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   اولجلسۀ

  ؛مولوی، از زبان ای در باب کتاب مثنوی معنوی  مقدمهابتدا

  )گردش: ُفرجه( ی کن در جزیرۀ مثنویا ُفرجه   معنویِ بحرِگر شدی عطشان

  َسمثنوی را معنوی بینی و ب  سَنفرجه کن چندان که اندر ھر ُف

مثنوی یک قالب شعری است، اما کتاب مثنوی . (اگر تشنۀ دریای معنویت شدی، بیا و در جزیرۀ مثنوی معنوی گردشی کن

ذھن بیشتر از آنکه به  ،آید میسخن از مثنوی به میان اکنون وقتی و محبوبیب پیدا کرد که معنوی به حدی معروف شد 

  ).شود  مولوی متمایل میِسمت قالب شعری مثنوی برود، به سمت کتاب مثنوی معنوی

  ای پسرر است  فقِ دکان،مثنوی   سودایی دگر)را است( کانی راستُھر د

  ُر چه بینی آن بت است واحد ھِغیر   وحدت استِکانُ ما دِمثنوی

فقر در عرفان به چه معناست؟ به . شود  معامله می"فقر"کنند، در دکان مثنوی معنوی ھم  ھر جایی یک چیز را معامله می

 .فقر مادی و نداشتن رفاه و مادیاتنه به معنای  است، "من"نبود و فقر ، "خود"ِ نبود ،فنا به معنایطور خالصه، فقر در عرفان 

 ، مثنوی. است"عشق"ماند  که زنگار و زائد است، و اگر نباشد، آنچه که میی "من. "دھد  را به شما می"من" ِ فقر،مثنوی

غیر واحد ھر چه بینی آن بت "آورد،  لیت به در میَحوَادھد، شما را از دوئیت و  دکان یگانگی است و به شما یگانگی می

  !"است

  "خوار؟ْ کو آن آب ":د کهآب ھم نال  "؟ُ گوارِکو آب ":نالد که تشنه می

  رسم از آسمان ھمچو باران می   تشنگانِ آبم من به گوشبانگِ

 من آب کو؟"گوید  گوید فرد تشنه، به زبان حال ــ ولو اینکه به زبان نیاورد ــ دارد می می. کند مولوی در اینجا تمثیلی در کار می

 بیت دوم از زبان مثنوی است که ،"خور کو؟ آن آب" گوید از آن طرف، آب ھم طالب تشنه است و می. "طالب آب ھستم

  ...پس ،... کسانی که تشنه و طالب ھستند، صدا و بانگ آب ھستمِگوید من به گوش می

   آب و تشنه و آنگاه خواب؟بانگِ   بر آور اضطراب ،َرجه ای عاشقَب

ِکن از بیخِر بَھم تو خود را ب    آباو بانگِنود ُشھمچو تشنه که   ب  خواَ

! گیری بخوابی؟صدای آب باشد و تو ھم تشنه باشی و آن وقت ب ،ای ً تو عاشق ھستی و واقعا تشنهاگر! ز ای عاشقبرخی

رود، تو ھم از خواب بیدار شو  خیزد و به سوی آب می میای که با شنیدن صدای آب بر   پس ھمچون تشنه!این کار روا نیست

  .و حرکت کن
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  نَھُک ِ حرفِ نو بین در تنِحرو  سخن را یوان خوان، مخوان این حِآب

دارد که " ر و اسکندر در تاریکیْضِرفتن خ"آب حیوان اشاره به داستان . را ھمچون آب حیوان بدان) مثنوی معنوی(سخن این 

ست به آن دست پیدا ن که اسکندر نتوابه دنبال آب حیوان، یعنی آبی که چشمۀ حیات است رفتند تا زندگی جاوید پیدا کنند

گوید مثنوی معنوی ھم ھمچون آب حیوان است   مولوی می. یک اسطوره و داستان است،عاین موضو. ر توانستْضِ خکند، اما

  . دھد که به تو زندگی جاوید می

  :بیتی از حافظ در ھمین رابطه

   ماِدوامالم، ثبت است بر جریدۀ ع   عشقھرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به

***  

بخشد، نه اینکه  کند و به تو زندگی معنوی جاوید می ی که دارد، دل تو را زنده میتعلیماتو  ھا آموزهمثنوی معنوی ھم با 

 در قالب حرف کھن ، نو و حرف تازه داردِروح و  استمثنوی مانند آب حیوانً و واقعا ً انصافا. جسمت را جاوید کندِبخواھد زندگی

ای ھستند که در   ھمگی در قالب داستان اسطوره،ای مثنویھ داستان. ھای کھنه و قدیمی ھا و قصه ھا و تمثیل و داستان

خواھد به معنویات   و می، به معنویت گرایش پیدا کرده استھم که از معنویتش دور شدهانسان امروزی  .ندا زبان عامه بوده

  .انسان رویکرد عجیبی به این کتاب دارد. به سراغ مثنوی معنوی آمده استاز ھمین رو نزدیک شود، 

  )ارهشوگو(  گوشوار،تا که از زر سازمت من  )ھمچون گوش( وارْ ، گوشھا شو  این گفتهِقابل

  ایم کز حکایت، ما حکایت گشته  ایم سخن آغشتهما چه خود را در 

   غارِ یارِو حضورت  حال اسِوصف  ِ مرد کارِاین حکایت نیست پیش

ای  برایت گوشواره  تا من و بفھمیگوش کنی) لویمو(را  م سخنانکهداشته باش قابلیت و شایستگی این را  ،ھمچون گوش

کنیم که  کنیم، ما گمان می شنویم، ولی گوش نمی ًما غالبا می! گوش کنگوید  می. ای به تو بدھم از طال بسازم و ھدیه

 این چیز فقط ھمینطور به گوشم شنوم،  چیزی را میوقتی من. گوش کردن و شنیدن با ھم تفاوت دارند. کنیم گوش می

در . کنم ھای او را در ذھنم تحلیل می ًشنوم، دائما دارم حرف  وقتی کسی در حال صحبت کردن است و من می یاخورد، می

قدم اول این است که .  بشنوم،ھیچ گونه تحلیلیبدون  صورتی که گوش دادن به معنای واقعی این است که من اول آن را

مولوی . ھای خودم تحلیل و باال و پایین کنم  و بعد آن را با دانشگوید  چه می بشنوم و به خوبی بفھمم که آن شخصفقط

 حکایت و قصه و داستان و خواندنی و حفظ کردنی ،مثنوی. گوید باید چنین گرایشی نسبت به مثنوی معنوی داشت می

ن این بشنوید ای دوستا"گوید که  وصف حال است یعنی ھمان چیزی که در این بیت می.  حال استِنیست، بلکه وصف

 حال خود ما ِکنم، وصف بیان می برایتان) مولوی( که من ھایی  یعنی داستان،" ماست آنِحال ِخود حقیقت نقد   داستان

معنوی و زیرا از موضوعات .  امروزیِزیسته، و چه انسان  ھفتصد سال پیش که در زمان مولوی میِھاست، چه انسان انسان

شان، با مشکالت روحی   تاریخ زندگیِھای مختلف ھا کمابیش در دوره  و انسانکند میصحبت ھا  ما انسان ِروانی  روحی

. ًبینیم که واقعا ھمینطور است کنیم، می رسیم و دقت می  ابیات مثنوی میوقتی به تک تک. رو ھستندب روروانی یکسانی 

خالصه اینکه این . کنند د ما صحبت می خوِانگار دارند از درونشوند،  ھا در وجود خود ما دارند پیاده می گویی این داستان

به این شکل .  را در وجود خودمان ببینیمھا ی این داستان )ھا شخصیت(کاراکترھا ھا وصف حال ما ھستند و ما باید  داستان

 که کند اشاره میبه این نکته بارھا ھم مولوی  .ھای مثنوی استفاده کنیم  از داستان،توانیم به روش مفیدی است که می

یعنی اینکه . "غار ِیار ِحضور و است حال ِوصفکار    ِمرد ِپیش نیست حکایت این". زنیم وصف حال است ھایی که ما می فحر

وقتی من داستانی را . ھا را، وجودھا و عناصر مختلف روانی خودم بدانم و پرسوناژھای این داستانھا  ھا و داستان این قصه

آنچه که در  آگاه باشمو  گذرد، توجه کنم میــ نه در بدنم ــ خودم و در ذھن و فکرم آنچه که در درون به باید دھم  گوش می

 حال ِ وصف.افتد ًافتد دقیقا ھمان چیزی است که در ذھن من و در وجود روانی من دارد اتفاق می این داستان دارد اتفاق می

  .بودن یعنی ھمین

  :گوید میچنین مولوی 

   درستِ فھمِسرتحاندر ُمردم   وستتِ فھم ِگویم به قدر این چه می

  چون سبو بشکست ریزد آب از او   تن سبوِ آب است و وجود،فھم

ای  شوند، و ما ھم الیه ھایی الیه الیه ھستند و به قدر فھم مخاطب تنظیم می  کتابھای معنوی، کتاب به طور کلیمثنوی و 

ًبه عمق بیشتری برویم، مسلما بھرۀ بیشتری خواھیم ھر چه سعی کنیم . توانیم درک کنیم را می) مثنوی(از سخن مولوی 

  .کند  تمثیل در کار می،در بیت دوم. برد

  در مثنوی؛خالصه اینکه با گردش 

ِھای رسته ز آب میوه  ھای تازۀ مرجان ببین شاخه    جان ببینُ

  گردد روان  نمیَکشنده خوش بی   جانِ شیر است در پستان،این سخن

 این خاطر که به. یابد مطلبی نو در میو ھر بار  ،خواند، گویی برایش تازگی دارد ی از مثنوی را میگاه انسان داستانًانصافا ھر 

  جان مولوی است،ِمثنوی مانند شیری است که در پستان. کند ھا از وجود روحی روانی خود انسان صحبت می این داستان

) مثنوی و سخن مولوی( نباشند، تا از این شیر لِعَنفُ مد و باشنشندۀ مطلبِ افراد باید ک.ای وجود داشته باشد شندهِکباید 

  .بھرۀ بیشتری ببرند
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ِمستمع  َ َ مرده بود)اگر(ر َھاتف ا  شدجوینده  چون تشنه و )شنونده(ُ ُ    گوینده شد،ُ

  ُ گنگ و الل،صد زبان گردد به گفتن  اللَمستمع چون تازه آمد با م

آید و  به زبان میشود و  زنده میُاگر گوینده مرده ھم باشد، لب باشد، وقتی شنونده و مخاطب، تشنه و جوینده و طالب مط

اگر سخنگو ببیند که . ً واقعا ھمینطور است،"دَرَذوق آو ِسخن را بر سر ْصاحب ،مستمع"گویند   اینکه می.گوید سخن می

 و .کند ی مطلب را ارائه میتر و با عمق بیشتر آید و بیشتر، دقیق  شنو، طالب مطلب است، او ھم به ذوق و وجد میْسخن

اگر شنونده ملول باشد و بخواھد دائم خمیازه بکشد، گوینده اگر صد زبان ھم داشته باشد، در وقت گفتن، گنگ و الل 

  .شود و میلی به حرف زدن ندارد می

  :کند  در خصوص ھمین موضوع، مثالی در کار می مولوی،در ادامه

َچون که نامحرم در آید از درم َ   مَرَ حِر پنھان شوند اھلَپرده د  ) منِدر( ََ

َر آید محرمیَور د   )اند کسانی که خودشان را پوشانده: ستیران( ندَب روی ،تیرانَبر گشایند آن سند                                    َ دور از گز،َ

آید، این زیبارویان،  به داخل می از در یھنگامی که نامحرم. زیبارویانی را که در یک حرم یا کاخ ھستند، در نظر بگیرید

داخل  یک محرم یا اھل که دور از گزند باشد و آزار نرساندو اگر . پوشانند  آن نامحرم می و ازکنند خودشان را در پرده پنھان می

بر  را بندشان یرو و پوشانده بودند، نی که خودشان را مستورشود و آن ستیران، یعنی زیبارویا عکس می این حالت برشود،

این مفاھیم و   بگویدمولوی این تمثیل را به این دلیل در کار کرده تا. دھند گشایند و خودشان را به آن محرم نشان می می

جنگ و دعوا اگر من ببینم کسی اھل گوش دادن نیست و اھل جدل و معانی که در دل من ھست ھمین زیبارویان ھستند، 

آن کنم  خود میل نمی  به خودکنند،   باز نمیاوبندشان را به روی   یون من رودر ِآن زیبارویان،  و نامحرم استکردن است

ھا ھمچون اھل   نکتهاین. شوم ًو اصال از گفتن زده می بگویم  راخواھم بیان کنم  من ھست و می و ذھنھایی که در دل نکته

باشد که محرم اما اگر یک نفر . وندش پوشانند و پنھان می حرم، آن زیبارویان داخل حرم ھستند که روی خودشان را می

دھد و  ھا گوش می حرفبه  ز و راحت، بدون جنگ و جدل و دعواًقابلیت داشته باشد و من ببینم که او واقعا با یک ذھن با

خودشان کنند و  بند خودشان را باز می  یرو مستور در پرده، ِ این ستیران و زیبارویانف است، آن وقت است کهِنصُمنطقی و م

  .آیند ھا از دل من بیرون می این نکتهدھند و  ا نشان میر

  :دھد که و ادامه می

  از برای دیدۀ بینا کنند  ھر چه را خوب و خوش و زیبا کنند

َصد ھزاران گل برویم چون چمن   یابم اندر انجمن)طالب سخن( َکش گر سخن ُ  

ُکش یابم آن دم زن بمزد  ور سخن ِ َ َ   دل، چو دزدھا از  گریزد نکته می                             ُ

خالصه اینکه . ببینیدھم  برای این است که شما کنیم، برای دیدۀ بیناست، بیان مینکاتی را که ما به زیبایی گوید  میمولوی 

ًکش و کسی که واقعا طالب سخن باشد،  سخن،اگر در محفل و انجمن.  زیبا باشد، برای دیدن استھر چه که  وجود داشته َ

ِ چمن، صد ھزاران گل معنا می ماننداز من باشد
ھایی که در دل من  ُکش ھست نکته  سخن،و اگر ببینم در آن جمع. روید ُ

  .گریزد دلم می از ھست

ل و سمبلیم، یعنی زبان قصه و تمثیل و داستان، زبان نماد و روش استفادۀ مولوی از زبان قصه و ُمبَو اما صحبتی در مورد س

  :یتمثیل در مثنوی معنو

را به عنوان حیوانی  انسان ًاصوال) یف یکی از فیلسوفانبه تعر(از دیرباز کنیم که  بحث سمبلیسم را با این مطلب شروع می

 ِدر ھر وجه. ھا فرو رفته است  در زندگی خودمان دقت کنیم، زندگی ما در بسیاری از سمبل مااگر .اند ساز معرفی کرده سمبل

سمبل و نماد یعنی شکل و موضوع یا یک صورت، یک چیز . ھا و نمادھا ُیم پر است از سمبلبین م، میی کنزندگی انسان دقت

وان فیزیکی یا حتی یک تصویر ذھنی، یک داستان، که نماد و نمایندۀ مفھوم و معنایی باشد و آن معنا را درون انسان و در ر

ا نماد و مفھوم یک چیز است گرفته، تا نمادھایی که ھ سیناین  ھر کدام از دانیم سین که می ھفتاز سفرۀ . انسان زنده کند

َمثال اول ر. مساجد که از لحاظ معماری سمبلیک ھستند در دین ھستند، مانند واق وجود دارد و بعد وارد فضای دیگری ً

شکل و شمایل مسجد، خودش نماد است و مفھوم . مراحلی وجود داردیعنی  نزدیک محراب شویم،شویم تا اینکه  می

ھا مرتفع ھستند  ھا و اینکه چرا گلدسته  دوتا بودن گلدسته خودش نماد است و مفھوم خاصی دارد یا،ًمثال گنبد.  داردخاصی

. ھا ھمه نماد مفاھیمی ھستند این.  دارد ادامهبازبعد از آن  مانند وجود دارد و اتاقکشوند و حالتی  و نرسیده به باال قطع می

به طور . ھای یھودیان و معابد بودایی ھم سمبلیک و نمادین است  کلیساھا و کنیسهھمینطور شکل و ساختمان و معماری

ھای  ھا در فرھنگ رنگ. ھا ھم جنبۀ سمبلیک دارد استفاده از رنگ. کلی در معماری، سمبلیسم بسیار زیاد وجود دارد

معنوی و به خصوص ت به متون گرایشی که بشر از دیرباز نسب.  سمبل بسیاری از مفاھیم و امور متفاوت ھستند،مختلف

و  که کتابی در ھندوئیسم است "ھاگواگیتاِب"به عنوان مثال کتاب . ھم گرایشی سمبلیک بوده است متون دینی داشته

 است که ھمۀ این ،کند ھایی که استاد برای او مطرح می کنند و داستان گوھایی که میگفت ،ران با استادشداستان یک ارابه 

ھای  استاندھم " ِت چینگتائو"کتاب  و بودیسم) سه سبد" (تری پیتکا" یا در کتاب .ندت سمبلیک ھستھا به صور داستان

ھای سمبلیک   داستان،ھمینطور در کتاب تورات و انجیل و قرآن . آنھا بصورت سمبلیک ھستندبسیاری وجود دارد که ھمۀ

گرایانه نسبت به  ویلأرد، بسیاری از یھودیان، گرایشی تا کن پیدّوَدُاز ھمان اوایل که کتاب تورات شکل م. بسیاری وجود دارد

 که ھایی برای حواریون و کسانی بینیم که حتی خود مسیح داستان در انجیل می. ھا و مطالب این کتاب داشتند داستان

فاھیمی که  و مخواھد بگوید یی که میھا کند و در واقع حرف  می بیان،کند موعظه میآنھا اطراف او ھستند و او برای 
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ًو ھمینطور از ھمان اوایل که قرآن شکل گرفت، اصوال و به . گوید خواھد به آنھا اشاره کند را در قالب قصه و داستان می می

ھم از و ابن عربی مولوی . گرایانه است باطنیکه گرایشی  نسبت به این کتاب داشتند گرایانه ویلأتگرایشی ، خصوص عرفا

ین اواخر در ھم. دیدند نمیگرایانه ظاھراند و  کرده ھا را به صورت سمبلیک نگاه می این داستانکه ھستند جمله ھمین عرفا 

نسبت به قرآن داشت و اینگونه ای  گرایانه ویلأتنین گرایش  یک چ که در مصر بود،،"یدِ ابوزامدنصر ح"نیز شخصی مانند 

. العاده رواج دارد در عصر ما ھم سمبلیسم فوق . است(Hermeneutics)ویل، ھرمنوتیک أامروزه شکل مدرن ت. کرد تفسیر می

صورت ه  ب ژوزه ساراماگو کهنوشتۀ" کوری"رمان  مانند .شوند، سمبلیسم ھستند  نوشته میھایی که ھا و رمان اکثر داستان

تان داسً یا مثال.  ادبی داریم به نام مکتب سمبلیسمیمکتبحتی .  بشری را مطرح کرده استًکامال سمبلیک وضعیت جامعۀ

اند،  گیرند و آن کسانی که گاز گرفته شده دراکوالھایی که دیگران را گاز می.  و نمادین استدراکوال که یک داستان سمبلیک

شود اینطور تفسیر کرد که  این داستان را می. گیرند دیگران را گاز میشوند و آنھا ھم  خودشان تبدیل به دراکوال می

 این نفس و ھویت  با انتقال ــھا ھستند ًکه اکثرا آدم بزرگــ شوند  می "من"یا س َْفنفکری و ھویت ھایی که گرفتار  انسان

  .کنند فکری به کودکان، آنھا را ھم تبدیل به دراکوالھایی می

ــانتومیم و ســینما مــیتئــاترســازی، ســفالگری، نقاشــی و ھمینطــور در  مجــسمهھــای تجــسمی ماننــد در ھنر بینــیم کــه  ، پ

  .لعاده نفوذ کرده استا سمبلیسم فوق

ای که ما به یکدیگر  ُھای راھنمایی و رانندگی، یک شاخه گل، حلقۀ ازدواج، ھدیه تمام عالمت. اما برگردیم به زندگی خودمان

... عالمت قرمز زدن بین ھندوھا وھا،  خوانیم، خط، شکل ھایی که می ھمینطور متندھیم، غسل دادن در فرھنگ دینی،  می

سمبل مفاھیمی است که آن مفاھیم را خود و الفاظ ھمین صدا  ِ خودشنویم، حتی صداھایی که می. تندسمبل و نماد ھس

کنیم، در حقیقت داریم با استفاده از این صدا که یک سمبل برای آن  معنا و تفسیر می وقتی آن را .کنیم ما معنا و تفسیر می

ست که نوشته  فقط خطوطی ا"سالم" یک کلمه مثل ینھمچن .کنیم مفھوم است، این مفھوم را به شنونده منتقل می

کنم و به آن  آن را معنا میافتد، این من ھستم که  ِشود و به خودی خود، تنھا یک شکل است، اما وقتی نگاھم به آن می می

  .بخشم معنا می

ھا منظور  فاده از داستان نمادھا استفاده کرده است و با استھا و  سمبلِھمین روشًدر مثنوی معنوی ھم مولوی دقیقا از 

داستان نچسبید،  ظاھرکنید، به  شما داستان را گوش میوقتی گوید   مثنوی میجای  جایخودش در . کند خودش را بیان می

ی باشد، داستانی که از لحاظ امکان دارد این داستان، داستان جن و پر. به مفھومی که پشت این داستان ھست دقت کنید

اند، اما  ای استفاده کرده ھای اسطوره به عنوان مثال، مفھوم اژدھا را به فراوانی در داستان. داشته باشدً اصال واقعیت نعلمی

مفھوم این کنید به  ھا را گوش می گوید وقتی داستان مولوی می. ًعمال اژدھایی وجود ندارد و یک موجود واقعی نیست

ھا برای نزدیک کردن ذھن شما به آن مفھوم استفاده  ز این داستاناین موضوع توجه کنید که ما اھا توجه کنید و به  داستان

  . است"ھای تمثیلی قصه"از  روش اساسی مثنوی معنوی استفاده .کنیم می

  ؛گوید  خصوص قصه و تمثیل چه میببینیم مولوی در . مورد سمبل و داستان و قصهدراز مثنوی ابیاتی و اما 

  : به بعد3622دفتر دوم، بیت 

  ای است  دانهِی مثالِومعنی اندر   ی استا  قصه چون پیمانه،ای برادر

  )وقتی انتقال پیدا کرد( قلَ پیمانه را گر گشت نننگرد  )انسان عاقل(ِدانۀ معنی بگیرد مرد عقل 

ًمثال شما . ، یک پیمانه است و معنایی که در آن ھست، مانند دانه استقصه و داستان و تمثیل، مانند ظرف است! ای برادر

قصد شما از گرفتن کاسه، گرفتن خود کاسه نیست، در  .گیرید م ریخته شده را از فردی میھای گند ای که داخلش دانه کاسه

 عاقل کسی است که ِ انسان.اید گندم را بگیرید است و خواسته گندم منظورتان بلکهاید بگیرید،  استهواقع کاسه را نخو

نۀ گوید، آن دا وقتی فردی داستانی را برای شخص دیگری می. اینکه خود کاسهمنظورش از گرفتن کاسه، آن دانه باشد، نه 

  :کند مولوی در این مورد مثالی در کار می. را در نظر داردمعنا، یعنی معنایی که در داخل داستان ھست 

  نیست آنجا آشکار) گفتنی(گرچه گفتی    دارُ گل گوشو بلبل ِماجرای

گویی ًدر دنیای واقعی عمال چنین گفت رد؟ک گویند گل با بلبل صحبت می میلبل شنیدی که ُگوید این ھمه داستان گل و ب می

ِخواھد در قالب داستان  ھا این است که میگفتگوسرا از بیان این  اما ھدف گوینده و داستان .وجود نداردبین گل و بلبل 

  .مثل کلیله و دمنهھایی که بین حیوانات است،  مانند داستان. ی گل و بلبل، نکته، معنا و پیامی را به تو برساندگفتگو

  : حافظگو ازگفتای از این  نمونه

ِ چمن با گل ِ مرغ،مَصبحد
  شکفت چون تو که در این باغ بسی  کم کنْناز  نوخاسته گفتُ

  ِھیچ عاشق، سخن سخت به معشوق نگفت  گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

ِخاک دره ھر ک   محبت به مشامش نرسدِتا ابد بوی   ُ نرفتخسارهُبه ر میخانه ِ

***  

ْھزلھا،  ھا و داستان گوید در بسیاری از افسانه مولوی می ًاحیانا ھزل یعنی سخن یاوه و بیھوده، سخنی که .  وجود داردَ

 ھم ھایی که در آنھا ھزلیات و سخن یاوه وجود دارد استفاده کند ــ که خود مولوی  افسانهاگر انسان عاقل از. رکیک است

ھا  ــ گویی از ویرانهھا باشد  تواند از جمله ھمین ھزل و از الفاظ رکیک استفاده کرده است که می ًدقیقا ھمین کار را کرده
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اگر . کشد  گنج و معنایی بیرون میند،َرَچھای   بیرون کشیده است، به این معنی که از این ھزلیات و داستانھای معنوی گنج

  .توانیم مفاھیم بسیار عمیقی بیرون بکشیم ھایی که در زبان عامه وجود دارد، می شیم از جوکما یک دید تیزبین داشته با

  ِ ھزلش گروِتو مشو بر ظاھر                     شنو)، سخن جدیبا جدیت(ِ تعلیم است آن را جد ،لْزَھ

   عاقالنِد است پیشِھا ج ھزل                  )سرا  و یاوهگو  افراد ھزل(دی ھزل است پیش ھازالن ِھر ج

  ُبرد خاکستر شود) ارزشسمبل سخن با(ر َز) اگر(ر َجاھل ا                                                            شودرَزگیرد خاک عاقلی گر 

. تفا نکن و اکبه ظاھر ھزل و یاوۀ آن نگاه نکنتو .  استآموزندهو تعلیم را اگر به صورت جدی بشنویم، سخن یاوه 

ھایی  حتی او از داستان .شده است دم وجود داشته و بیان میدر بین مرکند،  در مثنوی استفاده میمولوی که  ھایی داستان

ای برای  ھر سخن جدی .ًکه در آنھا الفاظ رکیک وجود دارد و اصطالحا زشت ھستند، مفاھیم بسیاری بیرون کشیده است

گیرند، چرا  اند و آن را جدی نمی  اگر حرفی جدی را ھم بشنوند، گویی حرفی یاوه شنیدهگو، مثل یاوه است، یعنی افراد یاوه

ھای عاقل، سخنان ھزل و یاوه ھم برایشان جدی است  اما برعکس، انسان. ھستندگو  و یاوهشنو   یاوهسرا و یاوهکه خودشان 

کند،  اگر خاک را بگیرد، آن را تبدیل به طال میانسان عاقل . کشند  مفھومی بیرون میکنند و از آن و به آن جدی نگاه می

ارزش  ارزشی را ھم بگیرد، آن را بی باانسان جاھل اگر حتی سخن. سازد می) ارزشچیز با( طال ،ھا یعنی از این داستان

  .کند می

  :" آنِ و فھم کردن، حالِه زبانسخن گفتن ب"

  :یبا و شنیدنی استکند که بسیار ز مولوی در این ابیات چندین تمثیل در کار می

  ُ و معنی گزین کن ای عزیز،بشنو   شمع با پروانه نیزِماجرای

ِّ سر،گر چه گفتی نیست َھین به باال پر، مپر چون جغد  ھست ْت گفِ َ    پست،َ

اگر چه گفتنی بین پروانه و شمع نیست، اما آن . گوی شمع و پروانه را ھم بشنو و از آن معنی را بگیرگفتگوید جریان  می

تو به باال بپر، یعنی از دید باالیی این گوید  می. ، وجود داردمنظور داریم این دو گویگفت و از کنیم که آن را اراده میای  نیمع

آورد، یکی تمثیل شطرنج و  و در ادامه دو تمثیل را می.  نباشنگر سطحیپر، یعنی مانند جغد پایین م. ھا را نگاه کن داستان

شخصی که این حرف را ". ُخانۀ رخ"گویند  فردی گفت که در شطرنج به این می: اما اولین تمثیل. دیگری تمثیل گرامر عربی

 این خانه را خریده یا به او ارث رسیده !نه را از کجا به دست آورده است؟ این خا،شنید، گفت این خانۀ رخ است؟ رخ می

 اما آن طرف که .گویند خانۀ رخ ً اینجا اصطالحا می آن فرد تنھا یک اصطالح را به کار برده بود و گفته بود که بهاست؟

مولوی در .  کسی نیست، که این تنھا یک تمثیل است و رخشنید، منظور او را از این گفته متوجه نشد ھایش را می حرف

یی که پشت آن حرف ھست ، خوش به حال کسی که به سمت معنا"خ آن کس کاو سوی معنا شتافتُّرَف"گوید  اینجا می

 سمبل ھمین معنی را دارد، یعنی آن  وً اصوال رمز، اشاره.یابد  می و منظور را از بیان داستان درکند می حرکت و توجه

باید از این داستان متوجه . توانیم متوجه معنا شویم  ما با نگاه کردن به ظاھر داستان نمی. ھستای که ورای ظاھر معنی

  .موضوع دیگری شویم

  :کند  در کار میاما تمثیل دومی که مولوی

ْروا قد ضربْمَید عِز: )م زبان عربیِعال(گفت نحوی  َ َ َ   !ُ کرد بی جرمی ادب؟َشچون :گفت    )َزید، عمر را زد( ً

َعمر"این کلمه مانند ": ًعمروا"ابتدا توضیحی در مورد کلمۀ   برای" الف"در آخرش اضافه دارد و " واو"شود و یک  نوشته می" ُ

ْعم"ۀ اما خود کلم .تنوین است تمثیل . شود خوانده نمیاین واو  و اضافه دارد، یک اسم عربی است که یک واو در آخرش "ورَ

.  زد تا توضیح دھد که فعل و فاعل و مفعول چیست معروف در زبان عربییک معلم عربی مثالی: مولوی از این قرار است

ْید، عمِز: "مثالش ھم این بود که ْچرا زید عم: گفتشنید  کسی که می". زدکتک  را ورَ   !رمی نکرده بودُ که جورْمَ را زد؟ عورَ

َمانۀ معنا بود این پی:گفت َگندمی بستان که پیمانه است رد  ُ ِ  

   سازِ تو با اعراب،آنگر دروغ است   ساز ِ اعراب استِ از بھر،روْمَزید و ع

زید و . و دانه توجه کن، به پیمانه نگاه نکن تو به آن گندم .پیمانۀ معناست ،این مثال من این را مثال زدم، :معلم عربی گفت

ْعم حتی .  مثال است فقط یکمشخص کردن فعل و فاعل و مفعول که تو آن را بفھمی گفتم و این ِ خاطر اعراب، یعنی را بهورَ

ْاگر عمال زید و عم َ شخص از آن آن . ی ھم وجود ندارد و دروغ است، تو به این توجه کن که من از این حرف چه منظوری دارمورً

 من ،کرد که نه و باز ھم روی حرف خودش پافشاری خواھند بفھمند و جدل ھستند و نمیکسانی بود که به دنبال جنگ 

ْ عمدانم که زید چرا نمی   ھمینبه. فھمد  معلم ھم دانست این فرد مفھوم حرفش را نمی! کتک زد؟ی را بدون ھیچ خطایورَ

به ھمین سبب از روی .  کنداوای با  شوخی، خواست کند بازی میو آن فرد دارد لج ای ندارد که دید دیگر چارهوقتی خاطر 

ْدانی قضیه چیست؟ االن یادم آمد که چرا زید، عم می: گفت اوشوخی به  ْ را زده، این عمورَ َ ھمان عمر است، منتھا ورَ او ُ

آن فرد .  و شایستۀ این بود که کتکش بزنداست و زید به خاطر ھمین کارش او را زده  بوداضافه دزدیده" واو"یک مقصر بود و 

آموزد که در مواجھه با کسانی که اھل جدل و بحث  در اینجا مولوی به ما این را می.  معلم، راضی شدِھم با این حرف

شود کاری برایش  کند، نمی  کسی حرفی را قبول نمیوقتی. قبول کنندو راضی کنی آنھا را ھستند، باید چیزی بگویی که 

  .ای ندارد د، ھر قدر ھم که بخواھی با او سر و کله بزنی فایدهکر

ًھای سمبلیک لزوما وجود خارجی ندارند، گرچه امکان ھم دارد که داشته  بنابراین خالصۀ این مطلب این است که داستان

باید به آن معنا توجه  ما .کند  نظرش ھست اراده میدَم ھا آن معنا و منظوری که خودش  مولوی از بیان این داستان.باشند
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دھد و یک نوع  ًمعموال در اکثر جاھا ھم خود مولوی با پایان یافتن داستان، تفسیری را از آن ارائه می. داشته باشیم

  . داستان چیستِگوید منظورم از فالن شخصیت کند و می رمزگشایی از آن داستان می

***  

ِّخوشتر آن باشد که سر   دیگران ِدیثگفته آید در ح   دلبرانِ

ِخود حقیقت نقد حال ماست آن  بشنوید ای دوستان این داستان   )ھا تانبیت کلیدی مثنوی در فھم داس( ِ

ِّیک سر. چه خوش و خوب است که انسان منظورش را در قالب داستان بیان کند ھا و در قالب تمثیل سخن  گویی  داستانِ

ُ بخواھد در مورد موضوعی خیلی رک صحبت فردخوب نیست که . ًین است که اصوال این کار خوشایند ھم ھستھا، ھم گفتن

نشیند، ھمین است که به صورت غیر مستقیم و در قالب  یکی از دالیل خوش بودن زبان شاعرانه که به دل انسان می. کند

 .نشیند طیف و زیباست و به خوبی به دل و عقل میکند که بسیار خوشایند و ل یگری انسان را متوجه چیزی میحرف د

ً را بشنوید، چرا که حقیقتا این داستان نقد حال ھا داستاناین بیایید و گوید  میمولوی در بیت دوم، خیلی ساده و روشن 

ن االن در ھای مثنوی، ھمی ًواقعا گویی ھمۀ داستان. کند  روحی روانی من و تو دارد صحبت میِماست، یعنی از زبان وضعیت

  .وصف حال خودم استنقد حال و کنم که  ِروح و روان و ذھن من انسان، جریان دارد و این را به خوبی درک می

  : است"سَْفن"، موضوع اصلی این داستان اما به سراغ داستان برویم

  842 الی 776دفتر دوم، بیت 

  ":ُ شخصی را که مادرش را کشت به تھمت، مردمِمالمت کردن"

؟ او ھم در جواب ُچرا مادرت را کشتی خو ِای زشت :گفتنددیگران به او . ُای داشت که او را زد و کشت در بدکارهشخصی ما

دیگران ھم رو کردند به او و .  پوشانندۀ کار زشت او باشد،کرد، من ھم او را کشتم تا خاک مادرم کار ناشایستی می: گفت

  .ُ اگر اینطور باشد من باید ھر روز یک نفر را بکشم: آن فرد جواب داد.ُکشتی آن طرف را می: گفتند

َ رستم از خون،ُکشتم او را َّ او برمِنای  َ خلقِھای َ ِ به است از نای،ُ   َ خلقِ

ُمن مادرم را کشتم، و از کشتن دیگران رھا شدم، اینکه گلوی او را ببرم بھتر از این است که بخواھم گلوی ھمۀ مردم را ببرم ِ.  

  .داستان تمام است

گوید منظورم از فالن  کند و می  میگشاییرمزو دھد  ویل داستان را ارائه میأھا، ت ًلبا خودش در پایان داستانمولوی غا

  :کند  این داستان را بیان میویلأت ،مهدر ادا. شخصیت داستان چه ھست

  َتناحیِکه فساد اوست در ھر   خاصیتد َ بِ توست آن مادرِنفس

ُھین بکش او را که  ِھر دمی قصد عزیزی می  )َدون، پست( َ آن دنیِبھرُ   نیُک َ

تواند اینقدر سنگدل  مگر آدم می! ُگوید، کسی حق ندارد مادرش را بکشد  داستان نگاه کند، با خودش میِاگر کسی به ظاھر

 این داستان فقط .ًاما منظور از این داستان اصال چنین چیزی نیست. ولو اینکه بدکاره باشد! ُباشد که مادر خودش را بکشد؟

خاصیت، ھمین که آن مادر بد  کند باز میو این مفھوم را ھم خود مولوی تمثیلی است برای اینکه مفھومی را بیان کند 

ش، که به خاطر این ُ آن را بک.ھای او را ببینی ھا و آزار و اذیت توانی ناھنجاری ، میات  توست که در قدم به قدم زندگی"نفس"

روانی عرفا و به خصوص مولوی، وجود روحی . واھی با فردی بجنگی و خشم بورزیخ می ات زندگیای از  در ھر لحظه" نفس"

چرا . ھا، ھمچون آینه است، که ما باید این آینه را پاک نگه داریم  روان ما انسانگویند میکنند و  ای تشبیه می انسان را به آینه

 عشق و انرژی الیزالی و تمام نشدنی در درون ھر موجودی از قت،حق، حقی. ور حقیقت استکه این آینه منعکس کنندۀ ن

شود و کاری  سری خاشاک و زنگارھایی میای گرفتار یک  این روح و روان من، ھمچون آینه،حال. ِجمله من انسان وجود دارد

قت را بتاباند و من ھمچون که من باید بکنم این است که این زنگارھا را کنار بزنم تا این آینه به درخشانی بتواند نور حقی

  . شومای آینه

  ُز آن که زنگار از رخش ممتاز نیست                                  از نیست؟ّمَ دانی چرا غات آینه

  ؛بنابراین

  ک کندرابعد از آن، آن نور را ا  ت را پاک کنا هرو تو اول آین

***  

و زنگارھا که بر چشمۀ روان ما ھست این خار و خاشاک  کنیم که  روح و روان ما ھست، باید مشخص،آینهحال که فھمیدیم 

در تعبیر عرفان سنتی، از کلمۀ .  است"نفس"این زنگارھا و خار و خاشاک، ھمان  چیست؟ ،نشستهکه بر آینۀ روح و روان ما 

ھویت "یا " ھویت"و  "Self"، "خود"، "من"ھای  شود و امروزه باز ھم از آن بیشتر با عنوان صحبت می" من"و " خود"، "نفس"

  .شود و باید آن را کنار بزنیم صحبت می" فکری

عد از باید اول این زنگارھا را بشناسیم که چه چیزھایی ھستند و ب شناسیم، چطور آن را کنار بزنیم؟ حال وقتی چیزی را نمی

، روش زنگارھا و خصوصیات نفساین  عالوه بر شناساندنآورد  ھایی که می  مولوی ضمن داستان.آنھا را کنار بزنیمشناخت، 

ھا و تعلیمات مولوی را یاد بگیریم، با استفاده از این تعلیمات، با کنار زدن  ھنگامی که آموزه. کند ھم عنوان می را ھاکنار زدن آن

ای مختلف ــ ھ  ــ که ھمگی یکی ھستند با عنوان"Self"یا  " نفس"، "خود"، "من"این خاشاک و زنگارھا، و در واقع کنار زدن 
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، روشن، سبک و شفافِ و من انسان از درونی شاد، کند آن موقع است که آینۀ ما خود به خود نور حقیقت را منعکس می

در . شود  صحبت می"حالت عشق"این ھمان حالتی است که از آن به عنوان . شوم و شادمان ھستم نورانی برخوردار می

، جلوی این "من"، ھویت فکری یا "نفس"آن خاشاک یعنی در حال حاضر . دِدرون من چشمۀ عشق خواھد جوشیاین حالت، 

مولوی .  این چشمه خود به خود جوشش خواھد کرد،چشمۀ عشق را گرفته است و من باید آن را بردارم که با برداشتن آن

  :گوید می

  خبر از نو شدن اندر بقا بی  شود دنیا و ما َھر نفس نو می

  نماید در جسد ری میَستمُم  رسد یر ھمچون جوی، نو نو مْمُع

ما . رسد، ھر لحظه در حال نو شدن و تازه شدن است آب زاللی است که نو نو می ، ھمچون جویِ درونی عشقِاین انرژی

 . داردزیبا و سبکی نورانی و بسیار  حالت را درک کنیم که حالت شفاف،توانیم این شویم، می ھر روز صبح که بیدار می

ھای مثنوی برایمان  تک داستان  ، که مولوی این زنگارھا را در تکاین زنگارھا چه ھستنداید ابتدا آگاھی پیدا کنیم ا ببنابراین م

شویم که  ھا، متوجه می پردازد که با پرداختن به این می" نفس"یا " من"ھا به تمام خصوصیات   در این داستان.دھد توضیح می

توانیم از آنھا برای کنار  کند که می ھایی اشاره می ھا و لم  مثنوی به روشِسپس مولوی در جای جای. چه ھستنفس این 

کند،  از جمله خصوصیات نفس که مولوی در این داستان ھم به آن اشاره می.  استفاده کنیمSelfزدن این نفس یا خود، من یا 

شویم،  ًر ظاھر ھم عمال با دیگران درگیر نمیاگر ما د. دارد این است که انسان را به جنگیدن و خشم ورزیدن با دیگران وا می

مان در حال یکی به دو کردن و  ذھنًگویی دائما بینیم  می،  خوب دقت کنیمگذرد مان می آنچه که درون فکر و ذھنبه اما اگر 

ً انسان عمال اما در واقع .در حال جنگیدن با دیگران ھستیمًھایی درونی با دیگران دارد، گویی دائما گفتگوجدل کردن است و 

ًمثال من تصویری از فالنی دارم و دائما دارم با آن تصویر یکی به دو . کند  میگفتگویی ندارد، بلکه با خودش گفتگوبا دیگران  ً

جنگ و بحث و . یکی از خصوصیات نفس این است کنم، دارم با آن فرد دعوا و جدل می بر این گمان ھستم کهکنم، ولی  می

جنگ و دعوایی که . شود انسان با دیگران درگیر شود ًائما درون من جریان دارد و این جریان باعث میجدل و خشم ورزیدن، د

و اگر من . یا ھویت فکری در درون فرد است" من"، به خاطر وجود ھمین  با اطرافیانش دارد به خاطر ھمین حالت درونییفرد

رسم  از لحاظ درونی به یک صلح و آرامشی با خودم میونم نباشد، و پاک کنم، و در دربتوانم این نفس و خود را از بین ببرم 

 آن ِش او را که بھرُکُ بھین"گوید این نفس را از بین ببر و بمیران،  مولوی ھم می. با دیگران درگیر نخواھم شد خود به خود که

  ."نیُک  عزیزی میِی قصدمَھر د   نیَد

   جنگْ با حق و با خلقِاز پی او   خوش بر توست تنگِاز وی این دنیای

  َس تو را دشمن نماند در دیارَک  رستی ز اعتذاَ باز ر،ُس کشتیْنف

مرا  تمام این دنیا با این عظمتش، گویی. شود به خاطر وجود ھمین نفس یا خود است که این دنیای خوش بر ما تنگ می

این .  با ھمه جنگ داریم و ناسازگار ھستیم است که"خود"و به خاطر ھمین . کنم ساس تنگی میاز لحاظ روانی احگرفته و 

ُوقتی که نفست را کشتی و . استو ما را با ھمه به جنگ در آورده ًنفس و خود، جدا زندگی و دنیای خوش را بر ما تنگ کرده 

دلیل انجام دادم آوریم که این کار را به این  ًما دائما عذر می. شوی از آن خالصی پیدا کردی، از عذر آوردن برای دیگران رھا می

، به ماند ، و ھیچ کسی دشمن تو نمیشوی  راحت و خالص میھا اینبا رھایی از نفس از . و آن حرف را به آن دلیل زدم

ًعبارت دیگر اگر واقعا از نفست، از این ھویت فکری خالص شوی، دیگر اصوال تو کسی را دشمن نمی کسی ھم بینی، و اگر  ً

  .ورزد و با تو دشمن است، نه تو با او ه دارد با تو دشمنی میبخواھد دشمن تو باشد، اوست ک

یا ھر روزی قرار باشد یک  بیفتی داستان اینطور است که اگر آن مادر را بکشی، دیگر الزم نیست با دیگران درنتیجۀ بنابراین 

  .را بکشی" آن مادر بد خاصیت"اید ب. نفر را بکشی

  :استان ھست، به این قرارای در زبان عامه در تفسیر ھمین د لطیفه

زنم، احساس درد خیلی  آقای دکتر، من چندین روز است که به ھر جای بدنم دست می: فردی به دکتر مراجعه کرد و گفت

ھمینطور انگشتش را به . کند درد می! آخ: گوید کند و می زنم، این کار را می ببینید االن انگشتم را به دستم می. شدیدی دارم

یند که نوک ب کند و می دکتر ھم او را معاینه می. کند  ھمه جای بدنم درد می!کند درد می!  آخ:گوید زند می می ھر جای بدنش

" نفس" سمبل ،نوک انگشت. ًاین لطیفه دقیقا با این داستان تطبیق دارد. و ھمۀ بدنش سالم استانگشت او زخم شده 

کنیم  ما فکر می. ًای تو خوب است و اصال مشکلی نداریگوید اگر نوک انگشتت را خوب کنی، دیگر ھمه ج می. ماست

 من ھستم که این ِ خود. من ھستمِ خود،رسد، در صورتی که اصل مشکالت و فشارھای روحی روانی از اطراف به ما می

باید . اشتمشکلی نخواھم د خود به خوددیگر ،  و در نھایت آن را حل کنمبه آن آگاه شوم و به آن بپردازم اگر .مشکل را دارم

  .به نوک انگشت برسم و درمانش کنم

 من ھستم که درگیر ھستم، پس از ِاگر من به این موضوع آگاه شوم که در مشکالتی که در رابطه با دیگران دارم، این خود

کنم و  شان می  ندارم و درکاین آگاھی، دیگر اگر ھم کسی کار ناشایستی انجام دھد و مرا اذیت کند، من دیگر به آنھا کاری

ًاین داستان واقعا وصف حال . شوم کنم، ولی دیگر با کسی درگیر نمی ام را با آنھا قطع می کنم و رابطه  از آنھا دوری میًنھایتا

  .یعنی ھمین"  ماست آنِ حالِنقد"است، 

. اند ز جنگ بودهکه در حال برگشت ا) ص(اسالم ابیاتی دیگر از مثنوی در مورد نفس، که در خصوص داستانی است از پیامبر 

  : کهدنکن  و اینگونه صحبت میانش د به اطرافیاننکن رو میایشان 

  ) به بعد1373دفتر اول، بیت (

ُشتیم ما خصم برونُ ک،ای شھان َ خصمی ز او بتر در اندروندْنما  ِ َ  
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ِکشتن این، کار ِ   خرۀ خرگوش نیستُ باطن، سِشیر   عقل و ھوش نیستُ

 کار عقل و ،شتیم، اما دشمنی از این بدتر در درون باقی مانده است و کشتن این دشمنُما دشمن بیرونی را ک! ای شھان

  .ھوش نیست

دزد، جادوگر، کمپیرک یعنی اژدھا، سگ، ًمثال از آن به عنوان . آورد ھای مختلفی برای نفس می مولوی در مثنوی، سمبل

 نمادھایی ھا این. کند  دوزخ یاد میوسمار، پاییز و خزان وُ بت، زاغ، س نر، خارپشت، خرگوش،ِخر یا خر َْرپیرزن افسونگر، ن

سری کنندۀ یک نبرد و از ھر کدام از این نمادھا، معنایی را مد نظر دارد و ھر کدام بیا است که مولوی برای نفس به کار می

  .خصوصیات نفس است

زبان  یکی از خصوصیات اژدھا در .نظوری داردمولوی نفس را به اژدھا تشبیه کرده و از آن مآید  ابیاتی که در ادامه میدر 

ْاین است که اوال آتش  اسطوره ی بزرگی دارد از خصوصیات دوزخ و اژدھا ھم این است که دھان خیل. ش استَو ْ  دوزخودھان    ً

ید شده کبه آن بسیار تااینجا چیزی که در . ناپذیر است  سیری و خورد بلعد و می ھمه چیز را می. و در دھانش آتش است

  : و دوزخ استھمین سیری ناپذیر بودن اژدھا

   به دریاھا نگردد کم و کاست) اوکه(کاو    اژدھاستْ، دوزخدوزخ است این نفس و

  سوز لقَ خِسوزش آنکم نگردد    ھنوز،ھفت دریا را در آشامد

منظور از ھفت دریا . شود یاین نفس ھمچون جھنم و آتش و اژدھاست که اگر دریایی را ھم بر آن بریزی، آتشش خاموش نم

ِتمام این عالم است، نمادفلک و  گوید یکی از خصوصیات این اژدھا این است که ھفت  می. العاده عظیم است  فوقِ یک چیزَ

شود و ھنوز میل دارد که  ش کم نمیزسو ای از آن سوزش خلق خورد، اما ذره بلعد و می آشامد و ھمه چیز را می میدر دریا را 

از خصوصیات نفس این است که  به چه معناست؟ "ت دریادر آشامیدن ھف"این . لعد و بسوزاندلق را بخورد و ببَانسان و خ

ًدھد که انسان از زندگی خودش رضایت حاصل کند و دائما انسان  کند، یعنی ھیچ وقت اجازه نمی انسان را سیری ناپذیر می

َله له می گویند  از دوران کودکی به ما می . سعادت بدود و آن را به دست بیاوردخواھد به دنبال خوشبختی و زند و مرتب می َ

ُو پر طع، متشخص، واال َعشَشُیک ھویت م! بدو که چیزی شوی! بدو به دنبال خوشبختی ًمثال .  به دست بیاوریراقیُطْمُ

، و ... دکترا بگیری وشھرتی پیدا کنی یا نویسندۀ مشھوری شوی، مدیر شوی، ثروتی به ھم بزنی، استاد دانشگاه شوی،

تو تو باید ارزش پیدا کنی، کنند که  اینطور به فرد القا می.  استکسب ارزشھا یک چیز را مد نظر دارند، و آن  در ھمۀ این

َشخصیتی داری که باید ھمیشه در طبق تماشای دیگران باشد و ھمیشه به به و چه چه بگویند و برایش کف بزنند َ َ َ َ ِ َ  و خالصه َ

ھای مشھور،   و نویسندهھای سینما گیرند، از جمله ستاره ھا قرار می کسانی که در این طبق. ًع دائما تبلیغ شویدر اجتما

َبه و چه  َھا و به  ھستند و به محض اینکه این تحسین کردنشان  نفس وھویت ًدائما در معرض بزرگ کردن  ھا که غذای  َچه َ

 و به ھمین شوند فت روحی میُکنند و دچار ا العاده شدید روانی می ود فوقشان است، از آنھا گرفته شود، احساس رک ھویت

به . در معرض تحسین دیگران قرار دھند و ق نگه دارندََبکنند خودشان را به ھر صورتی که شده در آن ط خاطر سعی می

آیا این آزار به ! اری است؟ این چه ک!باد کنندل ھستند فس و ھویتی را که برای خودشان قائن عبارتی انگار باید ھمیشه

و ھر چه ھم در دھان این دوزخ ! ًخودم نیست؟ آیا دائما باید مورد تایید دیگران باشم؟ این از خصوصیات دوزخ وش نفس است

  ! و اژدھا بریزی سیری ندارد که ندارد

به ھر ضرب و زوری که خوانم و  درس می، من ھم ارزش شوییری تا بااند باید دیپلم بگ به عنوان مثال، از کودکی به من گفته

زمان انتخاب رشتۀ دبیرستان به اضی عالقه نداشته باشد، اما ًاوال ممکن است بچه به درسی مانند ری. گیرم دیپلم میشده 

به ً که نھایتا  او باید به دنبال آن ارزش باشدو. کنند ارزش را القا میکنند که ریاضی بھترین رشته است و مرتب  او القا می

خواند و دیپلم را  ای ھم به آن ندارد می کندنی که شده رشتۀ ریاضی را که ھیچ عالقه و به ھر جان رود نبال آن ارزش مید

گوید  کند و می  مقایسه را در کار میِخیر، شالق! کند؟ کنید جامعه قضیه را به ھمین جا تمام می ولی آیا گمان می. گیرد می

 !ک خواھی کردبدو تا لیسانس را بگیری، آن موقع است که خوشبختی را در! نیستاین را که به دست آوردی، ھیچ چیز 

گیرد و در این راه چقدر نامالیمات روانی و استرس و ناراحتی  ای که شده لیسانس را ھم می بنابراین فرد به ھر بدبختی

در مقایسه ! رود شود و می  زایل میداند که در این مواقع عشق از انسان خدا می .شود و دچار رقابت و مقایسه میمتحمل 

گوید وقتی فوق لیسانس را  جامعه می! ًشود؟ ابدا بعد از گرفتن لیسانس این قضیه تمام میآیا . شود عشق باشد نمی

آیا اینجا . گیرد با ھزار مکافات فوق لیسانس را ھم می. بگیری آن موقع است که احساس رضایت و خوشبختی خواھی کرد

بیند که ھیچ اتفاقی  شود و می استاد دانشگاه ھم می! اد دانشگاه شوی و دکترا بگیریباید است!! ًیر، ابداشود؟ خ تمام می

ولی . دھد خورد صدای بلندی می اندازی، به زمین که می ھایی است که وقتی آنھا را باال می این قضیه مثل ترقه!! نیفتاد

دا بدھد که گوش دوست و آشنا و  که چنان به زمین بخورد و چنان صپرتاب کنبه باال  را درکتقۀ مََرگوید بدو ت جامعه به ما می

ولی انگار خبری نشد و دھد  صدای بلندی می خورد وقتی این ترقه به زمین می! م خبردار شوندَکه دنیا و عال! فامیل را کر کند

 صدایی کرد و تمام یدی، اما ھیچ نشد و فقط حالی که برای انداختن این ترقه به باال زحمت زیادی کشدر! ھیچ اتفاقی نیفتاد

 آن ِکم نگردد سوزشد ھنوز   ھفت دریا را درآشامشود، که  دوزخ وش بودن این اژدھا یعنی نفس، که سیر نمیخالصه ! شد

 ھم این نفس و ھویت کنی، با ھمسر  یا وقتی ازدواج میًدر زمینۀ ارتباطات انسانی مثال با دوست. یعنی ھمین ،سوزْ خلق

گوید تو با  می. ام احساس رضایت کنم گذارد من با آن کسی که ازدواج کرده ًگذارد و ابدا یک لحظه نمی فکری مرا راحت نمی

 انگار فالن شخص خیلی بھتر از اوست، برو با فالنی دوست بشو، آن موقع است که احساس ،این فرد دوست شدی، اما نه

با . ای ندارد شوی، ولی فایده ری دوست میزنی و با دیگ ات را با او به ھم می طهکنی و راب این را رھا می. رضایت خواھی کرد

داند  خدا می. کنی، انگار ھمیشه یک چیز کم داری ھر که دوست شوی، از زندگی رضایت نداری و احساس خوشبختی نمی

چه خواھد شد، نی ازدواج کنند، اند به این امید که اگر با فال ھا و چه مردھایی ھستند که ھمسرشان را رھا کرده چه زن

قضیه ھم در سیاست ! زھی خیال باطل.  او برایشان خوشبختی را خواھد آورد مرغ ھمسایه غاز است وکنند گمان می
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یا در . روی کنی و به گروه دیگری می کنی خوب است و باز آن را رھا می ھمینطور است، مدتی با این گروه ھستی و فکر می

ی و مدتی  ھست  مدتی با این فرقه و فلسفه!کنی ی در یک دین ھستی و مدتی بعد آن را عوض میدین و مذھب ھم مدت

دھد احساس  ای از زندگی جریان دارد و خالصه اینکه اجازه نمی این موضوع در ھر زمینه.  دیگرای  بعد با فرقه و فلسفه

  متوجه شویم، رانفس چه خصوصیات ناپسند ھر. رضایت، آرامش درونی، حالتی که در کودکی داشتیم را داشته باشیم

  .کنیم که از آن رھا شویم و آن را از بین ببریم بیشتر عزم می

  ھمیشگی از وضعیت روحی خودماحساس نارضایتی، ماللت به منزندگی بنابراین یکی از خصوصیات نفس، این است که در 

ام احساس رضایت کنم، از خودم راضی  یر باشم و از زندگیس دھد که دھد و ھیچ وقت اجازه نمی میو مرارت و تکراری بودن 

  ."سوزْ  آن خلقِکم نگردد سوزشھفت دریا را در آشامد ھنوز   ". باشم و خودم را ھمینگونه که ھستم، بپذیرم

  داِتا ز حق آید مر او را این ن    ِھم نگردد ساکن از چندین غذا

  : کهشود ق به او ندا داده میاینکه از طرف حشود تا  خالصه این اژدھا سیر نمی

  )ای است  زبان اسطورهبیت بهاین (  سوزتْنت تابش، ایْنت آتش، ایْنای    ھنوز) نه(ِ نی :سیر گشتی سیر؟ گوید

ِھل م: اش نعره زنان معده    شیدِک رَ دَعالمی را لقمه کرد و   )آیا زیادتر ھست؟ بیش از این ھم ھست؟(َ مزید ْنَ

. کشد کند و در می لقمه میرا ھای زیادی   انسانومی َعال ،این اژدھا یعنی این نفسبینیم که  میًواقعا از لحاظ باطنی، ما 

. ، چنین اژدھایی ھستھا تک انسان  تکمسلم است که در عالم مادی و فیزیکی چنین اژدھایی وجود ندارد، ولی در باطن 

ش ھر دگی مادی، بلکه از وجود روانی خودگی خودش، نه زنتوانیم پیدا کنیم که از زند ًواقعا ما در زمان حال چه کسی را می

ھا را لقمه کرده و در کشیده   بسیاری از انسانھای روانمی و َو این اژدھا عال! طوری که ھست راضی باشد؟ راضی نیستیم

  .خواھم بخورم مییعنی ھنوز ! زند که آیا بیش از این ھم ھست؟ اش داد می این اژدھا روان ھمه را خورده و ھنوز معده. است

ْکاو برد از سح     چیزھا دیدمْ نفسِمن ز مکر ِ َ    خود تمییزھا،رَ

  ُطبع کل دارد ھمیشه جزوھا     ماِدوزخ است این نفسچون که جزو 

  روی آوردم به پیکار درون    ُر برونچون که واگشتم ز پیکا

َجعناَر ْدَق ْ منَْ َھاد األِ جِ    اکبریمِ اندر جھاد،با نبی  صغریمِ

طور که ھر جزوی طبع رد، ھماناو طبع دوزخ را د! از دوزخ است، دوزخ روانی ً دوزخ وش است و اصال جزوی، این نفسگوید می

این ھمه با این و آن جنگیدی، اکنون ! گوید ای انسان می. ًمثال یک حبه قند، خصوصیات یک کله قند را داراست. اش را دارد  کل

عجیب . ازکه آزادی درونی تو را سلب کرده، بپردات  ت بیا و به این دشمن درونیدرونکمی ھم به روح و روان خودت بپرداز، به 

، ولو اینکه تمام  و اسیر ھستمام  از لحاظ درونی آزاد نشده انسانِوقتی منتا   که نیستمتوجه این موضوعاست که انسان 

ام را   خود به خود این اسارت درونیای ندارد و فایدهنجات دھم،  اران بیرونیّدنیا را ھم از لحاظ بیرونی آزاد کنم و از دست جب

 عرفا از این .نفس بپردازخصوصیات برگرد به درونت و به پیکار درونی یعنی شناختن ! ای انسان. کنم به بیرون ھم منتقل می

کند، یعنی ما از جھاد  یبیت آخر اشاره به داستان پیامبر م. کنند یعنی پیکار بزرگ یاد می" جھاد اکبر"پیکار درون، با عنوان 

  .بپردازیم) پیکار درون(و باید به جھادی بزرگ ایم  بازگشتهاصغر 

ِتا به ناخن بر کنم این کوه  تی خواھم ز حق دریا شکافَوُق َ    قافَ

  ندَشیر آن است آن که خود را بشک    ندَشکھا ب یری دان که صفش ْھلَس

شیر در بیت . انسان باید به آن اھمیت بدھد و باید به آن پرداختطلبد و  به ھمین راحتی ھم نیست و وقت میاین پیکار 

. کرده است  به لشکر حمله میدر زمان پیامبر رسم بوده کسی که شجاع لشکر بوده. استدوم، استعاره از فرد شجاع 

را " ودخ"فرد شجاع کسی است که بتواند . گوید چنین کاری آنچنان ھم سخت نیست، بلکه آسان و سھل است مولوی می

 و آگاھی پیدا کردن است ننگیدن نیست، بلکه به معنای شناخت مبارزۀ با این نفس، به معنای ج.بشکند و با نفس مبارزه کند

  .گوید ھای مثنوی می ھا را در ضمن داستان که مولوی این آگاھی پیدا کردن

 یکی اینکه منشأ.  نفس آشنا شدیماتچندین خصوصیت از خصوصیبا  پرداختن به نفس و ِخالصۀ مطلب اینکه به اھمیت

شتن و از بین بردن ُھمین نفس است و با زایل کردن و کھا در زندگی روزمره داریم،   انسانماکه روانی ھای روحی  ناراحتی

  .ھای روحی روانی را برطرف کنیم و به حالت برتر عشق برسیم توانیم ناراحتی این نفس است که می

ِباغ سبز عشق، کو بی ْمن ِ   ھاست جز غم و شادی در او بس میوه    ھاستَتُ

  ر استَ سبز و تخزان،  بھار و بی بی    عاشقی زین ھر دو حالت برتر است

مان احساس لذت و سرخوشی و شادمانی   از زندگی وبرخوردار شویمعشق توانیم از این حالت  با از بین بردن نفس می

  .داشته باشیمدرونی 

****  
  :پیام داستان

ِجنگ و بحث و جدل و خشم ورزیدن، دائما درون.  اصلی این داستان استِضوعس، موَْفنــ    من جریان دارد و این جریان باعثً

ھا که در زندگی روزمره داریم، ھمین نفس  ھای روحی روانی ما انسان  ناراحتیأمنش. شود  میدرگیر شدن انسان با دیگران
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مان احساس   دھد ما از زندگی ای اجازه نمی ظه است و اینکه لح"شسیری ناپذیر بودن"، یکی دیگر از خصوصیات نفس. است

 یقت است و حقۀای است که منعکس کنند ھمچون آینهروان انسان .  درونی داشته باشیمِلذت و سرخوشی و شادمانی

 عشق را در ۀش چشم خار و خاشاکی که جلوی جوش. شده استھست،" نفس"و زنگار که ھمان گرفتار خار و خاشاک 

  .رون من گرفته استد

. آنھا را کنار بزنیم ،شناخترا بشناسیم که چه چیزھایی ھستند و بعد از یا ھمان خصوصیات نفس باید اول این زنگارھا ــ 

تواند   نفس را ببندی، آن موقع است که روح و روانت میِ اگر دھان.روند ، زنگارھا کنار میرف ھمین شناخت و آگاھیِص

  .بدرازھای عشق را در بیا

***  

گوش کردن و شنیدن ــ سمبلیسم  آب حیوان ــ معنویت ــ وصف حال ــ ت ــ عشق ــَمثنوی ــ فقر ــ عرفان ــ دوئی :موضوعات

ــ سمبل و نماد ــ تأویل ــ ھرمنوتیک ــ قصه و تمثیل ــ معنی ــ ھزل ــ عاقل ــ جاھل ــ زبان حال ــ اھل جدل و بحث ــ نفس 

سوز ــ دوزخ وش ــ ْ وصیات نفس ــ سیری ناپذیر ــ خلق آگاھی ــ خصنور حقیقت ــ ھویت فکری ــ نو شدن ــــ خشم ــ آینه ــ 

 .ارزش ــ مقایسه ــ مکر نفس ــ اشارت درونی

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

  ُز آن که زنگار از رخش ممتاز نیست  از نیست؟ّمَ دانی چرا غات آینه

َّكال"اقتباس از آیۀ  ْبل َ َران َ ٰعلى َ َ ِقلوبھم َ ِ ُ ُكانوا َّما ُ َيكسبون َ ُ َِ ، .) است نھاده زنگار ھایشان دل بر اند کرده آنچه بلکه نیست، چنین (،"ْ

  .)14ّمطففین، (

**  

  خبر از نو شدن اندر بقا بی  شود دنیا و ما َھر نفس نو می

ْعمر   نماید در جسد ری میَستمُم  رسد ھمچون جوی، نو نو می ُ

َأفعیینا"اشاره به آیۀ  ِ َ َ ِبالخلق َ ْ َْ ِاألول ِ َّ َ ْبل ْ ْھم َ ٍلبس ِفي ُ ْ ْمن َ ّ ٍخلق ِ ْ ٍجديد َ ِ  لکهب ،]ھرگز [بودیم؟ درمانده نخستین ِآفرینش در آیا (،"َ

َوترى" و عبارت قرآنی )15، "ق("، ).دارند بھهُش و شک جدید ِآفرینش از ایشان َالجبال ََ َ ِ َتحسبھا ْ ُ َ ْ ًجامدة َ َ ِ َھي َو َ ُّتمر ِ ُ َّمر َ َ 

ِالسحاب َ   .)88نمل، (، ...)آنکه ھمانند حرکت ابر، حرکت داردنگاری و حال ِ بینی و آنھا را ساکن اھا را کوهو  (،..."َّ

**  

ِھل م: اش نعره زنان معده  شیدِک رَا لقمه کرد و دَعالمی ر   َ مزیدْنَ

َيوم"برگرفته از آیۀ  ُنقول َْ ُ َلجھنم َ ََّ َ ِھل ِ ِامتألت َ ْ َ َ ُوتقول ْ ُ َ ْھل َ ٍمزيد ِمن َ ِ  ھم باز آیا گوید و شدی؟ رُپ آیا گوییم جھنم به که روزی (،"َّ

 .)30، "ق("، )ھست؟ بیشتر

  

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

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

com.persiangig.Masnawi 
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