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   یازدھمجلسۀ

  1383دفتر ششم، بیت 

  ":دو ھنِقصۀ سلطان محمود و غالم"

  .آوریم می" نیستی"ابتدا ابیاتی را پیش از داستان، در خصوص بحث 

  بریاِ کِه در بارگاهَنیست ر                فنا         تا نگردد او،ھیچ کس را

   نیستیعاشقان را مذھب و دین     ن نیستی           ای؟ فلکِچیست معراج

ِچون شنیدی شرح بحر ن   بر این بحر ایستی تا ، دایم  کوش           یستی     ِ

  نشان است و تھی است  و بی    که خأل، آن نیستی است    کارگاهِچون که اصل

اینکه تا کسی فنا نشود، یعنی بر خود و نفس نمیرد، در بارگاه . گوید میسخن " خود"و نبود " نیستی"در این ابیات از اھمیت 

منظور از اینکه . بد حقیقت را دریاتواند میان فنا و مرگ بر خود متحقق نشود، نکبریا راه ندارد، و در واقع تا زمانی که در انس

.  به بارگاه کبریا راھی نیست، ھمین است، یعنی حقیقت و عشق را در نخواھد یافت راانسانی که فنا نشده است گوید می

پس . برد میھمان عشق و حقیقت است که ، یعنی به آن حالت زیبای درونی برد میھمین نیستی است که انسان را به معراج 

 ،زیرا که اصل کارگاه ،بمانینیستی باقی  ِدریایبکوش تا در این  آن را شنیدی، ِحال که وصف بحر نیستی و عمق! تو ای انسان

  .ن استّنشان و تھی از ھر گونه تعی  بی، و حقیقت،آن نیستی است

 زندگی و زنده . است"من"و " خود "ِا و فقر در عرفان که به معنای نبودنیستی، فنی دیگر ھم یاد شده، مانند ھا شکلاز مردن به 

یعنی اگر ذھن نباشد و من فکر نکنم که من . ًاصوال بستگی به تحرک و فعالیت ذھن دارد ،، یا ھمان نفسSelf من، خود، بودن

فکرم دارم به خودم من با . ستمًمن نیستم، من ھیچ ھستم و حتی اصال ھیچ ھم نیستم، بلکه عدم ھ آنگاه، چنین و چنانم

آبرو یا با آبرو  تم، یا من حقیرم و بدبختم، من بی خوشبخ که من چنینم و چنانم، من متشخص ھستم یابخشم ِھستی ذھنی می

متوجه باشید که این . ی وجود نخواھد داشت"من"، اگر من اندیشه نکنم، فکر نکنم که من چنین و چنانم، آن وقت ...ھستم و

 رنج و ،رد، متوجه شوید که بودن این نفس سراسرُبخشد، باید بر این نفس م  شما زندگی می"ِمن"ًائما دارد به نفس و فکرھا د

ھمگی در یک معنا قرار دارند و  ،بنابراین فنا، نیستی، عدم و مرگ و مردن. بدبختی و گرفتگی و قالب و اسارت روح و روان است

  .مترادف ھستند

َار کار                  نیستی جویِجمله استادان پی اظھ   )شکست، کنایه از خرابی(ِ انکسار ِند و جایِ
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َ    کارگاھش نیستی و ال بود           د    َمَ ص، استادانِم استادَرَالج ُ  

  ر استَ حق و کارگاھش آن سِ  کارتر است        افزون،ھر کجا این نیستی

َطبق           چون ھست باالییننیستی َردند درویشان سبق ُر ھمه بَ ب  َ   )اش فقیر به معنای عرفانی: درویش(، )پیشی گرفتن: سبق بردن(َ

مام کسانی که ھنری دارند و در آن استاد ھستند، برای اظھار و روشن کردن کارشان، برای اینکه بخواھند ھنرشان را نشان ت

، دنبال جایی ھستند که خراب  به دنبال نیستی ھستند؟ نیستی جویند و جای انکسار،کنند میدھند و متجلی کنند، چه کار 

ً که از آن مثال یک کمد یا در کند میای شکسته و ساخته نشده را پیدا  خواھد ھنرش را نشان دھد تخته می اگر نجار .باشد

، عشق، ھیچ یا ھر  اسمش را خدا بگذارید یا حقیقت، عدمخواھید میِبنابراین استاد استادان ــ  .جوید بسازد، جای انکسار می

 ھم او. است ھم ھمین او ِکار، کند مییاد ) صمد(ِاسمی دیگر ــ و در ھر حال آن حقیقت و عشق که از آن با نام استاد استادان 

شد و در آن نیستی باشد با" ال" و به دنبال جایی که آید می ھنرش را جاری کند، به ھمین سبب خواھد میھنری دارد که 

این نیستی بیشتر باشد و بر این  ھر کجا. کند می و شروع به پیاده کردن کارش آید می آنجاست، آنجاست که گردد، کارگاھش می

که  آنجااز . آورد میبه سمت او رو د داشته باشد، آن موقع است که این حقیقت خود به خود  کاذب و نفس، خرابی وجوِخود

ر است که درویشان ھمیت قرار دارد که باالیین طبق است، به ھمین خاطنیستی و عدم در باالست، به طوری که در این درجه از ا

 خود و زنگارھا را تجربه کند، آن موقع است که از لحاظ روحی روانی ِفقر عرفانی و نبود، گیرند، یعنی اگر انسان از ھمه پیشی می

  .خیلی باال قرار خواھد گرفت

ِطمعِ نیسَابا  ؟    زو پرھیز چیست ،)ال است( چون امیدت الست ْ   )ستیزه کردن: استیز(، )نشینممونس، ھ: انیس(ستیز چیست؟ ِ خود اَ

   این پرھیز چیست؟،از فنا و نیست                      تو آن نیستی استِعَْم طِنیسَاچون 

ق برسی، چرا از خواھی به عش ًاگر که واقعا می! ؟کنی می امید داری که آن نیستی و عدم را درک کنی، چرا از آن پرھیز وقتی

َ آن را پر و پروار کنی؟ وقتی من خواھی میروی و  فرو می" خود"ًچرا دائما در  ؟کنی میآن پرھیز   این گویم می و به شما آیم میُ

 و از کنم میر ُرا پ" خود"، در حقیقت دارم آن ...کار و آن کار را بلد ھستم، یا ھویت من فالن است و تمدن چند ھزار ساله دارم و

و نیستی و عدم و عشق ھست، چرا " ال" وقتی که امید تو گوید می. کنم می و از عشق دوری کنم میو نیستی دارم پرھیز " ال"

  ؟کنی میاز آن پرھیز 

ِ   شست دل در بحر    ن          َِکب ر میَ جمله دل ب،که داری ز آن   )گیرند قالبی که با آن ماھی می: شست(کن ِف ر میَب" ال"ِ

 صد ھزاران صید داد) را به شست، تو(     که به شستت د؟            راُ مِاز چیست زین بحرپس گریز 

 دلت را در بحر ِن و قالبَکَرای، دل ب ویت و شخصیتی که برای خودت ساخته و ھمۀ خودھای ذھنی و ھو نفس" من"از این 

ُپس چرا از این دریای مرادت، دریایی که .  صید کنیتوانی عشق را  می آنجاست که،زنیستی، در دریای عدم و ھیچ بودن بیندا

اندازی، این دریا و در واقع این   قالبی در آن میوقتیکه یایی گریزی؟ در از دریای عشق، می یعنی،  به آن برسیخواھی می

  .)دھد می  که خودش به آن پاسخکند میمولوی دارد سوالی را مطرح . (دھد میِعشق، صد ھزاران حالت معنوی زیبا به تو 

  )ساز و برگ معنوی: برگ( برگ ،ُجادویی بین که نمودت مرگ             ِاز چه نام برگ را کردی تو مرگ؟       

ّھم بر این بشنو دم عط          ای عزیز            ،آنچه گفتم از غلطھات ِ   ار نیزَ

 در حقیقت از بمیری،بر این نفس  یعنی وقتی که تو .دھد میتوجه کن به اینکه مرگ، به طور عجیبی به تو ساز و برگ معنوی 

از ھیچ  که چرا دھم مییح تو از عدم و نیستی و ھیچ را اکنون برایت توض ِ علت ترسگوید می مولوی .شوی لحاظ معنوی زنده می

 قصۀ"که ھمین " ارّعط"ای از  مولوی در اینجا قصه. ترسی ھیچ چیزی نباشی میاز لحاظ روانی بودن، نیستی و فنا و از اینکه 

  ؛کند مینقل باشد، " ھندو غالم و محمود سلطان

  )گفته: ُسفته( ،)جنگ کننده: غازی( فته استُ غازی سِه محمودَ شِذکر        گفته است ،)ار استّمنظور، عط( یهَلَع ِهللا ُةَحمَر

ھایی که در ھند  در جریان جنگته بود و به ھند رف سلطان محمود. صحبت کرده استسلطان محمود ار گفته و از ّاین قصه را عط

رب ُرج و قَت گذاشت و به او اّ به این غالم خیلی عز او.آورد ھندو بچه را با خود به غنیمت کرد، در بازگشت از این جنگ، غالمی می

  .رگزیداز ھمۀ وزیران و سپاھیان بخودش نشاند و ، کنار حتی او را خلیفه کرد و در نزدیکی تخت. داد و دوستش داشت

   دین بجو آن بزرگِِدر کالم  و                تۀ توبهّ قصِطول و عرض و وصف

  .ار بشنوّ جزئیات این داستان را از عطگوید می

  ...القصه

. ریخت ی و با آه و ناله اشک مکرد میر کنار آن پادشاه بزرگ نشسته بود و گریه خالصۀ کالم اینکه آن کودک در این تخت مجلل د

شین ؟ آیا بدبخت شدی؟ تو که برتر از شاھان و ھمنکنی میچرا داری گریه ! بخت ای نیک! ای عزیز من: به او و گفتکرد شاه رو 

ابل تو مثل ماه و ستاره صف مقو تمام سپاھیان و وزیران من در  یا ه نشستتختبر این . ھستی) ھمنشین من(پادشاه 

در ھند بودم، زمانی که ه وقتی یۀ من به این خاطر اینقدر زار است کگر: کودک گفت. اند و تو ھم مثل آفتاب ھستی کشیده
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الھی در دست محمود : "گفت می به من و کرد می مرا تھدید کند، رو خواست می مادرم  ومکرد میام را  ھای بچگانه طنتشی

پدرم ! گفت میتری  چیز وحشتناکرا درست کند، اما او آمد که نفرین مادرم  ، پدرم ھم می!"ببینمت بچه) محمودسلطان (ارسالن 

  !"...؟کنی میاین چه نفرینی است که داری بر این بچه ! ای زن: "گفت میبه مادرم 

  تر؟ ل سھِْکھلُ مِزین چنین نفرین                      نیابی ھیچ نفرینی دگر      می"

  "   که به صد شمشیر او را قاتلی  دلی           ینرحمی و بس سنگ سخت بی

این سلطان ! ی عجبا مگفت میبا خودم . ترسیدم  می که تو باشیشنیدم، بیشتر از سلطان محمود وقتی من حرف پدرم را می

َای دارد که در شکنجه دادن و سختی دادن مثل گشته است چه اخالق جھنمی! خوستمحمود چه دوزخ  َ!  

  ِکرام و از تعظیم توِغافل از ا                    تو       ِمن ھمی لرزیدمی از بیم

  ِ ای شاه جھان،را بر تختَر مَ  م         ببیند این زمان                 تا ؟مادرم کو

  . غافل بودمکنی میلرزیدم و از لطفی که تو داری در حق من  دم میِ، من از ترس تو به خوکرد میوقتی مادرم مرا چنین نفرینی 

ِ علت که کند میمولوی پیش از این داستان، این سوال را مطرح .  داستان را باز کنیمیھا سمبلکمی از داستان فاصله بگیریم و 

 . ھست"نیستی "و" فنا "،"فقر "،"ھیچ"، "عدم" حمود در این داستان، سمبل و نماد سلطان مترس ما از ھیچ و عدم چیست؟

 ،...ھا و ، مدرسه، رادیو، تلویزیون، رسانهادر محیط یعنی اجتماع، اعم از پدر و م.ھست" محیط"مادر، سمبل . کودک، ما ھستیم

 کرده است، که تو این ھستی ما القارا به  چیزی بودنو " ھستی"، "من" این ھا و به خصوص  افکار و اندیشهسرییکمحیطی که 

عه  حقیری، تو بدبختی، تو خوشبختی، تو شی، تو ھستی متشخصتو ایرانی ھستی، تو آمریکایی ھستی، تو! و تو آن ھستی

القا را از کودکی به ذھن ما " ھستی"، در حقیقت این ... تو مسیحی ھستی و،ھستی ھستی، تو سنی ھستی، تو مسلمان

را دیگران به ایرانی یا آمریکایی ھستم، ً اینگونه ھستم، مثال خوشبخت یا بدبخت ھستم، کنم می اکنون فکر نماینکه ند و ا هکرد

ِھا و این ھستی  بودند، دیگر اکنون من این اندیشهھا و مدرسه ن  اگر امور بیرونی مانند رسانه کهدر نظر بگیرید. اند من القا کرده
وجود دارد، اجازه " ھستی"تا وقتی که این . است" نیستی"، درست مقابل "ھستی"این . ذھنی و این ھویت را نداشتم

ما در حال حاضر که بزرگسال   علت اینکهیدگو می حال، مولوی .، آن عشق و آن عدم تجربه شود"نیستی" که آن دھد مین

 را  ماِ این است که آن مادر جامعه و محیط،ترسیم که ھیچ و نیستی را تجربه کنیم میھستیم، از این نیستی و ھیچ بودن و از این

ًمثال ! َیزی بشوی که تو چیزی ھستی و باز ھم باید چاند کرده ما القااز کودکی به . از بچگی از این نیستی و عدم ترسانده است

که االن از لحاظ روانی یک چیز فھمد  ودک به علت خام بودنش اینگونه می درس بخوان تا چیزی شوی و آن کگویند میبه کودک 

ِبعدھا باید یک ھستی متشخص بزرگِ کند میگمان ! ً و باید بعدا چیزی شوددخور  و به درد نمیارزش است، ھیچ است بی ِ 

 در یک جمع بگویید من، بر فرض. ترساند را از ھیچ بودن ترسانده است و میجامعه ما ! پیدا کند" ھستی "ارزش و در ھر حال یکبا

نه از ! "ام، نه شیعه ھستم، نه سنی ھستم، نه مسلمان و نه این و آنم ام، نه آمریکایی اھل ھیچستان ھستم، من نه ایرانی

  ...کند میچطور با شما رفتار ببینید که جامعه ، و آن وقت "رنگم رنگِ بی ز زنگم، ھمان بیرومم، نه ا

 اصالت، انسانیعنی عدم ھست که به . نشاند محمود، انسان را در کنار خودش میدر صورتی که عدم، نیستی یا ھمان سلطان 

  .دھد  باشد، می"عشق"اش را که ھمان  خودش و آن ارزش واقعی

  .جا داستان تمام استایندر 

  :کند می را باز ھا سمبل و خودش ھم بعضی کند میھایش  مولوی شروع به گفتن صحبت

   دتَطبع، از او دایم ھمی ترسان      )گشادگی: سعت( َعتِس بیِ، آن محمود توست ای فقر

ِگر بدانی رحم این محمود را   !"عاقبت محمود باد"خوش بگویی                    د                         ِ

ِ   کم شنو زین مادر طبع مضل                      دل              ْ بیمِفقر، آن محمود توست ای  ُ ِ   )گمراه کننده(ِ

  ." شدبا می" خود "ِ فقر در عرفان ھست که ھمان نبود، مادی نیست، بلکه منظورِ فقرفقر به معنای: نکته"

ین نیستی و فقر، ھمان محمود ا!"  محموددرود بر: "گویی میِرحم و شفقت و جذابیت این محمود عدم را بدانی، آن وقت  اگر

  ...حرکت کنخالفش و بر  وی داشته باش، کمی مخالفَشن  حرف کماز این مادر نفس و جامعه، .است

ِآمد عادت ب از خالف   )حافظ(  پریشان کردمِلفُ جمعیت از آن زِ   کسب            که من  ،لب کامَطِ

***  

ھنگام تماشای یک مسابقۀ ورزشی مانند یک ! کنند میًکه دائما دارند ما را از ھویت بمباران بینید  اگر تلویزیون را روشن کنید، می

 ھستند که سری موجوداتییکاین است که ِگذرد؟ واقعیت موضوع  مین چه ما ایم که درون ُۀ فوتبال یا کشتی، آیا دقت کردهمسابق

بینم  اما چطور است که وقتی من می. نندل دروازۀ دیگری کخواھند آن را داخ دوند و یک توپ ھست که ھر کدام می دارند می

!! ؟شوم میخورند، اینقدر ناراحت  ُ یا وقتی گل میشوم میزنند، اینقدر ھیجانی  ُالح ایرانی ھستند و دارند گل می به اصطھا این

ادی است و در واقع ًظاھرا ش نفس ھست، ِرَھای ھویتی که از س  که این غم و شادیکند میمولوی این موضوع را بسیار تکرار 
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خندیم  است که میشادی به ظاھر، ، این کنیم میزند و ما شادی  ُایران گل میبه عنوان مثال، . استھا عاریتی  این غم و شادی

ًنفس برخاسته است و کامال با ای ھست که از   شادیھا این ھمه کاذب است، ھا این گوید میمولوی . کنیم میو شادی 

ِای از آن و حتی پوست آن شادی  و این شادی، ذره.ً متفاوت است و آن اصال چیز دیگری استِشادکامی عشق  عشق ھم ِ

 به ام  ذھنی ھستم که آمدهِگیر یک امرآیا غیر از این است که فقط در! دلیل خوشحال شدن من از گل زدن ایران چیست؟! نیست

ِدرون ذھنم لیبلی ، در گویند میآن موجوداتی که به اصطالح به آنھا ایرانی  ، و از قبل به گویم میم و به آنھا ایرانی ا هزد) برچسب(ِ

که در ذھن من ایرانی است، گل ام، آن  این دو را با ھمدیگر ھمگون کردهام و حاال آمده! ؟ام که من ایرانی ھستم خودم ھم لیبل زده

َمن آنم که رستم بود  "گویم میام، حاال  کرده) ھمگون(ی را با آن آیدنتیفازده و به اصطالح موفقیتی حاصل کرده و چون که خودم  ُ

 ای است  این مکانیسم و پروسه!شوم میام، بنابراین خوشحال  ، پس من این موفقیت را حاصل کردهپس من آن ھستم"! پھلوان

  :گوید میدر صورتی که مولوی . شود میپذیرد و باعث آن شادی  که خیلی آنی در درون ما صورت می

ْمن ِبز عشق، کو بیِباغ س   ھاست  بس میوهجز غم و شادی در او                     َتھاستُ

  .ستھا اینباغ سبز عشق، غیر از 

َآنکه او بستۀ غم و خنده بود        َاو بدین دو عاریت زنده بود                     ُ ُ  

پایدار است، ھر لحظه ھست، وابسته به این نیست ، شادی عشق ...ای نباشد ای باشد و لحظه  عاریتی است، که لحظهھا این

ِکه امور بیرونی اتفاق بیفتد، مثال ایران گل بزند تا من شادی ظاھری کنم  گوییم می وقتی ما از گل زدن کسی که به او ایرانی .ً

ه خودمان نسبت را ب" نی بودنایرا"ِ، دلیلش غیر از این نیست که ما آن ھستی  یا از گل خوردنش ناراحتشویم میخوشحال 

 تو این  کهکنند میرا القا ستقیم، این ھستی ھای مختلف و غیر م شیوهبه ًھا دائما دارند به ما  بنابراین این رسانه. ایم داده

  وِ، و تمام غم، ماللت...ایی ھستی و، تو سنی ھستی، تو ایرانی ھستی، تو آمریک ھستی ھستی و آن ھستی، تو شیعه

که با را یعنی نبودن ھویتی " نیستی"اگر ما . گیرد  ریشه می"ما م و آنا من این"که " من"، از این "ھستی"افسردگی از ھمین 

معه ما را از ھیچ بودن  جا.ایم کردهتجربه ایم و ھیچ بودن را تجربه کنیم، آن وقت است که عشق را  فکر برای خودمان ساخته

  .ترساند می

***  

  تر است لیک از صد دشمنت دشمن                 مادر است     ْگرچه اندر پرورش، تن

ِھین بجه زین مادر و تیبای ِ ِسیلی بابا به از حلوای              )عشوه: تیبا(  اوِ ِ    او ِ

  ر صد گشادِ آخ،اولش تنگی و                  ِ، بابا عقل راد          نفس وْمادرھست 

  ".نظور از بابا، عقل و خرد است، مکند می در تمثیالتی که مولوی در کار :نکته"

 باش و به آن غمگین ه این شادای ب  لحظهکهــ  دھد میر این ھویت دارد مرا بازی مل کنم که چطوھمین که من روی این موضوع تأ

ی  بند این شادی و غم عاریت که چرا باید درگوید میبه من ) نه به آن معنایی که از آن صحبت کردیم(عقل و خردمندی   ــباش

 و بھجت  روحی روانیِ و تنگی دارد، اما آخرش صد گشاد سختیماوایل برایً و این کار مسلما . جدا شومھا اینمن باید از  باشم؟

  .روحی است

  مَ پنداریش س،که چو پازھر است و      عدم             ِباز گرد اکنون تو در شرح

 که کنی می تو فکر ، برعکسماند و ین عدم مثل پادزھری می برگرد به سراغ توضیح عدم و نیستی که اگوید میمولوی به خودش 

  .زھر است، در صورتی که اینطور نیست

   عدم ترسان مباشِ محمودِ ز،رو      تاش  بچه ھین ای خواجهھمچو ھندو

  ) ھیچالھیچ، :ِالشی( یا ی و تو الشیِالش ْخیاالت آن          ای اکنون در ویه از وجودی ترس ک

که از آن وجودی بترس، از آن باش، بلمِاز سلطان محمود عدم، از ھیچ بودن ترسان  )یعنی من و تو! (ای انسانای خواجه تاش، 

 "ھستی"این . آرامی، بدبختی و نکبت است ترس، اضطراب، نا، و سراسرکنی میکه اکنون داری در آن زندگی ای بترس  ھستی

صورت ذھنی برای خودمان ھای رایجی که ھمه داریم، یک ھویت خاص را ھم به  ھمۀ ما به غیر از ھویت. ت ترس اسًتماما

 این. ام را بخواھد متزلزل کند و به ھم بزند سی این ھویتی که برای خودم ساختهًدائما نگران این ھستیم که مبادا کایم، و  ساخته

در صورتی که اگر من برای خودم ھویت نساخته باشم و ھیچ چیزی . آورد می درونی امنی و ناھویت برای من ترس و اضطراب 

  .ید کند یا نکند که کسی مرا تأئکند مینباشم، دیگر برایم فرقی ن

  ست َھیچ نی مر ھیچ نی را ره زده     ست    یی عاشق شدهِیی بر الشِالش

ھویتی برای ! ایم  یعنی اینکه ما خیال بر خیال شده،یی عاشق شدنِیی بر الشِالش. کند میمولوی بارھا این موضوع را تکرار 

ِیم، یک الشی ا ه خیاالت و ھویتی که ما از خودمان ساخت.شویم می بعدی را متصور ِ و باز برای این ھویت، خیاالتیمخودمان متصور

ی که "من "، یعنیشود می بر ھویت دیگری عاشق آید می این ھویت .است، یعنی یک ھیچ است که وجود واقعی ندارد

دانم، یعنی اینطور متصور ھستم که من ھویتی دارم که  ًمثال من خودم را ایرانی می. شود می دیگری عاشق" ِمن"، بر ام ساخته
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ِعلی ھویتی ما، یعنی ھویت و  وجود فگوید می .است" ایرانی بودن"ھویت  ھا و  ھا و رنج ترسی که ما داریم، علت ھمۀ "من"ِ

، و تصویرھای ذھنی است که این تصویرھای سری الفاظیکاین وجود، این ھویت، محصول . تلف استھا و مسائل مخ افسردگی

. ی ھستند، یعنی الچیزند و واقعی نیستند، بلکه خیالی ھستندِ این تصاویر ذھنی الش.ذھنی چیزی جز وھم و خیال نیستند

 این خواھم میبعد ام و   خودم ھویت ایرانی نسبت دادهبهًاوال من . شود میعاشق  و بر من دیگری آید میحال، این خیال و من 

.  کوروش را به خودم نسبت دھمِ بزرگی، و اینگونهوروش کبیر ھستم پروار و بزرگ کنمًھویت را مثال با گفتن اینکه من از نوادگان ک

ھنی بودم، نه یک امر ی و ذ تصویر خیالیکو ی ِالشبنابراین من که یک . شود می پروار شده عاشق ِھویت قبلی، بر این ھویت

ی و ِپس یک الش. ِــ که آن بزرگی کوروش باشد ــ عاشق شدمخیال و تصویر ذھنی دیگری  وی ِالشام و بر یک  واقعی، آمده

ی است، چیزی که ِ که به معنای ھمان الش"ھیچ نی"و یک .  دیگری عاشق شده استِ خیالیی و تصویرِچیزی بر یک الش بی

 . اعتبار کسب کند، از آنخواھد می، یعنی کند می دیگری را "ِھیچ نی"ِط یک امر اعتباری و ذھنی است، رھزنی واقعیت ندارد و فق

  :مترادف با این بیت است ،بیتی که شرح آن رفت

   و ننگشانشانخرَفوز خیالی                بر خیالی صلحشان و جنگشان 

 من افغانی گوید میانسانی که به خودش ! ر احساس بدبختی و نکبت، و از خیالی دیگکنیم میما از خیالی احساس تفاخر 

 من ایرانی و فرزند گوید می گرفتار ھویت است و انسانی ھم که کند میاحساس خفت و کوچکی ھستم و از این افغانی بودن 

  .کند میچنین احساسی ، او ھم از یک خیال دارد کند میاحساس تفاخر  ،کوروش ھستم و به این فکر و ھویت

ً، اصال در مورد بزرگ بودن یا بزرگ نبودن آن گوییم میعلی سخن ضرت حش یا وروھست و آن اینکه وقتی ما از کای  تهنک: نکته

 و خودم را شیعه فرض آیم میاینکه من . کند میآنھا چه بخواھند بزرگ باشند و چه نباشند برای من فرقی ن. کنیم میصحبت ن

ًباطنا این منظور را دارم که ) بزرگی خیالی(، در واقع با بزرگ کردن او کنم میعلی آیدنتیفای حضرت ِ و خودم را با بزرگی کنم می

به امور مختلف ــ و نه فقط ما خودمان را از این جھت ! اینکه آنھا بزرگ یا کوچک باشند چه ارتباطی به ما دارد؟! خودم بزرگ ھستم

ی، ِعلت عاشق شدن این الش.  بال دھیمپر و، به نفسپروار کنیم و  را فربه و "من " اینچسبانیم که در حقیقت ھا ــ می شخصیت

 اگر ما خودمان را به ھر چیزی از .ھست" من "ِی که آن ھم یک تصویر خیالی است، ھمین بزرگ کردنِما، بر آن الش" ِمن"یعنی 

ایم آنھا  کردهفرض ای که  م بزرگیخواھی یم و به ھر نوع ھویتی بچسبانیم، در حقیقت قبیل مولوی، حافظ، ملیت، دانشمندان

من آنم که "م بگوییم خواھی می، در حقیقت کنیم می اگر ما خودمان را با چیزی آیدنتیفای و ھمگون .دارند، به خودمان نسبت دھیم

َرستم بود  نباید خودم را به چیزی ً مثالآوریم که  ھای مولوی را به صورت یک دستور اخالقی برای خودمان در ما نباید گفته"! پھلوانُ

. آورد میھایی به بار  ھا و بدبختی اندن خود به امور مختلف، چه نکبتبچسبانم، بلکه این را درک کنیم و متوجه شویم که چسب

 موضوع را خوب متوجه اگر ما این. خیزد  ھمه از خصوصیات مختلف نفس بر میھای روحی، یھا و گرفتگ ھا، ناراحتی افسردگی

، دیگر به صورت خود به شود میھای روحی  امور مختلف، باعث گرفتگی و ماللتچسباندن خودمان به دنتیفای کردن و آیشویم که 

نکتۀ بسیار مھم دیگری که . آن را به صورت یک دستور اخالقی در آوریمنه اینکه ، چسبانیم دمان را به این امور نمیخود، خو

ُ مراد خاصی ھست و باید مرید آن یامرشد ،  مختلفی ھستیم که در آن گروهھست، این است که اکثر ما اھل رفتن به جلسات

رویم به خاطر آیدنتیفای کردن خودمان با آن گروه  ھا می اکثر ما که به دنبال این طریقه، ...مراد شوی و زیر تعلیمات او قرار بگیری و

قیم بگوییم به این سبب که من مرید این مراد ھستم و م آن گروه و مرشد را بزرگ کنیم و به طور غیر مستخواھی مییعنی . است

 و به آن کنیم میسازی خودمان را با آن ھمانند. پس من ھم بزرگ ھستماین مراد اینقدر مرید دارد و برو و بیا و شھرت دارد، 

حضرت ھا و یا  دھا و گروهھمین مرش. ر اینجا ھستای د اما نکته. کنیم میخودمان را پروار " ِمن" ،دھیم و به این صورت نسبت می

، آن را بگیر و حرف پر مغزی دارداگر ، ببین  تو به آن حرف و تعلیم توجه کن.ھا دارند  تعلیمات و حرفسرییک، ...بودا و، مسیحدمحم، 

کاری که ما . مدھی نجام نمیًاما ما عمال این کار را ا. ات پیاده کن و از آن آگاھی کسب کن و در زندگیبه آن توجه کن به کار ببند، 

  .چسبانیم این است که خودمان را به آنھا می کنیم می

***  

:)" تو دو کانِتا بر آرد سر به پیش": مصرع تا ، به بعد2532دفتر چھارم، بیت (  

  گنج ِبلکه بینی در خراب خانه        رنج          ِ عجزجو باشی ولی نه ازمرگْ

نج معنوی که ھمان عشق باشد را در خراب کردن این خانه یعنی نفس و ھویت، تو گ! جو باش، ولی نه از عجز و رنج مرگگوید می

  ...، مرگ فیزیکی نیستگوییم می که منظور از مرگی که ما از آن سخن گوید می مولوی بارھا .بینی می

   تبدیلی که در نوری رویمرگِ            نه چنان مرگی که در گوری روی        

، گنج معنوی و روحی، "من"در خراب کردن خانۀ . خراب کردن خود است و این مرگ، مرگ بر خود و .نظر داریماین مرگ را ما مد 

  .یعنی آن حالت زیبای عشق را پیدا خواھی کرد

***  

  ای اندیشه   بی،هزنی بر خان می    ی         ا  خویش گیری تیشهِپس به دست

ِمانع صد خ          را                 بینی خانهِکه حجاب گنج،    ن این یک دانه راَمْرِ

   مردانه راپیش گیری پیشۀ     پس در آتش افکنی این دانه را                 
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 دتو بای. ترساند بودن و از درک عدم می" ال"ودن و ً تو را دائما از ھیچ ب،ھویت. پیشه کنی، یعنی نترسیاندیشگی را  باید بی

  .  بر ھویت و من بزنیاندیشه این تیشه را  بدون ترس و بیتیشه را بگیری ووار  مردانه

َ کز عقیق این ی،نَخانه بر ک   )شایسته است: شاید(ساختن  شاید صد ھزاران خانه             ن          َمِ

  ایستَدیش و مْنَم  خانهِاز خرابی        ست و چاره نیست          خانه اِ زیر،گنج

  تکلیف و رنج  بی، عمارت کرد)توان می: تان(توان               گنج          ِز یک نقدکه ھزاران خانه ا

  ریان شودُگنج از زیرش یقین ع                  این خانه خود ویران شود   ْعاقبت

  .ھزاران خانه یعنی ھزاران حالت زیبای روحی عمارت کرد و ساختتوان  از خراب کردن این نفس می

  )گنج(ِکان تو مدفون دو کان ُزیر این د                   کان                       ُندر دکنی ا پاره دوزی می

  )َته، قعر: َتک( تراش ش را میََک   تیشه بستان و ت زود باش     ،)تیاریای، ع کرایه (راییِ ک،کانُھست این د

  رھی دوزی وا کان و پارهُ   از د                تا که تیشه ناگھان بر کان نھی                     

ھا و  ر حالی که در زیر این مغازه، گنج و دای نشسته ای  تو مثل کسی ھستی که در مغازهگوید می. آورد میتمثیل دیگری 

در حالی که زیر . کار تو این شده است! دوزی ھا را به ھمدیگر می یعنی لباس کنی میدوزی  داری پارهطالھای زیادی ھست، 

این نفس و . مل استقابل تأ خیلی کند میوی انتخاب یی که مولھا سمبل. این دکان را به ھم بزن! مدفون است، و گنجدکان ت

 مانند .ً که برای خودم ھویتی قایل ھستم، قطعا باید این ھویت را پیش شما به نمایش بگذارم من.ھویت، به واقع دکان است

، ام من غذای چربی خورده که کرد میرفت و ادعا  ھر روز به نزد دیگران می و کرد میداستان مرد الفی که سبیلش را چرب 

 چرب و ِاین نشان"نگاه کنید که که سبیل مرا  گفت می  ــ نه مستقیم ــکشید و به صورت اشاره دستش را به سبیلش می

ای که ھر روز به  داد که گربه آمد و دنبهی ھمه لو تا اینکه گربه آمد و دنبه را برد و کودک دوید و او را جلو"! ین خوردن استشیر

این خاصیت . ی ھم وصف حال ھست بسیار زیباست و خیل،این داستان. مالیدی را برد، و او ھم باالخره رسوا شد سبیلت می

نده  چیزی ھست که تا برای دیگران به نمایش نگذاری ز،ًاصوال ھویت.  استگذاشتن برای دیگران  نمایشِقَبَ در طمعنایبه  نفس

  .ًدائما باید برای دیگران به نمایش بگذاری تا دیگران ببینند.  به حیاتش ادامه دھدتواند مینیست و ن

  است،ًواقعا دکانو ھویت  داشته باشد که نفس  این موضوع را ھم داخل خودتواند می، سمبل دکان را که در اینجا به کار برده

َم جمع شوید و به ا هپیدا کنم که شما به دور این ھویتی که برای خودم ساختًباید دائما برای خودم مشتری . است طلبمشتری 

َبه و چه چه بگویید َ  ، را بگیر و خرابش کن، چرا که زیر این دکان، تیشهآن را به ھم بزنببند و ای را   دکانی که باز کرده اینگوید می .َ

  . عاریتی است،این دکان. ودش میگنج عشق با خراب شدن این دکان است که رو . گنج نھفته است

ِزنی این پاره بر دلق گ  می             ِپاره دوزی چیست؟ خورد آب و نان   ِ   رانَ

  زنی زین خوردنت  پاره بر وی می            تنت           ِلقَد این دَرَد ھر زمان می

  دار دوزی ننگ ره زین پا، با خود آ          کامیار                     ِ پادشاهِای ز نسل

  )گنج( دو کان تو ِد سر به پیشَ   تا بر آر                     کان ُ دِن از این قعرَکَرای ب پاره

 ،ھای ھویتی یعنی خوردن اندیشه خورد آب و نان، .اش ــ ھویت و نفس است و نان ــ به غیر از مسئلۀ فیزیکیِ خورد آب تأویل

 د ھمین مثنوی، الیه الیه است، چندین بطن خوگوید می مولوی ھم .ای ھویتی به وسیلۀ فکرھ ًیعنی دائما نشخوار کردن اندیشه

ًتوانیم آب و نان را به ھمان صورت فیزیکی تفسیر کنیم، اما انصافا حیف  ، به طوری که ما میدارد و ھر بطنش ھم بطنی دیگر دارد

این .  که ما گویی شاھزادگانی از نسل پادشاه ھستیمیدگو میی دیگر ھا داستانھم در این داستان و ھم در مولوی  .است

  .سمبل ھست، یعنی دارای کیفیت زیبای عشق ھستیم

َ   ننگِ خمر و ب                                  ند    َھَمی از ھوشیاری وارَتا د   ھندَن گ بر خود میْنَ

  ِکر اختیاری دوزخ استفکر و ذ           )لهَت :فخ(  استَجمله دانسته که این ھستی فخ

ْمھ ای ْشغل یا به تی     یا به مس                         خودی      ودی در بیگریزند از خ می   َتدیُ

  ھویتِکه خود شود میاین سه بیت وارد بحث دیگری . صحبت از تخدیر و اعتیاد است. ھای زیادی ھست در این سه بیت حرف

ی اعتیاد جسمی پیدا کند، بلکه امادۀ مخدر فیزیکیبه  و اعتیاد فقط این نیست که انسان ِفکری، منشأ نکبت اعتیاد ھم ھست،

  .ی بسیار مختلفی داردھا شکل

  ):ھای شارح جلسه صحبت(

ً، خودش شدیدا منشأ خشم "من" اسیر ِانسان. ی مختلف، وسیلۀ آزار ھم ھستھا شکلای ھست و آن اینکه ھویت به  نکته

 ھر حال در. کند این بال ھم این است که انسان را تبدیل به معدن خشم می  وآورد می بالیی سرش ،و ھویت" من"است، یعنی 

، بلکه از ھمین ھویت و من استفاده یمدھ کار را به صورت مستقیم انجام نمیاین ما  حال، .ای ارضا شود این خشم باید به گونه

چیزی الن قومیت را دارد، و ام و می دانم که یک نفر ف  جمعی نشستهً مثال من در.ھمدیگر را آزار بدھیم برای اینکه کنیم می
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طوری صحبت جمعی کسی ھست که افغانی یا ایرانی است و من  یا درارزش جلوه دھم و   که ھویت آن قومیت را بیگویم می

 اینکه آن ًاسیر خشم ھستم، دوما کنم میًاوال من که دارم اینگونه صحبت .  که ھویت او را زیر سوال ببرم و او آزار ببیندکنم می

، افغانی یا آمریکایی ًکه اصوال ایرانیچون اگر به این موضوع آگاه باشد . بیند او ھم اسیر ھویت است کسی که این آزار را می

آگاه  فرد ین اوقتی بنابراین اگر کسی ھم بخواھد او را آزار بدھد،. ، آزار نخواھد دید یک چیز اعتباری است و نه ذاتیمعنی ندارد و

خود  پس.  روانی بزند و خشمش را ارضا کند او را آزار بدھد و به او سوزنخواھد میداند که آن فرد  می .بیند آزار نمیًباشد، درونا 

  .بیند نمیبه خود آزار 

****  
  :پیام داستان

فنا و مرگ بر خود یا مانی که در انسان، تا ز. آید می سخن به میان ،"عدم"یا " ِنبود خود"و " نیستی" در این داستان از اھمیت ــ

یعنی آن ر خود است که انسان را به معراج ھمین نیستی و فنای ب. یابد حقیقت را درتواند می متحقق نشود، ن"عدم"ھمان حالت 

علت ترس ما از "موضوع مھمی که در تم اصلی داستان مطرح است . برد می  استحالت زیبای درونی که ھمان عشق و حقیقت

ھا را در قالب   افکار و اندیشهسرییک... ھا و   اعم از پدر، مادر، مدرسه، رسانهمحیط یعنی جامعه. باشد می" ھیچ بودن و عدم

و " نیستی"از دورۀ کودکی از ا  کرده است و ما ربه ما القا" ستیتو آن ھ"و " تو این ھستی"یا " چیزی بودن"، "ھستی"، "من"

 به انسان آن اصالت و ارزش ق عدم و نیستی است کهو تحق" ِنبود خود"یا " فقر من"ه  ک در صورتی. ترسانده است" عدم"

  .دھد میاش را  واقعی

 و شادی و حاالت  غمو کند می  و چیزی بودن و چیزی شدن را القاًــ پس ای انسان از این مادر نفس و جامعه که دائما به تو ھویت

، از ھیچ بودن ترسان مباش. وی داشته باش، کمی بر خالف و مخالفش حرکت کنَشن فکم حر، دھد میِروانی کاذب عاریتی به تو 

ای از یک خیال و   از اینکه لحظه. ترس و اضطراب و ناآرامی است،سراسراین وجود، ، داری وجودی بترس که در آن قرار بلکه از

  . و پرھیز کنوھم ذھنی احساس تفاخر کنی و دمی دیگر از خیالی افسرده و رنجور باشی بترس

د تو بای. ترساند می" عدم"بودن و از درک " ال"ن و ًھویت، تو را دائما از ھیچ بود. اندیشگی را پیشه کن نترس و بیاز ھیچ بودن 

 است که گنج" من"ِ خراب کردن خانۀ که در این.  بزنی"من"اندیشه این تیشه را بر ھویت و  تیشه را بگیری و بدون ترس و بی

ًاین کار مسلما اوایل برای تو سختی و تنگی دارد، اما آخر آن صد گشادی . ن حالت زیبای عشق را پیدا خواھی کردمعنوی یعنی آ

  .و بھجت روحی روانی است

*** 

 حقیقت ــ فقر عرفانی ــ محیط ــ ھستی ــ عشق ــ عاریتی ــ عقل و خرد ــ خیال ــ احساس تفاخر نیستی ــ عدم ــ :موضوعات

   .ھای ھویتی اندیشگی ــ اندیشه ختی ــ بی بدبــ احساس

*** 
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 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید

com.persiangig.Masnawi 
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