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  نویسی جلسات آنالین شرح و تفسیر داستانهاي مثنوي معنوي موالنا خالصه

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

com.persiangig.Masnawi 

  

  

  دوازدھم و سیزدھم ھای هجلس

   به بعد١۵۴٧ بیت ،دفتر اول

  ":ِ محبوس به طوطیان ھندوستانِ طوطیِرفت و پیغام دادن  که به ھندوستان به تجارت میآن بازرگانقصۀ "

  .شود میاز دیدگاه عرفان مطرح "  بر خودمرگ" بحث، داستاندر این 

به  .ردصد سفر به سرزمین ھندوستان کروزی، بازرگان ق.  آن را در قفس محبوس کرده بود.رگانی بود که طوطی زیبایی داشتباز

چه ھدیه و ارمغانی  :به طوطی خودش ھم گفت. ورماتی آ سوغ ھر چه دوست دارید بگویید تا برایتان:غالمان و کنیزان خود گفت

 بگو که آن طوطی .که طوطیان آنجا را دیدی از حال من برایشان بگو چون: طوطی گفت. ؟ بگوخواھی میستان از سرزمین ھندو

  !خواھد میای از شما  بر شما سالم کرده و راه چاره. ست از قضا در حبس و زندان ادر بین شما باشدکه مشتاق است 

  ؟راقِ بمیرم در ف،جان دھم اینجا    که من در اشتیاق )شایسته است(شاید  می:گفت

  ؟ گاھی بر درخت،ه شما بر سبزهَ  گ                سخت             ِاین روا باشد که من در بند

  ؟  من در این حبس و شما در بوستان      ن                            دوستاِ وفایاین چنین باشد

ُیاد آرید ای مھان زین م   )نوشند ای که صبح می  باده:صبوحی(زار ْرغَ مِبوحی در میانَ یک ص              )بزرگان :ِمھان(ِرغ زار ِ

ای یاد  لحظه زار و نالنده که از شما دور افتاده ھم ِرغُ از این م،ستیدیدن ھباده نوشکه در میان گلستان در حال ھنگامی ای مھان، 

  .کنید

َبو )مبارک(  یار را میمون، یارانِیاد َ لیلی و این مجنون بو)که آن( نخاصه کا          د                   ُ   دُ

   خودِر خونُم پخور ھا می حَدَمن ق       خود            ِ موزونُِتبا ب )ھمصحبتان(ای حریفان 

  .خورم  می دلِشما خونراق و دوری از ِای کسانی که ھمنشین معشوقان خودتان ھستید، من از این ف

 طوطیان  شده است و" نفسِقفس"ست که اسیر ما" جان "،طوطی. ھستیمی انسان "من و تو"مرد بازرگان  ،در این داستان

  . ھستند"اند ی خود را حفظ کردهانسانی و آزادگکه فطرت ھایی  آدم" نماد  ھمھندوستان

http://masnawi.persiangig.com/
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 شروح نوشته شده بر مثنویبرخی  ساسبر اگویی  (.کند میراق یاد ِبه نوعی از ف و گیرد می فاصله  از داستانمولوی ،در ادامه

 وفا ، و سوگندھا نقد نشد و آن عھد  به من داده شده بود که این وعدهھایی شدم وعده  عشق میمن وقتی وارد مرحلۀ گوید می

  ).کند میای  نشد و یک نوع گالیه

  :گوید می

  ِھای آن لب چون قند کو؟   وعده       ی عجب آن عھد و آن سوگند کو؟      ا

   پس فرق چیست؟،نیُ کَد، بَد  چون تو با ب            بندگی است      َْد بنده از بِراقِگر ف

َ با طرب      نی در خشم و جنگ     ُدی که تو کَای ب   بانگِ چنگَز سماع و تر ا َ

  . نبودن استًاین بھتر از اصال. تر از سماع و چنگ است بَباز ھم برای من با طر  توِکردن  و دوریو فراق دی حتی آن ب

   محبوبتر، ز جان،ِ   و انتقام تو               خوبتر        ، ز دولت،ای جفای تو

َ نورت چون بود      ،ِنار تو این است َ این، تا خود که سورت چون بودْ   ماتم           ُ   )جشن و ضیافت: سور( ُ

 یعنی حتی ات چگونه خواھد بود؟ و این است، پس سور و جشن و مھمانیین است، پس نورت چگونه خواھد بود؟ ماتم تآتش تو ا

 بشوم و با به تو وصلم  چه برسد به اینکه بخواھ،بخش است  برای من خیلی خیلی لذتکنم میراقی که من از تو احساس ِاین ف

  .تو باشم

  ) عمیق کردنِتأمل: غور(ِوز لطافت کس نیابد غور تو                 تو           ِھا که دارد جور َاز حالوت

 به غور تو دست تواند می ن کسی،از آن لطافتتھا را دارد و  رینیی تو این ش و جفایھایی که حتی جور ھا و حالوت از شیرینی

  . رسیدن به عمق لطافت تو را نداردِ توان،نی قدرت اندیشهیع. یابدب

  ھای ما بتھا و صح  حق مجلس                     ھای ما           یاد آور از محبت

  م این جور را کمتر کندَرَ وز ک                         د که او باور کننالم و ترسم

 و  اوجور ھم بر ،من.  که این کار را بکندخواھم میمن ن. اش این جور را کم بکند َ کرمِرَترسم که او باور کند و از س لم و مینا می

  .ھم بر قھر او عاشقم

  ِ من عاشق این ھر دو ضد،ای عجب        ) ًکامال جدی( دِعاشقم بر لطف و بر قھرش به ج

  .خواھم میاو و ھم قھر او را ھم لطف . خواھم می متضاد را ًعجب اینکه من عاشق دو چیز ضد ھستم، دو چیز ظاھرا

  ومَ زین سبب نــاالن ش،ھمچو بلبل          وم       َستان شُ زین خار در بَر اَّا�َو

  .شوم می جور در بوستان و گلستان ھم بروم مثل بلبلی ناالن ِ از این خار اگربه خدا

ِ گلستانَ تا خورد او خار را با       د دھان          ُای عجب بلبل که بگشای ُ  

  ھای عشق، او را خوشی است    جمله ناخوش   آتشی است       ، این نھنگِاین نه بلبل

 که بلبل نیست بلکه نھنگاین. ل را با ھم بخوردُ کند و خار و گکه دھانش را باز) ِ، انسان عاشقیعنی من(عجب بلبلی است 

  .آید میھای عشق حتی غم ھم برایش خوش   ناخوشی است که ھمۀخوار آتش

  ...گردد سراغ داستان بر می

َ زین سان بو،ِ طوطی جانِیقصه َ مرغان بوِمَحرَ کو م، کو کسی      د      ُ   ؟دُ

 روان تو  قصۀ،گویم می ای که دارم برایت  قصهگوید می. کند می ماست را باز ِروانکه ھمان جان و در اینجا کمی سمبل طوطی 

  .باشد مرغان ِحرمَ م و کمتر کسی است کهھست

 باشکوه ِ سلیمان و سپاه، آنِ اما درون،رسد میً ظاھرا ضعیف به نظر ،بینی یعنی آن جان و روان  که تو میای طوطیمرغ، این این 

ُ آدمی، درونا پر و غنیِی و روان انساناصالت و قعشیعنی . اش ھست و باحشمت  به نظر ً اما ظاھرا اینطور،شکوه ھستبا و ً

  . یک کودک استِاش روان مونه ن. که ضعیف استرسد می

   ": رسانیدن از آن طوطیْ و پیغام، ھندوستان را در دشتِ طوطیان، خواجهِدیدن"

 رفت و طوطیان را دید و پیام ،وقتی به ھندوستان رسید.  بازرگان پذیرفت که پیغام طوطی را به طوطیان ھندوستان برساندمرد

یی که در اصالت ھا انسان، اھل حقیقت یا  طوطیان منظور ازاند که  گفتهخیلی از شارحین مثنوی( طوطی را به آنھا رساند

  .)خودشان ھستند، است

   ...بعد از آنکه مرد بازرگان، سالم و پیام طوطی را به طوطیان داد
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ْ  اوفتاد و مرد و بگ    پس  لرزید و  ،از آن طوطیان ای یطوط ُ َتش نفسـَسسُ َ َ  

  !ُ، افتاد روی زمین و مردام طوطی را شنیدیکی از آن طوطیان تا این سالم و پی

  :ود گفت با خ،...باعث مرگ این حیوان شدم فتخواجه از گفتن این خبر پشیمان شد و گ

  َ یک؟،   این مگر دو جسم بود و روحَیش است با آن طوطیک؟       خواین مگر

  ِفت خام سوختم بیچاره را زین گ                ؟چرا دادم پــیام ؟ این چرا کردم

 بیان، آید میه از دھان انسان بیرون  در مورد سخن گفتن و چیزی ک را چند بیتی وگیرد میدر ادامه باز مولوی از داستان فاصله 

  :کند می

ْ و آنچه بج َوش است       ْ◌  ھم آھن،این زبان چون سنگ و    چون آتش است،َھد از زبانِ

ِ گه از روی،َگه ز روی نقل و             ن بر ھم، گزاف          َزَسنگ و آھن را م    الفَ

. این سنگ و آھن را به ھم مزن. خیزد  بر میھاای از آن به ھم بزنی شعله و جرقهآنھا را ست که اگر و آھن ازبان مانند سنگ 

  .و دروغھاست و گاھی از روی الف  شنیدهو ھا   سخن دیگران و خواندهِسخنی که گاه از روی نقل. اینقدر سخن گزاف نگو

  رار؟َ چون باشد ش،هِمیان پنبدر                    زار پنبهسو است و ھر ز آنکه تاریک 

  می را سوختندَ عال،ھا  وز سخن    چشمان دوختند                آن قومی که ْظالم

شان توجه کنند،   سخن نتیجۀ بدون اینکه بهکنند می باز شان را بندند و دھان  میشان را که چشم  ھستندآن کسانیافراد ظالم 

 به من و تو .ی ممکن است داشته باشدتأثیر در بیرون چه ور کلی در دیگران وطه بدون اینکه فکر کنند این سخن در مخاطب و ب

  . فکر کنی ممکن است داشته باشدتأثیرحرفت چه به اینکه  ، از حرف زدن که قبلگوید می

َگر سخن خواھی که گویی چون شک َمخر (خورَن حلوا م ای،     صبر کن از حرص و    ر      ِ َ(  

ًدرونا خیلی شھوت  ھا انسانما . خصوص صبر از گفتنه ب. صبر کنی  سخنت شیرین باشد و به دل بنشیند بایدخواھی میاگر 

مان ھستند   ذھنفر درانگار چند ن. کنیم مینجوا زنیم و  می حرف  داریمبا خودمانمان   در ذھنًدائمااگر دقت کنیم . حرف زدن داریم

 ! صبر بر خوردن این حلوا. حرف زدن ھستِردن بر ھمین حرصُ، م)مرگ بر خود(ُیکی از معانی مردن . کنند میو دارند با ھم گفتگو 

  . حرف زدن بمیریِشھوت باشد باید بر این سخن گفتن و  داشته شیرینی و جذابیت، شکرھمچون  جان و روانتخواھی میاگر 

  ...چرا که

َد مشتھای زیرکان            باش،رصب   )ُمشتھا اسم مفعول است به معنی آنچه مورد اشتھا ھست(  کـودکانِ آرزوی،    ھست حلواُ

  .ای است  آرزوی کودکانه و نابخردانه، حلواولی. خواھند میًیعنی عمال چیزی ن. ، صبر استخواھند میزیرکان آنچه که 

  دَوَ رتر  واپس،دْخور ھر که حلوا        د   َوَرَگردون بر  د،ْصبر آورھر که 

و   ــ این حالت را داشته باشدتواند میکه آن ھم   ــشھوت سخن گفتن یا حتی حرف گوش کردنیعنی ھر کس بر این موضوع 

. ستھو معنویت آسمان روان  منظور از آسمان، .رود میبه آسمان   یعنی"ر رودَگردون ب"، صبر کند خصوصیات نفسدیگر  خیلی از

  .تجربه کندَروانا  تواند می عظمت، وسعت، عمق، زیبایی و روشنی را آن شکوه،انسانی که عشق را تجربه کند یعنی 

  ": با طوطی آنچه در ھندوستان دیده، بازرگانِباز گفتن"

ان بنده کو؟ آن چیزی طوطی گفت که ارمغ. ای آورد ھدیهبرای ھر کنیزک و غالمی ارمغان و . بازرگان تجارت را تمام کرد و بازگشت

  :بازرگان گفت. که شنیدی و دیدی باز گو

  )گزیدن: خایان(  خود خایان و انگشتان، گزانِدست       نی من خود پشیمانم از آن :گفت

  )جھل و دیوانگی: شافِن( ِ و از نشافشیدان ردم از بیُب   زاف            ِ خامی از گِکه چرا پیغام

...  

  پیش طوطیان،ھای تو  بعد از بازگو کردن شکایت: گفت اینقدر ناراحت شوی؟افتاده که باعث شده شماچه اتفاقی  :طوطی گفت

  .ُبر خود لرزید و مردرد و ُاز درد تو بویی بآنھا یکی از 

  ؟ پشیمانی چه سود، لیک چون گفتم      ؟پشیمان گشتم این گفتن چه بودمن 

  َ    ھمچو تیری دان که جست آن از کمان ت ناگه از زبان            ْسَن جای کآ نکته

  )بست اشسرچشمهسیل را باید از ( رَسز ِ  بند باید کرد سیلی را       آن تیر ای پسر             ،هَنگردد از ر وا

  َود شگفتَْب ن، ویران کند     گر جھاننی را گرفت     َچون گذشت از سر، جھا
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  ":ه کردن خواجهردن و نوحُ و م،وطی را آن طِ حرکت، آن طوطیِشنیدن"

محبوس در قفس ، طوطی "ُو مرد آن طوطی پیام من را شنید، بر زمین افتاد ھنگامی که"به طوطی گفت وقتی خواجه خالصه، 

  : کرد که باز ھم اشتباه کردم و گفت این را دید شروع به داد و بیدادخواجه تا. ُ مرد وافتادو لرزید   با شنیدن این سخن بر خودھم

  )خوش آواز: َحنین خوش( ؟این چرا گشتی چنین ؟َ     ھین چه بودت َحنین       وشِ خوب خِ ای طوطی:تگف

به نوعی به طور تمثیلی نوحه کردن بر روان مرده و افسرده و رکود روانی . کند میادامه مولوی دریغ خوردن خواجه را بیان و در 

  :آورد میانسان را در این ابیات 

   منِای دریغا ھمدم و ھمراز        من               ِوش آواز خِ مرغای دریغا

ِراح روح و روضۀ رضوان           من          ِلحانَا  خوشِای دریغا مرغ   )شراب روح، ھر چه که روح را به نشاط آورد: ِراح روح(  منِ

  ؟ آن مرغان شدیِی دگر مشغولِک           ُلیمان را چنین مرغی بدی      سگر 

  تافتم  بر اوِ روی از روی،زود                     یافتمای دریغا مرغ، که ارزان 

  .دھد می فطرت را ارزان از دست ِ انسان این مرغ،در حقیقت

  ؟ُ چه گویم مر ترا،چون توئی گویا        )َمرا َمر( ٰىَر ورَ تو بس زیانی ب،ای زبان

  ؟ِ  چند این آتش در این خرمن زنی  ِش و ھم خرمنی              ای زبان ھم آت

  کند   می آن،َشیئچه ھر چه گو گر      کند           ان میَاز تو افغ جان ،در نھان

 .کند میعمل ، ِدر باطن، جان تو از تو دادش به آسمان است، اگر چه تو ھر چه فرمانش دھی به ھمان

  درمان توئی  بیِ ھم رنج،ای زبان          پایان توئی         بیِ ھم گنج،ای زبان

ُی مُھم صفیر و خدعه   )شیطان: بلیس(، )فریب، مکر: ُخدعه(  توئی، کفرانِ ظلمتِھم بلیس              توئی،رغانِ

   توئی، ھجرانِ وحشت)مونس(ِ ھم انیس      توئی  ، و رھبر یاران)نگاھبان(فیر َھم خ

  ِه کرده به کین من کمانِزای تو               ؟  امان دھی ای بی چند امانم می

َنک بپ َ  در چراگاه ستم، کم کن چ        مرا                      ِغای مر رانیدهَ َکم بچر(را ِ ِ(  

ِیا مرا اسباب شادی یاد د          ه            ِ، یا داد د من بگوِیا جواب   هِ

 آن به ًشدیدا مولوی اینجا در کهرا  زبانی. گوید سخن مین  و با آکند می را مخاطب زبان یعنی نطق یا ھمان قدرت تکلممولوی، 

  .شود زبان ظاھری در نظر بگیریم و ھم نجواھای ذھنی  ھم می،کند می اعتراض

  :دھد میاز زبان مرد بازرگان ادامه 

ِ   ترجمان فکرت و اسرار     ِسار من        زیرکِ مرغ، منِطوطی    )ر، باھوشَس زیرک: سار زیرک(  منِ

  ز اول گفت تا یاد آمدم   او  داد آمدم              چه روزی داد و ناھر 

  ِ آغاز او،ِپیش از آغاز وجود   ِ وحی، آواز او            َ کاید زای طوطی

ازلی  ،ندارد که وجودش آغاز و انجام  این طوطی ھمان جان و روان تو ھستگوید می، کند میباز در اینجا از سمبل طوطی صحبت 

مان، زمان را به وجود  ما با ذھن. زمان یک امر ذھنی استچون . یعنی در قید زمان نیست و آزاد از زمان است.  استدیباـ 

  ! یک موجود واقعی نیستشود میزمان، آنطور که تصور . آوریم می

ُاندرون تست آن طوطی،    ِ عکس او را  دیده تو بر این و آن                    نھانِ

َبرد شاد می   پذیری ظلم را چون داد از او  می            تو شاد از او         یت راَ

َای که جان از بھر تن   سوختی جان را و تن افروختی    سوختی  می )نفس( ِ

یعنی ھمان . ھم به معنی نفس خیلی جاھا است و به معنی جسم و بدن فیزیکی به کار برده را در خیلی از جاھا تنمولوی، 

گونه   تأویلتوانیم می ،تر شویم عمیقیک الیه  ،گفتهسخن " تن"و اگر بخواھیم روی ابیاتی که در آنھا از . من یا  ھویت زاید،اندیشۀ

  .تری از ابیات به دست آوریم خیلی عمیق ِمعنیتوانیم  میبه کار ببریم و آن موقع است که " نفس" را به معنی "تن"

بری   روانت را از بین می تو در واقع داریبری، میسوزانی و از بین  نت را برای تنت میی انسانی که جا اگوید میًمثال در بیت اخیر 

  ...دھی و این تن و نفس را پر و بــال می

  )ابر: میغ(  میغِ، نھان شد زیر)مھتاب( نچنان ماھی کآ             دریغا ای دریغ      ی دریغا ای ا
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  .ُی آن طوطی مردیعن.  زیر ابر رفتای دریغا، که چنان مھتابی

  ...کند می و ابیات عمیقی را بیان شود میباز در اینجا مولوی کمی از داستان دور 

ِ  گویدم مندیش، جز دیدار             ِاندیشم و دلدار من        قافیه    منَ

سکوت . کنار بگذار را اھ اینفکر نکن و  که گوید میمن به ام  که آن حالت درونی من به فکر قافیه درست کردن ھستم در حالی

  .شود می دیدار دوست متحقق ،یعنی وقتی اندیشه متوقف شود. د من خواھی رسیِچرا که در سکوت است که به وصل. کن

   منِ دولت توئی در پیش قافیۀ  من        ِاندیش نشین ای قافیه خوش

  ...ھای بیرونی  زیبایی ھست آن تو ھستی نه قافیهاگر

َبود چه ،حرف َبود چه ،صوت       و اندیشی از آن ت؟ تا ْ   )درخت انگور: َرز( َ رزانِ دیوارِار؟ خْ

حتی حقیقت را ھم با فکر کردن . کنیم میً؟ ما دائما داریم فکر کنی میً دائما داری به آن فکر  ھست که توخن و حرف چهس

 .که ساکت باشم  یا این فکر نباشد،اندیشه که این کند می موقعی درون من تجلی ،که حقیقت م پیدا کنیم، در صورتیخواھی می

ًا حکم ھمین الفاظ و اندیشه  دقیق کسی نتواند وارد شود ــتاگذارند   میکه روی دیوارــ ) باغ حقیقت(خارھای روی دیوار باغ 

  .مند شوی بھره، اغ شوی و از آن رز و درختان تو وارد بکه دھند می الفاظ اجازه نگوید می .ھستند ھا کردن

  م زنمَ   تا که بی این ھر سه با تو دھم زنم       َوت و گفت را بر و صحرف

. باشم باید سکوت کنم درون خودم وصل ِت انسانیبه اصالبت کنم، یعنی ارتباط داشته باشم و برای آنکه من بتوانم با تو صح

ت قار گرفتم، آن موقع است که با حقی را کنار گذاشتم و در سکوت درونی قرھا اینوقتی . حرف و صوت و گفت را بر ھم بزنم

 یعنی با تو ھمنشین شوم، درک "م زنمَبا تو د". کنم می و آن را مستقیم تجربه و درک کند می من تجلی ِ درون،م و حقیقتھست

ًکنم و روحا و روانا حقیقت را بچشم ً.  

َتا کند ناگاه           مرغان را شکار  ، صیادشود می    ایشان را شکار،ُ

ه ھا ب صیاد برای کشاندن پرنده (شود می یک صیاد برای اینکه مرغان را شکار کند خودش صید گوید می. آورد می ی تمثیلاینجا

 باید با آن ھمجنس شوی، و برای توی انسان ھم برای اینکه عشق را صید کنی،). کند میتقلید  ای سوی دام، از صدای پرنده

اینگونه است  ،رار بگیر بیا در سکوت قتو ھم، حقیقت در سکوت است. ار بگیریاینکه با عشق ھمجنس شوی باید در سکوت قر

  .ای  و با آن در یگانگی قرار گرفتهیا ه کرد شکارکه آن را

ُدالن را دلبران جسته به جان بی   ِجمله معشوقان، شکار عاشقان                ِ

و صد البته اگر من .  معشوق را جلب کردشود میھست که ُیعنی با مردن .  خودشان شکار عاشقان ھستند، معشوقانگوید می

ِ آن مردن، مردن،ُسراغ مردن بروم" خواسته" آن معشوق یعنی با این ِ صید کردنِبا منظور ُ  حتی بر آن خواستن ھم.  اصیل نیستُ

  .یعنی حتی عشق را ھم نباید بخواھم. بمیرم بایدھم  ِحتی بر خواستن عشق.  بمیرمباید

  ھم این و ھم آن کو به نسبت ھست،      دان   ْش معشوقا یدی عاشق دھر که

  م، تشنگانَھم جوید به عال آب             تشنگان گر آب جویند از جھان        

   تو گوش باش،دھد می َتا   او چو گوشت تو خاموش باش   اوس،چونکه عاشق

  ُبردگی  که در دل دل نیابی جز         ُ عاشقان در مردگی           ِای حیات

  .تو ھست" مرگ "یرو تو ھم در گِردنُدل ب! َ جز اینکه دلت را ببرندشود میدل تو زنده ن. ُزندگی عاشق در مردن است

ِ    تا چه شد احوال آن مرد نکوِ حدیث خواجه گو     ،بس دراز است این ِ   ؟ِ

  )13 جلسۀ( : " تاجررجوع به حکایت خواجۀ"

  ) پریشان برآیدِھای گسیخته که از ذھن حرف: پراکنده گفتن(  این چنینگفت میصد پراکنده ھ        َ حنین           د وْرَخواجه اندر آتش و د

  جازَ گه م، حقیقتِگاه سودای     و گه نیـاز                 ، گاه ناز،گه تناقض

 وطی افتادرا رساندم و اتفاقی که برای آن ط خواجۀ تاجر ھم خیلی ناراحت بود که چرا پیغام طوطی مرده بود و، خالصه طوطی

  . ھم رخ دادبرای طوطی خودم

  زند  دست را در ھر گیاھی می              د    َکن  جانی میغرقه گشتهِمرد 

   .زند که غرق نشود خاشاک کوچکی ھم میو دستش را به ھر خار  ،کسی که در حال غرق شدن است
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  رَ سِزند از بیم  دست و پایی می            تا کدامش دست گیرد در خطر       

  ه از خفتگیِ بیھوده بِکوشش        ر، این آشفتگی            دوست دارد یا

  قصۀ طوطی و خواجه بازگو            ـو       ن ندارد ای عم پایاْاین سخن

  ":ردهُ مِ طوطیِ طوطی را از قفس و پریدن، تاجرِبرون انداختن مرد"

 کار رازخواجه حیران شد و . ناگھان طوطی پرید و بر شاخ بلندی نشست.  طوطی را از قفس بیرون انداخت،خواجه ،بعد از این

بگو آن طوطی چه کرد . ای به ما برسان از بیان حال خود بھره ،ای پرنده :وطی گفتطخطاب به   رو به باال کرد و.طوطی را فھمید

  ر کردی؟چنین مکری در کاآموختی و  که تو

   و آواز و گشادُ رھا کن نطق : که د   به فعلم پند دا )که او( کو : طوطیگفت

   این پند کردِرده پیُ او م،خویش                          ُزانکه آوازت ترا در بند کرد

یری و این اید بم به من پند داد و فھماند که تو ب،با فعل و عملش که خودش را به مردن زددر ھندوستان آن طوطی  :تطوطی گف

 ُخودش را مرده کرده بود، ،برای رساندن این پند و، شده که به بند و قفس کشیده شویو زیبایی تو باعث آواز و حرف زدن 

  ...یعنی

  َ که تا یابی خالص،ُمرده شو چون من    طرب شده با عام و خاص    ای م :یعنی

 را تجربه کن یعنی بر ، مرگکنی میای و داری خودت را عرضه  ب شدهتایید دیگران برای آنھا مطره گفتن و َه بَای کسی که برای ب

 یعنی اینکه من برای دیگران ساز "مطرب شدن با عام و خاص"معنی لفظی . شوی" خالص" تا این مطرب شدن برای دیگران بمیر

دانم و  ارزش مییزھایی را بامن چ . استآنبروز ظاھری ترین  اصلیاز خصوصیات نفس و نقش بازی کردن برای دیگران یکی  .بزنم

ِدر نزد شما رل ُ مثال من برای شما رل یک موالناشناس یا شارح مثنوی خوب را بازی .کنم می آنھا را بازی ُ ل یک آدم ُر. کنم میً

 ست وُ دارای ثروت و پِدیگری نقش یک آدم. کنی میتو نزد من نقش یک آدم روشنفکر را بازی . کنم میفاضل و استاد را بازی 

ل ایفا کردن باید برای دیگران ُ و این بازی و نقش و ر.ھایی که در جوامع مختلف وجود دارد  ارزش و اینچنین،کند میمقام را بازی 

 در روابط روزمره که با ، ما اگر دقت کنیم.استباشد یا به تعبیری این مطربی و مطرب شدن برای دیگران و در حضور دیگران 

ُ، تماما در حال این رل بازی کردن ھستیمافیان داریمھمکار، دوست، آشنا و اطر ولی اگر از . کشیم  اعتباریات را به رخ ھمدیگر می.ً

و یم ا هُمرد آن وقت است که بر نفس ،کنیم رھاآن را برای دیگران نواختن جدا شویم و  این اعتباریات و مطرب بودن و ساز ھویت

ر  د.شویم می نقش بازی کردن رھا  اینِحبس و بند و از َیعنی روانا زنده. کنیم می پیدا  واقعیِزندگیپس از این مردن ھست که 

رده ُم" پس، !مھای ھویت را برای دیگران بازی کن لُھر دیدار مجبور ھستم آن نقش و ردفعه و در حبس و بند بودن یعنی اینکه ھر 

شوی یعنی " خالص" تا ترک کنرا   آنھاکارھایت بمیر وتو ھم مرگ را تجربه کن یعنی بر این پس . "یابی خالصکه تا  من نشو چو

  . ھیچ حبسی نیست و آزادی روحی و روانی ھست، در عشق.آن خلوص را پیدا کنی، جوھر انسانی و عشق را پیدا کنی

  ؛آورد میمثالی از ھمین مطرب شدن با عام و خاص  در ادامه

  َ کودکانت بر کنند،ی غنچه باش      َکانت بر چنند         َرغُ م،دانه باشی

  ...پس

   بام شوِ گیاه، غنچه پنھان کن       به کلی دام شو       ،دانه پنھان کن

 بر این خودنمایی و نقش بازی رده شو، بر نفست بمیر،ُدام شدن ھم یعنی م. ت بردارا  یعنی دست از این مطربی"دانه پنھان کن"

  . آمدن عشق کار خودش است. باز کنپنجره را تو فقط ،ه برای آمدن عشقدام شدن با این موضوع انطباق دارد ک. کردن بمیر

  :کند می مورد تحسین قرار گرفتن از طرف دیگران صحبت ِتَّمِذَادامه در ممولوی در 

   او رو نھادِ سوی،صد قضای بد     )در معرض نگاه دیگران (َ خود را در مزادِسنُ ح، اوھر که داد

  ھا َش ریزد چو آب از مشکَرَ  بر س                                            ھا شکَھا و ر ھا و خشم چشم

  َبرند دوستان ھم روزگارش می                          َدرند                    دشمنان، او را ز غیرت می

ِآنکه غافل بود از کشت بھار                            ؟و چه داند قیمت این روزگارا                         ِ

ِدر پناه لطف    بر ارواح ریخت ،ن لطفاکاو ھزار                        حق باید گریخت                         ِ

  ":ریدنَ خواجه را و پ، طوطیِوداع کردن"

  ...ای خواجه) ظخداحاف(داع ِلوَپس، ا . من و تو جدایی استِبین و گفت پند به خواجه دادچند  ، خوش ذوقطوطی

  تََملْظَکردی آزادم ز قید و م         ت                 َمَرحَداع ای خواجه کردی مِلوَا

   ھم چو من،ھم شوی آزاد روزی        )فطرت و ذات( داع ای خواجه رفتم تا وطنِلوَا
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  :گوید می)  و روان ماجان(رو به طوطی ) من و توی انسان(جه اخو

ِ مر مرا اکنون نمودی راه نو       ، برو                 َّا� ِنماَ فی ا:خواجه گفتش ُ َ  

َ  بعد شدت از فر        َاصلی رو نھاد                 ِ ھندوستانسوی   گشته شاد، دل ْجِ

  روشن است هَر که این ، او گیرمِ   راه    من است           ِخواجه با خود گفت کاین پند

َکی بودِجان من کمتر ز طوطی  ُ   ُی بودِپ جان، چنین باید که نیـکو                         ؟ِ

ِ مضِدر بیان" ِرتَ   :"نما شدن  خـلق و انگشتِ تعظیمَّ

 ما نه، گوید می ییگرد. ز تو ھستیم ما ھمراه و ھمراگوید می ھست یکی به فردی که مورد تمجید و تعظیم و ستایش دیگران

 ھر دو گوید میآن یکی به او .  ھمانند تو کسی در جمال و فضل و احسان و بخشش نیستیدگو میاین یکی . ھمراه تو ھستیم

 از اینکه ًست که شدیدا پرھیز کنید اھای مولوی این  یکی از توصیه،... وست ھھای ما تابع تو جھان در مالکیت توست و جان

 در کنی می وقتی از کسی مدح و ستایش . کنیدیزپرھ) مستقیم یا غیر مستقیم (به ھر صورتی که باشد ،ھمدیگر را بستایید

  .کنی میدر واقع داری به او کمک  نکنی  این کار راگردھی و ا ر و بال میَ او را پِواقع داری نفس و خود

  ... کهچرا

  )بیت کلــیدی(  خویشِرود از دست ر میّ از تکب          ِسرمست خویش         چو بیند خلق را ،او

َافکند )نفس(  دیو                               اران را چو او  او نداند که ھز   ِست اندر آب جوَ

  .شود می از آن مدح و ستایش سرمست ،کنند می از او تعریف دارند بیند که ھمه وقتی میچون 

 این ستایش شدن را مدح و ستایش کنید، من به مرور بهاگر شما م.  خاطر استِ و رنجات مدح و ستایش، ماللتتأثیراز یکی 

ای  موسیقی،  چیزی بنویسمً که طوری رفتار کنم، حرف بزنم یا مثالگیرد میً و اصوال تمام کارھایم در این راستا قرار شوم میمعتاد 

َکه این به به و چه چه شما را ھمیشه داشته باشم و م ای بنویسم یا رفتاری بکن بنوازم یا پخش کنم، کتاب و مقالهی شما ابر َ َ َ

 زمانی این اگر معتاد شدن،  اینبعد از. شوم می، معتاد به این قضیه ھم شوم مییعنی در واقع غیر از اینکه در بند . افت کنمدری

 که اگر ،ع اعتیاد روانیدر واقع یک نو. شوم میھا و مدح و ستایش به من نرسد دچار افسردگی و ماللت  مورد توجه قرار گرفتن

ِته باشیم دچار ملولی و کدری روحی ھا را نداش ھا و توجهتمجید واین تعریف   ِھای ماللت  پس یکی از ریشه.شویم میروانی ِ

  .باشد میخاطر ھمین موضوع 

  ) مضری استلقمۀ( ای است ُن پر آتش لقمه، کآکمترش خور         ای است لقمه  خوش،جھان) چاپلوسی شنیدن(ِ لطف و سالوس

ِدود او ظاھر شود پایان                                                 ذوقش آشکار         ،آتشش پنھان و    کارِ

.  و مضر ھستای غیر مفید تو کمتر بخور که لقمهما ا. باشد می لذیذ  مانند یک لقمۀ،وسی شنیدن برای نفس لذت چاپلگوید می

  .شود میایان کار ظاھر  در پ، آتشاین دود و این لقمه پنھان ھست ولی ذوق آن آشکار است ِآتش

  ):صحبت شارح جلسه در مورد موضوعی مرتبط با بحث(

 وجود داشته باشد ھمین مدح و تواند میترین حجاب و مانعی که بین انسان و حقیقت، عشق یا خدا  ًاصوال در اھل تصوف اصلی

البته در نظر داشته باشیم که (ًائما محو کرد  را د"خود"یکی از اصول صوفیه این است که باید این . روار کردن خود استَستایش و پ

 بلکه ،رساند که ھیچ چ آسیبی به وجود روانی انسان نمیبنابراین از بین بردن آن ھی).  پدیدۀ پنداری و ذھنی ھستیک، این خود

به طور سمبلیک دارند اند که با این کار  ھا پایکوبی در سماع را اینگونه بیان کرده خیلی. بخشد ت میّوُوجود روانی انسان را ق

ً  قویاکند می که تو را مدح ست که مدح و ستایش از دیگران نشنوی و حتی با کسیوفیه این ا صاز اصول. کوبند را می" نفس"

د سالک نباید از  معتقد بودند که برای پاکیزه کردن روح، فرھا این. پیدا شدند" مالمتیه"ای در صوفیه به نام  فرقه. خورد کنیبر

 مالمتیه گروه دیگری  بعدھا در میان ھمین فرقۀ.ی ابایی داشته باشد بلکه باید مالمت دیگران را به جان بخردھیچ مالمتشنیدن 

تر کردند و معتقد بودند که نه تنھا از سرزنش شنیدن از دیگران نباید   رنگکه این موضوع را خیلی پر" قلندریه" به نام پیدا شدند

.  بدنام شود،ند فرد باید دست به کارھایی بزند که پیش افرادگفت می حتی . دیگران را به جان خریدابایی داشت بلکه باید سرزنش

 شرع انجام ِ در ظاھر خالفِکارھای. بدنامی را برای خودشان شھرت دانستند و را برای خودشان ننگ مینامی  خوششھرت و 

 خورند که با  دارند شراب میھا ایندم بپندارند  مرتانوشیدند  میم  عا مألریختند و در ھای رنگین آب می  در جامً مثالدادند، می

 و آن را توصیه اند  روش اعتدال بیرون کشیده نوعمولوی، حافظ و مشایخ صوفیه از این موضوع یک. ھای جامعه منطبق نبود ارزش

  . سرکش نشود، سالکِ نفس، که به این وسیلهاند کرده

  :)حوم فروزانفر در مورد این موضوعاب شرح مثنوی مرز کتاھای شارح جلسه   صحبتدامۀا(

طور کلی ه  ب،آوازه و نام و یا شھرت. کند میطلبی و نامجویی را بیان   ھای شھرت کتۀ اصلی این قصه و آفت و زیانموالنا رمز و ن

 و خواه معنوی و ،میی اندا بدن یا زیباِّتوُ ق جسمانی از قبیل زور وِخواه  کمالِست که مردم کسی را به صفتی از صفات اآن

ِروحانی مانند علم و بخشش و تقوا و حسن تدبیر بشناسند و بدان بستایند نیک و ، این صفتی است بسیار خطرنـاک و به ظاھر. ُ
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ست که  ادوم زیان آن. ھای مردم ُکن و حصول منزلت است در دلََمزیرا مقصود از شھرت، ت. زشت و ناپسند، مطلوب و به حقیقت

 است که در  سومین زیان آن. و عقاید آنھا بسازدءدارد که خویش را مناسب تمایل خلق و موافق آرا  انسان را بر آن می،ینامجوی

  .دھد میُی، انسان حریت فکر و استقالل روحی خود را از دست نتیجۀ خودستای

 روش در اواسط قرن سوم پدید آمد و این. ھای اصلی طریقت مالمتیان است ن و در گمنامی زیستن یکی از پایهاز شھرت گریخت

ِبدین نظر خرقه ھم داشتند و   از دیگران باشد آن را ناپسند میسخن مختصر آنکه ھر چه سبب امتیاز سالک، ...کمال یافت

بعضی از این حد ھم گذشتند و معتقد بودند سالک باید خود را از نظر خلق بیندازد و اموری که به ظاھر ناپسند . پوشیدند نمی

 و حْدَو به قخواره پندارند  وشد تا مردمش شرابمثل آنکه شربتی سرخ رنگ در پیاله بنکند است ولی خالف شرع نیست ارتکاب 

قلندریه که از مالمتیه منشعب قلندران یا .  خدایی نکندِ خواری بچشد و دعویِسرزنش او کمر بندند تا بدین وسیله نفس، طعم

 فراوان به تأثیرایفه در شعر و ادب فارسی این ط.  نفس روا داشتندِ شرع را برای قھرِو امور منافیتر رفتند  اند از این ھم پیش شده

ُی، میکده، پیر مغان، مغِ مجا گذاشتند و اصطالحات  و انتقاد ریاکاری و  و یا ذکر کلیسا در برابر مسجد و راھب در برابر واعظچهَبُ

ُزھد فروشی و ترجیح باده گساری بر طاعت ریا . ست که از روش مالمتیه و قلندریه در شعر فارسی رسوخ یافته است ا آثاری،ییُ

 ھای مویین و ب از پوست و پارچهّتراشیدند، لباسی مرک قلندران موی سر و صورت خود را میرواج این طریقت دالیل تاریخی دارد و 

شکول به دست گرفتن و َاستعمال بنگ و حشیش و ک. ندُاز ارتکاب منھیات احتراز نداشت. کردند گاھی پوست ببر یا پلنگ بر تن می

  ...پرسه زدن از رسوم آنان بود

خوار " ھجو یعنی .کند میصحبت " َھجو"از اینجا به بعد مولوی در مورد . تا اینجا در مورد مدح و ستایش بود، ...برگردیم به داستان

  .  که در مقابل مدح و ستایش ھست،"و کوچک کردن کسی

 من االن ًمثال. دھی ھمیت نمیفکر نکن که تو به ستایش کسی ا. پذیرم کننده را نمی ِنگو که من ستایش فرد ستایش تو گوید می

بنابراین وقتی تو شروع به . شود می شدن نفس من َ کنی این ستایش تو باعث پرواربه این آگاھم که اگر تو از من مدح و ستایش

ًباطنا اھمیت . ً ولی ظاھرا اینطور ھست،دھم می ن به حرف و مدح تو اھمیت کهگویم می به خودم کنی میستایش کردن من 

  .برم  و خوب ھم از آن مدح لذت میکنم می و توجه دھم می

     ز آن سوزھاروزھا سوزد دلت           َرمال          َو گوید بْجَگر ھ) مدح کنندۀ تو( ِمادحت

  .آید میسوزد و بدت  خاطر آن ھجو دلت میه د، مدت زیادی ب تو را بگویِ تو آشکارا بدیکنندۀ اگر آن ستایش

َ کان طمع که داشت از تو شد زیان              آنْگفت رمانِگر چه دانی کاو ز ح َ  

 ،گی و قصد و غرضی که داردهکم بھر، ناامیدی و  از روی حرمانکند می آن کسی که دارد تو را ھجو و نکوھش دانی اگر چه می

َ آن امید و طمعی که از تو وزند  تو میاین حرف را به   ... داشت و به آن جواب ندادی بر اساس ھیچ ھست و اصالت ندارد، اماَ

َ ماندت درمی، آن اثر   )سخنی که در ستایش گویند: مدیح( َدر مدیح، این حالتت ھست آزمون      اندرون                 َ

  . ھم این حالت وجود دارد"مدح شنیدن"ر د. ماند ن ھجو و نکوھش در اعماق وجودت میاثر آ

َآن اثر ھم روزھا باقی بو ِبر و خداع جان شودِی ک   مایه      د                  ُ   )فریب دادن، گول زدن: داعِخ( ِ

  .شود میماند و باعث غرور و گول خوردن روانت  ستایش ھم روزھا در دل تو باقی میاثر مدح و 

ْقدح( ْدحَق داخ افت ز آن که تل،بد نماید       دح       َم شیرین است  چو،ننمایدلیک     )عیب کسی را جستن و گفتن: َ

 که کنم میمدح کند اثرات مخربش را به این دلیل درک ن مرا  اگر کسی اما،دکن میاثر نکوھش و تحقیر را احساس ِتلخی ، انسان

  .شیرین ھست، نفسآن مدح و ستایش به مذاق 

  ...پس

  َکش چون گوی شو، چوگان مباشْمخَز       شو، سلطان مباش         هتا توانی بند

کش باش، صبور زخم). بزرگی معنا ندارد کوچکی و ،ًاصوال در عشق(گ قرار نده توانی کوچک باش و خودت را در جایگاه بزر تا می

  . چوگان مباشِھا را تحمل کن و مثل چوب  چوگان این ضربهِباش و مثل گوی

َفت نماند وین جمال    طورنه چون ل     از تو آید آن حریفان را مالل         َ

  )شیطان(  دیو:ندت، بگویندت کهَچون ببین       )فریب( ِآن جماعت کت ھمی دادند ریو

َ خود بر کرد سرِای از گور دهُ       مر         :َندت به درَ چو بین،جمله گویندت َ  

. شوند می تو و رنج خاطرت باعث ماللجماعت دیگر آن  ،ایش دیگران باشی از بین بروداگر خصوصیاتی که باعث شده تو مورد ست

 خوانند، می شیطانتوقتی تو را ببینند  ، شدند توِباعث بدبختیزدند و   چه چه می و را فریب دادند و به بهھمان جماعتی که تو

  ! برآوردای از گور خود سر ُ نگاه کنید مردهگویند می



9 
 

  عنایات خدا ھیچیم ھیچ بی                  )در جمع( سیچَر ب لیک انداین ھمه گفتیم

َ      گر ملک باشد                حق              ِ حق و خاصانِعنایات بی َ سیاه استش ورق،َ َ  

   بیرون و درونِ واقفی بر حال              چند و چون                 ِ ای قادر بی،ای خدا

ْ          با تو یاد ھیچ کس نب  روا                      ْو حاجت تِلای خدا ای فض   َود رواَ

  ای  عیب ما پوشیده،َ         تا بدین بس ای                         تو بخشیده،ر ارشادَدَاین ق

   خویشِردان به دریاھایَل گِّتصُم           ای دانش که بخشیدی ز پیش              قطره

   تنِ خاکزَھانش از ھوا وَ       وار    ِای علم است اندر جان من                   هقطر

   نور شوِر بحِ       با خود آی و غرق دور شو                        م از خودَای برادر یک د

  .شوی معنوی میرسی و غرق دریای نور  یقت خودت میآن وقت به حق. دور شو ،از این من و نفس. از خودت دور شو

  م در تو خزان است و بھارَم به دَد       )یک دم به خودت بیا(م با خود آر َ یک دْعقلای برادر، 

  َی ورد و سرو و یاسمین ُپر ز غنچه                        ر و تازه بین                َ را سبز و ت دلِباغ

این کھنگی و . ست که روان انسان ھر لحظه در حال نو شدن است ا اینحقیقت. شود می دل و روان انسان ھر لحظه تازه ِباغ

ست که ما  ا این درونی زندگی کردن نشان دھندۀِیرگیماللت خاطر که ما اسیرش ھستیم و این در کھنگی و اضطراب و ت

   .ست امان اسیر چیز دیگری مان عشق نداریم و روان درون

ُمعنی مردن ز طوطی   ُ خود را مرده ساز،   در نیاز و فقـر             ُ، بد نیـاز         ِ

 یدرون تو جا، عشق و زندۀ روانی می شوی و کنی میرا تجربه کردی آن موقع است که زندگی پیدا " خود"وقتی که مردن بر 

  .گیرد می

    ھمچو خویشت خوب و فرخنده کندتو را زنده کند      )سمبل عشق( ِتا دم عیسی

  ) استافتاده بودن، منظور: سنگ نباش، خاک شو( ، رنگروئی رنگِبل ُ خاک شو، تا گ           سنگ؟       ْسرسبزد شوِاز بھاران کی 

      یک زمانی خاک باش ،)برای امتحان ھم که شده(   آزمون را   خراش          ْ◌  سنگ بودی دلھا تو سال

َ برنده ھستش وخرا محکم و دل.  است آنِبودنھمین سنگ ، یکی از خصوصیات نفس .  نرم ھست و در تواضع قرار دارد،اما خاک. ُ

 مدتی کنار بگذار و خاکساری را تجربه کنی برای امتحان ھم شده ھمۀ این ھویتت را برای عشق را خواھی مییعنی تو اگر 

  .تجربه کن

  ): در بخش پرسش و پاسخ این جلسهھای شارح جلسه صحبت(

  عنوان کرد؟ِآیا سجایای اخالقی کسی را نباید 

شود، چه لزومی دارد که جلوی خودش   می نگوییم زیرا باعث پروار شدن نفس آن شخصبھتر است که جلوی خودش چیزی

شناسم که دارای خصوصیات اخالقی خوبی  اش را عنوان کنیم؟ اما اگر برای دیگران بگوییم که فردی را می سجایای اخالقی

  .است، خوب است

  ندَنَآک ِکنند              زھرھا در جان او میھا  ھر که را مردم ستایش

به خودش بزند، ) برچسبی(اگر انسان از خودش ھیچ تعریفی نداشته باشد و ھیچ باشد خیلی بھتر است تا اینکه بخواھد لیبلی 

  .ھمانند یک کودک

***  

ست ن ببیند که رفتارش در جامعه خوب اس آبسیاری افراد چنین دیدی دارند که انسان باید خوب و بد را از جامعه بگیرد، و بر اسا

یعنی اگر جامعه به او گفت تو انسان خوبی ھستی، . دارند) روانی( نیاز ،ھا به تایید در اجتماع گویند که انسان  و می،یا خیر

 را از جامعه خودش را خوب بداند و اگر گفت انسان بدی ھستی باید خودش را بد بداند و در پی اصالح باشد، یعنی باید معیارھا

کند،  حال باید ببینیم خوب و بدھا و معیارھایی که یک جامعه تعیین می. کند جامعه برای ما ھنجارھا و قواعدی را تعیین می. بگیرد

اگر قرار باشد جامعه ! آیا معیارھایی ھستند که از اصالت انسان برخاسته یا اینکه معیارھایی ھستند که از نفس برخاسته است؟

اگر قرار باشد من خودم را خوب بدانم . ًحاظ روانی تایید یا رد کند، آیا آن وقت، استقالل روانی خواھم داشت؟ مسلما خیرمرا از ل

گویند  ن میگویند خوب ھستی و یا برعکس خودم را بد بدانم به این جھت که جامعه و مردم به م به این خاطر که مردم به من می

حال، . ل روانی نخواھم داشت و روح و روان و ذھن من وابسته به قضاوت دیگران خواھد بود، دیگر استقالتو بد ھستی، آن وقت

ِ اصالت دارند یا اینکه اصالت انسان یعنی جوھر روانی پاک انسانی اصالت دارد؟ به ،سوال این است که آیا معیارھای اجتماعی ِ
آید و به او  آن یکی می. یکی از آنھا دوچرخه دارد. کردن ھستندعنوان مثال کودکانی را در نظر بگیرید که در پارک در حال بازی 

مادر و دایی کودک از . دھد تا سوار شود اش را به آن یکی کودک می ات را به من بده سوار شوم، او ھم دوچرخه گوید دوچرخه می
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ات را به این راحتی به  که دوچرخهعجب بچۀ بی دست و پا و ھالویی ھستی : "گوید کند و می مادر رو به کودک می. رسند راه می

آفرین به پسر : "گوید دایی به کودک می. ، این یک تعبیر از عمل کودک است!"...چرا این کار را کردی؟! آن بچه دادی که سوار شود

ِگل دست و دل بازم
که (ع ھستند مادر و دایی سمبل اجتما. ، و این تعبیر دوم."...اش را به دوستش داد تا بازی کند که دوچرخه! ُ

 تعبیرات مختلفی که از یک عمل وجود با این). ھست... سه واجتماع ھم مجموع ھمین افراد مانند پدر و مادر و عمه و دایی و مدر

اگر یکی بر ! مان تعیین تکلیف کنند و بگویند که خوب یا بد است؟ توانیم اجازه دھیم که دیگران برای وجود روانی دارد، ما چطور می

! ھا ھستم؟  که من کدام یک از اینآید پیش نمیبرچسب ھالو بودن و دیگری برچسب بخشندگی بگذارد، آیا این سوال عمل من 

ًآیا بھتر نیست که اصوال به قضاوت دیگران ھیچ اھمیتی ندھیم و بگذاریم اصالت خودمان ما را تعیین کند؟ و اصالت خودمان ھم 

چه لزومی دارد که من . ھیچ برچسبی بر خودمان نزنیم. نه خوب است و نه بد! ستًشکل است و اصال ھیچ و عدم ا رنگ و بی بی

ِای از خودم داشته باشم و بر اساس آن تصویر ذھنی عمل کنم؟ من انسان تصویر ذھنی العاده در تضاد و   اسیر نفس و خود، فوقِ

ِدر درون من انسان اسیر ن. تکنم، چرا که درونم متناقض اس تناقض زندگی می تشکیل " خود"، از یکسری تصاویر ذھنیفس، ِ

گوید طوری حرف بزن که خودنمایی نکنی، چون جامعه به من گفته است   یک تصویر ذھنی در گوشۀ ذھنم به من می.شده است

َگوید طوری حرف بزن که خیلی مشعشع باشد  و تصویر ذھنی دیگری در گوشۀ دیگر ذھنم نشسته و می. که خودنمایی بد است َ ُ

ً، ھمۀ این تصاویر ذھنی که در درون ذھن من ھست دائما مانند دستور ...رگ جلوه کنی و باشخصیت صحبت کنی وو بز

  .کنند دھند و این تناقض و تضاد روانی را در من ایجاد می دھندگانی دارند به من دستور می

که این تصاویر که تشکیل دھندۀ نفس و ھایش ھمین است  کنید علت اضطراب و دلھرۀ دائم ما چیست؟ یکی از علت آیا فکر می

گوید طوری  به من میجامعه . اند یرون و از جامعه آمده از ب،این تصاویر ھم. دھند ًخود ھستند دائما از درون دارند به ما دستور می

سینت کنند  که تو باید انسان موفقی باشی، پس طوری حرف بزن که ھمه تحگوید میحرف بزن که خودنمایی نکنی و از آن طرف 

ھای مختلف به من القا  ًدائما به صورت دستورات اخالقی و برچسب. گوید تو باید آدم متواضعی باشی و باز از طرف دیگر می

! ھا باشم؟ ای جامعه برم و دلھره دارم که باالخره کدام یک از این اند که اینگونه باش و آنگونه باش، و من در تضاد به سر می کرده

ھای دیگر عشق و ذوستی بورز و با آنھا  گویی به انسان ای جامعه که از یک طرف به من می! ص و روشن کنتکلیف مرا مشخ

گویی ھمیشه در سکوی اول باش و با دیگران مسابقه  ھا به من می شفقت داشته باش و از طرف دیگر با انواع و اقسام رقابت

من به کدام یک از این دستورھای جامعه گوش ...!!! گران باالتر باشی وبده و از آنھا برتر شو و طوری عمل و رفتار کن که از دی

آن موقع است که در . خواھم باشم اما خودم باشم ًراھش این است که من اصال جامعه را به حساب نیاورم و ھر چه می! کنم؟

 خود به خود رفتار و اعمال و کنم و  در عشق زندگی میباشمکنم و وقتی در این وحدت و یگانگی  وحدت و یگانگی زندگی می

ھم برای خودم مفید خواھم بود و ھم . ام در عشق خواھد بود، یعنی در سالمت کامل روحی روانی گفتارم و ھمۀ کیفیت وجودی

  .برای دیگران، ھم به خودم آسیب نخواھم رساند و ھم به دیگران

***  

شوید که در  کنند، متوجه می دیگران کار شما را تایید یا رد میحال فرض کنیم شما برای خودتان چھارچوبی تعیین کرده و وقتی 

کنند و به حرف  کجای این چھارچوب قرار دارید، یعنی در حقیقت، اینکه کجای این چھارچوب قرار دارید را دیگران برایتان تایین می

ای ھست  حال نکته. ن چھارچوب ھستند کردن چھارچوب و جایگاه شما در ایِدھید که مالک تعیین  جھت اھمیت میدیگران از این

یعنی . ًگوید، این است که اساسا این چھارچوب، زیر سوال است و آن اینکه عرفان و به خصوص چیزی که مولوی از آن سخن می

و این چھارچوب ھمان قالب است که ما به صورت پنداری . ًاین چھارچوب امری ذھنی است و اصالت ندارد، و اصوال باید کنار برود

این . شود ایم و تعبیر زندان، حبس، حجاب و اینگونه تعبیرات، شامل ھمین چھارچوب می ذھنی برای خودمان درست کرده

ًصد ذھنی است و من باید دائما خودم را در این الب برای خودمان است که البته صد در چھارچوب به معنای درست کردن یک ق

یک، باید سمبلبه صورت ست که این قالب باید کنار گذاشته شود و یا به اصطالح ھمۀ حرف این ا. قالب، این ور و آن ور کنم

  .بیرون آمد و وقتی از این قالب بیرون بیاییم، آن وقت است که آزادی درونی را احساس خواھیم کردشکسته شود و از آن 

***  

خودتان و  شوید در راستای حقیقت انسانی سوال دیگر این است که با معیارھای عرفانی چه معیاری دارید برای اینکه متوجه

  کنید؟ حرکت میھای عرفانی  آموزه

  :آید گوید که اگر خود سوال را بشکافیم، جواب از آن بیرون می مولوی در مورد سوال می

  ال آمد از آنجا مر تو را                      که سؤاز ھمان جا جو جواب ای مرتضی              

دھد، بلکه  ل باید بگوییم که این سوال، سوال خیلی خوبی است اما عرفان جواب مستقیمی به این سوال نمیاما در مورد سوا

حال، سوال این است که من از کجا بدانم که . ای به نام نفس روبرو و اسیر آن ھستید دھد که شما با زائده اینگونه پاسخ می

ِاوال اینکه وجود روانی تو کدر : ھایی دارد گوید این نفس، مشخصه آورد و می ھایی را برایش می اسیر نفس ھستم؟ مشخصه ِ ً

است، دارای ماللت ھستی، احساس گرفتگی و دلھره و اضطراب داری، افسرده ھستی، آن شادمانی درونی و شفافیت روحی 

ًذیر ھستی، دائما در حال ھا خودباخته ھستی، سیری ناپ به اتوریته: ھا، خصوصیات نفس است روانی را نداری، و مجموع ھمۀ این

ًآوری، دائما به دنبال آینده  ُدانی درونت خالی است اما ادای پر بودن در می نمایش بازی کردن ھستی و در حالی که خودت می

ای ذھنی برای خودت  ًخواھی خوشبختی بعدا بیاید، گذشته و آینده کنی و می ھستی و خوشبختی را در آینده جستجو می

ھای  کند و بسیاری خصوصیات دیگر که در داستان ًت دائما بین این گذشته و آینده نوسان دارد و دارد بازی میای و ذھن ساخته
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.  یا من ھستندSelfای پنداری و نه واقعی به نام نفس، خود،  ھمۀ این خصوصیات برای پدیده. شود مثنوی به آنھا اشاره می

ه و بین تو و حقیقت قرار گرفته است، حال، کار تو فقط این است که این حجاب گوید این نفس مثل یک حجاب و پرده و مانع آمد می

ًدیگر، اینکه بخواھی خودت را دائما محک بزنی که آیا من این حجاب را . را برداری، این خار و خاشاک را از این چشمه برداری

. آیا این چشمه درون تو نجوشیده، این دیگر کار تو نیستام یا نه و آیا این پرده ھنوز ھست یا نه، اینکه بخواھی بدانی که  برداشته

ھای کنار زدنش را ھم در  کار تو فقط این است که این پرده را برداری و این خار و خاشاک را از این چشمه کنار بزنی که روش

ز به ھمین صورت یک کودک نی! شودبخواھد دش چه خواھد شد مھم نیست، ھر چه دیگر اینکه بع. ھای مختلف گفته است شکل

ِو وجود روانی کودک، اینطور نیست که دائما خودش را امتحان کند که آیا من در کیفیت روانی خوبی قرار " ھستی"ًاصوال . است
ً

ًاتفاقا یکی از خصوصیات نفس این است که دائما به خودش می. دارم یا ندارم دھد و معیار  اندیشد و خودش را مورد محک قرار می ً

  .که آیا من در راه ھستم یا نیستم، معیارھایی است که از بیرون و اجتماع گرفته است) خوب و بد بودن(ایش ھ محک زدن

ُچرا که چنان درونا پر است که نیازی . زند ًکند، اصوال خودش را محک نمی انسانی که در عشق، فطرت و اصالت خودش زندگی می ً

روم و غذا  ًمثال من االن می: آوریم تشبیھی برای روشن شدن این موضوع می. دبه این ندارد که خودش را امتحان کند و محک بزن

اندیشم که خودم را محک بزنم که گرسنه یا سیر ھستم؟ خیر این  خورم، وقتی من غذا خوردم و سیر ھستم آیا به این می می

ًاین را تشبیھا با . پردازم د و به کارھای دیگر میآی ً اصال به فکرم نمی"ام من گرسنه نیستم یا سیر ھستم زیرا غذا خورده"ًکه مثال 

  .ُمسئلۀ پر یا خالی بودن روانی ارتباط دھید

****  
  :پیام داستان

طوطی، که سمبل جان و روان . در  دیدگاه عرفان است" مرگ بر خود"وریت حھای مثنوی با م ترین داستان از مھماین داستان ــ 

ترین خصوصیت نفس و عامل اسارت جان آدمی که در این داستان   مھم.شده است نفس ِ قفسِمن و توی انسان است، اسیر

ِمطرب"، شود میمطرح  . یید و توجه آنھا ساز بزنم و نقش بازی کنمران و تأیعنی اینکه من برای دیگ. است"  شدن با عام و خاصُ

 بکشد و نرا به رخ دیگرااعتباریات . کندھمین است که برای دیگران نقش بازی " ھویت فکری"از خصوصیات بارز نفس و انسان 

  .  آنھا را بگیرد و ستایشییدتأ

ِصبر .  حرف زدن ھستِبر حرص، مردن و مرگ شود میمطرح " مرگ بر خود"ھایی که در این داستان در مورد  یکی از معانی و لم
ینطور صبر و خودداری از حرف و و ھم.  نجواھای ذھنی، چه با زبان ظاھری و چه به صورت حرف زدنِ شھوت سخن گفتن وبر

واقعی  و سازیم  و آینده می گذشتهِقالبدر مان آن را ما با ذھنزمان ذھنی، یعنی زمانی که .  زیاده و بیھوده شنیدنِسخن

  .است" مرگ بر خود" جان و روان و مانعی بر تحقق ِ در اسارت بودنِ عوامل که این نیز از،نیست

) مستقیم و غیر مـستقیم( به ھر صورتی .یدبستای پرھیز کنید از اینکه ھمدیگر را ًست که شدیدا انھای مولوی ای یکی از توصیهــ 

بـه . ددھی بال میر و َ او را پ"نفس و خود" دواقع داری، در یک شخصِ ستایشو زیرا که با مدح . ستایش کسی پرھیز کنیداز مدح و 

 زمـانی در راستای گرفتن تائید و ستایش شماست و" ستایش دیده "ِفردِ، تمام کارھای آن مدح و ستایش شنیدنبه خاطر اعتیاد 

ذبی که برای آنھا مدح و ستایش وقتی آن خصوصیات کا. شود میھا را دریافت کند دچار مالمت و رنج  که نتواند آن مدح و ستایش

َفریـب دادنـد و بـه بـه و چـه چـه مـی را  که انـسانھمان جماعتشنید، از بین برود،  می  و رنـج خـاطر انـسان ، باعـث ماللـتدزدنـ َ

م و بـه حـرف و مـدح کـسی  ھستدھی و نگو که آگاه ر نکن که به ستایش کسی اھمیت نمی ای انسان تو ھم فکپس. شوند می

  .بری  لذت می،دھی و از آن مدح ًباطنا اھمیت می. دھم میاھمیت ن

الفاظ و .  پیدا کنیخواھی میا ھم با فکر کردن  حتی حقیقت ر؟کنی میً دائما داری به آن فکر  و حرف چه ھست که"من"

" من" از این  از خودت دور شو،. کنی و بچشیدرک و تجربه مستقیم ، خودتِدرونرا سکوت کن تا حقیقت . ھا را کنار بزن اندیشه

اطر که این ماللت خ. شود میِباغ دل و روان انسان ھر لحظه تازه . رسی آن وقت به حقیقت خودت می ،دور شو" نفس"و 

. مان عشق نداریم ست که درون ا اینۀاسیرش ھستیم و در این کھنگی و اضطراب و تیرگی درونی زندگی کردن نشان دھند

  .گیرد میشوی و عشق درون تو جا  دی آن موقع است که زندۀ روانی میرا تجربه کر" مردن بر خود"وقتی 

***  

ِمرگ بر خود ــ فراق ــ قفس نفس ــ عاشق  :موضوعات ِــ معشوق ــ عشق ــ زبان ــ حرص حرف زدن ــ سخن ــ مردن ــ صبر ــ ِ
   .ِسکوت ــ حقیقت ــ مطرب شدن با عام و خاص ــ مدح و ستایش ــ مالمتیان ــ ھجو ــ باغ دلجان ــ حرف ــ 

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi12.htm        12 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه( 

http://www.panevis.net/molana/masnawi13.htm             13 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه(  

http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm                            لینک جلسات شرح مثنوی معنوی  

***  

 )مختاری، نشر قطره سیامک و خرمشاھی بھاءالدین تدوین "مثنوی و قرآن" کتاب از فتهربرگ(:  این داستانھای قرآنی مرتبط با ابیات آیه

  ِھای آن لب چون قند کو؟      وعده  عھد و آن سوگند کو؟     ای عجب آن

http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
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َأيھا َيا"ِاشاره به عبارت قرآنی  ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُأوفوا َ ْ ِبالعقود َ ُ ُ ْ بقره، ( نیز ،)1مائده، (، ...)وفا کنید] ی خود[ پیمانھامنان بهای مؤ( ،..."ِ

  .)32؛ معارج، 15؛ احزاب، 8مؤمنون، ؛ 34ِ؛ إسراء، 152؛ انعام، 91ل، ؛ نح76 ؛ آل عمران،40،177

**  

  ِ، آغاز اوِپیش از آغاز وجود     ِ وحی، آواز او            زَ کاید ای یطوط

ُينطق َما َو"اشاره به آیات  ِ ِعن َ ٰھوىْال َ َ ْإن*َ َھو ِ َّإال ُ ٌوحي ِ ْ ٰيوحى َ َ  که ی نیستا وحیجز ، آن. گوید می نفس سخن ن ھوایِرَاز سو (، "ُ

  .)4 -  3نجم، (، )شود میبه او فرستاده 

**  

ِ   گویدم مندیش، جز دیدار          ِدلدار من            قافیه اندیشم و     منَ

ِمصرع دوم اشاره به عبارت قرآنی  ُدمواَق َو ..."ِ ّ ْألنفسكم ِ ُ ُِ َ ُواتقوا ِ َّ َاللـه َ ُواعلموا َّ َ ْ ُأنكم َ َّ ُمالقوه َ ُ ِبشر َو َُّ ِّ َالمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ و برای خویش ... ( ،"ْ

   .)223بقره،  (،) کنید، و از خداوند پروا کنید و بدانید که شما به لقای او خواھید رسید، و مؤمنان را بشارت بخش اندیشی پیش

**  

   ھم این و ھم آن،کو به نسبت ھست             دان    ْقاش معشو  عاشق دیدیھر که

ْيحبھم "...ِ قرآنی ِاشاره به عبارت ُ ُُّ ُيحبونه َو ِ َ ُّ ِ   .)54مائده، (، ...)دارند  و آنان نیز او را دوست میدارد شان می دوست ]خداوند[ (...، ..."ُ

**  

  ای است  ُ، کآن پر آتش لقمه      کمترش خورای است  لقمه ِ سالوس جھان، خوشلطف و

ِاشاره به عبارت قرآنی  َأولـئك ما يأكلون في بطونھم إال النار "...ِ َ َ ََّ ََّ
ِ ِْ ِ ِ ُِ ُُ َ ُ ْ ٰ ُ

 و نساء، )174بقره، (، ...)انبارند  خود نمیِدرونجز آتش در   (...،..."

10.  

**  

  ت خوب و فرخنده کند       ھمچو خویش             ده کند            تو را زن ِتا دم عیسی

ِاقتباس از عبارت قرآنی ِأحیي َو  "...ِ ْ ُ
ٰالموتى  َ ْ َ ِبإذن ْ ْ

ِ ِاللـه ِ   .)49آل عمران، (، ...)کنم میو به اذن الھی مردگان را زنده  (... ،..."َّ
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