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  ر مثنوی معنوی موالناين شرح و تفسياز جلسات آنالجلسه چهل و هشتم   برداری خالصه

  داستان توبه نصوح

  

  48جلسه 

  2228دفتر پنجم، بیت 

  ...حکایت در بیان توبه ی نصوح

  . از قدیمی ترین داستان ھا استیداستان توبه ی نصوح یک

شکل و شمایل ظاھری اش مانند زنان بود ولی . کی زن ھا بودیک مردی بود به اسم َنصوح که امرار معاش اش از راه دال
 صدا و ظاھرش زنانه بود، چادر .با خبر نبودو ر اسالھا دالکی زن ھا می کرد و کسی از حال و ِس .مردی خود را پنھان می کرد
ھر .  پنھانی می شستدختران اعیان را به این طریق و. در ابتدای جوانی و شھوت بود  مردیو نقاب می پوشید در حالیکه

  . توبه اش را شکسته بود،توبه کرده بود که از این کار برگردد اما نفس کافر  بازبار 

وقتی انسان از آن حالت طبیعی روانش که باید در آن . یعنی بازگشت انسان به اصالت خودش.  استبازگشت به معنی توبه
اصل توبه این  . باز می گردد به حالت اصالت درون یعنی،ی کند اصطالحًا انسان توبه مآن ھنگام، باشد، خارج شده باشد

  .است

تا اینکه روزی، نصوح نزد فرد روشن ضمیری رفت و گفت ما را در ضمن دعاھایی که می کنی یاد آر و دعایی ھم در حق ما 
  . نکرد را آشکارراراز مرد روشن ضمیر به راز نصوح واقف شد اما بردباری کرد و .  تا از این وضعیت نجات یابمبکن

  آوازھااز ر ُپدل  لب خموش و                               لبش ُقفَلست و در دل رازھابر

  رازھا دانسته و پوشیده اند  د                         عارفان که جــام حق نوشیده ان

   و دھانش دوختندھر کردند ُم                                آموختند  ھر که را اسرار کار 

 حقیقت را نوش افرادی که جام. نطوری حرف نمی زنددر مورد ھر چیزی ھمی. ساکت است. عارف حقیقی بر لبش قفل است
 خودشان را به تجاھل ،به اصطالح.  اما آن اسرار را می پوشانند و به ھمه کس نمی گویندکرده اند به اسراری واقف شده اند

 بی ، قائل نیستی نظر داشته باشد که اگر مخاطبش ارزشی برای حرفھر انسانی باید این را در. ی زنندو تغاُفل به موقع م
  .کار خطایی می کند نیاورد جھت آن حرف را نزند و خودش را به موقع به تجاھل بزند و به روی کسی که

  .داوند تو را توبه دھدد و گفت از آن چیزی که می دانی خخالصه آن عارف تبسمی کر

ست از خویشتن ِکی ُکنَت َلُه َسمًع ان آنِک دعاِی عارِف واصل و درخواست او از حق ھم چو درخواست حَقدر بی
  .َرَمیَت و لکن اهللا رمیدًا و قوُله و ما َرَمیَت  ِاذ و َبَصرًا و ِلسانًا و َی

   کاِر آن مسکین به آِخر خوب گشت      آن دعا از ھفت گردون در گذشت                    

  .درست شدنصوح سرانجام کار ای آن عارف از ھفت آسمان گذشت و دع

  :دو بیتی در مورد دعا صحبت می کند در اینجا مولوی

      فانی است و گفِت او گفِت خداست            یخ نه چون ھر دعاست   که آن دعاِی ش

 یک فرد از خود جدا می شود با حقیقت  یعنی وقتی.فانی است . آن پیر و عارف مثل ھر دعای دیگر نیستچرا که دعای
چون در دعا یک من ھستم و یک خدایی که من از او چیزی  .وجود نداردی  شود و دیگر در دعا و خواستنش دویعجین می
تا بودن در این رابطه  که وقتی انسان به آن حالت می رسد دیگر این دو  از حالتی صحبت می کنداما مولوی. می خواھم
 دیگر دعاکننده ای وجود به عبارتی.  محو بشود فرد دعاکننده ذھنِی این حالت موقعی ھست که آن ھستِیوجود ندارد و

  .ندارد

  :موضوع در مورد دعاچند 
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 کالم و  تاریخ علِمدر طوِل. نیامده است  به آن و توصیهی از دعاصحبت دیگری  مفھوم کامال دینی است و در مکتبدعا یک
آن خواھد و آن موجود برتر د برتر یا به اصطالح خدا چیزی بجوکند و از مو  وقتی که فردی دعا کهچالش مطرح بودهفلسفه این 

است  بحث بر این از لحاظ فلسفی .ی گذاردتر تاثیر مر مادون در موجود ب اراده یا خواست موجوِدخواست و دعا را برآورده کند،
  .امکان داردکه چطور چنین چیزی 

نی می شود  فا،می کند این است که وقتی فرد دعا کنندهعا مطرح  در مورد دی که مولویوضوعات اساسپس یکی از م
ساقط می شود با حقیقت یکی می شود و دیگر دعا کننده ای وجود ندارد و فقط حقیقت " من"آن ھستی روانی  یعنی از
  . ھست

  را چون رد کندپس دعای خویش               چون خدا از خود سوال و َکد کند              

اعتقاد به عبد و معبود، فنای .  است که دعای خودش را رد کند چطور ممکن،اگر خدا چیزی از خودش بخواھد و طلب کند
  .ستد که یکی از اساس ھای مکتب مولوی می باشمظھر در ظاھر 

  :بر می گردد به داستان نصوح

   که رھانیدش ز نفرین و وبال             ذوالجالل               یک سبب انگیخت ُصنِع

  . رھایی یابد و گناهاز آن لعن و نفرینباعث شد که نصوح ذوالجالل سبب سازی خواست و 

  !:سبب چه بود؟

  )گم شد(   گوھری از دختِر شه یاوه گشت    اندر آن حمام ُپر می کرد َطشت                       

   یاوه گشت و ھر زنی در جست و جو            گوھری از حلقه ھای گوِش او                   

  )بین لباس ھا بجویند(  تا بجویند اولش در پیِچ رخت        پس در حمام را بستند سخت                        

  دزِد گوھر نیز ھم رسوا نشد            رختھا جستند و آن پیدا نشد                       

  در دھان و گوش و اندر ھر ِشکاف                ِگزاف           رفتند ازپس به جد جستن گ

 . کردند شروع به جستجوی گوھر زن ھاھمۀ. ی از دختر شاه گم شدجواھر کار کردن بود که  وصوح مشغول پر کردن طشتَن
یت تمام شروع به گشتن  با جدپس. در لباس ھا پیدا نشد،اما مروارید.  بگردند را بستند تا لباس ھای ھمه را حمام در پس
  . پیدا نشد باز اما. کردندھر گوشه و شکافیدر 

  : خالصه اینکه

  ) چه جوان ھستید،چه پیر( ھر که ھستید ار َعجوز و گر ُنوید       بانگ آمد که ھمه عریان شوید                         

   آید گھر دانه ی شگفت  تا پدید          یک به یک را حاجبه جستن گرفت                  

  .حاجبه یا ھمان ندیمه اصلی شروع به گشتن یک به یک زن ھا کرد تا مروارید پیدا شود

    روی زرد و لب کبود از َخشَیتی            شد در ِخلوتی                آن نصوح از ترس 

  اننِد برگرفت و می لرزید او م         او می دید مرگ                 پیش چشم خویش

  .پیش چشم خویش مرگ را دیدن نکته ای دارد که در ادامه می آید

  :می آوردا خداوند و ابراز پشیمانی اش  در راز و نیاز نصوح ب را ابیاتیمولوی از اینجا به بعد،

    توبه ھا و عھد ھا بشکسته ام   گفت یا رب بارھا برگشته ام                               

   تا چنین سیل سیاھی در رسید    ھا که از من می سزید                         کرده ام آن

  . ھمان کار استسته من بود و این سیل اندوه نتیجۀشایستی کردم که شایاخیلی کارھای ن

   من چه سختیھا کشدوه که جاِن   نوبت جستن اگر در من رسد                                 

  جگر ببین بوِی در مناجاتم     سَتم صد َشَرر                              در جگر افتاده َا
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  .یعنی از این ترس ھیجان زیادی دارم و آتش می گیرم

  )فریاد، فریاد(دامن رحمت گرفتم داد داد      این چنین اندوه کافر را َمباد                                 

خطای من را که اگر این بار . ه فریاد من برس که خدایا وقت تنگ است و پادشاھی کن و بنصوح با خدا راز و نیاز می کرد
  .خطا توبه می کنمگناه و دیگر از بپوشانی 

  توبه کردم من ِز ھر ناکردنی                     گر مرا این بار سّتاری کنی                  

   صد کمر توبهبھِرتا ببندم                                     توبه ام ِبپذیر این باِر دگر       

  پس دگر مشنو دعا و گفتنم        من اگر این بار تقصیری کنم                             

  .به ھمین طریق می زارید و اشک می ریخت

  روی عزرائیل دیده پیُش پیش       نوحه ھا می کرد او بر جان خویش                   

             در و دیوار ھم با او خدا خدا ( که آن در و دیوار با او گشت جفت       ی خدا و ای خدا چندان بگفت                          ا
)                                                          کردند                                                                                                                                         

  بانگ آمد از میاِن جست و جو       در میاِن یا رب و یارب ُبد او                                 

صوح از آن ھیبت ن رسیدن به نصوح و آواز آمدن که ھمه را ُجستیم نصوح را بجویید و بیھوش شدن َننوبِت ُجسَت
  ...و گشاده شدن کــار بعد از نھایت بستگی

  .نوبت به گشتِن نصوح رسیدین خدا خدا گفتن نصوح بود که در ح

  گشت بیھوش آن زمان پرید روح       ای نصوح                   جمله را جستیم پیش آی 

  !نصوح از ترس بی ھوش شد

 برای رھا شدن از من، رھا شدن از نفس شناسی مطرح است این است کهموضوعات اساسی که در خودیکی از بطور کلی 
. استیصال را تجربه کند فرد یک کیفیت ، سکوت و بالطبع تجربه حقیقتفرو خوابیدن اندیشه و فکر و تجربۀیا عقل جزئی یا 

  .را وانھد" من"ضعیتی قرار بگیرد که به ناچار،استیصال یعنی فرد در و

ا بسیاری از بیماران شان این  بلـینی خودروانشناسان حاذق در درمان ھای با. مطرح استموضوع  ھم این  روانشناسیدر
دادن آگاھی ھای   ھم از لحاظ بیرونی با به وجود آوردن شرایط بیرونی و ھم از لحاِظ برخورد می کنند که فرد بیمار راطور
فشار  و فوق العاده به او ه اصطالح به استیصال می رسدکیفیتی قرار می گیرد که بدر که در وضعیتی قرار می دھند  ،خاص

  !باره بیمار از آن حالت رھا می شودمی آید و با اوج فشار به یک 

  .نصوح بی ھوش و بی جان افتادخالصه، 

  ِسّر او با حق بپیوست آن زمان   امان                        چونِک ھوشش رفت از تن بی

انسانی د که در واقع سمبل ھایی است برای نشان دادن وضعیت روانی ر وصف حال نصوح می آورابیاتی را د در ادامه مولوی
  :که به حقیقت متصل شده

  جانش را خدا در پیش خواندباِز                                ود او نماندچون تھی گشت و وج

  .ت متصل شدبه حقیق.  خواندبسوی خودش  بلند پرواز روحش راباِزحقیقت،  چون من و ھستی او نماند،

   رحمِت دریــا ُفتاد در کناِر                        چون شکست آن ِکشتِی او، بی مراد

 زیبایی سمبِل. افتاد) سمبل حقیقت( به دریا ،شکسته شد) ناخواسته( بی مراد نصوِح) سمبل من (ھنگامی که آن کشتِی
تی از دریا جدا ھستند و بوسیله خوِد کش محتویات کشتی  اینست کهکار برده به  از کشتی و محتویات آن در اینجاکه مولوی

قیقت متصل می با وضعیت روحی روانی فردی که به حکشتی فرو بشکند آن محتویات به دریا وصل می شوند که وقتی 
  .شود انطباق دارد

   شدموج رحمت آن زمان در جوش           وش شد         جان به حق پیوست چون بی ھ
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  )َتن سمبل نفس است( رفت شادان پیِش اصِل خویشتن    چون که جانش وا رھید از ننِگ تن                          

  پای بسته َپر شکسته بنده ای     جان چو باز و تن َمرورا  ُکنده ای                             

 روح و روان انسان مانند . پرنده ای که نخواھند پرواز کند می بندند، چوب کلفتی که از درخت است و آن را معموال به پایندهُک
  . و تن که سمبل نفس است آن ُکنده درخت است استباز شکاری

  

ھوشی و بی َمنی و در َتَبع آن ترس،   انسان در تجربه بی روانِیکه حالت ھای ناھنجار  می خواھد بگویددر ادامه مولوی
نوشیدن سنگ از . .. برعکس می شودو حالت انسان کامًال ًال ُمبَدل می شود و تغییر می کندچنین حالتی پیدا می کند و کام

، تبدیل شدن فرش خاکی به ابریشم، مرده صد ساله بیرون شدن آب حیوان، تبدیل شدن ذره الغر به یک چیز بزرگ و باارزش
  .ایی است برای رھا شدن روح از نفس ھمه این ھا سمبل ھ دیو ملعون که باعث رشک حور بشود،از گور، طوری شدن

  

  )سمبل حقیقت پادشاه،: کیقباد (می َپَرد آن بــاز سوی کیُقباد         پایش بر ُگشاد                 چونِک ھوشش رفت و

                                                                                               ی که         سمبل انسانھای: سنگھا(    سنگھا ھم آِب حیوان نوش کرد                               چونِک دریاھای رحمت جوش کرد
      )قساوت قلب شده انددچار 

  فرش خاکی اطلس و َزرَبفت شد                                   رف و َزفت شد  ی الغر شگذره

  )موجب رشک حور شد ( دیِو ملعون شد به خوبی َرشِک حور         گور                     ُمرده ِی صدساله بیرون شد ز 

  شکوفه کرد و نغز شد  چوب خشک ُا          ن سرسبز شد                    این ھمه روی زمی

  ی شدهناامیدان خوش رگ و خوش پ        می شده                                 ،گرگ با بره حریف

  

  :یافته شدن گوھر و حاللی خواستن حاجبکان و کنیزکاِن شاھزاده از نصوح

رده  ظن بد بوش آمد و خیلی از افراد که به اونصوح به ھ. بعد از اینکه نصوح بی ھوش شد خبر دادند که گوھر پیدا شده است
  .حاللی می طلبیدندبودند از او 

   بوسه می دادند بر دستش َبسی            می حاللی خواست از وی ھر کسی              

   گوشِت تو خوردیم اندر قیل و قال     َبد گمان بردیم  و  کن ما را حالل                             

  زانِک در قربت ز جمله پیش بود       زانِک ظِن جمله بر وی بیش بود                             

به دختر شاه از ھمه نزدیک تر بود و باید ھم اول او را می  چون نصوح. داشتیم و ما را حالل کنبد به تو گمان  ای نصوح ما که
  .برداشته در این فرصت آن را بیندازد تا اگر گوھر را او  تاخیر کردند برای گشتن اوگشتند اما به خاطر حرمتی که داشت

  :نصوح گفت

                                                                                                                               اگر نه از آنچه در مورد من گفته ( گفت، ُبد فضِل خدای دادگر                                         ورنه ز آنَچم گفته شد ھستم َبَتر
   )تر ھستمشد بد                                                                                                                              

  که منم مجرم تِر اھل َزَمن       خواست می باید ِز من                          چه حاللی

                                                 روشن: کشفست( بر من این کشفست ار کس را َشکیست                                       آنِچ گفتندم ز بد از صد یکیست
                  )است 

  رم و بد فعلم یکیاز ھزاران ُج                        ز من جز اندکی       می داند کس چه 

  کرداِر منُجرمھا و زشتِی                                    من ھمی دانم و آن َسّتاِر من   

   بعد از آن ابلیس پیشم باد بود                                 اول ابلیسی مرا استاد بود        
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      تا نگردم در َفضیحت روی زرد                               حق بدید آن جمله را نادیده کرد

    توبه ی شیرین چو جان، روزیم کرد باز، رحمت پوستین دوزیم کرد                                  

  .پوستین دوزی کردن کنایه از چشم پوشی کردن بر خطاھاست

  طاعِت ناکرده آورده گرفت        ھر چه کردم جمله ناکرده گرفت                           

  کرد ھم چو بخت و دولتم دلشاد     ھم چو سرو و سوسنم آزاد کرد                             

  بخشیدم بھشتِب دوزخی بودم            ان نوشت                        ناِم من در نامه ی پاک

بی "،  اگر به یک اتفاق یا شرایطیخواھد بگوید وقتی فرد در یک کیفیت ناھنجار روانی قرار دارد می با آوردن این ابیات مولوی
طاعت  . می شود که تبدیل به یک حالت خوش می شود و نه تنھا محوقبلی اش بر می گردد را تجربه کند تمام حاالت "منی

  .ناکرده آورده گرفت یعنی ھمین

  گشت آویزان َرَسن در چاه من              من                         آه کردم چون َرَسن شد آه 

  . مرا رھانید،آن وضعیت زیبای روانی من مانند طنابی شد که از چاه خود و من

   شاد و َزفت و فربه و گلگون شدم                                  َسن بگرفتم و بیرون شدم   ن َرآ

  در ھمه عالم نمی گنجم کنون             در ُبِن چاھی ھمی بودم زبون                         

فرد وقتی در . دَر خیلی به کار می َبیه عالم از تعبیراتی است که مولونگنجیدن در ھم. خوار بودممن ھمی بودم زبون یعنی 
این در ھمه عالم نگنجیدن و بدن ظرفیت این شور و شعف را نداشتن  .این کیفیت قرار می گیرد در ھمه عالم نمی گنجد

  .یکی از آن حالت ھای در کیفیت زیبای روانی قرار داشتن است

  ناگھان کردی مرا از غم جدا                                            آفرین ھا بر تو بادا ای خدا 

  ُشکر ھای تو نیاید در بیان               گر سر ھر موی من یابد زبان                          

                                                                                                        کاش قوم من ھم این حالت را               ( خلق را یا َلیَت قومی َیعَلمون      )باغ ھا و چشمه ھا(  روضه و عیون اینمی زنم نعره در
     )می دانستند

  

  :باز خواندن شه زاده نصوح را از بھِر دالکی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بھانه کردن او و دفع کردن

ن چیره دست ھستی و جز چو. دوباره برایش دالکی کنی پادشاه می خواھد اق آمدند و به نصوح گفتند که دختربعد از آن اتف
  .ری نمی خواھدتو دالک دیگ

  :نصوح گفت

  وین نصوِح تو کنون بیمار شد             بی کار شد                     گفت رو رو دست من 

یی که انسان نباید یعنی جا. می خواھد بگوید که در واقع بھانه آورد.  بیمار شدهگفت دست من از کار افتاده است و نصوح تو
  . آن درخواست را می شود رد و برطرف کردبرود، با بھانه

  :بعد، نصوح با دل خود گفت

  )اندوهدلتنگی، (از دل من ِکی رود آن ترس و ُگرم      با دِل خود گفت کز حد رفت ُجرم                              

  من چشیدم تلخی مرگ و عدم     من بُمردم یک ره و باز آمدم                                      

  نشکنم تا جان شدن از تن جدا     توبه ای کردم حقیقت با خدا                                     

  پا رود سوی خطر اال که خر           بعد آن محنت ِکرا باِر دگر                                     
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 :نوشته محمد جعفر مصفا" با پیر بلخ"تاویل داستان از کتاب 

 بالدرنگ از آن خارج گشته ،بردارد" خود"و اندیشه برای خارج شدن از زندان ی که انسان دست از ھر گونه تالش لحظه ا
  ...است

 متخودم ھس" ھستی توھمی"و " من" که گرفتار من انسانی این است که یکی از موضوعاتی که مطرح است):  جلسهتوضیحات شارح(
" کمی"مثال احساس . می خواھم چیزی بشوم. خواھم چیزی را بصورت ذھنی حاصل کنم  و میدائمًا بسوی ایده آل ھا چنگ می اندازم

   ."با ارزش شوم"، پس می خواھم "تمحقیر ھس"یا مثال فکر می کنم که . را کسب کنم" با ارزشی"، "بیشی"دارم میخواھم احساس 

  :ادامه از کتاب با پیر بلخ

ی حتی آزادی و رھایی از ، یعنحال تو اگر واقعًا نخواھی از آن خارج بشوی .حاصل اندیشه ھای آزمندانۀ خود ما است" خود"
است که ذھنت در یک نطلبی و جست و جو نکنی معنایش این نیز شکلی از آزمندی و خواستن است ــ که آن زندان را ــ 
 حتی اسارت را با د ھیچ چیز را با ھیچ چیز عوض کند،معنایش این است که نمی خواھ. آزمندانه قرار گرفته استکیفیت غیر 

می دانید اسارت حاصل . و ذھنی که در کیفیت نخواستن، و نتیجتًا پذیرفتن وضع موجود است، فارغ از اسارت است. آزادی
وابستگی به چیزھای ایده آلی ای است که در صورت حصول، دردی را از انسان دوا نمی کند، به  حاصل ؟!چه جریانی است

و این وابستگی یا اسارت الی ستگی به چیزھای دیگر شروع می شود، بعد از حصول آنھا، واب. او احساس رضایت نمی دھد
  !االبد ادامه دارد

ما عمق وخامت مسائل و رنج ھای نھفته در بازی ذھنی . یز استرھا نمی شویم چند چ" خود"می دانی، علت اینکه ما از 
نیستیم، ھمت و تا زمانی که این عمق رنج ھا را درک نکرده ایم، در رابطۀ با آنھا و برای آنھا جدی . را درک نمی کنیم" خود"

  .کافی نداریم

حمام زنانه کارگری و به اصطالح دالکی می روزھا در . شبیه زن بود" نصوح"مردی به نام : مولوی داستانی دارد به این شرح
 ولی .نصوح از کار خود ھمیشه احساس گناه و شرمساری می نمود و ھر روز تصمیم می گرفت دست از آن کار بردارد. کرد

 !)برای ما نیز وسیلۀ لذت و سرگرمی است" خود. (" زیرا ادامۀ آن کار برایش لذت بخش بود.تصمیم خود را عملی نمی کرد
 .تا اینکه یک روز در حمام جواھری از دختر پادشاه گم می شود. ی آن لذت، به احساس گناه و پشیمانی وی می چربیدنیرو
د گشت، و رازش فاش خواھد نمعلوم است که نصوح را ھم خواھ. مر می کنند که ھمۀ زنھا را بگردند تا جواھر پیدا شودا

  .رفته رفته نوبت ُجستن نصوح می رسید. شد

  )از ترس(تی شَی روی زرد و لــب کبود از َخ       در خلوتی                        از ترس شد آن نصوح

      سخت می لرزید بر خود ھمچو برگ پیش چشم خویش او می دید مرگ                     

  .می شود" بیخود"و چون ترس از مرگ وجود او را در خود می گیرد، بیھوش و 

  ّر او با حـق بپیوست از نھان    ِسن آن زمان                       تچونکه ھوشش رفت از

   باز جانش را خدا در پیش خواند          او نماند                   چون تھی گشت و خودِی

   موج رحمت آن زمان در جوش شد                    یوست، چون بیھوش شدجان به حق پ

  رفت شادان پیش اصل خویشتن      ن                          چونکه جانش وارھید از ننگ ت

که گفتیم سمبل اندیشه ھای توھمی، لذت طلب است، " تن"ودن جان و معنویت انسان باز ھم می بینیم که عامل در بند ب
شه ھای تشکیل شت اندی زگردد که ننگ و رنِگیل انسان زمانی شادان به اصل خود بر می  و معنویت اص.و نابخردانه است

تا زمانی که این اندیشه ھا، مثل ُکنده . از آن برداشته شده است ــ شدن" بی خود"و " بیھوشی"از طریق ــ " خود"دھندۀ 
  .ای به پای جان بسته اند جان انسان در بند و اسارت است

  ه بنده ایپای بسته پرشکست          ُکنده ای                      جان چو باز و تن مر او را 

  .اما تا زمانی که اسیر ُکندۀ اندیشه است، پای بسته و پر شکسته است.  بلند پرواز و آزاده استجان ھمچون باِز

نماند " خود" چون و. می گردد که خطر مرگ را احساس می کند" بیھوش"تھی می شود و " خود"باری، نصوح ھنگامی از 
  .زایل  می گردد ــ است" خود"حرص و شھوت نیز ــ که در خدمت استمرار 

را با عمق وجودمان احساس نمی کنیم، و " خود"مسألۀ ما این است که وسعت رنج ھا، دلھره ھا و بدبختی ھای ناشی از 
اگر در شرایط آخرین توبۀ نصوح قرار . بنابراین برای دست کشیدن از این بازی ذھنی جدیت و ھمت الزم در کارمان نیست
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یت تھی گردیم، حقیقت ما را به خود می خواند، و "خود"شعار و ق جان خویش لمس کنیم و از ھوش و ِاگیریم و خطر را با عم
  .ما را به اصل پاک خویش بر می گرداند

*** 

  

 جام حق ــ عارف حقیقی ــ دعا ــ فانی ــ ھستی ذھنی ــ فنای مظھر در ظاھر  بازگشت ــنفس کافر ــ توبه ــ : موضوعات
مرگ فس ــ بی منی ــ رھا شدن روح از ن مرگ را دیدن ــ اندوه ــ استیصال ــ تجربه سکوت ــ ننگ تن ــ ــ پیش چشم خویش

  .و عدم

 

*** 

http://www.panevis.net/molana/masnawi48.htm     لینک جلسه مربوطه     

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 برگفته( :آیه ھای قرآنی مرتبط با ابیات این داستان

   فانی است و گفِت او گفِت خداست                    یخ نه چون ھر دعاست   که آن دعاِی ش

 آن جز وحیى نیست كه ،گويد و از سر ھواى نفس سخن نمى(، " ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحىٰ .َوَما َينِطُق َعِن اْلَھَوىٰ "الھام از آیاِت 
  )3 - 4نجم، (، ).شود به او فرستاده مى

** 

  گوشِت تو خوردیم اندر قیل و قال                 دیم  و  کن ما را حالل                 َبد گمان بر

ِحبُّ َأَحُدُكْم ۚ َأُي ۖ َوَلا َتَجسَُّسوا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا ا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیًر"اقتباس از آیۀ 
اى مؤمنان از بسیارى از گمانھا پرھیز كنید، چرا كه (، "ِحیٌم ۚ ِإنَّ اللَّـَه َتوَّاٌب رَّ ۚ َواتَُّقوا اللَّـَه ْھُتُموُه َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخیِه َمْیًتا َفَكِر

ضى ديگر غیبت نكند، آيا ھیچ كدام از تجسس مكنید، و بعضى از شما از بع]  در كار ديگران[بعضى از گمانھا گناه است، و 
پذير  گمان خداوند توبه اش را بخورد، كه از آن تنفر داريد، و از خداوند پروا كنید كه بى شما خوش دارد كه گوشت برادر مرده

  )12حجرات، (، ) .مھربان است

**  

   کردی مرا از غم جدا ناگھان       آفرین ھا بر تو بادا ای خدا                                   

و گويند سپاس خداوندى را كه از ما اندوه را (، "   َشُكوٌر بََّنا َلَغُفوٌر َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَّـِه الَِّذي َأْذَھَب َعنَّا اْلَحَزَن ۖ ِإنَّ َر"اشاره به آیۀ 
 اھل بھشت است که پس از داخل شدن خدای را آیه، زباِن حال. )34فاطر، (، ). گمان پروردگار ما آمرزگار قدردان است زدود، بى

  .سپاس می گویند

** 

  یا َلیَت قومی َیعَلمونخلق را      روضه و عیون                         این می زنم نعره در 

گفته شود (، "ِمیَن بِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَر ي َر ِل  ِبَما َغَفَر.یَل اْدُخِل اْلَجنََّة ۖ َقاَل َيا َلْیَت َقْوِمي َيْعَلُموَنِق"مصرع دوم برگرفته از آیات 
اين را كه پروردگارم مرا آمرزيده است، و مرا از گرامیان قرار داده ، دانستند وارد بھشت شو، گويد اى كاش قوم من مى

  ) 27 – 26  ،"یس("، ). است

    

  

http://www.panevis.net/molana/masnawi48.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
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