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  22جلسه 

 1227، بیت دفتر دوم

 :"ده ای بر سر راه، برکناربن را که نشانفرمودن والی آن مرد را که این خ"داستان 

  مقدمه ای در باب کتاب مثنوی

  رجه ای کن در جزیره مثنویُف                گر شدی عطشان بحر معنوی       

   را معنوی بینی و بسمثنوی              س    َففرجه کن چندان که اندر ھر َن

  مثنوی دکان فقر است ای پسر            ھر دکانی راست سودائی دگر          

ن موضوعات را پیدا  شده اید، در مثنوی ایمورد معنویت بدانید و طالب آندر این ابیات، مولوی بیان می کند که اگر می خواھید در 
منظور از . منظور از فقر، فقر مادی و نداشتن رفاھیات نیست! ند، فقر استآن چیزی که مثنوی به تو ھدیه می کخواھید کرد و 

 باشد، چیزی که در  است که اگر این امر تحقق یابد و در درون انسان منی وجود نداشته" من" خود و نبودن فقر در مثنوی، فنای
  .آن می ماند، عشق است

   حرف کھنبین در تِن نو روِح            آب حیوان خوان، مخوان این را سخن 

 تنھا یکسری سخن و  اما این کتاب،یدر عوام پسند و معمولی به نظر می آمثنوی در نگاه اول یک سری داستانھای کھن و در ظاھ
آب حیوان اشاره دارد به داستان خضر (ه تو زندگی معنوی جدید می بخشد می ماند که ب" آب حیوان"داستان نیست بلکه مثل 

 مثنوی حرف ھای عرفانی خود را که بسیار .) بوده است]انسان زندگی جاوید می بخشیدهکه به [بال آب حیوان پیامبر که به دن
  .سودمند می باشد در قالب داستان ھا و تمثیل ھای کھنه ارائه می کند

ز ا( در حال زندگی کردن شه نو بودن و پویا و در جریان یا به عبارتی ھمییا ھمان زندگی جاوید، منظور زندگی روانِی" آب حیوان"
  .ستا) لحاظ روانی و درونی

   کز حکایت ما حکایت گشته ایم                ما چه خود را در سخن آغشته ایم  

        وصف حال است و حضور یار غار                 این حکایت نیست پیش مرد کار  

  ر حسرت فھم درستردم اند   ُم             این چه می گویم به قدر فھم توست

 بیان می کند در حقیقت داستان و افسانه نیست بلکه شرح حال تک تک  داستان ھا و حکایتھایی که مولویو باالخره اینکه، این
که ھر آنچه ھم متوجه شود ( متوجه می شود دش از مثنوی درس می گیرد و مثنوی به اندازه فھم خوانسانھاست و خوانندۀما 

 ).ارزشمند است

***  

 قت نقد حال ماست آنتان این داستان          خود حقیبشنوید ای دوس

  1227بیت دفتر دوم، 

 )خالصه داستان بصورت نثر و توضیحات مربوطه(

             .یک فردی بود که به اصطالح در میان راھی که رفت و آمد می کرد یک بوته خاری کاشته بود و درخت خار رشد کرده بود
                                                  .، سر راه ھست و ھم تو را و ھم ما را اذیت می کندی گفتند که خار را بکندیگران به او م

ھر روز بزرگ و بزرگ تر می شد و نه تنھا پای آن فرد را آسیب می رساند، بلکه پای خلق ھم از آن خار زخمی و پرخون می خارُبن 
  .شد

  پای خلق از زخم آن پرخون شدی                  زون شدی   ھر دمی آن خاربن اف
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، خاربن سمبل نفس ھست و نفس نه تنھا برای خود فرد مضر ھست و اولین و بیشترین آسیب را به خود ما می در این داستان
می رسانم، به شکل ھای  در روابط، من به دیگران آسیب مثًال ... را نصیب دیگران ھم می کندیشتی و رنج ھا بلکه بدبخ،رساند
 ...ف نیش می زنم ومختل

   پای درویشان بخستی زار زار                     جامه ھای خلق بدریدی ز خار  

  ...القصه

و این روز و آن  .نممرد ھم می گفت که باشد، یک روزی می َک. حاکم شھر ھم به این مرد گفته بود که این خار را از سر راه بَکن
ه می  به او گفت که ای کسی که مدام خلف وعده می کنی، در کار و دستور ما تعلل نکن و بدان تو کروزی حاکم. روز می کرد

 پیر و ضعیف ،که می گذرد این خار و درخت بد، جوان و قوی تر می شود و خارکننم، ھر روز  بر می َکگویی فردا و فردا این خار را
  .تر

  نده، پیر و مضطر  می شودَنوین َک                    آن درخت بد جوان تر می شود  

  خارکن در پیری و در کاستن                    ت و برخاستن        َوخاربن در ُق

  خارکن ھر روز زار و خشکتر                خاربن ھر روز و ھر دم سبز و تر    

  ر روزگار خود مَبزود باش و                        جوانتر می شود تو پیرتر     او

نم، آن کار را  اینست که می گوید فردا این کار را می کاز حیله ھای نفس. ست ا"به فردا افکندن کارھا"یکی از خصوصیات نفس، 
تو پیرتر  .ش نکنی فردا دیر استیاگر امروز چاره ای برا. که فردا دیر استن  بَک، ھمین امروز ریشه اش رااینجا می گوید. می کنم
  .ی، قدرت ات کمتر می شود و او قوی و قویترمی شو

  :در اینجا اصل داستان تمام است، مولوی در چند بیت، سمبل ھای داستان را باز می کند

    بارھا در پای خار، آخر زدت              خاربن دان ھر یکی خوی بدت        

  س آمدی  حس نداری سخت بی ح                بارھا از خوی خود خسته شدی  

  ب خویش و ھر بیگانه ایا  تو عذ                غافلی، باری ز زخم خود نه ای    

 ھم ھمین ًاواقع . که تو االن داری باعث شده که از خوی خودت خسته بشوی ای این خوی تو، این وضعیت روحی روانیمی گوید
بخاطر  .انگار ھمیشه در یک حالت گرفتگی و ماللت ھستیم ...ما اگر دقت کنیم از وضعیت روانی مان یک نوع کراھت داریم .است

 .نکه حس ھای تازه مان از بین رفته استای

  .غافل ھستی که این وضعیت باعث عذاب بیشتر خودت و دیگران است

  :ارائه می دھد) خاربن روانی(دو راه حل برای رھائی از این خاربن ، در ادامه مولوی

  نَک خیبر ِباین دِرتو علی وار                            یا تبر برگیر و مردانه بزن     

  وصل کن با نار نور یار را                  بن وصل کن این خار را      ُلیا به ُگ

  . رھا بشویو از اومی گوید یک راه اینکه ریشه کنش کنی 

  . ریشه کن کرد و از او رھا شدا، چون در نھایت باید نفس ر ھست برای راه اولیراه حل دوم که باز راه حلی

 دست انسان می دھد و آن این است که این ،ی ریشه کن کردنا بر راراه حل دوم کمی لطیف تر و ساده تر است و به مرور آن تبر
عنی فرد یا نور یار ی .ته رفته این خار تبدیل به گل شود و این آتش را کنار نور یار بگذاری و رف، وصل کنیل پیوند بزنیخار را به ُگ

  .از نظر روحی روانی سالم ھستند .افرادی که در اصالت انسانی شان ھستند

    آب رحمت بر دل آتش گمار             گر ھمی خواھی تو دفع شر نار      

  ز آنکه تو از آتشی او، آب جو            بس گریزان است نفس تو از او         
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  بایدش برکند و در آتش نھاد                        تاد       ِف درخت تن رم در بیِخِک

  :ابیات کلیدی مثنوی ھم ھستند، می آیدچند بیت، که از داستان  در ادامۀ

  آفتاب عمر سوی چاه شد             ھین و ھین ای راھرو، بی گاه شد      

  م کشتتا به کلی نگذرد ایا      شت               ِذ که فرداھا ُگ فردا ھین مگو

  ستاکھنه بیرون کن، گرت میل ُنوی              پند من بشنو که تن، بند قوی است    

ز جاھا در مثنوی ست به انسان ھشدارھایی می دھد و مانند خیلی اات با لفظ ھین و ھین که لفظ ھشدار مولوی در این ابیا
  ایناگر میل .خر می گوید عشق کیفیت تازگی و نوئی داردبیت آ در مصرع دوِم.  انسان و بیدار کردن او می کندسعی در ھی زدن

  .ست چون ھمه از حافظه و گذشته نشخوار می کندنفس، کھنه ا .نفس و کھنگی را بیرون کننوئی و تر و تازگی را داری، 

   ُبخل تن بگذار و پیش آور سخا                 ر زر برگشا             بند و کف ُپلب ب

  لهن صبر است به امر ِاَسوین َر             ین عالم چو چاه      سنی و ایوسف ُح

 و طنابی  رفته ایمدر این چاهما . و عالم نفس مثل چاه ھست) قیقتیوسف سمبل زیبایی و ح(ما انسانھا مثل یوسف ھستیم 
 طناب صبر را سفت بچسب و ،افتاده از فطرت خویش ای انسان دورپس ای یوسف،  .که ما را از این چاه نجات می دھد صبر است

  .از آن غافل نشو تا دیر نشده است

   بھم آمیختندفضل و رحمت را                             ن آویختند   َسحمدهللا کین َر

   عالم بس آشکار ناپدید                              تا ببینی عالم جان جدید    

  

 شده پنھان بس ھست جھان وان                 شده ھستان چون نیست جھان این

  اوست اصل و مغز است پنھان وانکه       پوست    و است کار بی است کار بر اینکه

 اگر از نفس خالصی پیدا  واقعیست و وقتی من گرفتار نفس ھستم نمی توانم آن را ببینم،حقیقت آن جھانی است که ھسِت
این جھانی که وجود ندارد ما فکر می کنیم ھست، یعنی ھمین جھان اعتباری، . فیت زیبای درون یا حقیقت می رسیمکنیم به کی

 یک واقعیت راه رفتن فیزیکی ، در راه رفتن یک شخصمثًال .جھان خیالی، جھانی که ما در آن پدیده ھا را دو تا یا چند تا می بینیم
ھمین چسباندن یک صفت،  . راه می رودشخصیتبی   چه با شخصیت یا مثًال،ھست و یکی اعتباری که به آن می چسبانیم

در بیت دوم ھم می گوید کسانی که در راستای امور  . مصرع اول ھست که می پنداریم واقعیت است نیسِتھمان جھاِن
  !ستند و مشغولند در حقیقت بیکارنداعتباری در کار ھ

  

 :داستان، آمده است متن خالصه شده ،پاییندر 

   خاربنمیان ره نشاند او در         ن       خوش ُسُخشِتُرھمچو آن شخص ُد

  ندَکن این را َنبَکبس بگفتندش                       ره گذریانش مالمت گر شدند        

  پای خلق از زخم آن پرخون شدی                    ھر دمی آن خار بن افزون شدی     

  پای درویشان بُخستی زاِر زار                       جامه ھای خلق بدریدی ز خار     

  گفت آری بر کنم روزیش من                   چون به جد حاکم بدو گفت این ِبکن  

   او محکم نھادشد درخت خاِر                          مدتی فردا و فردا وعده داد       

   واپس مَغژپیش آ در کار ما                 ژ        گفت روزی حاکمش ای وعده َک
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  روزی که می آید زمانکه به ھر                        تو که می گویی فردا این بدان     

  وین َکَننده پیر و ُمضطر می شود                     این درخت بد جوان تر می شود     

  تنخار کن در پیری و در کاس                       خار بن در قوت و برخاستن         

  خارکن ھر روز زار و خشکتر                     خاربن ھر روز و ھر دم سبز و تر    

  زودباش و روزگار خود َمَبر                         او جوانتر می شود تو پیرتر        

  بارھا در پای خار، آِخر َزدت                     خار بن دان ھر یکی خوی بدت       

  حس نداری سخت بی حس آمدی                  خوی خود خسته شدی       بارھا از 

  تو عذاب خویش و ھر بیگانه ای                    غافلی باری ز زخم خود نه ای        

   خیبر بکنتو علی وار این دِر                                 یا تبر برگیر و مردانه بزن     

  وصل کن با نار نوِر یار را                       ن این خار را      لُبن وصل کیا به ُگ

  وصل او گلشن کند خار تو را                            تو را          تا که نوِر او ُکشد ناِر

  آب رحمت بر دل آتش گمار                   گر ھمی خواھی تو دفع شر نار        

  زانکه تو از آتشی، او آب جو                   از او         بس گریزان است نفس تو 

  بایدش بر کند و در آتش نھاد                      رم در بیٍخ درخت تن فتاد             ِک

  آفتاب عمر سوی چاه شد                   ھین و ھین ای راھرو، بی گاه شد    

   کشتایامتا به کلی نگذرد                   ِذشت       ھین مگو فردا که فرداھا ُگ

  کھنه بیرون کن گرت میل نوی است             پند من بشنو که تن، بند قوی است        

  اُبخل تن بگذار و پیش آور سخ                    ر زر بر گشا              بند و کف ُپـلب ب

  وین َرَسن صبر است بر امر ِاله                یوسف ُحسنی و این عالم چو چاه       

  ه شده ست بی َگ،از رسن غافل مشو             دست              یوسفا آمد رسن در زن دو

   بھم آمیختندافضل و رحمت ر                حمَد لّله کین رسن آویختند                   

  !عالِم بس آشکار ناپدید                             تا ببینی عالِم جان جدید          

  و آن جھان ھست بس پنھان شده         این جھان نیست چون ھستان شده            

   مغز و اصل اوستاستوانکه پنھان         بی کار است و پوست      ،اینکه بر کار است

                                     *** 

  :دھدرائه می گفتیم مولوی دو  راه حل ا 

  نَک خیبر ِباین دِرتو علی وار                        نه بزن               یا تبر بر گیر و مردا

   یار رار نوِروصل کن با نا                      ن وصل کن این خار را        لُبیا به ُگ
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 در متن خالصه شده امه داستان می آورد که بخشی از آنھاابیات و مثال ھای بسیاری در اد" وصل کردن خار به گلبن"که در مورد 
 :ابیات داستان آورده شد و در ادامه ھم ابیاتی دیگر را در این زمینه مرور می کنیم

  شتن آتش بمؤمن ُممکنستک                           تو مثال دوزخی او مؤمنست     

  دد ز بیم  گرگرکو بمؤمن البه                           مصطفی فرمود از گفت جحیم   

   نارم را ربودھین که نورت سوِز                          گویدش بگذر ز من ای شاه زود  

  زانک بی ضد دفع ضد ال ُیمکنست                             نست    نار، نور مؤمپس ھالِک

   این ز فضل،کان ز قھر انگیخته شد                           ضد نور باشد روز عدل          ،نار

  آب رحمت بر دل آتش گمار                        گر ھمی خواھی تو دفع شر نار   

 آب حیوان روح پاک ُمحسنست                              رحمت مؤمنستچشمۀ آن آِب

 

*** 

 ــ روابط ــ به فردا افکندن گرفتار نفســ حیله ھای نفس ــ فقر در مثنوی ــ فنای خود ــ عشق ــ آب حیوان ــ نفس  :موضوعات
فیت زیبای درون ــ جھان کی نوئی ــ صبر ــ انسان دور افتاده از فطرت ــ  وکیفیت تازگیکارھا ــ گرفتگی و ماللت ــ وصل ــ نور یار ــ 

  .اصالت انسانی ــ بند قویخیالی ــ تن، 

 

*** 

http://www.panevis.net/molana/masnawi22.htm     لینک جلسه مربوطه 

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

  

***  

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

  ُبخل تن بگذار و پیش آور سخا                        بند و کف ُپر زر بر گشا     لب بـ

  بر نخاست فرو شد  شھوتھر که در                     شھوتھا و لذتھا سخاست    ترِک

  وای او کز َکف چنین شاخی بھشت               این سخا شاخیست از سرو بھشت 

  برکشد این شاخ جان را بر َسما                این ترک ھوا           ُة الُوثقاستُعرَو

 ،"َوِة اْلُوْثَقىٰ َلا انِفَصاَم َلَھا ۗ َواللَّـُه َسِمیٌع َعِلیٌم َسَك ِباْلُعْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِباللَّـِه َفَقِد اْسَتْم َفَمن َيْكُفْر"... قرآنِیاقتباس از عبارت 
 و به خداوند ایمان آورد، به راستی که به دستاویز استواری دست زده است که پس ھر کس که به طاغوت کفر ورزد،(...
  )256بقره، ( ،).ستی ندارد و خداوند شنوای داناستگس

و ھر کس روی دلش را ( ،"  َوِة اْلُوْثَقىٰ ۗ َوِإَلى اللَّـِه َعاِقَبُة اْلُأُموِر ْم َوْجَھُه ِإَلى اللَّـِه َوُھَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوَمن ُيْسِل" و آیه 
 ،).د است، و سرانجام کارھا با خداون زده استستی که دست در دستاویز استواریبه سوی خداوند نھد و نیکوکار باشد، به را

 )22لقمان، (

** 
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  حس را آن نور نیکو صاحبست                 َبستسوی حسی رو که نورش راِک

  این بود نوُر علی نور معنی        نور حس را نور حق تزیین بود                   

   نوِر حقش می َبرد سوی ُعلی            نوِر حسی می کشد سوی َثری           

نور در (... ،"ُب اللَّـُه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس ۗ َواللَّـُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم ِه َمن َيَشاُء ۚ َوَيْضِر  ۗ َيْھِدي اللَّـُه ِلُنوِر  َعَلىٰ ُنوٍر نُّوٌر"... عبارت قرآنِیاقتباس از 
چیزی   به ھرثلھا را می زند و خداوندنور است، خداوند به نور خود ھر کس را که خواھد ھدایت کند، و خداوند برای مردم این م

  )35 نور،( ،).داناست

** 

  :گوید یا در ادامه می

  قَبکاِر حق بر کارھا دارد َس                          گفت حق      ما َرَمیَت ِاذ َرَمیَت

 نکشته اید پس شما آنان را( ،..."َمىٰ َمْیَت َوَلـِٰكنَّ اللَّـَه َر ْیَت ِإْذ َرَم َفَلْم َتْقُتُلوُھْم َوَلـِٰكنَّ اللَّـَه َقَتَلُھْم ۚ َوَما َر" اقتباس از عبارت قرآنِی
...)  که تیر می انداختی بلکه خداوند بود که می انداختیون تیر انداختی به حقیقت تو نبودبلکه خداوند آنان را کشته است، و چ

   )17انفال، (

** 

  دَنبر َسر ما سایه کی افَک               د                 برَکَنوھھا راچون قیامت ک

 که کوھھا را به حرکت درآوریم )آید(و روزی ( ،" ِمْنُھْم َأَحًدا َناُھْم َفَلْم ُنَغاِدْر َزًة َوَحَشْر َض َباِر ى اْلَأْر  اْلِجَباَل َوَتَر َوَيْوَم ُنَسیُِّر" الھام از آیات
  .)47کھف، ( ،).نگذاریمو  آوریم و ھیچکس از آنان را فرو زمین را آشکار و ھموار بینی و آنان را گرد

  )5 واقعه،( ،).و کوھھا سخت خرد و ریز شوند( ،"َوُبسَِّت اْلِجَباُل َبسا "  آیهو 

** 

  : در ادامه ھمین داستان1346بیت 

  روھا یک رنگ گردد انَد پیس                     ّم رنِگ ھو        ھست ُخِصبغُة اهللا

وند خوشا نگارگری الھی، و چه کس خوش نگارتر از خدا( ،"ِصبغَةاهللا و من َاحسُن ِمَن اِهللا صبغَة و نحن لُه عابدوَن" از آیهاقتباس 
 )138بقره، (، ).است و ما پرستندگان او ھستیم

** 

  :و این ابیات

  تن ز آب حوض دلھا پاک شد                         دل ز پایۀ حوض تن ِگلناک شد  

  ھان ز پایۀ حوض تن می ُکن حذر                         پایۀ حوض دل َگرد ای پسر  گرِد

  برزٌخ ال یبغیاندر میانشان                         بر بحر دل بر ھم زنان       بحر تن

خی در میان آنھا برز .دو دریا را که به ھم می رسند در آمیخت( ،"اِنَزٌخ لَّا َيْبِغَی َبْیَنُھَما َبْر* ْيِن َيْلَتِقَیاِن  َج اْلَبْحَر َمَر" برگرفته از آیاِت
  )19  - 20حمن، الّر(، ).است که به ھمدیگر تجاوز نکنند

  

  :از خالصه برداری و تنظیم
notehaftom@gmail.com  
Masnawi.persiangig.com 

mailto:notehaftom@gmail.com

