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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
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  جلسۀ پنجم

  ٧۶۵ی ل ا٧٣٢دفتر سوم، ابیات 

من چنین :  حریفان کهِنبه و بیرون آمدن میانُ دِت خود را ھر بامداد به پوستَلْبِ لب و س، الفیِچرب کردن مرد"

  ":ام و چنان خورده

   مثنوی معنوی و زبان قصه و تمثیل؛ابتدا توضیحی در خصوص

 ترین اصلی و اند هکرد میتمثیل استفاده شده که در قدیم از آن برای بیان مطالب معنوی استفاده و در مثنوی معنوی از زبان قصه 

ی تمثیلی، مانند ھا داستانی ھا شخصیت که یادآوری آن بسیار مھم است این است که تک تک عناصر، پرسوناژھا و ای نکته

ی داستان را ھا شخصیت یعنی ما باید .ِی مثنوی، با درون یک فرد و یک انسان که من خواننده ھستم مطابقت داردھا داستان

این بیت از مولوی که قبل از .  و ھمۀ جریان داستان را در درون خودمان ببینیمروانی خودمان انطباق دھیمًدقیقا با عناصر روحی 

 :ستھا داستانبیتی بسیار کلیدی برای فھم آمده، " عاشق شدن پادشاه بر کنیزک"اولین داستان مثنوی یعنی 

   ماست آنِ حالِت نقدخود حقیق       ن                     بشنوید ای دوستان این داستا

 کلیدی است، از ای نکته این . روانی من و توی انسان استِ وضعیت کنونیِ و حکایت ماستِ خودِ حالِ نقدھا قصهیعنی تمام این 

  .بین تمام نکاتی که در این بیت ھست

ی ھمین موضوع، مولوی ِاست که فطری و ذاتی انسان است و در راستا" عشق" بحث در آثار مولوی ترین اصلی و ترین محوری

 گوید می و کند میمطرح ، سازد میکه انسان آن را با ذھن " ھویت فکری "یا (Self)" خود"یا " نفس"موضوعی محوری را به نام 

 و پرده که یک چیز ذاتی و حقیقی نیست و اعتباری است و آن را به حیوانات مختلف، خار و خاشاک و حجاب" من"این ھویت و 

 به تواند می انسان دوباره ، با زایل شدن این ھویت پنداریگوید می و کند میتشبیه است  ان و حقیقت و عشقمانعی بین انس

که انسان در زمان تولد آن را به طور ذاتی ھمراه خودش دارد و رفته رفته در برخوردھایی که با اجتماع و امور  ِوصل حقیقت برسد،

حال ما باید آن را بشناسیم تا بتوانیم از آن آگاھی پیدا کنیم و خود به . نشیند اش می روانیبیرونی دارد یک چنین غباری بر وجود 

 تا ما بتوانیم آنھا را کند مییی بیان ھا داستان مولوی خصوصیات این نفس را در ضمن .ع این آگاھی آن را رفع کنیمَخود در تب

  . بشناسیمتر ملموس

  : استفریب و مایشنکه تم اصلی آن، " مرد الفی"و اما داستان 

http://masnawi.persiangig.com/
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  765لی  ا732دفتر سوم، ابیات 

ِچرب کردن مرد الفی، لب و س" ِت خود را ھر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان کهَلْبِ من چنین : ُِ

  )صحبتھم: حریف( ،)تسنبه اُ دِنبه ھمان خودُمنظور از پوست د(، )سبیل: سبلت(": ام و چنان خورده

این . کرد میخودش را با این دنبه چرب ای پیدا کرده بود و ھر روز صبح سبیل  نبهُشخصی فرومایه در است که داستان از این قرا

  ...که کرد میکار را 

  )غذا: لوت(، )ثروتمند: منعم( در انجمن ام خورده چربی ِ    لوت           که من  ) رفت می(مان رفتی ِعْنُدر میان م

  )با اشاره: در نوید( لت بنگریدْبِ     رمز، یعنی سوی س                          ر نویدلت نھادی دْبِدست بر س

  ِ     وین نشان چرب و شیرین خوردن است          فتار من است              گِ صدقِکاین گواه

دستش را با حالتی ، بلکه گفت  نمیمستقیم و با زبانرا اما این . ام خورده که بگوید من غذای چربی رفت میدر میان ثروتمندان 

این ! ام خورده غذای چربی دھد می سبیلم نشان ِ، یعنی اینکه سبیلم را نگاه کنید که چربیکشید می به سبیلش ای اشاره

  .ِچربی سبیلم گواه و شاھد حرف من است

  ...ولی. کرد میی این مرد الفی در حالی که از گرسنگی در آتش و سوز بود سبیلش را چرب و با اشاره چنین ادعای

ْاش   )ِخداوند دروغ دروغگویان را آشکار کند( بینِ الکاذَیدَ کُ هللاَ که أباد            نینَط  بیِ جواب) گفت می(کمش گفتی ِ

َ چرب تو بِ   کان سبیل                       ِالف تو ما را بر آتش بر نھاد             نده بادَر کِ

  یک کریمی رحم افکندی به ما                         ا         زشتت ای گدِگر نبودی الف

، یعنی شکمش که گرسنه بود دعا "ِخداوند دروغ دروغگویان را آشکار کند": گفت می با زبان حال گو ولی شکم این مرد یاوه

تش زد که انشاهللا آن سبیل ، ما را از گرسنگی آزنی می این الفی که تو گفت می ".خداوند دروغت را آشکار کند" که کرد می

  .آمدیم گرسنگی در می و از کرد میکه اگر این الف تو نبود یک انسان بخشنده به ما رحم ! چربت کنده شود

  :گوید میرا مولوی در ادامه این 

ْ  ین                 ُنبان گوش و دم    ُجَگفت حق که کژ م   )ان برای خودشان منفعت آور است راستگویِراستی( ْمُھُقْدِ صَقینِادّ الصَنِعَفَ

ُ باری خمش         ، خودِور نگویی عیب ُل خود را مکشَغَ وز د     از نمایش      َ َ  

   نوش کن،      و آنگھان رحمت ببین و  یا خاموش کن               ،راستی پیش آر

ِینفعن الصاد .دروغ نگو و اعمالت بر راستی و حقیقت باشد: "خداوند گفت ِّ َ  راستگویان برای ِ صادقان و راستیِ صدق یعنی،...َقینََ

 بگویی، حداقل خاموشی پیشه کن و از خواھی نمی خودت را ِ درونِی اگر عیب و گرسنگی، حت"خودشان منفعت آور است

ُنمایش دادن و ریا کردن و فریب دادن و دروغ گفتن، خودت را نکش اموش باش، آنگاه یا حقیقت را بگو و راستی را پیشه کن و یا خ! َ

  .مند شو بین و از آن بھرهب شود میرحمتی را که به واسطۀ این کار نصیبت 

  ... به داستانگردد بر می

ِاش نفرین س       معده                 کند میِاو به دعوی میل دولت    کند میت َلْبِ

  سواش کن              سوخت ما را ای خدا ر یداش کن        پکند میکآنچه پنھان 

  ندا ید، ایشان در دَکز بھاری الف            اند          ویِجمله اجزای تنش، خصم 

 بلند ان که صاحب مال و ثروت است و از غنایی برخوردار است، اما در عین حال، معده و باطنش فریادشکند میمرد الفی ادعا 

 کند می که ای خدا آنچه که پنھان کند می او را نفرین ِنمایی اھرظاین و در واقع شکمش ! ده شودنَاست که انشاهللا آن سبیلت ک

  . ما را سوزانده استکهرسوایش کن آشکار کن و 

ضای  اعھمۀحالی که  در ،کند من در بھار ھستم ادعا میو  زند میم َ بدن او، دشمن او ھستند ، چرا که او از بھار دتمام اعضای

   ).برند به سر میسختی یعنی در ( ھستندی و زمستان ِدر دش بدن

َالف، واداد کرم ھا می َ َشاخ رحمت را ز بن بر می                            کند ِ ُ َکند  ِ   )شاخۀ رحمت، درخت رحمت: شاخ رحمت(َ

َ کرم و ، الف و دروغگوید می. کند مییی را مطرح ھا نکته و در این میان برگشتی به داستان دارد و   آرام آرام رفت،مولوی رحمت را َ

  .زند میپس 

ِ خصم سبیل او شده    ،آن شکم   ِ دست پنھان در دعا اندر زده                  ِ

ِکای خدا رسوا کن این الف ل ِ       تا بجنبد سوی ما رحم کم              ئاِ َجمع لعیم(ِلئام ( رامِ   )پست و فرومایه: )ِ
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ی ھا انسانتا !  که ای خدا این فرد لئیم و پست و فرومایه را رسوا کندکر میخالصه اینکه شکم مرد الفی به سمت خداوند دعا 

  . و غذایی بدھند و ما بخوریمشان به سوی ما آید و ما به نوایی برسیم کریم، رحم

  ...القصه

ِ     سوزش حاجت ب                آن شکم     ِیمستجاب آمد دعا َ علمْد بیرونَزِ َ  

ُ پوست آن د،  گربه آمدرد        ُپرت در س خود را به حض،چون شکم   ردُنبه ببِ

ه دویدند تا او را بگیرند، ھر چه به دنبال گرب!  آمد و دنبه را دزدید و رفتای گربه. دعای شکم مرد الفی بر آورده و مستجاب شد

نجمن، جایی که مرد الفی به ا. ش پرید و نگران شدِبچۀ مرد الفی از ترس ترشرویی مرد الفی، رنگ. نداشت و فرار کردای  فایده

  :بچه گفت ،!...نشسته بود آمد و آبروی او را برد

  تانَلْبِی لبان و سکرد می      چرب          آن دنبه که ھر صبحی بدان : "گفت

  " سود،ھدَ       بس دویدیم و نکرد آن ج              ُدر ربود       ش َگھان نا،گربه آمد

 ما ھم خیلی ی، برداشت و فرار کرد،کرد می که ھر روز صبح با آن سبیلت را چرب ای دنبهآن  و گربه آمد: "بچه جلوی ھمه گفت

  ."ای نکرد که بتوانیم او را بگیریم نبالش دویدیم، اما تالش ما فایدهبه د

  نبیدن گرفتُھاشان باز ج     رحم     ت             خنده آمد حاضران را از شگف

  ِخم رحمت در زمینش کاشتندُ      ت  د          ن سیرش داشت،دعوتش کردند و

  المُر راستی را شد غّ  بی تکب                    ِ راستی دید از کرام ِاو چو ذوق

  .در اینجا داستان تمام است

 الفی سمبل ظاھری که به نمایش  چرب مردِسبیل.  است اسیر نفس  مرد الفی سمبل من و توی انسان،در این داستان

 تواند مینماد این  ، مرد الفیِبه سبیل اشاره کردنبه صورت رمزی .  باشدتواند می) ایم  که کسب کردهاز تعلقاتی(ذاریم گ می

ھم سمبل صداقت و  کودک  و باالخره،!کنیم میمان اشاره  صورت رمزی و غیر مستقیم به ھویته باشد که ما ھم ھمیشه ب

  .ستراستی ھ

  ...و اما تفسیر این داستان

 "نمایش دادن" خصوصیات نفس یا ھویت فکری، ترین اصلییکی از . طور که گفتیم، نفس یا ھویت فکری خصوصیاتی داردنھما

َیعنی وانمود کردن و خود را در طبق نمایش گذاشتن .است ًاصوال زندگی و زنده بودن نفس، به این است که دائما خودش را . َ ً

مرتب  خواھم  برایم شیرین است و میًم دائما ھویت خودم را به شما عرضه کنمزمانی که من بخواھ. نمایش بدھد و عرضه کند

ھای بزرگ اعتباری  رای ارزشھا دا ھمیشه این لیبل( را به شما نشان دھم ام  که به خودم چسباندهھایی  ھا و برچسب این لیبل

من در عین . یستند، با درون من تطبیق ندارندھا، که ھمه اعتباری ھستند و ذاتی ن ھا و برچسب و صد البته این لیبل). ھستند

با اشاره و ــ  و طوری کنم میحال که از یک روح و روان و باطن گرسنه، پوک، پوچ و خالی برخوردار ھستم، به شما طوری وانمود 

 که بگویید مکن می و مقابل شما نقش بازی کنم میطوری صحبت کشم،   ــ به سبیل چربم دست می و با زباننه به طور مستقیم

از سبیل چربش مشخص است که غذای معنوی بسیار ار است و چه غذای چربی خورده است، این آدم چقدر از معنویت برخورد

  !خوش به حالش! چربی خورده است

 به و نفس خودم را و آن ھویتی که" من"آن  ،خواھم به این خاطر است که با این کار می،  مناین فریب دادن و نمایش بازی کردن

در محرومیت نگاه این کار، ارزش نشان دھم، در عین حال ام، پیش خودم بزرگ کنم و با فکر برای خودم ساختهصورت ذھنی با 

  .خشم شما ھم ھستداشتن شما و به نوعی بر انگیختن 

ی مختلف ھا شکل  بهخواھد میًاین است که دائما میل دارد دیگران را در محرومیت قرار دھد و " من"یکی دیگر از خصوصیات 

به این !  را نداریھا ارزشیی ھستم و تو این ھا ارزشببین من دارای چه ! طوری وانمود کند و نمایش دھد که بگوید ای انسان

  تاشیِریان محروم ھستی و باید رنج بک و تو از این جمن از تو متمایز و برتر ھستم را نداری و من دارم، ھا ارزشاین بگوید تو خاطر 

ً ھمه پنداری و خیالی است و اصوال ھا اینطور که گفتیم در صورتی که ھمان. میتی قرار دھدن وسیله دیگران را در چنین محروبه ای

به روان یی که ھا برچسبآن شخصیتی که من برای خودم قایل ھستم و . و نفس یک موضوع خیالی است و واقعیت ندارد" من"

  .و چنین و چنانم، ھمه اعتباری است و ذاتی نیست" تممن این ھستم، من آن ھس"ام که  خودم زده

ِدر این داستان، مرد الفی، حکایت من و توی انسان اسیر ھویت فکری و نفس است، و سبیل چرب مرد الفی، ھمان ظاھری 

ام  گ انداختهیی را که در جامعه به آن چنھا ارزشسری تعلقاتم و من برای تو یک .گذاریم ت که ما برای ھمدیگر به نمایش میھس

َم و له له زدا ه دویدو به دنبال آنھا ھا را به  ارزشمدام  و .دھم و تو ھم برای من ھمینطور  می نشانام کسب کنم م و سعی کردها هَ

ْسبلتدست بر  "مولوی در بیت. کشیم رخ یکدیگر می ْسبلت نھادی در نوید   رمز، یعنی سوی ِ خیلی ظریف به این  ،" بنگریدِ

من به . نیست، بلکه به صورت رمزی است، به صورت مستقیم "من" و  این ھویتِ ھم کشیدنِخُ که به رکند می موضوع اشاره
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اینگونه به شما فخر بورزم، چرا که اخالقیات اجتماع، به که گویم  نمی... ام و رای شما از مدرک و سواد و داراییصورت مستقیم ب

 این کار را ای اشارهبه صورت رمزی و داند، به ھمین خاطر  ورزیدن را ضد ارزش می این فخر ، و اجتماعدھد میمن این اجازه را ن

  .کنم می

مانند نشان ( و حتی گاھی اوقات بدون حرف و با یک اشارۀ خاص ھایمان در البالی حرف چقدر زیرکانه ھا انسانداند که ما  خدا می

  .  به ھم نشان دھیممان را  ھویتخواھیم می، )دادن کتابی که اسم من روی آن باشد

 قبل از اولین ھای واقعی خودمان دقت کرده باشیم، ما وقتی اولین برخورد را با ھم داریم یا قرار است داشته باشیم، اگر در رابطه

 آیا غیر این نگرانی برای چیست؟. مان ھول و والیی ھست  آن فرد را ببینم، در دلخواھیم میای داریم، وقتی  برخوردمان، نگرانی

 و چه ھویتی دارد، ھا ارزشً، اوال او چه کنم میاز این است که من نگران این ھستم که وقتی آن طرف را برای اولین بار مالقات 

طور که باید بزرگ نشان توانم پیش او ھویتم را آن ؟ آیا میارزش جلوه خواھم کرد یا نها این ھویتی که دارم، برای او باًدوما آیا من ب

 که کنیم میآوریم، و یا ھر طوری به ھمدیگر حالی  صحبت را پیش میغیر مستقیم ًوال در اولین دیدار، به صورتی دھم یا نه؟ معم

از اولین دیدار از بین  بعد این نگرانی. دھیم  و آن ھویت را به ھم نشان می و ھویت من این استام ھا را کسب کرده ارزشمن این 

 ھم تو ھویت خودت را به من ،چرا که دیگر. گر آن ناراحتی و نگرانی را نخواھیم داشت، و در دومین و سومین دیدار، دیرود می

 خدا . به ھمین خاطر دیگر از ھم ترسی نداریم. آشکار کردم ھویتم و ھم من،ات را برای من آشکار کردی" من"نشان دادی و 

ھمین در این داستان به سبیل چربش دن مرد الفی اشاره کربنابراین ! ھایی دارند  بین یکدیگر چه بازیھا انسانداند که  می

 ِین نشان گفتار من است   وِ صدقِگواه کاین" که کنیم میمان اشاره  و ھویت" من" ما به صورت رمزی به  کهگوید میموضوع را 

ر و غنی ُلی پ خیانم م و روانیھست سیر و از معنویت برخوردار ِ از یک درون کهکنیم میو ادعا "! چرب و شیرین خوردن است

 و با زبان حال، ندایش به کند میً شکم روانی و شکم روح ما گرسنه است و دائما قار و قور آن روان ما یا، اما در عین حال ...است

این ندای باطن ! ایم ً اما باطنا ما گرسنهکند میاین دروغ او را آشکار کن که دارد به ظاھر چنین ادعایی ! آسمان است که ای خدا

 که ببین من چقدر از اشعار مولوی یا حافظ را بلد ھستم تا تو خیال کنی که بله، این کنم می من پیش تو نقش بازی .ن استانسا

، که ببین چه آدمی است که به عنوان مثال " ریاکارانه خود به طرزِبر مال کردن"حتی .  است و خیلی چیزھا را بلد استفرد استاد

 تا کنم میً، حتی این کار ھم تظاھر و نمایش و فریبی است که فرضا من دارم این نقش را بازی یدگو میدارد اینقدر از خودش بد 

تا اینکه ! ِخالصه اینکه این ندای درونی باطن انسان، به آسمان بلند است. ای دارد آنچنانیچه ھویت این فرد تو فکر کنی که 

ًگیریم که واقعا امکان دارد در   را سمبل اتفاقاتی میاین اتفاق. افتد یآید و آن اتفاق م  و آن گربه میشود میدعای باطن مستجاب 

 که از چنان شود می و مشخص شود میً مثال من به صورت اتفاقی در برخوردھایی که با شما دارم، دستم رو .زندگی انسان بیفتد

فھمید  برد و تو و ھمه می ید و آن دنبه را میآ  میای گربهخالصه . فھمی  شادی ھم برخوردار نیستم و تو میمعنویت و روح و روان

مالیدم، برای اینکه پیش شما  ط رنگی بوده که داشتم به خودم میھای من ادعا بوده و فق یان از این قرار بوده که ھمۀ حرفکه جر

  .خوب جلوه کنم

بیند  آید، می رود و وقتی بیرون می زی میُ که به داخل خم رنگرگوید میداستانی از یک شغال را مولوی  قبل از این داستان،ًاتفاقا 

ّعلیین  که من طاووس کند میرود و ادعا  ھای دیگر می  رنگارنگ شده، و بعد به نزد شغالکه چه ھا ھم به او  شغال. شدمِ

  ...ام  من طاووس شدهگوید می و کند مینکار ِولی شغال ا. تو ھمان شغال خودمان ھستی! ، دست بردارگویند می

در . شود میکه در پی اتفاقی که ممکن است در زندگی بیفتد یا در پی برخوردی که من با تو دارم، دستم پیش تو رو خالصه این

ِدارای ھویت فکری و اسیر نفس، از ارتباط صمیمانه و ارتباطی که در آن واقعیت خودش باشد،  ِھمین جا توجه کنیم که انسان

 انسان اسیر ھویت یکی از علل گرایشات. تس به طور عجیبی به تنھایی متمایل ا، امروزهِ و به خصوص انسانبسیار گریزان است

،  در این ارتباط که در ارتباط صادقانه با دیگران قرار بگیردخواھد نمیِفکری و به خصوص انسان امروز به تنھایی، این است که 

 تنھا باشد تا وقتی در جمع ین خاطر دوست دارد، و به ھمھایش بر مال شود ھا و دروغ  و فریبکند میھایی که بازی  نمایش

  .آید، بتواند ھمچنان ادعای غذای چرب خوردنش را داشته باشد می

  ...رویم داستان را جلوتر می

ِانصافا کودک. کودک، سمبل صداقت است. برد آید و آبروی مرد الفی را می می کودک گفتیم که  راستی و صداقت است که ً

تنھا صداقت و راستی و اینکه انسان  که  بگویدخواھد میھم در اینجا ھمین را مولوی . ببردا کری و نفس رآبروی ھویت ف تواند می

 که ھر روز با آن سبیلت را ای دنبه آبروی نفس و خود را ببرد و بیاید عنوان کند که گربه آمد و آن تواند میخودش باشد است که 

  .نمی را برد و من ھم نتوانستم کاری ککرد میچرب 

خودمان را چرب کنیم و آن را به ھمدیگر پر زرق و " من"ھویت و ًائما به دنبال این ھستیم که اینکه ما د. آوریم در اینجا مثالی می

  ...کنیم می را با یک مثال که بسیار روشن و جالب است عنوان برق نشان دھیم،

 یکی از این دو توانم میدو حالت را پیشنھاد کند و بگوید من که به من فوق بشری، این قدرت را داشته باشد  فرض کنید قدرتی ما

ام،  به درون تو یعنی به روح و روان تو، حالتی شاد و شادکتوانم میحالت اول این باشد که بگوید من . حالت را برای تو ایجاد کنم

 حالت عشق را در درون تو توانم می  من،گوییم می" عشق" حالت ھا اینھمۀ به ببخشم که نیاز  بیغنی، بدون ترس و نگرانی و 

 فکر کنند که تو از یک درون پوک و پوچ و پر از دلھره و ترس و اضطراب و نگرانی برخوردار ھا انسانبگذارم، ولی در عین حال، ھمۀ 

 یعنی در .ِ برعکس حالت قبلی را برای تو ایجاد کنمتوانم میو حالت دوم این است که بگوید من . ِھستی، این حالت اول است



5 
 

 فکر کنند که تو یک شخصیت بسیار عالی و فاضل و ھا انساندرونت فردی پوچ و ترسو و پر از اضطراب و نگرانی باشی، ولی ھمۀ 

؟ حالت  که برای ما ایجاد کنندکنیم میکدام یک از این دو حالت را انتخاب  ًواقعا آیا. دانشمند و استوار و پر از عشق و محبت داری

یعنی ما راضی . کنیم میًمسلما حالت دوم را انتخاب  ترس و اضطراب، یا حالت دوم را؟از ر باشد و ظاھرم پر ُ درونم پاول را که من

و پر از اضطراب و نگرانی باشد، اما پیش ھمه اینطور الی از معنویت و عشق و محبت مان پوک و پوچ و خ ھستیم به اینکه درون

ًمال در زندگی چنین ما ع .که من دارای یک شخصیت استوار و پر از عشق و محبت ھستممان اینطور باشد  و نمایشجلوه کنیم 

 که کنم می، یعنی من در حالی که از آن معنویت و حالت درونی برخوردار نیستم، طوری جلوه کنیم میایم و داریم  کاری را کرده

. کند می که چنین حالتی را برای خودش انتخاب استًانصافا این یک خسران و فاجعۀ بزرگ درونی برای انسان . چنین و چنانم

  ...ًواقعا جا دارد که انسان به خاطر این خسران و ضرر بزرگ، بنشیند و گریه کند

 :جعفر مصفا دمحمنوشتۀ" با پیر بلخ"ویل داستان از کتاب تأ

ِمفلسی شکمش گرسنه بود، ولی سبیل خود را با دنبه چرب  دارایی است و غذاھای چرب و نرم  تا وانمود کند که آدم کرد میُ

گر نبودی / نده بادَ تو بر کِ چربِ تو ما را بر آتش بر نھاد   کان سبیلِالف"داد که   شکمش ھر روز ناله و فریاد سر می.خورده است

، چیزی )سدر خود و نف(در آن . بنیان خود و نفس، بر نمایش و تظاھر است. "ِالف زشتت ای گدا   یک کریمی رحم افکندی به ما

ًجز تصویرھای پوک و تھی از محتوا وجود ندارد و خود شخص نیز، باطنا و عمیقا از این ً . کشد  محتوایی رنج می  تھی بودن و بیِ

   گرچه ھر چه کند می جان از تو افغان ،در نھان". ًجان و فطرت انسانی، باطنا از نمایشات و تظاھرات و ادعای خود ناراضی است

 خود ،چون شکم"، گردد می و دعایش مستجاب کند میشکم مرد مفلس از گرسنگی به درگاه خداوند دعا ". کند میاش آن  گویی

ُ پوست آن د،رد   گربه آمدُرا به حضرت در سپ ای از خانه آمد در میان جمع و خطاب به   از اینکه گربه دنبه را برد، بچهبعد". ردُنبه ببِ

   بس دویدیم و بودُ رش درَ ناگھان،گربه آمد/ تانَلْبِی لبان و سکرد مین   چرب ھر صبحی بدانبه که ُآن د": ِمرد مفلس الف زن گفت

 این است که ھر صبح با ماسک و نقاب ھا انسانھای ما  ، سراسر زندگی و مشغولیت...ر قصه، و الی آخ" سود،ھدَنکرد آن ج

 نمایشات اجتماعی برویم و مالیم، به بازار سنۀ خود می سبیل شخصیت خالی و گر که برای دنبهشخصیت، من و ھویت، یعنی با 

تا زمانی که با ماسک و . ِھا و تظاھرات، چگونه ما را از سفرۀ پر نعمت زندگی معنوی محروم کرده است داند که این دنبه خدا می

ھا و تظاھرات ما را لو  اسک متواند میای که  بچه. ن خالی، ناراضی و گرسنه استما ، درونشویم میدنبه وارد روابط اجتماعی 

ِبدھد و نتیجتا ما را پر کند و به اصالت غنی درون خویش  ُ  . صداقت، سادگی، صمیمیت و تواضع استبر گرداند،ً

***  

  

  :جعفر مصفا، در رابطه با فریب و نمایشنوشتۀ دمحم" آگاھی" از کتاب ھایی قسمت

  :رسد  و بحث به اینجا میشود میم و نفرت، وارد نمایش  و از خشکند میابتدا بحثی در مورد خشم و نفرت را بیان 

 رغم ٰىعل به تو ھستم و چون العاده وابسته فوق کنم، ولی چون ءنفرت خود را نسبت به تو ارضا میل ترس و خواھم میحال من 

ًنمایش توانایی، موجودی ھستم عمیقا و باطنا ناتوان، سخت از تو  ود را نسبت به تو رت خ خشم و نفکنم می دارم، جرات نھراسً

ھای  یکی از آن بیراھه. شوم یر مستقیم میھای غ بنابراین متوسل به بیراھه.  بکنمًا ارضا کنم یا حتی آن را ابرازًمستقیما و صریح

کوشم تا به شکلی تو را فریب بدھم و از طریق فریب، لذت ناشی از ارضای   نفرتم نسبت به تو این است که میارضای خشم و

 ِود یک خی فریب، عرضۀ یک ھستی،ھا شکلرین ت و یکی از اساسی. ستقیم میل خشم و نفرت خود را احساس کنمغیر م

ھا است،  ، عالیم و نشانهھا سمبل، آید مینمایشی و متظاھرانه است به تو، و آنچه به کار چنین تصویر نمایشی و فریب آمیزی 

 یک تمایل ارادی و ،در بعد اول، فریب. کند میُب و نمایش دو بعد پیدا بنابراین فری). یعنی ھمان سبیل چرب(ھا  نه واقعیت

العاده نیرومند در من وجود  عد دوم، فریب به صورت یک میل فوق، و در بناپذیر است اجتناباسته نیست، بلکه یک وضعیت خودخو

  .دارد که در این بعد، فریب شکل غیر مستقیمی است برای ارضای خشم و نفرت من

   ): جلسهات شارحتوضیح(

 بگوید که یکی از دالیل نمایش دادن ــ که یکی از خصوصیات اصلی ھویت فکری یا نفس است ــ خواھد میدر این پاراگراف 

ُپر از خشم و نفرت من به دالیل مختلف، .  خشم و نفرتی که نسبت به تو دارم را ارضا کنمخواھم می این باشد که من تواند می

به صورت باطنی و ای که در اجتماع ھست،  القیات اجتماعی و دستورات اخالقی آن را ارضا کنم، اما اخھستم و میل دارم که

 که خشم نورزید و نسبت به ھمدیگر عشق شود میً، چرا که در اجتماع دائما اینگونه تبلیغ دھد میدرونی این اجازه را به من ن

این ارضای .  من پر از خشم است و باالخره باید آن را به صورتی ارضا کنمِن، ولی در عین حال درو...بورزید و با ھم دوست باشید و

ر ھم زیرکانه ی ارضای خشم که بسیاھا شکلًمثال یکی از . گیرد کانه صورت میی مختلفی دارد و خیلی زیرھا شکلخشم، 

مان را به یکدیگر  وانیھای ر ر قالب شوخی کردن، خیلی راحت نیش اگر دقت کرده باشیم، ما د!است، شوخی کردن است

ھنگامی که من با ادعاھای زیرکانه و غیر مستقیم، به . اما شکل دیگر آن، ھمین نمایش بازی کردن و فریب دادن است. مزنی می

ای را کسب  ی اجتماعیھا ارزش تو را در محرومیتی نگه دارم که ببین من چه خواھم می که من چنین و چنانم، کنم می وانمود تو

خشم من ُو به این صورت ھویت تو را خرد کنم و تو احساس محرومیت کنی، به این ترتیب ! ای ، ولی تو آنھا را کسب نکردهام کرده

شوی و از این  که تو این موضوع را خوب متوجه میدانم  ًام، و باطنا خیلی خوب ھم می ای ارضا کرده خودم را به صورت زیرکانه

تو قعیت این است که ھم من گرفتار خیال ھستم و ھم اینکه اگر تو از این موضوع رنج ببری در صورتی که وا. بری موضوع رنج می

  .چیزی جز اعتباریات نیست" من"ًگرفتار خیال ھستی، چرا که اصوال ھویت، یک امر ذھنی و فکری است و ھم 
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***  

  ":آگاھی" کتاب قسمتی دیگر از 

ھا و عواملی وارد رابطۀ  یرھا و عالیم توانایی است، جریانر اساس تعبدر جریان گسترش بازی فریب آمیز خود یا نفس، که ب

 نماید، که در طریق   حاکم بر انسان میبا چنان نیرویی که میل فریب، میل خشم ورزیدن و میل آزار دادن را شوند  میھا انسان

ترین وسیلۀ ارضای میل فریب و  مرا انسان حاضر است فدا کند و مھارضای آنھا، حتی آرامش و شادمانی و خوشبختی خود 

 انسان از طریق عرضۀ یک شخصیت بدلی، غیر واقعی و .ست امحتوا بیِۀ یک خود، یک ھستی نمایشی و خشم و آزار، عرض

فرض کنیم یک قدرت .  برای درک این معنا، وضعیت کنونی خودمان را در نظر بگیریم.کند مینمایشی، لذت فریب دیگران را حاصل 

ِ شخصیت و ھستی اکنون ھم توانم می اول این است که من ِقِش. کند میق را پیشنھاد ِیا شدو مورد به من و تو ، مافوق بشری
العاده ھوشیار و آگاه است، کمترین ناتوانی و دلھره و  رنج است، فوق ًکه عمیقا شادمان است، آرام و بیای را در تو بنشانم  نیروا

ِھای درونی پر به این حالتست، ولی ھیچ کس نسبت ترسی در آن نی ِجود بلکه حتی برعکس، ھمه تو را یک مو.  تو آگاھی نداردُِ

  .شناسند کنند و می ھراس و به طور کلی بدبخت تصور میآگاه، پر ترس و  ناشاد، ناتوان، ناآرام، نا

شاد، پر  اتوان، نااستوار، پر ھراس، ناآگاه، متزلزل، پوک، ن  یک شخصیت ناتوانم می من گوید میِ پیشنھاد او، این است که ِق دومِش

 کاری کنم که ھمه کس تصور کنند که تو یک شخصیت دانا و توانم میاضطراب و به طور کلی بدبخت را در تو بنشانم، ولی 

، ھیچ اضطراب و ترسی در تو نیست، شخصیتت بسیار محکم، آسیب ناپذیر و آرام است و به  ھستیشاددانشمند داری، بسیار 

 که تو یک شخصیت شاد و خوشبخت دفکر کنی درونی، ھمه کس ھا ی کنم که با وجود ھمۀ این بدبختی کارتوانم میلی طور ک

اکنون آن را انتخاب  ینکه ھمکما ا. ای تردید، مورد دوم را ؟ بدون ذرهکنیم میکنید از این دو مورد ما کدام یک را انتخاب  فکر می. داری

خودم آن را انتخاب  را آن قدرت فرضی به من نداده است، بلکه نما خوشبختِبدبخت شخصیت ایم و این شق دوم، یعنی  کرده

 است، بین روشننم یک ذھن آگاه و رم، ذھَ به وسیلۀ غبارھای پندار، ذھن خود را در تیرگی فرو نباکنون ھمببینید، اگر من . ام کرده

 من ِولی خود. بیند ای که ھست می براین، واقعیت ھر چیز را به گونهو بنا، کند میِزیرا از طریق غبار و حجاب پندار به قضایا نگاه ن

ھا و مطالب  آیم از مونتاژ حرف بعد که می. ام آگاھی و جھل فرو برده اندیشی در ابری از تیرگی، ناذھنم را از طریق تعبیر و پندار 

ُیک سخنرانی پر طمولوی، حافظ، خیام و دیگران 
ُ در انجمن فسازم و آن را راق میُمطِ

، معنای کارم چیست؟ در کنم میایراد ال َضِ

 فاضالنه سرپوشی ُ این است که دارم به وسیلۀ آن نطقمحتوای این عمل چه واقعیتی نھفته است؟ آیا معنای این کار جز

ام که در  ح نداده در این صورت آیا من ترجیام و خودم عامل آن ھستم؟  جھلی که خودم آن را انتخاب کردهگذارم بر تیرگی و می

پس ببین میل فریب با چه ! در این باور فریب آمیز نگه دارم که یک انسان آگاه و دانشمندم؟تیرگی به سر ببرم، به شرط آنکه تو را 

ِدھم به یک آگاھی نمایشی، به یک  ساخته را ترجیح می خواسته و خود ِقدرتی در من نھفته است که یک جھل و بدبختی خود
  .وغ و فریبندهِخوشبختی در

***  

  ":آگاھی" کتاب قسمتی دیگر از 

 عجیبی را تجربه سبکباری، احساس راحتی و کند میر شاید تجربه کرده باشید که وقتی انسان به یک مملکت غریب سف

 میلیون چک و سفته نزد طلبکارھایی داشته، و ھمۀ آنھا را گذاشته و فرار کردهسی ھست که صد احساس آدم مثل ک. کند می

ِما در محیط دوست و آشنا، یا در مملکت خود، انگار صدھا بدھی موھوم و نامشخص ھویتی داریم. است ِمن به ھمسرم بدھی . ِ
ِشوھر با عرضه، وفادار و سازگار دارم، تو به من بدھی ً دوست خوب داری و باید دائما نمایش دوست خوب را برای من بازی بکنی، ُ

ام و او   دارم، زیرا من کارمندی دون پایهن، بدھی منصبَسَبه قضاوت ح. ھا ھستم ان این بدھی، و مدام نگرمن به تو ھمینطور

 ولی در محیط غریب، در محیط. کند میھزاران بدھکاری از قدیم و جدید در ذھن من انباشته است و در آن سنگینی . رئیس است

ھا را پشت سر   ھویت ندارم، ھمۀ بدھیِیک دینار بدھیام،  ستان شخصیت، فارغ شده بناشناس، احساسم این است که از بده

  .ام ام و فرار کرده گذاشته

  ): جلسهتوضیحات شارح(

. شود میًبه این دلیل که برای انسان معموال در میان اطرافیان، ھویت مطرح . ًواقعا ھمینطور است. ایم  را اکثر ما داشتهاین تجربه

 خودم را شخصیت فاضل و دانشمندی جلوه بدھم و پیش دیگری، بدھی دیگری دارم و انگار که من پیش تو این بدھی را دارم که

. ھا را ندارم و فارغ ھستم ی مرا نشناسد، انگار که این بدھی، ولی ھنگامی که جایی بروم که کس...باید طور دیگری باشم و

 خودش تواند می که کند میبکی را تجربه ًاتفاقا انسان وقتی غریب باشد و کسی او را نشناسد، آنقدر حالت روحی خوب و س

  .باشد و راحت باشد

 که باید به آن اشاره کنیم این است که مثنوی معنوی، کتابی اخالقی نیست، و باید توجه کنیم که از آن یک کتاب اخالقی ای نکته

 کتابی اخالقی ، که مثنویگوییم یموقتی . زند میً که مثال دروغ نگو، یا متواضع باش، اینگونه حرف نگوید میمولوی ن. نسازیم

ًاصوال برخورد مولوی، مخصوصا در کتاب مثنوی، با مسئلۀ ر. ، به این معنا نیست که کتابی ضد اخالقی استنیست وح و روان ً

اینطور نیست که بگوید این کار را به سبب اینکه کاری اخالقی است بکن و اگر غیر اخالقی . ای است انسان، یک برخورد ریشه

 است، و "ھویت"یا " خود"و " نفس" اساس مسئلۀ انسان چیزی به نام گوید میبلکه . ت نکن، این خوب است و آن بد استاس

ِتا وقتی که من انسان، اسیر این . شیُ، از بین ببری و بکآتش بزنی) به تعبیرھای مختلف( و باید آن را باید ریشۀ این را بزنی
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اساس و پایۀ نفس بر این است که نمایش بازی کند و دروغ بگوید، .  دارد"ریا"ایم شکل نفس و ھویت ھستم، پندھای اخالقی، بر

 و و ھنگامی که تو به من بگویی دروغ نگو. سرسپردگی و خودباختگی داشته باشد، اسیر تقلید باشد و ھزاران خصوصیت دیگر

شوم و شخصیتی  ند اخالقی عمل کنم، ریاکار مین پای به من بدھی، و من بخواھم بر اساس آ راستگو باش و چنین پند اخالقی

 که جلوی دیگران نمایش بازی کن، و از طرف گوید میچرا که باطنم که ھمان نفس یا خود است، به من . دوگانه خواھم داشت

به ما پند اخالقی بنابراین مولوی . کند می در من تضاد ایجاد ھا این! دیگر اگر بخواھم پند اخالقی را اجرا کنم، باید راستگو باشم

ن و ریشه بزن، و وقتی که این کار را کردی، به صورت خود به خود و بدون آنکه ُ تو برو و این خار نفس را از بگوید می، بلکه دھد مین

 وجودی و  کیفیت.یکن، بدون اینکه بخواھی رعایت وار، اخالقیات را رعایت خواھی کرد دت متوجه باشی، به صورت اتوماتیکخو

 روان تو بر اساس راستی، صدق، صفا و صمیمیت و بر اساس عشق خواھد بود، و این ذات انسانی است که در اصالت روح و

ِباغ سبز عشق،"ش که چیزی جز انسانی خود ْمن کو بی ِ نخواھد بود که " ھاست  بس میوه   جز غم و شادی در اوَتھاستُ

  ".ر استَسبز و تخزان  بھار و بی قی زین ھر دو حالت برتر است   بیعاش"

***  

  :ابیاتی از مثنوی در خصوص مدح و ستایش کردن

در مورد این  ابیاتی را ن داستان، مولویبعد از ای. که داستان معروفی است"  و بازرگانطوطی" در مثنوی ھست با نام داستانی

من یا خودم .  دیگران قرار بگیردکه چقدر از لحاظ روانی برای انسان خطرناک است که در معرض مدح و ستایشآورد  میموضوع 

ن کنم، و یا زمانی ھست مالم که به شما نمایش بدھم و ادعای غذای چرب خورد و دنبه را به سبیلم می کنم میسبیلم را چرب 

ار اگر شما این ک. دھیم ھر دو با ھم این کار را انجام میمالید و زمانی ھم ھست که  آیید و دنبه را به سبیل من می که شما می

  ! مضر باشدتواند می ھمان مدح و ستایش کردن که چقدر برای آن فرد شود میرا انجام دھید، 

  :و اما ابیات مرتبط

     )                                        منظور مولوی از تن، این تن فیزیکی نیست(ِ در فریب داخالن و خارجان    جان           ِن شد خار ت، شکل استْ، قفسَنت

ِ گوید نی، منم انباز توْآنشو                   ِم ھمراز تو           َش گوید من شوْاین ِ  

    در جمال و فضل و در احسان و جود  در وجود                   ش گوید نیست چون توْاین

ِھامان طفیل جان    جمله جان    توست                  ِش گوید ھر دو عالم، آنْآن ِِ
   توستُ

  ِرود از دست خویش ر میّ   از تکب      یش           ِاو چو بیند خلق را سرمست خو

 در حق یکدیگر بکنند که ھمدیگر را مدح و ستایش نکنند، ھمدیگر را با القاب ھا انسانصفانه است و لطفی است که بسیار من

 و اینگونه یکدیگر شود میوب است که با این کار، رابطه سالم خاصی صدا نکنند و در عین واقعیت با ھم در ارتباط باشند، آنقدر خ

اگر من از شما ستایش کنم یا شما از من ستایش کنید، ممکن است که من در ھمان لحظه چیزی . گذارند را ھم راحت می

ھایی که از او   مدحھا و بیند به ستایش  می اگر به اعماق وجودش دقت کندکند مینگویم، اما ھنگامی که انسان با خودش خلوت 

 در داند و از آن به بعد امکان دارد که دیگر رفتار و گفتارش را طوری تنظیم کند که باز ھم  و آنھا را مھم میدھد میاھمیت شده 

ابراین لطف بزرگی بن. رود سان در بند و اسارت این موضوع می که انشود می اینگونه  وھا باشد راستای جذب ھمان مدح و ستایش

  .ًطوری که واقعا ھستیم، بدون القاب خاصی صدا کنیمدیگر را ھمانکنیم اگر یک ق یکدیگر میدر ح

  ست اای ُکمترش خور، کآن پر آتش لقمه    ست      اای  لقمه ھان، خوشِلطف و سالوس ج

ِدود او ظاھر شود پایان کار     کار                         ذوقش آش،آتشش پنھان و ِ  

  مَرَب  او پی میگوید می از طمع                        ؟  مِ را من کی خورتو مگو آن مدح

  .دھی دھی، به آن اھمیت می نکن که به مدح و ستایش اھمیت نمیفکر 

َمادحت گر ھ َ    روزھا سوزد دلت زآن سوزھا                            ال     َو گوید بر مْجِ

  ع که داشت از تو شد زیانَ         کآن طم          رمان گفت آن       ِگرچه دانی کو ز ح

... 

****  
: داستانپیام  

 و خود را در یعنی وانمود کردن. ت نفس یا ھویت فکری میل به نمایش و فریب دادن دیگران استا خصوصیترین اصلییکی از ــ 

َطبق نمایش گذاشتن،   زندگی و زنده بودن نفس به این است که . استای اشارهصورت رمز و ه آن ھم نمایشی غیر مستقیم و بَ

ورت ذھنی با صه دادن ھویتی که ب باارزش جلوه من عالوه بر بزرگ و ِفریب و نمایش. ًدائما خودش را نمایش بدھد و عرضه کند

میل ای   به طرز زیرکانهھست کهھم ی و به نوعی برانگیختن خشم او نگه داشتن دیگرام، در محرومیت  فکر برای خودم ساخته

و مان خالی، ناراضی  د، درونع آن ارضای خشم در ما باشََب به تتا این نمـایش و فریب و. پی داردارضای خشم خودم را ھم در 

  .ه استرسنگھمیشه 
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تنھا صداقت، راستی، سادگی و . ُــ یکی از معانی مردن بر خود یا نفس، صبر بر نمایش بازی کردن و میل فریب دیگران است

  . انسان را به اصالت غنی خودش برگرداندتواند میاست که تواضع درون 

***  

َنمایش ــ  فریب ــ دغل ــ دروغ ــ راستی ــ رحمت ــ محرومیت ــ خشم ــ اخالقیات اجتماع ــ باطن ــ تنھایی ــ ارتباط   :موضوعات َ

  .ــ نفرت ــ میل آزار ــ ریا ــ صمیمیت ــ مدح و ستایش

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi5.htm                5 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

ُگفت حق که کژ مجنبان  ْ  ینفعن الصادقین صدقھم ُگوش و دم                   َ ُْ ُ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ  

َقال"اقتباس از عبارت قرآنی  ُاللـه َ َھـذا َّ ُيوم َٰ ْ ُينفع َ َ َالصادقین َ ِ ِ ْصدقھم َّ ُ ُ ْ  و راستی را راستگویان که است روزی امروز فرمود خداوند(، ..."ِ

.)119مائده، (، ...)َدرسان سود شان درستی  

**  

  ای است ُکمترش خور، کآن پر آتش لقمه   ای است      جھان، خوش لقمه ِلطف و سالوس

ِاشاره به عبارت قرآنی  أ "...ِ
ُ

َولـئك ما يأكلون في بطونھم إال النار َ َ ََّ ََّ
ِ ِْ ِ ِ ُِ ُُ َ ُ ْ ، نساء( و )174بقره، (، ...)انبارند جز آتش در درون خود نمی (... ،..."ٰ

10(.  

 

 

 :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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