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  ھای چھارده، پانزده و شانزدھم جلسه

  1913دفتر اول، بیت 

  ": گورستانِ میان،نوایی چنگ زد  بیِ روز، خداِر از بھرَمُ عِچنگی که در عھدِپیر"ان داست

  ِ در باب اھمیت پرداختن به محتوا؛ای ابتدا مقدمه

   جوْ آب رو، سبوِبگذر از نقش        ؟                 سبوِچند بازی عشق با نقش

ّدر صدف از                         معنی غافلی  صورتش دیدی ز   ُی گزین گر عاقلیُ

  ای است ِ معنی اندر وی مثال دانه      ای است           ای برادر، قصه چون پیمانه

   ننگرد پیمانه را گر گشت نقل                           ِدانۀ معنی بگیرد مرد عقل   

 نباشد، در باشد و انسانی سطحی اھل محتوا اقع اگر به وکند که انسان عاقل  این ابیات این موضوع را بیان می درمولوی

ظر  مثنوی را در ن، به طور سمبلیکتوانیم میدر اینجا .  نه با ظاھر آنکند میمواجھه با ھر چیز، با محتوای آن ارتباط برقرار 

ر و به سراغ از پوسته بگذ! ؟کنی میچقدر با ظاھر قضیه و با پوسته مشغول ھستی و بازی : گوید می به ما مولویبگیریم که 

  .مغز آن برو

   آنْ ماستِحال ِ نقدخود حقیقت             تان                 بشنوید ای دوستان این داس

   1913دفتر اول، بیت 

  .کند می را بیان "نا یا فـ، نیستیمرگ"مفھوم داستان پیر چنگی، 

ّعمر خطاب (رَمُدر روزگار ع َ آنقدر صدای خوبی داشت که بلبل ھم از  و نواخت میگ  چن، بود که با قدرت و شکوه، چنگ نوازی)ُ

ع را گرم َجمَدم او مجلس و م. شد می، صد برابر شنیدند می کسانی که صدای او را ِ و شادیشد میشنیدن صدای او مست 

  )زندگی چنگیبیان قدرت و زیبایی نوا. (کرد میُ انسان مرده را از لحاظ روحی روانی زنده اش نوازندگیآراست و   و میکرد می

   در آرد در بدن،ُمردگان را جان             ش به فن           کآواز،ھمچو اسرافیل

َ پر برستی فیل را)شنیدن: سماع( ماعشَ از س          بود اسرافیل را )ھمراه: رسایل( سایلَیا ر َِ  

   خداِستانُ بِراندی سویَجان پ           ھا                  نغمهِیا چو داود از خوشی

، انسان را زنده شود میُآواز پیر چنگی به قدری زیبا بود که مانند اسرافیل که در زمان قیامت باعث زنده شدن مردگان 

آوازی بود که از شنیدن آوازش حتی کسانی که مانند فیل، سنگین  ھمراه و ھمپیر چنگی برای اسرافیل به منزلۀ . کرد می
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ای  اشاره به اسطوره. افتد  از اسرافیل به یاد قیامت میمولویدر اینجا . آوردند بال و پر در می روان بودند، نیز روح و سنگین

َز خاک بر کنند، با آواز اوخواھند سر ا  میھا انسان که ھنگام قیامت، زمانی که  دارداسرافیلدینی به نام   پیر .شوند می زنده َ

  .کرد میھا را زنده   آوازی خوش داشت که جان،)ع(چنگی ھمچون حضرت داود 

  جان دھد پوسیدۀ صد ساله را              سازد اسرافیل روزی ناله را                              

  بھاست  بیِطالبان را ز آن حیات     ھاست           در درون ھم نغمه را )دوست: ولی( ءاولیا

در اینجا . ھای پوسیدۀ صد ساله جان خواھد بخشید ُه مرده صور خودش خواھد دمید و بروزی خواھد رسید که اسرافیل، در

قیامتی که در آن ، نه به معنای  است"ھا انساننده کردن روانی ز" است که در واقع به معنای تأویلُزنده کردن مردگان قابل 

است  سخنی ، حقیقت نغمه و درِسمبل.  سمبل ھست،شیپوری به صدا در آید و مردگان از خاک بیرون بیایند، بلکه اسرافیل

ای  ُگویی مرده. پیدا کند درونی و زنده شدن روحی روانی ِکه امکان دارد انسان از کسی بشنود و یا جایی بخواند و قیامت

  . از قیامت کرده استی تأویل چنین تعریف و ، در جاھای دیگر ھممولوی. بوده و سپس زنده شود

 به عبارت .یقت که به معنای ذات، عشق و خداست، دوست است حق اینجا به معنی دوست است، کسی که با درءاولیا

 آن ِ بارز نمونۀ.یقت استاش متصل به حق  و وجود روانیکند می آن زندگی ِی و آرامشیتر کسی که با حقیقت و در زیبا یقدق

کسانی که اھل حقیقت  .اند نشده و ھنوز به وسیلۀ فکر تجزیه کنند میزندگی خود  که در فطرت و ذات آرام کودکان ھستند

 توانند می  معنویتِھای طالب انسان که ودش میشان نواخته   درون درییھا نغمهشان با حقیقت عجین است،  ھستند و درون

  .بھا پیدا کنند اثیر بپذیرند و حیات جاودان و بی تھا نغمهھا از این نوس بودن با آنبا مأ

  ِھا گوش حس باشد نجس     کز سخن           ِھا را گوش حس       نشنود آن نغمه

ّان لرب"در بیان این حدیث که  ِ َ ِ ْكمَِّ ْفي ايام دھ ُ َ ِ ّ َركم نفحات اَ ٍ َ َ ُ َال فتِ َضوا لَّرَعَ  شما، ِخدای شما در طول روزگار: ھاُّ

   :" خودتان را در معرض آن قرار دھیدوزاند، ھای خوشبویی را می نسیم

  َقبَآرد س   اندر این ایام می            ھای حق         تَفحَگفت پیغمبر که ن

  بائید این چنین نفحات راُ    در ر   ا               اوقات رش دارید این ُگوش و ھ

  خواست جان بخشید و رفت      ھر که را می            دید و رفت       ای آمد شما را فحهَن

   خواجه تاش،مانیَ وان تا از این ھم                         آگاه باش    ،نفحۀ دیگر رسید

وزد   طرف حقیقت مییی خوشبو ھست که ازھا نسیم که دھد میاین موضوع را توضیح ) ص( با آوردن حدیثی از پیامبر مولوی

 ھشیار .گیرد میی دیگر سبقت و پیشی ھا نسیمھا بر  ھا و نفحه این نسیمارد، در تمام این اوقات، و خصوصیات خاصی د

سری حاالت روانی است که گاھی اوقات به انسان ی خوشبو یکھا نسیممنظور از . یابید به خوبی دراین اوقات راباشید که 

 که وابسته به گیرد میحالت شادی عمیقی شکل ، مانند زمانی که درون انسان بدون ھیچ دلیل خاصی دھد میدست 

 را  دلمان چنین حالتی در ما وجود دارد، اینجاست که باید توجه کنیم،مان درونً مثال اگر صبح زود به .عوامل بیرونی نیست

 این .باز کنیم و خود را در معرض این نسیم روحی روانی قرار دھیم و اجازه دھیم که این نسیم به روح ما وزیده شودًکامال 

  !روند و معلوم نیست که چه زمانی دوباره بوزند وزند و می مانند، می نفحات منتظر نمی

  :"هِرِ آخٰلیِبیع اَّ الرَردَموا بِنَغتِا"دیث در معنی ح

    تن مپوشانید یاران زینھار                             بھار   ِگفت پیغمبر ز سرمای

  کند   کآن بھاران با درختان می               کند           آن می شما ِز آن که با جان

  جو  وقتِ در جھان بر عارفان           مای او             پس غنیمت باشد آن سر

  لشن رویدُ گِجانب  برھنهْتن             ید                 نَک ن برَدر بھاران جامه از ت

ِگریزید از برد ُلیک ب   )درخت انگور، باغ و بستان: َرز(زان َند کآن کرد با باغ و رُکآن ک            )    پاییز( خزان )سرما(َ

 خودتان را در معرض باد ھا انسان که ای شود می آن این موضوع بیان  درو آورد می) ص(از پیامبر دیگر یثی  در اینجا حدمولوی

 ، درختان با باد بھاریگونه کهھمان. کند می که با درختان کند میبھاری قرار دھید، چرا که باد بھاری با جان و روح شما ھمان 

یابند و آن را غنیمت  ِ این را تنھا عارفان آگاه در می و.شود می نیز زنده ، روح و جان شماشوند میسبز و شاداب و زنده 

 کند مین شما ھمان  که باد پاییزی نیز با روح و جا اما در عین حال، از باد پاییزی بپرھیزید و خود را از آن بپوشانید.شمرند می

  .ستانُکه با باغ و ب

  اند   ھم بر آن صورت، قناعت کرده      د        ان ردهُ این را به ظاھر ب،راویان

   به کوه)معدن: کان(کوه را دیده، ندیده کان          ه          آن گرو،ِخبر بودند از سر بی

اطالع  و از باطن این سخن بیاند  ، تنھا ظاھر حدیث را دیدهاند کرده بسیاری از کسانی که این حدیث را نقل گوید می مولوی

، کند می تأویلمولوی اشاره به بحث   دیگریبار. دیدند که در کوه ھست را نمی) معدن(کان دند اما آن دی  کوه را می.اند بوده

شما به آن .  دارد و یک مغزپوستهیک ظاھر و  یر سخن ھگوید می ،... ظاھر را نگاه نکردنفقطبحث پرداختن به باطن قضایا و 

  .مغز توجه کنید
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  :دھد میه  این سخن را ارائتأویلخودش  دامه،در ا

ْا نف خدِ نزد،آن خزان    بھار است و بقاستِ عین،   عقل و جان    س و ھواست   َ

  خود را در معرض آن قرار دھید،گوییم میِ خود را از آن بپوشانید، ھمان نفس شماست و باد بھاری که گوییم میپاییزی که آن 

  .وانیی خوشبوی روحی رھا نسیمھا و  عقل و خرد و جان است، ھمان نفحه

  العقلی بجو اندر جھانُ  کامل       وی در نھان     زُگر تو را عقلیست ج

ّ چون غل،ل بر نفسُ کِعقل             ود         ی شّلُ او کِلُ تو از کِجزو   شود) زنجیر: ُغل(ی ُ

  و آنشود میجیری برخوردار ھستی، به دنبال عقل کلی باش که عقل کلی بر عقل جزیی چون زن) نفس(اگر از عقل جزیی 

ِ که به واسطۀ نبود آن، عقل کلی زنده شود میِ در حالی که عقل جزیی باعث محبوس شدن عقل کلی .سازد را نابود می

ِعقل کلی وجه خردمندی یک انسان عال. شود می م است، خردی که در راستای فطرت وجود دارد، اما در عین حال عقل کلی ِ

     .مطابق با فطرت نیست

ِآن بود کانفاس ،تأویلپس به  َ   ِچون بھار است و حیات برگ و تاک     پاک   )که انفاس( ُ

 تأویل، متون دینی را مولویبسیاری از عرفا از جمله . ، یعنی به معنای اول و باطن چیزی رفتن(Hermeneutics) تأویل

 زنده و شاداب و سبز ،ن بھارھمچوھای پاک،  روح ِاین حدیث پیامبر این است که تأویل گوید می در این بیت مولوی. اند کرده

  .ھستند

   تن مپوشان ز آنکه عقلت راست پشت                              و درشت    نرمء اولیاِحدیثاز 

  ) افروختهِآتش: سعیر (عیرَ وز س،ھیِْجبسرد  تا ز گرم و             گوید، خوش بگیر            گرم گوید، سرد 

    مایۀ صدق و یقین و زندگی است         زندگی است             ِاربھگرم و سردش نو

ِ بستان جان،ز آن که ز آن    استآکنده ْ دلِبحر  ز آن جواھر،       ھا زنده است          ُ

ن روی  و از آھا را بپذیرقرار بده و سخنان آن) کنند میگی یی که در حقیقت زندھا انسان( ء اولیا را در معرض سخنانتخود

 حیات روحی و معنوی پیدا توانی می، ءنشینی با سخنان اولیاچرا که در اثر ھم. شان درشت باشد، حتی اگر سخنانمگردان

به ھا دور و   و تو را از پلیدیکند میًاین سخنان چه برایت خوشایند باشد، چه ناخوشایند، مطمئنا جانت را زنده . کنی

  .گرداند زدیک می معنوی و روحی در زندگی نھای زیبایی

  :" آنَِصخلَر و بیان مَمُبقیۀ قصۀ پیر چنگی در زمان ع"

  ر شدگی ه پش،جزَ عش ازْن جاِباز              چون بر آمد روزگار و پیر شد             

  خراش دل     ناخوش و مکروه و زشت و                       فزاشْ  جانِ لطیفِگشت آواز

ُآن نوا که رشک زھره ِ    پیری شده ِ خرِ    ھمچو آواز                   آمده       َ

مه مست زیبایی  و ھنواخت میھم بسیار زیبا ، کرد می اش را مطربی  یعنی پیر چنگی تمام دوران زندگیاین مطرب،

مره، ُ پشت خ کمرش ھمچون.سن پیری رسید و عاجز و ناتوان و ضعیف شد  تا اینکه روزگارش گذشت و به.نوازندگی او بودند

) بََرالھۀ ط(آواز زیبایش که موجب برانگیختن حسادت زھره . بلند شده و چشمانش را پوشاند، ُدمپارخم شد و ابروانش مثل 

  .شد میس ارزشی برای آوازش قایل ن شد و دیگر ھیچ کخراش گوش زشت و ،، به مانند آواز خریشد می

ْ کآن مف، یا کدامین سقف                  که آن ناخوش نشد؟       خود کدامین خوش   َرش نشد؟َ

َکه بود از          )    ھا ھا، قلب سینه: صدور(دور ُ آواز عزیزان در صِغیر    صورِفخَن شانْمَ دِعکسُ

  از اوست ھست کاین ھستھامان  نیستی                ھا مست از اوست           آن درونی کان درون

. دھد می کدام زیبایی ھست که از بین نرود و پایان نپذیرد؟ ھمه چیز زیبایی خود را از دست  کدام خوشی وگوید می مولوی

اسرافیل  ِ، جاودان است که نفخۀ صورکند میفقط آواز و سخن کسی که اھل حقیقت است و با حقیقت و عشق زندگی 

َبازتابی است از نفس آن حقیقت است که ھمیشه زنده و در واقع . دکن می و تباھی پیدا نشود میھا که ھرگز زشت و زایل نَ

  .ناپذیر و زایل نشدنی استتغییر 

 ھمان آوازی "نیستی". شود میپذیرد و زایل ن بودن است، ھمان است که تغییر نمیھمان تازگی و نو و آن عدم و نیستی، 

  .شود میاست که ھرگز زشت ن

  ...القصه

ِ رھین،کسبی  ز بی شد       یف       و شد ضع پیر گشت ،که مطربچون    )گردۀ نان: رغیف(َ یک رغیف )نیازمند: رھین( َ

ِکسی و فقر، نیازمند یک گرد ز بی پیر و ضعیف و ناتوان شد، ا،خالصه اینکه وقتی مطرب چیز شد و ھیچ کس به   نان شد، بیِ

  .کرد میاو رو ن

  :پس، به طرف خدا رو کرد و اینگونه مناجات را آغاز کرد
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  خار و خاشاک، کنایه از چیز یا : خس( َھا کردی خدایا با خسی  لطف          ادی بسی                 دم  و مھلتْمرُ ع:گفت

  )ارزش  انسان پست و بی                                                                                                                   

  )عطا، لطف، بھره: والَن( والَ   باز نگرفتی ز من روزی ن سال                          د ام ھفتا معصیت ورزیده

ِبھر تو زنم، کآنچنگْ                           َما  توِمھماننیست کسب، امروز    َما تو )که آن( ِ

ادی، اما من ھفتاد سال معصیت و ھای زیادی فرمودی، عمر دراز و مھلت به من د  خدایا به آدم ناچیزی چون من لطف:گفت

امروز دیگر کسی را ندارم و کسی نیست که دور من جمع .  تو یک روز ھم عطایت را از من دریغ نکردی،گناه کردم، با این حال

                                                .         برای تو چنگ بنوازمخواھم میام و  امروز من مھمان درگاه تو شده. ید چنگ بزنم و او به من چیزی بگو برایشتاشود 

  ".ه استشد میدر فرھنگ دینی قدیم، مطرب بودن و برای دیگران مطربی کردن، به عنوان معصیت و گناه تلقی : نکته"

  گو  آه) مدینه، مکان داستان: یثرب(ب ِرْ یثِتا به گورستان         جو                       شد هللاچنگ را برداشت، 

  .به گورستان یثرب رفت تا برای خداوند بنوازد. ِچنگی داستان، چنگ خود را برداشت و به دنبال حقیقت حرکت کرد

  .ایم ف کردهکه عمری را به مطربی تلچنگی، من و توی انسان ھستیم در واقع 

  ؛ کهگوید میاز آن سخن نیز " طوطی و بازرگان"ای که مولوی در داستان  مطربی

  ُ مرده شو چون من که تا یابی خالص                    ه با عام و خاصم شدَحرَای که تو م

زنی و دیگران  نگ می دیگران چبرایکه شدی،  طوطی به من این پیغام را داد که ای کسی که با عام و خاص محرم گوید می

 بمیر،ات  و نفس" من"بر ، مانند من کنی میکنی، و برای اینکه دیگران به تو توجه کنند نمایش بازی  را به دور خودت جمع می

  .ھا راحت و رھا شوی تا از این نمایش بازی کردن

گران را به دور خود جمع کنیم، نوازیم تا دی  که در طول عمر خود آن را می"چنگ" . من و توی انسان ھستیم،"چنگی"پس 

ِمن انسان ھفتاد سال این .  وجود دارد"من" یا "خود"ماست، ھمان ھویت فکری، ھمان چیزی که به نام  "ِنفس"کنایه از 
َنوازم تا به به و تای میبا صدای خوش چنگ را  برم و از حقیقت غافل  و از این کار لذت میید و توجه دیگران را دریافت کنم َ

 را نداشته باشم و "عاریتیزیبایی " تا اینکه روزی بر اثر رخ دادن اتفاقی، من این چنگ را از دست بدھم و دیگر آن .ھستم

  . به حقیقت برگرددکند می و سعی کند میکسی دور من جمع نشود، آن موقع است که انسان توجه 

  .ی استتأملموضوع قابل  ،…؟!ُرای مرده ھا چنگ بزندتا بفرستد   می"گورستان" ِ چنگی داستانش را به ،اینکه چرا مولویاما 

 در واقع دچار مرگ ،کند میُمرگ و در این مردن، زندگی جدید را تجربه  ن، سمبل مکانی است که انسان در آ،گورستان

 بمیرم،جربه کنم و بر آن  بر نفس را تمردنِمن انسان اگر . کند می که فرد را از لحاظ روحی روانی زنده شود میعرفانی 

ھای   و تکراری بودن زندگی و خستگیھا ھا، کثیفی ی پیدا خواھم کرد و از ھمۀ ماللتا  روحی روانی تازهِ که زندگیجاستآن

  .خواھم شدزنده و وصل به حقیقت است که ات پیدا خواھم کرد و آن وقت روحی روانی نج

   ھا کاو به نیکویی پذیرد قلب              ازھا از ابریشم    سِدر قدیم سیم( بھاْ از حق خواھم ابریشم: گفت

  )گفتند میبھا ْ شمیاند ابر داده  ھمین سبب به پولی که به مطرب میبوده به

   بالین کرد و بر گوری فتاد،  چنگ                                                    نھاد         ر َچنگ زد بسیار و گریان س

ِخواب بردش، مرغ ج   َ چنگ و چنگی را رھا کرد و بجست                                    َ از حبس رست             شْانُ

تا از و گریه کرد قدر چنگ زد کند به گورستان رفت و در آنجا آنپاداش نواختنش را از خداوند دریافت این بار چنگی به امید اینکه 

پیر چنگی وقتی به خواب رفت، مرغ روحش از . وی گوری افتاد و خوابیدچنگ را بالین خود کرد و ر. حال رفت و بیھوش شد

بیھوش .  خالصی پیدا کرد،رھا کرد و از آن حالت ماللت ھم چنگ و ھم چنگی را ،ِزندان تنش رھا شد و مرغ جان و روحش

، آن موقع است که یایدًانسان وقتی به استیصال برسد و واقعا از دست نفس به ستوه بکنایه از این دارد که شدن چنگی، 

دھند، این  ر اثر اتفاقاتی که ما را تکان میدر طول زندگی ب،  که کم و بیشتواند با حقیقت ارتباط برقرار کند روح و روانش می

  .گردد  باعث وصل شدن ما به حقیقت میحالترسیم و این  ز لحاظ روحی روانی به استیصال میم و اکنی میحالت را تجربه 

 عمدی است و بدین منظور است که فرد را به استیصال برساند تا ، این اتفاقاتگوید میی مختلف مثنوی ھا ستاندادر  مولوی

حالتی به و در نھایت در اثر این اتفاقات، . حقیقت کندو خود را تسلیم برسد " کیفیت تسلیم"دیگر راھی نداشته باشد، تا به 

زیبای سبک و  آن حالت  را از دست داد،و وقتی ھمه چیزداده است، از دست که گویی ھمه چیز را دھد  انسان دست می

  .شود میبا حقیقت ،  باعث ارتباط انسانمولوی از دیدگاه ی که حالت.کند میدرونی را پیدا 

ِدر جھان ساده و صحرای    جھان                         ِگشت آزاد از تن و رنج    جانِ

ُجان او آنجا س   ندی مراَکاندر اینجا گر بماند                          را      رایان ماجِ

  زار اللهِغیب ِمست این صحرای     ن باغ و بھار                 ُخوش بدی جانم از ای

  خوردمی ر میَکِلب و دندان ش بی      کردمی                     یفر مپا س َپر و بی بی

ِ فارغ از رنج د،ذکر و فکری   )شوخی کردن: الغ( چرخ، الغ ِمی با ساکنانَردَک                   ماغ       ِ

  چیدمی میفی َک رد و ریحان بیَ و            می            َدید می میَبسته عالْ چشم
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ِمرغ جان. ً تماما رنج است،نفس پیر چنگی از نفس و ھویت فکری رھا شد که این ،در اثر آن اتفاق  َِم پیر چنگی در آن عالِ

 آن وقت بدون ،ماندم  من اینجا و در این حالت باقی میچه خوب بود اگر: راینده گشت و با خود گفتُس نیَم بی رھایی و

 کننده خستهھای مغزی که خیلی ھم  ج از فعالیتتوانستم ذکر و فکری خار  و میمشد میاز معانی برخوردار ، استفاده از لفظ

ا بدون  آنج.مکرد میھا شوخی م و با آنشد می، ھمنشین کنند میت زندگی ی که در حقیقاست داشته باشم و با کسان

   .مکرد میتجربه واسطه آن حالت خوش رھایی را 

ِکر معنوی را ِ ش،ای مانند لب و دندان م و با واسطهکنی میً غالبا برای پی بردن به معنی، از الفاظ استفاده ھا انسانما 
ِحالتی است که اگر مرغ روح ، گوید میسخن  از آن مولویاما آن حالتی که . نیمخوا ًخوریم، مثال غزلی از سعدی می می

ِانسان در آن قرار بگیرد، دیگر نیازی به الفاظ نخواھد داشت و اصوال بدون سواد، کلمه و محفوظات حافظه در آنجا   خواریکرِشً

  .شود میِ و از آن حالت روحی معنوی برخوردار کند می

َ شراب و مغتسل،وبیّ ای)چشمه: عین( ِعین       عسل             ِی دریاِ غرق، آبیِمرغ َ   )جای شستشو: مغتسل( ُ

  ِھا چون نور شرق پاک شد از رنج                ایوب از پا تا به فرق      که بدو

ی، داستان مۀ ایوبدر اینجا اشاره دارد به چش.  چنان سبک و رھا بود که انگار غرق دریای عسل بود،پیر چنگی در آن حالت

 به طور مولوی. ھا فارغ گشت ھای بدنش برطرف شد و از رنج یوب و زخمُ تمام عو جوان شد،ب رفت  که به داخل آ"ایوب نبی"

  . که حالت پیر چنگی ھم مانند ایوب بودکند میاشاره  به این موضوعسمبلیک 

َگر بود این چرخ     تنگ و پست آن جھان جزِنیست نزد    َده چندین که ھست   ُ

ْنجیدی در آن جز نیم برُ  در نگ      گر بودی چو چرخ   ا،مثنوی در حجم   )نیم قسمت، نیم پاره( خَ

که ھست باشد، پیش حالتی که پیر چنگی داشت باز ھم پست و اندک خواھد  اینِبرابرَ اگر دنیای بیرونی ده گوید می مولوی

دھم، جز قسمتی از آن حالت بود و قرار بود حالت پیر چنگی را شرح  زمین میھا و  ِر حجم مثنوی من به اندازۀ آسمانبود و اگ

  .کنایه دارد از عظیم و بزرگ بودن آن حالت معنوی و روحی! توانستم بیان کنم را نمی

  )پاره پاره، تکه تکه: شاخ شاخ(  دلم را شاخ شاخ،کرد از تنگی     س فراخ             ِن زمین و آسمان بکآ

  شودُر و بالم را گَ از گشایش پ            مودُ ناین خوابم درْکانی وین جھان

  من تنگ و کوچک است و از تنگی وِاین زمین و آسمان بسیار وسیع باز ھم در برابر حال معنوی: گفت پیر چنگی با خود می

ِدر واقع برای من (، برایم  خوابَِماین عالاما جھانی که در .  دل و معنویت مرا کوچک و حقیر و پاره پاره کرده است،کوچکی
اشاره دارد به این موضوع که برای یک انسان . ر و بال روحم را باز کردَ پ،اش شکار شده، به خاطر فراخی و بزرگیآ) مولوی

  ھیچ است و حتی مانع و حجابی است برای بھره بردن کامل از آن معنویت و اوِمعنویت و رھاییآگاه، جھان بیرونی در برابر 

  .رھایی

  ؛یمولومثالی دیگر در ھمین رابطه از 

َتلخی نکند شیرین ذقنم     َ َ خالی نکند از می، دھنم                        َ َ َ ِ  

َعریان کندم ھر صبحدمی     َ   َمَن کامهج گوید که بیا من                       ُ

...  

  او در پیرھنمرود  چون می                    ھر ھفت فلکگ است بر او تن

  . برایش تنگ است، ھفت آسمان در آن حالت زیبای معنویگوید می

***  

  مۀ ابیات داستان؛ادا

  ُ  کم کسی یک لحظه در اینجا بدی   ُر پیدا بدی                َآن جھان و راھش ا

تر کسی بود که در اینجا، چنگی در آن قرار گرفت، به راحتی آشکار بود، کمکه  اگر آن حالت زیبای روحی گوید می مولوی

احتی به آن حالت زیبا که در توانستم به ر ، میاسیر نفس و ھویت فکری ھستماگر من که . یعنی در نفس، باقی بماند

 این ًام برایم به روشنی مشخص بود، مطمئنا در این موضوع که اکنون اسیر نفس شدهاگر م، برگردم و کرد میفطرت زندگی 

اما مسئله این است که در آنجا، راه به راحتی . ماندم ھایش باقی نمی ھا و نکبت ھا، بدبختی ام رنجحالت آلودۀ نفس با تم

ی گرفتار و اسیر نفس، آن ھا انسانمسئله این است که ما .  و توجه کند تا راه رھایی را بیابدتأملپیدا نیست و انسان باید 

  .ایم ز یاد بردهمان ــ را ا وطن حقیقی خود ــ یعنی فطرتحالت زیبا و 

  :گوید میدر جاھای دیگر  مولوی

  باَقرَ یاد آرید از وطن و از ا     نوا                        افتادگان بی ای غریب

  ر؟َقَشته مگ چاھتان ِقعر    کز چه  عرشیان را بر شما سوزد جگر               

***  

ِاو چه داند لطف دشت و رنج چاه؟            سیاه           ِه زاد و در آبَآنکه در چ ِ!  
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و رودی ھست،  آفتاب و سبزه ،رود که بیرون از این چاه ً، دیگر اصال یادش میکند میکسی که مدتی است در چاھی زندگی 

  . استگونهھمین  انسان اسیر نفس نیزِبیند، مثال  و دنیا را محدود به ھمان چاه میای ھست تازگی

***  

   برو،چون ز پایت خار بیرون شد                                           ع مشو طام،ین ھ:آمد که امر می

  ِ رحمت و احسان اوِدر فضای      او         ِ جانجاآنزد  می) درنگ، توقف: مول مول(ولی ُول مُم

 بود و توقفی داشت، معنوی درنگ کرده روحیحالت جان و روح پیر چنگی در آن : گوید میگردد و   به داستان بر میمولوی

حالت معنوی برخوردار ، برایت کافی است، اکنون که روحت پاک شد و از به او دستور داد که طمع مکن روحش ِمرغ ولی

  .شدی، برگرد و برو

  :)15 جلسۀ(

 :)جعفر مصفاتألیف دمحم" زندگی و مسائل"سه بعد از نقل داستانی از کتاب ھای شارح جل صحبت(

از نظر دریافت که  ستطوری ھ کند میپیدا " نفس"ای که انسان بعد از اسارت به   وابستگیکه، است  اینتأملموضوع قابل 
 ِچون واقعیت. ستھا نه واقعیت آنھا  ارزشط لفظھا و آن ھم فق  پی کسب این ارزش درً و دائمااستھا سیری ناپذیر  ارزش
عشق، . ًعشق اصوال یک چیز مستقل است. ی بدھد به کستواند میرا کسی ن" عشق"ًمثال   .کسب کردنی نیست، حاالت

م امور کنی میاینکه ما فکر .  گرفتنی نیست، است، در درون ھر انسانی ھست و از بیرون"اتّذقائم بال"ست،  ا"ستغنیُم"
 ذھنی و خیال و توھم است ، تنھا یک وعدۀکنند می درونی فراھم ِبرای ما عشق و رضایت و خوشبختیبیرونی یا اشخاص 

ست، اما ما چیز ناھنجاری اباشد، یعنی وجود داشته  نباید ً وابستگی روانی اصوال.دھد میبه ما وعده را ًدائما این نفس  که
ھا و   ناھنجاریریشۀ ھمۀ ،سنف. تاس" نفس"خاطر ریشۀ این وابستگی که ه  ھم بوابستۀ روانی ھستیم، آنمتاسفانه 

 ِ حالترسد که به آن، ھا شود به حالتی میر" نفس" دست بدھد و از این آن را از  که اگر استنھای روحی انسا تاریگرف
"  نفستآگاھی بر خصوصیا" و رسیدن به این حالت ھم با گویند  یا رھایی میحالت زیبای درونی ، حالت الھیعشق یا

 صحبت ، این خصوصیات اثرات مثنوی، مولوی این خصوصیات را یک به یک باز کرده و دربارۀیھا داستان که در شود میممکن 
 بلکه کار ،نیاوریماخالقی برای خودمان درصورت یک دستور ه  را بھا داستانھا و  این گفته توجه داشته باشیم که. کند می

ھای رھا شدن را ھم مولوی در ھمین  بشناسیم و از آن رھا شویم که روشو خصوصیات آن را " نفس" ست که ااصولی این
و بحث مردن ھست که در ھمین " مرگ بر نفس"ھا  یکی از این روش. آورد می باز کرده و ھا داستان خرآً و عمدتا در ھا داستان
 .ھم در حال بررسی این موضوع ھستیمپیر چنگی  ِداستان

  ن؛ داستاادامۀ

ُمر را که چندین زر از بیتُدر خواب گفتن ھاتف، مر ع"   :"ِالمال به آن مرد ده که در گورستان خفته است َ
  داشتوانست ْنتتا که خویش از خواب            ر خوابی گماشت           َمُان حق بر عآن زم

  مقصود نیست فتاد، بی این ز غیب ا                ب افتاد کاین معھود نیست          َجَدر ع

 برد که این خواب چه معنایی دارد؟ فکر فرواین  را به او خوابی دید ولخالفه ُدر دارر َمُدر آن زمان که چنگی در گورستان بود، ع

  ! بدون منظور نیستًمسلمابا خود گفت این خواب 

   شنید جانش،از حق نداکآمدش                       خواب دید    ،شَردُر نھاد و خواب بَس

   آن است و این باقی صداست نداْخود       ِآن ندا که اصل ھر بانگ و نواست                   

  گوش و لب فھم کرده آن ندا بی                  نگ و تاجیک و عرب         رک و زُ تُکرد و

  ست آن ندا را چوب و سنگ فھم کرده             ؟  خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ

ازی به زبان ھاست و نی گوش جانش رسید، ندایی که اصل سخنر دوباره به خواب رفت و در خواب ندایی از جانب حق به َمُع

 این . آن را درک کندتواند میُ کرد، ترک، فارس یا عرب باشد فرد چهو الفاظ ندارد و آن حالتی است که ورای زبان است و 

  ــ سمبل الفاظ ھم باشدتواند میکه در عین حال  ــ  و لبمشترک است و بدون گوش و ھمۀ موجودات، ھا انسانحالت، بین 

  .ھای ظاھری ھم نیست  حس و حتی نیازی بهشود میدرک 

  ستھگردند  عراض میَجوھر و ا     ست               ََل أآید میمی از وی ھَھر د

ٰآید بلى نمیر گ    باشد بلی،شان از عدمْآمدن   ولی                    ، ایشانز َ

، ھمۀ جوھرھا، "مُّکربِبُست و َأل"و از این ندای ،  ھست"ألست" و این ندا ھم ندای آید میاز طرف حقیقت ھر لحظه ندایی 

َألست بربکم قالوا بل"آیۀ اشاره دارد به  .کنند می ظھور پیدا ،ھا و خالصه ھمۀ موجودات ضَرَھمۀ ع َُ ْ ُْ ّ ِ ِ ُ َ ز عرفا آن  بسیاری ا، که"ٰىَ

رسد، اما این  نمیدای بلی گفتن موجودات به گوش  اگر چه صگوید می. اند اند و در مورد آن سخن گفته مایه قرار داده را دست

  .کنند میگویند و ظھور خود را اعالم  آیند و بلی می  ھستی میِبه جھان از عدم و نیستی موجودات

   خوب،ش دارُای ھ ّهدر بیانش قص       ھی سنگ و چوب            َآنچه گفتم ز آگ

آگھی سنگ و چوب به . کند میبت  صح"آگھی سنگ و چوب" و در مورد کند می در اینجا داستان پیر چنگی را رھا مولوی

 گوید می در جاھای مختلف مثنوی مولویموضوع از این قرار است که .  است و موجودات فیزیکیءمعنی زبان داشتن اشیا

  :گوید می و موجودات فیزیکی ء، زبان دارند و از زبان اشیاءاشیا

  ُن ما خامشیمماَحرَم با شما نا          عیم و بصیریم و خوشیم          ما سمی
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اید گوش داشته باشد تا بتواند  و فقط انسان بکنند می این موجودات، زبان دیگری دارند که با این زبان صحبت گوید می مولوی

این شنیدن، شنیدنی معمولی نیست، بلکه حالت  و ھا را بشنومتوانم آن که گوش ندارم نمی انسان ِ و منھا را بشنودآن

 وقتی از این ندای درونی که مولوی .گویند  می"زبان این موجودات"روانی است و آن حالت را دیگری است، یک نوع حالت 

 و داستانی معروف گوید می و از آن سخن رود می، به سراغ ندای سنگ و چوب کند می، صحبت کند میر در خواب تجربه َمُع

 به طور مولوی که در غزلیات "ستون حنانه"ام داستانی به ن. کند میاستفاده شده است، را عنوان  بسیار شعارکه در اش

  : مانند این غزل.سمبلیک به کار رفته است

   ھر دو را دیوانه کردی عاقبت        در دل و جان خانه کردی عاقبت           

  شتی، تا نکردی عاقبتََگ وا ن        این عالم زنی               ش درَآمدی کآت

...  

  :رسد یتا اینکه به این بیت م

ِ استن                  صبر را           ِهللا ستون یا رسول ُ ُاست(ُ   کردی عاقبت) گر گر، ناله نوحه: حنانه( حنانه )ستون: نُ

وی مبارک تو را به ھنگام وعظ السالم که جماعت انبوه شدند که ما ر  ستون حنانه از فراغ پیغمبر علیهنالیدن"

  :"دن رسول و صحابه، نالۀ ستون را به صریح و مکالمات آن حضرت با آنبینیم و منبر ساختند و شنی نمی

َاستن ح ِ ُ ُ ھمچو ارباب عقول زد  می ناله                 رسول          ِانه از ھجرّنُ   )صاحبان خرد: ارباب عقول(ِ

   جوانھم پیر وکز وی آگه گشت،             آنچنان            ،  وعظِ مجلسِدر میان

  نالد ستون با عرض و طول کز چه می                 ِر مانده اصحاب رسول        ُّحیَدر ت

مسجد را به تازگی ساخته بودند، قبل از ساختن ) ص( که زمانی که پیامبر اسالم کند میاین داستان، اشاره به ماجرایی 

 توانیم مینگویند ما   حضار می،در این میان. دنکرد میدادند و برای اطرافیان صحبت  نبر، ایشان به درخت نخلی تکیه میم

در . دادند  به آن ستون، یعنی درخت تکیه نمی و ایشان دیگرکنند میشما را ببینیم و به ھمین سبب منبر بلندی درست 

راق پیامبر  از فافتد، بعضی درک کردند که این ستون، گویا به ناله در آمده و  شده اولین باری که این اتفاق می نقلھا داستان

گر،  ا ستون حنانه یا ستون ناله این ستون راز این قرار است که. دھد مینالد که از او دور شده و دیگر به او تکیه ن می) ص(

  ! چه کسی و چگونه است؟ازند که این ندا کرد می، تعجب کرد مییاران پیامبر ھم ھنگامی که ستون ناله . گویند می

  : و از بیان آن منظور داردکند میرا بیان ) ص(نه و پیامبر ن حناُستُ گفتگوی بین امولوی

   گشت خون)جدایی: فراق(ِ جانم از فراقت :گفت              ؟    ستونی ِا چه خواھی :گفت پیغمبر

  ِتو ای جان جھان؟ الم بیچون نن    ان                    ِاز فراق تو مرا چون سوخت ج

ْمس َندت من بودمَ   ساختی )گاه تکیه: مسند( تو مسند ، منبرِ    بر سر                   تی   از من تاخ،َ

آن پیامبر به . نالم  از دوری و جدایی تو می:ای ستون؟ ستون حنانه به پیامبر گفتخواھی  میچه : ستون پرسیدپیامبر از 

جه کنند و از تو میوه بچینند؟ یعنی ای توتو کاری کنم که تو را نخلی کنند تا ھمه به خواھی  می : گفتستون یا ھمان درخت

  : گفتموجودی شوی که دیگران به تو توجه کنند و تو مرکز توجه دیگران قرار بگیری؟ درختخواھی  می آیا !انسان

   کم از چوبی مباش،    بشنو ای غافلقاش               َ شد بِمه دایک آن خواھم :گفت

 ای انسان، تو ھم کمتر از چوب نباش، تو گوید می مولوی. وانی بقا داشته باشم از لحاظ رخواھم می. خواھم مینه، ن: گفت

ای درک  ست دور افتاده عشق که ذاتی ازیبای ِروحیحالت ات، از اصالت و فطرتت، از   آن ھجران را که از اصل نیستانْولھم ا

اینکه مرکز توجه قرار بگیری ! ی را نخواهھای اجتماع ارزش.  بخواه که به فطرتت برگردیکن، و سپس برگرد و فقط ھمین را

  .  ن حنانه فقط چیری را که بقای ھمیشگی دارد بخواهُستُو مانند ا! اصل نیست، این را نخواه

***  

  بیتی از حافظ در این رابطه؛

  ِ دوام ماَْمجریدۀ عالثبت است بر    شد به عشق       ھرگز نمیرد آنکه دلش زنده 

، از لحاظ کند میگردد و در آن زندگی   خودش باز میِ انسانیِطرت و اصالت، یعنی به فودش میکسی که زنده به عشق 

  .یان داردَرَ و گویی در تمام دنیا سشود میئمی روانی مرگ ندارد و بقایش دا

***  

  ای دارد؟ ن، برای من و توی انسان چه فایدهِاما بر فرض واقعی بودن این ماجرا، نقل این داستا

ِ و ھر حرفی را برای وضعیت کنونی انسان ذکر کند می، قضایا را به صورت سمبلیک نگاه مولویطور که گفتیم ھمان در . کند میِ

 من و تو ستون گوید میسمبل حقیقت یا عشق است و ) ص(ست و پیامبر  سمبل من و توی انسان اتون حنانه س،اینجا ھم

یم و باید به خود بیاییم و دوری از حقیقت را درک کنیم و متوجه این رَگ لهدور افتادن از حقیقت، ناای ھستیم که از  حنانه

ِاین نکبت و بدبختی نفس فرو ایم و در  از حالت زیبای عشق دور و جدا شدهِموضوع شویم که از اصالت انسانی خودمان و 
تان از نظر تاریخی چه اتفاق افتاده باشد یا ما باید محتوای این داستان را اینگونه ببینیم، وگرنه این داسدر حقیقت، . ایم رفته

  ) محتوا بپرداز، نه به ظاھر به:گوید می مولویھمان موضوعی که ! (نه، چه فرقی برای من و توی انسان دارد؟
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است و اشاره به ھمین داستان  که در آن از ستون حنانه به صورت سمبلیک استفاده شده مولویھای دیگر از غزلیات  نمونه

  دارد؛

َفتاد از بام ما، نک سوی مجنونش َشتَط   دیوانه شد         ای  ی لولیان، ای لولیان، یک لولیا ِ   خانه شد ُ

...  

َره مشو با عقل خود، بس اوستاد معتمدَغ َ ُ ِ ِکاستون                  ِ   تر از حنانه شد  ناالنم بود او،َعالُ

***  

  مایه دھی مجلس و میخانه را            ِداد دھی ساغر و پیمانه را                     

ُ بت دپیش کشی آن                ِمست کنی نرگس مخمور را               ِ   ردانه راُ

ِجز ز خداوندی تو کی رسد                   ِصبر و قرار، این دل دیوانه را؟                 ِ

ِتیغ بر آور ھله   ِنور ده این گوشۀ ویرانه را              آفتاب                        ِی اِ

  ِشمع تویی، جان چو پروانه را                  ِقاف تویی مسکن سیمرغ را            

    نقل کن آن قصه و افسانه را                          شا ھر طرفُِگچشمۀ حیوان ب

َمست کن ای ساقی و در کار کش         ِکافر بیگانه راِاین بدن                ُ

...  

ُ   رقص در آر است              َسی بام بر آ ای صنم               َیک نف   ِن حنانه راُ

***  

  

  

  ؛یا غزل

ِوقت آن شد که به زنجیر تو دیوا َبند را بر گسلیم از ھمه بیگانه شویم               نه شویمِ ُ  

...  

َمصطفی در دل ما گر ره و مسند نکن َ ُر ناله کنیم، استَ ا)شایسته است(شاید             د        ِ    حنانه شویمِنُ

***  

َخود، ما را که برد خانه خود و تو بی من بی   خور دو سه پیمانه   من چند تو را گفتم، کم            َ

...  

َسرمست چنان خوبی، کی کم بود از چوبی ُ ِ ُغان آخر، از استَ برخاست ف         ِ   ن حنانهُ

***  

  ِ اندر دل آتش در آ، پروانه شو پروانه شو          دیوانه شو دیوانه شو رھا کن عاشقا، حیلت

...  

ُبنواخت نور مصطفی آن است ُ    کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو                نه ران حناِ

***  

  ...و

   قصۀ آن پیر چنگی باز گو                این سخن را نیست پایان ای عمو

  ز آنکه عاجز گشت مطرب ز انتظار          ِاز گرد و حال مطرب گوش دار           ب

  گردد به داستان پیر چنگی؛  باز میمولوی

  )16 جلسۀ(: "در به او آنچه ھاتف آواز داَمُبقیۀ قصۀ مطرب و پیغام رسانیدن ع"

  ) کنایه از برآوردن حاجت و نیاز"از حاجت باز خریدن"( ز حاجت باز خربندۀ ما را                        رَمُ عْایِک :ر راَمُبانگ آمد مر ع

   تو رنجه کن قدم، سوی گورستان                     ای داریم خاص و محترم    بنده

 ر، بلند شو و به گورستان برو وَمُ که ای عکرد میر خوابیده بود، در خوابش صدایی از ھاتفی آمد که به او الھام َمُوقتی ع

 این مقدار پول را بگیر و عذر ًالمال بده و به او بگو ای بندۀ عزیز ما، فعال به بندۀ ما ھفتصد دینار از بیت .حاجت بندۀ ما را بر آور

  . و وقتی آن را خرج کردی دوباره به اینجا برگردما را بپذیر
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  مت ببست این خدِتا میان را بھر       ست             َآواز ج ِر ز آن ھیبتَمُپس ع

ای  در حالی که در بغلش کیسه. دمت شدخواب پرید و آمادۀ به انجام رساندن آن خاز ر از ھیبت و جالل آن صدا َمُناگھان ع

به گورستان رفت و تمام گورستان را به دنبال شخص مورد نظرش دانست کیست  که نمیستجوی آن فرد بود، در حال ج

  : با خودش گفت.را آنجا ندیدگشت، اما به غیر از پیر چنگی کس دیگری 

َاین نبود، : گفت    او ندید، پیر آنِو غیرمانده گشت       دوید                   باره  دگرَ

  ای است  و فرخنده  صافی و شایسته           ای است  ما را بندهحق فرمود: گفت

ِپیر چنگی کی بود خاص َ ِّحبذا ای سر پ                خدا؟       ُ َِّ َّ حبذا،نھانَ َ  

 بندۀ خاص و تواند می اما پیر چنگی که ن گورستان داریمت بندۀ بسیار مقربی درخدا در خواب به من گف: ا خودش گفتر بَمُع

 با مولوی .ری است که باید او را پیدا کنمً حتما شخص دیگ:با خودش گفت. م خدا باشد، چرا که او مطرب استَحرَمحترم و م

َّحبذا"گفتن  َّحبذا پنھان ِّرِس ای َ در حقیقت !  که ای راز نھان، چه خوب و خوش ھستیکند می اظھار سرخوشی و شگفتی ،"َ

ً فرد واقعا اھل حقیقت دھندۀ این باشد که آیا  نشانتواند می بگوید که ظاھر نخواھد می با بیان این مصرع، مولویدر اینجا 

نه فقط نوع پوشش و لباس، بلکه طرز صحبت ظاھر ھم دارند ــ یی که ظاھر خوش و زیبایی ھا انسان چه بسا !ھست یا نه

 این موضوع، ِعکسی سالمی نیستند و چه بسا بر ھا انسانًــ اما باطنا اھل حقیقت و .. .کردن، طرز رفتار نمایشی و

 خودشان و ِاصالت انسانیًاجتماعی است، ولی باطنا اھل حقیقت ھستند و در یی که ظاھرشان غیر متعارف و ضد ھا انسان

ر گرفتار َمُ که عکند می در اینجای داستان با این سخن به این نکته اشاره مولوی .کنند میدر آن عشق و زیبایی دارند زندگی 

  .شده بود" ظاھر بینی"

ِ دیگر گردِبار ِ گرد دشت، شکاریِھمچو آن شیر                             گورستان بگشتِ ِ  

   بسی است،ِ دل روشن،در ظلمت: گفت                 ر نیستِچون یقین گشتش که غیر پی

وقتی که پس از جستجوی فراوان کسی جز پیر چنگی را در آنجا پیدا نکرد، با . ر دوباره شروع به جستجو در گورستان کردَمُع

  .شوند میزیاد پیدا  روشنی دارند ِضمیر و کسانی که دل ، افراد روشن)ِتاریکی ظواھر(یکی ًحتما در این تار: خود گفت

 کرد، پیر ر عطسهَمُوقتی ع. اش گرفت نار پیر چنگی نشست و ناگھان عطسهر آمد و با ادب در کَمُ ع.پیر چنگی خواب بود

.  مرا دستگیر کندخواھد می نکند  خلیفۀ مسلمین بود، از دیدنش ترسید کهرا دید و چون او رَمُع. چنگی ھم از خواب پرید

ِکه محتسب، پیر چنگی حقیر را گیر ! خدایا، ای داد و ای فغان: پیر چنگی در دل گفت. و خواست که برودبدنش به لرزه افتاد 
  ! او را بازخواست کندخواھد میآورده و 

  :  ترسان و لرزان است، بنابراین به او گفتزرد و ْکه رویر به چھرۀ چنگی نگاه کرد، دید َمُوقتی ع

َ از من مرم،مترس: ر گفتشَمُپس ع   ام ھا ز حق آورده بشارت) که برای تو(ت ِک                )ریزُگَم( َ

   روی تو کردِر را عاشقَمُ تا ع        تو کرد ِی خو)ستایش: تَدحِم( ِتَدحِچند یزدان م

   رازِقبالِگویم از ا تَوشتا به گ            )دوری نکن(  من بنشین و مھجوری مسازِپیش

ر عاشق تو شد و َمُھای تو گفت که ع از خوبی) رَمُع(اوند آنقدر پیش من خد. ام ب حق مژده آورده که برایت از جاناز من نترس

  .از من دوری مکن و نترس تا رازھایی را به تو بگویم بیا و پیش من بنشین و .آمده تا تو را ببیند و با تو کاری دارد

 این نشان ،حقیقتی روشن شدر در خواب، َمُ برای عدگوی می مولویوقتی مشخص است که ای  نکتهاینجا در به طور ضمنی 

 القا طوراین ِدر جامعه و در مذھب و دین رسمی، به ما. ارتباط با حقیقت، فقط مخصوص عدۀ خاصی نیست که دھد می

خوردار  از حقیقت برتوانند میھا ھستند که ر اختیار گروه خاصی است و فقط آنای است که د  که انگار حقیقت به گونهاند کرده

 باشد تا آنھا با حقیقت در ارتباط باشند، در حالی که ھا انسانای بین حقیقت و  یه در آن طرف ھستند و باید واسطهباشند و بق

 با حقیقت ارتباط داشته توانند می خودشان بدون واسطه ھا انسانکه  گوید می مثنوی ِ در جای جایمولوی .نیستطور این

َ عمر ادامه می. اصیل است، درست و ارتباطیبدون واسطهیعنی  گونهھمینه ًباشند و اصال این ارتباط ب   :دھد ُ

  ؟تَدَح  بیِمانَچونی از رنج و غ                                     :تَدرسُپ  می،کند  سالمت می،حق

  ا بیاخرج کن این را و باز اینج        بھا ، ابریشمچند) ھای طال ریزه: قراضه(قراضۀ ) اینک(َنک 

 با آن ھمه رنج و اندوھت چطور ھستی؟ اینک بیا، این مقدار گوید میپرسد و  رساند و احوالت را می پروردگار به تو سالم می

ر از ماجرا که چرا پیر چنگی به آنجا َمُع (.پول را به عنوان دستمزد بگیر و آن را خرج کن، وقتی تمام شد دوباره به اینجا برگرد

  ).رفته خبر نداشت

  َتپید خایید و بر خود می                دست می    لرزان گشت چون این را شنید                      ْپیر

ْکای: زد بانگ می     که از شرم آب شد بیچاره پیر،بس                                     نظیر       بیِ خدایِ

فریاد . کند میًدید واقعا دستمزدش را دارد از حقیقت دریافت   میپیر چنگی وقتی این جریان را شنید، تکان خورد، چرا که

  .خواند و در آن حال در برابر درگاه خداوند و بزرگی و لطف او بسیار شرمسار و خجل بود زد و خدای یگانه را می می

  )بیت اصلی داستان( رد کردُچنگ را زد بر زمین و خ       )به حالت استیصال رسید( چون بسی بگریست و از حد رفت درد
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به ھیچ رسید و   و وقتی به حالت استیصال رسید،چنگی پس از گریۀ بسیار،. رسد ن در اینجا به مراحل اصلی خود میداستا

ینجا پیر ھست و ا" نفس"و " خود" سمبل ،ً که قبال گفتیم چنگطورھمان. کردرد ُچنگ را بر زمین زد و خخود شد،  از خود بی

 کند میوان بسیاری عنی ھا داستان در مولوی را "خود شدن از خود بی" این .برد ند و از بین میَکِش  میچنگی در واقع نفس را

 درونی، که ِھا ھم شرایط روحی  و خیلی وقتکند مییا ھُ البته اکثر اوقات شرایط بیرونی آن را م.ستکه کلیدی برای رھایی ا

ًدا و عمیقا  و شدی و دیگر ھیچ راھی ندارددھد میورد استیصال قرار ، انسان را مآید میوقتی این وضعیت برای انسان پیش  ً

مانند اولین داستان مثنوی، یعنی .  برای وصل انسان به حقیقتشود میای  گردد و این خودش وسیله به درون خودش بر می

بیند، آن  خواب می و شود می و آنجا بیھوش کند می و گریه رود می به مسجد که پادشاه "عاشق شدن پادشاه بر کنیزک"

    .ھم از ھمین نمونه استداستان 

 آورده بوده را در ً دقیقا وصف حال انسانی است که وضعیتی که نفس برای او در زندگی به وجود،گوی چنگی با ساز چنگگفت

یابد و  ا در میسان و حقیقت وجود داشته ر بین انھا و موانعی که ھا و حجاب ، رنجھا ھا، بدبختی ، تمام آن نکبتیابد می

  :کند می در این ابیات به خوبی آن را بیان مولوی

   ای مرا تو راھزن از شاھراه                               هِٰلاجابم از ِای بوده ح: گفت

   کمالِه پیشَسیای ز تو رویم                  ِای بخورده خون من ھفتاد سال        

گذاشتی  مانع من از حقیقت بودی و نمی) نفسی کهای (ای چنگی که :  خود گفت چنگِ به،رد کردُچنگی وقتی چنگ را خ

 ِ ای نفسی که خون و جگر مرا خوردی و تمام عمرو با عشق و در حالت اصیل روانی و انسانی زندگی کنم،" حقیقت"من در 

از شاھراه فطرتم راھزنی ای کسی که من را ! سیاه باشم و باعث شدی من در پیش حقیقت رو مرا به تباھی دادی

 با آن حالت سبکی،حالت  یک کودک وقتی با آن .م و آن را به بطالت گذراندمکرد میمن تمام عمر برای تو مطربی ! یکرد می

و شاھراه  یک مسیر آید میبه دنیا م، کنی می یاد "عشق"که ما از آن با عنوان  ،اش انسانیروانی و شفاف درونی و زیبای 

 اما در این ،رود می و به جلو کند میمختلف طی  ِسنیندر تمام  خود به خود و به طور طبیعی آن رادارد که روحی و روانی 

اندازد،  سازد و از فطرتش به دور می می و انسان را از آن مسیر جدا کند می ھست که راھزنی "نفس"شاھراه چیزی به نام 

   !کند میداند برای چه زندگی   و نمیشود میمعنی  بی برایش ، زندگیشود میی درونی گمسردرگرفتار انسان در زندگی 

  .چون که آن حالت درونی را از دست داده است چرا؟

ِمرُ رحم کن بر ع                                  با وفا                 ِ با عطایِای خدای   فاَ رفته در جْ

   آن در جھانِکس نداند قیمت                             ی که ھر روزی از آن        ْمرُ ع،حق ْداد

  َمدر دمیدم جمله را در زیر و ب                                   م     َم به دَ خود را دِرْمُخرج کردم ع

ِ رفت از یادم دم تلخ       )اصطالح موسیقی:  عراقپردۀ(راق ِه و پردۀ عَ رِآه کز یاد ِ   راقِ فَ

ّریَوای کز ت   ُ من، دل بمردِ دلِشتِخشک شد ک     )گوشۀ موسیقی:  خردِزیرافکند(رد ُخ ِافکندْزیر ِ

تمام عمرم را در مطربی کردن برای دیگران ای داد بیداد که ! ای آه و افسوس: گفت میبا خود خورد و  افسوس میپیر چنگی 

 و ًقیقت و فطرتم را کامال فراموش کرده بودم و فقط به فکر نوازندگی بودم و این کار مرا مشغول کرد و دوری از حگذراندم

مزرعۀ دل و روح و روان من خشک شد و دلم به خاطر مشغول بودن به زیبایی ظاھری در نواختن و غافل ماندن از این 

 ھمه داریم برای ھم چنگ ، ھمھا انسانما  .برد که انسان را در غفلت فرو میاین خصوصیت نفس است . ُخشکی مرد

شغول  که تمام عمرمان را م،... و ثروت، سواد، اعتبار، ملیتگذرانیم، چنگِ عمرمان را برای این چنگ زدن میو ! زنیم می

نگی وقتی  پیر چخدا کند ھر چه زودتر به خودمان بیاییم و نگذاریم که مثل! ھای نفس ھستیم ھمین کارھای کودکانه و بازی

  .ھای نفس شویم  ھفتاد سالگی رسیدیم، متوجه بازیبه

مانند  خصوصیاتی، نماد خصوصیات مختلف نفس ھستند، کند می در این ابیات بیان مولویھای موسیقی که  گوشه: نکته"

  "...آیدنتیفای کردن، تقلید، خودباختگی، ھمگونی، سیری ناپذیری، مسابقه دادن و

   نھاره شدَکاروان بگذشت و بیگ                       ِوای کز آواز این بیست و چھار    

   ز آنکه ھست از من به من نزدیکتر                         ِداد خود از کس نیابم جز مگر  

   او،چندین سالهِرم ُشمردی ج  می         او                  ،ھمچنین در گریه و در ناله

.  گذشت و روزم به شب رسیدمرای داد بیداد که از این بیست و چھار شاخۀ موسیقی، که من به آن مشغول بودم، قافلۀ ع

 است و من برای او  نزدیکترنرم، مگر پیش کسی که از من به مَتوانم ظلمی که بر من رفته را پیش کسی بب من نمی

و ناله، ِ پیر چنگی در ھمین حال گریه .توانم درد فراق و بالیی که این چنگ و در واقع این نفس سرم آورده، بگویم می

توجه . گفت شمرد و می ی که نفس بر سرش آورده بود را میاش مرتکب شده بود و بالھای ندگیخطاھایی که در طول ز

 "نزدیکترز آنکه ھست از من به من " مصرع. داشته باشید که در اینجا پیر چنگی، چنگ را به زمین زده و خرد کرده است

  . ست ا"شما نزدیکتریمن به ما از رگ گرد: ریدَ الوِبلَن حِیه مَل إُبَقر أُحنَن: "برگرفته از آیۀ

 .در اینجا اصل داستان تمام است

فتاده بود، داستان را کمی تر شدن در خصوصیاتی که برای پیر چنگی اتفاق ا  به منظور عمیقمولویاما از اینجا به بعد، 

  .کند می و از لحاظ عرفانی نکات بسیار جالب توجه و عمیقی را بیان کند میتر  طوالنی
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 "نیستی"ستغراق، که ِ است، به مقام ا"ھستی"ظر او را از مقام گریه، که  نعنه هللا رضیر َمُگردانیدن ع"

   :"است

   توِھشیاریِ ھست ھم آثار          تو             ِ این زاری:ر گفتش کهَمُپس ع

    گناھی دیگرست،شیاریُ ز آنکه ھ              ، راھی دیگرست       راه فانی گشته

، در کنند میخودی و رھا نشدن است که دیوانگی و جنون عشق که در عرفان از آن یاد   عدم بی"ھشیاری"ر از منظو: نکته

 از آن مولویگری و زیرکی، که یکی از خصوصیات اساسی نفس است و  ھشیاری یعنی ھمان حیله. یاری استتضاد با ھش

 و دیوانگی ،گری را مرگ بر خود یا ھمان درک عدم ھشیاری چارۀ رھا کردن این حیله و کند میمبل روباه یا خرگوش یاد با س

کفن پوشید و مانند داستانی که عاشقی برای اینکه توجه معشوقش را جلب کند، . داند ی است م بر خودکه شبیه به مرگ

تباط با حقیقت فقط  که برای ارآورد می این بیت را مولوی ، آن داستانِدر آخر.  ھم به او توجه کردمعشوق. در مقابل او افتاد

  :ساز باشد  چارهتواند میمردن بر نفس ھست که 

  گر  نگیرد با خدا ای حیله در  دگر     )حیله یا برخورد( ُغیر مردن ھیچ فرھنگِ

***  

 ایرانیھای ساختگی که من از نسل کوروش ھستم، من   پیشینه و ھویتِاصالت انسان در ھیچ بودن است، نه در داشتن

فظ است، نه  یک ھویت روانی برای توی انسان فقط یک برچسب و لِل شدنقائ. ان باید نیستی را تجربه کندس ان،...ھستم و

 در اینجا که پیر چنگی در حال گریه و .کند می صحبت " نداشتنِاشعاریخود"ا از نیستی به معنای پس در اینج! واقعیت تو

 و نظر چنگی کند میت او را متوجه موضوع بسیار عمیقی ر که سمبل و نمایندۀ حقیقت اسَمُمالمت کردن خودش ھست، ع

من و ھویت " یا" ِاشعاریخود" یا "ھستی" از آن با عنوان مولویرا از جایگاه مالمت کردن خودش و افسوس خوردن، که 

ت حسر بر گذشته .باشی می و در گذشته "ھستی"  ِحالت که تو ھنوز در کند می، به این نکته متوجه کند مییاد  "داشتن

را " خود"ھنوز  .استو نفس ھستی  ِداشتنِ این حالت مالمت و افسوس تو ھم از .کنی میخوری و خود را مالمت  می

  باید از این حالت بیرون بیایی و از این افسوس و مالمت ھم رھا شوی،ھشیار ھستی ھنوز آنچنان که باید از دست ندادی،

 کسانی است که حسرت ِپاسخاین . ردن در دریای عشق و حقیقت است برسی که مقام غرق شدن و شنا ک"نیستی"و به 

خودی در  در بی فردی که به مقام نیستی رسیده باشد و ھویت را از دست داده باشد، .خورند س را می گذشته در نفِعمر

 ای در آن ذشته که گکند می، حالتی را تجربه کند میخودش را مالمت نخورد و   نمیدیگر حتی افسوس ھم سیر ھست، ِحال

   .کند میاز گذشته صحبت نً  اصال.نیست که بخواھد از آن یاد کند

   پردۀ خدا،)آینده: مستقبل(و مستقبلت ) گذشته: ماضی(ماضی          )آنچه گذشته است( ٰضىَ م ماِ یادِ ز،شیاریُھست ھ

 نفس، چیزی ھست که با نوسان ذھن ِپندار خیال و ًیاد کردن از گذشته است و اصوال به خاطر "شعاریِاخود" و "من"داشتن 

عی که من برای خودم به عنوان شخصیت روحی روانی و اجتماتمام ھویتی  .گیرد می شکل ،ۀ پنداریدر گذشته و آیند

سازم و پرده و مانعی  ھا را میو خودم آن من اگر به گذشته و آینده که وجود واقعی ندارند .آید میام  ام، از حافظه ساخته

  .گرفت  شکل نخواھد، نفس نیندیشم،تانسان و حقیق بین ھستند

   انسان چه کار کن؟ ایتوپس 

ِ  پر گ   ی             ِآتش اندر زن به ھر دو، تا به ک   ؟ِیچو ن )گذشته و آینده( ھر دو از اینه باشی ِرُ

 که ای آینده گذشته و ! وجود نداردای دهآینگذشته و بدان که  .ان، یعنی متوجه عدم وجود آنھا شوبیا و گذشته و آینده را بسوز

 م و امید دارم که به آن برسم وا هاشتدور گذآن را  که ای آینده .سازی دت ھستند و خودت داری آنھا را می ذھن خوساختۀ

 وجود ندارد و با ای آینده و متوجه باش که گذشته. ھای وصول نشده را بگیرم و آن موقع احساس خوشبختی کنم ًمثال طلب

  .کنی میوقت است که در حال زندگی دو زدی و آن در ھر ، آتش "متوجه شدن"این 

َی بود، ھمراز نیستِتا گره با ن   ِھمنشین آن لب و آواز نیست                     ُ

ستند ھا ھ آینده ھم برای تو مانند ھمین گره؟ گذشته و  باشیآید میر گره که صدایش در نُای پ ِمانند نیخواھی  میی ِتا ک

  .گردند با لب و آواز حقیقت میکه مانع ھمراز و ھمنشین شدن تو 

  :ر به پیر چنگی گفتَمُع

  رََت تو بِتوبۀ تو از گناه        خبر                 ه بیِدْای خبرھات از خبر

متی که خودت را  مالو این  توخبر است، این توبۀ ارد و از آن بی پشتوانۀ حقیقت را ندزنی ھایی که می ای کسی که حرف

خودمان ًدائما در حال مالمت کردن دقت کرده باشیم ما اگر  .، گویا از گناه اولی بدتر است، خودت را مالمت نکنکنی می

 ذھن ً شالق مالمت را دائما بر گردۀ. که اینگونه نباشدشود میطور نشدم و کمتر کسی یافت طور یا آنھستیم که من چرا این

، چرا این ارزش یا آن  ھستاینطور نشدم، من چرا شخصیتم  اینطور من چرا این نیستم، من چرا:مزنی میو روان خودمان 

  . این از لحاظ روانی برای انسان وحشتناک است که،...ارزش را کسب نکردم؟ و 

  ؛ھای دیگر مثنوی ھستند  از قسمت،ارتباط با بحث نیست آیند و بی ابیاتی که در ادامه می

  نھند ر خود می بْمرَ خ بنگ وننگِ                       ندَھَوار ستی ھِ از رنجمیَ دتا

  )مولویاز ابیات کلیدی تعلیمات ( اند پیشه دل و غم خستهز این سبب    اند       اندیشه )بازیچه(ُجمله خلقان سخرۀ 
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َل بودِمستقبفکرت از ماضی و    َ  چون از این دو رست، مشکل حل شود                   ُ

گذارد انسان خودش را ھمانگونه که ھست  که نمی" خود"ای از رنج  نکه لحظه که برای ایاند گونهاین ھا انسانمتاسفانه 

تخدیر )  یک انسان معتاد استبالقوه، فسن اسیر ِ یک انسان کهنه تنھا به مواد مخدر،( وارھند، خودشان را با اعتیادبپذیرد، 

 که آیا او معتاد ھست یا نیست، نه عوامل بیرونی مثل اینترنت، گپ کند میه مشخص ، این وجود روانی فرد است ککنند می

 است که امتحان کنم اینیا نه ھا نشان از اعتیاد من دارد  مشغولیتاین خود معیار اینکه من تشخیص بدھم که آیا ، ...زدن و

جام کار بیرونی، خودم را تماشا کنم و حتی خودم  در سکوت، بدون اناگر توانستم نیم ساعتدم بمانم؟ توانم با خو که آیا می

ھای من جنبۀ  ولیت است که مشغ آن وقت ــزیرا من ممکن است به فکر کردن معتاد باشمــ  را به فکرھایم ھم مشغول نکنم

با  اھ انسان . استدرک و تجربۀ سکوت درونیترین لم در عرفان،  ی و در واقع محوریسھای اسا یکی از لم. اعتیاد ندارد

ًانسان باطنا و از نظر روانی راه تکامل را طی . دنرو  می"شدن" ِتوجیھی مثل اینکه ما در حال تکامل ھستیم، به دنبال

 اینگونه ھستیم، پس معلوم است که ھا انسانطور نیست که در این راه از روان خودش ناراضی باشد، اما ما ، ولی اینکند می

ت یک انسان که از نظر روحی روانی سالم است، این است که از خودش راضی است و خصوصی. در راه تکامل قرار نداریم

ِ، یک نوع غنای روحی و پری به چیز دیگری تبدیل شودخواھد مینسبت به خودش احساس پذیرش دارد و ن   درونی دارد،ُ

وق لیسانس را بگیر، مدرک دکترا  که چیزی بشو، لیسانس داری، فکند میًجامعه دائما به ما القا . چیزی شودکه  خواھد مین

انسان ھمیشه  ِالنا .، آن ارزش اجتماعی را کسب بکناین ارزش اجتماعی را داری. شود میکسب کن و ببین آن موقع چه 

مر در تمام ع، ھمینبرای . حال بیند نه در سعادت را ھمیشه در آینده می. استبدبختی ، گذرد و این در نارضایتی می

پس این .  یک لحظه با خودش در صلح و صفا و آرامش زندگی کند انسانگذارد  و نمیگذرد ز خودش مینارضایتی روانی ا

 ؟کنند می چه کار ،" ھستی وارھندِمی از رنجَتا د" ھا انسان گوید میاینجاست که مولوی .  استآور رنج ،ھستی و این نفس

ر ھا و فک توجه داشته باش که بازیچۀ اندیشهای انسان  .کنند می خودشان را تخدیر ،"نھند یمر بر خود مَ بنگ و خننگِ"

ِخیلی معنی دارد، یعنی اصوال انسانپیشگی  غمــ   اسیر نفسِپیشگی تو انسان  و غمدلی خستهو علت ! باشی می  اھل ً

 خستگی  ــًم خوردن، دائما در غم و اندوه زندگی را سپری کردن او شده غشه ھست، یعنی شغل و پیشۀپی  غم،نفس

ھای عاریتی و کاذب ــ ھمین فکر  مر بیرونی به دست بیاوری ــ شادیات را با یک ا شادابیخواھی  میات و اینکه  روانی

از آن " من" و فکریعنوان زائده و ھویت ه یعنی چیزی که ب ،بدان که فکر تو. توست که ھویت فکری ھم زاییدۀ فکر است

 آینده است، وقتی از این دو رھا شدی، در کیفیت عشق زندگی  در گذشته وکردن نوسان به خاطر مکنی میصحبت 

  .کنی می

  ر به پیر چنگی؛َمُھای ع گردیم به خطاب بر می

  ی کنی توبه از این توبه؟ بگوِ ک                                      جو    گذشته توبهِای تو از حال

   گاه گریۀ زار را قبله کنی                                      زیر را قبله کنی         گاه بانگِ

   بیدار شد، پیر از اندرونِ جان     آینۀ اسرار شد      ) رَمُلقب ع: فاروق(چون که فاروق 

  بر و مالمتآوریر این حقایق را ھمچون آینه در پیر چنگی نمایاند و به او گفت، پیر چنگی ھم از آن حالت یادَمُوقتی ع

خود . کند میو آن را وصف  گوید می در ادامه از آن سخن مولویداشت و به حالت دیگری رسید که اش دست بر گذشته

   به این حاالت گرایش دارد؛مولوی

   زنده شد، دیگرِ جانش رفت وْجان      د            خنده ش گریه و بی  بی،ھمچو جان

  .ه در آن نه شاد و نه غمگین بودحالتی ک. از آن حالت به در آمد و حالت روحی دیگری را تجربه کرد

      که برون شد از زمین و آسمان                      حیرتی آمد درونش آن زمان    

   بگو،دانی  تو می،دانم    من نمی         جستجو                  ِجستجویی ماورای

  اللَجْ ذوالِجمال گشته در ه   غرق  قال                    حال و ِاز ورایحال و قالی 

   کسی بشناسدش، یا به جز دریا شدش                   ای نی که خالصی با غرقه

...  

  رده کشیدَ در پْ  پیر و حالش روی                  اینجا رسید، پیرِچون که قصۀ حال

ِ نیم گفته در دھان                         فشاند     گفتگو دامن را ز ،پیر   د ما بمانِ

 راجع به حالی که چنگی درک و تجربه کرده صحبت توانیم می قصه که به اینجا رسید، ما دیگر بیشتر از این نگوید میمولوی 

  . اش ــ بیان کرده باشیم از این حالت را ــ به دلیل بزرگیما ھم شاید نیمی . کنیم

  باختن) شایسته است(شاید  ب،    صد ھزاران جان  ساختن               ْ  این عیش و عشرتِاز پی

   جھان، جانباز باشِ  ھمچو خورشید                             باز باشْ پشۀ جانِدر شکار

آمادۀ قربانی کردن نفس شو و آن را . شایسته است که صد ھزاران جان فدا کندبرای اینکه انسان چنین حالتی را تجربه کند، 

  .قربانی کن

  کنند ر میُ، پشود می) تھی: تی( تی میَد    ھر                   بلند    ِ خورشید فشان افتادْجان
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  ویُما نْ کھنه را بنِر جھانَ م                        معنوی   ِ ای آفتاب، فشانْجان

  )یمولوبیان کنندۀ بینش  ( روانِ چون آب،رسد از غیب   می                    جان و روان           آدمیِدر وجود

 شود میریزد، ولی ھمان پرتو و نورھا باعث   نور و پرتو بیرون میاز او جان نثار کردن است و ھر لحظه ،کار خورشید بلند مرتبه

ًانسان از لحاظ روانی دائما .  روح تازه ببخش، کھنهِ جھان ای آفتاب معنوی، جانت را قربانی و نثار کن و به آن.دنُکه او را پر کن

خوار و  ی اسیر ھویت و نفس، کھنهھا انسانکھنگی در روان انسان جا ندارد، اما متاسفانه نو شدن ھست و در حال تازه و 

  .  روان استِحالت عشق ھمچون آب.  ھستند جو کھنه

   است، خوردی؟ نوش بادَحیوانآب         گوش باد          مویت   به  این شنیدی؟ مو

****  
  :پیام داستان

مانند پیر چنگی داستان،  من و توی انسان. کند می را بیان "مرگ، نیستی یا فنا"مولوی مفھوم و اھمیت ، در این داستان ــ

 ،یید و توجه و دیگران را به دور خود جمع کردنأرا برای گرفتن ت...  ثروت، سواد، اعتبار، ملیت و، چنگ نفس و ھویتَدائما چنگِ

مشغول بودن به این . میرا از دست بدھ" زیبایی عاریتی"تا روزی که این . یمبر نوازیم و از این کار لذت می می با صدای خوش

 ِ انسان گرفتار و اسیر چاهًاصوال. دارد نگه میدر آن  و برد  در غفلت فرو می، انسان راھای عاریتی و کاذب ھا و لذت زیبایی

ِ بیرون این چاه، آفتاب و سبزه و رود می ًبرد و اصال یادش خود را از یاد می) فطرت(ن حقیقی  آن حالت زیبا و وط،نفس

، و زیرکی ذھن گری یعنی ھمان حیله" ُھشیاری" از هدر ادام. بیند دنیا را محدود به ھمان چاه می. ت ھسای ازگیت

ً و اصوال "شعاریِخودا"و " من"داشتن . کند میبه عنوان دیگر خصوصیت نفس صحبت  ذھن، "ِشعاریِاخود"اندیشی و  ھست

  .گیرد میشته و آیندۀ پنداری شکل  نفس چیزی ھست که با نوسان ذھن در گذِدارخیال و پن

که آن شرایط روحی روانی .  است"خود شدن از خود بی"، کیفیت کند می بیان  در این داستانِ کلید و لم رھایی که مولویــ

ًھیچ راھی ندارد و شدیدا و عمیقاعیت، نسان با قرار گرفتن در این وضیعنی ا. دھد میرار ق" استیصال"انسان را در وضعیت  ً 

کیفیت " و "استیصال"انسان اگر به حالت .  برای وصل به حقیقتشود میای  گردد و این وسیله به درون خودش بر می

 از "معنی"ًھا غالبا برای پی بردن به   ما انسان.ً مردن بر نفس، نفسی که تماما رنج است را تجربه کندتواند می برسد "تسلیم

َو دندان، شکر معنوی می لب م و با واسطۀکنی میالفاظ استفاده  ن بر نفس، زندگی روحی روانی آگاه باش که با مرد! خوریم ِ

ھای روحی روانی نجات خواھی  ھا و تکراری بودن زندگی و خستگی ھا و کثیفی ی پیدا خواھی کرد و از ھمۀ ماللتا تازه

ِواسطه وصل به حقیقت خواھد شد و آن وقت است که بدون  ، بیاست که انسان" نیستی "مردن بر نفس و  تجربۀا ب. یافت
َشکرروح انسان ِ مرغ  کلمه و محفوظات حافظه،ِسواد   .کند میخواری ِ

 تمام این ھویتی که گوید می. کند میصحبت "  نداشتنشعاریِاخود"به معنای " نیستی"در این داستان، مولوی از ھمچنین 

ِزمان گذشته و آینده " ِپندار"از  و اجتماعی ساخته است از حافظۀ او نوان شخصیت روحی روانی وانسان برای خودش به ع

ً که دائما در ، و مالمت کردن خودت، زاییدۀ فکر توست"چیزی شدن"ِ به دنبال ُ و ھشیاری تو و"ھستی"ه بدان ک. آید می

د بیا و گذشته و آینده را بسوزان، متوجه عدم وجو. ھستیآگاه باش که بازیچۀ اندیشه و فکر . گذشته و آینده در نوسان است

   .کنی میرا تجربه " کیفیت فنا و نیستی" و "سکوت درونی". کنی میزندگی آن وقت است که در حال، . آنھا شو

***  

ــ ردمندی عقل جزئی ــ وجه خمحتوا ــ مرگ ــ اولیاء ــ حقیقت ــ معنویت ــ باطن ــ عقل و جان ــ عقل کل ــ  :موضوعات

 ــ مایۀ صدق و یقین ــ اھل حقیقت ــ نفس ــ زیبایی عاریتی ــ مرگ عرفانی ــ استیصال ــ کیفیت تسلیم ــ حالت زیبای تأویل

نیستی ــ ی ــ مردن بر نفس ــ ان اشیاء ــ ظاھر ــ ھشیارــ رھایی ــ مردن ــ زب ــ الفاظ ــ اسیر نفس منی بی ــدرونی 

  .شعاریِاخود ــ آینده رت ــ گذشته ــ حس

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi14.htm            14 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه(  

http://www.panevis.net/molana/masnawi15.htm            15 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه(  

http://www.panevis.net/molana/masnawi16.htm      16 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه   (    

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

***  

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

    جان دھد پوسیدۀ صد ساله را را                سازد اسرافیل روزی ناله 

ُو نفخ فی الصور فإذا ھ"الھام از آیۀ  َ ِ ّ َ ِ َم من األجداث الی ربھم ینسلونُ ِ َِ برخیزند [و در صور دمیده شود، آنگاه ایشان از گورھا (، "ّ

  .8؛ نبأ، 102؛ طه، 99؛ کھف، 73انعام، : نیز، )51یس، (، .) به سوی پروردگارشان بشتابند]و 

**  

ّ  عین ای عسل                 ِ دریایِ غرق، آبیِمرغ َ شراب و مغتسل،وبیِ َ ُ  

ٌارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب" از آیۀ اقتباس  ٌٌ ِ َِ َُ ِ ِ  ]با آب[شستن گاھی است ] اینک[ پایت را به زمین بزن، ]گفتیم[(، "ُ

  .)42ص، (، .)سرد و نوشیدنی

**  

http://www.panevis.net/molana/masnawi14.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi16.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
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َ ألآید میمی از وی ھَھر د   گردند ھست عراض میَجوھر و ا      ست         َ

   باشد بلی، عدمشان ازْآمدن    ز ایشان، ولی             ٰىَ بلآید میگر ن

ْإذ َو"اقتباس از آیۀ 
َأخذ ِ َ َبك َر َ ِبني ِمن ُّ َآدم َ ِظھور ِمن َ ُ ْھم ُ ِّذر ِ ْيتھم ُ ُ َ ْأشھدھم َو َّ ُْ َ َ ٰعلى َ َ ْأنفسھم َ ِ ِ ُ ُألست َ ْ َ َبر َ ْبكم ِ ُ ّ ُقالوا ۖ ِ ٰبلى َ َ َشھدنا َ ْ ِ  َأن َ

ُتقولوا ُ َيوم َ ِالقیامة َْ َِ َ َّإنا ْ َّكنا ِ ْعن ُ ٰھـ َ َغافلین َذاَ ِ ِ  بر را آنان و برگرفت، ایشان ھای پشت از را آدم بنی رود و زاد پروردگارت چون و(، "َ

 این از ما بگویید قیامت روز مبادا تا دھیم می شھادت چرا، گفتند نیستم؟ شما پروردگار آیا] پرسید و [گرفت گواه خودشان

  .)172اعراف،  (،) بودیم خبر بی]  حقیقت[

**  

   ز آنکه ھست از من به من نزدیکتر     کس نیابم جز مگر              ازِداد خود

َنحن أقر َو "...ِالھام از عبارت قرآنی  ْ َ ُ ْ ِب إلیه من حبل الور َ َ َْ
ِ ِْ ْْ ِ ِ َ   .)16، "ق("، ) نزدیکتریم جان رگ از او به ماو  (... ،"ِيد ُ
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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 

  

http://masnawi.persiangig.com/

