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  نویسی جلسات آنالین شرح و تفسیر داستانهاي مثنوي معنوي موالنا خالصه

  :براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید

com.persiangig.Masnawi 

 

 جلسۀ چھارم

   به بعد725دفتر چھارم، بیت 

ِ ملکِم و ترکَھَْد اِ ابراھیمِ ھجرتِسبب"   ": خراسانُ

ْابراھیم اد"   .ستبوده ایکی از عرفا نام " َھمَ

ْملک بر ھم زن تو اد َ ُتا بیابی ھمچو او ملک خلود                              زود       ار  ومَھُ   )جاودانگی( ُِ

  )نگھبان: حارس( ندر دام و گیرَ ا،حارسان بر بام          )ھیتخت پادشا( ریرَشبانه بر سه َ شفته بود آنُخ

ُند ز آن دفع دزدان و رُ  که ک                             ِقصد شه از حارسان آن ھم نبود       )حیله گران: نودُر( نودِ

  دل است  ایمنفارغ است از واقعه،           کاو عادل است                   کآن  دانست  میاو ھ

  ھا زنان بر بام َکنه به شب چوب                                 )آرزوھا( اھ  کامِعدل باشد پاسبان

وار زندگی کن تا ھمچون او   ِم ھمچون ابراھیم ادھم باش و ادھم تو ھگوید میمولوی پیش از شروع داستان، به ما مخاطبانش 

  .کند میدر ادامه داستان را بیان و . زندگی و سرزمین جاودانگی را پیدا کنی

اش خوابیده بود و نگھبانان ھم بر بام قصر در حال  ابراھیم ادھم بر روی تخت پادشاھیداستان از این قرار است که شاه یعنی 

 دانست می بلکه او خود .گران را دفع کند د که به وسیلۀ آنھا دزدان و حیله این نبو اما قصد شاه از گذاشتن نگھبانان.بانی بودندنگھ

عادل بودن، خودش پاسبان و نگھبان آرزوھای آدمی چرا که عدل و . ای فارغ و ایمن است ر حادثه و واقعهاز ھانسان عادل،  که

  .کوبند ھا با چوب بر طبل می ھبانان و پاسبانانی که شب بر بامنگ، نه باشد می

   آن خطابِ     ھمچو مشتاقان خیال                   باب      َ رد مقصودش از بانگُِلیک ب

  لُکن ناقور دآِد بَ    چیزکی مان                    ل                  ُھُ دِرنا و تھدیدُۀ سنال

   چرخ بگرفتیم ماِاز دوار                           ھا  لحن این اند گفتهان پس حکیم

  )ت موسیقیالنبور از آَتب ّعرُ م:بورَنط( نبور و به حلقَبه ط سرایندش می  لق              چرخ است این که خِھای  گردشبانگِ

جویی نفسانی نبود، بلکه مقصودش این بود که با شنیدن الحان و نغمات موسیقی،  َراھیم ادھم از شنیدن الحان، لذت ابِمنظور

، در کلمنظور از ناقور (ُنالۀ مالیم سرنا و بانگ بلند طبل، اندکی به صور اسرافیل شبیه است . خطاب ازلی حضرت حق را بشنود
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 و در واقع درون ھر انسانی  در درون شاه کششی به سوی معنویت وجود داشتگوید میمولوی . )بیت دوم صور اصرافیل است

   .وجود دارد

  ایم نودهْھا بش  آن لحن،در بھشت    ایم                ما ھمه اجزای آدم بوده

  ) خاطرِ خیال، جمعیتِاجتماع(  اجتماعِ که در او باشد خیال      ماع      َپس غذای عاشقان آمد س

 .گیرد میخیزند و انسان آنھا را از آنجا  ون بھشت فطرت انسان بر می روحی و معنوی انسان و از درِ و صداھا، از درونھا لحناین 

بھشت در حقیقت از آن . کنند می حقیقت، سماع است و با این سماع و شنیدن آن موسیقی، رقص را برپا ِپس غذای عاشقان

.  و حالت سماع ھم برخاسته از آن استآیند میبا شنیدن موسیقی به صورت خود به خود به جنبش در  و کنند میشان یاد  روانی

 خود گویند میًمثال .  سماع اینگونه نبوده که گروھی بیایند و برای سماع آماده شوند و برو بیایی نبوده است،در دوران مولوی

 .کرده است میو سماع ھا، ناگھان شروع به رقصیدن  رفته از شنیدن صدای ضربۀ چکش رھا میَسگِر ممولوی ھنگامی که به بازا

 و این آیند میلرزند و به رقص در  آیند، می میبینیم که آنھا با کوچکترین صدایی به جنب و جوش در  ، میاگر ما کودکان را نگاه کنیم

داشته باشند، خوانی  ، ھمًال ھر دو چیزی که با یکدیگراصو. داردخوانی  ا ھمشان با آنھ  این صدا در درون.العاده زیباست فوق

ای دارد که در داستانی در  ھای بسیار شنیدنی حرفمولوی در این مورد .  ھمدیگر را جذب کنند و به ھم گرایش پیدا کنندتوانند می

جمعیت خاطر به چه معناست؟ در . گیرد میکل  جمعیت خاطر ش، در سماعگوید می مولوی .کند میاز آن صحبت " جنسیت"مورد 

 و مدام از موضوعی به  فکر کردن به چیزھای مختلف ھستیمًما معموال در حال. ھست" پریشانی و جمعیت"عرفان، بحثی به نام 

انسان جمعیت خاطر به این معناست که .  فکر پریشان است، یعنیگویند می" پریشان خاطر بودن "، به اینرویم میموضوع دیگر 

ِدر وحدت قرار دارد و ابدا پریشانی خاطر ندارد
ً.  

   از حافظ در رابطه با ھمین موضوع؛تیابیا

ِپیروی مذھب ھا سال    به زندان کردمْ حرص،تا به فتوای خرد        کردم                ِ رندان ِ

   سلیمان کردمِغ این مرحله با مرِ     قطع  ردم راه      ُنقا نه به خود بَ عِمن به سر منزل

...  

ِآمد عادت ب از خالف ِکسب جمعیت از آن زلف       که من     ْلب کامَطِ    پریشان کردمِ

  .اشاره به ھمین موضوع دارد، "پریشان" و "جمعیت" ،در این بیت

***  

َّقو   َ و صفیربانگبلکه صورت گردد از    ضمیر                          ِی گیرد خیاالتتُ

ْآنچنانکه آتش آن جوز          نواھا گشت تیز          ِآتش عشق از   )ریز گردو: ریز جوز( ریز ِ

 مانند گردو ریز درستآتش عشق . گیرد می و انسان در وحدت قرار گیرد می قوت و نیرو ،به وسیلۀ سماع، خیاالت ضمیر گوید می

  .شود می تیز  و نوااز صدا )ریزد کسی که گردو می(

ین  پای.هکند میردو نشسته بوده و گردو  که در مورد شخصی است که باالی درخت گرود می سراغ داستانی مولوی بهدر اینجا 

ُردو در آب، آن صدای قلپی که با انداختن گ. انداخته است و از آن باال گردو را داخل آب می و ادرخت ھم جوی آبی روان بوده ُ

  :آورد ین ابیات را مدر ادامه ای. داده برایش خیلی خوشایند بوده است می

  از آسمانرسم   می      ھمچو باران تشنگان             ِ آبم من به گوشبانگِ

  !     بانگِ آب و تشنه و آنگاه خواب؟     ب      َبر جه ای عاشق بر آور اضطرا

***  

  "...ھمابراھیم اد"به داستان  گردد یم بر ا دو داستان کوچک دیگر، دوبارهمولوی بعد از بیان یک ی

  ":ھمَْد قصۀ ابراھیم اِباقی"

َملک بر ھم زن تو ا( ُتا بیابی ھمچو او ملک خلود            م وار زود     َھْدُ ُِ  

  )ندر دار و گیرَ ا،   حارسان بر بام     ریر        َشبانه بر سه َ شفته بود آنُخ

ی و ھو و ق و ھایَط َی پشت بام صدای طق تا اینکه رو.ندخالصه اینکه شاه در قصرش خوابیده بود و نگھبانان ھم مواظب قصر بود

د و در چه کسی جرات دارد که به قصر من بیای: "با خودش گفت.  را شنیدرفتند نی که بر پشت بام به تندی راه میھای کسا گام

  !"پشت بام سر و صدا کند؟

  "استاین نباشد آدمی، مانا پری      ؟   کیست: " قصر او کهِبانگ زد بر روزن

  "ِ بھر طلبما ھمی گردیم شب "            :     بَجَعْوالُسر فرو کردند قومی ب
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ای سرشـان  ، عـده!"دم نیست و پری استچه کسی روی پشت بام است؟ انگار که آ: "شاه سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت

به دنبال : "ابراھیم ادھم گفت". گردیم ایم می آن را گم کرده به دنبال چیزی که ما ھستیم و در اینجا داریم: "ند و گفتنددرا پایین آور

 شـتر شـما بـر روی پـشت بـام، دنبـال: "، ابـراھیم ادھـم ھـم گفـت"دنبـال شـترھایمان ھـستیم: "، گفتنـد"چه چیـزی ھـستید؟

  !"...!گردد؟  روی پشت بام دنبال شتر میچه کسی! گردید؟ می

  "ه؟ٰل اِچون ھمی جویی مالقات              جاه   ِپس بگفتندش که تو بر تخت

َخود ھمان بد، دیگر او را ک   ری از آدمی شد ناپدیدَچون پ    ید          س ندُ

، و ھمین شد !"کنی؟ ای و دیدار حق را جستجو می  تو چطور بر تخت جاه و ظلم نشستهپس: "آنھا ھم به ابراھیم ادھم گفتند

  .که ابراھیم ادھم تخت جاه را رھا کرد و رفت

 ، که پول و ثروتشود میی تکراری و قدیمی ھا حرفال اگر بخواھیم از این داستان، تفسیری سنتی داشته باشیم، ھمان ح

ای آنھا را  ای که ھمۀ ما به نوبه ی کلیھا حرف، یعنی ... و انسان باید به اندازۀ نیازش داشته باشد وکند میانسان را از خدا جدا 

  قبل از اینکه این جریان برایگوید میمولوی در این داستان به طور ضمنی . تر شویم بت عمیق اما کمی روی این صح.ایم شنیده

 و به دنبال معنویت بوده است که  پیش بیاید، یک چنین گرایشی، یعنی یک نوع جویندگی معنوی را داشته استابراھیم ادھم

خواھد چنین چیزی را بگوید و البته معتقد است که  لوی می مو.این جریان پیش آمده و باعث شده است که او تخت جاه را رھا کند

  . چنین حالت و گرایش درونی را نسبت به معنویت دارندھا انسانھمۀ 

متعلقاتی مانند  ، است(Identification) خود با متعلقات )ھمگون کردن (نتیفای کردنِآیداما موضوع اصلی این داستان، موضوع 

، واقعی کند میرا به آن موضوع متعلق بخشد و خود  ودش را نسبت به آن تعلق روانی مین خ ھر چیزی که انسا.مال و ثروت

ھمانی ھست که ھست و ھیچ فرقی ولی که داشته باشد، از نظر روانی ًمثال انسان با ھر مقدار پ. نیست و اعتباری است

مثال سادۀ آن این است . کند میتعلقاتش آیدنتیفای م چرا که خودش را با .کند میپندارد که فرق   و میکند میگمان ، اما کند مین

 که کند می و فکر کند می دارد آیدنتیفای بیلا ارزشی که جامعه از آن مدل اتوم دارد و خودش را ببیلاتومًکه مثال شخصی یک مدل 

 .ھم ارزش باالیی دارم که اگر ارزش باالیی دارد پس من دھد مییبل اتومل ارزش او ھم ھمان ارزشی است که جامعه به آن مد

 یکی دیگر از .آیدنتیفای کند... تواند خودش را با مولوی و حافظ و فالن فیلسوف و فقط در مورد ثروت نیست، انسان میاین موضوع 

 این .داند ی است که خودش را به آن متعلق میپندارد آن چیز است که انسان می" آیدنتیفای کردن"خصوصیات نفس، ھمین 

 من گویم میدانم و  ًمثال من کوروش را بزرگ می. ستیم گرفتار آیدنتیفای کردن ھھا انسان اکثر ما .مل استأ قابل تموضوع بسیار

دانم و از لحاظ ذھنی خودم را به نوعی با آن آیدنتیفای  نی من خودم را به کوروش متعلق می، یع و بزرگ ھستمھم ایرانی ھستم

من آنم که  "گویم میاز این جھت که برای کوروش یک شخصیت بزرگ قایل ھستم، و . چسبانم کنم و به آن می میو ھمگون 

َرستم بود پھلوان  بزرگی قایل ھستم و احساس آرامش کاذب "خود کاذب"یا اگر مال و ثروت زیادی داشته باشم، برای خودم ". ُ

، اگر مدرک دکترا داشته باشم، به و مدرک و یا در زمینۀ سواد. کنم می و اگر این ثروت کم شود، احساس کمبود کنم میروانی 

، احساس کنم می خودم را با آن آیدنتیفای و ھمگون  این مدرک در جامعه دارای ارزش باالیی است و به این دلیل کهاین دلیل که

اسفانه مت. ذھب ھم ھمینطور استًاصال خود کشور زیر سوال است و در زمینۀ ملیت، دین و مدر زمینۀ کشور، . کنم میبزرگی 

 و کنند میعلی را بزرگ حضرت  و کنند میًبینیم که اکثریت افراد قشری دچار چنین چیزی ھستند و دائما علی، علی، علی  می

 که در حقیقت بگویند من کنند میعلی را بزرگ حضرت  از این جھت به طور ضمنی که حتی شاید خودشان ھم متوجه نباشند،

ً، اصال فضایل اخالقی علی چه ربطی به من ...ای دارد در بزرگ است و چه فضایل اخالقیچقشیعۀ علی ھستم، علی را ببین که 

نه است و اصل کارش این است که گو ھم ھمینکند میآیدنتیفای ... مسیح یا بودا ومولوی، یا کسی که خودش را با ! و تو دارد؟

َمن آنم که رستم بود پھلوان "خواھد بگوید می پندارد که چون او بزرگ  داند و می می متعلقات خودش و آن شخص را جزیی از" ُ

  .است، من ھم بزرگ ھستم

  ؛بیتی از نی نامۀ مولوی در ھمین خصوص

ِبند بگسل، باش آزاد ای پسر                                ِچند باشی بند سیم و بند زر؟   ُ ِ  

ام نباش، اما اگر دقت کنیم در  بندۀ پول و مال و مقگوید می خیلی ساده و سطحی نگاه کرد که یعنی شود میاین بیت را 

 خودت را با ھیچ چیزی آیدنتیفای گوید می یعنی مولوی در این بیت .به معنای آیدنتیفای کردن است" بندۀ مال بودن"یابیم که  می

ً که من خودم را به مثال  چه لزومی دارد.خواھی بودو مستقل ِو یگانگی انسانی خودت وقتی این کار را نکردی، در وحدت ! نکن

تو ! گوییم ای انسان لکه داریم میاند یا خیر، ب بحث این نیست که آنھا بزرگ بودهبچسبانم؟ ... علی وحضرت مولوی، کوروش، 

 . به طور عجیبی جریان داردھا انسان درون ما ،این آیدنتیفای کردن!  بپیوند، خودت را به این و آن نچسبان خودتِبه حقیقتخودت 

 که انسانی خودش ھست ِقتی که انسان از آیدنتیفای کردن خودش با امور و چیزھا و اشخاص، رھایی پیدا کرد، در حقیقتو

  .است" عشق"ھمان 

  تی از مثنوی مرتبط با ھمین موضوع؛گزیده ابیا

   آنِ غیر،         ھر یکی باشد به صورتدر مکان                  حاضر آید ) اگر( َده چراغ ار

  شکی        چون به نورش روی آری، بی          یکی                      ھرِوان کرد نورَْترق نف
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ھیچ فرقی بدون شک اگر به نورشان توجه کنی، . ھا با ھم فرق کنند شته باشیم، امکان دارد ظاھر چراغَاگر در جایی ده چراغ دا

ھا یکی  با یکدیگر فرق کند، اما نور چراغ که صورت و شکل ظاھری آنھا  یعنی امکان دارد.توانی بگذاری میان نورھای آنھا نمی

  . نور است، و در کلاست

  :کند می دیگر در کار یدر ادامه تمثیل

ُی بشمری            صد آب،گر تو صد سیب و ْ   ریُشِْف یک شود چون ب،َدصد نمان              ِ

  فراد نیستِ  در معانی تجزیه و ا          عداد نیست                 َدر معانی قسمت و ا

شان را بگیری، وقتی آب  ری و آبُفشِھای مختلف داشته باشی، وقتی آن را ب ھا و رنگ ھا، شکل اگر که صد عدد سیب با اندازه

ت  در صورھا انسان صورت معنا ندارد، وقتی که ، در معنی.آنھا گرفته شد، آب سیب دیگر آب سیب است و متفاوت نیستند

 در حقیقت یکی است ھا انسانخواھد بگوید که باطن و روان  لی در معنی یکی ھستند، این را می، وکند می، ظاھر فرق آیند می

نمونۀ سادۀ آن ھمین . بینند شوند، خودشان را از یکدیگر جدا می می اما وقتی که گرفتار پندار، نفس و خود .و در وحدت ھستند

، ...بداند و  دیگری خودش را آمریکایی بداند و یا یکی خودش را شیعه و دیگری خودش را سنیاست که یکی خودش را ایرانی و

) و نه واقعی و ذاتی(پنداری  ِق و جداییُّرَ ھمه باعث تفھا ایناینکه من به خودم این برچسب را بزنم که من چنین یا چنانم، 

ً، اما فکرا و ذھنا تصور  انسانی ھستیمِدر ذات و حقیقت ھمه یکی و در یگانگی .شود می  که با ھم فرق داریم و جدا کنیم میً

 خودمان را از ھا انسان که ما شود میایم نیز باعث  ھایی که ھر یک برای خودمان ساختهآیدنتیفای کردن و پندارھا و خود. ھستیم

 ھنگامی که فکر نباشد . قرار دارنددت و در وحیکدیگر جدا بدانیم، در صورتی که موجودات از ھم جدا نیستند و در یگانگی ھستند

و ذھن از فکر خالی باشد و سکوت و خوابیدن ذھن از فکر متحقق شود، یعنی انسان در یک سکوت درونی زندگی کند، آن موقع 

  .کند میدارد در وحدت زندگی مانند یک کودک است که انسان 

َ حیوانی بود ِ در روح،تفرقه ِنفس واحد، روح      )روح غیر انسانی: روح حیوانی(ُ َ انسانی بودِ ُ  

  ش استَ معنا گیر، صورت سرکِ  پای                         خوش است                   ْ با یاران، یارِحادّات

َپا بدیم آن س ر و بیَس بی      ھمه               ْط بودیم و یک گوھرَِسنبُم ُّعینَگسترده و گشاده، بدون قید و ت: منبسط(  ھمهْرُ َ(  

  ه ھستیم و صافی ھمچو آبِِرگ بی     ر ھستیم ھمچون آفتاب               َھُیک گ

  باالی قصرھای قدیمی کنگره کنگره( نگرهُ کِھای  شد عدد چون سایه    ِره               َ سِچون به صورت آمد آن نور

  )افتد ھای زیبایی می تابد و سایه  نور آفتاب می،ھست که از آن                                                                          

 و ھمدیگر شویم "تو آن ھستی" و "من این ھستم"و  بیت سوم، یعنی اینکه قبل از اینکه ما گرفتار نفس ِ در مصرع دوم"رَآن س"

بود و انبساط و یک نوع گستردگی داشت و اینقدر کوچک نمان از لحاظ روانی،   روحط بودیم، یعنی َِسنبُآن موقع ما م، را جدا بدانیم

سر  بی. کنیم که نیستیم می ھمین االن ھم ھستیم، اما فکر .از یک گوھر واحد معنوی برخوردار بودیم. گوھر بودیممان از یک ھمۀ

که فقط یکی است،  نور آفتاب وقتی که.  نداشتیم(Self)  یا خودپا بودن یعنی ھمین که برای خودمان ھویتی قایل نبودیم، من و بی

خود  و شود میچندین سایه ایجاد از ھمدیگر جدا ھستند، ھا   کنگره، چونافتد اش بر روی زمین می  و سایهتابد ھا می بر این کنگره

 عرفانی ماست آن نور آفتاب، حقیقت گوید می مولوی . که نور آفتاب از یگانگی جدا و تکه تکه شودشوند میھا باعث  ھمین کنگره

، وقتی که این نور ...ھایی است که ما برای خودمان قایل ھستیم که من این ھستم و تو آن ھستی" من"ھا ھمین  کنگرهو این 

 و متاسفانه از یگانگی خارج  که ما یکدیگر را جدا جدا ببینیمشوند می ھا باعث "من"تابد، این   ھا می"من"حقیقت به این 

  . شویم می

  ؛ حال باید این کار را انجام دھیدیدگو میمولوی 

   این فریقِد فرق از میانَتا رو     نیق                    َنجَنگره ویران کنید از مُک

   آرام اوفتاد،     چون به معنا رفت            ام اوفتاد             خلق از نِاختالف

   ذاتِ صفاتت ره نماید سوی   تا               نگر در صفات    ِ ب،در گذر از نام و

   روان،تو جھانی بر خیالی بین                  جھاناندر ْباشد خیالش َوْ نیست

  شان  و از خیالی فخرشان و ننگ             شان      گشان و جن بر خیالی صلح

را ویران کنید، تا " تو آن ھستی" و "تمھس  این  من"و " خود"و " منیت"و " من"ی ھا کنگرهِبیایید و با منجنیق عشق و آگاھی، این 

ھا ھست که ما با ھم اختالف داریم که من  زدن) برچسب(از این نام و لیبل . ق رھایی پیدا کنیدُّفرَاینکه در وحدت قرار بگیرید و از ت

یعنی این فتار این خیال را ببین که گر ھا انساناز دنیایی . ھا رھا شو ھا و برچسب زدن  از این نامگوید می، ...ایرانی ھستم و

ًما عمال در وحدت روانی ھستیم و در آن .  یک خیال و پندار است"من". کنند می و خودشان را از ھم جدا ھستندھویت و من 

 کنم میخودم را از لحاظ ذھنی از تو جدا دانم، دارم   می"آن" و تو را "این"خودم را  و یگانه ھستیم، ولی وقتی من کنیم میزندگی 

ھا باعث  ق و پندارھا و خیالُ ھمین تفرگوید میمولوی .  اینطور نیستًپندارم که تو آن ھستی و من این ھستم، ولی واقعا یو م

ًمثال وقتی . لی استَدَشان ھم یک صلح دروغکی و ب ، یعنی حتی صلحایجاد شود!  جنگ و حتی صلحھا انسان که بین شود می
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معناست و اینگونه صلح من با شما یک صلح کاذب و دروغین و بر اساس پندار  ًصال بیوطن ا، این ھمگویم میمن به شما ھموطن 

صلح  باید با ھم دوست باشند، یک چنین ھا این گویم میپندارم و   برای خودم و شما ھویت ایرانی میً که مثال منو خیال است

ننگ و . ت و این ھم باز بر اساس خیال اس صادق استو در عین حال در مورد جنگ ھم این قضیه. ام ای ایجاد کرده ذھنی و خیالی

  .این فکر و اندیشه است که ما را از ھم جدا کرده است. ھاست فخرمان ھم از ھمین خیال

  اند پیشه غمدل و  زین سبب خسته    اند                 خرۀ اندیشهُ س،لقانَجمله خ

  مغز و نھان معنی و بی ی جمله ب          کودکان        جنگِ خلقان ھمچو جنگِ

  )فایده نداشتن، نفی نرساندن: عیَنفَالی(شان  عی آھنگَفَْنمله در الیُ  ج     شان         ن جنگ چوبیِمله با شمشیرُج

  )اسب: دلدل پی(، )بَرکَم: براق (ای ل پیُلدُ ماست یا دِراقُکاین ب          ی      ا ِیشان گشته سواره بر ن ملهُج

  ال                                         َ ھ،دککوِ بَرکَم ھمچو نی دان     ِ حس و ادراک شما             وھم و فکر و

این . و فکر بودن یعنی در تسخیر یا مسخره بودن اندیشه استپیشه بودن و ماللت خاطر، به خاطر سخرۀ اندیشه  دل و غم خسته

شان بیھوده و خیلی  جنگ! مان غم خوردن است ًگی فرو برده، گویا اصال شغلپیش دلی و غم فکر ماست که ما را در خسته

راق یا ُ این بگویند می و کنند میاند و اسب سواری   که سوار بر چوبی شدهکند میر ی کودکانی را تصو،در بیت. سطحی است

باید توجه کرد که مولوی اندیشه و  .دنین حالتی را دارن چ دچار اندیشه و خیال و توھم ھستند نیزیی کهھا انسان. اسب ماست

، این موضوع دیگری است، استفاده از کند میمولوی عقل و تفکر را رد ن. برد ا در اینجا به چه معنا به کار میفکر و خیال و پندار ر

  .ًاندیشه برای امور علمی و پیشرفت مادی جای خودش را دارد و کامال ھم درست است

  طریالیک ترسم تا نلغزد خ        ) ستیز و جدال( ىرِم این را گفتمی من از ِشرح

 مولوی بارھا و . تا آنھا را اشتباه متوجه نشویم چیستھا حرفً باید به این توجه داشته باشید که دقیقا منظور ما از گفتن گوید می

ود داشته باشد، نه تنھا فایده  وجھا حرففھمی در شنیدن این   که اگر کژکند میاشاره  نکتهبارھا در جای جای مثنوی به این 

ترسم  زنم، چون می  من دیگر بیشتر از این حرف نمیگوید می و حتی بعضی جاھا .ندارد، بلکه ممکن است ضرر ھم داشته باشد

  . خاموش و ساکت باش و دیگر چیزی نگوگوید میکه کژ فھمی به وجود بیاید و بارھا به خودش 

   واپس گریز،َرپِگر نداری تو س                              پوالد است تیزِھا چون تیغ نکته

َسپر مِا  بی، این الماسِپیش َ کز بریدن تیغ را نبود حیا                        یا      َ َ  

  ِد بر خالفَخوانی نخوان    تا که کج        ِغالف                زین سبب من تیغ کردم در 

  خامْ ھای نیم بر او چون میوه    ما           ِکرام  این جھان ھمچون درخت است ای 

   نشاید کاخ را،ه در خامی     ز آنک          خ را                 ھا مر شا مخاسخت گیرد 

  )لب گزنده، بسیار شیرین: گزانْ لب( ھا را بعد از آن   سست گردد شاخ                   زانَگْ  لب،خت و گشت شیرینُچون بپ

ِ     سرد شد بر آدمی ملک جھان        ھان           شیرین شد د،ن از آن اقبالچو ُ  

ِھای خام روی این  و ما ھم مانند میوه یک درخت است  این جھان مانندگوید می. ابیات تمثیل بسیار زیبا و معروفی را دارداین 

، به محض اینکه به آن شود میا وقتی رسیده  این میوه خام است، سفت است و به شاخه چسبیده، ام وقتی.درخت ھستیم

وقتی که انسان از آن حالت . رساند ن ما به درخت، خام بودن ما را می این سفت چسبید.شود میدست بزنی از شاخه کنده 

ی ً برایش بچگانه است و اصال اھمیتھا حرفو روح و جانش برخوردار و شیرین شد، این   معنویتشمعنویت برخوردار شد و دھان

  .ندارد

  آشامی است  کار، خون،نینیَتا ج                       ب خامی است  ّ تعص وگیری سخت

   اندر بقا،خبر از نو شدن بی    ما                            و دنیاشود می نو ،سَھر نف

   در جسدنماید  میریستمُم                          رسد نو می نو ْ، ھمچون جویرْمُع

   روانِ چون آب،رسد از غیب می                    آدمی جان و روان                 ِ وجوددر

ای  لحظه. طور است، ھم از لحاظ فیزیکی و ھم از لحاظ روانیوجود ما ھم ھمین. دنیا ھر لحظه در حال نو شدن و تازه شدن است

مان  ای نیست که ما مثل لحظۀ قبل  یعنی لحظه.طورھمینم در حال حرکت است و انسان ھ، دنیا نیست که ما در حرکت نباشیم

وقتی من برای خودم ھویت و . ًدر فکر است که ما دائما ثابت ھستیم. شود می و ھر لحظه نو باشیم و دنیا تازه به تازه است

من این ھستم و آن "ر که ، در صورتی که اگر این فککنم می و آن را ثابت فرض کنم میًقایل ھستم، دائما دارم آن را حفظ " من"

من از لحاظ روانی گویی ھر لحظه چیز دیگری، فرد دیگری ھستم، چون در حال تازه شدن ھستم، چون عمر مثل نباشد، " ھستم

  .شود میرسد و ھر لحظه دارد تازه و نو  می نونوجوی آب 

  بند نی) ، که او رااش  هک(ِ کش ،ھمچو جو اندر روش   )    یستن(مانند نی ) دیروز(ِحال ھر روزی به دی 
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  ِفکرت ھر روز را دیگر اثر              ِشادی ھر روز از نوعی دگر                     

، مانند یک  ھر روزمان به نوعی دیگر استِ و شادیِحال ھر روز و ھر لحظۀ انسان به دیروزش مانند نیست و نو و تازه شده است

 که انسان از لحاظ شود میاما فکر باعث . د نشده استَند و توقفی ندارد و جلویش س، بکند میجوی آب که وقتی دارد حرکت 

 که این ھستم و آن کنم میً ھنگامی که من دائما خودم را این و آن تصور .روانی توقف کند و جلوی تازه شدن روانش گرفته شود

 از نمونۀ این ابیات که در .دھم که تازه شوم اجازه نمیمانم و  در این ثابت بودن می و کنم میھستم، خودم را یک چیز ثابت فرض 

  .العاده زیاد است نو شدن است، در غزلیات مولوی فوقمورد تازه شدن و نو به 

  ی در جنگ شدموسئی با موسئ                 رنگ شد              ِچون که بیرنگی اسیر

  وسی و فرعون دارند آشتی م               رسی کآن داشتی         چون به بیرنگی

من این نیستم و "بیرنگی یعنی . است" من این و آن ھستم"و " خود"و " من"رنگ به معنای ھمان . انسان باید به بیرنگی برسد

  ".آن نیستم

  دانگی دانۀ ما دانۀ بی                             ھوا، نه خانگی       ِما نه مرغان

  کنی  گنج را گم می،مّز آن توھ                              نی ُک م میّآنچه تو گنجش توھ

ْگنج نبود در عمارت جای             ھا              ایچون عمارت دان تو وھم و ر َ   ھا َ

َ ھستی و جنگی بود   ،در عمارت َھا ننگی بود نیست را از ھست                          ُ   ھوم عدم، نیستی و مرگ به مف: نیست( ُ

   )Selfمن، : ھست( ،)عرفانی                                                                                                                       

ن تازه که ھماات   که گنج روانیشود میپنداری که من این ھستم، ھمان توھم و پندار تو باعث   می"خود"،  تو برای خودتوقتی

 ای بدان که تو باید آن را خانه وھم و خیاالت و نفس و من و اندیشه و فکر را مانند . را از دست بدھیات ھست شدن روحی روانی

  .ی و ویران کردی، زیر آن گنج استاین من را که شکست. ویران کنی

   صحرای شماست کهوید آن سوَ  ھین ر  شماست                   ِھای  جانِ خود حبس،این جھان

  د استَ آن معنی سِ پیش،نقش و صورت         است             حد  بی خود ، محدود و آن،این جھان

  ه کن زندان و خود را وارھانِرْفَاین جھان زندان و ما زندانیان                                         ح

 این .است" من"و جھان ھمین جھان فکری، ذھنی، پنداری و خیالی منظور از این جھان، این دنیای مادی نیست، بلکه منظور 

، چون  محدود و کوچک است"خود"و " من "ِجھان فکری. بروید به آن جھان معنوی و این جھان را رھا کنید.  زندان شماست،جھان

  بیت که محدود است و ً و اصوال به ھمین خاطر اسدر قالب ذھن است و ھمۀ محتویات ذھن ھم از حافظه برگرفته شده است

  .  است، حد و اندازه نداردحد  بی،  اما آن جھان، یعنی جھان روانی و معنوی. نیستحد

  نزدیکان،( باَرَْقو از ا) اصالت انسانی خودت که ھمان حالت عشق است(یاد آرید از وطن                                    نوا  بیِافتادگانای غریب 

  )ھای روانی است                                                                                                                                   منظور حالت                

  )جایگاه: مقر(ر؟ َقَ چاھتان گشته مِ   کز چه قعر                        عرشیان را بر شما سوزد جگر

  ای  دانهِگشته دارایی رھین                       ای  خانه رگینِه جبریلی به سماند

اید، چه  ان غریب افتاده و جدا شدهت ان و تازگی روانت از آن شور عشقان و  از آن اصالت و زیبایی و شعف خودتیی کهھا انسانای 

! برگردید به وطن خودتان! چرا این کار را کردید؟!! اید؟ ر قرار داده و فک(Self)، "خود"و " من"شده که جایگاه خودتان را قعر و ته چاه 

یا مانند ! رگین و کثافت استِای رفته باشد که در آن پر از س ل، یعنی یک فرشتۀ زیبایی به خانهدرست مانند این است که جبرئی

  .ارزشی کند ھین یک دانه و چیز بیَ ر بیاید و خودش را نیازمند و،اینکه فردی که دارای دارایی است و غنای معنوی دارد

ی در روح و روان ما تأثیرسخن او . ھا در سطح ادبیات و شعر نگیریمی مولوی را جدی بگیریم و او را تنھا حرفبا این امید که ما 

ان و به آن به وطن خودمی او باعث شود که ھا حرفنگیریم و "!! افتخار ما"یا " شاعر بزرگ ما"داشته باشد و او را به عنوان 

  .رھا شویم" من"ستان اصالت انسانی خودمان باز گردیم و از فکر و ِنی

    **** 
  :پیام داستان

متعلقاتی چون ثروت و مال یا . موضوع اصلی و پیام داستان، موضوع آیدنتیفای کردن یا ھمگون کردن خود با متعلقات استــ 

 پنداری، ِبا این تعلق. کند میان خودش را از نظر روانی به آنھا متعلق  که انس،... اعتباری مثل ملیت، دین و مذھب وھای ارزش

  .شود میب متصور ِب یا ھستی روانی کاذ کاذِ، خودبرای خودشو  کند میفرق از نظر روانی  که کند میانسان گمان 

 در ،ا و اشخاص رھایی پیدا کرد خودش با امور و چیزھِوقتی انسان از آیدنتیفای کردن. خودت را با ھیچ چیزی آیدنتیفای نکنــ 

  .در عشق خواھد بود د، بودوحدت و یگانگی انسانی خودش و مستقل خواھ
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ً اما فکرا و ذھنا تصور . انسانی ھستیمِ در یگانگیدر ذات و حقیقت، ھمۀ ما یکی و .  که با ھم فرق داریم و جدا ھستیمکنیم میً

ذھن را از . ھا خودمان را از یکدیگر جدا بدانیم  که ما انسانشود میایم باعث   پندارھایی که برای خودمان ساختهآیدنتیفای کردن و

  . تا آن موقع در سکوت درونی باشی و نو به نو شدن روان را تجربه کنیفکر و آیدنتیفای کردن خالی کن

***  

ــ سکوت ِ ــ معنی ــ جدایی پنداری عدل ــ سماع ــ جمعیت خاطر ــ معنویت ــ آیدنتیفای کردن ــ اعتباری ــ خود کاذب :موضوعات

  .  پا ــ خیال ــ اندیشه ــ تعصب ــ بیرنگی ــ جھان فکری سر و بی درونی ــ نفس واحد ــ بی

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi4.htm                4 جلسۀ(لینک جلسۀ 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 فتهربرگ(: ھای قرآنی مرتبط با ابیات این داستان آیه

ُنالۀ سرنا و تھدید دھل             ُ ِ ِند بدآن ناقور       چیزکی ما         ُ   ُکلَ

َفإذا" اقتباس از آیۀ ،مصرع دوم ِ َنقر َ ِ ِالناقور ِفي ُ
ُ منظور از ناقور کل، صور اسرافیل  .)8مدثر، (، )شود دمیده صور در چون و(، "َّ

  .باشد می

** 

   از نو شدن، اندر بقاخبر بی        نیا و ما        دشود میَھر نفس، نو 

ْعمر، ھمچون جوی ْ   نماید در جسد میُ     مستمری                       رسد    مینو   نوُ

ْأفعیینا بالخلق األول بل ھم في لبس من "اشاره به آیۀ  ْ ّْ ِ ِ ٍِ ْ َ َُّ َ ََ ْ ِ ْ َْ َِ ِ َ ٍخلق جديدَ ِ َ ٍَ ، بلکه ایشان ]ھرگز[ه بودیم؟  در آفرینش نخستین درماندآیا(، "ْ

َترى الجبال تحسبھا جامدة و َو" و عبارت قرآنی )15، "ق(" ،).دارنداز آفرینش جدید شک و شبھه  َ َ َ َ ًَ َ ِ َُ ْ َ َِ ِھي تمر مر السحاب ْ َِ ََّ َّ ُّ ُ َ و (، ..."َ

  .)88 نمل،(، ...)نگاری و حال آنکه ھمانند حرکت ابر، حرکت داردِھا را بینی و آنھا را ساکن ا کوه

** 

  َ   ھین روید آن سو که صحرای شماستِھای شماست                انِاین جھان، خود حبس ج

ِاشاره به عبارت قرآنی  ُلآلخرة َو "...ِ َ ِ ْ ُأكبر َ َ ْ ٍدرجات َ َ َ ُأكبر َو َ َ ْ ًتفضیال َ ِْ   .)21إسراء، (، .) بزرگتر و برتر است،و درجات آخرت(... ، "َ

**  

َ پیش آن معنی سد است، نقش و صورتود بی حد است                خاین جھان، محدود و آن،  ِ   

ْقل"... ِالھام از عبارات قرآنی  ُمتاع ُ َ َالدنیا َ ْ ٌقلیل ُّ ِ ُواآلخرة َ َ َِ ٌخیر ْ ْ ِلمن َ َ ّ ٰاتقى ِ َ َتظلمون َال َو َّ ُ َ ًفتیال ُْ  دنیا ناچیز است و برای ۀبگو بھر (... ،"َِ

ُأرضیتم"... و  )77نساء، ( ،.) ناچیزی ھم ستم نخواھد رفتۀ ذرۀر است، و بر شما به اندازخرت بھتکسی که تقوا پیشه کند آ ِ َ َ 

ِبالحیاة َ َ ْ َالدنیا ِ ْ َمن ُّ ِاآلخرة ِ َِ َفما ْ ُمتاع َ َ ِالحیاة َ َ َ َالدنیا ْ ْ ِاآلخرة ِفي ُّ َِ َّإال ْ ٌقلیل ِ ِ اید؟ در حالی که  آیا زندگانی دنیا را به جای آخرت پسندیده (...، "َ

  .)38توبه، (، .) متاع زندگانی دنیا در جنب آخرت، بس اندک است

 

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید

com.persiangig.Masnawi 
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