خاموشی و سکوت
سم
«لو ال تکثیر فی کالمکم و تمریح قلوبکم لرأیتم ما رأیت و عتم ما سمعت»

گر نبود زیاده گویی شما و آشفتگی قلوبتان ره آینه می دیدید آنچه را من می بینم و می دینشید آنچه را من می شنوم.
حضرت محمد(ص) 

جز جمال مطلقت رد شیپ نی

مرغ حقم نغمه ایم شیب نی

خوش هم آوازیم رد ذکر ن گار

ره دو هم رازیم رد شب اهی اتر

ساز یک اتر دگر کوکو ستی

آنچه می گوید هن کو آن هوستی

هوی من با هوی او آمیخته است

اکش من با اکش شبنم ریخته است

رد سپیده ره دو آوا سر دهیم

نغمه ای یکتا ز دو پیکر دهیم

دست تو رب انی من ره جا هک سود

نفخه رحمانی عشق تو بود
نیستم جز عاشق انیی خویش

ساز یکتارم ندا رم نغمه شیب
حضرت استاد

 .#عزیزا! به راستی که بلندای زبان سکوت از غرش رعدها بیشتر است،
آدمی در برابر این همه عظمت و جمال همچون قطره ای که در دریا محو می
شود ،حیران می گردد ،گم می شود ،گمشده را دیگر زبان نیست تا چه بگوید؟
درد دار را بین که در این حیرانی و سرگردانی ،خاموشی را ترجیح می دهد.
(عبادت عاشقاهن ص)73

اقفیه سنجم ولی دلدا ر من

گویدم مندیش جز رخسار من

خوش نشین ای اقفیه اندیش من
غی نط غی ی سج
ر ق و ر ا ما و ل

اقفیه دولت تویی رد شیپ من
صد زهاران رتجمان خیزد ز دل

 . #یكي را كه مدت ها در سكوتي عمیق فرو رفته بود گفتم چه چیز تو را
مشغول داشته؟ گفت حق؛ و سپس این آیت را خواند:
« ذلك با ّن هللا هوالحق و ا ّن ما یدعون من دونه الباطل»
( عبادت عاشقاهن ص)49
صه دنیا فرو روي یا در حسد جاه و
 . #خاموشي آن نیست كه به فكر و غ ّ
مال دیگران باشي ،بل آن خاموشي و سكوتي كه به قلب و جان خویش بنگري
و آن را از غفلت و عدم رضایت باز داري وآنچه در هر لحظه از فیوضات
ربّت مي رسد نظاره گر باشي وآمیزش كمتر تا از آفات زمانه نیز در امان
(سارغسحرص)811
ماني .
 . #اگر اندیشیده سخن گویي ،گفتار خواه و ناخواه كوتاه شود كه خوبان كم
گویند و گزیده و از اندكشان جهان پر .تو نیز اگر خواهي با ایشان باشي :
(تحلی 2ص)29

كم گوی و گزیده گوی چون رد

ات ز اندك تو جهان شود رپ

 . #بسا از جمله اي كه در جمعي گفتي و روزها سرگرم ماني و از فراغت
باز ایستي .بسا از گفتني صد شنیدن یابي .بسا از كالمي هزار پیام شنوي .بسا
از گشایش بحثي جمعي را به جنجال كشي .لب بر هم نه و از هزار فتنه در
(همان ص)22
امان مان!
 . #اگر این عادت بر تو مستولي شده كه دهانت بدون اذن قلبت به سخن
پردازد ،گوش دار تا نسخه اي نویسم! این عادت از زبان باز گیر و تا ملولش
نیابي عادتي دیگر بدو آموز .عادتش ده مادام به ذكر مشغول شود كه این
عضله سرخ روي ،با همه چاالكیش ،به دو كار نتواند پرداخت.

(همان ص)22

 . #در حضور عالم و عارف تا خاموش و ساكت نباشي ،بهره نبري و همه
این خاموشي ها وسیله اي بود تا تو را در حضورمحبوب برد .آنجا كه حضور
و شهود بر تو ظاهر شود خواه و ناخواه خاموش شوي كه این مقام مقام هیبت
است.

(همان ص)23

 . #باش كه ادب سكوت را نه تنها در ظاهر كه در باطن نیز رعایت كني كه
بسا در بیرون اهل سكوتي و در درون یك دنیا جنجال داري .در جنجال بیرون،
به خلوت درون توان آمد؛ ولي در غوغاي درون به كجا پناه بري؟
(همان ص)23
 . #بسیار مواهب كه در خاموشي به دست آید .ذكر خفي و توجه قلب و ادب
حضور و استفاده از محضر بزرگان و تفكر و انس همه و همه در خاموشي
(زتكی ص)822
باشد.
 . #آنجا كه بزرگ و عارفي از كالم خویش فیض بخشد آنجا فیضان رحمت
است و سخن گفتن تو آنجا زحمت .باش تا سفره دلت را در چنین رحمت
گسترده نگه داري تا عمري از نعمت بهره بر گیري.

(همان ص)822

 . #هر سخن كه در آن نه فایده آخرت بود و نه دنیا آن گفته لغو بود و تا لب
از این گونه سخنان نبندي انوار معرفت در دل تو ظاهر نشود.

(همان ص)822
 . #ما توصیف چیزی نکنیم .جز با گفتار و نوشتار ،و گفتار و نوشتار ما از
برکت ساخت جمالت است و جمالت ما مفرداتش کلمه و این کلمات را بشر در
شأن خود و اطرافیان خود وضع نموده و هیچ کلمه و یا جمله ای توصیف حق
تعالی را آن طور که شایسته اوست در بر ندارد .زین رو فرموده اند:
ف هللا ک َّل ِلسانه) (هر آن کس خدا را شناخت زبانش از گفتار باز
( َمن َع َر َ
ماند)(اصول کافی ،امام علی(ع ))
(پیک مشتااقن ص)229

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
 #سکوت چه اندازه در پیشرفت انسان تأثیردارد؟

جواب

سکوت از غیبت و ردوغ و تهمت هک همه گناه است و ربای سالک ضروریست هک از رهلغو نیز دوری کند و
لغو آن سخنی است هک هن افیدۀ دنیا رد آن باشد و هن افیدۀ آخرت  ،هک متأسفاهن اکثرمجالس ما رپ از این سخنان
است .

ولی آنجا هک باشد جای گفتار خموشی آورد صد نقص ردکار

