شود. می

                                  

 (099، بند 3/1990رساله سوفسطائی )سوفیست( ) .1
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آید. نفس انسان در کودک، همگام با رشد زبان، به وجود می در جریان رشد« من»
یز گیرد که این موارد نها و تجربیات فردی او شکل میجریان ارتباط با دیگران، اندیشه

ز بیرون ا»توان همگام با ویتگنشتاین گفت دهد، پس میچنانچه گفته شد در زبان رخ می
 (.1498 )ویتگنشتاین، «گیردزبان منی شکل نمی

از آنجا که تجربه، اندیشه، احساس و هیجان و اساسا ذهن انسان جدا از زبان نیست و 
ه زبان توان نتیجه گرفت کآید، میآدمی و رفتار او به شمار می« من»زبان عامل تعیین کننده 

وانی اساسی در شکل گیری آسیب راست که وضعیت روانی فرد را تعیین ساخته و لذا نقش 
 و درمان دارد.

آید؛ یعنی آسیب در ساخت و آسیب و درمان به شمار می زبان از طرفی علت صوری
اخت پیدا زا در آن سگیرد؛ زبان قالبی است که اندیشه و خیال آسیبصورت زبانی شکل می

 الم، عامل بهه این معنی که کشود؛ بکنند و از طرف دیگر علت فاعلی محسوب میمی
است. زبان خود عملی انسانی است که توانایی آن را دارد که اندازنده و تغییر دهندهراه

 برانگیزاند، تنظیم نماید، تحول ایجاد کند، بیافریند و یا تحریف کند.
ه نوعی گیرد، بگوییم انسان موجودی زبانی است و هستی او در زبان شکل میوقتی می

اجتماعی( زبان به طور بنیادی کیفیتی بیناذهنی )کنیم، زیرا ان تاکید میبر اجتماعی بودن انس
کل در بافت گفت و گویی ش دهدتولید و دریافت معنا که اساس زبان را تشکیل میو  دارد
ا ؛ به عبارت دیگر زبان از رابطه بسخن استحاصل کنش متقابل بین افراد همگیرد و می

 در یک زبان مشترک و از طریق رابطه با دیگران فرا گرفته دیگران جدایی ناپذیر است و معنا
 .شودمی

سخن گفتن یعنی با کسی صحبت کردن؛ سخن گفتن صرفاً بیان موضوع خواسته شده 
ه چشم گوییم، حتی قبل از اینکبرای خود نیست، بلکه برای کسی است که با آن سخن می
ن به است. سخن گفتگفتن نهفتهما مواجه با فرد دیگری شود؛ چنین امری در بطن سخن 

. (0228فضایی با مرکزیت من تعلق ندارد؛ بلکه به فضایی با مرکزیت ما متعلق است )گادامر، 
بدین ترتیب انسان ماهیتی گفتگویی دارد؛ زیرا همواره در حال گفتگو است و در این گفتگو 

از دیدگاه  بلکه دهد. گفتگو تنها به شکل بین فردی و شفاهی نیست؛خویش را سامان می
آید، مخاطبی ذهنی برای هنگامی که در دنیای درونی خویش به سخن در میموالنا انسان 

گیرد و از طریق زبان به صورت گفت و گوهای درونی و خاموش، خیاالت، خود در نظر می
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ر دهد و تاثیبر این اساس آنچه انسان را شکل می دهد.افکار و احساسات خود را سازمان می
شود و االذهانی محسوب میده بر احساسات و اعمال وی دارد، زبان است که امری بینعم

ن گیرد و برای شناخت انسان باید به مطالعه زبادر بافتی اجتماعی و گفتگویی شکل می
 پرداخت.

به منظور فهم زبان و دریافت مضمون آن باید سخن را به گفتگو در آورد تا بتوان به 
ره آماده به سخن در آمدن است، گوش فرا داد و این امر مستلزم شنیدن سخن نهفته که هموا

آورد. الزمه شنیدن، سکوت فعاالنه است؛ شنیدن و پرسش گری، زبان را به سخن در می
درونی و بیرونی است؛ باید با توجه و سکوت بیرونی مخاطب را به گفتن دعوت نمود و با 

ه و شنیدن را سامان داد تا بتوان به معنا و سکوت درونی، هیاهوی درون را خاموش ساخت
 مضمون اصلی سخن دست یافت.

گوید راز من از سخن یک معنای آشکار و یک معنای پنهان را در بر دارد. موالنا می
سخن من جدا نیست ولی هرکسی توانایی دستیابی به معنای پنهان آن را ندارد. همانطور که 

خواهد بگوید فتار ادا شده همواره از آنچه شخص میگوید گ( می1449، 1)گروندن گادامر
ا گفته تواند آنچه رافتد و شخص تنها هنگامی میقب میباید بگوید، کلمه درونی، عیا می

 شد بفهمدکه آن را از کلمه درونی نگفته در پشت سر آن استنباط کند.

د داستانی است که فرموالنا معتقد است آنچه معنای اصلی سخن را در بر دارد روایت و 
کند. آدمی تمایل دارد که در قالب داستان به بیان احوال درونی خود بپردازد. در بیان می

نای بخشد و از این رو معورای محتوای آشکار سخن، روایتی پنهان گردیده که به آن معنا می
که دانه معنی  تایسپنهانی که باید شنیده شود، داستان واقعی فرد است. داستان همچون پیمانه

 توان به معنا دست یافت. را در بر دارد و با گوش سپردن به داستان است که می
ها تا عمق بدن آدمی نفوذ و جریان ها صرفا برساخته ذهن آدمی نیستند؛ داستانداستان

ن ستکنند و بیمار داستان هایی بیمار برای زیدارند. داستان های بیمار، تن آدمی را نیز بیمار می
دهند و ذهن و زبان، روایت و استعاره همانطور که به آگاهی ساخت میآفریند. خود می

بدنی  –گذارند. آسیب، امری ذهنی سازند، بر بدن او نیز تاثیر میماهیت انسان را تعیین می
 .سازداست و در بدن نیز خود را آشکار می

                                  
1  . Grondin 
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رتباط کند و با دنیای بیرونی ا؛ در قالب زبان تجربه میاستآدمی در زبان سکنی گزیده
.آنچه آگاهی و دهدبه اندیشه او ساخت و صورت می است که زبانسازد و برقرار می

سازد و در نهایت گیرد و در زبان خود را آشکار مینامیم در زبان شکل میناخودآگاه می
بنابراین  و فتداتمام اتفاقات در زبان میدهد. زبان است که به هیجان و رفتار انسان جهت می

گفتن  سخن در حال وارهانسان بنا به ویژگی انسانی خود همواقعیت انسان امری زبانی است. 
افکند. هستی انسان ساختاری زبانی دارد و آدمی و خود را در زبان میاست  شبیان خوی و

ن ذه شناسی نهتوان گفت موضوع روانکند. از این رو میاش عمل میبر اساس شرایط زبانی
شود از زبان جدا نیست و ذهن نامیده میآنچه و فرایندهای ذهنی و نه رفتار است.  چرا که 

ان دهنده رفتار، زبهای زبانی هستند و عامل اساسی شکلفرایندهای ذهنی در واقع فعالیت
مطالعه قرار  ابژه زبان مورد بایدباشد. پس به منظور دستیابی به سوژه انسانی و شناخت آن، می

 گیرد.

 منابع

 . تهران: هرمس. فلسفه و ساحت سخن(. 1342ابراهیمی دینانی، غالمحسین. )
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