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  سوم جلسۀ

   به بعد2981، بیت ولدفتر ا

  )خالکوبی کردن: کبودی زدن( ": سوزنِ او به سبب زخمِ شیر و پشیمان شدنِشانه گاه، صورت قزوینی بر ِکبودی زدن"

  . است"صبر" ،داستاناصلی موضوع 

   قزوینیانِدر طریق و عادت                             بیان      از صاحباین حکایت بشنو

 ھا زنند ی سوزن کبودِرَ از س   گزند                             بی،ھا تن و دست و کتفبر 

 یعنی شیر خشمگین را بر  نقش یک شیر ژیانگوید میبه او و  رود میبه نزد دالکی قزوینی داستان از این قرار است که مردی 

 برد میھایی که مولوی به کار  سمبل. ً که اصال طالع من نقش شیر دارد،که پر ابھت ھم باشد) خالکوبی کن (ام بزن روی شانه

  .کند میار دقیق است و روی نکاتش دقت بسی

اش  دردی در شانه یزد، مرد قزوینیبر را ّبرکُم و بخراشد شروع به فرو بردن سوزن کرد و خواست که پوستش را وقتی آن دالک

شروع دالک دوباره . ُ دم را رھا کن:مرد قزوینی ھم گفت. ُ دم شیر شروع کردم از: از کجا شروع کردی؟ گفت:گفت و کرداحساس 

اش را ھم رھا   گوش:قزوینی گفت. زنم می را دارم اش  گوش:؟ گفتنیز میاری کجای شیر را  حاال د:کرد و باز مرد قزوینی گفت

! خواھد نمی شکم ھم :و باز مرد قزوینی گفت. زنم می دارم نقش شکمش را :بار سوم ھم پرسید و دالک گفت. خواھد نمی، کن

  :و ادامه داد! شود نمیُ و دم و شکم، شیر ، شیر که بدون سرکنم نمیً من اصال برایت خالکوبی :تا اینکه دالک ناراحت شد و گفت

  َ رو دم مزن، ژیانِاز چنین شیر        سوزن زدن                            ِچون نداری طاقت

 به مخاطبانش و با آنھا کند میا رو مولوی در اینجدر واقع . وقتی که طاقت سوزن زدن نداری، برو و از چنین شیری صحبت نکن
در " عشق"تحقق کردن  رسیدن یا م،ھدف. است" نفس"ھایی که در عرفان مطرح است  ترین بحث از محوری .کند میصحبت 

 خودمان دقت کنیم، وقتی به یاد ِ اگر به دوران کودکی.ًماست و اصوال انسان به ھنگام تولد دارای این عشق ھستروان  ِدرون
ایم، دنیا برایمان جلوۀ دیگری داشت، انگار ھمه  ودکی از لحاظ روحی چه حالی داشتهکدوران  که در شویم می، متوجه مآوری می

 زندگی گره  و بی و زندگی برایمان زیبا بود و روان و راحتکردیم میای از زندگی احساس  انگار تازگی. زد و روشن بود میچیز برق 
 دنیا احساس وحدت و اینکه در کودکی چقدر سرحال، زنده و شاداب و با شعف بودیم و با  ھمۀ ما به یاد داریم .کردیم می

 کنیم میانگار زندگی یک حالت تکراری و پر مالل دارد و میل . ایم، اینطور نیست ًاما انصافا اکنون که بزرگ شده. یگانگی داشتیم
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 . و در یک صلح درونی نیستیمکنیم میمان با خودمان گفتگو   در درونً دائما داریم.که با دیگران در بیفتیم و جدل و جر و بحث کنیم
 اینطور هاتّذً مسلما کودک بال!ای از کجا آمده؟ این چنین گرفتاریحال باید این را متوجه شویم که چه شد که ما اینگونه شدیم؟ 

ئات بیرونی گرفتار یک از القا، شود میجامعه می که وارد جریان ای را با خودش نداشته است و ھنگا نبوده و چنین جرثومۀ بدبختی
 از این نفس رھا شد؟ این نفس خصوصیاتی دارد که شود می حرف بر سر این است که چطور ، حال.گردد میای  چنین زائده

ته بس ص را ما ھم چشمھای خا ری عقاید و نگاهس مانند یکگویند میکه ھرچه دیگران (ھا  ُسرسپردگی به اتوریته: عبارتند از
  ...فای کردن خود با امور بیرونی وناپذیر بودن آن، آیدنتی  ، سیری)پذیریم می

ِمال جامعه از پدر و مادر گرفته تا مدرسه و دوست و تلویزیون و رادیو و تمام چیزھایی که ُع تمام واقع منظور از جامعه در  ــجامعه ّ

. ھستند" نفس"یا " خود" که تشکیل دھندۀ کنند میزھایی را القا  ھمه به من چیھا این  ــانسان با آنھا در ارتباط است ھستند
 که کنند می تو فرانسوی ھستی، یعنی ملیت را مطرح  یا تو ایرانی ھستیگویند میاست که " ھویت"ًمثال یکی از این القائات، 

 . سفت و سخت از آن دفاع کنیو بایدتو این ھستی، تو آن ھستی، تو ھویتی داری . شود نمیالبته ھویت تنھا به ملیت خالصه 
طور که ھمۀ ما در بچگی خام بودیم و ھمان .پذیرد می این القائات را به راحتی ،به دلیل ھمین خام بودن  وخام استکودک ھم 

 که حتی کنید میگمان آیا ! در حال حاضر ھم خیلی چیزھا برای ما خدا ھستندو !  پدر و مادر برای ما خدا ھستندکردیم میگمان 
ما . خیر!  فالن فیلسوف کم است؟یاایم، میزان سرسپردگی ما به فالن جایزه  ی بالغی شدهھا انسانمین االن که به اصطالح ھ

تو ایرانی یا فرانسوی . ایم به خودمان گرفته) ًنه جسما(ًانا روًذھنا و ایم و این ھویت را  بسته پذیرفته ری از چیزھا را چشمبسیا
، ...رس ھستی، تو این ھستی و آن ھستی وی ھستی، تو شیعه یا سنی ھستی، تو کرد یا فاھستی، تو مسلمان یا مسیح

انسان در ذات خودش، انسان .  نیستھا ایندر ذات انسان ھیچ کدام از   ذاتی نیستند،ھا این. اند ھا را به ما القا کرده این ھویت
اند و ما ھم به   به ما چسبانده)برچسب ( عنوان لقب و لیبل چه ھستند که بهھا این.  انسانی خودش را داردِاست، یعنی حقیقت

ًو اصال ھم خبر  ...!آمریکایی یعنی چه؟! ایرانی یعنی چه؟ًاصال بدون اینکه دقت کرده باشیم که !! ؟پردازیم میدفاع کردن از آن 

طی فرضی در سرزمینی بکشی و بر سر اینکه خ. ندذاتی نیستھا  این. اعتباری ھستند و واقعیت ندارندھمه ،  که این امورنداریم
ملیت و ھویت  چه معنایی دارد؟ ھا این، ...کنی که اینجا متعلق به من است، چرا ھواپیمای تو از اینجا گذشت ودعوا آن شروع به 

 برای خیلی افراد به که ملیت و ھویت یک چیز کاذب و اعتباری است واقعیتاین . خصوصیات دیگر نفس استداشتن، یکی از 
، دردآور ... که تو ایرانی ھستی و او آمریکایی است وشود میگوشزد  کسانی که این ھویت مدام به آنھا القا و خصوص برای

ً  اصالورا رھا کنم؟ ! ن ھویت تاریخی ھزاران سالۀ خودم به این معناست که مھا حرفاین آیا ممکن است بعضی بگویند . است
  .شوند نمیمتوجه موضوع 

 و تقلید، آیدنتیفای  سرسپردگی به یک مرجعیت و اتوریتگیخصوصیاتی که نفس دارد، از جمله سیری ناپذیر بودنش،وقتی از تمام 
به عنوان مثال . برای انسان دردآور است شود میصحبت  ،مختلف) ھای برچسب(ھای  یت، لیبلکردن خود با امور اعتباری مانند مل

دن بر سر این  اعتباری است و ذاتی نیست و دعوا کرِ یک موضوع"ین و آن ھستممن ا"ایرانی یا آمریکایی بودن، که  اینبیان
 به خاطر چیزی که ھا انساناشتباه است که . بعضی دردآور استبرای ھمین  ، نیست  خردمندانه وای است وضوع، کار کودکانهم

. با ھم جدل کنند و خون یکدیگر را بریزنداعتباری است و فقط یک برچسب است ــ که آن ھم فقط در ذھن من و تو وجود دارد ــ 
ھمه انسان ھستیم، .  ھمه اعتباری استھا این! من ایرانی ھستم، آمریکایی ھستم، شیعه ھستم یا سنی ھستم یعنی چه؟

 که تو تمدن و ھویت چند ھزار شود می باعث ھا حرف این گویند میدر پاسخ به کسانی که . ھمه ھمین ھستیم که ھستیم
 آن را گرفت، امور ذاتی گرفتنی شود نمیذاتی باشد، گرفتن آن معنی ندارد و اگر چیزی   کهگوییم می این را ،بگیریۀ مرا سال

  . نیستند

  ...اکنون برگردیم به داستان مرد قزوینی

ھا را  فردی که این خصوصیات نفس را داراست، ھنگامی که آنگوید می مین است که، ھکند میصحبتی که مولوی در این داستان 
مولوی . پذیرد می و نخواھد نمی و زند می و پس دھد میًا نسبت به تو واکنش نشان  و مطمئنآید می، دردش گویی میبه او 

ای و به  اه داشتهکه در تو بوده و از کودکی با خودت ھمرــ ات  خواھی آن ذات انسانی می اگر تو طالب عشق ھستی و گوید می
 از این خواھی میدر تو متحقق شود و اگر   ــیم از تو گرفته شده و اکنون گرفتار نفس ھستیسبب دالیلی که پیش از این گفت

ھا  دیگر باید این سختیی روحی، ذھنی و درونی داشته باشی، ، حالت بشاشیت روانی و آزاد"عشق"نفس رھا شوی و حالت 
  .اشته باشی صبر دشود میھایی که به تو زده  ین دردھا و زخمرا بپذیری و در برابر ا

ِتا رھی از نیش نفس       نیش                ِ صبر کن بر درد،ای برادر    خویشِ شومِ

  )رھا شدن از نفس: از وجود رھیدن( جودُس دَشان آرِھر و ماھِ چرخ و م                  کان گروھی که رھیدند از وجود

را بشنوی، نه اینکه آن را ) ات نفس و اعتباری بودن ھویت و ملیتصحبت از خصوصی(، باید این صحبت باید بر چنین دردی صبر کنی
َ رو دم ، ژیانِ سوزن زدن   از چنین شیرِچون نداری طاقت"!  واپس بزنی، پس دیگر حرفی از عشق نزنخواھی میاگر . واپس بزنی

  ."مزن

  :گوید می دیگر ییمولوی در جا

َخونی بودرا عشق از اول چ َ بیرونی بودتا گریزد آنکه                       ؟ُ ُ  

***  

 که انگار به ھمین کنند میای تعریف  و از آن به گونه! ، خیلی شیک است عشق خیلی زیباستگویند میاینگونه نیست که بعضی 
ونه نیست ًواقعا اینگ.  تضاد داردھا حرفًبینیم که کامال با آن  خوانیم، می ی مولوی را میھا حرفاما ھنگامی که . راحتی وجود دارد

ت یی دارد که پذیرفتن آنھا ممکن اسھا حرف، مولوی ...بزنی و تماماز عشق  زیبا و شیک ییھا حرفبیایی و که به ھمین آسانی 
ید طاقت سوزن زدن را داشته باشی و یا ، تو بازنم می اگر من حرفی گوید میاز ھمین دفتر اول او . برای ما سنگین تمام شود

َچرخ و مھر و ماھشان آر" .باشیحداقل باید صبر داشته  اند،   ماه به کسانی که از نفس رھا شده یعنی آفتاب و فلک و"جودُد سِ
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با تمام  رھا ِیک انسان" در یگانگی قرار گرفتن" این به معنای بلکه  ــ نه از لحاظ بیرونی که معنایی ھم نداردــ کنند میسجود 
  .استھا دوست بودن امور، حتی امور بیرونی و عناصر طبیعت و با آن

ِھر که مرد اندر تن َرا فرمان برد خورشید و ابرَر وَم          )نفس سرکش( برَ گِ او نفسُ َ  

   او را نیارد سوختن،آفتاب                  افروختن             چون دلش آموخت شمع

  شود ُ کل میَِر کو ب، جزویِ  پیش                      شود    ُ چون گل می، جمله لطف،خار

  )مثنویاز ابیات کلیدی (  خود را بسوزِ ھمچون شب)خود، نفس( ِھستی                      روزی چو روز    ْ که بفخواھی میگر ھ

  ــ سمبل آن است،، خار بیت سومِکه در مصرع اولــ ھای زندگی  پیوندد، حتی ناھمواری  خودش می کل که بهجزییپیش آن 
فس و خود که ھمچون نباید ،  از لحاظ روانی برافروخته و روشن و بشاش باشیخواھی می اگر .شوند و زیبا میُمثل گل، ھموار 

ھستی در بیت آخر، یعنی ھویت داشتن و یک ھویت ذھنی برای . ی و از بین ببریبسوزانرا  است یتاریکدارای ظلمت و شب 
  .شود میخود قایل بودن که ھمۀ خصوصیاتی که گفتیم را شامل 

 دازُدر کیمیا اندر گس ِچو مھم                         نواز  ِ ھست آن ھستیات در ھستی

  )ھستیدو : ھستدو ( "دو ھست" این جملۀ خرابی از ھست        ست            َتی تو دس ، سخت کردهدر من و ما

یعنی ، "منبسط بودیم و یک گوھر ھمه ":گوید میمولوی . ستھا انسانبر ھم زده شدن درونی کاک و انف باعث ،ھمین نفس
گ شدن و القائاتی که از بیرون دارای یک حقیقت ھستیم، ولی در جریان بزر خودمان از یک گوھر و ِ در اصلھا انسانھمۀ ما 

 .ردیم به وجود بیاید، مانند ملیت که آن را عنوان ک"من و ما"ه در ما،  کشود می، ھمین باعث شویم میگیریم و گرفتار نفس  می
 گوید می .شود می مطرح "من و ما" ھا انسان برای .من این ھستم، تو آن ھستی. کند می را از یکدیگر جدا ھا انسان ،جریاناین 

ی تو، از ھمین است که تمام خرابی روانی و درون.  و به آنھا مشغول ھستیزنی می خیلی دست و پا "من و ما"تو در ! ای انسان
و این دو . خودت جدا شدی، دو تا شدی، در صورتی که در اصل دو تا نیستیو درونی نگی و وحدت روانی ای و از یگا دو تکه شده

  .ً نیست و اصال پندار و خیال است تو واقعیِتا شدن

َداستانی معروف در مورد یک شخص احول. مولوی داستان دیگری در ھمین رابطه دارد این . دید  و دوبین که ھمه چیز را دو تا میَ
شخص دوبین ھم رفت و برگشت و گفت . ستو آن شیشه را بردار و بیاورَص وارد دکان شد و استادش به او گفت برو از درون پشخ

تا . دوباره رفت و برگشت و گفت نه دوتاست.  فقط یکی است، برو آن را بیاور،استاد گفت نه. آنجا دو عدد شیشه ھست نه یکی
ًشکاند و دید که اصال دومین آن شخص رفت و شیشه را . ھا را بشکن و آن یکی را بیاوراینکه استاد گفت بسیار خب، یکی از آن

ًال ما اینکه اصو .کند میاشاره " وحدت" مثنوی که بسیار ھم عمیق است، مولوی به مسئلۀ ِدر این داستان. ای وجود ندارد شیشه

بینم که در خیابان در   شما را می،به عنوان مثال من. ریمیت داما یک واقعیت داریم و یک پندار و ذھن. بینیم ھا را دو تا می پدیده
 بینم مییکی موجودی را . بینم میھویت فکری باشم، در راه رفتن شما، دو موضوع نفس و اگر من گرفتار . حال راه رفتن ھستید

 راه "شخصیت بی" یا "شخصیتبا" که این فرد دارد بینم می که این واقعیت آن است و یکی ھم این را کند میکه دارد حرکت 
این  به ھا انسان اکثر ما .کنیم میاینگونه است که یک واقعیت ھست و یک تعبیر که ما از واقعیت . پندار استتنھا  که رود می

 کند میاز آن صحبت ) دوبین( بحث وحدت ھم که مولوی در داستان مرد احول .بینیم میھا را دو تا  موضوع گرفتار ھستیم که پدیده
، از "دو ھست" از این اگر.  با آن واقعیت در ارتباط باشیتوانی میماند و   پندار را برداری، فقط واقعیت می که اگر توھمین است

 برداری به آن یگانگی خواھی رسید و در آن یگانگی و در آن کل، آن حالت عشق را  ذھنی، درونی و روانی دستِ بودناین دوگانه
 .تجربه خواھی کرد

  ":صبر" از مثنوی در مورد شده  گزیده ابیاتی

   آیینه شوی؟،صیقل  بیپس کجا        ُگر به ھر زخمی تو پر کینه شوی                     

، تو پر کینه شوی و خشم بگیری و فریاد شود می ھویت و نفس زده ای که به این اشد به ھر زخم و ضربهاگر قرار ب گوید میمولوی 
 که منظور از زخم، زخم جسمی یافته شوی؟ مسلم استبدون صیقل زدن، آینۀ جال  انتظار داری که پس کجاتو بلند شود، 

 آینه، پاک کردن و از بین بردن زنگارھا و در واقع از بین بردن نفس ِ سمبل روح و روان ماست و منظور از صیقل دادن، آینه.نیست
 شده است، گرفتار حجابی شده است و خار و خاشاکی بر روی آن "سنف"آینۀ روح و روان انسان، گرفتار زنگاری به نام . است

  .خشش خودش را دوباره به دست آوردو کنار زده شود تا این آینه بتواند در باید صیقل ھا اینآمده که 

  بعد از آن، آن نور را ادراک کن                          ت را پاک کن            ا هرو تو اول آین

***  
ُ ز این رنج کھن،تا صفا یابی تو                                                        نج است ای برادر، صبر کنصبر، گ ُ ِ  

َکشنده، جذب: جذوب( ِذوب رحمت استَصبر  و خاموشی، ج    به دنبال چیزی بودن،(  علت استِ، نشانستنُ جْ نشانوین        )کننده َ
                                                                                                              )نشانۀ بیماری است                                                                                                                                                           

سکوت و خاموشی اختیار کردن در عرفان، . د و به راحتی از آنھا گذشت آنھا را خوانشود نمیای دارد که  این ابیات بار معنایی
یک خاموشی داریم به معنای حرف نزدن، طوری که زبان فیزیکی از حرکت بایستد و سکوت کند، گرچه خود . معنای خاصی دارد

 اما منظور از .تر است  راحتکند،این کار ھم بسیار سخت است، اما در ھر حال از اینکه انسان بخواھد از لحاظ درونی سکوت 
 وقتی سکوت درونی صورت بپذیرد و متحقق شود، آن وقت است که وجود روحی روانی .ِسکوت و خاموشی، سکوت درونی است
 این حالت  را تجربه کند و در درونشگویند می" عشق" که آن حالتی که به آن کند میانسان، این آمادگی و استعداد را پیدا 

، غیبت ھا انسان به حرف زدن در خصوص امور بیرونی از قبیل اجتماع، سیاست، رابطۀ مند عالقه بسیار ھا انسانما . متجلی شود
ھا در  و این حرف زدن ھستیم،... حرف زدن در مورد دیگران و دیگر چیزھا و ،) بد گفتن، حتی خوب گفتنآن ھم نه تنھا به معنای(
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از . مزنی میًاگر دقت کرده باشیم، ما دائما درون خودمان داریم با خودمان حرف . ستحقیقت، یک نوع فرار کردن از درون خودمان ا
نگار زنبورھایی به درون ای نیست که سکوت درونی داشته باشیم، ا  و گاھی حتی در خواب، لحظهشویم میاول صبح که بیدار 

، یک مزنی میم بخوابیم، با خودمان حرف خواھی میکه تا آخر شب ! کنند می شروع به وز وز کردن ًاآیند و ھمینطور دائم سرمان می
 خیلی خوب است که این را ایم؟ آیا این را تجربه کرده. توقف شودسکوت به این معناست که این حرف زدن م. لحظه آرام نداریم

 جای خودش را ھا ینانباشد، ... منظور این نیست که پرداختن به اموری مانند امور سیاسی، اجتماعی و. مان تجربه کنیم درون
آن . این را ھر فردی باید در درون خودش تشخیص دھدیم؟ ا همان تجربه کرد ن سکوت را درون زندگیًاما آیا ما واقعا ای. دارد

نسان این سکوت را داشته باشد،  وقتی ا. یک چنین خاموشی و سکوتی استکند میای که مولوی از آن صحبت  خاموشی
  .ِ انرژی ھستی باشدتواند جذب کنندۀ عشق و می

 آن که است خاموشی و صبر ھمین است، گرفته خاموشی با مترادف را آن و کند می صحبت آن از بیت این در مولوی که صبری
 به خواستن چیزی. کند می جذب انسان سمت به) مادی امور نه (نخواستن چیزی و سکوت درونی با را ھستی ِانرژی و رحمت
 باشخصیت خواھم می و ھستم شخصیت بی من ًمثال شوم، آن خواھم می و ھستم این من که تاس شدن چیزی ًدائما معنای
 لحاظ از کردن جستجو و شدن چیزی تالش در و بودن چیزی دنبال به ًدائما یعنی ،...و شوم زیاد خواھم می ھستم، کم من شوم،
ستن یعنی به دنبال ُنشان ج .است خاموشی و صبر ھمین شدن چیزی ِطالب ِمخالف. شدن دیگری چیز طالب و درونی و ذھنی

 رھایی و عشق و سعادت و خوشبختی بودن، خودش عین  چیزی بودن، به دنبال به دنبالشاید تعجب کنید که ھمین. چیزی بودن

 .این یکی از به ظاھر پارادوکس ھای عرفان است.  تجربه کردشود می" نخواستن" یعنی خوشبختی و عشق را با !بدبختی است
  .کنیم میین یکی از نکات زیبایی است که در ادامه آن را باز ا

َمخر  این حلوا ،  صبر کن از حرص و        ر                              َکِگر سخن خواھی که گویی چون ش   )مخور، نخور(َ

َ باشد مشتھای زیرکان،صبر َ    )ی خامھا انسانسمبل : کودکان( ان کودکِ آرزوی، ھست حلوا   )مورد خواسته، مورد اشتھا: مشتھا( ُ

  دَوَر تر د، واپسْرحلوا خو ھر که        د                                           َوَر رَ گردون بد،ْرصبر آوھر که 

فکر ای ھوز وزً از این دائما فکر کردن و کر و شیرینی داشته باشی، این حلوا را نخور، یعنیِ که روان و درون شخواھی میاگر 
ًاگر دقت کرده باشیم ما اصوال نسبت به فکر کردن و برآشفتن خودمان از لحاظ فکری و دائما فکر کردن، حرص . خالصی پیدا کن ً

ً آن است، دائما آن حلوا، یعنی ِ، ولی انسان خام که یک کودک سمبلکند میصبر را تجربه انسان عاقل و زیرک، . ھم داریم

و " صبر"ما در زبان فارسی دو کلمه داریم، یکی کلمۀ . کمی بیشتر در مورد صبر صحبت کنیم. خواھد ِ شلوغی فکر را میِشیرینی
ًاما آیا واقعا تفاوت این دو کلمه را از لحاظ . دانیم که این دو کلمه، با ھم تفاوت دارند میاگر دقت کنیم، . "انتظار"دیگری کلمۀ 

انتظار به این معناست که منتظر این باشیم که چیزی . گیریم  به معنای انتظار میًا صبر را ھمما غالبم حس کنیم؟ توانی میدرونی 
صبر یعنی . صبر معنای انتظار را ندارداما صبر اینطور نیست، . در بعدھا اتفاق بیفتد، مانند منتظر شدن در سالن انتظار دکتر

صبر یعنی . چیزی اتفاق بیفتد منتظر ھستیم معنی این نیست که صبر ھستیم، به توقتی ما در حال. نخواستن و نطلبیدن
 خودش را بر ذھن و درون انسان آشکار و باز ،و در این موقع است که حقیقت.  نخواستن و نطلبیدن، کیفیت آرام بودن ذھنِکیفیت

 و حقیقت ردۀ عشقآرامش ذھن، یعنی سکوت، نبودن نفس و خود، نبودن وھم و پندار، نبودن آن چیزھایی که حجاب و پ. کند می
 آرام نیست و در حال جستجوی چیزی در آینده است و منتظر ، در حالت انتظار، ذھن. صبر ضد انتظار استدر حقیقت،. ھستند

ِکیفیت درونی انسان اسیر . پذیرد میطور که ھست  خودش را ھمان،کیفیتاما صبر کیفیتی است که انسان در آن . است که بیاید
ًاگر دقت کنیم ما دائما به . ًست، دائما چشم انتظار یک اتفاق و چیزی که در آینده و فردا بیاید استِنفس و خود، کیفیت انتظار ا

! انگار ھمه چیز در آینده و بعدھاست و انگار االن نیست. دنبال این ھستیم که چیزی فردا اتفاق بیفتد و خوشبختی از آینده بیاید
  . نیستاما صبر اینطور...! ھمیشه فردا و فردا و فردا

ُرزق آید پیش ھر که صبر جست             ِھا ز بی صبری توست ِرنج کوشش        ِ

  خویشتن چون عاشقان بر تو زدی        ُ صبری بدی، رزق آمدی           گر تو را

 و صبرحالت   بتوانی اگر توگوید می.  حالتی معنوی و روحی است،بلکه منظور. در اینجا غذا و خوراک نیست" رزق"منظور از 
آن حالت چرا؟ چون در کیفیت صبر و سکوت، . ًتجربه کنی، مسلما از آن حالت معنوی و روحی، برخوردار خواھی شد را سکوت

 و آن ھم مثل عاشقان، شوند می که به ھمدیگر جذب شوند می، یعنی دو ھمجنس شود میعشق معنوی ھم عاشق انسان 
  .شود یم و به سمت تو جذب زند میخودش را بر تو 

ِو آن خیال چون صدف، دیوار او               " بحر کو؟: " گوید،ر در بحرَھُچون گ ِ  

ِابر تاب آفتابش می        شود          یحجابش م" کو؟"گفتن آن    شود ِ

ُ کھنِخویشتن بینی در آن شھر       خود تسلیم کن        تو ببند آن چشم و، ُ  

ھنگامی که مانند یک مروارید باشی که در دریا  .شود میست که عشق با نخواستن متحقق این سه بیت در مورد این موضوع ا
ھمین ، )صدف سمبل خیالی است که ما داریم(وار او ھست و مانع او از دریاست  دی،، و آن خیال که صدف"دریا کجاست؟: "بگوید

 .گیرد د ابری که جلوی تابش آفتاب را میینی، مانن که دریا را نبشود میگفتن و ھمین که به دنبال دریا باشی، باعث " کو؟"
 تو صبر و سکوت را .شود می و جستجو کردن آرامش، باعث از دست دادن آرامش  سعادتجستجو کردن عشق، خوشبختی،

  .تجربه کن

  :غزلی معروف از مولوی در ھمین رابطه

  )آن دم، آن لحظه: َآن نفس( !یار چه کار آیدتخودی،  که بیسی َن نف آ و         ! و خار آیدتسی که با خودی، یار چَآن نف

  :گوید می که رسد میتا اینکه به این بیت 

   شو تا که قرار آیدتقرار  بیِطالب    ار توست              قرِ طلبت ازَقراری بی جملۀ
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َ   ترک گوارش ا گوارش است           ِطلباز جملۀ ناگوارشت    )، نا آرامیناگواری، بدبختی: ارشناگو(گوار آیدت نی زھر، ُر کِ

  ور نه ھمه مرادھا، ھمچو نثار آیدت                توست ِ مرادِز طلبُمرادیت ا جملۀ بی

ِعاشق جور یار شو، عاشق مھر  ِ ِ ِ     تا که نگار نازگر، عاشق زار آیدتیار نی        ِ ِ  

 که در عین آرامش بینی میآرامش را نخواه، آن موقع .  ھستیآرامی تو، به این خاطر است که طالب آرامش و ناقراری  مام بیت
  !ھستی

***  

  : مرتبط با داستانِادامۀ ابیات

َ جوینده یابنده بود        ،عاقبت َج از صبر، زاینده بودَرَکه ف                          ُ ُ  

ِخاصه صبر از بھر آن شمع چ       ر، ای شیشه دل؟      ِتو چه دانی ذوق صب ِ   )شھری که به داشتن زیبارویان معروف است: ِلگِچ(ِگل ِ

َو رمد در وقت صیقل از جاک               صفا                ِرم ز جویایمن عجب دا َ   فاَِ

ِ آب حیوان در درون ظلمت است               ُی در مردن و در محنت است      زندگ ِ  

َرنج این ت            ردگی است         ُم جسم را دل پروریدن    روح را پایندگی است،نِ

َ جان کشند    ِ آنگه شراب،عاشقان َشان کشندْ خوبان،       که به دست خویش            َ ُ  

َآن یاری بود               ھا که  بس عداوت َھا که معماری بود           بس خرابی   ُ ُ  

ِگر خضر  ِ   صد درستی در شکست خضر ھست           را شکست       یشتِ کْدر بحرَ ِ  

َین شاھی کشد     َآن کسی را کش چن َبھترین جاھی کشد     سوی تخت و        ُ َ  

َجان بستاند و صد جان نیم   آنچه اندر وھم ناید آن دھد      دھد                     ِ

   آبادان کند،بعد از آن ویرانی       ان کند                    مر جسم را ویر،ِراه جان

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

اش را رھا کند و خوراک و پوشاک نخواھد؟  معناست که انسان امور مادی زندگیآیا به این نفس را رھا کردن به چه معناست؟ 
 با گویند می حالتی که به آن نفس ، صحبت از موضوعات روانی در درون انسان و رھا شدن ازکنیم میًاصوال وقتی از نفس صحبت 

ھیچ انسان خردمند و عاقلی، چه مولوی و چه ھر شخص دیگری . خصوصیاتی که از آن گفتیم است، و کاری به امور بیرونی ندارد
مکانات رفاھی نکر این نیست که بخواھد بگوید انسان نباید از امور مادی خودش، مانند مسکن، لباس خوب، بھداشت و اُم

 ھم بیلاتومًانسان گرفتار نفس، اگر فرضا ھزار عدد . آن استناپذیر بودن   سیرییکی دیگر از خصوصیات نفس، . ار باشدبرخورد
َو سیری ندارد و ھمینطور له له  اش رضایت ، باز ھم از زندگیھر قدر ھمسر داشته باشدداشته باشد یا   که باز ھم بیش زند میَ

  .دھد مییری ناپذیر بودن نفس است، به این خاطر که نفس دائم به انسان وعدۀ فردا را از این بخواھد، علت این امر ھمان س

  نھاد  محکمِخار او  ِشد درخت     ده داد                   مدتی فردا و فردا وع

  َربَ خود مِ    زود باش و روزگار                     تو پیرترشود میتر  او جوان

َ      وین کننده پیر و مضط        شود        یتر م د جوانَ بِآن درخت ُ َ   شود ر میَ

***  

 دھد می، اجازه نآورد میبا خصوصیاتش برای انسان به وجود " خود" و دھد میًھایی که نفس دائما به انسان  خالصه اینکه وعده
مند شود و  بھره"  تنی کردن و لذت بردن و آبدر حوضچۀ اکنون زندگی کردن"، از "در حال بودن"اش، از  که انسان از زندگی کنونی

  .این لذت را ببرد

به اما . ِال بسیار خوبی استممکن است این سوال پیش بیاید که نمونۀ انسانی که رھا شده است، چه کسی است؟ این سو
 رھا از نفس بوده و ینسانًمثال اگر بگوییم که مولوی ا. تواند مفید باشد لی نمیًاین نکته توجه کنیم که اصوال پرداختن به ھر سوا

م از این موضوع بگیریم؟ خواھی میای   حال چه نتیجه،کرده است شق بوده و در کیفیت عشق زندگی میعشق داشته است و عا
ی من تطبیق  با درون روانھا ایناگر ھر انسان عاقلی، چه مولوی و چه ھر کس دیگری، موضوعاتی را مطرح کند و من ببینم که 

د پذیرم، بلکه اگر حرف او منطقی باشد به صورت خو  به این معنا نیست که آنھا را میگوش کردن ھم. کنم  گوش میدارد، آنھا را
 و اگر ھم نه که این کار را کنم میام را درست   کار باشد، در راستای آنھا زندگیدرکردنی    گوشًبه خود و اصال بدون اینکه

اینکه من در این مورد . ای بوده یا نبوده است یا ھر کسی، انسان سالم و رھا شدهی اھمیتی ندارد که ما بدانیم مولو. کنم نمی
  .تواند مفید باشد  تعدادشان اندک یا زیاد است؟ نمیاند، چه تعدادی ھستند، آیا یی که از نفس رھا شدهھا انسانتحقیق کنم که 

****  
 :پیام داستان

ھای   مانند یکسری عقاید و نگاهگویند میھر چه دیگران یعنی ھا که  وریتهُات خصوصیاتی دارد از جمله سرسپردگی به ،نفســ 
 ھویت داشتن نیز یکی دیگر و سیری ناپذیر بودن نفس، آیدنتیفای کردن خود با امور بیرونی .پذیریم میبسته  خاص را ما ھم چشم

 و شود میور است، خشمگین  برای انسان دردآ،شود مینفس صحبت  وقتی از تمام خصوصیات. از این خصوصیات است
 .رھایی استمانع  این خود که . آنھا را بشنودخواھد نمی
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 ،کینه شوی و خشم بگیری  توی انسان پرشود میای که به این ھویت و نفس زده   اگر قرار باشد به ھر زخم و ضربهگوید می ــ
) سکوت درونی( مولوی ما را به صبر و خاموشی  روح و روانت از زنگارھا زدوده و صیقلی شود؟ۀپس کجا انتظار داری که آین

کیفیت  .باشند می ھستی ِ رحمت و انرژیۀکنند  جذب،اموشی را تجربه کن که این دو صبر و خگوید می. کند میتوصیه و دعوت 

  .صبر یعنی نخواستن، نطلبیدن و آرام بودن ذھن را تجربه کن تا در آن حالت عشق و رھایی قرار بگیری

***  

صبر ــ نفس ــ عشق ــ صلح درونی ــ القائات ــ ھویت ــ ملیت ــ اعتباری ــ ذاتی ــ یگانگی ــ من و ما ــ پندار ــ سکوت  :موضوعات
 .ــ خاموشی ــ نخواستن ــ حرص ــ انتظار ــ رزق

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi3.htm               3 جلسۀ(مربوطه لسۀ لینک ج(  

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

*** 

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

ِگر خضر در بحر ک ِ ِ     صد درستی در شکست خضر ھستشتی را شکست             َ ِ  

َفانطلقا" اقتباس از آیۀ َ َ ٰحتى َ َّ َإذا َ َركبا ِ ِ ِالسفینة ِفي َ َِ َخرقھا َّ َ َقال ََ َأخرقتھا َ َ َ َْ َلتغرق َ ِ ْ ُ َأھلھا ِ َ ْ ْقدَل َ َجئت َ ْ ًشیئا ِ ْ ًإمرا َ ْ  تا شدند رھسپار پس (،"ِ

 کار عجب کنی؟ غرق را سرنشینانش که کردی سوراخش گفت]  موسی [کرد سوراخ را آن] خضر و [شدند ای کشتی سوار آنکه

  .)71کھف، (، ) کردی انگیزی ھول

**  

َبستاندجان  نیم   د آن دھد          آنچه اندر وھم نای و صد جان دھد              ِ

َّإن" الھام از آیۀ ،مصرع اول
َاللـه ِ ٰاشترى َّ َ َ َمن ْ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ْأنفسھم ْ ُ َ ُ ُوأموالھم َ َ َ َْ َّبأن َ َ

ُلھم ِ ُ َالجنة َ َّ َ نان را در ازاء خداوند جان و مال مؤم (،..."ْ

  .)111توبه، (، ...)بھشت از آنان خریده است

َفال" الھام از آیۀ ،مصرع دوم ُتعلم َ َ ْ ْنف َ َأخفي َّما ٌسَ ِ ْ ُ
ُلھم  ّمن َ ِقرة ِ َّ ٍأعین ُ ُ ْ ًجزاء َ َ َبما َ ُكانوا ِ َيعملون َ ُ َ  بسیار چه که نداند کسی ھیچ آری(، "َْ

.)17سجده، (، .) است شان پیشین کردار و کار جزای که است، نھفته آنان برای چشمھا روشنی مایۀ  

 

  

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :دن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنیدبراي شنی

com.persiangig.Masnawi 
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