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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
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  نوزدھمجلسۀ

        ِته آید در حدیث دیگرانگف                ِخوشتر آن باشد که سر دلبران

  آن ماست ِ حالِ  خود حقیقت نقداستان            بشنوید ای دوستان این د

  3027دفتر دوم، بیت 

ی در ادبیات قدیم، ھمان ِک( ": ھم بدان مبتالستی اوِنداشت ک بر کاری و خبر کرد می جنگ ، خودِ یاری باِھندو ک ِحکایت"

  )امروز است" که"

   راکع و ساجد شدند،طاعت    بھر ِ مسجد شدند          ر یکی د،چار ھندو

  و دردّکینی    در نماز آمد به مس                تی تکبیر کرد   ّر نیَھر یکی ب

 اگر کسی در دانید می طور کهھمان .شان مشغول نماز خواندن شدند ھر کدام.  وارد مسجدی شدند تا نماز بخوانندفرد ھندور اچھ

  . نمازش باطل است و این نماز، دیگر نماز نیستگویند میًز خواندن صحبت کند، اصطالحا حین نما

  ؟ن بانگ کردی وقت ھستّ  کای مؤذ    ست       َ از یکی لفظی بج،آمدن ِذْؤُم

   باطل شد نماز،ی سخن گفتی وِ ھ   :                گفت آن ھندوی دیگر از نیاز

ُآن سیم گ   خود را بگو ؟و اطعنه بر    چه زنی  و        ای عم: م راآن دو فتِ

َّحمدا� :آن چھارم گفت ْ ْ  در نیفتادم به چه که من             َ    چون آن سه تنَ

 ای مؤذن، آیا :رو کرد به مؤذن و گفت، خواند میدر حالی که داشت نماز یکی از آن چھار نفر . مؤذن آمد و شروع به اذان گفتن کرد

 سپس فرد سوم،! ردی؟ نمازت باطل شدچرا صحبت ک: ؟ دومی به اولی رو کرد و گفتگویی میکه داری اذان  شده اکنون وقتش

. نماز خودت ھم باطل شد! ؟زنی میه تو چرا به او طعن: ، رو کرد به دومی و گفتکند میغافل از اینکه خودش ھم دارد صحبت 

در حالی که ھمین !! حرف نزدمر، به چاه گمراھی نیفتادم و خدا را شکر که من مثل این سه نف: چھارمی ھم با خودش گفت

  .باعث شد نماز او ھم باطل شود کهھایش، سخنی بود  گفته

  م کرده راهُگویان بیشتر گْ        عیب             ھر چھاران شد تباهِپس نماز

http://masnawi.persiangig.com/
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 ھر کسی که گوید میو  کند می صحبت "ییعیب جو" ، در خصوصآورد میمولوی، در این داستان و ابیاتی که بعد از این داستان 

شود و آن اینکه وقتی به این تر تفسیر   باطنیتواند می اما این داستان .، باید متوجه عیب خود باشدگیرد میاز دیگری عیب 

نوان مثال به ع. تً این داستان دقیقا در مدیتیشن برقرار اس.مراقبه باشیمیا ، باید اھل تجربه کردن مدیتیشن رسیم میھا  صحبت

 تو چقدر خودخواه ھستی، و من شروع به گوید می و به من آید مییک فکر . کنم مینشینم و به افکار خود نگاه  من در خلوتی می

 شوم می و ناگھان متوجه  من خودخواه ھستم؟گویی میم، چرا  نه من خودخواه نیستگویم می و کنم میجواب دادن به آن فکر 

شان را بدھم، نه اینکه این افکار مرا  کار فقط نگاه کنم، نه اینکه جواب است من به این اف و قرارکنم مین مراقبه و مدیتیش دارمکه 

ای  باز چند لحظه. روند میشوند و  میِ، این افکار مانند مه که آن را کنار بزنی، محو شوم میوقتی متوجه این موضوع . بازی بدھند

؟ دست یکرد میی؟ خودنمایی کرد میست دیشب فالن کار را  یادت اگوید می و آید میکر دیگری ، و دوباره فگذرد میدر سکوت 

 و دوباره فکری دیگر کنم میرا بازی دھد و به آن نگاه  مخواھد می من در آن لحظه متوجه ھستم که این فکر !بردار از این نمایش

 و  ھمیشه چنین رفتاری داشته باشمکنم می سعی یمگو می و کنم می تایید تو چه آدم متواضعی ھستی و من گوید می و آید می

ً مثال نیم بینم می و آیم میبه یکباره من به خودم . کند می و مرتب چیز دیگری مطرح گیرد میاز ھمین راه مرا به بازی آن فکر 

این چھار . پیچم  میًا دارم با این افکار به خودمدائم و با این تصاویر مشغول ھستم و زنم می دارم با خودم حرف  استساعت

 با گفتگوً دائما در حال ھا اینست و  از خودش ا که در درون انسانای ذھنییعنی تصاویر   ھا ھستند،"من "ھندو، سمبل ھمین

ین موضوع را اکنون اگر من ا. شود می متحقق ن"سکوت" ھستند، آن گفتگو با یکدیگر در حال ھا اینتا زمانی که . ھمدیگر ھستند

ً دیگر این افکار را صرفا نگاه ،، آگاه باشمگیرد میھنگام مراقبه به وضوح درون من جریان دارد و شکل اینکه چنین جریانی بدانم و از 

ھا وجود دارد و ما گفتگوپذیرد و این جنگ و دعواھا و  ارند در ابتدا به راحتی صورت نمیمراقبه برای افرادی که تجربه ند. کنم می

 را گسترش ھا آگاھیه این طور کاما رفته رفته، ھمان. اند  ما را با خودشان برده،که این افکار بینیم می ،آییم میوقتی به خودمان 

ای مستمر و منظم برای مراقبه داشته باشم و به این موضوع اھمیت بدھم، خود به خود این  ، بعد از مدتی که من برنامهدھیم می

 ذھن، برای اینکه این مراقبه صورت نپذیرد و این سکوت درونی شکل نگیرد،. دگرد میتر  بیشتر و بیشتر و عمیق و عمیق ،کوتس

  :گوید میمولوی . برد میھای بسیار زیادی به کار  کلک

َ کاو برد از     چیزھا                  دیدمْ نفسِمن ز مکر ْسحَ    تمییزھاْ خود،رِ

***  

ًما صرفا و فقط و فقط به عنوان یک ناظر، به افکاری شیم، این است که نکتۀ بسیار مھمی که باید در مراقبه به آن توجه داشته با

اگر من ھنگام تماشای یک فیلم به این . کنیم می، توجه کنیم، مانند فیلمی که داریم آن را تماشا گذرد می مان ذھن ونه درک

 آنھا تاثیر دیگر تحت، کنند مید نقش بازی ند و دارن، بازیگر ھستکنند میموضوع آگاه باشم که تمام کسانی که در این فیلم بازی 

اگر من در . ًاین جریان دقیقا در مراقبه وجود دارد.  مرا بازی دھند و احساسات مرا به دست بگیرندتوانند نمی و گیرم نمیقرار 

جود را تحت بازی  احساسات این موخواھند میکه  بازیگر ھستندسری یک، ذھنی و درونی ِتصاویرًمراقبه اوال آگاه باشم که این 

 پندار و خیال ھستند، نه واقعیت، آگاھی به ھا اینًخودشان بگیرند، و این موجود را با خودشان ببرند، و دوما آگاه باشم که ھمۀ 

 .کند میصورت خود به خود، عمق و ژرفای زیادی پیدا 

*** 

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

   خود به خود نیاید؟آن چیز، جای گرفته و در آنجا بایگانی شده است، چطور امکان دارد که ، و ذھنوقتی چیزی در حافظه 

ه یک چیز ًمثال اگر شما االن ب. م ما بیاید جلوی چشمرتب، طور نیست که ھمیشه ھمه چیزباید گفت ایندر پاسخ به این سوال 

چه بسا که . ًتان دائما جلوی چشم شما مرور شوند یات حافظۀتمام محتواضر در حال حنیست که طور این، دکنی میخاصی فکر 

اند و خیلی به ندرت به  العاده زیرین ذھن رفته ی فوقھا ً، خیلی چیزھا که اصال به الیهآید میتان ن  خاطرۀ خاصی به ذھنً اصالروزھا

یک نکته این است که اینطور نیست که ھمۀ بنابراین .  به چشم بیایندآنھاذھن انسان بیایند، مگر اینکه یک واقعه پیش بیاید و 

 کنترل نباید دیسیپلین،در مراقبه، بیایند، و نکتۀ دیگر اینکه جلو  ًآنچه که در حافظه ھست، دائما در ذھن یعنی محفوظات حافظه،

یف کند و بخواھد  دیسیپلین و کنترل یعنی اینکه انسان به خودش تکل.وجود داشته باشدکردن و اجبار کردن به خود، به ھیچ وجه 

این کار مانند این .  یعنی من بخواھم به خودم زور بزنم تا فکر نکنم و بگویم من نباید فکر کنم.قبه را به زور و اجبار متحقق کندمرا

 امکان پذیراین کار ! خواھی فکر کن، اما به میمون فکر نکن گفت امشب برو و به ھرچه میبه شخصی جریان است که یک نفر 

 در مراقبه فقط و فقط باید به آنچه .آید میًچرا که میمون دائما به ذھنش ! که به میمون فکر نکند  انسان به این فکرکندنیست که

در این حال .  به پارکی بروید و بنشینیدتوانید می تمرین به مدت یک ھفته تا ده روز به عنوان یک. نگاه کنیم گذرد میکه درون ذھن 

که تعبیرشان کنید، برھا را فقط نگاه کنید، بدون اینھا و درختان و آسمان و ا کنید و رفت و آمد مردم، پرندهوش ًفعال مراقبه را فرام

ًطرفانه و کامال  سپس رفته رفته این نگاه بی. مینھ را خوب و بد نکنید که اگر اینطور بود بھتر بود یا آنطور بود بھتر بود، فقط آنھا

یعنی به افکار و . ھا و درختان، افکار خودتان کنید تان را به جای آدم گر موضوع نگاهبه عبارت دی. وریدمنفعالنه را به درون خودتان بیا

 وقتی که نگاه وجود داشته باشد، محفوظات حافظه خود به خود .نگاه کنیدبدون رد و قبول و بدون خوب و بد کردن  گذرد میآنچه 

  .آیند نمیدرون ذھن  ،وار اتوماتیکو به صورت 

گر ھنگام مراقبه وضعیتی باشد که تا حد امکان یک سکوت بیرونی و یک تنھایی بیرونی وجود داشته باشد و به خصوص اگر این ا

ً اصل نیستند، مخصوصا ھا این. کند می، خیلی بھتر است و کمک صورت بگیرددر یک تاریکی مراقبه امکان وجود داشته باشد که 
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ولی در ھر حال .  ھمان آگاھی است،بلکه اصل. صل نیست و تنھا به عنوان کمک کننده استتاریکی که تا این حد اھمیت دارد، ا

افتد،  و به محض اینکه نگاھم به چیزی میافتد  اه من به کتاب و وسایل اطرافم میدر روشنایی، نگ. کنند میھا کمک  عیتاین وض

. گذرد میخود به خود و به صورت غیر ارادی از درون من به طور به ناگاه، ،  وجود دارددر خصوص آن وسیله یا کتابکه  یدانش

 ون آنچه که درشود می، این تعین باعث شوم میّ و گرفتار تعین بینم مییعنی ھنگامی که روشنایی ھست و من اجسام را 

ه شروع به فعال  چرا که وقتی چشم ما به چیزی بیفتد، ذھن و حافظ.ای زنده شود و دوباره باال بیاید حافظۀ من ھست، به گونه

وقتی تاریکی ِخوبی تاریکی این است که  ولی .کشد آن چیز ھست را از حافظه بیرون می و دانشی که در رابطه با کند میشدن 

ًد و من اصال این اجسام را دیگر آن تعین وجود ندار باشد، توانیم انجام دھیم، وقتی تاریکی این کار را خود به خود نمیباشد، 

علت عدم  .کند میبنابراین تاریکی تا حدود بسیار زیادی به این قضیه کمک .  بخواھند در حافظۀ من باال بیایندنھاآ که بینم مین

جوشد، نیازی نھفته است و آگاھی بر این سرچشمۀ   که در پشت ھر فکری که در ذھن میً، تقریبا این دلیل استتحقق مراقبه

خواھم برای دیگران نقش   از موضوعی خشمگین ھستم و چون میوان مثال من االن به عن.دھد مینیاز، کیفیت مراقبه را افزایش 

ین موضوع و گذرم، اما آیا ا ردی که از کار او خشمگین ھستم می و از فگویم مییک انسان بزرگوار و متواضع را بازی کنم، چیزی ن

ًمسلما و دقیقا در ذھنم باقی میماند؟  آن شخص در ذھن من نمی  مشغول مراقبه و خواھم میًا ھنگامی که ماند و بعد ً

ۀ یکی از خصوصیات و تن.  چرا که خشم دارم،کند میً، کامال مرا اذیت فرد زده، حرفی که آن مدیتیشن شوم و به افکارم نگاه کنم

ت به من به این نیاز دارم که خشمم را نسب .دارد را زنده نگه می" من"این و خشم است که ت اس ، خشم"من"اصلی نفس یا 

. مراقبه تحقق پیدا کند تا سکوت داشته باشم  کهدھد می این نیاز به ارضای خشم، اجازه نبنابراین در آن مراقبه. این فرد ارضا کنم

  .خراب کرده است، ضربه بزنم!  ھویت بزرگوارانۀ مراکنم میباید به صورتی به این فرد که گمان   کهکنم میًدائما به این فکر 

*** 

 از دوست داشتن شود می آیا باید اول از عشق به خدا شروع کرد و بعد آن را به ھمه چیز گسترش داد یا اینکه  عشق چیست و

   آیا انسان باید ھمه را دوست داشته باشد؟ کرد؟رسید؟ و برای ھر کدام باید چهھمه چیز و ھمه کس شروع کرد و بعد به خدا 

طور ما چ.  با عشق، برخورد منفی استترین برخورد ه چیز نیست؟ صحیحید گفت که عشق چه اینکه عشق چیست، بادر پاسخ ب

شناسیم، به جز خشم و نفرت، چیز   که ما اکنون میچهآن شناسیم؟  محتوای آن را نمی در مورد چیزی نظر بدھیم کهتوانیم می

عاتی که من از آن فرد  اطالبا دانستنعشق  تعریف کند و بگوید عشق چیست، آیا اگر کسی عشق را برایم! ی نیستدیگر

 ، با زدودن پس عشق. اطالعات ھستندسرییک  فقطآنھا، زیرا منفی است، ؟ پاسخشود می جاری و متحقق درون منام،  گرفته

ی مانند ھای عرفان توانیم کتاب میبخواھیم در مورد عشق اطالع داشته باشیم، اینجا  است که  ممکنزمانی. کند میتحقق پیدا 

انی و  اطالعات بسیار زیادی در خصوص عشق، چه عشق بین زن و مرد و چه عشق عرفآنھاکه در  بخوانیم،ھای مولوی  کتاب

  عشق ــخواھیم می زمانی ھست که ما اما. ً این کار مسلما جمع کردن دانش و اطالعات استپیدا کنیم،... عشق به خدا و

 ِکنیم، یعنی عشق در درون خودتجربه  ــ را ای دارد جود زندها و زندگی کردن که ھر مو ھستی و میل به بقِعشق به معنای شور

،  جمع کردن اطالعات، حال در این و ذوق و کششی به آن داشته باشیم،ما متحقق و جاری شود، آن را لمس کنیم و بچشیم

سخن به میان اینگونه ع از این موضو" رومیان و چینیان"که در داستان ، ای ندارد، بلکه در آن وقت باید صیقلی کرد ھیچ فایده

  ؛آید می

  ھنر بی ز تکرار و کتاب و بی     ی پدر               ا اند صوفیانرومیان آن 

  ھا خل و کینهُ  پاک ز آز و حرص و ب         ھا     اند آن سینه لیک، صیقل کرده

***  

ُ صیقلی کن صیقلی کن صیقلی         لی      کھی رهتو تیگرچه چون آھن،  ُ  

مثبت یعنی اینکه من  برخورد. استبرخورد مثبت که مقابل (Negation) ھمان ی کردن یعنی ھمان برخورد منفی را داشتن، لصیق

 این اطالعات را بیرون بریزم و ،یعنی اینکه برعکسھم نفی برخورد م. ًدائما اطالعات جمع کنمبرای دانستن اینکه عشق چیست، 

من باید . ستا(Self) یا " من"یا " خود" ھمین نفس، ، این اطالعات و در واقع اصل مطلب،در مرحلۀ اول . خالی کنمآنھاخودم را از 

  .آینۀ روح و روانم را از این زنگار نفس بزدایمباید .  خالی و صیقلی شوم، نفساز این

  ُ زنگار از رخش ممتاز نیست زان که           نیست؟     از ّت دانی چرا غما آینه

  ، آن نور را ادراک کنبعد از آن                 را پاک کن      تا هِن آیْاولتو رو 

عشق چیست، من فقط  چرا که اگر کسی به من بگوید . صحبت مفیدی باشدتواند نمیپس صحبت از اینکه عشق چیست، 

از آن  باید.  است و آن را بزدایم"نفس"ھمان ، راه درست این است که ببینم مانع عشق چیست؟ که این مانع. ام اطالعاتی گرفته

 متوجه وار و بدون اینکه حتی خودم اتیک به صورت اتوم وخود به خود و کند میع این آگاھی، روان من صیقل پیدا ََبآگاه شوم و در ت

کرده کسی برای یک کودک تعریف ن. درست مانند یک کودک. ، عشق در درون من خواھد بودِباشم و بدانم و اشعار داشته باشم

ھستی است و در بطن  ِشوراش در  ِین زندگی و عشق است، وجود روانیولی او در ع. است که عشق چیست، زندگی چیست

 این عشق است که اصالت .ًن او کامال از اطالعات خالی است، بدون اینکه اطالعاتی داشته باشد، ذھکند میحقیقت زندگی 

  .است که ھمان نفس ھست را بزداییماین است که آنچه اضافه ،  اصل بنابراین.دارد
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 گویند میرسند،  گویند عشق چیست و وقتی به عشق میًعرفا و به خصوص مولوی اصال مایل نیستند که ب، به طور کلی

ناپذیر است و اگر   تعریف،ًکتومی است، بلکه اصال عشقِ بگویند یا اینکه سر مخواھند میدانند و ن نه اینکه می. ناپذیر است تعریف

. شود میصر و لبه و قالبی قایل َ و برای آن حکند می که دارد آن را تعریف  ماستِو دانشواھیم عشق را تعریف کنیم، این ذھن بخ

  .بنابراین صحبت از اینکه عشق چیست، صحبت زائدی است

  ابیاتی از مولوی در ھمین خصوص؛

  اشم از آنَ آیم، خجل بْ    چون به عشقا شرح و بیان       ھر چه گویم عشق ر

  ستََرت  روشنْزبان  بیِ    لیک عشق   روشنگرست         ْ زبانِگر چه تفسیر

   آمد، قلم بر خود شکافتْ   چون به عشقشتافت          چون قلم اندر نوشتن می

ُحش چو خر در گل بخفت    عقل در شر   ِ  شرح عشق و عاشقی ھم عشق گفتِ

     صد قیامت بگذرد، و آن ناتمام  یم بر دوام          ار من بگو عشقِشرح

   دریایی است، قعرش ناپدیدْعشق      شنید         در گفت و ْعشقنجد ُدر نگ

ُوان شمرد        ْ را نتْھای بحر  قطره ُھفت دریا پیش آن بحر است خرد          ِ ِ  

ِ    لیک او کی گنجد اندر دام کس؟    آنکه ارزد صید را عشق است و بس ُ ِ  

   او رویِ  دام بگذاری به دام   و شوی                  ِر آیی و صید اتو مگ

***  

 از شود می از عشق به خدا شروع کرد و بعد آن را به ھمه چیز گسترش داد یا اینکه سوال که آیا باید اولاین ادامۀ  در پاسخ به

  ؟دوست داشتن ھمه چیز و ھمه کس شروع کرد و بعد به خدا رسید

، کنم می، آیا چیزی که من به آن فکر کنم می فکر "خدا" خدا، و به چیزی به نام گویم می؟ وقتی من گوییم میزی خدا ما به چه چی

" درخت" یک تجربه و تصویر ذھنی از درخت دارم و به آن ،"درخت" گویم میوقتی من ًمثال ِخداست؟ یعنی واقعیت آن چیز است؟ 

؟ گویم می، به چه چیز خدا "خدا "گویم میاکنون، وقتی . دھم  که دارم نسبت میای یذھن و کلمۀ درخت را به آن تصویر گویم می

 درمورد خدا ھایی مولوی اشاره . ندارد معنیکه! تصویرعشق به خدا، یعنی عشق به یک . خدا یک مفھوم و تصویر انتزاعی است

  :دارد

  کنی میم، گنج را گم ّ        زان توھکنی          م میّه تو گنجش توھآنچ

          آنچه در اندیشه ناید، آن خداست  فناست     ِ پذیرایھر چه اندیشی

*** 

، آیا این کس یا چیز، به غیر از بازتاب ذھن گویم می "خدایا"وقتی من ، ... که خدایا دوستت دارم وکنم میًمثال من االن به این فکر 

، )آتئیست کسی است که اعتقاد دارد خدا وجود ندارد(  (Atheist)ھا ئیستِآت اینکه برخی از.  این نیستخود من است؟ غیر از

وقتی . آفریند، بگیریم، حرف درستی است نی که خدای ذھنی را خود انسان می که انسان خدا را آفرید، اگر به این معگویند می

باشد، و " خدا"م  ذھنیت به نان وممکن است چیزی ورای این ذھ. دھم  خودم آن را به صورت ذھنی شکل می،"خدا "گویم میمن 

، گوییم میدر ھر حال آن چیزی که ما اکنون به آن خدا . توانم به وسیلۀ ذھنم به آن دسترسی داشته باشم اگر ھست، من نمی

  . سازیم ن خود ما نیست و خود ما آن را میچیزی جز بازتاب ذھ

***  

ای  لحظهمن . پذیر است فنا،کنی مید، آن چیزی که تو به آن فکر ناپذیر باشوجود داشته باشد که فنا خداییقرار است یعنی اگر 

، این تصویر ذھنی که من از درخت دارم، دیگر نیست، پس آن کنم می دیگر که به درخت فکر نای لحظه و کنم میبه درخت فکر 

وقتی من به خدا فکر . طور استخدا ھم ھمین. ، فنا شده استکنم می که به آن فکر نای لحظه من از درخت در ِتصویر ذھنی

 دیگر که ای لحظه. ورزم  و به او عشق میکنم می، با او صحبت کنم می از خدا دارم و آن را در ذھنم حاضر ای ذھنی، تصویر کنم می

چه تصویر (پس این چه خدایی .  درون ذھن من نیست،مشغول کار دیگری ھستم و ذھنم به چیز دیگری مشغول است، آن تصویر

، گوید می ھمین را )ھر چه اندیشی پذیرای فناست ( مولوی در این بیت ! نیست؟ای لحظه ھست و ای لحظهت که اس) ای ذھنی

اگر قرار است خدایی باشد، آن خدا دیگر در قالب و حیطۀ اندیشه .  نیستای لحظه ھست و ای لحظه ،و فکر اندیشه ،که در کل

" خدا"به چیزی به نام  بنابراین اینکه من ).آنچه در اندیشه ناید، آن خداست (اگر باشد، باید ورای اندیشه باشد و ،گیرد میقرار ن

ِام، و در حقیقت با یک بت ذھنی خودم، و آنچه که خودم ساختهدر حقیقت دارم با بازتاب عشق بورزم،  ِ ذھنی، نردُ  عشق َ

وضوع  با این مگویند میاز آن سخن " َخلقیشرک "اند و چیزی که به نام   خصوص این موضوع بسیار صحبت کردهعرفا در. بازم می

 .ای نیست ق به خدا باشد یا نه، صحبت منطقیپس اینکه بخواھیم به خدا بیندیشیم و اینکه آیا اول باید عش. ارتباط نیست بی

نی در کیفیتی عالی باشم، باید در کیفیت عشق و روش از لحاظ روحی باید  مناین است که متوجه باشم در حال حاضر ،اصل
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سعادت و ھمیشه . ولی نیستم، گرفتار خشم، افسردگی، ماللت و تکرار ھستم، گویی زندگی برایم تکراری است. روانی باشم

ًبیاید و آن موقع است که مثال ، انگار که ھمیشه منتظر ھستم تا امروز، فردا شود و فردا کنم میخوشبختی را در آینده جستجو 

ًدرونا گرفتار ھزاران نکبت دیگر ، اما کنم میًاینکه برونا خیلی ھم اظھار شادی رغم  علی و نمتوانم خوشبختی را احساس ک می

 را درون من ھا اینھای من شده و   گرفتاریباعثچه چیزی من باید این را متوجه شوم و ببینم که  این است که، اصل .ھستم

  آورده است؟

 م آگاھی از این نفس، آن را محو کن باید باناکنون م. است" نفس" از اھ این که ریشۀ ھمۀ گوید میی مثنوی ھا نامولوی در داست

 با از بین رفتن نفس، خود به ).بریم ُو آن را از روی تسامح به کار میکلمۀ دقیقی نیست ، از بین بردن(و صیقل دھم و از بین ببرم 

 . عشق غیر خدایی یا عشق انسانی بنامیم، عشق خدایی یاخواھیم میاین عشق را ھرچه ، حال. خود عشق خواھد آمد

*** 

ی زیادی از آن ھا سمبلیا ھمان ھویت فکری، ھمان چیزی که در عرفان به عنوان مانع، حجاب و پرده و با  نفس ،"خود "،"من"

 ابتدا گیرند میافراد زیادی وقتی در سلوک و در خط خودشناسی قرار . ستای در وجود روانی انسان ا زائده، شود میصحبت 

در سلوک ھاست  سال که من که کنند میًاما بعد از مدت زیادی، دائما اعتراض . شوند میلی پر انرژی و با شوق زیادی وارد آن خی

به " من"از رھایی از پاسخ این است که ھر زمان ناامیدی . شوند میک ناامید ؟ و از سلوشوم میرھا ن" من"ھستم چرا از 

انسان را از بسیاری  کجاست؟ تمرکز روی این موضوع، امیدیناً کنید که اصوال خاستگاه لتأمروی این موضوع خوب سراغتان آمد، 

 اندیشیدن به این موضوع. اندیشید" خود"ًاصوال نباید به رھا شدن از .  ببریدبین ذرهامیدی را زیر نا. دارد بر حذر میھا  فریبیخود از 

چه لزومی دارد که به این بیندیشیم که آیا من رھا ھستم یا . ستایم، اندیشۀ زائدی ا که چرا به رھایی و اشراق نرسیده

که ) اتوپیا به معنای آرمانشھر است(، (Utopia) ساختن مدینۀ فاضله و اتوپیا . است"نفس"و " من"نیستم؟ این ھم از خصوصیات 

 ھای نفس است  از حیلهماین ھ. است" من"، این ھم از خصوصیات  شوم و چه خواھم شدطور از لحاظ روانی چخواھم میمن 

به این خاطر است که زندگی را به حالت کار این   وسازد یزی که باید بعدھا به آن برسم میکه از رھایی ھم یک مدینۀ فاضله و چ

از ًدائما این نارضایتی را حفظ کند و بگوید بگذار بگذرد، فردا . زندگی کند،  نگه دارد و اجازه ندھد که انسان در حال بودنموقتی

  .زندگی راضی خواھم شد و به رھایی و خوشبختی خواھم رسید

***  

 را حس آنھاا تجربه کنیم و رو مطالب ھا   کار مفید این است که این لم.خودشناسی ھستمطالب ھا و  ای در خصوص لم نکته

عضی افراد این سوال برایشان  ممکن است ب.ً بریزیم و دائما مرورشان کنیممان ذھن را به صورت دانش در آنھاکنیم، نه اینکه 

؟ دلیل این امر روشن است، چرا که به این کند میمطرح شود که چرا مطالب خودشناسی با این ھمه تکرار و گفتن، در ما اثر ن

 را آنھاشریعت دین باشد نیست، بلکه عمل کردن یعنی اینکه مثل عمل کردن به این معنی که . دکنی میھا و مطالب عمل ن لم

؟ ما کنیم می یعنی پرھیز و نگاه منفی داشتن را در خلوت تجربه ء احتما کیفیتً واقعا آیاًمثال. کنیم میاما ما تجربه ن. نیمتجربه ک

 و یا اینکه کسی اطراف سکوت فقط به معنای حرف نزدن. باید از فرصتی برای تجربۀ سکوت، به خصوص در تنھایی استفاده کنیم

 سکوت بیرونی ھم در ھر حال باید متحقق شود، چرا که زمینۀ بسیار خوبی است، اما درست است که.  نیستما حرف نزند

که کسی نباشد در مکانی سکوت درونی را در خلوت و با آرامش، و بھتر اینکه  و مراقبه و ءکیفیت احتمااین است که انسان ، اصل

عات ھستیم، انباری از دانش  دانش و جمع کردن اطالًما اکثرا اھل.  بنشیند و به درونش توجه کندتجربه کند،و صدایی نباشد 

آن عمل . نیستیم ءاحتماً، اما عمال اھل تجربه و کنیم می آوری جمعدانیم و اطالعات عرفانی بسیاری  خیلی چیزھا را می ھستیم،

دانیم  ینی و خودشناسی م ما این ھمه مطالب عرفاگویند میعلت اینکه افراد بسیاری،  .بریم ردن را به چنین معنایی به کار میک

ممکن است . ، ھمین است که ما اھل عمل نیستیمشود میو اگر این مطالب درست است، پس چرا ھیچ تغییری در ما ایجاد ن

ھای بسیاری را در این  داشته باشم و کتابھای مختلف مراقبه  ھا و روش و سیستممن اطالعات خیلی کاملی در مورد مراقبه 

 و مرا با آید میکشد، بعد فکر   بیشتر طول نمیای لحظه، چند کنم میو اگر ھم . کنم میًولی عمال مراقبه نمورد خوانده باشم، 

  .برد میخود 

**** 
  :پیام داستان

تر   صورت باطنی. باید متوجه عیب خود باشدگیرد می ھر کسی که از دیگری عیب گوید می .است" یعیب جوی" داستان در مورد ــ

 ِ و ذھنآید می فکری، کنم می  به افکار خود نگاهونشینم  می ی، که وقتی در خلوتاقبه یا مدیتیشن برقرار استاین داستان در مر

، اما کنم می مرا بازی بدھد و به آن نگاه خواھد میمن در آن لحظه متوجه ھستم که این فکر . کند می خودش مشغول مرا به

 مشغول، تصاویر و با زنم می مدتی است که دارم با خودم حرف بینم می و آیم میبه یکباره به خودم . آید میدوباره فکری دیگر 

 ای ذھنییعنی افکار و تصاویر . ھا ھستند" من" این چھار ھندو سمبل ھمین .پیچم ًا دارم با این افکار به خودم میھستم و دائم

صداھای درونی  و سر زمانی که این گفتگوھا و  تا.ًدائما در حال گفتگو با ھمدیگر ھستند، ِکه در درون انسان از خودش ھست

 .شود میمتحقق ن" سکوت"وجود داشته باشد آن 

 اینآن وقت  ،گیرد میچنین جریانی ھنگام مراقبه به وضوح درون من جریان دارد و شکل  کهباشم  اگر من به این موضوع آگاه ــ

 را ھا آگاھیت به راحتی صورت نپذیرد اما رفته رفته ھمانطور که در ابتدا شاید تحقق مراقبه و سکو. کنم میًافکار را صرفا نگاه 

 و دھند میقرار  ثیرتأ ً تصاویر ذھنی صرفا احساسات مرا تحتً اھمیت بدھم که اوال موضوعبه ایناگر ، دھم میگسترش 
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ل ھستند نه واقعیت، آگاھی به  پندار و خیاھا این  آگاه باشم که ھمۀًند و دومارا با خودشان ببر) انسان(ن موجود  ایخواھند می

  .کند می خود به خود عمق و ژرفای زیادی پیدا صورت

***  

  . عیب جویی ــ مراقبه ــ سکوت ــ آگاھی ــ تصویر ذھنی :موضوعات

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi19.htm           19 جلسۀ(مربوطه لسۀ لینک ج(  

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

 

  

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :رس زیر مراجعه کنیدبراي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آد

com.persiangig.Masnawi 
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