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 ر مثنوی معنوی موالناين شرح و تفسي از جلسات آنال و چهارم   چهلبرداری از  جلسه خالصه

   

  ۴۴جلسه   

  ٣٠٨۵دفتر چھارم، بیت 

  داستان شاھزاده و طلسم شدن او

  از شروع در ابیات قبلمولوی. با چه زمینه ای وارد این داستان می شود  مولویقبل از شروع داستان بررسی کنیم که
 پیامبر اسالم به این ی از حدیثبرگرفته از .کندصحبت می ) حدیثی از پیامبر اسالم (" دنیابودنداُر الُغرور "ان در مورد داست
 :مونمض

از ایشان سوال می کنند که عالمت آن نور چیست؟ ایشان می  .ھر گاه نور به قلب آدمی در آید، قلب گشوده و فراخ شود
یدن از سرای غرور و بازگشت به سرای جاودان و آماده شدن برای مرگ پیش از آنکه بر بر کنار شدن و دوری گز: فرمایند

   .آدمی فرود آید

  : کهمی آورد و به این سخن می رسدابیاتی را 

   زنجیرھاراند حلقۀمی َد          می فشاند خاک بر تدبیرھا                      

  که نشانش آن بود اندر صدور              آنچنان که گفت پیغمبر ز نــور               

  سرورلانابت آرد از داُرھم ِا           )دور شد :تجافی(الغرور که َتجافی آرد از داُر

  داستانی بشنو ای یار صفا   بھر شرح این حدیث مصطفی                          

 .  است"دارالغرور" ،شرح این بگویم که دنیارم تا را برای این می آو)  شدن اوشاھزاده و طلسم(می گوید که داستان 
 ذھنًا به آنھا می به معنی اعتباریست که ما در پدیده ھا می بینیم و ذکر این نکته که دنیا. دارالغرور یعنی سرای فریب

  . آنھا می شویمچسبیم و فریفتۀ

  .ن داستانی وجود داردچنیکل ھای مختلف در فرھنگ ھای گوناگون به ش و  سمبلیک استداستان، کامًال

  ن به ھنرباطن و ظاھر مزّی   نا پسر                        پادشاھی داشت یک بر

  )ری شرابِدته نشین و ِک: ُدرد(  عالم بر آن شه گشت ُدردصافِی     بُمرد                     خواب دید او کان پسر ناگه

در خواب از شدت غم خواست که . سیار ناراحت شدب.  مرده استپسرشب دید خوا .داشتپادشاھی بود که پسر برنایی 
اما شاه با خودش گفت که این غم فقط یک خواب بود . وقتی بیدار شد خوشحال شد که آن اتفاق فقط یک خواب بوده. بمیرد

 الزم است که از  پس و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد و پسرم را از دست بدھم است،هروح من از این خواب بدگمان گشت
  .این پسرم الاقل یادگاری داشته باشم

   انقطاع نسلفرزند خود را از خوِفعروس آوردن پادشاه 

  تا نماید زین َتَزّوج، نسل، رو  پس عروسی خواست باید بھِر او                      

دختری زیبارو و زیبا باطن . ه داشته باشد، نسل او ادامی پسرش برگزیند تا با این ازدواجپس پادشاه قصد کرد که عروسی برا
  .برای او انتخاب کرد

   عاشق شه زاده ی با ُحسن و جود                     ود      از قضا کمپیرکی جادو، که ب

   ِسحِر باِبلی،که َبَرد ز آن َرشک     اُبلی                    جادویی کردش عجوزه ی ک

 چنان )ل افغانستانکاب(این پیرزن کابلی .  آمد و شاھزاده را جادو کرد.ھزاده شده بودعاشق شاگر، از قضا پیرزنی جادو
پیر شد و عروس و عروسی را رھا   عاشق جادوگر،شاھزاده. شاھزاده را جادو کرد که رشک بزرگترین ساحران را برانگیخت

ایی که بخاطر الغری فقط نیم جانی برایش رد تا ج شاھزاده را تحلیل می ُبھمنشینی و مصاحبت با آن عجوزه، رواِن. کرد
حر پیرزن قھور ِس شاھزاده چنان مست و َماما خوِد. اطرافیان و مردم از این رنجوری شاھزاده رنج می بردند. باقی مانده بود
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ز دنیا برای پادشاه مثل زندان شده بود و قربانی و زکات می داد شاید پسرش ا. شده بود که از حال خودش خبری نداشت
  .حر عجوزه بر شاھزاده بیشتر و بیشتر می شداما ھر چه بیشتر چاره اندیشی می کرد عشق و ِس .شر جادوگر خالص شود

  عشق کمپیرک ھمی شد بیشترن پدر                       آنکه ھر چاره که می کرد آ ز

ویل این موضوع می تواند باشد که  تأ این بیت... می شداندیشید عشق عجوزه بیشتر و بیشترھر چاره ای که پادشاه می 
  . را داردخون به خون شستندر حقیقت حکم  فکر بر فکر بیفزایی ھر چه

  ه گری استاین الِب   چاره او را بعد از       َتش که مطلق آن َسری است        پس یقین گش

آن سری ھم یعنی رو بردن به . باشدری  مگر اینکه آن َستوان کرد پادشاه یقین کرد که چاره ای برای این مسئله نمی
. ه استیصال رسیدن می داند یکی از راه ھای رھا شدن از نفس را بمولوی.  شود می"استیصال"در اینجا صحبت از . معنویات
   . جز اینکه خودش را رھا کندنداشته باشد انسان در وضعیتی قرار بگیرد که ھیچ چاره ای یعنی

  :پس. لق، آن َسری برود یعنی به معنویات رو آوردپادشاه ھم یقین کرد که باید مط

  غیر حق بر ُملِک حق، فرمان که راست                      سجده می کرد او که فرمانت رواست    

   دست گیرش ای رحیم و ای َودود         ھمی سوزد چو عود                لیک این مسکین 

  ساحری استاد پیش آمد ز راه                                ـاه  و افغان شـــــــتا ز یا رب یارب 

  

  :مستجاب شدن دعای پادشاه در خالِص پسرش از جادوی کابلی

دانست که آن پیرزن ساحر، سحر و جادوی بی نظیری دارد،   از دور شنیده بود که شاھزاده اسیر پیرزن شده و میاستاداین 
  :اما

   در فن و در زور تا ذات خدا                        ت ای فتی   دست بر باالی دست اس

   بی شک منتھای سیل ھاست، بحر      خداست                               منتھای دستھا دسِت

  را     ھم بدو باشد نھایت سیل                                    ھم از او گیرند مایه، ابرھا    

  : گفت آن استادپادشاه به

   َزفت  گفت اینک آمدم درماِن           کاین پسر از دست رفت            گفت شاھش 

  زاده زرد رو تا نماند شاھ      آمدم تا برگشایم ِسحِر او                                      

 آن قبر را در جھت قبله .ست ھسفیدیک قبر   به گورستان برو و کنار دیواری،رَح به پادشاه می گوید که وقت َساستاد
گره زدن یکی از آداب و فنون (که در قبر بود را باز کرد کافت و گره ھایی  پادشاه رفت و قبر را ش! قدرت خدا را ببینی تابشکاف

 شاھزاده به سمت پدر آمد و ابراز .پسرش نجات یافته استتی برگشت دید که طلسم شکسته شده و وق ).جادوست
  . بی مراد ھم شاد گشتنداھل شھر و عروِس. جشن بگیرندشاه دستور داد . کرد عذرخواھی پشیمانی و

  روی و خوی زشت با مالک سپرد             جادوی کمپیر از غصه بُمرد                             

  ود عقل و نظر چون در ُرب  کز من او      زاده در تعجب مانده بود                                شاھ

  که ھمی زد بر َملیحان راِه ُحسن        نو عروسی دید ھمچون ماه ُحسن                      

  تا سه روز از جسم وی گم شد فؤاد   فتاد                              اندرگشت بی ھوش و به رو 

  ) جدا شده بودلبش از اوگم شد فؤاد یعنی ق. (ودشاھزاده تا سه روز حالش خوب نب

   اندک اندک فھم گشتش نیک و بد                     )      به َخد(از گالب و از عالج آمد به خود 

  :بعد از سالی پادشاه به شاھزاده گفت

  کای پسر یاد آر از آن یار ُکُھن              ن                 بعد سالی گفت شاھش در ُسُخ
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  )تلخ :ُمر(تا بدین حد بی وفا و ُمر نباش                 )رھمبست :ضجیع(ن فراش زان ضجیع و زایاد آور 

  

  :شاھزاده گفت

  رورالُغ    وارھیدم از َچِه داُر                 گفت رو من یافتم داُر الُسرور                   

  سوی نور حق ز ظلمت روی تافت      ھمچنان باشد چو مؤمن راه یافت                          

  . مثال این مومن است، مثال شاھزاده،یی پیدا می کندمنی ھم که از ظلمت دنیا رھاید مؤی گوم

  

  ) صریحًا می آوردن که خود مولویتاویل داستا ( ...ان آن که شه زاده آدمی بچه است ودر بی

  ُنویدر جھاِن کھنه زاده از                    ی                 ای برادر  دان که شه زاده ُتو

  کرد مردان را اسیر رنگ و بو                                      دنیاست، کاو  کاُبلی جادو این

  کاو به افسون خلق را در َچه نشاند                   ز آن نبی، دنیات را َسّحاره خواند               

  کرده شاھان را َدِم گرمش اسیر                 نده پیر                    ھین فسون گرم دارد َگ

  خویش را جلوه کند چون نوعروس          س چاپلوس                       نده پیر است او از بَگ

   او را َمَچش نوِش نیش آلودۀ            ھین َمشو مغروِر آن گلگونه اش                     

  خوش نماید ز َاَوَلت انعام او                            او                 آشکارا دانه، پنھان داِم

   نیست،حِل ِسحِر او به پای عامه          ساحره ی دنیا قوی زنی است                          

  زاده ماند سالی و تو شصت     شاھ           ت او به شست       بسته َاسَتھمچو ماھی

  . جادوی کمپیرک بود اما تو یک عمر اسیریآن شاھزاده یک سال اسیر. اییر کرده  ماھی در قالب این دنیا گھمچون

  نه خوشی نه بر طریق ُسنتی         شصت سال از شست او در ِمحَنتی                    

  پس طلب کن نفخه ی خالق فرد            َنفِخ او این ُعقده ھا را سخت کرد                     

اما تو برو و دمیدن دیگری را طلب . شود و شاھزاده جادوشوند که گره ھا سخت  رک در گره ھا باعث شده بوددمیدن کمپی
  .نفخه و دمیدن حقیقت را طلب کن. کن

  وا رھاند زین و گوید برتر آ        تا َنَفخُت فیِه ِمن ُروحی ُترا                                   

  . نفخ و دمیدنی را طلب کن می گوید برو و چنین."روح خود در او دمیدماز " قرآنی اشاره دارد به آیۀ "َنَفخُت فیِه ِمن ُروحی"

  نفِخ ِمھر نفخ قھر است این و آن دم،             جز به نفِخ حق نسوزد نفخ ِسحر                    

س، نفخ قھر است و نفخ و دمیدن حقیقت، نفخ نفخ نف. اطل نمی گردددمیدن ِسحِر نفس ب یقت درون انسان،جز با دمیدن حق
  .مھر است

  .شاھزاده ھم من و توی انسان ھستیم. تمثیل آن است" دنیا"کمپیرک یا ھمان پیرزن جادوگر، نفس است که 

  چونت صبرت است از خدا ای دوست چون؟          ای که صبرت نیست از دنیای دون                     

که  دلت می آید  چگونه!بچسبیی که به آنھا عالقه داراتفاقًا به این اعتباریات نچسبی و ر نداری می گوید ای کسی که صب
  نگه داری؟ و دل از آن از حقیقت صبر کنی

  چون صبوری داری از چشمه ی اله            ب سیاه                چون که صبرت نیست زین آ
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  چون ز ابراری جدا و ز َیشربــــون           چون که بی این ُشرب کم داری سکون            

ن شراب چطور دلت می آید که از نیـکان و آاین اعتباریات و چیزھای بی ارزش آرامش پیدا نمی کنی تو که بدون نوشیدن 
ِإنَّ " مضمون اشاره به آیه ای از قرآن دارد با این" یشربون"و  از " ابرار"جدا بودن از . ..پاکی که آنھا می نوشند دوری کنی؟

  ".ی نوشندن از جامی که لبریز از ِعطر است منیــکا: " ا ُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَھا َكاُفوًر  َيْشَر اَر اْلَأْبَر

  اندر آتش افکنی جان و وجود                                 یک َنَفس ُحسِن َودودگر ببینی

  چون ببینی َکّر و فّر ُقرب را            )مردار :جیفه( جیفه بینی بعد از آن این شرب را

  .ردار می بینیرب و نزدیکی را تجربه کنی دیگر این اعتباریات را مثل ُماگر کر و فر و شکوه ُق

  پس برون آری ز پا تو خاِر خویش      ھمچو شه زاده َرسی در یار خویش                    

  زودتر و الّله َاعَلُم بالصَّواب                       جھد کن در بی خودی خود را بیاب      

  ھر زمان چون خر در آب و ِگل َمُیفت         ھر زمانی ھین مشو با خویش جفت                

  زانکه بوَیش، َچشم روشن می کند          )              تکیه گاه(بوی پیراھان یوسف کن َسند 

اشاره به داستان سمبلیک حضرت یوسف دارد که موقعی که حضرت . (وی پیراھن یوسف بگذاررا بر بتکیه گاه و اصل ات 
) راھن یوسف را ھم حس میکندییعقوب پیراھن یوسف را به صورتش می کشد چشمانش بینا می شود و در عین حال بوی پ

  .گوید تو ھم اصل و  تکیه گاھت را بر بوی دلبر حقیقی بگذار می

  : را می آورد" حال ماستوصف" نغز که اتی بسیار ابیدر ادامه مولوی

                  یعنی کسی که در حال خواب ( خواب َدر ،ھمچنان که دور دیدن         دور بیند دوربیِن بی ھنر                                   
  )است                                                                                                                                         

  می دوی سوی سراب اندر طلب          خفته باشی بر لب جو خشک لب                   

  عاشق آن بینِش خود می شوی               دور می بینی سراب و می َدوی                

 تمثیلش مثل .خوشبختی را در چیزھای دیگر می بیند یا در اعتبار چیز ھای دیگر می بیندانسانی که دوربین است یعنی 
یا مثل انسانی که خشک لب است و در کنار جو خوابیده و به دنبال سراب می ... انسانی است که در حال خواب است

ودت آن اعتباریات را به آنھا چسبانده  در واقع خکهمی شوی که در پدیده ھا می بینی توی انسان عاشق اعتباریاتی  ...دود
  .یعنی عاشق اعتباری می شوی که خودت به یک پدیده ای می دھی ــ عاشق آن بینش خود می شوی یعنی ھمین ــ ای

  :درعین حال

  دل و پرده شکافکه منم بـــینا        می زنی در خواب با یاران تو الف                     

  .ھا را می توانی درک کنیچیز ھستی و واقعیِت یانسان بینا دلکه  فکر می کنی در عین حال

  تا رویم آن جا و آن باشد سراب          َنک بدان سو آب دیدم ھین شتاب                  

 به دنبال اعتباریات و سراب می نام موفقیت و خوشبختی انسان ھا را وصف حال سیستم ھایی ھست که به این بیت دقیقًا
شتاب کنید تا برویم . ..وید که من دارم آنجا آب می بینمَد این افراد می گویند ِب. وعده سراب...یا ھمان وعده نفس ...دفرستن
  . باشد سراب،آن اما... آنجا

  )ھالک کننده(ُدو ُدوان سوِی سراِب با َغَرر                                   ھر قدم زین آب، تازی دورتر   

دورتر می شوی سوی سرابی می روی که ھالک کننده  آبی که کنارش خوابیدی، دورتر می تازی و  چشمۀ ازکهھر قدم 
کنند  کسانی که فکر می. می گوید این آب پیش خود انسان است یعنی خوشبختی جایی یا در حصول چیزی نیست. است

 درون ن و دور شدن و غافل ماندن از چشمۀرار کردیا مصداق ھای دیگر که به نوعی ف با دوستی با فالنی، با ازدواج با فالنی،
  .انسان است، می توانند خوشبختی را حصول کنند در واقع به سوی سرابی ھالک کننده می دوند

و به عبارتی   برای آن چیزھا قائل ھستی، داریباری کهواقع به اعت  برای رسیدن به چیزی و در ھمین تالشی که توو دقیقًا
 ای که برای چیزی شدن و برای "خواستن"ھمین . حجاب استای رسیدن به آن پندار خودت داری، تالش و عزمی که بر

  .نخواھیبنابراین کار درست این است که . ، خود این عزم و خواستن، حجاب است داریتحصیل چیزی
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  که به تو پیوسته است و آمده        آن عزمت حجاب این شده                        عیِن

فتیم که خیلی افراد اشکال بر عرفان می کنند و می  ا را اگر کج بفھمیم و خوب متوجه نشویم به غلط ھایی میحرفاین 
 ای "خواستن"باید متوجه باشیم که . گویند عرفان انسان را منزوی می کند و از تالش در امور مادی و سازندگی دور می کند

 می روم  من مثًال، یعنی اینکه از لحاظ درونی نخواه که چیزی بشوی!نخواهکه عرفا از آن صحبت می کنند و می گویند 
می کنم و خیلی انشمند شیمی می شوم و کشفیاتی تحصیل علم شیمی می کنم و با ھزار سختی و مشقت محقق و د

عرفان می گوید .  مثل تحقیق و کشفیات منعرفان در اینجا با باطن من کار دارد نه با این امور بیرونی. ھم پیشرفت می کنم
تو این کارھا را برای چه کردی؟ من اگر با خودم صادق باشم می گویم که این ھا را برای کسب اعتبار کردم، که جایزه نوبل 

د من با این ھا کار دارم، دنبال یگو عرفان می ...یعنی به دنبال این اعتباریات بودم ...بگیرم، برای سربلند کردن کشورم کردم
اما اگر تو دنبال این پندارھا و .  درونی نمی دھد که بلکه تو را دمغ تر خواھد کرد بودن کاذب است و به تو شادیاریاتاین اعتب

عالقه داشته باشی و تحصیل کنی و اگر  در ھمین رشته شیمی  مثًال،اعتباریات نباشی آن وقت با عشق حرکت خواھی کرد
 ،!کشورش را سربلند کرد و چه دانشمندی و این حرف ھای پوچگویند دنبال این نبودی که به تو بداروھایی ھم کشف کنی 

  . به واقعیت آن علم پرداختی،)اعتباریات(داشت به حصول چیزی  بدون چشمبلکه چنان عشق در آن کار داشتی که

  از مقامی کان غرض در وی ُبَود          بس َکسا عزمی به جایی می کند                

  .به جایی بروند که غرض شان از آنجا رفتن از ھمین جا حاصل استعزم می کنند بسیار افرادی که 

    جز خیالی نیست دست از وی بدار خفته می ناید ِبکار                               دید و الفِ 

  ھم خطا اندر خطا اندر خطاست  سه تاست                         خفته گر دو تا و گرفکِر 

    خفته پویان در بیابان دراز  می زند بی احتراز                              موج بر وی

  آب، َاقَرب ِمنُه ِمن َحبِل الَورید  ای شدید                          خفته می بیند عطش ھ

از رگ گردن به او بیند در حالیکه، آب یا ھمان حقیقت  انسان فرو رفته در خواب غفلت، خوشبختی را در سراب ھای دور می
  .) نزدیکتریمما از رگ گردن به او: برگرفته از یکی از آیات قرآن که(نزدیک تر است 

  .یعنی خوشبختی درون ماست

***  

  3176دفتر دوم، بیت 

  وال کردن و مالمت کردن آن فیلسوف او را و ریگ در َجقصه ی َاعرابی

  .مطرح است با فلسفه ی و ھمینطور برخورد مولوی احمقی و ابلھدر این داستان، موضوع حیله کردن و موضوع

  : این ابیات را می آوردبل از شروع داستان مولویق

  جان سپر کن، تیغ بگذار ای پسر                              ھر که بی سر بود از این شه ُبرد َسر

  و ھم جاِن تو َخستھم ز تو زایید   آن سالحت حیله و مکِر تو است                             

   ترک حیلت کن که پیش آید ُدَول       چون نکردی ھیچ سودی زین حَیل                   

ابله  .ترک حیلت کردن یعنی رھا کردن زیرکی ھایی که انسان دارد. این حیله و مکر یکی از خصوصیات اصلی نفس است
چاره ای که در ذات ھستی ". چاره اندیشیدن"، مکر یعنی مکر، معنی منفی ندارد. شدن یعنی مردن بر ھمین زیرکی ھا

 می گوید  مولوی.شھرت پیدا کرده استآن اما چون در لفظ عامه به معنای منفی به کار رفته، مکر به معنی منفی . است
 روانی  پس ترک کن تا نیکبختی و دولت،سودی نبردیھیچ  از حیله کردن ھا و مکر کردن ھا با تفکِر عقل جزیی وقتی تو

  .سراغت بیاید

  ترک فن گو می طلب َرُب الِمَنن چون یک لحظه نخوردی بر ِز فن                              

  )ابلھی کن: گولی کن( خویشتن گولی کن و بگذر ز شوم          چون مبارک نیست بر تو این علوم                  

 خودشان را مزین می کنند در حالیکه ، علوم ظاھری ھستند و به دانشدۀ که یادگیرنستبه افرادی در اینجا اشارۀ مولوی
البته فلسفه نه به معنای فلسفۀ . د فلسفه این چنین معنایی داراصوًال در نگاه مولوی. ًا دارای ھیچ صفایی نیستندباطن

ن، یک ا یک نوع دچار وھم بودرد که فلسفه رمی َب به کار رب بلکه به آن معنای خاصی که مولوی غامروزی یا تاریخ فلسفۀ
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، در خود پیچیدن به صورت فکری، نادانی، با دانش صرفًا بازی !ره باز کردن، یک نوع سرگرمینوع گره زدن و به دست خود گ
... خودت جمع کردن ویرت دیگران می شود و دیگران را دور گرم کردن، زدن حرف ھایی که باعث حکردن و خود و دیگران را سر

  .می داند

 فرد از و خودشناسی بشود  که مطرح می کنند این موضوعات باعث راوعاتیضدر حقیقت فالسفه را کسانی نمی داند که مو
  .درون به یک آگاھی درونی برسد

  )بگو به او: گو بدو(  گنج پشتگو بدو  کوراست سوِی              شت                ُکخود را ز اندیشه ِبفلسفی 

  از مراد خود جداتر می شود    افزون می دود                           گو بدو چندان که 

  جاِھدوا َعّنا  نگفت آن بخت یار                            فیـــنا بگفت آن شھریار     اجاِھدو

  خلق شد این رابطهکه ھالک                            من نخواھم لطف حق از واسطه   

   من مادر است موسی ام من دایۀ       مادر خوش تر است                من نخواھم دایه،

من .  مثل دایه می مانند واسطه وفالسفه،. می گوید فکر باید فرو بخوابد تا انسان به آن گنج از لحاظ روانی دست پیدا کند
  .ه در حقیقت باشمخودم مستقیمًا و بدون واسط.  از مادر بنوشمطه نمی خواھم و می خواھم مستقیمًاواس

  :و اما داستان

در یکی از جوال ھا گندم . بودوال ھا دانه کرده  و درون این ج شتر انداختهی روجوالییک عرب صحرانشینی شتری داشت، 
.  با مرد صحرا نشین یک شخص فیلسوف نما، اعرابی را دید و شروع کرد به صحبت کردن،در راه، یک نفر. بود و در یکی ریگ

مرد فیلسوف گفت پس این ریگ ھا را برای چه . در یکی گندم و در دیگری ریگ: ید در جوال ھا چیست؟ گفت پرساز اعرابی
 مرد فلسفی گفت که .دن بر پشت شتر تعادل داشته باش ھابرداشتی؟ اعرابی گفت ریگ ھا را در جوال دیگر ریختم که جوال

  ...شاباش ای حکیم اھل و ُحر: اعرابی رو به مرد فلسفی گفت. بریزنصف یک جوال را در جوال دیگر بریز و ریگ ھا را ھم دور 

  ) و زحمترنج( ؟تو چنین عریان پیاده در ُلغوب       این چنین فکر دقیق و رای خوب                        

  ِکش بر اشتر بر نشاند نیک مرد                                رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد

در این صحرا پیاده و با رنج فکر دقیق و خوبی که داری چطور تو با این : آن مرد گفت و گفتابی شادباش و آفرین به مرد اعر
  : گفتو باز به مرد فلسفی.  بر شتر نشاندش آمد و او را امی روی؟ مرد اعرابی رحم

     شمه ای از حال خود ھم شرح ُکنُسُخن                          باز گفتش ای حکیم خوش 

    تو وزیری یا شھی؟ بر گوی راست  راست                       این چنین عقل و کفایت که ُت

  :و جواب شنید که

   بنگر اندر حال و اندر جامه ام       ام                           گفت این ھر دو ِنَیم از عامه

  .مرا اینقدر نکاو.  مرد فلسفی گفت چیزی ندارم؟د شتر و گاو داری، چقدر مال داری عرب باور نکرد و گفت که چندمر

  :باز مرد عرب گفت

  که تویی تنھا رو و محبوب پند  گفت پس از نقد پرسم نقد چند؟                             

   تو بر تو است عقل و دانش را ُگھر         کیمیای مس عالم با تو است                         

  مرد فلسفی گفت که به خدا چیزی ندارم حتی غذای شب ھم ندارم،

  )غذای شب ھم ندارم( در ھمه ملکم وُِجوِه قوِت شب    رب                            گفت و اهللا نیست یا َوجَه الَع

  ی دھد آن جا روم ھر که نانی م                                 پا برھنه تن برھنه می دوم     

   نیست حاصل، جز خیال و دردسر                    مرمرا زین حکمت و فضل و ھنر           

  ،پس
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   تا نبارد شومِی تو بر َسَرم            پس عرب گفتش که شو دور از َبَرم              

  )انسانھااھل زمان، (شرم است بر اھل َزَمن   نطق تو    دور َبر آن حکمِت شومت ز من                             

  واپس روم  من،  ور ترا ره پیش  دوم                     یا تو آن سو رو من این سو  می 

  )کھنه و بی ارزش(ه ُبَود زین حیله ھای مرده ریگ      ب یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ                               

                           دل و جانم دارای روزی  ( که دلم با برگ و جانم متقی استقی است                         ماحمقی ام بس مبارک اح
  )معنوی می شود                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

  .اصل داستان تمام است

 بھره ای از دانش شان  اما بی عمل ھستند وند به علمایی است که خیلی چیزھا بلدکته ای که اینجا ھست اشاره مولوین
که در مورد  از مسائلی که مثًال  باید به خودم نگاه کنم انسانمِن ،یم ھشدار مولویوی از این طعن یا بھتر بگ.نمی برند

 آیا به صورت جدی به آنھا نگاه می کنم یا ھمین مسئله خودشناسی را ھم یک بھره ای می برم؟آیا ودشناسی می آموزم خ
  .مه خودم بگیرم و خودم را نگاه کن را ب طریق مفید این است که حرف مولوی یعنی اینکه؟مه اوسیله بازی کرد

  

  جھد کن تا از تو حکمت کم شود          گر تو خواھی ِکت ِشقاوت کم شود                 

را بطور کلی دو ، حکمت مولوی.  خیلی غلط انداز است از آن ابیاتی است که اگر درست فھم نشودن مولویاین بیت و سخ
 بهدنیا اشاره ( .خاسته از خیال است و چیزی غیر از ظن و شک حاصل آن نیستیکی حکمت دنیا که بر: سته می کندد

  ).واقعیت نیست. ول وھم و پندار استچیزی که اعتباری است و محص

طنی و روانی به ظ بااست و انسان را از لحا" یقین" یکی حکمت دینی است که منشأ آن نور حقیقت است و محصولش 
  .اندمعراج روانی می رس

  !چه حکمتی باید از من و توی انسان کم شود؟

  حکمتی بی فیض نوِر ذو الجالل                               حکمتی کز طبع زاید و خیال       

  .می گوید حکمتی که برخاسته از وھم است را کم کن

  حکمت دینی َبَرد فوق فلک                           حکمت دنیا فزاید ظن و شک          

     

  .م صحبت می کنی دیدگاه مولویدر مورد علم از کمت،وم علم چون نزدیکی دارد با حمفھ...  علمو اما

لفاظ استفاده می شود در زمان ھای مختلف یکسری ا  و آن اینکه مورد توجه قرار داد کهر بررسی متون کھن باید یک نکته راد
باید خیلی با  .بل تر از ما یک معنا و مفھوم دیگرو در زمان قد و در زمان ما معنای دیگر  در آن زمان معنایی دارنین الفاظکه ا
 بین ، معنی داردمثال علم، بین عوام یک.  نگاه شود به دست می آید،ًا موضوعاتاط به معنایی که از الفاظ و نھایتاحتی

  ! معنای دیگرزیستند یک معنا و برای مولوی ی م کسانی که در زمان مولوی مثًالمتخصصان روزگار ما یک معنی و برای

 دو علم از دیدگاه مولوی. نوی او می باشد نسبت به علم و اھل علم، مثنوی معدگاه مولویبھترین منبع برای شناخت دی
 می ا به معنای جسم فیزیکی به کار، در برخی جاھا تن رمولوی.. ".علم اھل دل"و یکی ھم "  اھل تنعلم"یکی . وجود دارد

  .برد خود به کار مییا  برد و خیلی جاھا به معنی نفس

  علم ھای اھل تن َاحمال شان                                علم ھای اھل دل حمال شان      

علم آنھا را به جایی می  و این ،حمال شان ھستند حمل می کنند و )اھل دل را (یعنی آگاھی ای که اھل دل دارند، آنھا را
دانش زیاد .  ھستنداھل تن  آن آگاھی ھایی ھستند که باِر،علم اھل تن یا ھمان نفس. برد و برای شان مفید است

  .مسئولیت می آورد و اگر انسان شایستگی اش را نداشته باشد ممکن است برایش ضرر داشته باشد

   علم اگر بر تن زند باری شود               علم اگر بر دل زند یاری شود                     
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 که می داند آن علمی ، که برای انسان در جریان زندگی معنوی اش مفید باشد ای، علم اساسی یعنی آگاھیمولوی
   . و در تلطیف و سالم نگاه داشتن روان به انسان کمک می کندھود کسب می کندانسان از راه ُش

فایده نداشتن از این جنبه که انسان (. نسان فایده ای ندارد ھم می تازدن علمی که برای ا، حتی به آو در عین حال مولوی
  )نگاھی اعتباری به علوم داشته باشد

  

  یا نجوم و علم طب و فلسفه    خرده کاری ھای علم ھندسه                                

  ره به ھفتم آسمان بر نیستش              ستش                        اکه تعلق با ھمین ُدنی

  که انسان ھاشوند علوم باعث ممکن است اینکه  ا رد می کند به این معنای خاص است این علوم رلیل اینکه مولویپس د
شوند، این ھا را از جنس نادانی و در ند، باعث دوری انسان از حقیقت شو  پیچیدن در خودباعثفقط محو سرگرمی شوند، 

  . کند می ، رد شوندبا حقیقتاو ارتباط ای انسان ایجاد کنند و مانع بررا که این حالت  این علومی. ن می داندوھم فرورفت

  )عماد یعنی ستون( تماِد بوِد گاو و اشتر اسِعكه                           این ھمه، علمِ  بنای آخور است       

  "رموز"نام آن كردند این گیجان                                     بھر استبقای حیوان چند روز  

  صاحب دل داند آن را، یا دلش                                    راه حق و علمِ  منزلش    علِم

  

  : در ادامه می آیدوال کردن،یانی قصه ی مرد اعرابی و ریگ در جبا این توضیحات در مورد علم و رحمت، ابیات پا

  زوده خویش بر پیشینیانبر ُف                         ِخر زمان                      زوَبعاِن زیرک آ

 بازی با صورت به فن فلسفه و که ند ھمین عالمان ظاھری ھست،ان، حیله گر) می آیداز زوَبعه به معنای حیله گر(عان زوَب
بر  " کهیعنی زمانی که ما در آن قرار داریم آِخر زمان ھم .در حقیقت زیرک می شوند.  ذھنی خیلی ماھر می شوندیھا

  .، و حتی خودشان را برتر از آنھا ھم می دانند"ُفزوده خویش بر پیشینیان

چون به این فن ھا . ھم برتر می دانند" متأخرین" یا به اصطالح از )پیشینیان (این عالمان ظاھری خودشان را حتی از قبلی ھا
که این افراد از لحاظ عقلی و صورت ھای ذھنی خیلی پیشرفت   در صورتی،ھا می دانندا برتر از آنمجھز شده اند خودشان ر

 می توانند موضوعات را خیلی خوب و ،)ای پیدا کرده استامروزه ھم شاھدیم که فلسفه پیشرفت فوق العاده (داشته اند 
برخوردار نیستند که بلکه آنھا را از د داشته وجو) پیشینیان (که در قبلی ھا از آن صفا و معنویت  اما در عین حال،تحلیل کنند

  .ند داده ادست

  فعل ھا و مکر ھا آموخته        حیله آموزان جگر ھا سوخته                             

  ... حیله گری ھم کلی رنج می کشندآموختن اینبرای 

  اما،

  د داده کان ُبَود ِاکسیِر ســودبا          س و جود                   صبر و ایــثار و َسخاِی نف

نین کیفیت ھایی را از از دست داده اند، اگر ، ایــثار، سخای نفس، جود و این چخصوصیات معنوی از جمله صبراما این افراد 
خصوصیات را ھم درون خودش که این صفای باطنی لسفی را به دست آورده اند اما  ور رفتن با موضوعات فچه آن زیرکی ھا و

  .یعنی چیز کمیابی است. ھست صفای باطنی که اکسیر سود آن .از دست داده اند دارد

 نمی تواند دنبال چیزی غیر اصوًال" من. " به آنھا می تازد عقلی است که سودخواه استو مولویعقلی که این فالسفه دارند 
جود و سود در مقابل . داشتون چشمھست، جود یعنی بخشیدن بد" جود"از سودھای اعتباری باشد و این دقیقًا در مقابل 

  .ھم ھستند

  .می خواھد بگوبد فلسفه به این معنایی که توضیح داده شد این چنین بالیی سر انسان می آورد

  :رد نمی کند و در ادامه می گویدھم اما، فلسفه یا فکر واقعی را 

  اشد که پیش آید شھیراه آن ب               ھی                    فکر آن باشد که ُبگشاید ر
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  .راه معنویت و صفای درون و آرامش را ھموار کند.  کندفکر واقعی فکری است که راھی باز

   شه شودنه به مخزن ھا و لشکر        َود                       شاه آن باشد که از خود شه ُب

 . زیبایی را داشته باشدیعنی اینکه زیبایی و اصالت ھر چیزی باید بصورت ذاتی باشد و از خودش آن

***  

  : علمابیاتی دیگر از دیدگاه مولوی دربارۀ

  موسی ام من دایه من مادر است                      من نخواھم دایه مادر خوش تر است  

 .ست صحبت کردنیزی که زیر پرده ھ چ پرده می کشند و بعد می آیند دربارۀخطاب به فیلسوفان و کسانی که روی چیزی
خود مادر خواھم از  ، من میمن دایه نمی خواھم.  ارتباط باشمبا آن در خواھم بدون حجاب آن را ببینم و وید من میمی گ
    . این شیر حقیقت باشمنوشندۀ

  که ھالک قوم شد این رابطه                                من نخواھم لطف َمه از واسطه

  تا نگردد او حجاِب روِی ماه                          یا مگر ابری شود فانِی راه              

  واسطه کم، ذوِق وصل افزون تر است            ُفزون شد وصل َجست            واسطه ھر جا

  ره دھد در حضرتت حیرت تو           از سبب دانی شود کم حیرتت                       

  مثال دیگر،

  !)حیران، ابله: دنگ( نوِر بی رنگت کند آنگاه، دنگ                             چون نماند شیشه ھای رنگ رنگ

  ) کوری:عمی(َنبَود َعمی  تا چو شیشه بشکند،        خوی کن بی شیشه دیدن نور را                      

شیشه ھای می بازید مثل آن صورت ھا عشق می گوید این افراد با این صورت ھای ذھنی که به شما می دھند و شما با 
 یک بار با این .ز پشت آن شیشه ھای رنگی می بینی و دنیا و ھمه پدیده ھا را ارنگی ھستند که جلوی چشمت می گذاری
یک بار با .  رنگی یا مکتب و ایدئولوژی دیگر به دنیا نگاه می کنی یک بار با شیشۀ،سیستم فلسفی به دنیا نگاه می کنی

تو، خو کن بی شیشه .. . فرقه ای به دنیا نگاه میکنی، مذھبی، مکتبی یادینی آن سیستم ار دیگر باب،  و سیستماین عقیده
  ! این شیشه ھا شکستند تو کور نباشیکهوقتی تا  یعنی تو خودت مستقیمًا حقیقت را تجربه کن ... راردیدن نو

   می ُنمودلمزان کبودت جمله عا          کبود                 پیش چشمت داشتی شیشۀ

  و باز ابیاتی دیگر،

  او به دانش ھا نجوید دستگاه            ھر که در خلوت به بینش راه یافت               

    )اندوه و ماللت: تاسه( دانش تاسه ای باشدش ز اخبار و           با جماِل جان چو شد ھمکاسه ای                

  نقش ھای غیب را آینه شد                       ساده سینه شد     ،آنکه او بی نقش

  )یقین کردن: موقن شدن(  مؤمن ُبودزانکه مؤمن آینۀ               ِسّر ما را بی گمان موِقن شود                  

  کَش ِزس یقین را بازداند او پ                  چون زند او فقر ما را بر محک                  

  پس ببیند قلب را و قلب را                 نش محک قلب ھا               چون شود جا

  صیقلی کن صیقلی کن صیقلی                   ه ھیکلی            پس چو آھن گر چه تیر

  ســو ملیحی سیمــَبراندرو  ھر                      تا دلت آینه گردد پر ُصَور                       

  صیقلی آن تیرگی از وی ُزدود                      چه تیره و بی نــور بود              آھن ار

  تا که صورت ھا توان دیدن در او                   صیقلی دید آھن و خوش کرد رو            

  گھر دمی بینند خوبی بی درن                  اھل صیقل َرسته اند از بو و رنگ            
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  رأَیِت عین الیقین افراشتند                    نقش و قشر علم را ُبگذاشتند              

  نحر و بحرِِ آشنایی یافتند                    رفت فکر و روشنایی یافتند                  

  ِت زشت از نکوواشناسی صور                 رو                           آینۀ دل صاف باید تا َد

  نقش ھا بینی ُبرون از آب و خاک                               آینۀ دل چون شود صافی و پاک

  فرش دولت را  و  ھم فراش را           ھم ببینی نقش و ھم نقاش را                     

  طب و فلسفهیا نجوم و علم                ه                   خرده کاری ھای علم ھندس

  ره به ھفتم آسمان بر نیستش                                  ستش  اکه تعلق با ھمین ُدنی

  كه عماِد بوِد گاو و اشتر است                    آخور است             این ھمه، علمِ  بنای

  "رموز"ردند این گیجان  آن كناِم                                   بھر استبقای حیوان چند روز 

  صاحب دل داند آن را، یا دلش                                      راه حق و علمِ  منزلشعلِم

 یعنی از درون ،بعد از این اشاره می کند به افرادی که خیلی خیلی یاد می گیرند و باسواد می شوند اما خودشناسی ندارند
  . نیستندخودشان و مکانیسم ذھن و روان آگــاه

  جان خود را می نداند آن َظلوم                    ن فضل داند از علوم             صد ھزارا

   خود چون خریدر بیان جوھِر                                     داند او خاصیت ھر جوھری

  )روا نیسترواست و :  یجوزیجوز و ال( ی یا عجوزحور خود ندانی تو                                    دانم یجوز و الیجوز  که ھمی

  تو روا یا ناروایی بین تو نیک                                   این روا و آن ناروا دانی ولیک

  قیمت خود را ندانی احمقیست              ت           دانی که چیس قیمت ھر کاله می

  ای ننگری سعدی تو یا ناشسته                                    ای سعدھا و نحسھا دانسته

   علم ھای اھل تن احمال شان          علم ھای اھل علم حمال شان                     

  علم چون بر تن زند باری شود             علم چون بر دل زند یاری شود                    

  چون بیاید مشتری خوش برفروخت                         علم تقلیدی ُبَود بھِر  فروخت           

 را خوانده یا حفظ کرده باشم و  ابیات و گفته ھای مولوی من تمام علم تقلیدی این است که مثًالمی گوید یکی از خصوصیات
یکی از نشانه  .ون خودم درو دیدن آنھاکردن بدون آنکه آنھا را درونی کرده باشم، بدون متحقق بگویم، از آنھا مدام بخواھم 

ده ای  نفر را دور خودش ببیند خیلی بر می افروزد و اگر مشتری و شنونچندھای علم تقلیدی ھمین است که اگر فرد 
  .کندنداشته باشد از لحاظ روانی و درونی افت می 

  .درونًا تجربه شده استعلمی که . یعنی علم متحقق شده. گوید  علم تحقیقی را ھم میدر مقابل این علم تقلیدی، مولوی

  ) بازار درونی آنبازار آن یعنی ( آن پر رونق استدائمًا بازارِِ                 مشتری علم تحقیقی حق است             

  :در آخر ھم در مورد اینکه علم را به اھل اش باید سپرد و

  تیغی  به دسِت راھزندادن              موختن                      بد گوھر را علم و فن آ

  ِبه که آید علم را ناَکس به دست               تیغ دادن در کِف  زنگِی مست                   

  فتنه آمد در کِف بد گوھران               علم و مال و منصب و جاه و ِقران              
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***  

ر حقیقی ــ سراب ــ دلبنفخ و دمیدن حقیقت ــ نفخ نفس ــ ُقرب ــ داُرالُغرور بودن دنیا ــ استیصال ــ نور حق ــ : موضوعات
ماندن از چشمۀ درون ــ خواستن ــ حجاب ــ شادی درونی ــ اعتباریات ــ فکر خفته ــ حیله و مکر ــ ترک غافل وعده نفس ــ 

ــ واسطه ــ احمقی ــ حکمت ــ حیلت ــ زیرکی ــ علوم ظاھری ــ دچار وھم بودن ــ فالسفه ــ آگاھی درونی ــ اندیشه 
 عالمان ظاھریت ــ علم ــ علم اھل تن ــ علم اھل دل ــ دانش زیاد ــ شھود ــ علوم ــ نور حقیقحکمت دنیا ــ حکمت دینی ــ 

دی ــ ــ صبر و ایثار ــ اکسیر سود ــ فکر ــ فکر واقعی ــ صورت ھای ذھنی ــ حیرت ــ بی شیشه دیدن ــ آینۀ دل ــ علم تقلی
  .علم تحقیقی

  

***  

 http://www.panevis.net/molana/masnawi44.htm     لینک جلسه مربوطه 

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

  

***  

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

  سجده می کرد او که فرمانت رواست                            غیر حق بر ُملِک حق، فرمان که راست

از آن خداوند ] پاسخ آيد[امروز فرمانروايى از آن كیست؟ (...، " ِد اْلَقھَّاِرۖ ِللَّـِه اْلَواِح لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم..."قرآنِی اشاره به عبارِت 
  )16غافر، (، ) .يگانه قھار است

**  

  در فن و در زور تا ذات خدا   دست بر باالی دست است ای فتی                            

  )76یوسف،  (،).اى داناترى ھست و برتر از ھر داننده...(، "َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم"... اشاره به عبارِت قرآنِی

**  

  بحر، بی شک منتھای سیل ھاست        منتھای دستھا دسِت خداست                                

  )10 فتح،(، ...)دست خداوند برفراز دست ايشان است...(، ..."َيُد اللَّـِه َفْوَق َأْيِديِھْم"...اشاره به عبارِت قرآنِی 

   )42نجم، (، ).با پروردگار توست] ھمه كار و ھمه چیز[و اينكه سرانجام (،  "بَِّك اْلُمنَتَھىٰ َوَأنَّ ِإَلىٰ َر"و آیۀ  

**  

  داُرِ الُغروروارھیدم از َچِه          گفت رو من یافتم داُر الُسرور                                 

نیز و  ،)20حدید، (، ).  فريب نیستۀو زندگانى دنیا جز ماي(...، " وِر ا اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُرَوَم "...اقتباس از عبارِت قرآنِی 
  .11انسان، 

  

**  

  وا رھاند زین و گوید برتر آ            ُترا                                  َنَفخُت فیِه ِمن ُروحیتا 

پس چون او را سامان دادم و در آن از روح خود دمیدم (، "وِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن وَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن رَُّفِإَذا َس"اقتباس از آیۀ 
  .72، "ص"  و نیز )29حجر، (، ).در برابر او به سجده در افتید

**  

  

http://www.panevis.net/molana/masnawi44.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
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  َیشربــــونز ی جدا و  ابرارچون ز            چون که بی این ُشرب کم داری سکون              

گمان نیكان از جامى كه آمیزه آن كافور است،  بى(، "ا ُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَھا َكاُفوًر  َيْشَر اَر ِإنَّ اْلَأْبَر"اقتباس از آیۀ  
  .)5انسان، (، ).نوشند مى

**  

  ن می کندزانکه بوَیش، َچشم روش    بوی پیراھان یوسف کن َسند                             

ْلَقاُه َعَلىٰ َوْجِھِه َفاْر َفَلمَّا َأن َجاَء اْلَبِشیُر"اشاره به آیۀ  و چون (، "ا ۖ َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن اللَّـِه َما َلا َتْعَلُموَن َتدَّ َبِصیًر  َأ
]  عنايت[گفت آيا به شما نگفته بودم كه من از ، ینا گشتانداخت و ب]  يعقوب[را بر روى او ]  پیراھن[آور آمد، آن  مژده]  پیك[

  .)96یوسف، (، ).دانید دانم كه شما نمى خداوند چیزى مى

**  

  ھمچنان که دور دیدن، خواب َدر     دور بیند دوربیِن بی ھنر                                     

و پیشتر ھم به آن انكار ورزيده بودند، و از دور دستھا، (، "ْقِذُفوَن ِباْلَغْیِب ِمن مََّكاٍن َبِعیٍدوا ِبِه ِمن َقْبُل ۖ َوَي َوَقْد َكَفُر"اشاره به آیۀ  
  )53سبأ، (، ).اندازند تیرى در تاريكى مى

** 

  می دوی سوی سراب اندر طلب      خفته باشی بر لب جو خشک لب                   

اٍب ِبِقیَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّىٰ ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْیًئا َوَوَجَد اللَّـَه ِعنَدُه َفَوفَّاُه  َماُلُھْم َكَسَروا َأْع َوالَِّذيَن َكَفُر"اشاره به آیۀ  
ا آنكه نزديك پندارد، ت و كافران اعمالشان ھمچون سرابى در بیابانى است كه تشنه آبش مى(، "يُع اْلِحَساِب ِحَساَبُه ۗ َواللَّـُه َسِر

، ) .آن رسد و آن را چیزى نیابد، و آنگاه خداوند را حاضر يابد كه حسابش را به تمام و كمال بپردازد و خداوند زود شمار است
 )39نور، (
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