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   دومجلسۀ

  

   ماست آنِ حالِخود حقیقت نقد                              بشنوید ای دوستان این داستان

  تقلید راِتا بدانی آفت                     را )بیم دادن(  تھدیدِبشنو این قصه، پی

ز جھت بیم دادن تو از تقلید و من این داستان را انظورش این است که آورد و م ین بیت را قبل از شروع داستان میمولوی ا
  .کنم تا اینکه تو را متوجه آفت و مضرات تقلید کنم ن میتوریته بیاُخودباختگی به ا

، با یکدیگر در رابطه ھستنداین دو است و  " نفس"و از طرف دیگر " عشق"ترین مطلب در عرفان، از یک طرف  ترین و اصلی محوری

ھا  توریتهُتسلیم در برابر ا و یخودباختگ، تقلید.  فرصت تجلی پیدا کند،از این جھت که نفس باید زائل شود و از بین برود تا عشق

 خصوصیات نفس در  شناختن.کند آن را بیان می" ھیمۀ صوفیَصوفی و ب"داستان  که مولوی در ھمین از خصوصیات نفس است

با به این صورت  و  به درون خودمان توجه داشته باشیم.ا از نزدیک بشناسیم و لمسش کنیمشود که آن ر خودمان، باعث می

 .خود به خود زوال پیدا خواھد کرد  نفس،وصیاتشناخت این خص

   به بعد514بیت دفتر دوم، 

  )خر، چھارپا: ھیمهب( ": سماعِھیمۀ مسافر را جھتَ ب، صوفیانِفروختن"

از این داستان، در چندین داستان قبل .  آب و علف دادبه خر و درا داخل آخور بر) شَبَرکَم( به خانقاھی رسید و خرش ای صوفی

نه چنان ": گوید دھد، و در اینجا می ن صوفی به چھارپایش آب و علف نمیکند که برخالف ای صحبت می صوفی دیگری مولوی از

  .دھد ین صوفی به چھارپایش آب و علف میبرعکس او، ا، یعنی "صوفی که ما گفتیم پیش

  ست احتیاط؟ چه سود ا،چون قضا آید                       )خطا(ُھو و خباط  َاحتیاطش کرد از س

حال ببینیم جریان چه . ی نداردا آید احتیاط کردن دیگر فایده گوید وقتی که قضا می ، اما مولوی می تا خطا نکندصوفی احتیاط کرد

  :شود می

  بیرُ یًفراُعی کَ یَْن أٌقرَف َکاد بودند و فقیر                 ) گرسنگی(صوفیان در جوع 
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   دردمندِ آن فقیرِ      بر کژی                   ندَخَ ھین م، که تو سیری،ای توانگر

فقر به  نزدیک است وقتی که فقر بیاید،: "به این معناست کهبیت اول،  ِمصرع دوم. بردند صوفیان در فقر و گرسنگی به سر می

  ."کفر بینجامد

ۀ ما را که تازه از سفر رسیده بود  قصِصوفیخر قصد داشتند  گرسنگی ِرَصوفیان خانقاه، فقیر بودند و به ھمین دلیل از س

  .بفروشند

ُ مرداری مبا،کز ضرورت ھست   الحَبس فسادی کز ضرورت شد ص                         ح     ُ

بسیاری از کارھای فساد، از . شود میقابل خوردن ھم  ُ که ضرورتی پیش بیاید، حتی مردار وقتیگوید میمولوی در این بیت 

  .شود میضرورت، نیکو شمرده 

در خانقاه، . و خانقاه را روشن کردندسور و ساتی به پا کرده .  آن غذای لذیذی فراھم کردندِا پول رفتند و خر را فروختند و بفیانصو

صوفیان ھمه جمع امشب . ماع و رقصی برپا شودَت سقرار اسشب غذای چرب و نرم و لذیذی داریم و له افتاد که امِلوِغوغا و و

  :گفتند صوفیان با خودشان می! ھستای  ھستند و پرخوری

  چند؟) گدایی کردن(وزه ریَداین ل و چند از این زنبی  چند؟                  از این سه روزه ،چند از این صبر و

ِکه معموال صوفیان اھل طریقت که خی ای روزۀ سه روزه: روزه  سه(  ماه ھم، سیزدھم، چھاردھم و پانزد اھل ریاضت و صفای باطن ھستندلیً

 .)گیرند قمری می

به این .  گذاشته استتأثیرتصوفه ُبر مھای راھبان بودایی که  کی از آیینرسمی است برگرفته از ی .زنی صوفیان  رسهَ رسم پاشاره دارد به: ریوزهَد(

 اما او این .دادند  او پول میر خواندن و مردم ھم بهھا و شع به گشتن در کوچهکرد  میشروع و انداخت  میشکولی بر دوش َ ک،صورت که صوفی

 زدن ھم   پرسهحاصطال. کرده است اد فقیر، خرج میداده و او ھم آن را برای تھیدستان و افر ُکرده، بلکه آن را به مراد می میپول را خرج خودش ن

  ).رود، از ھمین جا آمده است که امروزه به کار می

شکول َ چقدر گدایی کنیم و کروزه بگیریم؟ چقدر فقر و گرسنگی بکشیم؟صبر کنیم؟ چقدر چقدر  :گفتند صوفیان با خودشان می

 آدم ھستیم و جان داریم، ما ھم.  داریم به ما روی آورده و مھمان شانسی به ما رو کرده است، دولتیدست بگیریم و بچرخیم؟

  .خواھیم سماع و جشنی به پا کنیم امشب می

  کان که آن جان نیست، جان پنداشتند                               کاشتند    باطل را از آن میِتخم

یعنی قدرت (د دادن پنداشتند و به آن اھمیت می جان می را  که آنچه که جان نبود،کردند ان از آن رو این خیال باطل را میصوفی

اه دوری آمده بود و خسته که از رِ داستان ما ھم ِ صوفی.)پنداشتند جسمانی و پرورش روح حیوانی را، جان و حیات حقیقی می

  وقت اینب کنم، پس چهََراگر من امشب نخواھم شادی و ط: گفتبا خود به او میل دارند، نسبت رسند و  به او می و دید که ،بود

  کار را بکنم؟

ای لذیذی لوت یعنی غذ با پولی که از فروش خر به دست آورده بودند و آن سور و سات را به پا کرده بودند،  آن صوفیانخالصه

ِ آن گرد پا کوفتن آنھا، که از سر اشتیاق و وجد بود، مانند دود .َگرد برخاست ،انقاه خِتا سقف. سماع را شروع کردندخوردند، و  ِ َ

   .آشپزخانه، باال رفته بود

ّجده، صفَه به سَگ      وفتند                   ک یم مَدَقافشان ْ دست گاه   )خانقاه ِکف: هّفُص( روفتند ه را میُ

ِجده کردن، کف کردند و گاھی با س افشان پایکوبی می  که گاھی دستکند میمولوی در این بیت، وضعیت سماع را توصیف 

  .کردند خانقاه را جارو می

ْ     ز آن سبب صوفی بود بسیار دیر یابد صوفی، آز از روزگار                            َ   )بسیار خورندهُپرخوار، ( وارخُ

  )گدایی کردناز کنایه ،  الباب کردنُقَد( قَ داز ننگِاست او فارغ  دْ خور   سیر       حق                 ِ کز نورای یمگر آن صوفجز 

یعنی فقری که آنھا در آن به سر . آورد میُخوار است که مرادش را از روزگار، دیر به دست  به این خاطر صوفی بسیارگوید می

رسنه ھستند و تا به این صوفیان گ . اینقدر عجله کنند و ھول بزنندکنند می که اگر به چیزی دست پیدا دشو می، باعث برند می

 .رسند دیر به مرادشان میاز ھمین رو چنین افرادی  .کنند میُ و پرخوری شوند میور  به آن حمله، کنند میع َ طمرسند میچیزی 

 چنین انسانی ِ روحی روانیِ نورِ این حالت.شود میقت و عشق برخوردار که از آن نور باطنی و روانی، حق، حقیمگر آن کسی 

مولوی در جاھای دیگر، به خصوص در غزلیاتش ھم به این موضوع اشاره . گذار خواھد بودتأثیرھم او حتی در وضعیت جسمی 

  ." جان استِمن نور خورم که قوت"": خورم، غذای من نور است ن نور میم "گوید می که کند می

َقوت حیوانی مر او را ناسزاست                خداست              ِ بشر، نورِ اصلیِقوت ِ  

  ِ آب و گلازَ خورد او روز و شب و   ک              تاد دل                لیک از علت در این اف

  ِ در قوت مرض آورده استْروی                   ُا فرامش کرده است     ِقوت اصلی ر

***  
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ھای سبک  ھا و حالت ، نشئهھا خواھد بگوید من از کیفیت ه میخورد، بلک آن معنا نیست که غذای معمولی نمیالبته این به 

ھایی در درجات  چنین حالتبه ما نیز گاه و بیگاه اگر به درون و حال خودمان دقت کرده باشیم، . روحی روانی برخوردار ھستم

  .دھد می روحی به ما دست ِحالت سبکیاین ھا  به عنوان مثال صبح. کنیم میکی ، احساس سبدھد میتر دست  پایین

  )بیت مشھور مثنوی( ندَزی ِدر دولت او میباقیان                       ند       َ، اندکی زین صوفیاز ھزاران

  : به داستانگردیم میبر 

رسم بوده و ھست .  شروع به زدن یک ضرب سنگین کردطربُ، مشد میوقتی که سماع از اول به پایانش رسید و داشت تمام 

ُ و سماع رو به پایان است، به عنوان حسن ختام سماع، مطربان شروع به زدن ضرب خیلی کنند میکه ھنگامی که سماع 

  .رسد می، که با پایان یافتن دف زدن، سماع ھم به پایان کنند میَسنگینی با دف 
  ) کردھمراه(مله را انباز کرد ُج ،) گرمِمَد(َزین حراره                        فت آغاز کرد       خر برفت و خر بر

   خر رفت و خر رفت ای پسر،زنان َ  کف         ر                     َحَکوبان تا س زین حراره پای

       )ناله کردن، در اینجا آواز خواندن: َحنین( نینَر ح خر برفت آغاز کرد اند                   صوفی ھمین            ِاز ره تقلید، آن

َو از این دم گرمی که مطرب گرفته بود، ". خر برفت و خر برفت و خر برفت: "طرب شروع به خواندن کرد و حرفش ھم این بود کهُم

ِ صوفی .خواندند می و تا سحر این را "!!خر برفت و خر برفت و خر برفت ": گرم ھمراه شدند و ھمراھی کردند کهِھمه با آن دم
  !مراھی کرد و خواندھبه تقلید از آنھا ن ھم داستا

را ترک کردند و  خداحافظ و خانقاه ،"عداِلوَا ": ھمه گفتند.آن شب و آن نوش و جوش و سماع تمام شد و صبح شد ،...خالصه

اش بیرون آورد و در حالی که   حجرهلباسش را از. ش کردھای  به تمیز کردن لباس خانقاه خالی شد و صوفی ماند و شروع.رفتند

که به ھمراھانش که کرد  عجله می. رفتبه سراغ خرش ، را با او ادامه دھدسفرش  کهبود به دنبال کسی  بود یعنی جو ھمراه

به سیراب نشده و   خرًحتما دیشب: با خودش گفت. داخل آخور رفت، ولی خر خود را پیدا نکرد. زودتر از او رفته بودند، برسد

  .ھمین خاطر خادم خانقاه، خر را برده است تا به او آب بدھد

  ...القصه

  خاستِنگی بریش بین، ج: گفت خادم      خر کجاست؟             ،خادم آمد، گفت صوفی

با این ! گاه کنیعنی مرد حسابی را ن "ریش بین"! (اش را نگاه کن  ریش:خر کجاست؟ خادم گفت: خادم آمد و صوفی به او گفت

 وقتی که خادم .دھیم فی مسخره است؟ در ادامه توضیح می حرف صو،، حال چرا از نظر خادم!)زند میای  ش چه حرف مسخرهری

  : صوفی رو کرد به خادم و گفت.این را گفت، با ھم شروع به دعوا کردند

  ما ل کردهِکَّوُمن تو را بر خر م             ام             ردهُ من خر را به تو بسپ:گفت

  ِباز ده آن چه فرستادم به تو       تو               از تو خواھم آن چه من دادم به

  چه بسپردم تو را واپس سپارآن                         ت میار    ّبحث با توجیه کن، حج

  ُ         بایدش در عاقبت واپس سپرد    ُ چه برد        گفت پیغمبر که دستت ھر

به نزد قاضی برویم و دعوایمان را . خانۀ قاضیآن ھم  اینک من و تو و ،راضی نیستیبرگرداندن خر من شی، به و اگر از سر سرک

  .ریمپیش او بب

، مرا دادم نمیدیشب من به این دلیل خر را به صوفیان دادم که آنھا به من حمله کردند و اگر من خر را به آنھا  :خادم ھم گفت

  :دامه داد و ا.کشتند زدند و می میکتک 

  ، جویی ز آن نشان؟اندر اندازی و             ان    َکربُ گِمیان) جگر و دل و قلوه(دی َْنب گرِتو ج

  ای؟ دهپژمرۀ  گرب، صد سگِپیش       )نان  ن، قرصِگردۀ نا(؟ یا ردهِ صد گرسنه گِدر میان

ای و بین صوفیانی  منطقی نیست که تو خری را آورده! ی؟گرد اندازی و باز ھم به دنبالش می ھا جگر و دل و قلوه می میان گربهتو 

 درست مثل این است که میان صد گرسنه، قرص نانی بیندازی یا ،این کار! یا ه و رفتیا هکردکه فقیر و گرسنه ھستند رھایش 

  :جواب گفتصوفی ھم رو کرد به خادم و در . آید می، معلوم است که چه بالیی سرش  گربۀ رنجوری را رھا کنی،پیش سگ

ِ خون من مسکین شدندِقاصد                          ندَدَبستً گیرم کز تو ظلما :گفت ِ  

  نوا؟  ای بیبرند میکه خرت را                                    مرا  مر نگویی،تو نیایی و

...  

حواست باشد که خرت را دارند ! که ای فالنی گفتی می و به من آمدی میفرض کنیم که خر را به زور از تو گرفتند، تو نباید 

آن .  به جای آن پولش را به من برگرداننداگر نه و الش بروم و خر را از او پس بگیرم،تا اینگونه ھر که خر را برده به دنب! ؟برند می
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 من چگونه اند،  آنھا رفتهھمۀکه م بدھم، اما اکنون  انجاتوانستم می، من خیلی کارھا  و نرفته بودندموقع که آنھا حاضر بودند

  افتد؟ و ادامه داد که چرا نیامدی و به من نگفتی که چنین ظلم وحشتناک و مھیبی دارد اتفاق می پیدایشان کنم؟

َی برم؟                      که را قاضمن که را گیرم؟   مَرَاین قضا خود از تو آمد بر سَ

  ؛گوید میحال ببینیم خادم چه 

  تا تو را واقف کنم زین کارھا                ن بارھا                   وهللا آمدم م:گفت

  !تر ، با ذوق    از ھمه گویندگان            خر رفت ای پسر     کهگفتی  میھ تو

  است") آگاه"در اینجا به معنای ( مردی عارف ،    زین قضا راضی است         خود واقف است      گشتم که او باز می

، اما دیدم که تو خودت مشغول رقص برند می تا به تو بگویم که جریان چیست و خر تو را دارند وهللا من بارھا آمدم:  گفتخادم

من ھم با خودم "! خر برفت و خر برفت و خر برفت: "گفتی می ر و با شور و اشتیاق بیشتریت ی و از ھمۀ آنھا بلندتر و با ذوقھست

 . جریان چیست و راضی استداند می که نه، او آگاه است و گفتم میو با خودم  گشتم میبر  ،ندز میگفتم او خودش دارد فریاد 

به ذوق آمدم که آن جمله را گفتند، من ھم  میرا ھمگی به خوبی داشتند " خر برفت و خر برفت"جملۀ : در اینجا صوفی گفت

  .بگویم

  و صد لعنت بر آن تقلید بادکه د                      بر باد داد    مر مرا تقلیدشان

ِعکس ذوق آن جماع   شدی وین دلم ز آن عکس، ذوقی می   زدی               ت میِ

  .مکرد میبسته تکرار  گفتند، چشم شده بود و ھر چه آنھا میخوشانم   م خوشزد و من ھ آن ذوق جماعت به دل من می

  .داستان در اینجا تمام است

  :کند میر مورد این داستان ھایش د مولوی شروع به گفتن حرف

 َکش  آب،عکس  بیِکه شوی از بحر  )       َخش(وش ِ چندان باید از یاران خ،عکس

َطمع، خواستن(ع َْمھای ط ران تو پردهَر دَب            چشم و عقل و سمع را  صاف خواھی   را) َ

عکس، یعنی از آن دریای حقیقت، بتوانی آبی   بیکه از آن بحرچنان یارانی باید داشته باشی که از آنھا چنان ذوقی بیابی 

  .َ را بر دران و رھا کن"خواستن"، خواھی می اگر چشم و عقل و گوش باطنت را صاف .بکشی

  )روشنایی (عَمُ او بربست از نور و لِعقل             ع             ََمط صوفی از ِآنکه آن تقلیدز

   ز اطالع او راِعقلمانع آمد                 آن ذوق و سماع    ِعَْم لوت و طِعَْمط

  )چون ما ھستی(  آن آینه چون ماستی،   در نفاق           ه برخاستی                 ع در آینَگر طم

   حال؟ِی گفتی ترازو وصفِراست ک             ع بودی به مال             َگر ترازو را طم

 خواستن .بود" خواستن" تقلیدش ھم بسته شد و منشأ آگاھی و دیدن حقیقت ِ روشناییبر ،چشم صوفی به خاطر تقلیدش

ب کنم، پس چه زمانی این کار را ََراگر امشب نخواھم ط" گفت میًاینکه مثال امشب سور و ساتی داشته باشد که با خودش 

 را نشان دھد و آن آینه ھم در شود میدا  آن نوری که درونش پیتواند نمی ع داشته باشد،َاگر قرار باشد آینه ھم طمًمثال  "بکنم؟

رازویی نسبت به آنچه که آن را  اگر تیا. د حقیقت را باز بتابانتواند نمی و شود مینفاق، یعنی در دورویی، مثل ما آدمیان 

ِراست کی گفتی ترازو وصف" شد پس دیگر،ع داشته باَسنجد، طم می   "؟ حالِ

  )ِبند گوش باطن، یعنی مانع گوش باطن( ِع شد بند گوشَتا بدانی که طم                   بشنو به ھوشت ََمیک حکایت گوی

   ؟دل روشن شودِ کی چشم و ع َ با طم             د         ن شوَکَْلع، اَھر که را باشد طم

ر از خواستن  حال این را روشن کنیم که منظو. است"خواستن" ،و علت دریوزگی اومشکل اصلی انسان . ع، یعنی خواستنَطم

. که چنین چیزی منظور نیستاش را بخواھد؟ مسلم است  اش، خانه و زندگی و رفاه مادی تۀ مادی آیا انسان نباید خواس.چیست

  آن شوم، من خودم راخواھم می، که من این ھستم و  است"ِخواستن چیزی شدن از نظر روانی"به معنای خواستن یا شھوت 

 کامل شوم و به کمال خواھم می و کنم میشخصیت شوم یا خودم را ناقص فرض  باخواھم می و کنم میشخصیت فرض   کم 

که این  عشق را تجربه کنی، توانی میزمانی تو ع ھستی، و َ اگر چنین خواستنی در تو باشد، گرفتار طمگوید می. برسم

  !خواستن در تو از بین رفته باشد، این را نخواھی

ِ چشم او خیال جاه و زر  ِپیش َ اندر بصر،ھمچنان باشد که موی                         ِ َ  

َبود               ر ُز مگر مستی که از حق پُج ْگر چه بد       ُ َبود) آزاد(ُھا، او حر  ھی گنجِ ُ  

  ُ او مردار شدِ در چشم،این جھان                        برخوردار شد    ،ھر که از دیدار
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  کور بودْ م در حرص، او شبَرَالج             ور بود         آن صوفی ز مستی د،لیک

   حرصِوش در گای  نکتهدب  در نیا     حرص             ِصد حکایت بشنود مدھوش

ِداستان خودباختگی صوفی به ا.  است"توریتهُا" ، موضوع  صوفیان ِ دیدیم که در داستان، صوفی خودش را به اجماع.است جماعِ

درون از م و داستان را خودمان برگردیسراغ اکنون به . ت و با آنھا تکرار کردند پذیرفگفت میآنچه را که ھمه نی یع. دیگر باخت

 اگر کمی با خودمان رو راست ًببینیم آیا واقعا از لحاظ درونی، به چیزی یا کسی خودباخته ھستیم یا نه؟. خودمان نگاه کنیم

 .مان وجود دارد که نسبت به آنھا یک نوع حالت خودباختگی داریم بسیار زیادی اطراف که موضوعات بینیم میباشیم و دقت کنیم، 

  !، ولی آن را باور داریم، قبولش داریمکنیم میًما خودمان عمال چیزی را تجربه ن .نیز یکی از خصوصیات نفس استباختگی خود

  : که ما نسبت به آنھا خودباخته ھستیمھایی از موضوعاتی نمونه

 وقتی به ! آن را باور داشته باشم؟توانم میم، چطور ا هاش نکرد ام یا تجربه من که خدا را ندیده. است" دین"، موضوع یک موضوع

 ھمه ھا این، ...به این دلیل که جامعه، اطرافیان من، خانوادۀ من، مدرسه، بزرگتر، تلویزیون و بینم می، کنم میدرون خودم دقت 

خر  "گویند میھمه .  بله ھستگویم می و کنم می، من ھم باورش کنند مییی وجود دارد بمباران مرتب مرا با این اعتقاد که خدا

 و کنند میبه من القا ...) مدرسه وبزرگتر، جامعه، اطرافیان، خانواده، (آنھا از بس که ! کنم می، من ھم تکرار "برفت و خر برفت

کنم  میرا باور القائات این  خودباخته ھستم،  دوران کودکی و نوجوانی به خصوص درمن ھم نسبت به آنان و توریته ھستندُبرایم ا

 ،...و مادر، برادر بزرگتر، دایی، عمو وًاصوال ذھن کودک، خام است و به خصوص نسبت به بزرگترھایش مثل پدر . پذیرم و می

حتی چنان . کند میباور  ر چه آنھا بگویندھ، او ھم توریته ھستندُ ھمه برایش اھا ایننسبت به تلویزیون و کتاب خودباخته است و 

   !برد ھیچ وقت آن را زیر سوال نمی، رسد می که به سن نوجوانی و جوانی و بزرگسالی ھم که کند میباور 

" خدا" که آنچه که به آن برد نمیگاه این را زیر سوال ت مرجعیت بزرگی پیدا کرده که ھیچتوریته شده و حالُیعنی چنان برایش ا

  . اش نکردم ام و تجربه ًد، چیست؟ من اصال او را ندیدهیگوی می

، کلیۀ عالوه بر خدا و موضوعات دینی و اعتقادی. کند میمولوی موضوعات دیگر را ھم بیان  .فقط موضوعی مثل خدا نیستمنظور 

  استادانی، کلمۀد، روحِرشُھا، م ھای مختلف، آیین رسمھای مختلف،  نتُ، مثل سشوند میموضوعاتی که اجماع را شامل 

ُطمطھای پر  ، عمو، خاله، تاریخ بشریت با اسمدانشگاه، معلم، پدر، مادر، دایی، عمه ، شود میھای خاصی بیان   که با لحنراقُْ

  ... وھایی مانند دکتر، پروفسور لقبُجوایز مختلف مثل اسکار و نوبل، مقام اول و برتر، 

ھا  ، که اگر این، خود ما اھل تجربه نیستیمھای بزرگی ھستند انسان... ی و حافظ وبه ما می گویند مولوم شعر و ادبیات، َدر عال

شنوم، چون به  را می...  مولوی و سعدی و حافظ ومثال وقتی من نام به عنوان .شان را تجربه کنیم ًواقعا بزرگ ھستند، بزرگی

 اما خودم .ھای بزرگی ھستند ھا آدم این بله ویمگ می، من ھم کنند میو ھمه از آنھا صحبت دارند  اسم بزرگی ھا این ،نظر

دفاع ... یا از حضرت علی، یا نویسندگان وی مثل عطار نیشابوری، حافظ ًمثال فردی با تعصب خاصی، از شاعران! ای ندارم تجربه

 تو گویند میه او باما وقتی . دھند میھای کلی تحویل  سری حرف و یکی بزرگی ھستندھا انسان فخر بشریت و ھا این که کند می

اینجاست که  !ً اصال چه ھست؟ھا اینھای بزرگی ھستند و به آنھا ایمان داری، بگو حرف  آدم... گویی مولوی و حافظ و که می

  .حرفی برای گفتن ندارند

 که ددھ میناجازه به او  ً و اصوالکند می را سطحی انسانخودباختگی،  این .انسان، اسیر خودباختگی است گوید میمولوی 

 اگر چیزی قابل تجربه، ا تجربه کند،ًخودش به عمق مطالب برود و اھل تجربه باشد، اگر واقعا خدایی ھست، خودش برود و آن ر

 این از خصوصیات مشخص نفس یا ھمان ھویت فکری یا خود .قابل لمس و قابل چشیدن ھست، خودش برود و آن را تجربه کند

 که موضوعات بینیم میمان دقت کنیم،  اگر ما به خوبی به اطراف. برد مینگری فرو  ی، که انسان را در یک گولی و سطحاست

پرستند و آنھا را  ی مختلف چیزھای متفاوتی را میھا ً مثال در فرھنگ.بسیار زیادی وجود دارد که نسبت به آنھا خودباخته ھستیم

ً و تقریبا دھند می آنھا را مورد ستایش قرار اری افرادبسیًمثال در فرھنگ خود ما موضوعات بسیاری ھست که . دانند مقدس می

ً که اصال اھل در عمق شوی میکمی این موضوع را باز کنند، متوجه  خواھی میاما وقتی از آنھا . کنند میشان  سربسته قبول

  .کنند میرفتن نیستند و در الیه حرکت 

ُّ خودمان اھل تذوق و "!خیلی خوب بود": ییمگو میدانیم چیست  ه در مورد فالن مطلب که نمیھا این است ک حکایت اکثر ما آدم َ َ

اگر ! و زیباست که بله، عشق خیلی خوب گوییم می عشق را تجربه کرده است، ،ًبه صرف اینکه مثال مولوی. چشیدن نیستیم

کار این ! کنم مین صحبت م، اما از آام عشق را ببینم، بچشم و لمس کن ام و نرفته  عشقی ھست، خودم آن را درک نکردهخدا یا

 .سازد از فرد، یک انسان دست دوم می

  :ای ھست به این قرار لطیفه

 ته سالن شخصی در. خندیدند ند و میگفت می نفر در گوشۀ سالن نشسته بودند و داشتند با ھمدیگر چھار، پنجدر یک مجلس 

بعد از چند . خندید ، او ھم میزدند می زیر خنده که آنھاولی ھر زمان . شنید دید، اما صدایشان را نمی نشسته بود و آنھا را می

خندد؟ به ھمین خاطر به طرفش رفتند و  شنود که می یجاد شد که آیا او صدای ما را میبرایشان سوال ا! لحظه آنھا تعجب کردند

 ما به شما اعتماد :خص ھم گفتآن ش! خندیدی؟ گفتیم، چطور ھمراه ما می ا چه میشنیدی که م گفتند تو صدای ما را نمی

فھمیم که آنھا  یعنی خود ما نمی. اعتماد داریم. ..ما ھم به مولوی و حافظ و فیلسوف و.  حکایت ما نیز ھمین است، حال!داریم
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 خیلی بزرگ ھستند، پس ھا این گویند می، چون ھمه گویی میخیلی خوب ! ، آفرینگویی میدرست  گوییم می، اما گویند میچه 

ایم، اما  م و نچشیدهای کردهو آن را مزه نایم  خود ما گالبی را نخورده. ست این اھا انسانحکایت بسیاری از !! گویند میًحتما درست 

البته . توریته استُ خیلی اھا انسانبرای ما ویزیون، اموری مانند تل. گوییم می خوشمزه است، ما ھم ھمین را گویند میچون ھمه 

 ھمه ھا این، ...ھا، اعتقادات و  مثل فوتبال، سنتیزشورامور ھا، جوایز،  مقام. شود میھا خالصه ن لھا فقط به ھمین مثا توریتهُا

.  که بخواھی انقالب کنی و فریاد بزنی، خیربه این معنا نیستاین کار ھم  .شکنی کنیم  توریتهُا ،ما باید. توریته ھستندُبرای ما ا

 و خیلی بزرگ  کتابی بسیار مقدس استگوید میًاگر مثال یک نفر . وضوعات بروممغز مدرون من خودم به بلکه به این معنا که 

تند که  کسانی ھس،شوند میکسانی که خودباخته ًکتاب واقعا محتوا دارد؟ است، من به داخلش بروم و ببینم که آیا این 

، آنھا ھم  خر برفت و خر برفتگویند میچون ھمه ھستند، " ما به شما اعتماد داریم "مثالاند و  خودشان تجربۀ شخصی نداشته

ھای  شکلگرفتار  ھا انسانًحقیقتا بسیاری از ما . کنند می و چه گویند می که چه دارند کنند می و توجه نکنند میھمین را تکرار 

ًتما باید ً مثال ح.کند میپوشاند و کور   عقل و خرد و روان ما را میِچشمودباختگی ھستیم و این خودباختگی است که خمختلف 

ًچرا ما ھر روز شادمان نباشیم و اصال چرا شادمانی ما باید وابسته به امور . مناسبتی مانند عید نوروز باشد تا ما شادمانی کنیم

  چرا احساسات باید از بیرون بر من تحمیل شود؟ چرا من از درون، احساساتم را نداشته باشم؟.  یا حتی عزا و غمبیرونی باشد؟

  )"خواھی ببین میو آنگھانی ھر چه " مصرعتا دفتر اول به بعد  ،1394بیت ( :ادامۀ ابیات

  ست مو؟ ستهُ  چون که در چشم دلت ر           )شکوه حقیقت و عشقزیبایی با (  اوِای برادر چون ببینی قصر

کان دارد که تو از آن م دلت موی نفس که یکی از خصوصیاتش ھمین خودباختگی است روییده، چطور اِوقتی در چشم! ای برادر

  ! شکوه حقیقت و عشق برخوردار شوی؟ زیبایی با

  قصرش چشم دارِ دارو آنگھان دی                 پاک دار) یاربیم( دل از مو و علت ِچشم

   پاکِ زود بیند حضرت و ایوان         پاک            ِھا جان از ھوسھر که را ھست 

     او ز ھر شھری ببیند آفتاب                         باب  ِھر که را باشد ز سینه فتح

   اندر میان اختران، ھمچو ماه                            دیگران   ِحق پدید است از میان

  :ھمیشه به یاد داشته باشیماین مثال را ، کند میزیبایی در کار بسیار مولوی در ادامه مثال 

  ِ     ھیچ بینی از جھان؟ انصاف ده                  ِ نه  ، انگشت بر دو چشمِ دو سر

   شوم نیستِ نفسِانگشتجز ز ، عیب                   این جھان معدوم نیست   ،گر نبینی

   ببینخواھی می  و آنگھانی ھر چه                  تو ز چشم، انگشت را بردار ھین     

  خی؟َ اش که کورم ایَکه عصایم ک    ؟            ِچشم چون نرگس فرو بندی که چی

 که این دنیا وجود شود میبینی، دلیل ن گر تو نمی، ا...بینی؟ خیر ر روی چشمانت بگذار، آیا چیزی می دو سر انگشتت را بگوید می

 ِ انگشت نفست. تونفسیعنی ھمان و این انگشت به طور سمبلیک، !! ای  انگشتت را بر روی چشمانت گذاشتهتو. نداشته باشد

ھمین که من بفھمم تا به حال بسیاری از موضوعات را . گیرد میبرداشتن آن ھم با شناخت آن انجام . را از چشم دلت بردار

 ارزشی شان و اھمیت و لی چیزھا از آن اتوریتگی و بزرگیام، خود به خود خی ای پذیرفته طور چشم بسته، بدون ھیچ تجربهینھم

ای   بزرگی پیرایه و، نه آنبینم میافتند و اینجاست که واقعیت امور را   و به یکباره میکنند میفت ُاند، ا که تا به حال برایم داشته

ای، و در عین حال به دیگران  ت را بستهَدَرِای، چشم عقل و دل و خ تو خودت چشم چون نرگست را بسته. اند  آن بستهکه به

  !! که عصایم کش که من کورم ای برادر؟گویی می

  ِکار خود را کی گذارد آفتاب؟  )        در حجاب شدن(  خود را ز احتجابِچشمور ببندی 

  )منظور از چشم، چشم دل است( خبر  سفیھی بیِمنگر از چشم                                خود نگر  ِچشم داری تو، به چشم

  )ی احمقھا انسان: احمق، گوالن: گول( ِ را چرا باشی گرو؟ گوالنِگوش         شنو                        خود ِگوش داری تو، به گوش

   خود اندیشه کنِو عقلی أر  ھم به                                  نظر را پیشه کن   ،بی ز تقلیدی

خودت . ً درست است، پس حتما درست استگویند مینگو چون آنھا . به چشم خودت ببین، سعی کن با عقل خودت بفھمی

و عقل ی ارھم به " که ای انسان گوید میمولوی خیلی روشن ! خودت اھل تجربه باش! خودت امور را حس کن! درک کنبشنو و 

  . استتأملً انصافا این آموزۀ مولوی قابل ".خود اندیشه کن

 این موضوع آگاه ھا است و ما باید به توریتهُیکی از خصوصیات نفس، خودباختگی به اجماع و ابنابراین خالصۀ کالم این است که 

ً مثال حتی ھا انسان خیلی از ما توریته بوده است؟ُ به درون خودمان نگاه کنیم و ببینیم که تا به حال چه چیزھایی برایمان ا.باشیم

  .توریته استُدر سن پیری ھم پدرمان برایمان ا
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رک کند که خودباخته بودن به ھر چیزی ھر کسی خودش باید این را د. ما حتی به حرف و سخن مولوی ھم نباید خودباخته شویم

ھیچ انسان عاقلی نیست که بگوید خودباخته بودن . کند میانسان را در اسارت ذھن و روح و روان ای  و ھر عقیدهو ھر کسی 

ھستم و ًتوریته باشد، مسلما در قبال آن چیز اسیر ُاگر من به چیزی خودباخته باشم و چیزی برایم ا. کند میانسان را در اسارت ن

اما نسبت به . توریته باشد، باز ھم نسبت به آن خودباخته ھستیمُحرف مولوی ھم اگر برایمان ا. آن چیز مرا اسیر کرده است

 چون حقیقت پیش ھر کسی ھست و ھر انسانی از نظر درونی حقیقت را تشخیص .ًحرف حقیقت اصال خودباختگی وجود ندارد

 خود ِبه گوش، توگوش داری / رخب ی ب سفیھیِمنگر از چشم خود نگر   ِ به چشم،اری توچشم د": گوید میوقتی مولوی . دھد می

گوش دیگران را گرو "؟ کنی میروی و گوش دیگران را گرو  چرا می منظورش این است که ،"؟روِ گوالن را چرا باشی گِگوش   شنو

ھای فالنی و فالنی  ً؟ من که االن دارم مثال به حرفتگوش دیگران را گرو کردن به چه معناس. معنای بسیار وسیعی دارد" کردن

ی در ذھن و حافظه و مغز من از بچگ... دارم و چیزھایی که عوامل مختلف مثل رادیو و تلویزیون و، ذھنیتی که دھم میگوش 

لب را در ذھنم ی که این مطاوش کساندارم با گوش فرھنگم و با گ انگار در حقیقت!  ھمه گوش دیگران استھا ایناند،  ریخته

انسان خودش نیست، گویی گوش دیگران را .  یعنی ھمینبیگانگیاز خود .یستمً اصال انگار من خودم ن!دھم میگوش اند  ریخته

ھم     نظر را پیشه کن،بی ز تقلیدی ".یعنی ھمین" که دو صد لعنت بر آن تقلید باد   مر مرا تقلیدشان بر باد داد. "گرو کرده است

  .این حرف، بسیار روشن و واضح است ،" خود اندیشه کنِبه رای و عقل

 :جعفر مصفا در مورد خودباختگیقسمتی از یکی از مقاالت دمحم

و فردیت اصالت  روز به روز، ، این است که فردشود می نفس بر ذھن فرد عارض ع القاَھایی که به تب کیفیت ترین  مخربز یکی ا

بعد از آن القائات، فردیت انسان . گردد و تسلیم القائات تحمیلی جامعه می شود مینه بازد، با خودش بیگا انسانی خودش را می

به . شود میبلکه تبدیل به فتوکپی و المثنای جامعه و القائات آن . ماند ستقل برایش باقی نمیبه عنوان یک انسان اصیل، آزاد و م

رنج و عزای او، عید و . چسبد ھای جامعۀ خود می ھا و ارزش تھا، سن  که به لباس کھنۀ الگوھا، قالبآید میای در  صورت وصله

اصالتی  و بی" خودباختگی"این یعنی یک . کنند میشادمانی او، باورھا و به طور کلی تمام تجلیات وجود او، ماھیت فتوکپی را پیدا 

ھای اجتماعی است، یک انسان بسیار فقیر  بًتوریته و نتیجتا وابسته به قالُانسانی که وابسته و خودباخته به اجماع، ا. تمام عیار

ست و نیز چنین انسانی ا محدود کند میزیرا چیزھایی که جامعۀ خاص بر او عرضه . ، بسته و محدود است)از لحاظ روانی(

ستی و انگیزند و نیز ھ وھای جامعه، احساسات او را بر میھا و الگ ، زیرا عوامل برونی یعنی قالبآید می بار ریشه  بیسطحی و 

ھای  به این معنا که موقعیت. است رابیمض  تک ما یک انسان ِاحساسات چنین انسانی، موضعی و موقتی است، یا به اصطالح

ھا، احساسات   و با گذشت آن موقعیتکنند میخاصی یعنی الگوھا و عوامل بیرونی، به طور موقت احساس خاصی در او ایجاد 

ًمثال چون امروز عید است من باید شاد باشم، چون امروز روز نیکوکاری است احساسات . رود میوابسته به آنھا نیز از بین 

چنگ انداختن به ! ولی از فردا باز ھمان آش است و ھمان کاسه. بخشم ھزار تومان به فقرا می، آید مییان در َلَنیکوکارانۀ من به غ

ِچرا حالت دائمی من. پیکر جامعه ستمر و ُ عید و روز نیکوکاری در یک شادمانی، خیر و نیکی م انسان نباید بدون وابستگی بهِ

اعی، در پیش ی اجتمھا قالبیکی از مسائل اساسی ناشی از خودباختگی به !  برونی جریان داشته باشد؟ چرا؟ِبدون دلیل

و زندگی از روی ). تاین تعبیر مولوی اس"! (راسَبسته در خ ِچون خران چشم"نسبت بال . گونه و کور است گرفتن یک زندگی عادت

 و ھا قالبآیا در این امر، کم ماللت وجود دارد که من یک عمر است دارم . بار است ، یک زندگی کھنه، تکراری و ماللتعادت

ھای تکراری است  قالب؟ حمل این کنم میالگوھای خاص و محدود را به عنوان ھستی و ھویت روانی خودم با خودم حمل و تکرار 

ِچون ھستی خودم کھنه است، ھمه چیز. ھستی را تجربه کنم، عشق را تجربه کنم نو به نو شدنن گذارد م که نمی  زندگی نیز ِ

در رابطه با مسئلۀ خودباختگی به اجماع، این نکته را ھم اگر چه خارج از بحث ماست، یادآوری . رسد میبه نظرم کھنه و تکراری 

َ معموال برای تھا انسانکنیم که ما  نت، فالن ُ که چون فالن سکنیم میه را در کار َجَوُم ھا، این توجیه نا  و فتوکپیھا قالبعیت از َبً

اگر سنت، زیبایی و ھر . است ای بخردانهنا این توجیه . باید آن را حفظ کنیم،خودمان استسبک شعر، فالن سبک موسیقی مال 

 مال فرد یا ،حقیقت. معناست مال خودمان بی! چیست؟ودمان دیگر چیز دیگر، مبتنی بر واقعیت، اصالت و حقیقت است، مال خ

ای   خودمان است، کار مفید و بخردانهمال در آن نیست، حفظ و دفاع از آن به صرف اینکه مالجامعۀ خاصی نیست و اگر زیبایی و ک

 انسانی او او برای فردیت انسان و کرامت. یکی از ھشدارھای اساسی مولوی به انسان در مورد خودباختگی است. نیست

، داند میترین کلیدھای رھایی  ت و آزاد اندیشی را یکی از اساسیبرگشت به فردی. ای قایل است العاده یت فوقرمت و اھمُح

 ھر تالشی  که تا وقتی فرد از خودباختگی به اجماع و جامعه رھا نگشت و فردیت خودش را باز نیافت،داند میاو . رھایی از نفس

 زند میِ و ھی دھد میھای مختلف به انسان ھشدار  ه این جھت است که بارھا و به شکلب. ثمر است بیبرای رھایی از نفس، 

گوش / ھنر   سفیھی بیِمنگر از چشم    خود نگرِ به چشم،چشم داری تو "گوید میًمثال . ی نمایدتا او را متوجه این مسئلۀ بنیان

 خود اندیشه ِ ھم به رای و عقل   نظر را پیشه کن،بی ز تقلیدی/ رو؟ِ گ گوالن را چرا باشیِ گوش   خود شنوِ تو به گوش،داری

َ که به مردارت کشند این نا   َ خود مگذار از دید خسانِدید/ َ رو سر خود گیر و سرگردان مشو  مرد باش و سخرۀ مردان مشو/ کن َ ُ

 پس بدان کو   ُش که گزیدی در سفرِعصا ک آن/ ؟خیَم ای اش که کورَ که عصایم ک   چون نرگس فرو بندی که چی؟ِچشم/ کسان

  ".ھست از تو کورتر

یوس و انسان را نسبت به خودش مأ. کند میھای قضایای زندگی کور  اع، دید انسان را نسبت به واقعیتخودباختگی به اجم

ندھد، انگار رنگ شما پریده و  خدا بد ،آخوند: "خانه گفتند  یک روز شاگردان به استاد مکتبگوید میدر حکایتی . کند می اعتماد بی

 کند می، استاد باور شود می، ولی وقتی آن القائات تکرار دھد میھا اھمیت ن  و تلقین بچه، استاد ابتدا به القا"شود میچیزیتان 

 یعنی به دید عینی!  که رنگش پریده استرسد میبیند، به نظرش  حتی وقتی چھرۀ خود را در آینه میًکه واقعا مریض است و 
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 صوفی با خرش گوید میدر حکایت لطیف دیگری . کند میھا یعنی نظر اجماع را باور   ولی القای بچه!کند میخودش ھم اعتماد ن

خادم .  مقیم خانقاه به خادم گفتند برو خر او را بفروش تا از پول آن امشب لوت و سماعی برپا کنیمِصوفیان. وارد خانقاھی شد

سرودشان  بند  ترجیع.به پایکوبی و سماع و سرود، شروع کردند خر باخته ِز جمله ھمان صوفی صوفیان، اِشب جمع. چنین کرد

خادم . صبح وقتی صوفی خواست خانقاه را ترک کند، از خادم سراغ خر خود را گرفت". خر برفت و خر برفت و خر برفت"این بود که 

گفت پس چرا دیشب این موضوع را به من خبر ندادی؟ خادم صوفی با اعتراض . گفت آن سرود و سماع دیشب از فروش خر تو بود

ت ا ًت گفتم، ولی تو چنان غرق شور و ھیجان بودی که اصال حرف من به گوشا  چند بار آمدم و موضوع را در گوشگفت دیشب

دت پرسیدی آن ھیچ از خو! یکرد میرا تکرار " خر برفت و خر برفت" تو دیشب با آن شور و ھیجان، سرود ِوانگھی خود. نرفت

اجتماع و . خواندند من ھم خواندم کاری به معنا نداشتم، چون ھمه میلحظه که معنا و منظور از آن چیست؟ صوفی گفت من 

ه باور دارند ما ھم ھمۀ ما به چیزھایی باور و اعتقاد داریم که چون ھم. کند میزده و کور  اع، انسان را به طور عجیبی ھیجاناجم

  . باور داریم

  ):ھای شارح جلسه بتصح(

ھای فرھنگی ھست، یعنی ھمان چیزھایی  متفاوت ھستند، این به خاطر زمینهھای مختلف،  ھا که در فرھنگ در خصوص سمبل

این چیزھا در ذھن افراد جای ! کنند میفرو ) ھا انسانما (از دوران کودکی در مغز بچه ھا  ادر و رادیو و تلویزیون و رسانهپدر و مکه 

 ھا در ذھن فرد جای گرفته را تشخیص دھند ای که از طریق این سمبل  خصوصیات روانیکنند میسعی  شناسان روانو گیرد می

ًکسی که مثال در فرھنگی اصطالحا ایرانی رشد کرده، معموال چه  که البته مشخص است  و کند مییی را استفاده ھا سمبلًً

 خصوصیات روانی ھا اینشناسان با استفاده از روان .استه چیزھایی حتویات حافظۀ فرد چمی مشخص است که ًمعموال تا حدود

 تعبیر خواب و معنی کردن .آید می پیش  خواب وقتی که بحثشود میتر  این موضوع خیلی جالب .دھند میآن فرد را تشخیص 

یقت محتویات حافظه و  حق و نمادھا و درھا سمبل این  روانشناس کهگیرد میصورت و به ھمین روش خواب ھم از ھمین طریق 

 این خوابی که تو دیدی و به گوید می و کند می  معناده در خواب به وجود آمده رابینن ھای ذھنی را که برای آن فرد خواب این صورت

  . شیرین و جالب استای است و خیلی ھم بحث گستردهتواند فالن معنی را بدھد که بسیار  ن شکل بود و این اتفاق افتاد، میای

***  

 من از وخواند  ن دوستی دارم که برای من شعری میً فرضا م.است" در بند قضاوت دیگران بودن" مطرح است و آن موضوع دیگری

افتد؟ اگر آن شخص  ، چه اتفاقی می... و"خیلی خوب است"حال اگر من از آن شعر تعریف نکنم که . آید میآن شعر خوشم ن

 و اگر در بند قضاوت دیگران نباشد. ضاوت من نیست که چه کسی خوشش آمد یا نیامدًیعنی دوست من عاقل باشد اصال در بند ق

 ه بگویندَه چَو چه َه بَبدیگران برایش جوشد، نه اینکه به واسطۀ اینکه   از خودش می،یک چیز درونی باشد ًفرضا شعر خواندنش

ُطمطشعرش را پر   سالم باشد، ،فردی از لحاظ روحی روانی و عقل و خرداگر . ، گرفته شودکنندتر بخواند و اگر تشویقش ن راقُْ

اگر من در . ی آزار دھنده استاگر ھم در بند قضاوت دیگران است، دوستی با چنین فرد. ًقاعدتا نباید در بند قضاوت دیگران باشد

 و دھم میًا نه، اوال خودم را آزار  یگویند می و آفرین گویند میه َه بَبند این باشم که مرتب قضاوت کنم که فالنی و فالنی برای من ب

مختلف مرا ھای  ًائما از او توقع دارم که به شکلچون د. دھم میًدوما وقتی در ارتباط نزدیک با شخصی قرار بگیرم، او را ھم آزار 

ی کردن و ًنشینی با انسان متوقع، انسانی که دائما از تو چیزی را طلب کند، جھنم و در آتش زندگ دوستی و ھم. تایید کند

بنابراین ھمین که ما بفھمیم در بند قضاوت دیگران بودن چقدر ! گیرد میًچنین فردی دائما از تو نیشگون روانی . بدبختی است

  .است، خود به خود دیگر در بند قضاوت دیگران نخواھیم بودبرایمان آزار دھنده 

*** 

 به توانم می اگر تقلید کردن کار درستی نیست، پس من نسوالی که در مورد بحث تقلید ممکن است پیش بیاید این است که

 چون دکتر است گویم می و کنم می به حرفش گوش ھم کهوقتی ، و ... این دارو را بخور وگوید میدکتر ھم اعتماد کنم که به من 

ر باشد اگر قرا. کنم می دارم تقلیددر حقیقت ، کنم می و داروھا را استفاده کنم میحرفش را دربست قبول  و گوید میپس درست 

طور در اینجا جای چ" تقلید نکن"پس این . ان نداردام بروم و علم پزشکی را از اول بخوانم که امک که من بخواھم برای بیماری

ھم در  و این اعتماد کردن کنم میکه من به آنھا اعتماد ھستند ...  از آن طرف استاد دانشگاه، معلم، دوست، پدر و؟گیرد می

   . نوعی خودباختگی من به آنھاستحقیقت

 ھر چند که شما در این امور ھم .ندت این امور نیساموری که نباید از آنھا تقلید کنید :این سوال به طور خالصه این استپاسخ به 

 در اینجا یک  این دارو را بخور، باز ھم خود شماگوید میروید و او به شما  حتی وقتی شما به نزد دکتر می. دکنی می صرف نِتقلید

د، و آن این است که چون این ای کرده و بدون اینکه حتی خودتان متوجه باشید یک استدالل درونی دکنی میخردمندی در کار 

تو در و خرد یعنی به ھر حال عقل . کنم می من حرفش را قبول ، و چندین بیمار را مداوا کرده استفراگرفته را  علمشخص این

  . این موضوعات بیرونی است و ربطی به مسائل درونی ندارد،اما در کل .شود میاینجا در کار 

***  

 قرار باشد انسان بشود، خود به خود ، اگر"انسان باید بشود نه اینکه باشد" گویند می اینکه بعضی افراد  نسبی بودن ودر خصوص

دی و حتی از لحاظ  کیفیت روحی روانی و وجومنظور این است که انسان از لحاظ. ویمَم کاری کنیم که بشتوانی میما ن. شود می

سری خصوصیاتی است و باید برایش محیطی فراھم شود که ھم از لحاظ جسمی و ھم از لحاظ روانی و ھم جسمی، دارای یک
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رید  در نظر بگی.شیمِِکم این انسان را بگیریم و او را به سمت خاصی بتوانی مین. ساعد داشته باشدُاز لحاظ عقل و خردی رشدی م

 رشد کردن ولی. ما باید برای این نھال، کود مناسب، نور مناسب و ھوای مناسب را فراھم کنیم. که انسان یک نھال درخت است

 رشدش خاصیھای  ال بکشیم و یا سعی کنیم با وسیلهنه اینکه ما این نھال را بگیریم و آن را به طرف با. کار خود این نھال است

 کردن یک ً فرضا با القا خاص این است کهِ جامعه برای انسان دارد، به خصوص در بعضی جوامعدی که، رونمتاسفانه. دھیم

یعنی با تزریق . انسان را بگیرند و او را بکشانند این خواھند می )ای، چه مذھبی و چه غیر مذھبی ھر ایدئولوژی(ایدئولوژی خاص 

گرفتن حریت و آزادگی فقط این نیست که انسان . گیرند ش را از او میا ُ، فردیت و حریت و آزادگیسری عقاید و افکار خاصکردن یک

گر انسان از لحاظ درونی زندانی ا !تزریق کردن عقاید خاص به ذھن فرد، یعنی او را در زندان کردن. را در یک سلول زندان بیندازند

 فرد راوجود دارد که  متاسفانه چنین وضعیتی .دباشد، در آن صورت از لحاظ بیرونی چندان اھمیتی ندارد که زندانی باشد یا نباش

و خود به خود   استوار ک کار اتوماتیکی یانسان کار خودش است، یعن" ِشدن. "شانندِ بکخواھند می  وگیرند  می)کودک را(

  .فقط باید محیطش چه از لحاظ درونی و چه بیرونی فراھم باشد و محیط سالمی باشد. شود می

****  
  :پیام داستان

یکی  . شده استاند و به ما ھم القا  پذیرفتن آنچه ھمه آن را پذیرفتهیعنی. ھاست توریتهُ خودباختگی به ا، نفسِیکی از خصوصیات ــ

 دید انسان را ،خودباختگی به اجماع.  چیزی شدن از نظر روانی استِبه معنای خواستن" خواستن"تقلید، از علل خودباختگی و 

به این موضوع آگاه باشیم و . برد مینگری فرو  ان را در اسارت و گولی و سطحیانس. کند میگی کور نسبت به واقعیت قضایای زند

 .توریته بوده استُببینیم تا به حال چه چیزھایی برایمان ا

ری تا به حال بسیاھمین که من آگاه شوم . گیرد میانگشت نفس را از چشم دل بردار که برداشتن آن ھم با شناخت نفس انجام ــ 

توریتگی و بزرگی و اھمیت و ُام، خود به خود خیلی چیزھا از آن ا ای پذیرفته بسته بدون ھیچ تجربه ھمینطور چشماز موضوعات را 

  .بینم می و اینجاست که واقعیت امور را ،دنافت  و به یکباره میدنکن میند افت ا ها به حال برایم داشتارزشی که ت

***  

َتوریته ــ نفس ــ خیال باطل ــ جان ــ سماع ــ جماعت ــ اجماع ــ خواستن ــ طمع ــ خواستن ــ ُی ــ اتقلید ــ خودباختگ :موضوعات

شکنی ــ واقعیت ــ چشم عقل ــ عقل ــ خواب ــ قضاوت ــ  توریتهُنگری ــ ا  ــ اھل تجربه ــ سطحیه ــ القاشھوت ــ کمال ــ جامع

   .ایدئولوژی

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

***  

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

َکز ضرورت ھست، مرداری مباح                              بس فسادی کز ضرورت شد صالح ُ ُ  

َإنما"الھام از آیۀ  َّ َحرم ِ ُعلیكم ََّ َُ ْ َمیتةْال َ َ َوالدم َْ َولحم ََّ َْ ِالخنزير َ ِ ِ َّأھل َما َو ْ ِ
ُ

ِبه  ِلغیر ِ ْ َ ِاللـه ِ ِفمن ۖ َّ َ َّاضطر َ ُ َغیر ْ ْ ٍباغ َ َوال َ ٍعاد َ َفال َ َإثم َ ْ
ِعلیه ِ ْ َ َّإن ۚ َ

َاللـه ِ َّ 

ٌغفور ُ ٌرحیم َ ِ  حرام باشند، برده ذبحش ھنگام به خدا نام جز نامی آنچه و خوک گوشت و خون و ردارُم شما بر] خداوند که بدانید[(، "َّ

 آمرزگار خداوند که چرا نیست، او بر گناھی] بخورد آنھا از و [نباشد خواه  زیاده و تجاوزکار و شود، درمانده کسی اگر اما است، کرده

  .)173بقره، (، )است مھربان

 

  

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :لسه، به آدرس زیر مراجعه کنیدبراي شنیدن فایلهاي صوتی این ج

com.persiangig.Masnawi 
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