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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 

  

   ھجدھمجلسۀ

  3056دفتر اول، بیت 

 ھیچ .گشایم  در نمی، چون تو تویی: گفت، منم: گفت؟کیست آن : از درون گفت،وفت یاری بکِی درِس کَ آن کقصۀ"

  )امروز است" که"ی در ادبیات قدیم، ھمان ِک( :" برو،ی او من باشدِشناسم ک کس را از یاران نمی

  ھست؛" کار گرگ و روباه در خدمت شیر به شِرفتن" که این داستان آورد می این داستان را ضمن داستان دیگری مولوی

   رفته بودند از طلب در کوھسار                         شکار ِھی بھرَشیر و گرگ و روب

   قیدھاند وب ،  سخت بر بندند                        صیدھا    ِتا به پشت ھمدگر بر 

  َگرفِ بسیار و ش، صیدھا گیرند             َ ژرف      ِرای اندر آن صحھر سه با ھم

  ِلیک کرد اکرام و ھمراھی نمود        ننگ بود                نر راِه ز ایشان شیرگر چ

...  

 یک گاو وحشی، یک بز کوھی و یک  ورفتندتایی با ھم به شکار  ، سه گرگ و روباھیروزی شیر وداستان از این قرار است که 

 چیزی ایم تقسیم کن که به ھرکس چه که شکار کرده را حیواناتیداد  و دستور  کردسپس شیر رو به گرگ. کردندخرگوش شکار 

  .برسد

ْمع                 ین را بخش کن  ای گرگ ا:گفت شیر ُای گرگِ کھنِدلت را نو کن َ ُ  

ْنایب من باش در قسمت   ؟تا پدید آید که تو چه گوھری         گری                    ِ

 به حضرت عالی تقدیم کرد، چون از ھمه بزرگتر ھستی، این بز که میانه گاو وحشی را باید: ه شیر کرد و گفتبگرگ ھم رو 

  .ھست برای من باشد و خرگوش ھم برای روباه باشد

  !تو گویی ما و تو؟ ،شم من با که     چون       ؟ بگو      ای گرگ چون گفتی:شیر گفت

َ خود چه سگ بود کو خویش دید           ،گرگ   ؟دیدَی مثل و ن بِ شیر،ِپیش چون من    ُ

http://masnawi.persiangig.com/
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 جرات  وزنی میَبا وجود من، در حالی که من در پیش تو ھستم، تو چطور از خودت دم ! ای گرگ: شیر ھم رو کرد به گرگ و گفت

  !؟کنی میای   بندیم اسم خودت را ببری که چنین تقسیکنی می

  رید  پنجه زد او را د،پیشش آمد         ید          دن ای خری کو خود ، پیش آ:گفت

   .ُھایش درید و کشت  جلو آمد و شیر ھم او را با پنجهگرگ! بیا جلو:  گرگ رو کرد و گفتشیر به، پس از آن

  ر تو را گردن زدنَفضل آمد م         من                 ِچون نبودی فانی اندر پیش

م َاجھه با حقیقت، فرد بخواھد از خودش د وقتی که در موگوید می گرفته است و "حقیقت"مولوی در این داستان، شیر را سمبل 

 نباید به صورت  راو البته این بال. آورد میِبر سر او بالیی  داشته باشد، آن وقت است که حقیقت "ِاشعار"  به خودبزند، یعنی

  .ظاھری تعریف کرد، چرا که معنای بسیار زیبایی دارد

ْگرگ را بر کن َتا نماند دو سری و امتیاز     راز                       آن سرف،رَد سَ َ  

  )َخرد(خورد ُ بخشش کن برای چاشت :گفت           کرد                  با روباهبعد از آن، رو شیر 

این گاو برای صبحانۀ شما : ی کرد و گفتا روباه ھم سجده. بندی کن  تقسیم حاال تو بیا و:بعد از آن شیر رو به روباه کرد و گفت

شیر از این . راحت ھم نشوید باشد و ناش ھم برای شام شما باشد که سبکبرای ناھار جنابعالی و آن خرگوباشد، بز ھم 

  :بندی روباه خوشش آمد و گفت تقسیم

  این چنین قسمت ز کی آموختی؟         افروختی               ه تو عدل َای روب: گفت

  .شم آمدخو! بندی را از چه کسی آموختی؟ آفرین این چنین تقسیم

   ِ از حال گرگ! جھانِ ای شاه:   گفت   رگ؟                      ای بز،از کجا آموختی این

و داستان را اینگونه ختم  زند میبه ھدف در اینجا مولوی . بندی کردم یافتم و اینگونه تقسیم من این را از حال گرگ: روباه گفت

  ؛کند می

ْبرگیر و بسھر سه را             ِتی گرو        ِگفت چون در عشق ما گش   و بروتان ِ

بیند و ھمه چیز را  بیند و فقط شیر را می ودش را در میان نمی، که در حقیقت خکند میای  بندی وقتی روباه چنین تقسیمخالصه 

ندیدی و نبودی، و ً چون تو اصال خودت را در میان گوید میو به روباه . دھد میخواھد، شیر ھم ھمه را به روباه  برای شیر می

من و تو اینجا یکی ھستیم و دیگر دو تا نیستیم، بنابراین ھمۀ شکارھا را برای خودت بردار .  من شدیِ من را دیدی، تو عین،ھمه

  .و برو

  ؟ چون تو ما شدیت آزاریمْچون        چون جملگی ما را شدی                            ،َروبھا

ْپای بر گردون ھفتم نه       را                تو ) شکارھا(ِما تو را و جمله اشکاران  ِ   آَ، برِ

ِپس تو روبه نیستی، شیر منی     )     پست، فرومایه (َچون گرفتی عبرت از گرگِ دنی َ  

***  

  ... بعداما

  گفته آید در حدیث دیگران          ر دلبران        ِخوشتر آن باشد که س

   آن ماستِ حالِنقدت خود حقیق                انبشنوید ای دوستان این داست

ِقصۀ آن کس ک" ھیچ . گشایم چون تو تویی، در نمی: منم، گفت:  گفت؟کیست آن: ِی در یاری بکوفت، از درون گفتَ

  :"ی او من باشد، بروِشناسم ک کس را از یاران نمی

  3056ت دفتر اول، بی

  .ِ یک نوع لم است،این داستان

َکیستی ای معتمد؟: گفت یارش ی بزد                            یار ِرَآن یکی آمد د َ   )کسی که مورد اعتماد باشد: معتمد( ُ

  )سفره: خوان(  خام نیستِقامَبر چنین خوانی م      نیست    نگام ھ،برو:  گفتش.من: تگف

 آن شخص  که ھستی؟ماد، ای فالنیای مورد اعت دوستش از درون خانه صدا زد که. به در خانۀ دوستش آمد و در زدشخصی 

اد و گفت بر دوستش که داخل خانه بود جواب داد که برو، اکنون وقتش نیست و به او اجازۀ داخل شدن ند. من ھستم: گفت

ی "خود"ِای کسی باید بنشیند که اشعار به خود نداشته باشد و  ید بیاید، بر چنین سفره، شخص خام نباای چنین خوان و سفره

ِراد از شخص خام کیست؟ شخص خام کسی است که ھنوز بر خودش اشعار م.  نبیند و تصویری از خودش نداشته باشددر میان

  . این سفره، سفرۀ حقیقت، عشق، معنویت و پاکی روان است .گوید می "من"دارد و 
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ْخام را جز آتش ھج َکی پزد                   ِر و فراق    ِ   ؟فاقِھاند از نَ کی وار؟َ

  . کندرھاتواند فرد خام را از نفاق و جدایی  ی جز آتش فراق و دوری، نمیچیز

  .سوخت ود و یک سال تمام از آتش دوری میخالصه آن فرد رفت و مدتی دور ب

َباز گرد خانۀ ھ بازگشت       گشت آن سوخته، پس پخته ِ   مباز گشتِ

  دب لفظی ز لبا د بیَھْجَتا بن  د ترس و ادب             حلقه زد بر در به ص

ای از  نگران بود که مبادا حرف گستاخانهدر زد و خیلی .  به خانۀ دوستش برگشت و فراقآن شخص پس از یک سال دوری

  .بیرون بپرددھانش 

ِدلستانی  تویی ا در ھم بر:گفت         ؟   بر در کیست آن:بانگ زد یارش که ِ  

  َنجایی دو من را در سراُنیست گ      ، ای من در آ      منی اکنون چون:گفت

نیستی و ، یعنی خودت من ھستینیستی و " تو"تو اکنون چون : یارش جواب داد. تو ھستی: کیست؟ گفت: یارش از درون گفت

 از آن جھت که آن من که یعنی.  تو من ھستی دیگر یکی ھستیم و دو تا نیستیم،چرا که ما دو نفر حاال من شدی، بیا داخل شو،

دیگر محو شده و وجود ندارد، و تو فنا، عدم و نیستی را درک کردی، اکنون با معشوقت که من باشم، " من ھستم"گفتی  ًقبال می

  . دوگانگی وجود ندارد، بلکه یگانگی وجود دارد) از لحاظ روحی روانی(به یک وحدت رسیدی و دیگر اینجا 

  : نیز چنین مضمونی دارد"نیَرَویس قُا"این دو بیت از 

َگر در یم   منی ی درمنی  بیو چ نی مِگر پیش     ی          منِنی چو با منی پیشَ

  تو منیم یا َا  تو خود در غلطم که من                  من با تو چنانم ای نگار یمنی  

***  

ِسوزن را سرنیست    آ، درین سوزن در یکتایی    چون که  تا            رشتۀ دوَ

، اما اگر یکی باشد شود میاگر سر این نخ دو تا باشد، از این سوراخ رد نِل سوراخ سوزن کنیم،  اگر بخواھیم نخی را داخگوید می

توانی به  وگانگی نداشته باشی، به راحتی مییعنی وقتی که تو در یگانگی باشی و د. کند میبه راحتی از آن سوراخ عبور 

  . حقیقت وصل شوی

ُّنیست در خور با جمل سم                رشته را با سوزن آمد ارتباط   َ َ   )شتر: جمل(یاط ِخْ الَ

ولی سوراخ سوزن، . کند میاط پیدا ارتببا سوزن باریک و یکتا شود و از دوتایی بودن رھا گردد، آن وقت است که ، رشتۀ نخوقتی 

. و اعتباریات است" فسن"یعنی " من"در اینجا شتر سمبل . تواند از آن عبور کند  شایستۀ وجود شتر نیست و شتر نمیخور ودر 

 در حقیقت ِچرا که برای خودش وجود روانی قایل است و.  استو نفس ھست، ھمچون شتر" من"گرفتار ، بنابراین وقتی انسان

تواند از آن  در این صورت نمی. از خودش داردانسان  ذھنی که یِاشعاری به معنی خودبینی است، تصویر خود. ِخود اشعاری دارد

  .تواند با حقیقت ارتباط برقرار کند  نمیسوراخ رد شود،

   چمنِل و خارُ چون گْ نی مخالفای جمله من            در آ ْ کانگفت یارش

  . حقیقت برسدِ به وصلتواند میبه این صورت است که انسان 

، از وجود از خودمان خواھیم می وقتی ایم کرده این است که ما عادت  برای ما داشته باشدتواند میاما لمی که این داستان 

اما . مکنی می دارد و ما از آن استفاده  که معمول شده است و اینگونه رواجاین لفظی است. من گوییم می یاد کنیم، مان جسمی

ی که برای خودمان قایل "خود"ً اصوال این گوییم؟ می" من"ما به چه چیزی . عی ندارد، وجود واق"من"آگاه باشیم به اینکه این 

، بلکه انگار گوییم میمان من ن ما به جسم. گوییم؟ جواب منفی است مان من می یست؟ آیا واقعی است؟ آیا به جسمچھستیم، 

اگر این اعضای بدن را از ھم جدا کنیم، من .  این دست من، پای من و بدن من استگوییم می به عنوان مثال. چیز دیگری است

 ِخودحتی در مورد مفاھیم بیرونی و غیر از .  استتأملبسیار قابل  ،ین موضوع من چه و کجا ھستم؟ ا ھستم؟ھا ایناز کدام یک 

 وجود ،گویند درخت  میپردازند این مثال است که سیار می فالسفه به آن بمثالی که.  ھم این موضوع مطرح استھا انسانما 

ھا  ھا و برگ ُ را خرد و تکه تکه کنید و شاخهاھاگر شما آن. رگ و شاخه و تنه استدرخت مقداری ب!  شاید تعجب کنید.واقعی ندارد

گویید؟ در حالی که چیزی از آن کم  ین بریزید، آیا به آن ھم درخت میای روی زم ُھا را به صورت کپهو تنه را از ھم جدا کنید و آن

لی که از چوب و برگ َاما ما دیگر به این ت. گفتیم  ایستاده بود و ما به آن درخت مینشده و این ھمان است که به صورت صاف

 انسان از ِوقتی من. این موضوع را به وجود انسان تعمیم دھید!  اکنون درخت چه شد و کجاست؟.گوییم میھست درخت ن

این ، واقعیتاست، پس من چه ھستم؟ من کجا ھستم؟ ... گویم این سر من، پای من و زنم و می اعضای بدن خود حرف می

گوییم ما گرفتار  میاینکه . م که وجود داردکنی میاما ما گمان ،  و فقط ساختۀ ذھن خود ماست واقعی نداردِوجود" من"است که 
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 وجود واقعی ندارد و یک ،"خود"گویند که پردۀ پندار را باید درید و متوجه شد که  ایم و در عرفان از این سخن می توھم و پندار شده

  . وجود داردو واقعیت ارد و فقط حقیقت  وجود ند"خود". پندار و زائدۀ ذھنی است، یعنی ھمین

سمی از لحاظ لفظی ایرادی ندارد، چرا که ا. گوییم می" من" که به ارگانیسم و مجموعۀ اجسام مثل دست و پا ایم کردهما عادت 

 بدین عرفان ھستند،اما به عنوان یک لم و یک روش، برای کسانی که در خط خودشناسی و . ایم است که ما بر ارگانیسم نھاده

دید "ً به آن اصطالحا  کهبدانندشخص  است که خود را سوم  خوب نداشتن را تمرین کنند، این روش"من" بتوانند این منظور که

  بهخواھیم مییعنی وقتی در صحبت . ھای مثنوی آورده است ید اوئیت را در بسیاری از داستانمولوی این د .گویند  می"َتاوئی

م کنی میاستفاده نکنیم و به جای آن اسم خود را بیان کنیم و یا وقتی با شخص دیگری صحبت " من "خودمان اشاره کنیم، از لفظ

م، کنی میما گاھی اوقات این لم را به صورت ناخودآگاه تجربه . ر مفیدی است بسیاِاین روش. نگوییم و اسم او را بگوییم" تو"به او 

ایم، نه اینکه  ویی فرد دیگری، سوم شخصی را دیده این کیست؟ گگوییم میدآگاه گیریم، ناخو  ھنگامی که مقابل آینه قرار میًمثال

ی که به خورد ذھن ما رفته و گمان "من"ــ  "من" این دانند که می ً باطنا و به طور ناخودآگاه،کودکان. خود را و من را دیده باشیم

ھای بسیار ناب و دست  کودکان مالک .دکنن م شخص یاد می خودشان به عنوان سوواقعیت ندارد، و از ــ کنیم که واقعیت دارد می

نشده و گرفتار اعتباریات شان جدا  د، ھنوز از فطرتنخورده و بکری ھستند به عنوان موجوداتی که ھنوز به حقیقت وصل ھستن

شان جدا  ھا را از فطرتآن، ما کند میتقال پیدا ھا ھم انشوم نفس، اعتباریات و خود، به آناما متاسفانه این ارث . اند نگردیده

  . فالکت استاند و این یک بال و مان جدا کرده گونه که ما را از فطرتم، ھمانکنی می

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

ھای  استان در دمولوی.  خودبینی ھستندِ فرزندان،بینی بینی و خود کوچک بزرگخود . پردازیم می "خودبینی"به موضوع ابتدا 

ً، اوال پندار و ی که ما برای خودمان متصور ھستیم"خود"و " من" این گوید میمثنوی این موضوع را خیلی دقیق باز کرده است و 

 وابسته بودن به ھا بودن و  گرفتار تقلید و اتوریتهسیری ناپذیری،خصوصیات مانند  سرییکًیست، دوما وھم است و واقعی ن

کرد و جلوی  تان مرد الفی که سبیلش را چرب میمانند داس.  آن استِخودبینی ھم یکی از خصوصیاتاعتباریات را داراست، 

ًرا دائما " خود" بگوید که ما آن خواھد میاین داستان ھم در حقیقت ھمین را . ام داد که من غذای چرب خورده دیگران نمایش می

 فراری ھستیم و ی از جایی که دیگران ما را نشناسندعجیببه طور  و ،ند بگذاریم تا دیگران ببین برای یکدیگر به نمایشخواھیم می

را به صورت غیر مستقیم به دیگران حالی کنیم که من " خود"م تا آن کنی میرا نشناسند، طوری رفتار اگر جایی ھم برویم که ما 

و نفس " خود"ًھستیم و دائما به این بینی را در درجۀ اول برای خودمان قایل بنابراین ما این خود.  و آن ھستماین ھستم

ًنفس اصوال در حال نمایش دادن است و اگر خودش را به نمایش . کشیم ُای مختلف آن را به رخ دیگران میھ و به شکلمشغولیم 

  .نگذارد، امکان بقا ندارد

***  

 این، پیمانترین  اصلیزیرا . بند نیستً اصوال به عھد و پیمانش پای گرفتار نفسِ انسان، ھم"پایبندی به عھد و پیمان"در خصوص 

ًآلوده کردم و دائما ، "خود" وقتی من روح و روان خودم را به نفس و .است که انسان روح و روان خودش را در سالمت نگه دارد

 و روانم  روحِنبه جا  با این کار،ی قایل ھستم"خود"، و برای خودم کنم می، خودم را با دیگری مقایسه کنم میخودم را مالمت 

نفس قرار بار  نکبت در خصوصیات، از دیگران جلو زدن و طلبیبرتری و ر میدان مقایسه و مبارزه ً دائما خودم را د.دارم خنجر می زنم

وقتی . با دیگری در عھد و پیمانم پایبند باشمبخواھم ماند تا  ح و روان سالمی برای من باقی نمیدیگر رودر این صورت دھم،  می

گویند   ارتباط با حقیقت، میِ، یعنی عھد"ستَلعھد أ"ً عرفا اصطالحا به آن و نگه داشتن فطرتم ھست ِمن چنین عھدی را که عھد

سیر نفس و ھویت ًاصوال پایبندی به عھد و پیمان برای انسان ا.  شکست عھدی که بعد از آن باشد را خواھمام، دیگر ھر شکسته

  .ای در زندگی، معنا ندارد فکری در ھر زمینه

ِسر زلف تو نباش   ! پریشانی نیستِ    از برای دل ما قحطَد، سر زلف دگری           َ

***  

این سوال بسیار باید بیشتر به دنبال چه چیزی باشد؟  چیست واش در این دنیا   زنده بودن او و زندگیھدف اصلی وجود انسان،

از اولین سواالتی است که یک انسان با این سوال . بشر از آغاز داشته و ھنوز ھم دارد و آن را حل نکرده استسی است که اسا

 و  در دریا بوده استشود مید، آن وقت است که متوجه اگر یک ماھی از دریا بیرون بیفت. شود میذھن فلسفی، گرفتار آن 

ًمثال . ایم کردهخود ما ھم این را بارھا تجربه ه طور سمبلیک با خودمان تطبیق دھیم، این مثال را ب !که دریا یعنی چهفھمد  می

م، آن وقت است کنی میمان را  المت و یاد دوران سشویم بیمار میوقتی یا  دانیم مان را می  قدر دندانگیریم، وقتی دندان درد می

اگر انسان در اصالت و فطرت انسانی خود .  آن سالمتی نیست اکنون وایم کرده  میًشویم قبال در سالمتی زندگی که متوجه می

 که  این سوالاش جدا نشده است،  ھنوز از وضعیت زیبای روحی روانیزندگی کند، در آن حالتی که یک کودک در آن قرار دارد و

اش  د زیبای روحی روانیوجواصالت انسانی خودش و از انسانی که از . آید میًاصال برایش پیش ن" زنده بودن من برای چیست؟"

کنند، جدا افتاده باشد، این سوال برایش مطرح   الھی و حالت انسانی ھم تعبیر می و از آن به حالتگوییم میکه به آن عشق 

ھای شخصی  در خصوص پرسشمولوی . شود  درست مانند ماھی که وقتی از آب بیرون افتاده باشد، متوجه دریا می.شود می

  :گوید می مولوی در خصوص اینگونه سواالت .کلیدی دارد ،انسان

  را از آنجا مر تو    که سوال آمد  ای مرتضی              جو جوابجا از ھمان 
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یعنی با شکافتن خود . توانی پیدا کنی، که خود سوال از آنجا آمده است  میجاییاز آنواب این سواالت را ج!  ای انسانگوید می

تر از آن چیزی که انتظارش را داری  توانی به جوابی بسیار عمیق ، تو میشود می سوالی مطرح ًسوال و اینکه اصوال چرا چنین

  . برسی

قایل ھستیم   یعنی اینکه دنیای دیگری ھم،"این دنیا" گوییم می وقتی .آمده است" زنده بودن انسان در این دنیا"  باالِضمن سوال

ھا را کنار بگذاریم و   که اگر ما بخواھیم کتابآید میاکنون این سوال پیش . دانیم  می"آن دنیا"کنار مقابل و در که این دنیا را در 

، آیا از سخن بگوییممان  ھای شخصی بت کنیم، و بخواھیم از روی یافتهصح... نخواھیم از روی دانش و اعتقادات فلسفی، دینی و

د دارد تا ما بخواھیم از ھدف از زندگی در این دنیا بگوییم دنیای دیگری وجوتوانیم  ھای شخصی می یافتهتجربه و روی ھمین 

  صحبت کنیم؟

انسانی که .  استتأمل ھمین سوال ھم بسیار قابل ِخودانسان باید بیشتر به دنبال چه چیزی باشد؟ در پاسخ به این سوال که 

 ھستی و ِ شورمعنایعشق به . باید به دنبال چه چیزی باشممن  پرسد به ھیچ وجه از خودش نمی ،دداشته باش" عشق"

 که در روان انسان و موجودات آن چیزی، باشند میکه کودک و حیوانات آن را دارا ، آن شوری  و حرکت بقازندگی، میل به حیات،

 شود میبرایش مطرح نھرگز فردی که چنین حالتی را داراست این سوال . بریم میبه کار " عشق"جاری است، آن را به معنای 

اگر انسان  . که من در این دنیا چه کار کنم و به دنبال چه چیزھایی باشم و یا نباشمکند می باشم و به این فکر نطورچباید که من 

ای  م و این فاجعهای ه آن حالت عشق را از دست دادهمسئلۀ ما این است ک! دَنَک میدرونش عشق داشته باشد، کوه را از جا 

تش اقتضا گیرد که فطر  جھت و مسیری قرار میباشد، خود به خود ھر فردی، در وقتی آن حالت وجود داشته !بزرگ برای ماست

شاید بعضی  .کند کند و در ھمان مسیر حرکت می ھر کسی به ھر چیزی که عشق داشته باشد، مسیر خود را پیدا می .کند می

نسان باید به دنبال چه چیزی گویید که ھدف انسان از زندگی چیست و ا  که پس جواب سوال چه شد؟ چرا نمیافراد بپرسند

ست که ما به اصل مطلب بپردازیم، این ا، اصل. ًباشد؟ در جواب باید گفت که اصوال به دنبال پاسخ این سوال رفتن، اشتباه است

د وقتی آن اصالت را احیا کردیم و درونش رفتیم، آن موقع است که فرد خود به خود خواھد دی. آن اصالت را به دست بیاوریمیعنی 

ً و البته قطعا این چیزھا اصال برایش مطرح نکند میکه برای چه زندگی  سان ممکن است بعضی این جواب را بدھند که ان. شود میً

آن خوب و از غیر خوب بودن را د؟ آیا کنی میباید به دنبال خوب بودن باشد، که البته جای سوال دارد که خوب بودن را چگونه تعریف 

؟ پس خوب بودن برای ما کنید  تعریف میایم از پدر، مادر و اجتماع گرفتهآن را   واند لب اخالقیات به ما یاد دادهدر قابد اجتماعی که 

  .ً و این واقعا جای سوال داردشود می اجتماع تعریف ُھا و نرمس معیاربر اسا

طور چ را "انسان بودن"که ه بستگی دارد  البت. باشد"انسان بودن"و یا ممکن است جواب بعضی این باشد که انسان باید به دنبال 

م؟ چه لزومی دارد که ما به تکامل کنی میتکامل را چه معنا . یا کمک به ھمنوع باشد، یا رسیدن به تکامل باشد! معنا کنیم

دک را کو ما برای تربیت یک کودک، به اسم تکامل، اول از ھر چیز خودمان و بعد .تکامل در انسان خود به خودی است! بیندیشیم؟

م که اگر من از وضعیت کنی میتصور ! خواھم به تکامل برسم م که من میکنی میداریم و اینگونه توجیه  ًدائما در نارضایتی نگه می

در صورتی که به ھیچ وجه !  که االن دارم راضی باشم، دیگر به تکامل ھم نخواھم اندیشید و پیشرفت نخواھم کردای یروحی روان

ھای زیبای روانی،  روح، معنویت و حالت.  است و ذاتی خود به خودی،درون انسان  درمعنویتکامل یست،  ن صادقچنین چیزی

کارید،  امی که این نھال را میم که ھنگکنی میبه صورت تمثیلی به یک نھال درخت تشبیه . ھمه در انسان خود به خودی است

ِرشد کردن، کار خود . برایش مھیا کنیدرا ر خوبی داشته باشد فقط کافی است ھوای خوب، کود خوب و فضایی بدون آزار که نو ِ
تکاملی که !! کند  زور رشد این نھال را به باال بکشیم تا بهنھال است و ما تنھا باید محیط را برایش فراھم کنیم و الزم نیست که

ارزش شوی، دیپلم داری باید اید باارزش ھستی و ب  این ھستی و باید آن بشوی، تو بیاجتماع به ما القا کرده است، که تو

ِمعنویت روح من ! کشیدن درخت استھمین   چیزی مثل در قالب،... آن را منظور کرده است وِ ارزش،لیسانس بگیری که اجتماع

 رسد و من فقط باید موجبات رشدش را فراھم کنم، نه اینکه به زور بخواھم آن را به تکامل کامل میبه صورت خود به خود به ت

زمان ِ حال و چه انسان  زمانِانسانــ چه  آیم ِمن انسان، وقتی به دنیا می! اند، زور کردن است رسانم، چیزی که به ما یاد دادهب

تر  یر تکاملی دارد که اندام من بزرگزندگی و رشد، جسم من یک سعمر و ِگذشته ــ از زمان کودکی رشدی دارم و در این سیر 

ً این سیر تکاملی را دارد یا ندارد؟ مشخص است که قاعدتا باید  نیزآیا روان انسان. ر نزولی داردشوند و در آخر ھم یک سی می

صحبت بر سر این است که آیا رشد .  چیزھاست ھمینۀجملداشته باشد، زیرا ھمه چیز رو به رشد است و روان انسان ھم از 

؟ داشته باشیمعیین کنیم که تا چه اندازه رشد معنوی و روانی توانیم به صورت ارادی ت میآیا روان انسان به دست ماست؟ یعنی 

 در  ولی. یک رشد روحی روانی داردبه خودیبه صورت خود انسان از نظر معنوی مانند نھال و بسیاری از موجودات دیگر خیر، 

جامعه !! شی و به جایی برسانیِاند، که انگار تو باید چیزی شوی و باید کاری کنی که خودت را بک اجتماع طوری به ما القا کرده

 تا آن موقع به صورت ات راضی نباش، این یعنی اینکه آن رشدی که  سالگی از وضعیت روحی روانی18سن در ًمثال  گوید میبه تو 

ًمن انسان، وقتی کودک بودم، یک رشد روحی روانی داشتم که منطقا  .ای، پذیرفته نیست و باید چیز دیگری باشد نرمال داشته
و ِ

ــ که ولی جامعه، اطرافیان و محیط .  ادامه پیدا کند، درست مانند جسمم که رشد کرده است خود به خودًقاعدتا این رشد باید

ھا،  ھا، بدبختی  این ھمه نکبت وس شیطانی ھستند تمام عواملی که در خدمت نفمتاسفانه ھمگی ناھنجار ھستند ــ و

کنند، ھمین  جمله چیزھایی که به فرد تلقین میاز . کنند، مانع این رشد ھستند  میھا را به فرد تلقین  ماللتوھا  افسردگی

خواھند روح و روان  شند، میِک را میدر حقیقت دارند آن درخت نھال  ِیعنی چیزی که باید به آن برسی و طبق مثال. است" تکامل"

اش را  ست، باقی بماند و خودش رشد روانیمان لحظه ھدھند در آن حالتی که ھ  انسان اجازه نمیگاه بهھیچ. ِانسان را بکشند

 حال ھستی ناراضی باش، تو این ھستی و باید ِ از چیزی که در زمانگوید میجامعه به انسان . به صورت خود به خود انجام دھد
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ھا  ارضایتیھای روحی روانی و ن  و این سرچشمۀ ھمۀ بدبختی،...، حقیری، باید متشخص شوی و)از لحاظ روانی(آن بشوی 

 ، انسان ھستِزی که ذاتیچی یم کها هگرفتدر نظر  این معنا به را گوییم می که ما از آن سخن  تکامل معنوی.استبرای انسان 

رشد بطور طبیعی حیوانات و ھمۀ موجودات که  خودش دارد، درست مثل یک درخت یا درونانسان  ست واخودی ه ب خود

  .کنند می

کرده و با قدرت تعقل و خرد و   فکر،انسان. ماده یعنی فکر استکار و پشتوانۀ تکنولوژی، .  جداستتکنولوژی از عرصۀ معنویت

مولوی و بسیاری .  فکر جداستِ معنویت از بحثِبحث.  و گسترش داده استسطَاندیشۀ خود امکانات رفاھی را به وجود آورده و ب

منظور . فکر باید از میان برود تا معنویت اجازۀ رشد و ظھور پیدا کند: یدگو می مولوی .دانند عرفا اندیشه را جدا از معنویت میاز 

اینگونه فکرھا را ھیچ آدم . اندیشد نیست زیک مییکه به ریاضیات و ف یا فکری آورد میمولوی از فکر، فکری که امکانات را به وجود 

 ھمین  مادیات است،،کار فکر. گذارد ز گلیمش فراتر می که پایش را اکنند  را نفی میفکری این افراد بلکه کند میخردمندی نفی ن

  . ر استَبتَیک وسیلۀ ا فکر ت،ادر معنوی. و بس

َ و زین بود                 یر اسبِتا به دریا س َت مرکب چوبین بودَ   بعد از آنُ َُ ِ َ  

خواھی حرکت کنی، آنجا دیگر فکر  ی م و معنویتدریا رفتن کار فکر است، ولی وقتی که در دریای حقیقتتا   خشکی ازگوید می

 مثل این است که با ، خود معنویتی را حاصل کنمِفکر ھیچ ربطی به معنویت ندارد، اینکه من بخواھم با فکر. وسیلۀ ناقصی است

، مانع  وسیلۀ فکر به دنبال خوشبختی بودنخود ھمین فکر کردن و به. خود بخواھم به سعادت و خوشبختی برسمفکر 

 تکنولوژی جدای از عرصۀ معنویت است، گوییم میبنابراین وقتی . آورد میست و خودش عدم خوشبختی را به وجود خوشبختی ا

که کما این. ظ معنویات پیشرفتی نکندانسان ممکن است از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفت کند، ولی از لحا. به این معناست

اما از نظر تکنولوژی نسبت به گذشته  ظ معنویت تغییر زیادی نکرده است،اانسان امروزی، با انسان چندین ھزار سال پیش از لح

ولی آیا انسان . ھا انسانِزیبایی رابطه و در شفقت زیستن ُحسن و معنویت یعنی عشق، . داشته استتغییر بسیار زیادی 

.  نیست چنیناین است کهامروزی، اینگونه است؟ آیا میان من و توی انسان آن شفقت و عشق انسانی وجود دارد؟ حقیقت 

ُ تماما جنگ و کھا انسانمیان   فکر بسیاری داشته  دانش ورغم اینکه انسانی علیامکان دارد . شتار و خونریزی استُشت و کً

کرده باشد، اما در روح و روان این فرد، عشق وجود نداشته باشد، چنین انسانی از زیادی ھای فکری و عقلی  باشد و پیشرفت

ًدوما تکامل روحی . ً بنابراین، اوال عرصۀ تکنولوژی جدا و عرصۀ معنویت جداست. انسان ناھنجاری است،و رفتاریلحاظ معنوی 

  .ھر انسانی و ھر موجودی ذاتی استروانی انسان، خود به خودی است و درون 

**** 
  

  

 :پیام داستان

آن تصویر . معنی خودبینی استبه " شعاریِخود ا. "است" شعاریِخود ا"، شود می موضوعی که در این داستان مطرح ــ

 از خودمان، از وجود خواھیم می وقتی ایم کردهما عادت . که انسان از خودش دارد و در واقع دچار دوگانگی است ای ھنیذ

   "!من: "گوییم میمان یاد کنیم، جسمی

 این، واقعیت. ِوجود واقعی ندارد" من" اینکه این  به برای ما داشته باشد این است که آگاه باشیمتواند میِ لمی که این داستان ــ

ایم و  ما گرفتار توھم و پندار شدهگوییم میاینکه . م که وجود داردکنی میاما ما گمان ، ساختۀ ذھن خود ماست، "من"ست که ا

فقط حقیقت و .  ھمینوجود واقعی ندارد و یک پندار و زائدۀ ذھنی است، یعنی" خود"َاین پندار را باید درید و متوجه شد که 

  .واقعیت است که وجود دارد

وقتی در . گویند می" دید اوئیت"ًه به آن اصطالحا ِعنوان یک لم، این روش خوب است که خود را سوم شخص بدانیم که اما ب

دیگری ، اسم خود را بیان کنیم و یا وقتی با شخص "من" به خودمان اشاره کنیم به جای استفاده از لفظ خواھیم میصحبت 

   .ِاین روش بسیار مفیدی است. نگوییم و اسم او را بگوییم" تو"م به او کنی میصحبت 

*** 

    .عھد ألست ــ شعاری ــ دوگانگی ــ یگانگی ــ دید اوئیت ــ خودبینیِا خود :موضوعات

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi18.htm           18 جلسۀ(لسۀ مربوطه لینک ج(  

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

***  

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

َ     نیست در خور با جمل ارتباط              رشته را با سوزن آمد  ُّسمَ   یاطِخْ الَ

http://www.panevis.net/molana/masnawi18.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
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َّإن"اقتباس از آیۀ 
َالذين ِ ِ ُكذبوا َّ َّ َبآياتنا َ َِ ُواستكبروا ِ َ ْ َ َعنھا َْ ْ ُتفتح َال َ َّ ْلھم َُ ُ ُأبواب َ َ ْ ِالسماء َ َ َيدخلون َال َو َّ ُ ُ ْ َالجنة َ َّ َ ٰحتى ْ َّ َيلج َ ِ ُالجمل َ َ َ ّسم ِفي ْ ِ ِالخیاط َ َ ِ  َو ْۚ

َكذلك ِ َٰ ِنجزي َ ْ َالمجرمین َ ِ ِ ْ ُ  و نگردد گشوده آنان بر آسمان درھای ورزیدند، تکبر آن برابر در و انگاشتند دروغ را ما آیات که کسانی(، "ْ

   .)40اعراف، (، .)دھیم می کیفر را گناھکاران سان بدین و شود، سوزن سوراخ ردوا شتر آنکه مگر نشوند بھشت وارد

 

  

 :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/

